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الضحايا من األطفال
٩,٦ مليون طفل ميني (أي ٨٠٪ من إجاميل عدد األطفال) بحاجة إىل مساعدة إنسانية للبقاء عىل قيد الحياة

مــع إكتــامل عامــني عــىل الحــرب يف اليمــن، يواصــل األطفــال دفــع الثمــن األغــىل 
يف حــني وصلــت  ســبل التحمــل التــي تنتهجهــا األرس إىل منتهاهــا. هنــاك مــا يقــرب 

مــن ١٠ ماليــني طفــل بحاجــة إىل املســاعدات اإلنســانية.
ــق يف  ــتقبلهم عال ــاكات، ومس ــة لإلنته ــم عرض ــام ه ــال في ــة األطف ــرسق طفول ت

ــم. ــق إمكاناته ــم أو تحقي ــىل التعل ــن ع ــري قادري ــف، غ املنتص
ويف جميــع أنحــاء اليمــن، تلجــأ األرس بشــكل متزايــد إىل بدائــل ســلبية للبقــاء عــىل 
ــال يف ســن أصغــر مــن أي  ــد مــن األطفــال للقت ــد املزي ــم تجني ــاة. فيت ــد الحي قي
وقــت مــىض. وخــالل الســنتني املاضيتــني، تحققــت األمــم املتحــدة مــن أن مــا ال 
يقــل عــن١,٥٧٢ صبيــا تــم تجنيدهــم واســتخدامهم يف النــزاع، يف حــني كان العــدد 
٨٥٠ طفــل العــام املــايض. كــام تــم تزويــج أكــرث مــن ثلثــي الفتيــات قبــل بلوغهــن 

١٨ عامــا، مقابــل ٥٠ يف املائــة قبــل تصاعــد النــزاع.
ــن  ــة طــوارئ أم ــرب حال ــت اآلن أك ــرشق األوســط، بات ــد يف ال ــر بل إن اليمــن، أفق
ــل مــن ســوء  ــون طف ــا يقــرب مــن نصــف ملي ــث يعــاين م ــامل. حي غــذايئ يف الع
التغذيــة الحــاد الوخيــم، أي بزيــادة قدرهــا ٢٠٠ يف املائــة منــذ عــام ٢٠١٤. تتنــاول 
ــاين  ــات. تع ــض الوجب ــى بع ــص أو تتخط ــة أرخ ــار أغذي ــل وتخت ــام أق األرس طع
حــوايل ٨٠ يف املائــة مــن األرس مــن ديــون أو تقــرتض املــال إلطعــام أطفالهــا بينــام 

يعيــش شــخص مــن كل إثنــني يف البــالد بأقــل مــن دوالريــن يف اليــوم١.

ــام. وال يحصــل نحــو ٧  ــار الت ــات عــىل وشــك االنهي النظــام الصحــي يف اليمــن ب
ماليــني طفــل عــىل الرعايــة الصحيــة. وال يــزال وبــاء الكولــريا واإلســهاالت املائيــة 
ــد  ــار بع ــة لإلنتش ــر ٢٠١٦ قابل ــن األول / أكتوب ــرشت يف ترشي ــي أنت ــادة الت الح

ــات. ــة وفي ــة و١٠٦ حال ــة إشــتباه باإلصاب ــد عــىل ٢٢,٥٠٠ حال ــا يزي تســجيل م
وقــد تأثــر التعليــم يف اليمــن بشــدة نتيجــة ألعــامل العنــف. ومل يعــد مــن املمكــن 
اســتخدام مــا يصــل إىل ١,٦٠٠ مدرســة بســبب تعرضهــا للدمــار الــكيل أو الجــزيئ 
أو اســتخدامها الســتضافة األرس املــرشدة أو التــي تشــغلها األطــراف املتحاربــة. وال 
ــك يصــل  ــك، وبذل ــم نتيجــة لذل ــة تعلمه ــل مواصل يســتطيع نحــو ٣٥٠,٠٠٠ طف

