
أمن غذائي

 قال  السيد بيشو  براجولي -الممثل المقيم والمدير 
القطري لبرنامج األغذية العالمي عن االنشطة التي يتم 
التركيز عليها في بالدنا- : البرنامج يساعد 5ماليين 
شخص ، وق��د ت��م اخ��ت��ي��ار المستهدفين على ضوء 
مسوحات ميدانية تكفل بها برنامج الغذاء العالمي ضمن 
معايير دولية ومقاييس تم االتفاق عليها، ومؤشرات 
تؤخذ من واقع الميدان.. ويركز البرنامج على موضوع 
األمن الغذائي، واألع��داد التي تعاني من انعدام األمن 
الغذائي في اليمن تقدر ب���10.5 مليون شخص من 
إجمالي عدد السكان.. كما أن البرنامج يركز على األطفال 
المواليد واألمهات الحوامل والمرضعات، وعلى النازحين 
الذين هم دون خط األمن الغذائي حيث يعاني أكثر من 
نصف مليون طفل من سوء تغذية، ويوجد في اليمن 
تقريبا 600 أل��ف ن��ازح  ج��راء  النزاعات الحاصلة في 

مختلف مناطق الجمهورية.. 
ولدينا إجمااًل 3.8 مليون شخص مستفيد من هذا 

البرنامج إضافة إلى الحوامل واألطفال .
أم��ا ال��ج��زء الثاني م��ن ال��م��ش��روع  فيتمثل  ف��ي دعم 
االقتصاد المحلي باليمن.. حيث إن جميع المواد الغذائية 
التي يأخذها البرنامج من السوق المحلية أو يستوردها.. 

حيث بدأ في اآلون��ة األخيرة التركيز على شراء المواد 
محليا، وهذا يدعم التجارة واالقتصاد الوطني، وهناك 
مشروع آخر تم إضافته وهو مشروع تعليم الفتاة، وهذا 
يشمل كل محافظات الجمهورية  حيث ان هناك فجوة 

كبيرة بين تعليم  االن��اث وال��ذك��ور.. وتثبت التقارير 
ان نسبة تسرب الفتيات وعدم التحاقهن بالمدارس 
هي االكبر.. ايضًا من المشاريع التي يركز عليها برنامج 
الغذاء العالمي سوء التغذية، حيث تعتبر اليمن ثاني 
دولة بعد أفغانستان تعاني من سوء التغذية ولذلك قام 
البرنامج بعمل خطة إليجاد البدائل والحلول لمناقشة 
ه��ذه المشاكل، وهناك مشروع جديد سيتم تنفذه 
خالل العام القادم يهدف إلى إيجاد وظائف تشجع  على 
مواصلة التعليم  والتحفيز من خالل توفير التغذية 
المدرسية وتشجيع البنات على االلتحاق بالمدارس 
ودعم  السلطات  المحلية والتنمية الريفية ومن ضمنها 
بناء المدرجات الزراعية ودعم زراعة البن باإلضافة إلى 
دعم مشاريع إدرار الدخل على مستوى الفرد, كما يركز 
البرنامج على مشروع تجميع مياه األمطار لمكافحة أزمة 
الجفاف التي يعاني منها اليمن  وغيرها  من المشاريع  

التي تصب في ذات االطار .
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هناء الوجيه

السعودية تعطي المرأة الحق في الطالق إذا تزوج الرجل بأخرى

نقلت صحيفة »ال��ح��ي��اة« ع��ن م��ص��ادر سعودية ان   
قانون االحوال الشخصية المنتظر عرضه على مجلس 
الشورى السعودي يمنع تزويج الفتاة القاصر إال بأمر قضائي 
كما يحدد سن البلوغ لدى الجنسين ب��18 عامًا ويعطي المرأة 
الحق في اشتراط الطالق في عقد النكاح في حال تزوج الرجل 

بثانية.
واضافت ان القانون الجديد نص على المساواة بين الرجل 
والمرأة في جميع االحكام واسقاط الوالية إال في والية النكاح 
الى جانب منح المرأة احقية البقاء في المنزل إذا لم يكن الطالق 

بينونة كبرى أي 3 طالقات.

عن الفقيدة 
رمزية اإلرياني

نور باعباد اإلرهاب ظاهرة موجودة منذ أن وجدت   
األرض ومن عليها ومهما اختلفت أشكاله 
وأنواعه عبر مراحل التاريخ إاّل أنه يؤدي الى نتيجة 
واحدة تجنيها المجتمعات والبلدان.. هي الحروب 
وال��دم��ار ونشر الخوف وال��ف��زع وال��رع��ب وانهاك 
االقتصاد الوطني للدول.. وإقالق السكينة العامة 
ف��اإلره��اب ال يحتكم ألي قوانين ويستطيع أن 
ينتقل من بلد الى آخر دون الحاجة الى تصريح 
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف والمتغيرات ال��ج��دي��دة التي 
شهدها العالم أجمع ووطننا العربي كجزء من 
هذه المنظومة وبلدنا الحبيب كان من ضمن تلك 
البلدان التي عانت من تلك األحداث ومازالت تعاني 
ال��ى ه��ذه اللحظة.. بسبب تلك المتغيرات على 
الساحة الوطنية تمكنت هذه الظاهرة من خالل 
عناصرها االرهابية من استغالل الظروف التي 
تمر به اليمن من انفالت أمني وغيره لم يتمالك 
قواه بعد مواجهة هذه األخطار مما شجعها على 
القيام بأعمالها التخريبية باستهداف المنشآت 
الحيوية مثل محطات الكهرباء والغاز التي تكلف 
االقتصاد الوطني المتهالك الكثير من األم��وال 
وتزيد االعباء على الوطن والحكومة، وزد على ذلك 
قطع الطرقات وزرع العبوات الناسفة والقيام 
بالعمليات االنتحارية واالس��ت��ه��داف المقصود 
لبعض المحافظات مما أدى ال��ى حصد الكثير 
من أرواح األبرياء من المواطنين بشكل عام ومن 
منتسبي القوات المسلحة المرابطين في مواقع 
الشرف والبطولة الذين يؤدون واجبهم الوطني 
على وجه الخصوص.. وشردت الكثير من منازلهم 
وجعلتهم بال مأوى وكأنهم ليسوا اخوانًا لهم من 
وطن واحد يجمعهم.. وقامت بأعمال منافية لكل 
العقائد الدينية التي يدعون أنها منهجهم الذي 
يسيرون عليه.. ويتجاوزون كل المبادئ واألعراف 
واخالقيات ديننا االسالمي الحنيف الذي حرم سفك 
دماء المسلمين ونهب وأموالهم وخرجوا عن كل 
القيم التي يتحلى بها أبناء المجتمع اليمني، وفي 
األي��ام القليلة الماضية زادت من نشاطها البعاد 
اهتمامات القيادة والدولة والحكومة من معالجة 
القضايا األساسية والملحة التي تتطلبها المرحلة 
الراهنة وآخ��ر جريمة يوم الخميس استهدفت 
مجمع العرضي التي مثلت بكل المعايير ظاهرة 

خطيرة غير مسبوقة في تاريخنا الوطني.
وقد حرصت القيادة السياسية بتوجيهات جادة 
لمحاربةهذه الظاهرة الخبيثة واستئصالها من 
جذورها والتي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هادي في مجلس النواب 
أمام كل ابناء الشعب وممثلي األمة بعد أداء اليمين 
الدستورية كرئيس للجمهورية بأن من أولويات 
القيادة والدولة محاربة اإلره��اب وعناصره أينما 
وج��د م��ن أج��ل توفير الحماية للوطن وابنائه 
ومكاسبه ومنجزاته.. ووضع حد لكل تلك األعمال 
والممارسات االجرامية والتخريبية التي كبدت 
الوطن والمواطن الكثير من الخسائر المادية 

والبشرية.
ول��ك��ي تستطيع عملية التنمية أن تتحرك 
لبناء اليمن الجديد يجب أن تتضافر كل الجهود 
لمحاربة هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا 
وعلى ديننا االس��الم��ي الحنيف ال��ذي علمنا بأن 
الدين يسر وليس عسرًا وأن الوسطية واالعتدال 
هي منهجنا وأن الغلو والتطرف هو دمار األمم.. 
مبتعدين عن اسقاط االتهامات وكيلها وتحميل 
المسئولية لطرف دون اآلخر ألن الخطر الداهم 
لن يستثني أحد وسيأخذ الجميع وفي المقدمة 

الوطن -ال سمح الله.

اليمن ثاني دولة بالعالم تعاني من انعدام األمن الغذائي
ممثل برنامج األغذية: 

يعان��ي  اليم��ن م��ن انع��دام األم��ن الغذائي  
ف��ي اليمن.. ويؤثر ذلك س��لبًا عل��ى الجانب 
االجتماع��ي واالقتص��ادي لحي��اة المواطني��ن  حيث 
تزداد نس��بة البطالة والفقر والتس��رب من التعليم  
بش��كل  كبي��ر باإلضاف��ة إل��ى نس��بة زي��ادة عمالة 
األطفال.. وللتخفيف من هذه المشكلة سعت بعض 
المنظم��ات الدولي��ة لتقدي��م الدع��م والمس��اعدة 
ضم��ن برام��ج  في مج��ال الغ��ذاء واألم��ن الغذائي... 
ويقوم برنامج األغذي��ة العالمي بتقديم العديد من 
المس��اهمات ومنها تنفيذ مش��روع التغذية لدعم 
االم��ن الغذائي م��ن جانب ودع��م التعلي��م وبالذات 

تعليم الفتاة من جانب آخر.
حول نش��اط  برنامج االغذية العالمي بهذا الجانب 
تحدث عدد من الش��خصيات العاملة في المش��روع 

والمستفيدة منه وخرجنا بالحصيلة  التالية: 

اكد الباحث محمد الحس��ين عبدالمنعم ان ظاهرة التهميش االقتصادي للنس��اء في معادلة النمّو االقتصادي، باتت ظاهرة ملحوظة  
ف��ي العال��م العربي حتى بعد الثورات، مش��يرًا الى ان بعض هذه العوامل تتعلق بالبنى التش��ريعية، والثقافة والعادات الس��ائدة في 

المجتمع، فضاًل عن وصول تيارات اإلسالم السياسي للحكم ، وما تتبناه من مقوالت تنتقص من حقوق المرأة وحريتها.

وفي أعقاب ما اسماه الباحث  بثورات الربيع شهدت بعض دول المنطقة 
موجات تغيير، عّول البعض عليها في تحسن أحوال تلك الدول ، غير ان ذلك 
لم يتحقق  في مصر وتونس واليمن  بناًء على ما جاء في تقرير "مؤشر فرصة 
المرأة االقتصادية Women's Economic Opportunity" لعام 
2012م الصادر عن وحدة المعلومات بصحيفة اإليكونوميست ، حيث جاء 
ترتيب دول الربيع العربي ليعكس تراجًعا في مستويات الفرص االقتصادية 
للنساء، إال أنه قد عكس تبايًنا في ترتيب هذه الدول ذاتها عبر المؤشر. ففي 
حين جاءت تونس في مقدمة دول الربيع العربي في المركز )49( من أصل 
)128(، احتلت مصر المركز )80(، في حين قبعت اليمن على بعد ثالثة 

مراكز من النهاية )126(.
وبين الباحث  ان هناك مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في سوق 
العمل كانخفاض نسب تشغيل المرأة فبالرغم من االرتقاء بمستوى التعليم 
للمرأة بشكل متساٍو مع نظرائها من الرجال في تونس، إال أن نسبة النساء 
العامالت في تونس تقدر بحوالي 24,8% مقابل 69,5% للرجال، وال 
يختلف الوضع كثيًرا في مصر، حيث يبلغ معدل تشغيل المرأة 24% في 

