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 يونيو - يوليو 2019

ملحة موجزة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

خــالل هشــري يونيــو ويوليــو، اســتجابت اللجنــة الدوليــة للصليــب االحمــر لالحتياجــات املزتايــدة يف 
عمــوم اليمــن مــن خــالل دعــم مرافــق الرعايــة الصحيــة لضمــان تقــدمي الرعايــة الصحيــة، الســيما 
جلرحــى احلــرب، ودعــم مؤسســات امليــاه لتوفــر امليــاه النظيفــة، وتنفيــذ برامــج التأهيــل احلــريك ألولئــك 
الذيــن فقــدوا أطرافهــم وكذلــك مشــاريع األمــن االقتصــادي لضمــان قــدرة النازحــن عــى تأمــن ســبل 

معيشــتهم. وشــاركت أيًضــا يف حمايــة الســكان مــن خــالل املحادثــات مــع أطــراف الــزاع. 

261,342 مريض استفاد من خدمات الرعاية 
الصحية اليت تقدمها اللجنة الدولية.

295,092  شخص حصل عى مساعدات إغاثية.

+ 2.1 مليون  شخص استفاد من خدمات املياه 
والرصف الصحي.

حقائق وأرقام 

توزيع املساعدات النقدية املقدمة من اللجنة الدولية يف مديرية 
دار سعد مبحافظة عدن يف هشر يونيو 2019.

شاحنات تابعة للجنة الدولية تتنقل يف أماكن نائية لتوزيع الغذاء عى أكرث من 2,500 أرسة، بإجمايل 17,500 شخص، يف مديرية منبه 
احلدودية مبحافظة صعدة، يوليو 2019. 
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أبرز أنشطة بعثة اللجنة الدولية يف اليمن 

املياه والرصف الصحي وأعمال البناء

ملحة عن بعض األنشطة اليت نفذهتا بعثة اللجنة الدولية يف اليمن خالل هشري يونيو ويوليو 
2019. وللمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عى الصفحات التالية من هذا التقرير. 

تربعت هبا اللجنة الدولية خالل هشري يونيو 
ويوليو 2019، حيث بلغ اجمايل طاقتها

 1110 كيلو وات/ أمبري.

مولدات
استفاد من خدمات اللجنة الدولية 

للمياه واملرافق الصحية والبناء.

شخص

6 مليون+ 2.1

توزيع وإنتاج الغذاء

استفادت من املساعدات اإلغاثية ودعم 
الزراعة واملوايش، باإلضافة اىل املنح النقدية .

استفاد من املنح النقدية اليت تقدمها اللجنة الدولية 
يف مديرييت الربيقة ودار سعد مبحافظة عدن.

شخصأرسة

42,15648,468

 الرعاية الصحية والدعم الطيب 

7,455

860

131,581
77,483

12,820

17,829

2,339

10,975

جرحي حرب

عملية جراحية

استشارة طبية

الرعاية الطارئة

التأهيل احلريك

جلسة غسيل كىل

تسجيل حالة والدة

تسجيل حالة اشتباه بالكولريا

منها 162 حالة والدة

261,342
استفاد من خدمات الرعاية 

الطبية والصحية خالل هشري 
يونيو ويوليو 2019

مريضاً



اسـتجابًة لالحتياجـات الصحيـة للسـكان املترضريـن مـن 
الوقائيـة  اخلدمـات  بدعـم  الدوليـة  اللجنـة  قامـت  الـزاع، 

للحيـاة. املنقـذة  اخلدمـات  وكذالـك  التاليـة  األساسـية 

131,581

للمرىض واملصابني بأمراض غري معدية واحلوامل  
قدمتها املراكز الصحية الـ 23 املدعومة من اللجنة 

الدولية.

استشارة طبية

وقدمـت اللجنـة الدوليـة املسـاعدات الطبيـة املنتظمـة لــ 23 
أرجـاء  يف  محافظـات   9 يف  األوليـة  الصحيـة  للرعايـة  مركـًزا 

البلد.  
والعرشيـــن  الثالثـــة  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  مراكـــز  يف   
املدعومـــة مـــن اللجنـــة الدولية، مت تقدمي 119,708 استشـــارة 
طبيـــة، منهـــا %28 )33,582( استشـــارة قدمـــت لألطفـــال 

دون ســـن اخلامســـة منهـــم 8,836 تلقـــوا اللقاحـــات. 
 قدمـــت 5,704 استشـــارة حـــول رعايـــة احلوامل ومت تســـجيل 

2,177 حالـــة والدة.
 يف جميـــع املرافـــق الصحيـــة املدعومـــة، مت اســـتقبال 10,975 
حالـــة اشـــتباه بالكولـــرا، ومت تســـجيل 3 حـــاالت وفـــاة بالكولرا.
 مت تقـــدمي 6,169 استشـــارة للمـــرىض املصابـــن بأمـــراض غـــر 

معديـــة، حتديـــًدا ارتفـــاع الضغـــط ومرض الســـكر.

17,829

يف 8 مراكز غسيل كىل واليت تتلقى دعمًا باألدوية 
واملواد االستهالكية من اللجنة الدولية.

