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آخر المستجدات الأسبوعية - حالات الكوليرا في اليمن        
  

22 حزيران/يونيو 2017 - سجلت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن ما مجموعه 37079 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، و172 وفاة
مرتبطة بها خلال الفترة من 13 إلى 19 حزيران/يونيو 2017.

أخر مستجّدات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أيار/مايو 2017  
    

11 أيار/مايو في نهاية شهر أيار/مايو 2017، بلغ إجمالي الحالات المؤّكَدة مختبريًا التي ُأبلغ عنها للإصابة بفيروس كورونا، المسّبِب
لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، 1980 حالة، منها 720 وفاة (بمعدل إماتة للحالات بلغ %36.4).وقد أبلغ عن معظم هذه الحالات من

المملكة العربية السعودية (1613 حالة مؤكدة مختبريًا، منها 646 وفاة، بمعدل إماتة 40.1%).

آخر المستجدات الأسبوعية- عن الكوليرا في اليمن  
  

10 حزيران/يونيو 2017 - سجلت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن 13912 حالة إضافية من الكوليرا في البلد في الفترة من 3 إلى 6
حزيران/يونيو 2017. وقد أبلغ عن ما مجموعه 969219 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و 746 وفاة مرتبطة بها في جميع أنحاء البلاد منذ

بدء فاشية المرض في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

آخر المستجدات الأسبوعية: عن حالات الكوليرا في الصومال  
  

10 حزيران/يونيو 2017 - أبلغت وزارة الصحة في الصومال عن اكتشاف 2679 حالة من حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا و23
وفاة في الأسبوع الوبائي رقم 21 (29-22 أيار/مايو 2017). وتبلغ الأرقام التراكمية لفاشية الكوليرا منذ بداية العام 45400 حالة و738 وفاة.

ويبقى معدل الإماتة في الحالات البالغ %1.6 أعلى من عتبة الطوارئ البالغة 1%.

آخر المستجدات الأسبوعية- عن الكوليرا في اليمن  
  

20 أيار/مايو 2017 - نَشَرت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن الأرقام الُمَحّدََثة عن عدد حالات الكوليرا في البلاد. ومنذ آخر تحديث
للمعلومات في 27 نيسان/أبريل، ُأبلغ عن 23425 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالكوليرا و242 وفاة ذات صلة بالكوليرا (معّدل إماتة

الحالات %1.1)، معظمها كانت من محافظات عمران، وحجة، وصنعاء، ومدينة صنعاء.

منظمة الصحة العالمية تستقصي فاشية الشيكونغونيا في مقاطعة بلوشستان في باكستان  
  

25 نيسان/أبريل 2017 – أجَرت منظمة الصحة العالمية، ووزارة خدمات الصحة الوطنية واللوائح والتنسيق في باكستان تقصيًا منزليًا
مكثفًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية للتحقق من فاشية حّمى الشيكونغونيا والتي أبلغ عن ظهورها للمرة الأولى في مقاطعة

بلوشستان في باكستان.

آخر المستجدات الأسبوعية: عن حالات الكوليرا في الصومال  
  

23 نيسان/أبريل 2017 - أبلغت وزارة الصحة في الصومال عن 2745 حالة إصابة بالكوليرا و28 وفاة أبلغ عنها من 50 مقاطعة في 12 منطقة
خلال الأسبوع الوبائي رقم 15 (10 -16 نيسان/أبريل). من بين 20 عينة للبراز جمعت خلال الأسبوع الماضي من الحالات المشتبه في إصابتها
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بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا في منطقتي دولو وأبودواك في منطقة خليج، تبين إيجابية 12 اختبارًا لوجود ضمة الكولير01، من
النمط المصلي أوغاوا.

آخر المستجدات: عن حالات الإصابة بداء الشيكونغونيا في باكستان، 13 أبريل/نيسان 2017  
  

13 نيسان/أبريل 2017 - ُأبلغ عن مجموع 1018 حالة مشتبه في إصابتها بداء الشيكونغونيا ما بين 19 ديسمبر/كانون الأول و30 مارس/أذار في
أحياء عديدة في كراتشي. وإلى الآن، لم ُيبلغ عن وقوع أي وفيات.

