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الوكاالت اإلغاثية تضاعف جهودها الحتواء 
كوفيد_19، كما تحذر األمم المتحدة من 

احتمالية ارتفاع أعداد الحاالت المصابة بصورة 
مفاجئة

أعربت الوكاالت اإلغاثية عن قلقها البالغ إزاء وجود واحتمالية االنتشار السريع لكوفيد_19 يف 
اليمن. وحتى 29 أبريل حين تم تأكيد إصابة خمس حاالت يف عدن، فإن اليمن ال تزال مختلفة 

عن بقية بلدان منطقة شرق البحر األبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا لكوفيد_19 تم 
اإلعالن عنها يف 10 أبريل يف حضرموت. ويف بداية شهر مايو، أبلغت تعز وعدن عن وجود حالتين 

يف كل موقع. وتواصل األمم المتحدة وشركاؤها العاملون يف الخطوط األمامية الدعوة إىل اتخاذ 
الخطوات الالزمة، وتوفير اإلرشاد، ودعم السلطات الصحية لوقف إنتقال العدوى، وإعداد وتجهيز 

المستشفيات ووحدات العزل المخصصة لكوفيد، وتأمين اإلمدادات، وتحديد ومعالجة 
األشخاص المصابين بالفيروس وإبالغ الجمهور عن الفيروس وكيف يمكن لألشخاص حماية 

أنفسهم .

مصدر الصورة: مؤسسة ميار للتنمية/علياء الوزير
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ويف البيان الصادر يف 23 أبريل، قالت السيدة ليز غراندي، 
منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن: “ خطر فيروس 

كوفيد_19 مخيف جداً، ويجب علينا فعل كل ما نستطيع 
إليقاف انتشار الفيروس ومساعدة األشخاص الذين قد 
يصابون بالعدوى.”  وأضافت يف بيان آخر، صدر يف 28 

أبريل: “العوامل كلها موجودة هنا. مستويات منخفضة من 
المناعة العامة، ومستويات عالية من الضعف الحاد، 

ونظام صحي هش ومثقل.”

واستناًدا إىل أنماط انتقال الفيروس يف البلدان األخرى، 
وبعد مرور عشرون يوًما منذ إعالن الحالة األوىل، تحذر 

وكاالت األمم المتحدة من أن هناك احتمااًل حقيقًيا جًدا أن 
كتشافه أو  يكون الفيروس قد تم انتشاره دون أن يتم ا

التخفيف من حّدته داخل المجتمعات المحلية. وهذا يزيد 
من احتمال حدوث زيادة يف الحاالت التي قد تطغى 

بسرعة على القدرات الصحية.

كدت األمم المتحدة على ضرورة إتخاذ اإلجراءات  وأ
السريعة وتنفيذ التدابير المحددة. ويف البيان الصادر يف 28 

ابريل، قالت السيدة ليز غراندي: “ليس هناك وقت 
لنضيعه. يجب إعالم الناس بدقة وسرعة حول ما يحدث 
حتى يتمكنوا من القيام بما هو ضروري لحماية أنفسهم 

وأسرهم.” ونبه السيد ألطاف موسني، ممثل منظمة 
الصحة العالمية يف اليمن، “السجل واضح. فقد تم وقف 
انتقال الفيروس يف البلدان التي يكون فيها السكان على 
علم بما يجري وتم تحذيرهم منه، وحيث توجد إجراءات 

للفحص والتتبع والعزل.” وتمشيا مع اللوائح الصحية 
الدولية )المادة السادسة(، فإن اإلعالن عن أي تهديد 
محتمل لألمن الصحي العالمي وإدارته، بما يف ذلك 

األمراض، هو مسؤولية تقع على عاتق السلطات الوطنية.

