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خـراً مــن مصــر ،إىل غرفــة الطــوارئ يف مستشــفى بمدينــة عــدن يف وقــت ســابق مــن
ذهــب يمنــي ،عــاد مؤ ـ
هــذا الشــهر ملعاناتــه مــن أ ـعـراض تشــبه أ ـعـراض األنفلو ـنـزا – حمــى وســعال .أخــذ الطاقــم الطبــي تاريخــه
الطبي وبعض التفاصيل األخرىُ ،
وشخص مؤقتاً بمرض فريوس كورونا املستجد (كوفيد .)19-بعدها،
غــادر الطاقــم الطبــي بأكملــه وكذلــك ا ـملـرىض يف قاعــة االنتظــار املستشــفى وهــم يف حالــة مــن الذعــر ،مــا ـتـرك
حـرة وموصــوم بالعــار.
املريــض يف ـ
يعمــل العل ـمـاء حتــى هــذه اللحظــة عــى فهــم كوفيــد .-19ويف هــذه األث ـنـاء أربكــت املعلومــات الك ـثـرة
واملتناقضــة يف بعــض األحيــان النــاس .انتشــر فــروس كورونــا املســتجد يف كافــة البلــدان تقريبــاً يف غضــون
أشــهر فقــط ،وبحســب جامعــة جونــز هوبكينــز ،فــإن هنــاك أكــر مــن  440,000حالــة مؤكــدة حتــى 25
مارس/آذار – من شبه املؤكد أن األرقام الفعلية أكرث – وحوايل  20,000حالة وفاة (((.اإلصابات الجديدة
سـرتفع عــدد الحــاالت املؤكــدة مــع توســع نطــاق اختبــارات كورونــا
بفــروس كورونــا يف إزديــاد وبالتــايل ـ
ليشــمل املزيــد مــن النــاس .وحتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر ،كانــت اليمــن هــي الدولــة الوحيــدة يف منطقــة
بلــدان شــرق املتوســط ،والتــي تضــم  22دولــة ،التــي لــم تســجل أي حالــة مؤكــدة .وبعــد تصنيــف منظمــة
الصحة العاملية فريوس كورونا بالوباء العاملي “جائحة” ،علت العديد من األصوات املحذرة أنه من بعد
تفــي الو ـبـاء يف الصــن وأوروبــا ،مــن املتوقــع قــدوم موجــة ثالثــة مــن الو ـبـاء يف البلــدان التــي تعــاين مــن نظــم
(((
صحيــة هشــة وأزمــات إنســانية ونزاعــات.
وبحســب الدالئل ،ينتقل فريوس كورونا من خالل االتصال املباشــر بالرذاذ التنفيس الصادر عن شــخص
مصــاب حتــى عندمــا ال تظهــر عليــه أي أ ـعـراض .كمــا قــد يعيــش الفــروس عــى األســطح لســاعات أو أليــام.
حـول تشــابه تفــي
وال يوجــد أي دليــل يثبــت انتقــال فــروس كورونــا عــر الهــواء (((.وال ـيـزال الجــدل قائمــاً ـ
فــروس كورونــا املســتجد بالفريوســات املوســمية األخــرى – أي أن انتقــال العــدوى ســيقل يف الطقــس
(((
الحــار والرطــب كمــا هــو الحــال مــع فــروس اإلنفلو ـنـزا – ولكــن ال يشء محســوم بعــد عــى هــذا الصعيــد.
وبحســب منظمــة الصحــة العامليــة ،تشــر األدلــة املتو ـفـرة إىل أن كوفيــد 19-يســتطيع أن ينتشــر يف جميــع
املناطــق ويف أي منــاخ (((.منــاخ اليمــن املت ـنـوع واملواســم املحــدودة تجعلــه غــر حصــن أمــام كل االحتمــاالت.
ولكــن ،املناطــق الشــمالية تحديــداً ذات الكثافــة الســكانية العاليــة واملنــاخ البــارد والجــاف ســتكون أكــر
عرضــة النتقــال الو ـبـاء وتفشــيه يف الطقــس البــارد.

