
 

 

 

 

 

 

 

 

 عملٌة السعودٌة العربٌة المملكة تقودها التً التحالؾ قوات شنت الٌمنٌة، الحكومة من طلب على وبناء ،6102 لعام مارس 62 تارٌخفً 

 6102 العام أواخر علٌها فً استولت أن سبق التً األراضً من( هللا أنصار باسم أٌضا المعروؾ) الحوثً قوات لطرد الٌمن فً عسكرٌة

 واسعة حماٌة بؤزمة ذلك أٌضا دفع حٌن فً الصراع سٌبة قبلبالفعل اإلنسانٌة والتً كانت  الحالة تفاقمت وعلى إثره فقد. 6102 العام وأوابل

 ةومستمر ةاسعقصؾ جوي ومعارك برٌة و شهدوت النزاع من تتضرر محافظة 66محافظة ٌمنٌة من بٌن  وعشرون واحدحٌث أن . النطاق

 اإلنسانً قانونمزعومة لل انتهاكاتوبالسكان  المؤهولة المناطق فً النطاق واسعة تؤثٌراتال ذات المتفجرة األسلحة تخداماس ذلك فً بما

 .المتحاربة األطراؾ جمٌع قبل من اإلنسان وحقوق الدولً

 

 الفتٌاتفإن . الٌمن فً األطفال حٌاة تمزقت فقد الماضً العام خالل فً ؼالبٌة األحٌان والوحشً المستمر المسلح للنزاع مباشرة كنتٌجةو

 همٌكفٌ ما أٌضاً الحصول علىو النزاعمن حٌث المحافظة على حٌاتهم والبقاء على قٌد الحٌاة فً ظل  ٌومٌة تحدٌات اآلن ونواجهٌ والفتٌان

 واإلمدادات الحٌوٌة اإلنسانٌة داتالمساع وصول وعرقلة القتالاستمرار  ومع. األساسٌة الصحٌة والرعاٌة للشرب الصالحة والمٌاه الؽذاء من

 ٌكتنفه الحٌاة قٌد على ٌبقون أولبك الذٌن مستقبلو. للخطر عرضة األطفال من اآلالؾ حٌاةفإن  ،إلٌها الحاجة أمس فً هم من إلى التجارٌة

 اآلنهذا العدد و الماضٌة، رعش االثنً األشهر خالل الضعؾ من أكثرإلى  حرموا من التعلٌم قد زاد الذٌن األطفال عددكما أن  .الؽموض

 وسوؾأثار نفسٌة بالؽة إلى  األطفال من العدٌدكما تعرض . رسامدذهاب إلى الال سنالذٌن هم فً  السكان نصؾ من ٌقرب ما ٌعادل

 .المستقبل فً منتجةحٌاة سعٌدة و عٌش على ٌنقادر واكونلٌو التجارب القاسٌة التً عاشوها من للتعافً كبٌرا دعمٌحتاجون ل

 

 أطفال الٌمن معاناه فً صمت
 ملٌون طفل ٌعانون أزمة إنسانٌة وؼٌاب الحماٌة 10قرابة 

 

 تصوٌر: علً األشول / منظمة رعاٌة األطفال ات الصدٌقة للطفل فً محافظة الحدٌدة عالء* وإبراهٌم* فً أحدى جلسات المساح



 االستجابة تموٌل حٌث من تماما كافٌة ؼٌر اآلن ال تزال حتى الدولٌة فإن االستجابة وعدم الحماٌة، اإلنسانٌة األزمة ضخامة من الرؼم وعلى

 تم تموٌلها فً٪ 56تمثل فقط  المتحدة لألمم التابعة اإلنسانٌة االستجابة حٌث كانت خطة. سٌاسً حل إلى التوصل أجل من والضؽط اإلنسانٌة

من الشخاص  شخص ملٌون 1336 من المبلػ المطلوب لتقدٌم المساعدة إلى فقط٪ 4ال تزٌد عن  العام هذا ها حالٌا فًأن حٌن فً 2015 عام

 2266القرار  و( 2015) 2216القرار رقم  ذلك فً بما الصلة ذاتالدولً  األمن مجلس كما أن قرارات. $ ملٌار 138 احتٌاجا وهو األكثر

فإن  ذلك، على وعالوة. الحرب لقوانٌن وفقا المدنٌة التحتٌة والبنٌة المدنٌٌن حماٌةعلى  األطراؾ إقناع فً اآلن حتى لتفش قد( 2016)

 فً مباشرةبطرٌقة  العسكري العمل دعم اختارتقد  الدولً، األمن مجلس فً العضوٌة دابمة الدول بعض ذلك فً بما المإثرة، الحكومات

 سالم إٌجاد فً للمساعدة نفوذهم استخدام من بدال ىخراآل عسكريال دعمأنواع ال وتقدٌم األسلحة بٌع على الموافقة خالل من األحٌان من كثٌر

 هذا إلنهاء فً الوقت الحالً مجدٌة إجراءات اتخاذ ٌتم لمإذا  سوءاهم وضعسٌزداد  الذٌنو الٌمن لألطفال مدمرةكانت  عواقبال إن. دابم

 .المدمر الصراع

 2/ 1مصادر:

 

 

 

 

 

 

 الحالي الزيادة  % 2510قبل مارس  

أشخاص محتاجٌن للمساعدة 
 اإلنسانٌة 

 ملٌون 1539
ملٌون  939ملٌون بما فً ذلك  2132 33%

 طفل

أشخاص الذٌن نزحوا من 
 منازلهم

584,000 
طفل  800,000ملٌون بما فً ذلك  234 310%

 تقرٌبا

أشخاص ال ٌجدون ما ٌكفٌهم 
 من الؽذاء 

 ملٌون 1036
ملٌون  737ن بما فً ذلك ملٌو 1434 35%

 طفل

أطفال دون الخامسة من 
 العمر ٌعانون سوء التؽذٌة

850,000 
طفل  320,000ملٌون بما فً ذلك  133 52%

 ٌعانون سوء تؽذٌة حاد

أشخاص ال ٌحصلون على 
 الرعاٌة الصحٌة الكافٌة 

 ملٌون 834
ملٌون  833ملٌون بما فً ذلك  1431 67%

 طفل

م أشخاص ٌعانون من عد
توفر المٌاه  النظٌفة 
 أوالصرؾ الصحً 

 ملٌون 1334
ملٌون  10ملٌون بما فً ذلك  1933 44%

 طفل تقرٌباً 

 ملٌون 136 أطفال إنقطعوا عن الدراسة
112% 

 ملٌون 334

 في اليمنمنظمة رعاية األطفال 

 األشهر خالل اإلنسانٌةة لألزمموظؾ ٌعملون على تقدٌم اإلستجابة  400. أكثر من 1963عملها فً الٌمن منذ العام منظمة رعاٌة األطفال تعمل 

 تسع فً الٌمن وجنوب ووسط شمال أنحاء جمٌع فً أسرهممع  للخطر المعرضٌن ألطفالمساعدة إنقاذ أرواح ا توفٌر أجل نم الماضٌة عشر االثنً

 .تعز ،صنعاء ،صعدة لحج، الحدٌدة، حجة، ذمار، عمران، عدن، مختلفة؛ محافظات

 مثل أنشطة خالل منوذلك  طفل، 440,000زٌد عن ما ٌ بٌنهم من شخص، 775,000 من كثرأل إنسانٌة ساعداتمنا بتقدٌم مق ،2015 مارس منذف

 المٌاهمرافق  تؤهٌل وإعادة الحاد التؽذٌة سوء عالجو متنقلة صحٌة فرق وتوفٌر الصحٌة المرافق ودعم النقدٌة والتحوٌالت الؽذابٌة المواد توزٌع

 .نفسٌة دماتبص والمصابٌن المعرضٌن للخطر لألطفال واالجتماعً النفسً الدعمتقدٌم و الصحً الصرؾو



 

 

 

 بالوصول إلى: 2510منذ شهر مارس رعاية األطفال تمكنت منظمة 

 تابعة لنا لألطفال صدٌقة عبر مساحات واالجتماعً ًالنفس بالدعم طفل 30,000من  أكثر. 

