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تقرير

حاالت الوفاة الناتجة عن انتشار كوفيد  19في مديرية العبر-حضرموت

تاريخ التقرير2021/11/30 :
اليوم :الثالثاء
الوقت 11 :ص حسب التوقيت المحلي لليمن

مقدمة

مديرية العبر هي احدى مديريات حضرموت الوادي والصحراء وتقع غرب محافظة حضرموت ويبلغ عدد
سكانها حوالي  6000نسمة ومساحتها  7764كيلو متر مربع .الغران الشمالي هي احدى املناطق البدوية التابعة
ملديرية العبر ومعظم سكانها من البدو الرحل .يوجد في الغران الشمالي ( )875اسرة نازحة ( )5217فرد
واغلبهم من البدو الرحل الذين نزحوا من محافظة الجوف والبعض االخر من مناطق أخرى (مأرب وشبوة
والحديدة والبيضاء) خالل الفترة سبتمبر-نوفمبر 2021شهدت املديرية النتشار واسع لحميات مختلفة
وبعض الحاالت املؤكدة لكوفيد ( 19فيروس كرورنا) فقد تم تسجيل ( )15حالة مؤكدة و ( )12حالة وفاة و
( )100حال مشتبه بها .من جانبها أطلقت الوحدة التنفيذية نداءين استغاثة لالوتشا والشركاء االنسانيين.
فقد تم إطالق نداء االستغاثة األول في  2021/09/27اال ان االستجابة كانت ضعيفة .تدخل املستشفى
السعودي امليداني اال انه لم يستطع ان يغطي جميع الحاالت وتم نزول فريق من قبل مكتب وزارة الصحة
لتقييم الوضع في املوقع .ونتيجة لالستجابة الضعيفة فقد أطلقت الوحدة التنفيذية نداء استغاثة اخر في
 2021/10/ 17فتم تدخل من قبل مؤسسة العون فغطت بعض الحاالت .من جانبه ،أصدر مدير مكتب
الصحة توجيهات لتلقيح النازحين ضد فيروس كورونا (حتى دون الحاجة للتسجيل في املنصة االلكترونية
الخاصة بالتسجيل) وسينزل فريق للمخيم عند وصول اللقاح.
خارطة ( )1موقع مديرية العبر والمحافظات المحيطة بها
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حاالت فيروس كرورنا في الغران الشمالي -العبر
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التوصيات

نوص ي بالتالي:
 .1نوص ي وزارة الصحة واللجنة الوطنية العليا ملواجهة كوفيد 19بتشكيل فريق طبي مشترك مع
املنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن للنزول الى املوقع لتقييم الوضع وعمل اإلجراءات الالزمة
وايقاف انتشار الوباء بأسرع ما يمكن.
 .2نوص ي املنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن وفي حضرموت على وجه الخصوص االسهام في
مكافحة انتشار الوباء عن طريق التدخل في مختلف القطاعات ذات العالقة لضمان عدم
املخالطة.
 .3التعجيل في إنزال فريق طبي لتلقيح النازحين في هذه املخيمات وبقية املخيمات.
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الخالصة

تعرض محيم الغران الشمالي النتشار أنواع مختلفة من الحميات وبعض حاالت كورونا  19فقد تم تسجيل
( )15حالة مؤكدة و( )12حالة وفاة و( )100مشتبه .أطلقت الوحدة التنفيذية نداءين استغاثة اال ان
االستجابة كانت ضعيفة وتتزايد املخاوف من انتشار الوباء في املخيمات واملجتمع املضيف الذي قد يودي الى
كارثة إنسانية .نوص ي املنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن سواء املحية او الدولية بسرعة التدخل إلنقاذ
املوقف.
الوحدة التنفيذية
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إجراءات الوحدة التنفيذية

إطالق نداء االستغاثة األول في  2021/09/28وطلب سرعة التدخل إلنقاذ املوقف في مخيم الغران
الشمالي
إطالق نداء االستغاثة الثاني في  2021/10/17وطلب سرعة التدخل إلنقاذ املوقف في مخيم الغران
الشمالي
مخاطبة السلطات املحلية في املديرية واملحافظة لسرعة التدخل
اصدار تقرير بالوضع
املتابعة مستمرة للوضع
الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين
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