
قالت وزارة الخارجية البريطانية، في 
تقرير لها إن االنتهاكات لحقوق االنسان 
في اليمن كبيرة ، وذلك خالل الفترة من 
إبريل  إلى يونيو 2014 مقارنة بالّربع 
السابق من العام.. وأشارت إلى أنه مازال 
يتعين على الحكومة اليمنية بذل جهود 
كبيرة لضمان تحسن ح��ق��وق االن��س��ان 

وحرية الرأي والتعبير.
ولفتت إلى حصول تقدم بسيط جدًا في 
األخ��ذ بتوصيات مؤتمر الحوار الوطني 
بشأن المسائل األساسية المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، رغم أن الحكومة وقعت خطة 
عمل مع األمم المتحدة إلنهاء ومنع تجنيد 
األطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية 
وص��ادق��ت على بيان العمل ال��ص��ادر عن 
القمة العالمية إلنهاء العنف الجنسي في 

حاالت الصراع.
وأك����دت ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة في 
تقريرها حول اليمن، أن عقوبة اإلعدام 
ما زال معمواًل بها في اليمن، اضافة الى ان  
التمييز ضد النساء في كافة أوجه حياتهن 

مستمر.
وأشارت إلى رفض البرلمان اليمني، سن 

قانون بتحديد السن األدنى للزواج.
وأك��د التقرير أن المملكة المتحدة، 
ستولي اهتمامًا شديدًا لكيفية شمول 
توصيات مؤتمر ال��ح��وار الوطني بشأن 
مسائل كالمصالحة وت��س��وي��ة ال��ص��راع، 
ولجنة للتحقيق بانتهاكات محتملة لحقوق 
اإلنسان في ع��ام 2011، وتحديد سن 
أدنى للزواج، وحرية االعتقاد والممارسات 
الدينية، في مسودة الدستور التي سوف 

تطرح لالستفتاء العام.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية، 
قدمت للبرلمان في شهر فبراير مسودة 
قانون األمومة المأمونة يشمل مادة حول 
السن األدنى للزواج، ورفض البرلمان هذه 

المادة وأقر باقي مواد القانون بدونها.
تجنيد االطفال

وكشف التقرير أن األمين العام لألمم 
المتحدة، أدرج اليمن حاليًا على القائمة 

باعتبارها واحدة من بين ثماني دول تجند 
فيها قوات األمن األطفال.

وكان اليمن وقع 14 مايو  على خطة 
عمل مع األمم المتحدة إلنهاء ومنع تجنيد 
األط��ف��ال ف��ي ال��ق��وات المسلحة. وتحدد 
خطة العمل خطوات واضحة لتسريح 
كافة األطفال المجندين في قوات األمن 
، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، ومنع 

تجنيد المزيد من األطفال.
ولفت التقرير إلى أن قوات األمن اليمنية، 
ستزال من قائمة األمين العام لدى إنجازها 
لهذه الخطوات بنجاح وبعد أن تتحقق 
األم��م المتحدة من اتخاذ كافة التدابير 

المتفق عليها في خطة العمل.
وأشار التقرير إلى أنه مازالت هناك أنباء 
عن استمرار جهات غير حكومية في 

تجنيد واستخدام األطفال في الصراع.
وح��ث التقرير الحكومة على توثيق 
ح���االت ال��ج��ن��ود األط���ف���ال وإب����الغ األم��م 

المتحدة بها كما يجب.

