
اللجنة •  مهام  عن  حدثينا  البداية  يف 
الظروف  يف  وسريها  للمرأة  الوطنية 

الراهنة؟
الجهاز  هــي  للمرأة  الوطنية  اللجنة 
تختص  للمرأة  األعىل  للمجلس  التنفيذي 
ونشاطها  للمرأة  السياسات  ووضع  بتنظيم 
يف كل املجاالت، ومن خالل إنشائها تكون هي 
الحاضن والداعم لكل أنشطة املرأة يف املجتمع 
اليمني، وقد أسست عىل ضوء إعالن مؤتمر 
إنشاء  مخرجاته  ضمن  من  كان  والذي  بكني 

آليات وطنية معنية باملرأة.
ماذا عن واقع المرأة اليمنية اليوم بعد • 

ثالث سنوات من العدوان؟
اليمني  الشعب  عىل  عامة  اليوم  املعاناة 
كامًال نساء ورجاًال وأطفاًال وشيوخاً، معاناة 
ألف  من  أكــرث  مــدى  عىل  العدو  ــدوان  ع من 
وخمسني يوماً، واملرأة باعتبارها املحور الناعم 
لألرسة اليمنية فقد تحملت هذه املعاناة بقدرة 
بصالبتها  عنها  معروف  هو  وكما  عادية  غري 
وحنانها وقيادتها إال ان دورها تأكد يف وقت 
العدوان، ولو لم يكن للمرأة اليمنية دور فاعل 
من  والزخم  العدد  هذا  جبهاتنا  يف  نلقى  لن 
املجاهدين، ألنها األم والزوجة واألخت واالبنة 
الشباب  لهؤالء  املحرك  وهي  باألبناء  تدعم 
إىل  باإلضافة  هذا  للجبهات،  واملجاهدين 
رغم  متماسكة  اليمنية  األرسة  بقاء  يف  دورها 
العدوان والحصار الخانق وشحة اإلمكانات، 
ومن خالل تجاربنا يف املنطقة العربية كانت 
املرأة دائماً أكرث ما تتحرك نزوحاً وهروباً لكن 
يف اليمن املرأة أكرث من ثبتت يف املنازل واملناطق 
املقصوفة بشكل مستمر وبقيت ثابتة يف هذه 
الجبهات  ولتدعم  األرسة  لتثبت  الظروف 
حتى  ومؤثر  فاعل  املرأة  دور  وهنا  بالرجال، 
من  أكرث  كانت  العدوان  فرتة  مدى  عىل  أنها 
والورود  بالزغاريد  الشهداء  األبناء  تستقبل 
والفرح واعتربتها منحة إلهية ملن استشهد من 

أرستها وكانت هي الداعم يف تحركه.. 
يف •  التعليمية  العملية  سري  ترين  كيف 

ظل العدوان الغاشم خاصة للفتيات؟
األمية  من  يعاني  كــان  اليمني  الشعب 
وما  العدوان  قبل  من  املــدارس  من  والترسب 
دعم تعليم الفتاة عىل مستوى برنامج الغذاء 
العاملي والتغذية املدرسية اال نوع من جذب 
الفتيات والتحفيز لالنخراط يف التعليم، وهذا 
كان يف فرتة السلم ولم يكن هناك أي عدوان أو 
هو  وما  التعليم  يف  ترسب  هناك  وكان  حصار 
حاصل اليوم ليس ترسباً أو هروباً من التعليم 
إنما هروب من القصف، ونؤكد هنا أنه عندما 
تتحرك األرسة من منطقة يكون العدوان عليها 

مشتعًال إىل منطقة أخرى فأول ما تقوم به هو 
أن تذهب بأوالدها للمدارس وهذا ما وجدناه 
يف بعض املناطق الحدودية التي تعترب منطقة 
مواجهات، الطالب والطالبات يدرسون تحت 
ومدارسهم،  منازلهم  تهدمت  بعدما  األشجار 
لذلك فالعملية هي جذب من سابق للفتيات 
إىل التعليم وهي استمرارية فقط وهذا بسبب 
العدوان ولكن مع هذا فإن نسبة تعليم البنات 

