
إشراف:

هناء الوجيه

هيومان رايتس تحث اليمن على إقرار قانون تحديد سن الزواج
حثت منظمة هيومان رايتس ووتش على إقرار القانون الذى يحدد سن 

18سنة كحد أدنى لسن زواج الفتيات فى اليمن.
وأف��ادت المنظمة فى بيان أوردت��ه شبكة )سكاى نيوز( اإلخبارية 
البريطانية )األح��د( بأن وزي��ر الشئون القانونية محمد المخالفى 

سيقدم مسودة القانون للحكومة فى وقت الحق، موضحة أن مجلس 
الوزراء سيناقش القانون قبل أن يحيله للبرلمان. ومن جانبه، قال نديم 
حورى- نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا فى 
المنظمة: "إن مسودة القانون بارقة أمل حقيقية آلالف الفتيات اليمنيات 

المعرضات للزواج فى سن الطفولة ".

المرأة
والطفل
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انتخب نحو 63 برلمانيًا وبرلمانية من األطفال يمثلون كافة 
أطفال اليمن من البنين والبنات- السبت- هيئة جديدة لرئاسة 
برلمانهم اسفرت عن فوز مرام نصر العريقي رئيسة لبرلمان 
األطفال، وعلي عبدالحميد الصغير نائبًا أول لرئيس البرلمان، 

وأمة الرزاق عبدالرب المرح نائبًا ثانيًا لبرلمان األطفال.
وألقت رئيسة برلمان األطفال المنتخبة كلمة لها في القاعة 
الكبرى لمجلس النواب عبرت فيها عن شكرها العميق للثقة التي 
أوليت لها من قبل ممثلي أطفال اليمن .. داعية الجميع إلى العمل 

معًا لتحقيق أهداف البرلمان..

العريقي والصغير والمرح 
يفوزون برئاسة البرلمان

 كان ذلك جانب من حديث األستاذة انتصار العبيدي- مدير 
مشروع القيادات النسائية باتحاد نساء اليمن ومدير حملة »القيادات 
النسائية تساند الفترة االنتقالية بمختلف مراحلها«- والتي قالت: 
المشروع تم تدشينه في مطلع هذا العام ضمن انشطة المؤسسة 
الوطنية للتنمية وحقوق االنسان تحت شعار مشاركة المرأة في 
صناعة مستقبل اليمن استحقاق يجب الوصول اليه والهدف منه 
توضيح اهمية المشاركة النسائية وضرورة زيادتها في دعم المرحلة 
االنتقالية ومخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضايا المرأة 
وحقوقها ومتابعة ومناصرة مخرجات الحوار الوطني النهائية الخاصة 
بالمرأة وعددها 40 مخرجًا وكذلك تأكيد دور المرأة كشريك أساسي 
ومؤثر في هذه المرحلة المهمة..وأضافت: ان على النساء االستمرار 
في الضغط والعمل على كسب الحشد والمناصرة لهذه المخرجات 
من اجل ان تترجم قضايا المرأة وحقوقها المصوت عليها في مؤتمر 

الحوار وتصاغ بشكل واضح في الدستور الجديد.

أنشطة المشروع 
وعن انشطة المشروع أوضحت العبيدي ان المشروع قام بتدريب 

ع��دد كبير م��ن االع��الم��ي��ات وال��ن��اش��ط��ات- حقوقيات وباحثات 
اجتماعيات- يمثلن منظمات ومؤسسات مختلفة وكذلك نساء فاعالت 
في المحيط  المجتمعي باإلضافة لناشطين وصحفيين شباب مناصرين 
لقضايا الحقوق والمرأة بشكل عام، وقد قدم التدريب معلومات 
ومعارف حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بقضايا المرأة 
وذلك من أجل مناصرة هذه المخرجات والتعريف بها بما يسهم في رفع 

مشاركة المرأة سياسيًا واالنتصار لقضايا النساء بشكل عام.
 كما نفذ المشروع  حلقات نقاشية تؤيد وتساند مخرجات الحوار 
فيما يتعلق بقضايا المرأة واهمية مشاركتها في نشر الوعي بأهمية 
المخرجات المتعلقة بها، ودور المرأة في مناصرة ودعم المرحلة 
االنتقالية خاصة مرحلة االستفتاء على الدستور الجديد واالنتخاب 
باإلضافة الى دورها في الدستور الجديد بحكم تمثيلها في لجنة 
 إلى ان المشروع نفذ حملة 

