
 

 

  عناوين رئيسية:

  شخص منهم  8000أكثر من  وتمكن المخا، محافظة تعز. مدينةشخص تأثروا بسبب الصراع المحتدم في  22,000حوالي

  تعز، فيما يزال اآلالف عالقين وسط االشتباكات.ي محافظتي الحديدة ومن النزوح لبعض المديريات ف

  أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقاً لالستجابة السريعة للمديريات التي استقبلت النازحين من مديرية المخا لتحديد االحتياجات

 الصحية العاجلة.

  لية في المديريات المستضيفة للنازحين في لتقديم خدمات الرعاية الصحية األو متنقلة اً طبيةقفرأرسلت منظمة الصحة العالمية

محافظة الحديدة. كما قدمت ثالثة أطقم طبية لعالج اإلصابات للمستشفيات الرئيسية في مديريات بيت الفقيه وزبيد وحيس 

 تدخل جراحي. 300 إلجراءتكفي 

 

 لمحة عن الوضع اإلنساني:

  شخص( للمديريات المجاورة  8000عائلة )أكثر من  1,231المخا، محافظة تعز، في نزوح حوالي  مدينةتسبب الصراع في

جأ معظم النازحين في محافظتي الحديدة وتعز. ول

س وحيس والجراحي والخوخة لمديريات جبل را

 .والتحيتا

  شخص عالقين وسط  5,000ال يزال أكثر من

على مغادرة االشتباكات في مدينة المخا وغير قادرين 

 المدينة.

 ة المخا ر تدفق النازحين من مدينمن المتوقع أن يستم

 لمديريات محافظة الحديدة.

  طبقاً للسلطات الصحية، فقد قُتل خمسة مدنيين وجرح

أطفال، وتم إسعافهم  8آخرين بما فيهم امرأة و 16

 للمرافق الصحية في مديرية الخوخة.

 على المجتمعات المضيفة الذين يعانون أساس ً ً إضافيا ً من الفقر المدقعيمثل النازحون الجدد عبئا وانعدام الفرص المعيشية  ا

 . فالعديد من النازحين يعيشون في مساكن مزدحمة فيما يعيش آخرون في مباٍن خالية أو في العراء.المالئمة
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 اليمن -المخا، تعز مدينةالصراع في 

 P  تعز لتقديم الخدمات الصحية األولية للنازحين من مدينة المخا، محافظة متنقلة أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقاً طبية

فريق االستجابة السريعة المدعوم من منظمة الصحة العالمية يزور النازحين في مديرية بيت 

 P  الفقيه بالحديدة لتحديد االحتياجات الصحية الملحة



 

 قائمة بعدد النازحين من مدينة المخا

 العائالت النازحةعدد  المديرية

 578 الخوخة

 350 حيس

 176 الجراحي

 52 جبل راس

 75 يت الفقيهب

 1231 المجموع

 التنفيذية إلدارة مخيمات النازحينالمصدر: الوحدة 

 

 :المشاكل الصحية

  الصحية وسط النازحين من أبرزها التهابات الجهاز التنفسي واألمراض توضح التقارير األولية بوجود عدد من المشاكل

 ليرا والمالريا.الجلدية والتهابات العين وأمراض اإلسهال المائي الحاد/ الكو

 طر اإلصابة بأمراض اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا على نحو متزايد بسبب شح المياه اآلمنة ودورات يواجه النازحون مخا

المياه. وفيما ُسجلت حاالت مؤكدة ومشتبهة للكوليرا في محافظة الحديدة األشهر الماضية، فإن تدفق النازحين الجدد قد يسهم 

 المشكلة الصحية.في مفاقمة هذه 

  مع انتشار البعوض في ً هناك مخاوف من انتشار األمراض المعدية كالمالريا وحمى الضنك وسط النازحين، خصوصا

 المناطق التي يقطنها النازحون.

  آبار المياه الغير آمنة للشرب، ما يعرضهم لمخاطر األمراض المنقولة عبر المياه.يستخدم العديد من النازحين 

 خاوف من انتفال األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين بسبب التغطية المنخفضة للتحصين في المناطق التي تزداد الم

 يقطنها النازحون.

