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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 13 يونيو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حتى 13 يونيو، بلغ عدد الحاالت المؤكد إصابتها بكوفيد-19 يف اليمن إىل 709 حاالت، تتضمن 161 حالة وفاة متعلقة بالمرض و42 حالة تعايف. وال يزال معدل وفيات الحاالت اإلجمايل مرتفًعا بشكل مقلق حيث بلغ إىل نسبة أقل بقليل 
من 25 يف المائة، وهي نسبة أعلى بأربع مرات تقريًبا من المعدل العالمي. وتشير جميع المؤشرات إىل انتشار كوفيد-19 سريًعا يف جميع أنحاء البالد. وغالًبا، ال يسعى األشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض إىل إجراء الفحص أو تلقي العالج 
حتــى يتدهــور وضعهــم الصحــي إىل الحالــة الحرجــة وذلــك بســبب تعــذر الوصــول إىل المرافــق الصحيــة أو بســبب امتــالء المرافــق المحليــة أو عــدم تمكنهــا مــن عــالج المرضــى بصــورة آمنــة. وتشــمل األســباب األخــرى التــي تفســر تأخــر األشــخاص 
عــن الســعي لتلقــي العــالج الخــوف مــن الوصــم والمخــاوف المتعلقــة بالســالمة والمخاطــر المتصــورة لمــن يســعى للحصــول علــى الرعايــة. وحتــى ولــو، فالنظــام الصحــي يتعــرض لضغــط كبيــر ويواجــه خطــر اإلنهيــار تحــت وطــأة كوفيــد-19. 
وتستمر الوكاالت اإلغاثية يف تكثيف جهود االستجابة لكوفيد-19 حيث وصلت إىل أكثر من 16 مليون شخص من خالل أنشطة رفع الوعي. وعملت على شراء أكثر من 13,000 طن متري من المعدات الطبية وأدوات الفحص واألدوية من 
السوق العالمية شديدة التنافس. وزادت الوكاالت من عدد وحدات العناية المركزة يف المستشفيات المخصصة لكوفيد-19، حيث تمت إضافة 21 وحدة عناية مركزة جديدة إىل 38 وحدة موجودة مسبًقا، مما يجعل إجمايل عدد وحدات العناية 
المركــزة إىل 59 وحــدة. باإلضافــة إىل ذلــك، نشــر شــركاء العمــل اإلنســاين إثنتــان مــن المستشــفيات الميدانيــة المتنقلــة ذات قــدرة عاليــة تقــدر بنحــو 100 ســرير، كمــا يقــدم الشــركاء الرواتــب إىل 9,000 عامــل يف مجــال الرعايــة الصحيــة الموجوديــن يف 

الخطوط األمامية. ومن األولويات األخرى حماية األنظمة الصحية العامة يف أكثر من 4,300 مرفق رعاية صحية غير مخصص لمعالجة كوفيد-19، وذلك للحفاظ على الخدمات الخاصة باألمراض واالعتالالت المميتة األخرى.   

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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• تم الوصول إىل 16م شخص تقريًبا عبر منصات التوعية 
المتعددة.

• وصلت التوعية بمسلسالت الدراما الرمضانية إىل ما يقدر 
بنحو 5 ماليين شخص عبر التلفزيون و10م مشاهدة عبر 

وسائل التواصل االجتماعي
• رفع األئمة الدينيون الوعي ليصل إىل 3.6م شخص يف 

5,000 مسجًدا، وتم الوصول إىل 531,100 شخص عبر 
الواتساب 

• 451 سيارة متنقلة محملة بمكبرات الصوت وصلت توعيتها 
إىل أكثر من 8.5م شخص

• تم تسجيل حوايل 10م مشاهدة للمرئيات المتعلقة بكوفيد
-19 على العديد من منصات وسائل التواصل االجتماعي

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

مكالمة بالخط الساخن
• تم تلقي أكثر من 14,350 مكالمة عبر االتصال يف برامج 

الراديو 
• تم الوصول إىل 2.59م شخص من خالل 449,927 زيارة 

من منزل إىل منزل وجلسة توعوية متبادلة بين األمهات
• تمت ممارسة التباعد البدين بنسبة تقرب من 40% يف أكثر 

من 950 مسجد شملها المسح.

• 2,492 م3 من اإلمدادت الخاصة بكوفيد-19 لمنظمة الصحة العالمية تم تحميلها على 
82 حاوية يف ميناء جدة

• الوكاالت اإلغاثية ترفع من قدرة اإلمدادات والخدمات اللوجستية.
• 6,475 م3 من اإلمدادات تم نقلها إىل البلد، بينما يجري اإلعداد إليصال 7,357 م3 

أخرى. تشمل التايل:
- 376 سرير لوحدات العناية المركزة                                          

- أكثر من 600 من أدوات فحص تفاعل
 (PCR) البوليميريز المتسلسل   

• 8,000 طن متري من اإلمدادات الطبية يف المخازن
• أكثر من 447 حاوية محملة باإلمدادات الطبية متواجدة يف الموائن وجاهزة ليتم تفريغها

• 24,000 من أدوات ومالبس الحماية والوقاية الشخصية تم شرائها للشركاء العاملين يف 
الخطوط األمامية 

• 100,000 من محاليل الفحوصات قيد التجهيز

إنقاذ األرواحسلسلة اإلمداداتالكبح والتوعية

الحفاظ على األنظمة الصحية العامة

قامت األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساين على توسيع قدرات المستشفيات بصورة عاجلة 
يف المراكز السكانية الرئيسية. شمل ذلك إنشاء 21 وحدة إضافية من وحدات العناية المركزة 

يف المستشفيات المخصصة لحاالت كوفيد-19، وذلك إضافة إىل 38 وحدة عناية مركزة 
موجودة حالياً؛ ونشر اثنتين من المستشفيات الميدانية المتنقلة عالية السعة لتكفي 100 

سرير تقريًبا؛ وتوفير رواتب للعاملين يف مجال الرعاية الصحية الموجودين يف الخطوط األمامية.

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 الوفاة من األسباب المميتة بما فيها الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك 
والمالريا، باإلضافة إىل تقديم العالج التغذوي للنساء الحوامل واألطفال الذين يعانون من 

سوء التغذية. 
• 5,049 عدد المرافق الصحية 

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

• 1,865عدد المرافق الصحية
التي تعمل بصورة جزئية

جواً
1,378 م3 وصلت 

690 م3 قيد التجهيز

براً
1,296 م3

قيد  التجهيز

• 2,779 عدد المرافق الصحية التي تقدم   
الخدمات الصحية الخاصة بالمالريا بصورة جزئية 

أو كاملة (فحوصات وعالج وإحالة ومتابعة)
• 1,257 مرفق صحي يقدم خدمات االستجابة 

للكوليرا

بحراً
5,371 م3

قيد التجهيز
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- 28,000 مسحة
- أكثر من 5 ماليين قفاز

- أكثر من 600,000 كمامة 

(م3=متر مكعب)(م=مليون)


