
   اليمن يف والنساء األطفال وضع :مقدمة

 

  : خلفية

وعدالـة تنفيـذ األجنـدة     حتدد فيها التحديات السياسية واالقتصـادية واألمنيـة مـدى جناعـة    اليمن بيئة معقدة  ثّلمت
باملائـة مـن    ٤٦.٦فاليمن لديها أعلى معدالت الفقـر يف الشـرق األوسـط إذ يعـيش     . اإلنسانية والتنموية املتكاملة

.، ويعترب نصف السكان غري آمنني غـذائياً ١اليمنيني على أقل من دوالرين يومياً
تصـنف الـيمن باسـتمرار يف    كمـا  ٢

املراتب األخرية يف مؤشر فجوة النوع االجتماعي العاملي حيـث تتجـذر الفـوارق املرتبطـة بـالنوع االجتمـاعي يف       
.  العادات الثقافية لتحول دون وصول النساء املتساوي إىل اخلـدمات األساسـية وفـرص العمـل واملشـاركة املدنيـة      

يـرجح أن تـتمكن مـن تلبيـة أي مـن أهـداف        نيا يف مؤشر التنمية البشرية والوتقبع اليمن كذلك يف املراتب الد
  .عامل جدير باألطفالالتنمية األلفية أو حتقيق أهداف 

 

  : الصحة

، ال زالـت معـدالت وفيـات األمهـات واألطفـال حتـت سـن        ١٩٩٠بالرغم من أا أخذت يف التراجع منذ عام 
باملائة من وفيات الرضـع فيمـا ختفـي اإلحصـاءات الوطنيـة يف       ٨٠جلدد وتشكّل وفيات املواليد ا. اخلامسة مرتفعة

باملائـة يف أوسـاط    ٦٨الغالب تباينات كبرية على املستوى شبه الوطين؛ فالوفيات حتت سـن اخلامسـة تقـل بنسـبة     
ى هـذا  باملائـة لـد   ٣٣١اخلُمس األغىن من السكان بينما ترتفع نسبة الوالدات اليت تتم بإشراف طيب مـاهر بنسـبة   

.اخلمس
باملائة من السكان يف احلضـر خـدمات صـرف صـحي حمسـنة مقارنـة        ٩٤وفضالً عن ذلك تتوفر لدى  ٣

.باملائة يف املناطق الريفية ٣٣بـ
وتضيف أمراض الطفولة القاتلـة مثـل اإللتـهاب الرئـوي واإلسـهال إىل أسـباب        ٤

  . الوفيات واملرضية

 

  : التغذية

ينبثق أحد األسباب الكامنة الرئيسية لوفيات األطفال من سوء التغذية املنتشـرة واملتفاقمـة، فـاليمن حتـتفظ بواحـد      
 ١٥باملائة مـن األطفـال حتـت اخلامسـة مـن التقـزم و       ٥٨من أعلى معدالت سوء التغذية يف العامل، ويعاين حوايل 

.باملائة من اهلزال املتوسط إىل احلاد
٥

  

 

  : الصحي املياه والصرف

                                                             
  ٢٠١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن،  ١
  ٢٠١١، مسح األمن الغذائي الشاملبرنامج الغذاء العاملي، اليمن  ٢
  ٢٠١١ وضع أطفال العاملاليونيسيف،  ٣
    ٢٠٠٨اليونيسيف، / برنامج الرقابة املشترك التابع ملنظمة الصحة العاملية ٤
   ٢٠٠٩، أعيد حتليله من قبل منظمة الصحة العاملية عام ٢٠٠٣مسح صحة األسرة  ٥
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هـذا التوجـه فقـد تصـبح صـنعاء      وإن اسـتمر  . ال يتيسر حلوايل ثلث السكان يف اليمن الوصول إىل املياه النظيفـة 
% ٦٠ففـي العاصـمة يعتمـد    . العاصمة األوىل يف العامل اليت تنضب من املياه يف غضون السـنوات العشـر القادمـة   

