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إم��راه باالنسحاب في حال لم يتم اعتماد نظام الكوتا الخاص 
بتمثيل النساء في الدستور اليمني الذي يجري اعداده خالل األيام الحالية، 

ضمن التقرير الختامي للجلسة العامة الثانية.
وقالت عضو مؤتمر الحوار أمل الباشا في مداخلة لها السبت ان حزب التجمع 

اليمني لإلصالح وحزب الرشاد السلفي اعترضا خالل اجتماع لجنة التوفيق على 
ضم المقترح الذي يقضي باعتماد 30% كنسبة لتمثيل النساء.

ويجري جدل واسع بين رجال الدين السياسيين وبين ناشطين مجتمعيين 
حول نسبة تمثيل المرأة في الحياة العامة وفي الدوائر الحكومية المختلفة ابتداء 

بالحكومة مرورًا بمجلس النواب "البرلمان" وكذلك المجالس المحلية.

170 امرأة يهددن باالنسحاب من مؤتمر الحواربسبب االصالح
إشراف:

هناء الوجيه

اطلقت منظمة اليونيسيف الدولية مؤخرًا التقرير الوطني االول لمسح رصد الحماية االجتماعية والذي غطى كافة محافظات الجمهورية من اجل  
توفي��ر المعلومات حول مس��تويات التفاوت ف��ي اليمن التي تؤثر بصورة كبيرة عل��ى الفقراء والفئات المعرضة للخطر خاصة األطفال.. وقد اش��ار 
التقري��ر ال��ى بع��ض القضايا المهمة التي أثرت على األطفال في مجال التعليم والتغذية وحماي��ة االطفال حيث ذكر في مجال التعليم أن معدل التحاق أطفال 
األسر األفقر في التعليم األساسي يبلغ 48% مقارنة ب� 88% ألطفال األسر األغنى. ويبلغ معدل التحاق بنات األسر األفقر في التعليم األساسي 38% مقارنة 
ب� 88% لبنات األس��ر األغنى. فيما يبلغ متوس��ط عدد س��نوات الدراس��ة لليمنيين في سن 25 عاما اربع س��نوات فقط . أما في مجال التغذية فيعاني حوالي 
نصف األطفال تحت س��ن الخامس��ة في اليمن من س��وء التغذية. 61% من هؤالء األطفال هم من األس��ر األفقر بينما 30% من هؤالء األطفال من األسر األغنى 

حيث يعتبر سوء التغذية قضية رئيسية تتداخل بين األسر الغنية والفقيرة.
وفي مجال حماية األطفال انخفضت معدالت تسجيل المواليد من 22% عام 2006 إلى 17% عام 2012م، ولكن عدم توافر تحديد وتعريف واضح لعمر 

الطفل في التشريع الحالي اليمني أدى إلى جعل األطفال عرضة لالستغالل بما في ذلك زواج الصغيرات وتجنيد األطفال وتهريبهم
وعلى ضوء هذا التقرير وتقارير اخرى تتحدث عن تدهور واقع الطفل في اليمن يأتي التس��اؤل عن واجب الدولة والمجتمع لحماية االطفال وعما س��يقدمه 

مؤتمر الحوار الوطني للنهوض بهذا الواقع الذي يرتبط بمستقبل اليمن والنهوض به وتقدمة.
حول هذا أجرت »الميثاق« استطالعًا لآلراء حول هذه القضايا وخرجت بالحصيلة التالية:

الطفولة البائسة في اليمن

االخت بشرى المقطري -اختصاصية نفسية تعمل 
بدار األمل لرعاية الفتيات األحداث- تحدثت قائلة 
: من أهم أسباب جنوح األحداث الحالة االقتصادية 
ل��أس��رة والتفكك األس���ري وال��ظ��روف االجتماعية 
المختلفة واالطفال امانة في اعناق اسرهم النهم 
يأتون الى الحياة كصفحة ناصعة البياض ثم 
تقودهم الظروف والمجتمع إما نحوالحياة 
الكريمة اوالضياع واالنحراف وبضياعهم 
يضيع المستقبل وتنعدم ف��رص التقدم 

