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UNITED 
 
NATIONS 

OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR  
AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN 

 مكتب المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن 
 

   الصعوبات أمامھم كبیرة، 19-المنظمات اإلنسانیة تسابق الزمن لمساعدة الیمن في مواجھة فیروس كوفید
 

 
في الیمن وإلعداد وتجھیز المرافق  19-الوكاالت اإلنسانیة لمساعدة السلطات في كبح انتشار فیروس كوفید تسارع – م2020 أبریل 23صنعاء، 

 في حال مرض األشخاص بالفیروس. 
 

مخیف جداً، ویجب علینا فعل كل ما   19-لت السیدة لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن: "إنھ سباق مع الزمن. خطر فیروس كوفیدوقا
 نستطیع إلیقاف انتشار الفیروس ومساعدة األشخاص الذین قد یصابون بالعدوى."

 
أكبر العملیات اإلنسانیة في العالم، حیث نصل إلى أكثر   نحن ندعمف.  فالصعوبات أمامنا كبیرة"علینا أن نكون صریحین،    :السیدة غراندي  أضافتو

 ملیون شخص شھریاً." 13من 
 

لنا بالقیام بمھامنا یرى المانحین بأن السلطات سمحت  حتىوال یوجد لدینا الموارد الكافیة. و ."الظروف التشغیلیة مقیدة، وُشلت في بعض األماكن
 ، سیبقى التمویل محدوداً." حترم في جمیع أرجاء العالمبالطریقة الصحیحة، وفقاً لذات المبادئ التي تُ 

 
 ، تتخذ الوكاالت اإلنسانیة خطوات حاسمة.حشد األموال اإلضافیة موباستخدام الموارد الموجودة، حتى أثناء محاولتھ

 
من فرق االستجابة السریعة. یتواجد الفریق المؤلف من خمسة أشخاص في كل مدیریة من  333یل عمل تعمل منظمة الصحة العالمیة على تمو

ألشخاص الوصول . یمكن ل19-عن الكشف والتقییم واإلخطار واالستجابة للحاالت المشتبھ اصابتھا بفیروس كوفید مسؤولینمدیریات البلد، وھم 
 فیھا أرقام الخطوط الساخنة التي تم إنشاؤھا حدیثاً. إلى ھذه الفرق من خالل قنوات متعددة، بما 

 
فریق، ثالثة أضعاف قدرات الكشف   999وقال المدیر القُطري لمنظمة الصحة العالمیة، ألطاف موساني: "الھدف ھو زیادة عدد الفرق لتصل إلى  

 الموجودة." 
 

  37وحدات العزل المتخصصة في  المیة على تجھیز والمساعدة في تحسین  وبصفتھا وكالة الصحة الدولیة الرائدة في البلد، تعمل منظمة الصحة الع
وحدات عزل  7مستشفى المعدات وتم تجھیز  32تلقت  .19-مستشفى في جمیع أنحاء البلد والتي خصصتھا السلطات لعزل حاالت فیروس كوفید

فة طاقتھا التشغیلیة في غضون األسبوعین القادمین، بتمویل من بكا 30متخصصة اآلن للعمل بكافة طاقتھا التشغیلیة. وستعمل بقیة المستشفیات الـ
 منظمة الصحة العالمیة.  

 
ً لتأمین ال حصول على المعدات في السوق العالمیة، حیث اإلمدادات محدودة واألسعار مرتفعة ویواجھ تحركت منظمة الصحة العالمیة سریعا

أجھزة   208سریر لوحدات العنایة المركزة و  520منظمة الصحة العالمیة ونقلت ووزعت  ن للیمن منافسة شدیدة من بقیة البلدان. اشترت  والمشتر
جھاز تنفس، وستعمل على نقلھم وتوزیعھم حالما  400سریر إضافي لوحدات العنایة المركزة و 1,000تنفس. واشترت منظمة الصحة العالمیة 

 تسمح الظروف بذلك.
 

  32,400من مجموعة أدوات الفحص، وأمنت توفیر  6,700ما یزید عن الصحة العالمیة  وفي الشھرین الماضیین، اشترت ووزعت منظمة
 جاھدة توفیرالمواد على مستوى العالم، تحاول منظمة الصحة العالمیة    والتي ستصل خالل األسابیع القادمة. وعلى الرغم من شحمجموعة إضافیة  

 ات المتوقعة للستة األشھر القادمة. معدات الحمایة الشخصیة الالزمة لتلبیة االحتیاج
 

مركز عملیات طارئة  26اإلنساني على إعادة توظیف ومع معرفة مدى أھمیة عالج الخط األول، تعمل منظمة الصحة العالمیة مع شركاء العمل 
عامل في المجال   900من تدریب نحو    . وانتھى شركاء العمل اإلنساني19-والتي تم إنشاءھا في ذروة وباء الكولیرا، وذلك لمواجھة فیروس كوفید

 ومساعدة األطفال في التغلب على التوتر. الصحي على االستجابة السریعة والسیطرة على العدوى وإدارة الحاالت واالسعافات األولیة النفسیة
 

بشكل أفضل ھو المفتاح الرئیسي  الفیروسوقالت السیدة سارة بیسولو نیانتي، الممثل القُطري للیونیسیف: "مساعدة األشخاص على فھم طبیعة 
لحصول على معلومات صحیحة بین أیدیھم ھو أحد أھم األشیاء التي یمكننا فاوأنفسھم. أسرھم قلقون وخائفون على  إلیقاف انتشاره. األشخاص

   ."القیام بھا
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تجمع  كل ن، الموجودین فيیھؤالء المتطوع یتمثل دور. من المتطوعین المجتمعیین في جمیع انحاء البلد 10,000عملت الیونیسیف على تدریب 

ما الذي یمكن أن یفعلھ شخص ما لحمایة نفسھ وما ھي الخطوات التي یجب اتخاذھا إذا ، بشرح كیفیة انتقال الفیروس لألشخاص، باني تقریكاس
 .مرض شخص ما

 
الحصار المنھك من. بعد خمسة سنوات من الصراع المستمر وصعبة جداً في الی 19-وقالت السیدة لیز غراندي: "ستكون مواجھة فیروس كوفید

من األنظمة  قعأن نتوقعي من غیر الواوفي المائة من المرافق الصحیة بكامل طاقتھا التشغیلیة.  50المرتبات العامة، تعمل ما یقل عن وانھیار 
 ." 19-كوفیدألزمة بحجم  أن تستجیب، والتي تعطلت في العدید من المناطقبالفعل،  ةالھش الصحیة

 
ً لھذا السبب أصبح العمل مع  وأضافت السیدة غراندي: " . في شراكة حقیقیة أكثر أھمیة من أي وقت مضى حتى نتمكن من التغلب على ھذا الفیروس  ا

 تسمح لنا بالقیام بمھامنا ونحتاج إلى التمویل."   تيال لظروف المناسبةل بحاجةنحن 
 

ً  80إنسانیة في العالم، ویحتاج فیھا  كارثةتشھد أسوأ ال تزال الیمن  لنوع من المساعدات اإلنسانیة والحمایة. وأصبح  في المائة من السكان تقریبا
ومن إجمالي عدد البرامج اإلنسانیة الرئیسیة   مالیین شخص من سوء التغذیة.  7ویعاني  عشرة مالیین شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة،  

   برنامج خالل شھر أبریل مالم یتم الحصول على التمویل بصورة عاجلة. 31حدة، سوف یتم تقلیص أو إغالق التابعة لألمم المت 41الـ
 

 
*** 


