
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 منتدى النساء للحوار والسالم

 ء واسعةاتجرى على أجزلمتتالية على الشأن اليمنى والحرب الطاحنة التي وقف منتدى النساء للحوار والسالم في سلسة من اللقاءات ا

 خ. ه على مر التاريتأسوء وضع عرفإلى  التدخل اإلقليمي المسلح اوصله الجمهورية اليمنية بكافة محافظاتهابسبب يوماً  224منذ 

وجرح قتل قد فساني وال مواثيق حقوق اإلنسان بأدنى معايير القانون الدولي اإلنالدولية لم يلتزم فيها الطرف الذى يقاتل باسم الشرعية 

مدرسة  1248ودمروا مليون شخص،  1.5طاال، وشرد قرابة من األ 3500و  امرأة 11,000منهم من المدنيين،  29,000أكثر من 

محطات وقود. يضاف إلى ذلك حصار  212وقعاً أثرياً، و م 43مصنعاً، و  161مسجداً، و  564مستشاى و  214ومركز تعليمي، و 

 كل أساسيات الحياة من غذاء ودواء ومحروقات وغيرهافيه نعدمت ا إلى مأساويفقير من االقتصادي حول وضعه خانق للشعب اليمني 

 مليون نسمة من السكان. 25ألكثر من 

االنقسام والتناحر المحلى على كافة المستويات الدينية والقبلية والعرقية لتشتعل البالد برمتها في  يةاإلقليمالتدخل وفوق ذلك غذت دول 

قوم ي ساءللنواضح ومتعمد وعنف بحال من األحوال. يضاف إلى ذلك تهميش  األساسياقتتال ال مبرر له وال يمكن أن ينهى الصراع 

ق باألعمال تتعلأعمال الاتيات في  استخدامالزواج المبكر، على سبيل المثال ال الحصر قليمي، منها اإل على األفكار القادمة مع التدخل

لملتحقين االذكور المهول لعدد األطاال  االرتااعليكن ذلك أحد أسباب أو أغراء الشباب اليافعين لاللتحاق باألعمال القتالية. ، الحربية

مختلف الجماعات سنة ملتحقين ب 18طال مجند تحت سن  70,000يقدر حسب أحد المنظمات الوطنية بأكثر من  والذيبالتجنيد 

  في البالد. المتقاتلةوالمليشيات 

 ةتماعيسكانية واجح شرائنعبر عن قطاع واسع من نساء الجمهورية اليمنية والسالم جزء من وألننا في منتدى النساء للحوار أجل هذا، من 

 وبناء على األسس التالية:الجمهورية اليمنية كارثية الوضع اإلنساني واألمني الذي تمر به وسياسيه مختلاة مدركين تماماً 

 دمار لل الكتراثاألمم المتحدة وعدم ا صمت نته للصمت الدولي عموماً بما فيهيعبر منتدى النساء للحوار عن إدا

الذي يجري لليمنيات واليمنيين كباراً وصغاراً سواء عبر التدخل الخارجي المباشر بالطيران  والقتل الممنهج

 من أي جهة.والمال ي طرف داخلي بالسالح ألالحربي أو عبر تغذيته 

  خل لم تصنف تدوبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر يذكر منتدى النساء للحوار والسالم األمم المتحدة أنه إلى اآلن

ري مبعوث األمين العام ريتقفي وال  2216 مجلس األمن رقم قراري فال في اليمن المسلح اإلقليمية القوى 

 باليمن.

 ادرة عن القرارت الصأن لم يكن كل الكثير  انتهكتقد بتدخلها المسلح  اإلقليميةيشير المنتدى إلى أن القوى  وإذ

حول اليمن والتي في بعض منها أشار المجلس بوضوح إلى التقدم المحرز في العملية السياسية مجلس األمن 

. ليأتي التدخل اإلقليمي المسلح ليدمر كل ذلك دفعة وأحدة ويعيد اليمن 2014و  2012اليمنية بين العامي 

وهو  2216 س األمن رقممجل القرارسياسية إلى نقطة فوضوية غير ذات قياس. وللـتأكيد هنا فأن وعمليته ال

على ا في أغلب فقراته ومنههي ذاتها ب قوى التدخل المسلح في اليمن بتنايذه، قد تم انتهكته تطالالقرار التي 



