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  النساء یقدن لجان الحوار بالیمن
  

لیمن على نسبة كبیرة في رئاسة لجان عمل المؤتمر، فعلى حصلت النساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني في ا
 -والمكونة من رئیس ونائبین ومقرر-الرغم من أن النظام الداخلي للمؤتمر یشترط وجود امرأة في هیئة رئاسة كل لجنة 

 .فإن النساء فزن بأكثر من مقعد في هیئة رئاسة بعض اللجان
أخریات على منصب نائب أول ومثلهن نائب ثان، وحصلت ثالث فقد حصلت ثالث نساء على منصب الرئیس، وأربع 

امرأة في هیئة رئاسة جمیع اللجان، وهي نسبة كبیرة في بلد یصنّف  14نساء على منصب مقرر لجنة، لیصل العدد إلى 
 .على أنه مجتمع ذكوري ال یقبل بتمثیل المرأة

ة في قیادة لجان الحوار تعد نقلة نوعیة للمرأة الیمنیة في وترى قیادات في مؤتمر الحوار أن حصول المرأة على تلك النسب
 .مجال الوصول للمناصب العلیا في البالد، بعدما كانت شبه مقصیة من المشاركة في عهد النظام السابق

 بادرة فریدة
أنها قادرة على  إن المرأة الیمنیة أثبتت خالل الثورة السلمیة -نائب األمین العام لمؤتمر الحوار-وقال یاسر الرعیني 

صنع الكثیر في سبیل إیجاد تغییر حقیقي في البالد، مشیرًا إلى أن تولي المرأة مناصب قیادیة في مؤتمر الحوار یعد 
 .جزءًا من التغییر، وهي بادرة رائعة وفریدة في الیمن

ثلت في المؤتمر بما ال یقل عن  ثلت في هیئة الرئاسة ور 30وأضاف ، أن المرأة مُ ئاسة اللجان، وكذلك لجنة %، كما مُ
المعاییر واالنضباط والتي تترأسها امرأة، مؤكدًا على قدرة النساء الالتي تم اختیارهن لرئاسة لجان المؤتمر على ضرب 

 .نموذج رائع في اإلدارة والقیادة
مرأة بقدر كبیر من ودعا الرعیني النساء المشاركات بالحوار لمواصلة دورهن الرائد خالل مؤتمر الحوار وحمل قضایا ال

معان النظر في كل قضایا الوطن دون استثناء  .المسؤولیة وجعل الیمن نصب أعینهن وإ
 شروط مسبقة

نبه یرى أستاذ علم االجتماع السیاسي بجامعة صنعاء، عبد الباقي شمسان أن حضور المرأة في الحوار جاء وفقًا  من جا
 .اتجًا عن ثقل المرأة ووجودها في الحیاة المجتمعیةلشروط مسبقة فرضت نسبة معینة للمرأة، ولم یكن ن

افق المسبق على ذلك الفوز بحسب وأشار في حدیث للجزیرة نت، إلى أن فوز المرأة بقیادة لجان الحوار أتى نتیجة التو 
النظام الداخلي للحوار بأن تكون المرأة ممثلة في رئاسة اللجان، ولم یكن ناتجا عن قوة حضور المرأة لكون المجتمع 

 .الیمني مجتمع ذكوري



ها وشجاعتها وأكد شمسان على الثقة الكبیرة بقدرات النساء الالتي فزن بقیادة لجان الحوار، فالمرأة الیمنیة أثبتت قوت
ومشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي السلمي، ومع ذلك لو أنها نافست منافسة حقیقیة لقیادة اللجان لما كانت 

 .ستحصل على تلك النسبة الكبیرة
مثلة بالحوار والعمل بما تملیه  عا شمسان المشاركات في الحوار إلى عدم الخضوع للصراعات بین الجماعات المُ ود

 .ائرهن وبما یخدم المصلحة الوطنیةعلیهن ضم
من جهتهن عبرت المشاركات بالحوار عن سعادتهّن بالحضور المتمیز للمرأة في مؤتمر الحوار  وبالتمثیل المشرف في 

 .لجان عمله
 نقلة نوعیة

بیرة في وقالت رئیسة لجنة الحقوق والحریات بمؤتمر الحوار أروى عثمان: "إننا نشعر بالسعادة لحصولنا على نسبة ك
 ."قیادة لجان الحوار ونعتبر ذلك نقلة نوعیة تسهم في بناء الیمن الجدید

% 50وأكدت، أن النساء أعطین حقهن بشكل كبیر في المؤتمر، وما زلن یسعین للمزید ویطالبن بنسبة أكبر تصل إلى 
 .أي بالمناصفة مع الرجال، كما نصت على ذلك مواثیق حقوق اإلنسان

إلى أن الدور المناط بهن صعب ومركب في آن واحد، متمنیة أن تسهم المشاركات في صیاغة  وأشارت أروى عثمان
 .دستور جدید یضمن حق المرأة في المواطنة المتساویة مع الرجل وتغییر الكثیر من المفاهیم الخاطئة بشأن المرأة

لى اإلدارة الجیدة لها كونهن یملكن ثقافة وأشارت رئیسة لجنة الحقوق والحریات إلى أن من فزّن برئاسة اللجان قادرات ع
  .كبیرة وتأهیال عالیا وخبرات واسعة، باإلضافة إلى ارتباطهن بالواقع والبیئة االجتماعیة في البالد

بدورها ترى عضو مؤتمر الحوار نادیة عبد اهللا، أن النساء الفائزات برئاسة لجان المؤتمر قد یحققن النجاح وخاصة من 
 .قع المتناسبة مع تخصصاتهن وخبراتهنوضعن في الموا

 .واعتبرت، أن النساء لم یحصلن على حقهن الكامل في التمثیل بالمؤتمر
وأضافت أنه رغم النسبة التي أعطیت للنساء، فقد غابت الكثیر من النساء كالناشطات في ساحات الحریة وزوجات 

رحى أو حراسة ساحات الحریة والتغییر وتنظیم المسیرات الشهداء وأمهاتهم وبناتهم، ومن كن یسهرن اللیالي لعالج الج
  .الثوریة

ودعت نادیة عبد اهللا المشاركات بالحوار إلى استشعار المسؤولیة الملقاة على عاتقهن، والسعي لإلسهام في بناء الدولة 
 .الیمن فوق كل شيءالمناطقیة والطائفیة وجعل مصلحة  المدنیة الحدیثة والترفع عن المصالح الشخصیة والحزبیة و

  
  
  
  
 
 

 
 

 


