
صنعاء- "الميثاق" 
أظهر مسح جديد حــول النظام الصحي في 
مة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة 

ّ
اليمن أجرته منظ

والسكان، أن أكثر من نصف المرافق الصحية في البالد 
إما أغلقت أبوابها أو ال تزال تعمل بجزء من طاقتها، وأن 
هناك نقصًا حادًا في عدد األطباء في أكثر من ٤٠٪ من 

المديريات.
وكشفت النتائج النهائية لنظام رســم خرائط توافر 
الموارد الصحية في ١٦ محافظة شملها المسح من إجمالي 
٢٢ محافظة يمنية بأن ١٥٧٩ مرفقًا صحيًا "٤٥٪" 
فقط من أصل ٣٥٠٧ مرافق ال تزال تعمل بكامل طاقتها، 
وأن ١٣٤٣ مرفقًا "٣٨٪" تعمل بجزء من طاقتها، فيما 

ف العمل تمامًا في ٥٠٤ مرافق صحية "١٧٪".
ّ
توق

كما كشفت نتائج المسح عن تعّرض ٢٧٤ مرفقًا صحيًا 
ألضــرار نتيجة العنف، ومنها ٦٩ مرفقًا دّمــرت بالكامل 

و٢٠٥ مرافق دمرت بشكل جزئي.
ومن أصل ٢٧٦ مديرية شملها المسح، فإن ٤٩ مديرية 
تفتقر تمامًا لألطباء، كما أن ٤٢٪ من إجمالي المديريات 

لديها طبيبان أو أقل "في كل مديرية".
أما عدد األسّرة المتوافرة في المستشفيات، فقد 
بلغ ٦٫٢ سرير لكل ١٠ آالف من السكان، وهو ما 
ب ١٠ أسّرة على 

ّ
ال يلبي المعيار الدولي الذي يتطل

األقل لكل ١٠ آالف من السكان.
وتتوافر حزمة كاملة من خدمات الرعاية الصحية 
فــي ٣٧٪ مــن الــمــرافــق الصحية فقط. وتقّدم 

خدمات صحة الطفل والتغذية في 
٦٣٪ مــن المرافق الصحية، فيما 
تتوافر الــخــدمــات الخاصة بالوقاية 
ــســاريــة فــي ٤٣٪  مــن األمـــــراض ال
من المرافق التي شملها المسح. أما 
قة بالصحة 

ّ
الخدمات الصحية المتعل

النفسية واألمـــــراض غــيــر الــســاريــة 

فتتواجد فقط في ٢١٪ من تلك المرافق.
وقد يــؤّدي هذا النقص الحاد في الخدمات الصحية إلى 
الت 

ّ
حرمان المزيد من السكان من الحصول على التدخ

الصحية المنقذة للحياة، كما قد يحرم األمهات واألطفال 
حديثو الوالدة من الحصول على خدمات التمنيع والرعاية 

الصحية في مرحلة ما قبل وبعد الوالدة.
ويمكن أن يلجأ المرضى مّمن يعانون من األمراض المزمنة 
إلى دفع تكاليف أكبر للحصول على العالج أو االمتناع عن 

يه.
ّ
تلق

وقــد يتسّبب غياب خدمات إدارة األمـــراض السارية 
ي األمراض مثل الكوليرا 

ّ
المناسبة في ازدياد مخاطر تفش

رت 
ّ
والحصبة والمالريا وغيرها من األمراض المتوطنة. وتأث

جميع المحافظات اليمنية تقريبًا بسبب الصراع المستمر.. 
وحاليًا، يحتاج أكثر من ١٤ مليون شخص للمساعدات 

الصحية العاجلة بمن فيهم حوالي ٢٫١ مليون نازح.
تل أكثر من ٧٠٧٠ شخصًا وجرح أكثر من ٣٦٨١٨ 

ُ
وق

آخرين نتيجة للصراع، طبقًا لبيانات المرافق الصحية في 
اليمن.

سوء التغذية األعلى في العالم وكــــــــــــــــــــــــــل عشر دقائق يموت طفل يمني
اليوم".