ً
الصياغة واستحقاق المخرجات.. مشيرة

توعوية في الوسائل االعالمية المختلفة ووزع الملصقات والبوسترات 
التوعية بهذه المخرجات في الجامعات والمعاهد واالماكن العامة 
ع من ألف امرأة ناشطة 

ّ
وكذلك صدر عنه بيان ختامي وميثاق شرف ُوق

مناصرة لمخرجات الحوار الوطني المتعلقة  بقضايا المرأة ورفع البيان 
الى االمانة العامة للحوار الوطني واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء 
اليمن ووزارة حقوق االنسان.. الى جانب ذلك هناك استمرارية في 

تنفيذ العديد من االنشطة التي تناصر وتدعم ذات الهدف.
اهم المخرجات 

عنى بقضايا المرأة قالت انتصار العبيدي: 
ُ

وعن اهم المخرجات التي ت
لعبة المرأة دورًا كبيرًا داخل مؤتمر الحوار للخروج بمخرجات مشرفة 
ورائعة وهي جهود ال يمكن نكرانها وكلها تخدم قضايا المرأة 
وتناصر حقوقها، واذا تحدثنا عن المخرجات فكلها تمثل اهمية 
كبيرة ولكن سوف اعبر هنا عن مخرج مهم وهو الكوتا النسائية 
وتحديد نسبة ال� 30 % للمرأة في كافة السلطات والهيئات اإلدارية 
والتنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية )بما فيها األحزاب 
والنقابات وكل الهيئات المنتخبة( كمبدأ دستوري حاكم، وهذا 
المخرج وهو إنجاز جاء بعد خالفات محتدمة بين القوى المدنية 
والقوى التقليدية التي عارضت بشدة هذا القرار الذي بالفعل 
ن المرأة 

ّ
يعتبر حدثًا تاريخيًا بالغ الداللة واألهمية ومن خالله تتمك

من انتزاع اعتراف المجتمع ومؤسسات الدولة بها كفئة اجتماعية 
فاعلة ومؤثرة وصانعة قرار في الحياة العامة.

كلمة أخيرة.. 
وأك��دت مدير مشروع القيادات النسائية في ختام حديثها 
»الميثاق« على ضرورة مشاركة المرأة من اجل بناء اليمن الجديد،  ل�
كما ان لها ادوارًا كبيرة مناطة بها لتحقيق النهوض والتنمية 
والتطور السياسي واالجتماعي واالقتصادي، وينبغي ان يدرك تلك 
االهمية كافة افراد المجتمع، وعلى النساء انفسهن ان يواصلن المسير 
في طريق النضال من اجل االستحقاق العادل والعمل على ترسيخ 
المخرجات والمطالب العادلة  في الدستور الجديد بما يضمن حق 

نساء في الضالع يقطعن الطريق4 أمور ال تستطيع حواء العيش بدونها

الضالع- محمد الشعيبي
قام العشرات من النساء واألطفال في مدينة قعطبة محافظة الضالع بقطع الطريق العام صنعاء 
-عدن مما تسبب بتوقف حركة السير وظلت مئات السيارات والشاحنات عالقة وذلك احتجاجًا 
على انقطاع المياه والكهرباء عن مدينة قعطبة، منددين بالعقاب الجماعي من ِقبل المواطنين 
جراء المعاناة اليومية بسبب انعدام الخدمات األساسية المتمثلة بمياه الشرب والتيار الكهربائي.

وحملوا حكومة الوفاق ومحلي المحافظة والمديرية المسؤولية الكاملة عما قد يترتب من تصعيد 
في حال عدم االلتفات لقضايا المواطن وتوفير الخدمات األساسية له.

الجدير ذكره أن معظم مديريات محافظة الضالع ومنها قعطبة تشهد تدهورًا كبيرًا في 
جانب الخدمات وتوقف المشاريع منذ سنتين، األمر الذي زاد من تذمر المواطنين جراء ما تعانيه 
المحافظة من إهمال من قبل حكومة باسندوة وتنصلها عن الوعود التي وعدت المواطنين بها 

بتوفير الخدمات الضرورية.

