احتاد ن�ساء اليمن يطلب ً
ر�سميا من الربملان عدم ال�سماح ب�إن�شاء ماي�سمى بهيئة «الأمر والنهي»
املزعومة بإنشائها.

صنعاء  /متابعات:
أعلن احتاد نساء اليمن اعتزامه تقدمي مذكرة احتجاج رسمية إلى
مجلس النواب تتضمن املطالبة بعدم السماح بإنشاء مايسمى بهيئة
«األمر باملعروف والنهي عن املنكر».
وقالت رئيسة احتاد نساء اليمن الدكتورة رمزية االرياني إن االحتاد
سينظم )أقيم يوم الثالثاء 22يوليو ) في قاعة مجلس النواب بالعاصمة
صنعاء لقاء سيضم رئيس مجلس النواب علي الراعي وعدد ًا من أعضاء
املجلس مبشاركة عدد من ممثلي منظمات املجتمع املدني.
وأضافت :إن اللقاء يهدف إلى مناقشة ما صدر من تصريحات وبيانات
عدائية ضد املرأة اليمنية من قبل ما تسمي نفسها هيئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر .
وق��ال��ت رم��زي��ة االري��ان��ي :إن االحت��اد وب��اس��م ك��ل نساء اليمن سيقدم
مذكرة احتجاج رسمي إلى رئيس مجلس النواب احتجاجا على هذه
اإلساءات غير املسئولة التي أعلنتها الهيئة مشيرة إلى أن احتاد نساء
اليمن سيطالب رسميا مجلس النواب بعدم السماح بإنشاء هذه الهيئة

واع �ت �ب��رت رئ�ي�س��ة احت ��اد نساء
اليمن أن حماية الفضيلة مسؤولية
اجلميع ومسؤولية ال��دول��ة وولي
األمر و أن التصريحات الصادرة
ع��ن م��ؤس �س��ي ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة هي
مبثابة حرب ضد مكتسبات املرأة
م��ن ال��ث��ورة واجل �م �ه��وري��ة ومتثل
ه��درا لكل م��ا ج��اءت ب��ه الوحدة
والدميقراطية في اليمن.
وت��أت��ي ه ��ذه اخل��ط��وة م��ن قبل
احتاد نساء اليمن بعد يوم واحد
(السبت 19يوليو) على رسالة تهنئة بعثها االحتاد إلى رئيس اجلمهورية
علي عبدالله صالح مبناسبة الـ 17من يوليو أشاد فيها مبواقف الرئيس
جتاه امل��رأة في كافة مناشط احلياة السياسية واالقتصادية والعلمية
والعملية .

�أكد �أن حزب «ر�أي» طالب بتخ�صي�ص ( )% 20من املقاعد النيابية للكوتا الن�سائية

رئيس حزب «الرابطة» يجدد دعمه لقضية
تمكين المرأة في المشاركة السياسية
عدن /محمد عبداهلل أبوراس:
جدد حزب “رابطة أبناء اليمن” موقفه الداعم
لقضايا املرأة وأبرزها تعزيز دورها في املشاركة السياسية
وفي مواقع صنع القرار.

العدد  -14-يوليو

وقال رئيس حزب رابطة أبناء اليمن السيد/
عبدالرحمن اجلفري في ورشة نقاشية موسعة عقدت
يوم االثنني املوافق 21يوليو بعدن حتت عنوان “املواطنة
السوية على املرتكزات الثالثة ،العدالة  -الدميقراطية
 التنمية” نظمها القطاع النسوي في الرابطة وشاركتفيها قيادة احتاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة
واملجلس احمللي باحملافظة والقطاعات النسوية
باألحزاب والتنظيمات السياسية قال إن حزب رابطة
أبناء اليمن قد حسم أمره منذ وقت مبكر في هذا
األمر وموقفه واضح وال يحتاج إلى إصدار قرار ألن
النظام األساسي للحزب قد تضمن دعم املرأة بـ %20
من املقاعد النيابية ،مؤكد ًا أن ذلك يعد ترجمة واضحة
ملبادئ ووثائق الرابطة الهادفة إلى متكني املرأة من لعب
دورها الطبيعي واألساسي في عملية التنمية في املجتمع
وفي شتى املجاالت..
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ودعا اجلفري كافة أطراف العملية
الدميقراطية في اليمن إلى االتفاق
على قواسم مشتركة تدعم املواطنة

السوية مبفهومها الواسع في اليمن والتي تشتمل على
املرتكزات الثالثة “العدالة والدميقراطية والتنمية”.
وكان املشاركون في الورشة قد أصدروا بيان ًا أشادوا
فيه مببادرة القطاع النسوي بالرابطة ومستوى احلضور
من املنظمات واألحزاب والفعاليات املختلفة كاالحتادات
وقيادات احملليات وتبنوا دعم مفهوم الرابطة للمواطنة
باعتباره موقف ًا متنور ًا ومتطور ًا يهدف إلى صالح البالد
والعباد ودعوا السلطة واملعارضة إلى االتفاق على إصالح
قضايا الوطن السياسية واالقتصادية بهدف الوصول
إلى املواطنة السوية باحلرص على مصالح الوطن العليا
وحقوق املواطنني.

كما عبروا عن دعمهم إلجراء حوار جاد حول رؤية
حزب رابطة أبناء اليمن (راي) في هذا املوضوع وإغنائها
باملزيد من العوامل املفيدة لهذا الوطن الذي يحتوينا
جميع ًا.
وكان اإلخوة الصحفي الناشط جنيب اليابلي
وفاطمة مريسي رئيسة احتاد نساء اليمن باحملافظة
وقبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة
والناشط والصحفي عبدالله ناجي ووفاء السيد أبوبكر
قد ألقوا عدد ًا من املداخالت والكلمات أبرزت الدور
الهام للمرأة في العملية التنموية في البلد وأهمية تعزيز
الوعي القانوني في املجتمع وتفعيل املجال اإلعالمي في
التوعية بقضايا املرأة ومتكينها السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والثقافي .مشيرين إلى خطأ املقوالت التي
تلغي الدميقراطية حتت مبررات تدعى تخلف مجتمعنا
اليمني في الريف وسيادة األعراف القدمية فيه.
وعقب إلقاء املفكرين اليابلي وناجي مداخلتيهما
فتح باب النقاش إلثراء املداخلتني وقام بعدها األخوان
جنيب اليابلي وعبدالله ناجي بالرد على االستفسارات
واملالحظات في الندوة التي متيزت بالوعي الوطني
الكبير واحلرص على وحدة الوطن ومصاحله العليا
واجلرأة في توجيه النقد ووضع املعاجلات الهادئة
والرصينة.

