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 وطفلة مهربين إلى دول الجوار
ً
استقبال 560 طفال

استقبل مركز حماية األطفال في حرض »560 طفاًل« منهم  
أربع طفالت ممن تم تهريبهم  الى دول الجوار عام 2013م.
وذكر تقرير صادر عن الشؤون االجتماعية بمحافظة حجة أن من 
بين األطفال الذين تم استقبالهم "طفلين سعوديين  و77 طفاًل 
وطفلة "أثيوبيين" فيما  تم ترحيل 52 طفاًل منهم عبر منظمة 

الهجرة الدولية.

مشيرا  إلى أن األطفال اليمنيين ينتمون ألسر في عدد من المحافظات 
وهي )حجة -المحويت- الحديدة - صعدة - ريمة- ذمار - إب - تعز(، 
وكشف التقرير عن أبرز األسباب التي تدفع بأسر األطفال للزج بهم 
في مخاطر العمالة والتهريب، تركزت ما بين سوء الحالة االقتصادية 
وبحثها عن مصادر لزيادة الدخل إلى جانب البطالة والمرض أو العجز 

العائلي.

إشراف:

هناء الوجيه

ك����م ه����و م���ؤس���ف وم���ؤل���م   
أن ت����ت����ح����ول ال����ح����ري����ة 
ل��ى خنجر مسموم  والديمقراطية إ
ُيدمي قلوبنا ويشتت عقولنا ويشل 
ح��رك��ت��ن��ا.. ال ل��ش��يء إاّل ألن البعض 
لتي  يستخدم ه���ذه المصطلحات ا
ت��ع��ت��ب��ر ان����ج����ازًا س��ي��اس��ي��ًا أله���وائ���ه 
ومصالحه الحزبية والقبلية والطائفية 
وف��ي األغلب هناك من يستغل هذه 
المصطلحات لمصلحة قوى خارجية..

في وقت يفترض أنه يجب علينا أن 
نحافظ على ه��ذه النعمة أي الحرية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وه��م��ا م���ن ضمن 
لتي  لنبيلة ا لعظيمة وا لمنجزات ا ا
حققها المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
تي  فترة حكمه لليمن وبحسب قراء
لتاريخ اليمن تعتبر الفترة هذه هي 
ف��ت��رة العصر الذهبي ألن��ه��ا جمعت 
بين الوحدة والديمقراطية وحرية 

ال��رأي لذلك كان يجب على الجميع االنطالق من هذه القاعدة، قاعدة 
الديمقراطية إلى التنافس الحر والشريف إما في الوصول إلى السلطة أو 
نيل المصالح وال ضير في االعالن عن النوايا للحصول والوصول إلى السلطة 
بالطرق المشرفة دون االضرار باآلخرين كما حدث خالل األزمة التي عشناها 
سابقًا ألن األمر انقلب لدى البعض من حرية إلى وحشية وأعطى هذا وذاك 
لنفسه الحق في قتل اآلخرين وتدمير ممتلكات الدولة ومازالت اطالل بعض 
المنازل المدمرة في كثير من البقاع اليمنية تشهد على هذه الوحشية 
وصارت الجدران وزجاج السيارات ملصقًا عليها صور الشهداء بينما كان 
في عهد النظام السابق الذي ُوصف من قبل البعض بالفساد والدكتاتورية 

كانت صور المرشحين هي التي تمتأل الجدران وزجاج السيارات..
وهذا خير لنا ألف مرة من مشروع ثورات الربيع العبري التي ما جنينا منها 
إاّل القتل والدمار لكثير من المدن والمديريات وتحول اآلمنين إلى الجئين 
ينتظرون المساعدات اإلنسانية كل ذلك إرضاًء للمتصارعين على السلطة 
وعلى المذهب والطائفة والقبيلة وبحسب رأيهم ليذهب الوطن والمواطنون 
إلى الجحيم- قاتلهم الله- فبداًل من مواصلة البناء واالعمار وتوعية األجيال 
يتحول األمر إلى دمار وسفك للدماء وتشدد وتطرف بداًل من التنافس 
الشريف والنزيه عبر صناديق االقتراع ونهج طريق الديمقراطية مازالت 
بعض القوى المتصارعة تسعى إلى تدمير كل ما تحقق من انجازات على 
كافة المجاالت السياسية والعلمية واالقتصادية والثقافية، ومتى ستسأل 
هذه القوى نفسها.. ثم ماذا بعد؟ وإلى أين سيصلون بالدمار؟! ولمصلحة 

