
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
   

  
   
   
   
  

 في هذا العدد

 1ص تفش غير مسبوق لوباء الكوليرا

 2ص تسارع االستجابة لوباء الكوليرا في اليمن

 3ص مراجعة توضح فجوات االستجابة في المراكز

 3ص                                 انتشار النزوح القسري استمرار

 4ص سوء التغذية مرتفع بشكل دائم

 

 
 

 

  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"

 النشرة اإلنسانية
 اليمن

  2017 يونيو 07|  24العدد 
 

 

 العناوين الرئيسية

  حالة  96,200ما يزيد على
 746مشتبه إصابتها بالكوليرا و

حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا تم 
 19أبريل في  27تسجيلها منذ 

 محافظة.

  زاوية إرواء  136تم إنشاء
 مركزاً لعالج اإلسهال. 99و

  ما يقرب من مليوني شخص ما
زالوا نازحين في اليمن وما 

عادوا إلى  900,000يزيد عن 
 .محافظة 19منازلهم في 

  تجاوزت معدالت سوء التغذية
في أربع محافظات عتبة 

الطوارئ حسب تصنيف منظمة 
 الصحة العالمية.

  امقأر

 27.4 السكانعدد إجمالي 
 شخص مليون

األشخاص إجمالي 
للمساعدات المحتاجين 

 اإلنسانية

18.8   
 شخص مليون

إجمالي األشخاص 
شديدي االحتياج 

 للمساعدات اإلنسانية

10.3 
 شخص مليون

عدد األشخاص 
المستهدفين بالمساعدات 

 الغذائية

0.8  
 شخص مليون

عدد األشخاص 
النازحين )النازحين 

 داخلياً والعائدين(

3.0 
 شخص مليون

عدد الوفيات )منظمة 
 الصحة العالمية(

8,053 

عدد الجرحى )منظمة 
 الصحة العالمية(

45,116 

 2017المصدر: وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 
 ابريل 30ومنظمة الصحة العالمية )حتى تاريخ 

2017) 

  التمويل

 دوالر أمريكي مليار 2.1
 التمويل المطلوب 

 

 دوالر أمريكي مليون 500
خطة االستجابة من التمويل تم تلقيه ل

 اإلنسانية
 

 نسبة التمويل  24.2%

 (2017 يونيو 7)
 

 م2017 يونيوالمصدر: نظام التعقب المالي 

 

 فشي وباء الكوليرا على نطاق غير مسبوقت

 أبريل.   27حالة وفاة سجلت منذ  746حالة مشتبهة و 96,200أكثر من 

يرزح اليمن تحت وطأة تفشي شديد لوباء الكوليرا على نطاق غير مسبوق. فقد بلغت الحاالت المشتبه إصابتها 

 25,000في حين سجلت أكثر من  35,000أبريل ما يزيد عن  27بالكوليرا في األسابيع الثالثة األولى منذ 

وارتفع عدد الوفيات في األسابيع األربعة حالة في موجة الوباء السابقة التي وقعت في األشهر السبعة األولى. 

م. 2017م حتى مارس 2016الماضية ليزيد بنحو ثالثة أضعاف عن العدد المسجل في الفترة ما بين أكتوبر 

مايو، وهي المحافظة التي سجلت أعلى عدد من حاالت عودة ظهور  14وأعلنت السلطات في مدينة صنعاء في 

نة نظراً لعدم قدرة النظام الصحي على مواجهة حجم األزمة. إن االنتشار الكوليرا، حالة الطوارئ في المدي

السريع للمرض في المحافظات التسع عشرة ما هو إال تجسيد للكارثة األليمة التي تحل باليمن حيث أن ما يزيد 

 عن نصف المنشآت الصحية لم تعد تعمل بسبب النزاع. 

