آلــيـات مـشاركـة الـنسـاء فـي
صناعة عملية السالم في اليمن
اعداد
ــ أ .ايـمـان شـايـف
ــ أ .سهـى باشـريــن
 .1مقدمة:
منذ تأسيسه ،في  11أكتوبر  ،5112قام التوافق النسوي اليمني بأنشطة دط ، ،كطا
أبرزها تق،يم  15مبا،ر  /رؤي  /ورق تشاوري تضمنت مقترحات لحط أبطرز قضطايا
الخالف بي ةرفي الصراع ،مط ألط قيقطاف الحطرت ،وت زيطز مشطارك النسطا فطي
بنططا السططالم ،وملم ط ال مسي ط السياسططي ولميططن دمسيططات البنططا وا دمططار وي تططزم
"التوافق" تق،يم  ،رؤيط شطامس تتضطم اليطات واسطتراتيليات تمكطي وقشطرا النسطا
في اليم بشك لا ،وشام  ،سياسيا ً واقتصا،يا ً وأمنيا ً  ،خال الفتر القريبط القا،مط
وهذه الرؤي هي نتاج  11لسس نقاش بؤري  ،و  11مقابس من د ،،مط الشخصطيات
مططط كططط ا ةطططرافن كمطططا هطططي نتطططاج دططط أك طططر مططط  121نشطططاةا ً وف اليططط  ،دقططط،ها
"التوافططق" ،منططذ تأسيسططه فطي أكتططوبر  ،5112فططي كط مط صططن ا و لد امططا والقططاهر ،
بمشارك قيا،ات نسوي منها  112امرأ يمني  ،م القيطا،ات الملتم طات المحسيط مط
مناةق مختسف
دسى أ اللهو ،التي يبذلها المب وث ا ممي السي ،مارت غريفيث م ألط اسطتاناف
المفاوضات بي ةرفي الصراع في اليم  ،تفطر

دسينطا تقط،يم هطذا المقتطرع ال الط

الططذي يتضططم اليططات تضططم مشططارك النسططا فططي المفاوضططات المقبس ط  ،ودمسي ط بنططا
السالم بشك دام في البال،
تصططاد ،ا دمططا القتالي ط  ،وارتفططاع احطط ،الكار ط ا نسططاني فططي الططيم  ،يترافقططا مططن
استمرار ةرفي الصراع في تغييت وتلاه صوت النسطا  ،السطواتي يتأكط ،دسطى نحطو
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مضططةر ،أنططه م يمك ط بطط،و مشططاركته التوص ط قلططى سططالم شططام ومسططت،ام هططذا،
،ف نا ،كذل  ،نحو تق،يم هذه الورق

 .2دواعي ومنطلقات مشاركة النساء في عملية بناء السالم
يستن ،مقترع مشارك النسا في دمسي بنا السطالم فطي الطيم دسطى تلطارت سطابق
فادس ومتميز خاضتها النسطا وا بطت لط،ار وفادسيط وكطذل دسطى امليطات ال،وليط
التي تؤك ،دسى مشارك النسا وبخاص قرار ملسس امم 1252
أشططارت المبططا،ر الخسيلي ط والتططي تططم التوقيططن دسيهططا م ط قب ط امةططراف السياسططي
الرايس السابق دسي دب،هللا صالح وأحزات السقا المشتر ) في نطوفمبر  5111الطى
مشططارك النسططا " بشططك مالاططم" فططي دمسي ط بنططا السططالم فططي المرحس ط امنتقالي ط ،و
تح،ي ،نسب لحص مشاركته ورغم الغمو

في هطذه اللمسط ام قنهطا شطكست مط،خ

لمشارك النسا في لمين التشكيالت والهياات التي انشات خال المرحس امنتقالي ،
فقطط ،تططم ت يططي امططرأتي ضططم قططوام للن ط امتصططا التططي شططكست م ط

ماني ط ادضططا

كانت مهمتها التشاور من كاف المكونات السياسي واملتماديط حطو مطؤتمر الحطوار
الططوةني كمططا شططكست النسططا نسطب  %51م ط قططوام السلن ط الفني ط لإدطط،ا ،والتحض طير
لمؤتمر الحوار الوةني ولا ا نلاز ا كبر في ققرار مشارك النسا بنسطب %21
م قلمالي أدضا مؤتمر الحوار الوةني وكانت النسب الف سي لسمشارك مطا يقطارت
 %52ترأسطططت طططالث نسطططا لفطططرق ال مططط وهطططي فريطططق قضطططي صططط  ، ،الحقطططوق
والحريات والحكم الرشي ،كما اخذت النسا موقن امنابط فطي دط ،،مط الفطرق ومنهطا
القضي اللنوبي وبنا ال،ول والهياات المستقس وال ،ال امنتقالي
كانت مشارك النسا في المرحسط امنتقاليط ب ط ،طور الربيطن ال ربطي فطي الطيم هطي
استحقاق لحلم مشاركته

