
 

 

 
 

 صحفي بيان
 

 مليون دوالر لدعم المساعدات االنسانية 6.8الحكومة اليابانية تمنح اليونيسف 

 

للمنظمة منذ نسانية ف اليوم أن اليابان ستقدم أكبر مساهمة إاعلنت اليونيس -3131 مارس 31صنعاء 

ضافية مليون دوالر من موازنتها اإل 35.98عاما،  حيث قررت الحكومة اليابانية تقديم  76تأسيسها قبل 

 9 قاليم النامية في افريقيا والشرق االوسط من بينها اليمنمن البلدان واأل 18لتنفيذ سلسلة من المشاريع في 

صة لليونيسف في اليمن لتمويل البرامج االنسانية مليون دوالر المخص 597وسيتم االستفادة من مبلغ الـ

واإلصحاح حماية الطفل والمياه والتعليم والصحة و خالت المنقدة للحياة مثل التغذيةالرئيسية المتمثلة بالتد

كثر عرضة للخطر في المحافظات الجنوبية المتضررة من النزاع مثل أبين، والنظافة لألطفال األ البيئي

 9 البيضاء والضالعلحج، عدن، شبوة، 

 : وسيقوم المشروع على وجه التحديد بما يلي

  تقديم خدمات التغذية العالجية والوقائية لالطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل

 9 األمهات المرضعاتو

  االطفال واألمهات للتدخالت المنقذة للحياة مثل التحصين والعالج الفوري تسهيل وصول

 9 ت وااللتهابات الرئويةلالسهاال

  ًوباقي االطفال والمجتمعات المتضررة من النزاع لخدمات مياه تحسين وصول النازحين داخليا

 9 وصرف صحي ذات جودة

 9تعزيز بيئة الحماية لالطفال من خالل منع العنف وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهم 

 

حول انشطتها االنسانية لصالح االطفال وذلك في يناير  3131وكانت اليونيسف قد اطلقت تقريرها لعام 

دولة واقليم يسودها النزاعات  18مليار دوالر لألطفال في  391من هذا العام وناشدت للحصول على 

ها التقرير ستحصل معظم تلك الدول التي تضمن9 والكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت الطوارئ المعقدة

 9 على حزمة المساعدات الخارجية التي اعلنت عنها اليابان

 

تأتي هذه المساهمة " هجيرمي هوبكنز أن /السيد، ليونيسف في اليمنوقد صرح القائم بأعمال ممثل منظمة ا

من، رغم المكاسب االيجابية التي تحققت على الصعيدين االنساني والسياسي في الي"مضيفاً، " في وقتها

 9"إال أن الوضع ال يزال هشاً وخاصة بين االطفال الذين يتحملون العبء األكبر

 

النطاق المقترن بسوء فعالية مع الفقر الواسع والصراعات في مناطق مختلفة من الشمال والجنوب بوجود 

يعاني ما حيث 9 3131الخدمات االجتماعية االساسية تسهم جميعها في زيادة الوضع االنساني سوءاً خالل 

طفل  6811، فيما يتوقع اصابة (ومتوسط حاد) ةن طفل من حاالت سوء التغذية الشديديقرب من مليو

كما أن قلة توفر المياه وخدمات الصرف  9قد تؤدي لتبعات خطيرة يمكن الوقاية منها بالتحصينبأمراض 

االمراض المرتبطة بالمياه، ما يزيد خطر تفشي م لها على اكثر من نصف سكان اليمنالصحي تلقي بظال

 9 باالسهاالت بين األطفال وما يرافقها من حاالت سوء التغذية وبالتالي استمرار ارتفاع معدالت االصابة

 

معالجة مسألة الوصول للخدمات االجتماعية األساسية للفئات الضعيفة "وأختتم السيد هوبكنز بالقول 

عد األولوية األولى في هذه المرحله االنتقالية الحرجة من وخاص األطفال والنساء الحوامل والمرضعات ي  

 "9  تاريخ اليمن

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 سفيمن هي اليون

بلداً وإقليماً من أجل مساعدة األطفال على البقاء على قيد الحياة والنماء، منذ الطفولة المبكرة وحتى  091تعمل اليونيسف في الميدان في أكثر من 
ف، بوصفها أكبر جهة في العالم تقدم األمصال للبلدان النامية فإنها توفر الدعم في مجال صحة األطفال وتغذيتهم، اليونيس. نهاية مرحلة المراهقة

. يدزوالمياه النقية والصرف الصحي، والتعليم األساسي الجيد لجميع األطفال، من بنين وبنات، وحماية األطفال من العنف واالستغالل ومرض اإل

ل اليونيسف بالك ف يرجى للمزيد من المعلومات حول اليونيس .امل من المساهمات الطوعية من الحكومات والشركات والمؤسسات واألفرادوتموَّ

 http://www.unicef.org زيارة موقعنا اإللكتروني 

 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

 
 أليسون باركر /السيدة
 اإلتصال والمناصرةقسم  ةمدير

 اليمن  -فاليونيس
 048-523-737-967+: تلفون

aparker@unicef.org 

 

 

 : يسبوكاسف على الفيعنوان اليون
www.facebook.com/unicefyemen 

www.facebook.com/unicefyemen.ar 
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