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مالحظة:
الیمنفيالنسويالسالمحولالمستوىرفیعاإلفتراضيللمؤتمرلتقدیمھاالمسودةھذهإعدادتم

خاللمنمشاركتھاللمھتمین/اتیمكنللتداول.قابلةلیستنسخةوھياالجتماع،فيللمشاركین/ات
التاليإلكترونيالبریدطریقعنمعناالتواصلیرجىالمحدود.التوزیع

info@peacetrackinitiative.org.
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مقدمة
وكانتالیمنیة.المعنیةالشخصیاتومعالیمنیةالنسائیةالقیاداتمعبالتشاورالحالیةالمسودةتطویرتم

وممثالتالسیاسیةالنسائیةالقیاداتمنامرأةثالثینمعمشاوراتتسععقدتقدالسالممسارمبادرة
فيالنساءأولویاتتحدیدعلىالمناقشاتركزتالیمن.وخارجداخلالمستقالتوالخبیراتالمدنيالمجتمع

المشتركاإلعالنمسودةفيالمدرجةالمواضیعمناقشةعلىبناءأساسيبشكلالنارإطالقوقفعملیة
والتوافقالنسوي،التضامنشبكةعنممثالتالمشاركاتشملتوقداألممي.المبعوثمكتبأعدهالذي

منالغذاءمؤسسةفیھابماأخرىنسویةومنظماتالوطني،التوافقوتیارواألمن،السالمأجلمنالنسوي
ومؤسسةاإلنساني،لألمنوجودومؤسسةللتنمیة،آوامومؤسسةالمختطفین،أمھاتورابطةاإلنسانیة،أجل

الجنوبي،النسويوالتحالفالسالم،أجلمنالیمننساءوتحالفسام،ومبادرةوالحریات،للحقوقأكون
أجل الحیاة.والمنتدى االجتماعي الدیمقراطي، ومبادرة نساء تعز من

الدبلوماسيالمسارلمشاوراتعقدعنناتجةمفصلةأوراقخاللمنتعزیزھاسیتمالوثیقةھذهأنكما
مختلفمنوالرجالالنساءمعالسالممسارمبادرةمنبدعمنسویةمدنیةمنظماتتسعنظمتھاالثاني

الحربلتأثیرالمختلفةوالتجاربوالخبرةواالجتماعيالمناطقيوالتمثیلالسنمراعاةمعالقطاعات
وقضیةاالقتصادیة،واألوضاعالرواتبصرفموضوععلىالمشاوراتھذهركزتحیثعلیھم/ن.

واحتیاجاتاالنتقالیة،والعدالةاالجتماعي،النوعمنظورمنالجنوبوقضیةالحرب،وأسرىالمعتقلین/ات
فيالمشاركاتالنساءمنعدداألولیةنتائجھاستستعرضوالذياألمنيالمجالفيالمرأةوأولویات
فيالمساھماتالنساءستستعرضھاالتيلألوراقسلسلةنشروسیتمبھن.الخاصةالجلساتخاللالمؤتمر

كأوراق مكملة لھذه الوثیقة.ھذا العمل والتي تركز على ھذه القضایا في مرحلة الحقة

وزوجاتوأمھاتالنازحات،ذلكفيبماالمشاورات،ھذهفيرجال38ًوامرأة148شاركتإجماالً،
(منالمحليالمجتمعوقادةعنھم،المفرجالحربوسجناءتعسفیاً،اعتقلناللواتيوالنساءالمختطفین،

وذويالطرق،إغالقمنالمتضرراتوالنساءالوساطة)،فيشاركواالذینوالوجاھاتالمشایخ
والعاملین/اتاإلنسان،حقوقعنوالمدافعین/اتوالقضاة/القاضیات،والمحامین/ات،الخاصة،االحتیاجات

والبؤریةالفردیةالمقابالتأدواتالمعلوماتجمعمنھجیةتضمنتوغیرھا.والصحةالتعلیمقطاعاتفي
عقدت.19الكوفیدجائحةمنالوقایةتدابیراتخاذمراعاةمعالشخصیةاللقاءاتوأیضاًاإلنترنتعبر

وشبوةوأبینولحجوتعزوصنعاءعدنمنمشاركین/توشملتوأبینوتعزوعدنمأربفيالمشاورات
علیھایسیطرالتيالمناطقمعتواصلناأنإلىالتنبیھویجدروحضرموت.والحدیدةوالضالعومأرب

الحوثیون كان محدوًدا.
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رفیعاالفتراضيالمؤتمرفيالمالحظاتجمعمنھیقصدمشاركتھامنوالھدفأولیةمسودةالوثیقة
وبمجردوتحسینھا.لتطویرھاالمھتمین/اتمعشراكاتولخلقالیمن،فيالنسويالسالمحولالمستوى
السالمفيالمصلحةأصحابمعومشاركتھاعنھااإلعالنالسالممسارمبادرةتعتزمتطویرھا،مناالنتھاء

بما في ذلك مجلس األمن الدولي.

تضمینھا كمواد في أي اتفاقیة سالم مقبلة.تم تصمیم خارجة طریق السالم النسویة لتقدیم توصیات یمكن

الخارطة النسویة المقترحة للسالم:
مراحل،لثالثالیمنفيالسالملتحقیقإرشاديعملإطارتوفیرإلىللسالمالنسویةالطریقخارطةتھدف
تتقاطعالسیاسي.االنتقالومرحلةالشاملة،السالممفاوضاتومرحلةالنار،إطالقوقفمرحلةوھي:

ھذهتركزالتالیتین.المرحلتینخاللوتستمراألخرىالمراحلمعالنارإطالقوقفمناألولىالمرحلة
إجراء مشاوراتنا لتعزیز ھذه الوثیقة.المسودة على مرحلة وقف إطالق النار حیث نواصل حالیاً

مبدأعلىتقوممحلیةسالمبناءعملیةخاللمنللجمیعواألمنالسالمتحقیقھولنابالنسبةالنسويالسالم
وتقوم على انتھاج مبدأ النوع االجتماعي.التوافق والشمول وخاضعة للمساءلة وترفض العنف البنیوي

آلیة المشاركة:
للتعاملبالتوازي،تحدثالیمنفياألطرافمتعددةسالم(عملیات)عملیةالنسویةالطریقخارطةتقترح

التيالشاملة،السالمعملیةإلىتضیفذاتھ،الوقتفيولكنالمختلفة،(الصراعات)الصراعدینامیاتمع
المجتمعواإلقلیمي.الدوليالمجتمعمنكبیردعمإلىالعملیةھذهتحتاجانتقالیة.فترةإلىتؤديأنینبغي
مدعوةاإلقلیمیةوالدولالسالم،عملیةلتسھیلمدعووناألعضاءوالدولالمتحدةاألممفيممثالالدولي

لدعم ھذه العملیة كضامنین للتنفیذ.

الحوارمؤتمرمخرجاتفيالمحددةالحصصتحترمبحیثللجمیعشاملةالسالمعملیةتكونأنیجب
وللجنوب،%50للشباب،٪20وللنساء،٪30عنیقلالبماالفئاتوتمثلأدنى،كحدالشاملالوطني

اإلعاقة.ذويلألشخاص٪10والمھمشة،للفئات10٪

والمفاوضاتالسالمأجندةفيالمختلفةالفئاتواحتیاجاتأولویاتتنعكسأنیجبذلك،إلىباإلضافة
االعتباربعینآخذینالنساءلشرائحالمختلفةواألولویاتاالحتیاجاتمراعاةیجبالسالم.عملیةونتائج

االقتصاديوالوضعوالمنطقةوالسناالجتماعيالوضعحسبمختلفةلفئاتاالنتماءعنالناتجةاالختالفات
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اتفاقیةفيالمختلفةللفئاتوالمنتمیاتالحربمنالناجیاتوأولویاتاحتیاجاتمراعاةیجبلذلكإلخ....
المھممنالتحدید،وجھعلىمعھن.المشاوراتوإجراءالمفاوضاتفيتمثیلھنضمانخاللمنالسالم
المجنداتوالفتیاتوالنساءالحربوأسرىالمختطفینوزوجاتأمھاتوأولویاتاحتیاجاتعكسضمان

العنفمنوالناجیاتالزواجعلىأجبرنواللواتيوالفتیاتوالمعیالتتعسفًیاوالمعتقالتوالنازحات
والنساء والفتیات المنتمیات لألقلیات ... إلخ.الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي والتعذیب،

األطر المرجعیة:
رقماألمنمجلسقرارالحالیة:والسالمالسیاسیةالعملیةلتوجیھُتستخدمرئیسیةمرجعیةوثائقثالثھناك

