
1

تقرير عن الوضع
 ديسمرب 2020

العدد رقم 12/ 2020 
 اليمن

 بفضل الرشاكة بني منظمة الصحة العاملية وحكومة أملانيا، يتم توفري الوصول املستدام إىل خدمات صحة األم والطفل،
 سيتمكن من خاللها 8,500 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد من تلقي خدمات التغذية والرعاية الطبية الشاملة يف 83

مركزًا للتغذية العالجية يف اليمن.     الصورة: منظمة الصحة العاملية/ عمر نرس

 االستجابة لسوء التغذية
 تواصل منظمة الصحة

 العاملية ورشكاؤها
 مكافحة سوء التغذية

 لدى األطفال يف اليمن،
 بينام تشهد اليمن عودة

 مستويات عالية من انعدام
األمن الغذايئ الحاد

صفحة 03

االستجابة للمالريا
 دعمت منظمة الصحة
 العاملية حملة الرش

 املوضعي للمالريا داخل
 األماكن املغلقة يف

 األجزاء الجنوبية من
 تهامة. تستهدف الحملة

 147 ألف أرسة يف 28
مديرية يف 6 محافظات

صفحة 06

 االستجابة للكولريا
 كجزء من دعمها لالستجابة

 الوطنية للكولريا يف اليمن،
 دعمت منظمة الصحة

 العاملية حملة التطعيم
 الفموي ضد الكولريا التي

 استهدفت 24000 أرسة
 يف محافظتي الضالع

وحرضموت
صفحة 07

أبرز العناوين
 دعم خدمات املياه والرصف

الصحي والنظافة العامة
 بدأت منظمة الصحة

 العاملية سلسلة من
 الدورات التدريبية حول

 إدارة مخلفات الرعاية
 الصحية وسبل التخلص منها

 لـ 225 عامالً من 45 منشأة
صحية من عدة محافظات
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  في 2020، بلغت نسبة الشحنات الُمرسلة من منظمة الصحة العالمية إلى اليمن 30 ٪ من إجمالي الشحنات المخصصة
إلقليم شرق المتوسط، والتي توفر اإلمدادات والمعدات الصحية األساسية لالستجابة لالحتياجات الصحية ـ

الصورة: منظمة الصحة العالمية ـ اليمن 

 العدد املقدر
  للسكان 30.5
مليون نسمة

 24.3
 مليون شخص بحاجة اىل 

املساعدات اإلنسانية

2,103
اإلصابات املؤكدة  

بكوفيد ـ 19 

17.9
 مليون شخص بحاجة اىل

الرعاية الصحية

قطاع الصحة
رشكاء كتلة الصحة

عدد املوظفني واملتعاقدين مع منظمة الصحة العاملية يف اليمن

 األشخاص املستهدفون باملساعدات – خطة االستجابة االنسانية 2020

لرت من املياه تم توفريه

لرت من الوقود تم توفريه

71

300

    مليون    

5,361,460

1,238,040

19

**********
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استجابة منظمة الصحة العاملية

 منظمة الصحة العاملية ورشكاؤها يواصلون
مكافحة سوء التغذية لدى األطفال

في 2020، دعمت منظمة الصحة العالمية 147 موقعًا للرصد التغذوي في 21 محافظة
الصورة: منظمة الصحة العالمية/ عمر نسر 
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المرحلي التصنيف  تحليل  أشار  ديسمبر،  أوائل   في 
 لليمن إلى أن 13.5 مليون (IPC) المتكامل لألمن الغذائي
 شخص (45 ٪ من السكان الذين تم تحليلهم) يعانون
(المرحلة الشديد  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام   من 
الرغم المرحلي) على  التصنيف   الثالثة وما فوق من 
الغذائية اإلنسانية. ويشمل المساعدات   من استمرار 
الخامسة المرحلة  في  شخص   16500 حوالي   ذلك 
 من التصنيف (وضع كارثي). عالوة على ذلك، تتوقع
عدد في   2021 ويونيو  يناير  بين  زيادة   الدراسة 
 األشخاص الذين من المرجح أن يواجهوا مستويات
العدد ليصل  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  من   عالية 
 الى 16.2 مليون شخص. ومن المرجح أن يرتفع عدد
 األشخاص المصنفين في الوضع الكارثي الى 47000
المتكامل المرحلي  للتصنيف  تحليل  وكان   شخص. 
أفاد أن سوء  2020 أكتوبر  الغذائي صدر في   لألمن 
 التغذية ارتفع بين األطفال في اليمن، حيث سجلت
 أعلى معدالت سوء التغذية على اإلطالق بين األطفال