عــدد األطفــال غــري امللتحقــني باملــدارس إىل مليــوين طفــل.
إن توقــف برنامــج الرعايــة االجتامعيــة الرئيــيس، وهــو برنامــج املعونــات النقديــة 
التابــع لصنــدوق الرعايــة االجتامعيــة، تــرك مــا يقــرب مــن ٨ ماليــني شــخص دون 
ــد  ــوازم األساســية األخــرى للبقــاء عــىل قي ــة والل ــة واألدوي ــة لــرشاء األغذي إمكاني

الحيــاة.
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طفل قتلو

طفل (من إجاميل ٣ مليون 
شخص نازح/عائد) نزحوا أو 

عادوا إىل ديارهم

شخص ، من ضمنهم 
األطفال، تقطعت بهم السبل 

ومحرومون من الرعاية 
الصحية

 طفل مصاب بسوء التغذية 
العام، ٢٤٦ ألف من مصابون 

بسؤ التغذية الحاد الوخيم

طفل خارج املدرسة مليون شخص، من ضمنهم 
أطفال، ال يستطيعون الوصول 
إىل مياه رشب آمنة وخدمات 

إصحاح بيئي مالمئة

أطفال تم تجنيدهم طفل أصيبوا
واستخدامهم يف النزاع املسلح

حالة إعتداء عىل مدارس مختطف أو محتجز قرسياً
و

حالة إعتداء عىل مستشفيات

منهم (١,٠٢٢ أوالد و٤٧٨ 
فتيات و٤٦ أخرين غري 

معروفني)

منهم (١,٨٠١ أوالد 
و٦٤٩ فتيات)

املصدر: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة: نظره عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ٢٠١٧، اليمن، بيانات آلية املتابعة والرصد، فرباير ٢٠١٧.
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تآكل آليات التأقلم/التكيف مع األزمات

األرضار التي لحقت 
بتلك املشاريع جراء 

العنف املستمر.

أتوقع عدم قدرة 
الحكومة عىل الرشاء 

قطاع الغيار

تعذر دفع رواتب 
وحوافز املوظفني

انعدام الوقود الالزم 
لتشغيل املضخات

األرضار التي لحقت 
بتلك املشاريع جراء 

العنف املستمر.

أتوقع عدم قدرة 
الحكومة عىل الرشاء 

قطاع الغيار

تعذر دفع رواتب 
وحوافز املوظفني

انعدام الوقود الالزم 
لتشغيل املضخات

`

تتجــه الخدمــات االجتامعيــة األساســية يف مناطــق كثــرية مــن البلــد نحــو االنهيــار التــام 
ــات وتشــغيل املرافــق  ــع املرتب ــة عــن دف ــاد املــال وعجــز الســلطات الحكومي نظــراً لنف
ــة  ــج الرعاي ــي وبرام ــاح البيئ ــاه واالصح ــدادات املي ــات إم ــدارس ومنظوم ــة وامل الصحي
االجتامعيــة. كــام تســببت القيــود املفروضــة عــىل الــواردات واملعامــالت املاليــة يف شــل 

نشــاط القطــاع الخــاص وحــدت مــن فــرص إيصــال املســاعدات اإلنســانية.

ــف  ــع توق ــة م ــة الطبي ــط يســتطيعون الوصــول إىل الرعاي ــث الســكان فق ــن ثل ــل م أق
ــل واحــد  ــاة طف ــدر وف ــا٢. ويق ــم خدماته ــن تقدي ــة ع ــق الطبي ــن نصــف املراف ــرث م أك
عــىل األقــل كل عــرش دقائــق بســبب أمــراض ميكــن الوقايــة منهــا مثــل ســوء التغذيــة 

ــيس٣. ــاز التنف ــراض الجه ــهاالت وأم واالس
ــار واســع النطــاق مــام  ــي لدم ــاه واالصحــاح البيئ ــة لقطــاع املي ــة التحتي تعرضــت البني
يشــكل مخاطــر صحيــة جديــة عــىل حيــاة الســكان خصوصــاً صغــار الســن مــن األطفــال 
ــة بســبب أمــراض االســهاالت الناجمــة  ــامالت تعرضهــم لســوء التغذي ــزداد احت ممــن ت

