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 اكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.المهمة الموكلة إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) هي الحشد والتنسيق للعمل اإلنساني الفّعال والممنهج بالشر

 بالتنسيق ننقذ األرواح

 

 الرسائل الرئيسية 
الوفيات الناجمة عن اإلصابة بحّمى الضنك في عدة مناطق من اليمن، في حين يجري التحقق من اإلبالغ عن أرقام كبيرة جداُ في 

 تفشي مرض الحصبة في محافظتي صعدة و الجوف.

إضافة إلى الغياب المستمر لألمن. كما  ،نظام الرعاية الصحية على وشك االنهيار بسبب النقص المستمر في الوقود والتموين
 ألمراض المعدية.ا تفشييار في نظم الصحة والمياه والصرف الصحي بزيادة معدالت وتهدد تداعيات االنه

يجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعها لتسهيل إيصال المساعدات األساسية المنقذة لألرواح لمنع اتساع رقعة 
 ليها.انتشار األمراض المعدية وتوفير الرعاية الالزمة للمصابين الذين هم في حاجة إ

 حّمى الضنك في المحافظات الجنوبية
حالة إصابة بحّمى الضنك تم تشخيصها  4,080أكثر من  يونيوعن 9أبلغ مكتب الصحة التابع للحكومة في محافظة عدن يوم 

إصابة من اإلناث وتقريبا  1,380حالة وفاة، ويشمل العدد أكثر من  113يونيو منها  4 -أبريل  1سريريا خالل الفترة بين 
حالة،  133لغ عدها من العمر. ومن بين الوفيات البا 15بالمائة منهم أطفال دون  37حالة من الذكور. كما أن أكثر من  2,700

 إناث. 49ذكور و 64

وتعتبر حّمى الضنك مرضاً مستوطناً في اليمن حيث أبلغ مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن زيادة في أعداد المصابين خالل 
 3,020ن األسابيع القليلة الماضية. وكانت تقارير منظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى أنه قد تم رصد ما بلغ في مجموعه أكثر م

ويجري حالياً اختبار العينات  2015حالة مصابة بحّمى الضنك في المحافظات الجنوبية منذ تصاعد النزاعات في شهر مارس 
حالة تم اإلبالغ عنها في محافظة  100حالة تقريباً في محافظة حضرموت باألضافة إلى أكثر من  650للتأّكد منها. تم اإلبالغ عن 

حالة في محافظة تعز. كما ويُعتقد  50حالة في محافظة شبوة و 220حالة في محافظة لحج و 480ثر من عدن، وذلك إلى جانب أك
 1,520بأن األوضاع  بلغت مستويات حاّدة جدا على نحو خاص في محافظة الحديدة حيث تم اإلبالغ عن إصابات بلغت أكثر من 

 حالة.

كافحة الجفاف. غير أن العديدين في محافظة عدن غير قادرين على الوصول تتمثّل المعالجة األساسية لحّمى الضنك في اإلرواء بم
الوسيلة العالجية األساسية وهو األمر الذي يؤّدي إلى نسب أعلى من النسب الطبيعية في الوفيات. ويواجه المصابون  هذه إلى

 ص الحاّد في توفّر المياه النظيفة.صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية السريرية بسبب انعدام األمن إضافة إلى النق

االفتقار إلى الخدمات األساسية للصرف الصحي إضافة إلى محدودية الوصول إلى المياه اآلمنة ساهما أيضاً في زيادة حاالت 
العاملين في  ) واإلسهال المائي الحاّد وذلك وفقا للتقارير الواردة من الشركاءVHFاإلصابة بالمالريا والحّمى النازفة الفيروسية (

 القطاع الصحي. تعيش العديد من األسر النازحة داخليا في كافة أنحاء البالد في مباني تتبع مرافق عاّمة ال تتوفر فيها المياه الكافية
، بينما تأوي الكثير من منازل األسر المستضيفة حالياً عدداً يصل إلى أربع أسر نازحة في المالئمة أو خدمات الصرف الصحي

المنزل الواحد. ويجري حفظ المياه في خزانات مفتوحة، األمر الذي قد يتسبب في زيادة إنتشار البعوض المسبب النتشار حّمى 
ات المكافحة مثل المكافحة برش المبيدات الحشرية في محافظة الضنك والمالريا. وقد تسبب انعدام األمن في إعاقة تطبيق إجراء

عدن. ويجري حالياً تطبيق هذه اإلجراءات في محافظتي حضرموت والحديدة. وستساهم أزمة نظم المياه والصرف الصحي  خالل 
ل الكوليرا أو الزحار األشهر الصيفية في ارتفاع معدالت اإلصابة بهذه األمراض وإلى حاالت تفّشي ألمراض أخرى إضافية مث

