
 
تراجع انتشار اإلسھال المائي الحاّد وحاالت االشتباه باإلصابة بالكولیرا في الیمن، وذلك بفضل جھود االستجابة غیر

المسبوقة التي یقّدمھا أبطال مجھولون من السكان المحلیّین
 

منذ شھر حزیران/یونیو، انخفض عدد الحاالت الجدیدة المبلغ عنھا أسبوعیّاً بمقدار الثلث،

عمان/صنعاء، 28 آب/ أغسطس 2017 - تستمر األزمة اإلنسانیّة التي یتعّرض لھا الشعب الیمنّي، والتي بمعظمھا أزمة غیر مسبوقة ومن صنیعة

 
البشر.  یقود الیمنیّون العادیّون معركة یومیّة بطولیّة وسط المعاناة ضد اإلسھال المائي الحاد والكولیرا، وھا ھي جھودھم اآلن تؤتي ثمارھا.

وبفضل جھود استجابة ال مثیل لھا من قبل العمال المحلیّین وبدعم من المنظمات غیر الحكومیّة الدولیّة ومنظمات األمم المتحدة، انخفض العدد

 
األسبوعي للحاالت الجدیدة المبلّغ عنھا بنسبة الثلث منذ أواخر شھر حزیران/یونیو.

ھذا ویعمل موظفو الصّحة والمیاه والصرف الصّحي - والذین لم یتلقوا رواتبھم منذ أكثر من عشرة أشھر - بال كلل لوقف تفّشي المرض الذي یبقى
األسوأ في العالم بوجود أكثر من 550000 حالة مشتبھ في إصابتھا بالمرض، وأكثر من 2000 حالة وفاة مرتبطة بھ، وذلك منذ شھر نیسان/

 
أبریل. إّن ضحیّة أكثر من نصف الحاالت المشتبھ فیھا ھم من األطفال.

 
لقد ساعدت الجھود الجماعیّة الضخمة لمعالجة المرضى ولتحسین نظم المیاه والصرف الصّحي على الحّد من سرعة انتشار المرض.

ھذا وقد وصفت الدكتورة نھلة عریشي، نائب مدیر مركز معالجة الكولیرا في مستشفى الصداقة في مدینة عدن الوضع قائلة "واجھنا صعوبات في
التعامل مع عدد المرضى الّذین وصلوا إلینا، والّذین عانى كثیرون منھم من الحاالت الصعبة جّداً. واضافت: "المستشفى مزدحم وھناك نقص في

 
األسّرة واألدویة االساسیّة. لكن ال یمكنني أن أغلق أبواب المستشفى وأرفض قبول األطفال لعدم وجود أسّرة كافیة - أنا طبیبة وأنا أیضاً أّم".

ھناك حملة تقام حالیّا على الصعید الوطني للتوعیة بالكولیرا، وتحشد ما یزید عن 40000 متطوع ینتقلون من منزل إلى منزل، وقد نجحوا
بالوصول إلى ما یزید على 2.7 ملیون عائلة حتى اآلن – أي إلى نحو 80 في المائة من األسر في الیمن. تّم من خالل ھذه الحملة ما یلي:

تلقّى ما یقرب من 12.5 ملیون شخص في جمیع أنحاء البالد معلومات حول تطھیر المیاه، وغسل األیدي، والصرف الصّحي، وسالمة
األغذیة، كما

تم تزوید 250000 طفل وشخص بالغ مّمن یعانون من اإلسھال بأمالح اإلماھة الفمویة وأحیلوا للعالج.

قالت مثاب البریك سالم، المتطّوعة في مجال الصّحة المجتمعیّة في إطار الحملة: "یعاني العدید من األطفال الذین زرتھم في منازلھم من الھزل
والضعف". وأضافت مثاب، وھي أّم لطفلین: "من األھمیّة بمکان نشر الوعي بین المجتمعات الھّشة لتفادي المزید من المعاناة. أخشى أن یتعّرض

 
أبنائي ألمراض - لذلك أتعامل مع جمیع األطفال في الیمن من خالل العمل الذي أقّدمھ لھم كما لو كانوا أطفالي".

رغم ھذه المكاسب التي حصلت مؤّخراً، فإّن الطریق لمكافحة الكولیرا ال یزال طویالً. وفي ظّل استمرار العنف، تنھار أنظمة المیاه والصرف
الصّحي كما أّن أكثر من نصف المرافق الصحیّة في الیمن ھي خارج الخدمة، مما أّدى إلى حرمان نحو 15 ملیون شخص من المیاه الصالحة

لالستعمال ومن الحصول على الرعایة الصحیّة األساسیّة. كذلك، فإّن البالد ال تزال على شفا المجاعة، حیث یعاني ما یقدر بنحو 385000 طفل

 
من سوء التغذیة الحاّد والخطیر، مما یعّرضھم لخطر اإلصابة باإلسھال المائّي الحاّد وبالكولیرا.

للحفاظ على المكاسب التي تّم تحقیقھا، یجب على المجتمع الدولي أن یكثّف دعمھ إلعادة بناء المرافق الصحیّة والمیاه والصرف الصّحي، وأن

 
یستثمر في منع تفشي األمراض في المستقبل.

لكن المزید من األطفال سوف یموتون ما لم یتوقّف القتال. تدعو الیونیسف جمیع أطراف النزاع إلى إیجاد حّل سیاسّي سلمّي للعنف في الیمن من

 
أجل إنقاذ حیاة األطفال ولكي یتوفّر لھم مستقبل أكثر إشراقاً.

 
###



 
عن الیونیسف

نعمل في الیونیسف على تعزیز حقوق ورفاھیّة كّل طفٍل من خالل أّي عمل نقوم بھ. بالتّعاون مع شركائنا في 190 دولة ومنطقة نقوم بترجمة

 
التزامنا ھذا إلى واقع عملي، باذلین جھداً خاّصاً للوصول إلى األطفال األكثر ھشاشة واستقصاًء، وذلك من أجل صالح كّل األطفال، وفي كّل مكان.

 
للمزید من المعلومات حول الیونیسف وعملھا من أجل األطفال، یمكنكم زیارة الموقع اإللكتروني:

 
 www.unicef.org

 
YouTube و Facebook , ،Twitter  تابعوا الیونیسف على

 
للمزید من المعلومات یُرجى االتّصال بـ:

 
+967 712 223 001  ،  rmadhok@unicef.org ،راجات مدھوك/ الیونیسف- الیمن

 
+967-711-760-002 ، malasaadi@unicef.org ،محّمد األسعدي، الیونیسف- الیمن

 
+962 797 588 550 tkummer@unicef.org,  ، تمارا كومیر، مكتب الیونیسف اإلقلیمي
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