تعمل منظمة الصحة العالمية على تشغيل 333 من فرق 
االستجابة السريعة. تم إعادة توظيف الفريق المؤلف من 
خمسة أشخاص يف كل مديرية من مديريات البالد الـ333 

لالستجابة للكوليرا للمساعدة يف الكشف واالستجابة 
للحاالت المشتبه اصابتها بفيروس كوفيد_19. وتعتزم 

منظمة الصحة العالمية زيادة عدد هذه الفرق إىل ثالثة 
أضعاف لتصل إىل 999 فريق، وذلك لتعزيز قدرات 

الكشف واالستجابة. وتعمل منظمة الصحة العالمية أيضاً 
مع شركاء العمل اإلنساين على إعادة توظيف 26 مركز 
عمليات طارئة والتي تم إنشاءها يف ذروة وباء الكوليرا، 

وذلك لمواجهة فيروس كوفيد_19.

باالضافة إىل ذلك، تعمل منظمة الصحة العالمية على 
تجهيز وتحسين وحدات العزل المتخصصة يف 37 

مستشفى خصصتها السلطات لالستجابة لكوفيد_19 
وأمنت الحصول على المعدات الطبية المتخصصة يف 

خضم منافسة شديدة على المستوى العالمي. ووزعت 
520 سرير لوحدات العناية المركزة و208 أجهزة تنفس 

اصطناعي. وستعمل على نقل 1,000 سرير إضايف 
لوحدات العناية المركزة و400 جهاز تنفس اصطناعي إىل 

اليمن،  وسيتم توزيعهم حالما تسمح الظروف بذلك.

ويف الشهرين الماضيين، اشترت ووزعت منظمة الصحة 
العالمية ما يزيد عن 6,700 من مجموعة أدوات الفحص، 
وأمنت توفير 32,400 مجموعة إضافية منها والتي سيتم 

نقلها وتوزيعها خالل األسابيع القادمة. وعلى الرغم من 
شحة المواد على مستوى العالم، تحاول منظمة الصحة 

العالمية بشدة أن توفر معدات الحماية الشخصية الالزمة 
لتلبية االحتياجات المتوقعة للستة األشهر القادمة. 

عملت منظمة الصحة العالمية وشركاء العمل اإلنساين 
اآلخرين على تدريب نحو 900 عامل يف المجال الصحي 
على االستجابة السريعة والسيطرة على العدوى وإدارة 

الحاالت واالسعافات األولية النفسية ومساعدة األطفال يف 
التغلب على التوتر. باإلضافة إىل ذلك، عملت اليونيسيف 

على تدريب 10,000 من المتطوعين المجتمعيين، يتمثل 
دورهم يف تثقيف المجتمعات المحلية حول أنماط انتقال 
العدوى وطرق الكشف والوقاية. حيث وصل المتطوعين 

إىل المجتعات المحلية يف جميع أنحاء اليمن عن طريق 
التوعية والمطبوعات وإنشاء أرقام هواتف الخطوط 
الساخنة ليتم اإلبالغ عن الحاالت المشتبه إصابتها. 

المنظمات اإلنسانية تستجيب للدمار واسع النطاق الذي 
سببته األمطار الغزيرة والسيول

يف منتصف شهر أبريل، هطلت أمطاًرا غزيرة وضربت 
السيول المحافظات يف شمال اليمن، ووصلت إىل جنوب 

البالد بعد أسبوع. تسببت األمطار بسقوط وفيات 
وإصابات يف صفوف المدنيين، ودمرت المباين والبنى 

التحتية والخدمات. وتحمل النازحين وطأة العواصف التي 
دمرت مساكنهم اإليوائية وجرفت حصصهم الغذائية 
ومقتنياتهم وقطعت إمدادات المياه النظيفة. كانت 

محافظات عدن وأبين ولحج ومأرب وصنعاء ومدينة 
صنعاء األشد تضرًرا.

