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السوسوة مديرًا تنفيذيًا لجهاز 
استيعاب تعّهدات المانحين

عّينت  األس��ت��اذة أم��ة العليم السوسوة 
مديرًا تنفيذيًا للجهاز التنفيذي لتسريع 
اس��ت��ي��ع��اب ت��ع��ّه��دات ال��م��ان��ح��ي��ن ودع��م 

سياسات اإلصالحات، خلفًا للتونسي الهادي 
ال��ع��رب��ي ال���ذي ع��ّي��ن ض��م��ن تشكيلة 

الحكومة التونسية أخيرًا.

إشراف:

هناء الوجيه

ج��ل��س��ت  
ك  ا ذ
ال���م���س���اء ات���أم���ل 
لعينيه .. أدق��ق 
ف��������ي م����الم����ح����ه 
االرس��ت��ق��راط��ي��ة 
.. وه���و يتحدث 
ب���ك���الس���ي���ك���ي���ة.. 
ت��أم��ل��ت ت��ع��اب��ي��ر 
وج���ه���ه ال��م��ت��ع��ب 
.. ت��أم��ل��ت قلبه 
المجهد .. تأملت 
ي��دي��ه وه��ي تلوح 
لحديثه في الهواء 
وكأنه يرسم لوحة 

فنية.
يا الل��ه كم قدره عظيم .. كم هو جميل ..إنه 
 مهاب تقف له القلوب قبل األجساد .. يجر 

ً
رجل

تاريخه العظيم بقدميه .. ويرفع عنق قلبه 
بكلتا يديه .. إحساسي به جميل .. حضوره 
مفاجأة أكثر من رائعة .. كطائر أخضر .. كحلم 
ملون .. معه أشعر باألمان .. أشعر بالدفء .. 

بعاطفة مجنونة تجتاحني .. تغتالني..!!
أحتاج لوجوده جدًا وهو يحتاجني .. تأمل 
 بين أحتاجك 

ً
في وجهي وعين الدموع عالقة

وأفتقدك .. أخذ يهذي كثيرًا يشرح لي شوقًا 
شرحني وفضحني .. أخذ يسرد لي همًا ومن 
قبله كثيرًا سردني .. فجأة أخذ قلبه يهذي 
لقلبي وخط بقلم قلبه على جدار قلبي .. قال 
ي��ا سيدتي.. إنها لحظات .. كانت تسير .. 
تتهادى.. تتعصب ال تعلم ماذا تريد .. ولماذا 
ق��د تتعصب ..تشعر ب��ال��وح��دة .. تتع���الى 

تتج��بر..!!
تفهمن��ي وتتن��كر .. ال تعرف الي��أس وتحاول 
أن تتغابى .. تفهم ماذا يعني الحب.. وتع��رف 
مامعنى العش��ق .. تسترسل ف��ي التعبير 
وت��ح��اول أن تجد المعن��ى .. تتألم ف��رح��آ 
وت��رق��ص في ثوب الح���زن .. تفه��م بالمق��لوب 
.. وتتوغ��ل في أن��واع الح��ب .. ال تع��رف كلم��ة 

مستحي��ل.
هل علمِت من ه���ي.. إنه���ا أنِت يا أن��ا .. قلت 
له.. يا أنت.. يا من اصبح أنا.. يا أنت .. أيها القادم 
من زمن الحب الجميل .. تغني لي عشق الشوق 
مواويل .. يا أنت.. يا نور الكون .. يا كل الفلك.. 
يا أبا النج��وم .. يا سيد العلوم.. أخشى أن أحبك 

فوق طاقتي.
قال لي .. وه��ًم ع��اب��ر .. لم اتردد لحظة في أن 
اسأل وبجرأة أتحب .. أجاب بكل برود أنا الحب.. 
فكيف تسأليني عن ذاتي .. لكن عفوا ان كنت 
أنت الحب فماذا تعنى الكلمة )) ُحب (( .. أجاب 
وبكل صراحة الحب جميل ال يأمر إال بالحق .. 

وأنا جُد أحب وأنا المعنى للحب ..!!
وسألني ولكن من أنِت؟! .. أجبت أنا العش��ق 
الص���ام��ت.. أنا ال��ود.. وأن��ا ل��ون ال��ورد .. أنا 
ل��وت��دري إن��ي ف����يروز..!! قال لي لن أتن���ازل .. 