ومبادرةالشامل،الوطنيالحوارمؤتمرومخرجاتالسابع،الفصلتحتتمریرهتمالذي)2015(2216
الثالثالمرجعیةاألطروتعتمدالمتحدة.األممقبلمنالمقترحةالتنفیذیةوآلیتھاالخلیجيالتعاونمجلس

والعسكریةواألمنیةالسیاسیةالقضایاومعالجةالمشاركةفيوالشمولیةالوطني(التوافق)اإلجماععلى
،2216للقرارالشائعالفھمسوءأدىوقداألولویة.ذاتاإلنسانیةوالقضایااإلنسانوحقوقواالقتصادیة

للتعاملمناسباًیعدولمالسالمعملیةفيالمحدودالتقدمسببوھوفقططرفینمنسالمعملیةتصمیمإلى
فيالتحدیدوجھعلىالمذكورةاألولویةذاتالقضایاذلك،إلىباإلضافةالیمن.فيالصراعتعقیداتمع

النزاعأطرافأنإلىاإلشارةوتجدراألطفال.تجنیدإنھاءیشملوھذاالكافي،باالھتمامتحظلم2216
الوثائقھذهرفضأوفقط،مصلحتھمتدعمالتيالجوانبالختیاربانتقائیةالمرجعیةاألطریستخدمون
آلیةیلخصجدوالًیحتوي-الذي1-رقمالمرفقانظرالجنوبي).االنتقاليالمجلسحالة(مثلتماًماالمرجعیة

المشاركة والقضایا ذات األولویة في ھذه األطر المرجعیة.

األحكام والمبادئ:
منعددإلىالمشاوراتتوصلتوقدالمعنیة.المرحلةومبادئبأحكامسالمعملیةأيتسترشدأنیجب

كموجھاتواعتمادھاقادمةنارإطالقوقفأوسالماتفاقیةأليباضافتھانوصيالتيوالمبادئاألحكام
لعملیة السالم في الیمن:

االجتماعي والنھج المراعي للنزاع.االلتزام بالنھج القائم على حقوق اإلنسان والمراعي للنوع●
اإلنسانيالدوليوالقانونالیمنعلیھاصادقتالتيالدولیةالمعاھداتوتنفیذباحترامااللتزام●

التمییزأشكالكافةعلىالقضاءاتفاقیةفیھابماالدولي،والعرفاإلنسانلحقوقالدوليوالقانون
والحقوقوالمدنیةالسیاسیةللحقوقالدولیینوالعھدینالتعذیب،مناھضةواتفاقیةالمرأةضد

العنصريالتمییزأشكالكافةعلىللقضاءالدولیةواالتفاقیةوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیة
االختیاریة.واتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقیة الطفل وبروتوكوالتھا
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قرارذلكفيبماواألمن،والسالمالشبابالنساء/بشأنالدولياألمنمجلسبقراراتااللتزام●
1325األمنمجلسوقرارواألمن،والسالمبالشبابالمتعلق)2015(2250رقماألمنمجلس

المكملة.وقراراتھواألمنوالسالمبالنساءالمتعلق)2000(
الوطنيالحوارمؤتمرمخرجاتذلكفيبماالیمن،فيالسیاسیةللعملیةالمرجعیةباألطرااللتزام●

الیمنبشأنالدولياألمنمجلسوقراراتتنفیذھا،وآلیةالخلیجيالتعاونمجلسومبادرةالشامل،
لھ.والالحقةالسابقةوالقرارات)2000(2216رقماألمنمجلسقرارذلكفيبما

والعرق،والسن،الجنس،أساسعلىالتمییزوعدماإلنصاف،أساسعلىالمتساویةالمواطنة●
واللون .. إلخ.والمذھب، والدین، واالنتماء الجغرافي، واألصل، والنسب،

٪50،للشباب٪20للنساء،٪30عنیقلالماتضمنالتيالشاملةبالمشاركةااللتزام●
للمھمشین/ات.٪10اإلعاقة،لذوي٪10،للجنوبیین/ات

تأثیروقعاختالفمراعاةمعالمواطن/ةحولویتمحورالضحایامصلحةیراعينھجاستخدام●
الحرب على الفئات المختلفة من النساء والفتیات.

أكانواسواءالمؤھلین/اتالتكنوقراطتعیینفياألولویةوإعطاءالحوكمةبمبادئااللتزام●
مستقلین/ات أم منتمین/ات سیاسیاً.

وضمانواإلجماعالتوافقعلىالقائمةالسیاسیةوالعملیةالوطنيالصعیدعلىالدیمقراطیةالشراكة●
وصیاغةتشاركيقرارصنعإلىللوصولالمتضررةوالمجتمعاتالمدنيالمجتمعمعالتشاور

السیاسات الوطنیة والمحلیة التشاركیة.
حمایة المدنیین/ات وحریاتھم/ن.●
علىالحربتأثیروقعاختالفمراعاةأھمیةمعالضرروجبروالتعویضاتالعدالةإلىالوصول●

الفئات المختلفة من النساء والفتیات.
لمعالجة الثغرات في التشریعات الیمنیة.االلتزام بسیادة القانون واألطر القانونیة التوافقیة●
لقیادة وإدارة محافظاتھم/ن.تعزیز الالمركزیة وإعطاء األولویة ألبناء وبنات المحافظات●

المرحلة األولى: وقف إطالق النار:
النارإطالقوقفآللیةتصورذلكفيبماالنارإطالقوقفالتفاقیةتوصیاتعلىالقسمھذایحتوي

وأھمالنار،إطالقلوقفاألطرافوالتزاماتالمحظورةاألعمالتحتیدرجأنیجبوماالمقترحة،
إطالقوقفعملیةمنالمبكرةالمراحلفيمعالجتھایجبالتيواالقتصادیةاإلنسانیةالقضایاأولویات

النار.
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آلیة وقف إطالق النار:
ھذهتركزالنار.إطالقوقفآلیةمنكجزءالتالیةالكیاناتإنشاءُیقترحالنار،إطالقوقفتنفیذأجلمن

الكیاناتلھذهسلوكومدونةواضحتفویضبوضعیوصىوالمساءلة.والمراقبةالتنفیذجوانبعلىاآللیة
من خالل نھج تشاركي تشاوري یشمل المجتمع المدني.

األطرافیتوافقأنیجبكماالكفاءة.أساسعلىالكیاناتھذهأعضاءاختیاریجبذلك،إلىباإلضافة
وجودحالفيآخرینبأشخاصخالفیةشخصیاتأيواستبدالالكیانات،ھذهأعضاء/اتاختیارعلى

صحیح.والعكسبدائل،تقدیممرشحھ/تھعلىالتحفظتمالذيالطرفعلىحیثما.طرفمنتحفظات
والتنفیذ المشترك الفّعال لوقف إطالق النار.الھدف من ذلك تحقیق االنسجام وتعزیز فرص العمل التشاركي

بشكلتمویلھاأھمیةمعضروريالنارإطالقوقفلتنفیذالمقترحةللكیاناتوالوسائلالمواردتوفیرإن
بناءیتموأناالجتماعيبالنوعمتخصصون/اتخبراء/خبیراتالكیاناتھذهتتضمنأنیجبكاٍف.

وحقوق اإلنسان.قدراتھم في مجال تحلیل الصراع من منظور النوع االجتماعي

بصالحیاتھا الرئیسیة.فیما یلي توصیات حول الكیانات التي سیتم تشكیلھا ومقترحات
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):JMCC(المشتركةالعسكریةالتنسیقیةاللجنة.1

یجباألطراف.جمیعیمثلونالمستوىرفیعيعسكریین/اتقادةمناللجنةتتكونبأنیوصى●
وللحصولالمشورةوتقدیملدعماللجنةفيوالعسكري  األمنيالمجالفيالعامالتالنساءإشراك

ومالیاًفنیاًویدعمھااللجنةیرأسأنیقترحلھن.أوسعلمشاركةتمھیداًالمجالھذافيالخبرةعلى
مكتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة.

النساءفیھیمثلالمدنيالمجتمعمنومحليوطنياستشاريفریقاللجنةلدىیكونأنیقترح●
الوساطة في وقف إطالق النار المحلي.والرجال الذین لدیھم خبرة في بناء السالم المجتمعي ومجال

من المھم التوصل إلى توافق حول مقرات اللجنة.●
تشرف اللجنة على غرفة العملیات واللجان المحلیة للتھدئة.●
بحمایةااللتزاممنوالتأكدالنارإطالقوقفتنفیذسیرومتابعةلضمانبانتظاماللجنةتجتمع●

المدنیین/ات.
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ونقاطالعازلةالمناطقوتحدیدالقتال،جبھاتوتجمیداالشتباك،فكآلیةلتطویراللجنةتفوض●
التجمع لجمع األسلحة وإعادة االنتشار.