أكرث من األبناء.
ما الذي قامت به اللجنة الوطنية للمرأة • 

من أجل إعادة الفتيات للتعليم وتخفيف 

األعباء األسرية عليهن؟
املجال  هذا  يف  عمل  من  أكرث  هي  اللجنة 
الرتبية  وزارة  سياسات  مراجعة  ناحية  من 
ووضع  الفتاة  بتعليم  الخاصة  والتعليم 
مقرتحاتها بهذا الشأن وسبق أن رفعنا لوزارة 
الرتبية والتعليم مقرتحات بخصوص تسهيل 
يف  النازحات  الفتيات  تسجيل  إجـــراءات 
فقدن  الفتيات  من  الكثري  هناك  الن  املدارس 
أي  يف  هي  يعلمون  ال  النزوح  أثناء  وثائقهن 
كبري  تجاوب  هناك  وكــان  دراسية،  مرحلة 
اإلجراءات،  تسهيل هذه  الرتبية يف  وزارة  من 
من  العاملي  الغذاء  منظمة  مع  تواصلنا  كما 
أجل دعم املعلمات بسالل غذائية الستمرار 
العملية التعليمية وعدم انقطاعها، إىل جانب 
الهيئة  مع  بالتنسيق  مقرتحا  وضعنا  أننا 
الكوارث  وإدارة  اإلنسانية  للشؤون  الوطنية 
لتكون األولوية خالل هذا العام توفري املعلمني 
واملعلمات بغرض استمرار العملية التعليمية 
ورفع نسبة االلتحاق باملدارس.. هذا ما عملنا 
فيه لكن اللجنة الوطنية للمرأة ال تنفذ ألنها 
هي من تطرح هذه السياسات عىل الجهات 
املعنية والتي يجب عليها أن تتجاوب وتقوم 

بالتنفيذ.
للنساء •  الوطنية  اللجنة  عملت  ــاذا  م

وهل   بالقصف..  استهدفهن  الالتي 
بيانات  وقاعدة  احصاءات  اللجنة  لدى 

لهن؟
ولكنها  الرصد  اللجنة  مهام  من  ليس  أوال 
األعــداد،  ملعرفة  الجهات  بعض  مع  تتعاون 
فلدينا إحصائية أولية ولكنها ليست نهائية.. 
وبحسب املرصد اليمني لحقوق اإلنسان فإن 
٢٣٣٢ امرأة شهيدة ونرى أن هذا العدد قليل 
جداً قياسا بقصف املنازل واألسواق واملدارس 
الجريحات  وان  حيث  الحكومية  واملنشآت 
عدة  اصدرنا  الجانب  هذا  ويف  امــرأة،   ٢٣٦٠
بيانات وخاطبنا منظمات دولية وأيضا محلية 
التعدي  ووقف  العدوان  هذا  إيقاف  أجل  من 
عىل النساء يف جميع محافظات الجمهورية 
وتشكيل لجان تحقيق دولية للتحقيق يف من 
دول  اعتداء  لتأكيد  الجرائم  هذه  مرتكب  هو 
العدوان عىل النساء، ومن ناحية أخرى نطالب 
الجهات الحكومية بأن تكون معلومات الرصد 
عدد  تحديد  فيها  يتم  أي  ومفندة  موضحة 
الجريحات مع نوع اإلصابة وهل تسببت يف 
إعاقة دائمة أو لفرتة محدودة ويف أي املديريات 
يف  النساء  لهؤالء  تتوفر  خدمات  هناك  وهل 
هذه املديريات..كما أن اللجنة التقت مع نائب 
يناير  بداية  اليمن  زار  حني  األممي  املبعوث 
ورفعت مذكرة باسم النساء اليمنيات املعتدى 
عليهن يف هذا العدوان وجددت املطالبة بلجنة 

املذكرة  وكانت  متواجدة  تكون  دولية  تحقيق 
عىل  والحصار  العدوان  شجب  يف  واضحة 
اليمن الذي يؤثر عىل الشعب اليمني بشكل 

مبارش ويعاني منه.
يتواصل تزويج الصغريات من قبل اآلباء • 

للحصول على المال بسبب الفقر.. ما 
الذي قامت به اللجنة حيال ذلك؟

منذ  كبري  الجانب  هذا  يف  اللجنة  نشاط 
املجلس  مع  ــة  رشاك ولها  متعددة  سنوات 
األعىل لألمومة والطفولة وعدد من منظمات 
مجلس  مع  أيضاً  عملنا  كما  املحيل  املجتمع 
النواب وتم طرح هذا املوضوع من أجل إقرار 
سن الزواج سواء للفتاة أو الفتى وكان آخر ما 
الرشيعة ولجنة  وأقرته لجنة  تم عمله معهم 
تكون  أن  النواب  مجلس  يف  اإلنسان  حقوق 
السن املحددة ١٦ سنة بحسب فتوى عدد من 
والتقارير  الصحية  التقارير  وأيضا  الفقهاء 
الخاصة بالوضع االجتماعي إلفادة أن أنسب 
سن للزواج هو سن ١٦ سنة، لكن إىل اآلن لم 
بسب  السن  بتحديد  خاص  قانون  يصدر 
األزمات السياسية التي كانت قبل العدوان ثم 