تعلم إني أنت.. فهل تعلم من انت ..؟؟!
تعلم ماذا يعني الماضي ..؟!! تعلم ماذا كنت 
أن���ا..؟!! هل تعلم .. أن��ا أعلم ان��ي تلك يا هذا 
الفاهم.. أعلم اني تلك الدنيا يا ذا اإلنسان العالم 
.. تتج��اهلن��ي..؟! من أنت حتى تتجاهل .. أنا من 
كنت أنا.. أنا عش��ق ال��دن��يا .. أنا أصل الصم��ت 

.. أنا الحب ال���دائ���م.

تمر بالدنا اليوم بمرحلة انتقالية يتعزز فيها النضال الس��لمي وتطلعات التغيير،  
ويجري فيها بحث مختلف التصورات والرؤى والمش��اريع المس��تقبلية والمعالجات 

لمختلف القضايا والمشاكل..
 ه��ذه التطورات المهمة والت��ي تأتي تنفيذًا للمبادرة الخليجي��ة ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطن��ي الش��امل ها هي تتجلى اليوم بالتحضير إلعداد دس��تور جدي��د للبالد يمثل  فرصة 
تاريخي��ة لتجس��يد مش��اركة المرأة ف��ي الحياة السياس��ية.. وقب��ل ذلك ال بد م��ن الضغط 
والمناصرة من اجل استصدار نص دستوري بالكوتا وحق المرأة في المشاركة والتمكين بما 

يحقق تطلعاتها وقيامها بدورها الفاعل في بناء المجتمع..
 ح��ول موضوع الكوتا وأهميته بالنس��بة للمرأة وفي هذه المرحل��ة المهمة المتمثلة بفترة 

صياغة الدستور استطلعنا بعض اآلراء النسوية وخرجنا بهذه الحصيلة.. 

هذيان 
قلب ..!!

فيروز محمد علي

 في البداية تحدثت االس��ت��اذة فاطمة 
الخطري- عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام- قائلة: المرأة نصف المجتمع 
وتمثل نصف التعداد السكاني للجمهورية 
اليمنية وهي شريك أساسي في بناء وتنمية 
المجتمع ابتداًء باألسرة ومن ثم المجتمع 
ة والقدرة واالمكانات في  كما تمتلك الكفاء
مختلف المجاالت ومع ذلك لن تستطيع 
المرأة الوصول الى المستوى العادل من 
التمثيل اال بمساعدة الحكومة واالحزاب 
والمجتمع ولن يكون ذلك اال بتخصيص 
كوتا ومقاعد خاصة بالمرأة لتكون حصة 
المرأة واجبة وملزمة، وه��ذه الكوتا هي 
الضمان اآلمن لتمكين المرأة سياسيًا ومن 
خاللها يمكن تجاوز أية معوقات، وقد 
استطاعت المرأة بفضل مشاركتها الفاعلة 
في الحوار الوطني ان تخرج بنتائج ممتازة 
اقرت من ضمن مخرجات الحوار تنص على 
ال� 30 % للمرأة في المشاركة والتمكين 
وهذا المخرج البد ان يتم ترجمته من خالل 

االستمرار في النضال من اجل تثبيته في نص دستوري ملزم وفي 
هذه المرحلة بالتحديد فترة صياغة الدستور وعليه البد من 
مواصلة العمل والتشبيك النسوي في سبيل الضغط والمناصرة 
للحصول على نص دستوري يضمن تحقيق الكوتا النسوية وتلتزم 
به كافة االحزاب والمؤسسات والمنظمات لتحصل المرأة على 

حقها المشروع في التمكين والمشاركة. 
حملة مناصرة  

وقالت االستاذة شفيقة سعيد عبده- رئيسة اللجنة الوطنية 
للمرأة: اللجنة الوطنية  للمرأة هي اآللية الوطنية الحكومية 
المعنية برسم السياسات التنموية للمرأة واألنشطة والبرامج 
التوعوية بالحقوق القانونية للمشاركة السياسية لها والتي 
تستهدف شريحة واسعة من محافظات الجمهورية بهدف رفع 
الوعي لديهم بالحقوق السياسية للمرأة في القوانين والمواثيق 