تقول اشراق الماخذي ناشطة حقوقية: من قبل 
ان يطل العيد والمواطن يعاني ويحتار امام العديد 
من المنغصات المادية واالقتصادية ويقف بعجز 
أمام القائمة الطويلة من المتطلبات والتجهيزات 
والمشتريات الستقبال العيد  مما ح��ول الفرحة 
بالعيد إلى كابوس مرير في ظل األوضاع المعيشية 
الصعبة التي يعيشها الناس.. وزاد على تلك المعاناة 
تلك العيدية التى اهدتها الحكومة في التوقيت غير 
المناسب الضافة جرعة مريرة لحياة اليمنيين من 
خ��الل رف��ع الدعم عن المشتقات النفطية  الذي 
يترتب عليه العديد من المصاعب الجديدة، وكان 

ينبغي في مثل هذا التوقيت  ان 
يقدم للمواطن عيدية او اكرامية 
او اي ش��يء من شأنه ان يعينه 
ويسهم ف��ي اس��ع��اده ويجعل 
استقباله للعيد متميزًا , لكن 
ل��الس��ف ن��ح��ن ن��ع��ي��ش ف��ي ظل 
حكومة ال تراعي المواطن في 
اي جانب من الجوانب حتى على 
مستوى احترام مناسبة دينية 

واالحتفاء بأجوائها. 
جراعة قاتلة 

ح��ن��ان ق��اط��ن ب��اح��ث��ة.. قالت: 
الش��ك أن عيد الفطر المبارك 
استقبله اليمنيون وسط ظروف 

استثنائية يعيشها الوطن وذلك من شأنه ان يزيد 
معاناة المواطنين الذين اصبحوا يعانون  الفقر 
وعدم القدرة على توفير اهم اساسيات الحياة لهم 
والسرهم وهذا ما أثبتته التقارير الدولية والمحلية 
والتي تؤكد أن نسبة الفقر اصبحت تمثل ارقامًا 

مفزعة .

من ذلك ما أشارت  اليه دراسة- أجراها مركز اليمن 
للدراسات واإلعالم- إلى تراجع مستوى دخل 74 
% من األسر اليمنية خالل السنة الحالية، مقارنة 
بمستوى دخلها العام الماضي, في حجم اإلنفاق 
االستهالكي لليمنيين خالل رمضان وبينت أن 82 
% من األسر اليمنية ال تغطي إيراداتها نفقاتها 
الشهرية، في حين أن 85 % من موظفي القطاع 
الحكومي ال تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم، في 
مقابل 78 % من موظفي القطاع 

الخاص, 
 فتخيلوا واق���ع االس���ر ف��ي ظل  
ميزانية تعرضت للتآكل الكامل 
ف��ي شهر رم��ض��ان، والمشكلة أن 
ال��ت��وق��ي��ت ي��ص��ادف ع��ي��د الفطر 
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه م���ن ك��س��وة ال��ع��ي��د 
ومصروفات مرتبطة بالمناسبة، 
ك��م��ا أن���ه ب��ع��د ذل���ك ي��أت��ي موسم 
المدارس والجامعات وهي بحاجة 
لصرفيات.. وك��ل ه��ذا يفاقم من 

المشكلة..
وأض���اف���ت ح���ن���ان: ال��م��ري��ر في 
الموضوع وبعد كل هذه الظروف 
أن الحكومة ال تبالى بهم المواطن وتختار توقيتًا 
وكأنها تريد ان تسدد الضربة القاضية لهذا المواطن 
المسكين وت��ق��وم ب��رف��ع ال��دع��م ع��ن المشتقات 
النفظية لتبدأ رحلة تجرع الجرعة المريرة فرفع 
الدعم يترتب عليه الغالء في كل شيء والغالء قد 
كان موجودًا اصاًل ولكن مع الوضع الجديد سيزداد 

ليقصم ظهر المواطن ال��ذي لم تفكر الحكومة 
فيه قبل اتخاذ هذا القرار اذا فرضنا انها قرارات 
لالصالح ومعالجة االوضاع ونأمل أن يكون مع الجرعة 
ات تساعد المواطن على التحمل مثل  مجمومة اجراء
ان تترتفع المرتبات وتوفر فرص عمل  وتعالج 

