
  
 

 

 المنقذة للحیاة في الیمن  19كوفید تقدیم إمدادات : القطاعان العام والخاصفي اطار التعاون بین 

طنًا من مستلزمات المختبرات ، وأجھزة   43وصلت إلى الیمن طائرات تحمل ما مجموعھ   -، عدن وصنعاء ، الیمن  2020یونیو  19
بتبرع كریم مقدم  ، وذلك  19كوفید ، ومعدات الوقایة الشخصیة الحیویة لمحاربة  PCR أجھزة ، ومجموعات اختبار ، و نفس الصناعيالت 

) ، وھي شراكة  IICYفي الیمن (  19العالمیة ضد كوفید المبادرة ضمن )WHOلمنظمة الصحة العالمیة (   )HSA( من مجموعة ھائل سعید
 واألمم المتحدة. تعاونیة بین الشركات متعددة الجنسیات 

الذي   حرج ال وقت ھذا ال یأتي ھذا التبرع في " : قائال القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانیة بالیمن وقد صرح سابقا السید أوك لوتسما، 
في المستشفیات والمختبرات الیمنیة في    ةسیكون لھ تأثیر كبیر وفوري على أرض الواقع یساعد على سد الفجوتمر بھ الیمن، و الذي 

بینما تحتفل  و ،نحن نرحب بھذه الشراكة االستثنائیة بین القطاعین العام والخاص التي تھدف إلى خدمة الشعب الیمنيو  جمیع أنحاء البالد
قتصادیة واجتماعیة حادة ، تعد  األمم المتحدة بالذكرى السنویة الخامسة والسبعین لھا خالل أزمة صحیة عالمیة غیر مسبوقة ذات آثار ا 

 " ھذه الشراكة مثاالً على كیفیة العمل مع القطاع الخاص لمواجھة التھدیدات اإلنسانیة.

ألمم المتحدة  ل مجموعة ھائل سعید انعم وشركتي یونیلفر وتترا باك باإلضافة شركاء من القطاعین العام والخاص ، برئاسة IICYتجمع 
ي واتحاد غرف التجارة والصناعة الیمنیة ، في محاولة لدعم اإلجراءات التي تتخذھا بالفعل منظمة  ومجموعة القطاع الخاص الیمن 

 الصحة العالمیة وسلطات الصحة العامة المحلیة لالستجابة للتھدید غیر المرئي للفیروس التاجي الجدید. 

 نظام صحي ھش یقاتل تھدیًدا غیر مرئي

، مما یحفز  لمالیین الیمنیین أبریل ، ویھدد خطر انتقال الفیروس بكامل طاقتھشھر لیمن في في ا  19كوفید تم اإلعالن عن أول حالة ل
التدریب  و   منظمة الصحة العالمیة والسلطات الصحیة على بذل جھود سریعة لضمان إنشاء وحدات العزل ومرافق الحجر الصحي 

 د. لقوى العاملة المتبقیة في مجال الرعایة الصحیة في البالالسریري ل

ھدد  ت القاتل  19كوفیدإن جائحة " ، قال في الیمن 19عالمیة ضد كوفید نبیل ھایل سعید أنعم ، رئیس المبادرة الوفي تصریح سابق لألستاذ 
نقف على حافة الكارثة وأفضل أمل لالستجابة  ، ونحن بإرباك البنیة التحتیة للرعایة الصحیة التي تعاني بالفعل من ضغط ھائل في الیمن

نحن متحدون في رغبتنا في مساعدة الیمن على  ، في الیمن بقوة الشراكة 19عالمیة ضد كوفید التؤمن المبادرة  ، ولذك ل معًاھو العم
الصحیة في كل انحاء   إلى منظمة الصحة العالمیة والسلطاتوإیصالھا االنتصار والحصول على اإلمدادات الطبیة التي تشتد الحاجة إلیھا  

 ." یمكننا المساعدة في تحقیق ذلكوانا على ثقة بأنھ ،  البالد

  كانت قد حصلت علیھا مجموعة ھائل سعید انعم ضمن مبادرةالتي ولزمات الطبیة والمخبریة ، طًنا من المست   43 التي تزن شحنة وال 
IICY  ، مجموعة   34000، وأكثر من ملیون قطعة من معدات الوقایة الشخصیة ، و   نفس صناعيجھاز ت  426على ما مجموعھ احتوت