وتقتصر الرعاية الطبية فــي اليمن على أقــل مــن ثلث 
تعدادها السكاني، بينما أكثر من نصف المرافق الصحية 
 العاملون في مجال الصحة رواتبهم 

ّ
لة، ولم يتلق

ّ
فيها معط

منذ شهور، كما تواجه وكــاالت اإلغاثة صعوبة في إيصال 
ــدادات المنقذة للحياة للناس بسبب األزمــة السياسية  اإلم

القائمة بين األطراف المتنازعة.
 ويموت في اليمن على األقل طفل واحد 
كــل عشر دقــائــق بسبب أمـــراض يمكن 
الوقاية منها، مثل اإلسهال وسوء التغذية 

والتهاب الجهاز التنفسي.
وبحسب ريالنو: "أفقدنا العنف والنزاع 

ن اليمن من تحقيقها خالل العقد 
ّ
مكاسب كبيرة تمك

الماضي في مجال صحة وتغذية األطفال، فقد 
انتشرت األوبئة مثل الكوليرا والحصبة، ونظرًا 
لتوافر عدد قليل من المرافق الصحية العاملة 
ل عبئًا كبيرًا على 

ّ
ي هذه األمراض ليشك

ّ
زاد تفش

األطفال".
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الضحـــايـا المدنيــــــــــــــــــــــــــــون (٣٠٧٤٦)

٩٫٦
مليون طفل بحاجة 
إلى رعاية إنسانية 

وصحية

٤٠٠
ألف منزل تدمرت 

وتضررت

٣
ماليين نازح بحاجة 
لمساعدات إنسانية

٦
أطفال/ساعة

يموتون في اليمن بسبب 
األمراض المختلفة

الوضع اإلنساني في اليمن جراء العــــــــــــــــــــــــــــدوان السعودي وفرض الحصار

كشفت إحــصــائــيــة حــديــثــة عــن عـــدد الــشــهــداء  
والجرحى وحجم األضــرار المباشرة التي خلفها 
العدوان السعودي خالل ٦٠٠ يوم من العدوان على اليمن.

وجاء في إحصائية أصدرها المركز القانوني للحقوق والتنمية 
في اليمن أن عدد الشهداء جراء العدوان خالل ٦٠٠ يوم من 
الجرائم السعودية ارتفع إلى ١١٤٠٣ شهيدا و١٩٣٤٣ 

جريحا بينهم أطفال ونساء.
وذكر المركز في اإلحصائية أن ”العدد اإلجمالي للشهداء 
المدنيين بلغ ١١٤٠٣ شهيدا، بينهم ٢٤٥٨ طفال، 
و١٨١١ نساء، إضافة إلى ٧١٣٤ رجال، فيما سجل عدد 
الجرحى اإلجمالي ١٩١٨٤ جريحا مدنيا، بينهم ٢٢٥٣ 

طفال، و١٩٠٦ امرأة و١٥١٨٤ رجال.
وأوضحت اإلحصائية أن عدد المنازل المتضررة والمدمرة 
بلغ ٣٨٠٣٦٦ منزال، فيما بلغت المساجد المتضررة جراء 

العدوان ٦٧٥ مسجدًا.
وبلغ عدد المنشأة التعليمية المدمرة والمتضررة ٧١٩ 

مدرسة ومعهد تعليمي، و١٠٨ منشأة ومبنى جامعي، 
وبلغت المنشآت الحكومية المتضررة ١٥٥٣ منشأة.

كما ُدمــر وتضرر ٢٦٣مستشفى ووحــدة صحية، و٢٠ 
مؤسسة إعالمية، و٢٠٢ منشأة سياحية، ٢٠١ موقع أثرى، 

و١٠٠ ملعب ومنشأة رياضية.
وفيما يتعلق باألضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فقد تم 
تدمير ١٢٨٩ جسرا وطريقا، و٢٣٧ خزان مياه، و١٤٨ 
محطة كهربائية ومولدا، وبلغت شبكات االتصاالت المتضررة 
ــي خــانــة القطاعات  ــصــاالت. وف ٢٨٢ شبكة ومحطة ات
االنتاجية، بلغت المنشآت التجارية المتضررة ٥١٩٣، 
و٢٥٤ مصنعا، و١٧٩ مزرعة دواجن ومواشي، و١٣٧٦ 
حقل زراعــي، إضافة إلى ٦٤١ مخزنا غذائيا،٥١٥ سوق 

ومجمع تجاري.
كما تم استهداف ١٥ مطارا، و١٣ميناء، و٤٧٦ ناقلة غذاء 
ناقلة للمواد الغذائية، و٢٩٤ محطة وقود، و٢١٦ ناقلة 

وقود، كما دمر ٢٣١٧ وسيلة نقل ومواصالت.

أكثر من ١٤ مليــون يمني يحتــاجون للمساعدات الصحية العاجلة


