
� م�اە ال�ف الص�� من COVID-19 والمخاطر البيولوج�ة األخرى
�� � حما�ة العامل��

� المخلفات
وسات �� وسات المعد�ة لإل�سان. يوجد أ��� من 100 ن�ع مختلف من الف�� � نظام التجميع من المصادر الرئ�س�ة للف��

� يتم ت��فها �� �ة ال��  تعت�� الفضالت ال���
وسات �س�ب اتصالهم اليو�� �م�اە ال�ف � الم�اە العادمة لديهم احتمال�ة أ��� للتعرض لهذە الف��

�� � . لذلك ، فإن العامل�� � م�اە ال�ف الص��
ا �� �ة ؛ �عضها أ��� ث�ات�  ال���

وس المس�ب لمرض COVID-19 و المرت�ط �جمع . من هذا المنطلق قام اتحاد الب�ئة المائ�ة (WEF) ب�جراء مراجعة فاحصة لمسارات التعرض المحتمل للف��  الص��
. ومعالجة م�اە ال�ف الص��

االطالع ع� الم��د... 

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

� ع� قمة منحدر خط�� للغا�ة ، مع � ج�ل�� � ملحان ، المح��ت هو ع�ارة عن نبع جاري �قع ب��
�� �

 مصدر م�اە التول��
 ط��ق ض�قة وشد�دة االنحدار و الوعورة. عادة ما �س��ت �حوادث مميتة للمشاة خاصة ألولئك الذين �ذهبون لجلب
ا �س�ب األمطار الغ��رة مما يؤدي ا� � مواسم األمطار ، �صبح المصدر عرضة للتلوث وتجرًف الم�اە �ع�د�

 الم�اە. أما ��
� �سه�ل الوصول إ� الم�اە

�� YDN ا من الوصول إ� حاجتهم من الم�اە. ول�ن نجحت  حرمان أ��� من 850 شخص�
 النظ�فة �ط��قة سهلة وآمنة ، من خالل إعادة تأه�ل مصدر الم�اە وحمايته من التلوث. إ� جانب بناء خزان تجميع
ا ب�ناء العد�د من نقاط توز�ــــع الم�اە مع 12  متصل �المصدر بواسطة األناب�ب. �اإلضافة إ� ذلك ، قامت YDN أ�ض�

� الناس من الوصول �ش�ل أفضل وآمن إ� الم�اە النظ�فة... ا لتمك�� ص�بور�

  االطالع ع� الم��د...ت

تكي�ف اإلستجا�ة

 تعت�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة من اهم اإلجراءات الوقائ�ة للحد من
 ان�شار كوف�د-19 و واحدة من التوص�ات الرئ�س�ة للصحة العامة. تؤثر االستجا�ة

 الحال�ة لـكوف�د-19 �شدة ع� توف�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة
 الصح�ة �ش�ل �اف ومستدام. الوصول العادل لخدمات الم�اە وال�ف الص��

 والنظافة هو حق للجميع و�جب حمايته وتوسيع نطاقه ، دون أي ش�ل من أش�ال
� حسب الج�س�ة أو الدخل أو العرق. التمي��

� �� استجا�ة ل�وف�د-19   •  استجا�ة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
� للخطر •  رفع مستوى الوقا�ة المجتمع�ة و حما�ة األشخاص المعرض��

� المجتمعات
•  إنقاذ األرواح ي�دأ ��

� الطارئة •  مطلوب تم��ل عاجل أل�شطة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
•  مواصلة االستجا�ة مع وضع برامج متك�فة ل�وف�د-19

ات�ج�ات الصحة •  دعم اس��

رسائل رئ�س�ة : -

�
ة كوف�د-19 ل�تلة الم�اە والنظافة واالصحاح البي�� ال�ـمن – ��� WASH Cluster

  Water Sanitation Hygiene

 1 أ�ت��ر 2020

https://drive.google.com/file/d/1ovCQpby_L3RXE5siXsGG_01GedPJMzlr/view
https://accesswater.org/?id=-10027929&utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=86748751eb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_27_11_07&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-86748751eb-216686737


للتواصل :-
 etuck@unicef.org

salsulaihi@unicef.org
aseror@unicef.org

 nalhumaidi@immap.org
yalademi@immap.org

مصادر أخرى :-
� ال�من

�� � •  كتلة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
•  م�شورات التوع�ة

كة لمراق�ة السوق ال�من�ة •  الم�ادرة المش��

از •  انتقال كوف�د-19 ا� الفم عن ط��ق ال��
•  برمجة كوف�د-19 الشاملة

 اليوم العال�� لغسل ال�دين هو يوم منا�ة ل��ادة الو�� والفهم ألهم�ة غسل ال�دين
 �الصابون. إنها فرصة لتصم�م واخت�ار ونقل طرق إ�داع�ة ل�شجيع الناس ع� غسل
� األوقات الحرجة. �دعو موض�ع ، نظافة ال�دين للجميع ، المجتمع

