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إعادة تأهيل وترميم ٨٠ مدرسة بصنعاء
مة األمم  

ّ
قال مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد عبد الله الفضلي إن منظ

المتحدة للطفولة "اليونيسف" خّصصت ٣ ماليين دوالر إلعادة تأهيل وترميم ٨٠ مدرسة 
من اجمالي ١٨٤ تضّررت بالعاصمة صنعاء بفعل العدوان السعودي األمريكي الغاشم على اليمن.

ع في كافة مديريات العاصمة 
ّ
وأشار إلى أن المدارس المستهدفة إلعادة التأهيل والترميم تتوز

صنعاء العشر وهي األكثر تضّررًا والواقعة في المناطق التي استهدفها طيران العدوان السافر 
ان ونقم وشارع المطار ومنطقة سواد حنش.

ّ
باستمرار مثل عط

أطفال اليمن يدفعون الثمن األكبر

مة اليونيســيف إن النزاع الدامي والوضع اإلنســاني المتدهور بســرعة في اليمــن يدّمر حياة األطفال  
ّ

قالت منظ
ممــا يدفــع بالبالد إلى حافة االنهيار، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته اليونيســيف يحمل عنــوان "أطفال على حافة 

ط الضوء على العبء الثقيل على األطفال في اليمن وتدهور الوضع اإلنساني الخطير جّراء النزاع.
ّ

الهاوية" والذي يسل
تل أكثر من 

ُ
قت اليونيســيف من أكثر من ١٥٦٠ حالة من االنتهاكات الجســيمة ضد األطفال في اليمن. وكنتيجة ق

ّ
وتحق

تل أو أصيب ســتة أطفال يوميًا خالل 
ُ

٩٠٠ طفــل وأصيــب أكثر من ١٣٠٠ آخرين بجراح خالل عام واحد.  وفي المعّدل ق
قت خالل عام ٢٠١٤م.

ّ
 مع الحاالت التي وث

ً
العام الماضي. وتعتبر هذه األرقام أعلى بحوالي سبعة أضعاف مقارنة

ومع تعّرض أكثر من ٥٠ مدرسة لالعتداء فقد قتل 
بعض األطفال وهم في داخل  المدرسة أو في الطريق 

من وإلى المدرسة.
ــداء على  كــمــا رصـــدت اليونيسيف ٥١ حــالــة اعــت

المدارس في العام الماضي.
وتعتبر هذه األرقام غيضًا من فيض إذ أنها ال تشمل 
سوى الحاالت التي استطاعت اليونيسيف أن تتحقق 

منها.
ل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنيس: 

ّ
وقال ممث

"إن األطفال يدفعون الثمن األكبر في نزاع ليس لهم يد 
فيه أصًال. فيقتلون ويصابون والناجون منهم يعيشون 
عرضة لخطر فــقــدان حياتهم. ال يوجد مكان آمن 
لألطفال في كل أنحاء اليمن. حتى اللعب أو النوم بات 

أمرًا محفوفًا بالمخاطر".
ومـــع تصعيد الـــحـــرب، تــفــاقــمــت ظــاهــرة تجنيد 
واستخدام األطفال في القتال. ويّتخذ األطفال أدوارًا 
أساسية في القتال مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل 

السالح.
قت اليونيسيف مــن ٨٤٨ حالة تجنيد 

ّ
وقــد تحق

ألطفال خالل عام واحد، وقامت أطراف النزاع بتجنيد 
أطفال ال تتجاوز أعمارهم العشر سنوات  ليشاركوا 

في القتال.
وأظهرت أحدث البيانات تعّرض ٦٣ مرفقًا صحيًا 
للهجوم أو الضرر، كما أفادت معظم المرافق الصحية 
بوجود نقص حــاد في المعّدات الطبية واإلمـــدادات 
والطواقم الصحية عالوة على انقطاع التيار الكهربائي.
ق الوقود والموارد 

ّ
طراب الحاد في تدف

ّ
كما أّدى االض

الغذائية نتيجة النزاع والقيود المفروضة على االستيراد 
إلى شلل الخدمات األساسية الحيوية في أنحاء اليمن.