كزي ، باإلضافة إلى معدات المستشفیات والمختبرات  أجھزة طرد مر 10و  مجموعة جمع فیروسات ، 28000، و  19كوفیداختبار 
وكاالت األمم المتحدة عملیة توزیع ھذه المستلزمات    وتتولىشحنة بنقل وتسلیم ال ) WFPبرنامج األغذیة العالمي ( قاماألساسیة األخرى. و 

 .على المستشفیات والمعامل عبر الیمن

السكان الذین ظلوا یعیشون على المساعدات الغذائیة  ما زال و ،الصحي ھش مھانظاتدخل الیمن عامھا السادس تقریبًا من الصراع ، وو
٪ ، كما أن وظائف النظام الصحي ، مثل وصول وقدرة  50ال یعمل النظام الصحي في الیمن إال بنسبة  ، ولسنوات یعیشون في خوف

ترك الیمنیین عرضة للخطر ، وأضعف  قد   زمنسوء التغذیة الم، إضافة الى ان  ٪40العاملین في مجال الرعایة الصحیة ، تقل عن  
 ھدفًا رئیسیًا لھذا الفیروس. مما یجعلھم أجھزة المناعة لدیھم 



  
 

، حول التأثیر المحتمل للفیروس على الیمن یةلندن الإمبلایر  كلیة  من قبل  مشابھة التقدیرات األخیرة التي تستند إلى سیناریوھات وحسب 
العالج في   بحاجة إلى  حالة   460000وأكثر من  ،حالة 64000بأكثر من   حاالت وفاة  سیناریو أسوأفي وخیمة ، وتتوقع  بأنھا ستكون

 ملیون نسمة.  30یبلغ   المستشفیات من ضمن تعداد سكاني

 

سریًرا   675وحدة عزل ، مع أكثر من   59كجزء من جھود االستعداد واالستجابة ، أنشأت منظمة الصحة العالمیة والسلطات الصحیة  و
 اختبار سریع.  21600كما تم توفیر   تنفس صناعي،  جھاز   309العنایة المركزة ، وأكثر من  اتلوحد

ستوفر الموارد    ھ، ومثل الیمن التي تحتاج إلى دعم لعالم بلدامع استمرار العالم في معركتھ ضد ھذا الوباء العالمي ، یجب أال ینسى او
 في الیمن.  19كوفیددفعة من اإلمدادات التي تحتاج إلیھا استجابة    IICY ادرة مجموعة ھائل سعید انعم ضمن مب التي تبرعت بھا 

 

 : مالحظات للمحررین

 : للتواصل مع المبادرة

IICY: media@iicyemen.org 

 األمم المتحدة في الیمن: للتواصل مع 

gomo@un.org 

 

 في الیمن  19العالمیة لمواجھة كوفیدالمبادرة  عن

 

مجموعة ھائل سعید أنعم وشركاه ھي اطار  التي جاءت بمبادرة من / وتقودھا في الیمن  19-وفیدلمواجھة كالمبادرة العالمیة 
  19االستجابة لكوفیدللشراكة والتعاون بین الشركات والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة توحدھا الرغبة في مساعدة الیمن على 

یمنیة في ھذه األوقات الحرجة للبالد وشعبھا، وقد أجتمع شركاء المبادرة العالمیة للعمل بشكل تعاوني لمساعدة المنظمات الدولیة والسلطات ال
 . للمساعدة في معالجة التحدیات على أرض الواقع 19على االستجابة لكوفید

في الیمن إلى االستفادة من الخبرة العملیة والموارد والمعارف لشركائھا لمساعدة ودعم  19كوفید لمواجھة تھدف المبادرة العالمیة   
المجتمعات المحتاجة، وتسعى للمساعدة في تعزیز قدرة الیمن في مواجھة الوباء العالمي وتمكین األطباء والكادر الصحي والتمریضي  

مجموعة ھائل سعید انعم وشركتي یونیلفر   IICYن بین األعضاء المؤسسین لـ وم، 19واالستشاریین من االستجابة بفعالیة لمواجھة كوفید
 القطاع الخاص الیمني واتحاد غرف التجارة والصناعة الیمنیة.  تكتلاألمم المتحدة ووتترا باك الى جانب 
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