من؟!
يبدو أننا أي اليمنيين وجميع الشعوب العربية مادمنا نتحكم بالطرق 
المالحية للتجارة العالمية ونمتلك احتياطي النفط يجب أن يبقى الحال في 
أراضينا هكذا.. صراعات بين احزاب صراعات مذاهب وطوائف، صراعات 
بين أنظمة ومعارضة وفي نهاية األمر تكون القوى الغربية هي المستفيدة 
في فرض الوصاية والهيمنة والتحكم بالموانئ العربية وبكل المقدرات 

الطبيعية واهمها النفط..
حدثنا كتب التاريخ كان الصراع 

ُ
ونحن نتصارع مذهبيًا سنة وشيعة وكما ت

في عهد األئمة زيديًا وشافعيًا وفي كل قطر عربي تمكنت القوى الخارجية 
من خلق الصراع بين أبنائه إلى درجة تمزيق كيانه كدولة مستقلة وذات 
سيادة، كما هو الحال مع السودان الذي تمزق إلى دولتين، وال ندري إلى أين 
سيصل الحال بهم، كذلك الصومال وتدهور الوضع األمني في العراق.. أما 
سوريا اصبحت هي األلم الكبير في نفس كل مواطن عربي وأصبح ما يدور 
ويحدث على أراضيها ال يستوعبه العقل وباستمرار هذه الحالة المؤلمة 
والشائكة يجد المرأ نفسه يكرر مرارًا عدة هذا الدمار الشامل ألجل عيون 
اسرائيل التي تمكنت ان تستميل المجتمع العربي في تلبية رغباتها في 
تدمير سوريا وتشريد مواطنيها الذين ال ذنب لهم إاّل أن دولتهم متقدمة 
في صناعات ع��دة وك��ادت تتقدم في مجال صناعة الطاقة النووية أو 
الكيميائية، وفي هذه الحالة البارجات األمريكية ال تألوا لحظة واحدة في 
تدمير أي بلد عربي يخطو مثل هذه الخطوة ولكن المضحك المبكي في 
هذه القضية أن سوريا تدمر بقوى إرهابية وبالشك تتلقى مخططاتها من 
المجتمع الغربي واالسرائيلي.. حيال كل ذلك متى يحرص المواطن العربي 

