
 

 بیان صحفي مشترك – صادر عن الیونیسف وبرنامج األغذیة العالمي
  سباق مع الّزمن إلنقاذ حیاة المالیین

  في الیمن
 
 
 عّمان/صنعاء، 25 أبریل/نیسان 2017- یؤّدي العنف المستمّر في الیمن إلى تأجیج واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، حیث
 ال یعرف 7 مالیین إنسان تقریبًا من أین ستأتیهم وجبتهم الّتالیة، وهم في أمّس الحاجة للمساعدات الغذائّیة. یعاني ما یقرب من 2.2
 ملیون طفل من سوء الّتغذیة، وهناك نصف ملیون طفل منهم بلغت معاناتهم مرحلة سوء الّتغذیة الحاّد، ویوشكون على الموت إن لم
 .یحصلوا على رعایة عاجلة وعالج متخّصص
 
 وقال خیرت كاباالري، المدیر اإلقلیمي للیونیسف في الّشرق األوسط وشمال أفریقیا: "یعاني مالیین األطفال في الیمن من سوء
 الّتغذیة الحاّد، ویموت كثیرون منهم نتیجة ألمراض یمكن الوقایة منها تمامًا." وأضاف قائًال: "إْن لم تّتخذ أطراف الّنزاع والمجتمع
ضا لخطر السقوط في براثن المجاعة - وترك المزید من األطفال معّلقین بین الحیاة الّدولي مزیدًا من اإلجراءات؛ سیكون الیمن معر 
 ".والموت. نحن في سباق مع الّزمن
  
 وقال مهّند هادي، المدیر اإلقلیمي لبرنامج األغذیة العالمي في منطقة الّشرق األوسط وشمال أفریقیا ووسط آسیا وشرق أوروبا:
 "حین یصل بلد ما إلى طور المجاعة، فإّن ذلك یعني أّن العدید من األرواح قد ُأزهقت بالفعل. یجب أّال نصل إلى المرحلة التي نرى
 فیها األطفال یموتون بسبب المجاعة، واألمهات الّثكلى تبكي أطفالها على شاشات التلیفزیون." وأضاف هادي قائًال: "إذا تحّركنا
 اآلن؛ فبإمكاننا إنقاذ حیاة الكثیرین في الیمن. إّننا ندعو المجتمع الدولّي ألن یزّودنا وعلى وجه الّسرعة بالّتمویل الكافي، وأن
 ".یساعدنا على تجّنب حدوث المجاعة في مختلف أنحاء الیمن
  
 یتسّبب العنف وانعدام األمن الغذائي في خسائر فادحة على دخول األسر، مما یضّطرهم وأطفالهم الّتخاذ ّتدابیر قاسیة لمجّرد البقاء
 على قید الحیاة، ومن ضمنها الّزواج المبّكر واالنضمام إلى القتال. وبلغ عدد األطفال اّلذین تّم تجنیدهم واستخدامهم على ید أطراف
 .الّنزاع في األشهر الّثالثة األولى من عام 2017، ثالثة أضعاف عددهم مقارنة باألشهر الّثالثة األخیرة من عام 2016
  
 لقد أّدى العنف إلى تحویل أجزاء واسعة من البالد إلى مناطق یتعّذر على العاملین في المجال اإلنساني الوصول إلیها، وإلى قطع
 :المعونات المستعجلة عن األطفال والعائالت. وعلى الرغم من تلك التحدیات وغیرها، فقد أنجز في شهر شباط/فبرایر ما یلي
  
 دعمت الیونیسف إجراء فحص حاالت سوء الّتغذیة لـ132 ألف طفل، وعالج أكثر من 5000 طفل دون سّن الخامسة یعانون - 
 .من سوء الّتغذیة الحاّد
 تلّقى حوالي 5 مالیین طفل مّمن هم دون سّن الخامسة مكّمالت فیتامین أ، كجزء من حملة دعمتها الیونیسف للّتلقیح ضّد شلل - 
 .األطفال
 .قدم برنامج األغذیة العالمي مساعدات غذائّیة إلى عدد قیاسي بلغ 5.3 ملیون شخص في 17 محافظة -
  