دون سن الخامسة في بعض المناطق من البالد ـ

التغذية وسوء  الغذائي  األمن  تدهور  استمرار   ومع 
 في اليمن، تعمل منظمة الصحة العالمية مع الشركاء
التغذية مكافحة سوء  في  الصحية  السلطات   لدعم 
 بين األطفال. وكجزء من هذا الدعم تعاونت منظمة
والسكان العامة  الصحة  وزارة  مع  العالمية   الصحة 
التغذوي الرصد  نظم  وتعزيز  وصيانة  إنشاء   بهدف 
المواقع من  شبكة  وهي  اليمن.  أنحاء  جميع   في 
التي تعاني من معدالت مرتفعة لسوء المناطق   في 

التغذية ـ

 في 2020، تم فحص أكثر من 305,000 طفل وإحالتهم
 للعالج في 147 موقًعا للرصد التغذوي تدعمها منظمة
 الصحة العالمية في جميع أنحاء اليمن على الرغم من
حيث ـ19.  كوفيد  فيروس  يجسدها  التي   التحديات 
تتراوح الذين  األطفال  ثلث  من  يقرب  ما  أن   ُوجد 

 أعمارهم بين 6ـ59 شهرًا يعانون من الهزال الشديد أو
المتوسط، وظهر على حوالي ثلثيهم عالمات التقزم ـ

 ولزيادة فرص الوصول الى العالج لألطفال المصابين
طبية، بمضاعفات  المصحوب  الحاد  التغذية   بسوء 
 دعمت منظمة الصحة العالمية إلى حدود نوفمبر 2020
نصف من  أكثر  في  العالجية  للتغذية  مركًزا   97  عدد 
محافظة  22 في  اليمن  في  األولوية  ذات   المديريات 
 حيث وفرت لـ 12,943 طفالً العالج والحليب واألدوية
 مجاًنا. كما تم تقديم المشورة والتوعية التغذوية ألسر
 األطفال. وتشير األرقام إلى أن جودة الخدمة في هذه
حيث  ،2020 عام  في  مطرد  بشكل  تحسنت   المراكز 
الحاد التغذية  سوء  من  األطفال  من   ٪  91 عالج   تم 

المصحوب بمضاعفات طبية ـ

 إضافة إلى إدارة الحاالت في مراكز التغذية العالجية،
 فقد تم إجراء أنشطة وقائية بما فيها تقديم المشورة
وصغار الرضع  وتغذية  الطبيعية  الرضاعة   بشأن 
المشورة  األطفال، حيث تم خالل شهر نوفمبر تقديم 
 حول الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار األطفال
 وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها وسبل تحسين
تم كما  الرعاية.  مقدمي  من   1385 لـ  الممارسات   هذه 

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهم ـ

العالمية الصحة   وفي سياق كوفيدـ 19، تستمر منظمة 
تقديم لمعايير  التوجيهية  المبادئ  تطوير   بدعم 
الصحة العاملين في مجال  وتدريب  اآلمنة   الخدمات 
بناء يتم  المهنية. كما  لبناء وتنمية قدراتهم   والتغذية 
19 كوفيد-  عالج  مراكز  في  الطبي  الطاقم   مهارات 
 وفرق االستجابة السريعة لتقييم وعالج األطفال الذين
 يعانون من سوء التغذية الحاد الذين يتم عالجهم في
تتبع آلية  وأثناء  الداخليين  المرضى  رعاية   مرافق 

