
المقدمة والهدف

يزيــد انتهــاء الهدنــة الــي مدتهــا 6 أشــهر يف اليمــن مــن تعقيــد مســألة إمكانيــة وكيفيــة )إعــادة( بــدء 
ــة مــن انعــدام اليقيــن، يمثــل  عمليــة التفــاوض للوصــول إلــى ســام أكثــر شــموالً. ويف ظــل هــذه الحال
مــدى الشــمول الجــاد الــذي يمكــن أن يحققــه أي اتفــاق وقــف إطــاق نــار أو عمليــة ســام بعــد ذلــك 
ــاً أساســياً، بالنظــر إلــى طبيعــة صنــع الســام يف اليمــن علــى مــدار العقــد المــايض وإلــى مــا هــو  تحدي

ــاد مــن تهميــش مشــاركة المجتمــع المــدين وترميزهــا. معت

ويتمثــل الهــدف األشــمل لموجــز السياســات هــذا يف تقديم أفــكار وخيــارات عملية إلثــراء االســتراتيجيات 
والمشــاركات الــي يقــوم بهــا مختلــف أصحــاب المصلحــة يف هــذا المفتــرق الحاســم الــذي يواجــه البــاد. 
ــول  ــاط الدخ ــر يف نق ــادل اآلراء والتفك ــير تب ــى تيس ــامل إل ــام الش ــادرة الس ــعى مب ــك، تس ــاً لذل وتحقيق

القويــة لتقويــة اإلدمــاج يف جهــود بنــاء الســام وصنــع الســام الجاريــة يف البــاد.

مسارات نحو 
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يف اليمن
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ــا  ــي أجرته ــات ال ــلة الدراس ــية لسلس ــج الرئيس ــن النتائ ــاٍت م ــذا معلوم ــات ه ــز السياس ــتمد موج ويس
ــر  ــض اآلخ ــا كان البع ــن، بينم ــى اليم ــداً عل ــا تحدي ــز بعضه ــي رك ــراً، وال ــامل مؤخ ــام الش ــادرة الس مب

ــاً: ــع نطاق أوس

االنتقــال مــن بنــاء الســام يف المســار الثــاين إلــى صنــع الســام يف المســار األول: التركيــز علــى اليمــن 	 

يا وسور

ــات 	  ــد الوالي ــاركة معه ــتراتيجيات مش ــاف اس ــن: استكش ــام باليم ــة الس ــرأة يف عملي ــم دور الم رس

ــام ــدة للس المتح

خيارات عمل المرأة من أجل النهوض بالسام يف اليمن	 

مســارات نحــو بنــاء الســام يف اليمــن )ورقــة بحثيــة صــادرة عــن مبــادرة الســام الشــامل مقدمــة 	 

إلــى مؤتمــر »النــزاع يف اليمــن: الموقــف الحالــي واآلفــاق المســتقبلية«(

ــمال 	  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــة يف منطق ــزاع والهشاش ــق الن ــاء يف مناط ــام النس ــاة الس ــة بن حماي

ــا إفريقي

التوّصل إلى ُهدنة شاملة تضمين النوع االجتماعي يف اتفاقات وقف إطاق النار	 

دليل عملي لحوار وطين شامل للجنسين	 

ية لبناء السام الليبرالي	  بناء السام الدائم: نموذج جديد لتجاوز الخطِّ

تســتند هــذه الدراســات إلــى مراجعــة لألدبيــات الثانويــة والبيانــات الــي ُجمعــت مــن مقابــات وورش 
عمــل مــع الداعيــن لاجتمــاع والجهــات المانحــة والمشــاركين يف جهــود بنــاء الســام وصنــع الســام يف 
المســار الثــاين والمســار األول يف اليمــن ويف ســياقات أخــرى. وقــد اســُتكِمَل هــذا البحــث بمشــاركات 
وتفاعــات مســتمرة مــع نطــاق واســع مــن أعضــاء منظمــات المجتمــع المــدين والجماعــات النســائية يف 

اليمــن وكذلــك مــع أصحــاب المصلحــة الدولييــن.
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السياق

ــر بعــض التطــورات الــي جــرت مؤخــراً يف اليمــن بالخيــر. فقــد قويــت جهــود األمــم المتحــدة إلعــادة  تُبشِّ
ــا  ــن عنه ــي أعل ــن ال ــاه اليم ــدة تج ــات المتح ــات الوالي ــرات يف سياس ــل التغي ــام بفض ــة الس ــدء عملي ب
الرئيــس جــو بايــدن عــام 2021. وقــد أظهــرت الجهــات الفاعلــة اإلقليميــة عامــات تــدل علــى أنهــا أصبحــت 
أكثــر اســتعداداً للتســوية، وأدى تعييــن مبعــوث خــاص جديــد لألمــم المتحــدة، هانــز غروندبيــرغ، إلــى 
إتاحــة فرصــة للوصــول إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار علــى مســتوى البــاد بالكامــل، وهــو مــا تحقــق يف 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي تزامــن مــع رمضــان يف نيســان/أبريل 2022، والــذي تجــدد مرتيــن بعــد 
ــن  ــع م ــاق أوس ــع نط ــاركة م ــة المش ــدة يف محاول ــم المتح ــاص لألم ــوث الخ ــتمر المبع ــد اس ــك. وق ذل
الجهــات الفاعلــة، ولكــن هــذه المشــاركات ال تــزال ناشــئة. كمــا انطــوى هــذا علــى إنشــاء أو إحيــاء آليــات 

تمكــن مــن المزيــد مــن التفاعــل والمشــاركة بيــن أطــراف النــزاع.

