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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 19 سبتمبر 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حتــى 19 ســبتمبر، بلــغ عــدد الحــاالت المؤكــد إصابتهــا بكوفيــد-19 التــي تــم اإلبــالغ عنهــا يف اليمــن 2,030 حالــة، مــع 586 حالــة وفــاة مرتبطــة بالمــرض وتعــايف 1,223 شــخًصا. خــالل األســبوع الماضــي، تــم اإلعــالن رســمًيا عن 17 
حالــة مؤكــدة جديــدة فقــط و3 وفيــات و10 حــاالت تعــايف. بينمــا ال يــزال عــدد الحــاالت المعلنــة يظهــر انخفاًضــا، فــال تــزال المؤشــرات توحــي باســتمرار انتشــار الفيــروس، وبــأن عــدد الحــاالت المؤكــدة والوفيــات أقــل مــن األعــداد 
الفعليــة، ويعــزى االنخفــاض المتصــور يف عــدد الحــاالت جزئيــاً إىل االفتقــار إىل مرافــق الفحــص والتقاريــر الرســمية وتأخــر األشــخاص عــن الســعي للحصــول علــى العــالج بســبب الخــوف مــن الوصــم والصعوبــات التــي تتعلــق 
بالوصــول إىل المراكــز العالجيــة والمخاطــر المتصــورة اللتمــاس الرعايــة. ويســتمر التركيــز يف االســتجابة نحــو إجــراء الفحوصــات والترصــد وإدارة الحــاالت، بينمــا ال تــزال عمليــة شــراء األكســجين ومعــدات الوقايــة الشــخصية 
المجــال  أطنــان متريــة مــن معــدات االســتجابة لكوفيــد-19 وعامليــن يف   207 تأجيــل وصــول  9 ســبتمبر إىل  الــدويل يف  الجويــة إىل مطــار صنعــاء  الرحــالت  األولويــات. أدى تعليــق  أهــم  المرضــى مــن  وأجهــزة مراقبــة 
اإلنساين، بمن فيهم مختصين يف مجال كوفيد-19. ويعتزم شركاء العمل اإلنساين زيادة الترصد، وإرسال موظفين مخصصين لكوفيد-19 ضمن نطاق الوكاالت، وتتبع أثر كوفيد-19 على برامج الرعاية الصحية الروتينية 

ذات األولوية. وسيستمر الشركاء أيضاً بدعم األنظمة الصحية العامة، وتنقيح الرسائل لتشجيع التغيير السلوكي، وتعزيز قدرات وحدات العناية المركزة قبل أي موجات تالية للفيروس.
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العدد التراكمي للحاالت المصابة بكوفيد-19 

عدد حاالت كوفيد- 19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة

عدد الوفياتعدد الحاالت المؤكد إصابتها
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شبوة

ريمة

4 حالة مؤكدة
2 حالة متعافية

1 وفاة

43 حالة مؤكدة
15 حالة متعافية

10 وفيات
142 حالة مؤكدة
99 حالة متعافية

37 وفيات
303 حالة مؤكدة

227 حالة متعافية
81 وفيات

135 حالة مؤكدة
82 حالة متعافية

41 وفيات

281 حالة مؤكدة
214 حالة متعافية

33 وفيات

20 حالة مؤكدة
23 حالة متعافية

5 وفيات

57 حالة مؤكدة
24 حالة متعافية

15 وفيات

938 حالة مؤكدة
510 حالة متعافية

299 وفيات

41 حالة مؤكدة
27 حالة متعافية

10 وفيات

66 حالة مؤكدة
54 وفيات
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محافظة متضررة

21.6 ألف
فحص/تفاعل البوليميريز المتسلسل

(PCR) التي تم توفيرها
وحدات عزل للحاالت المصابة بكوفيد- 19

تعمل 38 منها بكامل طاقتها التشغيلية

59
مختبرات تتوفر بها القدرة

لفحص كوفيد - 19

7
اسطوانات أكسجين تم توفيرها

11.7 ألف
فحوصات تم إجراؤها  

*6,981
*يمثل هذا العدد الفحوصات المؤكدة،

ولكن قد يكون هناك المزيد

مليون> 9 
أصناف معدات

الوقاية الشخصية
فرق االستجابة السريعة الصحية

المرسلة (1,665 موظف)

آخر مستجدات333
اإلمدادات

2,279م3 قيد التجهيز
13,960م3 وصلت

980
سرير وحدة عناية مركزة

634 <
جهاز تنفس إصطناعي

لوحدات العناية المركزة 

385.7$ مليون
التمويل المطلوب

304.6$ مليون
مطلوب للصحة

76.6
مليون دوالر

تم الحصول
عليه 19.9%

• تم الوصول إىل 16.5 مليون شخص عبر منصات التوعية المتعددة.
• رفع أئمة المساجد الوعي ليصل إىل 3.6 ماليين شخص يف 5,000 

مسجد 
• تم الوصول إىل 3.5 ماليين شخص عبر الواتساب 

• تم دعم االمتحانات الوطنية يف الشمال عن طريق تقديم الخدمات 
المتصلة باإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية المتعلقة 

بكوفيد- 19، وذلك لضمان االمتثال باالجراءات الوقائية لكوفيد- 19 
مستهدفة 450,000 طالب/طالبة.

