محضر االجتماع التنسيقي لكتلة الصحة ،صنعاء ،اليمن
فتاير 2021
التاري خ 24 :ر

عت تطبيق زوم
المكان :ر

جدول االجتماع

 1التعريف ر
والتحيب ر
بالشكاء :رحب منسق ُكتلة الصحة بجميع الشركاء إلى االجتماع اإلفتراضي الدوري لكتلة الصحة والمنعقد كل أسبوعين،
حيث تم مناقشة نقاط العمل الخاصة باالجتماع السابق والمصادقة على محضر االجتماع.
جدول األعمال:
 ال ُمقدمة ومتابعة نقاط العمل. آخر مستجدات الوضع واإلحتياجات في مأرب -وزارة الصحة العامة والسكان /منظمة الصحة العالمية /الشركاء. آخر مستجدات خطة اإلستجابة اإلنسانية  -2021مدخالت كتلة الصحة؛ التقدم ال ُمحرز والمستجدات -ال ُكتلة. أخر المستجدات الوبائية حول األمراض المعدية :وزارة الصحة العامة/منظمة الصحة العالمية. آخر مستجدات وباء كورونا. آخر المستجدات والتقدم ال ُمحرز الخاص بمراقبة أداء تنسيق الكتلة. آخر مستجدات مجموعات العمل الفنية:• الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
• التغذية
 أي نقاط آخرى.*** يمكن الحصول على العرض التقديمي لالجتماع عبر الرابط:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/yemen-national-health-cluster-meeting%E2%80%93-meeting-minutes-24-february-2021
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عملية التخطيط للطوارئ يف اليمن :2021

جرى تقديم موجز حول آخر مستجدات عملية التخطيط للطوارئ في اليمن  .2021وقد تطرق النقاش إلى النقاط الرئيسية التالية:
• الجدول الزمني المقترح.
• الدروس المستفادة.
• التوصيات.

آخر مستجدات خطة االستجابة اإلنسانية :2021
اطلع الشركاء على نتائج عملية خطة االستجابة اإلنسانية ،وكذلك على الخطوات القادمة .وتضمن النقاش النقاط التالية:
• الجدول الزمني لخطة االستجابة اإلنسانية.
• عملية التخطيط لالستجابة لخطة االستجابة اإلنسانية.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://yemenhc.org :

• أهداف الكتلة للعام  -2021طلب التمويل.
• رسم خرائط أداة تقييم كتلة الصحة باليمن حول النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية -خطة االستجابة اإلنسانية .2021
*** جرى اصدار النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية رسميًا ،ويمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي:
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-needs-overview-2021-february-2021
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آخر المستجدات حول الرصاع المسلح يف محافظة مأرب:
اعتبارا من فبراير  .2021وناقش العرض سياق الصراع ،والموقع
• قدمت كتلة الصحة تحديثًا حول الصراع المسلح في مأرب
ً
الحالي للنازحين الجدد ،ومنشأ النازحين الجدد ،وخطوط المواجهة الجديدة ،واستجابة الكتلة الصحية للصراع ،مع التركيز على
نتائج االجتماع المخصص الذي عقد في عدن لمناقشة تدخالت الشركاء وتحديد االحتياجات والتحديات الطارئة.

•
أخر المستجدات الوبائية حول األمراض المعدية :وزارة الصحة العامة/منظمة الصحة العالمية.
 ستعرض ذلك وزارة الصحة خالل االجتماع القادم.ر
آخر المستجدات حول ر
فتوس كورونا يف المحافظات الجنوبية والشقية.
تفش ر
ي

