
 

 

أربعة أطفال حول العالم كل من بين : لتقرير جديد صادر عن منظمة رعاية األطفا

 من طفولتهمحروم طفل واحد يوجد 
 

 
 

يرتب  عالمياً  مؤشراً  وتضمن بأن ربع أطفال العالم ُيحرمون من طفولتهم رعاية األطفالكشف تقرير جديد لمنظمة 

 طفولة أكثر وأقل عرضة للخطر.الالبلدان والمناطق التي تكون فيها 

 

مليون طفل  700أن  (األول من يونيو) "، الذي ُنشر بالتزامن مع يوم الطفل العالميطفولة مسلوبةتقرير " واوضح

الشديد ألسباب متفاوتة تتضمن العنف طفولتهم لشهدوا نهاية مبكرة  –وربما مئات الماليين غيرهم  –على األقل 

الصحة وعدم  تدهورعمالة األطفال ووالزواج المبكر والحمل و –الذي يجبر األسر على النزوح من منازلهم  – والصراع

 القدرة على االلتحاق بالتعليم في المدارس.

 

القائمة،  أسفلحيث تأتي النيجر في  لخطر في منطقة غرب ووسط أفريقياأن الطفولة أكثر عرضة لوتظهر المؤشرات 

بر الطفولة فيها أقل عرضة للخطر وبعدها أنغوال ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال. أما البلدان التي تعت

 جميعها تقع في أوروبا.و –ينيا وفنلندا وهولندا والسويد النرويج وسلوف فهي
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دولة في العالم، وكانت في أدنى مراتب دول الشرق األوسط فالطفولة  172من أصل  140صنفت اليمن الدولة رقم 

الصراع الدائر الذي تسبب في مقتل ما ال طفل منذ بداية  100,000توفي أكثر من باستمرار حيث ُتسلب في اليمن 

تحت سن الخامسة يموت كل عشر دقائق ألسباب يمكن ن، بيد أن طفل واحد يآخر 2,500طفل وجرح  1,600يقل عن 

 جراء الصراع. مؤخراً  الوقاية منها مثل اإلسهاالت وإلتهابات الجهاز التنفسي وسوء التغذية التي تفاقمت

 

مثل الحديدة، المحافظات مليون طفل دون عمر الخامسة من سوء التغذية الحاد؛ ففي بعض  2.2يعاني أكثر من كما 

اليمن أعلى معدالت سوء التغذية المزمن  تواجهطفل واحد من أصل أربعة أطفال من سوء التغذية الحاد. كما يعاني 

أعلى تعاني من  (التقزم) في العالم، حيث يعاني طفل من بين كل طفلين من هذه الظاهرة. كما أن محافظة صعدة

 أطفال. 10 كلمن  8يؤثر على الذي معدالت التقزم 

 

مليون طفل   7إن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن مغلقة كليًا أو تعمل بشكل جزئي في حين أن أكثر من 

مليون طفل على النزوح من منازلهم، مما  1.6بحاجة إلى الرعاية الصحية األساسية. أجبر الصراع الحالي أكثر من 

أو في أماكن معزولة أو متفرقة حيث يصعب إيجاد المياه وخدمات جعلهم يسكنون في المدارس والمرافق الصحية 

 الصرف الصحي.

 

ولقد استهدفت  –التعليم  سنمن األطفال في  %27أي  –مليون طفل لترك مدارسهم  2لقد دفع الصراع أكثر من 

ميرها أو تضررها مدرسة مغلقة بسبب تد 1,700 تزالوال مدرسة بشكل مباشر من قبل أطراف الصراع.  200أكثر من 

 أو إيواءها لألسر النازحة أو بسبب استخدامها ألغراض عسكرية.

 

يقي  كل ما من  همتم سلبأطفال اليمن قد  القائم بأعمال المدير القطري لمنظمة رعاية األطفال أن –قال محسن صدِّ

ة أو الوفاة إما عن طريق الغارات بلإلصاومعرضون قائمة جعلهم يعيشون كأطفال، وأنهم يكبرون في ظل حرب ي

مثل الكوليرا وسوء التغذية، تجنبها الجوية أو الصراع على األرض، وأنهم يعانون ويموتون بسبب أمراض من الممكن 

كما  ،قبل سن الثامنة عشرالفتيات   أن تتزوجالمحتمل ه من أن أضافم. وأنهم أجبروا أن يتركوا منازلهم ومدارسهكما 

 المسلحة، وأنه من غير المقبول أن يستمر احتياج أطفال اليمن والعالم إلى يتم استغالل األطفال في الصراعات

بإمكاننا، بل ويجب علينا، أن نقدم ما هو أفضل أنه وبّين . 2017في عام  األمن والتعليم واللعب والنموفي حقهم 

 من هذا.
 

