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 مكتب منّسق األمم المتحدة المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن

 
 عشیة مؤتمر التعهدات الدولیة للمانحین، إنتشار فیروس كورونا (كوفید-19) في الیمن

 
 
الماضي، أبریل 10 في الیمن في (كوفید-19) كورونا بفیروس إصابة حالة أول عن اإلعالن من أسابیع سبعة بعد - 2020م مایو 29                        صنعاء،

 أصبح الفیروس ینتشر في جمیع أنحاء البلد دون ما رادع أو ما یخفف من حدته.
 

 وقالت السیدة لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن: "مأساٌة تتجّلى في الیمن."
 

ُتضَطْر أصبحت المستشفیات أن هو نعرفه ما وكل الفحوصات. إلجراء كافیة قدرات دون بدقة المصابین األشخاص عدد معرفة المستحیل                     "من
 إلى إرجاع الناس، وأصبح هناك ُشّحة في كل شيء."

 
7 البالغ العالمي بالمتوسط مقارنة للحاالت المائة في 20 حوالي إلى یصل الوفیات معدل أن إلى المركزة العنایة وحدات من األولیة التقاریر                        وتشیر

 في المائة.
 
شفا على الماضي العام في الیمن وكانت الحدیث. التاریخ في للكولیرا تفشي أسوأ عامین قبل الیمن "واجه بقولها: غراندي السیدة                      وأشارت
بالعمل وتمكنا جیل. كل في واحدة مرة سوى الشدة بهذه تحدث ال التي السیول في شيء كل العام هذا األسر من اآلالف عشرات وفقدت                          المجاعة.
فقد الفیروس، لقمع العمل من بالمزید القیام یتم لم وإذا نحتاجه، الذي التمویل على نحصل لم إذا لكننا المجاعة، وهزیمة الكولیرا صد من                         سویًة

 یغُمر فیروس كوفید-19 الیمن بأسرها."
 
من أسبوع بعد الوكاالت واضطرت المقبلة. القلیلة األسابیع في برنامًجا 30 إغالق سیتم الیمن، في المتحدة لألمم رئیسًیا برنامًجا 41 بین                       من
بسبب األمامیة الخطوط في الصحیین العاملین من 10,000 لحوالي الحوافز دفع تعلیق إلى كورونا بفیروس مصابة مؤكدة حالة أول عن                      اإلعالن

 نقص التمویل.
 
في إنسانیة عملیة ألكبر السخي الدعم قدم حیث الصراع، فترة طوال الیمني الشعب جانب إلى الدولي المجتمع وقف "لقد غراندي: السیدة                       وأضافت

 العالم. وتم إنقاذ المالیین من األبریاء ألن المانحین تقدموا وساعدوا."
 

 كما تحدثت السیدة غراندي بقولها: "بالموارد المتاحة لدینا، فإننا نبذل قصارى جهدنا."
 
أنفسهم. لحمایة به القیام یمكنهم وما انتقاله وكیفیة الفیروس عن المحلیة المجتمعات إلبالغ البلد أنحاء جمیع في متطوع شخص 14,000                      "ینتشر
الطبیة المعدات من متري طن 4,520 من أكثر البلد إلى بالفعل وصل وقد الیمن. یحتاجها التي اإلمدادات لشراء العالمیة األسواق في ندور                        ونحن

 ومجموعات الفحوصات واألدویة؛ في حین أن 4,500 طن متري في طریقها إلى البلد. واإلمدادات تأتي عن طریق البحر والبر والجو."
 
البلد إلى األولي الفریق وصل وقد الیمن. أنحاء جمیع في المركزة للعنایة وحدة 59 في الموظفین وتدریب وتجهیز وتوسعة بناء في الشركاء                        یساعد
ذلك توسیع ویعتزمون واألطباء، التمریض لكادر عالوات دفع في الشركاء وبدأ عالیة. بسعات متنقلین میدانیین لمستشفیین المحتمل النشر                    یسبق

 لیشمل 9,000 شخص عامل في مواجهة فیروس كوفید-19 في الخطوط األمامیة بمجرد تلقي التمویل.
 

 وأضافت السیدة غراندي: "علینا أن نقوم بالمزید، بل ویمكننا أن نفعل المزید، في حال حصولنا على التمویل."
 
اإلنسانیة المساعدات أنواع من نوع إلى السكان من المائة في 80 من یقرب ما یحتاج العالم. في إنسانیة كارثة أسوأ من تعاني الیمن تزال                          ما
لتغطیة المانحین من دوالر ملیار 2.41 مبلغ بطلب الریاض في التعهدات إلعالن المستوى رفیع اللقاء في اإلغاثة وكاالت وستقوم                     والحمایة.

 األنشطة األساسیة خالل الفترة من یونیو وحتى دیسمبر، بما في ذلك برامج مواجهة فیروس كورونا (كوفید-19).
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