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 تحديث االستجابة للكوليرا
 6132أكتوبر  13

 

 ظرة عامةن

الكوليرا في اليمن، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد وباء أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان عن ظهور  6132من أكتوبر  2في 

 لضمة الكوليرية في اليمن.أثبت أصابتهم باحالة  20وقد تم فحص  6132حالة مشتبهة مع بداية نوفمبر  6101 وجودذكر 

لم يتم معالجته. وتأتي الكوليرا نتيجة  إذال المريض خالل ساعات قتالكوليرا هي عبارة عن مرض اإلسهال الحاد الذي يمكن أن ي

ويمكن  خفيفة  أعراض وأن معظم هؤالء المصابين ال تظهر عليهم أعراض أو تظهرلغذاء أو الماء الملوث بالبكتيريا، لتناول ا

أمر في غاية الصرف الصحي  والصالحة للشرب الماء معالجة الجفاف عن طريق الفم .توفير  معالجتها بنجاح باستخدام محلول

 .تنقلها المياهالكوليرا  وغيرها من األمراض  التي  انتقالللسيطرة على األهمية 

 

 إحصائية المفوضية السامية للسكان المعنيين في اليمن
 

269,255 

 الجئين مسجلين

9,087 

 طالبي لجوء تم تسجيلهم 

 مليون  2.18

 نازحين داخلين

 مليون 1

 نازحين عادوا إلي مواطنهم 

 

 استجابة المفوضية للكوليرا

ضعفه بالصراع  مخاطرة ونقاطتتفاقم قلق تحديدا  لالجئين وطالبي اللجوء والمجتمع المحلي في اليمن الذي يثير الالكوليرا  تفشي وباء

 والصرف الصحي أساس حقيقي لمنع الكوليرا الحادة. الصالح للشربالقائم وبتدهور الحالة اإلنسانية . ويعتبر الحصول على الماء 

التي تقوده وزارة الصحة العامة بالشراكة مع منظمة الصحة ة االستجابة للكوليرا وكجزء من التأهب الوطني للحاالت الطارئة وخط

واألشخاص المعنيين اآلخرين مشمولين في الخطة  وطالبي اللجوء العالمية والشركاء اآلخرين فان المفوضية تؤكد بان الالجئين

و المياه الصالحة للشرب النظافة واإلصحاح البيئي مات خدوو العالج لمراقبة والوقاية لمراكز ا وصوللل ولديهم القدرة  الوطنية

 .والعالجيةواألنشطة الرقابية  واالتصاالت

الكوليرا عن طريق دعم المنشئات الصحية الخاصة بالالجئين وطالبي تفشي وتهدف استجابة المفوضية إلي الوقاية والسيطرة على 

 وعدن ولحج وشبوة.اللجوء وكذا مجتمعاتهم المستضيفة المحلية في صنعاء 

151,649 

أشخاص تلقوا مساعدات صحية 

 6132من المفوضية في عام 

7,700 

 أقراص كلورة تم توزيعها 

5,835 

أشخاص استفادوا من التوعية 

 بالكوليرا

361 

أشخاص تم عالجهم 

 وأخرجوا من المستشفيات

84 

موظفي الصحة وموظفي 

المجتمع المحلي الذين تم 

 يراللكول تدريبهم حول االستجابة

70 

حاالت تم فحصها بما يخص 

 اإلسهال المائي والكوليرا

2 

محطات معالجة الجفاف 

 فمويا أنشأته المفوضية

1 

مركز معالجة الكوليرا أنشأته 

 المفوضية
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 :تتضمن استجابة المفوضية

  لحج لعزل الحالة وإدارتها.في تأسيس مركز لمعالجة الكوليرا في مخيم خراز 

 ولرصد  فافلجالمبكر لعالج ستقبال في ميفعة محافظة شبوه لتقديم االمركز في محافظة عدن ومعالجة الجفاف في مديرية بساتين في ل راكزتأسيس م
 الحاالت وإحالتها.

 أنظمة الرقابة لالكتشاف المبكر للحاالت بين األشخاص المعنيين للمفوضية ولمجتمعاتهم المحلية المستضيفة. تعزيز 

  مراكز أو مستشفيات العالج. إليإحالة الحاالت 

 ورفع  تدابير االستجابة للكوليرا مثل الكشف المبكر للحالةوالموظفين العاملين في المجتمع الصحي بشأن لشريك وموظفي الصحة المفوضية وبناء قدرات ا
 التقارير وتوعية المجتمع.

 لمائي الحاد ا واإلسهالة والمجتمع المحلي بشأن الوقاية والسيطرة على الكوليرا ين للمفوضيياألشخاص المعن والتواصل مع مجتمعالتوعية القائمة على ال
 وتعزيز الصحة العامة والتثقيف المجتمعي.

  مراقبة وفحص مصادر المياه وكذا الكلورة والسيطرة على العدوى في مخيم خراز.زيادة 
 

 ياجات المالية للمفوضية في اليمناالحت

 

 

 الالجئين واليمنيين يتلقون تثقيف وتوعية حول الكوليرا في مركز الرحابي الصحي المدعوم بدعم من المفوضية في صنعاء. تصوير: كي. حمود.     
 

128.6

55.3

(بالمليون)إجمالي متطلبات المفوضية 

(دوالر أمريكي-بالمليون )التمويل الذي تم الحصول عليه 

 للتواصل:

  mantoo@unhcr.orgشابيا مانتو، مسئول المعلومات العامة. 

 

 :الروابط

  UNHCRYemenوعلى الفيس بوك على الرابط  UNHCRYemen@  نرجو متابعتنا على تويتر على الرابط التالي 
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