 شخص 419,922مجموعه  ما بلؽت النقدٌة، التحوٌالت أو الؽذابٌة المواد أسرة معرضة للخطر بتوزٌع 61,000من  أكثر. 

 والمعتدل الحاد التؽذٌة سوء بعالج طفل 5700من  أكثر. 

 صحٌا مرفقا 77 ستشارات أو معالجات صحٌة عبروذلك بتقدٌم إطفل  58,000ما ٌزٌد عن  بٌنهم من شخص 110,000من  أكثر 

 من كل فً واألطفال األسر إلى للوصولرعاٌة األطفال  تدٌرها منظمة  متنقل صحً مرفق 24مدعوم ومن المرافق ال ثابتا

 .ؼالقأجربت فٌها المستشفٌات على اإل التً والمناطق لوصولا ةصعبالمناطق 

 وتوزٌع ،والنظافة الصحً الصرؾوذلك بتقدٌم حلقات توعوٌة فً مجال  والرجال ت والفتٌان والنساءمن الفتٌا 180,000من  أكثر 

وإعادة تؤهٌل  بصٌانة أٌضارعاٌة األطفال كما قامت منظمة . النظافة مستلزمات حقٌبة 2,200 و مٌاه خزان 4,100  من أكثر

 .الصحٌة والمرافق دارسالم فً والمراحٌض الصحً الصرؾ وكتل ةالمجتمعٌ المٌاه ونقاط

 

  اإلصابة أو لألطفال بالموت اليومي التهديد

 

 بعٌد أمراإنتصار أحد االطراؾ المتحاربة على االخر بشكل حاسم  أن ٌعنً للصراع المستمر الستنزاؾا حرب طبٌعة وبعد عام، أن

 بشكل زادت قد األطفال ضد الجسٌمة واالنتهاكات لٌمن،ا سكان حٌاة فً فسادا عٌثٌل الصراع ٌستمر بٌنما. المنظور المستقبل فً االحتمال

مدنً  3,081بٌن الـ  منف. الجارٌة العدابٌة العملٌات بسبب ٌومًبشكل  الٌمن فً األطفال وأمن سالمة وهددت الماضً، العام خالل كبٌر

مقتل أو  ٌعادل وهذا. طفل 1249زٌد عن قتلوا وأصٌب ما ٌ األقل طفل على 856 .3أطفال منهم ثلثال كان  2015 مارس منذ قتلواالذٌن 

 أن من بالرؼم قد تصاعدت مسلحة أطراؾ قبل من األطفال تجنٌد كما أن مستوٌات. للصراع مباشرة كنتٌجة ٌوم كل إصابة سته فتٌات/فتٌان

 األطفال عرضكما ت. 4ٌربكث ذلك من أعلى الحقٌقٌة األرقام أن وٌعتقد ،حالة 762تبلػ  نسبٌا منها منخفضة التً تم التحقق الحاالت

المدارس  تعرضتو. 5األطفال ضد الجنسً العنؾ أشكال من وؼٌره االؼتصابحاالت  عن اإلبالغ تمو. ةتعسفٌ وإعتقاالت اتالختطاف

 ما عم الحادة األطفال حماٌة أزمةنتٌجة لذلك نشآت و. 6إلنسانٌةا المساعدة من مما تسبب فً حرمان األطفال وعابالتهم للهجوموالمستشفٌات 

 .7الحماٌة مساعدة إلى حاجة فً طفل ملٌون 734 بنحو ٌقدر

 الٌمن فً المتفجرة األسلحة بسبب إستخدام المدنٌٌن بٌنوإصابة  وفاة حالة 6,119 عن اإلبالغ فقد تم المسلح، العنؾ مكافحةمنظمة ل فقاوو

 مااستخد عند اإلصابات مجموع من٪ 93 المدنٌٌن كلوٌش الماضً، لعامل العالمحول  بلد أيبٌن  منوهً النسبة األكبر  2015 عام فً

بسبب انها كانت  اإلنسانً الدولً للقانون انتهاك تشكل الهجمات من أن العدٌد وٌزعم. 8نبالسكا المؤهولة المناطق فً المتفجرة األسلحة

 أن وٌزعم .9المدنٌة والمرافق المدنٌٌن سكانال لحماٌةكنه الم االحتٌاطاتأنه لم ٌتم أخذ  بسبب أو العسكري الهدؾوال تتناسب مع  عشوابٌة

 وتدمٌر األطفال من الضحاٌا من متكافا ؼٌر عددا المتحدة األمم أعزت فقد ذلك، ومع. االنتهاكات هذه مثل عن مسإولٌن األطراؾ جمٌع

بل العنقودٌة بالرؼم من حرمه عالوة على ذلك فإن هناك تقارٌر تإكد إستخدام القنا .10الجوٌةالتحالؾ  لضربات المدنٌة التحتٌة البنٌة

 .11الدولًاستخدامها دولٌا بموجب القانون 

وهم ٌقومون بتجهٌز شحنة طاربة من األدوٌة وصلت حدٌثا إلى مٌناء الحدٌدة لٌتم توزٌعها رعاٌة األطفال طاقم منظمة 
 فً جمٌع ارجاء الٌمن. 

 رعاٌة األطفال تصوٌر: علً األشول/ منظمة 



  

 

 

 

 الصراع أثناء زرعت التً حقول األلؽام من كبٌرة أعداد تهددها أٌضا األطفال حٌاة والقصؾ فإن القنابل العٌش تحت خطر عن فضال

 من العام الثانً النصؾ خاللف (.IED) الناسفة ى العبواتباإلضافة إل سقوطها، لم تنفجر عند التً (UXOالمنفجرة ) ؼٌر والذخابر

 لألفراد المضادةو حدٌثا المزروعة األلؽام من آالؾ عدةأكدت التقارٌر وجود  (وتعز ولحج وعدن أبٌن) محافظات أربع فًو 201512

المركز  ووفقا .الناسفة والعبوات باتللدبا مضادواأللؽام ال( 199713 للعام األلؽام حظر معاهدة خالل من الدولً القانون فً المحظورة)

فً تقدٌم التثقٌؾ التوعوي باأللؽام رعاٌة األطفال نزع األلؽام وتعمل مع منظمة بوهً منظمة متخصصة  - الٌمنً التنفٌذي للتعامل مع األلؽام

 ستؽرقت قد المناطق هذه فً األلؽام لةإزا عملٌاتفإن  األسلحة، هذه من المزٌدإستخدام  عدم وافتراض الحالٌة القدرةوب - وأسرهملألطفال 

 .قابمة تزال ال األسلحة هذهبسبب  األطفال وإصابات وفٌات مخاطر فإن ذلك ؼضون فًو. كمالبال سنوات ثالث إلى تصل فترة

 

 غير حياته علي كان في العاشرة من عمره عندما إنفجار احد األسلحه

 

له وأسمه  صدٌق افضل إلٌهم انضم عندما فٌه ٌسكن الذي الحً من أطفال من رهموؼٌ أصدقابه مع عدن فً منزله خارج علً ٌلعب كان

 كان فجؤة ثم خرسانً جدار على ةالرصاص ضرببداء سٌؾ ب" علً ٌقول. المنفجرة ؼٌر للطابرات مضادة رصاصةوكان ٌحمل *  سٌؾ

 ".وانفجرت الحابط، على كبٌرة نار شرارة هناك

 

 إلزالة عملٌتٌنله  وٌتطلب وكتفٌه صدره فً بلٌؽة بجروح علً تعرض. ال أخرٌن بٌنهم علًأطف ستة وأصٌب آخر وصبً سٌؾ قتل

 جمٌع"باكٌا وٌصرخ بالنحٌب  اللٌل فً ٌستٌقظوعلً  الحادث وقوع منذ أنهرعاٌة األطفال لمنظمة  والدته وقالت. جسمه من الشظاٌا