ــاق  ــار اتف ــد انهي ــر 2022، بع ــرين األول/أكتوب ــهر يف تش ــذي دام 6 أش ــار ال ــاق الن ــف إط ــاء وق ــن انته ولك
ــن.  ــتمرة يف اليم ــرب المس ــاء الح ــود إنه ــر يف جه ــدث تعث ــد أح ــرة، يع ــق األخي ــده يف الدقائ ــة أم إطال
ويف أعقــاب تصاعــد النــزاع يف 2015، عانــت الجهــود الرســمية لتعزيــز الســام  مــن ِقبــل ألمــم المتحــدة 
ــاالت  ــك. ويف الح ــد ذل ــرت بع ــم تعث ــج ث ــق نتائ ــل تحقي ــن أج ــي م ــع الدول ــاء المجتم ــن أعض ــا م وغيره
القليلــة الــي تــم التوصــل فيهــا التفاقــات، فإنهــا لــم تنفــذ إال بالــكاد. واتســمت العمليــة الرســمية الرفيعــة 
المســتوى منــذ عــام 2015 بالتركيــز المفــرط، والمعضــل، علــى عمليــة بيــن طرفيــن وتســوية بيــن طرفيــن، 
ــا أنهمــا عنيــدان وال يمكنهمــا الزعــم بأنهمــا يحتكــران  ــى أن الطرفيــن المعنييــن أثبت وبخاصــة بالنظــر إل
ــادات  ــت انتق ــد وجه ــاد. وق ــية يف الب ــرعية السياس ــى األرايض أو الش ــيطرة عل ــة أو الس ــلطة القهري الس
لآلليــات التشــاورية لكونهــا ظاهريــة، فيمــا عانــت مجموعــة مبــادرات بنــاء الســام غيــر الرســمية الــي 

ظهــرت أثنــاء النــزاع مــن أجــل التأثيــر علــى المحادثــات الرفيعــة المســتوى.
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الشمول

يظهــر تحليــل لجهــود صنــع الســام وبنــاء الســام منــذ انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطــين اليمــين عــام 2014 
ــة  ــات المهمش ــدين والجماع ــع الم ــاركة المجتم ــول دون مش ــي تح ــة ال ــق الهيكلي ــن العوائ ــلة م سلس
والنســاء بصفــة خاصــة )أنظــر أدنــاه(، يف كٍل مــن مجالــي المســار الثــاين والمســار األول. تشــعر جهــات 
ــتعدين  ــر مس ــة غي ــات المانح ــب والجه ــيين األجان ــاد أن الديبلوماس ــة يف الب ــدين الفاعل ــع الم المجتم
الســتخدام رأس مالهــم الســيايس لــدى أطــراف النــزاع مــن أجــل إنشــاء مجــال للمجتمــع المــدين داخــل 
عمليــة التفــاوض الرفيعــة المســتوى وحولهــا.1 كمــا يخــى الكثيــر مــن الجهــات الفاعلــة يف المجتمــع أن 

ــن ظهورهــا علــى الســاحة إلــى أعمــال انتقاميــة مــن أطــراف النــزاع.2 يــؤدي تحسُّ

تبرهــن تجربــة مؤتمــر الحــوار الوطــين يف اليمــن علــى أن اإلدمــاج الجــاد للجهــات الفاعلــة، الــي عانــت 
مــن التهميــش لعقــود ماضيــة، يف تشــكيل مجتمــع شــامل )بدرجــة أكبــر( يمثــل مشــروعاً طويــل األمــد 
عــادة مــا يواجــه عقبــات علــى المــدى القصيــر، ممــا يؤكــد علــى الحاجــة للتركيــز ال علــى العمليــة فحســب 
بــل وعلــى الظــروف السياســية أيضــاً )أي الســلطة( لمشــاركتها المؤثــرة. كمــا تؤكــد الــدروس المســتفادة 
ــى أنــه حــى آليــة التفــاوض الشــاملة الحقيقيــة - ســواء مــن  مــن مؤتمــر الحــوار الوطــين يف اليمــن عل
ناحيــة االختيــار أو صنــع القــرار - ســوف تعــاين مــن أجــل تحقيــق نواتــج شــاملة إذا لــم تبــذل الجهــات 
ــل  ــي تدخ ــم، وال ــيايس األع ــال الس ــة االنتق ــت عملي ــوب، و/أو إذا كان ــد المطل ــة الجه ــة المتضمن الفاعل
ــاول  ــاملة وال تتن ــت ش ــا، ليس ــد منه ــزء واح ــن ج ــر م ــل أكث ــن أن تمث ــا وال يمك ــاوض ضمنه ــة التف عملي
العوامــل الســياقية الرئيســية المعاكســة. وتشــمل هــذه العوامــل عــدم التعــاون الكامــل وااللتــزام مــن 
قبــل النخبــة السياســية اليمــين الكبــرى، والمصالــح السياســية للجهــات الفاعلــة اإلقليميــة فــوق الوطنيــة 
وتضــاؤل الدعــم العــام مــع مــرور الوقــت. كذلــك لــم يكــن التركيــز علــى حــوار وطــين شــامل إلــى درجــة 

كبيــرة مصحوبــاً باالهتمــام بالطبيعــة غيــر الناجــزة والنخبويــة للحكومــة الحاليــة.