مقابل 79% للرجال، ويبدو الوضع في اليمن أس��وأ، إذ تعاني )%41( 
من النساء من البطالة، وتظل نسب التشغيل في أدنى مستوى 21% في 
مقابل 74% للرجال. وترجع تلك النسب المتدنية لمشاركة المرأة لغياب 
استراتيجية لخلق فرص تشغيل منتجة ودائمة، وغياب المعايير الحاكمة 

من قبل الدولة.
ويذكر  الباحث  ان تكتل القوى النسائية العاملة تحتل بقطاع الزراعة 
النصيب األكبر من نسبة العامالت من النساء، باإلضافة إلى مهن التعليم 
والقطاعات الصحية كالطب والصيدلة دون غيرها من القطاعات كالهندسة 
ات في مصر تراجع حصة النساء من أجور العمالة غير  ، وتظهر اإلحصاء
المرتبطة بالزراعة؛ إذ ال تشكل حصة المرأة منها أكثر من )18%(، بينما 

تنخفض النسبة في اليمن لتصل إلى )%6(.
وفيما يتعلق  بتدني نسب المرأة في المناصب القيادية وريادة األعمال 
فيعتبر الباحث هذا  تحديًا وثيق الصلة بالتقاليد االجتماعية والثقافية، 
وتصل نسبة النساء في مواقع قيادية في مصر حوالي )11%(، أما اليمن فإن 

النسبة )2%( فقط.

أما ريادة األعمال فالنسب الخاصة بمشاركة المرأة في ملكية الشركات 
تنخفض في اليمن إلى )6%( إذ تواجه المرأة عقبات في سبيل حصولها على 
ائتمان مصرفي، عالوة على تهالك النظام المالي بصفة عامة في اليمن، بينما 

تصل في مصر تلك النسبة إلى )%34(.
وطالب الباحث بضرورة صياغة تشريعات وسياسات من شأنها القضاء على 
المعوقات المجتمعية والقانونية أمام المرأة في سوق العمل، وصياغة سياسة 
تشغيل وال سياسة حماية اجتماعية من غير إعادة النظر في دور الدولة،.
منها العمل على تأهيل المرأة للعمل في القطاع الخاص، ويشجع النظام 
التعليمي المرأة على خوض غمار تخصصات جديدة كالهندسة والعلوم، 
ات خاصة بتوفير خدمات لألطفال،  واتخاذ القطاعين العام والخاص إجراء

وحتى ال تكون رعاية األطفال سببًا في ترك المرأة لعملها.
وأخيًرا؛ إن التحدي األكبر يكمن في كيفية التغلب على العوائق القانونية 
واالجتماعية والمالية والتعليمية التي تعوق االستفادة الكاملة من القوى 
العاملة النسائية، خصوًصا مع غموض وضبابية خطاب قوى اإلسالم السياسي 

الحاكمة في هذه الدول.

»الربيع العربي« تسلب المرأة حقوقها

أرقام مهمة
برنامج المساعدة الطارئة والذي يهدف الى دعم االسر االكثر فقرًا في المناطق النائية الواقعة في المحافظات 
والمديريات المختلفة وتسير آلية اختيار األسر المستفيدة من المشروع على اساس شبكة الضمان االجتماعي 
حيث تم اختيار الفئات األكثر فقرا وحاليا يقوم مشروع التغذية بتوزيع المواد الغذائية ل� 382 ألف و349 أسرة 
فقيرة موزعة على 114 مديرية في 8 محافظات وهي ريمة ، حجة ، اب، عمران 
، الضالع ، البيضاء ، المحويت ، تعز حيث يصل إجمالي 
المساعدات التي سيتم توزيعها 19 الف و827 طن 
منها 19 الف و117 طن دقيق و710 طن زيت بواقع 