 "هم؟ أٌن! وامات أصدقابً

 

 

  

 تسمى "إنتبه، أٌن اللؽم؟"  مشاركة األطفال فً حلقات التوعٌة من مخاطر األلؽام من خالل المشاركة فً لعبة
 رعاٌة األطفال تصوٌر: علً األشول / منظمة 



 ٌحضرون طفال 150 من التً اجرٌت على عٌنة الدراسة على فبناء. فً األطفال مدمرا للؽاٌة كة الصراعالذي ٌتر النفسً فقد كان األثر

 عدن ًمحافظت فً التً اقمناها األلؽام بمخاطر التوعٌة دورة ٌشاركون فً أورعاٌة األطفال المساحات الصدٌقة للطفل التابعة لمنظمة 

وتملبهم  الذات احترامفً  وتدنً القلق ذلك فً بما النفسٌة والصدمات لالستؽاثة المصاحبة األعراضمنهم ٌعانون من ٪ 70دٌر تق تم ولحج،

 30,000 من كثرأل واالجتماعً النفسً الدعم توفٌر وٌجري. كلاالمش حل مهاراتفً  وانخفاض التركٌز على القدرة وعدم الحزن مشاعر

 .تمكنهم من العٌش بدون الخوؾ الٌومً على حٌاتهم بٌبة ٌتطلب شفابهم النهاٌة فً ولكن ،من قبل منظمة حماٌة الطفولة طفل

 

 ماليين من األطفال يعانون من الجوع وسوء التغذية

 

ففً ما . للصراع مباشرة نتٌجة هً التً األطفال بٌن التؽذٌة سوء معدالت وارتفاع الؽذاء نقص من مهددة أٌضاً  ورفاههم األطفال حٌاة إن

 القصؾ من شهرا عشر اثنً. 14األساسٌة الؽذابٌة احتٌاجاتهم % من سكان الٌمن ؼٌر قادرٌن على تلبٌة41 كان أكثر من 2015 مارس قبل

 ملٌون 1434 بنحو ٌقدر التً تمنع وصول المساعدات قد أثرت على ما عوابقالو والجوٌة البحرٌة موانالل الفعلى الحصارو البري القتالو

 .الؽذابٌة المواد فً حاد نقص اآلن ونواجهتقرٌبا ٌ طفل مالٌٌن ثمانٌة ذلك فً بما( السكان من %55 من أكثر) نسمة

 

 النزاع تصعٌد قبل تم إستٌرادها الؽذابٌة المواد من %90ما ٌزٌد عن و والدواء والوقود الؽذابٌة االحتٌاجات لتلبٌة الواردات الٌمن على تعتمد

 وقؾفً  قد ساهم أٌضا البالد داخل إلى األسلحة تهرٌب لمنع ؾالتحال قوات قبل من المفروض والبحري الجويوالحصار . 15األخٌر

 جنبا الحٌوٌة السلع من وؼٌرها والوقود الؽذاء وارداتإن النقص فً . 2015 عامأٌام اللمعضم  الٌمن إلى واإلنسانٌة التجارٌة السلع إمدادات

 سعارتضخم األو األساسٌة المواد فً شدٌد نقص إلىأدت  اإلنسانٌة المساعدات وصول على المفروضة القٌودو األمن انعدام مع جنب إلى

  .المجاالت من العدٌدفٌة

 

 مستوٌاتها أعلى عندحٌث أن هً  2016 ٌناٌر فً الؽذابٌة المواد واردات مستوىباالنفراج ب اآلنقد بداء  الواقع الحصار أن من الرؼم على

وبشكل  األزمة قبل مامستوٌات  إلى للواردات لعودة ملحة حاجةالو والطلب العرض بٌن كبٌرة فجوة هناك زالٌ الفإنه  ،2015 ٌولٌو منذ

ٌجب تنفٌذ آلٌة التحقٌق والتفتٌش  الهدؾ، هذا تحقٌق أجل منو .16فبراٌرشهر  فً ملحوظ بشكل أخرى رةم الوارداتبعد إنخفاض  خاص

 المطاؾ نهاٌة وفً البٌروقراطٌة، التؤخٌرات وتقلٌل توردٌنالمس بٌن الثقة بناء أجل من بالكامل( UNVIM) المتحدة األممالمدعومة من قبل 

حٌث أن موظفً . 17الصعب األمنً للوضع نتٌجة المحافظات جمٌع فً نادر ٌزال ال وبما ٌخص الوقود فإنه أٌضا. االستٌراد مستوٌات زٌادة

 وحجة والحدٌدة تعزمحافظات  مثل مناطقلبعض ا فًفقط متوفر بشكل متقطع  ٌذكرون فً تقارٌرهم أن الوقودرعاٌة األطفال منظمة 

 األساسٌة السلع فً حاد نقص عن اإلبالغ تم كما. 18األسواق إلى الوقود نقل فً صعوباتوما ٌلحقه من  األمن النعدام مباشرة نتٌجةك

 والسلع اإلنسانٌة تالمساعدا وصول على شدٌدة قٌود ٌواجهون السكان ٌزال ال حٌث النزاع من المتضررة المناطق فً سٌما ال األخرى

 مدٌنة من أجزاء بعض فً ٌناٌرشهر  أواخر فً تماما متوفرةؼٌر  كانت الشعٌر دقٌق مثل المواد المثال، سبٌل على. 19األساسٌة التجارٌة

 2015.20 أؼسطس منذ الحالً الصراع فً المواجهة خطوال زالت  كانت التً تعز

 

 التضخم أن حٌن فً بحسب التقدٌرات بواقع الثلث تقلص اإلثنى عشر الماضٌة قد راألشه مدى على( GDP) الٌمن فً المحلً أن الناتج 

 ،تجاه ذلك االجتماعً األمان شبكةل توظٌؾ أي وبدون عٌشهم سبل األسر من الكثٌر فقدت لذلك، ونتٌجة 21.%01 عن ٌزٌد معدل إلى ارتفع

لما قاله احد  ووفقا. وأسرهم األطفالٌن من المنكوب اءالفقر مالٌٌن متناول عن متزاٌد نحو على هبعٌد الؽذابٌة المواد أن سعاراأل ارتفاعوٌعنً 

التً ال األسرفإن  الشدٌد الفقرالذي نتج عنه  الدخلمصادر  فقدان بسبب ،"والذي ٌعمل فً محافظة صعده رعاٌة األطفال موظفً منظمة 

 ذلك ٌرجعو واللبن فقط الخبزسر تعٌش على األ بعضف كل ٌومل واءعلى حد س الوجبات وقٌمتها الؽذابٌة تواتر خفضٌقومون ب إلٌهم تحدثنا

 ". الصراع قبل روتٌنً بشكل تستهلك كانت التً واللحوم الخضروات مثل الؽذابٌة المواد نفقات تضخم إلى
 

 تلبية أجل من نيكافحو الذين األسر ماليين بين من وهم عائلته، مع عمران محافظة في يعيش العمر من السبع سنوات ذوا* مروان

 .الطعام من اليومية احتياجاتهم

 

نذٌه  انًفضم إٌ انشًء. ٌسذ ته سيقه شًء أي ًٌهك ال األحٍاٌ تعض فهى فً. ٌخثشَا يشواٌ" شًء كم وجىد عذو يع اٌَ َكافح َحٍ"

 وظٍفته فقذ* حسٍٍ يشواٌ فىانذ. ُهًايُز تذأت انحشب نى ٌتُاول اي ي نكُه انثٍض يع انجثٍ هى انًذسسة إنى ٌزهة أٌ قثم وٌحة أٌ ٌتُاونه

 فقذت نقذ" حسٌٍٍقىل . األطفال يٍ يُهى ستة شخص، 19نقًة انعٍش ألفشاد عائهته انتً تثهغ  تىفٍش عهى قادسا ٌعذ نى انُزاع فً انتصعٍذ تعذ