ــاه النقيــة وخدمــات االصحــاح البيئــي املالمئــة. عــن نقــص املي

٣/١

٢ مليون١٤,٤ مليون

٧,٦ ماليني
١,٦٠٠

٪٤٠٪٢٦

 ١٫٢٥
مليون

٨
مليون

 ١٨٫٨
مليون

 ٦٫٩
مليون

تراَجَع إجاميل الناتج املحيل بنسبة

كان عدد األطفال خارج املدرسة كبري حتى قبل هذا هناك حوايل
النزاع لكن العدد تضخم إىل

طفل بعد تعذر مواصلة التعليم ألكرث من

تفىش مرض الكولريا برسعة يف أكتوبر ٢٠١٦ مع 
إعالن ظهور ٧١ حالة مؤكدة يف ١١ محافظة 

ما يجعل

هناك أكرث من

تم تعليق املعونات النقدية الحكومية ارتفعت أسعار السلع األساسية بنسبة
للفقراء والتي يستفيد منها ارتفعت تكلفة املعيشة

توقف أكرث من ٢٠ مرشوع 
مياه ورصف صحي يف املدن 

الرئيسية والثانوية بسبب

موظف حكومي

شخص

شخص بحاجة إىل مساعدات إنسانية منهم ١٠,٣ مليون بحاجة ماسة 
ملساعدات عاجلة

شخص دون أي دخل يُذكر 
بسبب توقف رصف الرواتب.

منذ عام ٢٠١٤

شخص بحاجة للمساعدة من قبل العاملني يف مجال 
اإلغاثة اإلنسانية حتى يتسنى لهم الحصول عىل املياه 
الصالحة للرشب وخدمات االصحاح البيئي، منهم ٨,٢ 

مليون شخص يف حاجة ملحة لتلك الخدمات٤.
 ٣٥٠,٠٠٠

طفل بسبب إغالق املدارس عام ٦٢٠١٦

شخص٥ مبن فيهم األطفال يف املناطق املترضرة 
فريسة لهذا الوباء.

مدرسة ترضرت خالل النزاع أو أنها تؤوي 
نازحني أو محتلة من قبل جامعات مسلحة.

عام كانت عليه قبل االزمةعن مستويات ما قبل االزمة.

املصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، مجلة مستجدات الوضع االجتامعي واالقتصادي يف اليمن، العدد ٢١، ديسمرب٢٠١٦ ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، نظره عامة عىل االحتياجات اإلنسانية ٢٠١٧، اليمن، نوفمرب٢٠١٦.

ومن يعولونهم

٣ #أطفال_ تحت_القصف



اآلثار املضاعفة للحرب 

١ من ٢
أطفال يعاين من التقزم١٠

تم تجنيد املزيد من األطفال 
صغار السن للقتال وتوكل 

إليهم أدوار خطرة يف 
املعارك١٢

تفيش األوبئة كالكولريا وحمى 
الضنك والجرب يف تصاعد 

مستمر١١

حاالت زواج القارصات يف 
تزايد مستمر. أكرث من ثلثي 
الفتيات مؤخراً تم تزويجهن 
قبل بلوغ سن ١٨ سنة مقابل 

٥٠٪ قبل االزمة١٣

هناك أدلة موثقة تؤكد ارتفاع 
معدل عاملة األطفال مع لجوء 
األُرس إىل آليات تأقلم سلبية 

للبقاء عىل قيد الحياة

طفل يعانون من سوء 
التغذية الحاد الوخيم 

واألعداد تتزايد بوترية رسيعة.

يف ٢٠١٧ ازداد العدد مبقدار يف ٢٠١٤ كان هناك
٢٠٠٪١٦٠,٠٠٠ ٤٦٢,٠٠٠

 ١٦٠,٠٠٠

٪١٢٠

٢١٠,٠٠٠

٪٢٨

٣٦٠,٠٠٠
عام كان عليه يف 

٢٠١٤
طفل مصاب بسوء 

التغذية الحاد الوخيم٩
عام كان عليه يف 

٢٠١٥
عام كان عليه يف 

٢٠١٦

٪٨٠
قللت األرس من كمية الطعام الذي تتناوله أو لجأت لألرخص سعراً أو ألغت بعض من األُرس باتت تعيش عىل الديون٧

