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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 27 يونيو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حتى 27 يونيو، بلغ عدد الحاالت المؤكد إصابتها بكوفيد-19 يف اليمن 1,107 حالة، تتضمن 297 حالة وفاة متعلقة بالمرض و419 حالة تعايف. ووقع العدد األكبر من الحاالت المبلغ عنها يف حضرموت (310 حالة)، تتبعها عدن بـ(259 حالة). وتمثل 
االصابــات يف أوســاط الرجــال نســبة 75 يف المائــة مــن جميــع الحــاالت التــي تــم اإلبــالغ عنهــا، وكان العــدد األكبــر مــن الوفيــات بيــن األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 45 و59 (40 يف المائــة مــن إجمــايل الحــاالت). وتشــير جميــع المؤشــرات إىل اســتمرارية 
ســرعة تفشــي كوفيــد-19 يف جميــع أنحــاء البــالد.  وغالًبــا، يتأخــر األشــخاص الذيــن ظهــرت لديهــم أعــراض عــن الســعي لتلقــي العــالج حتــى يتدهــور وضعهــم الصحــي إىل الحالــة الحرجــة وذلــك بســبب تعــذر الوصول إىل المرافق الصحيــة والخوف من الوصم 
والمخاطــر المتصــورة لمــن يســعى للحصــول علــى الرعايــة. وتهــدد أزمــة الوقــود األخيــرة الوصــول إىل الغــذاء وتشــغيل المستشــفيات وإمــدادات الميــاه التــي تعتمــد علــى الوقــود وهــي ضروريــة لمنــع انتقــال الفيــروس واالســتجابة لــه، وتشــكل عقبــة أخــرى 
أمــام األشــخاص الذيــن يلتمســون العــالج. وارتفعــت تكلفــة ســلة الحــد األدىن مــن األغذيــة بنســبة تصــل إىل 35 يف المائــة يف بعــض المناطــق منــذ تفشــي كوفيــد-19 أثنــاء انخفــاض قيمــة الريــال اليمنــي. وتواصــل الــوكاالت اإلغاثيــة العمــل علــى 
الحد من انتقال العدوى الفيروســية من خالل مشــاركة المجتمعات المحلية؛ وعملية شــراء وتوزيع آالف األطنان المترية من اإلمدادات والمعدات الطبية؛ وإنقاذ األرواح عن طريق دعم التأهب الســريري لالســتجابة لكوفيد-19؛ وحماية أنظمة الرعاية 

الصحية العامة. وعلى الرغم من ذلك، ال تزال االستجابة اإلنسانية يف اليمن، بما فيها االستجابة لكوفيد-19، تعاين من نقص هائل يف التمويل، مما يهدد بزيادة انتشار كوفيد-19 وتعرض قدرة شركاء العمل اإلنساين على االستجابة للخطر.    

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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آخر مستجدات
اإلمدادات
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10 وفيات  

• 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 8,809 م3 من اإلمدادات إىل البلد، بينما ال تزال 3,373 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 
• 1,865عدد المرافق الصحية

التي تعمل بصورة جزئية

جواً
1,973 م3 وصلت 

 323 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
6,836 م3 وصلت

 3,050 م3 قيد التجهيز
   

14 يونيو6 مايو 23 إبريل10 إبريل 1 يونيو 27 يونيو19 مايو

5+     3-4      1-2

(م3=متر مكعب)(م=مليون)

وصلت اإلمدادات التالية إىل اليمن:
- 100 اسطوانة أكسجين

- 22 جهاز تنفس إصطناعي
- 62 جهاز مراقبة المرضى

- 200 سرير خاص بالمستشفيات
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