
ري
شه

ر ال
قري

الت

اليمن

فرباير - مارس 2019

ملحة موجزة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر تنفيــذ أنشــطتها املنقــذة للحيــاة  خــال هشــري فربايــر ومــارس، تابعــت 
ومشــاريع اإلغاثــة وتدخــات املســاعدة يف مختلــف املجــاالت. فقــد عمــل قســم امليــاه واإلســكان بشــكل أســايس 
عــى العديــد مــن املشــاريع يف جميــع أحنــاء اليمــن لضمــان توفــر امليــاه للســكان املحليــن ولتوفــر الدعــم 
املناســب للعديــد مــن املستشــفيات. وواصــل قســم الصحــة تدخاتــه يف املستشــفيات الــي تدعمهــا اللجنــة 
الدوليــة، حيــث مل يركــز عــى جرحــى احلــرب ومــرىض اإلصابــات الطارئــة فحســب، بــل لعــب دورًا رائــدًا يف تقــدمي 
اســتجابة متعــددة التخصصــات ملــرض الكولــرا. وحافــظ قســم األمــن االقتصــادي عــى تقــدمي مســاعدات 
اإلغاثــة مــن خــال توزيــع املــواد الغذائيــة واملــواد الزراعيــة )فضــًا عــن مــواد أخــرى( عــى املجتمعــات املحليــة 

الضعيفــة والنازحــن يف الشــمال واجلنــوب.

268,416 مريض استفاد من خدمات الرعاية 
الصحية الي تقدمها اللجنة الدولية.

108,272  شخص حصل عى سال غذائية.

+ 2.5 مليون  شخص استفاد من خدمات 
تقدمي املياه النظيفة وأعمال البناء.

حقائق وأرقام 

أحد أخصائيي التأهيل احلريك يتفحص الوضع العام لساق شايف 
املبتورة ملعرفة جهوزيتها لرتكيب طرفًا اصطناعيًا. 

املراحل األوىل من بناء املستودع االسرتاتيجي لفرع جمعية الهال األحمر اليمين يف حجة لتخزين مساعدات املواد الغذائية واإليوائية، 
بتمويل وبناء من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر.
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أبرز أنشطة بعثة اللجنة الدولية يف اليمن 

 الرعاية الصحية واملنشئات الطبية

توزيع وإنتاج الغذاء

املياه والرصف الصحي وأعمال البناء

ملحة موجزة عن بعض األنشطة الي نفذهتا بعثة اللجنة الدولية يف اليمن خال هشري فرباير 
ومارس 2019. ملزيد من التفاصيل، ميكنكم االطاع عى الصفحات التالية من هذا التقرير. 

استفاد من الرعاية الصحية منهم 5968 
من جرحى احلرب.

مريضاً

تلقى مساعدات غذائية ملساعدهتم
عىل مواجهة إنعكاسات الرصاع.

شخص

تربعت هبا اللجنة الدولية خالل هشري فرباير 
ومارس 2019، حيث بلغ اجمايل طاقتها 860 

كيلو وات/ أمبري.

مولدات
استفاد من خدمات اللجنة الدولية 

للمياه واملرافق الصحية والبناء.

شخص

استفادت من مساعدات املواد الغذائية 
واملواد األساسية غري الغذائية.

أرسة

268,416

108,2728,704

5 مليون+ 2.5

7,070
من ذوي االحتياجات اخلاصة  استفاد من 

خدمات مراكز التأهيل احلريك املدعومة من 
اللجنة الدولية.

شخص

23,164
يف 8 مراكز غسيل كىل يف 7 محافظات واليت 
تتقىل دعمًا باألدوية واملواد االستهالكية من 

اللجنة الدولية.

جلسة غسيل كىل

74
تلقى الدعم واملساعدات من اللجنة 

الدولية يف 15 محافظة.

مرفق صحي



يف مجـال رعايـة جرحـى احلـرب وحـاالت اإلصابـات الطارئـة، 
فـرص  لتوفـري  أدنـاه  اخلدمـات  الدوليـة  اللجنـة  دعمـت 
احلصـول عـىل خدمـات جراحيـة ذات جـودة واالسـتمرار يف 

الرعايـة: تقـدمي 

20

تلقى دعمُا واليت استفاد منها 1,666 
جرحي حرب.

مرفقاً لتقدمي الرعاية ماقبل املستشفى

حـــاالت  الســـتقرار  الرعايـــة  لتقـــدمي  مرفقـــًا   20 دعمـــت    
اإلصابـــات الطارئة/الرعايـــة مـــا قبـــل املستشـــفى مـــن خال 
توفـــر اإلمـــدادات الطبيـــة عـــى طـــول اخلطـــوط األماميـــة يف 
صعدة واحلديدة، والي بدورها وفرت خدمات اإلســـعافات 

األوليـــة واالســـتقرار ملـــا مجموعـــه 1,666 جـــرحي حـــرب.

21,550

استفاد من الرعاية الطارئة منهم 877 من 
جرحى احلرب.

مريض

  تقـــدمي الدعـــم يف حـــاالت الطـــوارئ والدعـــم املخصـــص لــــ 11 
مستشـــفى إحالة، منها 9 بالقرب من اخلطوط األمامية يف 
4 محافظـــات )تعـــز واحلديـــدة وحرضمـــوت وشـــبوة( واثنان 
يف أمانـــة العامصـــة، لضمان اســـتقرار جرحى احلرب ومرىض 
هـــذا  خـــال  ومـــن  اجلراحيـــة.  الرعايـــة  وتوفـــر  الصدمـــات 
الدعـــم، تلقـــى 21,550 مريضـــًا الرعاية الطارئـــة، من بينهم 

877 جـــرحي حرب.

9

تلقت دعًما منتظًما من اللجنة الدولية 
للصليب األحمر يف 7 محافظات.

مستشفيات إحالة

  تقدمي الدعم املنتظم لـ 9 مستشفيات إحالة يف 7 محافظات 
الطبيـــة  االســـتهاكية  واملـــواد  األدويـــة  توفـــر  خـــال  مـــن 
واملعـــدات الطبيـــة لضمـــان معاجلـــة جرحى احلـــرب ومرىض 
اإلصابـــات الطارئـــة، فقـــد كانـــت تلـــك املرافـــق املدعومة عى 
مـــأرب  مستشـــفيات(،   3( العامصـــة  أمانـــة  التـــايل:  النحـــو 
ذمـــار  واحـــد(،  )مستشـــفى  اجلـــوف  واحـــد(،  )مستشـــفى 
احلديـــدة  واحـــد(،  )مستشـــفى  إب  واحـــد(،  )مستشـــفى 
)مستشـــفى واحـــد(، شـــبوة )مستشـــفى واحـــد(. وقـــد تلقى 
هـــذه  الطارئـــة يف  الرعايـــة  مريضـــًا  مـــا مجموعـــه 83,522 

املستشـــفيات، منهـــم 2,617 جـــرحي حـــرب.