ومع حلول 30 أبريل، تضرر ما يقدر بنحو 21,200 أسرة 
)مايقرب من 150,000 شخص( جراء األمطار والسيول 

يف جميع أنحاء البالد، وال تزال هذه األرقام يف ازدياد نتيجة 
استمرار هطول األمطار على بعض المناطق. ويف بيان تم 
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إصداره يف 26 أبريل، محدًدا األثر واالستجابة إىل السيول، 
قالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية يف 
اليمن: “لقد فقدت الكثير من األسر كل ما تملكه. وتأيت 
هذه المأساة على رأس أزمة كوفيد_19، التي تأيت هي 

أيضاً على رأس أزمة ما قبل المجاعة يف العام الماضي، 
والتي جاءت على رأس أسوأ تفشي للكوليرا يف التاريخ 

الحديث.” وتستمر الوكاالت اإلغاثية يف تقديم المساعدات 

من غذاء ومأوى ومياه نظيفة ومساعدات الرعاية الصحية 
الطارئة وتعمل على تصريف المياه وتنظيف المواقع 

المغمورة بالسيول. للمزيد من المعلومات، أنظر إىل تقارير 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حول السيول: تقرير 

عاجل بالمستجدات، العدد األول وتقرير عاجل 
بالمستجدات، العدد الثاين، وتقرير عاجل بالمستجدات، 

العدد الثالث. 

كثر من خمسة ماليين طفل يواجهون تهديد الكوليرا           أ
كثر من5  ماليين طفل دون الخامسة من العمر يف  يواجه أ

اليمن خطًرا متزايًدا لإلصابة بالكوليرا واإلسهاالت المائية 
الحادة وذلك مع زيادة تساقط األمطار يف اليمن منذ 

منتصف شهر أبريل. ويف بيان تم إصداره يف 29 أبريل، 
كثر من  110,000 حالة مشتبه  حذرت اليونيسيف بأن أ

اصابتها بالكوليرا تم تسجيلها يف 290  مديرية من إجمايل 
333  مديرية يف اليمن منذ يناير 2020م.  ويشكل األطفال 

دون الخامسة من العمر ربع هذا العدد من الحاالت.

وتسببت المستويات المتدنية جدا لخدمات الصرف 

الصحي خصوًصا يف المناطق المتحضرة واستخدام المياه 
الملوثة ونقص درجة الوعي فيما يخص ممارسات النظافة 

األساسية، بما فيها غسل اليدين بفعالية ونظافة الطعام، 
إىل انتشار الكوليرا/اإلسهاالت المائية الحادة يف اليمن 

حيث تم تدمير الخدمات األساسية أو الخدمات التي تم 
اإلبقاء عليها بشكل غير كاف أثناء الصراع. وتركز الوكاالت 

اإلغاثية على ضمان أن تحصل المجتمعات المحلية 
بصورة مستدامة على مياه نظيفة وخدمات الصرف 

الصحي المحسنة ورفع مستوى الوعي حول الوقاية من 
الكوليرا. 

البيضاء

الضالع

أبين

مأرب

عدن

صعدة

صنعاء

ذمار

حضرموت

الحديدة

تعز

المحويت

عمران
حجة

إب

 أمانة
العاصمة

الجوف
المهرة

سقطرى

لحج

شبوة

ريمة

المحافظات المتضررة
جراء السيول

المصدر: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

11,195 

14,680 

21,389 

26,337 
26,805 

32,847 
29,872 

26,977 

7,649 7,574 7,396 6,945 6,774 6,632 5,497 5,129 

0
12345678910111213141516

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 الحاالت المشتبه إصابتها يف 2020مالحاالت المشتبه إصابتها يف 2019م

(أسابيع اإلبالغ عن الحاالت يف 2019م و2020م)
المصدر: منظمة الصحة العالمية

مقارنة بين عامي 2019م و2020م عن الحاالت المشتبه إصابتها بالكوليرا التي تم اإلبالغ عنها 
)من األسبوع 1 إىل األسبوع 16(



4
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين من 467 إىل 506 يف الربع 

األول من عام 2020م
إرتفع عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء الصراع يف 
الثالثة األشهر األوىل من عام 2020م وفًقا لمشروع مراقبة 

أثر الصراع على المدنيين لدى مجموعة قطاع الحماية. 
وسجل مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين 506 

ضحايا مدنيين تم اإلبالغ عن سقوطهم جراء العنف 
المسلح، بزيادة 8 يف المائة مقارنة بـ467 ضحية مدين تم 