إٌ انىضع . إطعايهىغٍش قادس عهى  ًونكُ عائهتً أفشاد يٍ فشد كم عٍ يسؤول أَا .أفعمعهٍا أٌ  يارا أعشف ال وأَا انًستقثم، فً أيم كم

 ".عًم أي عهى انعثىسال استطٍع  ونكٍ وظٍفة أي فً نهعًم استعذاد عهى وأَا جذا. صعة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وٌقدر .الصراع قبل مستوٌاته مع مقارنة األطفال لدى التؽذٌة سوء معدالت فً كبٌرة فً زٌادة المٌاه ونقص الؽذابً األمن انعدام تؤثٌر ساهم

 سوء من ٌعانون 320,000عن  وما ٌزٌد حاد معتدل، تؽذٌة سوء من ٌعانون الٌمن أنحاء جمٌع فً الخامسة سن دون طفل األن أن ملٌون

 .22الحالً النزاع قبل عنها المبلػ الحاالتعدد حاد. وهو تقرٌبا ضعؾ  تؽذٌة

  

 من يعانون الذين الخامسة سن دون طفل 325,555 من الـ هو واحدو عمران، محافظة في يعيش شهرا عشر اثني البالغ من العمر* خالد

 .الحاد التغذية سوء

 

 ؼذابٌة مواد وال أدوٌة ال لم ٌكن ٌتوفر لنا شًء؛ حٌاتً، من وقت أسوأ وهو الحرب، هذه بداٌة خالد فً ولد* ")رنا( خالد لما ذكرته أم وفقا

 تكن حٌث لم ٌابسة رنا أصبحت مرض خالد وعندما".  بابسة حٌاتنا جعلت ذه الحربإن ه. ولم ٌكن لدٌنا مصدر دخل نقتات منه السوق، فً

 محافظة فً مستشفٌات عن أبحث كنت" وأضافت كم فقط. 532 وزنه وكان من قرٌتهم طاقم طبً مدرب بالقرب أو صحٌة مرافق هناك

 ."القرٌة رةأتمكن من مؽاد لم الجوٌة والؽارات الحرب بسبب ولكن طفلً لعالج وصنعاء عمران

 

كنت " رنا وقالت. بنجاح خالدوتمكنوا من معالجة  رنا قرٌة إلى السفر على قادررعاٌة األطفال التابع لمنظمة  المتنقل الصحً الفرٌق كان

 ".لخالد الفرٌق بها قام زٌارة كلارى التحسن فً صحة خالد فً 

 

 

 اإلنسانٌة المساعدة تقدٌم جعلت المستمرة الجوٌة الؽارات عن الناجم األمن امانعد من أن أشهر المثال، سبٌل على الشمالٌة، صعدة محافظة فً

أجرته  الذي التقٌٌم حٌث وجد. المحافظة أنحاء فً التؽذٌة سوء من والوقاٌة العالج فً انخفاض ذلك إلى وأدى للؽاٌة صعبة المنطقة فً

 التًو لالستخدام جاهزةالعالجٌة ال األؼذٌة فً حادا صعدة نقصا ( مدٌرٌة فً محافظة15خمسة عشر ) من ست فًرعاٌة األطفال منظمة 

 .األطفال من العدٌد فً الهزال من واضحة عالمات تلوحظو. الحاد التؽذٌة سوء من ٌعانون الذٌن األطفال عالجفً  تستخدم

 

 هناك"عده وؼٌرها من المحافظات الشمالٌة لعملٌات المنطقة الشمالٌة والتً تؽطً محافظة صرعاٌة األطفال فً تقرٌر له، قال مدٌر منظمة 

 سوء انتشار فإن الحالٌة األوضاع استمرت وإذا. سرٌع بشكل تتزاٌد صعدة محافظة فً التؽذٌة سوء معدالت أن إلى تشٌر متزاٌدة مإشرات

 "المطاؾ اٌةنه وفً والموت للمرض األطفال من مزٌد تعرض إلى ٌزٌد وسٌإدي سوؾ سواء حد على المعتدل والحاد التؽذٌة

 

أفاد موظفوا منظمة حماٌة  المثال، سبٌل على عمران محافظة ففً. أخرى أماكن فً التؽذٌة سوء مستوٌات بشؤن مماثلة مخاوؾ وهناك

 عن التؽذٌة استقصابٌة دراسة وجدت حٌن فً الحاد التؽذٌة سوء على ٌدل مما( وذمة القدم) القدمٌن تورم من الطفوله أن هناك أطفال ٌعانون

 أساسً مإشر وهو ،( GAM) الشامل الحاد التؽذٌة سوء انتشار 2015 العام أواخر الصحة العامة الٌمنٌة فً ووزارة الٌونٌسٌؾ أجرتها

 الصحة منظمةالخطٌر الذي حددته  مستوىال لتتجاوز سنوات خمس عن أعمارهم تقل الذٌن األطفال بٌن من للسكان، التؽذوٌة الحالة لتقٌٌم

 جدٌة مخاوؾ أٌضا وهناك(. %2035) ولحج(  %2039) حجة ،(%31) الحدٌدة ،(%1932) عدنمحافظات  فً %15 منثر بؤك العالمٌة

من قبل وكاالت  إلٌها الوصولمن ؼٌر الممكن  كبٌر حد إلىوال تزال  كانت التًو تعز مدٌنة من جزاءمؽادرة أ على ٌنقادر ؽٌرال للسكان

 رعاٌة االطفالتصوٌر: محمد عوض / منظمة                 صورة مروان فً منزله مع استرته فً محافظة عمران 



فإن  ،إلٌها قد بدأت فً التالشً الوصول أن معوقات وبرؼم. أشهر لعدةإلٌها  لوصولوعدم السماح با مناأل النعدام نتٌجة مساعدةالتً تقدم ال

 األسر معٌشة سبل تعطل جانب إلى المدٌنة فً المحلٌة األسواقإلى  الؽذابٌة الموادإدخال  على المفروضةالمعوقات  من أشهر ستة خالل

 عند الحاد التؽذٌة سوء مستوٌات زٌادة إلى حتما سٌإدي عامل وهو الؽذابٌة، المواد استهالك مستوٌات انخفاض من زادتستكون قد 

 .23األطفال

 

 األطفال حياة تهدد والمياه الصحية الخدمات انهيار

 

 اإلمدادات فً نقص أو تدمٌر أو تلؾ وذلك بسبب ورد ما بحسب صحً مستشفى ومرفق 600 من ما ٌقرب فقد تم إؼالق ،2015 مارس منذ

 ؼارة واحدة من هذه المرافق وهو مركز صحً تدعمه منظمة حماٌة الطفوله فً محافظة لحج قد تم تدمٌره إثر. 24الكادر الصحً أو ٌةالحٌو

 قبل شهرٌن لمدة أساسٌة صحٌة خدمات بدون شخص 5000والذٌن ٌقدروا بـ  المحلٌٌن مما ادى إلى بقاء السكان 2015 ٌونٌو فً جوٌة

 القانون أن من الرؼم على البالد أنحاء جمٌع فً منتظم أساس على مماثلة حوادث تكرار تم كما. بدٌل إنشاء مرفق صحًالتمكن من 

 والمراكز المدنٌة المستشفٌات ذلك فً بما الطبٌة، المرافق حماٌة وضمان حترامبإ المسلحة الصراعات أطراؾ لباٌط الدولً اإلنسانً

 .الصحٌة

 

 ٌعانون من أمراضالمنظمة  تدعمها التً الصحٌة إلى المرافق ٌحضرون الذٌن عدد األطفال فً بلةها زٌاداترعاٌة األطفال منظمة  شهدت

هو الجفاؾ الناجم عن اإلسهال الشدٌد ومرض التٌفوبٌد والذان ٌعدان من األمراض  التؽذٌة، سوء بعد الثانٌة المرتبة فًو. قاتلة تكون ما ؼالبا

 أنحاء جمٌع فًالمدعومة من قبل المنظمة  الصحٌة المرافقمن رعاٌة األطفال واردة لمنظمة بحسب التقارٌر ال األطفالاألكثر فتكؤ ب

