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 طفل خديج يتلقى العالج في مستشفى الصدقة، عدن، محافظة عدن، اليمن

 

 ماليين مولود منذ تصاعد حدة النزاع 3اليمن تستقبل 

، وذلك 5102ماليين حالة والدة جديدة منذ تصاعد العنف في مارس  3سجلت اليمن أكثر من  – 8162يناير  61صنعاء، 

                                                                                                        طبقا  للتقرير الصادر عن اليونيسف يومنا هذا. حيث يسرد التقرير بالتفصيل حياة أطفال اليمن التي لطخت بالعنف 

 .لغذاء والمياه النقية والدواء والتعليموالنزوح والمرض والفقر ونقص التغذية وتعذر الوصول إلى أساسيات الحياة مثل ا

تقول ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريالنو: "هناك جيل بأكمله من أطفال اليمن يكابدون التبعات المدمرة للحرب 

طفل في وقت  20111الدائرة والتي ال طائل لهم فيها" وأردفت بالقول: "تسبب العنف الدائر في مقتل وإصابة أكثر من 

                                                                                                  فيه حاالت سوء التغذية واألمراض على نحو  غير مسبوق نتيجة  لتعطل الخدمات األساسية. سيعاني األطفال الذين  تفشت

 ."                                                                           نجو من الحرب أيضا  من آثارها حتى مرحلة البلوغ فيما ستمتد عواقبها مدى الحياة

 :"                                  فوفقا  لتقرير "مولودة في زمن الحرب

  5102وبمعدل خمسة أطفال في اليوم منذ مارس  – طفل جراء العنف 20111قتل وأصيب أكثر من. 

  أي نصف أطفال اليمن تقريبا   -مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية 00                    يوجد حاليا  أكثر من                           . 

 أكثر من نصف أطفال اليمن ال يستطيعون الحصول على مياه شرب أمنة وخدمات صرف صحي مالئمة. 

 بالمائة و أكثر من نصف أطفال اليمن ال يستطيعون  52-تها أقل من نصف المرافق الصحية تعمل بكامل طاق

 .الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي مالئمة

  511مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد منهم  001           ي قدر وجود 

  مليون طفل تقريبا  خارج المدرسة منهم حوالي نصف مليون طفل كانوا قد تسربوا من التعليم منذ  5هناك                                                                                       

 .5102تصاعد النزاع في مارس 

  أصيب أكثر من مليون شخص بأمراض يشتبه عالقتها بالكوليرا أو اإلسهاالت المائية الحادة. يشكل األطفال

 .من إجمالي تلك الحاالت %52دون الخامسة 

 ثالثة أرباع الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة. 

 لمون/المعلمات سوى على جزء من مستحقاتهم من أكثر من عام لم يحصل العاملون/العامالت الصحيات والمع

 .مليون طفل. أقل من نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل 5.2مما أثر على العملية التعليمية لـ

  مدرسة  021مدرسة في حين يوجد  522ما مجموعه  5102                                               بلغ عدد المدارس المدمرة كليا  حتى نهاية سبتمبر

 .مدرسة تحتلها جماعات مسلحة 53نازحين إضافة إلى محتلة من قبل ال



                                                                    ، كانت اليمن هي البلد األشد فقرا  في منطقة الشرق األوسط وأحد أفقر دول 5102حتى قبل اندالع النزاع الحالي في 

ى انهيار                                                                                                     العالم. فقد عانت اليمن عقودا  من تأخر عجلة التنمية وتردي االقتصاد واندالع النزاعات المتكررة باإلضافة إل

 .                                                                                                      البنية التحتية والخدمات العامة. حيث يعتمد غالبية األطفال واأل سر على العون اإلنساني للبقاء على قيد الحياة

  

لذا، يدعو التقرير كافة أطراف النزاع واألطراف ذات النفوذ عليها والمجتمع الدولي إعطاء األولوية لحماية أطفال اليمن 

 :من خالل

 سي سلمي فورا  ووضع حد للعنفالتوصل إلى حل سيا                           . 

 إلتزامها بموجب القانون اإلنساني الدولي بحماية األطفال أثناء النزاع دون قيد أو شرط. 

  فتح المجال أمام الوصول المساعدات إلى كل طفل محتاج في اليمن بشكل مستدام وغير تقليدي وكذا رفع القيود

ء والوقود ضروريان لمواجهة خطر المجاعة وتشغيل المفروضة على واردات البضائع إلى اليمن. فالغذا

 .المستشفيات وشبكات المياه الحيوية

  .الحيلولة دون انهيار الخدمات االجتماعية العامة بشكل تام بما في ذلك الرعاية الصحية وشبكات المياه والتعليم

 .كما ويتوجب صرف مرتبات العاملين/العامالت الصحيات والمعلمين/المعلمات

  5101توفير األموال الكافية لضمات ديمومة المساعدات. حيث تبلغ قيمة المناشدة التي أطلقتها اليونيسف لعام 

 .مليون دوالر أمريكي كي يتسنى لها مواصلة االستجابة لالحتياجات العاجلة ألطفال اليمن 305ما مجموعه 

https://www.unicef.org/arabic/media/24327_102464.html 