 هذا وكان برنامج األغذیة العالمي قد أعلن في وقت سابق من هذا الّشهر عن زیادة في نطاق عملّیاته الغذائّیة الّطارئة في الیمن،
 وذلك بتقدیم مساعدات غذائّیة لنحو 9 مالیین شخص یحتاجون إلیها بشكل عاجل. ویهدف البرنامج أیضًا إلى توسیع دعمه الّتغذوي
 للوقایة من سوء الّتغذیة الحاّد أو للمعالجة منه، ویشمل ذلك 2.9 ملیون طفل دون سّن الخامسة، واألّمهات الحوامل والمرضعات،
 .ومن هم من األسر اّلتي تّم تزویدها بالقسائم الغذائیة أو المساعدات العینیة
  
 لقد تجاوزت احتیاجات الّناس في الیمن الموارد المتاحة بسرعة كبیرة. ویحتاج برنامج األغذیة العالمّي بشكل عاجل مبلغ 1.2 ملیار
 دوالر أمریكّي لكي یلّبي االحتیاجات األساسّیة لـ9 مالیین شخص یعاني من انعدام األمن الغذائي في الیمن خالل الّشهور الـ12



 

 المقبلة. هذا وناشدت منّظمة الیونیسف الجهات المانحة للحصول على مبلغ 236 ملیون دوالر أمریكي لكي تقّدم المساعدات المنقذة
 للحیاة لألطفال المتضّررین من الّنزاع في الیمن في عام 2017. حیث ال یغطي الّتمویل الذي تحصل علیه كلتا المنظمتین سوى أقل
 .من 20 في المائة من الجهود المبذولة
  
 تدعو الیونیسف وبرنامج األغذیة العالمي، وبالّنیابة عن األطفال والعائالت، إلى إیجاد حّل سیاسّي وفورّي إلنهاء الحرب الّدائرة في
 الیمن. حیث سیوّفر ذلك األمان لمالیین األسر اّلتي ترزح تحت وطأة الیأس في الیمن، وسیسمح بزیادة كبیرة في مستوى تزوید
 الغذاء، والدعم التغذوي وغیرها من المساعدات اإلنسانّیة. إلى أن یتحّقق ذلك، ومع اشتداد وتیرة الّنزاع، فإّن المنّظمتین تناشدان
 جمیع أطراف الّنزاع وأولئك اّلذین لدیهم نفوذ علیها، الّسماح بوصول المساعدات اإلنسانّیة إلى الناس والتوقف عن أي عمل یمنع
 .وصول المعونات المنقذة للحیاة
  
  

 للحصول على مواد إعالمیة بجودة عالیة، یرجى الضغط على  الصور  و لقطات الفیدیو
  

 عن برنامج األغذیة العالمي
 برنامج األغذیة العالمي  هو أكبر منظمة إنسانیة في العالم لمكافحة الجوع. یقوم البرنامج بتقدیم المساعدات الغذائیة في حاالت

 الطوارئ ویعمل مع المجتمعات لتحسین التغذیة وبناء قدرتها على الصمود. كل عام، یساعد البرنامج حوالي  80 ملیون شخص في
 .نحو 80 بلدًا

 www.wfp.org/ar :للمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا
 و فیسبوك WFP_AR@ یرجى متابعتنا على  تویتر

  
 عن الیونیسف

 نعمل في الیونیسف على تعزیز حقوق ورفاهّیة كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم به. بالّتعاون مع شركائنا في 190 دولة ومنطقة
ا للوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا واستقصاًء، وذلك من أجل صالح نقوم بترجمة التزامنا هذا إلى واقع عملي، باذلین جهدًا خاص 

 .كّل األطفال، وفي كّل مكان
 www.unicef.org للمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملها من أجل األطفال، زوروا موقعنا

 YouTube وعلى Twitter،  Facebook  تابعوا الیونیسف على
  

 :للمزید من المعلومات ُیرجى االتصال بـ
عبیر عطیفة، المكتب اإلقلیمي لبرنامج األغذیة العالمي في الّشرق األوسط وشمال إفریقیا، +2010 66634352

abeer.etefa@wfp.org 
 bswangin@unicef.org  ،بسمارك سوانغن، مكتب الیونیسف في الیمن، +967 712 223 161

 tkummer@unicef.org ،تمارا كومیر، المكتب اإلقلیمي للیونیسف للّشرق األوسط وشمال إفریقیا، +962 797 588 550
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