قد  والمالرٌا اإلسهال مثل المعدٌة األمراض من ٌعالجون الذٌن األطفال عدد فإن ذلك، على وعالوة. فٌها نعمل التً التسع المحافظات

 بشكلٌعد حرجا  صعدة محافظة فً الوضعفعلى سبٌل المثال، إن . ة الطفولةالمرافق الصحٌة التً تدعمها منظمة حماٌ معظم فًتضاعؾ 

 2015 أؼسطس فً 382 العدد أضعاؾ ثالثة من أكثرإلى  الحاد اإلسهال حاالتمن  عالجهم تم الذٌن األطفال عدد تضاعؾ حٌث خاص

 .2016 ٌناٌر فً 217,1 إلى

 

تدعمها  التي الصحية المرافق احد زايد حيث يعد مستشفى. صنعاء في زايد شفىمست في الطبية للخدمات الفني المدير نائب هي* سمارا

 .منظمة حماية الطفولة

 

باإلضافة  صنعاء فً نسمة من سكان صنعاء نسمة 200,000كان ٌقدم خدماته لعدد  أن المستشفى بدء الصراع من قبل أنه لنا تروي وهً

 ٌقدماألن  زاٌد مستشفىفإن  ،جاورةالم المحافظات فًالمستشفٌات  إلؼالق نتٌجة ولكن. واألمهات لألطفال متخصصة إلى تقدٌمه إلى خدمات

وبسبب الضؽط المتزاٌد الذي ٌعانً منه المستشفى من إستقبال عدد  .وحجة وعمران وشبوة والجوؾ مؤربمحافظات  سكانخدماته لكل من 

بسبب عدم قدرة  الماضً العام خالل المجانٌة الصحٌة الرعاٌةإلى تقدٌم باإلضافة  المصابٌنٌستقبل  جدٌد قسم وفتح الجدد المرضىكبٌر من 

 الكهرباء باإلضافة إلى إفتقاره إلى واألدوٌة الطبٌة والمعدات الموظفٌنو والمساحة المالٌفتقر إلى  ستشفىفإن الم الدفع، على المرضى معظم

 .الوقودنتٌجة شحة 

 

 نقص بسبب واحدة ساعة عن العمل لمدة الكهرباء توقفت مولدات احد األطفال عندما ة توفًأنه ومنذ أسابٌع قلٌله ماضٌ كٌؾوتصؾ سمارا 

من  مخزون لدٌهم ٌكون قد نالذٌمن  أعرفه شخص قد قمت باإلتصال بكل. "العمل عن المراوح أو الحاضنات مثل وتوقؾ المعدات الوقود

إذا  خصوصا للمرضى شًء يتكون فٌه قادرا على عمل أ الموقؾ  فً نفسك تجد أن جدا الصعب من ؤنهف. لمستشفىل هلتزوٌد الالزم الوقود

 ".رضع أو أطفاالً كانوا 
 

 محطمًة جمٌع نوافذ المستشفى من قرٌبة منطقة جوٌة ؼارة ضربت عندما والهلع التً عاشتها تستمر سمارا فً وصفها لحالة الخوؾ

الموجودٌن فً ذلك  الموظفٌن من ٌكفً ما لدٌنا ٌكن ممتلا بالمرضى ولم تشفىلقد كان المس"وأضافت . الماضً العام من ماٌو المستشفى فً

 ".خابفون وٌبكون الجمٌع حٌث كان. صعبة لحظة بالفعل كانت. المستشفى لقبو فً سرعة نقلهم الوقت للمساعدة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مما ترك أثره السلبً على  المتضررٌن واألسر لألطفال المتاحة األساسٌة والثانوٌة الصحٌة الرعاٌة خدمات من لقد تؤثرت بشكل كبٌر كل

 والمستلزمات األدوٌةال تزال . 25الصحٌة الكافٌة الرعاٌة على ٌفتقدون الحصول حامل امرأة ملٌون ونصؾ طفل مالٌٌن ثمانٌة من أكثر

 إلى باإلضافة. 27مفروضال الحصارتراجع  إلى التً التشٌر دالبلال من الرؼمب% شحٌحة التوفر 100بنسبة  26التً ٌتم إسترادهاو الطبٌة

ما  وبحسب المثال، سبٌل على. األحٌان من كثٌر فً متوفرة ؼٌرالحاد فً األدوٌة فإن حتى مستلزمات اإلسعافات االلٌة األساسٌة  نقصال

لجروح بشكل صحٌح هو فإن سبب عدم قدرة احد المرافق الصحٌة فً صعدة على تعقٌم ومجارحة ارعاٌة األطفال ذكره موظؾ منظمة 

 .الٌود أو معقمةال ضماداتال النقص الحاد فً

 

 كثٌر ؼٌر مضمونه فً الٌمن فً متاحة تزال ال للمستلزمات التً التبرٌد المخزنً سلسلة أن حٌن شحٌحة التوفر فً أٌضا وال تزال اللقاحات

فً العام الماضً فً المناطق رعاٌة األطفال إستهدفت منظمة لقد التخزٌن.  مرافق لتشؽٌل الالزمة الكهرباء توفر بسبب عدم األحٌان من

معرضون  طفل 5000 رباٌق ما ٌعنً هذاو. لتزوٌدهم باللقاحات طفل 7000 ما ٌقارب أصل من فقط طفل 2400التً تعمل فٌها عدد 

 .والسل األطفال وشلل الكزاز مثل منها الوقاٌة ٌمكن بؤمراض اإلصابة لخطر

 

فقد احدى  عاما عشر لغ من العمر سبعةفتى يب هو* هاني

 في منزله تضرب جوية غارة خاللوخسر شقيقه  ساقيه

قبل فريق الحماية  من الدعموهو األن يتلقي  .اليمن شمال

أن يصبح قادرا على  أجل منرعاية األطفال في منظمة 

المنزل  خارج هانً كان .المؤلمة التجربة هذه مع التعامل

 شقٌقة مع ٌقطن فٌه الذي منزله جوٌة ؼارة ضربت عندما

هرع هانً إلى داخل المنزل محاول . شقٌقةوعابلة  األكبر

 .فوقه النهٌارا بدأ فً المبنى لكن وعابلته، شقٌقه على العثور

عرفت بؤنً كنت فً ؼٌبوبة  استٌقظت عندما"أضاؾ قابال 

 كانت واآلخرى ساقً احدى فقدت. المستشفى فً أٌام لعشرة

 لقد. مات قد أخً بؤن علمت قصٌر بوقت كذل بعد. مكسورة

كما لو أن  بسبب ذلك؛ بالحزن شعرت .كبٌرة صدمة كانت

 سٌارة هناك ٌكن لم ذلك حدث عندما. كل أحالمً قد تبخرت

 الذي ٌبعد بمسافة أكثر من المستشفى إلى لتؤخذنً إسعاؾ

 من بالقرب صحٌة خدمات توجد  اتذكر اي شًء من ذلك. .....  الولكنً ال .العامه النقل مما اضطر بهم أن لنقلً بوسابل بالسٌارة ساعتٌن

 الصعب إنه من. ٌضطرون إلى الذهاب إلى المستشفى الموجود فً محافظة حجة لتلقً العالج مثلً الجوٌة الؽارات جراء والجرحى هنا

 لذلك. السوق فً إرتفعت نتٌجة عدم توفر الوقودقدرتً على تحمل تكالٌؾ النقل التً  بسبب عدم المستشفى إلى الوصول لً للؽاٌة بالنسبة

 ". للمساعدة األدوٌة توفر عدم مع األلمأعانً الكثٌر من  بعض فًأنه فإنً ال اذهب فً معضم األحٌان ما ٌعنً 

 

 تصوٌر: محمد عوض / منظمة حماٌة الطفولة  طفل فً الحاضنة فً مستشفى زاٌد 

   رعاٌة األطفال تصوٌر: على األشول / منظمة    شقٌقه  هانً وبنات وإبن



 