على املياه النظيفة وقد تضـاعف سـعر امليـاه ثـالث مـرات      من السكان على مصادر توزيع املياه اخلارجية للحصول 
وبينمـا تلجـأ   . احلصول على املياه النظيفة متعذراً ملن هـم يف أمـس احلاجـة إليهـا     باتيف الشهور العشرة املاضية و

األسر إىل مصادر مياه غري آمنة لتأمني احتياجاا اليومية، كشـفت مسـوحات التغذيـة الـيت تـدعمها اليونيسـيف       
عن أنه يف بعض اتمعات اهلشة على غرار حمافظـة احلديـدة الغربيـة وحمافظـة حجـة الشـمالية، يعـاين        ) ٢٠١١(

  . من حاالت سوء التغذية احلاد% ٤٠واحد من كل طفلني من اإلسهال احلاد الذي يعترب سبباً كامناً وراء 

 

  : التعليم

املعـدالت قاصـرة عـن     عليم األساسـي، تبقـى هـذه   بينما حققت اليمن تقدماً يف معدالت االلتحاق الصافية بـالت 
تتخلّـف الفتيـات يف الريـف عـن ركـب      . حتقيق هدف التنمية األلفية اخلاص بالتعليم على كافة األصعدة املستهدفة

التعليم األساسي بسبب الفقر وانعدام األمن والبنيـة التحتيـة املتـدهورة للمـدارس واكتظـاظ الفصـول واملواقـف        
باملائـة فحسـب مـن     ٢٥ئة لتعليم الفتاة واالفتقار احلاد لنوعية التعليم اجليدة حيث تشـكل املعلمـات   التقليدية املناو

عنـد أقـل مـن    قبيل األزمة، كانت نسبة التحاق الفتيات باملـدارس منخفضـة   . باملائة يف املناطق الريفية ٩املعلمني و 
ن قبـل القـوات املسـلحة والنـازحني، ويشـهد      وقد زاد العنف املتصاعد الوضع سوءاً إذ احتلت املدارس م%. ٧٠

طالـب مـن الوصـول إىل     ١٠٠.٠٠٠جنوب البالد ارتفاعاً يف نسبة احـتالل املـدارس إذ ال يـتمكن أكثـر مـن      
  .  مدارسهم يف الوقت الراهن

  

  : األطفال يف حالة الطوارئ

االحتياجـات والطـوارئ احلـادة    تشـابك  يواجه الوفاء باحلقوق األساسية لألطفال والنساء حتـدياً إضـافياً  وسـط    
باملائـة   ٧٠ليشـكلوا حنـو    ٢٠٠٩واملزمنة، فقد نزح آالف األطفال والنساء عقب الصراع املمتـد يف صـعدة منـذ    

.نازح ٣٤٠.٠٠٠من أكثر من 
باملائـة فقـط مـن النـازحني      ١٥وبينما شرع يف فتح ممر إنساين يف الشمال، عـاد   ٦

ـ  وقـد أفضـى القتـال بـني القـوات احلكوميـة واملتمـردين        . دمات األساسـية إىل بيوم نظراً النعدام األمن واخل
ومـا فتـأت الـيمن    . نـازح جديـد   ١٠٠.٠٠٠اإلنفصاليني يف اجلنوب إىل نشوب أزمة نزوح جديدة بـأكثر مـن   

ن تستقبل أعداداً متزايدة من الالجئني واملهاجرين يف الشمال واجلنوب فـراراً مـن ااعـة والرتاعـات يف دول القـر     
بعبء جديد على اخلدمات األساسية الرديئة أصالً ولتستشـري اهلشاشـة احلـادة كنتيجـة وكعامـل       ليلقوا ،األفريقي

  . دفع معاً حنو املزيد من عدم االستقرار والتأزم

  

