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 ملبادئ العمل اإلنساني بالشراكة مع األطراف الوطنية ( أوتشا)إّن مهّمة مكتب األمم املّتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ً
تتمثل في حشد وتنسيق العمل اإلنساني بفاعلية ووفقا

 .والدولية

 بالتنسيق ننقذ األرواح

 

 

 "أوتشا"مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 تفش ي وباء الكوليرا: اليمن

 (م2016نوفمبر  1) 2: رقم األوضاعن عتقرير 

 
 

وسيتم إصدار التقرير التالي ما أن تتوفر . م2016نوفمبر  1أكتوبر وحتى  13ويغطي الفترة من . صدر التقرير. اليمن بالتعاون مع شركاء في املجال اإلنساني فيهذا التقرير صادر عن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 .معلومات إضافية

 نقاط رئيسية

  71تنتشر الكوليرا في كافة أنحاء اليمن. تم تأكيد 

محافظة؛ وتوفي ثمانية أشخاص في ثالث  11إصابة في 

حالة مشتبه في إصابتها  2,000محافظات؛ وهناك أكثر من 

 في كافة أنحاء البالد. 

  مليون  7.6وتقدر منظمة الصحة العاملية بأّن

ي مناطق ذات مخاطر عالية، بتقديرات ظهور شخص يعيشون ف

عة قد تبلغ 
ّ
 إصابة. 76,000إصابات متوق

 من النزاع والقيود املفروضة على  19 تسبب 
ً
شهرا

 الواردات في ترّدي قدرات االستجابة لدى النظام الصحي اليمني.

  في تسع محافظات؛  23تم تجهيز 
ً
 عالجيا

ً
مركزا

ً 16وجاري إعداد 
ً
. مركزا

ً
 آخرا

  تبلغ الكلفة اإلجمالية لخطة االستجابة املتكاملة

مليون دوالر  22لتفش ي اإلسهال املائي الحاّد والكوليرا في اليمن 

 أمريكي.
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ًإصابات الكوليرا
 األمم املتحدة والحكومة: املصدر

حاالت مشتبه في  
ًإصابتها

 املتحدة والحكومةاملصدر: األمم 

 وفيات مؤكدة
 منظمة الصحة العاملية: املصدر

ًتمويل مطلوب
 األمم املتحدة: املصدر

 

 مرافق صحية عاملة
ً

 منظمة الصحة العاملية: املصدر

 نظرة عامة على الوضع

دت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن يوم 
ّ
ي وباء الكوليرا في مدينة صنعاء ومحافظة البيضاء. الكوليرا مرض يتسبب في عدوى معوية 2016أكتوبر  6أك

ّ
م تفش 

الحاّد السريع واملوت إذا لم تتم املعالجة  "، ويمكن أن تؤدي اإلصابة إلى الجفافVibrio Choleraeّوث ببكتيريا "فبريو كوليرا ملحاّدة سببها إبتالع غذاء أو ماء 

.
ً
 فورا

ي كبيًر وقد واصلت أعداد اإلصابات املؤكدة واملشتبه بإصابتها منذ ذلك الحين ارتفاعها،
ّ

 1منذ  إصابة 71وقد تم تأكيد ظهور  وهو األمر الذي يثير مخاوف بحدوث تفش 

اصمة )مدينة صنعاء( ومحافظات عدن وعمران والحديدة والبيضاء وذمار ولحج وإب وحجة فحوصات مختبرية في إحدى عشرة محافظة تشمل أمانة العبنوفمبر 

 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا بانتظار نتائج الفحوصات املخبرية. 2,070وصنعاء وتعز. وتم تأكيد ثمان حاالت وفاة في عدن وعمران وإب. كما أن حوالي 

 لالنهيار في نظام الرعاية الصحية
ً
 من العنف الشديد والقيود املفروضة على الواردات واالنهيار  19وبنيته التحتية في كافة أنحاء اليمن نتيجة لفترة امتّدت  نظرا