آخر المستجدات الأسبوعية: عن حالات الكوليرا في الصومال  
  

26 آذار / مارس 2017 - بلغ عدد حالات الكوليرا التي أبلغت عنها وزارة الصحة في الصومال ما مجموعه 17211 حالة و388 وفاة بمعدل إماتة
للحالات ٪2.25 وهو ما يعادل 4 أضعاف الحالات المسجلة في الفترة نفسها في عام 2016، ويتجاوز مجمل عدد الحالات التي سجلت في عام

2016.

  

آخر المستجدات الأسبوعية عن حالات الكوليرا في اليمن، 21 آذار/مارس 2017

  

21 آذار/مارس 2017 - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عن مزيد من الأرقام بشأن فاشية الكوليرا الحالية. فخلال الأسابيع
الوبائية 12-6، أبلغت الوزارة عن اكتشاف 88 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا وعن حدوث وفيتين، وأغلب الحالات وقعت في محافظات

حجة، والبيضاء، وصنعاء.

  

  

آخر المستجدات الأسبوعية: حول حالات الكوليرا في اليمن 2017

  

7 آذار/مارس 2017 - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن مزيدًا من الأرقام فيما يتعلق بفاشية الكوليرا الحالية منذ التحديث
الأخير الصادر في 26 شباط/فبراير عام 2017، وقد ُأْبِلَغ عن اكتشاف 1598 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، ولم يبلغ عن وقوع أي

وفيات.

الكوليرا في اليمن، آخر المستجدات الشهرية  
  

26 شباط/فبراير 2017 - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن مزيدًا من الأرقام فيما يتعلق بفاشية الكوليرا الحالية منذ
التحديث الأخير الصادر في 31 كانون الثاني/يناير عام 2017, ُأْبِلَغ عن 1610 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، من بينها أربع وفيات.
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الكوليرا في اليمن، آخر المستجدات الشهرية  
  

22 شباط/فبراير 2017 - ُأبِلغ عن إجمالي 3130 حالة جديدة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن، ولم يبلغ عن وقوع أي وفيات بسببها في
اليمن خلال شهر كانون الثاني/يناير 2017.

آخر المستجدات الأسبوعية: حالات الكوليرا في الصومال  
  

13 شباط/فبراير 2017 - أبلغت وزارة الصحة الاتحادية في الصومال عما مجموعه 913 حالة جديدة ُيشَتبه في إصابتها بالكوليرا، توفى
منها 10 حالات، بمعدل إماتة بلغ 1.1%.

آخر المستجدات الأسبوعية: الكوليرا في الصومال  
  

25 كانون الثاني/يناير 2017 - أطلعت وزارة الصحة في الصومال منظمة الصحة العالمية على آخر المستجدات عن فاشية الكوليرا
المستمرة. ومنذ التحديث الأخير في 18 كانون الثاني/يناير عام 2017، ُأْبِلَغ عن ما مجموعه 930 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا،

واشتملت على 6 وفيات.

آخر المستجدات الأسبوعية: حالات الكوليرا في اليمن  
  

29 كانون الأول/ديسمبر 2016 - أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن أحدث الأرقام لحالات الكوليرا في البلاد. ومنذ التحديث
الأخير، ُأْبِلَغ عن 1089 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بالكوليرا إضافة إلى وقوع وفاة واحدة.

آخر المستجدات الأسبوعية: حالات الكوليرا في اليمن  
  

22 كانون الأول/ديسمبر 2016 - نشرت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن الأرقام الُمَحّدََثة عن حالات الكوليرا في البلاد. ومنذ آخر
تحديث بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر، ُأْبِلَغ عن 1496 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا ووقوع 4 وفيات إضافية.