المعاییرأساسعلىالعقوباتھذهوتطویرالنار.إطالقوقفمنتھكيضدعقوباتاللجنةتضع●
وقفمنتھكيعلىالعقوباتلتطبیقتتبعتنفیذیةإجراءاتاللجنةتضعاإلنسان.لحقوقالدولیة
تنفیذتقریربرفعاألطرافوتقومذاتيبشكلتطبیقھاطرفكلیتحملوالتيالنار،إطالق

العقوبات للجنة.
.GPSخرائطباستخدامتامبوضوحالنارإطالقبوقفالمشمولةالمناطقتحدیداللجنةعلى●
الیمنیین.على اللجنة وضع خطة إلعادة انتشار القوات والمقاتلین●
منالسالحونزعالسالحومخازنالمعسكراتإزالةبشأنخططھملعرضاألطرافاللجنةتتابع●

وتشاركالنائیة.المناطقإلىبالسكانالمكتظةالمناطقمنبخاصةسیطرتھمتحتالواقعةالمدن
بإعادةیسمحقدبشكلاستخدامھاعدممنللتأكدإلیھااالنتقالسیتمالتيالنائیةالمواقعباختیاراللجنة

استخدامھا في أي ھجمات عسكریة مستقبلیة.
والمتوسطة والثقیلة).تضع اللجنة تعریفاً واضًحا ألنواع األسلحة (الخفیفة●
إلىسیطرتھم/بحوزتھمالموجودةوالقواتاألسلحةعنمعلوماتتقدیماألطرافمناللجنةتطلب●

وفًقاسیرھامنوالتأكدوالتموضعاالنتشارإعادةعملیةفيوتدققستتابعوالتيالمتحدة،األمم
للخطط المشتركة المتفق علیھا.

بأنیسمحالخرائطتوفرعدمحالوفيإزالتھابعملیةللقیامالمزروعةاأللغامخرائطاللجنةتطلب●
ینضم المشاركون في زرعھا إلى جھود إزالة األلغام.

ذلكفيبماالنساءوخصوصاالمواطنین/اتتمسالتيللقضایامھامھافياألولویةاللجنةتعطي●
مصادر المیاه ومناطق رعي المواشي.نزع األلغام من الطرق والحقول الزراعیة والسواحل وحول

والماليالفنيالدعملھنوتقدمالنارإطالقوقفمراحلجمیعفيالنساءإشراكاللجنةتراعي●
ألداء مھامھن.

)LAC(للتھدئةالمحلیةاللجان.2
وتشملالنساء،وبتمثیلاألطرافكلبتمثیلالمحافظاتمستوىعلىالمحلیةالتھدئةلجانتشكیل●

االجتماعي،والنوعواإلغاثيواالقتصاديوالسیاسيالعسكريالمجالفيخبراء/خبیراتالعضویة
وتقدیم الدعم الفني.مع عضویة ممثلین/ات عن األمم المتحدة لدعم المراقبة

إمكانیةمنحھاذلكفيبماللتھدئة،المحلیةاللجانعملبتسھیلااللتزاماألطرافعلىیجب●
الوصول وسھولة التنقل وحمایتھا.

والشبابالنساءذلكفيبماالمدنيالمجتمعممثليمنالتھدئةللجاناستشاریةمحلیةفرقتشكل●
االستجابةفياللجنةودعموأولویاتھمالمحلیةالمجتمعاتاحتیاجاتحولدوريبشكلللتشاور

الحتیاجات المجتمعات المحلیة.
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وإزالةالعازلة،المناطقفيمنتظمةبدوریاتوالقیامالتجمع،نقاطإلدارةالتھدئةلجانتفویضیتم●
إجراءاتوتنفیذاألسرىتبادلعملیاتبدعمتكلیفھمینبغيكمااأللغام.ذلكفيبماالحربمخلفات

بناء الثقة.
المدنیة،المؤسساتمنالسالحنزععلىواإلشرافالطرقإغالقفتحمسؤولیةالتھدئةبلجانیناط●

بالسكان وفًقا للخطط المتفق علیھا.وكذلك نقل المعسكرات ومخازن السالح إلى مناطق غیر مأھولة
وقفاستمراروضمانالنزاعوحلالتصعیدوخفضالتوتراتتھدئةعلىالتھدئةلجانتعمل●

إطالق النار.
معالجة أي خروقات من خالل التفاوض والحوار.●
العملیاتغرفةإلىبانتظامالنارإطالقوقفخروقاتعناإلبالغمسؤولیةالتھدئةلجانتتولى●

المشتركة.

):JPCC(المشتركةالسیاسیةالتنسیقیةاللجنة.3
ألطرافالمستوىرفیعي/اتسیاسیین/اتممثلین/اتمنالمشتركةالسیاسيالتنسیقلجنةتشكیل●

فيتضمأنویقترحوالشباب.النساءبتمثیلااللتزامأھمیةمعالسیاسیةواألحزابوالكیاناتالنزاع
في مجال الوساطة وبناء السالم.عضویتھا منظمات المجتمع المدني الوطنیة والمحلیة العاملة

المشتركالتطویرذلكفيبماالسالملمفاوضاتالتحضیردعممسؤولیةاللجنةبإناطةیوصى●
لجدول أعمال المفاوضات بطریقة تشاوریة.

في ذلك تسھیل إطالق سراح السجناء السیاسیین.تكون اللجنة مسؤولة عن تنفیذ تدابیر بناء الثقة بما●

):JHECC(المشتركةواالقتصادیةاإلنسانیةالتنسیقیةاللجنة.4
المدنيالمجتمعوممثليوالشبابالنساءوبمشاركةاألطرافمنتكنوقراطیةمشتركةلجنةتشكل●

الوصولوتسھیلالخدماتوتحییدالعامة،المصلحةوتغلیباالقتصادیةاإلنسانیةالقضایالمعالجة
یشترطوالذیناألطرافمنواالقتصادياإلنسانيالمجالفيخبراء/خبیراتتشملأنویجبإلیھا.

النضمامھم/ن للجنة أن یجمدوا عضویتھم/ن.
المجالفيالعاملةواإلقلیمیةوالدولیةالمحلیةالمدنيالمجتمعمنظماتاللجنةعضویةتشمل●

الفكریةاالقتصادیةوالمراكزالنساءتقودھاالتيالمنظماتتمثیلمراعاةمعواالقتصادي،اإلغاثي
لألمم المتحدة والمؤسسات الدولیة.الوطنیة، ویتم دعمھا من قبل مكتب تنسیق الشؤون االنسانیة

السیاساتفيالنساءوأولویاتالحتیاجاتلالستجابةاللجنةتسعىوكذااللجنةقوامفيالنساءتمثل●
والتدخالت المقترحة من قبلھن.

یلتزم األطراف بدعم تنفیذ سیاسات وتوصیات اللجنة.●
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الخدماتذلكفيبماللمواطنین/اتاألساسیةالخدماتإیصالفيالصعابتذلیلعلىاللجنةتعمل●
الكوارثمنالمتضررین/اتأوضاعومعالجةالفتاكة،واألوبئةالكورونافیروسلمواجھةالصحیة

عنباإلفراجالمتعلقةالقضایامعالجةمھامباللجنةوتناطاإلنسانیة.القضایامنوغیرھاالطبیعیة،
ورفعاإلنسانیة،الممراتوفتحاألطفال،تجنیدوإنھاءتعسفي،بشكلالمحتجزین/اتالمدنیین/ات

تنسیقوكذلكإلیھا،والوصولاإلنسانیةالمساعداتإیصالوتسھیلالرواتب،وصرفالحصار،
الدعم لالستجابة ألزمة النزوح وتسھیل عودة النازحین/ات.

السیاساتبشأناتفاقإلىوالتوصلاالقتصادياالستقرارلتعزیزالجھودتنسیقعلىاللجنةتعمل●
المالیة.