من الشبات في سطاحات التغييطر فطي دط ،مط ،حيطث كطا

مشطططه ،النسطططا وهططط يهطططتف

مةالبطططات بطططالتغيير هطططي الصطططور ا بطططرز فطططي التغةيططط

ا دالمي الخارلي وال،اخسي  ،ا مر الذي ساد ،المب وث امممي في تسط الفتطر -
لما ب دمر -دسى ال،فن والضغة بمشارك أكبر لسنسا ولطم تطالو النسطا لهط،ا فطي
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ق بات ل،ارته واستحقاقه لها وذل بالتفادط اللطا ،فطي لميطن الفطرق فطي مطؤتمر
الحوار الوةني وشاركت النسا ك ضوات في للن صطياغ ال،سطتور ب ط 1 ،،نسطا
م ضم  11دضوا
كمططا م يلططت اغفططا مشططارك النسططا دسططى هططامش مفاوضططات السططالم بططي امةططراف
اليمني التي تمت في الكويت في صيف  5112حيث شاركت سبن نسطا مط التوافطق
وكا لسقطا اتهم مطن امةطراف ومم سطي الط،و الراديط لسمفاوضطات فطي لحاط ان قطا،
المفاوضات ا ر فطي الت ريطف بتطأ ير الصطراع الط،اار دسطى حيطا النسطا ومناطوره
لألم والسالم
دسى اللانطت ا خطر ،يطأتي قطرار ملسطس ا مط رقطم  1252لسطن 5111م كركيطز
أساسططي ومبطط،أ يلططت الس ط ي الح يططث لتةبيقططه م ط مؤسسططات ا مططم المتحطط ،و الطط،و
ا دضا حيث نصت الما ) 1 ،م القرار دسى ضما مشارك النسا فطي لميطن
مستوي ات صناد القرار فطي المؤسسطات وا ليطات الوةنيط وا قسيميط وال،وليط لمنطن
الصطرادات وق،ارتهططا وحسهطا

وممططا يؤكطط ،ولطوت التططزام ا مطم المتحطط ،ومب و يهططا

بطالقرار ا ملسطس اممط ابط،ه قسقططه فطي لسسطته بتططاري  2اكتطوبر  5112م اي ب طط،
تسن سنوات م قص،ار القرار م استمرار ولو ،م وقات لمشارك النسطا فطي منطن
الصططرادات وحسهططا وتوالطط،ه فططي الحيططا السياسططي فططي مرحسط مططا ب طط ،الصططراع فططي
الوقطططت الطططذي تؤكططط ،المؤشطططرات دسطططى ارتفطططاع م ططط،مت ال نطططف ضططط ،النسطططا خطططال
الصطرادات ونتيلط لمخرلططات تسط اللسسط دمط ا مططي ال ططام لألمططم المتحطط ،دسططى
تةوير مؤشرات تساد ،دسى مراقب وتقييم تنفيذ القرار بركاازه امربن ومنها ركيطز
المشارك وهو المحور الذي يؤك ،دسى ،دم مشطارك النسطا الفادسط واللوهريط فطي
دمسيطط السططالم وتم ططيسه فططي صططناد القططرار وهططو بهططذا يهطط،ف الططى ق،مططاج النسططا
ومصالحه في صنن القرار بما يت سق في منن وق،ار وح الصرادات
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 .3أالليات المقترحة
.3أ االلية المقترحة مشاركة النساء في المسار االول:
 ق قلططزام امةطططراف المشطططارك فطططي دمسيطط المفاوضطططات بإشطططرا نسطططا مططط
المنخرةططات فططي تنايمططاتهم ضططم قططوام الوفططو ،كشططرة لتم ططيسهم فططي ةاول ط
المفاوضات ونو ،ا نؤك ،هنا دسطى ولطوت ةطرع حصط لسنسطا بطا م تقط
د  %21بنا دسى ما ذكر اداله في ،وادي اشرا النسا
 أ تلرب اليم في قشرا النسا في دمسي السطالم والمرحسط امنتقاليط ب ط،
 5111اكبر برها دسى قمكاني تحقيق ذل ب،فن المب وث امممطي والملتمطن
ال،ولي الرادي ل مسي السالم في اليم
 تكرارا لتلرب المرحس امنتقالي ب  5111 ،تؤك ،قمكانيط قشطرا

