
اعتبرت منظمة "اليونيسف" أن ٢٠١٤ كانت "سنة مدمرة 
لماليين األطفال" الذين سقطوا ضحايا النزاعات وال سيما 
في سوريا والعراق وغــزة والسودان وجمهورية الكونغو 

وأوكرانيا.
وقــال المدير التنفيذي للمنظمة انتوني ليك في بيان 
االسبوع الماضي  "كانت هذه سنة مدمرة لماليين األطفال. 
قتل األطفال وهم على مقاعد الدراسة، أو وهم نيام  في 
أسّرتهم تعرضوا لليتم والخطف والتعذيب والتجنيد 
واالغتصاب وللبيع كعبيد. ولم يسبق في ذاكرتنا أن تعرض 

هذا العدد من األطفال لمثل هذه الفظائع".
وبحسب المنظمة فإن ٢٣٠ مليون طفل يعيشون في 
مناطق تشهد نزاعات مسلحة بينهم ١٥ مليوًنا يعانون منها 
بشكل مباشر. و "يعاني ١٥ مليون طفل من النزاعات العنيفة 
في جمهورية إفريقيا الوسطى والعراق وجنوب السودان 
ودولة فلسطين وسوريا وأوكرانيا - وأصبح الكثير منهم 
نازحين. ويقدر أن ٢٣٠ مليون طفل في العالم يعيشون 

حاليًا في دول ومناطق تتأثر بالنزاعات المسلحة".
وأشارت اليونيسيف إلى أن عام ٢٠١٤ "شهد اختطاف 
مئات األطفال من مدارسهم أو وهم في طريقهم إليها"، وانه 
تم تجنيد عشرات اآلالف منهم أو استخدامهم في المجاميع 
ات على مرافق التعليم  المتقاتلة. كما ارتفع عدد االعتداء
والصحة وازداد استخدام المدارس ألغراض عسكرية في 

العديد من الدول".
ات المنظمة فإنه "في سوريا، يتأثر ٧,٣  وبحسب احصاء

مليون طفل بالصراع الدائر، منهم ١,٧ مليون طفل الجئ ..أما 
في العراق، فيقدر أن ٢,٧ مليون طفل يتأثرون بالصراع، 
ويعتقد أن ٧٠٠ طفل تعرضوا لإلصابة والقتل وحتى 
اإلعدام. وفي كال الدولتين كان األطفال ضحايا لعنف وحشي 

كما كانوا شهودًا عليه.
وفي غزة تسبب االعتداء االسرائيلي على القطاع خالل 
الصيف "في فقدان ٥٤ ألف طفل لمنازلهم، إضافة إلى مقتل 

٥٣٨ طفًال وإصابة ٣٣٧٠ آخرين".

كما ال زالت األزمــات الممتدة في أفغانستان وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والباكستان والصومال 
والـــســـودان والــيــمــن تحصد الــمــزيــد مــن األرواح اليانعة 

ومستقبلها".
وحذرت اليونيسف من "تهديدات خطيرة جديدة" برزت 
على االطفال وال سيما مع وباء ايبوال. والذي يتفشى  في غينيا 
وليبيريا وسييراليون، مما يّتم اآلالف من األطفال وتسبب في 

عدم ذهاب ٥ ماليين طفل تقريبًا إلى المدرسة".

الدراسة شملت ١٠ دور ايواء في أمانة العاصمة من أصل 
١٥ دارًا واحتوت العينة على أنواع مختلفة من متلقي الخدمة 
كااليتام والجانحين وعمالة الشوارع من األطفال وغيرها، 

شملت الدراسة ٢٠٢ طفل منهم ٧٣٪ 
ذكـــور و٢٧٪ انـــاث مــن اصــل ١٥٠٠ 
ــدراســة، كما  طفل فــي المجتمع محل ال
ـــا ٤٧٪  احــتــوت العينة على ٥٥ إداري
ــاث وعــدد ٦٧٪ من  ــور و٥٣٪ أن ذك
متلقي الخدمة كانوا من مراكز القطاع العام 

و٣٣٪ من مراكز القطاع الخاص . 
واقع مرير 

ويــقــول : ان الــدراســة أظــهــرت أشكاًال 
متعددة من االنتهاكات التي يتعرض لها 
األطفال في مراكز ودور الرعاية في اليمن.. 
وبينت مؤشرات ونتائج الدراسة أن واقع  
االطفال في دور الرعاية واقع مرير، حيث 
يعاني األطفال -نزالء تلك الدور- من عنف 

وغياب خدمات ضرورية وكذلك هناك سوء اإلدارة الذي يؤدي 
الى  اإلهمال لتفاصيل الحياة اليومية لهم. 

