
 
 

 
 

 
  

  

  على األطفال يطاقاليونيسف: ارتفاع وتيرة العنف في اليمن يؤثر بشكل ال 

  

 األمراضوخطر  والنزوحأفادت اليونيسف اليوم أن األطفال ال يزالون يعانون من الموت واإلصابات  - 6/4/2015صنعاء/ عمان، 
  في اليمن. النزاعمع تصاعد حدة 

آذار. تعد ھذه األرقام  26منذ بداية االقتتال في اليمن في  ،نآخرون بتشوھات حتى اآل 44ما أصيب قتلوا بين طفالً  74األنباء بأن تفيد و
  ية. خالل األسابيع الماض النزاعمع ارتفاع حدة  ، خاصةمتحفظة، حيث تعتقد اليونيسف أن أعداد األطفال الذين قتلوا أعلى بكثير

لھذا  اھظاً ب : "يدفع األطفال ثمناً بقوله من العاصمة األردنية عمان ح ممثل اليونيسف في اليمن جوليين ھارنيسوفي ھذا الصدد صرّ 
جب على يلت مسيرتھم التعليمية. ھددة وتعطّ ن على الفرار من منازلھم. كما أصبحت صحتھم مروجبشوھون ويُ قتلون ويُ . فھم يُ النزاع

  جميع أطراف النزاع أن تقوم على الفور باحترام وحماية األطفال بما يتوافق مع القانون اإلنساني الدولي". 

ن. وتعاني المستشفيات من ضغط اعن األم شخص من مختلف أرجاء اليمن ديارھم بحثاً  100,000غادر أكثر من جدير بالذكر أنه قد 
ھجوم. العديد من المستشفيات والمرافق الطبية لل وتعرُّض في ظل تناقص اإلمدادات الحاالت الكبيرةالتعامل مع أعداد متزايد لتتمكن من 

  سائق سيارة إسعاف.  من بينھممن أفراد الطواقم الصحية،  3 بمقتل نلغاية اآل تسببت الھجمات المتعددةحيث 

. وفير المياه المأمونة والخدمات الصحية األساسية لألسرلك بتوذ الظروف األمنيةبه تسمح بقدر ما  اليونيسف مع شركائھا قُ رَ تعمل فِ و
كما تعمل المنظمة على توفير الوقود الالزم لتشغيل مضخات المياه في ثالث مدن في الجنوب، منھا عدن، حيث تضررت أنظمة المياه 

ياه المياه بدأت تتجمع في الشوارع، كما بدأت مبشكل متكرر خالل االقتتال. وتفيد األنباء الواردة من المحافظات الجنوبية األخرى بأن 
  ل أنظمة إمداد المياه في بعض المناطق بتفشي األمراض بشكل متزايد. عطُ تَ  وإضافة إلى ذلك يھددالمجاري بالفيضان. 

ت الحالي استغالل لوقالطاقة للحفاظ على سالمة اللقاحات. ويتم في ا مولداتالالزم لتشغيل  الوقودعلى توفير  تعمل اليونيسف أيضاً كما 
 على شراء األغذية العالجية لألطفالكما يتم العمل المنظمة المعنية بالطفولة في عدد من المدن اليمنية،  الموجودة في مخازناإلمدادات 

  عالي الفعالية ألمراض اإلسھال. بسيطاً  والتي تعد عالجاً  -الصغار وأمالح اإلرواء الفموية 

يتم بث الرسائل عبر وسائل اإلعالم الوطنية لتحذير األطفال واألھل على السواء من أخطار األجسام التي لم تنفجر بعد، وكيفية  كذلك،
  .النزاعالتعامل مع التوتر الناشئ عن 

يات تعج مستشفف خطرة للغاية في الوقت الحالي. فالووفي ھذا الصدد تقول د. جميلة ھبة هللا من مكتب اليونيسف في عدن: "الظر
  ".الخطف منحتى سيارات اإلسعاف لم تسلم بالمصابين، و

معظم سكان  يھدد نقص األمن الغذائيفي واحدة من أفقر دول المنطقة، حيث  يزيد النزاع من خطورة وضع األطفال الھش أصالً 
  سوء التغذية الحاد بين األطفال الصغار.، وينتشر البالد

  حول اليونيسف:

دولة  190ي جميع نشاطاتھا على تعزيز ونشر حقوق األطفال ورفاھھم. تعمل اليونيسف مع شركائھا في أكثر من تعمل اليونيسف ف
ومنطقة لترجمة ھذا االلتزام إلى نشاطات عملية، وتوجه جھودھا بشكل خاص نحو الوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة وتھميشا، 

  /http://www.unicef.orgلمزيد من المعلومات حول اليونيسف زوروا موقعنا:  .لتحقيق صالح جميع األطفال في كل مكان

  .تويترو فيسبوكتابعونا على 

  للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالعناوين التالية:

   rmadhok@unicef.org،0912 827 79 962+اليمن حالياً في عمان،  –راجات مدھوك، اليونيسف 

   singram@unicef.org+،962795904740عمان،  –مون إنغرام، اليونيسف، المكتب اإلقليمي ايس

  nmekki@unicef.org+،19172091804نيويورك،  –نجوى مكي، اليونيسف 
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