الوجبات٨

علي أحمد السعيدي، ١٥ عاماً، في الصف السابع. يعمل لحاماَ  ويتمنى أن يصبح طياراً وأن يعود إلى 
المدرسة. يأمل أن يعيش بسالم. يعمل علي في مهنة صعبة حيث تعرض لجروح أكثر من مرة.
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األن  عمــره  بلــغ  الــذي  أحمــد  كان  القتــال  عــىل  إجبــاره  قبــل 
أحمــد  يقــول  أُرستــه.  مــع  طبيعيــة  حيــاة  يعيــش  عامــاً   ١٧ 
”عشــت كأي طفــل أخــر. اعتــدت عــىل االســتيقاظ واالســتعداد للذهــاب 
إىل املدرســة. بعــد املدرســة كنــت أذهــب للصــالة وألعــب مــع األصدقاء“.

ــن  ــاؤه الذي ــارس أصدق ــد م ــري كل يشء... فق ــد تغ ــوم واح ــون ي يف غض
ــال ضغوطــاً شــديدة  ــه ســناً وســبق لهــم االنضــامم لجبهــات القت يكربون

ــر. ــة املطــاف استســلم لألم ــم ويف نهاي ــه للحــاق به علي
يحــيك أحمــد ”كانــوا يقولــون يل أننــي لســت رجــالً ألننــي رفضــت القتال. 

مل أحتمــل ســامع ومقاومــة ذلك“.
قــىض أحمــد عــام كامــل وهــو يقــوم بالعديــد مــن املهــام الخطــرة جــداً 
ــش  ــاط التفتي ــة يف نق ــارك واملناوب ــل كاملشــاركة يف املع بالنســبة ألي طف
ــه املرابطــني يف  ــاً أخــرى لزمالئ ــة أحيان ــاً ونقــل التغذي طــوال الليــل أحيان

املواقــع.
يقــول أحمــد مل يكــن لــدي وقــت ألســتمتع بطفولتــي. ففــي األوقــات التي 
أكــون فيهــا بعيــداً عــن الصفــوف األماميــة كان عــَيل القيــام مبهــام أُخــرى. 
يف األول واألخــري أنــت رهــن إشــارة القائــد وعليــك تنفيــذ مــا يطلبــه منــك.

ــال.  ــايئ للمشــاركة يف القت ــي أصدق يضيــف أحمــد مطأطــأً رأســه ”دفعن
اســتلمت ســالحاً وذهبــت للمعركــة. ُقتــل معظــم أصدقــايئ بعضهــم يف 
املعــارك التــي كنــا نقاتــل فيهــا جنبــاً إىل جنــب“. يشــبك أحمــد أصابــع 
يديــه ببعضهــام ويتذكــر اللحظــات املظلمــة التــي بالــكاد نجــا فيهــا مــن 

املــوت.
اآلثــار الجســدية والعاطفيــة التــي يتعرض لهــا املنخرطون يف القتــال كفيلة 

ــم الطفويل. بتحطيم عامله
أردف أحمــد ”بعــد مقتــل صديقــي مرضــت وُمنحــت إجــازة للذهــاب 

وتلقــي العــالج. قضيــت شــهراً كامــالً تحــت العــالج“.
أثنــاء فــرتة العــالج، التقــى أحمــد بأحــد موظفــي منظمــة حاميــة األطفــال 
ــعى  ــف وتس ــا اليونيس ــة تدعمه ــري حكومي ــة غ ــي منظم ــباب وه والش
ــات  ــىل الخدم ــات ومســاعدتهم للحصــول ع ــني املراهقني/املراهق إىل متك
األساســية وبدعــم مــن استشــاريني مدربــني. تــم مســاعدة أحمــد للتعامــل 
مــع الصدمــة التــي تعــرض لهــا ونســيان ماضيــه العســكري واألهــوال التي 
عاشــها. إلتحــق أحمــد يف وقــت الحــق بــدورة لتعلــم اللغــة اإلنجليزيــة 

ويحــذوه األمــل بــأن يعــم األمــن والســالم يف اليمــن مــن جديــد.
ــى  ــم وأن يكــون يل مســتقبل مــرشق.. أمتن ــد أن أتعل يقــول أحمــد ”أري
كذلــك أن أرى هــذه الحــرب وقــد انتهــت. كفــى حرب...كفــى حــرب“.