“ )1حــاالت االصابــة بفــروس كورونــا يف العالــم كمــا نشــرها مركــز علــوم وهندســة النظــم” ،جامعــة جونــز هوبكينــز 25 ،مــارس/آذار https://coronavirus.jhu. ،2020
edu/map.html
خـراء يحــذرون األكــر ضعفــاً يف العالــم مــن املوجــة الثالثــة لفــروس كورونــا” ،الغارديــان 20 ،مــارس/آذار https://www.theguardian. ،2020
 )2كميــل أحمــد“ ،ال ـ
com/global-development/2020/mar/20/worlds-most-vulnerable-in-third-wave-for-covid-19-support-warn-experts
“ )3اله ـبـاء الجــوي واالســتقرار الســطحي لـ  SARS-CoV-2مقارنــة مــع “ ”SARS-CoV-1مجلــة نيــو إنجالنــد الطبيــة 17 ،مــارس/آذار https://www.nejm.org/ ،2020
doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true
 )4مارك ليبسيتش“ ،موسمية  :SARS-CoV-2هل يختفي فريوس كورونا من تلقاء نفسه يف الطقس الحار؟” مركز ديناميات األمراض املعدية ،مدرسة يت إتش تشان
للصحة العامة يف هارفارد/https://ccdd.hsph.harvard.edu/will-covid-19-go-away-on-its-own-in-warmer-weather ،
حـول فــروس كورونــا للعامــة :دحــض الخرافــات” ،منظمــة الصحــة العامليــةhttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel- ،
“ )5نصائــح ـ
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

 | 4فيروس كورونا (كوفيد ،)19-ما الذي يتوجب فعله في اليمن؟

يجسد اليمن ،الذي دخل مؤخراً عامه السادس من الحرب ،أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حالياً.
ضـرب
صـراع املحتــدم (((.وبالتــايل تفــي هــذا الو ـبـاء ،الــذي ـ
كمــا يعــاين البلــد مــن نظــام صحــي هــش بفعــل ال ـ
أكــر اقتصــادات العالــم ،ســيكون يف اليمــن كاريث .تشــمل العوامــل التــي مــن شــأنها أن تســاعد يف تفــي
شـرب والصــرف الصحــي واأل ـعـراف االجتماعيــة
الو ـبـاء :ضعــف النظــام الصحــي وســوء البنيــة التحتيــة مليــاه ال ـ
التــي تشــجع عــى التجمعــات مثــل مجالــس مضــغ القــات.
حـرب أكــر عــدد مــن حــاالت الكو ـلـرا املشــتبه بهــا إذ ســجلت أكــر مــن  2.3مليــون
ســجل اليمــن خــال ال ـ
حالــة مُ شــتبه بإصابتهــا با ـملـرض منــذ  (((.2017خــال عمــي يف اليمــن عــام  ،2019بــدا واضحــاً ضعــف النظــام
الصحــي الــذي يكافــح مــن أجــل مواجهــة الطلــب املرتفــع عــى الخدمــات الصحيــة األساســية والــذي يعــاين
األسـرة يف وحــدات العنايــة املر ـكـزة .تلعــب املســاعدات الخارجيــة دو ًرا حيويًــا يف إنقــاذ األرواح
مــن نقــص ّ ـ
وحمايــة نظامنــا الصحــي مــن االنهيــار التــام.
وبحسب اليونيسف ،يحتاج أكرث من  7ماليني يمني إىل خدمات ملعالجة سوء التغذية أو الوقاية منها،
بمــا يف ذلــك مليونــا طفــل دون ســن الخامســة ومليــون ا ـمـرأة حامــل وأم مرضعــة بحاجــة إىل ـعـاج عاجــل
لســوء التغذيــة الحــاد (((.يــؤدي ســوء التغذيــة الحــاد إىل نقــص مناعــة الجســم إذا لــم يُعالــج ،مــا ينعكــس
ســلباً عــى قــدرة هــذه املجتمعــات عــى مواجهــة التفــي املحتمــل لفــروس كورونــا وجعــل تأثرياتــه أســوأ
(((
بكثــر.
تــويص منظمــة الصحــة العامليــة بغســل اليديــن بشــكل منتظــم ومســهب ملنــع العــدوى .ولكــن قــد يشــكل
هــذا تحديــاً يف اليمــن الــذي تفتقــر العديــد مــن مناطقــه إىل امليــاه النظيفــة .ســاهمت عوامــل عــدة مثــل عــدم
الحصول عىل املياهاملأمونة وعدم توفر خدمات الصرف الصحي األساسية بانتشار الكولريا بشكل سريع
يف البــاد ((1(.هــذا وتفتقــر امليزانيــة املوضوعــة للميــاه والنظافــة والصــرف الصحــي ضمــن خطــة االســتجابة
(((1
صـول عــى التمويــل.
اإلنســانية لليمــن إىل  %55مــن املبلــغ املطلــوب بإنتظــار الح ـ

