
وبينت نتائج تقريرالتقييم المتعدد األبعاد 
لسبل المعيشة في المناطق المتأثرة بالنزاع 
في اليمن ال��ذي أج��راه برنامجا األم��م المتحدة 
اإلنمائي والغذاء العالمي ومنظمات دولية اخرى 
بالتعاون مع )5( وزارات يمنية - ان األصول 
العامة والخاصة تضررت بشدة خ��ال األزم��ة 
في المدن التي شهدت اضطرابات ناجمة عن 
تدهور األوضاع األمنية وقطع الطرقات وانعدام 
مشتقات النفط وانقطاع الكهرباء والخدمات 

األساسية.. 
وأوضح ان البطالة ارتفعت في القطاع الخاص 
إل��ى أكثر من 90% نتيجة ت��رك الكثير من 

العمال ألعمالهم بسبب تدهور األوضاع..
جريت في ديسمبر 

ُ
ولفتت الدراسة - التي أ

2013م وشملت في مرحلتها االولى محافظات 
أبين، وعمران، وحجة، وتعز - حصلت الميثاق 
على نسخة منها - إلى ان الصراع على االراضي 
والمياه شكل حوالي 75- 80% من الصراع 

في اليمن..
ووفقًا لدراسة االمم المتحدة التي تركزت حول 
شكل وتأثير النزاع ونقاط الضعف وأنشطة سبل 
المعيشة واألص��ول وغيرها.. فإن المحافظات 
االرب���ع المستهدفة تشكل نحو 25% من 
مجموع سكان الباد وتضم تركيبتها السكانية 
ما يقرب من 50% من النساء ويعيش حوالي 

80% من سكانها في المناطق الريفية..
وفيما بينت ال��دراس��ة ان تأثير الفقر طال 
مايقرب من ثلث سكان اليمن في العام 2006م 
، أكدت ان ذلك المعدل ارتفع إلى أكثر من نصف 
السكان في اليمن بمعدل 54.4% في عام 
2011م..موضحة أن الفقر ازداد في المناطق 
الريفية إلى 59% في 2011م من مستوى 

47.6% ما قبل أزمة 2011م..
واعتبر التقرير ان محافظة عمران تعد األعلى 
في معدالت الفقر بنسبة 63.9% تليها حجة 
47.5%، ثم محافظة أبين بنسبة %45.6 ، 

وتعز 37.8%، متوقعًا أن تصل معدالت 
الفقر إل��ى مانسبته 90% في بعض مناطق 

تلك المحافظات..
وأك��د التقرير: أن تعذر الوصول إلى الموارد 
اإلنتاجية وضياع الماشية وتدمير وتلف معدات 
اإلن��ت��اج والبسط على األراض���ي وال��م��زارع أثر 
على سبل المعيشة في حين أسهمت عوامل 
أخرى مثل العمل والتعليم والمياه واألراض��ي 

بشكل كبير في تصاعد ال��ص��راع��ات.. مشيرًا 
إلى أن الشباب الذين لم ينالوا قسطًا وافرًا من 
التعليم كانوا أكثر عرضة للتجنيد مع المجاميع 

المسلحة..
وفي الوقت الذي اعتبرت الدراسة ان قطاع 
البناء والتشييد يعد واحدًا من أكبر القطاعات 
التي توفر فرص عمل في اليمن للشباب، فقد 
عانى القطاع من خسائر فادحة خ��ال األزم��ة 

بفعل تعليق معظم أعمال البناء التي يمولها 
المستثمرون األجانب والحكومة، فيما نضبت 
االستثمارات الخاصة فجأة وفقد اآلالف من 
العمال غير الرسميين وظائفهم وتوقفت 
مبيعات العقارات فعليًا خال األزمة، باإلضافة 
إلى االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الناتج عن 
اعمال التخريب المستمرة لخطوط نقل الطاقة..
وبخصوص القطاع التعليمي في اليمن فقد 