 (اإلسهال).
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 الحصبة والحصبة األلمانية في المحافظات الشمالية
 حالة على التوالي). وقد 300و وحوالي  40يجري حاليا التحقق من تفٍش محتمل لمرض الحصبة في محافظتي الجوف وصعدة (

حالة إصابة بالحصبة األلمانية في اليمن خالل العام الماضي.  90حالة إصابة بالحصبة وأكثر من  365تم تشخيص أكثر من 
وينظر شركاء العمل في مجال الصحة إلى انهيار الخدمات الصحية، بما في ذلك االنخفاض في تغطية حمالت التحصين، وإغالق 

خدمات الصحية، منذ تصاعد النزاع على أنها عوامل مساهمة محتملة. وتم تشخيص المرافق الصحية، وصعوبة الوصول إلى ال
نة إضافة إلى اإلصابة بالحصبة على أنها غير محفي المائة من حاالت  90نحو  في المائة لم تتلقى التحصين الكافي (لم تتلقى  8صَّ

 سوى جرعة تحصين واحدة فقط).

 صحة العامةيعاني منها قطاع  حرجةأوضاع 

تسبب التصعيد في النزاع بمحدودية شديدة في قدرات نظام الرعاية الصحية لالستجابة لحاالت تفشي األمراض. فقد انخفضت 
قدرات الحصول على الرعاية الصحية بشكل كبير، وكذلك األمر أيضاً في مجال رصد األوبئة وقدرات االستجابة المبكرة لمقّدمي 

 خدمات الرعاية الصحية.

الت عنف ضد العاملين في مجال الصحة والعاملين المساعدين في المرافق الصحية والعاملين في مجال الرعاية وقعت تسع حا
حادثاً ضد مرافق الرعاية الصحية منذ تصعيد النزاعات. كما تسببت القيود المفروضة على الواردات في خفض  65إضافة إلى 

 لدى مقدمي خدمات الرعاية الصحية.مستويات التزويد باألدوية األساسية في الصيدليات و

يمكن وصف األوضاع بأنها حاّدة بشكل خاص في المحافظات المتضررة بشكل كبير من النزاعات مثل محافظات عدن وصعدة 
والجوف وذلك بسبب مشاكل انعدام األمن وصعوبات اإلتاحة والوصول. فقد تعطّلت خدمات اإلسعاف في معظم المناطق بسبب 

لتهديدات األمنية للعاملين الصحيين وكون الكثير من السكان المتضررين أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى نقص الوقود وا
مرفقاً آخراً في  11المرافق الصحية. وتضرر اثني عشر مرفقاً من مرافق الرعاية الصحية نتيجة للنزاع في محافظة صعدة و 

م الخاص بشأن األوضاع الصحية العامة في محافظة تعز التي تشهد محافظة تعز. وأعرب مقدمي الخدمات الصحية عن قلقه
اشتباكات عنيفة في المناطق السكنية وصعوبة في توفير األدوية المنقذة لألرواح وهو ما يشكل تحدياً خطيراً للقطاع الصحي. وأبلغ 

ررت في عدن ثمانية مرافق للرعاية سكان صعدة عن صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية بسبب االنعدام المستمر لألمن، وتض
الصحية أو أنها أصبحت غير صالحة للعمل. وقد ساهم القصف واالشتباكات المستمرين في بعض المناطق، فضال عن النقص الحاد 

قدرات في  كبيرةفي األدوية والوقود، في ظهور فجوات كبيرة في تقديم الخدمات الصحية. وسيواجه النظام الصحي تحديات 
 جابة السريعة في حالة حدوث تفٍش ألمراض أخرى الحقاً.االست

مليون  15.2يقدر عدد اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة للحصول على الخدمات األساسية للرعاية الصحية حالياً بنحو 
 في المائة من السكان. 58شخص، أي حوالي 

 

 

 

 
 

 يرجى زيارة المواقع التالية:للمزيد من المعلومات، 
http://www.humanitarianresponse.info/operations/yemen,  
http://www.unocha.org/yemen 

 أو التواصل مع:

 .اليمنلدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في السيدة كايت كورينثال، مسؤولة التقارير 
  corenthal@un.org  :بريد إلكتروني؛  45 48 840 79 962+  : هاتف

 
 .لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمنالسيدة جيسيكا جي جوردان، مسؤولة المعلومات العامة 

 jordanj@un.org  :بريد إلكتروني؛  798674617 962+ : هاتف
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