يف  ال سـيما  ٢٠١١لقد كان لالضطراب األهلي الواسع والصراعات احملليـة علـى طـول الـبالد وعرضـها عـام       
، لقـي املئـات   ٢٠١١فمنـذ فربايـر إىل يوليـو    . أثراً سلبياً فورياً على سالمة األطفـال  ٢٠١٢الشمال واجلنوب يف 

                                                             
    ٢٠١٠املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة،  ٦
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وتبعـث  ).  ولـداً  ٦٦بنـات و   ١٠(طفـالً   ٧٦من املدنيني مصرعهم يف العنف املرتبط باالحتجاجات مبـن فـيهم   
طفـالً   ٢٤لـدى اليونيسـيف إذ تسـببت يف إعاقـة     الذخائر غري املنفجرة من خملفات الصراع القلق بشكل متزايـد  

.وقد تسببت األزمـة كـذلك يف  ارتفـاع أسـعار الغـذاء والوقـود وامليـاه       . ٢٠١٢منذ مطلع العام  ١٦ومقتل 
٧ 
واستجابة لذلك، شرعت بعض األسر اهلشة يف تبين استراتيجيات تأقلم سلبية مثـل تقليـل عـدد الوجبـات وتقليـل      

وأسفرت آليات التأقلم املتبعـة يف ميزانيـة األسـرة عـن تصـاعد حـاالت       .  مضغ القاتنسبة الربوتني واإلكثار يف
وعـالوة علـى   . الزواج املبكر يف أوساط الفتيات النازحات من صغار السن بينما يجـر الفتيـان إىل سـوق العمـل    

  .  ال للتعليم، فإن آليات التأقلم هذه تؤثر سلباً على وصول األطفملتعلقة باحلمايةاالظاهرة املخاطر 

  

  : محاية األطفال

فنظامـا العدالـة    ؛محايـة األطفـال  العميقـة يف  ميكن ربط العديد من التحديات التنموية واإلنسانية يف اليمن بأزمتـها  
والرعاية االجتماعية ال ينسجمان مع املعايري الدولية فيما تشيع املمارسات التقليديـة املؤذيـة، كمـا أشـري إىل ذلـك      

واحدة من دول قليلة يف العامل مازالـت تطبـق عقوبـة اإلعـدام حبـق       اليمنو. ٢٠٠٩يف املراجعة العامة الفصلية لعام 
كمـا ال يوجـد سـن قـانوين أدىن للـزواج يف      . ن عقوبة اإلعدام يف الوقـت احلـايل  طفالً ينتظرو ٢٢القُصر فهناك 

ـ   ٤٩-١٥فأربعة عشر باملائة من النساء يف سن  اليمن باملائـة مـن    ٣٢مـن العمـر و   ١٥تزوجن قبل بلـوغهن الـ
.عام تزوجن قبل الثامنة عشرة ٢٤-٢٠النساء يف سن 

لبنـات  باملائـة مـن النسـاء وا    ٢٣ويؤثر ختان اإلناث علـى  ٨
.باملائـة يف ثـالث حمافظـات سـاحلية     ٩٠بأكثر من ٩على املستوى الوطين،

وحتـد معـدالت تسـجيل املواليـد      ١٠
باملائـة   ٢٢.٣املنخفضة من وصول األطفال واألسر للخدمات االجتماعيـة مـا يـؤثر علـى محايـة األطفـال إذ أن       

.فقط من األطفال حتت سن اخلامسة مت تسجيل والدم
٨  

  

انتهاكات واسعة اللتزامات البالد مبوجب أهـداف التنميـة األلفيـة ومعاهـدة حقـوق الطفـل ومعاهـدات        حتدث 
مثـة فجـوات كـربى يف القـوانني     . وكـذا وثيقـة عـامل جـدير باألطفـال      ١٨٢و  ١٣٨منظمة العمل الدولية 

