
م��ن بين أكثر ال��م��ؤش��رات أهمية على تقدم 
الدول اقتصاديًا واجتماعيًا هو مستوى مشاركة 
النساء في الحياة العامة للدول من سوق العمل إلى 
مؤشرات التعليم. وعلى الرغم من أن المرأة باتت 
تتصدر أعلى المناصب السياسية واالقتصادية، 
مثل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف التي أعيد 
انتخابها ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين 
الغارد، إال أن الفجوة بين الجنسين التزال تشكل 

عائقًا أمام دول العالم.
التقرير التاسع لقياس الفجوة بين الجنسين، 
»منتدى االقتصاد العالمي« أنه  يكشف وفقًا ل�
خالل تسع سنوات من قياس هذه الفجوة شهد 
العالم تحسنًا طفيفًا في المساواة للنساء في مكان 

العمل.. مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة االقتصادية 
للنساء وخلق فرص متساوية بين الجنسين تشكل 
60 في المائة فقط حول العالم، متقدما فقط 4 
في المائة عن نسبة 56 في المائة عام 2006م.
وف��ي ح��ال ل��م تتقدم ه��ذه النسبة بوتيرة 
أسرع، سيعني ذلك أنه سيحتاج العالم إلى 81 
عامًا لسد الفجوة كليًا. وعلى الرغم من أن هذه 
تقديرات ، إال أن »منتدى االقتصاد العالمي« 
يسعى إلى أن يكون ذلك مؤشرًا يحفز الدول 
والشركات على العمل بجدية وعزيمة أكبر لسد 

تلك الفجوة.
ويعتمد المنتدى على أربعة محاور رئيسة 
في قياس الفجوة بين الجنسين وه��ي القدرة 

على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم 
والمشاركة في سوق العمل والمشاركة في الحياة 

السياسية.
 وفي التقرير الذي نشرته »الشرق األوسط« 
تظهر الكويت كأكثر دولة عربية متقدمة في 
المرتبة ال�113 من بين 142 دولة، بينما اليمن 

تأتي األخيرة بين الدول في المرتبة )142(.
وصرحت سادية زهيدي، مديرة قسم المساواة 
بين الجنسين لدى المنتدى بأن نحو 9 ماليين 
امرأة انخرطن في سوق العمل في الشرق األوسط 
خالل السنوات التسع الماضية، مشيرة الى أن 
المرأة في العالم العربي ما زالت تحتاج الدعم 
في سوق العمل والحياة السياسية. ولفتت إلى 

أن في الدول »الغنية في المصادر الطبيعية« 
ف��ي العالم العربي، »عكست ال��م��رأة العربية 
الفجوة بين الجنسين وباتت تمثل نسبة أعلى من 
الرجال بين طالب الجامعة والدراسات العليا«. 
إال أنها أقرت بأن هذه األعداد ال تشمل الشباب 
الذين يدرسون خارج دولهم، وعادة ما يكونون 
من الرجال بداًل من النساء. وعلى الرغم من أن 
مستويات المشاركة في سوق العمل ما زالت 
ضعيفة في العالم العربي، إال أن مستوى التغيير 

في هذه المنطقة هو ربما األعلى في العالم«.
واشار التقرير إلى أن »الدولة التي شهدت أكبر 
تقدمًا في اتجاه الفرص للنساء هي السعودية«.

المرأة اليمنية في آخر قائمة دول العالم التحاقًا بسوق العمل

إشراف:

هناء الوجيه

أصغر أديبة يمنية تفوز بجائزة عالمية لالبداع
فازت القاصة اليمنية أمة الله عثمان الحجي 
بجائزة  المسابقة األدبية العالمية "نبدع 
للرسول األعظم محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم، التي أقيمت بالعراق، كاصغر اديبة 

يمنية تفوز بجائزة عالمية لإلبداع.
واحتلت أمة الله الحجي من محافظة ذمار 

المركز األول في مجال القصة القصيرة عن 
القصة التي حملت عنوان » جهاد في الجحيم" 
والتي تناولت فيها معاناة عائالت المغرر 
بهم ممن ينظمون للجماعات االرهابية.. 
وعبرت عن سعادتها الغامرة بالفوز.. وقالت 
حسب حشدنت: "أهدي لليمن الحبيبة هذا 

الفوز ألنها حافزي االول لإلبداع والكتابة، 
مؤكدة أن القلم ورساله السالم سينتصران 
على ال��س��الح وال��ح��رب والفكر المتمرد 
والمتخفي في طيات عباءة سماحة االسالم 
وفضائله.. البريئ من تصرفاتهم وإساءاتهم 

له.