على تناسي اطماعه ويدرك االخطار المحدقة بنا جميعًا..
أحبك يا وطني

اقبض الجمر في كفي
ويظل وطني مزهريتي
إن هدموا عليَّ قصري
تراب وطني مسكني

جالئل رصاصهم اسمعوني
وتبقى معزوفتي أنشودة

وطني
رمادًا يذرون في عيني.. ولكن
من نهر وطني أرتشف العسل

اتنسم الورد في رياضه
مع العصافير نهزج معزوفتنا

أحبك يا وطني
وإن سملوا نور عيني
سأنقش على الجدران

أحبك يا وطني

حصاد 11 
فبراير..  القتل 

وزعزعة األمن

سلوى المتوكل

زواج القاصرات انتهاك لحقوق االنسان وجريمة بال عقاب حيث ان ضحاياها كثير من الفتيات الالتي لم يتجاوزن  
عم��ر الطفول��ة وعانين من آثار وانعكاس��ات نفس��ية وصحية واجتماعي��ة وخيمة، هذا ما أثبتته الدراس��ات 
والبحوث والتقارير المحلية والدولية.. من ذلك ما ذكرته نتائج دراسة قام بتوثيقها المركز الدولي للبحوث حول المرأة  
مؤخرًا، ان نس��بة الفتيات اليمنيات الالتي تزوجن قبل س��ن الثامنة عش��رة بلغت )48.8% (، وان  هناك 8 حاالت وفاة 
يوميًا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والوالدة في ظل غياب المتطلبات الصحية الالزمة، وفي دراسة  
أخ��رى أعدتها الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة اليونيس��يف ش��ملت  )3586( أس��رة يمني��ة ، أظهرت نتائجها 
أن )52%( من الفتيات تزوجن قبل س��ن الثامن عش��رة ، و)14%( منهن تزوجن قبل س��ن الخامس��ة عشرة ، وتشير 
هذه األرقام واإلحصاءات المرتفعة نس��بتها، إلى انتش��ار ظاهرة زواج الفتيات اليمنيات في س��ن طفولتهن المبكرة ، 
وبالتالي حرمان تلك النس��بة الكبيرة من الفتيات من مواصلة التعليم والتمتع بس��ن الطفولة والمراهقة وتحملهن أعباًء 
ومسئوليات ال تتوافق مع مستوى أعمارهن.. كما أوضح تقرير صدر حديثًا عن مركز دراسات وأبحاث النوع االجتماعي 
بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون س��ن الخامس��ة عش��رة خالل العامين األخيرين، مقابل 

7% من الذكور.. وتصل نسبة حاالت زواج الطفالت إلى 65% من حاالت الزواج، منها 70% في المناطق الريفية..
ح��ول ه��ذه االمور وع��ن اهمية تضمين تحديد س��ن آمن للزواج في الدس��تور الجديد  عبرت عدد من الش��خصيات 

النسائية عن آرائهن من خالل االستطالع التالي :

52% من اليمنيات تزوجن قبل سن ال�15

زواج القاصرات.. جريمة بال عقاب
ت��ق��ول رئ��ي��س��ة اللجنة 
الوطنية للمرأة شفيقة 
س��ع��ي��د: ان ال��ف��ق��ر سبب 
رئ�����ي�����س ف������ي ان���ت���ش���ار 
ظ��اه��رة زواج الصغيرات 
 إلى ارتفاع 

ً
والقاصرات، إضافة

معدالت األمية في أوس��اط 
النساء والتي قاربت %80، 
وق��د بذلت جهود كبيرة في 
 ان نتائج 

ً
هذا المجال.. وحقيقة

مؤتمر ال��ح��وار كانت مشرفة 
ل��ل��م��رأة ون��ح��ن ن��ف��خ��ر ب��ذل��ك ، 
خاصة وقد منحت النساء ثالثين 

بالمائة في مواقع صنع 
ال���ق���رار، وال��م��ج��ال��س 
ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة 
والقضائية، وح��دد 
س��ن ال����زواج ب���18 
س��ن��ة وه���ذا ان��ج��از 
ل����ل����م����رأة، ح��ي��ث 
ان��ن��ا وب��ال��ت��ع��اون 
لمنظمات  ا م���ع 
ال����ع����ام����ل����ة ف��ي 
ج���وان���ب قضايا 

ال��م��رأة منذ ع��ام 2010م لم 
نتمكن من انتزاع قرار تحديد سن الزواج، 
وحاليا مع فترة صياغة الدستور الجديد 
نتمنى ان يضع ال��دس��ت��ور ح��دًا لظاهرة 
زواج ال��ق��اص��رات، وعلينا ان نساند هذه 
المرحلة من خ��الل  التحركات النسائية 
من قبل اللجنة واتحاد النساء والمنظمات 
والجمعيات لتشكيل جبهة ضغط لضمان 
حصول المرأة على حقها في كافة المجاالت 
ومن ذلك حقها في الحماية والحياة اآلمنة 
بتحديد س��ن آم��ن ل��ل��زواج ف��ي الدستور 

الجديد.  
حماية الصغيرات 

وتحدثت فتحية محمد عبدالله- رئيسة 
ات��ح��اد نساء اليمن- قائلة: تصلنا قضايا 
كثيرة جدًا عن الزواج المبكر ومشاكل ذلك 
الزواج النفسية واالجتماعية والصحية وهي 

كثيرة 
وم���ت���ش���ع���ب���ة، 
وت���ع���د ال��ي��م��ن- 
رغ���م توقيعها 
على االتفاقيات 
ال��خ��اص��ة بحقوق 
االن���س���ان وح��ق��وق 
عد البلد 

