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 اليونيسف تقول إن ماليين األطفال في اليمن معرضون لمخاطر اإلصابة باألمراض وسوء التغذية

ي يتسبب فالدائر في اليمن المدمر  النزاعيونيسف) إن الأعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة ( — 2015حزيران (يونيو)  30صنعاء، 
 .أمراض يمكن الوقاية منهااإلصابة بالماليين من األطفال لخطر يعرض البالد، و الصحي في آثار عميقة على النظام 

 يتم الوفي هذا الصدد، صرح الدكتور بيتر سالمة، المدير اإلقليمي لليونيسف في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بأن األطفال في اليمن 
هالي ها، أو ألن األاللقاحات وتوزيعتبريد لالالزم وقود ال يتوفر لها الألنه أو ال يصلها التيار الكهربائي، المراكز الصحية ألن إما هم "تطعيم
ة هي أن "النتيجة المأساويوأضاف قائًال أن  "لتلقي اللقاحات، التلقيحإلى مراكز  مأخذ أطفالهلدرجة أنهم يحجمون عن من القتال  خائفون

 ."مثل الحصبة وااللتهاب الرئوي، اعادة الوقاية منهيمكن أمراض  سيقضون حتفهم جراء األطفال 

الخامسة عشرة من عمرهم لمخاطر اإلصابة مليون طفل دون  2.6ما يقدر بنحو يعرض  التلقيحنقطاع في خدمات فأن االووفقا لليونيسف، 
 .ينزوح السكانالو ات المسلحة مرض فتاك ينتشر بسرعة في أوقات النزاع يوه - الحصبةب

طفل، مليون  1.3حوالي  إلىالتنفسية الحادة قد وصل لتهابات صابة باالعدد األطفال المعرضين لإلح أن يكون الجدير بالذكر أنه من المرج
العقبات  ضاعف، مما ي)مارسفي شهر آذار (منذ تصاعد الصراع  العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ال تعمل بشكل صحيحكما أن 

 .في الوقت المناسبالتي تقف حجر عثرة أمام األهالي في محاولتهم الحصول على خدمات معالجة أطفالهم 

مليون طفل لخطر اإلصابة باإلسهال بسبب عدم توفر المياه الصالحة للشرب والظروف الصحية  2.5من يتعرض أكثر وفي الوقت نفسه، 
 المسلح في اليمن. .قبل اندالع النزاعطفل مليون  1.5بالمقارنة مع  — اإلماهة الفمويةح أمالالسيئة وانعدام فرص الحصول على 

تشير تقديرات اليونيسف إلى أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة ، حيث شكل أيضا تهديدا متزايدايسوء التغذية كما أن 
تدهور ذا استمر الوضع في الإالمقبلة عشر  االثنيعلى مدى األشهر  الحادالشديد وسوء التغذية معرضون لخطر اإلصابة بسوء التغذية 

مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية  1.2باإلضافة إلى ذلك، فإن حوالي قبل األزمة).  160,000(بالمقارنة مع 
 .قبل األزمةما يقرب من ضعف ما كان الحال عليه وهو  -الحاد المعتدل 

انون من األطفال وتوفير الرعاية ألولئك الذين يع تلقيحن في ؤها مستمرو اليونيسف وشركاما زالت صعبة للغاية، البيئة العلى الرغم من 
قدم خدمات الفرق المتجولة التي تبما في ذلك  —الوقائية المراقبة و  برامج التغذية، حيث أنه يتم تنفيذ سوء التغذية الحادمن مرض أو ال

ن من زيادة في أعداد األطفال الذين يعانو  ةرصد أي، وذلك بغية في المناطق األكثر تضررا —وحمالت التحصين المحلية الصحة والتغذية 
 .واالستجابة وفقا لذلك ،سوء التغذيةمن معين أو  دٍ عْ مرض مُ 

الشخصية ظافة النخدمات شرب و توزيع وتوفير المياه الصالحة للئها لعمليات معززة بدعم من اليونيسف وشركاال هذه التدخالتوتعتبر 
 .ة العامةيالصحات زماألحاسمة لمنع وقوع الهمية األذات من بين األمور الصرف الصحي المحسنة، و 
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) مارسآذار (واخر اليمن في أالذي اندلع في  للنزاعكنتيجة مباشرة آخرون  402وجرح مصرعهم طفال  279لقد القى ما ال يقل عن 
 الماضي.

إلنسانية مساعدات اعمليات إيصال الطراف النزاع إلى وقف إطالق النار لتسهيل ألدعوة األمين العام لألمم المتحدة اليونيسف  وتكررهذا، 
 .لمن هم في أشد الحاجة إليها

مليون  182.6فإن اليونيسف تطلب من العالم التبرع بمبلغ ، 2015 )يونيوحزيران ( 19األمم المتحدة في الصادر عن نداء وفي أطار ال
 .لتلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين من النزاعدوالر أميركي 

مليون دوالر للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة،  58مليون دوالر لبرامج الصحة؛  34ما يلي: من يتكون نداء اليونيسف مالحظة: (
لحماية االجتماعية في لمليون دوالر  26لتعليم و مليون دوالر ل 10.5لحماية الطفل؛ مليون دوالر  12.6 ؛مليون دوالر للتغذية 41.5

 ).حاالت الطوارئ

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال كما يلي:

 967712223001+ھاتف:  ؛rmadhok@unicef.orgراجات مادهوك، يونيسف اليمن، على البريد اإللكتروني: 

 2407 550 6 962+ھاتف:  ؛singram@unicef.orgسايمون إنغرام، يونيسف عمان، على البريد اإللكتروني: 

 191+1804 209 7 ھاتف: ؛nmekki@unicef.orgنجوى مكي، يونيسف نيويورك، على البريد اإللكتروني: 

 

 