دط ،،مط

النسا المستقالت غير المنتميات ي تنايم سياسي او اي ةرف م أةراف
الصططراع كمراقبططات لسمفاوضططات الرسططمي ،وهنططا يططأتي ،ور مكتططت المب ططوث
ا ممططي فططي تح،يطط ،شططك ومكططا مشططاركته م ط خططال امسترشططا ،بتلططارت
أخره تمت في بس،ا مرت ب مسي بنا السالم
ولطط،ير بالططذكر ا التوافططق يطط،دم وبشطط ،تم ي ط النسططا والشططبات والملتمططن
الم،ني ويقتطرع التوافطق ا تخصط

خمسط مقادط ،لنسطا التوافطق يمط س النسطا

المستقالت والشبات والملتمن الم،ني  ،كمطا يمكط قشطرا النسطا كاستشطاريات
وقدالميات ومختصات بالنوع املتمادي
 وم ط المهططم بمكططا ا م تكططو مشططارك النسططا شططكسي فقططة وقنمططا يلططت ا
يتسمس ل،و أدما المفاوضطات قضطايا ومصطالح النسطا ولط يتطأتى ذلط ام
بتوسطين ،ااططر المشططاورات التطي يقططوم بهططا المب ططوث ا ممطي فططي فتططر ا دطط،ا،
والتلهيز ي لول م لطومت المفاوضطات الرسطمي حيطث نأمط مط مكتطت
المب وث ا ممي التشاور من ملطامين النسطا المختسفط مط الشطما واللنطوت
التي ت م دسى قضطايا مت ط ،،وذلط

لتضطمي محطاور اهتمطام ودمط النسطا
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ودكسططها ضططم لطط،و امدمططا والططذي سيضططم محقططا ا تكططو مخرلططات
المفاوضات مسبي لتةس ات الرلا والنسا في الوقت نفسه
 كما م يلت قغفا قشرا النسا في التكطوي والتط،ريت والتأهيط

ي للطا

او هياات تنتج د المفاوضطات الرسطمي بطي اةطراف الصطراع ومنهطا ولطيس
حصريا للا الته،اط وللطا نطزع السطالع وفطي هطذا اللانطت بالطذات نطو ،ا
ننوه ا ب

دضوات التوافطق قمط بلمطن م سومطات وتلهيطز قاامط بالنسطا

ال سكريات واممنيات حتى يتسنى لمكتت المب وث امسترشا ،بها فطي اقتطراع
نسا في للا الته،ا وللا نزع السالع
 وت تبر مشارك النسا في المرحس امنتقالي م المراحط الهامط والتطي دطا،
ما يتم فيها تشكي حكوم انتقالي وتشكي هياات تتولى ا د،ا ،ل،سطتور ل،يط،
او مرال

ال،ستور والهياات التي تكسطف با دط،ا ،منتخابطات نيابيط ورااسطي

حيث يلت ت بيت م يار مشارك النسا بنسب م تق د %21

.3ب األية المقترحة مشاركة النساء في المسار الثاني:
 كططرس التوافطططق النسططوي اليمنطططي لطط لهططط،ه منططذ تشطططكيسه دسططى قدططط،ا ،أوارق
تشاوري حطو القضطايا ذات امهتمطام ترسط الطى مكتطت المب طوث لالسترشطا،
بهططا دسططى اسططاس الطط،ور الططذي انططية بططه كهيا ط استشططاري لمكتططت المب ططوث
امممططي وبمططا ا التوافططق يضططم فططي قوامططه كوكب ط م ط النسططا م ط خسفيططات
متنودططط سطططوا احطططزات سياسطططي  ،ناشطططةات سياسطططيات مسطططتقالت ،ممططط الت
لسملتمن الم،ني ،ناشةات ملتم يات ،قانونيطات واكا،يميطات وهطذا التنطوع هطو
ما ي ري الرؤه الذي يق،مها التوافق في امواق التشاوري
 ةططور التوافططق خططال التمادططه السططنوي الططذي دقطط ،فططي شططهر فبرايططر الماضططي
استراتيلي دم مبني دسى تحسي ل الث سيناريوهات لسوضن في اليم
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 وفي الوقت الذي يحر