“ )6خطة االســتجابة اإلنســانية لعام  ،”2019مكتب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابع لألمم املتحدة ،فرباير/شــباط https://yemen.un.org/sites/default/ ،2019
files/2019-08/2019_Yemen_HRPV
_ 21.pdf
“ )7أكــر مــن  50حالــة كو ـلـرا مُ شــتبه بهــا يف الســاعة الواحــدة خــال خمــس ســنوات يف اليمــن” ،أوكســفام 23 ،مــارس/آذار https://reliefweb.int/report/ ،2020
yemen/50-suspected-cholera-cases-every-hour-five-years-yemen
“ )8تقريــر الوضــع اإلنســاين يف اليمــن” ،اليونيســف 31 ،ديســمرب/كانون األول https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2019
UNICEF%20Yemen%20Situation%20Report_Year%20End%202019.pdf
“ )9سؤال وجواب :سوء التغذية وحاالت الطوارئ”  ،منظمة الصحة العاملية  20 ،يناير/كانون الثاين https://www.who.int/news-room/q-a-detail/ ،2020
q-a-malnutrition-and-emergencies
حـرب اليمــن عامهــا الخامــس” موقــع ريليــف ويــب 12 ،أبريل/نيســان https://reliefweb.int/report/ ،2019
خـول ـ
 )10غــاري والــش“ ،امليــاه شــريان الحيــاة مــع د ـ
yemen/water-lifeline-yemen-s-war-enters-fifth-year
“ )11خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  – 2019وضع التمويل” ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة 31 ،ديسمرب/كانون األول https://www. ،2019
humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/yhrp_funding_status_31122019.pdf
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را ســتكون عواقبــه وخيمــة عــى تدابــر االســتعداد واالحتــواء
تمثــل االنقســامات يف اليمــن تحد ًيــا كبـ ً
واملكافحــة ((1(.وتح ـتـاج مواجهــة األوبئــة إىل اســتجابة منســقة وســيادة القانــون وأنظمــة صارمــة .وعــى
األرجــح أن تختلــف كيفيــة االســتجابة للو ـبـاء بــن منطقــة وأخــرى بحســب الطــرف املســيطر.
بالعــودة إىل املريــض الــذي ـُتـرك بمفــرده يف غرفــة الطــوارئ يف املستشــفى يف عــدن بعــد أن ُشــخص مؤقتــاً
جـاءت نتيجتــه ســلبية.
جـرت إختبــاراً ـ
بإصابتــه بفــروس كورونــا ،وصلــت الســلطات الصحيــة وأ ـ
لكــن مــا حــدث يف املستشــفى كان صادمــاً للغايــة .كانــت ردة فعلهــم غريزيــة ،مدفوعــة بالهلــع والخــوف
مــن وصمــة العــار ،ولكنهــا كانــت غــر متوقعــة أبــداً مــن العاملــن يف الرعايــة الصحيــة .ومــا ينــذر بالخطــر
ويعتــر مقلقــاً هــو افتقــار العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة يف اليمــن إىل التدريــب الــازم والحمايــة
املطلوبة من كوفيد  .19 -يجب اتخاذ تدابري عاجلة ال سيما عىل مستوى التأهب وتوفري التدريب لكيفية
عـاج
تحديــد ا ـملـرىض املحتملــن وتجهيــز املستشــفيات العامــة والخاصــة باختبــارات الكشــف وبروتو ـكـوالت ال ـ
جـراءات الالزمــة ملواجهــة وصمــة العــار االجتماعيــة وصــون
وأدوات الحمايــة .ومــن الضــروري أيضــاً وضــع اإل ـ
(((1
كرامــة األشــخاص املصابــن يف حــال وصــل فــروس كورونــا إىل اليمــن (آمــل أال يحــدث ذلــك).

