
وقد كان برنامج التحويالت النقدية المشروطة، 
الذي يستهدف مساعدة الفتيات في الصفوف من 
الرابع إلى التاسع بالمناطق المحلية المحرومة 
في محافظات بعينها، فعااًل في تشجيع اآلباء على 
السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة.. وفي الفترة 
من 2004 إلى 2012م، وفي إطار المشروع األول 
للتعليم األساسي، قدمت أكثر من 275 مدرسة 
يمنية التحويالت النقدية لألسر المستحقة، ليستفيد 
منها في النهاية أكثر من 39 ألف طالبة في العام 

الدراسي 2011/2010م
ووفقا لتقرير دولي حصلت عليه »الميثاق« فإنه 
يشترط للحصول على اإلعانات النقدية الحضور 
بنسبة ال تقل عن 80% والحصول على درجات النجاح 
واالنتقال للصف التالي مع عدم السماح بالرسوب 
في الدراسة ألكثر من عام واحد. وعالوة على ذلك، 
وللتشجيع على االرتقاء بمستوى التعليم، تمنح 
الطالبات الالتي يحصلن في االمتحان النهائي في 
السنوات السادسة والتاسعة على مجموع 65% أو 

أكثر على عالوة تفوق.
وأصبحت الفتيات في الصفوف 
من الرابع إلى السادس يستحققن 
الحصول على ما يعادل 35 دوالرًا، 
والفتيات في الصفوف من السابع 
إلى التاسع على 40 دوالرًا.. وأفادت 
فرق العمليات التابعة للبنك الدولي 
بأن هذه الحوافز قد ساعدت على 

تغيير نظرة اآلباء لتعليم الفتيات.
وعن هذا البرنامج، يقول الدكتور 
عبدالرزاق األشول- وزير التعليم 
اليمني: »لقد استفاد اليمن من 
التحويالت النقدية المشروطة في 
زيادة التحاق الفتيات بالمدرسة 
نًا  األك��ث��ر حرما المناطق  ف��ي 
حيث ساعد نظام التعليم على 

استمرارهن في الدراسة...
»شاهدنا   : جيما ميا وتضيف 
ت��ح��واًل ف��ي األع����راف الثقافية 
التي كانت تحجب الفتيات عن 
ال��م��دارس، واستطعنا تخفيف 
العبء المالي على اآلب��اء. وغدا 
هناك المزيد من الفتيات في 
المدارس بالمناطق النائية، وبات 

من المرجح أكثر أن يواصلن الدراسة.«
الخطوات التالية

وفي إطار المشروع الثاني لتطوير التعليم األساسي 
في بالدنا، والذي تمت الموافقة عليه في فبراير 
ضمن منحة بقيمة 66 مليون مقدمة من المؤسسة 
الدولية للتنمية، ستقوم الحكومة بتعيين وتدريب 
وتوزيع 700 معلمة إضافية في المناطق الريفية 
ومواصلة برنامج التحويالت النقدية المشروطة 
لتعليم الفتيات، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل 25 
ألف طالبة إضافية. كما سيركز المشروع الجديد على 
جودة التعليم من خالل صقل مهارات القراءة لدى 

الطالب في الصفوف من األول إلى الثالث.
وقد طلب اليمن أيضا منحة من المبادرة العالمية 

للتعليم من شأنها مساندة تحقيق المساواة في 
فرص حصول الفتيات على التعليم، وغير ذلك من 

أنشطة إصالح نظام التعليم إلى 2015م.
الجدير بالذكر ان اليمن يواصل تحسين معدالت 
التحاق الفتيات بالمدارس واالرتقاء بجودة التعليم 
في اطار مشروع الحق تمت الموافقة عليه في فبراير 
2013م ويمضي في طريقه إلحراز تقدم على صعيد 
الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بالتعليم 
بحلول عام 2015م من خالل توظيف وتدريب 
المعلمات في المناطق الريفية.. كما يتم تقديم 
مساعدات نقدية لألسر التي تعيش في المجتمعات 
المحلية المحرومة حيث تنخفض نسبة التحاق 
الفتيات بالمدارس وبقائهن فيها عن المتوسط 

السائد على المستوى الوطني بدرجة كبيرة.

ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي في ابريل 
الماضي ان هناك فجوة واسعة بين المعلمين من 
الجنسين في بالدنا، وهو ما يمثل عائقًا أمام التحاق 
الفتيات بالمدارس حيث يرفض بعض أرباب األسر 
من الذكور الذين تتسلط عليهم األفكار التقليدية 
تلقي بناتهم وأخواتهم وبنات أخواتهم وبنات 
إخوانهم التعليم على أيدي معلمين من الذكور.. 
ففي عامي 2010 و2011م لم يكن عدد المعلمات 
في مدارس التعليم األساسي والثانوي الحكومية 
يتجاوز 28% من إجمالي عدد المدرسين.. وتقدر 
وزارة التعليم العدد المطلوب لتقليص النقص 
الحاد الذي تعانيه المناطق الريفية في المعلمات 

بنحو 4500 معلمة.
ويشير التقرير الى انه ومن اجل التصدي لهذا 
التفاوت، أطلقت الحكومة اليمنية عام 2007م 
بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق 
البنك الدولي المعني بمساعدة أشد بلدان العالم 
فقرًا.. نظامًا للتعاقد مع المعلمات في المناطق 
الريفية ودرب��ت منذ ذلك الحين 550 معلمة تم 
اعتماد 525 منهن.. وفي إطار المشروع أتمت 490 

معلمة برنامج التدريب.
وف��ي ه��ذا ال��ش��أن، تقول تومومي مياجيما، 
اختصاصية التعليم بمكتب منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي: إن المدارس 
المشاركة في برامج التدريب شهدت زيادة في أعداد 
الفتيات الالئي يلتحقن بها ويواصلن الدراسة، فيما 

تعرب المعلمات عن سعادتهن بوظائفهن.
وتضيف: »ك���ان م��ش��روع المعلمات 
في الريف ناجحًا في العمل 
مع وزارات المالية والتعليم 
والخدمة المدنية والسلطات 
المحلية ومجالس اآلباء، ليس 
وتوظيف  تحديد  ف��ي  فقط 
وت���دري���ب ال��م��ع��ل��م��ات، بل 
أيضًا في ضمان أن يصبحن 
موظفات بالدولة بعد التدريب، 
وضمن ذلك بقاء المعلمات في 
الريفية  بالمناطق  وظائفهن 

حيث تشتد الحاجة إليهن.«
وق���ال���ت إح����دى المعلمات 
ال��م��ت��درب��ات: »ال��ت��دري��ب، بال 
ش��ك، ي��ح��دث ف��ارق��ًا إذ يزيد 
ق��درة المتدربات على األداء 
والتخطيط.. ف��إذا قارنت بين 
هؤالء المعلمات الالئي تلقين 
ال��ت��دري��ب، وه���ؤالء ال��الئ��ي لم 
 . يتدربن، ستجد ف��ارق��ًا كبيرًا
فالمعلمات المتدربات يمكنهن 
طة  ببسا مة  لمعلو ا صيل  تو

للطالبات.«

حواجز أمام تعليم الفتاة
تحتاج إلى 4500 مدرسة

االثنين : 27 / 5 / 2013م 
 الموافق :17 / رجب / 1434هـ 

العدد: )1663( 15

في حفل تدشين ائتالف »أمل« 

د. أمة الرزاق حمد : البد من نصوص دستورية تضمن مشاركة المرأة سياسيًا 
دشن في القاعة الكبري لمجلس النواب ائتالف  

معًا إلشراك المرأة سياسيَا »أمل« اعماله والذي 
يهدف إلى دعم إشراك المرأة في مواقع صنع القرار السياسي 
بنسبة ال تقل عن 30% في السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية خالل عشر سنوات.. كما يهدف إلى تعزيز الصورة 
اإليجابية للنساء في مختلف الفعاليات، وإيصال قضايا النساء 

الصحية والتعليمية والسياسية إلى صانعي القرار.
وفي حفل التدشين الذي حضره ممثلو االح��زاب أكدت 

الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون االجتماعية والعمل 
االمين العام المساعد للمؤتمر في كلمة لها على اهمية 
هذا االئتالف الذي يضم نساء من أحزاب متنوعة ومختلفة 
األيديولوجيات، وال��ذي يمثل فرصة لتوحد رؤى النساء 
وطرق عملهن لدعم ايصالهن إلى مواقع اتخاذ القرار سواء 
في احزابهن أو في مختلف المواقع والمراكز التي تتناسب 
مع دورهن في بناء اليمن .. وطالبت الدكتورة حمد بضرورة 
وجود نصوص دستورية تؤكد أحقية النساء بالمشاركة 

والتواجد في مواقع إتخاذ القرار.
بدورها القت رئيسة ائتالف معَا إلشراك المرأة سياسيَا 
»أمل« حسيبة شنيف وعضوة االئتالف الهام الكبسي كلمتين 
اشارتا إلى أن االئتالف يضم نساء من تسعة أحزاب سياسية 
بهدف دعم اشراك المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار 
السياسي واهمية مشاركتها كناخبة ومرشحة في االنتخابات 
القادمة وتعزيز التشبيك والشراكة مع الجهات العاملة في 

قضايا المرأة.

رغم الزيادة الكبيرة في التحاق الفتيات بالمدرسة وإكمالهن التعليم االبتدائي في بالدنا خالل العقد الماضي، يذكر تقرير للبنك الدولي  
ان التفاوت بين الجنسين مازال حادًا.. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه معدالت إكمال الفتيات للتعليم االبتدائي من %33 في العام الدراسي 
2000/1999م إلى %53 عام 2011/2010م، فإن المعدالت المقابلة بين األوالد ال تزال أعلى بواقع %20 على األقل ، وذلك منذ العام الدراسي 

1999م وحتى اآلن، وتتجلى هذه الفجوة أكثر في المناطق الريفية، وتزداد سوءًا بالنسبة للفتيات على مستوى التعليم الثانوي.

طالبات الثانوية في الريف يواجهن معوقات 
ثقافية ومالية تحول دون إكمال تعليمهن

آيات قم يمنعون المرأة من الترشح 
للرئاسة اإليرانية

ق��ال محمد ي��زدي -العضو  
ال��ب��ارز ف��ي مجلس صيانة 
الدستور اإليراني- إنه ال يمكن للمرأة 
الرئاسية  االنتخابات  الترشح في 
للبالد.. وب��ذل��ك قضى على آم��ال 
نحو 30 امراة تقدمن للترشح لهذا 
المنصب في االنتخابات الرئاسية 
القادمة.. واضاف  يزدي: »إن القانون 

اإليراني ال يقبل إطالقًا بتولي امرأة 
أرفع مناصب البالد، ولن يتم السماح 
بهذا مطلقا«.. وكان 686 مرشحا قد 
تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئاسة 
الجمهورية االسالمية،  محل الرئيس 
اإليراني محمود أحمدي نجاد، الذي ال 

يستطيع الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

رئيسة الخوالني وتحدي القيود
تزوجت رئيسة الخوالني في سن مبكرة-  

شأنها شأن العديد من الفتيات في الريف 
اليمني وهي بعد في الصف السابع، وواجهت 
الكثير من الصعاب في مواصلة دراستها. وأصر 
أهل زوجها على أن تبقى بالمنزل وأن ترعى أسرة 
يصل عدد أفرادها من األطفال إلى تسعة... لكن 
كان لرئيسة رأي آخر، فقد استعانت بدعم زوجها 

للعودة إلى المدرسة.
أخذت رئيسة نفسًا عميقًا وعادت بذاكرتها عبر 
الماضي، وقالت: »كنت أضطر إلى اصطحاب 
أطفالي إلى المدرسة وأقطع قرابة 8 كيلومترات 
سيرًا على األقدام يوميًا.. الكثير من الفتيات في 
ضاحيتي كن يرفضن صداقتي ألنني كنت أدرس 

مع الفتيان«.
وثابرت رئيسة واجتهدت حتى أتمت تعليمها، 
وفي النهاية حصلت على فرصة للعمل كمعلمة 