ُ
الطفل- ت

الوحيد التي ال يوجد 
ف��ي��ه��ا ت��ش��ري��ع��ات 
ترتبط- بالحد األدنى- بسن الزواج.. بينما 
ح��ددت العديد م��ن ال��ب��ل��دان األخ���رى في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تعترف 
بالشريعة كمصدر للقانون سن ال��زواج ب� 
ات  18 عامًا أو أعلى، مع بعض االستثناء
المسموح بها في ظروف ضيقة. ومن بينها: 
الجزائر، ومصر، والعراق، وليبيا، وتونس، 
والمغرب، واألردن، وُع��م��ان، واإلم���ارات 
العربية المتحدة، ومن هذا المنطلق والن 
زواج القاصرات يحمل ضررًا كبيرًا يصبح 
لدينا امل كبير في الدستور الجديد الذي 
ينتظره الجميع بفارغ الصبر وعلى أعضاء 
لجنة كتابة الدستور النظر في إدخال سن 
ال��� 18 كحد أدن��ى ف��ي الدستور الجديد 
لتحقق فرصة الحماية  للفتيات الصغيرات 
اللواتي يتم تزويجهن بسن الطفولة.. 

ونحن نطالب بأن يتضمن قانون تحديد 
سن ال��زواج عقوبات واضحة لمن يخالف 
هذا لضمان تنفيذ هذا القرار وااللتزام به . 

جدل كبير 
أم ك��ل��ث��وم ال��ش��ام��ي- م���دي���رة منظمة 
"المدرسة الديمقراطية- تحدثت قائلة: 
إن منظمات حقوقية وناشطين في مجال 
حقوق اإلنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني 
يحدد سن الزواج ب�18 عامًا فما فوق، وهو 
توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون 
وقبليون، ولكن الحمد لله استطاعت النساء 
ان يخرجن م��ن مؤتمر ال��ح��وار الوطني 
بمخرج تحديد السن اآلمن للزواج.. وفي 
هذه الفترة البد ان تستمر الجهود إلخراج 
هذا القرار الى حيز االلزام والتنفيذ ويكون 

من ضمن النصوص الدستورية الملزمة 
بتضمينه ضمن بنود الدستور الجديد، 
وذل��ك من شأنه تحقيق الحماية للطفلة 
ويضمن حقها في الحياة الكريمة اآلمنة 
البعيدة من المخاطر واالنتهاك بشتى 

انواعها . 
الدستور الجديد 

وتقول آسيا االديمي- باحثة اجتماعية 
: ان هناك آثارًا كبيرة تترتب على زواج 
ال��ص��غ��ي��رات منها اآلث����ار االجتماعية 
والنفسية باإلضافة الى االضرار الصحية 
وبالتالي البد على الجميع العمل في مسار 
الضغط والمناصرة من اجل تضمين قرار 
تحديد س��ن آم��ن ل��ل��زواج ف��ي الدستور 
ال��ج��دي��د ل��ي��ك��ون ن��ص��ًا تشريعيًا ملزمًا 
يعاقب من يخالفه، ومن ناحية أخرى البد 
من العمل في جانب التوعية والتثقيف 
بمخاطر واض���رار ال���زواج المبكر وه��ذا 
الدور ال يقتصر على علماء الدين والخطباء 
والمرشدين فحسب، بل يجب أن يتحدث 
األطباء عن تلك المخاطر، وأن يتكلم علماء 
االجتماع والنفس والتنمية عن مخاطر 
ذلك ال��زواج، وأن تقوم وسائل اإلع��الم - 
وشبكات التواصل االجتماعي- بحمالت 
توعوية ح��ول مخاطر زواج القاصرات 
وغيرها من اساليب العنف الذي تتعرض 
لها المرأة، كما ان على الجهات الرسمية 
والمنظمات المحلية والدولية المهتمة 
بالمرأة ان تعقد ورشات عمل لإلعالميين 
م��ن مختلف ال��م��ح��اف��ظ��ات وت��زوده��م 

بمخاطر ذلك..
وكذلك وض��ع برامج لمكافحة مختلف 
القضايا التي تعتبر ممارستها عنفًا ضد 
المرأة، ورسم سياسات وآليات لحمايتها 
وإج��راء دراس��ات وأبحاث لمعرفة الحلول 
التي ستحد م��ن االنتهاكات ض��د المرأة 
والحفاظ على حقوقها، من ذلك حقها في ان 
تعيش طفولتها بأمان دون ان يزج بها في 
غياهب الزواج المبكر الذي يعتبر مظهرًا 
م��ن مظاهر العنف واالن��ت��ه��اك للطفولة 

ولحقوق االنسان عمومًا.