كما جرى مناقشة االحتياجات والقضايا المتعلقة ببعض المرافق الصحية .وستعمل كتلة الصحة على متابعة هذه المواضيع.
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ً
موجزا بآخر المستجدات ،حيث ركز على عدد حاالت كورونا على المستوى العالمي وفي اليمن بشكل خاص ،مما يدلل على
قدمت منظمة الصحة العالمية
زيادة أعداد حاالت االشتباه والحاالت المؤكدة والوفيات خالل الشهر الماضي .كما أظهرت المعلومات عدد الحاالت حسب المحافظات ،وتوزيع الحاالت
المؤكدة وحاالت الوفاة مع معدل وفيات الحاالت ( .)٪وسجلت محافظتا عدن وحضرموت أكبر عدد من اإلصابات في المحافظات الجنوبية .كما أشار
العرض إلى التعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة والسكان في الجنوب والذي يحث جميع مكاتب الصحة بالمحافظات على االستعداد للموجة الثانية.
كما جرى مناقشة مبادرة كوفاكس الخاصة بكوفيد ،19-واطلعت منظمة الصحة العالمية الشركاء على العملية الحالية والخطوات المتخذة في هذا الخصوص.
طرح شركاء كتلة الصحة العديد من التساؤالت بشأن مبادرة كوفاكس ،منها ما إذا كان سيتم ادراج الالجئين في قائمة التوزيع ذات األولوية واآللية المتبعة.
ورد منسق الكتلة أن الالجئين والمهاجرين هم جزء من الفئات الضعيفة التي تشكل جز ًءا من قائمة األولويات.
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مراقبة تنسيق أداء الكتلة -الكتلة
قدمت كتلة الصحة معلومات للشركاء حول مراقبة تنسيق أداء الكتلة ،وشكرت جميع الشركاء على المشاركة .وتعد كتلة الصحة باليمن أول كتلة تملك نسبة
مشاركة  ٪100في مراقبة تنسيق أداء الكتلة .تم اصدار التقرير االولي وستناقش النتائج في االجتماع القادم.
• التقديم 22 :من المنظمات المحلية 17 ،من المنظمات الدولية 5 ،منظمات تابعة لألمم المتحدة بما فيها االوتشا& ومنظمتين
حكوميتين (من الشمال والجنوب)
• جرى االنتهاء من آخر عملية ادخال في  18فبراير 2021
• وأغلقت مراقبة تنسيق أداء الكتلة في نفس اليوم
• االجتماع القادم لكتلة الصحة :سيتم تقديم النتائج األولية.
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االجتماع ،المياه واالصحاح
النفش
آخر المستجدات حول مجموعات العمل الفنية (الصحة النفسية والدعم
ي
ي
التحصي الموسع /التطعيم).
البيئ يف المرافق الصحية ،الصحة االنجابية ،والتغذية ،برنامج
ر
ي

التحصي الموسع /التطعيم :ال وجود ألي مستجدات.
آخر مستجدات برنامج
ر
آخر المستجدات حول مجموعة العمل الفنية -الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي :قدم فريق الصحة النفسية آخر المستجدات حول أنشطته كما يلي:
• التساؤالت األربعة -أداة رسم الخرائط :عقد اجتماع متابعة مع إدارة معلومات كتلة الصحة .ويجري حاليا مراجعة األداة حتى
يتمكن الشركاء من الوصول إليها عبر اإلنترنت.
• بناء القدرات:

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://yemenhc.org :

•
•
•
•
•
•
•
•

من المقرر تقديم مهارات الدعم النفسي األساسية (كوفيد )19-يوم الخميس  25فبراير .2021
الحزمة التدريبية حول الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لعام  2021عبر مجال المسؤولية الخاص بحماية الطفل
(بروتوكول الرعاية المنزلية للدعم النفسي ،اإلسعافات األولية النفسية المالئمة لكوفيد ،19-وإدارة المشكالت اإلضافية).
الشركاء األفرادHI ،YRCS :
سيتم استئناف تدريبات برنامج رأب الفجوة في الصحة النفسية في صنعاء وعدن خالل شهر مارس  .2021تم بالفعل تدريب
 104من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
تقديم الخدمات:
محدودية الخدمات المتاحة لألشخاص ذوي الحاالت الحرجة القاطنين في مواقع النازحين.
خطة االستجابة اإلنسانية  :2021اقترحت كتلة الصحة إضافة مؤشرين خاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.
مشاركة المعلومات :جرى انشاء صفحة ضمن موقع االستجابة اإلنسانية التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية /االوتشا:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/mental-health-andpsychosocial-support

