
 إلى زيادة التمويل تدعو األزمة الصحية في اليمن: منظمة الصحة العاملية 

 

ألزمة اإلنسانية في اليمن  الرفيع املستوى ملواجهة امؤتمر املانحين  قبيل —2023فبراير شباط/  26 / صنعاء، اليمن
مليون دوالر   392تقديم إلى الصحة في اليمن مجموعة منظمة الصحة العاملية مع شركائها في تدعو ا، عقد غد  الذي سي  
 م. 2023في عام  يمنيمليون  12.9إليصال املساعدات الصحية األساسية إلى  ، أمريكي

 الدكتور أدهم عبد املنعم، ممثل منظمة الصحة العاملية في اليمنوقد صرَّح 
 

  كبير إلى دعم عاجل و يحتاج اليمن ": ، قائل
يحتاج القطاع الصحي في اليمن  و .  املحتمل لنظامه الصحيالفعلي  ب االنهيار  لتجن    ،اآلخرينوالشركاء    من املانحين الدوليين

  عمل  لضمان استمرار  ،مليون دوالر أمريكي 392 إلى تمويل جديد بمبلغ
 
تقديم الخدمات  فة و ستنز  املرافق الصحية امل

 ". اشخص من الفئات األكثر ضعف   مليون  12.9 األساسية إلى

 2022ام في عو
َّ
 الدولية التمويل  نت تعهدات  ، مك

 
  44الصحة العاملية و منظمة

 
  4الصحة )بما في ذلك مجموعة ا في شريك

منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية( من   39تابعة لألمم املتحدة، وأخرى وكاالت 
مت  التي  ،الطبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات واملرافق الصحية والتدريبات اإلمداداتو  تقديم املعدات قدَّ

هذا املستوى من  إال أن . يمنيمليين  7.8ارب جموعة واسعة من الخدمات الحيوية واملنقذة للحياة إلى ما يقمبدورها 
وهو ما جعل  مليون شخص،  12.6إلى املطلوب تقديمها  العاجلةاالحتياجات الصحية  مستوى من  ا التمويل كان أقل كثير  

 منهم فقط. مليين  7.8على  افعلي  تقتصر  املساعدات 

 هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل

الصحة التي تقودها   جموعةالتعهد بها ملجرى ، األموال التي حتى اللحظة 2023في عام : "الدكتور أدهم عبد املنعمقال 
مليون دوالر أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات األساسية   392مبلغ إجمالي فقط من  %3.5تعادل   ،منظمة الصحة العاملية

املتحدة للستجابة اإلنسانية لهذا العام في ا الذين تستهدفهم خطة األمم مليون يمني من الفئات األكثر ضعف   12.9 إلى
تعرضهم  طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع ألف  540 ومن بين هؤالء ما يصل إلى. اليمن

 ر الوفاة".خطاملباشر ل

  وذكر الدكتور أدهم
 

 "ما لم : قائل
 
تدخلتنا الصحية  رار في ستم لن نتمكن من اال فهذه الفجوة التمويلية الهائلة،  سدَّ ت

ندعو املانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية األساسية واملنقذة للحياة  ، لهذاالطارئة في اليمن. 
 ."للشعب اليمني
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  األولوية منح مع ، ةالصحي الخدمات  مستمر من املانحين الدوليين لتقديم الحد األدنى منو  كبيراليمن إلى دعم يحتاج 
إلى خدمات الرعاية الصحية األولية، ال سيما في املناطق النائية واملتأثرة بالنزاع في   وصول الفئات السكانية الضعيفةل

 الحاجة إلى هذه الخدمات.   حيث تشتد ، اليمن

من   األولوية في كل مستوى ب يستلزم تدخلت صحية وخدمات متواصلة تحظى الصحية الخدمات الحد األدنى من وهذا 
 إلى  التشخيصو  الوقايةابتداء  من  - مستويات الرعاية

 
   : من أجل - العلج وإعادة التأهيلوصوال

 19-كوفيد ومنهاسريعة االنتشار، الو األمراض السارية املتكررة ضد  الحد األدنى من التحصينالحفاظ على  •
 ؛ اللقاحاتمن النمط الثاني املشتق من فيروس شلل األطفال و  الدفتيرياو  الحصبة و 

واألمراض   التي تنقلها ناقلت األمراض األمراض وتقييم واحتواء  على اكتشافاستدامة وتعزيز القدرات املحلية و  •
 ؛حمى الضنك والكوليراو  امللرياومنها  املنقولة باملياه، 

د الكافي لضمان و  • لرضع واألطفال اليمنيين،  ااملنقذة لحياة التغذوية و لتغذية واستمرار الرعاية الطبية الترص 
 ؛  أخرى   ضاعفات طبيةمل  املصاحبسوء التغذية الحاد   وخاصة أولئك الذين يعانون من 

املياه والصرف الصحي والنظافة  ، وتحسين خدمات األدويةو  ألكسجيناو  الوقود األساس ي ل يتوصمواصلة و  •
 ؛املستهدفة في جميع أنحاء البلدو   ق الصحية العاملةاملراف فيالصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها 

من   %39.5من الوصول إلى حوالي بدون الدعم منع االنهيار املحتمل للنظام الصحي في اليمن، الذي لن يتمكن و  •
 السكان.