آخر المستجدات الأسبوعية: حالات الكوليرا في اليمن  
  

منذ آخر تحديث في 6 كانون الأول/ديسمبر، ُأْبِلَغ عن 1173 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا ووقوع 3
وفيات إضافية. واعتبارا من 13 كانون الأول/ديسمبر، ُأْبِلَغ عن ما مجموعه التراكمي 10148 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، واشتملت

على 92 وفاة مرتبطة بها في جميع المحافظات المتضررة، وذلك بمعدل إماتة للحالات قدره ٪1. وقد ارتفع عدد الحالات المؤكد
مختبرًيا إصابتها (بُضّمَة الكوليرا 01) إلى 156 حالة.

آخر المستجدات الأسبوعية: حالات الكوليرا في اليمن  
  

اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ُأْبِلَغ عن ما مجموعه 14165 حالة و 497 وفاة (بمعدل إماتة للحالات قدره ٪3.51). ومن بين هؤلاء، كان
هناك 6752 أنثى مصابة (٪47.7)، و 8184 طفًلا مصاًبا عمرهم أقل من 5 سنوات (57.8٪) .

آخر المستجدات حول الكوليرا المبلغ عنها في اليمن  
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8 كانون الأول/ديسمبر 2016 – حتى هذا التاريخ، أبلغ عن اكتشاف 8975 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، ومن ضمنها وقعت 89 وفاة
مرتبطة بها، وبذلك بلغ معدل الإماتة %1. وبلغ عدد الحالات المؤكد مختبريًا إصابتها (بضمة الكوليرا 01) 138 حالة.

الكوليرا في الصومال، آخر التحديثات الشهرية، تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016  
  

اعتبارا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ُأبلغ إجمالًا عن وقوع 14165 حالة و 497 وفاة (معدل الإماتة %3.51). ومن بين هذه الحالات، أصيبت 6752
من النساء (%47.7)، وأصيب 8184 من الأطفال دون عمر 5 سنوات (57.8%).

الإبلاغ عن حالات الكوليرا إضافية في اليمن  
  

1 كانون الأول/ديسمبر 2016 – أبلغت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عن اكتشاف حالات إضافية من الكوليرا في اليمن. وحتى
الآن، أبلغ عن وقوع 7730 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، ومن ضمنها 82 وفاة مرتبطة بها (معدل الإماتة %1.06). ومن ضمنها أيًضا، 122

حالة مؤكد مختبريًا إصابتها بضمة الكوليرا 01.

آخر مستجدات الحالة بخصوص متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس كورونا، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2016  
  

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، بلغ إجمالي الحالات التي أبلغ عنها على الصعيد العالمي والمؤكد مختبريًا إصابتها بالفيروس
التاجي (كورونا) المسّبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 1758 حالة، ووقعت بينها 636 وفاة (معدل إماتة: 36%).

حالات الكوليرا في اليمن، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016  
  

حتى تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أبلغ عن 6119 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، واشتملت على 68 وفاة وقعت في مدينة صنعاء،
ومحافظات عدن، وعمران، والحديدة، والبيضاء، والضالع، وآب، وحجة، ولحج، وتعز، وصنعاء.

آخر مستجدات الكوليرا في اليمن، 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016  
  

أبغ حتى الآن عن اكتشاف 4825 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، ووقعت من ضمنها 61 وفاة مرتبطة بالكوليرا في عدن، وعمران،
والحديدة، والبيضاء، والضالع، وآب، وحجة، ولحج، وتعز، ومدينة صنعاء، ومحافظة صنعاء.

آخر المستجدات حول الكوليرا في اليمن، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016  
  

6 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 –كان إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا والتي أبلغ عنها 2733 حالة، ومن بينها 51 وفاة مرتبطة
بها وقعت في تعز، وعدن، ولحج، والحديدة، وحجة، وصنعاء، والبيضاء، وذمار، وآب. 

    

أخر المستجدات حول الكوليرا في اليمن، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016
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23 تشرين الأول/أكتوبر 2016 – أكدت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن اكتشاف حالات إضافية للكوليرا ووقوع وفيات ناجمة عنها
في البلاد.

