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الوضع االنساني في اليمن لسنة ٢٠١٧

ملخص نشاطات وبرامج المنظمة خالل ٢٠١٦

 منذ مارس ٢٠١٥، اتسعت رقعة النزاع إلى ٢١ محافظة يمنية من أصل ٢٢ محافظة مما أدى إلى أزمة حماية
 واسعة النطاق وتفاقم الوضع اإلنساني الصعب الناتج عن سنوات من الفقر وسوء الحكم وعدم اإلستقرار.
 اليوم، هناك ١٨٫٨ مليون شخص يمني أو ٧٠٪ من إجمالي السكان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة

اإلنسانية أو المساعدة في الحماية؛ وهذا الرقم يتضمن ١٠٫٣ مليون طفل

 كل يوم، ترتفع أرقام القتلى والجرحى، وكذلك عدد النازحيًن، وتنتشر األمراض المعدية مثل الكوليرا، وال
 يمكن ألكثر من نصف السكان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية أو المياه أو خدمات الصرف
 الصحي وال يجدون الطعام الكافي. ونتيجة لذلك، يموت طفل واحد كل عشر دقائق ألسباب يمكن الوقاية

منها مثل سوء التغذية واإلسهال وإلتهابات الجهاز التنفسي
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مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية 
 بينهم حوالي ١٠ مليون طفل 

مليون طفل بحاجة إلى الحماية

مليون طفل محرومون من التعليم

مليون شخص يواجهون إنعدام األمن
الغذائي بينهم حوالي ٨.٥ مليون طفل  

 مليون شخص بحاجة إلى الخدمات الصحية
 األساسية بينهم حوالي ٨٫١ مليون طفل

 مليون شخص بحاجة إلى المياه وخدمات
 الصرف الصحي والنظافة بينهم حوالي ٨ مليون طفل

 مليون شخص نازح داخليًا بينهم
حوالي ١٫٦ مليون طفل
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الصحة
٥٤٨,٠٩٨شخص ٢٧٣,٧٨٤ طفل

التغذية
٢٢٨,٦٥٥شخص ١٠٥,١٧٩ طفل

حماية االطفال
٣٢٧,٥٠١شخص ٣١٤,٣٨١ طفل

حوكمة األطفال
٦,١١٣ شخص٤,٣٧٥ طفل

المياه واإلصحاح البيئي
٣٢٧,٥٢٠ شخص١٨٨,٤٣١ طفل 

االمن الغذائي
٢٤١,٣٢٨ شحص١٩٥,٢٨٠ طفل 

التعليم
١٥,٩٩٢ شخص٩,٦٥٠ طفل

  خطة االستجابة االنسانية٢٠١٦

ناشدت الجهات المانحة بتوفير
$١٫٦٣ مليار 

فقط
 تم تمويل 60%

منظمــة رعاية االطفال وصلت بكل برنامج



استجابة منظمة رعاية االطفال في عام ٢٠١٦
 عملت فرقنا في الميدان في ٩ محافظات في مختلف أنحاء البالد - غالبًا في ظروف وبيئة متقلبة وغير متوقعة – وقاموا بكل ما يلزم للوصول إلى األطفال الذين يحتاجون المساعدة. على الرغم من

 هذه التحديات، استجابت المنظمة لهذه األوضاع اإلنسانية الملحة وقدمنا في الغالب مساعدات منقذة للحياة عبر برامج الصحة والتغذية وحماية الطفل والحوكمة والمياه والصرف الصحي واألمن
الغذائي وسبل المعيشة التي نفذناها في محافظات مختلفة في جميع أنحاء البالد

لقد ساعدنا حوالي مليون شخص بينهم أكثر من نصف مليون طفل خالل عام ٢٠١٦، وأكثر من ١.٦ مليون شخص بينهم ٩٧٥,٠٠٠ طفل منذ بدء االستجابة في عام ٢٠١٥ عقب تصاعد وتيرة الصراع
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الصحة األمن الغذائي وسبل المعيشة

المياه والإلصحاح البيئي

حماية األطفال
 فــي عــام ٢٠١٦، قمنــا بدعــم ١٩٢ مرفــق صحــي و٣٧ فريــق صحــي
 وتغــذوي متنقــل فــي جميــع أنحــاء البــالد. لقــد قدمنــا المعــدات الطبيــة
 األساســية والرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا فــي ذلــك األدويــة وإحالــة
 الحــاالت وتدريــب العامليــن الصحييــن ودفــع الحوافــز وإعــادة تأهيــل
 المرافــق الصحيــة األكثــر احتياجــًا. فرقنــا الطبيــة الســبعة والثالثــون
 قامــت بخدمــة المجتمعــات التــي لــم يكــن بإمكانهــا الحصــول علــى