ويشير الى خمسة أبعاد مهمة اعتمدت عليها الدراسة: 
البعد الصحي والتغذية، النظافة، العنف ضد األطفال، البنية 
التحتية، والتعليم، وكانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
بمثابة صدمة توضح الواقع المرير ألوضاع االطفال في تلك 

الدور التى ينبغي أن تكون دورًا للرعاية واالهتمام بأولئك 
االطفال المحرومين والمنتهكة حقوقهم خارج الدور.. واألمر 

الذي جعل مالذهم الوحيد مثل هذه الدور . 
حقوق الطفل  

و ذكر استشاري التدريب في حديثه 
عن حقوق الطفل في اليمن وما يعانيه 
االطــفــال في دور الرعاية:  أن اليمن 
صادقت على االتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل في األول من مايو ١٩٩١م، إال 
أن هــذه الــدراســة كشفت عن أشكال 
متعددة من العنف الذي يمارس ضد 
األطفال حيث رأى ٨٠ ٪ من األطفال 
أن العقاب يتم بالضرب بواسطة اليد 
وهي وسيلة قد تكون عنيفة ومؤذية 
للطفل، وتحدث ٥٠٪ عن التعرض 
للضرب بواسطة الركل أو القرص، و٨٥ 
٪ أنه يتم الصراخ في وجوههم، أما 
٨١ ٪ من األطــفــال فإنهم يتعرضون لإلهانة اللفظية 

ونعتهم بأسماء جارحة أو التعرض لالحتقار واالستهزاء . 
ويواصل قائًال: كشفت الدراسة أن ٦٢ ٪ من األطفال 
ذكروا أن العقاب يأتي على شكل أعمال عادية توكل إليهم 
مثل التنظيف وإعــداد الطعام وليست أعماال شاقة صعبة 
تضعهم في وضعية استغالل من قبل اإلدارة، إال أن ٥٠٪ 

من األطفال يرون بأن الدور تمارس االستغالل الجسدي في 
أعمال األطفال٨٠ ٪ من األطفال توكل إليهم أعمال مقرفة 
كتسليك المجاري، واتفق ٧٠ ٪ منهم على أن اإلدارة تؤدي 

دورًا جيدًا في السيطرة على العنف بين األطفال . 
واوضــح نهشل : ان الفريق الذي نفذ الدراسة الحظ  بأن 
الـــدور التي يتم فيها تأهيل الطفل دون عقاب جسدي 
قليلة جدًا، كما أنه تتم معاقبة األطفال بشكل عنيف، حيث 
تستخدم الكثير من األساليب الالإنسانية مثل تجريد الطفل 
من مالبسه، ودحرجته في الشمس الحارة أو على األشواك، 
وضربه بأسالك تؤدي إلى أذى واضح على جسده وكذلك وضع 
مواد غير مناسبة في األماكن الحساسة في جسد الطفل. وكان 
محور التعليم من أسوأ المحاور، التي كشفت عنها الدراسة، 

حيث تبين أن أقل من ٥٤ ٪ من األطفال 
ة بشكل يناسب  قادرون على الكتابة والقراء
مستواهم التعليمي وســنــهــم، وتتوفر 
الوسائل التعليمية لدى أقل من ٤٠٪ من 
أفراد العينة، كما أن ٦٢ ٪ من المدرسين 
غير متفرغين للتدريس في الدور، كما أن  
بعض الدور ال يوجد فيها تعليم إال لمحو 

األمية .

قصور صحي 
وأوضحت نتائج الدراسة بأن الجانب الصحي 
كان مقبوًال بشكل عام ولكنه يحتوي على 
نقاط ضعف، حيث تبين أنه يتم االهتمام 
بالحاالت الطارئة وبالنسبة للحاالت العادية 

فيوجد إهمال ملحوظ، وهناك ضعف في الفحص الــدوري 
لألطفال في ٨٠ ٪ من الدور، ويتم عزل الطفل المريض 
في ٥٢ ٪ من الحاالت المرضية. وأظهرت الدراسة أن ٦٣ 
٪ من الدور ال يوجد لديها اهتمام كبير بمعالجة الحاالت 
النفسية لألطفال، كما لوحظ في ٨٥ ٪ من الدور أنه ال توجد 
فيها  توعية صحية أو إرشادات للنزالء، أما ٤٠٪ من الدور 

فتوجد بها مشكلة كبيرة في نظافة المياه، و٦٠ ٪ من 
الدور تعاني نقصًا كبيرًا في المياه . 