1 الفريق الدولي المعين باألزمات، مؤيدات صنع السام األكثر شموالً – واألكثر فعالية – يف اليمن، تقرير الفريق المعين باألزمات يف 

الشرق األوسط رقم 221، 18 آذار/مارس 2021 صفحة 16.

2  المرجع السابق.



5 مبادرة السالم الشامل  |   مسارات نحو عملّية سالم شامل يف اليمن

مشاركة المرأة يف صنع السالم وبناء السالم

منــذ انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطــين اليمــين عــام 2014، وجهــت انتقــادات لمجــال صنــع الســام يف المســار 
األول نتيجــة إقصــاء النســاء وإهمــال مدخاتهــن بشــأن ديناميــات النــزاع، وطبيعــة أي تســوية سياســية 
للنــزاع، والتجــارب والحقــوق واالحتياجــات المحــددة للنســاء والفتيــات.3 ونــادراً ما شــاركت النســاء ضمن 
الوفــود المشــاركة يف المفاوضــات الرســمية، وكان جميــع المبعوثيــن الخاصيــن لألمــم المتحــدة األربــع 
المعينيــن لليمــن حــى اآلن مــن النســاء. علــى مســتوى المباحثــات الرســمية، شــّكل مكتــب المبعــوث 
ــدى  ــق‘ )إح ــرأة و‘تواف ــدة للم ــم المتح ــة األم ــع هيئ ــيق م ــن، بالتنس ــى اليم ــام إل ــن الع ــاص لألمي الخ
ــاء  ــن النس ــة م ــي هيئ ــين، وه ــاري التق ــق االستش ــار 1.5 - الفري ــادرة للمس ــاين( مب ــار الث ــبكات المس ش
ــبات  ــاء مناس ــن أثن ــى اليم ــام إل ــن الع ــاص لألمي ــوث الخ ــب المبع ــن مكت ــاور معه ــايت تش ــات ال اليمني
نــادرة مــن المفاوضــات. كمــا أثيــرت تســاؤالت بشــأن مــدى تمثيــل وشــمول مثــل هــذه اآلليــات للطيــف 

ــن(. ــات نظره ــات )ووجه ــن اليمني ــع م الواس

كانــت النســاء أكثــر حضــوراً يف مجــاالت المســار الثــاين إال أنهــن واجهــن عوائــق تؤثــر علــى مشــاركتهن 
وتأثيرهــن. علــى المســتوى المحلــي، وجــدت النســاء والجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المحلــي قــدراً أكبر 
مــن الحريــة والفــرص للعمــل مــن أجــل الســام.4 علــى ســبيل المثــال، قامت النســاء بجهــود الوســاطة يف 
النزاعــات المحليــة، ولعبــن دوراً أساســياً يف ضمــان إتاحــة المســاعدات اإلنســانية ويف تنظيــم الحمــات 
إلطــاق ســراح المفقوديــن، وشــكلن شــبكات وأطلقــن حمــات لتحقيــق كاً مــن حقــوق المرأة والســام. 
ولــم يتــم اإلقــرار بهــذا العمــل علــى المســتويات األعلــى، كمــا لــم يجــري توســيع نطاقــه إلــى مشــاركة 

مجديــة يف مجــال المســار األول.

يوجــد حاليــاً عــدد كبيــر مــن العوائــق الــي تحــول دون إدمــاج صانعــات الســام مــن النســاء يف جهــود 
صنــع الســام وبنــاء الســام يف اليمــن، منهــا الصعوبــات االقتصاديــة؛ والتهديــدات الجســدية والمتعلقــة 
بالســمعة والهجــوم وبخاصــة علــى النســاء المشــاركات يف المجــاالت السياســية؛ والمقاومــة الواضحــة 
ــن  ــن وخبراته ــن مهاراته ــتفادة م ــاء، واالس ــات للنس ــن لإلنص ــطاء الدوليي ــزاع والوس ــراف الن ــن أط م
ــة  ــدم كفاي ــا؛ وع ــات وفهمه ــام اليمني ــات الس ــود صانع ــرار بجه ــدم اإلق ــبكاتهن؛ وع ــن وش ومعارفه
التمويــل ونقــص المــوارد؛ وعــدم إتاحــة المعلومــات؛ والقيــود الصارمــة علــى مبــادرات بنــاء الســام يف 
ــات  ــن صانع ــة بي ــة؛ والمنافس ــة التمييزي ــر االجتماعي ــون؛ والمعايي ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــق ال المناط
ــن  ــا يمك ــام. كم ــه ع ــة بوج ــام المغلق ــة الس ــة عملي ــاء؛ وطبيع ــا النس ــي تقوده ــادرات ال ــام والمب الس
أيضــاً تحديــد فــرص معينــة، تشــمل مــا تبقــى مــن ثــورة عــام 2011 ومؤتمــر الحــوار الوطــين باإلضافــة إلــى 

ــتات. ــاد ويف الش ــن الب ــة م ــزاء مختلف ــر أج ــة عب ــوية قوي ــبكات نس ــات وش ــود منظم وج

3 انظر، على سبيل المثال: م. عوض و ن. شجاع الدين، »المرأة يف حل النزاعات وبناء السام يف اليمن،« هيئة األمم المتحدة 

للمرأة )2019(، 

“Women in Conflict Resolution and Peacebuilding in Yemen,” UN Women )2019(

https://yemen.un.org/en/15853-women-conflict-resolution-and-peace- building-yemen

ِلع عليها آخر مرة يف: 16 أغسطس 2021[، ص 17 ]اطُّ

4 انظر، على سبيل المثال، ”المجموعة النسوية اليمنية االستشارية تلعب دورا نشطا يف مشاورات السويد« إدارة األمم المتحدة 