رواتبهم منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، ولم يتم استيراد إال  ولم يتلقى العاملون في قطاع الصحة والمرافق الصحية

ويفتقر  م،غير منتظجمع النفايات في المدن طبية المطلوبة إلى داخل البلد، ثالثين في المائة فقط من المستلزمات ال

القدرة على الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية المالئمة.  أكثر من ثمانية ماليين شخص إلى

جراء موسم األمطار وينتشر خطر الوباء على نحو أوسع مما يؤثر على اآلالف من األشخاص ويتضاعف ذلك 

األمن الغذائي والتغذية الصحية ذات األولوية العالية.التقارب بين وجود مرض الكوليرا وإحتياجات 

 

 .مرضى الكوليرا في مستشفى بصنعاء
 .صوير: جايلز كالرك / أوتشات

بناء على معدل االنتشار الحالي، 

من المرجح أن تصل حاالت 

إلى ما يزيد  اإلصابة بالكوليرا

في األشهر  127,000عن 

السبعة القادمة اعتباراً من 

 يونيو.
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أصبح النساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية واألشخاص الذين . ذائي وسوء التغذيةوانعدام األمن الغ

ضة وعلى نحو أكبر لخطر يعيشون في ظروف صحية مزمنة أخرى واألسر التي ال تملك ما يكفي من طعام، عر

الموت حيث يواجهون "ثالوثاً مميتاً" من النزاع والمجاعة والكوليرا ال سيما في المديريات الخمسة والتسعين 

من المرجح أن تتجاوز األكثر تضرراً. بناًء على معدل االنتشار الحالي، تتوقع مجموعة قطاع الصحة بأنه 

  في األشهر السبعة المقبلة ابتداء من شهر يونيو.   127,000الحاالت المشتبه بها 

 

 الصعوبات التي تواجهناتم رفع مستوى االستجابة اإلنسانية لكن التمويل يبقى أحد 

ال يدخر شركاء العمل اإلنساني أي جهد لتأمين استجابة منسقة في المناطق المتضررة في جميع أنحاء اليمن. 

ويتم تنفيذ االستجابة على المستوى الوطني، وعلى مستوى المحافظة والمجتمع المحلي في ظل التنسيق بين 

مؤسسات العامة والسلطات المحلية الحكومية والشركاء المحليين والاألمم المتحدة والمنظمات الدولية غير 

المختصة. ويعكف شركاء مجموعة قطاع الصحة ومجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

على إعادة برمجة التمويل الموجود في حين قام منسق الشؤون اإلنسانية بتوفير مخصصات احتياطية من 

 ماليين دوالر أمريكي.  10لليمن تقدر قيمتها بنحو  الصندوق اإلنساني

لقد أتاحت الموارد الحالية تحقيق زيادة متواضعة في االستجابة اإلنسانية، غير أن بعض الفجوات الكبيرة ال زالت موجودة في العديد 

زاوية إرواء للعالج بمحاليل اإلرواء الفموية من أصل  136مايو، أفادت مجموعة الصحة بأنه قد تم إنشاء  30من المحافظات. فحتى 

مركزاً كان من المقرر فتحها. بناء  328مركزاً لعالج اإلسهال من أصل  99زاوية في حين تم فتح  1,640هو العدد المستهدف و

 عليه، فالتمويل يعتبر عنصراً حاسماً الستدامة االستجابة. كما قام شركاء العمل اإلنساني بتطوير خطة استجابة متكاملة للحد من انتشار

 10مليون دوالر أمريكي مع األخذ بعين االعتبار الموارد المتاحة، ويشمل ذلك مبلغ  66.7ة لمبلغ الكوليرا في المستقبل. وتحتاج الخط
 55.4ماليين دوالر أمريكي من صندوق التمويل اإلنساني، ويصبح بعد ذلك صافي إجمالي المطلوب تمويله هو 

في  23م بنسبة 2017ن لعام مايو تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليم 30مليون دوالر أمريكي. وتم حتى 

 كيف يكافح مستشفى يعاني من نقص الموارد في عالج الكوليرا 

كان قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري بمدينة صنعاء ممتلئاً بالكامل لمدة أسبوعين في أوائل شهر مايو، 

مريض شخصت حاالتهم بأعراض مرض اإلسهال المائي الحاد واالشتباه  100وكان فيه ما يزيد عن 

ي في المستشفى "كان بإصابتهم بمرض الكوليرا. يقول الدكتور عبيد األديمي، طبيب ورئيس القسم السرير

بعض المرضى ضعيفين لدرجة أنهم انهاروا في غضون ساعات بعد إدخالهم للمستشفى، وأصيب أحد 

المرضى لألسف بسكتة قلبية". ومن بين أول خمس حاالت من التي تأكد إصابتها بالكوليرا، توفي اثنان في 

 العقد الثاني من العمر. 