جاء العدوان وتوقف املوضوع عند هذا الحد.
الخصوص  بهذا  التوعوي  النشاط  لكن 
متابعتنا وعملنا وجدنا  مستمر، ومن خالل 
الصغريات  لــزواج  مشرتكة  أسباباً  هناك  أن 
منها أسباب ثقافية اجتماعية وأسباب الفقر 
من  تتخلص  أن  تريد  األرس  من  فكثري  أيضاً 
بعض األعباء فتقوم بتزويج بناتها للتخلص 
من هذا العبء املايل، خاصة أن هناك دراسة 
حديثة صدرت من مؤسسات القيادات الشابة 
الحدودية  املناطق  يف  النازحني  استهدفت 
قبل  من  الشديد  للقصف  تعرضت  والتي 
قامت  األرس  من  كثرياً  أن  فوجدوا  العدوان 
األعباء  تخفيف  أجل  من  بناتها  بتزويج 
املالية، وهذا بالتأكيد مرفوض يف القانون ومن 
ناحية املبدأ ان يتم تزويج الفتيات أو الفتيان 
من أجل الحصول عىل املال أو الحصول عىل 
امرأة أو فتاة تساعدهم يف املنزل وليس بهدف 
إنشاء  وهي  للزواج  األسمى  الغاية  تحقيق 
وهنا  ــام،  ووئ سكينة  وفيها  مستقرة  عائلة 
وتعمل  عام  بشكل  املبدأ  هذا  ترفض  اللجنة 
عام  بشكل  الطفل  بحقوق  التوعية  عىل 

وحقوق الفتاة بشكل خاص.
ما يه اإلشكاالت التي تواجهها اللجنة • 

يف الوقت الراهن.. وكيف تواجهها؟
املؤسسات  تواجه  التي  اإلشكالية  طبعا 
الذي  املايل  الجانب  هي  عام  بشكل  اليمنية 
يؤثراً تأثرياً مبارشاً عىل كل أداء الحكومة بشكل 
مشاكل  من  حصل  ما  بكل  مرتبط  وهذا  عام 
مؤسسات  كل  ويف  كامال  البلد  عىل  وعــدوان 

الدولة ووزاراتها، فاللجنة جزء من هذا الكيان 
نعاني  اآلخرون  يعانيه  وما  البلد  يف  املوجود 
منه، إىل جانب أن هناك تعرثاً أصاب اللجنة 
ارتباط  ان  كما  العدوان،  خالل  طويلة  فرتة 
اللجنة املبارش يف مشاريعها بما هو موجود من 
لنفسها  ولم تعمل  الخارجية  املنظمات  دعم 
كياناً وهل سيكون مرتبطاً بأداء املؤسسات أو 
املنظمات املحلية وهذا يعترب معضلة وانعدما 
حيث  اللجنة  مواضيع  مع  التفاعلية  النظرة 
نتمنى أن يتحسن الوضع يف املرحلة القادمة 
كما نتمنى إعادة هيكلة اللجنة لتتناسب مع 
العمل فيما يخدم  نشاطها كنوع من تطوير 

املرأة اليمنية وقضاياها.
 ما يه خطط اللجنة المستقبلية لرفع • 

وعي المرأة ودعم مشاريعها للتخفيف 
من آثار العدوان؟

اللجنة بكافة عامليها وقيادتها تطمح إىل 
أن تعمل عىل تفعيل دورها حسب ما أنشئت 
وأكرث وستضاف إىل مهامها املشاركة بالتنفيذ 
لنشاط  وخطط  سياسات  رســم  من  بــدال 
املشاركة  إنشاء  عىل  وسنعمل  اليمنية  املرأة 
هذه  ويف  والسياسات،  الخطط  هذه  بتنفيذ 
الفرتة ستكون لدينا ثالث أولويات بما يتعلق 
بتحسني وضع األمهات من خالل العمل عىل 
توفري خدمة التوليد الصحي بأيد متخصصة 
الفتيات  التحاق  مسألة  عىل  وأيضا  وماهرة 
بالتعليم واملوضوع الثالث التمكني االقتصادي 
للنساء وهذه الجوانب الثالثة سنعمل عليها 
إن شاء الله مع املؤسسات املعنية ونضع لها 
وستكون  الفرتة  هذه  خالل  تنفيذية  مشاريع 