وبـالرغم مـن أن   . عيفيما يتصل حبماية الطفل ومـا يتعلـق بـالنوع االجتمـا     والسياسات واألنظمة وآليات اللجوء
لليمن سجل مرضي يف املصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية، فـإن هـذا ال يـنعكس يف التشـريع الـوطين      

تعريـف الطفـل، قـانون األسـرة وإدارة العدالـة       -الذي يستمر يف خرق معاهدة حقوق الطفل على ثالثة أصـعدة 
قانونـاً وطنيـاً لضـمان     ١٤ليونيسـيف بتفـويض مراجعـة    ، قامـت ا ٢٠٠٥يف عام . املتصلة باألحداث أو القُصر

.انسجامها مع معاهدة حقوق الطفل واملعايري الدولية األخرى
مل تتم املصـادقة علـى التعـديالت املقترحـة وتبنيهـا      ١١

                                                             
: يف املتوسط% ٢٣وارتفعت أسعار املواد الغذائية بـ) يف الريف% (٧٠٠إىل ) يف احلضر% (٣٠٠، وصهريج املياه بـ%٤٠٠، ارتفع سعر غاز الطهي بـ٢٠١١يف النصف األول من عام  ٧

يف % ٢٢يف اإلمجايل و % ٢٢(والسكر ) يف الريف% ٣٣يف اإلمجايل و % ٢٥(، الزيت النبايت )يف الريف% ٣٨يف اإلمجايل و % ٢٦(، دقيق القمح )يف الريف% ٦٧يف اإلمجايل و% ٣٠(األرز 

  . ٢٠١١مؤشر األسعار اخلاص بربنامج الغذاء العاملي يونيو : املصدر). الريف
   ٢٠٠٦، )MICS(مسح اموعة متعدد املؤشرات لليمن  ٨
  ١٩٩٧املسح الصحي الدميغرايف  ٩
   ٢٠٠٢وزارة الصحة العامة والسكان  ١٠
م السجون، القانون اجلزائي قانون رعاية األحداث، قانون العقوبات، قانون حقوق الطفل، قانون األحوال الشخصية، قانون األحوال املدنية والسجل املدين، قانون تنظي: مل هذه القوانني علىتشت ١١

  . ون رعاية ومحاية املعاقني، قانون الرعاية االجتماعية وقانون العملالعسكري، قانون اجلنسية، قانون تنظيم حيازة ومحل السالح، قانون اإلجراءات اجلزائية، قان
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ويف . ٢٠٠٧بعد، إذ طرحـت علـى جملـس النـواب إلقرارهـا منـذ تسـليمها إىل جملـس الـوزراء يف أبريـل           
عة أطراف يف اليمن على قائمة جملس األمـن لالنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق الطفـل ال      ، أدرجت أرب٢٠١١/٢٠١٢

  . سيما فيما يتعلق باستخدام وجتنيد األطفال

  

هناك حاجة لتطور كبري جلعل نظام محاية الطفل أكثـر اسـتباقية وارتكـازاً علـى احلقـوق وخباصـة فيمـا يتصـل         
نـوع االجتمـاعي واإلشـراف واإلحالـة وتعزيـز املعـارف       بالسياسات واخلدمات الصديقة للطفـل واملراعيـة لل  

أصحاب الوظائف مثل العـاملني الصـحيني واألخصـائيني االجتمـاعيني وكـذا مسـئويل الشـرطة        واملهارات لدى 
تقترن املصاعب املتعلقة بالتعاطي مع هذه الفجـوات باالفتقـار للبيانـات املوثوقـة والتفصـيلية مـا       . وإنفاذ القانون
اع القرار على استهداف األكثر ضعفاً من جهة وعلى تتبـع اإلجنـاز احملـرز مـن خـالل التـدخالت       يكبح قدرة صن
كما تثبط كذلك جهود املناصرة مـن أجـل أولئـك الـذين يرزحـون حتـت وطـأة الالمسـاواة         . من جهة أخرى

  .  واحلرمان الشديد

 