البطالة اما بهذا الشكل فهي جرعة ظالمة وقاتلة.
حياة كريمة 

من جانبها تحدثت حنان االكوع 
طبيبة قائلة: أزم��ة المشتقات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ي���ع���ان���ي م��ن��ه��ا ك��ل 
الموطنيين من فترة وزاد على 
ذل��ك االزم��ات االقتصادية  التي 
نغصت فرحة اليمنيين بالعيد.. 
ف��ل��م ي��ع��ش معظمهم ف��رح��ة 
المناسبة وم��ا ان مر ي��وم العيد 
حتى س��ارع��ت الحكومة باهداء 
جرعة جديدة للمواطنيين، هذه 
الجرعة موجعة والكل يرفضها  
والمواطن اليمني اصبح منهكًا 
مرهقًا ال يدري كيف يواجه كل 
هذا الكم من االزمات الكل يتساءل 
إلي متى ستستمر هذه المعاناة 

ومتى سيكون للمواطن احترامه من خالل توفير 
ابسط الحقوق وهي الحياة الكريمة.

فرحة مسروقة 
تقول مالك العزي- طالبة جامعية: بكل تأكيد أن 
غالبية المواطنين عاشوا أجواء العيد في هم وغم 

ابتداًء من كسوة األطفال ومتطلبات العيد، مرورًا 
بالبحث والطوبرة على المشتقات وصواًل إلى الجرعة 
القاتلة التي جعلتنا ال نفكر حتى مجرد تفكير 
بالخروج أو الذهاب إلى الحديقة أو أي مكان آخر 
باطفالنا ألن كل ما وفرناه سيكون ايجارًا للمواصالت 
في ظل االرتفاع فاذا تم ضبط تعريفة المواصالت 
العامة من المستحيل ان يجبر اصحاب التاكسيات 
على اسعار مخفضة وهم ال يالمون الن سعر الدبة 
البترول اربعة آالف ري��ال، فكيف يمكنهم جمع 
ثمنها، الحال كارثي، وال ندري هل لهذه المأساة 

من حل؟!!
اوضاع متردية 

ونختتم مع غ��ادة االش��ول ربة 
بيت والتى عبرت عن رآيها قائلة: 
نحن عشنا العيد بتلك الصعوبات 
ال��ت��ى ي��ع��ان��ي منها معظم اب��ن��اء 
ال��ش��ع��ب اليمني ال��ذي��ن اصبحوا 
ي���ع���ان���ون ال��ض��غ��ط ف���ي ال��ح��ي��اة 
االقتصادية والعجز في الموارد 
المالية.. أضافت: نحن النساء رغم 
ان اعماقنا تعاني الغصة واالنهاك 
إالَّ اننا نحاول ان نخفف عن ازواجنا 
وآبائنا وابنائنا ونبث في نفوسهم 
االمل بأن األوضاع سوف تتحسن.. 
وألن��ن��ا ال نستطيع ف��ي ظ��ل هذه 
األوض��اع المتردية ان نعيش إال على أمل ان هناك 

تحسنًا سياتي يومًا ما.
 إلى أن ما أقدمت عليه حكومة الوفاق من 

ً
الفتة

اقرار جرعة بذلك الشكل المفجع سيضع حدًا لحجم 
المعاناة التي يعيشها المواطن أو سيفجر ثورة جياع 

تأكل األخضر واليابس ولن تستثني أحدًا.

إشراف:

هناء الوجيه

تسليم وفاء الشهري للسعودية
كشف مصدر أمني رفيع عن هوية المرأة التي سلمتها اليمن 
للسلطات السعودية قبل أيام مع 7 عناصر مطلوبين أمنيًا، هي 

زوجة القيادي الصريع سعيد الشهري.
وأكد المصدر ل�وكالة "خبر" لألنباء- مشترطًا عدم الكشف عن 
اسمه- أن وفاء الشهري وقبض عليها في منطقة قبلية شرق 

صنعاء، برفقة 3 آخرين، يمنيين وسعودي، وكانوا في الطريق 
إلى مدينة الشحر بمحافظة حضرموت..