اإلبالغ عنهم يف الربع األخير من عام 2019م. وأشار 
المشروع أن 195 من الضحايا كانت من الوفيات، بما 

فيهم 66 طفل و29 إمرأة، وإصابة 311 شخص، بما فيهم 
90 طفل و32 إمرأة. ومع ذلك، بلغ العدد اإلجمايل 

للضحايا المدنيين يف الربع األول من عام 2020م أقل من 
المتوسط الفصلي للعامين الماضيين، 37 يف المائة أدىن 
من معدل 806 ضحايا مدنيين لكل ربع يف عام 2019م 
وأقل من نصف 1,233 ضحية مدين بالنسبة للمتوسط 

الفصلي يف عام 2018م. وعلى الرغم من إتفاقية 
ستوكهولم التي قدمت هدنة وقف إطالق النار يف محافظة 

الحديدة يف ديسمبر 2018م، غير أنه تم اإلبالغ يف الربع 
كبر عدد يف صفوف  األول من عام 2020م عن سقوط أ

الضحايا المدنيين يف محافظة الحديدة حيث تم تسجيل 

136 ضحية مدين، 27 يف المائة من إجمايل عدد الضحايا 
يف جميع أنحاء البالد، وهي زيادة بنسبة 60 يف المائة من 

إجمايل 80 ضحية تم تسجيلها يف الحديدة خالل الربع 
الماضي. وبسبب تصاعد األعمال القتالية يف شمال البالد 

من منتصف شهر يناير فصاعًدا يف جبهات القتال يف 
محافظات صنعاء والجوف ومأرب، إرتفعت أعداد الضحايا 

كثر من ثالثة أضعاف، أي 114 ضحية يف  المدنيين إىل أ
جميع أنحاء المحافظات الثالث مقارنة بـ 37 ضحية يف 

الربع األخير من عام 2019م. وارتفعت أيًضا أعداد الضحايا 
المدنيين يف الجوف، إىل ما يزيد عن ضعف أعداد الربع 

الماضي، مقارنة بـ28 إىل 87، وذلك يف الغالب بسبب 
حادثة أسقطت ضحايا بصورة جماعية حيث تسببت 

بسقوط 58 ضحية مدين يف يناير 2020م. ومن المخاوف 
الرئيسية األخرى إرتفاع عدد الضحايا يف صفوف األطفال، 

والتي إرتفعت إىل 156 وتمثل نسبة 1 إىل 3 من بين 
الضحايا المدنيين، مقارنة بـ113 طفل ضحية يف الربع 

األخير من 2019م حيث مثل األطفال نسبة 1 إىل 4 من 
بين الضحايا المدنيين.

تتزايد الهجمات على المرافق الطبية بينما سترتفع 
االحتياجات الطبية يف حال انتشار كوفيد_19  

تعمل فقط نصف مجموع المرافق الطبية يف اليمن بكامل 
طاقتها التشغيلية منذ بداية الصراع. وتعتبر الهجمات على 

المرافق الطبية، على الرغم من كونها محمية بموجب 
القانون الدويل اإلنساين، من أبرز سمات الصراع يف اليمن 

وساهمت يف حالة ضعف القطاع الصحي. ويف الربع األول 
من عام 2020م، إرتفع عدد الهجمات على المرافق 

الصحية ثالثة أضعاف الربع الماضي وفًقا لمشروع مراقبة 
أثر الصراع على المدنيين، حيث سجل المشروع ستة 

حوادث، منها أربعة يف الحديدة واثنتين على مستشفيات 
مجزر يف مأرب. واستمر اإلبالغ عن الحوادث حتى شهر 

كد شركاء العمل اإلنساين يف المجال الصحي  أبريل، حين أ
كز العزل يف  إلقاء قنابل يدوية على حراس أحد مرا

مستشفى يف الضالع يف 6 أبريل.     