جلسة غسيل كىل

املصابـــن  للمـــرىض  الرعايـــة  تقـــدمي  اســـتمرار  ولضمـــان   
ومـــواد  بأدويـــة  الدعـــم  تقـــدمي  مت  املعديـــة،  غـــر  باألمـــراض 
استهالكية لعدد 8 مراكز للغسيل الكلوي يف 7 محافظات 
املحويـــت  )مركزيـــن(،  عـــدن  كالتـــايل:  وهـــي  البلـــد  داخـــل 
)مركـــز واحـــد(، صنعـــاء )مركـــز واحـــد( وذمـــار )مركـــز واحد( 
وحجـــة )مركـــز واحد( واحلديدة )مركز واحد( وشـــبوة )مركز 
واحد(، ويف هناية يونيو 2019، مت تســـليم 4 مراكز للغســـيل 
الكلـــوي ملنظمـــة الصحة العاملية، يف حن اســـتمرت اللجنة 
املحويـــت  الكلـــوي )يف  للغســـيل  مراكـــز  بدعـــم 4  الدوليـــة 
وحجـــة واحلديـــدة وعـــدن(، كمـــا مت دعـــم مجموعـــة 17,829 

جلســـة غســـيل كلـــوي.
كفـل برنامـج دعـم املستشـفيات التابـع للجنـة الدوليـة توفـري 
تقـدمي  خدمـات رعايـة صحيـة عاليـة اجلـودة خـالل اسـتمرار 

الرعايـة. 
 توفـــر مســـتلزمات طبيـــة لعرشات من مرافـــق تقدمي الرعاية 
مـــا  املقدمـــة  الصدمة/بالرعايـــة  باســـتقرار حـــاالت  اخلاصـــة 
عـــى طـــول خطـــوط  الواقعـــة  للمستشـــفى  الوصـــول  قبـــل 
املواجهـــة األماميـــة يف صعـــدة وصنعـــاء وتعـــز، والـــيت وفـــرت 
خدمـــات اإلســـعافات األوليـــة وخدمـــات االســـتقرار لعـــدد 

2,229 شـــخًصا مـــن جرحـــى احلـــرب.

 81,756

تلقوا الرعاية الطارئة يف 22 مستشفى ، منهم 4,273  
جرحي حرب.

مريضاً

لــــ  الـــذي تقتضيـــه احلاجـــة   تقـــدمي الرعايـــة الطارئـــة والدعـــم 
13 مستشـــفى إحالـــة يف 4 محافظـــات وهـــي )عـــدن وتعـــز 
واحلديـــدة وصنعـــاء( لضمـــان اســـتقرار حالـــة جرحـــى احلرب 
وحـــاالت الصدمـــة وتوفـــر خدمـــات الرعايـــة اجلراحيـــة لهم. 
ومـــن خـــالل هـــذا الدعـــم، تلقـــى 2,111 مريًضا رعايـــة طارئة 

منهـــم 673 شـــخًصا مـــن جرحـــى احلـــرب.  
 تقدمي الدعم املنتظم لعدد 9 مستشـــفيات يف 7 محافظات 
مـــن خـــالل توريـــد أدوية ومواد اســـتهالكية طبيـــة ومعدات 
لضمـــان معاجلـــة جرحى احلـــرب وحاالت الصدمـــة يف أمانة 
العامصـــة )3 مستشـــفيات( ويف مـــأرب )مستشـــفى واحـــد( 
واجلوف )مستشـــفى واحد( وذمار )مستشـــفى واحد( وإب 
)مستشـــفى واحـــد( واحلديـــدة )مستشـــفى واحـــد( وشـــبوه 
)مستشـــفى واحـــد(، حيـــث تلقـــى مـــا مجموعـــه 79,645 
مريًضـــا يف هـــذه املستشـــفيات رعاية طارئـــة، منهم 3,600 

شـــخص من جرحـــى احلرب.

1,813

استفاد من رعاية الطوارى والرعاية اجلراحية، 
منها 860  عملية جراحية.

مريض

 اســـتمرت األنشـــطة اجلراحيـــة اخلاصـــة باللجنـــة الدوليـــة يف 
وهـــي  الدوليـــة:  اللجنـــة  مـــن  مدعومـــة  مستشـــفيات   3
مستشـــفى الطلـــح )صعـــدة(، مستشـــفى باجـــل )احلديـــدة( 
الرعايـــة  تقـــدمي  مت  حيـــث  )عـــدن(  املنصـــورة  ومستشـــفى 
الطارئـــة لــــ 556 شـــخًصا من جرحى احلـــرب )227 جرحًيا يف 
مستشـــفى الطلـــح،  287 جرحًيـــا يف مستشـــفى باجـــل و42 
جرحًيـــا يف مستشـــفى املنصـــورة(. كمـــا ســـاعدت عـــى تقـــدمي 
الرعايـــة اجلراحيـــة يف قمس الرقود لــــ 397 مريًضا من جرحى 
احلـــرب )182 جرحًيـــا يف مستشـــفى الطلـــح و206 جرحـــى 
يف مستشـــفى باجـــل و 9 جرحـــى يف مستشـــفى املنصـــورة( 
بإجمـــايل 860 عمليـــة جراحيـــة )622 جرحًيـــا يف مستشـــفى 
باجـــل و43 جرحًيـــا يف مستشـــفى  الطلـــح، 195 جرحًيـــا يف 
املنصـــورة(. وســـلمت اللجنـــة الدوليـــة مستشـــفى املنصورة 
لـــوزارة الصحـــة يف هنايـــة يونيـــو 2019 لتلبيـــة االحتياجـــات 

حتسني فرص احلصول عىل الرعاية الصحية والطبية

األطراف االصطناعية يف مركز التأهيل احلريك بصنعاء.
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املكتظـــة  املنصـــورة  مبديريـــة  والطفولـــة  باألمومـــة  املتعلقـــة 
بالســـكان بعـــدن، ومت وضـــع برنامـــج زمـــي لبـــدء خدمـــات 
الرعايـــة الصحيـــة األولية يف مركز كابوتا الصحي يف ســـبتمرب 

.2019

162

استفادت من دعم الرعاية التوليدية الطارئة للحوامل إىل 
جانب توفري اخلدمات اجلراحية، منها 38 عملية قيرصية.

حالة والدة

الدوليـــة  اللجنـــة  تدعمهمـــا  اللذيـــن  املستشـــفين  يف   
اللجنـــة  بـــدأت  باجـــل(،  ومستشـــفى  الطلـــح  )مستشـــفى 
إىل  للحوامـــل  الطارئـــة  التوليديـــة  الرعايـــة  دعـــم  الدوليـــة 
جانـــب توفـــر اخلدمات اجلراحية، وبلغ عـــدد حاالت الوالدة 
162 حالـــة، منهـــا 38 عمليـــة قيرصيـــة أجريـــت يف هذيـــن 

الدوليـــة. اللجنـــة  مـــن  املدعومـــن  املستشـــفين 

برنامج التأهيل احلريك:
 تلقـــى مـــا مجموعـــه 12,820 شـــخًصا خدمـــات مـــن مراكز 

مـــن  الدوليـــة يف كل  اللجنـــة  مـــن  املدعومـــة  احلـــريك  التأهيـــل 
صنعـــاء وعـــدن وتعـــز واملـــكال وصعـــدة، مشلـــت تلـــك اخلدمات 
تســـليم 200 طـــرف اصطناعـــي و3721 جهـــاًزا لتقـــومي العظـــام 
)مثـــل الدعامـــات واجلبائر( و536 أدوات مســـاعدة عى امليش 

وجلســـات العـــالج الطبيعـــي لــــ 6,103 مـــرىض.

خـــالل هذيـــن الشـــهرين، اســـتمر برنامـــج التأهيـــل احلـــريك 
 362 مجموعـــه  ملـــا  تقـــدمي حوافـــز  يف  الدوليـــة  للجنـــة  التابـــع 
موظًفـــا يف املراكـــز اخلمســـة لضمـــان اســـتمرار تقـــدمي اخلدمـــات 

اليمـــن. اخلاصـــة يف  االحتياجـــات  لـــذوي 

ال يـــزال دبلـــوم األطـــراف االصطناعيـــة وتقـــومي العظـــام الذي 
جيـــري تدريســـه بالتعـــاون مـــع املعهـــد العـــايل للعلـــوم الصحيـــة 
مســـتمًرا كمـــا هـــو مخطـــط لـــه. والطـــالب العـــرشة )6 ذكـــور 
و4 إنـــاث( ماضـــون قدًمـــا يف دراســـتهم الطبيـــة وتعلـــم اللغـــة 
اإلجنلزييـــة، حيـــث عـــاد هـــؤالء الطـــالب بعـــد قضاء إجـــازة عيد 
الفطـــر )يونيـــو( للدراســـة مرة أخرى لدراســـة الفصـــل الثالث، 
وقـــام أربعـــة طـــالب برفـــع مســـتوى دراســـتهم إىل دبلـــوم كامل 
وذلـــك باحلصـــول عـــى منحـــة دراســـية يف  الهنـــد ملـــدة 6 أهشـــر 

والـــيت بـــدأت يف يوليـــو 2019.

خـــالل هشـــري يونيو ويوليـــو، قدم قمس األمـــن االقتصادي 
مســـاعدات لـ 295,092 شـــخًصا )42,156 أرسة( من خالل 
دعـــم املجتمعـــات املســـتضعفة يف 5 محافظـــات مختلفـــة يف 
اليمـــن مبـــواد غذائية عينية ومواد مزلية أساســـية وخدمات 

مجانيـــة يف تربيـــة املوايش ومســـاعدات نقدية. 

املساعدات اإلغاثية )الغذاء واملواد املزنلية األساسية( 
مديريـــة منبـــه مبحافظة صعـــدة: تلقـــت 2,500 أرسة نازحة 
عـــى  حتتـــوي  مكتملـــة  غذائيـــة  ســـالت  شـــخص(   17,500(
60كجـــم مـــن األرز و25كجـــم مـــن الفاصوليـــا و25 كجـــم مـــن 
العـــدس و10 لـــر زيـــت، باإلضافـــة إىل ســـكر وصلصـــة وملـــح 
وشـــاي أســـود. عالوة عـــى ذلك، وكوقاية تغذويـــة، حصلت كل 
أرسة عى 60 كيًســـا من املكمالت الغذائية )مكمالت غذائية 
لألطفـــال دون ســـن اخلامســـة وللنســـاء احلوامـــل واملرضعـــات(. 
يف 6 مديريـــات مبحافظـــة الضالـــع، قامـــت اللجنـــة الدوليـــة 
نازًحـــا   22,029 مبســـاعدة  اليمـــي  األحمـــر  الهـــالل  وجمعيـــة 
يف  القتاليـــة  األعمـــال  مـــن  تـــرروا  ممـــن  أرسة(،   3,147(
املحافظـــة، حبصـــص غذائية ومـــواد مزلية أساســـية ملرة واحدة 
املـــاء  وجراكـــن  وبطانيـــات  النظافـــة  أدوات  مجموعـــة  مثـــل 

وغـــره.  مطبـــخ  وأدوات  وســـطول 
مخيمـــات  يف  األرس  منهـــا  تـــررت  الـــي  للســـيول  ونظـــًرا 
النازحـــن املختلفـــة يف محافظـــة مـــأرب، تلقـــى 5215 شـــخًصا 
)745 أرسة( مـــواًدا غذائيـــة ومزليـــة أساســـية لتعويضهـــم عـــن 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  مبعيـــة  وزعـــت  املفقـــودة،  أصولهـــم 

اليمـــي. 