المحلية والدولية.
وبالنسبة  لدور اللجنة في مناصرة الكوتا النسائية  فيتمثل في 
اقتراح الشكل القانوني لنظام الحصص من قبل مختلف الجهات 
ذات العالقة )منظمات المجتمع المدني، البرلمانيون، الخبراء 
القانونيون(، وك��ذا تعزيز الوعي العام ح��ول نظام الحصص 
)الكوتا( وأهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز مهارات 
النساء المرشحات في ادارة الحملة االنتخابية ، وإعداد جداول 

اعمال انتخابية وكسب التأييد، باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي 
السياسي للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص من خالل 
توسيع مشاركتها في الهيئات االداري��ة والقضائية والمناصب 
الحكومية القيادية الرسمية وغير الرسمية ورفع عضويتها 

وتمثيلها في االحزاب والتنظيمات السياسية.
وأضافت رئيسة اللجنة الوطنية: الفترة الراهنة مهمة وألهميتها 
بادرت اللجنة الوطنية للمرأة إلى تبني حمله مبكرة كمرحله أولية 
للمطالبة باعتماد نظام الحصص النسبية للمرأة ) الكوتا( وواصلت 
المرحلة الثانية في الحملة التي اشتملت على فعاليات أكثر اتساعًا 
وكثافة وشيوعًا للمطالبة بتخصيص حصص ثابتة للمرأة في 
المواقع المختلفة لصنع القرار, كما نفذت عددًا من االنشطة في 
مجال المناصرة وتشكيل التحالفات للضغط على أصحاب القرار 
وإيصال رسالة بضرورة  إدراج الكوتا  ضمن الدستور الجديد 
وضمان مشاركتها بما ال يقل عن 30% لوصول المرأة إلى مواقع 

القرار وذلك في الدستور والقانون واالنتخابات.  
نظام الكوتا 

أما االستاذة حسيبة شنيف- تحالف امل- فقد تحدثت قائلة : 
تبني نظام "الكوتا" في تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية 
المنتخبة، وتمثيلها بمختلف اجهزة الدولة وبما ال يقل عن 

30 % م��ن ق���وام ك��ل ه��ي��ئ��ة، وال��ن��ص 
عليه ف��ي ال��دس��ت��ور المقبل والقوانين 
ذات الصلة وبخاصة المتعلقة بممارسة 
الحقوق السياسية وتنظيمها يضمن  
تبني المشاركة الحقيقية والفاعلة للمرأة 
في الحياة العامة ودعمها في جوانبها 
المختلفة في اط��ار هيئات ومؤسسات 
صنع القرارات المختلفة.. ونحن كتشبيك 
نسوي نعمل حاليًا في هذا الجانب حيث 
ان���ه الب���د م��ن اس��ت��غ��الل ف��رص��ة صياغة 
الدستور من اجل ضمان هذه الحقوق المشروعة.. ونتمنى ان 
تجد الكوتا والمخرجات األخ��رى التي خرج بها مؤتمر الحوار 
الوطني للمرأة مجااًل للتنفيذ والتطبيق، كما نتمنى ان تدرج 
الكوتا النسوية في نص دستوري ملزم كما نتمنى ان تتفاعل 
االحزاب والمنظمات السياسية والمهنية لجعل موضوع تأهيل 
المرأة وتمكينها وترقيتها احد اهم جوانب نشاطها، وان تنص 
لوائحها الداخلية على تحديد نسبة للمرأة ال تقل عن 30 % 
في هيئاتها المختلفة، وان تعمل على تحديث اشكال وأساليب 
عملها وجعلها أكثر مدنية الن مشاركتها وتمكينها هي اساس 

في تنمية المجتمع وتطوره والنهوض به.
منبر الدستور 

وفي الختام قالت االستاذة فاطمة العجل- مسئولة التواصل 
واالتصال منظمة رعاية االطفال: نحن في شراكة مع وزارة 
حقوق االنسان لتنفيذ مشروع منبر الدستور في حقوق االنسان  
وهو مشروع يستهدف التوعية بحقوق االنسان في الدستور 
ومن خالله يتم التوعية المجتمعية بالحقوق عمومًا ومن ذلك 
حق المرأة في المشاركة والتمكين حيث ان مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية أمر ضروري ومهم لتحقيق التنمية السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية في ال��ب��الد، وق��د ح��رص المجتمع 
الدولي على أهمية ضمان مشاركة المرأة الفاعلة في قضايا 
المجتمع للترابط الوثيق بين التنمية والديمقراطية وحقوق 
اإلنسان فاإلنسان- رجاًل وامرأة- يعد العنصر األساسي والدعامة 
الرئيسية للتنمية في المجتمع.. وبذلك فإن مشاركة المرأة تصبح 
ضرورة وغاية لترجمة ذلك الحق من خالل نص دستوري في 
الدستور القادم.. عموما المجال اليوم مواٍت لترتيب القضايا 
الوطنية وصياغة رؤى وأحكام الدستور الجديد، وعليه نحمل 
الجميع مسئولية المشاركة والمساهمة في المرحلة القادمة، وعلى 
الوسائل االعالمية واجب المساهمة في عملية التوعية والتثقيف 
والتنبيه للحقوق وخلق وعي مجتمعي عاٍل يسهم في بناء هذه 