1,730

استفاد من الرعاية اجلراحية وأجريت 
922  عملية جراحية.

مريض

  اســـتمرت أنشـــطة اللجنة الدولية اجلراحية يف مستشـــفين 
تدعمهمـــا اللجنـــة الدولية هما: الطلح )صعدة( واملنصورة 
)عـــدن(. فقـــد مضن هذا توفر رعاية الطـــوارئ لـ 462 جرحي 
حـــرب )230 يف الطلـــح و232 يف املنصـــورة( وتقـــدمي الرعايـــة 

لــــ 346 جـــرحي حـــرب )184 يف الطلـــح و162 يف  اجلراحيـــة 
املنصـــورة(، وإجـــراء 922 عمليـــة جراحيـــة )560 يف الطلـــح 

و362 يف املنصـــورة(.
تأهيـــل  إعـــادة  وبعـــد  املستشـــفين  هذيـــن  إىل  باإلضافـــة    
غرفـــة الطـــوارئ وغرفـــة العمليـــات ووحـــدة الرعايـــة املكثفـــة 
فريـــق  الدوليـــة  اللجنـــة  أرســـلت  اجلرحـــى،  رقـــود  وقســـم 
جراحـــي متنقـــل إىل مستشـــفى باجـــل الريفـــي )احلديـــدة( 
التأهـــب يف حالـــة  أنشـــطة  مـــن خـــال  املستشـــفى  لدعـــم 
وقـــوع اإلصابـــات اجلماعيـــة الناجمة عـــن األعمـــال العدائية 

احلديـــدة. املســـتمرة يف 

مـن  املتأثريـن  للمدنيـن  الصحيـة  لالحتياجـات  واسـتجابًة 
الـزاع، دعمـت اللجنـة الدوليـة اخلدمـات الوقائيـة األساسـية 

التاليـة:  إنقـاذ احليـاة  وخدمـات 

129,704

للمرىض قدمتها املراكز الصحية الـ 23 
املدعومة من اللجنة الدولية. 

استشارة طبية

  قدمـــت اللجنـــة الدوليـــة مســـاعدة طبيـــة منتظمـــة لــــ 23 
مركـــز رعايـــة صحيـــة أوليـــة يف 9 محافظـــات.

  يف املراكـــز الصحيـــة األوليـــة الثاث والعرشيـــن الي تدعمها 
اللجنـــة الدوليـــة يف جميـــع أحنـــاء البلـــد، مت تقـــدمي 118,136 
 5 ســـن  دون  األطفـــال  نســـبة  وبلغـــت  طبيـــة.  استشـــارة 
ســـنوات %42.7 )50,422 طفـــًا( مـــن هذه االستشـــارات، 

منهـــم 18,654  طفـــل تلقـــى لقاحـــات.
تقـــدمي 5,852  استشـــارة لرعايـــة احلوامـــل ومت تســـجيل    مت 

والدة. حالـــة   1,231
الثـــاث والعـــرشون 13,319     اســـتقبلت املرافـــق املدعومـــة 
حالـــة اشـــتباه بالكولـــرا، ومت تســـجيل 20 حالـــة وفاة بســـبب 

.)10.12%( الكولـــرا 
مت تقـــدمي مـــا مجموعـــه 5,716  استشـــارة للمـــرىض املصابن    
بأمـــراض غـــر معديـــة، الســـيما مـــرىض ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 

والسكري.
املصابـــن  للمـــرىض  الرعايـــة  تقـــدمي  االســـتمرار يف  لضمـــان    
دعمـــًا  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  املعديـــة،  غـــر  باألمـــراض 
باألدويـــة واملـــواد االســـتهاكية لثمانيـــة مراكـــز غســـيل كى 
يف ســـبع محافظـــات يف جميـــع أحنـــاء البلد: عـــدن )مركزين( 
واحـــد( وذمـــار  )مركـــز  واحـــد( وصنعـــاء  )مركـــز  واملحويـــت 
)مركـــز واحـــد( وحجـــة )مركز واحد( واحلديـــدة )مركز واحد( 
وشـــبوة )مركـــز واحـــد(. فقـــد مت دعـــم مـــا مجموعـــه 23,164  

جلســـات غســـيل كى.

برنامج التأهيل احلريك
يف هشـــري فربايـــر ومـــارس 2019، تلقى ما مجموعه 7,070  
التأهيـــل  اخلاصـــة خدمـــات  االحتياجـــات  مـــن ذوي  شـــخص 
احلـــريك يف مراكـــز التأهيـــل احلـــريك املدعومة من اللجنـــة الدولية 
يف كٍل مـــن صنعـــاء وعـــدن وتعـــز واملـــكا وصعـــدة، شـــامًا 85 
طرفـــًا اصطناعيًا و2,066 جهازًا تقومييًا و3,336 جلســـة عاج 

طبيعي. 

حتسني فرص احلصول عىل الرعاية الصحية 



وخـــال نفـــس الفـــرتة، واصلـــت اللجنـــة الدوليـــة من خال 
برنامـــج التأهيـــل احلـــريك تقـــدمي احلوافـــز املاليـــة ملوظفـــي مركزي 
ملراكـــز  الوقـــود  وقدمـــت  وتعـــز،  صعـــدة  يف  احلـــريك  التأهيـــل 
لضمـــان  وصنعـــاء  واملـــكا  وتعـــز  احلـــريك يف صعـــدة  التأهيـــل 
اســـتمرارية اخلدمـــات لألشـــخاص ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة 

اليمـــن.  يف 

واألجهـــزة  االصطناعيـــة  األطـــراف  دبلـــوم  طـــاب  ويتابـــع 
التقوميية دراســـة الفصل الثاين الذي ســـينتهي بنهاية رمضان. 