 

 األولويات الصحية:

 .دعم المستشفيات التي تستقبل حاالت اإلصابة والحروق التي تحتاج للرعاية المتخصصة 

 .دعم المرافق الصحية لالستمرار في تقديم الخدمات الصحية األساسية المنقذة للحياة للنازحين والمجتمعات المضيفة 

 .تقديم المستلزمات الطبية لمواجهة حاالت الطوارئ للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق تواجد النازحين 

 الوالدة واإلصابة لمستشفى حيس أو مستشفى الثورة. تعزيز خدمات اإلحالة الطبية للحاالت الطارئة مثل حاالت 

 .إقامة أنشطة إيصالية من منزل إلى منزل بهدف تطعيم النازحين والمجتمعات المضيفة 

 .توفير األدوية وأدوات التشخيص السريع ضد المالريا للمرافق الصحية 

 .توزيع ناموسيات وإقامة حمالت للرش الضبابي للحد من انتشار المالريا 

 عزيز نظام الترصد الوبائي في المناطق المتأثرة لالستجابة بكفاءة لألمراض المعدية المحتمل حدوثها.ت 

  التوزيع العاجل ألقراص الكلور لتنقية مياه الشرب والتنسيق مع مجموعة المياه واإلصحاح البيئي للحد من مخاطر انتشار

 األمراض المنقولة عبر المياه.

 الستجابة لحاالت سوء التغذية.تعزيز الترصد الوبائي وا 

 



 

 استجابة منظمة الصحة العالمية:
 

 رسلت منظمة الصحة العالمية فريقاً جراحياً لمستشفى حيس في محافظة الحديدة لتقديم العالج لإلصابات.أ 

  وزعت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات طبية

للمرافق الصحية في مناطق تواجد النازحين لتقديم 

 الرعاية الصحية األساسية. خدمات

  قدمت منظمة الصحة العالمية األدوية والمستلزمات

 الطبية للمديريات المتأثرة على النحو اآلتي:

o ( للمستشفيات  22أطقم عالج حاالت الطوارئ )طقم

والمرافق الصحية الرئيسية في مديريات حيس 

والجراحي وبيت الفقيه وزبيد في محافظة الحديدة، 

فق الصحية في مديرية موزع في محافظة إضافة للمرا

 تعز.

o عالج حاالت الطوارئ للمرافق الصحية في مديرية الجراحي بالحديدة ومديرية حتويان على أدوية إرسال طقمين تكميليين ي

 موزع في محافظة تعز.

o  مستفيد لثالثة أشهر. 20,000تلبي هذه المستلزمات المذكورة االحتياجات الصحية ألكثر من 

o إلجراءثالثة أطقم طبية لعالج اإلصابات للمستشفيات الرئيسية في مديريات بيت الفقيه وزبيد وحيس تكفي  المنظمة أرسلت 

 5,500تدخل جراحي إضافة إلى  100كما أرسلت المنظمة طقماً طبياً لعالج اإلصابات يكفي إلجراء  .تدخل جراحي 300

 نة الحديدة.قنينة من السوائل الوريدية لمستشفى الثورة في مدي

 

 الموارد المالية:

 

  من  %37، تم تلبية 2016في السابع من فبراير. وفي العام  2017سيتم إطالق خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام

 124 حجم المبلغ المطلوب وهو ون دوالر منملي 45.7 ، حيث تسلمت المنظمةاالحتياجات المالية لمنظمة الصحة العالمية

 .مليون دوالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات:

 zagarian@who.intمنظمة الصحة العالمية في اليمن، ايميل: القائم بأعمال ممثل ، نيفيو زاغارياد. 

 tahaa@who.intد. اليكساندرا سيمون طه، مسؤولة مجموعة الصحة في اليمن، ايميل: 

 hasansa@who.intصادق الوصابي، مسؤول اإلعالم واالتصال، ايميل: 

فرق طبية متنقلة مدعومة من منظمة الصحة العالمية تقدم خدمات الرعاية الصحية األساسية 

 P  خا في تعزللنازحين القادمين من مدينة الم
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