والنهوض للبالد.. 
وأض��اف��ت: خ��الل عملي وارتباطي بقضايا 
ال��ط��ف��ول��ة المختلفة اح��م��ل االس����رة اوال 
مسؤولية حماية اطفالهم وكذلك الدولة 
التي ينبغي ان تكفل لأطفال الحقوق 
التي تضمن الحياة الكريمة.. ومن اجل 
االطفال ومستقبلهم ومستقبل اليمن 
ينبغي ان تكاتف كل الجهود إليصال 

هؤالء األطفال إلى بر األمان.
مقترحات وتوصيات

األستاذة اروى عثمان رئيس فريق الحقوق 
وال��ح��ري��ات ف��ي مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
: الطفل هواساس بناء 

ً
تحدثت قائلة

المستقبل والتفكير فيه ومحاولة 
إخراجه من الواقع المؤلم من االمور 
المهمة التي الب��د من التركيز 
عليها ونحن في فريق الحقوق 
والحريات نعمل على ذلك 
وه��ن��اك تفاعل واهتمام 
من كافة االعضاء، 
وق����د ص����در عن 
الفريق بعض 
التوصيات فيما 
يخص االهتمام 
ب��ال��ط��ف��ول��ة من 
ذل����ك ان لكل 

طفل فور ال��والدة الحق في اسم مناسب وجنسية 
ورعاية اسرية وتغذية أساسية وم��أوى وخدمات 
صحية وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية وتلتزم 
الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته وتكفل 
الدولة حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في 
المجتمع ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن 
االلزام التعليمي في أعمال ال تناسب عمره اوتمنع 
استمراره في التعليم وال يجوز احتجاز الطفل إال 
لمدة محدودة وتوفر له المساعدة القانونية ويكون 

احتجازه في مكان مناسب ويراعي فيه الفصل بين 
الجنسين والمراحل العمرية ونوع الجريمة والبعد عن 
أماكن احتجاز البالغين وتتخذ الدولة جميع التدابير 
المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع اشكال 
التمييز اوالعقاب وتتعهد الدولة بحماية الطفل من 
اشكال االستغالل الجنسي وكافة انواع االستغالل، 

كما حرصنا على ضرورة فصل االحداث عن البالغين 
وسرعة احالتهم الى القضاء في قضاياهم وأن يتم 
معاملة االحداث في السجون معاملة تتفق مع سنهم 
ومركزهم القانوني كما يجب ان تنظم المنشآت 
العقابية بما يجعلها أماكن إلص��الح وإع��ادة تأهيل 
نزالئها . وطالبنا بضرورة أن تتكفل الدولة للطفل 
المعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على النفس 
وتيسير مشاركته الفعلية في المجتمع .كل هذه 
توصيات يأمل المتحاورون أن يتم الوقوف أمامها 
بجدية.. ونتمنى ان تجد طريقها للتنفيذ الن االطفال 
هم المستقبل الحقيقي وحمايتهم واجب ورعايتهم 
وتنشئتهم التنشئة الصحيحة هي الضمان الحقيقي 
لمستقبل مشرق متقدم واهمال االطفال هوجرم 
ال يغفر وعواقبه تنعكس على االف��راد والمجتمع 

واالجيال المتتابعة .
قضايا مؤلمة

ونختتم مع االخت هند االرياني تعمل في منظمة 
حماية االطفال - ترى ان حماية االطفال واجب ديني 
واجتماعي ووطني كونهم يمثلون المستقبل السوي 
ألي مجتمع من المجتمعات واليمن في السنوات 
االخيرة اصبحت تعاني من قضايا مؤلمة ومتعددة 
ترتبط باألطفال وتؤثر على حاضرهم ومستقبلهم 
من ذلك عمالة االطفال وتهريبهم ناهيك عن الفقر 
والحرمان من التعليم والقصور في تقديم الخدمات 
الصحية وغيرها من القضايا المهمة والمتشعبة 
التي تحتاج الى اهتمام من الدولة والمجتمع ومن 
حمى حقوق االطفال باألطر القانونية 