):JIAVT(والتحققللحوادثالمشتركالفریق.5
وإقلیمیةودولیةمحلیةوأمنیةعسكریةخبراتمنوالتحققللحوادثالمشتركالفریقتشكیلیقترح●

مراعاةمعالدوليوالعرفاإلنسانيالدوليوالقانونالدولياإلنسانحقوققانونفيمتخصصة
مستقلین/اتوخبراء/خبیراتاألطرافعنممثلین/اتالفریقیشملبأنیوصىالنساء.تمثیل

اللجنةعضویةأیًضاالمشتركالفریقیضمأنیجبالمتحدة.األممیتبعوندعموخبراء/خبیرات
لحقوقالسامیةالمتحدةاألممومفوضیةاإلنسان،حقوقانتھاكاتادعاءاتفيللتحقیقالوطنیة

المتحدةاألمموبعثةبالعقوبات،المعنيالدوليالخبراءوفریقالبارزین،الخبراءوفریقاإلنسان،
عضویتھافيتضمأنینبغيكماوالتفتیش.للتحققالمتحدةاألمموآلیةالحدیدة،اتفاقلدعم

اإلنسان.حقوقانتھاكاتتوثیقعلىیعملونالمدنيللمجتمعومحلیین/اتوطنیین/اتممثلین/ات
أسلحة.وخبیر/ةاالجتماعيالنوعفيخبیر/ةأیًضاJIAVTلدىیكونأنیجب

األمنومجلسالمتحدةلألممالخاصالمبعوثمكتبإلىدوریةتقاریرالمشتركالفریقیرفع●
الدولي بما في ذلك لجنة العقوبات.

یرفع التقاریر للفریق المشترك.یتفق األطراف على طرف ثالث مسؤول عن المراقبة الجویة●

):JCMT(النارإطالقوقفلمراقبةالمشتركالفریق.6
والمجتمعالمدنيالمجتمعممثليمنالنارإطالقوقفلرصدالمشتركالفریقبتشكیلیوصى●

حقوقانتھاكاتادعاءاتفيللتحقیقالوطنیةاللجنةوبعضویةالنساء،تمثیلمراعاةمعالمحلي
تدعم الفریق مادیاً وفنیاً.اإلنسان وبرئاسة المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان والتي

متعددةالمصادرتنویعلضمانالمحلیةالرصدفرقتشكیلاإلنسانلحقوقالسامیةالمفوضیةتدعم●
الخلفیات واالنتماءات السیاسیة والمستقلة.

المتحدةلألممالخاصالمبعوثمعالمحلیةالرصدتقاریراإلنسانلحقوقالسامیةالمفوضیةتشارك●
المشتركة ولجان التھدئة.بانتظام، وبدورھم یشاركونھا مع اللجنة التنسیقیة العسكریة
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لجنة التفسیر وحل النزاعات:.7
واألطر المرجعیة.یقترح تشكیل لجنة تفسیر وحل النزاعات لدعم تفسیر االتفاقات●
تمثیلمراعاةمعوالمحامین/اتالقضاة/القاضیاتذلكفيبمااألطرافممثليمناللجنةتشكل●

قضاة/قاضیاتعضویتھافياللجنةتضمأنینبغيكما%.30عنتقلالبنسبةالنساء
ومحامین/اتوقضاة/قاضیاتالمدنيالمجتمعوممثليمستقلین/ات،وطنیین/اتومحامین/ات

إقلیمیین.

األفعال المحظورة أثناء وقف إطالق النار:
لكافةشامالًیكونأنبلفقط،واألمنیةالعسكریةالجوانبعلىالنارإطالقوقفتعریفیقتصرأالیجب

ویجبالنار.إطالقوقفعملیةمراحلجمیعفياإلنسانحقوقعلىقائمنھجباستخدامالیمنفيالسیاقات
انتھاكاتوتدرجالنار.إطالقوقفاتفاقیةفيومعالجتھااإلنسانحقوقوتجاوزاتانتھاكاتإدراج

فيللتحقیقالوطنیةاللجنةذلكفيبماوالدولیةالوطنیةاآللیاتوثقتھاالتياإلنسانحقوقوتجاوزات
اإلنسان،حقوقانتھاكاتادعاءاتفيللتحقیقالبارزینالخبراءوفریقاإلنسانحقوقانتھاكاتادعاءات

المدنيالمجتمعومنظماتاإلنسان،لحقوقالسامیةوالمفوضیةالیمن،فيبالعقوباتالمعنيالخبراءوفریق
ومعالجةالنساءعلىالمختلفةالحربآثاروقعلفھماالجتماعيالنوعمنظوراستخدامیجبكماالیمني.

األعمال المحظورة األفعال التالیة:احتیاجاتھن خالل مرحلة وقف إطالق النار. ویجب أن تشمل

الیمنداخلوالبحریةوالبریةالجویةالعسكریةالعدائیةاألعمالذلكفيبماالعدائیةاألعمالجمیع●
وخارجھ باستخدام األسلحة بكافة أشكالھا.

جمیع األعمال العدائیة العسكریة عابرة الحدود.●
والمعداتوالموادوالذخائرواألسلحةبالمقاتلین/اتالقتالیةوالمراكزالقتالجبھاتوتعزیزانتشار●

العسكریة.العسكریة والحربیة بما في ذلك تھریب وبیع األسلحة والمعدات
تصنیع األسلحة والمتفجرات.●
المتارس،وإنشاءإضافیة،مساحاتأيعلىالسیطرةأوالتوسعومحاوالتجدیدة،قتالجبھاتفتح●

بمثابة استعدادات لتصعید عسكري.وحفر الخنادق، وأي أعمال أخرى ذات صلة یتم اعتبارھا
النساءوتجنیدوالبنات).(األوالداألطفالتجنیدذلكفيبماوالتجنیدوالتحشیدالتعبئةأشكالجمیع●

ضمن التشكیالت العسكریة واألمنیة غیر الرسمیة.
الحركةاستثناءمعالتموضع،إعادةبغیةالعسكریةالمركباتتحریكأوالعسكریةالتحركاتجمیع●

اإلمداداتأوالمصابینكنقلواسعافیة،إنسانیةطبیعةذاتتكونوالتياألطرافتوافقعلىبناًء
الغذائیة والطبیة.
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جمیعباستخداموالعشوائیة،المباشرةالھجماتذلكفيبماالمدنیین/ات،ضدالعدائیةاألعمالجمیع●
التعسفیةواالعتقاالتالقناصةاستخدامأیًضاذلكویشملوالبحریة.والبریةالجویةاألسلحة،أنواع

لحقوق اإلنسان.والخطف وتفجیر ومصادرة الممتلكات وأي انتھاكات أخرى
استخدام األسلحة المحظورة.●
المساعداتوتوزیعاإلنسانیةالعملیاتتعیقالتياألعمالوجمیعالمدنیین/اتحركةإعاقةأوتقیید●

وإعادة تأھیل البنیة التحتیة المتضررة.
نزع األلغام.زرع جمیع أنواع األلغام والعبوات الناسفة وعرقلة عملیات●
منالصادرةالكراھیةوخطابالبروباغانداواستخداموالعدائيالتحریضيالخطابأشكالجمیع●

وعبرالرسمیة،وغیرالرسمیةوالرقمیة،التقلیدیةاإلعالموسائلكافةفيالیمنخارجأوداخل
حقوقوضدالسیاسیةوالمكوناتاألطرافضدالموجھةوالسیاسیةوالحزبیةالدینیةالمؤسسات

اللونأوالدینأوالعرقأوالجنسأساسعلىالكراھیةعلىالمحرضالخطابذلكویشملالنساء،
أو االنتماء السیاسي ... إلخ.

أعمال التجسس والتخریب.●
أوعسكریةكمراكزالمدارساستخدامذلكویشملعسكریة،ألغراضالمدنیةالمنشآتاستخدام●

المدارساستخدامتعیقالتيأوالعسكریةاألغراضأشكالمنآخرشكلأيأوسجونأومخازن
لتعلیم البنات واألوالد.

ذلكفيبماالتعذیبأشكالوكافةاالجتماعيالنوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفأشكالجمیع●
تعسفیاًالمعتقلین/اتذلكفيبماواألطفال،والرجالالنساءضدالجنسيواالعتداءاالغتصاب

والمھاجرین/ات والالجئین/ات والنازحین/ات.
التھجیر القسري وعرقلة عودة النازحین/ات إلى دیارھم/ن.●
المسلحةالجماعاتأواإلرھابیةالجماعاتمعالتحالفذلكفيبمابالوكالةالحربأشكالجمیع●

األخرى أو تشكیل مجموعات مسلحة جدیدة.
وقف إطالق النار.أي شكل آخر من أشكال األعمال التي تھدد أو تعرقل تنفیذ●

التزامات األطراف بوقف إطالق النار:

نحوبإیجابیةاالنخراطفيوالجّدیةالحسنةنوایاھمإلظھارالنارإطالقوقفخاللبالتعھداألطرافتلتزم
بمصلحةاألطرافاھتماممدىلعكسذاتیةااللتزاماتھذهبعضالثقة.بناءفيواإلسھامالسالم

المواطنین/ات.

