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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 6 يونيو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بين 10 أبريل، حين تم اإلعالن عن أول حالة مؤكدة، و6 يونيو، أعلنت السلطات يف اليمن عن 486 حالة مصابة بكوفيد-19، بما فيها 112 حالة وفاة. وبلغ معدل وفيات الحاالت إىل نسبة مرتفعة بشكل مقلق وصلت 
إىل 24.77 يف المائة. أكثر من 75 يف المائة من الحاالت المؤكدة هي من صفوف الرجال واألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 – 59 سنة الذين كان معدل وفيات الحاالت مرتفًعا بينهم. وبلغ أكبر عدد 

للحاالت المؤكدة يف عدن، حيث تم اإلبالغ عن 130 حالة، من بينها 5 حاالت وفاة، تتبعها حضرموت، حيث تم اإلبالغ عن 126 حالة، من بينها 48 حالة وفاة و11 حالة تعايف. وتشير التقارير باستمرار أن المئات من 
األشخاص ظهرت لديهم األعراض ويموتون جراء أعراض مشابهة لكوفيد-19. وغالًبا، ال يسعى األشخاص الذي ظهرت لديهم أعراض خفيفة أو متوسطة إىل تلقي الرعاية الصحية ويسعون فقط للعالج حين 

يمرضون بشدة. وقد يفسر الخوف من الوصم والمخاوف المتعلقة بالسالمة وعدم القدرة على الوصول إىل الفحص والمخاطر المتصورة لمن يسعى للحصول على الرعاية سبب امتناع األشخاص عن السعي لتلقي 
العالج يف وقت مبكر. وتستمر الوكاالت اإلغاثية يف اليمن بالقيام بكل ما تستطيعه لتوسيع نطاق االستجابة. فقد أعطت األولوية لكبح انتقال الفيروس من خالل إشراك المجتمعات المحلية والحمالت اإلعالمية 

العامة؛ وشراء وتوزيع اإلمدادات والمعدات الطبية؛ وإنقاذ األرواح من خالل دعم التأهب السريري وقدرات االستجابة لمواجهة كوفيد-19؛ والمحافظة على أنظمة الرعاية الصحية العامة.

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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• تم الوصول إىل 16 مليون شخص تقريباً عبر منصات 
التوعية           المتعّددة:

• وصلت التوعية بمسلسالت الدراما الرمضانية إىل ما يقدر 
بنحو 5 ماليين شخص عبر التلفزيون و10 ماليين 

شخص عبر وسائل التواصل االجتماعي
• رفع األئمة الدينيون الوعي ليصل إىل 3.6 مليون شخص 

يف 5,000 مسجداً، وتم الوصول إىل 120,600 شخص 
عبر الواتسأب و409 سيارات متنقلة محملة بمكبرات 
الصوت وصلت توعيتها إىل أكثر من 8 ماليين شخص

• تم تسجيل حوايل 10 ماليين مشاهدة مرئية حول 
كوفيد19- 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 14,000 مكالمة عبر االتصال يف برامج 

الراديو 
• تمت ممارسة التباعد البدين بنسبة تقرب من 40٪ من 

أكثر من 950 مسجد شملها المسح.

• 18,246 طن متري من اإلمدادات لبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية 
والتي تم تحميلها على 1,190 حاوية يف ميناء جدة

• الوكاالت اإلغاثية ترفع من قدرة اإلمداد والتموين.
• حوايل 5,441 طن متري من اإلمدادات وصلت إىل البلد بالفعل، بينما يجري اإلعداد 

إليصال 6,247 طن متري أخرى. تشمل؛
• 1,000 سرير لوحدات العناية المركزة                                          
• 52,400 من أدوات الفحص                                                      

• 755,000 من أدوات ومالبس الحماية
  والوقاية الشخصية                    

• 15,700 مسحة                                                                 
• 8,000 طن متري من اإلمدادات الطبّية يف المخازن

• 24,000 من أدوات ومالبس الحماية والوقاية الشخصية تم شرائها للشركاء 
العاملين يف الخطوط األمامية لضمان التحكم يف منع العدوى أثناء إيصال الخدمات

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 

بكوفيد19- 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
926 م3 وصلت 

1,626 م3 قيد التجهيز

براً
42 م3 قيد 

التجهيز
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• 417 جهاز تنفس اصطناعي
• 1,700 من محاليل فحص  كوفيد-19

• 40,000  معقم
• 11,717 إسطوانات أكسجين / شهر

•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
4,515 م3 وصلت 

4,631 م3 قيد التجهيز


