
 بينما عدد األطفال المصابين بسوء التغذية في تزايد المجاعة،على حافة  يتأرجحاليمن 

 

مليون  41كثر من ن أعن أ تكشفالتي  لبياناتا يوما بعد يوم، مع آخر ااألزمة اإلنسانية في اليمن سوءتزداد 

 .في حاجة ماسة إلى الغذاءيعيشون شخص 

 .من سوء التغذية الحاد يعانون-مليون  4.1يقرب من  ما-واحد من كل ثالثة أطفال يمنيين دون سن الخامسة 

مجاعة"، العالن "إمن  ةعلى بعد خطوة واحدمما يعني انها ت يمنية هي اآلن في حالة الطوارئ تسع محافظا

 لكبير.الميناء اذات  الحديدةوالمحاصرة تعز مدينة بما في ذلك 

 

 األطفال يعانون من سوء التغذية

 أشهر الى سنةبين ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم العالمية منظمة رعاية األطفال ها جمعت مصورةلقطات تظهر 

 .الحياة في وحدات العناية المركزة في مستشفى السبعين في العاصمة صنعاء لالستمرار في صارعوني

 

: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء دوامة إدوارد سانتياغو اليمن فيير القطري لمنظمة رعاية االطفال المد يقول

ن األسر تواجه خطرا متزايدا المزيد والمزيد م في كل يوم ،غذية بين حديثي الوالدة واألطفالسوء الت

 ".وتزايد معدل الفقر لألسعار سريعنقص اإلمدادات واالرتفاع ال بسببسوء التغذية الحاد ب لإلصابة

 نفإزالت تعمل ، الالتي  ياتالى المستشف حرج بوضعاطفالهم إيصال  ةاألسر اليمني استطاعتحتى وان “

أن ، وهذا يعني لتشغيل المولدات االحتياطية نادرالوقود الالزم  ذلكغير مستقرة وك ئيةالكهرباالطاقة 

 ".بشكل صحيحدائما تعمل  المعدات المنقذة للحياة ال

حديثي من قبل فإن  ، وكما رأينا مرات عديدةبشكل واضح  سوأاال نحوفي اليمن تتجه كارثية الأزمة الغذاء "

 بشكل اكبر."هذه األزمة الوالدة واألطفال هم الذين يعانون من اثار 



 فيجماعات المعارضة المسلحة بما الومن جهة الصراع بين التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية 

شخص وقطع الغذاء والوقود والمياه النظيفة  0666، ادى الى مقتل أكثر من من جهة اخرى ذلك الحوثيين

التحالف التي الواقع على الواردات من قبل األمر حصار تخفيف  اآلنتم  الرغم من أنهبو .واإلمدادات الطبية

ة الغذاء بنسب ةتكلف تعبشكل خطير. ارتفمنخفضة ما تزال مخزونات الغذاء والوقود  إال أن السعوديةتقودها 

تكلفه غاز في  ٪60بنسبة الى ارتفاع  باإلضافة، 5642عليه قبل بدء الصراع في مارس  تمما كان أكثر 06٪

 .الطبخ المنزلي

أنهم قد ك ذلي عن، وينزحوا بسبب الصراعقد  سكانالمن مليون  5.6 أحدث اإلحصاءات تكشف ان أكثر من

تكاليف تحمل  عال يستطيمنهم  ا  كثيرفإن  . وحتى عندما يجد الناس الغذاءوظائفهموفقدوا مصادر رزقهم 

 الجوع.اسرهم تعاني من بالتالي فإن شراءه و

 

 األطفال في حالة صدمة

في سن ممن هم في اليمن فمن غير المستغرب أن ثلث األطفال  مدرسة 4066أكثر من  قأو أغال ميردمع ت

 .التعليمسة ال يحصلون على ادرال

العديد من االعراض وظهرت مدمرة على األطفال  اأثارلصراع الذي سببه ا األثر النفسيترك وقال سانتياغو: "

 ".النفس وعدم القدرة على التركيزب فقدان الثقةا في ذلك القلق والضغط والصدمات النفسية بممرتبطة بال

الفرصة  ونمنحهم-ليمن األطفال في لالمساحات الصديقة ن خالل م لف من االطفاالآعشرات  نحن ندعم

مروا به. ولكن  دما قبعض الوقت مع أصدقائهم في مكان آمن حيث يمكنهم نسيان  تمضيةو للعب والتعلم

  ."حياتهمعلى لهم حياة بدون مخاوف يومية يتطلب بيئة امنه توفر  فإن شفاءهمفي النهاية 

 