ً
شهرا

 على الرجال والنساء واألطفال الذين أصبحوا يعانون من الضعف أ
ً
 خطيرا

ً
ل تهديدا

ّ
ي الوبائي يشك

ّ
 جّراء االقتصادي الناتج عن ذلك، أصبح التفش 

ً
استنفاد شباك صال

 .أو القبول الرسمي من قبل األمم املّتحدة الحدود واألسماء الظاهرة والتعيينات املستخدمة على هذه الخريطة ال تدّل على املوافقة
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 عن األمان  3.1األمان والحماية االجتماعية والحياة املعيشية وقدرات الوصول واإلتاحة للخدمات اإلجتماعية. ويعّد 
ً
مليون شخص ممن يضطرون إلى االنتقال بحثا

. وتقّدر منظمة الصحة العاملية بأّن 
ً
ق مصنفة ذات مستويات عالية من خطر اإلصابة يتوقع مليون شخص يعيشون في مناط 7.6ولقمة العيش هم الفئة األشّد ضعفا

 في كافة أنحاء اليمن،  45محافظة.  15شخص في  76,000و  19,000حدوث تفش ي محتمل فيها قد يصيب بين 
ً
في املائة فقط من املرافق الصحية تعمل حاليا

ي بسبب ااًل
ّ

 تعاني من ضعف في قدراتها على االستجابه للتفش 
ً
فتقار إلى التجهيزات واألدوية والعاملين. وما يزيد من تدهور األوضاع بشكل أكبر النقص ومع ذلك فإنها أيضا

 يفتقر ثلثي سكان اليمن إلى شبكات املياه النظيفة.ًوفي خدمات الصرف الصحي، خاصة في املناطق الحضرية، حيث تساعد املخلفات املهملة على نشر املرض. 

خص معرضين للخطر من خالل الرصد والتوعية الصحية وإدارة الحاالت واإلدارة املخبرية. وتحشد وزارة الصحة العامة مليون ش 3.8تستهدف املنظمات اإلنسانية 

توعية الجمهور. من  والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف واملنظمات غير الحكومية الشريكة قدراتها لالستجابة السريعة، بما في ذلك جهود

رة لتفادي إنتشار املرض. ويمكن أن يتسبب الضرورًي
ّ
ي في مرحلة مبك

ّ
 إحتواء التفش 

ً
ي  جدا

ّ
تائج وخيمة على الصحة العامة، ما يضع في نالفشل في السيطرة على التفش 

 للخدمات الصحية ويرفع معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات في صفوف الفئات األشد
ً
 في اليمن. املزيد من الضغط على القدرات املجهدة أصال

ً
 ضعفا

 التمويل

ي الكوليرا حاليا ب
ّ

 .مليون دوالر أمريكي 22نحو تقّدر الكلفة اإلجمالية لالستجابة لتفش 

  متطلبات االستجابة للكوليرا

 دوالر 8,460,000   الصحىة

 دوالر 13,462,142 املياه والصرف الصحي

 دوالر 420,000 االتصاالت

 دوالر 22,342,142  اإلجمالي

لتفش ي الكوليرا  ملكافحةمليون دوالر أمريكي  2في الصندوق املركزي لالستجابة الطارئة لتخصيص " االستجابة السريعة"أكتوبر الستخدام نافذة  19تمت املوافقة في 

الت الصحية
ّ
أكتوبر باإلضافة إلى ذلك ً بتفعيل  20في " أوتشا"كما قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية . بالتركيز على تدخالت املياه والنظافة والصرف الصحي والتدخ

مليون دوالر  2إجمالي مبلغ نافذة اإلحتياطي الطارئ في صندوق التمويل اإلنساني املشترك في اليمن للمنظمات غير الحكومية العاملة في االستجابة لتفش ي الكوليرا ب

 حتى اآلن. أمريكي
ً
مليون دوالر لتدخالت املياه  1.6مليون دوالر مخّصصة ملساندة العمليات الصحية و 0.4بمبلغ  وتم تحديد األولوية للمحافظات األكثر تضررا