* لحامية هوية الطفل تم إستخدام ”أحمد“ عوضاً عن اإلسم الحقيقي
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ــة  ــرب حال ــم ألك ــيس واأله ــرك الرئي ــن املح ــاً يف اليم ــتمر حالي ــزاع املس ــات الن ب
ــامل. ــذايئ يف الع ــن الغ ــوارئ يف األم ط

يعــاين أكــرث مــن ١٧ مليــون شــخص حاليــاً مــن انعــدام األمــن الغــذايئ-أي قرابــة 
ــن  ــاد لألم ــدام ح ــاين مــن انع ــك األُرس تع ــث تل ــن األرس يف اليمــن (ثل ٦٥٪ م
ــىل  ــن ع ــري قادري ــني غ ــن اليمني ــرية م ــة كب ــي أن رشيح ــذا يعن ــذايئ١٤). وه الغ
إطعــام أنفســهم بشــكل كاف وكثــرياً مــا يضطــرون إىل اســتبعاد بعــض الوجبــات 
أو اللجــوء إىل طعــام يفتقــر إىل العنــارص الغذائيــة الرضوريــة. هنــاك مــاال يقــل 
عــن ٧,٣ مليــون شــخص بحاجــة إىل مســاعدة غذائيــة عاجلــة مــن أجــل البقــاء 

عــىل قيــد الحيــاة١٥.
” قبــل هــذا النــزاع كان زوجــي يعمــل براتــب يكفــي لتلبيــة احتياجاتنــا. وبعــد 
أن أتــت الحــرب عــىل كل يشء حاولنــا زراعــة الخــرضوات يف مزرعتنــا لكــن ذلــك 

مل يكــن أمنــاً ايضــاً بســبب العنــف. واآلن وصــل بنــا الحــال إىل الصفــر،“ 
هــذا مــا قالتــه أم خولــة، وخولــة طفلــة تبلــغ مــن العمــر عــام واحــد ويجــرى حاليــاً 
عالجهــا مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم يف مستشــفى الســبعني بالعاصمــة صنعاء.

ــاة واملــوت بعــد  ــة يتأرجحــون بــني الحي أطفــال اليمــن املصابــون بســوء التغذي
عامــني مــن هــذه الحــرب املدمــرة. فقــد امتــألت املقابــر بأرضحــة صغــرية مجهولة 

ألطفــال قتلــوا ومل توثــق وفاتهــم بالجهــات الرســمية فباتــوا يف عــامل النســيان.
ــم  ــزم تقدي ــة الحــاد ويل ــون طفــل مصــاب بســوء التغذي ــاك حــوايل ٢,٢ ملي هن
ــوء  ــن س ــل م ــون طف ــف ملي ــة نص ــاين قراب ــام يع ــم١٦. ك ــة له ــة العاجل الرعاي
التغذيــة الحــاد الوخيــم وهــي حالــة مهــددة للحيــاة تضاعفــت أعدادهــا بشــكل 

ــذ ١٧٢٠١٤. ــت إىل ٢٠٠٪ من ــبة وصل ــري وبنس كب
األطفــال املصابــون بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم أكــرث عرضــة للوفــاة ومبقــدار 
عــرش مــرات قياســاً بغريهــم مــن األطفــال األصحــاء مــامل يتــم تقديــم التدخــالت 
العالجيــة الالزمــة لهــم يف الوقــت املناســب. ســوء التغذيــة الحــاد يضعــف جهــاز 
املناعــة ويجعــل األطفــال أكــرث عرضــة لإلصابــة باألمــراض. كــام قــد يعــاين األطفال 
املصابــون بســوء التغذيــة الحــاد مــن التقــزم مــدى الحيــاة وضعــف يف القــدرات 

الذهنيــة واإلدراكيــة.

عائلة من المهمشين تتناول طعام الغداء.  صنعاء
©UNICEF/Yemen/2015/Sami Shamsan
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ــدار ٦٣٪ عــن  ــه مبق ــدت وتريت ــد تزاي ــوع فق ــم عــىل الن ــف القائ وبالنســبة للعن
معــدالت مــا قبــل النــزاع١٨. مــن ناحيــة أخــرى، تــم اإلبــالغ عــن ١٠,٨٠٦ حالــة 
اغتصــاب وحــوادث عنــف أخــرى مل يتــم اإلفصــاح عنهــا ضــد الفتيــات والنســاء١٩.