 
 مل مع حاالت الكوليرا في المستشفى الجمهوري. الدكتور عبيد األديمي يتجهز للتعا

 أوتشا \تصوير: جايلز كالرك 

وكان أول المرضى الذين تم إدخالهم 

خالل الموجة الحالية من خارج 

العاصمة، وفق ما وضحه. والحقاً، 

تزايد عدد القادمين من األحياء في 

مدينة صنعاء. وقد عزا الدكتور 

 األديمي ارتفاع عدد الحاالت إلى

األمطار الغزيرة في المدينة وسوء 

النظافة الصحية ومحدودية الوصول 

إلى المياه النظيفة. في ذلك الوقت، كان 

عمال النظافة وجامعو النفايات في 

حالة إضراب لعدم تقاضي رواتبهم 

منذ عدة أشهر. ولم يستأنفوا عملهم إال 

في منتصف شهر مايو بعد تقاضيهم 

 أجور شهرين.

ى الجمهوري منشأة يعتبر المستشف

سريراً فيه، ومع ذلك فإنه يفتقر للمعدات المالئمة والطاقم الطبي الكافي.  360صحية كبرى في اليمن بوجود 

م ولم يقبض أفراد الكادر الطبي 2015وقد تم تقليص ميزانيته بمعدل ثلثين عقب تصعيد النزاع في عام 

عامل مع تفشي الكوليرا، تم تحويل قسم الطوارئ إلى رواتبهم منذ ما يزيد على ثمانية أشهر. ومن أجل الت

مركز مرتجل لعالج الكوليرا. وكان المرضى الذين لم يتمكنوا من إيجاد أسرة شاغرة في هذه العنابر ممدين 

 ببساطة في الممرات.

جديد  وأفاد األديمي: "إننا نعمل ضمن طاقتنا القصوى، لكن بموارد محدودة للغاية". بعدها التفت إلى مريض

 كان ينتظر اإلدخال. "متأسف، فالمستشفى ممتلئ".

 
 
 
 
 
 
 
 
\\\ 
 
 
 
 

هناك ارتباط بين سوء التغذية 

ء والكوليرا: فاألشخاص الضعفا

أكثر عرضة الجتذاب الكوليرا، 

نتشار والكوليرا أكثر عرضة لال

تظهر فيها األماكن التي  في

 سوء التغذيةظاهرة 

 
 

الخطة المتكاملة لمكافحة 
 55.4الكوليرا تتطلب مبلغ 

مليون دوالر أمريكي الحتواء 
والحد من مرض الكوليرا في 

 المناطق المتضررة.
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المائة فقط، في حين بلغ حجم التمويل لكالً من المجموعتين الحيويتين وهما مجموعة الصحة ومجموعة المياه 

 في المائة فقط على التوالي. 12و 13والصرف الصحي والنظافة الصحية نحو 

 مراجعة فريق المراقبة تظهر فجوات في االستجابة
 أدى تفشي الكوليرا إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية 

على ضوء التغير في الوضع اإلنساني في كافة  

أنحاء البلد، فقد استثمر الفريق القطري اإلنساني 

لليمن وقتاً وموارد كثيرة لكي يضمن أن تكون 

االستجابة اإلنسانية لألزمة مبنية على أفضل 

لمتاحة. إذ أن ربط المعلومات بشأن البراهين ا

االحتياجات الناشئة مع تحليل االستجابة يسمح 

بنهج ذي عالقة تشغيلية مع دورة برنامج 

 االستجابة.

