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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 4 يوليو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بلــغ حتــى 4 يوليــو عــدد الحــاالت المؤكــد إصابتهــا بكوفيــد-19 يف اليمــن 1,252 حالــة، تتضمــن 338 حالــة وفــاة مرتبطــة بالمــرض وتعــاىف 539 شــخص. وبلغــت نســبة الرجــال 76 يف المائــة مــن جميــع الحــاالت المبلــغ عنهــا، و57 يف المائــة مــن 
الوفيات المسجلة تبلغ من العمر 45 عاماً أو أكثر، بما يف ذلك 30 يف المائة ممن بلغوا 60 عاماً فما فوق. وتم يف حضرموت اإلبالغ عن 409 إصابة بكوفيد-19، وهو أعلى رقم حتى اآلن، مع 150 حالة وفاة و81 حالة تعايف. ويتبع ذلك 
عدن (267 إصابة، و32 حالة وفاة، و194 حالة تعايف) وتعز (247 إصابة، و63 حالة وفاة و114 حالة تعايف)، والتي سجلت معدالت تعايف أعلى ومعدالت وفاة أقل من حضرموت. وتستمر أزمة الوقود الحالية يف تهديد قدرات الوصول 
إىل الغــذاء وقيــام المستشــفيات بأعمالهــا وإمــدادات الميــاه التــي تعتمــد علــى الوقــود والتــي تعتبــر ضروريــة لمنــع انتقــال الفيــروس ولالســتجابة، وهــو األمــر الــذي يشــكل عقبــة أخــرى أمــام األشــخاص الذيــن يبحثــون عــن العــالج. كمــا ارتفعــت 
تكلفــة الحــد األدىن لســلة الغــذاء بنســبة تصــل إىل 35 يف المائــة يف بعــض المناطــق منــذ ظهــور كوفيــد-19، وانخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي. وتواصــل وكاالت المعونــة العمــل للحــد مــن انتقــال الفيــروس مــن خــالل المشــاركة المجتمعيــة؛ 
وشراء وتوزيع آالف األطنان من اإلمدادات والمعدات الطبية؛ وإنقاذ األرواح من خالل دعم الجاهزية السريرية لحاالت كوفيد-19؛ وحماية نظام الرعاية للصحة العامة. ومع ذلك، فإن االستجابة اإلنسانية لليمن، بما يف ذلك لمكافحة كوفيد

-19، ما تزال تعاين من نقص كبير يف التمويل، وهو ما يهدد بزيادة انتشار كوفيد-19 ويعرض قدرات االستجابة لشركاء العمل اإلنساين للخطر.

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها

الحاالت المتعافية التي
تم اإلبالغ عنها

الوفيات التي تم
اإلبالغ عنها

مختبرات تتوفر بها القدرة
على فحص كوفيد-19 

اسطوانة أكسجينفحوصات تم إجراؤها
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فحص/تفاعل البوليميريز
المتسلسل التي تم توفيرها
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• تم الوصول إىل 16.5 مليون شخص عبر منصات التوعية المتعددة.
• رفع األئمة الدينيون الوعي ليصل إىل 3.6 ماليين شخص يف 5,000 

مسجًدا 
• تم الوصول إىل مليون شخص عبر الواتساب 

• تم الوصول إىل 8.5 ماليين شخص عبر 451 سيارة متنقلة محملة 
بمكبرات الصوت

• تم تسجيل 10 ماليين مشاهدة للمرئيات المتعلقة بكوفيد-19 
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 14,730 مكالمة عبر االتصال يف برامج الراديو 
• تم الوصول إىل 626,730 شخص يف نحو 10,000 من اللقاءات 

المجتمعية وأكثر من 9,640 من الفعاليات االجتماعية للمرأة
• تم الوصول إىل 2.6 مليون شخص من خالل أكثر من 450,000 

زيارة من منزل إىل منزل وجلسة توعوية متبادلة بين األمهات
• تم الوصول إىل 33,980 شخص من خالل إجراء 920 جلسة توعوية 

يف المرافق الصحية
• تم الوصول إىل 258,830 شخص عبر مجموعات الواتساب التي 

يديرها متطوعي المجتمعات المحلية
• تم تركيب 2,695 محطة لغسل اليدين

• ترفع الوكاالت اإلغاثية من قدرة اإلمدادات والخدمات اللوجستية.
• تم نقل 9,221 م3 من اإلمدادات إىل البلد، بينما ال تزال 3,349 م3 قيد 

التجهيز. تشمل التايل:
- 376 سرير لوحدات العناية المركزة                                          

    (PCR)أكثر من 600 من أدوات فحص تفاعل البوليميريز المتسلسل -
- 28,000 مسحة

- أكثر من 5 ماليين قفاز
- أكثر من 600,000 كمامة                                                                                                         

• 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.

• تم تركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية يف 9 مراكز عزل، وتم 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 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 
• 1,865 عدد المرافق الصحية

التي تعمل بصورة جزئية

جواً
2,204 م3 وصلت 

 2,869 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
7,017 م3 وصلت

 2,869 م3 قيد التجهيز
   

19 يونيو8 مايو 24 إبريل10 إبريل 5 يونيو 4 يوليو22 مايو

(م3=متر مكعب)(م=مليون)

مواد تم تجهيزها محليا:
• 3.6 مليون مالبس وقاية تم 

تجميعها محليا
• 1,000 أسطوانة أكسجين
• 19 أجهزة مراقبة مرضى
• 10 أجهزة تنفس صناعي

• 8 أسرة إنعاش
• 7,502 لتر معقم أيدي
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 بها القدرة على فحص
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