وجتري دراســـة الدبلوم يف مجال االطراف الصناعية واالجهزة 
التقومييـــة، الـــي يتـــم تقدميها بالتعاون مع املعهـــد العايل للعلوم 
الصحيـــة، كمـــا هـــو مخطط لـــه، حيث يواصل العـــرشة الطلبة 
)6 ذكـــور و4 انـــاث( دراســـة الدبلـــوم وكذلـــك اللغـــة االجنلزيية. 
وقـــد أجريـــت عمليات تركيب أول خمســـة أطراف اصطناعية 
الشـــهرين حيـــث شـــارك  أرجـــل مبتـــورة خـــال هذيـــن  عـــى 
جميـــع الطـــاب بنجـــاح. وتلقى املعهد العـــايل للعلوم الصحية 

املـــواد املحليـــة الرضوريـــة للتدريب.

مت تنفيـــذ العديـــد من تدخالت اإلغاثة، يف مشال البلد، ويف 
جنوبـــه أيضـــًا. فقـــد مت تقـــدمي املســـاعدة ملـــا مجموعـــه13,534  
نازحـــًا و94,738 شـــخصًا مـــن أفـــراد األرس املضيفـــة الفقـــرية 

خـــالل هذين الشـــهرين.

واألدوات  الغذائية  )املواد  اإلغاثية  املساعدات 
املزنلية األساسية(:

 يف مديريـــة باقـــم، محافظـــة صعـــدة، مت تنفيـــذ جولـــة ثانية 
مـــن توزيـــع املواد الغذائية لنحـــو3,000  أرسة )21,000  
شـــخص( حبلول هناية الربع األول، مبا يف ذلك 200 أرسة 
نازحـــة مؤخـــرًا. وباملثـــل، تلقـــت 1,200 عائلـــة مهمشـــة 
حصـــص غذائيـــة يف اجلولـــة الثالثـــة واألخـــرة يف مدينـــة 

صعـــدة. باإلضافـــة إىل ذلك.

 يف حجـــة، تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 132 حصـــة غذائيـــة 
إىل فـــرع جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــين يف حجـــة والـــي 
مت توزيعهـــا عـــى النازحـــن اجلـــدد مـــن عبـــس يف مدينـــة 
مـــواد  بتســـليم  أيضـــًا  قمنـــا  مـــارس،  هشـــر  ويف  حجـــة. 
غذائيـــة وغرهـــا من املـــواد؛ مثل لـــوازم النظافة الصحية 
والبطانيـــات والـــدالء وصفاحئ )دبات( املاء وغره إىل فرع 
جمعية الهال األحمر اليمين يف حجة ملســـاعدة1,640  
نـــازح ممـــن فروا مـــن القتال يف مديرية ُكـــرش إىل مديرية 
زيـــارة  إجـــراء  مت  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة  املحـــرق.  خـــران 
نزحـــت  الـــي  العائـــات  احتياجـــات  لتقييـــم  ميدانيـــة 

مؤخـــرًا إىل منطقـــة حيـــدان.

 يف محافظة الضالع، تلقت1,750  أرسة نازحة يف مديرية 
قعطبـــة وعزلة ُمريس مواد غذائية ومســـتلزمات مزنلية 
أرسة  حصلـــت2,022   ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة  أساســـية. 
مضيفـــة فقـــرة عـــى حصـــص غذائية يف مديريـــة األزارق 

مبســـاعدة جمعيـــة الهال األحمـــر اليمين.

إنتاج الغذاء
  مت تنفيـــذ مـــرشوع يســـتهدف 400 أرسة تعيلهـــا إنـــاث 
الزراعيـــة  واملـــواد  بالبـــذور  وأبـــن  حلـــج  محافظـــي  يف 
حلدائـــق املطبـــخ املـــزنيل، والـــذي بـــدأ خـــال الربـــع األخر 
مـــن  األول  الربـــع  هنايـــة  يف  تنفيـــذه  ومت   ،2018 مـــن 
أيـــام  أربعـــة  ملـــدة  تدريبيـــة  دورة  تنفيـــذ  وجـــرى   .2019
للمســـتفيدين مـــن خـــال وزارة الزراعة والري يف مارس. 
إجمـــااًل، أجـــرى 8 مدربـــن دورتـــن تدريبيتـــن مدة كل 
أيـــام يف كل مديريـــة وحـــرض يف املتوســـط 25  منهمـــا 4 

مســـتفيدًا يف كل دورة تدريبيـــة. ومـــن املقرر االنتهاء من 
توزيـــع البـــذور واملدخات الزراعية خال األســـبوع األول 
مـــن هشـــر أبريـــل وســـيتم تنفيذ عمليـــة التوزيـــع من قبل 
موظفـــي وزارة الزراعـــة وباالشـــرتاك مـــع متطوعـــي فرعي 

جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــين يف حلـــج وأبـــن.

الدعم الهيكيل: 
اتفقـــت  »رصابـــة«،  مزرعـــة  مديـــر  مـــع  النقـــاش  بعـــد    
اللجنـــة الدوليـــة ومزرعـــة رصابـــة عـــى اإلهنـــاء التدرجيـــي 
للدعـــم الـــذي تقدمـــه اللجنـــة الدولية وذلـــك بعد التربع 
األخـــر باألعـــاف واألدويـــة. وبنـــاًء عـــى ذلـــك، مت تســـليم 
آخـــر شـــحنة من العلف املركـــز )21,000 كجم من الذرة 
و40 كجـــم مـــن كتـــل امللـــح و200 كجـــم مـــن مســـحوق 
احلليـــب املجفـــف و300 كجـــم مـــن الفســـفور و9,000 
كجـــم مـــن فـــول الصويـــا و28,800 كجـــم مـــن احلنطـــة 

الســـوداء(.

الغذائيـــة  املكمـــات  مـــن  كيـــس   4,500 بــــ  التـــربع  مت    
)plumpy sup( إىل مركـــز الفكيكة الصحي، وهو مركز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة الـــذي تدعمـــه اللجنـــة الدولية 
ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة  تعـــز.  يف مديريـــة مقبنـــة مبحافظـــة 
تلقـــى مركـــز التكافـــل االجتماعـــي يف مدينة عـــدن تربعًا بـ 

45 حقيبـــة مدرســـية.

  مت التـــربع بــــ 100 طرد من مســـتلزمات النظافة الصحية 
و3,870 كيـــس قمامـــة باســـتييك للســـجن املركـــزي يف 
عـــى  عـــاوة  الكولـــرا.  لتفـــي  اســـتجابة  إب  محافظـــة 

توفري الدعم للمجتمعات املحلية األشد احتياجا وللنازحني 

أحد موظفي اللجنة الدولية يتحقق من قامئة املستفيدين 
ليسلمهم بطاقات توزيع مساعدات األغاثة يف أحد نقاط 

التوزيع التابعة جلمعية الهال األحمر اليمين يف محافظة حجة.
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أســـتمر قمس املياه واإلســـكان يف اللجنـــة الدولية يف تقدمي 
دعمـــه املحايد وغري املتحزي للســـكان اليمنين. 