خطة في الوقت الحالي عملية مراجعة ل تجري

، مالتي أطلقت سابقاً هذا العااإلستجابة اإلنسانية 

مما يمكن شركاء العمل اإلنساني من إجراء أي 

ديل ضروري الستجاباتهم بناًء على البراهين. تع

وسوف يضمن ذلك معالجة الفجوات بشكل سريع 

وجماعي على ضوء التدهور السريع لألوضاع في أجزاء عديدة من البلد. تشير النتائج المبدئية لجمع البيانات 

ل شركاء العمل اإلنساني م، وص2017وتحليل عملية االستجابة والتحديات والثغرات إلى أنه بين يناير وأبريل 

في جميع المحافظات. وقد تم الوصول إلى أكثر من  سنويا في المائة من نسبة السكان المستهدفة 36إلى ما نسبته 

مليوني شخص في مراكز عدن وصنعاء فقط، باإلضافة إلى الوصول إلى مليوني شخص آخرين في الحديدة وإب 

 وصعدة.

ونظراً للتحوالت الحاصلة في مناطق السيطرة في عدة مناطق، تصبح مفاوضات الوصول مرهقة بشكل متزايد 

العمل اإلنساني، مما يؤدي غالباً إلى التأخير في ايصال المساعدات. وفي ظل التطور الحركي  بالنسبة لشركاء

مديرية، يصبح جمع معلومات االستجابة على مستوى المديرية  95لوضع مرض الكوليرا وخطر المجاعة في 

مكن شركاء العمل أمراً ضرورياً. إن جمع وتحليل االحتياجات وبيانات االستجابة على مستوى المديرية سي

اإلنساني من إيصال قدر أكبر من االستجابة المستهدفة، من خالل تحديد واستهداف المناطق المحرومة بشكل 

دقيق. وسيتم تنفيذ عملية المراجعة والتحليل الجماعي التالية لالحتياجات الناشئة في أكتوبر، حيث سيصدر 

 م والتي ستوجه تخطيط االستجابة للسنة القادمة.2018ة لعام شركاء العمل اإلنساني وثيقة االحتياجات اإلنساني

 النزوح القسري وعودة المدنيين
 في المائة من مجموع اليمنيين خالل العامين الماضيين 10.4نزوح 

يعتبر النزوح القسري للمدنيين من منازلهم بحثا عن األمان وسبل العيش مظهراً أساسياً من مظاهر النزاع 

الجاري في اليمن. على الرغم من التناقص الضئيل في التحركات المرتبطة بالنزاع في مارس، إال أن ما يقرب 

لتقرير فريق العمل المعني بالتحركات محافظة، طبقاً  21من مليوني شخص ما زالوا نازحين من منازلهم في 

في المائة أو ما يزيد  81ياً )حوالي عشر الصادر في مايو. لقد عاش معظم السكان النازحين حال السكانية الرابع

مليون نسمة( بعيداً عن منازلهم لمدة تزيد عن عام واحد، مما يشير إلى امتداد العبء إلى األسر  1.6على 

المضيفة وأولئك الذين يدفعون اإليجارات نظراً لالنهيار االفتراضي لالقتصاد. ويعيش ما يقرب من ربع هؤالء 

ي مراكز جماعية مثل المدارس المهجورة والمنشآت الصحية والمباني الدينية شخص( ف 462,468النازحين )

  والتي كانت على األرجح مالذهم األخير. –واألماكن الشاغرة العامة والخاصة األخرى 

في المائة من إجمالي الالجئين قد عانوا من  10.4يشير تقرير فريق العمل المعني بالتحركات السكانية إلى أن 

شخصاً ما زالوا نازحين نتيجة لكوارث طبيعية. كما يشير  11,000صدمة النزوح المرتبط بالنزاع في حين أن 

محافظة. ومع ذلك،  19إلى منازلهم في شخصاً  900,000م، عاد أكثر من 2015التقرير إلى أنه منذ مارس 

فقد وجد معظمهم دماراً واسع االنتشار وانعداماً لفرص استئناف حياتهم من جديد. بعضهم وجدوا مزارعهم مليئة 

باأللغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة. يقيم أغلب العائدين في نفس المواقع كنازحين ضعفاء ومجتمعات مضيفة 