حاالت طارئة 
واألســوأ من كل ذلك -حسب المستشار- أن هناك ادوية 
منتهية الصالحية تعطى لألطفال المرضى في بعض دور 
اإليواء، كما أن جميع دور االيواء  ال توجد فيها سيارة مخصصة 
السعاف الحاالت الخطيرة أو الطارئة وال توجد حتى امكانيات 

االسعافات األولية داخل تلك الدور . 
اما جانب التغذية هناك سوء إدارة، حيث يعاني الكثير من 
األطفال من تكرار الوجبات، وفي بعض األحيان من نقص في 
التغذية باالضافة الى عدم االهتمام بجانب النظافة في إعداد 
الطعام، في كيفية طبخ الطعام، والنوعية الرديئة للمواد 
الغذائية، كما أنه يتم استغالل األطفال 
إلعــداد الطعام في بعض الـــدور، أما 
بالنسبة لنظافة الحمامات تحديدًا فهي 
شبه منعدمة في كثير من الدور وفي 
غالبية دور اإليواء يتم تنظيف الدار 
من قبل األطفال وليس عبر منظفين، 
وأكــد ٩٣ ٪ من األطــفــال بأنه يتم 

استخدامهم لتنظيف الحمامات .  

رقابة ومتابعة 
و يختتم االســتــاذ نهشل بالقول : 
نتمنى ان تؤخذ نتائج هــذه الدراسة 
بعين االعتبار وان يتم العمل على 
تحسين الخدمات داخــل تلك الــدور 
وكذلك حماية االطفال من كل انــواع العنف واالنتهاك من 
خالل الرقابة والمتابعة واالشراف المسئول على هذه الدور 
و على القائمين عليها، داعيًا إلى تشجيع الدور التى تلتزم 
بااليجابية والعمل الصحيح الذي يحقق الهدف السامي من 

انشاء مثل هذه الدور التى تعنى بجانب انساني مهم جدًا.

دور الرعايــة التى تأوي أيتامًا وجانحين واطفال ممــن يحتاجون الى الرعاية  ينبغي ان تكون 
مهيأة الســتقبالهم  وتدريبهــم وتأهيلهم  ولكن الواقع يعكس صــورة مغايرة وعنفًا يعاني 
منه االطفال في تلك الدور.. وهذا ما تلخص في نتائج إحدى الدراسات الميدانية  التى نفذتها 
مؤسســة «االلفية» للتنمية في العام ٢٠١٣م  لتقييم جودة الخدمة المقدمة في دور الرعاية 
لألطفال األكثر عرضة للخطر.. حول هذه الدراسة وملخص عن أهم نتائجها نقدم استعراض 
االســتاذ عبدالله احمد نهشــل - استشــاري التدريب - مدير خط المساعدات المجاني والذي 

تحدث قائًال: 

بعض الدور تعالج 
المرضى بأدوية 

منتهية الصالحية

تجريد الطفل من 
مالبسه ودحرجته على 
األشواك وضربه بأسالك

استخدام االطفال 
لتنظيف الحمامات

أطفال يعاقبون 
بوضع مواد غير 

مناسبة في األماكن 
الحساسة من الجسد

إشراف:

هناء الوجيه

المرأة
والطفل
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العنف في دور رعاية االطفال

٢٠١٤م.. سنة مدمرة لماليين األطفال

٦ماليين طفل في العراق وسوريا يتعرضون لعنف وحشي   مهرجان لألزياء الشعبية اليمنية
دعت مؤسسة «هي وهو» للثقافة والتنمية والتدريب  الى االهتمام باالزياء 
الشعبيه لألقاليم الستة ، مع سريان نظام االقاليم وإعادة الزي التقليدي اليمني 
إلى واجهة االهتمام العام من خالل تصميمات تمزج فيها بين األصالة والحياة 
العصرية، بوصفها تعكس هويات ثقافية مميزة لها مدلولها الحيوي لدى 
الشخصية اليمنية وما يميزها على مستوى األقاليم ولما لها من تنوع 

وتميز وثراء فضًال عن جمالياتها وفرادتها. 
حيث حرصت مؤسسة «هي وهــو» من خالل مهرجان نظمته في 
عواصم االقاليم الستة على ان تظهر ذلك الغناء والثراء في الموروث 
الشعبي والتنوع والتمايز الذي يميز كل اقليم عن اآلخر ، وباضافة 
لمسات عصرية على الزي القديم ما يزيد جاذبيته ويظهر في صورة 
متمازجة ومتجانسة تحمل بين طياتها األصالة والحياة المعاصرة 
، ويشجع الفتيات والنساء على ارتدائه ، والذي عكس على مدى 
قرون حضارات عدة ظهر من خاللها التعدد الثقافي والتنوع 
البيئي في المجتمع اليمني على المستوى الجغرافي واالجتماعي.
وفي هذه المناسبة، وبهذا الخصوص أكدت رئيس المؤسسة 
بلقيس األحمد ان احد اهــداف المهرجان هو توضيح  الدور 
المستقبلي المهم الذي ستلعبه الدولة االتحادية في تحسين 
وضــع أبناء األقاليم بالمفهوم االقتصادي والمعيشي كونها 