يف محافظة أبني
 منطقـــة خنفـــر العاطـــف، تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبضخـــة 
غاطســـة مـــع ملحقاهتـــا للجنـــة املحليـــة يف قريـــة العاطـــف 
بغـــرض اعـــادة تأهيـــل مشـــاريع امليـــاه يف القـــرى، حيث بلغ 

عـــدد املســـتفيدين 1,500 شـــخص.

يف محافظة عدن 
  مستشـــفى املنصـــورة بعـــدن )45 رسيـــراً(: قامـــت اللجنـــة 
الدوليـــة بتوريـــد وتركيـــب مولد كهربـــايئ جديد بقدرة 100 

كيلو فولـــت أمبر. 
  ملعـــب املنصـــورة، قامـــت اللجنة الدوليـــة بتوريد وتركيب 
4 خزانـــات ميـــاه ســـعة 2,000 لـــرت، لتوفـــر ميـــاه الـــرشب 
لاجئـــن األثيوبيـــن، حيـــث بلـــغ عـــدد املســـتفيدين مـــن 

املـــرشوع حـــوايل 3,000 مســـتفيد.

يف محافظة البيضاء
  مؤسســـة امليـــاه والـــرف الصحـــي يف البيضـــاء: تربعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة بفلرتين هواء و5 فلرتات زيت و3 فلرتات 
وقـــود وســـر محـــرك و100 لرت من زيت التشـــحيم، حيث 

بلـــغ عدد املســـتفيدين 28,000 شـــخص. 
  مؤسســـة امليـــاه والرف الصحـــي يف رداع: تربعت اللجنة 
الدوليـــة بــــ 8 فلـــرتات هـــواء، 20 فلـــرت زيـــت، 12 فلرت وقود، 
التشـــحيم،  زيـــوت  مـــن  لـــرت  4 ســـيور محـــركات، 1,970 

حيـــث بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 57,827 شـــخص.

يف محافظة الضالع
 يف قـــرى املركولـــة: قدمت اللجنة الدولية الدعم ملنظومات 
امليـــاه احلاليـــة وعملـــت عـــى تأهيـــل شـــبكات توزيـــع امليـــاه 
وخـــزان امليـــاه األريض. باالضافـــة ايل ذلـــك، قامـــت اللجنـــة 
الدوليـــة بربـــط املضخـــة الغاطســـة بشـــبكة الكهربـــاء، وقـــد 

بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 1,027 شـــخص. 
الدوليـــة منظومـــات  اللجنـــة  دعمـــت  الدمـــى،  قـــرى    يف 
امليـــاه احلاليـــة وعملـــت عـــى تأهيـــل شـــبكات توزيـــع امليـــاه 
وخـــزان امليـــاه األريض كمـــا قامـــت بربط املضخة الغاطســـة 
بشـــبكة الكهربـــاء وتأهيـــل املولـــد الكهربـــايئ، وقـــد بلغ عدد 

أشـــخاص.  املســـتفيدين 3,008 
يف قريـــة الزنـــاد، دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة منظومـــة امليـــاه    
احلاليـــة مـــن خـــال جتهزيهـــا بالبـــر رقـــم 2 ومضخـــة ومولد 
جديديـــن وربـــط البـــر بشـــبكة الكهربـــاء الرئيســـية وكذلك 
بنـــاء خـــزان مـــاء لتغطيـــة ذروة الطلب عى مدار الســـاعة، 

وقـــد بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 3018 شـــخص. 
   يف مستشـــفى الضالع النارص )40 رسيراً(: قامت اللجنة 

الدوليـــة بتوريـــد وتركيب ثاجة موىت يف املستشـــفى.

يف محافظة حرضموت 
قامـــت  )40 رسيـــراً(:  باملـــكال  ســـيناء  ابـــن  يف مستشـــفى    

يف  مـــوىت  ثاجـــة  وتركيـــب  بتوريـــد  الدوليـــة  اللجنـــة 
. ملستشـــفى ا

يف محافظة حجة
يف مدينـــة حجـــة: أكملـــت اللجنـــة الدوليـــة أعمـــال البنـــاء    
االضافيـــة لتوســـعة الـــدور الثالـــث جلمعيـــة الهـــال األحمر 

ليمين. ا
يف املؤسســـة املحلية للميـــاه والرف الصحي يف محافظة    
زيـــوت  وتســـليم  بتوريـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  حجـــة: قامـــت 
وقطـــع غيـــار لضمان التوفر املســـتدام ملياه الرشب، حيث 

بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 107,000 شـــخص. 

يف محافظة احلديدة 
كجـــزء مـــن مذكـــرة التفاهـــم املوقعـــة بـــن اللجنـــة الدوليـــة    
 ،2019 مـــارس  يف  والســـكان   العامـــة  الصحـــة  ووزارة 
قدمـــت اللجنـــة الدوليـــة الدعـــم ملستشـــفى باجـــل الريفي 
)40 رسيـــرًا( مـــن خـــال تأهيـــل منظومـــة امليـــاه والـــرف 
الصحـــي وجمـــع القمامـــة. وعملـــت اللجنـــة الدوليـــة عـــى 
ترميـــم غرفـــة الطـــوارئ وغرفـــة العمليـــات ووحـــدة الرعاية 
املكثفـــة وقســـم الرقـــود، عـــاوة عـــى ذلـــك، قامـــت اللجنـــة 
كهربائيـــة  مضخـــة  يـــي:  مـــا  وتركيـــب  بتوريـــد  الدوليـــة 
غاطســـة ومولـــد كهربـــايئ بقـــدرة 300 كيلـــو فولـــت أمبـــر 
مبـــا يف ذلـــك أعمـــال مدنيـــة وكهربائيـــة ونظـــام تأريـــض. كما 
مت توريـــد وتركيـــب نظـــام التوزيـــع الكهربـــايئ وجهـــاز اإلنـــذار 