كيس دقيق و5ر1 لتر زيت لكل اسرة

 وتحدثت الهام النزيلي 
-احد العاملين في مشروع 
التغذية المدرسية من 
الفرق المكلفة بالتوزيع- 
قائلة : العمل ف��ي هذا 
المجال يضيف السعادة  
وي����ت����رك ف����ي ال��ق��ل��وب  
االرتياح من خالل رؤية 
الوجوه الممتنة بمد يد 
ال���ع���ون ال��ي��ه��م.. ه��ن��اك 
العديد من الناس يعانون 
م��ن ال��ح��ال��ة االقتصادية 
ال��م��ت��ردي��ة وم��ث��ل ه��ذه 
ال��م��ش��اري��ع ت��س��ه��م في 
ال���رف���ع م���ن م��س��ت��واه��م 
ودعمهم ماديًا ومعنويًا 
ايضًا جانب تعليم الفتاة 

هناك العديد من االسر 
االش����د ف��ق��رًا ساهمت 
م��ث��ل ه���ذه ال��م��ش��اري��ع 
في تحفيزهم إلع��ادة 
بناتهم الى المدارس.. 
نتمنى ان تصل بالدنا 
الى مستوى كبير من 
االم���ن ال��غ��ذائ��ي وان 
ن��ص��ل ال����ى م��س��ت��وى 
ال ن��ح��ت��اج ف��ي��ه ال��ى 
المساعدات، ولكن 
ف��ي ال��وق��ت الحالي 
ه����ذه ال��م��ش��اري��ع 
ليمنيين  تساعد ا
ف�����ي ال��ت��خ��ف��ي��ف 
م����ن اوض���اع���ه���م 

الحالية. 

طاقة أمل 

وق��ال��ت سميرة الفقيه -معلمة 
ف��ي منطقة بنى ه���راوة محافظة 
عمران: هذه المنطقة الريفية النائية 
تفتقر الى العديد من الخدمات، ومن 
المالحظ تسرب الفتيات من التعليم 
لعدة أسباب منها الفقر وال��ع��ادات 

والتقاليد والزواج المبكر، ومنذ ان بدأ 
التحفيز للفتيات من خالل التغذية 
الخاصة بهن وربط ذلك باستمرارهن 
في التعليم شجع  ذلك بشكل كبير 
االس��ر على إع��ادة بناتها الى التعليم 
وه���ذه خ��ط��وات ف��ي ط��ري��ق ترسيخ 

الوعي بضرورة االستمرار في التعليم 
وتشجيع االس��ر على ال��ح��اق بناتهم 
بالمدارس، واعتقد ان االستمرار في 
المشروع وتوسيعه ستكون نتائجه 
إيجابية وداع��م��ة للفتاة بما يضمن 

استمرارها في التعليم . 

 الطالبة امل  عبدالله -من منطقة النجد مديرية شهارة  
جبرت على ترك 

ُ
محافظة عمران- تحدثت قائلة : كنت قد أ

مدرستي الن امي قالت ان اعمال المنزل كثيرة عليها وتحتاج 
لبقائي في المنزل من اجل  مساعدتها ووالدي أيد ذلك قائاًل ان 
مصير البنت في النهاية هو الزواج باإلضافة الى ان اسرتي من 
االسر ذات الدخل المحدود وبالكاد تستطيع توفير االحتياجات 
الضرورية، ولكن حين سمع والدي ان هناك منحًا تعطى للفتيات 

من اجل االستمرار في التعليم قرر ان اعود الى المدرسة وكان 
ذلك من األمور التي اسعدتني وفتحت لي باب  االمل ألني فعال 
كنت قد يئست من مواصلة تعليمي وهذا المشروع فعاًل دعم 
حلمي ويقوده  نحو التحقيق، وكثير من الفتيات مثلي تعاني 
اسرهن من ضيق الحال والتدهور االقتصادي، والبعض ال يرى ان 
الفتاة من حقها ان تتعلم.. ونتمنى ان يكون هناك استمرار في 

المشاريع الداعمة للفتاة النه ابسط حق من حقوقها.

نتائج ايجابية 

اإلرهاب
 أمل ناصر الذماري