المخالطين وفي مخيمات النازحين والالجئين
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 دورات تدريبية حول إدارة
مخلفات الرعاية الصحية

 في ديسمبر، بدأت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ سلسلة
أنشطة مخلفات  إدارة  حول  التدريبية  الدورات   من 
45 العاملين الصحيين من  225 من  لـ   الرعاية الصحية 

منشأة صحية من عدة محافظاتـ 

معرفة تحسين  إلى  التدريبية  الجلسات   وتهدف 
 وممارسات العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن

بالمخاطر المستشفيات وزيادة وعيهم   إدارة مخلفات 
 المتعلقة بإدارة مخلفات الرعاية الصحية وأهمية دورهم

ومسؤولياتهم في هذا الصددـ 

 وتشكل ممارسات النظافة والتطهير أهمية خاصة في
 الدورات حيث يتم تدريبهم على عمليات فصل المخلفات
وتشغيل المخلفات  وتخزين  اآلمن  التداول   وتدابير 

وصيانة تقنيات المعالجةـ 

 وتقول الدكتورة ابتسام علي، مدربة في قسم مكافحة
 العدوى وإدارة المخلفات الطبية: "يتعرض عاملو الرعاية
الناقلة الطبية  النفايات  بإدارة  والمعنيون   الصحية 
 للعدوى للعديد من المخاطر التي قد تشكل تهديًدا أكبر
 من األمراض األساسية نفسها إذا لم يتم التعامل معها

والتخلص منها بالشكل الصحيحـ 

 وتضيف سلوى أحمد، متدربة من مرفق سارالغني الصحي
 في محافظة البيضاء:” يمكننا اآلن تحديد فئات مختلفة
 من النفايات الطبية وكيفية التعامل مع كل منها من حيث

الفصل والجمع والتخزين واإلدارة اآلمنة”ـ 

 وفي سبتمبر 2020، اتفقت منظمة الصحة العالمية مع مركز
 الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية على تنفيذ مشروع
المياه خدمات  لتحسين  أمـريكي  دوالر  ماليين   7  بقيمة 
المياه جودة  ومراقبة  العامة  والنظافة  الصحي   والصرف 
 في المرافق الصحية المستهدفة في المناطق ذات األولوية

حول اليمنـ 

 ويقول الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية
والصرف المياه  خدمات  تحسين  "سيسمح  اليمن:   في 
 الصحي والنظافة الصحية على مستوى المستشفيات بدعم
 األداء الوظيفي لبرامج الصحة الوقائية بما يشمل رعاية
الرئوي االلتهاب  على  والقضاء  الوالدة،  حديثي   األطفال 

واإلسهال لدى األطفال، ومكافحة الكوليرا"ـ 

 ويضيف د. إسماعيل: "سيساعد المشروع على تعزيز اإلدارة
 اآلمنة والسليمة بيئيًا لمخلفات الرعاية الصحية والوقاية
الضارة، وذلك من خالل والبيئية  الصحية  المخلفات   من 
 تعزيز ممارسات مكافحة العدوى وتدريب موظفي الرعاية

".الصحية على ممارسات آمنة إلدارة المخلفات

653,000 شخص في من  أكثر  المشروع  من   وسيستفيد 
المديريات ذات األولوية في جميع أنحاء اليمنـ 

 ورشة عمل في المكال حول إدارة مخلفات أنشطة الرعاية الصحية لـ 25 مشارًكا من خمسة مرافق صحية في محافظتي شبوة
وحضرموت بدعم من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. الصورة: منظمة الصحة العالمية- اليمن
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حملة مكافحة املالريا مبنطقة تهامة

