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شفيقة: يجب تمثيل المرأة بنسبة الثلث في الحكومة الجديدة
دعت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة شفيقة سعيد، الرئاسة واألحزاب  

والتنظيمات السياسية إلى تمثيل المرأة بشكل كبير في الحكومة 
الجديدة المزمع تشكيلها وبنسبة ال تقل عن ٣٠٪.

وقالت في الدورة التدريبية الخاصة بتحليل البرنامج المحلي للحكومة من منظور 
النوع االجتماعي- االربعاء: إن اللجنة وضعت خططًا وتبنت برامج تسهم في النهوض 
بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، كما نصت مخرجات الحوار الوطني.
وذكرت أن اللجنة تسعى إلى دمج االتفاقيات الدولية المصادق عليها اليمن في 

البرامج والخطط القادمة للحكومة.

وحثت مديرات المرأة بالوزارات والمؤسسات على إدماج مخرجات الحوار المتعلقة 
بالمرأة ضمن خططها المستقبلية.

ودعت الحكومة إلى استيعاب تلك الخطط والبرامج لتنفيذ االتفاقيات الدولية 
كاتفاقية «السيداو وبيجين واألمــن والسالم واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة».
وقالت: ان اللجنة ستقوم عقب هذه الدورة بمتابعة مديرات عموم المرأة في 
الوزارات والمؤسسات لمعرفة آلية التحليل لخطط وبرامج المرأة في تلك الوزارات 

ورفع تقرير تفصيلي للوزراء المعنيين العتمادها في خططه القادمة.

إشراف:

هناء الوجيه

اليمن األفقر عالميًا

أزمة المياه ومخاطر التدهور الصحي على أطفال اليمن

سر إنقاص الوزن.. 

روسيا تستعد إلرسال امرأة إلى الفضاءالفاكهة والخضروات وحدها ال تكفي

مــن المتعارف عليه أن تناول  
الخضروات والفاكهة مفيد جدًا 
لجسم اإلنسان، لكن المفاجأة تكمن في أن 
تناولهما من دون االبتعاد عن األطعمة ذات 
السعرات الحرارية العالية ال يساعد على 

إنقاص الوزن.
ووفق نتائج دراسة حديثة نشرت مؤخرًا في 
الصحيفة األميركية للتغذية السريرية، فإن 
تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه 
اليــســاهــم فــي إنــقــاص الـــوزن فــي كثير من 
األحيان، السيما عندما ال تكون هذه األطعمة 
الصحية بديًال للمأكوالت عالية السعرات التي 

يتضمنها النظام الغذائي اليومي للفرد.
وشــدد الباحثون في هــذه الــدراســة التي 
أجــريــت فــي جــامــعــة أالبـــامـــا، عــلــى ضـــرورة 
استبدال األطعمة عالية السعرات بكميات 

مناسبة من الخضروات والفاكهة إلنقاص 
الوزن والحصول على قوام رشيق.

وقــالــت الــدكــتــورة كــاثــريــن كــايــزر- أحد 
الباحثين المشاركين في الدراسة، في تصريح 
لـ"نيويورك ديلي نيوز": إن "معظم الدراسات 

السابقة أثبتت عدم فاعلية تناول الفاكهة 
والخضروات بمفردها في إنقاص الوزن".

وأوضحت أن اتباع نظام غذائي صحي مع 
التقليل من السعرات الحرارية هو السبيل 

المناسب إلنقاص الوزن غير المرغوب فيه.

ذكرت وسائل إعالم  
روســيــة أن موسكو 
تستعد إلرسال امرأة إلى الفضاء 
في ٢٦ سبتمبر الجاري، وذلك 
ألول مــرة منذ ٢٠ سنة وهي 
ــدة الفضاء يلينا سيروفا,  رائ
ويضم فريق رواد الفضاء حاليا 
سيدتين هما آنا كيكينا التي ما 
تزال تتلقى تدريبات في مركز 
تدريب رواد الفضاء (مدينة 

النجوم) بضواحي موسكو.
ويشيد المدربون بالمستوى 
تــهــا ولياقتها  الـــراقـــي لــكــفــاء
الــبــدنــيــة.. حــيــث قـــال رئيس 

الــمــركــز يـــوري لونتشاكوف: 
ــا تستحق القيام برحلة  إن آن
فضائية إلى جانب زميلتها يلينا 

سيروفا.
وتــم ترشيح يلينا سيروفا 
ــالنــضــمــام إلــــى فــريــق رواد  ل
ـــروس فــي ديسمبر  الفضاء ال
عام ٢٠٠٦م وكانت قبل ذلك 
تعمل في شركة "إينيرجيا" 
الفضائية الــروســيــة, وأنهت 
يلينا في عام ٢٠٠١م معهد 
موسكو للطيران, وولــدت في 
٢٢ أبريل عــام ١٩٧٦م في 

إقليم بريمورسكي الروسي.