في حين ذكر القيادي في القاعدة، اليمني ناصر الوحيشي، 
أن سعيد الشهري، ك��ان يسكن هو وزوج��ت��ه، التي هربت من 
السعودية ومعها أبناؤها من زوجين مختلفين، من دون إذن 

منهما، في غرفة صغيرة، حيث يقضي أمور حياته ما بين المنام 
واألكل والمطبخ.

وذكر اليمني، قاسم الريمي، القائد العسكري للتنظيم، أن 
سعيد تعرض لثالث محاوالت قتل، حيث قتل في المرة الرابعة، 

وكان قد فقد بصره قبل مقتله في عمليتين مختلفتين..

الحكومة عّيدت بنا!!
قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتوقيته غير المناسب  حال 
عن��د الكثيرين م��ا بين الفرحة باالج��واء العيدية وبي��ن المواطن الذي 
اجب��ر عل��ى الغوص عميقا  ف��ي حالة من التوتر والضج��ر واالرهاق جراء 
اللحظ��ات وااليام التى يش��وبها العديد من المش��قات الحياتية والذي 
 في غد قد يأتي بواقع 

ً
يتمنى المواطن معها ان تمر االيام وتنقضي أمال

مختل��ف.. حول األج��واء العيدية وكيف تصفها الم��راة اليمنية في ظل 
مصاحب��ة تلك الفرحة لمنغصات الحي��اة االقتصادية والمادية الصعبة 
باالضافة الى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والجرعة المريرة 
التي تترتب على ذلك تحدثت عدد من الشخصيات النسائية وهذه هي 

الحصيلة:

المرأة
والطفل
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حلقة نقاش حول العقم 
والزواج المبكر في عدن 

تقرير بريطاني: البرلمان رفض قانونًا لتحديد سن الزواج 

األمم المتحدة تدرج اليمن ضمن قائمة الدول التي تجند األطفال

»الميثاق« عن أجواء العيد: شخصيات نسائية يتحدثن ل�

إشراق المأخذي:
 األوضاع المعيشية 

حولت العيد الى 
كابوس

حنان قاطن: 
نأمل بإجراءات تخفف 
من معاناة المواطنين

مالك العزي: الحكومة جعلت العيد همًا وغمًا

حنان األكوع: 
المواطن ال يدري 
كيف يواجه االزمات

غادة األشول: 
رغم كل معاناتنا 
 أننا نعيش على 

ّ
إال

حسن األوضاع
ُ

أمل ت

نظمت الجمعية اليمنية للمرأة والخدمات االجتماعية بالتعاون 
مع جمعية االس��رة ومنظمة اليونيسيف بعدن السبت حلقة 
نقاش توعوية حول العقم والزواج المبكر بمشاركة عدد من 
اطباء مستشفى الجمهورية والوحدة و22 مايو والمستوصفات 
الطبية بالمحافظة  تم فيها مناقشة العقم عند الذكور واإلناث 
وأسبابه وطرق عالجه وكذا العوامل الوراثية منها لألسرة التي 

تصاب بالعقم. 
وشددت الحلقة النقاشية على أهمية اجراء الفحوصات الطبية 
قبل الزواج لمعرفة الحاالت واألسباب وصرف العالجات المناسبة 

لها . 
كما جرى استعراض اخطار الزواج المبكر وما له من تأثيرات 
سلبية على حياة وصحة الفتاة الصغيرة وتعرضها لعدة عوامل 

نفسية تؤثر على عملية االنجاب السليمة . 

مقتل طفلين 
وامرأة في مأرب

ذكرت مصادر محلية في مارب  ان االشتباكات المسلحة بين 
الجيش  ومسلحين  قبليين  ادت الى مقتل طفلين وامراة في 
الطريق العام , بمنطقة ص��رواح  محافظة مارب ..واوضحت 
المصادر ان قوات  الجيش تمكنت من السيطرة على المنطقة 
التي تعرض فيها انبوب النفط للتفجير وعلى ضوء ذلك  تمكنت 

الفرق الهندسية من اصالح االضرار . 