النار تنقسم إلى إجراءات أحادیة وأخرى توافقیة:االلتزامات التي یجب مراعاتھا في اتفاقیة وقف إطالق
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االلتزامات األحادیة والذاتیة التنفیذ:
للنساءاألولویةإعطاءمعقسریاً،والمخفیاتوالمخفیینتعسفیاًوالمعتقالتالمعتقلینسراحإطالق●

أي شروط.واألطفال وكبار السن والمصابین والمرضى والصحفیین دون
الكشف عن مصیر المخفیین/ات قسراً.●

السجون والمعتقالت غیر الرسمیة.وقف االعتقال التعسفي واالختفاء القسري، وإغالق جمیع●

أحكامذلكفيبماتعسفیاً،والمعتقالتالمعتقلینبحقالجائرةواألحكامالمحاكماتجمیعوقف●
األخالقیة.اإلعدام ومصادرة األموال والممتلكات واالتھامات غیر

خطیرةوغیرجنائیةغیرجنحذمةعلىالمسجونینورجاالً)(نساًءالسجناءجمیعسراحإطالق●
.19للكوفیدلالستجابةكإجراء

وتشترطتنقلھن،منتحدوالتيوالفتیاتالنساءعلىالمفروضةاألمروليوصایةشروطرفع●
جوازاتذلكفيبماقانونیةوثائقعلىالحصولمنوتمنعھناألمر،وليبوجودسراحھنإطالق
السفر.

منطرفكلسیطرةتحتالواقعةالمدنمنالسالحلنزعالجانبوأحادیةذاتیةخطواتاتخاذ●
خالل:
فينائیةمناطقإلىبالسكانالمكتظةواألماكنالمدنمنالسالحومخازنالمعسكراتنقل○

وحمایة المدنیین/ات.نفس المناطق الواقعة تحت سیطرة الطرف بقصد تجمید استخدامھا
حصر ومنع حمل السالح الخفیف والمتوسط.○

بعیدةنائیةمناطقفيوتجمیعھاوالثقیلةالمتوسطةاألسلحةوجمعالعسكریةاآللیاتسحب○
عن المناطق المكتظة بالسكان.

كل طرف.رفع نقاط التفتیش األمنیة داخل المناطق الخاضعة لسیطرة○

األطرافمعبالتنسیقتتموالتجمعالحركةتتطلبالتيالسالحنزعخطواتأنمنالتأكد○
األخرى لتجنب إساءة تفسیرھا على أنھا أعمال عدائیة.

ذلكفيبماعسكریةألغراضاستخدامھاووقفالمسلحینمنالمدنیةالمنشآتإخالء○
المدارس وتھیئة استخدامھا للتعلیم مجدداً.

العقوباتبموجبالنارإطالقوقفینتھكونالذینالمنتسبیناألعضاءلمعاقبةذاتیةإجراءاتاتخاذ●
واإلجراءات التنفیذیة المتفق علیھا.
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االلتزامات التوافقیة:
والمدارسالمستشفیاتذلكفيبماكامل،بشكلالتحتیةوالبنیةالمدنیةوالمنشآتالمدنیین/اتحمایة●

والمساجد وأماكن النزوح واألماكن العامة.
االلتزام بتسھیل عودة النازحین/ات.●

والعبواتاأللغاموإزالةواألمنیة،العسكریةالنقاطوإزالةوالمحافظاتالمدنبینالحواجزرفع●
والجسورالطرقوإصالحصیانةبتسھیلوااللتزامقیود،دونالمدنیین/اتحركةلتسھیلالناسفة،

والمعابر.
والنساء.االلتزام بإعادة تأھیل وإدماج األطفال (أوالد وبنات)●

المنظماتبإشرافالیمنداخلاإلنسانیةاإلغاثةلتوزیعمساءلةآلیةبإنشاءالمتحدةاألممتلتزم●
معھا.الدولیة، وتلتزم األطراف بتسھیل عمل ھذه اآللیة والتعاون

وقفلتنفیذوالماليالفنيالدعمبتقدیمالسالملعملیةالراعیةاألعضاءوالدولالمتحدةاألممتلتزم●
إطالق النار.

ترتیبات خاصة بوقف إطالق النار المحلي في تعز ومأرب:
بتوصیاتبدًءمأربوفيتعزفيالنارإطالقبوقفالخاصةالتوصیاتلمشاركةالقسمھذایخصص

عامة:
الجبھات األكثر اشتعاالً.یوصى بإعطاء وقف إطالق النار المحلي خصوصیة وتركیز في●

خاصةإغاثةبرامجوتصمیمومأربتعزبخصوصللمانحینانسانیةتعھداتتخصص●
بالمحافظتین.

رفع الحصار عن تعز ووقف إطالق النار:

التدابیر السیاسیة والعسكریة:
وأھمیة تعزیز عضویتھا بوجود نساء منتفعیل لجنة تفاھمات تعز المنبثقة عن اتفاق ستوكھولم●

في تعز، وأھمیة توفیر الدعم الفنيالقطاع األمني والمجتمع المدني وأھمیة تمثیل كافة المكونات
والمالي لھا لتؤدي واجبھا بشكل فاعل.
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وقف جمیع العملیات العسكریة فوراً بدون شروط ونقل المعسكرات ومخازن السالح الى المناطق●
النائیة المحیطة بالمحافظة والتي تخلو من السكان.

للمدنیین والمدنیات.وقف االستھداف المباشر والعشوائي بجمیع أنواع األسلحة●

فوري وااللتزام بعدم إعادة ترتیبالتزام جمیع األطراف والمجامیع المسلحة باالنسحاب بشكل●
فتح جبھات عسكریة جدیدة.المقاتلین التابعین لھم وإرسالھم إلى جبھات أخرى أو

والمرافق العامة والمدنیة وعلى وجھإخالء المدن من المظاھر المسلحة بما في ذلك إخالء المنشآت●
الخصوص المدارس وإعادة تأھیلھا وتفعیلھا كمرافق تعلیمیة.

وإزالتھا وتنظیف مخلفات الحرب.إزالة النقاط األمنیة والعسكریة وتسلیم خرائط األلغام●

وحقوق االنسان على أعمال وقف إطالقتعزیز رقابة المجتمع المدني في مجال العمل االنساني●
النار.

التدابیر اإلنسانیة واالقتصادیة:
بتنقل المدنیین/ات وللموادرفع الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئیسیة في المدینة والسماح●

اإلنسانیة من الدخول بحریة وإنھاء المعاناة اإلنسانیة.
والمعتقلین تعسفیا والمخفیین قسراً،وقف االعتقاالت التعسفیة واإلفراج الفوري عن المعتقالت●

في السجون السریة لدى جمیعوالسجناء والسجینات على ذمة جنح غیر جنائیة في السجون
بالسجناء.األطراف، تحسباً لتفشي الوباء في ظل تردي السجون المكتظة

حقوق اإلنسان بالیمن للدخول إلى مدینةالسماح لخبراء اللجنة الدولیة المعنیین بالتحقیق بادعاءات●
تعز وتوثیق االنتھاكات التي طالت المدنیین والمدنیات.

بما في ذلك قتل واغتصاب األطفال والقبضالتحقیق حول قضایا العنف القائم على النوع االجتماعي●
على المجرمین وإحالتھم للقضاء ومحاسبتھم.

انشاء صندوق إلعادة إعمار تعز،●

المنح العالجیة لھن والمعوناتمعالجة ملف الجرحى وإعطاء أھمیة لمساعدة الجریحات وتوفیر●
أصابت منازلھن.المالیة الشھریة لھن وألسرھن، وتعویضھن عن أي أضرار

وقف إطالق النار في مأرب:

التدابیر العسكریة واألمنیة:
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وإنھاءمأرب،محافظةفيالقتالیةالجبھاتجمیعوفيفوراًوالعسكریةالعدائیةاألعمالوقف●
الجبھاتوفتحوالتحشیدالتعزیزاتالحصر،سبیلعلىولیسذلكفيبماكافةالعسكریةالعملیات

القتالیة الجدیدة والتموضع العسكري للتصعید.
ذلكفيبماوالخفیفةوالمتوسطةالثقیلةاألسلحةأنواعبجمیعوالعشوائيالمباشراالستھدافوقف●

بالقذائفالعشوائيوالقصفالطیرانوقصفالبالستیةالصواریخاستخدامالحصرسبیلعلىولیس
والصواریخ.