لذلــك حتــى وإن تالشــت آثــار الجــروح والصدمــات التــي تعــرض لهــا مــن نجــا 
مــن األطفــال، ســتظل األثــار غــري املرئيــة تؤرقهــم وتالزمهــم مــدى الحيــاة.

ــك ويف  ــة. لذل ــذه االزم ــبب ه ــال بس ــر األطف ــدى تنتظ ــة امل ــار طويل ــاك آث هن
إطــار مســاعيها للبقــاء عــىل قيــد الحيــاة لجــأت األُرس إىل آليــات تأقلــم ســلبية 
للتخفيــف مــن األعبــاء الواقعــة عليهــا منهــا زواج األطفــال الــذي لــه آثــار مدمــرة 

عليهــم خصوصــاً الفتيــات. 
تقــول بلقيــس البالغــة مــن العمــر ١٦ عامــاً وكانــت قــد ُزوجــت وعمرهــا ١٣ عــام 

عند بــدء النــزاع ٢٠١٤،
 ”كانــت أصعــب مرحلــة يف حيــايت. أُجــربت عــىل تحمــل مــامل أســتطع تحملــه. 
ــام ُزوجــت. منعــت أن  ــة مل يكتمــل منوهــا العقــيل والجســدي حين ــت طفل كن
أمــارس أي يشء يحبــه األطفــال، فكنــت أنظــر مــن خــالل النافــذة ألرى األطفــال 

وهــم يلعبــون.“
زواج األطفــال يف اليمــن كان ومــا يــزال معضلــة كــون اليمــن مــن بــني دول قليلــة 

يف املنطقــة مل تُقــر بعــد الحــد األدىن القانــوين لســن الــزواج.

ــات  ــملت ٦ محافظ ــبتمرب٢٠١٦ ٢٠ وش ــف يف س ــا اليونيس ــة أجرته ــفت دراس كش
أن معــدالت الــزواج املبكــر وصلــت إىل مســتويات تُنــذر بالخطــر. حيــث أفــادت 
ــن  ــنة) أنه ــة (١٥-٤٩ س ــملتهن الدراس ــاليئ ش ــاء ال ــن النس ــبته ٧٢,٥٪ م ــا نس م
ــاً  ــادت ٤٤,٥٪ منهــن تقريب ــة عــرشة يف حــني أف ــوغ ســن الثامن ــل بل تزوجــن قب
أنهــن تزوجــن يف ســن ١٥ ســنة أو رمبــا أقــل. ظاهــرة زواج األطفــال أكــرث شــيوعاً 
يف محافظــات الحديــدة وحجــة وإب وهــي محافظــات تســتضيف أعــداد كبــرية 

مــن النازحــني.
يلجــأ بعــض اآلبــاء أحيانــاً لتزويــج بناتهــم مــن أجــل تخفيــف األعبــاء عــن كاهــل 
األُرسة أو ألنهــم يعتقــدون أن أرسة الــزوج ســتوفر حاميــة أفضــل لبناتهــم. وقــد 
ــات  ــة صعوب ــال ملواجه ــىل امل ــول ع ــاة للحص ــعي أرسة الفت ــبب س ــون الس يك

الحيــاة التــي أنتجهــا الوضــع القائــم

املحنة التي أصابت األطفال شديدة الوطأة عليهم!

بلقيس، ١٦ عاماً، أُجبرت على الزواج وهي بعمر  ال ١٣ عاماً. عادت اآلن 
لحياتها الطبيعية بعد مقتل زوجها الجندي في النزاع. صنعاء، اليمن. تشرين 

الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧
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قدمت خدمات الرعاية 
الصحية األساسية ملا 
يزيد عن مليون طفل

قدمت خدمات الرعاية الصحية 
األساسية إىل ٥٥٨,٠٠٠ امرأة 

حامل ومرضع.

تم تطعيم أكرث من ٤,٨ مليون طفل ضد 
شلل األطفال والحفاظ عىل بقاء اليمن 

خالية من شلل األطفال وحصل ٦٥٠,٤٣٠ 
طفل عىل جرعة اللقاح ضد الحصبة.