مستدامة إلى تعرضهم لخطر أكبر الخيارات االفتقار للويؤدي تشهد أكبر نسبة للعائدين.  في محافظة عدن، والتي

 الضئيلة. مموارده األمر الذي يستنزفاألسر  استضافةفي الوقت الذي يكافحون فيه لتلبية احتياجاتهم اليومية و

 
الخدمات الطبية يسجل المرضى الصغار في الحديدة. تصوير: جايلز كالرك/ أحد العاملين في 

 أوتشا

ما يقرب من ربع النازحين في 
اليمن يعيشون في مراكز جماعية، 

 مثل مدارس مهجورة ومباني خالية. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 
 
 
 
 
 

 
تجري في الوقت الرهن 

مراجعة خطة االستجابة لهذا 
العام لضمان معالجة الفجوات 

 بشكل سريع وجماعي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 
Lore ipsum 
Lore ipsum 

 

تم خالل الفترة ما بين يناير 
لى أبريل الوصول إلى ما إ

في المائة من  36يقرب من 
األشخاص المستهدفين 
سنوياً بنوع من أنواع 

 المساعدات.
 
 
 
 
 

 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما يقرب من ربع النازحين 
في اليمن يعيشون في مراكز 

جماعية، مثل مدارس 
 مهجورة ومباني خالية. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lore ipsum 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/report-task-force-population-movement-tfpm-yemen-14th-report-may-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/report-task-force-population-movement-tfpm-yemen-14th-report-may-2017
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 لنزوححد من اإيقاف العنف سي
يحدث معظم نزوح المدنيين وفقا لتقرير فريق العمل المعني بالتحركات السكانية، في مناظق النزاع النشط. وقد 

 –في المائة( من النازحين في شهر مارس من أربع محافظات وهي  75مليون شخص ) 1.5جاء ما يقرب من 

النزوح و النزاع الدائر في اليمن. حجة وصنعاء وصعدة وأمانة العاصمة. هناك عالقة واضحة بين مستوى  تعز،

 27وتعتبر محافظة تعز التي شهدت نمطا معقدا من العنف في االشهر القليلة الماضية هي الموطن االصلي لنحو 

شخصا(. وتبين في شهر مارس أن ما يقرب من نصف مجموع  538,422في المائة من عدد النازحين )

محافظاتهم األصلية. ويتحمل األطفال حالياَ عبئاً غير متكافئ بسبب النازحين قد سعوا اليجاد مأوى لهم في نفس 

 النزوح مما يشكل أكثر من نصف األشخاص النازحين في اليمن.

يتحمل أطراف النزاع مسؤولية حماية المدنيين 

م، قام المجتمع 2015والبنى التحتية. فمنذ مارس 

اإلنساني بتذكير األطراف المتحاربة في اليمن 

بضرورة وضع األشخاص الذين يقاتلون من 

أجلهم كمحور الهتمامهم وإيقاف القتال. وقام 

شركاء العمل االنساني أيضاً بالدعوة بشكل دائم 

إلى ضرورة احترام القانون الدولي اإلنساني 

وقانون حقوق االنسان ومناشدة األطراف 

 المتنازعة بضرورة أن تأخذ النشاطات العسكرية

مدنيين بعين االعتبار. ومع ذلك سالمة وأمن ال

 كان التغيير ضئيالً على هذا الصعيد.

يتصدر الغذاء فالوصول لمصادر الدخل والحق 

أولوية اإلحتياجات بالنسبة  في المأوى/السكن

للنازحين. هناك استخدام واسع آلليات التأقلم 

السلبية والتي يتبعها النازحون وتتضمن تقليص 

ول عدد أقل من الوجبات في اليوم والحد من استهالك البالغين حتى يتسنى لألطفال حجم الوجبات من خالل تنا

الحصول على الطعام. ويحاول شركاء العمل اإلنساني بذل أقصى جهودهم من أجل اإلستجابة لهذه اإلحتياجات 

 طارئة.وفي كل شهر منذ يناير يتلقى أكثر من ثالثة ماليين شخص بما فيهم النازحين مساعدات غذائية 

في المائة من األطفال تحت سن الخامسة والذين يعانون  70يهدف شركاء العمل اإلنساني هذا العام للوصول إلى 

من سوء التغذية الحاد الوخيم، ولكنهم ينبهون بأنه ينبغي فعل المزيد لتلبية احتياجات األطفال القصوى في اليمن. 