املبادرات الحالية
يف فرباير/شــباط ،بــادرت مجموعــة الصحــة ( )Yemen Health Clusterيف اليمــن – وهــي منصــة تنســق
أنشطة يف املجال الصحي بقيادة منظمة الصحة العاملية – بوضع إجراءات التأهب واالستجابة لفريوس
جـراءات أيــن سـ ُيعزل ا ـملـرىض
عـاء وعــدن .حــددت هــذه اإل ـ
كورونــا بالتعــاون مــع وزارة الصحــة اليمنيــة يف صن ـ
ُ
املحتملني ،وتم تجهيز الغرف يف املستشفيات التي يقع معظمها بالقرب من املطارات .أرسلت اختبارات
عـاء وعــدن واملــكال ،كمــا وصــل دفعــة
الكشــف عــن فــروس كورونــا إىل بعــض املخ ـتـرات املركزيــة يف صن ـ
إضافيــة مــن هــذه االختبــارات إىل عــدن يف  24مــارس/آذار ،حســبما أكــدت منظمــة الصحــة العامليــة ((1(.كمــا
قامــت وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة بمعا ـيـرة أج ـهـزة تفاعــل البولي ـمـراز املتسلســل( ((1()PCRيف
املدن الثالثة الستخدامها يف الكشف عن فريوس كورونا عرب اختبار عينات من الحلق أو األنف .أما نظام
 )12ســامح العولقــي“ ،تفــكك النظــام الصحــي يف اليمــن أث ـنـاء ال ـنـزاع :التأثــر عــى الوضــع الصحــي والتغــذوي للســكان الضع ـفـاء” ،السياســات الصحيــة الدوليــة 18 ،مــارس/
آذار https://www.internationalhealthpolicies.org/blogs/yemens-health-system-fragmentation-during-the-conflict-the- ،2019
/impact-on-the-health-and-nutrition-status-of-a-vulnerable-population
“ )13وصمــة العــار االجتماعيــة مرتبطــة بفــروس كورونــا” ،االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر واليونيســف ومنظمــة الصحــة العامليــة 24 ،فربايــر/
شــباط https://www.epi-win.com/sites/epiwin/files/content/attachments/2020-02-24/COVID19%20Stigma%20Guide%20 ،2020
24022020_1.pdf
 )14منظمــة الصحــة العامليــة“ ،جلســة إعالميــة بشــأن فــروس كورونــا” ،فيســبوك 24 ،مــارس/آذار https://www.facebook.com/1403873126566958/ ،2020
videos/253816865637369
 )15أجهزة تفاعل البوليمرياز املتسلسل :تقنية تشخيص مخربي بدقة عالية..
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اإلنذار املبكر عىل مستوى البلد لجمع تقارير عن األمراض املعدية ،فهو يُعمل به منذ قبل الوباء ((1(.كما
حـول فــروس كورونــا.
شـرت العديــد مــن املــواد عــى منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي لنشــر التوعيــة ـ
ُن ـ
وأنشــأت منظمــة الصحــة العامليــة ووزارة الصحــة خطــوط هاتفيــة ســاخنة لإل ـبـاغ عــن الحــاالت املشــتبه فيهــا
بفــروس كورونــا .وهنــاك أيضــاً العديــد مــن املبــادرات املحليــة مثــل حملــة يقودهــا شــباب يمنيــون لنشــر
الوعــي .ومــع ذلــك ،ال ـيـزال هنــاك الكثــر الــذي يجــب فعلــه لضمــان التأهــب الــازم وتوفــر إختبــارات الكشــف
الكافيــة.

