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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 29 أغسطس 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حتى 29 أغسطس، بلغ عدد الحاالت المؤكد إصابتها بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها يف اليمن 1,950 حالة، تتضمن 564 حالة وفاة مرتبطة بالمرض وتعايف 1,115 شخًصا. خالل األسبوع الماضي، تم اإلعالن رسمًيا عن 39 حالة مؤكدة جديدة و17 حالة 
وفاة و47 حالة تعايف. ال يزال إعالن العدد األعلى للحاالت المؤكد إصابتها مســتمًرا يف حضرموت (882 حالة، منها 281 حالة وفاة و425 حالة تعايف)، على الرغم من أن هذا قد يعكس جزئًيا عدد الفحوصات التي تم إجراؤها يف المحافظة. وانخفض عدد 
الحــاالت المعلنــة علــى الرغــم مــن أن المؤشــرات ال تــزال توحــي باســتمرار انتشــار الفيــروس، وبــأن عــدد الحــاالت المؤكــدة والوفيــات أقــل مــن األعــداد الفعليــة، ويعــزى ذلــك 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 وأجهــزة مراقبــة المرضــى مــن أهــم األولويــات. ويعتــزم شــركاء العمــل اإلنســاين زيــادة الترصــد، وإرســال موظفيــن مخصصيــن لكوفيــد-19 ضمــن نطــاق الــوكاالت، وتتبــع أثــر كوفيــد-19 علــى برامــج الرعايــة الصحيــة 
الروتينيــة ذات األولويــة، واالســتمرار يف دعــم األنظمــة الصحيــة العامــة، وتنقيــح الرســائل لتشــجيع التغييــر الســلوكي، وتعزيــز قــدرات وحــدات العنايــة المركــزة قبــل أي موجــة تاليــة للفيــروس. كمــا تســتمر أزمتــي الوقــود والتمويــل بزيــادة خطــر انتقــال الفيــروس 

وتهديد االستجابة واسعة النطاق الخاصة بكوفيد-19 واالستجابة اإلنسانية عموًما.

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة

 642.5 ألف

21.6 ألف

333

11
المحافظات

 المتضررة
وحدة عزل للحاالت المصابة بكوفيد-19 
تعمل 38 منها بكامل طاقتها التشغيلية

59

1,950

1,115564

6

تعز

البيضــاء

الضالــع

بين أ

مأرب

عدن

صعدة

صنعــاء

ذمار

حضرمــوت

الحديــدة

المحويــت

حجةعمران

إب

أمانــة العاصمــة

الجوف
المهــرة

ســقطرى

لحج

شبوة
ريمة

788
سرير وحدة
عناية مركزة

جهاز تنفس إصطناعي لوحدات
العناية المركزة، 470 قيد التجهيز 

أصناف معدات الحماية
الشخصية

فرق االستجابة السريعة الصحية
المرسلة (1,665 موظف) 

380

11.7ألف

العدد التراكمي للحاالت المصابة بكوفيد-19 

6,981*

385.7مليون دوالر
التمويل المطلوب

304.5مليون دوالر
مطلوب للصحة

75.9
مليون دوالر
تم استالمه

%19.7

إجمايل الحاالت المصابة
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
تم توفيرها

فحص/تفاعل البوليميريز
المتسلسل التي تم توفيرها

2,205 م3: قيد التجهيز
وصلت

13,782م3 

آخر مستجدات
اإلمدادات

4 حاالت مؤكدة 
2  حاالت متعافية

1 وفاة 

66 حاالت مؤكدة 
54 وفيات 

882 حالة مؤكدة 
425 حالة متعافية

281 وفيات

55 حالة مؤكدة
24 حالة  متعافية

15 وفيات
 
 

131 حالة مؤكدة 
80 حالة متعافية

38 وفيات 

278 حالة مؤكدة
214 حالة متعافية 

33 وفيات

300 حالة مؤكدة
215 حالة متعافية 

80 وفيات

139حالة مؤكدة
94 حالة متعافية

37 وفيات 

38 حالة مؤكدة 
23 حالة متعافية

10 وفيات
 

20 حالة مؤكدة 
23 حاالت متعافية

5 وفيات
 
 

37 حالة مؤكدة 
15 حالة متعافية

10 وفيات  

• 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 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 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 14,073 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 قدرة اإلمدادات والخدمات اللوجستية.
• تم نقل 13,782 م3 من اإلمدادات إىل البلد، بينما ال تزال 2,205 م3 قيد التجهيز. 

تشمل التايل:
- أكثر من 788 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 شراؤها للعاملين 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 بتوسيع قدرات المستشفيات بصورة عاجلة يف المراكز 
السكانية الرئيسية. شمل ذلك إنشاء 21 وحدة جديدة يف المستشفيات المخصصة لحاالت كوفيد-19، 
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
3,958 م3 وصلت 

 122 م3 قيد التجهيز

• 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
• 982 مرفق صحي يقدم الخدمات التوليدية للوالدات الطبيعية

• 154 عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الوالدات القيصرية

       بحراً
9,782 م3 وصلت

 2,083 م3 قيد التجهيز
   

(م3=متر مكعب)(م=مليون)

مواد تم شراؤها وصلت 
إلى البلد هذا األسبوع:

•358,744 قطعة من 
معدات الوقاية الشخصية

•73 قطعة من المعدات 
الطبية لدعم العالج 
باألكسجين(48 من 

معدات قياس التأكسج 
النبضي و25 من مكثفات 

األكسجين)

عدد الوفياتعدد الحاالت المؤكد إصابتها
عدد وحدات العزل

المختبرات التي تتوفر
 بها القدرة على فحص

كوفيد-19
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