وقد ُأبِلَغ، حتى اليوم، عن إجمالي 644 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا، من ضمنها ثلاث وفيات، وقعت وفاتان في صنعاء، ووفاة في
محافظة عدن. وقد تأكد مختبريًا إصابة 31 حالة حتى الآن.

  

حالات الكوليرا في اليمن، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2016
13 تشرين الأول/أكتوبر 2016 – أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عن حدوث حالات إضافية للكوليرا هناك.

وحتى اليوم، بلغ عدد حالات الكوليرا المؤكدة مختبرًيا 15 حالة، منها 11 حالة من صنعاء، و 4 من البيضاء. وكانت عينات البراز إيجابية
لضمة الكوليرا في مختبر الصحة العامة المركزي في صنعاء. ولم ُيبلغ عن وقوع أي وفيات حتى الآن.

  

zحالات الكوليرا في اليمن، 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016
10 تشرين الأول/أكتوبر 2016 – أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن ظهور حالات الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء.

  

وضع الكوليرا في الصومال، 31 آب/أغسطس 2016
حتى 31 آب/أغسطس 2016، وصل إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا التي ُأبلغ عنها 13453 حالة، تتضمن 496 وفاًة (بمعدل إماتة

3.%7)، وذلك في 25 ُمقاطعة في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى من الصومال.

  

وضع الكوليرا في الصومال، 31 تموز/يوليو 2016
حتى 31 تموز/يوليو 2016، وصل إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا التي أبلغ عنها 13055 حالة، تتضمن 491 وفاًة (بمعدل إماتة

3.%7)، وذلك في 25 ُمقاطعة في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى من الصومال.

آخر المستجدات حول إنفلونزا الطيور (H5N1) في مصر، 21 آذار/مارس 2015    
    

في 21 أذار/مارس 2015، أبلغت وزارة الصحة والسكان في مصر منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف 17 حالة بشرية إضافية لفيروس
.(H5N1) إنفلونزا الطيور

الفيروس التاجي (كورونا) المسّبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية    
    

في 12 تموز/يوليو 2014، أبلغت جهة الاتصال الوطنية المعنية "باللوائح الصحية الدولية " في جمهورية إيران الإسلامية منظمة الصحة
العالمية عن اكتشاف حالة إضافية مؤكدة مختبريًا من حالات العدوى بفيروس كورونا المسّبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

آخر المستجدات حول فيروس كورونا (التاجي) المسّبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية    
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في تاريخ 3، 5، 6، 8 و 10 تموز/يوليو 2014، أبلغت جهة الاتصال الوطنية المعنية "باللوائح الصحية الدولية " في المملكة العربية السعودية
عن حدوث 7 حالات إضافية مؤكدة مختبريًا من الإصابة بفيروس كورونا المسّبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ووفاة إحدى

الحالات المبلغ عنها سابقا.

فاشية حمى الضنك في ولاية البحر الأحمر، السودان، 18 تموز/يونيو 2014    
    

في 18 حزيران/يونيو 2014- تم الإبلاغ عن فاشية حمى الضنك في ولاية البحر الأحمر في السودان. واعتبارا من 17 تموز/يونيو 2014، تم
الإبلاغ عن إجمالي 738 حالة مع حدوث 6 وفيات.

فاشية الحصبة في الصومال، 10 حزيران/يونيو 2014    
    

أدى وقوع فاشية الحصبة في عدة مناطق في الصومال إلى تعريض الآلاف الأطفال الصوماليين للإعاقة أو الوفاة إذا لم يتم تمنيعهم
على وجه السرعة ضد هذا المرض الشديد العدوى. وكانت هناك ما يزيد على 1350 حالة مشتبه في إصابتها بالحصبة في آذار/مارس ،

ونيسان/أبريل 2014 – وهذا يبلغ أربعة إضعاف العدد الذي شوهد خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد أبلغ عن حوالي 1000 حالة في
شهر أيار/مايو وحده.

الأرشيف    
    

التحديثات السابقة

  

فاشيات الأمراض حسب السنة

  

الأرشيف حسب المرض

        Thursday 25th of May 2023 11:31:50 AM
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