اك��دت ال��دراس��ة تعطل خدمات التعليم على 
نحو خطير نتيجة الصراعات المسلحة التي 
شهدتها الباد عام 2011م وقادت إلى احتال 
المسلحين للمدارس وتضرر أج��زاء من البنية 
التحتية التعليمية.. وقالت: إن أزمة 2011م 
أدت إلى ارتفاع معدالت الغياب بين الطاب 

والمعلمين والموظفين اإلداريين التربويين..
وفيما يتعلق باستراتيجيات التأقلم والتكيف 
التي انتهجتها األسر المتضررة أشارت نتائج 
التقييم إلى أن األسر استخدمت استراتيجيات 
ش��ت��ى ل��اس��ت��ف��ادة ال��ق��ص��وى م���ن م���وارده���ا 
المحدودة وللنجاة من اآلث��ار السلبية للنزاع 
غير أن العديد م��ن استراتيجيات التأقلم 
كان لها أثر سلبي وتشمل خفض االستهاك 
سواًء في جودة الغذاء أو عدد الوجبات وبيع 
بعض األصول األسرية المهمة ومنع أطفالها 
من الذهاب إلى المدرسة لغرض العمل وإعالة 
األسرة واالستمرار في أنشطة سبل المعيشة 
حتى في البيئة الخطرة التي ال تتضح فيها 
أماكن األلغام األرضية أو يكونون فيها عرضة 
إلط��اق الرصاص من المسلحين، ناهيك عن 
االنضمام للجماعات المسلحة وتجار المخدرات 

والمهربين..
ات عاجلة  الدراسة اوصت بضرورة القيام بإجراء
جبرت 

ُ
لدعم المجموعات االشد هشاشة  التي أ

على اتخاذ استراتيجيات تأقلم ضارة ومؤذية 
وتضم النازحين واألسر التي ال عائل لها سواًء 
االسر التي أحد افرادها مصاب بإعاقة أو مشاكل 
في الصحة العقلية بسبب النزاع واألطفال والنساء 

الذين يعيشون في المديريات المحاصرة. 
وطالبت بسرعة تبني منظومة من السياسات 
يتم فرضها وإيصالها للمجتمعات بكل وضوح 
وشفافية.. وقالت: إن مسألة تمكين سكان اليمن 
في االط��ار المؤسسي والسياسات سيمكنهم 
م��ن ال��ح��ص��ول على سبل عيش كافية وآمنة 

ومستديمة..
وي��ؤك��د ال��ق��ائ��م��ون على المرحلة االول���ى من 
»الميثاق«: ان تنفيذ المرحلة الثانية  الدراسة ل�
والتي ستستهدف قرابة خمس محافظات يمنية 
جديدة ستكون خال االشهر القادمة من العام 
الجاري 2014م..  سيتم خالها تحليل موجز 
للهيكل االقتصادي والسياسي واالجتماعي 
اليمني على ضوء المسوحات المتوافرة حول 
تأثير االزمة على العمالة الماهرة وغير الماهرة 
والوضع المعيشي لألسر والمجتمع في المناطق 

المستهدفة.
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14

العدد:  )1700(
االثنين

 3 / 3 / 2014م  
1 / جماد أول / 1435هـ

التهديد بتصفية د. الشجاع بتهمة العلمانية
تلقى الدكتور عادل الشجاع- رئيس التحالف المدني-  

تهديدًا بالتصفية والقتل عبر رسالة فاكس الى 
مكتبه بتوقيع )فاعل خير( بتهمة انه علماني ومن المدافعين 

عن النظام السابق.
هذا وقد رفع الدكتور عادل الشجاع باغًا الى وزير الداخلية حول 
ات الازمة وتوفير  رسالة التهديد التي تلقاها ، مطالبًا باتخاذ االجراء
الحماية له من أي عمل عدواني قد يطال حياته بسبب التحريض 

ضده وضبط العناصر المتورطة بمثل هذه االعمال االجرامية.