• اشترك منسقي الصحة المدرسية مع 38,169 شخص من خالل 
إجراء 4,824 زيارة منزلية و8,851 جلسة توعوية. 

• تم إرسال رسائل توعية حول كوفيد- 19 إىل 13.5 مليون مشترك
• استلمت وزارة الصحة العامة والسكان 8,800 مكالمة بالخط الساخن

• تم تلقي أكثر من 15,791 مكالمة عبر االتصال يف برامج الراديو 
• تم الوصول إىل 1.4 مليون شخص يف نحو 18,862 من اللقاءات 

المجتمعية وأكثر من 19,367 من الفعاليات االجتماعية للمرأة
• تم الوصول إىل 3.87 ماليين شخص من خالل أكثر من 621,192 

زيارة من منزل إىل منزل وجلسة توعوية متبادلة بين األمهات
• تم توزيع أكثر من 30,000 كمامة قماشية يف الجنوب على النازحين 

والمهمشين والالجئين
• دعم المتطوعون المجتمعيون وأعضاء النادي التوعوي بين األمهات 

عمليات التوزيع ألطقم مواد النظافة الصحية لـ 9,000 أسرة
• تم تركيب 2,695 محطة لغسل اليدين

• ترفع الوكاالت اإلغاثية من قدرات اإلمداد والخدمات 
اللوجستية.

• تم نقل 13,960 م3 من اإلمدادات إىل البلد، بينما ال 
تزال 2,279 م3 قيد التجهيز. تشمل التايل:

- أكثر من 980 سريًرا لوحدات العناية المركزة                                          
- أكثر من 23,438 من أدوات فحص تفاعل 

  PCR) ) البوليميريز المتسلسل
- 28,000 مسحة

- أكثر من 5 ماليين قفاز
- أكثر من 2.5 مليون كمامة 

- أكثر من 1.2 مليون كمامة أجهزة تنفس
- أكثر من 230,700 لتر من المعقمات

- 2,320 سريًرا للمستشفيات
- أكثر من 634 من أجهزة التنفس اإلصطناعي                                                                                                        

• قامت األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساين بتوسيع قدرات المستشفيات بصورة عاجلة يف المراكز السكانية الرئيسية. شمل ذلك 
إنشاء 21 وحدة عناية مركزة جديدة يف المستشفيات المخصصة لحاالت كوفيد- 19، إضافة إىل 38 وحدة عناية مركزة موجودة؛ 
ونشر اثنتين من المستشفيات الميدانية المتنقلة ذات القدرة العالية لتكفي 100 سرير تقريًبا؛ وتوفير مخصصات العاملين يف 

مجال الرعاية الصحية الموجودين يف الخطوط األمامية.
• تم تركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية يف 9 مراكز عزل، وجاري تركيب 2 من األنظمة يف مركزين إضافيين.

• من األولويات حماية األنظمة الصحية العامة يف 4,300 مرفق رعاية صحية غير مخصص لمعالجة كوفيد - 19. ستستمر هذه 
المرافق يف تقديم خدمات الرعاية الصحية غير مرتبطة بكوفيد- 19 لمنع الوفيات من األسباب المميتة بما فيها الكوليرا والدفتيريا 

وحمى الضنك والمالريا، باإلضافة إىل تقديم العالج التغذوي للنساء الحوامل واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية. 

إنقاذ األرواحسلسلة اإلمداداتالكبح والتوعية

الحفاظ على األنظمة الصحية العامة

جًوا

وصلت:
3,958 م3

قيد التجهيز:
125 م3

بحًرا

وصلت:
9,960 م3

قيد التجهيز:
2,154 م3

بًرا

وصلت:
42  م3

• 5,049 عدد المرافق الصحية 
• 2,528 عدد المرافق الصحية التي تعمل بكامل طاقتها التشغيلية 

• 1,865 عدد المرافق الصحية التي تعمل بصورة جزئية 
• 2,779 عدد المرافق الصحية التي تقدم الخدمات الصحية الخاصة 

بالمالريا بصورة جزئية أو كاملة (فحوصات وعالج وإحالة ومتابعة)

• 1,257 عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات االستجابة 
للكوليرا

• 756 عدد المرافق الصحية التي تقدم الخدمات التوليدية 
للوالدات الطبيعية

• 107 عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الوالدات 
القيصرية