اإلنتاج الغذايئ:
احليوانيـــة يف  الـــرثوة  بنجـــاح حملـــة حتصـــن  اســـتكملت   

محافظـــة حجـــة وحتديًدا يف مديريات أســـلم وخران واملحرق 
وكعيدنـــه ومســـتبأ وكـــرش وعبـــس وبي قيس وذلـــك بالتعاون 
مـــع موظفـــي اإلدارة العامة للصحـــة احليوانية مبحافظة حجة. 
اخلدمـــة  هـــذه  مـــن  أرسة   28,840 مجموعـــه  مـــا  اســـتفاد 
وأغنـــام  )ماعـــز  رأس   915,841 تلقيـــح  مت  حيـــث  املجانيـــة 
وماشـــية( ضـــد املجـــرات الصغـــرة املعروفـــة مبـــرض جـــدري 
املـــوايش، وتلقـــى منهـــا 7,229 رأس  الـــذي يصيـــب  األغنـــام 

ماشـــية العـــالج.

 دعم مصادر الدخل
النقديـــة يف  املســـاعدات  برنامـــج  مـــن  األوىل  اجلولـــة  بعـــد 

دعم املجتمعات املستضعفة والنازحني  

استجابًة للوضع اإلنساين يف محافظة الضالع، قامت فرق جمعية 
الهالل األحمر اليمي بدعم من اللجنة الدولية بتوزيع مواد غذائية 

ومواد مزلية أساسية ألكرث من 3,000 أرسة نازحة يف مدينة 
الضالع ويف مناطق شعيب واحلسن وقعطبة واألزارق وحجاف.
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اســـتمر قـــمس املياه والســـكن باللجنة الدوليـــة بتقدمي دعمه 
املحايـــد وغـــري املتحزي للســـكان اليمنيني.

 محافظة عدن
مركـــز التأهيـــل احلـــريك باملنصـــورة: عملـــت اللجنـــة الدولية   
عـــى حتســـن فـــرص الوصـــول إىل مركـــز التأهيـــل احلـــريك، 
حيـــث نفـــذت مرشوًعـــا لبنـــاء 3 ممـــرات؛ واحـــد للمدخل 
ويقـــدم  التدريـــب،  لبوابـــيت  األخريـــان  واالثنـــان  الرئيـــي 

املركـــز 12 استشـــارة يف اليـــوم.

محافظة البيضاء
بالبيضـــاء:  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 25 قطعـــة غيـــار و214 لـــر من 
زيـــوت التشـــحيم، عـــدد املســـتفيدين: 28,000 شـــخص.
املؤسســـة املحلية للمياه والرف الصحي برداع: تربعت   
اللجنـــة الدوليـــة بــــ 64 قطعة غيـــار و2,090 لر من زيوت 

التشـــحيم، عدد املســـتفيدين: 57,827 شخًصا.

محافظة احلديدة 
املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف الصحـــي بالصليـــف:   
معـــززة  مضختـــن  وركبـــت  الدوليـــة  اللجنـــة  وردت 
ملؤسســـة امليـــاه لزيـــادة الضغـــط ومضـــان تدفق امليـــاه، عدد 

شـــخًصا.  10,528 املســـتفيدين: 
باملراوعـــة:  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
كهربـــايئ  مبحـــرك  املراوعـــة  لبـــر  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت 
عـــدد  البـــر(،  مـــن  امليـــاه  )لضـــخ  الغاطســـة  للمضخـــة 

شـــخص.  50,000 املســـتفيدين: 
اللجنـــة  الريفـــي )40 رسيـــًرا(: قامـــت  مستشـــفى باجـــل   
أقســـام:   3 يف  املستشـــفى  حمامـــات  بتأهيـــل  الدوليـــة 
قـــمس الـــوالدة الطارئـــة )األمومـــة( ومبـــى الطـــوارئ العامـــة 
ومبـــى الصحـــة اإلجنابيـــة، عالوة عى ذلـــك تربعت اللجنة 
الدوليـــة بقطـــع غيـــار للمولـــد الكهربـــايئ بقـــدرة 315 كيلـــو 
فولـــت أمبـــر الـــذي تربعـــت به العـــام املايض، كمـــا تربعت 
اللجنـــة الدوليـــة ووفـــرت مولـــد جديـــد بقـــدرة 250 كيلـــو 

فولـــت أمبـــر للمستشـــفى كمولـــد احتياطـــي. 
الفقيـــه:  بيـــت  يف  الصحـــي  والـــرف  امليـــاه  مؤسســـة   
وفـــرت اللجنـــة الدولية وركبـــت مضخة كهربائية غاطســـة 

وأنابيـــب كلوريـــد البوليثـــن ومحابس. عدد املســـتفيدين: 
شـــخص.  60,000

بــــ  الدوليـــة  اللجنـــة  باحلديـــدة: تربعـــت  املركـــزي  الســـجن   
15,000 لـــر مـــن الوقود لدعم الســـجن لتحســـن الوضع 

للمحتجزيـــن.   املعيـــيش 

أمانة العامصة 
محطـــة معاجلـــة ميـــاه الـــرف الصحـــي: تربعـــت اللجنـــة   
الدوليـــة مبجموعـــة متكاملة من برجنـــات براغي املضخات 
املحطـــة يف  عمـــل  اســـتمرار  لضمـــان  لآللـــة  غيـــار  كقطـــع 
ذلـــك  مـــن  واســـتفاد  للـــري،  املســـتخدمة  امليـــاه  معاجلـــة 

شـــخص.  1,500,000
قامـــت  الصحـــي:  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
اللجنـــة الدوليـــة بتوريـــد وتركيب املعـــدات الكهروميكانيكية 
)مضخـــة ومحرك ولوحة حتكم وكابالت ومســـتلزمات( لبر 
املؤسســـة، والـــذي يســـتفيد منهـــا حـــوايل 40,000 شـــخص. 