التوافق دسى تقط،يم رؤي نسطوي فطي لميطن ا وراق

التشاوري قم قننا لسنا متأك،ي ا منامات الملتمن الم،ني ومنها دسطى سطبي
الم ططا م الحصططر منتطط،ه التنمي ط السياسططي بالت ططاو مططن مؤسس ط برلهططوف
املماني وغيرها م المؤسسات واذ نحيي دمسها فأننا نش ،،دسطى ضطرور
تضمي لط،او دمسهطا وتقاريرهطا وتقييماتهطا قضطايا النسطا وذلط مط خطال
توسين مشارك النسا في مشاوراتهم

.3ج األلية المقترحة مشاركة النساء في المسار الثالث:








اكططط ،القطططرار  1252فطططي الفقطططر ت) مططط المطططا 1 ،دسطططى اهميططط امسطططت ان
بالمبا،رات التي يقوم بها السطكا المحسيطي وا سطاليت المسطتن ،مط التقاليط ،و
ا دراف التي يستخ،موها في ح الصراع
فططي الططيم يططتم القيططام بم طط هططذه المبططا،رات سططوا مطط افططرا ،او ملمودططات
التماديط وتشططار النسططا فيهططا اذا لططم يكط هط مط يةسقهططا ويطط،يرها  ،ولكط
تكم اشكالي هذه المبا،رات قنها تتم دسى مستوه الملتم ات المحسي وتكطو
ب ي ،د امضوا وم ي رف دنهطا ا القسيط رغطم أ رهطا البطارز فطي تحقيطق
لزايات الصراع م تبا ،امسره ،وامفطراج
نتااج مسموس في ح ب
د الم تقسي والمةالبط والتوديط بنطزع السطالع  ،ومنطن تفطاقم الصطراع دسطى
ال
مستوه الملتمن المحسي،
ونارا همي هذه المبا،رات الملتم يط سطوا الفر،يط او اللماديط وخاصط
تس ط التططي تةسقهططا او تشططار فيهططا نسططا  ،فإننططا نقتططرع دسططى مكتططت المب ططوث
امممططي قلططرا مسططح للمططن م سومططات د ط هططذه المبططا،رات امططا مباشططر م ط
المكتت او د ةريق شركا مكتطت المب طوث مط منامطات اممطم المتحط ،او
المنامات ال،ولي او منامات الملتمن الم،ني
رغم غيات ،راسات كافي د ،ور النسا اليمنيات فطي الط،دو الطى الصطراع
او السطططالم ام ا تلطططارت ب ططط المنامطططات تشطططير الطططى فشططط مسطططادي حططط
النزادطات دسططى مسطتوه القضططايا املتماديط دنطط،ما تغفط قشططرا النسطا ممططا
الحامت الطى تحويط النسطا الطى ،دطا حطرت وبخاصط كطو
يؤ،ي في ب
ال رف املتمادي في اليم ي ةطي لسنسطا وبخاصط كبيطرات السط لتطأ يره
دسططى ابنططااه وت زيططز ،ورهطط اميلططابي باتلططاه السططالم والحطط ،مطط اي ،ور
مناق لذل وفي حطا تطم الطرا المسطح وتح،يط ،الناشطةي والناشطةات مط
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الشططبات والنسططا يمك ط ربةهططم مططن للططا الته،ا ط وللططا نططزع السططالع التططي
ستشك ضم مخرلات المسار امو
 هنططا دضططوات م ط التوافططق مشططاركات فططي ب ط ه طذه المبططا،رات ويمك ط
امست ان به في الت طرف دسطى امليطات وام،وات المحسيط التطي يسطتخ،مونها
قضايا النزاع ومنها تبطا ،ا سطره ومتاب ط
في مساديه الرامي لح ب
قضايا الم تقسي والمختةفي