باحلريـــق يف مخـــزن األدويـــة. 
أكملـــت اللجنـــة الدوليـــة بالتعـــاون الوثيـــق مـــع مؤسســـة    
امليـــاه والـــرف الصحـــي يف باجل اختبـــارات الضخ ألربعة 
آبـــار، باإلضافـــة إىل توريـــد وتركيـــب أنابيب باســـتيكية لبر 
بعـــدد  الدوليـــة  اللجنـــة  الفقيـــه، تربعـــت  بيـــت  آخـــر. ويف 
30 أنبـــوب حبجـــم 12 إنـــش للبـــر املحفـــور مؤخـــرًا وأجرت 
امليـــاه  مؤسســـة  مـــع  الوثيـــق  بالتعـــاون  الضـــخ  اختبـــارات 
والـــرف الصحـــي. ومـــن املتوقـــع أن خيدم املـــرشوع حوايل 

شـــخص.  60,000
   يف مدينـــة احلديـــدة: أكملـــت اللجنـــة الدوليـــة إنشـــاء 22 
نقطـــة ميـــاه للطـــوارئ يف املســـاجد بالتعـــاون الوثيـــق مـــع 
املؤسســـة املحلية للمياه والرف الصحي ووزارة األوقاف 
واإلرشـــاد، وتعمـــل نقـــاط املياه هذه كدعـــم يف حال انقطاع 
للمســـتفيدين  املتوقـــع  العـــدد  ويبلـــغ  املدينـــة،  عـــن  امليـــاه 

شـــخص.  15,000
  يف زبيـــد: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبضختـــن غاطســـتن، 
وأنابيـــب باســـتيكية ومحابـــس ملؤسســـة امليـــاه والـــرف 

الصحـــي ليســـتفيد منهـــا حـــوايل 42,000 شـــخص.  

يف محافظة عمران
املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرصف الصحـــي يف محافظـــة    
عمـــران: تربعـــت اللجنة الدوليـــة بـ 27 فلرت هواء و86 فلرت 
زيـــت و109 فاتـــر وقـــود و24 بطاريـــة و6,656 لـــرت مـــن 
زيـــوت التشـــحيم لضمـــان التوفر املســـتدام مليـــاه الرشب، 

حيـــث بلغ عـــدد املســـتفيدين 70,000 شـــخص.

املياه والرصف الصحي واألعمال اإلنشائية

املطبـــخ  التنظيـــف ومســـتلزمات  مبـــواد  التـــربع  مت  ذلـــك، 
لســـجن صنعـــاء املركـــزي )40 حـــذاًءا وحصائـــر مطاطية 
باســـتيكية و50 قناعـــًا و5 أواين طهـــي وخزان مياه ســـعة 

400 لـــرت مبقابـــض وغطـــاء و50 مكنســـة(.

  مت التـــربع مبـــواد نظافـــة لصاحل مكتب صنـــدوق النظافة يف 

مديريـــة رداع مبحافظـــة البيضـــاء كاســـتجابة طارئـــة إلزالة 
القمامـــة املرتاكمـــة ملنـــع انتشـــار الكولـــرا. وتتكـــون املـــواد 
املتـــربع هبـــا مـــن 5,000 كيـــس باســـتييك و100 حـــذاء 

باســـتييك و300 قفـــاز. 



يف محافظة صعدة 
الدوليـــة  اللجنـــة  يف مستشـــفى الطلـــح بصعـــدة: قامـــت    
برتميـــم مستشـــفى الطلـــح الريفـــي ببنـــاء مظلـــة يف مـــكان 
آخـــر  تـــربع  إىل  باإلضافـــة  األشـــعة،  غرفـــة  وبنـــاء  االنتظـــار 

بـــأدوات الـــورش وقطـــع غيـــار. 

يف محافظة ذمار 
املؤسســـة املحلية للمياه والرصف الصحي بذمار: تربعت    
اللجنـــة الدوليـــة بــــ 38 فلرت هواء و65 فلـــرت زيت و92 فلرت 
وقود و21 سر للمحرك و3,025 لرت من زيوت التشحيم 
لضمـــان وصـــول مياه الـــرشب لعدد 280,000 شـــخص. 
وســـلمت اللجنـــة الدوليـــة أيضـــًا 396,400 قـــرص كلـــور 

)1000ملجـــم، NaDDC 167 ملجـــم متعـــدد االغراض.
يف مستشـــفى ذمـــار العـــام )300 رسيـــر(: تربعـــت اللجنـــة    
الدوليـــة بأربـــع فلرتات هواء و10 فلـــرتات زيت و6 فلرتات 
وقود، و2 ســـيور محركات و590 لرت من زيوت التشـــحيم 

لضمـــان التوفر املســـتدام للطاقة.  

يف أمانة العامصة 
يف محطـــة معاجلـــة ميـــاه الرصف الصحـــي: تربعت اللجنة    
 desktop(الدوليـــة بكمبيوتـــر مكتـــي باملواصفات التاليـــة
 .)500 G1, Intel Core-i7, 4GB, 1000GB

واحـــد.  موظـــف  املســـتفيدين: 
يف املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرصف الصحـــي بصنعـــاء:    
تربعـــت اللجنـــة الدولية بعدد 226 فلـــرت هواء و464 فلرت 
زيـــت و399 فلـــرت وقـــود و58 ســـر محـــركات و 12,214 
لـــرت مـــن زيـــوت التشـــحيم، حيـــث بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 

شـــخص.  1,500,000
يف مـــكان لإلحتجـــاز: تربعت اللجنـــة الدولية بفلرتي هواء    
و5 فلـــرتات زيـــت و3 فلـــرتات وقـــود وســـر محـــرك و260 
لـــرت مـــن زيـــوت التشـــحيم. اضافـــًة إىل ذلـــك: اُســـتكملت 
بنجـــاح احلملـــة املدعومـــة مـــن اللجنـــة الدولية لاســـتجابة 
للكولـــرا وتشـــمل القيـــام حبملة نظافة نفذهـــا 20 متطوعًا 
مـــن جمعيـــة الهـــال االحمـــر اليمـــين وتوزيـــع مـــواد نظافة 
االشـــخاص  لدعـــم صحـــة  مطبـــخ  وأدوات  وقايـــة  ومـــواد 

املحتجزيـــن. 
بتوريـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  لإلحتجـــاز:  مـــكان  يف    
وتركيـــب دورات ميـــاه ودشـــات متنقلـــة، حيـــث تربعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة بــــ 200 لـــرت مـــن الديـــزل إلجـــراء االختبـــار 
النهـــايئ للمنظومـــات، حيث جنحت كافـــة االختبارات الي 

