
التعليم 4

للمالحظات: ochayemen@un.org      18 أكتوبر2017      تاريخ اإلصدار:

(أكتوبر 2017)

الصحة 5

توزيع المدراس المتضررة (اغسطس 2017)

إجمالي المدارس التي تم تأهيلها

سوء التغذية الحاد الشامل (حتى سبتمبر 2017)

أطفال ذوي إحتياجات بحسب القطاع3

         www.unocha.org/yemen                                                                                

المصادر: 1,3: اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، يوليو 2017م؛ 2: منظمة الصحة العالمية، تقارير الوفّيات واإلصابات المرسلة من المرافق الصحية في األزمة اليمنية 2015 - 2017م. 15 سبتمبر 2017م؛ 4: مجموعة قطاع التعليم، أكتوبر 2017؛ اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، يوليو 2017م؛ وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المستجدات االقتصادية االجتماعية، سبتمبر 2017م؛ 5: منظمة الصحة العالمية، 
سبتمبر 2017م؛ منظمة الصحة العالمية، تقرير مستجدات األوضاع الوبائية األسبوعي، 3 أكتوبر 2017م؛ اليونيسيف، ديسمبر 2016م ; 6: فريق عمل التحركات السكانية، أكتوبر 2017م؛ فريق عمل التحركات السكانية، تقييم المواقع متعّدد المجموعات القطاعية، فبراير 2017م؛ برنامج األغذية العالمي والفاو واليونيسيف، التقييم الطارئ لألمن الغذاء والتغذية في اليمن 2016م، النتائج األولية، يناير 2017م؛ اليونيسيف، مارس

 2017م؛ 7: اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساني في اليمن، يوليو 2017م؛ 8: مجموعة عمل قطاع التغذية الصحية، تصنيف معدالت سوء التغذية الحاد الشامل، 3 سبتمبر 2017م؛ التقرير الموجز  لمجموعة التغذية الصحية، يناير إلى أغسطس 2017م؛ اليونيسيف، مارس 2017م.

اليمن: لمحة إنسانية – الوضع اإلنساني لألطفال في اليمن

يحتاج أكثر من 11 مليون طفل يمني إلى مساعدات إنسانية نتيجة للصراع المدمر الذي عصف بالبلد منذ شهر مارس 2015م. فقد 
أصبح األطفال غير قادرين على تحقيق إمكاناتهم في ظل مواجهة أكبر أزمة لألمن الغذائي في العالم وتفشي وباء الكوليرا 

بمستويات لم يسبق لها مثيل، والحرمان من الحصول على الخدمات األساسية للمياه والصرف الصحي والصحة والتغذية الصحية. 
يموت طفل واحد على األقل كل 10 دقائق ألسباب يمكن الوقاية منها مثل سوء التغذية واإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي. 

وأصبح النظام التعليمي على شفا االنهيار، حيث يتعرض أكثر من خمسة ماليين طفل لخطر الحرمان من حقهم في التعليم.

ال تزال 169 مدرسة 
مستخدمة في شهر أغسطس، 

منها 146 مدرسة يسكنها 
نازحون و23 أخرى لدى 

المجموعات المسّلحة.   أقل من 200

200-101

100-51

تعز 233            
صعدة 237

امانة العاصمة 227
ال تزال 12,200 مدرسة مغلقة من أصل 

15,800 مدرسة بسبب عدم دفع 
الرواتب في المحافظات الشمالية، ما 

يتسبب في حرمان نحو 79% من 
األطفال.
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النازحون6

تعز 2,531 مدرسة إما تضررت أو تستضيف 
نازحين أو تحتلها مجموعات مسّلحة، األمر 
الذي يتسبب بحرمان 1.5 مليون طفل من 

التعليم. تقّدر كلفة إعادة البناء بنحو 1.5 
مليار دوالر أمريكي.

26% من الحاالت المشكوك إصابتها 
بالكوليرا هي ألطفال دون الخامسة من 
العمر، و56% منها ألطفال دون 18 عامًا.

55% من ال2.9 مليون شخص 
النازحين هم من األطفال (28% بنين 

و27% بنات).

التغذية الصحية8

طفل بحاجة الى مساعدة1
11.3 مليون

يعاني طفل من كل طفلين دون الخامسة 
من التقّزم.

يواجه 1.8 مليون طفل خطر اإلصابة 
بسوء التغذية الحاّد المتوسط.

يعاني 386,000 طفل من سوء التغذية 
الحاّد الوخيم.

قتلى  707

جرحى 6,768

من إجمالي اإلصابات%132

مدمرة جزئيًا

يتم إستخدامها من جماعات مسلحة

مدمرة كليًا
مدارس تستضيف نازحين

إجمالي المدارس المتضررة  (اغسطس 2017)                

حماية األطفال7
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تم إخالئها من نازحين
تم إخالئها من جماعات مسلحة

إجمالي المدارس التي تم إستخدامها (اغسطس 2017)                 
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تلقى 149,000 طفل مساحيق المغذيات 
الدقيقة و88,664 طفل آخرين مساعدات 

إطعام عبر التغطية الشاملة بين يناير 
وأغسطس.

تم إدخال 126,000 طفل مصابين بسوء 
التغذية الحاّد الوخيم و179,000 طفل 

مصابين بسوء التغذية الحاّد المتوسط ضمن 
البرامج العالجية التغذوية منذ بداية العام 

2017م

تمت إعادة تأهيل 317 مدرسة في 2017م و180 
أخرى جاري العمل على إعادة تأهيلها.

تم تحصين 4.8 ماليين طفل ضّد شلل 
األطفال في شهر فبراير، و5.1 ماليين 
طفل مستهدفين في حملة دورة شهر 

أكتوبر.

تم تحصين 330,638 طفل بعمر أقل 
من عام ضّد أمراض الحصبة والحصبة 

األلمانية منذ شهر يناير.

تلقى 295,324 طفل في المناطق 
المتضررة من الصراع دعمًا نفسيًا 
واجتماعيًا (يوليو يناير 2017م).

يقّدر عدد األطفال النازحين ممن لم 
يلتحقوا بالمدارس بنحو 513,000 
طفل. تشمل األسباب الرئيسية األمن 

وعمالة األطفال واالفتقار إلى المعدات.

يموت طفل كّل 10 دقائق في اليمن 
بأمراض يمكن الوقاية منها (إسهال 

وأمراض تنفسية وسوء تغذية).
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تم الوصول إلى أكثر من 450,000 طفل 
ببرامج التوعية بمخاطر األلغام خالل الفترة 

يناير - يوليو.
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حماية االطفالالصحية

تم اإلبالغ عن وجود 148,000 طفل يتيم 
بين النازحين والمجتمعات المستضيفة ضمن 

الفئات الضعيفة في مواقع النازحين التي جرى 
تقييمها.

تتزايد استراتيجيات التأقلم السلبية مثل 
عمالة األطفال وزواج األطفال. تم تزويج 

72% من الفتيات قبل بلوغهن سن 18 عامًا 
(50% قبل األزمة).

معدل سوء التغذية الحاد
الشامل على مستوى المديرية

(حتى 15 سبتمبر 2017)
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يحتاج 2.3 مليون طفل في سن 
المدارس إلى دعم لاللتحاق بالتعليم، 

منهم 1.1 مليون طفل يعيشون في 
المناطق المتضررة بشّدة.
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