 الضنك ىحم تفشً أثناء مإخرا ذلك تجلى وقد. األمراض انتشار من خطر أٌضا عدم توفر المٌاه الصالحة للشرب والصرؾ الصحً ٌزٌد

دراسة تقٌٌمٌة حدٌثه شملت  فً. 28األخرى المعدٌة األمراض مستوٌات زٌادة عن فضال العالمٌة الصحة ذكرتها تقارٌر منظمة التً والكولٌرا

 المسالك تهاباتوال اإلسهالأن أكثر حالتٌن ٌتم معالجة األطفال منها هما إلى رعاٌة األطفال توصلت منظمة  صعدة محافظة فً مدٌرٌات ست

 حالة فًو لشربالنظٌفة الصالحة ل مٌاهالحالتٌن قد ٌكون سببها هو عدم القدرة على الحصول على ال كال –( البولٌة المسالك عدوى) البولٌة

 .المزمن والحاد لجفاؾا لها هو الربٌسً المإشرفإن  البولٌة، المسالك عدوى

 الصالحة المٌاه ال ٌزال الوقود الالزم لضخ

 فً المناطق ر فً معظمشحٌح التوف للشرب

 والتً المحلٌه المٌاه أن معضم شبكات حٌن

 قبل شخص ملٌون ٌقارب ما كانت تخدم

بالمجمل فإن  .29قد تضررت أو دمرت الصراع

 من نصفهم شخص ملٌون 20 رباٌق ما

 علىفً الوقت الراهن  قادرٌن ؼٌر األطفال

 والصرؾ والنظافة المٌاه من احتٌاجاتها تلبٌة

 جراءاتل عدم إتخاذ اإلوفً حا. الصحً

 األطفال من المالٌٌنفإن  تجاه ذلك عاجلةال

وسابل الحصول  كل فقدان لخطر معرضون

مما ٌشكل تهدٌدا إضافٌا  النظٌفة المٌاهعلى 

 .30تهمالحٌا على

 

 

 

 

 

الحصول على المياه  زكي هو فتى يبلغ من العمر احدى عشر عاما. كان زكي من ضمن عشرة ماليين طفل في اليمن غير قادرين على

 مؤخرا بتركيب نقطة مياه بالقرب من منزله في محافظة حجة. رعاية األطفال الصالحة للشرب حتى قامت منظمة 
 

 كان"الصالحة للشرب، وٌضٌؾ قابال  المٌاه جمع فً الصعوبات من المٌاه الجدٌدة كان ٌواجه العدٌد أن ٌتم تركٌب نقطة قبل انه ٌقول زكً

 الماء جلب عن الناجمة المخاطر من أواجه العدٌد كنت. هناك إلى للوصول ساعة لمدة المشً على ولقد اعتدت جدا بعٌدا همٌا مصدر هناك

 أن لنافً الكالم قابال  زكًالشرسة والفتٌان الذٌن ٌمٌلون للعنؾ." وٌستطرد  الكالب هذهومن ضمن تلك المخاطر . القدٌم ذلك المصدر من

 ".مٌاه نظٌفه شربن اآلن نحن" ٌقولكما  مألنه ضامرباأل اإلصابةٌعودا ٌخشوا  لم وعابلته وانه منزله من جدا بقرٌ الجدٌد المٌاه مصدر

 

 

 األطفال المحرومون من التعليم

 

 136 إلى باإلضافة. ال ٌعد جانب طبٌعة الروتٌن المدرسً أقل تؤثراو لألطفال الٌومٌة الحٌاة جوانب من على العدٌد الٌمن فً الصراع أثر لقد

ملٌون طفل ٌعانون االن من الحرمان من  138فقد أوضٌؾ إلٌهم  2015 مارس قبل المدرسة إلى بالفعلٌكونوا ٌذهبوا  لم الذٌن طفل ملٌون

 .31بالمدارسؼٌر ملتحقٌن  الٌمن فً مدرسةذهاب إلى الال سن فًالذٌن هم  األطفال نصؾ من رباٌق مافإن  لذلك نتٌجةكو. التعلٌم أٌضا

 

 234 من الـ جزء قبل من كمالجا استخدامها أو للمبانً تدمٌر أو تلؾ بشكل ربٌسً بسبب 32مؽلقة مدرسة 1600 أكثر من هناك الالتز

 األطراؾ قبل من هاالحتالل نتٌجة أٌضا مؽلقة تزال ال المدارس بعضكما أن . الذٌن نزحوا داخلٌا فً الٌمن فً الوقت الراهن 33ملٌون

 والذي  2016 وفبراٌر 2015 مارس بٌنحالة إعتداء على المدارس  98رصد قامت منظمة األمم المتحدة ب لقد. 34صراعال فً المتحاربة

 ٌخافون ما ؼالبافً حال وجود مدراس سلٌمة من اإلعتداءات فإن األطفال والمدرسٌن  حتىو. 35الواحد األسبوع فً إعتدابٌن من ؤكثرب ٌقدر

 بزٌارة مدارسرعاٌة األطفال محافظة صعدة قام موظفوا منظمة  الحشوه فً مدٌرٌة ال فًعلى سبٌل المث .استخدامهاالذهاب إلٌها و من

 أٌضا هً مفتوحة تزال ال التً والمدارس. محتملة هجمات من الخوؾ تعطً دروسها فً مكان خارج وبعٌن عن مبنى المدرسة وذلك بسبب

باإلضافة إلى وجود تقارٌر تظهر  واألثاث والكتب المعلمٌن توافر معد مع الموارد فً شدٌد وتعانً من نقص مكتضه األحٌان من كثٌر فً

 سلبا على ٌإثر المدرسة عن طوٌلة لفترات إن الؽٌاب .المكتظة الدراسٌة الفصول فً األرض على ٌجلسون األطفال أن هناك عدد من

 وإساءة المعاملة مخاطر االستؽالل ذلك فً بما فالاألط المتعلقة بحماٌة للمخاطر عرضة أكثر أنهم أٌضا ٌعنً وهذا. الٌمن مستقبل أطفال

 رعاٌة األطفال تصوٌر: علً األشول / منظمة  زكً ٌقوم بنقل المٌاه إلى منزله 



 الماسه لتموٌل االحتٌاجات من وبالرؼم ذلك، ومع. توفرها المدرسة لهم كتلك الببٌة التً ٌمكن أن الحماٌة منتظمة توفر بٌبة لٌسوا فً ألنهم

اإلحتٌاجات  من% فقط 42صول على ما نسبته  البته، حٌث إستطاع قطاع التعلٌم الح كاؾ ؼٌر ٌزال الفإن ذلك التموٌل  التعلٌم قطاع

 .36المانحة الجهات من دعم أي جذبٌؤمل فً  القطاعما زال  2016 عامال فً بٌنما 2015 عامال فً المطلوبةالتموٌلٌه 

 

هنية هي مدرسة في احدى مدارس صنعاء تمارس 

فهً تخبرنا أنه مهنة التدريس منذ خمس سنوات. 

سٌة فإننا "أحٌانا ان نوفر بسبب إكتضاض الفصول الدرا

الكراسً لجمٌع الطالب مما ٌجبرهم على الجلوس على 

األرض". وأضافت قابلًة أن التدفق الهابل لألطفال )بما 

ٌجعل من حجم الفصل فً ذلك األطفال النازحٌن( 

الدراسً ؼٌر قابل للتحكم وبالتالً فإن ذلك له األثر 

قد أخبرتنا "أن السلبً على الببٌة التعلٌمٌة لطالبها. و

األطفال كانوا فً الشوارع بدال من المدراس لمدة ثمانٌة 

اشهر وكل ما ٌسمعونه هو اصوات اإلنفجارات 

تالمٌذها  الحظتوالرصاص والقتال" ونتٌجة لذلك فقد 

 قد اصبحوا أكثر عنفا وعدوانٌة.