متطوعة.
وعن هذه التجربة، تقول: »عندما التحقت 
بالمدرسة كان عدد الفتيات ال يتجاوز العشر، ولكن 
بعد عامين ما لبث هذا العدد أن ارتفع إلى خمس 
وتسعين.. وال يقتصر دوري اآلن على التدريس، 
بل إنني أيضا أدافع عن حق الفتيات في التعليم.«
اليوم، تبث رئيسة األمل في نفوس الفتيات 
اليمنيات حيث غدت واحدة من مجموعة طليعية 
من المعلمات الالتي تم تدريبهن للعمل في 
المناطق الريفية حيث يسهم نقص المعلمات 
بها في تدني معدالت التحاق الفتيات بالمدرسة 
واستمرارهن في الدراسة.. ورئيسة هي واحدة 
من العديد من الفتيات الالئي استفدن من مشروع 
للتعليم األساسي عمره ثماني سنوات يدعمه 
البنك الدولي في اليمن وانتهى في ديسمبر 

2012م.

تشكيل شرطة نسائية لمكافحة االغتصاب في مصر
التقت رئيسة المجلس القومي المصري للمرأة ميرفت التالوي  

-يوم األربعاء 22 مايو- مع أعضاء وحدة شرطة النساء الجديدة 
التي تم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية المصرية لمواجهة العنف ضد 

النساء.
 وقد أثنت التالوي في لقائها مع مساعد الوزير لحقوق اإلنسان حسين 
فكري على هذا القرار. وأشار فكري إلى أن هذا اللقاء سيكون بداية لتعاون 
وثيق مع المجلس القومي للمرأة.. وأوضح أن وحدة خاصة تتألف من عشرة 
ضباط ستتعامل مع حاالت التحرش الجنسي وغيرها من أشكال العنف، كما 

ستقدم المساعدة النفسية لضحايا هذا العنف

مطالبة بنسبة 30 %  
للمرأة في لجنة

 صياغة الدستور
ش��ددت ال��ن��دوة النقاشية  

لمؤسسة  ا نظمتها  ل��ت��ي  ا
اليمنية ل��ل��دراس��ات وص��ن��دوق 
 )NEDالديمقراطية األم��ري��ك��ي��ة
الدستور  معيارية  أهمية  على   )
الجديد في نصوصه بما يتوافق مع 
تطلعات ونضاالت المرأة اليمنية، 
ومع التزامات وتعهدات اليمن في 
المواثيق والمعاهدات الدولية.. 
وتطلعت ال��ى أهمية ال��ت��زام هذا 
األم��ر من كافة القوى السياسية 
واالجتماعية، وعلى رأسها الحوار 
الوطني، وكافة الفعاليات الالحقة 
المعدة للدستور، وبما ينسجم مع 
هذا الحق األصيل للمرأة اليمنية. 
وخاصة في ظل وجود قوى تقليدية 
ق��د تعيق ترجمة ه��ذا المحتوى 

الدستوري.
وأك��دت المشاركات على ضرورة 
لجنة صياغة  ف��ي  ء  لنسا ا تمثيل 
الدستور، بنسبة ال تقل عن %30، 
ومن مختلف التخصصات والخبرات 

القانونية والحقوقية.

فنانة صينية تفتتح 
معرضًا ألعمالها  

التشكيلية في اليمن 

افتتح في تعز معرض اآلثار والتراث 
اليمني للفنانة والباحثة الصينية 
الدكتورة يان مين وي الذي تنظمه 
مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة 

بمدينة تعز.
ويضم المعرض 58 عماًل فنيًا 
عن الرسم والمناظر الطبيعية 
لمختلف المدن اليمنية وبعض 

الوجوه.
وقالت الدكتورة يان مين وي 
انها رسمت مناظر اليمن قبل 
عشر سنوات، واآلن قدمت الى 
اليمن لدراسة الحضارة العربية 
ومنها اليمن، مشيرة إلى ان البالد 
تمتلك حضارة عظيمة وقديمة، 
م��ن خ��الل ال��م��ن��ازل وال��ع��م��ارة 

والمساجد.
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