ستخلق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة . 
موضحة ان المؤسسة حرصت على ان توصل هذه الرسالة 
من خالل فقرات فنية شهدها المهرجان كالمسرحية 
الكوميدية والمسابقة الثقافية باإلضافة الى عرض 
لألزياء الشعبية المتميزة الرجالية والنسائية، والعديد 

من الفقرات الفنية الهادفة.

األزمة في اليمن 
وافغانستان 

والصومال تحصد 
براءة الطفولة

يمنية تستولي على٤ ماليين نصبًا واحتياًال في عدن وتلوذ بالفرار

سجلت أجــهــزة الشرطة وقــوع 
٥ حاالت نصب واحتيال واستيالء 
على أمـــوال الغير بطريقة غير 

مشروعة في ٤ محافظات.
ــق فــي  ــحــق ـــهـــا ت ــــت إن وأوضــــح
مصير أكثر من ١٦ مليون ريال 

تــم االســتــيــالء عليها مــن قبل ٥ 
متهمين فــي حـــوادث متفرقة، 
من بينهم امــرأة استولت على ٤ 
ماليين ريــال لصالحها الشخصي 
في مدينة كريتر محافظة عدن 
ــة إلـــى أن  ــت والذت بـــالـــفـــرار، الف

المتهمة التي تدعى «س . ع . 
م»، استولت على ذلك المبلغ في 
حين كان يفترض أن تقوم بفتح 
ــجــاري لشخص آخـــر، وال  مــحــل ت
تزال عملية البحث والتحري عن 

المتهمة جارية لضبطها.

٤٠ ألف شخص في ابين وشبوة 
بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة

أكــدت المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ٤٠ ألف 
شخص في أبين وشبوة بحاجة للمساعدات اإلنسانية 
العاجلة، بما في ذلك العائدين واألســر المتضررة من 
النزاع. وقالت المنظمة في بيان لها إن الغالبية العظمى 
ــنــازحــة عـــادت إلـــى مــواطــنــهــا بحلول  مــن الــعــائــالت ال
نوفمبر الماضي ، لكن أعمال العنف المتقطعة في كل 
المحافظات اليمنية تهدد بالمزيد من حاالت النزوح 
والتشرد. وكانت محافظتا أبين وشبوة قد شهدت 
عمليات عسكرية ضد معاقل تنظيم القاعدة منتصف 
العام الحالي , غير ان تلك المناطق مازالت عرضة للعنف.

حقوق المرأة في مخرجات
 الحوار الوطني 

نفذت جمعية الميثاق التنموية السبت بخيمة 
المرحلة االنتقالية دورة تدريبية للنساء بعنوان :

حقوق المرأة في مخرجات الحوار الوطني. 
بحضور عدد من النساء القياديات والناشطات 
وربات البيوت .. باستضافة المدربة/ عبير ناجي 
سالم ..تخلل الــدورة روبورتاج توضيحي تم فيه 
مناقشة عدد من قضايا مخرجات الحوار الخاصة 

بالمرأة.

تعزيز دور المرأة اقتصاديًا 
في ورشة عمل

الميثاق/ يحيى الضلعي

ينظم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة 
وبالتعاون مع مجلس سيدات األعمال اليمنيات اليوم 
االثنين  بالعاصمة صنعاء ورشة عمل حول "تعزيز دور 
المرأة اقتصاديا" وبرعاية معالي الدكتور محمد سعيد 

السعدي  وزير الصناعة والتجارة.
وذكر بيان لصندوق تمويل الصناعات والمنشآت 
الصغيرة "أن الــدراســة تهدف إلــى تعريف سيدات 
األعمال عن كيفية تمويل مشاريعهن من خالل منتجه 
الجديد الخاص بالمرأة، والمتمثل في برنامج تمويلي 
لخدمة مشاريع الــمــرأة، ويلبي االحتياجات المالية 
الالزمة إلنشاء مشاريع ذات مردود اقتصادي يحسن 
من مستوى معيشتهن". وتابع البيان" صمم هذا المنتج 
للقناعة بأهمية التمكين االقتصادي للمرأة كضرورة 
اقتصادية وليس كواجب اجتماعي فحسب، بل كمنهج 

تنموي وثيق الصلة بالتنمية المستدامة المرأة .