طفل تم فرزهم تحت  196,000شهر مارس من الوصول إلى وتمكنت برامج اإلدارة المجتمعية الموسعة حتى 

 طفل ممن يتلقون المغذيات التكميلية الدقيقة. 66,000فئة سوء التغذية الشديد، مع وجود أكثر من 

 نسبة سوء التغذية تسجل أعلى نسبة لها 

 دقائق جراء مرض من األمراض التي يمكن الوقاية منها 10يموت طفل في اليمن كل  

دقائق جراء مرض من األمراض التي يمكن الوقاية منها  10طفل كل تحذر اليونيسيف أن اليمن يشهد حالياً وفاة 

مثل الكوليرا والحصبة وشلل األطفال. يشكل األطفال نسبة ثلث الحاالت المشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا، 

طفل يعانون من اإلسهال المائي الحاد المنشآت الصحية كل يوم . يواصل العنف  1,000يراجع أكثر من 

اليمن تقويض التقدم في مستويات الصحة والتلقيح لدى أطفال اليمن والذي تم إحرازه في األعوام  الجاري في

في المائة من مجموع األطفال في  80مليون طفل )  9.6السابقة. حسب تقديرات اليونيسيف، يحتاج أكثر من  

أقلم للبقاء على قيد الحياة. وبصرف اليمن( للمساعدات اإلنسانية وقد لجأت أسرهم إلى آليات خاطئة للمواجهة والت

في المائة من األسر تحت وطأة الّدين أو يقترضون المال ال  80النظر عن تناول كميات أقل من الطعام، يرزح 

مليون من األطفال والنساء الحوامل أو  4.5لشيء إال إلطعام أطفالهم. في المجمل، يعاني ما يقرب من 

 م.2014في المائة منذ عام  148يادة المرضعات من سوء التغذية، أي بز

طفل يعانون حالياً  462,000لقد وصل سوء التغذية لدى األطفال أعلى معدالته في اليمن حيث أن ما يقدر بنحو 

أبين والحديدة  –من سوء التغذية الحاد الوخيم. وقد تجاوزت معدالت سوء التغذية في أربع محافظات 

ب تصنيف منظمة الصحة العالمية، أي أن نسبة سوء التغذية الحاد قد عتبة "الطوارئ" حس -وحضرموت وتعز

تجاوزت  -عدن والجوف والمحويت وحجة ولحج وشبوة  –في المائة. وفي سبع محافطات  15تجاوزت 

في المائة. واألطفال في  10المعدالت حالياً عتبة "الخطر" مما يشير إلى أن معدل سوء التغذية  قد تجاوز نسبة 

 هذه المحافظات معرضون لخطر الوفاة أكثر من أقرانهم األكثر صحة.

 

 

تعطى األولوية في احتياجات 
الغذاء ثم النازحين إلى 

الوصول إلى مصادر الدخل 
ثم اإليواء باإلضافة إلى 

 اإلسكان.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 

يواصل تزايد العنف في 
اليمن خالل العامين 

المنصرمين تقويضه للتقدم 
في مجال الصحة 

والتحصين لدى األطفال 
ي األعوام الذي تم إحرازه ف

 السابقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تزايدت معدالت االعتماد على 
آليات سلبية للتأقلم حيث 

تجاوزت نسبة األسر التي 
تستدين المال لتطعم أبناءها 

 في المائة. 80نحو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

Lore ipsum 

 

 

يعتبر مستشفى الثورة في 
الحديدة أحد المنشآت الصحية 

ن، حيث يعالج الفاعلة في اليم
العديد من حاالت سوء التغذية 

 .لدى األطفال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lore ipsum 
Lore ipsum 
Lore ipsum 
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 في سطور
 حداث العنف المتصاعد في تعز أعشرات القتلى والجرحى خالل 

تصاعد العنف في تعز في نهاية شهر مايو وأسفر ذلك عن عشرات الجرحى الذين يصلون إلى المنشآت الطبية 

ضمن المحافظات األكثر تضرراً من النزاع.  في تعز، فضالً عن العديد من القتلى. هذه المحافظة تعتبر من

حض مايو،  26في المائة من الجرحى الذين التمسوا العالج الطبي. في  70ويشكل النساء واألطفال ما نسبته 

منسق الشؤون اإلنسانية، جيمي مكغولدريك، في خطاب له بيان صدر عنه األطراف على وقف القتال إلتاحة 

 .ان في اليمن خالل شهر رمضان المبارك الحاليالفرصة للسالم الضروري للسك

 معاناة إحدى العائالت في العناية بطفلها المصاب بسوء التغذية

 
 تصوير جايلز كالرك/ أوتشا نورا تحتضن صالح في مستشفى الثورة.

كيلوغراماً فقط. وهو يتلقى العالج من سوء التغذية  2.5صالح طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر ولكنه يزن 

الحاد في مستشفى الثورة في الحديدة. وتم تشخيصه حالته 

مرض التهاب المعدة واألمعاء وال يستبعد األطباء أيضاً ب

فيروس الروتا وهو وباء أن يكون مصاباً أيضاً بعدوى 

منتشر في هذه الجزء من اليمن. وعلى الرغم من وضعه 

الحرج، إال أن صالح محظوظ ألنه يتلقى العالج في 

 مستشفى.

تقول وردة المحويتي، نائب رئيس قسم التمريض في 

المستشفى "معظم حاالت سوء التغذية لدى األطفال هنا 

ة، لكن ذويهم ال هي في المناطق الريفية حول مدينة الحديد

يملكون المال الكافي ألخذهم إلى المستشفى". في األشهر 

األخيرة، استقبل مركز عالج سوء التغذية لدى األطفال في المستشفى، والذي قامت منظمة الصحة العالمية 

شخصاً  68م، تم إدخال 2017بتمويله، عدداً متزايداً من المرضى من ثالثة مناطق مجاورة. وفي مارس 

 في منهم تسعة.تو

عاماً ولديها خمسة أطفال: "تزوجت في سن الحادية عشر  22تقول نورا، والدة صالح، والبالغة من العمر 

وحملت في سن الثانية عشر". انتقلت نوراً التي تيتمت في سن التاسعة للعيش مع أخيها األكبر، الذي حثها 

"لم يكن القرار بيدي" تقول نورا، وأنجبت جميع  عاما. 13على الزواج من جارهم ماجد، والبالغ من العمر 

أبنائها في المنزل. وأضافت "كنت أفضل الوالدة في المستشفى لو كان لدينا المال الكافي". لم يتم تلقيح أي من 

أطفالها الخمسة. وعلى الرغم من أن ثالثة من أبنائها في سن الدراسة إال أنهم جميعاً ال يذهبون إى المدرسة. 

ا الصدد تقول نورا: "ال نستطيع تحمل التكاليف". يعمل ماجد كجامع نفايات في بلدية المدينة، لكنه لم وفي هذ

يقبض راتباً منذ عدة أشهر. "كنا نعيش على حافة الفقر، أما اآلن فنحن بالكاد نستطيع البقاء على قيد الحياة". 

 على حد قول نورا.

لبقاء في المستشفى قبل أن يصل الوزن الحيوي المناسب يستطيع اال يتلقى صالح العالج الطبي المكثف، لكنه 

لرضيع بعمره أال وهو أربعة كيلوغرامات. قدمت الممرضات النصائح إلى نورا حول الطريقة المناسبة 

لتغذية صالح، لكنهن يخشين أنه وبمجرد عودة صالح للمنزل سوف يعاود فقدان وزنه كون العائلة ال تستطيع 

  حليب والمكمالت الغذائية الضرورية للرضيع.تحمل كلفة ال

 :يرجى التواصل معللمزيد من المعلومات 
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