ما الذي يجب القيام به؟
الوقــت ثمــن للغايــة وهــو لصالــح اليمــن حتــى اآلن بإعتبــار عــدم وجــود إصابــات مؤكــدة هنــاك .وبالتــايل،
هنــاك املزيــد مــن الوقــت لالســتعداد بشــكل أفضــل واتخــاذ تدابــر وقائيــة .ومــن شــأن التعلــم مــن تجــارب
البلدان املتضررة أن يساهم بشكل كبري يف التخفيف من تأثري الوباء يف اليمن .وبناء عىل الركائز الثمانية
ملنظمــة الصحــة العامليــة( ((1للتأهــب واالســتجابة يف مجــال الصحــة العامــة ملواجهــة فــروس كورونــا ،يجــب
اتخــاذ التدابــر التاليــة:

تعزيز النظام الصحي
يجــب الحفــاظ عــى التدخــات والجهــود الجاريــة لتعزيــز النظــام الصحــي يف اليمــن .مــا يســتدعي القلــق هنــا
خـريت
هــو أن هــذه التدخــات قــد تتلقــى تمويـ ًـا أقــل بينمــا ي ـلـوح فــروس كورونــا يف األفــق .ومثـاً ،بحســب ـ
يف اليمن يف إدارة مشروع حزمة الخدمات الصحية الدنيا املمول من قبل منظمة الصحة العاملية والذي
يقدم الدعم لثمانية مناطق ذات أولوية ((1(،أعتقد أن هذا النوع من الجهود مبتكر وذات فعالية ويؤمن
(((1
تغطية شــاملة.

شـرة الوبائيــة األســبوعية ،منظمــة الصحــة العامليــة 25 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين –  1ديســمرب/كانون األول
“ )16اليمــن :وجــود نظــام اإلنــذار املبكــر يف املرافــق الصحيــة” ،الن ـ
http://yemenhc.org/wp-content/uploads/2019/12/Epidemiological-Bulletin_Week_48-2019-.pdf ،2019
“ )17منصة شركاء كوفيد – 19-الخطوات التالية” ،منظمة الصحة العامليةhttps://covid-19-response.org/next-steps ،
 )18توفــر حزمــة الخدمــات الصحيــة الدنيــا يف اليمــن الدعــم يف املجــاالت التاليــة :الخدمــات العامــة ورعايــة املصابــن بصدمــات والصحــة اإلنجابيــة /صحــة األم واملولــود ورعايــة
األطفال والصحة النفســية والدعم النفيس واالجتماعي والتغذية واألمراض غري املعدية واألمراض املعدية ،والصحة البيئية يف املرافق الصحية.
“ )19حزمــة الخدمــات الدنيــا – شــريان الحيــاة للضع ـفـاء يف املناطــق النائيــة” ،منظمــة الصحــة العامليــة 19 ،فرباير/شــباط http://www.emro.who.int/yem/ ،2019
yemen-news/the-minimum-service-package-a-lifeline-for-the-vulnerable-in-remote-areas.html
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يجــب عــى الــدول املانحــة ومنظمــات املســاعدات االنســانية االســتمرار يف االســتثمار يف هــذه الجهــود .وإذا
تحول التمويل نحو “األمن الصحي” يف هذه املرحلة – كما هو متوقع – من دون الحفاظ عىل الخدمات
الصحيــة األساســية ،فقــد نشــهد انهيــا ًرا تامً ــا للنظــام الصحــي يف اليمــن ((2(.وبالتــايل إهمــال الخدمــات
الصحيــة األساســية قــد يكــون لــه تأ ـثـراً كارثيــاً أســوأ بكثــر مــن فــروس كورونــا نفســه.