 < تحدث لنا خالد الشيباني- مدير فرع تعز 
لليونيسيف- قائًال: هناك العديد من األسباب 
وراء استنزاف المياه فــي تعز وأهمها زيــادة 
عدد السكان والتوسع العمراني الــذي تشهده 
المحافظة مع محدودية مصادر المياه، فمدينة 
تعز تعتمد على ثالثة أحواض مائية وهي الحيمة- 
ــزود المدينة  وادي الضبابـ  والــحــوبــان وهــي ت
(١٧٠٠٠) متر مكعب يوميًا ولكن االحتياج  بـــ
اليومي للسكان من المياه هو (٥٦٠٠٠) متر 
مكعب وهذا يعني نقص (٢٦٠٠) متر مكعب 
من االحتياج.. وبسبب أزمة المياه الحادة في تعز 
وعالقة هذه االزمة بالعديد من المشاكل الصحية 
وفي الجانب االجتماعي  واالقتصادي والتعليمي، 
قامت اليونيسيف بعمل عدد من المشاريع والتي 
يتم تنفيذها عن طريق شركاء محليين، بعد 
أن اثبتت نتائج المسح القاعدي الوطني لمراقبة 
الحماية االجتماعية للعام ٢٠١٣م ان نسبة 
االطــفــال دون سن الخامسة الذين يعانون من 
التقزم تصل الى ٥٢٪ وان نسبة نقص الوزن 
الحاد والمعتدل يصل الــى ٤٤ ٪ فيما تصل 
نسبة االطفال الذين يعانون من الهزل المعتدل 
والحاد الــى ١٨٪ وان من اهــم اسباب التقزم 
والهزل ونقص الوزن وسوء التغذية يكون بسبب 
االسهاالت التي تأتي نتيجة لممارسات خاطئة 
يتبعها اإلنسان، ومن هنا ندرك ان االصحاح البيئي 
له عالقة بجانب التغذية والتقزم فعندما تكون 
الممارسات الصحية سليمة ينبني عليها جسم 

سليم وهــذا ما نسعى إليه مع الجهات المنفذة 
للمشاريع للحد من التقزم ورفع مستوى المعرفة 

لدى الناس باألمراض ومسبباتها.
مؤشرات الطوارئ

Ü  أما المهندس محمد عبدالله- مسئول مشروع 
االصــحــاح البيئي والــمــيــاه- فــقــال: نــحــاول وضع 
دراسات لتحديد اماكن تنفيذ المشاريع ففي جانب 
مشاريع المياه نعتمد على عدد من المؤشرات 
منها الطوارئ الصحية مثل سوء التغذية فاذا 
كانت المناطق اكثر معاناة تكون ذات اولوية، مثًال 
يوجد لدينا اآلن ١١ مشروعًا في تعز يستفيد 
منها عدد ٥٨٦٩٥ مستفيدًا و٩ في أب يستفيد 
منها عدد ١٥٨٢٥مستفيدًا وكلها مشاريع تركز 
على توفير خدمة المياه وايجاد اماكن صرف 
صحي مناسب.. طبعًا المشاريع لها جانب تنفيذي 
ــار وانــشــاء المضخات وايصال  يرتبط بحفر اآلب
المياه للمناطق المستهدفة.. والتدخل اآلخر عبر 
التوعية كالتوضيح ان من اسباب التقزم في تعز 
سوء التغذية وأحد اسباب سوء التغذية العادات 
الصحية السيئة، (االسهاالت) وسببها عدم غسل 
اليدين (بعد التبرز، قبل الطبخ لألمهات، قبل 
الرضاعة)، وبالتالي فالمشروع يركز على التوعية 
بالنظافة الشخصية وتجنب الممارسات الخاطئة 
فمعظم القرى المستهدفة لمشاريعنا هي التي 
يتبرز سكانها في العراء، ونجد أن الدائرة تعود 
لجسم االنسان، عن طريق الذباب او عدم غسل 
اليدين مما يسبب اسهاالت تؤدي الى سوء تغذية 

خصوصًا عند األطــفــال كما يسبب لهم التقزم 
والهزل. 

لــدى مديرية مــوزع مشروع المحاوي والحد، 
وعدد المستفيدين اكثر من ١٢٠٠٠ شخص، 
من خالل البئر التي ترفع الماء منها مضخة إلى 
الخزان المتواجد بأعلى نقطة في المنطقة ليتسنى 
التوزيع بسهولة إلــى بيوت المستفيدين في 

القرية..
هذا المشروع جعل االهالي الذين كانوا ينقلون 
المياه على ظهور الحمير أو الفتيات يحصلون على 
المياه بسهولة، المشروع من أصل ١١مشروعًا 
وقد شمل المدارس المحيطة به وثالثة مراكز 

صحية.. والــتــزم رئيس لجنة المستفيدين 
بإيصال الماء مجانًا إلى حد معين منعًا للعبث 
واآلن المفترض ان كل مدرسة تــزود بالماء 
مجانًا، وقد تم اعادة ترميم الحمامات القديمة 
باإلضافة الى بناء أخرى جديدة في المدارس التي 
ال يوجد بها حمامات.. وهناك تغطية للمدارس 
عبر دورات في االصحاح البيئي، لتعليم االطفال 