المرأة
والطفل
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أكد رئيس الهيئة التنسيقية للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عبده صالح 
الحرازي أن هناك 656 حدثًا دون سن الثامنة عشرة موقوف في السجون اليمنية  بينهم 100 حدث 

معرض لعقوبة االعدام.
وقال: في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني األول لمناهضة عقوبة االعدام لألطفال إنه ال يوجد أي 
تشريع يجيز عقوبة اعدام األحداث.. مشيرًا إلى أن محاكمة األطفال الموقوفين تتم في محاكم غير 
متخصصة، أضف إلى أن الكشف عن عمر الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره مازالت تتم 
بأساليب ال تواكب العصر. ودعا رئيس الهيئة التنسيقية مجلس النواب لإلسراع في إقرار التشريعات 
الخاصة باألحداث.. من جهتها أكدت مسؤولة الحماية باليونيسيف ميكايال بازيني انه من المحرم 

والمشين تنفيذ عقوبة االعدام على األطفال الذين لم تصل اعمارهم إلى 18 سنة.
وقالت: إن القانون اليمني يمنع تنفيذ هذه العقوبة على من لم يصلوا إلى السن القانونية، مؤكدة بأن 14 

دولة ال تجيز قتل األطفال وأن هناك 4 دول تمارس االعدام من ضمنها اليمن.

سبعيني ينهي عقوق 
ولديه بقنبلتين

أقدم أب في السبعين من عمره في حي مسيك 
بأمانة العاصمة على رمي قنبلتين يدويتين السبت 
إلى داخل منزله للنيل من ولديه ) خ ، ف ( ووضع 

حد لعقوقهما إياه .
وقالت الشرطة إنها نزلت إلى مكان الحادث وقامت 
بإسعافهما إلى المستشفى ، موضحة إن الشابين 
تتراوح أعمارهما بين 22-30 عاما ، وقد أصيبا 
بشظايا في الرجلين ، وأن حالتهما مستقرة حيث 
يرقدان في المستشفى لتلقي العالج ، فيما تتواصل 
ات في القضية لمعرفة أسباب ودوافع إقدام  اإلجراء
األب على هذا التصرف الذي كاد يودي بحياة ولديه 

اللذين نعتهما بعقوقه .

إنجاب األطفال يزيد إنتاجية 
الوالدين في العمل

أظ��ه��رت دراس���ة أمريكية حديثة، أن إنجاب 
األط��ف��ال يزيد من إنتاجية الوالدين في العمل، 
ويظهر هذا التأثير بشكل أكبر، لدى النساء اللواتي 
يصبحن أكثر نشاطًا، بعد إنجاب طفلين على األقل.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد دراسة 
عينات شملت أكثر من 10 آالف رجل وامرأة، الى 
أن الرجال الذين أنجبوا طفاًل واحدًا، كانوا على سوية 
واح��دة أو أقل في العمل من نظرائهم، الذين لم 
يسبق لهم اإلنجاب، في حين أن الرجال الذين أنجبوا 

طفلين أو أكثر، كانوا أكثر إنتاجية في العمل.
أما عند النساء، فكان التأثر أكثر وضوحًا، حيث 
أوضحت الدراسة أن النساء اللواتي لم ينجبن أطفااًل، 
كن أقل إنتاجية في العمل في مراحل متأخرة من 
حياتهن المهنية، كما أن النساء اللواتي أنجبن عدة 

أطفال كن أكثر إنتاجية طوال حياتهن المهنية.

التوتر  يه�دد
 عظام طفلك!

قالت الرابطة األلمانية ألطباء األطفال والمراهقين 
إن زيادة إفراز هرمون التوتر "الكورتيزول" في 
جسم الطفل - ولو بشكل طفيف - تهدد ثبات 
واستقرار عظامه، استنادًا إلى نتائج دراسة حديثة 

أجرتها جامعة بون األلمانية.
وتم إجراء هذه الدراسة على 175 طفاًل ومراهقًا 
تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا ويتمتعون 
بصحة جيدة. وتم أخذ عينتين من البول بفاصل 

زمني يبلغ عامًا. وفي موعد العينة

تحرير 8 نساء محتجزات
 في منزل بذباب

ح���ررت األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ف��ي م��دي��ري��ة ذب��اب 
الساحلية التابعة لمحافظة تعز 19 متسلاًل إثيوبيًا 

كانوا محتجزين لدى شخص في المنطقة.
 وقالت األجهزة األمنية أنه من بين المحتجزين 8 
ات القانونية ،  نساء وأنه تم التحفظ عليهن  لإلجراء
فيما يواصل األمن جهودهم لضبط صاحب المنزل 

الذي تمكن من الفرار أثناء عملية المداهمة.

اختطاف طبيبة طاجيكية 
في مأرب يثير قلقًا واسعًا

 ف���ي م���ؤش���ر خ��ط��ي��ر ع��ل��ى ت��ط��ور 
الجريمة في اليمن جراء تزايد االنفالت 
األم��ن��ي وف��ي انتهاك ص���ارخ لتعاليم 
ال��دي��ن واالع�����راف اليمنية أق��دم��ت 
مجموعة مسلحة على اختطاف طبيبة 
في مأرب يوم األربعاء تحمل الجنسية 

الطاجيكية.
وأوضح مسؤول محلي 
يعمل ف��ي المستشفى 
ال��ع��س��ك��ري ب��م��أرب إن 
م��س��ل��ح��ي��ن اخ��ت��ط��ف��وا 
الطبيبة "جوليا روف 
اي����ف����ا"، وت���ع���م���ل ف��ي 
المستشفى ف��ي قسم 

"النساء والوالدة".
وأش���ار ال��م��س��ؤول إلى 
أن شهود عيان أف��ادوا 

بأن "الخاطفين كانوا يستقلون سيارة 
ح��م��راء على متنها سبعة مسلحين، 
واخ��ت��ط��ف��وا الطبيبة م��ن أم���ام سكن 

األطباء بالشارع العام بالمحافظة".
وبالقرب م��ن مبنى البنك المركزي 
وال���ذي ت��ت��واج��د فيه ح��راس��ة البنك، 
مرت سيارة الخاطفين من 
إح��دى النقاط العسكرية 

دون أن يعترضها أحد..
وحسب مصادر محلية 
ف��ق��د ت��ح��رك ال��خ��اط��ف��ون 
إلى وادي عبيدة.. وهذه 
لجريمة تفتح مخاوف  ا
جديدة من تعرض النساء 
لعمليات االختطاف دون 
اكتراث بالشرع والعادات 

اليمنية.

كشف  وكيل وزارة التخطيط لقطاع 
التنمية، عبدالله الشاطر، خالل حضوره 
اللقاء ال��ت��ش��اوري للقطاعات الحكومية 
المعنية والمانحين، مؤخرًا بصنعاء، إلى 
أن 50% من أطفال اليمن يعانون من 
مشكلة التقزم بسبب سوء التغذية وهو 
ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل البالد.

مشيرًا ال��ى ان ه��ن��اك ترتيبات جارية 
لعقد لقاء موسع مع المانحين خالل الفترة 
القريبة المقبلة لبحث تمويل تنفيذ خطة 

لرفع مستوى األمن الغذائي.
من جانبه، لفت نائب وزي��ر التخطيط 
والتعاون الدولي ، مطهر العباسي، اإلنتباه 
إلى أن المؤشرات المتعلقة بسوء التغذية 

تنذر بخطر كبير وانعكاسات كارثية 
على مستوى تحقيق األه��داف التنموية، 
داعيًا إلى سرعة استكمال الوثيقة الخاصة 
بتحسين ورفع مستوى األمن الغذائي في 
ب��الده ليتم عرضها على مجلس ال��وزراء 

للموافقة عليها والبدء بتنفيذها.

في مؤشر على خطر التدهور األمني

»االعدام«  100 حدث يمني بالسجون مهددين  بــ

50% من اطفال اليمن يعانون من التقزم