للشؤون السياسية وبناء السام )2018(،

https://osesgy.unmissions.org/yemeni-women%E99%80%2s-technical-advisory-group-plays-active-

role-during-sweden-consultations

]اُطِلَع عليها آخر مرة يف: 17 يناير/كانون الثاين 2021[. صفحة 18–21.

https://yemen.un.org/en/15853-women-conflict-resolution-and-peace- building-yemen
https://osesgy.unmissions.org/yemeni-women%E2%80%99s-technical-advisory-group-plays-active-role-during-sweden-consultations
https://osesgy.unmissions.org/yemeni-women%E2%80%99s-technical-advisory-group-plays-active-role-during-sweden-consultations
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االنتقال من المسار الثاين إلى المسار األول

ــاء الســام، يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســية )واالفتراضــات  يف داخــل النمــوذج المتعــدد المســارات لبن
ــوم  ــع مفه ــد وض ــا. وق ــار األول و/أو دعمه ــات المس ــى مفاوض ــر عل ــاين يف التأثي ــار الث ــة( للمس الداعم
»االنتقــال« مــن أجــل تحديــد مفاهيــم الطــرق الــي يمكــن بهــا تنفيــذ هــذا.5 وهنــاك خاصيتــان هامتــان 
ــس  ــادة ولي ــد يف الع ــل األم ــه طوي ــا أن ــن وهم ــار األول يف اليم ــى المس ــاين إل ــار الث ــن المس ــال م لانتق
مجــرد إجــراء واحــد، وأنــه يمكــن أن يكــون رســمياً أو غيــر رســمي )برغــم أنــه عــادة مــا يكــون األخيــر(.

ــه  ــي تواج ــق ال ــات والعوائ ــن العقب ــلة م ــامل سلس ــام الش ــادرة الس ــا مب ــي أجرته ــاث ال ــددت األبح ح
االنتقــال مــن المســار الثــاين إلــى المســار األول: العقبــة األولــى هــي طبيعــة النــزاع المطّولــة يف اليمــن 
ــاين،  ــار الث ــكل المس ــن هي ــاً م ــال أيض ــول دون االنتق ــي تح ــق ال ــع العوائ ــام. وتنب ــة الس ــل عملي وتعّط
وتصــورات المشــاركين للطبيعــة الســطحية لمبــادرات المســار الثــاين، باإلضافــة إلــى مشــكات التواصــل. 
ويــزداد تعثــر االنتقــال بســبب أنمــاط التمويــل المتقطعــة والتنســيق غير الــكايف بيــن الداعيــن الجتماعات 
المســار الثــاين مــن أجــل إيصــال رســائل مشــتركة. وهنــاك أمثلــة علــى االنتقــال الفعــال يف اليمــن، ولكنها 
عــادة مــا تفتقــر إلــى التفاصيــل وتــدور الشــكوك حــول أثرهــا. ويف المجمــل، يبــدو أن هنــاك عــدم وضــوح 
ودقــة بشــأن المفهــوم. ويعــد الخطــر علــى ســامة المشــاركين يف المســار الثــاين، وبخاصــة النســاء، أحــد 
العوائــق األساســية األخــرى الــي تحــول دون مشــاركتهم. وتشــير األبحــاث إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر 
ــات الســام واالنتقــال الســيايس  ــى المســار األول يف ضــوء عملي مفهــوم االنتقــال مــن المســار الثــاين إل

الجاريــة حاليــاً والــي يتســم معظمهــا بالتعطــل والتعقيــد، لــي تصبــح أكثــر صلــة وفعاليــة.

5  يمكن تقسيم االنتقال إلى فئتين: »االنتقال إلى أعلى« والذي تتحرك من خاله األفكار والنواتج من ورش عمل المسار الثاين لي 

تؤثر على مفاوضات المسار األول الرسمية الرفيعة المستوى؛ و«االنتقال إلى أسفل« والذي تؤثر من خاله األفكار والنواتج على 

الرأي العام وتؤثر على النزاع بصفة عامة. وبالتالي فإن ما ينتقل من المسار الثاين يمكن أن يتحرك »إلى أعلى« يف اتجاه المسار 

األول والمسار 1.5، ولكنه يمكن أن يتحرك »عرضياً« أيضاً إلى مبادرات المسار الثاين األخرى، و«إلى أسفل« إلى برامج المسار 

الثالث. ويمكن أن تحدث مثل هذه »الحركة« يف اتجاهات مختلفة يف آن واحد أو بالتتابع.
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الوساطة وبناء السالم على المستوى المحلي

بذلــت أيضــاً جهــود متباينــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، منهــا العديــد مــن المبــادرات الــي تقودهــا 
ــة  ــر إنتاجي ــاالً أكث ــب مج ــون يف الغال ــث يك ــار الثال ــتوى المس ــى أن مس ــير إل ــة تش ــاك أدل ــاء. وهن نس
ــز،  ــهامها. يف تع ــرأة وإس ــة للم ــاركة المجدي ــق بالمش ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــن، بم ــام يف اليم ــاء الس لبن
ــة  ــة باإلتاح ــات المتعلق ــياً يف المفاوض ــدين دوراً رئيس ــع الم ــراد المجتم ــب أف ــال، لع ــبيل المث ــى س عل
وحريــة حركــة األفــراد، علــى الرغــم مــن أن هــذا قــد أصبــح يف وضــع حــرج نتيجــة عــدم إحــراز تقــدم يف 
المفاوضــات. شــاركت النســاء اليمنيــات يف مناصــرة وتيســير إطــاق ســراح المعتقليــن وتبادلهــم، بمــا 
ــة  ــن إتاح ــة«؛ وتأمي ــا »المحلي ــة بالقضاي ــاطة المتعلق ــود الوس ــال؛ وجه ــن األطف ــن م ــك المعتقلي يف ذل
الخدمــات األساســية لمجتمعاتهــن المحليــة، والتفــاوض لفتــح الممــرات اإلنســانية وإعــادة فتــح الطــرق 

والمطــارات؛ والدعــوة مــن خــال وســائل اإلعــام الوطنيــة.

قدمــت المنظمــات الدوليــة الدعــم لكثيــرٍ مــن تلــك المبــادرات، وتولــى المجتمــع المــدين اليمــين جمــع 
األمــوال، بمــا يف ذلــك المقيميــن يف الشــتات. ويتولــى زعمــاء المجتمــع المــدين يف البــاد بشــكل شــبه 
ــكار  ــة واالبت ــدى البراع ــى م ــن عل ــاً تبره ــي جميع ــرى. وه ــادرات األخ ــتدامة المب ــادة واس ــري قي حص
والتصميــم يف ســعي المجتمــع المــدين اليمــين لتحقيــق قــدر قليــل مــن الســام يف مجتمعاتــه المحليــة.
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مقترحــات لمســار نحــو تســوية شــاملة ومســتدامة يف اليمــن عــن 
طريــق التفــاوض

ــى  ــاء عل ــاً والســعي للبن ــع الســام يف اليمــن تدريجي ــة تجــاه صن ــر تقدمي ــل، أكث ــر نهــج بدي يمكــن تطوي
ــورد هــذا القســم قائمــة  ــى النتائــج المبينــة أعــاه، ي أســس جهــود صنــع الســام الحاليــة. واســتناداً إل
بالمقترحــات الــي تهــدف لمســاعدة اليمنييــن وداعميهــم علــى تطويــر أفــكار وخيــارات محــددة إلحــداث 

تغييــر جــذري.

إعادة تصّور صنع السالم يف اليمن

إن الكثيــر مــن المشــكات الظاهــرة يف اليمــن الــي تواجــه جهــود صنــع الســام وبنــاء الســام ال تقتصــر 
علــى اليمــن دون غيــره؛ فجهــود صنــع الســام الدوليــة يف ســوريا وقبــرص وأفغانســتان وليبيــا والســودان 
والســاحل وإثيوبيــا، وهــي مجــرد أمثلــة للســياقات، تعــاين مــن أجــل وضــع المجتمعــات علــى مســارات 
نحــو الســام. ويظــل المتحاربــون يف محادثــات الســام محصوريــن يف الصيــغ الخطيــة التقليديــة؛ بعــد أن 
تعثــرت المفاوضــات؛ وأصبحــت محــاوالت توســيع اإلدمــاج تتســم عــادة بالســطحية والشــكلية. ويقبــع 
مجتمــع الوســاطة وبنــاء الســام بأســره محصــوراً يف الُنهــج التقليديــة تجــاه الســام والنــزاع الــي تحتــاج 
إلــى إعــادة التفكيــر فيهــا بصــورة جذريــة. وبهــذه الطريقــة، توفــر التحديــات الــي تواجــه مــد الهدنــة يف 
اليمــن برهــة للتفكيــر وفرصــة إلعــادة صياغــة المفاهيــم وإعــادة تخيــل نهــج )أو نُُهــج( صنــع الســام بعيداً 

عــن النمــوذج الخطــي القائــم علــى المســارات.

ومــن بيــن األســئلة المتعلقــة بصنــع الســام يف اليمــن - ويف غيرهــا أيضــاً - مــا يتجــاوز مجــرد مــا يمكــن 
ــم  ــرى أن تدع ــارات األخ ــن للمس ــف يمك ــره أو كي ــن غي ــل م ــو أفض ــى نح ــه عل ــارات تحقيق ــد المس ألح
المســار األول. وبــدالً مــن ذلــك، يمكــن النظــر فيمــا إذا كان ينبغــي لصنــع الســام أال يكــون محــدداً حصريــاً 
ــكار أو  ــج أو األف ــد النه ــتهدف تحدي ــمية، وأن يس ــات الرس ــه بالعملي ــام األول - بعاقت ــى يف المق - أو ح
المجــاالت الــي يمكــن مــن خالهــا التفكــر يف الطبيعــة المعطلــة لعمليــة الســام وتطويــر حلــول خاقــة 

لتحريكهــا.

ويمكن أن ينطوي ذلك على ما يلي:

إعادة التفكير يف كل من عمليات المسار األول ومدى أولويتها يف النموذج المتعدد المسارات.	 

إعــادة وضــع مفاهيــم المســارات لضمــان أن تكــون بمثابــة مبــادرات متســقة ومتكاملــة بــدالً مــن أن 	 

ــمة. ــون منفصلة ومنقس تك

تقاطع المشاركين بين المسار الثاين والمسار األول لسد الفجوة بين المسارين.	 

التواصــل علــى نحــو أفضــل بيــن الداعيــن لاجتماعــات يف المســارين، وبخاصــة بشــأن الطريقــة الــي 	 

تعــرض بهــا االحتياجــات واألهــداف.

نشر مهارات الوساطة المحلية والوسطاء داخل عملية المسار األول.	 