ستثمار قد تسبب في تراجع المكاسب الصحية التي تحققت في العقد المنصرم نتيجة اإل وأضاف أن الصراع الدائر

 –طفل قبل بلوغ سن الخامسة  1,000بين كل  63في صحة ورخاء األطفال. وأردف أنه في الوقت الحالي يموت 
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وأن هذه النسبة قد زادت  – 1,000طفل بين كل  53والتي تشير إلى وفاة  2014مقارنة بمعدالت الوفيات لعام 

 قبل بلوغهم العام الخامس من حياتهم. دون وقوعها ةوليلاألطفال الذين يموتون ألسباب يمكن الحبين  %20بمعدل 

 

 :ما يلي –باإلضافة إلى ذلك  - وكشف التقرير العالمي
يمكن أغلبهم يموتون ألسباب و ،في كل يومسن الخامسة طفل قبل بلوغهم  16,000يموت أكثر من  •

 دون وقوعها. ةوليلالح

مليون) يتوقف نموهم البدني والعقلي نتيجة سوء  156الخامسة ( سن األطفال دون إجمالي عددنحو ربع أن  •

 .التغذية

 .في أنحاء العالم يتلقى التعليم حالياال سن التعليم واحد بين كل ستة أطفال في ان طفل  •

 منازلهم.لنزوح عن على اطفال  80نحو واحد من بين كل الصراع أجبر  •

وهذا يفوق  –خطيرة  مليون منهم يؤدون أعماًال  85 – حول العالم يقعون ضحية العمالةمليون طفل  168أن  •

 .مليون طفل) 138األطفال الذين يعيشون في أوروبا (كافة عدد 

 .كل سبع ثوانيالخامسة عشرة في تتزوج طفلة قبل بلوغها سن  •

 أن الفتيات القاصرات يضعن مولودًا في كل ثانيتين. •

 

العالم قد تعهد أن يلتحق كل األطفال بالمدارس ويتمتعون بخدمات الحماية والصحة  حسن صديقي أنوأضاف م

أنه في متناول اليد بغض النظر عن خلفيتهم ومكان معيشتهم؛ وبالرغم من طموح هذا الهدف إال  2030بحلول عام 

 في حال استثمرت الحكومات في مستقبل األطفال لضمان تمتعهم بالطفولة التي يستحقونها.

 

 التسبب في وفاةعدم ضمان إلى الحكومات رعاية األطفال "لكل طفل، بال استثناء"، تدعو منظمة وفي إطار حملة 

أو شديد اللعنف األطفال لمعالجتها، أو أن يتعرض من الممكن أو الحول دون وقوعها أي طفل نتيجة أسباب يمكن 

 ،أو الزواج باإلكراه أو الحمل المبكر أو العمالة القسرية سوء التغذية أو الزواج المبكرنتيجة ل ممن مستقبله حرمانهم

 .جودة عاليةبتوفر لهم فرص تعليم وأن 

 

في المناطق التي يصعب الوصول والمقصيين  همشيهمذين تم تتعمل منظمة رعاية األطفال من أجل األطفال ال

التعليم وبرامج التدريب المهني، والحماية من فرص توفر لهم الرعاية الصحية والمأوى و؛ كما العالمكل أنحاء إليها في 

 .بهم يلحقأذى قد أي 
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غالبا في ظروف وبيئة  - يمنمحافظات في مختلف أنحاء ال 9 في الميدان فيمنظمة رعاية األطفال  فرق تعمل

كافة  على الرغم منوبكل ما يلزم للوصول إلى األطفال الذين يحتاجون المساعدة.  وتقوم – وغير متوقعةمتقلبة 

في الغالب مساعدات منقذة للحياة عبر برامج وتقدم المنظمة لهذه األوضاع اإلنسانية الملحة تستجيب التحديات، 

الغذائي وسبل المعيشة  والمياه والصرف الصحي واألمنحقوق الطفل حوكمة الصحة والتغذية وحماية الطفل و

 .في محافظات مختلفة في جميع أنحاء البالدبتنفيذها المنظمة تقوم التي 

. كما ساعدت أكثر من مليون شخص بينهم أكثر من نصف مليون طفل، ساعدت المنظمة ما يقارب ال2016خالل عام 

 عقب تصاعد وتيرة الصراع. 2015م طفل منذ بدء برامج استجابتنا اإلنسانية في عا 975,000مليون شخص بينهم  1.6

 

 انتهى

 من اليمن سوء التغذيةو التعليمتتوفر الصور ومقاطع الفيديو ودراسات الحالة عن 
 

 يرجى التواصل معنا لمزيد من المعلومات

  أنس الشهاري

anas.shahari@savethechildren.org  

+967-775779998  
 

  مالحظات للمحررين:

 لحقوق الطفل.عاما، وفق اتفاقية األمم المتحدة  18تعريف الطفل هو كل من يقل عمره عن  •

أو أكثر من عوامل "نهاية"  عاململيون طفل محرومين من طفولتهم (أي يعانون من  734هناك نحو  •

 الطفولة).

 17-0أعمارهم بين متوفون عندما كانت من األطفال: أطفال مختلفة ثالث مجموعات  تشمل هذه االحصائية •

ال يتلقون  مليون)، وأطفال 186سنوات ( 5-0مليون)، وأطفال متقزمون تتراوح أعمارهم بين  159سنة (

مليون). كما يشمل مجموعة فرعية من  263سنة ( 17-6أعمارهم بين  تتراوحأو الثانوي التعليم األساسي 

 –مليون) الذين  112(ضحايا عمالة األطفال مليون) ومجموعة فرعية من  14( األطفال الالجئين والنازحين داخلياً 

 موعات أخرى. مجال تشملهم  –في األرجح 

 .من أجل الوصول إلى هذه اإلحصائيةالتداخل بين مجموعات األطفال  عدد من دالئل على بنيت االفتراضات •

 – فهذا الرقم ال يشمل ؛األطفال المحرومين من طفولتهممن دد إلى عدم حساب ع العدتكرار ب تجنُّ يؤدي  •

، أو البالغين سن التعليم الملتحقين بالمدراس والمصابين بالتقزم في آن واحد األطفال – على سبيل المثال

 المدارس، أو األطفال الذين شهدوا أو نجوا من العنف الشديد. الُقّصر الملتحقات بالزوجات أو األمهات 