»الميثاق« تنشر نص رسالة التهديد بما فيها من أخطاء 
وعبارات بذيئة وتهديد خطير إلطاع الرأي العام كيف يفكر 
صناع الموت والظاميون: بسم الله الرحمن الرحيم  القائل" ومن 
اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق" صدق الله العظيم
اما بعد هذه الرسالة موجهة إليك ع��ادل الشجاع بصفتك 
ثورجي النظام البائد وعضو مؤتمر الحوار وعلماني حقير 
وأكاديمي متخلف ومحلل سياسي متطفل فإننا نحذرك من 
القيام بأي فعل يعمل على إعادة النظام السابق بحجة انقاذ 

الوطن، وب��أي شكل ك��ان، نقول لك لن تنفعك المايين التي 
جعلت منك قوادًا لعفاش ونحذرك انت وزعيمك الجبان من 
االلتفاف على الثورة وإعادة إنتاج النظام الكهنوتي أو الدعوة 
إلى العلمانية ونقول لك بأننا لن نسكت ولن نسمي انفسنا لكن 
تأكد وتذكر بأننا قادرين على الوصول إليك وسنكون حاضرين 
في الوقت المناسب لردعك وأمثالك بالطريقة المناسبة وستكون 
عبرة لألولين واآلخيرين ولن تجد لك منقذًا.. فا تلومنا إال نفسك 

وقد اعذر من انذر..

67% من األسر اليمنية تضررت معيشيًا من أزمة 2011م
أظه��ر تقرير اممي حديث أن غالبية األس��ر اليمنية  تأثرت باألحداث التي تعرضت لها  

اليمن في العام 2011م بش��كل أو بآخر، مش��يرًا إلى ان مانسبته 67% من األسر تأثرت 
بش��كل كبير نتيجة تعطيل النزاعات لكافة الس��بل المعيشية من خالل ارتفاع مستويات غياب 
األمن والحواجز والتقطعات وارتفاع أس��عار المواد اإلنتاجية وغلق األسواق..وكش��ف التقرير ان 

االسر االفضل حااًل في المجتمع لم تكن محصنة من الضغوط خالل احداث 2011م..
وقال: إنه وبسبب النزاعات التي شهدتها اليمن في 2011م أصبحت عالقات األسر داخل والمجتمع 
متوت��رة م��ا أدى إلى تفكك رأس المال واعتماد اس��تراتيجيات مواجهة س��لبية من خ��الل التوتر على 
مس��توى المجتمعات بسبب انتشار األفكار السلبية واإليديولوجية المختلفة في جميع المناطق وكذا 

انتشار األسلحة واالنقسامات في المجتمع وجنوح الشباب إلى الجماعات المسلحة..

»الميثاق« - ماجد عبدالحميد

نسبة البطالة في القطاع الخاص نتيجة %90
ترك الكثير من العمال أعمالهم

معدل ارتفاع نسبة الفقر الكثر من %54.4
نصف سكان اليمن في 2011م

رت العالقات بين األسر 
ّ

األزمة وت
كت رأس المال

ّ
والمجتمع وفك

دعوات لتبني منظومة من السياسات يتم فرضها 
وإيصالها للمجتمعات بوضوح وشفافية

ل خدمات التعليم على نحو خطير 
ُّ

تعط
نتيجة الصراعات المسلحة في 2011م

من الصراعات في البالد %80
سببها األراضي والمياه

تعرضت المدارس بصفة أساسية الحتالل المسلحين وتضررت البنية التحتية للتعليم 

حصر المشتغلين بالتعداد على )االخوان( 
يقابل برفض جميع المحافظات

تهريب سجين محكوم عليه 
باإلعدام في عدن

أرجع مصدر في اللجنة العليا للتعداد  
العام للمساكن والسكان والمنشآت 
مارس 2014م، اسباب خروج الشباب للتظاهر 
ف��ي العديد م��ن محافظات الجمهورية في 
مسيرات احتجاجية رفضًا الختيار المشتغلين 
وف��ق��ًا لمعيار ح��زب��ي ف��ق��ط.. وح��ص��ر عملية 
االختيار على منتسبي حزب االصاح، االمر الذي 