ــى 	  ــاداً عل ــل اعتم ــدف وأق ــو اله ــاً نح ــر توجه ــتقبلية أكث ــة والمس ــاين الحالي ــار الث ــود المس ــل جه جع

ــار األول. المس

ضمان أن تكون جميع مستويات عملية السام أكثر شموالً.	 

توســعة صنــع الســام وبنــاء الســام يف اليمــن مــن عمليــة ضيقــة تركــز علــى المفاوضــات الرســمية 	 

بيــن أطــراف النــزاع لــي تشــمل نظــام إيكولوجــي مــن العمليــات الرســمية وغيــر الرســمية 

ــن  ــع م ــاق أوس ــع نط ــع م ــن المجتم ــع م ــرائح أوس ــمل ش ــن أن تش ــي يمك ــاً وال ــة محلي المملوك
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ــات. ــات والتحدي الموضوع

ــوع 	  ــر الن ــة ومعايي ــاواة الهيكلي ــدام المس ــه انع ــرار بأوج ــى اإلق ــاعد عل ــن أن يس ــع، يمك ــج متقاط نه

ــام. ــع الس ــاالت صن ــائدة يف مج ــلطة الس ــات الس ــي ودينامي االجتماع

إعادة التفكير يف عملية السالم اليمنية

يمكــن للمقترحــات التاليــة أن تــؤدي إلــى عمليــة ســام أكثر مرونــة ومشــاركة ووطنيــة المنشــأ ومملوكة 
: محلياً

إن إنشــاء شــبكة مشــتركة بيــن المســارين مــن المشــاركين، بهــدف بنــاء العاقــات بيــن المشــاركين 	 

ــارين.  ــن المس ــل بي ــات التواص ــب تحدي ــار األول وتجن ــزاع يف المس ــراف الن ــاين وأط ــار الث يف المس

ويمكــن أن يــؤدي هــذا أيضــاً إلــى تيســير إمكانيــات إثــراء مبــادرات المســار الثــاين للمســار األول أو 

ــه، والمشــاركة فيــه )ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر(. العمليــات المرتبطــة ب

تمكيــن المجــاالت غيــر الرســمية والرســمية لتبــادل اآلراء والنقــاش وحــل المشــكات بيــن الجهــات 	 

الفاعلــة يف المجتمــع المــدين، وإدراج النواتــج ضمــن العمليــة الــي تقودهــا األمــم المتحــدة 

ــراءات. ــتراتيجيات واإلج ــارات واالس ــكيل الخي ــاعدة يف تش للمس

تحســين المشــاركة يف عمليــة المســار األول مــن خــال ضمــان المشــاركة المســتدامة والمجديــة 	 

للوســطاء المحلييــن والنســاء ومنظمــات المجتمــع المــدين، بــدالً مــن المشــاركة الرمزيــة 

ــدة  ــم المتح ــا األم ــو إليه ــي تدع ــات ال ــل االجتماع ــاركة داخ ــدث المش ــن أن تح ــة. يمك والمخصص

وتعقــد تحــت رعايتهــا، بمــا يف ذلــك اجتمــاع التنســيق العســكري، ولجنــة القــوات األمنيــة المحليــة، 

ــا  ــي يجريه ــة ال ــات اإلقليمي ــيع االجتماع ــى توس ــاً عل ــذا أيض ــوي ه ــن أن ينط ــب. ويمك ــة الروات ولجن

مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام إلــى اليمــن لــي تشــمل الفئــات الــي تعــاين مــن التهميــش 

بصــورة  تقليديــة. ويمكــن أن يســاعد هــذا كلــه علــى تعزيــز اإلدمــاج يف جهــود صنــع الســام وتوليــد 

ــد مــن القبــول الشــعيب لعمليــة الســام. المزي

ــدين، 	  ــع الم ــة يف المجتم ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــة القائم ــة والمحلي ــات الوطني ــع الجماع ــل م العم

ــر  ــال والتفك ــة االنتق ــط لعملي ــم خرائ ــل رس ــن أج ــاطة، م ــود الوس ــاركون يف جه ــك المش ــا يف ذل بم

يف طــرق تنفيذهــا بحيــث تســتهدف مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام إلــى اليمــن ومجموعــة 

أوســع مــن أصحــاب المصلحــة، تشــمل أطــراف النــزاع والجهــات الفاعلــة اإلقليميــة، ســواء بطريقــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

تعظيم مبادرات الوساطة وتسوية النزاعات المحلية

ــع  ــى المجتم ــز عل ــي ترك ــادرات ال ــج والمب ــن النه ــم م ــاعد يف التعل ــة أن تس ــات التالي ــن للمقترح يمك
ــم منهــا، مثلمــا حــدث يف تعــز حيــث لعــب  ــى القمــة، والتعل ــي وتعمــل انطاقــاً مــن القاعــدة إل المحل
ــن  ــخاص. ويمك ــة األش ــة وحرك ــة باإلتاح ــات المتعلق ــياً يف المفاوض ــدين دوراً رئيس ــع الم ــراد المجتم أف
أن يســاعد هــذا علــى ترســيخ العمــل القائــم بالفعــل والبنــاء عليــه، وتوليــد المزيــد مــن الزخــم ونقــاط 
الدخــول للمجتمــع المــدين ولصنــع الســام مــن ِقبــل المــرأة علــى المســتوى المحلــي، ممــا يمكــن رعايته 
ودعمــه ليؤثــر علــى المســتويين الوطــين واإلقليمــي، وليســاعد يف توليــد الوعــي العــام بهــذا العمــل، وبنــاء 
ــي  ــد المحل ــع الحش ــب م ــى جن ــاً إل ــود، جنب ــى الجم ــب عل ــام والتغل ــة الس ــاء عملي ــادة إحي ــم إلع الزخ
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الواســع النطــاق مــن أجــل الســام وذلــك للضغــط علــى الجهــات الفاعلــة يف النــزاع للتفــاوض.