أجريـــت. 
يف مستشـــفى الرشطـــة النموذجـــي بصنعـــاء )150 رسيـــراً(:    
أجـــرت اللجنة الدولية صيانـــة ملولدين كهربائين عاوة عى 
التـــربع بــــ 6 فلـــرتات هـــواء و15 فلـــرت زيـــت و9 فلـــرتات وقـــود 

وكـــذا 3 ســـيور محـــركات و 1,095 لـــرت مـــن زيوت التشـــحيم.
يف مـــكان لإلحتجـــاز: تربعت اللجنـــة الدولية مبولد كهربايئ    

بقـــدرة 250 كيلـــو فولت أمبر.
يف مستشـــفى الكويـــت بصنعـــاء )320 رسيـــراً(: بدء عمل    

اللجنـــة الدوليـــة يف مرشوع جتهـــزي املخزب.
يف مستشـــفى اجلمهـــوري بصنعـــاء )575 رسيـــراً(: تربعت    
اللجنـــة الدوليـــة بــــ 6 فلـــرتات هـــواء و15 فلـــرت زيـــت و18 
فلـــرت وقـــود و3 ســـيور محـــركات و1,490 لـــرتًا مـــن زيـــوت 

التشـــحيم لضمـــان توفـــر طاقـــة مســـتدامة. 

يف محافظة صنعاء
   يف مركـــز الســـبت الصحـــي يف احليمـــة اخلارجيـــة: تربعـــت 
الوقايـــة  معـــدات  مـــن  واحـــد  بطقـــم  الدوليـــة  اللجنـــة 
عـــدد  ويبلـــغ  الكلـــور،  مـــن  قـــرص  و12,000  الشـــخصية 

شـــخص.  15,000 حـــوايل  املســـتفيدين 

يف محافظة مأرب
تربعـــت  )40 رسيـــراً(:  مبـــارب  العســـكري  املستشـــفى  يف    

الدوليـــة بثاجـــة مـــوىت. اللجنـــة 

يف محافظة حلج
يف املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرصف الصحـــي باحلوطـــة:    
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بتوريـــد وتركيـــب معـــدات تقنيـــة 

معلومـــات وطابعـــة فواتـــر رسيعـــة.

يف محافظة تعز 
غرفـــة  طـــاء  الدوليـــة  اللجنـــة  أكملـــت  تعـــز:  مدينـــة  يف    

اجلامعـــة.   محطـــة  يف  املضخـــة 
يف املركـــز الصحـــي العـــام بتعـــز: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة    

مبـــواد رش.
بتعـــز:  الصحـــي  والـــرصف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة  يف    
ســـلمت اللجنـــة الدوليـــة 80 غطـــاء للبالوعـــات. باإلضافة 
مـــن  لـــرت  بــــ 50,000  تربعـــت  ذلـــك وكدعـــم طـــارئ،  ايل 
الوقـــود، حيـــث بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 400,000 شـــخص.
يف مستشـــفى املظفـــر بتعـــز )500 رسير(: قدمـــت اللجنة    
أمبـــر  فولـــت  كيلـــو   150 بقـــدرة  كهربـــايئ  مولـــد  الدوليـــة 
ومولـــد أخـــر بقـــدرة 60 كيلـــو فولـــت أمبـــر كدعـــم طـــارئ 

بـــداًل عـــن املولديـــن الســـابقن اللذيـــن تعطـــا متامـــًا.
تربعـــت  )500 رسيـــر(:  بتعـــز  اجلمهـــوري  مستشـــفى  يف    
يف  للكولـــرا  كاســـتجابة  كلـــور  بأقـــراص  الدوليـــة  اللجنـــة 

. املستشـــفى
الدوليـــة  اللجنـــة  بتعـــز: قامـــت  احلـــريك  التأهيـــل  يف مركـــز    
بإصاح الســـقف املؤقت، حيث جرى تقدمي 80 استشـــارة 

يف اليـــوم. 

سلمت اللجنة الدولية مولدين كهربائين ملستشفى املظفر يف تعز، األول بقدرة 150 كيلو فولت امبر والثاين بقدرة 60 كيلو 
فولت أمبر كدعم طارئ بعد تعطل املولدين السابقن متامًا. 
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ولتســـليط الضـــوء عـــىل االحتياجـــات اإلنســـانية الكبرية يف 
اليمـــن ولتعزيـــز القانـــون الـــدويل اإلنســـاين نفـــذ قـــمس اإلعالم 

والنـــرش يف اللجنـــة الدوليـــة األنشـــطة التالية:
الوعـــي  لرفـــع  واحـــدة  دقيقـــة  ملـــدة  إذاعـــي  إعـــان  إنتـــاج   
وأنشـــطتها يف  لهـــا  املمنـــوح  والتفويـــض  الدوليـــة  باللجنـــة 

لبثهـــا يف هشـــر مايـــو.  اليمـــن 
 إجراء عدد من املقابات التلفزيونية / اإلذاعية يف وســـائل 

اإلعام اإلقليمية واملحلية والدولية. 
  ترتيـــب العديـــد مـــن مهـــام التصويـــر وإنتـــاج مـــواد مرئيـــة 
ومســـموعة تبـــن اإلحتياجـــات اإلنســـانية امللحـــة يف اليمـــن 
متـــت مشـــاركتها يف وســـائل التواصـــل اإلجتماعـــي اخلاصـــة 

باللجنـــة الدوليـــة عـــى املســـتوى املحـــي والـــدويل.
والقانـــون  الدوليـــة  اللجنـــة  عـــن  23 جلســـةتوعوية  عقـــد   
يف  مبـــا  مختلفـــة  جماهـــر  تســـتهدف  اإلنســـاين  الـــدويل 
املجتمـــع  وقـــادة  احلكوميـــن  واملســـؤولن  املقاتلـــن  ذلـــك 
ومجتمعـــات النازحـــن املترضريـــن املســـتفيدين مـــن تقـــدمي 

اإلغاثـــة.
اليمـــن  الهـــال األحمـــر يف 14 محافظـــة يف    دعـــم فـــروع 
املبـــادئ  حـــول  ميدانيـــة  إعاميـــة  جلســـة   140 لتنفيـــذ 

األحمـــر.  والهـــال  األحمـــر  للصليـــب  األساســـية 

للتنميـــة  مـــع مؤسســـة كمـــران  الوثيـــق  بالتعـــاون  تنفيـــذ-   
واألعمـــال اإلنســـانية- حملـــة حـــول انفلونـــزا اخلنازيـــر لرفـــع 
وعـــي 81,000 طالـــب يف 41 مدرســـة يف العامصـــة صنعـــاء 

حـــول كيفيـــة وقايـــة أنفســـهم مـــن إنفلونـــزا اخلنازيـــر. 