 أ�ديهم �الصابون ��
لغسل العال��  لليوم  وأف�ارك  �خططك  شارك  الشاملة.  ال�دين  نظافة  لتحقيق   �أ�ە 

ال�دين!
�
مرجعا  ، ال�دين  غسل  دل�ل   ، ال�دين  لغسل  العالم�ة  ا�ة  لل�� الجد�د  اإلصدار    ُ�عد 
� اس��عاب غسل الجد�دة لتحس�� الممارسات والمفاه�م  ، ح�ث �قدم أفضل 

�
 أساس�ا

� إعطاء نظرة عامة وأمثلة ع� الموضوعات
 ال�دين. �دأت سلسلة التعلم األسبوع�ة ��

المختلفة من ال�ت�ب

اليوم العال�� لغسل ال�دين - 15 أ�ت��ر

•  استجا�ة الطوارئ للم�اە ع� وشك التوقف لنقص التم��ل
ا وم�اە الح�� ع� وشك التوقف � وال�ول�� •  استجا�ة الم�اە لمواقع النازح��

ا و عدة كوف�د-19 � المؤن، عدة النظافة و عدة ال�ول��
•  نقص ��

� سلوك�ات طلب المساعدة الطب�ة و االعتماد ع� التوع�ة فقط
•  انخفاض ��

� التدهور �س�ب كوف�د-19
�� �

•   من المرجح استمرار الوضع اإل�سا��

الفجوات والتحد�ات

ال�سج�ل من هنا...

• تحس�ت المعرفة حول كوف�د-19 �ش�ل عام مقارنة �الجولة األو�
• تظل أهم 3 مصادر للمعلومات �� التلف��ون والوا�س اب ووسائل التواصل االجتما��

� � الصحي�� � والعامل��    و�� أ��� المصادر الموثوقة �اإلضافة إ� المتطوع��
� الذين �عتقدون أنهم من المحتمل أن �صابوا �العدوى • زادت �س�ة المستجيب��

� وممارستهم للتداب�� الوقائ�ة � معرفة المستجيب�� • هناك فجوة ب��
� لن �شعروا �الخوف أو الخجل من إخ�ار أحد من مجتمعاتهم إذا  • غالب�ة المستجيب��

وس.    أص�بوا �الف��

النتائج الرئ�س�ة للتقي�م:

• سجلت مدينة صنعاء أع� ت�لفة للم�� المكعب لنقل الم�اە �الشاحنات مما أدى إ� ز�ادة ت�لفة
 و سلة اإلنفاق الدن�ا الالزمة لل�قاء        

ا عند الحصول ع� الوقود والم�اە • ال زال تضخم األسعار هو المش�لة االقتصاد�ة األ��� شيوع�
 وال�ف الص�� والغذاء وخدمات نقل الم�اە �الشاحنات

� تم اإل�الغ عنها � مختلف أنحاء ال�الد. أع� أسعار ال�ف ال�� � الت�اين ب��
• �ستمر أسعار ال�ف ��

� � عدن وأب��
  و �انت ��

كة لرصد السوق الم�ادرة المش��

االطالع ع� الم��د...

االطالع ع� الم��د...

ة 9 - 17 أغسطس 2020 � إطار كوف�د-19 للف��
كة لرصد السوق �� النتائج الرئ�س�ة للم�ادرة المش��

  

الت�ب�ه من المخاطر والتفاعل المجتم��

� يوليو 2020 ، نفذت يون�سف الجولة الثان�ة من تقي�م رصد المعارف والمواقف
�� 

� ع�: ك�� � ال�من ، مع ال��
�� COVID-19 والممارسات المتعلقة �ـ

 • معرفة أعراض COVID-19 وطرق انتقاله والوقا�ة منه.
 • مصادر المعلومات.

 • ادراك المخاطر.
. �  • فجوة المعلومات لدى المستجيب��
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Propor�on of Vendors able to absorb a 50% and 100% 
increase in demand for key items

50% Fuel 100% Fuel
50% WASH NFIs 100% WASH NFIs
50% Water Trucking 100% Water Trucking
50% Food 100% Food

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1c4c3WLeNv8eLbW5NTRYjbQXQrUwXMXc5
https://www.impact-repository.org/document/reach/c9196483/REACH_YEM1801_COVID_JMMI_August_R1.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_YAz4dxbnSb65yYFdS8t5rg
https://globalhandwashing.org/global-handwashing-day/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/water-sanitation-hygiene
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VN5iwjxEUZur0o9EH_4lAbtbc3Hw7xUK
https://www.reachresourcecentre.info/country/yemen/theme/cash/cycle/754/%23cycle-754/
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2311446-faecal-oral-transmission-of-covid-19?utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=3a90f4fdd4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_03_11_29&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-3a90f4fdd4-210683253
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2313448-inclusive-covid-19-programming-gender-and-disability?utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=3a90f4fdd4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_03_11_29&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-3a90f4fdd4-210683253