العامة الصحة  وزارة  العالمية  الصحة  منظمة  دعمت  اليمن،  في  المالريا  لمكافحة  الوطني  البرنامج  من   كجزء 
 والسكان في إجراء حملة الرش الموضعي للمالريا لألماكن المغلقة (22 ديسمبر 2020 - 1 يناير 2021) في المناطق
 الجنوبية من منطقة تهامة. وتم حشد 281 فريق رش (1529 عامالً) الستهداف 147,000 أسرة في 28 مديرية في
 6 محافظات (الحديدة والمحويت وريمة وذمار وإب وتعز). وستعمل حملة الرش على حماية أكثر من مليون

شخص من المالريا واألمراض األخرى التي ينقلها البعوض ـ

عامل رش يمأل البخاخ في منطقة الضاحي بمحافظة الحديدة. الصورة: منظمة الصحة العالمية- اليمن
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 حملة تطعيم فموي ضد الكولريا
مبحافظتي الضالع وحرضموت

دعم املرافق الصحية

متطوعة صحية تقدم التطعيم الفموي ضد الكوليرا لطفل في مركز ذي جالل الطبي في مديرية األزارق ـ

بمحافظة واألزارق  الضالع  مديريتي  في   شخص 
تم حضرموت  بمحافظة  حجر  مديرية  وفي   الضالع. 
 نشر 46 فريق رش للوصول إلى 40 ألف شخص. وتم
 تنفيذ الحملة بالشراكة مع اليونيسف من خالل مشروع

الصحة والتغذية الطارئ الممول من البنك الدولي ـ

في للكوليرا  الوطنية  لالستجابة  دعمها  من   كجزء 
 اليمن، دعمت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر حملة
 تطعيم فموي ضد الكوليرا استهدفت 24,000 أسرة في
الصحة الضالع وحضرموت. نشرت منظمة   محافظتي 
 العالمية 169 فريًقا للرش بهدف الوصول إلى 162,000

األكسجين اسطوانات  ملئ  إعادة  الدعم   ويتضمن 
االستجابة ومستلزمات  المختبرات  إمدادات   وتوفير 
غسيل ولوازم  الشخصية  الوقاية  ومعدات   للكوليرا 

الكلى وغيرها من اإلمدادات الطبية ـ

 إضافة إلى ذلك فقد استمرت منظمة الصحة العالمية
استمرارية لضمان  المستهدفة  المستشفيات   بدعم 

 استمرت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2020 في
 دعم المرافق الصحية من خالل برنامج متعدد األوجه
 يتضمن دعم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة
محافظات عدة  في  الكلى  غسيل  ومراكز   المركزية 
وحضرموت وحجة  والمحويت  وريمة  الحديدة   منها 
بهدف الطبية  والمستلزمات  األدوية  توفير  خالل   من 
األساسية. الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم   ضمان 
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توفري الوقود واملياه
 استمرت منظمة الصحة العالمية في توفير الدعم في
المستهدفة الصحية  للمرافق  والمياه  الوقود   مجال 
الرعاية خدمات  توفير  واستمرار  تشغيلها   لضمان 
تم ديسمبر2020،  وفي  للحياة.  المنقذة   الصحية 

اإلصابات. رعاية  خدمات  وتوفير  الوظيفي   األداء 
حزمة و40  عامة  جراحة  حزمة   72 الدعم   وشمل 
أدوات على  تحتوي  حزم  و8  العظام  تقويم   جراحة 
األوعية أدوات  حزم  و8  العيون  إصابات   لعالج 
تم والطوارئ  الحوادث  جراحة  حزمة  و18   الدموية 
جميع في  الرئيسية  اإلحالة  لمستشفيات   توفيرها 

أنحاء البالد ـ

مساعدات العالمية  الصحة  منظمة  وفرت   2020  في 
لـ دوالر  مليون   103 من  أكثر  قيمتها  تبلغ   إنسانية 
بنسبة (ارتفاع  اليمن  أنحاء  جميع  في  موقع   1,470 
 ٪159 مقارنة بـ 2019). وشمل الدعم سيارات اإلسعاف
اللقاحات حفظ  وثالجات  المقطعي  التصوير   وأجهزة 
 ومواد غسيل الكلى ومعدات المستشفيات والمختبرات