تقدمي الدعم ألماكن االحتجاز
الدوليـــة  اللجنـــة  نفـــذت  ومـــارس،  خـــال هشـــري فربايـــر 
مـــن  احتجـــاز مختلفـــة يف كل  أماكـــن  إنســـانية يف  اســـتجابة 
حـــوايل  منهـــا  اســـتفاد  والـــي  واحلديـــدة،  وصنعـــاء  صعـــدة 
الدوليـــة  اللجنـــة  اســـتجابة  مشلـــت  كمـــا  محتجـــز.   6,000
أنشـــطة الصحة واملياه والرف الصحي لاســـتجابة ملخاطر 
الكولـــرا. باإلضافـــة إىل القيـــام بزيارتـــن ألماكـــن االحتجـــاز يف 

ذمـــار. محافظـــة 
يف مدينـــة احلديـــدة، بـــدأت اللجنـــة الدولية تســـليم أكياس 
دقيـــق القمـــح تكفي لشـــهرين لدعم مـــكان لإلجتجاز، حيث 
مت توزيـــع 7,000 كيلوغـــرام مـــن دقيـــق القمـــح خـــال هشـــر 

مارس.
حماية املدنيني

اســـتمرت اللجنـــة الدولية يف تلقـــي املعلومات مبارشة من 
الضحايـــا أو/و مـــن هشود العيان بشـــأن االنتهـــاكات املزعومة 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين أثنـــاء ســـر األعمـــال العدائيـــة بـــن 
األطـــراف املتنازعـــة.  وهبـــدف مضـــان احـــرتام املدنيـــن والبنية 
التحتيـــة املدنيـــة وحتســـن الســـلوك لـــدى حملـــة األســـلحة، 
الـــدويل  القانـــون  انتهـــاك  مزاعـــم  الدوليـــة  اللجنـــة  شـــاركت 
اإلنســـاين مـــع اجلهـــات الـــي يعتقد بأهنـــا وراء تلـــك االنتهاكات 

مـــن خـــال حـــوار خـــاص وثنايئ. 

الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  ذلـــك،  عـــى  عـــاوة 
مســـاعدات طارئـــة لبعـــض ضحايـــا انتهـــاكات القانون 
الـــدويل اإلنســـاين أو قامـــت بإحالتهـــم ملنظمات أخرى 

لهـــم. املســـاعدة  لتقـــدمي 

إعادة الروابط العائلية
شـــخص   40 مـــن  معلومـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  تلقـــت 
انفصلـــوا عـــن عائاهتـــم نتيجـــة الـــزناع احلـــايل، وقـــد مت حتديـــد 

الـــزناع.  ُفِقـــدوا جـــراء  شـــخص   14 مصـــر 
لـــألرس  املســـاعدة  بتقـــدمي  أيضـــًا  الدوليـــة  اللجنـــة  وقامـــت 
املقيمـــة يف اليمـــن للبقاء عـــى تواصل مع ذوهيـــم املحتجزين 
رســـالة صليـــب   20 تبـــادل  تســـهيل  مـــن خـــال  اخلـــارج  يف 
أحمـــر. باإلضافـــة إىل متكـــن املهاجريـــن الضعفـــاء يف اليمـــن 
عـــى البقـــاء عـــى تواصـــل مـــع أرسهـــم من خـــال تبـــادل 521 
رســـالة صليـــب أحمـــر )230 رســـالة مت جمعها و291 رســـالة مت 
توزيعهـــا( و99 رســـالة اطمئنـــان. كمـــا مت جمـــع 26 اســـتمارة 
للبحـــث عـــن املفقوديـــن كجزء من أنشـــطتنا إلعـــادة الروابط 

العائلية. 

أنشطة الطب الرشعي 
بعـــد اتفاق ســـتوكهومل، مت عقـــد اجتماع مع ممثي األطراف 
املعنيـــة يف عمـــان يف فربايـــر. ونتيجة لذلك، مت تشـــكيل اللجنة 
الفرعيـــة لتبـــادل اجلثـــث ومت تعيـــن اللجنة الدوليـــة - بصفتها 
وســـيطًا محايـــدًا - كرئيـــس اللجنـــة. وبقيـــت اللجنـــة الدوليـــة 
عـــى تواصـــل منتظـــم مـــع جميـــع ممثـــي األطـــراف املعنيـــة 

لدعـــم تنفيـــذ خطـــة العمـــل املتفـــق عليهـــا يف عمان.
هسلـــت وحـــدة الطب الرشعي التربع بــــ 220 كيس جثث 
أدوات  مجموعـــة  و15  ربـــاط  و440  تعريفـــي  كـــرت  و220 
عـــن  املســـؤولن  املصلحـــة  ألصحـــاب  الشـــخصية  احلمايـــة 
التعامـــل مـــع اجلثـــث. ومت عقـــد عـــدة اجتماعـــات يف كل مـــن 

صنعـــاء وعـــدن مـــع أخصائـــيي الطـــب الرشعـــي املعنيـــن.

احلماية 

اإلعالم وتعزيز القانون الدويل اإلنساين

أحد موظفي اللجنة الدولية أثناء جلسة توعية حول التفويض 
املمنوح للجنة الدولية وأنشطتها والقانون الدويل اإلنساين 

ملجموعة من املدرسن يف صنعاء.
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بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف صنعاء
ش بغداد. ش رقم 19. مزنل رقم 20 صنعاء، اليمن - ص_ب:2267
ت: 213944 - 0/ 4/ 467873 1 967 +  ف: 467875 1 967 +

san_sanaa@icrc.org :بريد إلكرتوين

البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر يف عدن
مزنل رقم: 26ب، منطقة اجلاء، مديرية خور مكرس

ت: 233172 2 967 + 
ف: 234989 2 967 +

ade_aden@icrc.com :بريد إلكرتوين

ملزيد من املعلومات:
 www.icrc.org/ye
 facebook.com/ICRCye
twitter.com/icrc_ye
WhatsApp +967 737503687

األحمر  الهالل  جلمعية  فرعاً   14 الدولية  اللجنة  دعمت 
اليمين، وعىل وجه التحديد مكن الدعم املقدم من اللجنة 

الدولية للهالل االحمر من القيام مبا ييل:
لـ 784  املستشفيات  إىل  واإلحالة  األولية  االسعافات  تقدمي   

جرحي حرب.
انتشال الرفات البرشية لـ 46 شخص.   