 .4الخالصة والتوصيات:
يتق،م لكم التوافق النسوي اليمني بهذه الرؤي ونح دسى ق بأ مكتبكم سطيتبنى مطا
لا فيها بنا دسى تلاربنا السابق من المب وث ا ممطي السطابق اسطمادي ولط ،الشطي
حيث كا يحر بذكر مسخ لقا اته من النسا في ك احاة امام ملسطس اممط
وت طززت قتنططا بططانكم لط تطألوا أي لهطط ،لمشطارك النسططا بمططا محاناهطا فططي احططاةتكم
امولى التي ق،تموها امام ملسس ا م دنط ،ذكطركم للميطن الفاطات التطي التقيطتم بهطا و
اشرتم الى "وكما هو الحال دائما من واقع خبرتعي الخاصعةق فقعد كانعت النسعاء هعن

عدر مععن الوّععو وب سععهاب عمععن يخشععونو ومععن
اللععواتي كثيععرا مععا تحععدثن بععمكبر قع و
يقدمون الدعم اليو"
انةالقا م اله،ف الطذي انشطأ مط السطه التوافطق فأنطه يسطتةين ال مط وام طرا بشطك
يتقططاةن مططن المسططتويات ال ال طط سططابق الططذكر كمططا انططه سيسططتمر فططي ادطط،ا ،اموراق
امستشططاري بمططا يخطط،م اشططرا النسططا فططي دمسي ط بنططا السططالم فططي الططيم الططى مكتططت
المب ططوث امممططي ولميططن الفططادسي فططي دمسي ط قرسططا السططالم ،وكططذا المشططارك فططي
مراقب المفاوضات والمشاورات وتقييم ال مسي السياسطي ودمسيط بنطا السطالم وتقط،يم
رؤيته بما يضم تضمي الن ،النسا في هذه امدما
وق ،قام التوافق مطؤخرا بمرال ط اليط دمسطه وتةطوير اليط ل،يط ،ترتكطز دسطى ال مط
حست محاور ال هي محور بنا ال،ولط والسطالم ،محطور ا مط والسطسم الملتم طي
ومحططور ا غا ط والت ططافي وضططم الي ط ال م ط الل،يطط ،تططم تةططوير منهلي ط منام ط
د،ا ،ا وراق التشاوري تختسف دط السطابق مط حيطث قلطرا مسطح ميط،اني يشطم
قلرا مقابالت فر،ي من ذوي ال الق ولقا ات من ملمودات بؤري لشرااح مختسف
م الملتمن م النسا والرلا والشبات حست القضايا المرتبةط بكط محطور وت ط،
ا وراق التشاوري بنا دسى نتااج هذه القا ات
ق امسططتنزاف الططذي حص ط ةططراف الصططراع فططي الططيم  ،خططال ال ط الث السططنوات
الماضي  ،وال لز د قنها الحرت دسكريا ،في ا تفاقم الكار ط ا نسطاني وقزيطا،
م انا الناس ،والتغييطر المتسطارع دسطى ،يناميكيط الصطراع والسطالم فطي الطيم ومنهطا
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التغيير في خارة الفادسي وتغيير تموض هم ،ك هطذا سيسطاد ،فطي التوصط قنطاع
لمين ا ةراف لس و ،قلى ةاول المفاوضات والسير تلطاه اتفطاق السطالم الطذي نؤكط،
دسى أنه سيكو شامال ومست،اما في حال المشارك اللا ،لسنسا والشبات والملتمن
الم،ني
وكخالص لما ور ،أداله فإننا نق،م لكم توصياتنا لضطما مشطارك النسطا فطي دمسيط
بنا السالم دسى النحو التالي:








يلططت التأكيطط ،دسططى امةططراف اليمنيطط فططي لميططن لقططا تكم دسططى ضططرور
مشططارك النسططا تنفيططذا لسقططرار ا ممططي  1252وكططذل امتطط،ا،ا لستلططارت
السابق التي تمت فطي الطيم منطذ  5111ولطومت المفاوضطات التطي تمطت
منذ 5112
يلططت توسططين المشططاورات مططن الملمودططات النسططااي فططي الط،اخ والخططارج
وم الشما واللنوت مستي ات قضاياه ومصالحه فطي لط،و ادمطا
المفاوضات
يلت الحر دسى قشرا النسا في خة بنا السالم والتي ستخرج بها
المفاوضطات بططي امةطراف والحططر دسطى مشططاركته فطي لميططن السلططا
والهياات التي ستشك في المرحس امنتقالي
يلت الحر دسطى الت طرف دسطى المبطا،رات الملتم يط التطي ت نطي بحط
قضايا النزاع والتطي تشطار فيهطا النسطا او تقو،هطا لغطر ربةهطا
ب
من اللهو ،التي تتم دسى المسار التفاوضي امو
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