ضمن خطة العام ٢٠١٨م.
بوجه •  الصمود  تعزيز  يف  اللجنة  دور  ما 

العدوان ودعم الجبهات؟
كما يف البداية تحدثنا أن اللجنة هي الجهة 
يكون  أن  يمنع  ال  ولكن  السياسات  راسمة 
للمرأة يف هذا العدوان دور داخل إطار اللجنة 
أو خارجها ونحن دائماً نحث كنساء عىل أن 
دور املرأة ال يقل عن دور املجاهد يف الجبهات 
املجاهد  هذا  لوجود  الداعمة  أنها  باعتبار 
فإطارها  اللجنة  يخص  وفيما  الجبهات،  يف 
محدود ولكن ال يمنع ان يكون لها دور فاعل 
بتنفيذ جزء من بعض األعمال التي من املمكن 
أن تتبناها، حيث أن من األساسيات أو املؤثر 
جانب  يف  املرأة  تمكني  هو  للمجتمع  املبارش 
اقتصادي معني ودعمه سواء بالدعم التوعوي 
من  تقام  التي  املشاريع  ببعض  بربطها  أو 
خالل املؤسسات املحلية أو املنظمات الدولية 
املوجودة يف البلد، وإن توعت املرأة من خالل 
اللجنة يبقى للجنة دور التمكني االقتصادي 
حتى وإن كان محدوداً لتعني نفسها يف هذه 
أرستها  تجعل  ال  ولكي  العدوان  من  املرحلة 

جائعة.
اللجنة سيكون لها دور من خالل التوعية 
خالل  من  أو  نــدوات  بإقامة  املبارشة  ســواء 
اللجنة  بني  رابطاً  يعتربن  الالتي  النساء 
واملجتمع يف عمل التوعية املجتمعية للنساء 
يف ما هو حاصل من عدوان وحصار عىل البالد.  
للمرأة  األساسية  األولوية  ستكون  كما 
قضايا  يف  خاصة  معينة  برامج  يف  الريفية 
الصحة والتعليم والتمكني االقتصادي، وأيضاً 
املتواجدات  املترضرات  أو  النازحات  للنساء 
بمختلف  جميعهن  فالنساء  املـــدن،  يف 
فئاتهن مستهدفات لكن ستستهدف النساء 
الريفيات ومن ثم النازحات، ونحن اآلن نناقش 

الخطة.
ماذا تقولني للمرأة اليمنية يف ختام هذا • 

اللقاء؟
نشكر صمود وثبات كل امرأة يمنية وقفت يف 
وجه العدوان وتحملت تبعات الحياة وظروف 
نتطلع  اللجنة  يف  ونحن  والحصار،  الحرب 
املحليني  الرشكاء  مع  العمل  من  املزيد  إىل 
املرتبطة  الجوانب  بكافة  للتوعية  والدوليني 
باملرأة وأهمية دورها يف عملية البناء والتنمية 
كرشيك رئييس إىل جانب أخيها الرجل، كما 
أنشطة  ملختلف  الحكومة  رعاية  إىل  نتطلع 
كافة  تعاون  وكذا  الراهنة  الفرتة  يف  اللجنة 
برامجها  العالقة مع  ذات  والجهات  الوزارات 
بما يؤكد حضورها االيجابي املؤثر تجاه املرأة 
الوضع  ظل  يف  الشديدة  ومعاناتها  اليمنية 

الراهن.
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تتبنى هذا العام ثالث أولويات رئيسية تصب يف تعزيز صمود املرأة وتبعاً املجتمع يف مواجهة العدوان والحصار.. ونوهت بتطلعات اللجنة ومتطلبات 

نجاح خططها لدعم املرأة وغري ذلك يف هذا اللقاء: لقاء/
رجاء عاطف

نتبنى ثالث أولويات لتعزيز الصمود بوجه العدوان والحصار

العدوان قتل وجرح آالف النساء على مرأى ومسمع العالمالعدوان قتل وجرح آالف النساء على مرأى ومسمع العالم

األزمات السياسية 
ثم العدوان جمدت 

إصدار قانون تحديد 
سن الزواج املقر 
برملانيًا بـ١٦ عامًا 

ارتباط مشاريع 
اللجنة بالدعم 

الخارجي وانعدام 
التفاعل الداخلي أبرز 

اإلشكاليات 

رغم العدوان ال تزال 
الفتاة أكرث إقبا على 

التعليم حتى تحت 
األشجار 

نتطلع إىل رعاية 
الحكومة أنشطة 

اللجنة لتأكيد 
حضورها اإليجايب 
تجاه معاناة املرأة

ظروف العدوان 
تدفع أسرًا كثرية 

لتزويج بناتها مبكرًا 
للتخفيف من األعباء 

املعيشية

هناك تعرث أصاب 
اللجنة خالل العدوان 

ونأمل إعادة هيكلتها 
وإشراكها يف تنفيذ 

السياسات 

نطالب األمم املتحدة 
بتشكيل لجنة تحقيق 

دولية يف جرائم 
العدوان

الثورة السبتمربية 
مازالت مستمرة 
والسيد عبدامللك 

الحوثي زادها زخما 
وعنفوانًا

طلبنا من الجهات 
الحكومية بيانات 

النساء ضحايا 
العدوان ومدى توفر 

الخدمات لهن

أصدرنا بيانات عدة 
لوقف العدوان 
والحصار آخرها 

سلمناه لنائب املبعوث 
األممي 
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