وبعض المرافق تم الهجوم عليها مرات عديدة كمستشفى 
كبر مستشفى عام يف تعز ويقدم الخدمات إىل  الثورة، أ

آالف األشخاص يف المدينة، حيث تم ضرب المستشفى 
مرتين بهجمتين خالل أول أسبوعين من مارس 2020م، 

مما دعا إىل إدانة منسق الشؤون اإلنسانية، السيدة ليز 
غراندي، حيث قالت: “من المروع حدوث هجمات على 

المستشفيات والمرافق الصحية. من حق جميع السكان 
كدت منظمة غير  الحصول على الرعاية الصحية.” وأ

حكومية طبية دولية تدعم مستشفى الثورة أن ما بين 
2018م و2020م، كان هناك 40 حادثة عنف على األقل 

يناير

فبراير

مارس

13816356107

15318773114

1651596690

إجمايل عدد الضحاياإجمايل عدد الحوادث 
المدنيين

إجمايل عدد الوفيات
يف صفوف المدنيين

إجمايل عدد المصابين
يف صفوف المدنيين

المصدر: مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين

الحوادث التي أبلغ عنها مشروع أثر الصراع على المدنيين والضحايا المدنيين )من يناير إىل مارس 2020م(
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ضد المستشفى وموظفيها ومرضاها، مما أدى إىل ترك 

الموظفين العاملين يف المجال الطبي لوظائفهم خوًفا 
على أرواحهم. شملت الحوادث إطالق الرصاص داخل أو 

بالقرب من مباين المستشفى، ومضايقة الموظفين 
العاملين يف المجال الطبي أو اإلعتداء عليهم، وتم اإلبالغ 

كثر من 15 مرة بواسطة  عن ضرب مباين المستشفى أ
نيران األسلحة الخفيفة وعمليات القصف. 

ووثق تقرير حديث صدر عن منظمة أطباء من أجل حقوق 
اإلنسان ومنظمة مواطنة لحقوق اإلنسان 120 هجمة على 

المرافق الصحية والموظفين العاملين يف المجال الطبي 
يف اليمن طوال فترة 45 شهر ما بين مارس 2015م 

وديسمبر 2018م. وعلى الرغم من أن التقرير لم يورد 
تفاصيل جميع الهجمات على المرافق الصحية، إال أنه 

عمل على توضيح النمط، ما يقرب من 50 يف المائة من 
إجمايل عدد الهجمات التي تمت توثيقها كانت يف عام 

2015م، وبصورة عامة، تسببت الهجمات بمقتل ما ال يقل 
عن 96 مدين وعامل يف المجال الصحي، من بينهم 10 

أطفال و6 نساء، وإصابة 230 آخرين، من بينهم 28 طفل 
كثر المحافظات تضرًرا من خالل  و12 إمرأة. وكانت تعز أ

توثيق 67 حادثة، تتبعها صعدة من خالل توثيق 25 
حادثة، منها 22 ضربة جوية. يف الخمس سنوات منذ 

إندالع الصراع إىل مارس 2020م، وثقت منظمة الصحة 
العالمية وشركاء العمل اإلنساين يف المجال الصحي 142 

هجمة على المستشفيات والمرافق الطبية األخرى يف 
جميع أنحاء اليمن. بينما يواصل شركاء العمل اإلنساين 

دعم القطاع الصحي يف اليمن المجهد بأعباء تفوق طاقته، 
تهدد مثل هذه الهجمات استمرارية تقديم الرعاية الصحية 

واالستجابة لكوفيد_19.

يرفع شركاء العمل اإلنساين حجم المساعدات والتأهب 
لمواجهة كوفيد_19 إىل مايزيد عن مليون شخص يف مواقع 

النزوح      
كثر من مليون نازح موزعين على 1,600  يوجد حالًيا أ
موقع مؤقت )مواقع النازحين( يف جميع أنحاء اليمن. 

ويعتبر النازحين من ضمن الفئات األشد ضعًفا 
ويعتمدون على المساعدات اإلنسانية للبقاء على قيد 

الحياة. وال تستويف الظروف المعيشية يف مواقع النازحين 
المعايير المطلوبة ألن سكانها يفتقرون إىل الخدمات 

األساسية. فبعض النازحين من الفئات المهمشة والتي 
من الممكن أن تؤثر على الحصول على المساعدات 

والفرص. 