املياه والرصف الصحي واألعمال اإلنشائية

مديريـــة الربيقـــة يف هناية أبريل، تلقت 2,210 أرسة )15,470 
شـــخًصا( الدفعـــة الثانيـــة املقـــدرة بـ 73,000 ريـــال لكل أرسة 

لتغطيـــة االحتياجات األساســـية.

باإلضافـــة إىل ذلـــك، تلقـــى 32,998 نازًحـــا )4714 أرسة( 
يف دار ســـعد مبدينـــة عـــدن اجلولـــة األوىل مـــن املنـــح النقديـــة 
مبـــا يعـــادل 73,000 ريـــال لـــكل أرسة، وقـــد مت دفـــع املبالغ عن 
طريـــق رشكـــة الكرميـــي وقـــد ُطلب مـــن املســـتفيدين الذهاب 
ســـعد  دار  مديريـــة  يف  األمـــوال  حتويـــل  وكالء  مختلـــف  إىل 
الســـتالم املنح. وســـاهم فريق جمعية الهـــالل األحمر اليمي 
القيـــام  مـــن خـــالل  النقديـــة  املســـاعدات  برنامـــج  تنفيـــذ  يف 
والرقابـــة  والتوزيـــع  والتحقـــق  الكاملـــة  التســـجيل  بعمليـــة 

الالحقـــة للتوزيـــع. 

الدعم الهيكيل: 
محاصيـــل  هتـــدد  الـــيت  اجلـــراد  انتشـــار  ملكافحـــة  دعًمـــا 
املزارعـــن، تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبرشـــات ملكتـــب الزراعـــة 

ومـــأرب. وإب  وعمـــران  صعـــدة  يف  والـــري 
عـــالوة عـــى ذلك، تلقى كاًل من صنـــدوق النظافة بصعدة 
واملعهـــد البيطـــري بصنعـــاء تربًعـــا مبـــواد نظافـــة متنوعـــة مثـــل 

املكانـــس واملعـــاول واملجارف ومعـــدات الوقاية.
التحويـــالت  )برنامـــج  االقتصـــادي  األمـــن  أنشـــطة  دعـــم 
النقديـــة، التســـجيل والتحقـــق والرقابـــة الالحقـــة للتوزيع( يف 
عـــدن ومديرية الشـــمايتن بتعز ومحافظـــة حجة وحلج ألكرث 

مـــن 12,396 مســـتفيًدا. 

موقع بناء مخزن اسراتيجي تابع جلمعية الهالل األحمر اليمي 
مبحافظة حجة لتخزين املساعدات الغذائية واإليوائية ملحافظيت 

احلديدة وحجة.
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كوسيط محايد، هسلت اللجنة الدولية نقل 9 أطفال غر 
مصحوبن بذوهيم من مأرب إىل صنعاء عن طريق سيئون يف 

يونيو 2019 إلعادة مل مشلهم بأرسهم.

يف مـــكان لإلحتجـــاز: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة ببطاريتـــن   
)200 أمبـــر، 12 فولـــت( لتشـــغيل املولـــد القـــدمي وتربعـــت 
مبولـــد بقـــدرة )250 كيلـــو فولت أمبر(، واســـتفاد من ذلك 

1,100 محتجـــز. 
خبمســـة  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت  لإلحتجـــاز:  مـــكان  يف   
طبليـــات خشـــبية و10 لوحـــات خشـــبية مت تثبيتهـــا حتـــت 
اخلزانـــات البالســـتيكية للحفـــاظ عـــى ارتفـــاع اخلزانات عن 

األرض. كمـــا تربعـــت حبـــوايل 528 لـــر مـــن الزيـــوت. 
مستشـــفى الرشطـــة النموذجـــي )150 رسيـــًرا(: تربعـــت   
اللجنـــة الدوليـــة مبولديـــن كهربائيـــن جديديـــن )500 كيلو 
فولـــت أمبـــر( لدعـــم احتياجـــات الطاقـــة يف املستشـــفى. 

اللجنـــة  قامـــت  رسيـــًرا(:   970( الثـــورة  مستشـــفى   
الدوليـــة بإعـــادة تأهيـــل شـــبكة امليـــاه والـــرصف الصحـــي يف 

 . ملستشـــفى ا

محافظة ذمار
اللجنـــة  تربعـــت  الريـــف:  ميـــاه  ملشـــاريع  العامـــة  الهيئـــة   
الدوليـــة مبجموعـــة اختباريـــة للميـــاه الختبـــار جـــودة امليـــاه 
كيمائًيـــا )اختبـــار مســـتوى املعـــادن( أو بيولوجًيـــا. واســـتفاد 

التـــربع حـــوايل 40,000 شـــخص.  مـــن ذلـــك 

محافظة حجة 
يف مـــكان لإلحتجـــاز: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة وركبت مولد   
كهربايئ )30 كيلو فولت أمبر( لتحســـن األوضاع املعيشـــية 

للمحتجزين. 

