وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء القا�ضي با�ستحداث �إدارات خا�صة باملر�أة يف املرافق احلكومية  ،ثم ا�ستحداث العديد من
هذه الإدارات يف حمافظة عدن  .ومفهوم عمل �إدارات املر�أة حتى الآن مازال جديداً  ،لهذا ا�ستطلعنا مفهومه من
بع�ض قيادات هذه الإدارات التي التقيناها يف مكتب حمافظ حمافظة عدن عندما نظمت اللجنة الوطنية للمر�أة
باملحافظة دورة تدريبية حول متكني هذه القيادات من التوا�صل واالت�صال والعمل مع ًا يف امل�شاريع ال�صغرية
و�إتاحة الفر�ص للن�ساء لتعلم كيفية التخطيط لإدارة م�شاريع خا�صة بهن ..
استطالع وتصوير /نجوى مبروك

مديرات إدارات المرأة في مرافق عدن للميس:

صفيه عبداهلل

سماره عراسي

مدراء دوائر املرأة في املرافق احلكومية،
ونستفيد من خبراتهن والعكس  ،فتقبلت
الفكرة “وقد كانت مطروحة ف��ي إطار
دائ���رة املنشآت الصغيرة” واملبلغ الذي
حصلنا عليه إلقامة هذه ال��دورة لم يكن
كافي ًا  ..لذلك تواصلنا مع األخ��ت قبلة
للتعاون والعمل مع ًا فوفروا لنا القاعة،
وب��ع��ض املطبوعات وال��ي��اف��ط��ات ـ وجزء
من اإلمكانيات الواجب توفيرها .ونأمل
أن نأخذ موضوع ه��ذه ال��دورة بالصورة
املطلوبة  ..ووفق اإلمكانيات املتوفرة في
إط��ار املكتب يجب أن نتواصل مع بعض
اجل��ه��ات ونقيم التشبيك معهم لتنفيذ
مشاريع صغيرة مشتركة إن أمكن.
“ ل��دي��ن��ا خ��ط��ة مستقبلية منها القيام
ب��دراس��ة لإلمكانيات املتوفرة لدينا في
مكتب الصناعة والتجارة ،ولدينا مشروع
ـ تشاورنا حوله مع اخلبير األملاني ـ وذلك
للقيام مبسح شامل للمنشآت الصناعية
وال��ت��ج��اري��ة ف��ي م/ع����دن إلرس����اء قاعدة
معلومات ومعرفة النوع االجتماعي العامل
ف���ي ه���ذه امل��ن��ش��آت ل��ي��ص��ب��ح مم��ك��ن وضع
اخلطط ألي مشاريع  ،وهناك خريجات

حل قضايا الموظفات
األخ��ت سماره محمد ه��زاع عراسي ،منسقة
ل��ش��ؤون امل����رأة ف��ي «ش��رك��ة م��ص��اف��ي عدن»
أوضحت أن مهام عملها تتمثل في حل قضايا
ومشاكل املوظفات في الشركة والتي يعانني
منها أو ي��واج��ه��ن��ه��ا م��ن م��رؤوس��ي��ه��ن ،ونقوم
بتقييم درجاتهن مبساعدة كافة املوظفات،
إل��ى ج��ان��ب إع���داد دورات تدريبية لهن مثل
اإلس��ع��اف��ات األول��ي��ة ،أو م��ح��اض��رات توعوية
صحية ،والتدريب على جهاز الكمبيوتر ،أو
محو األمية للمراسالت «موظفات بدرجات
ُدن��ي��ا» إل���ى ج��ان��ب أن��ن��ا س��ن��وي� ًا ن��ق��وم بتكرمي
موظفات الشركة القدميات وممن هن جديرات
بالتكرمي ملثابرتهن وجدهن في العمل  ،وتعطى
لهن شهادات تقديرية وحوافز مالية « 20ألف
ري��ال» لكل واح��دة لعدد  20موظفة سنوي ًا.
وعملنا ينقسم بني شركة املصافي في البريقة
وفرع الشركة في التواهي «مقر عملي» لبحث
أي قضايا نسويه فيهما.
وت��ق��ول  ،ح���ول كيفية تطبيق م��ف��ه��وم النوع
االجتماعي في عملها احلمد لله أن القيادات
اإلدارية في شركة املصافي تشجع أي مبادرات
نسويه تقام ،ونحن نتمنى أن نتواصل مع هذه
ال��ق��ي��ادات لتطبيق ام��ت��ي��ازات ج��دي��دة للنوع
االجتماعي وهناك دائم ًا تقبل من جميع األخوة
الرجال لتقدمي مساعدتهم ومساندتهم لتقييم
دور املرأة في الشركة ،وهم دائم ًا يعملون جنب ًا
إلى جنب مع املرأة وال توجد أي فروقات بينهم
وبيننا في الشركة أو أي متييز.
وإلى اآلن ال توجد أي مشاريع صغيرة ميكن
البدء بها ،ولكن نحن نعد للعمل مستقب ً
ال،
خصوص ًا وان هناك مقترح مسبق وقد وافق
عليه املدير التنفيذي األستاذ /فتحي سالم،
بإقامة حضانة ملوظفات الشركة «هذا ستعمله
ال��ش��رك��ة» ،وم���ا زال املقترح حت��ت الدراسة،
وهناك قرار ملجلس الوزراء يفيد أن أي مرفق
فيه عدد كبير من النساء العامالت ،يجب على
قيادة املرفق أن تبني حضانة ألطفالهن
وح��ول رأيها فيما إذا كان استحداث إدارات
ل��ل��م��رأة ف��ي امل���راف���ق ض����رورة  ،ت��ق��ول  :نعم
ضرورة ملحة ألن قضايا املرأة الجتيد تلمسها
إال ام��رأة ،لهذا البد من وج��ود جهة تفاوض
قيادة املرفق وتعالج معها مشكالت املوظفات
فيها.
كما أن بعض النساء في بعض املرافق يشعرن
بالظلم وعدم املساواة في الترقي أو معاجلة
مشاكلهن ،ل��ه��ذا ف��ان م��ن م��ه��ام إدارة املرأة
مساعدة هؤالء الزميالت في حل قضاياهن
العملية.

