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تطوير مستوصفات - اليمن

مقدمة عن الوضع اإلنساني في اليمن
دوامة  في  اليمنية  التحتية  البنية  دخول  النزاعات  دفعت  أعوام،  ستة  عن  يزيد  ما  مدى  على 
متصاعدة من االنهيارات، ونجم عن تلك االنهيارات واحدة من أكبر األزمات في العالم المعاصر، 
وانتشرت الكثير من األوبئة واالمراض على نطاق لم يسبق له مثيل حيث يعيش نصف السكان 
اليمنيين في مناطق متضررة مباشرة بالنزاع، وكثير منهم يعاني األمرين في إيجاد احتياجاته 
أنواع  من  نوع  إلى  بحاجة  اليمن  في  شخص  مليون   )22.2( ان  الى  التقديرات  وتشير  األساسية 
المساعدة اإلنسانية أو المساعدة في مجال الحماية بما فيهم )11.6( مليون شخص في حاجة 

ماسة  وتعزى هذه الزيادة الى تدهور الحالة في القطاعات اإلنسانية الرئيسية وهي:

المياه واالصحاح البيئي 	

االمن الغذائي والزراعة 	

الصحة 	

سوء التغذية 	

المأوى واللوازم األساسية 	

الحماية  	

التعليم   	

سبل كسب العيش وقدرة المجتمعات المحلية على التكيف  	



تقرير5
تطوير مستوصفات - اليمن

احتياج قطاع الصحة
فهناك  حادة  إنسانية  أزمة  في  وتركهم  الناس  من  الماليين  حياة  دمر  اليمن  في  الصراع  إن 
)24.1( مليون شخص وضعهم ينذر بالخطر يعني أيضا أنهم بحاجة ماسة للمساعدة العاجلة 
الصحية  الرعاية  إلى  يفتقرون  شخص  مليون   )19.7( يقارب  ما  منهم  حياتهم،  على  للحفاظ 
األساسية1، وكل ذلك أدى إلى تدهور شديد وملحوظ في الكثير من الخدمات أبرزها الخدمات 
الصحية والخدمات األساسية مثل المياه والصرف الصحي والقطاع الصحي، كما أدى أيضًا إلى 
تدهور المعيشة والحياة في اليمن الى حد كبير، ونتج عن ذلك زيادة هائلة في معدالت الفقر 
منظمة  أجرته  جديد  مسح  أظهر  حيث  األساسية،  الصحية  الخدمات  على  الحصول  وصعوبة 
تزال  أو ما  أبوابها  أغلقت  إما  البالد  المرافق الصحية في  أن أكثر من نصف  العالمية،  الصحة 
)16( محافظة  في  الصحية  الموارد  لنظام  النهائية  النتائج  بجزء من طاقتها، وكشفت  تعمل 
شملها المسح من إجمالي )22( محافظة يمنية بأن )1,579( مرفقًا صحيًا )%45( فقط من أصل 
)3,507( مرفق ما تزال تعمل بكامل طاقتها، وأن )1,343( مرفقًا أي بنسبة )%38( تعمل بجزء 
نتائج  )%17( كما كشفت  بنسبة  أي  )504( مرفقًا  تمامًا في  العمل  توقف  فيما  من طاقتها، 
المسح عن تعرض )274( مرفقًا صحيًا ألضرار نتيجة العنف، ومنها )69( مرفقًا ُدمرت بالكامل 

و )205( مرفق دمرت بشكل جزئي. 2

ولهذا فإن جمعية العون المباشر -مكتب اليمن في هذا المشروع تهدف إلى بناء وتأثيث عدد 
)5( وحدات صحية في المحافظات )شبوة – حضرموت الوادي والصحراء - عدن( من اجل تقديم 

الخدمات العالجية والوقاية بكوادر محلية وتخفيف معاناة السكان للمناطق المستهدفة. 

1  نظرة االحتياجات لألمم المتحدة 2019م
2  كتلة الصحة – منظمة الصحة العالمية 2019م.



تقرير6
تطوير مستوصفات - اليمن

وصف عام عن المشروع

وصف المشكلة

تعاني الكثير من محافظات الجمهورية اليمنية خصوصًا المناطق الريفية من عدم وجود وحدات 
او مراكز صحية تقدم خدمات صحية أولية لهم، لذا يضطر سكان المناطق الريفية الى قطع 
في  وجبلية  معبده  وغير  وعرة  طرق  عبر  كم   )40( بـ  المتوسط  في  تقدر  جداً  طويلة  مسافات 
االغلب من اجل إسعاف الحاالت الطارئة الى المستشفيات العامة الموجودة في المدن الرئيسية 
في المحافظات )شبوة – حضرموت الوادي والصحراء - عدن(، وبسبب ووعرة الطريق وبعده تصل 
الحالة الطارئة الى المستشفى العام وهي بحالة خطرة متقدمة او بحالة وفاة كونها لم تجد 

حتى االسعافات االولية قبل وصولها الى المستشفى.

لهذا فإن مكتب العون المباشر في الجمهورية اليمنية يهدف من هذا المشروع الى بناء وتأثيث 
في  صحية  وحدات  وجود  عدم  من  تعاني  التي  الريفية  المناطق  في  صحية  وحدات   )5( عدد 
المحافظات المذكورة سابقًا من اجل اعطاء سكان المناطق الريفية األمان الصحي والمساعدة 

في تخفيف معاناتهم.



تقرير7
تطوير مستوصفات - اليمن

 تأثيث الوحدة 
الصحية

احتياجات غرفة الوالدة  	

احتياجات غرفة الصحة اإلنجابية 	

أجهزة المختبر 	

احتياجات األقسام العامة 	

السماعات واألجهزة 	

األثاث 	

المعدات الطبية 	

مستلزمات اللقاحات 	

الطاقة الكهربائية 	

 غرف مبنى الوحدة 
الصحية

غرفة إسعافات أوليه 	

غرفة المختبر 	

غرفة الصحة اإلنجابية 	

غرفة التخزين والتغذية 	

غرفة المعاينة وصرف األدوية 	

حمامات الرجال والنساء 	

صالة استقبال 	

سلم إلى سطح الوحدات الصحية 	

غرفة خارجية لإلدارة 	

غرفة خارجية للحارس 	

سور حول الوحدة الصحية 	

 الكادر الطبي 
وفريق العمل

طبيب عام و جراحة 	

قابلة توليد وصحة إنجابية 	

مسؤول التغذية 	

مسؤول اللقاحات و التطعيم  	

 دكتور مختبر 	

دكتور صيدلة 	

عامل النظافة 	

الحارس 	



تقرير8
تطوير مستوصفات - اليمن

تخطيط المشروع:
تم تخطيط وتصميم المشروع وفقًا لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان وتم األخذ باالعتبارات 

اآلتية:

تم تصميم المبنى بما يتناسب مع احتياجات السكان في المحافظات المستهدقة ووفقًا  	
لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان.

بناء وتشييد محرقة طبية ليتم التخلص من النفايات والمخلفات بطريقة سليمة وآمنة. 	

في  	 األساسية  المقومات  إحدى  تعتبر  حيث  الصحية  الوحدة  غرف  ضمن  التغذية  ادخال 
التدخل في مجال الرعاية الصحية االولية وتعتبر ايضا شرطًا رئيسيًا في معايير وزارة الصحة 

العامة والسكان.

للمبنى  	 الدائم  األمن  توفر  لضمان  الصحية  الوحدة  سور  ضمن  للحارس  صغير  ملحق  بناء 
وأجهزة الوحدة الصحية.

وتعظيم  	 البيئة  على  الحفاظ  اجل  من  شمسية  طاقة  بمنظومة  الصحية  الوحدة  تشغيل 
االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

بناء الوحدة الصحية في إحدى جوانب األرض بميول لليمين او اليسار لالستفادة من الطرف  	
االخر في حال إقامة خيمة استجابة طارئة ألي من االمراض الوبائية.

تركيب مغاسل لليد في جميع غرف الوحدة الصحية بما فيها مدخل الصالة والحديقة وذلك  	
ضمن تدابير الوقاية من األوبئة وغيرها من االمراض المعدية.

إنشاء غرفة خارجية إلدارة الوحدة الصحية تجنبًا الستخدام إحدى الغرف األساسية وتحويلها  	
لمكتب اإلدارة.

أو  	 الشهري  التزويد  لنظام  وضمها  بالمديرية  الصحة  مكتب  من  األساسية  األدوية  توفير 
السنوي.



تقرير9
تطوير مستوصفات - اليمن

هدف المشروع العام الذي يحقق 
اهداف التنمية المستدامة

استمرار  خالل  من  األعمار  جميع  في  صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمتع  ضمان  في  المساهمة 
من  االستفادة  وتعظيم  للطاقة  المحدودة  المصادر  على  والحفاظ  الصحية  الخدمات  تقديم 

مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الفئات المستهدفة
يستهدف من المشروع جميع فئات المنطقة بما فيهم الفئات اآلتية:

رجال. 	

نساء. 	

أوالد. 	

بنات. 	

رجال كبار بالسن. 	

نساء كبار بالسن.  	

ذوي االحتياجات الخاصة. 	

النازحين. 	

نساء حوامل. 	

حاالت الطوارئ. 	



تقرير10
تطوير مستوصفات - اليمن

يستفيد من المشروع عدد )53,000( انسان بمعدل )10,600( انسان لكل وحدة صحية بناء 
على الزمام السكاني بوزارة الصحة العامة والسكان

إجمالي المستفيدين

إنسان 53,000

تكلفة الوحدة

د.ك 46,900
إجمالي 5 وحدات

د.ك 234,500
مدة التنفيذ 18 شهر



تقرير11
تطوير مستوصفات - اليمن

موقع المشروع

النطاق الجغرافي لمحافظات المشروع: 

المحافظات )محافظة شبوة – محافظة حضرموت الوادي والصحراء – محافظة عدن( في الجمهوية 
اليمنية

أثر المشروع والنتيجة المتوقعة بعد 
التنفيذ 

نظراً لحرمان أبناء المناطق الريفية من حق التمتع بالخدمات الصحية األولية خصوصا األطفال 
والنساء وكبار السن والمعاقين، وبالتالي ينتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الوفيات في المناطق 
الخدمات  تقديم  تأمين  في  المشروع  أثر  يكمن  حيث  الطارئة  والحاالت  واالصابات  الريفية 
تنفيذ  بأن  القول  ويمكن  صحية  وحدة  وتأثيث  بناء  خالل  من  المشروع  منطقة  في  العالجية 

المشروع يؤثر على المستفيدين من عدة جوانب أهمها اآلتي:



تقرير12
تطوير مستوصفات - اليمن

آثار تنفيذ المشروع على المستفيدين من 
الجانب الصحي

 انخفاض معدل الوفيات  بين االمهات والمواليد في المحافظات المستهدفه 	

تحسن البنية الجسمانية الخاصة باألطفال من خالل مراجعة عيادة التخزين في المحافظات  	
المستهدفه

تحصين وتطعيم األطفال من األمراض مثل ) الكزاز -  شلل األطفال -  الكساح - الحصبة  	
الدرن ( في المحافظات المستهدفه

المحافظات  	 في  عليها  والقضاء  انتشارها  من  والحد  المعدية  األمراض  على  السيطرة 
المستهدفه

تقريب الخدمات الصحية األولية من السكان في محافظات المشروع و سكان المنطقة  	
باألمان الصحي

آثار تنفيذ المشروع على المستفيدين من 
الجانب التعليمي:

الصحة الجيدة خصوصا لألطفال والفتيات تساعدهم للذهاب إلى المدرسة. 	

 رفع مستوى الوعي الصحي ونشر ثقافة االهتمام في النظافة لدى السكان. 	

آثار تنفيذ مكونات المشروع على الجانب 
االقتصادي:

األساسية  	 األمور  من  كونها  األولية  الصحية  الخدمات  على  للحصول  التسهيالت   توفير 
للحياة سوف يساعد في ازدهار الجانب التنموي في المجتمعات.



تقرير13
تطوير مستوصفات - اليمن

التصاميم والرسومات 
للوحدة الصحية
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