تقدم اليونيسف خدمات صحية وتغذوية أساسية من خالل املرافق الصحية والفرق املتنقلة والحمالت اإليصالية بواسطة املتطوعني/
املتطوعات املجتمعيات.

تم فحص أكرث من ٢ 
مليون طفل للتأكد 
من إصابتهم بسوء 

التغذية

حصل زهاء ٤,١ مليون 
طفل دون الخامسة 

عىل مكمالت املغذيات 
الدقيقة.

نجح برنامج اإلدارة املجتمعية لسوء 
التغذية الحاد يف عالج ٧١٪ من األطفال 

املصابني.

تم عالج ٢٣٧,٠٠٠ طفل آخر من سوء التغذية الحاد الوخيم – ٦٤ ٪ منهم داخل املحافظات التي تعاين من أعىل مستويات انعدام األمن 
الغذايئ.

متكن قرابة ٣,١ مليون شخص من 
الحصول عىل مياه الرشب اآلمنة 
من خالل بناء او إعادة تأهيل أو 

تشغيل منظومات املياه

استفاد أكرث من ١,٥٧ مليون 
شخص من خدمات رصف 

صحي محسنة وأنشطة إدارة 
النفايات الصلبة

 وصلت حقائب 
مستلزمات النظافة 
األساسية ألكرث من 
٣٩٧,٠٠٠ شخص.

تم اإلعالن عن تفيش وباء الكولريا يف اكتوبر٢٠١٦ حتى سارعت اليونيسف إىل توزيع أقراص الكلور املستخدمة يف تنقية مياه الرشب عىل 
أكرث من ٥٠٠,٠٠٠ شخص جنباً إىل جنب مع توزيع حقائب مستلزمات النظافة األساسية داخل املجتمعات املستهدفة.

متكن قرابة ١,٧ مليون طفل منهم ١٧,٠٠٠ طفل خارج املدرسة من 
مواصلة تعليمهم بفضل الدعم املقدم من اليونيسف عىل شكل مساحات 

تعلم مؤقته أو فصول مجتمعية

إعادة تأهيل ما يربوا عن ٦٠٠ مدرسة 
(مبا يف ذلك دورات املياه فيها)

دعمت اليونيسف كذلك الجهات املعنية 
داخل وزارة الرتبية والتعليم من أجل تسيري 

امتحانات الشهادتني األساسية والثانوية.

تقديم خدمات الدعم 
النفيس للطالب/الطالبات 

واملدرسني/املدرسات

توزيع الحقائب 
املدرسية وتوفري 
طاوالت لألطفال

من خالل بناء القدرات املحلية تم توسيع نطاق عمل ”آلية متابعة ورصد 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل أثناء النزاعات املسلحة“ حتى غطت 

نطاق جغرايف يشمل ١,٣ مليون طفل.

تم  إحالة ٢,٧٥٣ طفل (١,٦٧٥ فتيات + 
١,٠٧٨ أوالد) ترضروا من النزاع إىل خدمات 

حامية األطفال.

استفاد ما ال يقل عن مليون شخص 
من جلسات التثقيف مبخاطر األلغام

وصلت خدمات الدعم النفيس إىل أكرث من ٤٨٧,٠٠٠ طفل من خالل 
املساحات الصديقة للطفل املنترشة يف ١٨ محافظة مترضرة بالنزاع.

توسع برنامج التحويالت النقدية 
اإلنسانية لألُرس املترضرة من النزاع 

داخل املناطق املحارصة يف مدينة تعز

وصلت الرسائل األساسية ضمن حزمة أنشطة االتصال 
ألجل التنمية إىل أكرث من ١,٣ مليون شخص (أولياء أمور 
وأرباب أرس) وشملت ١٤ عنوان حول املامرسات املنقذة 

للحياة وأخرى متعلقة بالرعاية والحامية يف أوقات الرصاع.