 

 

 

 

 

 الخالصة والتوصيات

 على وعالوة 37".العالم فً األكبر "هً الٌمن فً الراهنة اإلنسانٌة فإن األزمة ،اص المحتاجٌنالمتحدة فٌما ٌخص األشخ لمنظمة األمم ووفقا

 قد تسببت أوسع نطاق على المدنٌٌن السكان وأولبك األطفال لحٌاةال تلقً باال  ضمنتتتً التستمر فٌها العداوات و التً الطرٌقةفإن  ذلك،

 فالطتصوٌر: محمد عوض / منظمة رعاٌة األ  هنٌة* 

 رعاٌة األطفال طمه العجل /منظمة تصوٌر: فا  أروى* 

أحد  في عائلتها مع عيشتبلغ من العمر الثمان سنوات وت* أروى

 منزلها تضرر بعدوذلك  لنازحيناالتي يسكنها  صنعاء رسامد

 .الجويةتها جراء القصف ومدرس

 أعٌشاألن  وأنابً ومنزلً أصدقاو مدرستً افتقدإنً : "تخبرنا أروى

 تكون أن ٌنبؽً إحدى المدارس. فً الدراسٌة الفصول أحد فً

 منزلنا ترك على ناتأجبر الحرب ولكن فً للعٌش ال للتعلٌم المدرسة

 وسوؾ قرٌبا، ستنتهً الحرب هذه أن من هواثق أنا ولكن. هنا والعٌش

 ". المدرسة إلى والعودة المنزل إلى العودة على قادرة أكون

فهً لطالما تسؤلنً دابما متى  للؽاٌة ذكٌة انها"أروى تقول لنا  أم

 لدي لٌس ألسؾسنعود إلى بٌتنا وتعود هً إلى مدرستها. لكن، 

 ". أسبلتها على إجابات



 من الٌمن فً األطفال تمكٌنمن اجل و لها، داعً ال التً واإلصابات الوفٌات من المزٌد عمن أجل من. الٌمنً الشعب لؽالبٌة حماٌة ؤزمةب

 األمن ومجلس الصراع أطراؾ جمٌعفعلى  الصحٌة والرعاٌة والتعلٌم والؽذاء الجسدٌة الحماٌة فً حقهم ذلك فً بما األساسٌة بحقوقهم التمتع

 اإلنسانٌة االحتٌاجات تلبٌة أجل منوفً نفس الوقت، و .الحالً للصراع سلمً حل إلٌجاد جهودال واكثفٌ أن األوسع الدولً والمجتمع الدولً

 أمس فً شخص ملٌون 1336 إلى لوصولل( YHRP) لٌمنللإلستجابة اإلنسانٌة  2016خطة األمم المتحدة لعام  دعمفإنه من المهم  للسكان

% فقط بٌنما حماٌة الطفل والتعلٌم لم تمول 4تجابة اإلنسانٌة للٌمن مموله حالٌا بـ إن خطة اإلس. للحٌاة المنقذة اإلنسانٌة المساعدة إلى الحاجة

 أنحاء جمٌع فً والحماٌة التعلٌملمعالجة إحتٌاجات األطفال من  األهمٌة بالػ أمر القطاعٌن منلكل  الكامل التموٌل. 38اآلن حتى بالكامل

 .الٌمن

  

 ٌة األطفال تدعوا بإلحاح:ولوضع حد إلنهاء هذه المعاناة، فإن منظمة رعا

 أطراف الصراع إلى:

 .للصراع سٌاسً حل إلى التوصل أجل من مسبقة، شروط دون والمشاركة فً الحوار، فورا النار إطالق وقؾ على الموافقة .1
 طفالاأل قتل ذلك فً بما األطفال، ضد الجسٌمة االنتهاكات لجمٌع حد ووضع اإلنسان وحقوق الدولً اإلنسانً القانون احترام .2

 فإنه ٌجب وقؾ ذلك، إلى وباإلضافة. لألطفال واإلستؽالل العسكري والتجنٌد والمستشفٌات المدارس على واإلعتداءات وتشوٌههم
 االستخدام من والجامعات المدارس لحماٌة التوجٌهٌة المبادئ" وفقا لـ المدارس ذلك فً بما التعلٌمٌة للمرافق العسكري االستخدام

 ".المسلح نزاعال العسكري أثناء
والتً  المدمرة االضرار لتجنب وذلك ،بالسكان المؤهولة المناطق فً النطاق واسعة التؤثٌرات ذات التفجٌرٌة األسلحة استخدام وقؾ .3

 استخدامعلٌه  ٌترتب التً المدنٌة التحتٌة البنى فً والدمار واألضرار واإلصابات الوفاة ذلك فً بما على المدنٌٌن، بها التنبإ ٌمكن
 .األرضٌة واأللؽام العنقودٌة القنابل مثل دولٌا المحرمة األسلحة استخدام لجمٌع حد وضع ذلك، على وعالوة. تلك االسلحه

 .للمساعدة المحتاجٌن السكان جمٌع إلى عوابق وبدون اإلنسانٌة العاجل والفوري للمساعدات بالوصول السماح .4
 

 األمم المتحدة والدول األعضاء فيها:

 وشامل، دابم سٌاسً حل نار وإٌجاد دابم الطالق إلى وقؾ أطراؾ الصارع المتحاربة للوصول على الدبلوماسٌة ؽوطالض تكثٌؾ .1
 المساعدات وصول تسهٌل فً التقدم لتحقٌق الصلة ذات الدولً األمن مجلس قرارات فشلت إذا. المدنٌٌن حماٌة ضمان مع

 .اإلنسانٌة والمعاناة للنزاع حد وضع ٌضمن أن شؤنه من جدٌد قرار اعتماد ًٌنبؽ للصراع، حد ووضع المدنٌٌن، وحماٌة اإلنسانٌة،
 ودون والسرٌع اآلمن الوصول تمكٌن النزاع أطراؾ جمٌع على وٌجب. اإلنسانٌة سبل الحصول على المساعدات بتحسٌن المطالبه .2

 وصول ٌعرقلون الذٌن أولبك محاسبةٌجب . ةالصراع النشط مناطق فً سٌما وال إلى المحتاجٌن إلٌها اإلنسانٌة للمساعدة عوابق
 .الممكنة العبارات بؤشدوإدانتهم  المساعدات

 كل قبل من األطفال ضد الجسٌمة االنتهاكات ذلك فً بما اإلنسان، وحقوق الدولً اإلنسانً القانون اإلدانة الشدٌدة النتهاكات .3
 فً للتحقٌق تماما مستقلة دولٌة آلٌة إنشاء ودعم الدولً لقانونا بإلتزاماتهم بموجب والمطالبة بإمتثال األطراؾ. الصراع أطراؾ
 .مزعومة االنتهاكات تقارٌر

 األرضٌة األلؽام مثل الدولً اإلنسانً القانون بموجب المحظورة األسلحة استخدامات لجمٌع حد لوضع األطراؾ جمٌع دعوة .4
 لتجنب وذلك بالسكان المؤهولة المناطق فً النطاق واسعة اتالتؤثٌر ذات التفجٌرٌة األسلحة استخدام ووقؾ العنقودٌة والقنابل

 ٌترتب علٌه استخدام مثل تلك األسلحة التً المدنٌة التحتٌة والبنى على المدنٌٌن به التنبإ والتً ٌمكن المدمرة األضرار
 أن هناك حٌث الٌمن ًالصراع ف أطراؾ من طرؾ أي إلى األسلحة نقل أو بٌع على الموافقة األعضاء وقؾ على الدول ٌنبؽً .5

 حقوق أو الدولً اإلنسانً للقانون انتهاك فً المدنٌة التحتٌة والبنى المدنٌٌن تلك األسلحة ضد إستخدامإمكانٌة  فً ٌتمثل خطر
 أوإستخدام األسلحة  عدم ضمانلٌشمل ( 2015) 2216 األمن مجلس قرار بموجب األسلحة حظروٌنبؽً توسٌع قرار . اإلنسان