ممارسة االصحاح بشكل سليم.
سهولة و فرحة 

Ü  وتحدث علي محمد- مدير مشروع لجنة 
المستفيدين- قائًال: االهالي كانوا يجلبون الماء على 
الحمير ويكلفهم ذلك كثيرًا من المال، وكانت 
توكل المهمة لألطفال لالنتقال لمسافات طويلة 
لجلب المياه، خالفًا عما يتم انفاقه مقابل تغذية 
الحمار بالعلف، ناهيك عن حرمان االطفال من 

المدرسة، حيث كان على االطفال االستيقاظ في 
الخامسة فجرًا وان تأخر لن يستطيع الحصول على 
الماء الن الدور يكون فيه اكثر من خمسين حمارًا 
وينتهي الوقت احيانًا دون أن يصل دور الجميع، 
لذا فالمشروع اسعد الناس وهم مستعدون لدفع 
الفواتير كونها ال تكلفهم شيئًا مقارنة بما كانوا 

يتكبدونه من خسائر قبل تنفيذ هذا المشروع.
الذهاب الى المدرسة 

Ü  خالد على منصور- احد المستفيدين من 
منطقة الحد مديرية مــوزع- يقول: الماء اصبح 
متوافرًا، وكل شيء تمام، وابنتي صارت تذهب 
اآلن إلــى المدرسة بعد تنفيذ المشروع وقبل 
هذا كانت مهمتها مع أمها جلب المياه من اآلبار 
البعيدة، وكان من المستحيل ان يكون لديها وقت 

للمدرسة..
للشرب فقط

Ü  إلهام عمر- مستفيدة من نفس المنطقة- 
تقول: كنا نذهب إلى اماكن بعيدة وكنا نوفر الماء، 
وال نستطيع استخدامه لغسل ايدينا، وفي اغلب 
الحاالت كنا نحافظ عليه للشرب فقط ألن الحصول 

عليه صعب جدًا. 
ظروف صعبة 

Ü  الوالدة فطوم محمد تقول: كانت الظروف 
تزداد قساوة وكانت بناتي يقضين اليوم كامًال في 
جلب الماء.. والمشروع سهل على الناس الحصول 
على الماء وصار معنا في البيت حمامات ونستخدم 

الماء في كل أمور حياتنا. 
في العراء 

منطقة المحاوي أخيرًا تم تغطيتها بالصرف 
الصحي والقضاء على ظاهرة التبرز في العراء.. 
اآلن كل البيوت لديها تصريف صحي، وسابقًا كان 
اكثر من نصف القرية يفتقدون لهذه الخدمة.. 
وفي هذا االطار يقول طالب احمد حميدان- احد 
سكان القرية: اآلن اصبح الجميع في القرية لديهم 
حمامات وتصريف صحي يحافظون من خالله على 
نظافة القرية ونظافتهم وصحتهم، واصبحت 
القرية مختلفة تمامًا بعد تنفيذ هذا المشروع 

المهم.

يعتبــر اليمــن من الــدول التي تعاني من شــحة المياه في العالــم واألفقر من حيث الموارد في الشــرق  
األوســط فقد أصبحت أزمة المياه خطرًا حقيقيًا وذلك بســبب زيادة عدد الســكان وانتشــار زراعة 
القات وتزايد االحتياج واالســتهالك غير الرشــيد للمياه الذي بات يهدد المخزون المائي بشــكل مخيف ويضع 
اليمن على أعتاب كارثة سيما وأن اليمن يصنف ضمن إحدى عشرة دولة هي األشد فقرًا في الموارد المائية حيث 

ال يتجاوز نصيب الفرد ١٢٠مترًا مكعبًا في السنة ما يعادل ٢٪ من المتوسط العالمي.. 
أما اذا تحدثنا عن مشكلة المياه في تعز فهي األقدم من نوعها في البالد وتفاقمت ووصلت إلى درجة عالية من 
الخطورة، فقد بدأت المشــكلة في مطلع السبعينيات في الريف، وفي التسعينيات انتقلت المشكلة الى المدينة 
وأصبحــت غير محتملة ألن إمدادات مشــروع المياه يصل للناس في الشــهر مــرة واحدة أو كل ٤٠ يومًا وهذا ال 

يكفي لسد احتياجهم، ولذلك يلجأون لشراء «الوايتات» وهذا يشكل عبئًا ثقيًال على ذوي الدخل المحدود.
ولتســليط الضوء على مشــكلة قلة المياه وتأثيرها على حياة المواطنين الصحيــة واالجتماعية واالقتصادية 

والتأثير االيجابي لبعض المشاريع المنفذة في تعز.. أجرينا االستطالع التالي:

الشيباني: تقزم ٥٢٪ من 
أطفال تعز بسبب المياه

عبدالله: اليونيسيف تنفذ ٢٠ 
مشروعًا مائيًا في تعز وإب

محمد: األهالي يجلبون الماء على الحمير 
ويتكبدون خسائر باهظة

منصور: مشروع المياه مكن 
ابنتي من االلتحاق بالمدرسة

فطوم: بناتي يقضين اليوم 
بأكمله في جلب الماء

حميدان: مشاريع المياه 
حققت النظافة في القرى
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