من  160 شخص  لـ  األولية  اإلسعافات  عى  تدريب  تقدمي   
املتطوعن وأعضاء املجتمع املحي.

تقدمي جلسات توعية مبخاطر األلغام لـ 15,857 مستفيد.  
تسليم 12,517 سلة غذائية و500 مادة غر غذائية.  

األنشطة اليت نفذها الرشكاء يف احلركة الدولية 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر والهالل 

)IFRC( األحمر
والهالل  األحمر  الصليب  جلمعيات  الدويل  االحتاد  دعم 

األحمر جمعية الهالل األحمر اليمين للقيام مبا ييل:
العامصة  مياه يف  توزيع  نقطة   31 ايل  بالشاحنات  املاء  نقل   
25,921 شخصًا  مستهدفة  وحجة  وذمار  وعمران  صنعاء 
 ،4,270 )ذمار  يي:  كما  موزعة  واملترضرين  النازحن  من 

عمران 3,660، حجة 7,427، صنعاء 10,564(. 
واحدة،   - دبة   – ماء  )صفيحة  النظافة  مجموعات  توزيع   
6 قطع صابون  الكلور،  من  100 قرص  كلوروكس،  عبويت 
أرسة يف   4,288 مستهدفًة  األيدي(  معقمات  عبوات  و4 
12 نقطة مياه كما يي: )ذمار 3,370 ، عمران 918( خال 

حملة تعزيز النظافة. 
توزيع 2,899 حقيبة مدرسية لألطفال يف عمران وصنعاء   

وذمار.
الصليب األحمر الدمناريك

دعم الصليب األحمر الدمناريك الهالل االحمر اليمين للقيام 
مبا ييل:

نقل املاء لـ 28 نقطة مياه يف املحويت يستفيد منها 36,000   
شخص من النازحن واملترضرين.

املرافق  ملوظفي  األولية  الصحة  عى خدمات  تدريب  عقد   
الصحية يف احلديدة وعدن لـ 20 موظف.

والتواصل  الصحة  األساسية يف  املهارات  تدريب عى  عقد   
للجان الصحة املجتمعية يف عدن استهدف بعض املناطق 

حرضه 33 شخصًا )21 ذكور، 12 إناث(.
احلديدة  يف  األحمر  الهال  فروع  ملخازن  األدوية  توفر   

واملحويت وصنعاء لتوزيعها عى 86,000 مستفيد.

الصليب األحمر األملاين
دعم الصليب األحمر األملاين جمعية الهالل األحمر اليمين 

للقيام مبا ييل:
وتعز  وعمران  حجة  من  كٍل  يف  الصحية  املرافق  دعم   
باألدوية األساسية واملحاليل والتكاليف التشغيلية وبالوقود 
الهال  خال  من  للموظفن  حوافز  وتقدمي  واألكسجن 

االحمر والي استفاد منها حوايل 34,647 شخصًا.
تقدمي اخلدمات لـ 1,024 مستفيد من خال العيادة املتنقلة   

يف مديرية مقبنة.
لـ 46 نقطة يف كٍل من عمران  املاء بالشاحنات يوميًا  نقل   
توزيع  مت  حيث  صنعاء،  ومحافظة  العامصة  وأمانة  وحجة 
13,290,000 لرت من مياه الرشب ليستفيد منها 25,500 

شخص.
تقدمي 221,000 لرت من مياه الرشب ملركز ذوي االحتياجات   

اخلاصة بصنعاء.  
جمعية الهالل األحمر القطري

دعم الهال األحمر القطري 27 مرفق صحي )مستشفيات   
واملستلزمات  األدوية  توفر  خال:  من  صحية(  ومراكز 
للموظفن  حوافز  وتقدمي  الطبية  واملعدات  واألدوات 
وتدريب وخدمات اإلحالة والتوعية الصحية واملياه والوقود 
وهي  محافظات  أربع  يف  التشغيلية  التكاليف  من  وغرها 
هذه  وقدمت  الضالع(.  العامصة،  أمانة  احلديدة،  )تعز، 
املرافق الصحية الرعاية الصحية األولية والطارئة لعدد من 

املستفيدين كما يي:
اخلارجية 	  العيادات  يف  الطبية  اإلستشارات  عدد  بلغ 

85,265 إستشارة.
بلغ إجمايل عدد اإلستشارات خبصوص األمراض املُعدية 	 

مبا فيها تفي األمراض 15,975 حالة.
ضغط 	  بإرتفاع  املصابن  للمرىض  اإلستشارات  عدد  بلغ 

الدم 11,189 حالة.
بلغ إجمايل حاالت اإلصابة باإلصابات الطارئة والي تلقت 	 

دعم منقذ للحياة )رعاية طارئة( حوايل 4,043 حالة.
بلغ عدد األطفال الذين هم دون سن اخلامسة والذين مت 	 

معاجلتهم من سوء التغذية احلاد 1,522 حالة.
بلغ عدد األطفال الذين مل تتجاوز أعمارهم العام الواحد 	 

وتلقوا اللقاح اخلمايس 2,573 حالة.
الصحية 	  الرعاية  من خدمات  املستفيدات  عدد  إجمايل 

 ،14,395 احلوامل:  )رعاية  حالة   20,434 هو  اإلجنابية 
الرعاية ما بعد الوالدة: 5,377، العمليات القيرية: 31،  

والوالدة الطبيعية :667(. 
من 	  ذكور(  و143  أناث   326( شخص   469 استفاد 

الغسيل  مركز  يف  املايض  الشهر  الكى  غسيل  جلسات 
الكلوي يف مستشفى اجلمهوري بتعز. 

عـــن  الناجـــم  التلـــوث  حـــول  الســـامة  كتيبـــات  تســـليم  مت 
األســـلحة لكافـــة البعثـــات الفرعيـــة. اضافـــة ايل ذلـــك، وبالتعاون 
والتنســـيق مـــع الزمـــاء يف قســـم الصحـــة، تـــربع قســـم التلـــوث 

أدويـــة وأدوات طبيـــة  مبســـتلزمات طبيـــة تضمنـــت  باألســـلحة 
اســـتهاكية للمركـــز التنفيـــذي للتعامل مع األلغـــام. وتعترب هذه 
املـــواد مهمـــة لتوفر اخلدمات الطبية األوليـــة لفرق إزالة األلغام.

التعاون

التلوث الناجت عن األسلحة
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