نظام الترصد التغذوي -منظمة الصحة العالمية /بلغ سوء التغذية الحاد مستويات قياسية في اليمن مع خسائر فادحة في صفوف األطفال دون سن
الخامسة:
• آخر المستجدات بشأن سوء التغذية الحاد في اليمن ،الذي وصل إلى مستويات قياسية مع خسائر فادحة لألطفال دون سن
شهرا ،وأكثر من مليون
الخامسة .حيث هناك أكثر من  2.25مليون حالة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 59
ً
حالة من النساء الحوامل والمرضعات يتوقع أن تعاني من سوء التغذية الحاد خالل عام  2021في اليمن.
• تتواجد  ٪80من المناطق في نطاق المرحلة الثالثة من " "IPC AMNأو أعلى خالل الفترة من يناير إلى يوليو  2020مع
مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد ،حيث حلت مناطق في تعز وحجة في المرحلة الرابعة من " "IPC AMNخالل الفترة
من يناير إلى يوليو .2020
• كما قُدمت معلومات حول رسم خرائط لتصنيف المرحلة بنا ًء على " ، "WHZتصنيف المرحلة بنا ًء على قياس محيط منتصف
الذراع العلوي ،وعدد المناطق في " "IPC AMNالمرحلة  ،4ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى  ،13مع استيضاح العوامل
المساهمة على النحو التالي:
 ارتفاع معدل انتشار األمراض المعدية ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي الحاد ضعف ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار ضعف الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية تعتبر خدمات المياه واالصحاح البيئي والنظافة الصحية مصدر قلق كبير في جميع المناطق .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التأثير المباشروغير المباشر لكوفيد(19-مثل انخفاض التحويالت المالية ،وانخفاض الوصول إلى األسواق ،وصعوبة الحفاظ على العمل ،وما إلى
ذلك)  ،والصدمات االقتصادية  ،مثل تأخر دفع الرواتب والصراع ،كلها ذات تأثير مضاعف على سوء التغذية الحاد.
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ر
ون لكتلة الصحة
الموقع االلكت ي

تم إبالغ الشركاء بأنه تم نقل موقع مجموعة الصحة إلى صفحته الجديدة على موقع االستجابة اإلنسانية .ستحتوي الصفحة الجديدة على جميع البيانات
والوثائق واألدوات التي كانت موجودة على الموقع السابق ويمكن لجميع أصحاب المصلحة الوصول إليها في أي وقت.

الموقع اإللكتروني الجديد:
) (https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/health

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://yemenhc.org :
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إنجازات كتلة الصحة &2020 -وحضور ر
الشكاء:
تم إطالع الشركاء على هيكل التنسيق التشغيلي واإلنجازات التي حققتها كتلة الصحة خالل العام  .2020وتضمن العرض ما يلي:
• الحضور في المرافق الصحية لكل محافظة ،بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة اإلنجابية.
• التساؤالت الثالثة حول مراكز التغذية العالجية المدعومة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء آخرين.
• خارطة توزع مراكز عالج اإلسهال.
• خارطة توزع زوايا معالجة الجفاف عن طريق الفم.
• االستفادة من الخدمات خالل العام  2020في مقابل العام .2019
•  45تقرير عن حالة الشركاء بحسب األشهر.

•

صندوق التمويل اإلنساني لليمن -أول تخصيص معياري .2020

االجتماع القادم لكتلة الصحة 10 :مارس2021 ،م.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيhttp://yemenhc.org :