الخدمات ما لم تصل إليهم فرقنا

قمنا بمساعدة اكثر من ٥٤٨,٠٠٠  شخص بينهم ٢٧٤,٠٠٠ طفل

 قمنــا بــإدارة ١٠ مســاحات صديقــة للطفــل حيــث يتســنى لألطفال 
 اللعــب والتفاعــل مــع نظرائهــم وتلقــي الدعــم النفســي، كمــا قمنــا بتنفيــذ

جلسات توعوية عن حقوق األطفال ودعوة آبائهم إليها

 قمنــا بتشــغيل ٨ فــرق متنقلــة لحمايــة الطفــل والتــي بدورهــا 
 قامــت بتقديــم خدمــات الدعــم النفســي؛ كمــا قامــت بتقديــم خدمــات إدارة
 الحالــة وبشــكل أوســع رفــع الوعــي فــي أواســط المجتمعــات مــن أجــل منــع

العنف ضد األطفال

 قمنــا بتشــكيل ودعــم ١٨ لجنــة حمايــة لألطفــال تتواجــد فــي 
ــن للخطــر ــال المعرضي ــى اكتشــاف األطف ــات وتعمــل بدورهــا عل  المجتمع

وإحالتهم إلى فرق نظام إدارة حالة حماية الطفل الخاصة بنا

وقدمنــا  األلغــام  بمخاطــر  للتوعيــة  نقــاط   ٩ بتشــغيل   قمنــا 
 معلومــات منقــذة للحيــاة فــي المــدارس والمجتمعــات للحــد مــن مخاطرهــا

المتعلقة بالمخلفات القابلة لالنفجار على األطفال جراء الصراع

 عملنــا بشــراكة مــع ٥ منظمــات مجتمــع محلــي على تنفيذ أنشــطة 
اجــل مــن  للمجتمعــات  الفنيــة  الخبــرات  وتعزيــز  وبنــاء  الطفــل   حمايــة 

االستجابة إلى احتياجات األطفال فيها

 قمنــا بتنفيــذ حملــة إذاعيــة وطنيــة لتوعيــة الجمهــور حــول أهميــة 
 حقــوق الطفــل فــي حــاالت الطــوارئ وقــد وضعــت وقدمــت هــذه الرســائل

بواسطة األطفال أنفسهم

 قمنــا بمســاعدة أكثــر مــن ٣٢٧,٠٠٠ شــخص بينهــم ٣١٥,٠٠٠ طفــل
عبر أنشطة حماية الطفل التي قمنا بتنفيذها

التغذية
ســوء  لحــاالت  للحيــاة  المنقــذة  العالجيــة  الخدمــات   قدمنــا 
 التغذيــة الحــاد والمتوســط لألطفــال دون ســن الخامســة وكــذا النســاء
ونشــر التكميليــة  التغذيــة  برامــج  خــالل  مــن  والحوامــل   المرضعــات 

الثقافة التغذوية والمغذيات التكميلية الدقيقة
 

فــي  المتطوعيــن  الصحييــن  العامليــن  بتدريــب   قمنــا 
 المجتمعــات المحليــة وأنشــأنا مجموعــات الدعــم مــن أم إلــى أم علــى
المواليــد تغذيــة  ممارســات  تعزيــز  أجــل  مــن  المجتمعــات   مســتوى 
 واألطفــال – بمــا فــي ذلــك الحــث علــى الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة

خالل الستة األشهر األولى من حياة الطفل
 

 تــم تدريــب متطوعــي صحــة المجتمــع فــي المناطــق البعيــدة 
 علــى القيــام بمســح حــاالت ســوء التغذيــة وإحالتهــا إلــى أقــرب مرفــق
يتســنى بحيــث  األطفــال  رعايــة  منظمــة  قبــل  مــن  مدعــوم   صحــي 

للمرضى تلقي العالج المناسب

 قمنا بمساعدة  أكثر من ٣٣٣,٠٠٠ شخص بينهم ٢٢٨,٠٠٠ طفل
و١٠٥,٠٠٠ إمرأة عبر برامج التغذية التي قمنا بتنفيذها

حــول  أكثــر مــن عشــرة آالف جلســة توعويــة   لقــد نفذنــا 
 اإلصحاح البيئي، وقمنا بتوزيع أكثر من ٢,٧٠٠ خزان وفلتر مياه وسلة
 أدوات نظافــة وتأهيــل أكثــر مــن ٧٠ نقطة توزيع مياه وشــبكات متصلة
 باآلبــار وأكثــر مــن ١٦٠ دورة مياة فــي المدارس والمرافق الصحية في
 جميــع أنحــاء اليمــن؛ كمــا قمنا بتوفير المياه النظيفــة ألكثر من ٦٠,٠٠٠