والغرض من كال التمويلين املقدمين من الصندوق املركزي لالستجابة الطارئة وصندوق التمويل اإلنساني املشترك في اليمن هو بدء . والنظافة والصرف الصحي

 .تاالستجابة حتى يتم تلقي مساهما

خاذ . مليون دوالر 15.4مليون دوالر أمريكي، األمر الذي يترك فجوة في التمويل تبلغ  6.9تم حتى اآلن تلقي 
ّ
وأصبحت املنظمات اإلنسانية مجبرة في هذه األثناء على إت

 لتدني مستويات تمويل . وفر التمويل الكافيتفبعض األنشطة الضرورية غير قادر على البدء بسبب عدم . قرارات صعبة وإعادة برمجة وتخصيص األموال املتاحة
ً
ونظرا

في املائة فقط، فإن الوضع  48مليار دوالر، أي  1.6مليون دوالر من التمويل املطلوب والبالغ  791االستجابة لألزمة الطارئة في اليمن والتي لم تتلقى حتى اآلن سوى 

 في مرحلة حرجة للغاية
ً
الت الصحة واملياه وهناك احتياج طارئ لتلقي ت. املالي حاليا

ّ
ي الكوليرا على وجه السرعة يخصص لتدخ

ّ
الت مكافحة تفش 

ّ
مويل إضافي يغطي تدخ

ي الحالي، وملعالجة األشخاص املصابين، والحّد من إنتشار املرض بشكل أوسع
ّ

 .والنظافة والصرف الصحي للمساعدة على إحتواء التفش 

 ستجابة اإلنسانيةإًلا

بين الوكاالت ملكافحة الكوليرا لدعم املرافق الصحية وتطوير آلية تم إعداد خطة استجابة مشتركة 

ي
ّ

التي من شأنها تعزيز مراكز الرصد الوبائي املوجودة  عملتحدد الخطة . استجابة متكاملة للتفش 

دة أو التي تصنف على أنها تواجه 
ّ
وتوسيع االستجابة في املناطق بالحاالت التي توجد بها إصابات مؤك

الخطة إلى خفض معدالت اإلصابة ومعدالت الوفيات لدى املصابين تهدف . عالية مستويات خطًر

وتركز بشكل رئيس ي على توفير الدعم ملكاتب الصحة في . والكوليرابمرض ي اإلسهال املائي الحاد 

  .الوقاية( 3الخدمات املخبرية والرصد، و( 2إدارة الحاالت، /معالجة( 1: املجاالت التالية

 . تمتد الفترة املقدرة األولية لالستجابة املستهدفة لثالثة أشهر 
ً
وتحدد أولوياتها الجغرافية وفقا

املتضررة من تفش ي مرض ي اإلسهال املائي الحاد والكوليرا، والكثافة السكانية، املحافظات : ملعايير

ي في أوقات سابقة، ووجود سكان محل اهتمام خصوصا من الفئات السكانية النازحة
ّ

. وتاريخ التفش 

 .تتركز االستجابة في تسع محافظات ذات أولوية وسّت محافظات إضافية ذات مستويات خطر عالية
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 الصحة

ًز
ّ
 .إستراتيجية االستجابة الصحية على إكتشاف ومعالجة كّل الحاالت املشتبه في إصابتها باإلسهال املائي الحاد والكوليرا ترك

 :وستقوم االستجابة بما يلي

  ر واالستجابة لإلصابات املرضية الناجمة عن التفش ي في كّل املواقع ويشمل ذلك األشخاص
ّ
املستضيفين ألعداد من تعزيز نظام الرصد الوبائي للكشف املبك

 النازحين؛

 إتاحة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك األدوية الضرورية إلدارة الحاالت املصابة بمرض ي اإلسهال املائي الحاد والكوليرا؛ 

  ووسائل النقل؛ وتوفير الّدعم للمختبرات املركزية التابعة للصحة العامة في جوانب بناء القدرات وتوفير األجهزة واملحاليل 

 تحسين املعرفة لدى السكان حول املخاطر من خالل اإلرشاد اإلعالمي للصحة العامة حول اإلسهال املائي الحاد والكوليرا. 

 

 :أنشطة االستجابة

 دعم نظام الرصد الوبائي الوطني، بما في ذلك دعم مختبر الصحة العامة، ودعم األنشطة املتوفرة لفريق التحقق واالستجابة . 

 جرى تدريب العاملين الصحيين على إدارة حاالت الكوليرا في صنعاء. 

  طفل على األقل وإيصالها إلى املرافق الصحية في صنعاء؛ كما تم أيضا توفير وتوزيع سوائل  6,000تم توفير محاليل إرواء وسوائل مغذيات ملعالجة

 .ملستشفيات في محافظات الحديدة وحجة وصنعاءمغذيات وأطقم مواد معالجة حاالت اإلسهال ومحاليل إرواء إلى ا

  ق برميل تحتوي على مسحوق الكلور وإيصالها للتوزيع على مجالس شبكات املياه املحلية في املدن املتضررة ولتنقية مصادر املياه في املناط 20تم توفير

قرص إلى محافظة  100,000قرص إلى محافظة لحج،  100,000من أقراص الكلور إلى محافظة عدن،  200,000الريفية البعيدة؛ وتم توزيع 

 .حجة

  تم تزويد فرق االستجابة السريعة بأدوية دوكسيسيللينdoxycycline إيروثرومايسين  erythromycin  أقراص وشراب، وحبوب باراسيتامول

paracetamol  وحبوب خارصينzinc وقفازات(والتعقيم اليدوًيعلب مواد كحولية للغسيل )، إضافة إلى أدوات ومواد نظافة ،. 

 
 واملعوقاتالفجوات 

  لعدم وجود سوى مختبرين وحيدين لفحص عينات الكوليرا في صنعاء 
ً
. وعدنصعوبة املوثوقية والتوافر للمعلومات على مستوى املحافظات، وذلك نظرا

 .كما أن كميات أطقم أدوات التشخيص السريع املتوفرة غير كافية لتغطية هذه الفجوة

  من أطقم أدوات التشخيص لترخيص دخولها إلى البالد 360,000وتسهم القيود على الواردات الطبية انتظار. 

 

 املياه والنظافة والصرف الصحي

 . يستهدف دعم املياه والنظافة والصرف الصحي مليون فرد في اليمن يعيشون في املحافظات عالية املخاطر بهدف خفض معدالت اإلصابة

 :التركيز بشكل رئيس ي على ما يليوسيتم 

 ويشمل ذلك ترميمات محدودة للبنى التحتية؛ ،
ً
 تحسين نوعية وكمية إمدادات املياه اآلمنة في أكثر املناطق تضررا

 املحلي واملدينة؛املجاري على مستويات األسرة واملجتمع /تحسين النظافة البيئية من خالل جمع النفايات الصلبة والتخلص منها، وتحسين الصرف الصحي 

 زيادة الوفرة واالستخدام ملواد النظافة لألشخاص ولألسرة ككل؛ و 

 لتحسين أوضاع النظافة العاّمة في املناطق املستهدفة املحددة/زيادة الوعي 
ً
 .املعرفة حول النظافة والعمل جماعيا

 

 أنشطة االستجابة

  كما تم توزيع فرق تنقية . وتنظيف مخلفات حفر املجاري والبدء بحملة نظافة وتوعية( الوايتات)تم في أمانة العاصمة إضافة الكلور لآلبار وشاحنات املياه

 .، ودعم التخلص من النفايات الصلب ورش املبيدات الحشرية(املشكلة من رجال ونساء)املياه 

  طقم مواد نظافة في الحديدة وعدن وتعز 60,000تم توزيع. 

  وتعز القيام بإضافة الكلور لخزانات املياه والتدريب على إضافة واستخدام الكلور وتوزيع أقراص الكلور وأطقم مواد تم في البيضاء وعدن والحديد ولحج

 .النظافة وتنفيذ حمالت التوعية بالنظافة الشخصية
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 واملعوقاتالفجوات 

 فيضان مياه املجاري والتلّوث من النفايات الصلبة يساعد على نشر املرض. 

 اإلعالمي االتصال
 :االتصاالت هو املساهمة في خفض معدالت اإلصابة باألمراض ومعدالت الوفيات، وتحديدا من خالل ما يلي نإّن الهدف الكلي م

 ي واملعالجة واالستجابة ملرض ي االسهال املائي الحاد والكوليرا؛
ّ

 توفير املعلومات العامة حول الوقاية والتفش 

  توعية الجمهور باملمارسات املتعلقة باملياه اآلمنة وتصريف املجاري والنظافة، وسلوكيات البحث عن الخدمة مع التركيز على املخاطر؛ 

 تدريب أفراد من املجتمع املحلي ومتطوعين للتحديد واالستجابة واإلدارة واإلحالة لحاالت االسهال املائي الحاد والكوليرا. 

 أنشطة االستجابة

 تم إرسال رسائل . تهدف حملة اإلتصال اإلعالمي للتوعية باملمارسات الصحية اآلمنة وتوزيع مواد معلوماتية وتثقيفية وتوعوية حول الوقاية من الكوليرا

الرئيسية ماليين مشترك في خدمات هواتف سيارة بالشراكة مع الثالثة الشركات  8إلى أكثر من ( Whatsappعن طريق الواتسأب )نّصية جماعية 

 .لخدمات الهواتف النقالة في البالد

 نشر رسائل توعية بمخاطر الكوليرا أيضا عبر الصحف املحلّية في عدن 
ً
 .تم أيضا

  محافظة من خالل سبع محطات إذاعية خاّصة 11تمت إذاعة إعالنات إذاعية في. 

  ليوم واحد حول مهارات اإلتصال الشخصية متطّوع مجتمعي في محافظات أبين وعدن وحضرموت وشبوة وصنع 345تلقى أكثر من 
ً
 تذكيريا

ً
اء وتعز تدريبا

 .في املجاالت الرئيسية للمياه والنظافة والصرف الصحي، والكوليرا، وإدارة الحاالت

  ير خطة عمل شخصية دينيية وقادة مجتمعات محلية باإلضافة إلى اإلدارات املحلّية في نشاط مناصرة مجتمعية ليوم واحد لتطًو 158شارك حوالي

ي الكوليرا
ّ

 .لالستجابة لتفش 

  في أبين وأمانة العاصمة وحضرموت ولحج وشبوة( بروشوًر 6,000بما في ذلك توزيع )أجريت عروض سينمائية نّقالة وألقيت خطب للجمعة في املساجد. 

 واملعوقاتالفجوات 

 ضعف إيصال الرسائل لألطفال بسبب العودة املتأخرة للدراسة في املدارس . 

 لم يكن مستوى املشاركة من قبل املحطات اإلذاعية الخاصة كما ينبغي. 

 التنسيق العام

ويشمل فريق العمل أعضاء . تم تشكيل فريق عمل معني بالصحة واملياه والصرف الصحي ملراقبة االحتياجات وضمان وجود استجابة إنسانية إستراتيجية متكاملة

ملياه والنظافة والصرف الصحي مع دور ريادي لوزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسات املياه املحلّية باإلضافة إلى منظمة رئيسيين من املجموعات القطاعية للصحة وا

ً .الصحة العاملية واليونيسيف وعدد من املنظمات غير الحكومية الشريكة

 برئاسة السلطات الصحية
ً
 .يجتمع فريق العمل يوميا

 التواصل مع:للمزيد من المعلومات، يرجي 
 207 222 712 967 +  :هاتف un.orgkhouryg@ , - "أوتشااألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "مدير عام مكتب جورج خوري، 

   967 +83571 2222هاتف:  alayaa@un.org-al , -مسؤول املعلومات العامة زيد العاليا، 
  212 1+-963-8822هاتف:  un.orgkoepkeb@ - مسؤول مكتب اليمن )نيويورك(بروس كويبكي، 

 

For more information, please visit http://www.unocha.org/yemen; http://reliefweb.int/country/yem   
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