محافظة إب
اللجنـــة  الردينـــة: تربعـــت  بـــر  القاعـــدة –  مـــرشوع ميـــاه   
الدوليـــة بــــ 450 مـــر مـــن الكابـــالت الكهربائيـــة ومحـــرك 
ذلـــك  مـــن  واســـتفاد  املـــرشوع.  تشـــغيل  إلعـــادة  غاطـــس 

شـــخص.   58,000 حـــوايل 

محافظة مأرب 
مخيمـــات اجلفينـــة واألمـــل والتضامـــن للنازحـــن: تربعت   
للنازحـــن  عائليـــة  خيمـــة   260 حبـــوايل  الدوليـــة  اللجنـــة 
املتررين من األمطار الغزيرة الذين تررت مســـاكنهم، 

واســـتفاد مـــن ذلـــك 2,080 شـــخًصا. 
مبـــأرب:  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بتوريد وتركيب محـــرك للمضخة 
الغاطسة )37 كيلو وات( يف بر الرميلة التابع للمؤسسة. 
وقـــد اســـتفاد مـــن ذلـــك الدعـــم حـــوايل 150,000 شـــخص. 

محافظة حلج
مبولـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت  باحلوطـــة:  امليـــاه  محطـــة   
كهربـــايئ )80 كيلـــو فولـــت أمبـــر( لتشـــغيل محطـــة امليـــاه، 

ذلـــك 43,027 شـــخًصا.  مـــن  واســـتفاد 

محافظة صعدة 
تربعـــت اللجنة الدولية باملواد االســـتهالكية وقطع الغيار لـ   
22 مـــرشوع ميـــاه يف مناطق ريفية مختلفة، واســـتفاد من 

ذلك 97,191 شـــخًصا.

محافظة تعز  
املؤسســـة املحليـــة للمياه والرف الصحـــي بتعز ومكتب   
امليـــاه يف املخـــا ومكتب امليـــاه يف الرتبة: اســـتكملت اللجنة 
وصيانـــة  تشـــغيل  مجـــال  يف  التدريـــب  أنشـــطة  الدوليـــة 
فـــروع  ثالثـــة  يف  والصيانـــة  التشـــغيل  ملوظفـــي  املولـــدات 
التدريـــب  ذلـــك  مـــن  اســـتفاد  بتعـــز وقـــد  امليـــاه  ملؤسســـة 

حـــوايل 21 موظًفـــا مـــن القامئـــن بالتشـــغيل. 

اإلحتجاز
يف هشـــري يونيـــو ويوليـــو، أجـــرت اللجنـــة الدوليـــة زيـــارات 
للمحتجزيـــن يف إثنـــن مـــن أماكن االحتجـــاز وأجرت مقابالت 
خاصـــة مع املحتجزين لتقييم أوضـــاع احتجازهم ومعاملتهم. 
وقـــد ناقـــش مندوبـــو اللجنة الدولية نتاجئ الزيـــارات واملقابالت 

مـــع الســـلطات املعنيـــة وقدمـــوا توصياهتم هبذا الشـــأن. 
ووزعت اللجنة الدولية املســـاعدات، ال سيما مواد النظافة 
الصحيـــة واملالبـــس، ألكـــرث مـــن 1,100 محتجـــز. واســـتكملت 
اللجنـــة الدوليـــة أعمـــال إعـــادة تأهيـــل أماكـــن لإلحتجـــاز حبجة 
وعمـــران لتحســـن األوضاع املعيشـــية حلـــوايل 1,380 محتجًزا. 
إضافـــة إىل ذلـــك، واصلـــت تقـــدمي الدعـــم )املشـــتقات النفطيـــة 
وقطـــع الغيـــار( للمولدات يف مـــكان لإلحتجاز بأمانـــة العامصة. 
ودعمـــت تشـــغيل املولـــدات يف مكانـــن لإلحتجـــاز باحلديـــدة. 
التـــزال  البلـــد،  يف  للكهربـــاء  املتكـــررة  لالنقطاعـــات  ونظـــًرا 
املولـــدات هـــي املصـــدر الرئيـــي لضمـــان اســـتمرار اخلدمـــات 
األساســـية- مثـــل امليـــاه والتهويـــة- ويف مراكـــز الرعايـــة الصحية 
وغرهـــا مـــن اخلدمـــات يف أماكن االحتجاز. واســـتفاد من دعم 

اللجنـــة الدوليـــة مـــا يقـــارب مـــن 5,225 محتجـــًزا. 

احلماية 
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يف  الهائلـــة  اإلنســـانية  االحتياجـــات  عـــى  الضـــوء  لتســـليط 
اليمـــن ولتعزيز الوعي بالقانون الدويل اإلنســـاين، نفذ قمس 

االعـــام باللجنـــة الدوليـــة األنشـــطة التاليـــة: 
  إجـــراء املقابـــالت التلفزيونيـــة واالذاعيـــة يف وســـائل اإلعـــالم 

املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة.
املـــواد  وإنتـــاج  التصويريـــة  املهمـــات  مـــن  العديـــد  تنظيـــم    
اإلنســـانية  االحتياجـــات  تعـــرض  الـــيت  والبرصيـــة  الســـمعية 
امللحـــة يف اليمـــن. وقـــد شـــاركت اللجنـــة الدوليـــة تلـــك املـــواد 
عـــى مواقـــع التواصـــل اإلجتماعي التابعة لها عى املســـتوين 

املحـــي والعاملـــي. 

  دعـــم املعهـــد الدبلومـــايس بـــوزارة اخلارجيـــة بصنعـــاء يف عقد 
نـــدوة حـــول القانون الدويل اإلنســـاين للدبلوماســـين. 