شفيقة سعيد:

لدينا تفاؤل بتحديد 
السن اآلمن للزواج في 
الدستور الجديد

فتحية عبدالله: 

 النزال البلد الوحيد 
الذي يخلو من تشريعات 
تحدد سن الزواج

أم كلثوم الشامي:

 نعول على كفاءة تطبيق 
مخرجات الحوار لحل المشكلة

آسيا األديمي:

 الزواج المبكر انتهاك 
لحقوق الطفولة 
وحقوق المرأة

إعالميون يطلقون شبكة الكترونية لمناصرة 
قضايا المرأة اليمنية

اط���ل���ق م��ج��م��وع��ة من  
الصحفيين والصحفيات 
شبكة اعالمية على مواقع التواصل 
االج��ت��م��اع��ي م���ن اج����ل م��ن��اص��رة 
قضايا المرأة تحت عنوان الشبكة 
االعالمية لمناصرة قضايا المرأة 

في اليمن .
وأعلنوا في لقاء االربعاء بالمركز 
االعالمي لألمم المتحدة ان هذه 
الشبكة غير رسمية تعتبر ذات 
صفة اعتبارية وحيادية وحقوقية 

انشئت استشعارًا منهم بمسئولية 
ودور وسائل االع��الم في التوعية 
والتعريف بقضايا المرأة من اجل 
تحسين وضع المرأة في اليمن ونيل 

حقوقها كاملة  .
وتهدف هذه الشبكة الى تفعيل 
دور اإلعالم كمناصر لقضايا المرأة 
وتعزيز وعي المجتمع واإلسهام 
في مواجهة كافة اشكال العنف 
والال مساواة، والعمل على تغيير 
الصورة النمطية للمرأة من خالل 

وس���ائ���ل اإلع�����الم وب���ن���اء ق����درات 
االعالميين في مجال قضيا المرأة 

وحقوقها  .
ه��ذا وق��د ت��م اختيار الصحفية 
بشرى العامري كمنسق للشبكة 
وبشير الحزمي مساعد منسق، كما 
تم اختيار محمد الخامري كمنسق 
للشئون الخارجية وهناء الوجيه 
مسئواًل اعالميًا، وص��دام الكمالي 
مسئواًل لمواقع التواصل االجتماعي 

ومطهر هزبر مسئواًل لألنشطة .

البنك الدولي : 

وفاة 6 يمنيات يوميًا بسبب مشاكل الحمل
قال وائل زقوت مدير البنك الدولي في اليمن ،  

ان ست يمنيات يمتن كل يوم بسبب مشاكل 
تتعلق بالحمل... مشيرًا الى ان  البنك الدولي   خصص 
10 ماليين دوالر لمشروع تحسين خدمات األمومة 
وحديثي ال��والدة والخدمات اإلنجابية ، وسيتيح 
لالمهات الحصول على خدمات أفضل في مجال 
الرعاية الصحية ما ينقذ أرواح كثير من النساء 

وخاصة في المناطق الريفية.
ونقل الموقع االلكتروني للبنك الدولي عن 

زقوت قوله "ان المشروع يستهدف أكثر من 225 ألف امرأة من 
فقيرات المناطق الحضرية والريفية باليمن" ، ويركز على حصول 
األمهات وحديثي الوالدة على الخدمات الصحية ، وتوفير قسائم 
ومساعدات مالية صغيرة للمستفيدين. واشار الى ان الصندوق 
االستئماني سيقدم 10 ماليين دوالر أخرى للمشروع، ليرتفع 
حجم التمويل إلى 20 مليون دوالر لمدة خمس سنوات ويشمل 

ثالث محافظات هي صنعاء وتعز وحضرموت. 
وم��ن المتوقع أن يحقق المشروع تخفيضًا من ع��دد وفيات 

األمهات ووفيات الرضع أيضًا.


