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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 30 مايو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بين 10 أبريل، عندما تم تأكيد الحالة األوىل، و30 مايو، عندما أعلنت السلطات يف اليمن عن 314 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يف ذلك 78 حالة وفاة؛ بلغ معدل وفيات الحاالت مستوى مرتفع للغاية إىل 20.77 يف 
المائة. وتشير الدالئل إىل أن الخوف من الوصمة بالمرض يعني أن األشخاص الذين يعانون من األعراض لم يسعوا إىل العالج يف المستشفيات، كما أن النقص يف كل من اإلمدادات المختبرية وطواقم االستجابة السريعة يعني أن 

هناك حاالت ال يتم فحصها، وأن مئات األشخاص يموتون بأعراض تشبه إصابات الكورونا. تواصل الوكاالت اإلنسانية يف اليمن بذل كل ما يف وسعها لرفع مستوى االستجابة وإنقاذ األرواح، وإلعطاء األولوية لوقف انتقال الفيروس من 
خالل إشراك المجتمعات المحلية والحمالت اإلعالمية العامة؛ شراء وتوزيع اإلمدادات والمعدات الطبية؛ وإنقاذ األرواح من خالل دعم االستعداد السريري وقدرات االستجابة ألوضاع كوفيد-19. يواصل أكثر من 14,000 

شخص متطوع متدرب نشاطهم يف رفع مستوى الوعي حول كوفيد-19 ميدانياً سوية إىل جانب الرسائل اإلعالمية للجماهير لتصل المعلومات إىل ما يقدر بنحو 16 مليون شخص. وقامت األمم المتحدة بشراء ما يقرب من 9,555 
طًنا متريًا من المعدات الطبية ومجموعات االختبار واألدوية من السوق عالمية التي تشهد منافسة عالمية شديدة، وتعمل األمم المتحدة على تأمين المزيد منها. كما تقوم األمم المتحدة من خالل العمل مع الشركاء على توسيع 

قدرات المستشفيات بما يف ذلك إنشاء 21 وحدة إضافية من وحدات العناية المركزة يف المستشفيات المخصصة لحاالت كوفيد-19، وذلك إضافة إىل 38 وحدة العناية المركزة الموجودة حالياً؛ ونشر اثنين من المستشفيات الميدانية 
المتنقلة عالية السعة لتكفي 100 سرير تقريًبا؛ وتوفير رواتب للعاملين يف مجال الرعاية الصحية يف الموجودين يف الخطوط األمامية.

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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• تم الوصول إىل 16 مليون شخص تقريباً عبر منصات التوعية           
المتعّددة:

• وصلت التوعية بمسلسالت الدراما الرمضانية إىل ما يقدر بنحو 5 
ماليين شخص عبر التلفزيون و10 ماليين شخص عبر وسائل 

التواصل االجتماعي

• رفع األئمة الدينيون الوعي ليصل إىل 3.6 مليون شخص يف 5,000 
مسجداً، وتم الوصول إىل 120,600 شخص عبر الواتسأب و409 

سيارات متنقلة محملة بمكبرات الصوت وصلت توعيتها إىل أكثر من 8 
ماليين شخص

• تم تسجيل حوايل 10 ماليين مشاهدة مرئية حول كوفيد19- على 
العديد من منصات وسائل التواصل االجتماعي

• تم إرسال رسائل توعية حول كوفيد-19 إىل 13.5 مليون مشترك
• استلمت وزارة الصحة العامة والسكان أكثر من 5,600 مكالمة بالخط 

الساخن

• تم تلقي أكثر من 14,000 مكالمة عبر االتصال يف برامج الراديو 
• تمت ممارسة التباعد البدين بنسبة تقرب من 40٪ من أكثر من 950 

مسجد شملها المسح.

• 8,246 طن متري من اإلمدادت لبرنامج األغذية العالمي والذي يقوم حالياً بتحميل 1,190 حاوية 
يف ميناء جدة

وكاالت إغاثة ترفع قدرة التجهيز والتموين.

• حوايل 4,698 طن متري من التجهيزات وصلت إىل البلد بالفعل، بينما يجري اإلعداد إليصال 4,857 
طن متري أخرى. تشمل؛

• 1,000 سرير لوحدات العناية المركزة و417 جهاز تنفس صناعي
• 52,400 من أدوات الفحص و 1,700 من محاليل فحص كوفيد-19

• 755,000 من أدوات ومالبس الحماية والوقاية الشخصية و40,000 معقمات
• 15,700 مسحة و 11,717 إسطوانات أكسجين / شهر

• 8,000 طن متري من اإلمدادات الطبّية يف المخازن
• 24,000 من أدوات ومالبس الحماية والوقاية الشخصية تم شرائها للشركاء العاملين يف الخطوط 

األمامية لضمان التحكم يف منع العدوى أثناء إيصال الخدمات

الحفاظ على األرواحسلسلة اإلمداداترفع الوعي للحد من االنتشار
• تقوم األمم المّتحدة وشركاءها بتوسعة القدرات يف 

المستشفيات بسرعة يف المراكز السكانية الرئيسية. 
يشمل هذا تأسيس 21 وحدة عناية مركّزة جديدة يف 

المستشفيات المخصصة لحاالت كورونا، إضافة إىل 38 
وحدة عناية مركزة موجودة حاليا؛ ونشر مستشفيات 
ميدانية متنقلة بقدرات عالية تتسع لعدد 100 سرير 
تقريبا وتوفير رواتب للعاملين يف الرعاية الصحية يف 

الخطوط األمامية.

• 5,049 عدد المرافق الصحية

• 2,528 عدد المرافق الصحية التي تعمل بكامل 
طاقتها

• 1,865 عدد المرافق الصحية التي تعمل بطاقة جزئية

• 2,779 عدد المرافق الصحية التي تعمل بطاقة جزئية 
أو كلية وتوفر خدمات صحية لمكافحة المالريا 

(فحوص، معالجة، إحالة ومتابعة)

• 1,257 عدد المرافق الصحية التي توفر خدمات 
مكافحة الكوليرا

جواً
  183 م3 وصلت 

  384 م3 قيد التجهيز

بحراً
4,515 م3 وصلت 

4,431 م3 قيد التجهيز

براً
- م3 وصلت 

42 م3 قيد التجهيز