 تقدمي 11 عرًضا عن عمل اللجنة الدولية يف البلد اســـتهدف 
مختلـــف الـــرشاحئ، مبـــا يف ذلـــك حامـــي األســـلحة ومســـؤويل 
الدولة وقادات املجتمع والشخصيات االسالمية والنازحن 

واملســـتضعفن املســـتفيدين من املســـاعدات املقدمة. 
  دعمت فروع جمعية الهالل األحمر اليمي يف 21 محافظة 
يف أرجـــاء البلـــد يف تنفيـــذ 210 عرًضا حول املبادئ األساســـية 

للحركـــة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

حماية السكان املدنيني
األوليـــة  املعلومـــات  اســـتقبال  الدوليـــة  اللجنـــة  واصلـــت 
مـــن الضحايـــا أ/و هشـــود العيـــان حـــول االنتهـــاكات املزعومـــة 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين أثنـــاء ســـر األعمـــال العدائيـــة بـــن 
األطـــراف املتنازعـــة. وهبـــدف مضـــان احـــرام املدنيـــن والبنيـــة 
التحتيـــة املدنيـــة وحتســـن ســـلوك حامـــي األســـلحة، شـــاركت 
اللجنـــة الدوليـــة مزاعـــم انتهاكات القانون الدويل اإلنســـاين مع 
الســـلطات واجلهـــات املعنيـــة مـــن خـــالل حـــوار خـــاص وثنـــايئ. 

إعادة الروابط العائلية 
يف يونيـــو، هسلـــت اللجنـــة الدولية مل مشل 9 أطفال قارصين 
بعائالهتـــم ممـــن كانـــوا قـــد انفصلوا عـــن ُأرسهم بســـبب الزاع 

اجلـــاري يف اليمن.
شـــخص   33 عـــن  معلومـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  جمعـــت 

اجلـــاري.  الـــزاع  بســـبب  عائالهتـــم  عـــن  انفصلـــوا 
وســـاعدت اللجنة الدولية أيًضا األرس اليت تعيش يف اليمن 
عـــى التواصـــل مـــع أقرباهئـــا املحتجزيـــن يف اخلـــارج مـــن خـــالل 
)رســـائل مفتوحـــة  أحمـــر  تبـــادل 9 رســـائل صليـــب  تســـهيل 
تســـاعد اللجنـــة الدوليـــة عـــى نقلهـــا بـــن أفـــراد العائلـــة الذين 
انفصلـــوا عـــن أرسهـــم بســـبب الـــزاع – احتجـــاز أو نـــزوح - أو 

الهجـــرة أو الكـــوارث الطبيعيـــة( و11 مكاملـــة تلفونيـــة ومصـــورة 
)فيديو(. 

والهـــالل  الدوليـــة  اللجنـــة  ســـاعدت  ذلـــك،  اىل  باإلضافـــة 
األحمـــر اليمـــي مهاجريـــن يف اليمن عـــى التواصل مع أرسهم 
مـــن خـــالل تبـــادل 256 رســـالة صليـــب أحمر وكذلك تســـهيل 
إجـــراء 378 مكاملـــة هاتفيـــة. عـــالوة عى ذلـــك، جمعت اللجنة 
الدوليـــة معلومات عن شـــخصن إثنن كانـــوا قد انفصلوا عن 

أرسهـــم بســـبب الهجرة. 

أنشطة الطب الرشعي
التقـــى فريـــق الطب الرشعي باللجنـــة الدولية مع أخصائيي 
الطـــب الرشعـــي بكليـــة الطـــب جبامعـــة صنعـــاء إلجيـــاد الطـــرق 

املمكنـــة لتحســـن اخلدمـــات يف البلد.
وهسلـــت وحـــدة الطـــب الرشعـــي باللجنـــة الدوليـــة التـــربع 
وكذلـــك  األحمـــر،  الهـــالل  جمعيـــة  يف  للمســـعفن  باملـــواد 
املســـؤولن عـــن إدارة اجلثث باملستشـــفى اجلمهـــوري بصعدة. 
وإجمـــااًل، فقـــد تربعت اللجنة الدولية، خالل الفرة املشـــمولة 
بطاقـــة خاصـــة  و150  للجثـــث  كيًســـا   150 حبـــوايل  بالتقريـــر، 
بتحديـــد هويـــة اجلثـــث و300 ربـــاط للمستشـــفى اجلمهـــوري 

بصعـــدة. 

اإلعالم وتعزيز الوعي بالقانون الدويل اإلنساين 

كجزء من مهمتها يف حماية املدنين أثناء الزاعات املسلحة، نظمت اللجنة الدولية للصليب األحمر ورشة تعريفية حول القانون 
الدويل اإلنساين، بالتعاون مع املعهد الدبلومايس بصنعاء.
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بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف صنعاء
ش بغداد. ش رقم 19. مزل رقم 20 صنعاء، اليمن - ص_ب:2267
ت: 213944 - 0/ 4/ 467873 1 967 +  ف: 467875 1 967 +

san_sanaa@icrc.org :بريد إلكروين

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

ت: 233172 2 967 + 
ف: 234989 2 967 +

ade_aden@icrc.com :بريد إلكروين

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

التعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين 
دعمت اللجنة الدولية 14 فرًعا جلمعية الهال األحمر اليمين 
الدولية  اللجنة  من  املقدم  الدعم  وساعد  البلد.  أرجاء  يف 

جمعية الهال األحمر اليمين عى: 
 تقدمي اإلسعافات األولية حلوايل 919 جرحي حرب ونقلهم إىل 

املستشفيات. 
 إنتشال الرفات البرشية لـ 32 شخًصا.

 عقد جلسات توعوية مبخاطر األلغام حلوايل 7,389 مستفيًدا. 
منها حلوايل  والوقاية  الكولرا  مبخاطر  توعوية  عقد جلسات   

5,585 مستفيًدا. 
 سلمت 32 سلة غذائية و32 مواد غر غذائية. 

منفذ  يف  احلجاج  من  مريًضا   51 لـ  نقل  خدمات  قدمت   
الوديعة إىل العيادات الطبية داخل هذا املنفذ احلدودي. 