وبعيدًا عن األثر المباشر للنزاع، أشارت تقديرات 
اليونيسيف إلــى أن قــرابــة ١٠ آالف طفل دون سن 
الخامسة ربما لقوا حتفهم العام الماضي بسبب أمراض 
كان يمكن الوقاية منها، ولكن نتيجة لتدهور الخدمات 
الصحية األساسية بما في ذلك التلقيح  وعالج اإلسهال 
وااللتهابات الرئوية. هذا باإلضافة إلى ما يقرب من ٤٠ 
ألف طفل يموتون سنويًا في اليمن قبل بلوغهم سن 

الخامسة.
وقال التقرير: "لقد دفع باليمن، وهي أفقر دولة في 
المنطقة وإحدى أفقر البلدان في العالم، إلى الهاوية 
بسبب الدمار الذي لحق بالبالد خالل العام الماضي. هناك 
اآلن ما يقرب من ١٠ ماليين طفل أو ٨٠٪ من أطفال 
البالد بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. كما يواجه 
أكثر من مليوني طفل خطر اإلصابة بأمراض اإلسهال 
و٣٢٠ ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد 

الوخيم.
وعلى الرغم من العنف والقيود المفروضة على 
إيصال المساعدات والنقص الحاد في التمويل، 
نت اليونيسيف مــع مجموعة مــن الشركاء 

ّ
تمك

من توفير برامج التغذية والــوصــول إلــى المياه 
النظيفة واللقاحات لماليين من األطفال والنساء 

من المتضّررين من العنف.

وأضاف هارنيس: "إننا بحاجة إلى اإلسراع في تقديم 
المساعدات اإلنسانية واالستمرار في إنقاذ األرواح 
وأحالم األطفال بأن يكبروا ويحصلوا على التعليم. إنه 

سباق مع الزمن".
وكــّررت اليونيسيف مناشدتها إلــى جميع أطــراف 
النزاع لوضع حد للقتال في اليمن والتوّصل إلى تسوية 

سياسية.
خاذ تدابير عاجلة أهمها، 

ّ
ودعت اليونيسيف إلى ات

ف فورًا عن 
ّ
التزام كافة األطراف بقوانين الحرب والتوق

مهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها 
المدارس ومرافق الصحة والمياه، ووضع حد لتجنيد 
ــورًا على  واســتــخــدام األطــفــال فــي القتال، والعمل ف
إطالق سراح جميع األطفال الذين جّندوا سواء بهدف 

المشاركة بأدوار قتالية أو غير قتالية.
مة كافة األطــراف بتوفير اإلمكانات 

ّ
وطالبت المنظ

الكاملة وغير المشروطة إليصال المساعدات اإلنسانية 
لألطفال أينما كانوا في أنحاء البالد، بما في ذلك المناطق 

التي عزلها النزاع.
وتحتاج اليونيسيف وشركاؤها إلى تأمين التمويل 
المطلوب بشكل عاجل. وتلقت اليونيسيف حتى اآلن 
١٨٪ فقط من نداء االستجابة لعام ٢٠١٦م البالغ 

قيمته ١٨٠ مليون دوالر.
وقال المدير اإلقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا الدكتور بيتر سالمة: " كانت 
ة نتيجة عقود من التدهور التنموي 

ّ
اليمن دولة هش

والنزاعات المتعاقبة. ومن المحزن أن يكون األطفال 
ف الحرب تتعّرض 

ّ
رين. إذا لم تتوق

ّ
دائمًا أكثر المتأث

البلد لخطر تحولها إلى دولة فاشلة مما سيترك عواقب 
بالغة األثر وطويلة المدى على األطفال وعائالتهم".

