مؤسسة#SupportYemen :
تاريخ الفعالية 3 :يناير 2102
عنوان الفعالية :مناقشة مواطنة النساء و مشاركتهن السياسية في الدستور اليمني.

تم تقديم توطئة للموضوع مرفق ملخصها بهذا التقرير و بعدها تم تقسيمم الضويوو و نياد هيد هم/د الكلي  74مشياو
و مشيياونة ىلييع ييمعة م موهيياؤ يقييات بيينوق مهمتهييا مناوشيية المييوا الموقييو ت بييالمرفق و المقتر يياؤ المتعلقيية بهييذ
الموا و ىضافة المال ظاؤ بشأد المقتر اؤ باإلضافة ىلع مناوشة المعوواؤ المضتمل مصا فتها ف ال الموي يضيو
التعديالؤ المقتر ة و تال م موهاؤ النقات المنوق يقات قماه اختتمت به الفعالمة.
باإلمكاد تلخمص األواء المشاونمن و المشاوناؤ ف م موهاؤ النقات المنوق نما يل :
أوالً مواطنة النساء في الدستور:
-

-

-

يتفق قزء من الضووو هلع أد هوية الدولة برزؤ من خالل التغمراؤ الت طيرأؤ هليع ميوا المواطنية في
الد ييتوو و التي نايييت هلييع ييممل الماييال واضييضة المالمييل ادةييترانمة في المييا ت  33ميين ييتوو  0741و
د قا ً ذاؤ صمغة ثمووراطمة ف الما تمن  30و  70من توو .0777
أقمعت األغلممة هلع أد الما ت  24من توو  0770هي األناير توافقمية و اهتيدال و ناييت هنيا مقتر ياؤ
ل عل الما ت  24تمهمداً للما ت  33من توو 0741هد أد ي معا ف ميا ت وا يدت في الد يتوو ال دييد .و مين
يا مة أخرى وأى المعض أد الما ت  24تكف للضديث هن المواطنة و أد الميا ت  33مين يتوو  0741تضميل
تفاصمل هامة مكايها القايود و لمس الد توو.
هنا من اوترح ا تمدال نلمة "تنمن" ب "تساهم" فمما يخص التيزا الدولية ت يا النسياء و األ يرت في الميا ت
 33من توو  0741نود الدولة لم تعد ذاؤ يمط اةتران .
لييو أ أد الم موهيياؤ اهتمييت بكمفميية التوفمييق بييمن المييا تمن  24ميين ييتوو  0770و المييا ت  33ميين ييتوو
 0741و لكن نل الم موهاؤ أقمعيت هليع أهممية الميا تمن و تفويملهما هليع الميا تمن الضيالمتمن مين يتوو
.0777

ثانيا ً المشاركة السياسية للنساء في الدستور:
-

-

-

أغلب الم موهاؤ اتفقت هلع أهممة التنصمص هلع يسمة لتمامل النساء ىد أد الخيال نياد في مسيألة تضدييد
هذ النسمة .هنا من اوترح التنصيمص الواضيل هليع يسيمة  %31يد أ ييع في السيلااؤ الياالل و ذلي في
الميا ت  7مين الد يتوو الضيال  ,بمنميا اوتييرح اليمعض تير النسيمة مفتو ية ني د تزليز النسياء بهيذ الميدت هلييع
المدى الاويل بشكل يمنع وصولهن لنسمة أنمر ف المستقمل.
او يقات ماول ول أهممة تاممق يظا الكوتا بشكل يومن اختماو الكفاءاؤ و لمس م ر التمامل العيد ق و
هييو األميير الييذق أثيياو فمظيية بعييي الضوييوو الييذين اهتمييروا أد مسييألة التمامييل النييوه د تييذنر ىد ف ي ييال
الضديث هن مشاونة النساء بمنما د أ د يكترل للتمامل النوه ف ال وقو صناع وراو من الرقال.
اتفقت معظيم الم موهياؤ هليع ضيرووت تضدييد ييوع القانمية النسيممة و ليزو توضيمل األييواع المختلفية لنظيا
القانمة النسممة.

-

وأى المعض أد ىضافة ضممر التأيميث في الميا ت  014المتعلقية بأ يد ةيروط الرنا ية ويد د يكيود في صيالل
النساء نود هكذا تعديل ود يستفز ووى اإل ال السما المتشد ت للماالمة بنص واضل يمنع النسياء مين تيول
منصب الرنا ة ,بمنما وأى المعض اآلخر أد ىضيفاء التأيميث هليع لغية الد يتوو الذنوويية ويد يشي ع الم تميع
هلع تقمل المشاونة السما مة للنساء بشتع أيواهها.

ثالثا ً :معوقات صياغة دستور جديد يضمن مواطنة النساء و حقهن في المشاركة السياسية:
-

هد وقو رنة يسوية فاهلة ذاؤ واهدت قماهمرية تناصر و تاالب بهذ التعديالؤ.
هد وقو ووى ما مة متما كة بمواقهة القوى القملمة و ووى اإل ال السما المتشد ت.
تمس األ زاب بدواءو خاصة للنساء تهميي وو النسياء في األ يزاب و تقصيمهن مين صينع القيراو اخيل و
خاوج أ زابهن.

ايتهت الفعالمة بأد التز فريق المن سة بإو ال مخرقاؤ النقات ىلع نل الضاضرين/الضاضراؤ مع ىبقاء بياب الضيواو
مفتو ا ً ف الصفضة الت خصصتها المن سة هلع الفمس بو و وفدها بالمزيد من الموا المتعلقة بالموضوع ميع العليم
أد هد المشاونمن/اؤ ف النقات الكترويما يقدو ب  051مشاو /ت

مرفق بهذا التقرير ما يل :
 -0يسخة من الما ت التوضمضمة الت ودمت ومل بدء النقات المنوق.
 -2يسخة من تقاوير الممسرين/اؤ هن همل الم موهاؤ السمع.
 -3خظة المناصرت المتعلقة بهذا الموضوع.

تقملوا/د منا خالص الو و اد ترا
هن #Support Yemen
اوت قمال هل أ مد
المسنولة هن ملة مناصرت قوق النساء بالمن سة