عقد  ألزمة اإلنسانية في اليمن ا الرفيع املستوى ملواجهة  مؤتمر املانحين  إن": الدكتور أدهم عبد املنعموأضاف  الذي سي 
األمراض  بشدة من بمساعدة مليين اليمنيين الذين يعانون املجتمع الدولي  مدى التزامفي لحظة حاسمة إلظهار يأتي  اغد  

 . وسوء التغذية والصدمات"

  ا ومركز    مستشفى  276و  اصحي  ا  مرفق    4812ا  حالي    خدم التي ت)  2023  الصحة في اليمن في عام مجموعة  تمويل  قلة    ؤديتسو 
 إلى:  (وحدة صحية 3337، وا صحي   ا مركز   1199و، امتخصص  

 ؛مرفق صحي1000 ما يصل إلىإيقاف الدعم ع  •

 ؛ طفل، على الخدمات الصحية اللزمةمليين  7.9مليين شخص، من بينهم  10عدم حصول و  •

 ؛ وفاتهم تدهور صحتهم أو ليعانون من سوء التغذية الحاد ممن مليون طفل  1.1 ضتعر  و  •

 اإلنجاب. خدمات و  ولةوالطف  ومةخدمات األمإلى   مليون امرأة في سن اإلنجاب 2.9افتقار و  •

 تدهور الوضع الصحي واستجابة منظمة الصحة العاملية في جميع أنحاء اليمن 

 النزاع سنوات من  تسع ت قرابة ترك
 
 أكثر من ث

 
مليون شخص( في حاجة ماسة إلى املساعدة   21.6اليمن )ي سكان لث

ي  االقتصادالوضع تدهور و ستشري قد أدى العنف املو شخص. مليين  4.5بنحو  ار عدد النازحين داخلي  قدَّ ي  و  ،اإلنسانية
،  اء اليمن حالي  أنحاشتى في وألمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد. املتكرر لتفش ي ال تزايد انعدام األمن الغذائي و و 

  وارد املالية املو   بسبب نقص املوظفين   ا،كلي    الخدمة عن    ةخارج قد تكون  أو    ا،املرافق الصحية تعمل جزئي  إجمالي    من 46%
 اإلمدادات واملعدات.و  األدويةو  الكهرباءو 

  من  %62  –  مليون يمني  12.6  إلى، قدمت منظمة الصحة العاملية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة  2022في عام  و
 خطة االستجابة اإلنسانية للعام املاض ي. 

في  الصحة مجموعة  ( تنسيق1املجاالت ذات األولوية: )هذه  استجابة متكاملة في  تنفيذ منظمة الصحة العاملية  وتواصل
األمراض  فاشيات  االستجابة لجميع  و (  4)د األمراض؛  رص  تتعزيز  و (  3تشغيل مراكز التغذية العلجية؛ )ضمان  و (  2؛ )اليمن

التي تنقلها ناقلت األمراض واألمراض املنقولة  مكافحة األمراض  و (  6)دعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛  و (  5)املعدية؛  
أمراض الكلى والسرطان؛  و  مرض السكري مثل  األمراض  املزمنةكافحة وم ( 7)؛ باملياه وكذلك األمراض املدارية املهملة
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تعزيز تدابير الوقاية من العدوى  ل الصرف الصحي والنظافة الصحيةو  املياهخدمات والحفاظ على استمرارية  (8)
زمة الصحة  أل  الستجابةاو  (10)دعم وتحسين الرعاية الصحية لألمهات واملواليد؛ و ( 9)ومكافحتها في املستشفيات؛ 

 املهملة. النفسية 

 و 
َّ
  ا صحي   ابع منظمة الصحة العاملية نهج  تت

 
ز على ضمان ا ومستدام   متكامل ِّ

 
رك استمرار حصول جميع األشخاص   ي 

في    ة، مع تعزيز قدرات وكفاءات النظام الصحي الوطني ووزارة الصحة العامة والسكانيالصحخدمات  املستضعفين على ال
 حلول مستدامة.تقديم عبر اليمن 

إنشاء الوحدات واملختبرات التي يفتقر  ، و وتشمل هذه الحلول، على سبيل املثال ال الحصر، إعادة تأهيل املرافق الصحية
د فاشيات إنشاء نظام ، و إليها النظام الصحي اليمني  . الكثير  ذلك غيردارة املعلومات الصحية، و إل األمراض ونظام  لترص 

 ____ ____________________________________ 
 : التواصل مع ملزيد من املعلومات، يرجى 

 طارق جاسارفيك 
 العلقات اإلعلمية 

 منظمة الصحة العاملية 
 214 676 793 41+الجوال: 
 5099 791 22 41+الهاتف: 

 jasarevict@who.intالبريد اإللكتروني: 
 

 كيفن كوك 
 كبير مستشاري االتصاالت

 اليمن  –  مكتب منظمة الصحة العاملية
 0871-377-727-01 :هاتفال

 cookkev@who.intالبريد اإللكتروني: 
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