معوالتعاونوجودھاأماكنوتحدیداأللغامخرائطوتسلیمالمتفجرةوالمواداأللغامزراعةوقف●
برنامج مسام وحمایة فرقھم الستئناف عملیة إزالة األلغام.

الوقف الفوري القتحامات المنازل السكنیة.●

ومشاركةالطرفینمنوأمنیةعسكریةمحلیةقیاداتمنتتكونوالتيالمحلیةالتھدئةلجنةتشكیل●
معمناقشتھایتممحددةآلیة(وفقالقبلیةوالقیاداتوالسیاسیةالمجتمعیةالشخصیاتمنضمناء
علىفوراًتعملوالشباب،النساءذلكفيبماالمدنيالمجتمعمكوناتوبمشاركةالصراع)،أطراف

ومناطق إعادة االنتشار.التھدئة ووقف إطالق النار، وتحدید نقاط فك االشتباك
اإلنسانحقوقعنومدافعین/اتقضاةویشملالمحليالنارإطالقوقفعلىالرقابةفریقتشكیل●

علیھا.بما في ذلك محامیین/ات وقیادات عسكریة وأمنیة یتوافق
ھذهحمایةوضمانالجثثوتبادلرفععلىاألحمروالصلیباألحمرالھالللمنظماتالسماح●

المنظمات أثناء أداء واجبھا.
الطرفینمنونساءرجالمنالحربأسرىعنلإلفراجلجنةوتشكیلالتعسفیةاالعتقاالتوقف●

واإلفراج عن المعتقلین والمعتقالت المدنیین/ات.
النفسیةاحتیاجاتھموتلبیةآمنبشكلأسرھممعشملھموإعادةاألطفالتجنیدبوقفااللتزام●

واالقتصادیة واالجتماعیة.

التدابیر اإلنسانیة:
المدني بما في ذلك النساء والشبابتشكیل لجنة مدنیة تمثل الطرفین وتشمل ممثلي المجتمع●

ومعالجة أزمة النازحین/ات بدًء بالمجموعاتوالقیادات المجتمعیة تعنى بتسییر العملیات اإلغاثیة
من الصراع.النازحة في مجاري السیول، وتوثیق األضرار ورصد المتضررین/ات

خدمة الكھرباء من مأرب إلى بقیةإصالح إمدادات محطة الكھرباء وإعادة توصیلھا لتوفیر●
المحافظات وحمایة طاقم الصیانة واإلصالحات.
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صیانة وتفعیل محطة الغاز والسماح بنقل الغاز إلى جمیع المحافظات وحمایة فرق الصیانة●
واإلصالحات.

حریة الحركة للمواطنین والمواطناتفتح الطرق بین مأرب وصنعاء وصیانتھا وإصالحھا وتسھیل●
وحركة مرور البضائع التجاریة والمواد اإلنسانیة.

انتھاكات حقوق اإلنسان.السماح للجنة الخبراء الدولیین زیارة محافظة مأرب لتوثیق●

تمییز او انحیاز في توزیعھا.عدم إعاقة الوصول لإلغاثة لجمیع الناس المحتاجة دون●

في مأرب وتعزیز حمایتھن.تخصیص مساعدات نقدیة عاجلة للنساء المعیالت المتضررات●

تأمین مكان الئق للمعیشة وتوفیرتحسین الخدمات الموجھة للنازحین والنازحات والعمل على●
مساحات آمنة وخدمات صحیة.

الترتیبات اإلنسانیة واالقتصادیة:
أن یكون لھا مسار خاص في مفاوضات السالم.إعطاء األولویة للقضایا اإلنسانیة واالقتصادیة ویقترح

على تنفیذ الترتیبات اإلنسانیة واالقتصادیة.وتعمل اللجنة اإلنسانیة واالقتصادیة المشتركة على اإلشراف
التي یجب أن تشتمل علیھا مرحلة وقفوفیما یلي تصور ألھم التوصیات بالقضایا االنسانیة واالقتصادیة

إطالق النار:

صرف الرواتب:
لمعلوماتوفًقاالوطنيالصعیدعلىالمدنیةالخدمةموظفيرواتبصرفعنمسؤولةالدولة●

ذلكویشملالبلد.خارجوالمھاجرینداخلًیاالنازحین/اتذلكفيبما2014لعامالمرتباتكشوف
والمساعداتالتقاعدمعاشاتإلىباإلضافةواألمنیة،والعسكریةالمدنیةالخدمةموظفيرواتب

النقدیة للرعایة االجتماعیة.
المركزيالبنكإلىاإلیراداتبإیداعااللتزامالواقعاألمروسلطاتالمحلیةالسلطاتعلىیتعین●

لضمانالمحلیةالسلطاتمعباالتفاقخاصةتدابیرمناقشةللدولةیمكنللرواتب.لتخصیصھاالیمني
الصرف السلس لرواتب موظفي الخدمة المدنیة المحلیة.

الرواتبصرفمسألةمعالجةألجلللدولةوالماليالفنيالدعمواإلقلیميالدوليالمجتمعیقدم●
ھذهتضافبأنویوصىاالجتماعیة.للرعایةالنقدیةوالمساعداتالتقاعدیةوالمعاشات

فياإلنسانيالتمویلبإیداعیوصىذلك،إلىباإلضافةللیمن.اإلنسانیةالتعھداتإلىالمخصصات
البنك المركزي الیمني لدعم استقرار العملة واالقتصاد.

فتحتكالیفوتغطیةمباشرة،المصرفیةحساباتھم/نإلىالمدنیةالخدمةلموظفيرواتبالدولةتضع●
الحسابات المصرفیة والرسوم التشغیلیة لھا.
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موظفيسجلتطویرمنبدًءالمدنیةالخدمةموظفينظامحوكمةلتعزیزاألولویةالدولةتعطي●
البصمة.نظاموإنشاءالوظیفي،واالزدواجالوھمیین،الموظفینقضیةومعالجةالمدنیة،الخدمة
الحوافزونظامالمدنیةالخدمةموظفيرواتبسلمعلىبإصالحاتالقیامیجبذلك،إلىإضافة

األدنى من معاییر العیش الكریم.وضمان رفع الحد األدنى لألجور والرواتب لتلبیة الحد
أجھزةوتفعیلالیمن.إلىاألموالتحویلعنالمالیةالعقوباتورفعالیمنفيالمصرفيالنظامدعم●

صرفأثناءالزائدالتزاحملمعالجةالشمسیةبالطاقةتعملالتيأجھزتھوتركیباآلليالصراف
.19الكوفیدمنوقائیةوكخطوةالرواتب

فتح المطارات والموانئ:
وتأمینھاوالتجاریةاإلنسانیةللعملیاتالسلسالتدفقلضمانعملھاوتطبیعوالموانئالمطاراتبفتحیوصى

توصیاتیليوفیماالیمن.إلىاألجانبوالمقاتلیناألسلحةتدفقومنعلمراقبةآلیاتوجودضمانخاللمن
تستند إلى النتائج األولیة للمشاورات:

مطار صنعاء:
والمدنیة الداخلیة المملوكة للدولة.یفتح مطار صنعاء أمام الرحالت الجویة الوطنیة التجاریة●
التصاریحمنحتسھیلالدولةوعلىالدولة.منالجویةالرحالتتصاریحصنعاءمطاریطلب●

الرحالت التجاریة والمدنیة.
علىالوجھةدولتوافقأنبشرطمحددة،دولیةلوجھاتصنعاءمطاربفتحیوصىأولى،كخطوة●

حركةوتحدیدالوجھةدولمعالتنسیقالدولةوعلىصنعاء.مطارمنالجویةالرحالتاستقبال
الطیران.

منللموظفیناألولویةوإعطاء،2014قبلمنالمعینینبكوادرهصنعاءمطارتشغیلیتم●
التكنوقراط والمستقلین/ات والمؤھلین/ات وذوي/ات الخبرة.

تذاكرأسعارلخفضوكإعاناتوصیانتھ،وخدماتھتأھیلھإلعادةالمطارإیراداتاستخدامیتم●
الطیران للمدنیین/ات بما في ذلك العائدین/ات إلى الیمن.

للجنةطارئةسفرجوازاتأوالدولةمنصادرةسفرجوازاتیحملونالذینللمدنیین/اتفقطُیسمح●
الدولیة للصلیب األحمر بالسفر عبر مطار صنعاء.