ولو بمجرد أي إدانة لألسف الشديد سمع (. ولم ي18، و 15، 12، 11، 8، 7 ،5)سبيل المثال ال الحصر الاقرات 

 .الكلمات من األمم المتحدة

  ر غير الحكومية الدولية مثل التقاريتقارير بعض المنظمات صدقية وإذ يمتن منتدى النساء للحوار والسالم إلى

كساام، وكذا بعض وكاالت األمم المتحدة المتخصصة ووأطباء بال حدود، وأ المتتابعة عن امنتستى إنترناشونال

ع الكارثي الذى وصل إليه الوضع في اليمن في مثل برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الصحة العالمية حول الوض

 كل مناحي الحياة بسبب التدخل األقليمي المسلح مهما كانت دوافعه وأهدافه. 

وكل محبي السالم في العالم أن  األمم المتحدةهيئة وببساطة يرى أنه يجب على المجتمع الدولي و فأن منتدى النساء للحوار والسالم

   يعملوا وبدون تأخير على: 

 ى اليمن فوراً.ف بوقف تدخلها المسلح فإلزام قوى التحال 

 ة اآلثار الكارثية اإلنسانية الالزمة لمعالج المساعداتلبري والبحري والجوي عن اليمن وإدخال رفع الحصار ا

 اإلقليمي.العسكري لتدخل ل

 بين جميع المكونات السياسية. ستئناف الحوار اليمنيا 

بد من الكما أن منتدى النساء للحوار والسالم يأمل في ناس الوقت إلى التذكير الحثيث إلى التالي ذكره من المواضيع الهامة والتي 

 وجودها لمساعدة الارقاء اليمنيين للوصول إلى طاولة حوار ناجحة:

  لحل األزمة ما  الخاص وكذا كافة األطراف الخارجية التي تلعب دوراألمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه نذكر

ة سية أو القوة االقتصادياألوزان السيا االلتزام بمقاصد ومبادئ األمم المتحدة، بعض النظر عن حساباتاليمنية 

 لدولة أو طرف ما.

 وفي  1325مجلس األمن رقم  قرارم بما صدر عنها تجاه النساء في يذكر المنتدى األمم المتحدة بضرورة اإللتزا

بضرورة إشراك المرأة في جميع مستويات صنع القرار في عمليات حل الصراعات وإحالل  أكثر من فقرة منه

السالم وجميع التدابير الالزمة لحاظ السالم وبنائه وكذا زيادة دور النساء وإسهامهن في عمليات األمم المتحدة 

 وضرورة زيادة الدعم التقني والتدريب للنساء للقيام بهذه األدوار بإيجابية.  الميدانية وخاصة المساعدة اإلنسانية

 

الجمهورية اليمنية من انقسامات إليها واألسى للحالة التي وصلت وار والسالم عن عميق الحزن نساء للحيعبر منتدى الوإذ 

ي بالعملية السياسية للمضللارقاء السياسيين اليمنيين مقترحات سياسية عمل على تعميقها التدخل اإلقليمي المسلح فأننا نتقدم ب

 كالتالي:إلى األمام 

  

 2014 – 2012خالل العملية السياسية الماضية يين يات واليمندم تجاهل ما تم إنجازه من مكاسب سياسية لكل اليمنع 

فادات وقرارات المتحدة من إتااقية السلم والشراكة وكذا ما صدر عن األمم لى رأسها مخرجات الحوار الوطني واوع

 صادرة بشأن اليمن حينها.



  لحسن النية بين جميع األطراف حتراب بكافة صورة كبادرة نوع من االالتوافق على وقف فورى على أيقاف أي

 بكافة أشكاله.  اإلرهابعالن صراحة عن االلتزام بمكافحة واال

  لألجهزة الحكومية لمعالجة حوار جاد يهدف إلى تعزيز الدور المؤسسي ب للبدءدعوة كل األطراف اليمنية الوطنية

  .، بغض النظر عن المسار التااوضي للعملية السياسيةلتخايف من مآسي التدخل العسكري اإلقليميية الداخلألوضاع ا

  مشاركة  بما في ذاك ،جتزاءاواالجتماعي دون  السياسيوبالذات المتعلقة بالشأن مخرجات الحوار الوطني البدء بتنايذ

 ن من أخذ زمام المبادرة بشئون بالدهم.ي، لما في ذلك من أهمية قصوى لتمكين اليمنيالنساء في التخطيط والتنايذ
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