تحديــد مجموعــات مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة تمثــل جميــع مناطــق اليمــن وتيســير المجــاالت 	 

المحليــة حيــث يمكــن أن يشــارك مكتــب المبعــوث الخــاص لألميــن العــام إلــى اليمــن مــع الجهــات 

الفاعلــة المســلحة والمدنيــة مــن أجــل تعزيــز الحــوار وبنــاء الثقــة مــع مــرور الوقــت وزيــادة نطــاق 

مثــل هــذه الجهــود علــى المســتوى الوطــين.

ــم 	  ــم لتقيي ــد والتقيي ــار للرص ــاء إط ــال إنش ــن خ ــة م ــة المحلي ــات الفاعل ــع الجه ــراكة م ــاء ش إنش

اإلنجــازات المحليــة ودعمهــا وزيــادة مــدى االســتراتيجيات الفعالــة للوســاطة الشــاملة مــن 

ــاطة  ــان الوس ــاء لج ــال، إنش ــبيل المث ــى س ــين. عل ــتوى الوط ــى المس ــوالً إل ــي وص ــتوى المحل المس

المحليــة، والــي يمكــن أن تطــور مؤشــرات محليــة للســام لــكل محافظــة بالشــراكة مــع المجتمــع 

ــاء. ــن النس ــام م ــاة الس ــين وبن ــدين اليم الم

ــار علــى 	  االســتناد إلــى مبــادرات وقــف إطــاق النــار المحليــة لتوليــد زخــم لعمليــة وقــف إطــاق ن

مســتوى البــاد بأكملهــا، والــي يمكــن أيضــاً أن تكــون بمثابــة موضــع فــوري لجهــود بنــاء التحالفــات 

ــن  ــد م ــق لمزي ــد الطري ــوف تمه ــا س ــرأة، كم ــدين والم ــع الم ــا المجتم ــوم به ــي يق ــوة ال والدع

ــاء. ــا النس ــي تقوده ــدين وال ــع الم ــن المجتم ــمية م ــادرات الرس المب

يمكــن للمبــادرات المحليــة توفيــر نقــاط دخــول واعــدة للعمــل الفــوري مــن خــال تركيــز التدخــات 	 

ــاة  ــدين وبن ــع الم ــن للمجتم ــي يمك ــة ال ــات الفاعل ــى الجه ــي وعل ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس عل

الســام مــن النســاء الوصــول إليهــا أو يمكنهــم الســعي للوصــول إليهــا علــى نحــو أســهل مــن الجهــات 

الفاعلــة اإلقليميــة أو الدوليــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي دعــم جهــود بنــاة الســام مــن النســاء علــى المســتوى المحلــي 	 

إلــى إفســاح مجــال للزعامــات النســائية لبنــاء ســجل مــن اإلنجــازات والملفــات التعريفيــة واحتــرام 

عملهــن بغــض النظــر عــن النــوع االجتماعــي، ممــا يمكــن أن ينــئ قيــادات نســائية قيــد اإلعــداد.
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التوصــل إلــى وقــف إطــالق نــار مســتدام ومســتجيب لالعتبــارات الجنســانية )على 
ــي والوطين( ــتويين المحل المس

يمكــن أن يســاعد إشــراك المجتمــع علــى نطــاق أوســع يف مفاوضــات واتفاقــات وقــف إطــاق النــار علــى 
ــارة  ــذه. إن اإلش ــم تنفي ــى دع ــدوره إل ــؤدي ب ــن أن ي ــا يمك ــار، م ــاق الن ــف إط ــى وق ــرعية عل ــاء الش إضف
ــار  ــاق الن ــف إط ــات وق ــن اتفاق ــال ضم ــاء والرج ــة للنس ــب المختلف ــوق والمطال ــرات والحق ــى الخب إل
واســتيعابها، يمكــن أن تســاعد يف معالجــة أبعــاد النــوع االجتماعــي للنــزاع بطريقــة مســتجيبة. يمكــن أن 
يــؤدي إشــراك النســاء بشــكل هــادف يف تطويــر اتفاقــات وقــف إطــاق النــار إلــى حمايتهــن واالســتفادة 
مــن تجاربهــن وخبراتهــن. أخيــًرا، يف حيــن ال تتبــع عمليــات الســام مســاًرا خطًيــا، فــإن وقــف إطــاق النار 
ــار  ــاق الن ــف إط ــات وق ــات واتفاق ــن لمفاوض ــي، يمك ــموالً. وبالتال ــر ش ــات أكث ــبق مفاوض ــا يس ــا م غالًب
ــام  ــويات س ــاٍت وتس ــق لمفاوض ــد الطري ــاعد يف تمهي ــي أن تس ــوع االجتماع ــتجيبة للن ــاملة والمس الش

شــاملة.