حماية العاملني يف مجال الرعاية الصحية
يجب تحديث بروتوكوالت الوقاية ومكافحة انتشار العدوى والعالج يف كل أنحاء البالد؛ يف ضوء ظهور
فــروس كورونــا يف العالــم ،ويجــب التقيــد بهــا بشــكل صــارم عــى جميــع مســتويات الخدمــات الصحيــة مــع
الرتكيــز عــى أقســام الطــوارئ والعيــادات الخارجيــة ((2(.كمــا يجــب تفعيــل أنظمــة اإل ـبـاغ واإلحالــة املحــددة
لفــروس كورونــا ضمــن الشــبكة الحاليــة ملراقبــة األ ـمـراض فــوراً .يجــب عــى وزارة الصحــة التأكــد مــن توفــر
مــا يكفــي مــن معــدات الحمايــة الشــخصية .هــذا أمــر بالــغ األهميــة ملكافحــة الفــروس ،وهــو يشــكل تحديــاً
شـراك
حتــى يف البلــدان املتقدمــة .وبالتــايل ،مــن املفيــد البحــث عــن طــرق بديلــة إلن ـتـاج معــدات وقائيــة مثــل إ ـ
ظـراً إىل العــدد املحــدود مــن املنافــذ العاملــة والنقــص
طـاع الخــاص واملنتجــن املحليــن لصناعتهــا .ون ـ
الق ـ
صـول الشــحنات الدوليــة ولكــن يجــب النظــر باســتريادها
العاملــي يف هــذه املعــدات ،ســيكون مــن الصعــب و ـ
يف كل األحــوال.

إعادة تصميم برامج سوء التغذية
يجب تبني نهج جديد للتعامل مع سوء التغذية .حالياً ،يذهب األطفال الذين يعانون من سوء التغذية
إىل عيــادات مخصصــة كل أســبوع أو أســبوعني ألخــذ الغــذاء العالجــي وأخــذ قياســاتهم .تشــمل البدائــل
لهــذه الزيــارات املتكــررة إىل العيــادات ،الذهــاب ـمـرة واحــدة يف الشــهر أو إرســال عامــل إجتماعــي ملتابعــة
حــاالت األطفــال إذا ـلـزم األمــر .وبحســب الدالئــل ،يمكــن لألمهــات ً
أيضــا مراقبــة تقــدم ـعـاج أطفالهــن عــر
قيــاس محيــط منتصــف الــذراع كمــا يمكــن تعليمهــن تحديــد عالمــات الخطــر التــي تتطلــب التمــاس الرعايــة
(((2
الصحيــة.