األنشطة اليت نفذها رشكاء احلركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر 

َدَعَم اإلحتاد الدويل جمعية الهالل األحمر اليمي للقيام مبا يي: 
 عقد 8 دورات تدريبية يف مجال اإلسعافات األولية استهدفت 
200 شخص من أفراد املجتمع ومعلمي املدارس مبحافظة 

ذمار واملهرة يف هشر يوليو.  
نقطة  إىل31  شاحنات  بواسطة  املياه  من  لر   5,000 نقل   
املياه يف ذمار وعمران وحجة وأمانة العامصة استفاد  توزيع 

منها 181,447 شخًصا )25,921 أرسة(. 

الصليب األحمر األملاين 
اليمين  األحمر  الهال  جمعية  األملاين  األحمر  الصليب  َدَعَم 

للقيام مبا ييل: 
 دعم املرافق الصحية التابعة للجمعية يف حجة وعمران وتعز 
الذين  للموظفن  واحلوافز  التشغيلية  والتكاليف  باألدوية 
يقدمون اخلدمات الصحية ملا يقرب من 30,840 مستفيًدا. 
سيناء  ابن  مركز  يف  الكلوي  للغسيل  جلسة   2000 دعم   

للغسيل الكلوي يف املكال يف يوليو 2019. 
 نقل 13,809,500 لر من املياه النظيفة بواسطة الشاحنات 
إىل 46 نقطة مياه يف محافظة حجة وصنعاء وأمانة العامصة 

وعمران يستفيد منها 23,000 شخص. 
 توفر 227,500 لر من املياه النظيفة ألحد مراكز األشخاص 

ذوي اإلعاقة يف صنعاء. 

الصليب األحمر الدمناريك 
اليمي  الهالل األحمر  الدمناريك جمعية  الصليب األحمر  َدَعَم 

للقيام مبا يي: 
يف  ميـــاه  خـــزان   28 إىل  الشـــاحنات  بواســـطة  امليـــاه  نقـــل   
املحويـــت، اســـتفاد منهـــا 41,600 شـــخص مـــن النازحـــن 

املســـتضعفة.  واملجتمعـــات 
إب،  مياه يف  6 خزانات  إىل  الشاحنات  بواسطة  املياه  نقل   
واملجتمعات  النازحن  من  شخًصا   11,834 منها  استفاد 

املستضعفة. 
 عقد دورتن تدريبيتن يف مجال الدعم النفي االجتماعي 
الرعاية  االولية حلوايل 35 شخًصا من موظفي  واإلسعافات 
)يف صنعاء  اجلمعية  فروع  من  فروع   5 يف  األولية  الصحية 

واملحويت واحلديدة واب وعدن(. 
 عقد دورتن تدريبيتن أساسيتن يف مجال الصحة العقلية 
حلوايل 35 شخًصا من موظفي الرعاية الصحية األولية يف 5 

فروع للجمعية
التابع  الصحي  للمركز  إضافية  طبية  مستلزمات  تقدمي   

للجمعية باحلديدة، استفاد منها 26,000 شخص. 
التابع  الصحي  للمركز  إضافية  طبية  مستلزمات  تقدمي   

للجمعية بصنعاء، استفاد منها 50,000 شخص.
التابع  الصحي  للمركز  إضافية  طبية  مستلزمات  تقدمي   

للجمعية باملحويت، استفاد منها 10,000 شخص.

 الهالل األحمر القطري 
القطـري 24 مرفًقـا صحيـًا  األحمـر  الهـالل  دعمـت جمعيـة 
باألدويـة  التـربع  خـالل  مـن  صحيـة(  ومراكـز  )مستشـفيات 
واملستلزمات الطبية وكذلك األدوات واملعدات الطبية واحلوافز 
والتدريـب واالحالـة والتوعيـة الصحيـة وامليـاه والوقـود والنفقـات 
التشـغيلية األخـرى. وتقـع هـذه املرافـق الصحيـة املدعومـة يف 13 
مديريـة يف تعـز وأمانـة العامصـة واحلديـدة والضالـع، موزعـة عـى 

النحـو التـايل: 
 12 مرفًقا صحًيا يف سبع مديريات من محافظة تعز.
 4 مرافق صحية يف مديريتن من محافظة احلديدة. 
 6 مرافق صحية يف مديريتن من محافظة الضالع. 

 مرفقن صحين يف مديريتن من أمانة العامصة. 
قدمت هذه املرافق الصحية الرعاية الصحية األولية والطارئة 

للمستفيدين عى النحو التايل:
االستشارات الطبية حلوايل 115,833 مريًضا.	 
االستشارات الطبية حلوايل 28,767 مريًضا ممن يعانون من 	 

األمراض املعدية، شاملة تفيش األوبئة. 
االستشارات الطبية حلوايل 42,672 مريًضا بضغط الدم. 	 
حالة 	   9,496 حلوايل  احلياة  إلنقاذ  الطارئة  الرعاية  تقدمي 

صدمة. 
األطفال 	  لدى  الوخيم  احلاد  التغذية  عالج 256 حالة سوء 

دون اخلامسة من العمر. 
العمر لقاح بنتا3 	  العام األول من  تلقى 3,449 طفاًل دون 

 .)Penta3(
اإلجنابية 	  الصحة  خدمات  من  حالة   27,193 استفادت 

)16,030 حالة رعاية للحوامل و9,544 حالة رعاية ما بعد 
الوالدة و45 عمليات قيرصية و1,619 والدة طبيعية(. 

اخلاصة 	  الطبية  االستشارات  عى  حالة   1,735 حصلت 
بالفشل الكلوي. 
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