ماليين طفل بحاجة إلى ١٠ 
مدرسة تعرضت للقصف و٦٣ مرفقًا ٥٠ مساعدات إنسانية عاجلة

طفل قتلوا وأصيبوا ٢٢٠٠ صحيًا هوجم من طيران العدوان
خالل العام الماضي

وفاة عشرة آالف طفل 
أمراض كان يمكن 

عالجها

مليار خسائر مياه األمانة ٣٫٣ 
بسبب العدوان

 قالت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 
بأمانة العاصمة إن خسائر قطاع المياه في العاصمة 
صنعاء خالل عام من العدوان السعودي األمريكي 

الغاشم على اليمن بلغت نحو ٣٫٣ مليار ريال.
 وأوضـــح مدير عــام المؤسسة المحلية باألمانة 
المهندس نبيل الوزير أن الفرق الفنية المتخّصصة 
لتها المؤسسة لحصر األضــرار والخسائر 

ّ
التي شك

التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي سّجلت 
ــعــدوان بالقصف المباشر لشبكات  اســتــهــداف ال
 للمياه في 

ّ
انــات ومنظومات ومحطات الضخ

ّ
وخــز

العاصمة صنعاء مما ألحق بها أضرارًا جسيمة وكبيرة 
رت في وصول الخدمة للمواطنين بشكل متفاوت.

ّ
أث

وأشــار المهندس الــوزيــر إلــى أن األضـــرار شملت 
ي أحياء 

ّ
 المياه والتي تغذ

ّ
انات المركزية لضخ

ّ
الخز

ان المياه في 
ّ
العاصمة الجنوبية أبرزها تدميره لخز

النهدين بالكامل والذي تبلغ تكلفة إنشائه ٤ ماليين 
دوالر وتبلغ سعته التخزينية خمسة آالف متر مكعب 
ويستفيد منه ٣٠ ألف نسمة في مديرية السبعين، 
إضافة إلى تدميره ٦ آبار مياه ووسائل نقل وبكلينات 
، فضًال عن أضرار كلية في مبنى اإلدارة 

ّ
ومحطة ضخ

العامة وشبكة الكهرباء الضغط العالي.
 ونّوه إلى أن العدوان السعودي الغاشم المستمر 
على اليمن منذ أكثر من عام كامل ألقى بظالله على 
قطاع المياه مما جعل المؤسسة غير قــادرة على 

ف إلى 
ّ
تلبية طلبات الخدمة، حيث أّدى هــذا التوق

حرمان كثير من المشتركين في مناطق مختلفة ال 
 الرئيسية 

ّ
سّيما المزّودين بالخدمة عبر محطة الضخ

من تزويدهم بالمياه.
ولفت المهندس الوزير إلى أن العدوان السعودي 
تسّبب خالل عام كامل في خسائر فادحة للمؤسسة 
تقّدر بـ ٢٫٤ مليار ريال نتيجة انخفاض إيــرادات 
المؤسسة إلى أكثر من ٥٠٪ وبخسائر شهرية تقّدر 

بـ ٢٠٠ مليون ريال.
وأشار مدير عام المؤسسة المحلية باألمانة إلى أن 
إجمالي خسائر المؤسسة بفعل العدوان الغاشم بلغ 
خالل عام كامل حوالي ١٦ مليون دوالر ما يعادل 

٣٫٣ مليار ريال.
 وجــّدد المهندس الوزير إدانته قصف العدوان 
ــذي يستهدف كل مقّدرات  السعودي الهمجي ال
انات ضخ 

ّ
الشعب اليمني وبنيته التحتية بما فيها خز

المياه دون مراعاة لحرمة حياة الناس، كون استهداف 
انات المياه يمّس حياة المواطنين بشكل مباشر 

ّ
خز

فالمياه أهم من أي شيء آخر.
انات وشبكات المياه 

ّ
واعتبر أن قصف وتدمير خز

دات والمحّوالت يدل 
ّ
 واإلرسال والمول

ّ
وخطوط الضخ

على همجية وحقد العدوان السعودي على اليمن 
وشعبه الصامد، ويهدف إلى إيقاف العمل وخلق أزمة 

خانقة لدى المواطنين لعدم حصولهم على المياه.