التمكني السياسي للمرأة
ضرورة ملحة

أثبتت املرأة اليمنية  ،وفي كل مكان وزمان ،جدارتها وقدرتها على
العمل واإلبداع والعطاء  ...وفي مختلف مواقع العمل واإلنتاج التي
عملت وتعمل بها (أكانت على املستوى القاعدي أو القيادي) ...
وأصبحت معظم النساء في مجتمعنا واعيات حلقوقهن ،وأهمية
مشاركتهن في مختلف مجاالت التنمية (االجتماعية ،االقتصادية
 ،الثقافية والسياسية) وأدركت وبعمق أنه بدون مشاركتها لن تكون
هناك تنمية كاملة  ..وإن مشاركتها تساعدها على معرفة قضايا
ومعاناة املرأة وعن قرب وبالتالي وضع املقترحات واحللول واملعاجلات
والنضال لتحقيقها ...
إال أن امل��رأة مازالت خ��ارج إط��ار الشراكة
السياسية الفعالة  ...رغ��م إن�ه��ا ليست
رق �م � ًا س �ه�ل ً
ا  ...ب��ل رق �م � ًا ص�ع�ب� ًا ومؤثر ًا
...ول�ه��ذا نسأل  :مل��اذا ؟ ونكرر السؤال :
ملاذا ؟؟!!
ه��ل ه�ن��اك تعمد إلزاح��ة امل��رأة كشريك
أساسي في العمل السياسي ؟
أو أن هناك جتاهل وعدم إدراك ألهمية
وض��رورة مشاركتها في احلياة السياسية
؟
شيخه أحمد ناصر
ً
أو أن الرجل الذي يتحدث دائما عن املرأة
رئيسة دائرة المرأة
ودورها وأهمية مشاركتها و ....و  ......باالتحاد العام للنقابات م /عدن
عندما تقترب امل��رأة م��ن موقع أومنصب
،ي� ��ذخ� ��ره ل �ن �ف �س��ه  ،ي��ب��دأ ف ��ي النضال عنها ومطالب يفاوضن من أجل احلصول
إلبعادها وبطرق وأساليب غير ظاهرة عليها .
وغير معلنة وملتوية  ،متعذر ًا بأعذار غير ل��ن حت�ص��ل امل� ��رأة ع�ل��ى م�ق��اع��د أك �ث��ر في
مجلس النواب إال إذا عززنا الشراكة بني
منطقية أو مسؤولة ...
هنا ..وع�ن��د املصالح الشخصية نفتقد مؤسسات املجتمع اليمني املعنية باملرأة
إلى تطبيق البرامج واخلطط والشعارات (اللجنة الوطنية ـ إدارة تنمية امل ��رأة ـ
دائ��رة امل��رأة ب��االحت��اد العام للنقابات ...
واألهداف ...
أال يدرك أشقاؤنا الرجال مث ً
ال بأن تواجد ال ��خ) ووح��دن��ا كلمتنا وط��ال�ب�ن��ا بتطبيق
ال �ن �س��اء  ،وب ��أع ��داد م�ن��اس�ب��ة ف��ي مجلس نظام الكوتا العاملي  ، %15وكثيرات هن
النواب ،سيساعد كثير في معاجلة قضايا النساء اللواتي سيشرفن مجلس النواب (
املرأة والطفل واألسرة واملجتمع بشكل عام خبرة عملية وعلمية ).
؟ ..وفي حتسني املستوى املعيشي للمرأة ونحن نعتبر نظام الكوتا خطوة البد منها
وفي تعليمها وتدريبها وتأهيلها ألن املرأة لتنتزع املرأة حقها في الشراكة السياسية
هي األقرب إلى املرأة في حل مشاكلها من ـ وإثبات جدارتها كمشاركة فاعلة ومؤثرة
خ�لال املقترحات والقوانني والتشريعات في املجتمع.
ال� �ت ��ي ت �ه��م امل � � ��رأة  ...ووض� �ع� �ه ��ا موضع ل��ذا جن��د أن ال �ش��راك��ة في
ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي للمرأة
تطبيق؟.إن وج��ود أع��داد من النساء
في أص��ب��ح��ت ض � � ��رورة ملحة 7
مجلس النواب سيزيد من قوتنا وسيعزز
من كلمتنا كنساء لديهن قضية يدافعن البد منها.
العدد  -14-يوليو