شخص عبر ناقالت المياه

ــر مــن ٣٢٧,٠٠٠ شــخص بينهــم ١٨٨,٠٠٠ ــا بمســاعدة أكث  قمن
طفل عبر تدخالتنا في اإلصحاح البيئي

 قدمنــا الغــذاء آلالف األســر المحتاجــة مــن خــالل نظــام 
 القســائم اإللكترونيــة المبتكــر وعــن طريــق التحويــالت النقديــة غيــر

المشروطة في جميع أنحاء البالد

 قمنــا أيضــًا بتقديــم دعــم لتحســين ســبل المعيشــة فــي 
 حــاالت الطــوارئ مثــل توفيــر األعــالف الحيوانيــة وتدريــب العامليــن
المجتمعين لصحة الحيوانات لتقديم الخدمات البيطرية للمواشي

 قمنــا بمســاعدة أكثر مــن ٢٤١,٠٠٠ بينهم ١٩٥,٠٠٠ طفل عبر
برامج األمن الغذائي والمعيشة التي قمنا بتنفيذها



التعليم حوكمة حقوق األطفال

منذ مايو ٢٠١٥
وصلنا تقريبًا الى

١,٦٠٠,٠٠٠ شخص
 متضمنًا  اكثر من

٩٧٥,٠٠٠ طفل

تشــجع والتــي  المــدارس  إلــى  العــودة  حملــة  بتنفيــذ   قمنــا 
الدعــم توفيــر  مــع  المــدارس  إلــى  العــودة  علــى   األطفــال 

لتسجيلهم وكذا توزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية

 مــن خــالل برامــج حمايــة الطفل/برامــج التعليــم، قمنــا بتنفيــذ
البالغيــن األشــخاص  آلالف  األلغــام  بمخاطــر  توعيــة   جلســات 
 واألطفــال وذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي حــول مخاطــر
 األلغــام واألجســام القابلــة لالنفجــار لتخفيــف مخاطــر اإلصابــة

والوفاة

 قمنا بمســاعدة اكثر ١٦,٠٠٠ شــخص بينهم أكثر من ٩,٠٠٠
طفل عبر برامج التعليم التي قمنا بتنفيذها

 واصلنا العمل مع أربع منظمات وطنية غير حكومية على الرفع
من قدراتها من أجل تعزيز حقوق الطفل

 قمنا أيضًا بدعم برلمان األطفال الستهداف فئات متنوعة من
الجماهير بما فيهم األطفال وأفراد المجتمع

 قمنا بدعم منظمات وطنية غير حكومية لرصد وضع حقوق
 الطفل في البلد لتمكينهم من تقديم المعلومات التي يتم

 إدخالها في المراجعة الدورية الشاملة - تقرير تقوده األمم
 المتحدة يهدف إلى مراجعة وضع حقوق اإلنسان بشكل دوري

في البلدان

 لقد عملنا مع المؤسسات الحكومية من أجل دعم وتعزيز نظم
حماية الطفل ال سيما على المستوى المحلي

 قمنــا بمســاعدة أكثــر ٦,٠٠٠ شــخص بينهــم ٤,٣٠٠ طفل عبر
أنشطة حوكمة حقوق الطفل التي قمنا بتنفيذها

 إن األطفــال فــي الحديــدة شــمال غــرب اليمــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة ويموتــون بســبب أمــراض يمكــن
 الوقايــة منهــا مثــل اإلســهال وإلتهابــات الجهــاز التنفســي. تســتورد اليمــن ٩٠٪ مــن الغــذاء يدخــل معظمه عبر
 ميناء الحديدة؛ لكن الميناء قد تضرر بشكل كبير عقب استهدافه بغارات جوية في أغسطس ٢٠١٥، ولم تنفذ
 خطــط تأهيلــه بعــد. إن الوضــع فــي الحديــدة هــو األســوأ فــي البــالد وبالتالــي فإنهــا تشــهد أكبــر معــدالت
 ســوء التغذيــة. وإســتجابة لذلــك، تقــوم منظمــة رعايــة األطفــال بدعــم ٢٠ مرفــق صحــي وفريقيــن صحييــن
 متنقليــن فــي المحافظــة، كمــا واصلنــا تدريــب العامليــن الصحييــن وتقديــم الرعايــة الصحيــة األساســية

وخدمات التطعيم والتحصين لألطفال والنساء
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