اســتراتيجيات ُمقترحــة لضمــان عمليــاٍت شــاملة لمفاوضــات وقــف إطــاق النــار ونتائــَج شــاملة 
ومســتجيبة للنــوع االجتماعــي:

ــتراتيجيات 	  ــد االس ــل تحدي ــن أج ــاء - م ــن النس ــام م ــاة الس ــة بن ــدين - وبخاص ــع الم ــم المجتم دع

بشــكل جماعــي إلجــراء جهــود الدعــوة الموجهــة إلــى أطــراف النــزاع، وإلــى كٍل مــن الجهــات الفاعلــة 

اإلقليميــة والدوليــة.

إنشــاء و/ أو دعــم قنــوات االتصــال بيــن مبــادرات ومجــاالت الســام الرســمية والخاصــة بالمجتمــع 	 

المــدين )المســار الثــاين والمســار الثالــث للمبــادرات( لضمــان دمــج االحتياجــات والمطالــب 

ــار. ــاق الن ــف إط ــات وق ــدة يف مفاوض ــتوى القاع ــى مس ــارب عل والتج

تأكّد من وجود خبير يف النوع االجتماعي ضمن فرق الوساطة.	 

ضمــان مشــاركة النســاء بنســبة 50% يف فــرق الوســاطة ويف األطــراف المتفاوضــة أثنــاء محادثــات 	 

وقــف إطــاق النــار، علــى ســبيل المثــال مــن خــال اســتخدام نظــام الحصــص.

شــّكل لجنــة أو هيئــة للنــوع االجتماعــي لرصــد عمليــة التفــاوض بشــأن وقــف إطــاق النــار وتقديــم 	 

المشــورة لألطــراف المتفاوضــة. ويمكــن دمــج هــذه اللجنــة أو الهيئــة ضمــن هيئــة منشــأة بالفعــل 

بموجــب صــك قانــوين، مثــل اجتمــاع التنســيق العســكري.

ــا يف 	  ــة، بم ــراف المتفاوض ــاء األط ــي ألعض ــوع االجتماع ــال الن ــرة يف مج ــدم الخب ــرورة، ق ــد الض عن

ذلــك تدريــب األطــراف المتفاوضــة وفــرق الوســاطة )رجــاالً ونســاًء( علــى جوانــب النــوع االجتماعــي 

لوقــف إطــاق النــار.

احــرص علــى تنــاول العنــف يف أي مفاوضــات مســتقبلية لوقــف إطــاق النــار، وأن يتضمــن نطــاق أي 	 

اتفــاق لوقــف إطــاق النــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والعنــف الجنــي، وأن تؤخــذ يف 
االعتبــار اآلثــار المختلفــة للعنــف علــى النســاء والرجــال.

ضمــان مشــاركة المجتمــع المــدين والمــرأة يف رصــد أي اتفــاق مســتقبلي لوقــت إطــاق النــار - مثــاً 	 

مــن خــال غــرف عمليــات مشــتركة - مــع قيــام آليــات الرصــد بجمــع البيانــات المصنفــة بحســب 

النــوع االجتماعــي وإصــدار تقاريــر عامــة بصفــة منتظمــة.
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ــاء 	  ــاء، وبن ــا نس ــي تقوده ــة ال ــام اليمني ــاء الس ــبكات بن ــات وش ــن منظم ــات بي ــاء التحالف ــم بن دع

الســام مــن النســاء المنفــردات. وعلــى وجــه التحديــد، إنشــاء شــبكة وطنيــة موحــدة للمــرأة أو آليــة 

للتنســيق بيــن الشــبكات والمبــادرات القائمــة، تهــدف إلــى تجنــب التنافــس وتحســين التواصــل، وبناء 

ــون  ــوف يك ــن. وس ــائية يف اليم ــات النس ــف الجماع ــن مختل ــتدامتها بي ــراكات واس ــات والش التحالف

ــع  ــيق، ووض ــتراتيجيات للتنس ــاء اس ــاق وإنش ــان االتس ــى ضم ــز عل ــو التركي ــبكة ه ــن الش ــدف م اله

جــدول أعمــال مشــترك وشــامل ومســتجيب العتبــارات النــوع االجتماعــي، يمكــن اســتخدامه كأداة 

إلنشــاء نقــاط دخــول جديــدة إلــى عمليــة الســام وضمــان الدعــم العــام.

ينبغــي أن تراعــي جهــود بنــاء التحالفــات أو التنســيق بصفــة خاصــة ضمــان مشــاركة النســاء 	 

»العاديــات« يف صنــع الســام/بناء الســام، وأال تقتصــر المشــاركة على النخبــة الجغرافية/السياســية/

االجتماعية.

الدعــوة إلنشــاء فريــق عامــل مــع المنظمــات الدوليــة والشــركاء ذوي الصلــة لتنســيق الجهــود الدولية 	 

بشــأن مشــاركة المــرأة يف اليمن.

ــة 	  ــلوك لحماي ــد س ــة قواع ــر مدون ــات وتطوي ــاء اليمني ــن النس ــام م ــاء الس ــل لبن ــة التموي حماي

ــة. ــارات المختلف ــر المس ــام عب ــة الس ــرأة يف عملي ــاركة الم مش

ــل 	  ــاء داخ ــن النس ــام م ــاة الس ــن بن ــن بي ــة والتضام ــاعدة المتبادل ــن المس ــة م ــبكة كثيف ــاء ش إنش

ــا. ــة وعبَره ــدود الدول ح

العمــل مــع الجهــات الفاعلــة الدينيــة المعتدلــة لمواجهــة خطــاب الكراهيــة الديــين والتشــهير ببنــاة 	 

الســام مــن النســاء.

تقديم الدعم النفي االجتماعي لبناة السام من النساء.	 

كتب موجز السياسات هذا ألكسندر برامبل.
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