تختلف اهتمامات المرأة ورؤيتها ونظرتها الى الحياة في 
كل مرحلة من مراحلها، ولكن على الرغم من ذلك هناك امور 
ثابتة ال تستطيع بنات حواء على اختالف أعمارهن واجناسهن 

واهتماماتهن الحياة بدونها وهي : 
- الحب : 

ال تستطيع المرأة ان تعيش بدونه وهنا ال يمكن حصر مفهوم 
الحب فى عالقة الرجل والمرأة ففي عالمها هناك مفهوم مختلف 
تمامًا للحب وهو حب كل شيء  في الحياة ألنها ال تستطيع ان تعرف 

معنى وقيمة الحياة بدون الحب. 
- العائلة : 

التستطيع المرأة ان تعيش بدونها وال تقوى على االستغناء عن 
العائلة التي تربت وشبت فيها وعندما تبلغ  سن الزواج فإن كل 

حلمها تكوين عائلة جديدة. 
- االهتمام : 

التستطيع العيش بدون الدالل والمديح  واالطراء،  فدائمًا ما 
تحب ان تكون محط اهتمام من حولها، وتشعر بسعادة غامرة 

عندما تدرك انها محل اهتمام الجميع. 
- المالبس والمكياج : 

ال تستطيع المرأة ان تعيش بدون التسوق واقتناء المالبس 
االنيقة وحقائب المكياج الجميلة وهذا ليس من صغر عقلها ولكن 

الرغبة الدائمة بأن تكون جميلة وجذابة وان تكون امرأة مميزة .
ومهما اختلفت نظرة المرأة الى الحياة وتغيرت رغباتها، تظل 
هناك امور ثابتة ال تقوى على العيش بدونها فهي مصدر سعادتها 

وتجعلها قادرة على عيش حياة متوازنة وجميلة .

العبيدي لـ »الميثاق«:

 مشاركة المرأة ضرورة من أجل بناء اليمن الجديد
المرأة شريك في بناء اليمن الجديد ومشاركتها في المرحلة االنتقالية استحقاق ال رفاهية وهذا ما هدفنا 
الى إيصاله وتحقيقه من خالل مش��روع "القيادات النس��ائية تس��اند المرحلة االنتقالية بمختلف مراحلها"  
لدع��م مخرج��ات الح��وار الوطني الخ��اص بقضايا الم��رأة، وقد بدأت المؤسس��ة الوطني��ة للتنمية وحقوق 
االنسان بتنفيذ هذا المشروع  مع انتهاء مؤتمر الحوار من اجل االستمرار في دعم ومساندة حق المرأة في 
المشاركة والتمكين والتواجد الفاعل، وسيستمر مردود انشطة المشروع الى ان تتحقق االهداف المرجوة 

كون مشاركة المرأة تعكس اثرًا ايجابيًا على كافة مناحي الحياة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا..

زون قدرة
ّ
األحفاد يحف

 المسّنات الدماغية
ز قدرة 

ّ
تمضية بعض الوقت مع األحفاد أسبوعيًا قد تحف

ات الدماغية، بحسب دراسة جديدة. وذكر موقع "هلث 
ّ
المسن

داي نيوز" األميركي أن الباحثين لدى جمعية أميركا الشمالية 
ات القليل من الوقت كل 

ّ
المعنية ، وجدوا أن تمضية النساء المسن

أسبوع مع األحفاد يساعدهن على تعزيز قدراتهم العقلية.
لكن الدراسة بّينت أن رعاية األحفاد لخمسة أيام أو أكثر قد 
يكون له تأثير سلبي على القدرة الدماغية لتلك النساء. واظهرت 
الدراسة  أن اللواتي ُيمضين يومًا في األسبوع فيدرعاية أحفادهن 
سّجلن أفضل النتائج في اإلختبارات الثالثة، في حين أن اللواتي 

يمضين 5 ايام  أو أكثر سّجلن أسوأ النتائج.
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة مارغري غاس: "إننا 
بحاجة لمعرفة المزيد عن تأثير كون المرأة جدة على صحتها 
المستقبلية بسبب مثل هذا الدور المهم واالجتماعي المشترك 

بين النساء في سن ما بعد انقطاع الطمث".