ومن أجل التغلب على هذه التحديات وتحسين الظروف 
المعيشية يف مواقع النازحين، تم إنشاء مجموعة قطاع 

إدارة وتنسيق المخيمات يف 2019م. وخلصت نتائج تقرير 
المجموعة القطاعية يف يناير 2020م إىل أن 54 يف المائة 

من جميع مواقع النازحين الـ1,600، كانت األمراض 
الُمعدية من ضمن التهديدات األشد خطًرا على ساكنيها، 

بينما رفع التقرير أن نسبة 38 يف المائة من المواقع تعاين 
من خطر المياه الملوثة و32 يف المائة من المواقع كان 

فيها اإلخالء أحد أشد التهديدات خطورة. حينذاك كان 
هناك نساء حوامل ومرضعات يف 91 يف المائة من 

المواقع، والمسنين يف 83 يف المائة من المواقع، واألسر 
التي تعيلها اإلناث أو األشخاص من ذوي اإلعاقة يف 80 يف 
المائة من المواقع، واألشخاص الذين يعانون من أمراض 

مزمنة يف 78 يف المائة من المواقع. ووجدت نتائج المسح 
أيًضا أن االحتياجات ذات األولوية يف 39 يف المائة من 
المواقع شملت الغذاء والرعاية الصحية وفرص سبل 
العيش وصيانة المواقع والوصول إىل المياه النظيفة. 

وقامت على نتائج هذا التقرير االستجابة المنسقة 
وواسعة النطاق يف جميع مواقع النازحين مع شحة 

الموارد وتحديات الوصول المستمرة جراء الصراع. 

ومع االفتقار إىل الخدمات األساسية يف مواقع النازحين 
التي تأوي أعداًدا كبيرة من األشخاص الضعفاء، تشكل 

األمراض الُمعدية تهديًدا مستمًرا. ويف حال انتشر 
كوفيد_19 يف أي من هذه المواقع ولم يتم احتواء الوباء، 

سيكون هناك مخاطر جسيمة أن ينتشر الوباء سريًعا 
ويؤثر على المناطق المحيطة. ويف األسابيع األخيرة، 

ضاعفت مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات من 
جهودها يف التأهب واالستعداد لمنع انتشار كوفيد_19 يف 

مواقع النازحين. وشمل ذلك األخذ بنهج تكاملي مع 
مجموعتي قطاع الصحة والمياه والصرف الصحي 

والنظافة يف تحديد المناطق شديدة التعرض للمخاطر، 
بصورة رئيسية تلك المواقع التي تستضيف أعداد كبيرة 

من المسنين واألشخاص ذوي األمراض المزمنة، وكذلك 
المواقع التي تفتقر الوصول إىل المياه النظيفة وخدمات 
الرعاية الصحية. فاألولوية هي الحد من انتشار الفيروس 

من خالل تكثيف أنشطة رفع الوعي وتعزيز اإلجراءات 
الوقائية وحماية السكان غير المصابين المعرضين بشدة 

لمخاطر العدوى وتنفيذ تدابير العزل للحاالت المؤكدة 
والمشتبه بإصابتها يف المواقع. وال زالت توزيعات أطقم 
مواد النظافة وتحسين البنى التحتية األساسية وإنشاء 

الخيارات المتاحة للعزل القائمة على المجمتمعات 
المحلية وإنشاء محطات خاصة بغسل اليدين ألشد 
األشخاص ضعًفا مستمرة. وتعثرت الجهود الرامية 
للتأهب لكوفيد_19 يف مواقع النازحين جراء نقص 

التمويل.

وحدة العناية المركزة يف هيئة مستشفى الثورة العام يف مدينة تعز عقب 
تعرضه للهجوم. بكاميرا: أحمد الباشا/ منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان 

ومنظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان 
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عدد األسر يف كل مديرية

المصدر: مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري

 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن،
oleary@un.org :بريد الكتروين

تابيوا غومو

رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء               
 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

عدد األسر يف المواقع المضيفة للنازحين )أبريل 2020م(