سفرھنلتسھیلالنساء،حركةیقیدالذياألمروليإذنیستدعيالذيالوصایةنظامإلغاءیتم●
مع أطفالھن دون إذن األب.وحصولھن على جوازات السفر. كما یجب السماح للنساء بالسفر

المراقبةعملیاتالدعمویشملومالیاًفنیاًصنعاءمطارتشغیلاستئنافالمتحدةاألممتدعم●
األجانب.والتفتیش المتعلقة بحظر األسلحة ومنع تدفق المقاتلین/ات
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المطارات الخاضعة لسیطرة الدولة:
عدنمطاريذلكفيبماللدولةالخاضعةالمطاراتفيطبیعتھاإلىالحیاةإلعادةحاجةھناك●

الوضعتحسینأیًضاذلكیشملأنویجبالدولیة.للرحالتوتجھیزھماتأھیلھماوإعادةوالریان
األمني والحمایة.

والدولیة وإضافة المزید من الوجھات.یوصى باستئناف الرحالت الجویة المدنیة والتجاریة الوطنیة●

الموانئ وخزان صافر:
ذلكفيبماوالتجاریةاإلنسانیةالسفنلدخولللسماحالحدیدةفيالموانئعملباستئنافیوصى●

السفن النفطیة.
منللتخفیفاجرائیةتدابیروضعویجباألولویات.منتأھیلھوإعادةصافرخزانصیانةتعتبر●

كارثة تسرب النفط أو انفجار الخزان.
موظفيرواتبصرففيالستخدامھاالیمنيالمركزيالبنكإلىصافرخزانعائداتتودع●

الخدمة المدنیة.
لممارسةالحدیدةموانئإلىبالوصولUNVIMوالتفتیشللتدقیقالمتحدةاألمملـبعثةیسمح●

مھامھم.

المرحلة الثانیة: مفاوضات السالم الشاملة
الضغطإلىالوسطاءیحتاجالنار.إطالقبوقفمشروطةالسالممحادثاتاستئنافجھودتكونأالیجب

مفاوضاتعملیةفياالنخراطعلىاألطرافتشجیععلیھمالوقتنفسفيولكنالنارإطالقوقفأجلمن
یركزبأنیوصىالمفاوضات،الستئنافبالنسبةالمسألتین.بینالفصلالوسطاءعلىبالتاليشاملة.سالم

األعمالجدولعلىواالتفاقالمحادثات،منالھدفحولاألطرافبینتفاھماتإلىالتوصلعلىالوسطاء
المشاوراتعننتجتالتيالتوصیاتبعضنقدمیليفیماالتفاوض.وفودوتشكیلالسالم،محادثاتومكان

التي تم عقدھا:

جدول أعمال مفاوضات السالم:
یسعواوأنالمحادثاتمنالمرجوةوالنتائجاألھدافمناألطرافتوقعاتالوسطاءیفھمأنالمھممن

تشاركينھجخاللمنالسالممفاوضاتأعمالجدولتطویریتمبأنأیًضاویوصىالتوقعات.ھذهإلدارة
بشكلالمدنيالمجتمعیشملبلفحسب،النزاعأطرافعلىیقتصروالالمصلحة،أصحابجمیعیشمل

المنعقدة:واسع. فیما یلي عدد من التوصیات بناًء على المشاورات
علیھ من قبل األطراف.یجب أن یكون الھدف من استئناف المحادثات واضحاً ومتفقاً●
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الفترةخاللواإلجماعالتوافقیضمنشاملسالماتفاقإلىالتوصلإلىالمفاوضاتتھدف●
االنتقالیة.

ال الحصر، المواضیع التالیة:یشمل جدول أعمال محادثات السالم الشاملة، على سبیل المثال●
بھدفوالمحلیةالمركزیةاإلدارةمستوىعلىالحكموقضایاالدولةمؤسساتاستعادة○

تعزیز الالمركزیة.
وإقرارھاتعدیلھایتمأنیجبالتيالقوانینعلىواالتفاقالتشریعيالنظامإحیاءإعادة○

خالل الفترة االنتقالیة.
نزع السالح وتسلیم األسلحة.الترتیبات السیاسیة واألمنیة والعسكریة بما في ذلك مسألة○
االقتصادیة واإلنعاش المبكر.إدارة إیرادات الدولة وتقدیم الخدمات األساسیة واإلصالحات○
القضایا اإلنسانیة.○
المصالحة الوطنیة والتعویضات.○
واألطفال (الفتیان والفتیات).التسریح ونزع السالح وإعادة اإلدماج ، بما في ذلك النساء○
وكافةوالفتیات،للنساءالقسريوالزواجاألطفال،تجنیدذلكفيبمااإلنسانحقوققضایا○

واالختفاءالتعسفيواالعتقالاالجتماعي،النوععلىالقائموالعنفالجنسيالعنفأشكال
القسري.

إعادة اإلعمار والسیاسات المالیة.○
ویوصىالشامل،السالماتفاقابرامبعدسیعقدالذيالسیاسيالحوارأجندةعلىالموافقة○

بإدراج القضیة الجنوبیة فیھا.

المرحلة الثالثة: الفترة االنتقالیة:
ھناكأنكمااالنتقالیة.الفترةخاللاألولویةإعطاؤھاویجبمعالجتھایجبالتيالقضایامنعددھناك
التالیةالتوصیاتتستنداالنتقالیة.المرحلةإلدارةداعمةمؤسساتوإنشاءتشریعیةأطرإصدارإلىحاجة

إلى مشاورات أولیة بھذا الخصوص:

جدول أعمال الحوار السیاسي:
المدني.والمجتمعوالشبابالنساءأصواتتضمنتشاركیةبطریقةالسیاسيالحوارأجندةبتطویریوصى

األعمال.جدولمنجزًءلتكونالوثیقةھذهلتطویرالمنعقدةالمشاوراتخاللالتالیةالقضایااقتراحوتم
القضایا فقط:ولكن ال ینبغي بالضرورة أن یقتصر جدول اإلعمال على ھذه

القضیة الجنوبیة.●
الفیدرالیة والحكم الذاتي.●
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النظام السیاسي.●
مراجعة الدستور.●
الحوكمة.●
إصالحات الخدمة المدنیة.●
اإلصالحات العسكریة واألمنیة.●
العدالة االنتقالیة وجبر الضرر.●
إعادة اإلعمار.●
توزیع الموارد وإدارتھا.●
القضایا اإلنسانیة واالقتصادیة.●

األطر التشریعیة:

االنتقالیة.الفترةخاللاالستقراروتحقیقالسیاسياالنتقاللدعمالتشریعیةالفجواتإصالحیتمأنیجب
المرحلةخاللأولویةذلكیعطىوأنالنساءضدالتمییزیةالقوانینجمیعمراجعةیجبعاموبشكل

المشاوراتأثناءالنساءاقترحتھاالتيالقانونیةاألحكامأوالقوانینعلىالتعدیالتمنعددھناكاالنتقالیة.
االنتقالیة:والتي تعتبر من األولویات التي یجب معالجتھا خالل الفترة

قوانین جدیدة:
النساءووصولالمساواةتضمنأنیجبوالتيالحرب،ضحایاوتعویضاتاالنتقالیةالعدالةقانون●

إلیھا.
والبنیوي.قانون حمایة األسرة والنساء والذي یحمي من العنف المنزلي●
علىالمحرضالكراھیةخطابیجرمالذيللكراھیة،المناھضالدینيوالخطاباإلعالمقانون●

األذىإلىیؤديوالذيالسیاسي،واالنتماءواللونوالعرقوالمذھبوالدیناالجتماعيالنوعأساس
العقلي والجسدي.

