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وكيل وزارة الداخلية يدعو إىل االستفادة 
من طاقات النزالء  يف البناء والتنمية

 / معني حنش

أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات املدنية اللواء فضل عبداملجيد عىل 
أهمية تأهيل وتدريب النزالء يف جميع املجاالت وبما يكسبهم الحرف واألعمال 

التي تعود عليهم بالفائدة لهم وألرسهم.
ودعا وكيل الوزارة إىل رضورة االستفادة من التجربة الصينية يف تشغيل النزالء 
وإفراغ طاقتهم يف البناء والعمل يف بناء الجسور وشق الطرقات ليعود النفع عليهم 

وعىل أرسهم.
لنزالء  2014-2013م  للعام  التدريبية  الربامج  اختتام  حفل  خالل  ذلك  جاء 
ونزيالت إصالحية صنعاء املركزية  وتدشني الربامج التدريبية للعام 2015-2014م 
لنزالء اإلصالحيات املركزية يف خمس محافظات وهي املرحلة األوىل واملمولة من 
مصلحة التأهيل واإلصالح بوزارة الداخلية ووزارة التعليم الفني وصندوق تنمية 

املهارات.
من جانبه استعرض رئيس مصلحة التأهيل واإلصالح اللواء د.عوض محمد 
يعيش الربامج والدورات التدريبية خالل العام والبالغ عددها 13 دورة استفاد منها 
240 نزيال و100 نزيلة يف خمس إصالحيات بأمانة العاصمة وتعز وإب والحديدة 

وعدن.
وشكر رئيس مصلحة التأهيل واإلصالح كل من اسهم يف إنجاح مثل هذه الربامج 
التدريبية للنزالء وذلك لتمكينهم من العمل والخروج بحرف ومهن أثناء بقائهم 

باإلصالحيات ليقتاتوا منها أثناء خروجهم.
بعد ذلك ألقيت العديد من الكلمات املعربة عن أهمية إقامة مثل هذه الدورات 
التأهيل  مصلحة  رئيس  ومعه  الداخلية  وزارة  وكيل  قام  ذلك  بعد   .. التدريبية 
واإلصالح بتوزيع الشهادات عىل الخريجني من الدورات من النزالء وكذا شهادات 

تقديرية للجهات واملنظمات واملساهمني يف دعم إقامة مثل هذه الدورات.

لقاء يف إب  يناقش دور الشباب يف 
التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني

إب /سبأ
ناقش محافظ إب يحيى محمد االرياني أمس مع طاقم خيمة الحوار الوطني 
باملحافظة من شباب مؤسسة مبادرون للتنمية املجتمعية واملمولة من منظمة 

الهجرة الدولية، دور املؤسسة يف التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الكبيس  عبدالقدوس  املؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  من  املحافظ  واستمع 
التوعية  املاضية يف مجال  الفرتة  املؤسسة خالل  أنشطة  إىل رشح مفصل عن 
بمخرجات الحوار الوطني، وكذا األنشطة التنموية التي أقامتها املؤسسة يف 
مجال تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومعارفهم يف عدد من املجاالت السياسية 

واملجتمعية.
خالل  تنفيذها  املؤسسة  تعتزم  التي  املشاريع  الكبيس  استعرض  كما 
الفرتة املقبلة ومنها مرشوع املجلس املحيل الشبابي املساند للسلطة املحلية 

باملحافظة.
وثمن املحافظ االرياني الدور الذى تضطلع به املؤسسة وشبابها يف التوعية 
بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعزيز ثقافة االصطفاف الوطني يف مثل هذه 

املرحلة والظروف التي يمر بها الوطن.
وأشاد بأفكار وتصورات الشباب يف مختلف القضايا والتي تعكس نضجهم 
الحضارة  ورواد  املستقبل  عماد  هم  الشباب  أن  مؤكداً   .. والثقايف  السيايس 

والتنمية.
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 / ابراهيم االشموري

اإلنسان  حقوق  ــرة  وزي قالت 
حورية مشهور بأن إطالق مسودة 
لحقوق  الوطنية  االسرتاتيجية 
األقاليم  مستوى  عىل  االنسان 
يف  التشاركي  النهج  إطار  يف  تأتي 
الجامعة  االسرتاتيجية  هذه  إعداد 
املرجعيات  إىل  واملستندة  الشاملة 
مؤتمر  مخرجات  خاصة  الوطنية 
املعايري  وعــىل  الوطني  الــحــوار 

العاملية لحقوق اإلنسان.
ترصيح  مشهوريف  وأضــافــت 
اإلسرتاتيجية  هذه  أن  لـ(الثورة) 
ــاول مــجــمــوعــة الــحــقــوق  ــن ــت ت
واالجتماعية  والسياسية  املدنية 
حقوق  باإلعتبار  وتأخذ  والثقافية 
تركز  أنــهــا  إال  عــامــة  ــان  ــس اإلن
بصورة خاصة عىل حقوق الفئات 
واملعاقني  والطفل  كاملرأة  الضعيفة 

واملهمشني.
الوطنيني  الخرباء  أن  إىل  مشرية 
اهتموا بصورة خاصة عىل أولويات 
هذه  إىل  استناداً  اإلنسان  حقوق 
التحديات  و  والظروف  املرحلة 

الراهنة التي تمر بها بالدنا واضعني 
اسرتاتيجية  أهداف  أعينهم  نصب 
معربين  القادمة  السنوات  للعرش 
يف  اليمنيني  ماليني  تطلعات  عن 
يقوم  رشيد  حكم  نظام  ترسيخ 
عىل سيادة القانون وإرساء قواعد 
وصيانة  واحــرتام  الديمقراطية 

وحماية حقوق اإلنسان .
"وسيتم  مشهور  ــت  ــاف وأض
ومداخالت  مالحظات  استيعاب 
يمثلون  وهم  األقاليم  يف  املعنيني 
ومنظمات  الرسمية  ــزة  ــه األج
 ، وأكاديميني   ، املدني  املجتمع 
عن  ومدافعني  ونشطاء  وإعالميني 

أيضاً  بأنه  علماً   ، اإلنسان  حقوق 
األطراف  هذه  مع  التشاور  تم  قد 
يف املرحلة األوىل قبل أكرث من عام 
عند إطالق االسرتاتيجية ، ويجري 
األخــرية  اللمسات  وضــع  حاليا 
ملجلس  تقديمها  قبل  عليها 
خطتها  مــع  ــا  ــراره إلق ــــوزراء  ال

التنفيذية للثالثة األعوام القادمة.
(لقد  مشهور:  الوزيرة  وأضافت 
اإلنسان  حقوق  وزارة  يف  راعينا 
والرشائح  الفئات  كل  تمثل  أن 
االجتماعية يف مناقشتها وإثرائها 
النساء  خاصة  مداخالتها  وإغناء 
واملعاقني  واملهمشني  والشباب 
وحتى املنظمات املمثلة لألطفال).
أنه قد تم إعداد هذه  وأوضحت 
والدعم  بالتعاون  اإلسرتاتيجية 
اإلنسان  حقوق  دعم  مرشوع  مع 
عرب  املنفذ  االنتقالية  املرحلة  يف 
املتحدة  لألمم  اإلنمائي  الربنامج 
لحقوق  السامية  واملفوضية 
الدنماركي  واملــعــهــد  ــان  ــس اإلن
أملها  عن  معربة  اإلنسان،  لحقوق 
تعاونهم يف دعم خطة  يف استمرار 
األعوام  للثالثة  التنفيذية  الوزارة 

القادمة.

صنعاء / سبأ
الدستور  صياغة  لجنة  مجموعات  واصلت 
للمواد  ــيــة  األول للصياغة  ــس  أم اجتماعاتها 

الدستورية ضمن األبواب املوزعة عىل املجموعات.
الصياغة  الثالثة  املجموعة  استكملت  حيث 
األولية للمواد الدستورية يف الباب الخاص بالجيش 

واألمن.

عىل  الثانية  املجموعة  نقاش  تركز  حني  ويف 
املستويات  مختلف  عىل  السلطات  تنظيم  نصوص 

االتحادية، إىل جانب النظام االنتخابي.
وعكفت املجموعة األوىل عىل مراجعة ماتم إقراره 
من نصوص أولية يف االسبوع املايض وتعديلها وفقاً 
للمالحظات املقدمة من األعضاء، إىل جانب مناقشة 

برنامج املجموعة لألسبوع القادم.

 / شوقي العبايس

الوطنية  املؤسسة  دشنت 
اإلنــســان  ــوق  ــق وح للتنمية 
منظمة  مـــع  ـــة  ـــرشاك ـــال ب
اإلصحاح  مرشوع  اليونيسيف 
السود  بمديرية  الكامل  البيئي 

بمحافظة عمران.
ويهدف املرشوع الذي دشنته 
ملدة  ويستمر  أمس  املؤسسة 
مديريتي  يف  وينفذ  كامل  عام 
تدريب  إىل   " والسودة  السود   "
املجتمعية  القيادات  وتأهيل 
املجتمع  منظمات  يف  والعاملني 
العزل  تنمية  ولجان  املدني 
املياه  بخدمات  االرتقاء  بكيفية 
وتوعية  الصحي  ـــرصف  وال
عن  الناتجة  باألرضار  املجتمع 
الحفاظ  وكيفية  البيئة  تلوث 

عىل مياه الرشب النظيفة.
التنفيذ  ــر  ــدي امل وأوضــــح 
عادل   / الدكتور  للمؤسسة 
الثورة  لــ"  تــرصح  يف  صــالح 
رفع  إىل  يهدف  ــرشوع  امل ان   "
ــاط  أوس يف  الصحي  الــوعــي 
املديريات  يف  املحيل  املجتمع 
انتشار  لتخفيف  املستهدف 
والتي  واالســهــاالت  األمــراض 
املناطق  يف  األطــفــال  تصيب 
الرصف  خدمات  من  الخالية 
الــقــرى  وإعــــالن   ، الــصــحــي 
الصحي  ــرصف  ال مــن  خالية 
مشاريع  وتأهيل  املكشوف 
بنسبة  املعلنة  القرى  يف  املياه 
أبناء  بجهود  مشيدا   ،  100%
املرشوع.  مع  وتفاعلهم  املنطقة 

سيتم  آلية  هناك  أن  إىل  مشرياً 
التي  القرى  اختيار  خاللها  من 
االنتهاء  بعد  تأهيلها  سيتم 
من  خالية  إعالنها  مرحلة  من 
انه  إىل  الفتا   ، املكشف  الرصف 
وكتيبات  بروشورات  توزيع  تم 
توعوية حول اإلصحاح الكامل 
إىل  باإلضافة   ، املجتمع  بقيادة 
يف  القرية  تسجيل  استمارة 
املرشوع واملوضحة فيها املعايري 
توافرها  املــفــروض  والـــرشوط 
خطة  يف  ــا  ــه إدراج يتم  لكي 

االستهداف.
الشؤون  مدير  أكد  ذلك  إىل 
الشيخ  باملديرية  االجتماعية 
استعداد  الرسيحي  محمد   /
باملديرية  املحلية  السلطة 
،داعيا  املؤسسة  مع  للتعاون 
الجميع إىل التفاعل مع املرشوع 

وإنجاحه كون اإلصحاح البيئي 
يوفر بيئة صحية نظيفة خالية 

من األمراض.
املــرشوع  تنفيذ  أن  يــذكــر 
يتزامن مع افتتاح فرع املؤسسة 
وحقوق  للتنمية  الوطنية 
عمران  بمحافظة   - اإلنسان 
الخدمات اإلغاثة  لتقديم  وذلك 
املحافظة  يف  التنمية  وتفعيل 
املترضرة  املناطق  خصوصاً 
وتقديم  والحرب  الرصاعات  من 
والعالجية  الصحية  الخدمات 
الصحية  للوحدات  وتأهيل 
ـــدارس  ــن امل وتــأهــيــل عــدد م
، وكذا سعي املؤسسة  املترضرة 
املانحني  من  ــوارد  امل حشد  إىل 
والخدمات  الــربامــج  لتقديم 
الطارئة والتنموية عىل مستوى 

أكرب.

خالل  بعدن  لالستثمار  العامة  الهيئة  مكتب  منح 
استثمارية  تراخيص  املاضية  األشهر  الثمانية 
وصناعية  خدماتية  استثمارية  مشاريع  لثمانية 

وسكنية وصحية .

وذكرت إحصائية صادرة عن مكتب استثمار بعدن 
املشاريع  تكلفة  أن  اليمنية(سبأ)  األنباء  لوكالة 
االستثمارية بلغت 8 مليارات و689 مليون ريال وفرت 

459 فرصة عمل من األيادي العاملة اليمنية .

مشهور:وضع اللمسات األخرية على االسرتاتيجية 
الوطنية لحقوق اإلنسان قبل تقديمها للحكومة

مجموعات صياغة الدستور تستكمل نصوص الجيش واألمن

تدشني مشروع اإلصحاح البيئي بمديرية السود بعمران 

8٫6 مليار  ريال تكلفة تراخيص استثمارية بعدن

صنعاء/ سبأ
أعمال  بصنعاء  أمس  مساء  بدأت   
الدورة االعتيادية األوىل للجنة املركزية 

للتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي.
خالل  الــنــارصي  مركزية  وتناقش 
الوضع  يومني  تستمر  التي  الـــدورة 
املقدمة  التقارير  خالل  من  التنظيمي 
إىل  إضافة  العام  املستوى  عىل  اليها 
وتقرير  واملالية  السياسية  التقارير 
والتفتيش  للرقابة  العليا  اللجنة 

بالتنظيم.
تــطــورات  أمـــام  الــــدورة  وستقف 
عىل  ــي  ــن واألم السيايس  املشهدين 
الساحة الوطنية، ويف مقدمتها التصعيد 
الحاصل يف العاصمة صنعاء، فضال عن 
عىل  واملستجدات  ــاع  األوض تطورات 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
العام  األمني  ألقى  الدورة  افتتاح  ويف 
الله  عبد  النارصي  الوحدوي  للتنظيم 
التنظيم  موقف  فيها  تناول  كلمة  نعمان 
عىل  الجارية  التطورات  من  النارصي 
به  قام  الذي  والدور  الوطنية  الساحة 
حدة  من  بالتخفيف  اإلسهام  سبيل  يف 
االحتقان القائم من خالل إطالق مبادرة 
كافة  مع  والتواصل  األزمة  فتيل  لنزع 
للوصول  السياسية  والقوى  األحزاب 
من  البلد  تخرج  توافقية  حلول  إىل 

مأزقها الراهن.
التنظيم من رفع  وأشار إىل أن موقف 
الدعم عن املشتقات النفطية كان واضحاً 
الصادرة  والبالغات  البيانات  يف  ومعلناً 
عن األمانة العامة قبل رفع الدعم وبعده 
ونبه إىل أهمية تبني الحكومة حزمة من 
اإلصالحات قبل رفع الدعم ،ومنها عىل 
الوهمية  األسماء  إسقاط  املثال  سبيل 
املسلحة  للقوات  املرتبات  كشوفات  يف 
وإنهاء  املدنية  الخدمة  وأجهزة  واألمن 
االزدواج الوظيفي وإسقاط االعتمادات 
وإسقاط  القبائل  لشؤون  املرصودة 
االعتمادات العينية من البنزين والديزل 
وبعض  العسكريني  للقادة  ترصف  التي 
االعتمادات  يف  النظر  وإعادة  املشائخ 
واألجهزة  املسلحة  للقوات  املخصصة 

الحكومية .
وحذر األمني العام للتنظيم الوحدوي 
استمرار  من  نعمان  عبدالله  النارصي 

الوطن  يعيشها  التي  الخطرية  األوضاع 
وفوىض  وإرهاب  عنف  من  يشهده  وما 
إعالمي  وخطاب  اقتصادي  وانهيار 
املذهبية  النعرات  يثري  مسؤول  غري 
النسيج  يهدد  ما  واملناطقية،  والطائفية 
االجتماعي ويضع العوائق والصعوبات 
أمام السري نحو تنفيذ مخرجات الحوار 
وحرف مسار العملية السياسية القائمة 
..منبها  الوطني  والتوافق  الرشاكة  عىل 
من أن هذه األوضاع تتسارع وقد تتطور 
بشكل مريع من حرب مفتوحة مع تنظيم 
القاعدة يف عدة محافظات إىل نُذر حرب 
تحوم يف سماء العاصمة صنعاء وتهدد 
من  داخيل  واقتتال  مسلحة  بمواجهات 
الصعوبة بمكان توقع نتائجها أو النهاية 

التي ستصل إليها.
وجدد األمني العام للتنظيم النارصي 
العقل  تحكيم  إىل  للجميع  الــدعــوة 
فوق  الوطنية  املصلحة  وإعالء  واملنطق 
الجهود  من  املزيد  وبذل  املصالح،  كل 
أبواب  وإبقاء  الراهنة  األزمة  الحتواء 
يمكن  الذي  الثمن  ألن  مفتوحة  الحوار 
أن يتحمله اليمنيون بالحوار مهما طال 
أمده أقل بكثري مما يمكن أن يدفع فيما 
واالقتتال..  الحرب  رشارة  اشتعلت  لو 
للتنظيم  املــبــدئــي  ــف  ــوق امل ــدا  ــؤك م
التعبري  حق  مع  النارصي  الوحدوي 
ووقوفه  املوقف  أو  الرأي  عن  السلمي 
ضد استخدام العنف والقوة أو التهديد 
أو  الرأي  لفرض  كوسيلة  باستخدامها 

املوقف السيايس .
حكومة  تشكيل  أهمية  إىل  ــار  وأش
بني  الحقيقية  الرشاكة  تجسد  كفاءات 

مؤتمر  يف  املشاركة  والقوى  املكونات 
مخرجات  تنفيذ  عىل  وتعمل  الحوار 
املؤتمر وفق برنامج زمني محدد إلنجاز 
إىل  والتحول  االنتقالية  املرحلة  مهام 
يف  مشددا  واملستقر..  الدائم  الوضع 
تحرص  أن  رضورة  عىل  الوقت  ذات 
عقدة  تجاوز  عىل  السياسية  القيادة 
التوازن بني أطراف القوى العسكرية أو 
االستمرار  تحاول  التي  القبلية  القوى 
العملية  مــجــريــات  يف  الــتــدخــل  يف 
ذلك  عن  بدال  تتجه  وأن  السياسية, 
صاحبة  هي  التي  املدنية  القوى  نحو 
إذا  الحقيقية  والقوة  الوطني  املرشوع 
تطلعاتها  ولبت  لرؤيتها  استجابت  ما 
اليمني  الشعب  يلمسها  ــرارات  ــق ب
بمصداقية  القوى  تلك  قناعة  وتعزز 
اإلرادة السياسية يف امليض نحو إصالح 

األوضاع يف البلد .
النارصي  الوحدوي  عام  أمني  وأكد 
وطني  اصطفاف  ــود  وج أهمية  عىل 
الذي  اإلرهاب  خطر  مواجهة  أجل  من 
بعض  يف  عملياته  وكثف  حضوره  عزز 
ووسع  والرشقية،  الجنوبية  املحافظات 
ومارب  البيضاء  محافظات  يف  نشاطه 
وإب, وبات ينفذ عملياته اإلرهابية ضد 
الجريمة  واألمن  املسلحة  القوات  أبناء 

تلو األخرى بكل حرية.
للتنظيم  ــام  ــع ال ـــني  األم ــرق  ــط وت
إىل  كلمته  يف  ــارصي  ــن ال ــدوي  ــوح ال
..مشريا  للتنظيم  الداخلية  الجوانب 
بدأت  للتنظيم  العامة  األمانة  أن  إىل 
تعزيز  عىل  للعمل  األولويات  بتحديد 
املستويات  مختلف  يف  املؤسيس  البناء 

التنظيم  أداء  وسائل  وتطوير  والهيئات 
وتوظيف  الهيكل  فاعلية  وتعزيز 
القدرات املوجودة لدى التنظيم إليجاد 
أداء فاعل عىل الصعيد التنظيمي وعىل 

مستوى املجتمع .
اللقاء  ــزاب  أح تكتل  أداء  وبشأن 
هناك  أن  نــعــمــان  رأى  املـــشـــرتك، 
خالل  أداءه  صاحبت  كبرية  اختالالت 
األداء  حيث  من  سواء  السابقة  الفرتة 
أن  معتربا  القرار،  اتخاذ  حيث  من  أو 
املشرتك  تجربة  تقييم  يستوجب  ذلك 
بقصد  ال  املاضية  املرحلة  خالل  وأدائه 
األخطاء  لتحديد  وإنما  ألحد  اإلدانــة 
تصحيحها  يتم  حتى  والصعوبات 
التي  االختالالت  وتــاليف  ومعالجتها 
بني  العالقة  وتصحيح  أداءه  رافقت 

أطرافه.
للتنظيم  ــام  ــع ال ـــني  األم ــاول  ــن وت
التي  الــنــارصي األوضـــاع  الــوحــدوي 
عىل  العربية  األقطار  من  عدد  تعيشها 
الالاستقرار  وحالة  القومي  الصعيد 
بالربيع  ُعرف  ما  دول  منها  تعاني  التي 
تُنذر  األوضاع  تلك  أن  معتربا  العربي.. 
يف  تحققت  التي  املكاسب  عىل  بالقضاء 
أتون  يف  بها  بالزج  وتهدد  الدول  بعض 
رصاعات داخلية طويلة املدى ووخيمة 

العواقب.
اتخاذ  ذلك  من  األدهــى  إن   ": وقال 
طائفيا  ُبعدا  وسوريا  العراق  يف  الرصاع 
فيما  لألمة  االجتماعي  النسيج  يهدد 
وتواجه  ليبيا  يف  سوءاً  األوضاع  تزداد 
العديد من  السياسية يف تونس  العملية 

التحديات االقتصادية واألمنية" .
للوحدوي  ــعــام  ال األمـــني  ـــاد  وأش
الفلسطينية  املقاومة  بصمود  النارصي 
امليداني،  الصعيد  عىل  وانتصارها 
الجيش  وأسطورة  لهالة  وإسقاطها 
املقاومة  أن  إىل  مشريا   .. يقهر  ال  الذي 
مـــؤزراً  نـــرصاً  حققت  الفلسطينية 
املقاومة  تــاريــخ  يف  ُمضيئة  ونقطة 
الخسائر  رغم  والعربية،  الفلسطينية 
الشعب  تكبدها  التي  والفادحة  الكبرية 

الفلسطيني ومقاومته الباسلة .
التخاذل  ولــوال   ": قائال  واستدرك 
فرض  من  املقاومة  لتمكنت  العربي 

رشوطها عىل الكيان الصهيوني".

نعمان: األوضاع التي يعيشها الوطن خطرية ونحذر من حرف مسار 
العملية السياسية القائمة على الشراكة والتوافق

مركزية الوحدوي الناصري تبدأ دورتها االعتيادية األوىل بصنعاء

القاهرة ـ سبأ:
املرصية  بالعاصمة  بـــدأت 
حول  عمل  ورشة  أمس  القاهرة 
يف  النساء  حقوق  ومنارصة  دعم 
سياق املرحلة االنتقالية يف اليمن 
تنظمها  والتحديات"  الفرص   "
بالتعاون  للتنمية  صوت  مؤسسة 
وتغيري  لرصد  العربية  الشبكة  مع 

صورة املرأة والرجل يف اإلعالم.
وتهدف الورشة عىل مدى ثالثة 
أيام إىل تعريف 15 من اإلعالميني 
بالحلول  اليمنيني  والحقوقيني 
املمكنة واستغالل الفرص املتاحة 
الرسمية  ـــالم  اإلع ــل  ــائ وس يف 
قضايا  لتناول  والحزبية  واألهلية 
العدالة  قيم  وتــرســيــخ  ـــرأة  امل
ــوق اإلنــســان  ــق واملـــســـاواة وح
الديمقراطي  التحول  ومواكبة 
املرحلة  يف  السيايس  ــالح  واإلص

االنتقالية.
رئيسة  ــارت  أش االفتتاح  ويف 
سماح  للتنمية  صوت  مؤسسة 
تهدف  الورشة  أن  إىل  الشغدري 
آليات  عىل  املشاركني  لتدريب 
دعم ومنارصة قضايا املرأة وتعزيز 
وسائل  يف  اإليجابية  صــورهــا 
من  يمكنها  وبما  اليمنية  اإلعالم 

الوصول إىل مراكز صنع القرار.
يف  ــرأة  امل حق  أهمية  ــدت  وأك
السياسية  بالحياة  املشاركة 
ـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ـــي ـــدن وامل
الصعيد  ــىل  ع واالجــتــمــاعــيــة 
ـــدويل  الــوطــنــي اإلقــلــيــمــي وال
التمييز  أشكال  جميع  ومكافحة 
واعطاء  النساء  ضد  العنرصي 
التي  املــرشوعــة  حقوقها  كافة 
الوطني  الــحــوار  مؤتمر  كفلها 

ومخرجاته التنفيذية.

وسائل  دور  بأهمية  ونوهت 
التوعية  نسبة  رفــع  يف  ــالم  اإلع
النساء  بقضايا  املجتمعية 
السائدة  السلبية  الثقافة  وتغيري 
املحلية  املجتمعات  يف  املرأة  عن 
النوع  والعربية وفقاً ملفاهيم وقيم 
اإلنسان..  وحقوق  االجتماعي 
ستخرج  ــة  ــورش ال أن  ــدة  ــؤك م
من  يمكن  ـــرارات  وق بتوصيات 
خاللها وضع اسرتاتيجية إعالمية 
الفرتة  خالل  املرأة  قضايا  ملنارصة 

القادمة.
الشبكة  منسقة  أوضحت  فيما 
صــورة  وتغيري  لرصد  العربية 
رئيسة  اإلعــالم  يف  والرجل  املــرأة 
املالئمة  اإلتصال  وسائل  مركز 
عزة  الدكتورة  التنمية  أجل  من 
للفت  تهدف  الورشة  أن  كامل 
بأهمية  اليمني  ــالم  اإلع انتباه 
اليمنيات  النساء  حقوق  منارصة 
من  االنتقالية  املرحلة  ــالل  خ
خالل تناول قضاياهن السياسية 
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 
القوالب  مختلف  يف  والثقافية 
يمكنهم  وبما  الصحفية  والفنون 
من الوصول إىل مراكز صنع القرار 
قائم  ديمقراطي  مجتمع  وإيجاد 
عىل العدل واملساواة والحرية بني 

كافة أبناء املجتمع.
تكملة  الورشة  هذه  واعتربت 
بصنعاء  عقدت  سابقة  لورشة 
حول مرشوع ميثاق رشف إعالمي 
لرصد  العربية  الشبكة  قدمته 
والــرجــل  ـــرأة  امل صـــورة  وتغيري 
املجال  يف  للعاملني  ــالم  اإلع يف 
اليمني  ــي  ــالم واإلع الصحفي 
املرأة  قضايا  ومنارصة  دعم  بغية 
الوسائل  مختلف  يف  والــرجــل 

اإلعالمية.
سباقة  تعد  الورشة  أن  وأكدت 
بني  واملعارف  الخربات  تبادل  يف 
واملرصيني  اليمنيني  الصحفيني 
والشبكة العربية ومؤسسة صوت 
توحيد  كيفية  ــول  ح للتنمية 
وقــدرات  خــربات  وبناء  الجهود 
برشية يف مجال النوع االجتماعي 
ومساندة قضايا املرأة يف مختلف 

وسائل اإلعالم املحلية والعربية.
ستتناول  الورشة  أن  وبينت 
واملــحــاور  املواضيع  مــن  عـــدداً 
اإلعالميني  بتعريف  املتعلقة 
بخريطة  اليمنيني  واملشاركني 
عىل  تؤثر  التي  املعنية  األطــراف 
والسياسية  االقتصادية  األوضاع 

واالجتماعية يف اليمن.

التأكيد على مكافحة التميزي العنصري ضد 
املرأة وتعزيز وصولها إىل مراكز صنع القرار

دعم ومناصرة حقوق المرأة اليمنية يف المرحلة االنتقالية بورشة عمل بالقاهرة
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