 أن حٌث هناك العسكرٌة العملٌات دعمل الٌمن أو فً استخدامها ٌمكنوالتً  الصراع فً طرؾ أي إلى الموردة سكرٌةعال معداتال
 .الدولً للقانون انتهاكات الرتكاب األسلحة هذهمن إمكانٌة إستخدام  واضح خطر هناك

 % فقط ف4ًبلؽت  التً اإلنسانٌة االستجابة لخطة الكامل التموٌل خالل من الٌمن فً السكان احتٌاجات لتلبٌة اإلنسانً المجتمع دعم .6

 وأن تكون مخصصة المشروطه وؼٌر اإلنسانٌة المبادئ مع ٌتفق بما التموٌل كل ٌكون أن ٌجب ذلك، على وعالوة. الراهن الوقت
 .للمستفٌدٌن الجؽرافً الموقع عن النظر للمناطق األكثر إحتٌاجا بؽض
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http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=17146&LangID=E


                                                                                                                                                                                                                 
 
 مارس 26) واإلبالغ للرصد المتحدة األمم تقودها الصادرة عن اآللٌة التً األطفال ضد الجسٌمة االنتهاكات عن معلومات لٌونٌسٌؾ،  4

 2016 فبراٌر 29 ، والتً تم إستالمها فً(2016 فبراٌر 15 إلى 2015

 
 األمم ووثٌقة( 2014) 2140 األمن مجلس قرار والصادر بموجب بالٌمن المعنً الخبراء فرٌقل النهابً التقرٌر المثال، سبٌل على نظر 5

 2016 ٌناٌر S / 2016/73، 26. المتحدة

 
 مارس 26) واإلبالغ للرصد المتحدة األمم تقودها الصادرة عن اآللٌة التً األطفال ضد الجسٌمة االنتهاكات عن معلومات لٌونٌسٌؾ، 6

  2016 فبراٌر 29 ، والتً تم إستالمها فً(2016 فبراٌر 15 إلى 2015
 2016 اإلنسانٌة لالحتٌاجات عامة نظرة المتحدة، الٌمن لألمم اإلنسانٌة الشإون تنسٌق كتبم 7

 
 ،"2015 عام فً الٌمن فًتفجٌرٌة ال األسلحةقد تضرروا من  مدنً 6119" نظمة مكافحة العنؾ المسلح 8

https://aoav.org.uk/2016/14618 
 األمم ووثٌقة( 2014) 2140 األمن مجلس قرار والصادر بموجب بالٌمن المعنً الخبراء فرٌقل النهابً التقرٌر المثال، سبٌل على نظر 9

 2016 ٌناٌر S / 2016/73، 26. المتحدة

 
 الممثل مكتب وبٌان 2015 دٌسمبر 22 المتحدة فً لألمم التابع األمن مجلس إلى اإلنسان لحقوق السامً المفوض عن الصادر البٌان 10

 ضد لالنتهاكات حد لوضع منًالٌ النزاع الضؽط الدولً الالزم لتحفٌز أطراؾ" المسلحة والصراعات والخاص باألطفال العام لألمٌن الخاص

 .2015 سبتمبر 20 " زروقً تحث لٌلى األطفال،

 
 ،2016 ٌناٌر 7 العاصمة، فً العنقودٌة بالقنابل ٌرمً التحالؾ: الٌمن ووتش، راٌتس هٌومن  11

0-capital-bombs-cluster-drops-coalition-www.hrw.org/news/2016/01/07/yemenhttps:// 

 
 المركز التنفٌذي الٌمنً لمكافحة األلؽام  12

 
 

13
  http://www.apminebanconvention.org/ 

 2015 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  14

 
 2016 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  15

 
 فً صدر ،2016 عام فبراٌر لشهر الوقود وواردات واألؼذٌة لقطات من الشحنات: الٌمن اإلنسانٌة لألمم المتحدة، الشإون تنسٌق مكتب  16

 2016 مارس 11

 
 2016 فبراٌر حالة السوق فً الٌمن، مستجدات العالمً، الؽذاء برنامج  17

 
 2016 فبراٌر 1 ،(4 األسبوع) فً الٌمن، ٌناٌر ألسبوعً لمراقبة اسعار السوقالتقرٌر ا منظمة رعاٌة األطفال،  18

 
19

 2016 فبراٌر حالة السوق فً الٌمن، مستجدات العالمً، الؽذاء برنامج  
 2016 فبراٌر 1 ،(4 األسبوع) فً الٌمن، ٌناٌر التقرٌر األسبوعً لمراقبة اسعار السوق منظمة رعاٌة األطفال،  20

 
 2016( فبراٌر 11رقم ) 2016ون الدولً الٌمنٌة: مستجدات التنمٌة اإلجتماعٌة فً الٌمن وزارة التخطٌط والتعا  21

 
22

 2016و  2015 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  
 2016 ٌناٌر الٌمن، فً الؽذابً األمن آفاق مستجدات بالمجاعة، المبكر اإلنذار أنظمة شبكة  23

 
 أوبراٌن، ستٌفن الطوارئ حاالت فً اإلؼاثة ومنسق اإلنسانٌة للشإون العام األمٌن وكٌل المتحدة، لألمم اإلنسانٌة الشإون تنسٌق مكتب  24

 2016 فبراٌر 16 الٌمن، بشؤن األمن لمجلس بٌان

 
25

 2016 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  
 2015 أؼسطس 27 ،1 العدد ، لٌمناإلنسانٌة ل نشرة المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون قتنسٌ مكتب  26

 

https://aoav.org.uk/2016/14618
https://aoav.org.uk/2016/14618
https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0
https://www.hrw.org/news/2016/01/07/yemen-coalition-drops-cluster-bombs-capital-0
http://www.apminebanconvention.org/
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 أوبراٌن، ستٌفن الطوارئ حاالت فً اإلؼاثة ومنسق اإلنسانٌة للشإون العام األمٌن وكٌل المتحدة، لألمم اإلنسانٌة الشإون تنسٌق مكتب  
 2016 مارس 3 الٌمن، بشؤن األمن لمجلس بٌان

 2015 نوفمبر التموٌل، وطلب المستجدات: الٌمن فً الصراع العالمٌة، الصحة منظمة  28

 
29

 أوبراٌن، ستٌفن الطوارئ حاالت فً اإلؼاثة ومنسق اإلنسانٌة للشإون العام األمٌن وكٌل المتحدة، لألمم اإلنسانٌة الشإون تنسٌق مكتب  
 2016 فبراٌر 16 الٌمن، بشؤن األمن لمجلس بٌان

 2016 للٌمن اإلنسانٌة االستجابة خطة المتحدة، نٌة لألمماإلنسا الشإون تنسٌق مكتب  30

 
31

 2016 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  
 2016 عام فبراٌر 9 - ٌناٌر 27 ، اإلنسانٌة فً الٌمن األوضاع عن تقرٌر الٌونٌسٌؾ،  32

 
 2016 فبراٌر تقرٌر السابع، السكان، بحركة ٌةالمعن العمل ، فرقةجمعٌة الحماٌة الٌمنٌة  33

 
34

 2016 عامة نظرة اإلنسانٌة جاتاالحتٌا الٌمن المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  
، والتً تم واإلبالغ للرصد المتحدة األمم تقودها الصادرة عن اآللٌة التً األطفال ضد الجسٌمة االنتهاكات عن معلومات الٌونٌسٌؾ،  35

 2016 فبراٌر 29 إستالمها فً

 
 ،2016 لعام مارس 17 فً المستخرجة والمعلومات المالً التتبع خدمة المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  36

https://fts.unocha.org 

 

 http://www.un.org/press/en/2016/sc12250.doc.htm 2016 معا فبراٌر 18 الدولً األمن بٌان مجلس 37 

 
38

 ،2016 لعام مارس 17 فً المستخرجة والمعلومات المالً التتبع خدمة المتحدة، اإلنسانٌة لألمم الشإون تنسٌق مكتب  
https://fts.unocha.org 
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