مة الصحة العالمية: الحرب أّدت إلى تدهور الوضع الصحي باليمن
ّ
منظ

فت تأثيرًا مدّمرًا  
ّ
مة الصحة العالمية إن أحداث العنف في اليمن خل

ّ
قالت منظ

على الماليين من المدنيين األبرياء، وتسّببت في معاناة ال حدود لها. فمنذ مارس 
٢٠١٥، لقي ما يزيد على ٦٢٠٠ شخص حتفهم وأصيب أكثر من ٣٠ ألف شخص. ويحتاج 
أكثر من ٢١ مليون شخص  أي حوالي ٨٢٪ من إجمالي السكان إلى مساعدات إنسانية، 
بمن فيهم حوالي ٢٫٥ مليون نازح. ويقطن أكثر من ثلث السكان المحتاجين في مناطق 

يستحيل أو يصعب الوصول إليها.
وحتى ما قبل األزمة الراهنة، كان النظام الصحي يواجه بعض التحديات، غير أن العنف 

الدائر أّدى إلى المزيد من التدهور للوضع الصحي.
ويجد ما يقرب من ١٩ مليون شخص صعوبة في الحصول على المياه النظيفة وخدمات 
الصرف الصحي، ما يجعلهم عرضة لخطر اإلصابة باألمراض المعدية مثل حّمى الضنك 
والمالريا والكوليرا. ويحتاج ما يزيد على ١٤ مليون شخص للخدمات الصحية العاجلة، 
بمن فيهم أكثر من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية الحاد إضافة للنساء الحوامل 

والمرضعات.
ولكن على الرغم من هذه االحتياجات العاجلة، فإن حوالي ٢٥٪ من المرافق الصحية 
أغلقت أبوابها بسبب األضرار التي تعّرضت لها أو نقص الكوادر الطبية واألدوية وغيرها 

من الموارد.
مة الصحة العالمية إلقليم شرق المتوسط الدكتور عالء الدين 

ّ
وقال المدير اإلقليمي لمنظ

العلوان: "حجم االحتياجات الصحية في اليمن هائل، والعمل خالل فترات الصراع ليس باألمر 
مة الصحة العالمية إلى إيجاد حلول للوصول 

ّ
طرت منظ

ّ
الهّين. فخالل العام الماضي، اض

للسكان المحتاجين. لقد قمنا بإرسال األدوية والمستلزمات المنقذة للحياة عبر القوارب 
عندما كانت الطرق مغلقة، ولجأنا إلى نقل المياه اآلمنة للمرافق الصحية عبر عربات تجّرها 

الدواب بسبب نقص الوقود".
مة الصحة العالمية من الوصول لـسبعة ماليين شخص 

ّ
نت منظ

ّ
ومنذ مارس ٢٠١٥، تمك

من خالل توزيع حوالي ٤٥٠ طن من األدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية 
الصحية األّولية المتكاملة، بما فيها خدمات الصحة النفسية، عبر الفرق والعيادات الطبية 

المتنقلة وتوزيع أكثر من ١٥٠ ألف قارورة أنسولين.
مة الصحة العالمية مع الشركاء في تطعيم أكثر من ٥ ماليين طفل دون 

ّ
وساهمت منظ

الخامسة ضد شلل األطفال وتطعيم أكثر من ٢٫٤ مليون طفل دون سن الخامسة عشرة 
ضد الحصبة والحصبة األلمانية.

مة الصحة العالمية مليون لتر من الوقود للمستشفيات ومليوني لتر من 
ّ
رت منظ

ّ
كما وف

المياه النظيفة للمرافق الصحية ومخّيمات النازحين.
وأضاف الدكتور علوان: "على الرغم من الجهود التي بذلناها حتى اآلن، إال أن هناك الكثير 
من العمل الذي يتعّين فعله لالستجابة لالحتياجات الصحية للسكان في اليمن. وينتابني 
قلق شديد إزاء محدودية التمويل للقطاع الصحي، والذي لم يتلق حتى اآلن إال ٦٪ فقط 
ر كافة 

ّ
من الدعم المطلوب للعام ٢٠١٦م ومع دخول الصراع عامه الثاني، فإني أيضًا أذك

األطــراف بالتزاماتهم بموجب القانون اإلنساني الدولي لتسهيل الوصول اإلنساني لكافة 
المناطق في اليمن، واحترام سالمة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والتي تعمل أساسًا 

في ظل ظروف صعبة للغاية".

مليونًا يحتاجون 
للخدمات 

الصحية العاجلة 

مليونًا ال يجدون المياه 
النظيفة وخدمات 

الصرف الصحي ١٤١٩