 )20جوريك أومز ،تريجف اوترسون الربخت جان و & ايرين اكوا أجييبونغ“ ،معالجة تجزئة الصحة العاملية :لجنة النسيت حول التآزر بني التغطية الصحية الشاملة
واألمــن الصحــي وتعزيــز الصحــة” ،النســيت ،املجلــد رقــم  ،392العــدد  ،10153ص https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ ،1099-1098
PIIS0140-6736(18)32072-5/fulltext
شـركة بــن منظمــة الصحــة العامليــة والصــن بشــأن كوفيــد ،”19-منظمــة الصحــة العامليــة ،فرباير/شــباط https://www.who.int/docs/ ،2020
“ )21تقريــر البعثــة امل ـ
default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
“ )22االمهــات وقيــاس محيــط منتصــف الــذراع – تعليــم األمهــات الكشــف عــن ســوء التغذيــة :إرشــادات لتدريــب املدربــن” التحالــف مــن أجــل العمــل الطبــي الــدويل
( .ALIMA)، https://www.alima-ngo.org/uploads/b5cb311474e9a36f414a69bd64d39596.pdfنيــي بالكويــل ،مــارك ميــات ،تيــري أالفــورت-
دوفريجــر ،أمــور بالوغــون ،أملــا إبراهيــم ،أندريــه برينــد“ ،األمهــات يفهمــن ويســتطعن فعــل ذلــك ،قيــاس محيــط منتصــف الــذراع (مقارنــة بــن األمهــات والعاملــن
يف مجــال الصحــة عنــد قيــاس محيــط منتصــف الــذراع يف  103أطفــال ـتـراوح أعمارهــم مــن  6أشــهر إىل  5ســنوات” ،أرشــيف الصحــة العامــة 1 ،يونيو/حز ـيـران ،2015
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-015-0074 -z
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التطرق إىل الصحة النفسية كجزء من إستجابة مجموعة الصحة
جـراءات اإلغــاق الكامــل والعــزل والتباعــد االجتماعــي تأثــر كبــر عــى صحــة اليمنيــن النفســية
ســيكون إل ـ
فمعظمهــم يعانــون أصـا ً مــن التأثــر النفــي لل ـنـزاع الــذي طــال أمــده ((2(.يجــب االســتثمار يف الصحــة
النفســية ضمن خطة االســتجابة التي طورتها مجموعة الصحة ( .)Health Clusterويجب أن يتم هذا
بالتــوازي مــع حزمــة الخدمــات الصحيــة الدنيــا وخطــة الوقايــة واالســتجابة لفــروس كورونــا.

توفري التمويل الكايف للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة
طـاع امليــاه والصــرف
يجــب عــى الجهــات املانحــة تمويــل العجــز يف خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام  2019لق ـ
الصحــي والنظافــة العامــة .ويجــب عــى الخطــة لعــام  ،2020التــي لــم تنشــر بعــد ،أن تشــمل املزيــد مــن
االستثمار يف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ويف حمالت تعزيز النظافة العامة
بــن النــاس ويف املرافــق الصحيــة إذ هــذا يســاهم يف تخفيــف انتشــار األ ـمـراض املعديــة يف املســتقبل (بمــا يف
ذلــك الكو ـلـرا).

تقييد السفر الدويل غري الضروري
هــذا مطبــق أصـا ً بشــكل كبــر إذ معظــم املــوائن البحريــة واملنافــذ الربيــة مغلقــة يف اليمــن منــذ عــام .2015
(((2
علقــت الرحــات الجويــة مــن وإىل اليمــن يف  14مــارس/آذار وتــم ـفـرض قيــود عــى الحــدود الربيــة.

فرض تدابري عىل املجتمع
التحــدي الرئيــي هنــا هــو ضمــان امتثــال املجتمــع لتدابــر االحتــواء والوقايــة املقرتحــة .التثقيــف الصحــي
عــر نشــر الرســائل الفعالــة ثقافيــاً عــر املنصــات املناســبة قــد يســاعد يف تحقيــق هــذا األمــر .يجــب عــى هــذه
حـول طبيعــة ا ـملـرض وغســل اليديــن وآداب النظافــة /الســعال التنفــي .بعــض
الرســائل أن تثقــف النــاس ـ
جـراءات األخــرى تشــمل معالجــة امليــاه وتجنــب التجمعــات (مثــل مجالــس القــات املعروفــة باملقيــل)
اإل ـ
واألســواق املكتظــة وحفــات الزفــاف وتعليــق الصــاة يف املســاجد.