المرحلة المهمة .

تثبيت »الكوتا« في الدستور الجديد قضيتنا األولى
الخطري: البد أن تكون حصة المرأة 

ملزمة للجميع ومثبتة بنص دستوري

شفيقة: اللجنة الوطنية للمرأة 
تتبنى حملة مبكرة للمطالبة بالكوتا

حسيبة: نتمنى تفاعل التنظيمات 
السياسية والمهنية مع قضايانا

فاطمة: المجال اليوم مواٍت 
لتمكين النساء من حقوقهن

دورة تدريبية للقضاة حول حقوق الطفل

اختتمت بالعاصمة صنعاء الدورة التدريبية الخاصة  
بتدريب المدربين للقضاة في مجال حقوق الطفل 
وعدالة االحداث أعمالها والتي استمرت خالل الفترة »15-

20« مارس.
وتلقى 26 قاضيًا وعضو نيابة مشاركين في الدورة من اربع 
محافظات جلسات تدريبية حول حقوق الطفل والحدث في 
القانون الوطني والمواثيق الدولية والوالية على الطفل والحدث 
وعالقته بقضاء االحداث والمسئولية الجنائية للصغير واثبات 

سن الطفل ومبادئ الشرعية الدولية لحقوق االنسان.
وفي حفل االختتام ألقى رئيس مركز المعلومات والتأهيل عز 
الدين االصبحي كلمة أكد فيها ان برنامج التدريب يمثل أهمية 
خاصة في مجال تعزيز مسيرة حقوق االنسان في بالدنا كونه 
يستهدف فئة القضاة وهم الفئة المناط بها تحقيق العدل 

وحماية حقوق االنسان.
موضحًا اهمية ترسيخ دور القضاء كونه يمثل االساس القوي 

لصون الحريات وتعزيز االستقرار.
كما ألقى عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي 

كلمة أشار فيها الى األهمية التي تكتسبها هذه الدورة. 
 مؤكدًا أنه ال يمكن الحديث عن مجتمع آمن ومستقر إال من 
خالل مؤسسة قضائية تشعر باألمان وتملك االستقاللية الكاملة.
ُي��ذك��ر ان ال���دورة التدريبية ال��ت��ي ش���ارك فيها ق��ض��اة من 
محافظات )األمانة - تعز - عدن - حضرموت ( هي خطوة 
في طريق تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف 100 قاٍض وعضو 
نيابة على مستوى الجمهورية وإعداد دليل مرجعي لمواثيق 
حقوق االنسان وحقوق الطفل واالح��داث مع المعهد العالي 

للقضاء.

مبنى جديد التحاد نساء اليمن بساحل حضرموت

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات  
ساحل حضرموت عوض عبدالله حاتم  المبنى الجديد 
لفرع اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت والذي تم إعادة بنائه 

وتأثيثه بتمويل من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية.
واطلع على تجهيزات المبنى المكون من طابقين و12 غرفة 
وقاعة اجتماعات ومرافق خدمات.. مشيدًا بدور المرأة الفاعل 
في مؤتمر الحوار الوطني .. مؤكدًا على ضرورة أن يظل دورها  
ايجابيًا ومتعددًا.. مشددًا على اهمية ايجاد شراكة مع منظمات 

المجتمع المدني .
والقت سلمى الكثيري رئيسة الفرع كلمة نيابة عن  رئيسة 
االتحاد فتحية محمد عبدالله ، أشارت الى مهام  المرأة في تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني ، وكذا اسهامها في االرتقاء بالعملية 

التنموية في البالد..

قيادات نسوية:


