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 بيان لمنسَّق الشؤون اإلنسانية في اليمن، السيد جيمي ماكغولدريك

 نتشار الكوليراإحتياج العاجل للتمويل لوقف حول ضرورة اإل
 

 م2017مايو  24صنعاء، 

تحملوا  ننتشار بتسارع غير مسبوق في كافة أنحاء اليمن لتطال الرجال والنساء واألطفال الذيتستمر الكوليرا في اإل

عامين تبعات النزاع الذي تسبب في انهيار المؤسسات وشبكات األمان االجتماعي. وإنني أناشد وبشكل كثر من أل

ما يمكن بالتأكيد أن يؤدي دعمهم المالي والسياسي للمساعدة في تفادي  لتقديملدول األعضاء في األمم المتحدة اعاجل 

   في اليمن. الدمارللمزيد من 

حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا، ثلثهم من  35,500خالل الثالثة أسابيع الماضية عن أكثر من  الصحية الهيئاتأعلنت 

 محافظة. 22من أصل  19وفاة مرتبطة بالكوليرا في  361األطفال، و

عالقة تربط بين سوء التغذية واإلصابة بالكوليرا، فاألشخاص الذين يعانون من الضعف والجوع هم األكثر  هناك

مليون شخص في  17را تتكاثر في البيئة التي تنتشر فيها حاالت سوء التغذية. يعاني لإلصابة، كما أن الكولي رضة  ع  

طفل في  462,000ماليين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد ويقع  ثالثةاليمن من انعدام األمن الغذائي، منهم 

ما يزيد عن ت تعرضهم للمجاعة، وتشير التقديرات إلى أن . كما يواجه سبعة ماليين احتماالبراثن سوء التغذية الحاد  

 شخص يقعون في دائرة خطر اإلصابة بالكوليرا.  ة ألفمئ

السرعة التي تتزايد بسببها أعداد اإلصابات تتجاوز القدرات الحالية لالستجابة في النظام الصحي نظرا  لألوضاع 

اء القيود المفروضة عأكثر من المتردية بعد  لى الواردات وعدم القدرة على دفع الرواتب عامين من النزاع وجر 

لفقدان حياتهم بسبب بانتظام للعاملين في مجال الرعاية الصحية. يواجه مئات اآلالف من األشخاص خطرا  جسيما  

   مواجهتهم لـ "الثالوث المميت"؛ النزاع والجوع والكوليرا. 

والدولية عبر تواجدها وبشجاعة بكل ما تستطيع لتوفير الوقاية والعالج من الكوليرا. تقوم المنظمات اإلنسانية الوطنية 

تعاني منها غالبية المراكز الصحية مغلقة والمتبقية المفتوحة فلك في أسوأ السيناريوهات، تقوم بأداء واجبها ذغير أنها 

 ي قادرة على توفير مياه نظيفة للسكان،لم تعد خدمات المياه والصرف الصحومن محدودية العاملين والمستلزمات، 

 ومكافحة التفشي.التمويل اإلنساني لردم الفجوات المؤسسية  إضافة إلى شح  

مليون دوالر أمريكي للوقاية والعالج من الكوليرا على كافة األصعدة الوطنية  55.4تحتاج المنظمات اإلنسانية إلى 

لية خالل الستة أشهر القادمة. إال أن كل يوم تأخير يؤدى إلى والمحلية على مستوى المحافظات والمجتمعات المح

 الناس وزيادة في حجم االحتياج للموارد المطلوبة لمكافحة المرض.  من إصابة المزيد 

الكوليرا وباء يمكن الوقاية منه ومعالجته وال ينبغي وقوع المزيد من الخسائر في األرواح بسبب هذا المرض. تقوم 

انية بالعمل واالستجابة، ونتقدم اآلن إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة برجاء مساعدتنا عبر توفير المنظمات اإلنس

إلى  في جينيف التعهداتخالل الحدث رفيع المستوى إلعالن  اال المتعهد بهوماأل تحويلضمان تمويل جديد و

 دون تأخير. مساهمات فعلية