العدد  -14-يوليو

ت��ق��ول األخ���ت صفية عبد ال��ل��ه محمد ناصر
مديرة إدارة امل��رأة في مكتب وزارة الصناعة
والتجارة بعدن ،أنه في ظل إنشاء دوائر للمرأة
في مرافق الدولة  ،وحتديد ًا في مكاتب فروع
الوزارات في محافظة عدن ،واإلدارة استطعنا
كنساء أن ن��ح��دد مكانتنا داخ���ل ه��ذا الفرع
–املكتب -واإلدارة التي أترأسها جديدة وقرار
التعيني فيها لم يصدر إلى اآلن ،وذلك ألنه لم
يصادق بعد على هيكل مكتب الصناعة.
وبصراحة املوضوع غير واض��ح فيما إذا كان
مكتب الصناعة هو املخول بإصدار قرار إنشاء
إدارة املرأة ،اوهذه مهمة مكتب احملافظ.
كما أن الرؤية حول ذلك غير واضحة إلى حد
اآلن  ،لكن املعروف اليوم أن إدارة امل��رأة تعد
دائرة من دوائر مكتب الصناعة والتجارة في
عدن .ونحن اآلن نعمل إلى أن تكون فعالياتنا
ضمن صالحية قانونية مباشرة ..
وأضافت « هذه اإلدارة جديدة بالنسبة لنا في
مكتب الصناعة والتجارة ،وقد حاولنا التواصل
مع اللجنة الوطنية للمرأة خاصة
وأن نشاط هذه اإلدارة مرتبط
6
مباشرة م��ع منظمات املجتمع
امل��دن��ي م��ث��ل ت��ب��ادل اخلبرات

بني النساء وإقامة الدورات التدريبية ،وإقامة
املشاريع الصغيرة ،وإيضاح كيفية متويل هذه
املشاريع من قبل املنظمات الدولية ،لكن هناك
مهام محددة لهذه اإلدارة وهي تأتي وفق الدائرة
املركزية احملددة في وزارة الصناعة والتجارة،
وعلى ضوئها حددنا مهامنا  .واملهم أن على
الدائرة أن تضع خطتها ضمن اخلطة العامة
ملكتب ف��رع الصناعة وال��ت��ج��ارة ،وه��ي تتناول
إستراتيجية التنمية للمرأة في قطاع الصناعة
وال��ت��ج��ارة ،ث��م االس��ت��ف��ادة م��ن إق��ام��ة الدورات
التدريبية واخلاصة باملرأة ،واالستفادة أيض ًا
من متويالت املنظمات األجنبية والعربية ،إن
وجدت  ،بإقامة ال��دورات التدريبية والندوات
واللقاءات.
وفيما إذا كان يحق لهن الطلب من منظمة دولية
التعاون معهن وهن ممثالت عن مرفق حكومي
أجابت  :نعم ،ومثال على ذلك أن لدينا دائرة
املنشآت الصغيرة ويوجد بها خبير دولي يتبع
« ”G TZول��ه��م برامجهم ون��ح��ن نحط هذه
البرامج إن كان لديها اإلمكانيات للمساهمة
معنا ليس بالكل ولكن باجلزء من التمويل .
ونحن لنا  ،كدائرة جديدة  ،حوالي سنة
أو سنة ونصف ،ولم نبدأ بعد العمل في
إط��ار مشاريع و” ”G TZتساعد على
إن��ش��اء مشاريع عبر توفير مبالغ معينة
لبدء العمل بهذه املشاريع.
وك��م��رف��ق ح��ك��وم��ي تعمل ال���ـ “”G TZ
للتعاون معنا فقط وتقدمي املساعدة مث ً
ال
في إقامة دورات تدريبية ،مث ً
ال لسيدات
األع��م��ال حيث نفكر ف��ي إق��ام��ة ن���دوة أو
ورش��ة عمل لهن لشرح إمكانية استثمار
النساء هؤالء ألفكارهن والبدء بتنفيذها
على أرض الواقع  ..ولدينا أفكار كثيرة
وج��دي��دة ون��أم��ل أن ننفذها .وق��د ملسنا
ت��ع��اون � ًا ك��ب��ي��ر ًا م��ن األخ����ت /قبلة محمد
سعيد ،منسقة اللجنة الوطنية للمرأة في
محافظة عدن لتسهيل أي موضوع خاص
ب���امل���رأة ،م��ث� ً
لا ل��ق��د ت��ش��اورن��ا م��ع اخلبير
األملاني إلقامة دورة تدريبية للتعرف على

في مجاالت مهنية متنوعة ميكن االستفادة
م��ن��ه��ن ،وه���ن���اك أم����ور أخ����رى م��ث��ل ض����رورة
التواصل املستمر مع الفتيات وهكذا .