واألدوية ومستلزمات التغذيةـ

 توفير1,238,04 لتر لـ 252 مرفق صحي في جميع أنحاء
 البالد إضافة إلى توفير 5,361,460 لتر من المياه لـ 50
وريمة الحديدة وحجة  محافظات  في   منشأة صحية 

والمحويت وحضرموت ـ

 توفير الوقود لمستشفى السبعين، العاصمة صنعاءـ 
الصورة: منظمة الصحة العالمية/ عمر نسر
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تحديث الوضع الوبايئ

كوفيد ـ 19
 في ديسمبر 2020 أبلغت السلطات الصحية عن 16 حالة إصابة جديدة مؤكد بفيروس كوفيد-19 وأربع وفيات
 مرتبطة بها و11 حالة تعافي، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة المبلغ عنها إلى 2,103 حالة و611 حالة

.وفاة و1,396 حالة تعافي

19 ال تعكس حقيقة الوضع الصحي في اليمن ألسباب ـ   ال يزال الشركاء الصحيون قلقين من أن أرقام كوفيد 
 مختلفة منها عدم اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بإصابتها بسبب ضعف قدرات االختبار الالزمة في بعض المناطق
 أو التأخر في طلب العالج في حين يخشى آخرون من وصمهم بالعار من قبل مجتمعاتهم المحلية في حال ثبتت
 إصابتهم بالمرض. البعض قد يجد صعوبة في الوصول إلى مراكز العالج أو الخوف من السعي لطلب الرعاية

الصحية. هذا القصور يشير إلى احتمال وجود إصابات بأعداد كبيرة لم تظهر عليهم بعد أعراض المرض ـ

 للحصول على تقييم أفضل لوضع كوفيد ـ19 في اليمن يعمل شركاء العمل اإلنساني في الميدان من أجل زيادة
 الترصد، وإرسـال موظفين مخصصين لكوفيدـ  19 -ضمن نطاق الوكاالت، وتتبع أثر كوفيدـ  19 على برامج الرعاية
الرسـائل العامـة، وتنقيـح  ً بدعـم األنظمـة الصحيـة  أيضـًا  الشـركاء  الروتينيـة ذات األولويـة وسيسـتمر   الصحية 

لتشـجيع التغييـر السـلوكي، وتعزيـز قـدرات وحـدات العنايـة المركـزة ـ

االستجابة استراتيجيات  تحسين  على  العالمية  الصحة  منظمة  تعمل  للفيـروس  تاليـة  موجـات  ألي   اسـتعدادا 
الفني والتدريب واختبار  الخاصة بها بما فيها الترصد وتتبع المخالطين واالتصاالت بشأن المخاطر والتوجيه 

الحاالت والتحقق منها وتوفير األجهزة واإلمدادات الطبية الالزمة ـ

المصدر- التقرير الشهري لالستعداد واالستجابة لـكوفيدـ  19 الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن ديسمبر 2020



 تقرير عن الوضع ديسمرب 2020

الكولريا

الدفترييا

 بين 1 يناير و27 ديسمبر 2020، تم اإلبالغ عن 229887 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و78 حالة وفاة مرتبطة
 بالمرض من المحافظات الشمالية 73 حالة وفاة مرتبطة. خالل األسابيع الوبائية األربعة السابقة، تم اإلبالغ عن
61 ٪ من الحاالت المشتبه بإصابتها من أربع محافظات: تعز (21 ٪) الحديدة (17 ٪) صنعاء (12 ٪) والبيضاء (11 ٪) ـ
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الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020

الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020

 بين 1 يناير و27 ديسمبر 2020، تم اإلبالغ عن 1,425 حالة دفتيريا محتملة بما في ذلك 116 حالة وفاة مرتبطة بها
 من المحافظات الشمالية. خالل األسابيع الوبائية األربعة السابقة، أبلغت 13 محافظة عن وجود حاالت محتملة
 إصابتها. حيث كانت 61 ٪ من الحاالت المشتبه بها التي تم اإلبالغ عنها من خمس محافظات: ذمار (15 ٪) أمانة

العاصمة (13 ٪) صعدة (12 ٪) الحديدة (11 ٪) وحجة (10 ٪) ـ
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حمى الضنك
وفاة حالة  الضنك و80  بحمى  إصابتها  يشتبه في  51455 حالة  اإلبالغ عن  تم   ،2020 ديسمبر  يناير و27   1  بين 
 مرتبطة بها من المحافظات الشمالية. خالل األسابيع الوبائية األربعة السابقة، كانت 97 ٪ من الحاالت المشتبه بها

التي تم اإلبالغ عنها من ثالث محافظات: الحديدة (46 ٪) مأرب (26 ٪) وحجة (25 ٪) ـ

الحصبة
 بين 1 يناير و27 ديسمبر 2020، تم اإلبالغ عن 4،054 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة و13 حالة وفاة مرتبطة بها من
 المحافظات الشمالية. خالل األسابيع الوبائية األربعة السابقة، كانت ٪87 من الحاالت المشتبه بها التي تم اإلبالغ
 عنها من ثالث محافظات: صعدة (72 ٪) أمانة العاصمة (9 ٪) والبيضاء (6 ٪). يمثل األطفال دون سن الخامسة

83 ٪ من إجمالي الحاالت المشتبه بإصابتها ـ
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الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020

الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020
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SARI (العدوى التنفسية الحادة الوخيمة)
 بين 1 يناير و27 ديسمبر 2020، تم اإلبالغ عن 5,769 حالة مشتبه بإصابتها بالعدوى التنفسية الحادة الوخيمة
 و304 حالة وفاة مرتبطة بها من المحافظات الشمالية. خالل األسابيع الوبائية األربعة الماضية، كانت 93 ٪ من
 الحاالت المشتبه بها التي تم اإلبالغ عنها من أربع محافظات: ذمار (49 ٪) أمانة العاصمة (29 ٪) صعدة (8 ٪)

وعمران (7 ٪) ـ

الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020
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التغذية
 خالل شهر نوفمبر تم فحص 37,799 طفالً دون سن الخامسة للكشف عن
 جميع أشكال سوء التغذية، 26٪ منهم كانوا أقل من ستة أشهر. يعود هذا
شهدته الذي  الحاد  االنخفاض  بعد  السنوي  المتوسط  الى  بالمعدل   العدد 
إلى زيادة عدد التحسن  ُيعزى هذا  2020. ويمكن أن   البالد في شهر مايو 
مكافحة تدابير  إلى  إضافة  البرنامج  نطاق  لتوسيع  نتيجة  اإلبالغ   مواقع 
 العدوى وتقييم القياسات البشرية اآلمنة الموضوعة للحفاظ على الوصول
 اآلمن إلى الترصد. إضافة إلى الحفاظ على ثقة السكان في قدرة النظام
 على توفير خدمات التغذية اآلمنة، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد ـ 19. تم
 تأكيد هذه النتيجة أيًضا من خالل زيادة عدد المواقع التي تتوفر بها مواد

مكافحة العدوى ومعدات الوقاية الشخصية وفًقا للرسم البياني أدناه ـ

الحاالت املشتبه بإصابتها بني األسابيع الوبائية 1 يف 2019 و52 يف 2020

 تم الكشف عن الهزال الحاد في محيط منتصف العضد                في من 
     إجمالي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهًرا الذين تم
محافظتي في  المعدالت  أعلى  تسجيل  مع   ،2020 نوفمبر  في   فحصهم 
 الحديدة وصعدة. وتم إحالة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد

إلى خدمات التغذية المناسبة ـ

(MUAC)
 % 16.5 
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