ُ
المهم جدًا ان ت

والدستورية لتكون رادعًا وأداة جزاء لمن ال يحترمون 
حق الطفولة، كما ان قضايا الطفولة تتطلب تكاتف 
الدولة والمجتمع بكل مؤسساته وشرائحه في سبيل 
حمايتهم ونصرة حقوقهم وفي هذه الفترة ينبغي 
ان يخرج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بقوانين وأسس 
دستورية تساند الطفولة في اليمن وتحمى حقوقها 
الن الطفل هوالثروة الحقيقية التي يجب االستفادة 
منها وحمايتها بما يحقق الحياة االجتماعية الكريمة 

❞ 61% من األطفال 
يعانون من سوء التغذية

❞ على مؤتمر الحوار 
إلزام الدولة بحماية 
الطفولة

❞ بشرى المقطري: األوضاع 
االقتصادية لألسرة وراء 

جنوح األطفال
أروى عثمان: الطفولة تعيش 
واقعًا مؤلمًا واخرجنا توصيات 

مهمة على مؤتمر الحوار
هند اإلرياني: الفقر والحرمان 

من التعليم مخاطر تهدد 
مستقبل اليمن

اليمن يعلن الحرب ضد " زواج الصغيرات"

وجدت اليمن في اليوم العالمي للسكان، مناسبة  
مهمة العالن الحرب ضد ظاهرة زواج الصغيرات، 
التي تؤرق المجتمع اليمني. فتحت شعار" الحد من زواج 
الصغيرات"، احتفلت البالد امس االحد ، باليوم العالمي للسكان 
، والذي تنظمه األمانة العامة للمجلس الوطني للسكان.وأوضح 
األمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد علي 
بورجي في تصريح ل���" الثورة نت " أن شعار االحتفال هذا 
العام يركز على مخاطر الحمل المبكر للصغيرات ومخاطر 
ال��زواج المبكر ، وتعزيز الوعي بهذه المشكلة في أوساط 
السكان.مشيرا الى أن اليمن تسعى إليصال رسالة إلى المعنيين 
والمجتمع أنه ال تزال في اليمن مشكلة سكانية لن نتمكن 
من حلها إال إذا تعاون وتكاتف الجميع ،داعيا كل الشركاء 
إلى التفاعل مع هذه المناسبة من أجل مواجهة المشكلة 

والتصدي لها وتوعية المجتمع بخطورتها .

رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة :

قضايا المرأة في برامج األحزاب 
السياسية مجمدة

دعت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد إلى ضرورة الشراكة مع األحزاب  
والتنظيمات السياسية لتفعيل مكون النوع االجتماعي في برامجها وأنشطتها المختلفة ..

وقالت في ورشة العمل الخاصة بالنوع االجتماعي في سياسات وبرامج األحزاب السياسية: إن لدى 
األحزاب لوائح وأنظمة داخلية خاصة بالمرأة لكنها مجمدة وغير فاعلة على أرض الواقع . وأشارت إلى 
أن المرأة أصبح لها دور كبير وفاعل على الساحة السياسية وما نسبة 30% في الحوار الوطني إال دليل 
على مشاركتها في الحياة العامة، مؤكدة على ضرورة وجود نظام سياسي خاص يشجع انضمام المرأة 

إلى األحزاب وبما يكفل استيعاب المرأة كقيادية وعضوة.
وهدفت الورشة الى تعريف 35 مشاركا ومشاركة ، بمدى تواجد المرأة في الهيئات القيادية 
والعضوية وتحليل اللوائح واألنظمة السياسية لأحزاب وبما تحتويه من فقرات تخدم مشاركتها في 

المجال السياسي.


