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.إلى المجتمع الدولي واألطراف المعنیة في الیمن  
	

اجتمعت في القاھرة  ، امرأة یمنیة 29مجموعة  تتكون من  2019أبریل/ نیسان  11إلى  9مصر في الفترة من  -
جموعة الشبكات والمنظمات النسائیة الرائدة. ووضعت المكذلك یمثلن التنوع الجغرافي والسیاسي في البالد، و

حول مسألة إشراك المرأة الیمنیة في عملیة  ،ألطراف المعنیة الیمنیة والدولیة، أمام اوقابلة للتنفیذ عملیةتوصیات 
.السالم، وما بعدھا في الیمن  

"دیب روت  ومؤسسة(CMI)منظمة مبادرة إدارة األزمات الفنلندیة  نظمتھااإلجتماع في ورشة عمل وقد تم ھذا
نتقال االشامل، وعملیة السالم الحول "دعم  جھود بناء ار مشروع یمولھ اإلتحاد األوروبيفي إط  "لالستشارات

.في الیمن" سیاسيال 	
في أي بالفترة االنتقالیة متعلقةمقترحة فقرةإضافة إلى التوصیات الرئیسیة،  جملة منورشة العمل ب وخرجت
ورشة  حولالكامل تقریرعلما بأنال، لمرفقةالتوصیات في الوثیقة ا وقد تم إدراج ھذه. مستقبلي اتفاق سالم

األولویة لست على إعطاء ،اأیض اتھذا وقد اتفقت المشاركمایو.  شھر أیار/ ا بحلول نھایةمتاحسیكون ،العمل
:أدناه ةموضح ھيو،یجب معالجتھا في المدى القریبو،اعتبرت ذات أھمیة قصوى ،توصیات  

 
لسالم على جمیع المسارات الثالثة، لضمان حل أكثر تعزیز مشاركة المرأة، وإدماجھا، في عملیة ا )1

وبرامج التدریب ، یمكن تحقیق ذلك مثال، عن طریق تنفیذ نظام الحصص (الكوتا)واستدامة للنزاع. 
لبناء قدرات المرأة؛ وتوفیر قاعدة بیانات بالخبرات، ومنظمات بناء السالم النسویة.  

 
ومكتب المبعوث الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في  التنسیق والتعاون بین الشبكات النسویةتعزیز )2

لتستفید عملیة السالم من عدد أكبر من أنصارھا، من حیث وجھة نظر المرأة واحتیاجاتھا،  ، الیمن
وكذلك، وعلى نطاق أوسع، كمصدر جوھري للمدخالت، والحلول الممكنة للسالم والعملیة اإلنتقالیة.  

 
السیاسیة مع صانعي القرار المؤثرین  ھاشراكات من شأنھا تعزیزراتیجیات وآلیات للمرأة تطویر است )3

.الرئیسیین  
 

 لألطراف الیمنیة المعنیة، بھدف فضلبشكل أ دور المجموعة االستشاریة الفنیةمھمة وتوضیح  )4
النظر  كذلكو، مزید من الشمول لضمان في المجموعة، تعزیز نظام التناوبوآللیة. لھذه اسیع الدعم تو
في المفاوضات. الفنیةفي القضایا  المجموعة االستشاریةلدعم  ،إنشاء لجان فرعیة في  

 
سواء على المستوى الوطني أو في  ،بین أطراف النزاع كوسیطلعمل ل المرأةدعم وتدریب  )5

نع م، ولوساطة المحلیة لوقف إطالق الناردور رئیسي في اب القیام احیث یمكنھ ،المجتمعات المحلیة
.عوائقأي  ودون فوري بشكل وفتح الطرق أمام وصول المساعدات اإلنسانیة ،تصعید العنف  

 
 عملیة السالم تحسنوطرح المبادرات التي ، أصواتھن یجتمعن معا لتعزیزعلى النساء الیمنیات أن  )6

غط على والض ،اعنزومرحلة ما بعد ال ،التفاقیة السالم والفترة االنتقالیة ،یجاد حلول دائمةإ بھدف
أطراف النزاع إلنھاء الحرب.  

 
مع فائق اإلحترام،  

 
عھد یاسین  
عائشة طالب  
أمل باشا  



أمة السالم الحاج  
أنجیال سلطان المعمري  

أروى الشمیري  
أشواق محرم  

عليشمشیر   
بلقیس ابو أصبع  
ھیفاء المطري  

شنیفة حسیب  
عیدروس ھبة   
ناصر ابتسام  
ءرجاعلي جمیلة   

لمیا اإلیراني  
بیديمعین الع  

ا عوضمھ  
منى لقمان  
نبیلة الزبیر  
ندى الشریف  
نفیسة الوشالي  
نیللي ناجي  
يعبد الول اولفت  

أم كلثوم الشامي  
رندا سالم  

سلمٮالمصعبي  
شفیقة الوحش  
وھیبة صبرا  

یاسمین القاضي  
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