القوانین الساریة المراد تعدیلھا:
٪30عنتقلالحصةذلكفيبماوالتمثیلالشمولیةلیضمناالنتخاباتقانونعلىتعدیالت●

للمشاركة السیاسیة للنساء في المواقع المنتخبة.
الولي،نظاموالغاءالنساءضدالتمییزیةالقانونیةاألحكاموتعدیلالشخصیةاألحوالقانونمراجعة●

وتقنین سن الزواج اآلمن.
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علىالقائموالعنفالجنسيالعنفتجریمبشأنوالجزاءاتالعقوباتقانونفيصریحةموادإضافة●
والتجنیدالمعاملة،وسوءاالجتماعیةالعاروصمةمنالناجیاتحمایةلضماناالجتماعيالنوع

بالبشر وغیرھا.القسري لألطفال والنساء، والزواج القسري ، واالتجار
للنساء وأطفالھن.قانون الجنسیة بحاجة إلى تعدیل لضمان الحقوق الكاملة●

الحوكمة وأولویات الفترة االنتقالیة:
ملخصاًیليفیمااالنتقالیة.للمرحلةوالحوكمةالسیاسيبالمنظورالمتعلقةاألفكارمنبالعدیدالنساءساھمت

ألھم التوصیات:
ویتمالتوافقعلىیقوممبدئيفیدرالينظامنحواالنتقالیةالفترةخاللالحكمنظامیتجھبأنیوصى●

ظلفياألقالیمحكوماتمنعددتشكیلذلكیشملأنیمكنالشامل.السالماتفاقفيتضمینھ
علىاختیارھم/نویتمالتكنوقراطمنالحكومةأعضاء/عضواتیكونأنیجبمركزیة.حكومة
،٪30عنتقلالبنسبةالنساءتمثلأنیجبكماالنزاھة.ومبادئوالمؤھالتالكفاءةأساس

٪.50عنتقلالبنسبةوالجنوبیون/ات،٪20عنتقلالبنسبةوالشباب
المتعمقةالمناقشةلضمانالكافيالوقتوإعطاءالخالفیةالقضایاعلىبالتركیزوطنيحوارإجراء●

لدعم النظام الفیدرالي.لحل قضایا الحكم وتوزیع الثروة واإلصالحات البنیویة
وممثليالسیاسیة،والكیاناتاألحزابقبلمنالجدیدالدستورلمراجعةتشاركينھجباتباعیوصى●

فيالجنوبیین/اتحقالجدیدالدستوریضمنبأنویوصىالمحلیة.والمجتمعاتالمدنيالمجتمع
تقریر المصیر.

لالحتیاجاتواالستجابةالخدماتتقدیمعلىبالتركیزووظائفھاالدولةمؤسساتبتعزیزیوصى●
المدنیة.

لألحزابالمتساويالتمثیللضمانواإلجماعبالتوافقإنشاؤهیتمانتقاليبرلمانبتأسیسیوصى●
البنسبةالمرأةتمثیلوضمانوالشبكات،المدنيالمجتمعتحالفاتذلكفيبماالسیاسیةوالكیانات

اختیاریمكن٪.50بنسبةوالجنوبیین/ات،٪20عنتقلالبنسبةوالشباب،٪30عنتقل
األعضاءوكذلكالمدني،المجتمعوتحالفاتالقائمةالسیاسیةوالكیاناتاألحزابمناألعضاء
الوطني،الحوارمؤتمرمخرجاتتنفیذمراقبةوھیئةالشورىومجلسالبرلمانفيالحالیین

ومراعاة تمثیل المحافظات.
سجل الناخبین/ات.یوصى بإجراء اإلصالحات االنتخابیة خالل ھذه الفترة وتحدیث●
ذلكفيبماالنساءبوضعالنھوضعنالمسؤولةالدولةومؤسساتھیاكلوتعزیزإحیاءإعادة●

مجلسرئیسیرأسھالذيالمرأةلشؤوناألعلىالمجلسوكذلكوفروعھا،للمرأةالوطنیةاللجنة
نساءاتحادتفعیلودعمالعالقةذوي/اتالوزراء/الوزیراتلیشملتوسیعھمنوالتأكدالوزراء

الیمن.
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وصولوضماناألمان،وشبكاتاالجتماعیةالحمایةببرامجالمعنیةالدولةمؤسساتإحیاءإعادة●
النساء إلى ھذه الخدمات.

وإلغاءاإلیواءخدماتتوسیعذلكفيبماالعنفأنواعجمیعمنللناجیاتحكوميحمایةنظامإنشاء●
مالیةمنحیشملأنیجبكماالخدمات.ھذهاستخداممنالسابقاتالسجیناتتمنعالتيالشروط
االجتماعيالنفسيوالدعمالقانونیةالمساعدةذلكفيبماالشاملةالمساندةالخدماتویقدمللحمایة

وغیرھا.
التعویضات دون تمییز.على الدولة ضمان وصول النساء إلى خدمات العدالة وبرامج●
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الملحق:
المرجعیة.األطرفياألولویةذاتوالقضایاالمشاركةآلیةیعكسجدول:1رقمملحق

األطر
المرجع

یة

القضایا ذات األولویةآلیة المشاركة

قرار
مجلس
األمن

2216

رقماألمنمجلسقرارلغةتحصرال
وتستخدمبطرفین.السالمعملیة2216

،الیمنیة"األطراف"جمیعإلىتشیرلغة
بعضوفي"الحوثیون".تحدیدمع

إلىتشیرلغةالقراریشملالحاالت
والدول[الوطنیة]األطرافجمیع"

األعضاء".

انتقالعملیةالستئنافالقراریدعو
للجمیعوشاملةسلمیةتكونسیاسي
مطالبوتلبيیمنیةقیادةتحتومنظمة
بماالمشروعة،وتطلعاتھالیمنيالشعب

إحداثابتغاءالیمنیة،المرأةیشملفي
واقتصاديسیاسيوإصالحسلميتغییر

واجتماعي ھادف.

تتخذأناألطرافلجمیعینبغيأنھویؤكد
حلتنفیذولالتفاقملموسةخطوات
لألزمةاآلراءتوافقعلىیقومسیاسي

ًالیمنفي التعاونمجلسلمبادرةوفقا
مخرجاتونتائجتنفیذھاوآلیةالخلیجي

الحوار الوطني الشامل.

قرارفيالمذكورةاألولویةذاتالرئیسیةالقضایا
ھي:2216رقماألمنمجلس
إنھاء استخدام العنف●
المدنمنالمسلحةالجماعاتانسحاب●

ومؤسسات الدولة.
ضمنتندرجالتياألعمالعنالتوقف●

اختصاصات الدولة.
لدولوالتھدیداالستفزازعناالمتناع●

الجوار.
اإلفراج عن السجناء السیاسیین.●
إنھاء تجنید األطفال.●
حظر تدفق األسلحة.●
استئناف المفاوضات.●
والقانوناإلنسانيالدوليللقانوناالمتثال●

الدولي لحقوق اإلنسان.
حمایة المدنیین.●
وصول المساعدات اإلنسانیة.●
یعلنھاالتياإلنسانیةالھدنةفتراتاحترام●

األمین العام لألمم المتحدة.

مخرجا
ت

علىالشاملالوطنيالحوارمؤتمراعتمد
كماالمؤتمرفيللمشاركةحصصتحدید
وللشباب٪20وللنساء٪30یلي:

مؤتمرتناولھاالتياألولویةذاتالقضایابینومن
الحوار الوطني

القضیة الجنوبیة●
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الحوار
الوطني

٪75بینھم(منللجنوبیین/ات50٪
یجب أن یكونوا ممثلین عن الحراك).

الوطنيالحوارمؤتمرفيالتوافقتمكما
والتمثیلالمشاركةحولمخرجاتعلى

كما یلي:
المناصبجمیعفينساء30٪●

المنتخبةوغیرالمنتخبة
والمشاركة السیاسیة

السیاسیة.الشبابلمشاركة20٪●
افيالمھمشةللفئات10٪●

مناصب الدولة.
الخاصةاالحتیاجاتلذوي10٪●

لدعم مشاركتھم السیاسیة والعامة.
جنوبیین/ات50٪●

قضیة صعدة●
المصالحة الوطنیة والعدالة االنتقالیة●
بناء الدولة●
الحوكمة●
بناء أسس المؤسسات األمنیة والعسكریة●
المؤسسات المستقلة والقضایا الخاصة●
الحقوق والحریات●
التنمیة المستدامة●

مبادرة
مجلس
التعاون
الخلیجي
وآلیتھا

التعاونمجلسمبادرةآلیةاعتمدة
وطنيسیاسيحوارإجراءإلىالخلیجي

،الوطنيللحوارالشاملالمؤتمریسمى،
السیاسیین،والفاعلینالقوىجمیعویضم

الجنوبيوالحراك"الشباب،ذلكفيبما
السیاسیةواألحزاب،والحوثیین،

والنساءالمدنيالمجتمعوممثلياألخرى،
"

علىالخلیجيالتعاونمجلسوآلیةمبادرةركزت
القضایا ذات األولویة التالیة:

تشكیل حكومة الوحدة الوطنیة●
القانونوانتھاكاتالعنفأشكالكافةوقف●

اإلنساني
ضمان حریة الحركة●
حمایة المدنیین●
وصول المساعدات اإلنسانیة●
الحكم الرشید●
سیادة القانون●
الشفافیة والمساءلة●
احترام حقوق اإلنسان ؛●
إطالق سراح المعتقلین بشكل غیر قانوني●
حقوقمجلسلقراراتالحكومةتمتثل●

اإلنسان ومجلس األمن الدولي
استقرار االقتصاد●
إجراءات أمنیة وعسكریة●

27



االنخراط في الحوار الوطني●
عملیة االنتقال السیاسي●

28


