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اليمن

قضايا األطفال والنساء الحرجة
يف عام 2008، شهدت جمهورية اليمن، الواقعة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، حاالت طوارئ عىل ثالث جبهات: “1” الرصاع الدائر يف شامل 
محافظة صعدة؛ “2” تأثري ارتفاع األسعار الحايل عىل الصعيد الوطني االقتصاد؛ و “3” وتأثري العاصفة االستوائية الشديدة التي هبت عىل جنوب 
رشق البلد، وخاصة محافظتي حرضموت واملهرة. وكان لكل ذلك تأثري كبري عىل النساء واألطفال الضعفاء يف بلد توجد فيه أسوأ املؤرشات االجتامعية 
من حيث وفيات الرضع واألطفال واألمهات يف املنطقة. وتعمل حاالت الطوارئ هذه عىل تحويل امليزانيات واملوارد البرشية بعيداً عن الربامج 

العادية. ويف الوقت نفسه، تتيح الفرصة لتسليط الضوء عىل احتياجات وحقوق الفئات الضعيفة من األطفال والنساء يف حصولها عىل الخدمات.

األعامل املقرر تنفيذها يف املجال اإلنساين لعام 2009
النهج، تقدم  الثالث املذكورة أعاله. ويف هذا  الطوارئ  يستند إىل املجموعات يف االستجابة لحاالت  اليمن نهجاً  املتحدة يف  تستخدم األمم 
اليونيسف القيادة يف مجال التغذية واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم، وتتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

يف مجال الحامية. واليونيسف عضو يف فريق لجنة األمم املتحدة للتخطيط لحاالت الطوارئ واالستجابة لها برئاسة املنسق املقيم.

الصحة والتغذية: ستقوم اليونيسف برشاء وتوزيع األدوية واملعدات األساسية لحاالت الطوارئ إىل 200.000 مرشد داخلياً وعائد، ودعم 
ثالثة مراكز للتغذية العالجية القامئة، و 16 برنامج للتغذية العالجية للمرىض الخارجيني؛ وإنشاء 11 مركز جديد للتغذية العالجية، و338 
مركزاً للمرىض الخارجيني يف أرجاء البلد يف 22 محافظة؛ وتدريب 5000 من العاملني يف مجال الصحة، مبا يف ذلك 44 مدرباً و 660 طبيباً 
والقيام بحمالت  الحاد؛  التغذية  يعانون من سوء  120.000 طفل  الحاد، و6000 متطوع عىل فحص  التغذية  وممرضة عىل عالج سوء 
التعبئة االجتامعية املالمئة لتعزيز سلوك تغذية الرضع وصغار األطفال؛ ودعم تنفيذ دراستني استقصائيتني عن التغذية )واحدة يف شباط/

فرباير، واألخرى يف آب/أغسطس 2009( يف خمسة مناطق يف اليمن تحددها املعايري االجتامعية واالقتصادية والطبوغرافية.

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية: ستوفر اليونيسف املياه املأمونة ومرافق الرصف الصحي إىل 2000 أرسة )14.000 شخص/ عائد( 
يف صعدة بواسطة توفري فلرتات لتنقية املياه يف األرس املعيشية لضامن الحصول عىل املياه النظيفة؛ ويف حرضموت، بناء/ إعادة تأهيل املرافق 
الصحية التي تستجيب الحتياجات الجنسني يف 30 مدرسة )وخاصة مدارس البنات(؛ وتعزيز التثقيف بالنظافة الصحية وبرامج التوعية 

بالنظافة الصحية يف 30 مدرسة إىل نحو 10.000 شخص يف املجتمعات املضيفة.

الدراسية  املواد  بتوفري  معلم   500 و  األطفال  من  وعائد  داخلياً  مرشد   50.000 الحتياجات  صعدة  يف  اليونيسف  ستستجيب  التعليم: 
األساسية إىل تالميذ املدارس االبتدائية )الكراسات واألقالم واملحايات(؛ وتقديم املجموعات الرتفيهية واللوازم املدرسية إىل 25.000 طفل؛ 
وتدريب معلمني مع إيالء اهتامم خاص بالدعم النفيس والتعليمي، والوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والتثقيف يف مجال 
السالم؛ وبناء قدرات سلطات التعليم املحلية إلجراء تقييم لالحتياجات، واإلمداد والتوزيع والرصد؛ وتوزيع مواد التعلم الذايت إىل 3000 
مرشد داخيل. ارتفاع أسعار املواد الغذائية: ستعمل اليونيسف عىل نرش الوعي من خالل أنشطة التقييم والدعوة عن األثر السلبي الرتفاع 

أسعار املواد الغذائية عىل االلتحاق باملدارس يف اليمن من خالل 500 مجلس لآلباء والعاملني يف 10 محافظات.

حامية الطفل: ستستهدف اليونيسف حوايل 5000 طفل يف صعدة وحرضموت من خالل األنشطة التالية: بناء قدرات ما ال يقل عن 90 من 
مقدمي الخدمات يف استخدام العالج باللعب؛ وإقامة شبكة من املهنيني العاملني يف مجال التدخالت النفسية واالجتامعية، ودعم األنشطة 
الرتفيهية والنفسية واالجتامعية يف حرضموت وصعدة؛ ودعم تسجيل ما ال يقل عن 20.000 طفل؛ ودعم تحديد الهوية، والتسجيل والبحث عن 
أفراد األرسة القرّص غري املصحوبني يف صعدة؛ والدعوة إىل إعامل حقوق األطفال املشاركني يف النزاعات املسلحة؛ ونرش الوعي بشأن تأثري املامرسات 

التقليدية؛ وإجراء تقييم رسيع عن االتجار باألطفال يف صعدة؛ ورصد أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف اليمن عىل األطفال الضعفاء.

*2009 لعام  املالية  اليونيسف  احتياجات  موجز 

دوالر أمرييكالقطاع

950,000الصحة والتغذية

220,000املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

780,000التعليم

100,000حامية الطفل

2,050,000***املجموع** 

*سوف تستخدم األموال الواردة لهذا النداء لالستجابة الحتياجات األطفال والنساء الفورية واملتوسطة األجل عىل النحو املبني أعاله. وإذا تلقت اليونيسف أمواالً تزيد عىل 
 احتياجات التمويل املتوسطة األجل لحالة الطوارئ هذه، فإنها ستستخدم هذه األموال لدعم حاالت طوارئ أخرى ناقصة التمويل.

حسب معدل االسرتداد الفعيل للمساهامت وفقاً لقرار املجلس التنفيذي لليونيسف 2006/7 املؤرخ  **   يشمل املجموع معدل اسرتداد مقداره 7 يف املائة كحد أقىص. وَسيرُ
	9 حزيران/ يونيه 2006.

*** االحتياجات الطارئة الواردة يف تقرير العمل اإلنساين تأيت باإلضافة إىل احتياجات اليونيسف البالغة 2.5 مليون دوالر أمرييك املبينة يف خطة األمم املتحدة لالستجابة 
للفيضانات.