حيث حصل قرابة ٨٤,٠٠٠ شخص من أوساط الفئات الضعيفة منهم 
٤٥,٠٠٠ (٥٤٪ تقريباً) أوالد وفتيات دون الثامنة عرشة عىل املساعدة 

النقدية منذ مطلع ٢٠١٦ ملساعدتهم يف البقاء ورفد كفاءة التأقلم/
التكيف لديهم.

شارك بفاعلية ما ال يقل عن ٥,٠٠٠ من املتطوعني 
املجتمعيني و١٢,٠٠٠ من قادة املجتمع وحوايل ١٣,٠٠٠ 

شخصية دينية يف تعزيز املامرسات األساسية بالرشاكة 
مع أكرث من ٣٥ منظمة مجتمع مدين وجهة حكومية.

رغم ظروف العمل املحفوفة بتحديات شديدة الصعوبة وفجوة التمويل منذ ٢٠١٦ إال أن اليونيسف استطاعت الوصول إىل بعض األُرس واألطفال األكرث ترضراً يف اليمن.

٨



التوصــل لحــل ســيايس فــوري للحــرب يف اليمــن. • 
ينبغــي عــىل أطــراف الــرصاع العمــل للوصــول 
األطفــال  حقــوق  يضــع  تفــاويض،   حــل  إىل 
ــا  ــوراً إن أردن ــرصاع ف ــي ال ــب أن ينته ــة. يج أولوي
تجنيــب جيــل كامــل مــن األطفــال شــبح املجاعــة 

والصدمــات النفســية والحرمــان والفقــر. 

ــي •  ــيمة الت ــاكات الجس ــع االنته ــد لجمي ــع ح وض
يتعــرض لهــا األطفــال. ينبغــي حاميــة األطفــال يف 
ــاين،  ــدويل اإلنس ــون ال ــاً بالقان ــات. إلتزام كل األوق
عــن  فــوراً  تتوقــف  أن  الــرصاع  أطــراف  عــىل 
ــام  ــة. ك ــة املدني ــى التحتي ــني والبن إســتهداف املدن
يجــب عــىل أطــراف الــرصاع منــع  مشــاركة األطفال 
ــي أن  ــة. وينبغ ــامل القتالي ــات) يف األع ــني وبن (بن

ــال. ــرح األطف ــل وج ــف قت يتوق

التكامليــة •  اإلســتجابة  لنطــاق  فــوري  توســيع 
ــة  (متعــددة القطاعــات) للحــد مــن ســوء التغذي
واملرضعــات.  الحوامــل  والنســاء  األطفــال  بــني 
ــاعدات  ــول املس ــبل وص ــني س ــب تحس ــام يتوج ك
اإلنســانية إىل كافــة أرجــاء اليمــن للوصــول إىل 

األكــرث حرمانــاً وإحتياجــاً. 

ــية •  ــروف املعيش ــع الظ ــف م ــات التكي ــز آلي تعزي
الصعبــة لــدى األرس مــن خــالل إتاحــة خدمــات 
أساســية مجانيــة ذات جــودة - وتوفــري معونــات 
نقديــة عــىل نطــاق واســع. هنــاك جاجــة ملزيــد مــن 
ــة مــن  ــة الوطني ــة النظــم االجتامعي ــل لحامي التموي
االنهيــار التــام. يجب توســيع دعــم املعونــات النقدية 
مــن أجــل منــع األرس مــن اللجــوء  إىل وســائل تكيـّـف 
ــال وتجنيدهــم. ــة األطف ــر وعامل ــزواج املبك ســلبية كال

طفل يعاني من سوء تغذية حاد يتم فحصه من قبل طبيب. بني الحارث، 
صنعاء، اليمن. شباط/ فبراير ٢٠١٧

UNICEF/Yemen/2017/Omar Alobidy©
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توزع اليونيسف حقائب مدرسية على األطفال في المناطق النائية والتي يصعب الوصول 
إليها في اليمن. الحديدة، اليمن. تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦

UNICEF/Yemen/2016/Moohi Al-Zikri©
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للمزيد من املعلومات يرجى التواصل مع:

راجات مادهوك، يونيسف-اليمن
rmadhok@unicef.org :الربيد اإللكرتوين

هاتف: 967712223001+

سعاد املراين، يونيسف-اليمن
salmarani@unicef.org :الربيد اإللكرتوين

هاتف: 967712223041+