 )23ســامح العولقــي“ ،الصحــة النفســية يف ال ـنـزاع :حالــة اليمــن” ،السياســات الصحيــة الدوليــة 22 ،نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www. ،2019
/internationalhealthpolicies.org/featured-article/mental-health-in-conflict-the-case-of-yemen
 )24بن باركر“ ،اإلغالق التام يف اليمن بسبب فريوس كورونا سيعيق جهود اإلغاثة” ،ذا نيو هيومنرتين ،مارس/آذار https://www.thenewhumanitarian. ،2020
حـرب ..اليمــن يســتعد ملواجهــة فــروس كورونــا”،
جـوع وال ـ
“ ،org/news/2020/03/17/yemen-coronavirus-flights-lockdownبعــد معانــاة طويلــة مــع ال ـ
رويرتز 18 ،مارس/اذار https://ara.reuters.com/article/idARAKBN2153HY ،2020
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حماية األكرث ضعفا
يجــب النظــر يف قابليــة تطبيــق هــذا النهــج املقــرح بالنســبة للبيئــات املنخفضــة الدخــل لحمايــة األشــخاص
األكــر ضعفــاً ســواءً يف املخيمــات أو البيــوت و ـغـره ((2(.مــن شــأن هــذا النهــج أن يكــون مفيــداً جــداً يف حالــة
اليمــن .تتبــع اململكــة املتحــدة حاليــاً تدابــر لحمايــة الســكان األكــر ضعفــا وهنــاك الكثــر لتعلمــه مــن هــذه
التجربــة أث ـنـاء تطورهــا .ينبغــي عــى الحكومــة اليمنيــة ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم
املتحــدة تحديــد األشــخاص واملجموعــات األكــر عرضــة للخطــر باإلصابــة بفــروس كورونــا .تحديــد ذلــك
خطــوة أوىل لضمــان الحمايــة املناســبة حيثمــا ينطبــق ذلــك.

الطريق إىل األمام
وضع اليمن مزري :كل قطاعاته هشة .يتحمل الجميع مسؤولية إيقاف انتقال الفريوس ومنع انتشاره.
عىل نظام الرعاية الصحي اليمني ،ممثال ً بوزارة الصحة بغض النظر عن من يتمتع بالسلطة يف مكاتبها
جـراءات االســتجابة بالتنســيق الوثيــق مــع جميــع القطاعــات األخــرى ووكاالت األمــم
عــر البــاد ،أن يقــود إ ـ
املتحــدة والجهــات املانحــة الدوليــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع املــدين واملجتمــع .مــن املهــم جــداً تحديــد
اﻟﺠﻬﻮد وﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ لحمايــة العاملــن يف املجــال الصحــي (ب ـنـاءً عــى الــدروس املســتفادة مــن إيطاليــا
والصــن) وكبــار الســن واألســر الف ـقـرة واألطفــال واألمهــات الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة وذوي
االحتياجــات الخاصــة .واألهــم مــن ذلــك ،يجــب عــدم تعليــق املشــاريع واألنشــطة التــي تؤمــن الخدمــات
الصحيــة األساســية .كوفيــد  19 -هــو حالــة طــوارئ صحيــة عامــة؛ فلنكــن مســتعدين بشــكل أفضــل.

 )25ميســون دهــب ،كيفــن فــان زاندفــورت ،ســتيفان فــاش ،عبــد الحميــد وارســام ،ـبـول بــي شــبيجل ،رونالــد جيــه والدمــان وفرانشيســكو تشــيتيش“ ،الســيطرة عــى
كوفيــد -19يف املناطــق ذات الدخــل املنخفــض وبــن النازحــن :مــا الــذي يمكــن فعلــه بشــكل واقعــي؟” ،مدرســة لنــدن لحفــظ الصحــة وطــب املناطــق الحــارة 20 ،مــارس/
آذار https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2020/covid-19-control-low-income-settings-and-displaced-populations- ،2020
what-can

د .سامح العولقي هو أخصائي صحة عامة يمني ،وهو
حاليا باحث مقيم في معهد الطب االستوائي في أنتويرب؛
ً
بلجيكا حيث تركز أبحاثه على النظم الصحية واالستجابة
لفيروس كورونا.
ساهم فكري دريب (دكتوراه ،جامعة هايدلبرغ ،ألمانيا)
وكريستوف ديكوستر (معهد الطب االستوائي ،أنتويرب)
في كتابة هذا المقال.
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