يواجه برفض تام في المحافظات.
»الميثاق«: في الحقيقة لقد  وقال المصدر ل�
ادى عدم اعتماد رئيس جهاز االحصاء معايير 
للمفاضلة فيما بين المتقدمين للعمل في 
التعداد إلى ارباك عمل اللجان المكلفة باختيار 
االشخاص المشتغلين في التعداد، وتسبب 
في تفجر تظاهرات الشباب التي تشهدها 

المحافظات الذين حرموا من المشاركة في 
التعداد دون أسباب موضوعية.

الجدير بالذكر ان اغلب محافظات الجمهورية 
ات رئيس جهاز االحصاء لتنفيذ  ترفض اجراء

عملية التعداد.
وجاء هذا الرفض كتطور جديد بعد ان اعلن 
)40( عضوًا من اجمالي 49 يشكلون قوام 
اعضاء اللجنة العليا للتعداد العام للمساكن 
ات التي اتبعها  والسكان تحفظهم على االجراء
رئيس جهاز االحصاء حسن ثابت فرحان ومنها 
حصر المهام الميدانية على اع��ض��اء حزب 
االصاح فقط بعدد 7600 مشتغل، وحرمان 
الشباب وأبناء المحافظات من المشاركة في هذا 

العمل الوطني.

تمكن سجين محكوم  
ع��ل��ي��ه ب���اإلع���دام من 
ال���ف���رار ف���ي ع��م��ل��ي��ة ن��ف��ذه��ا 
مسلحون على دراجتين نارية.
ون���ق���ل "ب���راق���ش ن����ت" عن 
مصدر أمني: ان السجين )نبيل 
حيدرة ناصر( الصادر بحقه 
حكم اب��ت��دائ��ي ب��اإلع��دام فر 
مع المسلحين, بعد نقله من 
سجن صبر في محافظة لحج 
لتلقي العاج في عدن بحجة 

انه مريض.

م���وض���ح���ًا ان ال��م��س��ل��ح��ي��ن 
اعترضوا السيارة التي تقل 
ال��س��ج��ي��ن ف���ي ال��م��ن��ص��ورة 
وأطلقوا النار على جنديين 
كانا برفقة السجين, ما ادى الى 
اصابة الجندي )مبخوت علي 
صالح( بطلق ناري في رجله 
ونجاة الجندي )صالح عبدالله 

مثنى( .
مشيرًا الى ان المسلحين قاموا 
بتهريب السجين مع السيارة 

الحكومية التي كانت تقلهم.

اغتيال مساعد في األمن السياسي بحضرموت

اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجة نارية، االربعاء، المساعد في جهاز األمن  
السياسي رشاد بن عطية الكلدي، من سكان منطقة الخزان بالشرج في المكا، حينما 

كان يشتري خبزًا من أحد المطاعم. 
حيث أطلق أحد المسلحين 7 طلقات نارية على المساعد رشاد الكلدي بعد أن تبعه إلى داخل 
المطعم وأرداه قتيًا، وعقب إطاق النار خرج المسلح من المطعم وصعد على دراجة نارية 

كان ينتظره فيها مسلح والذا بالفرار. 
ونفذت جريمة اغتيال المساعد الكلدي فيما كان المطعم مكتظًا بالزبائن من باعة القات 
ووجود عدد من المدججين باألسلحة المختلفة إالَّ أنهم لم يردوا بإطاق النار على المسلح أو 

محاولة انقاذ الجندي.

تقرير دولي يؤكد:


