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أبريل - مايو 2019

ملحة موجزة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

مــن  نطــاق واســع  تنفيــذ  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  أبريــل ومايــو، واصلــت  خــال هشــري 
األنشــطة كأعمــال اإلغاثــة ودعــم مرافــق الرعايــة الصحيــة ومؤسســات امليــاه والــرف الصحــي وحمايــة 
املدنيــن. وبصفتهــا وســيط محايــد قامــت اللجنــة الدوليــة بلــم مشــل 15 طفــًا مــع أرسهــم مــا بعــث 
عــى الســعادة والفــرح لدهيــم.  ولكــن األوضــاع اإلنســانية يف البلــد يف تــردي، فقــط احلــل الســيايس يضــع 

حــدا للمعانــاة اإلنســانية الهائلــة.

268,978 مريض استفاد من خدمات الرعاية 
الصحية اليت تقدمها اللجنة الدولية.

221,158  شخص حصل عى سال غذائية.

+ 2.4 مليون  شخص استفاد من خدمات 
تقدمي املياه النظيفة.

حقائق وأرقام 

طفل بعمر 9 سنوات يتدرب عى استخدام ساقه الصناعيه يف 
مركز التأهيل احلريك املدعوم من اللجنة الدولية للصليب األحمر 

يف عدن.

طفان يتحدثان إىل أحد موظفي اللجنة الدولية أثناء توزيع سال غذائية ل66 عائلة مترضرة من األمطار الغزيرة يف بين حوات، صنعاء 
بالتعاون مع جمعية الهال األحمر اليمين. 
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أبرز أنشطة بعثة اللجنة الدولية يف اليمن 

املياه والرصف الصحي وأعمال البناء

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

تربعت هبا اللجنة الدولية للمؤسسة املحلية 
للمياه والرصف الصحي - محافظة احلديدة.

مقطورة نفث وشفط املجاري
استفاد من خدمات اللجنة الدولية 

للمياه واملرافق الصحية والبناء.

شخص

2 مليون+ 2.4

74
تلقى الدعم واملساعدات من اللجنة الدولية يف 15 محافظة.

مرفق صحي

توزيع وإنتاج الغذاء

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

مت حتصينها ضد طاعون املجرتات الصغرية- 
ومرض جدري الغنم.

رأس من املاشيةأرسة

31,594330,399

 الرعاية الصحية واملنشئات الطبية

268 ألف 8,455

985

142,80185,655

5,546

25,536

استفاد من خدمات الرعاية 
الطبية والصحية خالل هشري 

ابريل ومايو 2019

أكرث من

مريضاً
جرحي سالح

عملية جراحية

الرعاية الطارئةاستشارة طبية

التأهيل احلريك

جلسة غسيل كىل



إسـتجابة لالحتياجـات اإلنسـانية للسـكان املترضريـن مـن 
الـزاع، دعمـت اللجنـة الدوليـة اخلدمـات الوقائيـة األساسـية 

واخلدمـات العالجيـة املنقـذة للحيـاة كمـا يـي: 

142,801

للمرىض قدمتها املراكز الصحية الـ 23 
املدعومة من اللجنة الدولية. 

استشارة طبية

وعرشيـن  لثالثـة  املنتظمـة  الطبيـة  املسـاعدات  قدمـت 
محافظـات.   9 يف  األوليـة  الصحيـة  للرعايـة  مركـًزا   )23(

  يف املراكـــز الصحيـــة األوليـــة الثاثـــة والعرشيـــن اليت تدعمها 
اللجنـــة الدوليـــة يف أرجاء البلد، مت تقدمي 112,316 استشـــارة 
طبيـــة. وبلغـــت نســـبة األطفـــال دون ســـن 5 ســـنوات 26% 
)29,527 طفـــًا( مـــن هـــذه االستشـــارات، منهـــم 8,836 

طفـــل تلقـــى اللقاحات.
مت تقدمي 5,527 استشـــارة لرعاية احلوامل ومت تســـجيل 1,221    

حالة والدة.
اســـتقبلت املرافـــق املدعومـــة مـــن اللجنة الدوليـــة، 18,363     
حالـــة اشـــتباه بالكولـــرا، ومت تســـجيل 22 حالـــة وفاة بســـبب 

الكولـــرا )0.12%(.
مت تقـــدمي مـــا مجموعـــه 6,596  استشـــارة للمرىض املصابن    
بأمـــراض غـــر معديـــة، الســـيما مـــرىض ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 

والسكري.
املصابـــن  للمـــرىض  الرعايـــة  تقـــدمي  االســـتمرار يف  لضمـــان    
دعًمـــا  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  املعديـــة،  غـــر  باألمـــراض 
اإلبـــر  املثـــال،  ســـبيل  )عـــى  االســـتهاكية  واملـــواد  باألدويـــة 
واحلقـــن ومـــواد التضميـــد والشـــاش والقفـــازات واملحاليـــل 
الوريديـــة وغرهـــا( لثمانيـــة مراكـــز غســـيل الـــكى يف ســـبع 
)مركزيـــن(  عـــدن  البلـــد:  أحنـــاء  جميـــع  يف  محافظـــات 
واحـــد( وذمـــار  )مركـــز  واحـــد( وصنعـــاء  )مركـــز  واملحويـــت 
)مركـــز واحـــد( وحجـــة )مركز واحد( واحلديـــدة )مركز واحد( 
وشـــبوة )مركـــز واحـــد(. فقـــد مت دعـــم مـــا مجموعـــه 25,536  

الـــكى. جلســـة غســـيل 
الدوليـة  للجنـة  التابـع  املستشـفيات  دعـم  برنامـج  كفـل 
الوصـول إىل خدمـات رعايـة صحيـة عاليـة اجلـودة طـوال فـرتة 

املسـتمرة: الرعايـة 
12

تلقى دعمُا واليت استفاد منها 2,019 
جرحي سالح.

مرفقاً لتقدمي الرعاية ماقبل املستشفى

 دعمت 12 مرفًقا لتقدمي الرعاية الستقرار حاالت الصدمة/
الرعايـــة مـــا قبـــل املستشـــفى مـــن خـــال توفـــر اإلمـــدادات 
الطبيـــة عـــى طـــول اخلطـــوط األماميـــة يف صعـــدة وصنعـــاء 
وتعـــز، والـــيت بدورهـــا وفـــرت خدمـــات اإلســـعافات األوليـــة 

واالســـتقرار ملـــا مجموعـــه 2,019 جـــرحي ســـاح.
86,864

تلقوا الرعاية الطارئة يف 11 مستشفيات إحالة 
، منهم 3,952 جرحي سالح.

مريضاً

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 العامصة، لضمان اســـتقرار جرحى ســـاح ومرىض 
هـــذا  خـــال  ومـــن  اجلراحيـــة.  الرعايـــة  وتوفـــر  الصدمـــات 
الدعـــم، تلقـــى 4,305 مريًضـــا الرعايـــة الطارئـــة، مـــن بينهم 

1,562 جـــرحي ســـاح.
 7 يف  إحالـــة  مستشـــفيات   9 لــــ  املنتظـــم  الدعـــم  تقـــدمي    
محافظـــات مـــن خـــال توفـــر األدويـــة واملـــواد االســـتهاكية 
الطبيـــة واملعـــدات الطبيـــة لضمان معاجلة جرحى الســـاح 
ومـــرىض الصدمـــات، وكانـــت املرفـــق املدعومـــة عـــى النحـــو 
التايل: أمانة العامصة )3 مستشـــفيات(، مأرب )مستشـــفى 
)مستشـــفى  ذمـــار  واحـــد(،  )مستشـــفى  اجلـــوف  واحـــد(، 
)مستشـــفى  احلديـــدة  واحـــد(،  )مستشـــفى  إب  واحـــد(، 
واحـــد(، شـــبوة )مستشـــفى واحـــد(. وقد تلقى مـــا مجموعه 
86,864 مريًضـــا الرعايـــة الطارئـــة يف هـــذه املستشـــفيات، 

منهـــم 3,952 جـــرحي ســـاح.

1,907

استفاد من رعاية الطوارى والرعاية 
اجلراحية، منها 985  عملية جراحية.

مريض

ثاثـــة  يف  اجلراحيـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  أنشـــطة  اســـتمرت    
مستشـــفيات تدعمهـــا اللجنـــة الدولية: مسشـــتفى الطلح 
)صعدة( ومستشـــفى باجل الريفي )احلديدة( ومستشـــفى 
املنصـــورة )عـــدن(. فقـــد مضـــن هـــذا توفـــر رعايـــة الطـــوارئ 
الطلـــح و204  لــــ 578 جـــرحي ســـاح )210 يف مستشـــفى 
الرعايـــة  املنصـــورة( وتقـــدمي  يف مستشـــفى باجـــل و164 يف 
اجلراحيـــة لــــ 344 جـــرحي ســـاح )179 يف مستشـــفى الطلـــح 
و 49 يف مستشـــفى باجـــل و116 يف مستشـــفى املنصـــورة(، 
وإجـــراء 985 عمليـــة جراحيـــة )532 يف مستشـــفى الطلـــح 
و147 يف مستشـــفى باجـــل و306 يف مستشـــفى املنصـــورة(.
اللجنـــة  مـــن  املدعومـــة   - اجلراحيـــة  األنشـــطة  وستســـتمر    
الدوليـــة - يف مستشـــفى املنصـــورة حـــى هنايـــة يونيو 2019، 

حتسني فرص احلصول عىل الرعاية الصحية والطبية

ممرضات من مركز باتيس الصحي مبحافظة أبن يتنقلن من 
مزنل إىل آخر لرفع الوعي الصحي لدى املجتمعات، السيما 

سوء تغذية االطفال. وتدعم اللجنة الدولية املركز باللقاحات، 
وكذلك تقدمي احلوافز املالية للعاملن فيه. 
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والســـكان  العامـــة  الصحـــة  وزارة  ذلـــك  بعـــد  وســـتتوىل 
للســـكان  الناشـــئة  االحتياجـــات  عـــى  الرتكـــز  مســـؤولية 
الـــوالدة  قبـــل  مـــا  الرعايـــة  اإلجنابيـــة:  الصحـــة  )خدمـــات 
مرفـــق  دعـــم  مـــن خـــال  املديريـــة  واألمومـــة( يف  والـــوالدة 

األوليـــة.  الصحيـــة  للرعايـــة 
ويف املستشـــفين اللذيـــن تدعمهما اللجنـــة الدولية )الطلح    
وباجل(، بدأت اللجنة الدولية بدعم قمس الرعاية التوليدية 

الطارئـــة للحوامـــل إىل جانب تقدمي اخلدمات اجلراحية.  

برنامج التأهيل احلريك  
 تلقـــى مـــا مجموعـــه 5,546 شـــخص خدمـــات مـــن مراكـــز 
مـــن  الدوليـــة يف كل  اللجنـــة  مـــن  املدعومـــة  احلـــريك  التأهيـــل 
صنعـــاء وعـــدن وتعـــز واملكا وصعـــدة، مشلت تســـليم 81 طرًفا 
اصطناعًيـــا و1,904 جهاز تقومي العظـــام )كالدعامات واجلبائر( 
املـــي وجلســـات عـــاج طبيعـــي  أداة مســـاعدة عـــى  و160 

لعـــدد 548 شـــخص. 

خـــال هذيـــن الشـــهرين، اســـتمر برنامـــج التأهيـــل احلـــريك 
التأهيـــل  مراكـــز  ملوظفـــي  احلوافـــز  تقـــدمي  الدوليـــة يف  باللجنـــة 
احلـــريك يف صعـــدة وتعـــز، والدعـــم بالوقود ملراكـــز التأهيل احلريك 
تقـــدمي  اســـتمرار  لضمـــان  وصنعـــاء  واملـــكا  وتعـــز  صعـــدة  يف 
اخلدمـــات لـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة يف اليمـــن. ويف مايـــو، 
قـــدم برنامـــج التأهيـــل احلـــريك مبلـــغ وقـــدره )30,900,000 
ريـــال ميـــين( كإكراميـــة عيـــد لعـــدد )309 موظفـــن( دعًمـــا لهم 

لاحتفـــال بالعيـــد مـــع ارسهـــم.   
ال يـــزال دبلـــوم األطـــراف االصطناعيـــة وتقـــومي العظـــام الذي 
جيـــري تدريســـه بالتعـــاون مـــع املعهـــد العـــايل للعلـــوم الصحيـــة 
مســـتمًرا كمـــا هـــو مخطـــط لـــه. والطـــاب العـــرشة )6 ذكـــور 
و4 إنـــاث( ماضـــون قدًمـــا يف دراســـتهم الطبيـــة وتعلـــم اللغـــة 
اإلجنلزيـــة، حيـــث قـــى هـــؤالء الطـــاب إجازاهتـــم خـــال هشر 
رمضـــان )يف مايـــو( وعـــادوا مـــره اخرى للمعهد بعـــد العيد )يف 
هشـــر يونيـــو(، وجتـــري التحضرات لعقـــد دورة قصرة ملوظفي 
مركـــز التأهيـــل احلريك يف املعهد العايل للعلوم الصحية بصنعاء 

خـــال هشر يوليـــو 2019. 

خـــالل هشـــري أبريـــل ومايو، قـــدم قمس االمـــن االقتصادي 
أرسة(   31,594( شـــخص   221,158 لعـــدد  مســـاعدات 
اإلغاثيـــة  املســـاعدات  مثـــل  املختلفـــة؛  برامجـــه  خـــالل  مـــن 
ودعـــم الزراعـــة واملـــوايش، باإلضافـــة اىل املنـــح النقديـــة يف 4 

الشـــمال.   محافظـــات يف  و5  اجلنـــوب  محافظـــات يف 

املساعدات اإلغاثية )الغذاء واملواد املزنلية األساسية( 
مديريـــة باقـــم- محافظة صعدة، مت دعـــم 350 أرسة نازحة 
جديدة )2,450 شـــخص( حيث تلقوا ســـال غذائية الشـــهر 
املـــايض ومـــواد مزنليـــة أساســـية. باإلضافة اىل ذلـــك، حصلت 
3,000 ارسة نازحـــة يف عزلـــة ذويـــب مبديريـــة حيـــدان عـــى 
حصـــص غذائيـــة كاملـــة حتتـــوي عى 60 كجم مـــن االرز و25 
كجـــم مـــن الفاصوليـــا و25 كجـــم مـــن العـــدس و10 لرت زيت، 
األســـود.  والشـــاي  وامللـــح  والصلصـــة  الســـكر  إىل  باإلضافـــة 

تلقـــت كل أرسة 60  تغذويـــة،  ذلـــك، وكوقايـــة  عـــى  عـــاوة 
كيســـًا مـــن املكمـــات الغذائيـــة )مكمـــات تعطـــى لألطفـــال 

حتـــت ســـن اخلامســـة وللنســـاء احلوامـــل واملرضعـــات(.  
شـــخًصا   15,680 ُمنـــح  الزهـــرة:  مديريـــة  احلديـــدة-  يف 
)2,240 أرسة( - مـــن الذيـــن نزحـــوا مـــن حجـــة نتيجًة القتال 
املســـتمر خـــال تلـــك الفـــرتة - حصص غذائية بدعـــم وتعاون 

جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــين.  
متـــرضرة  الدوليـــة 73 أرسة  اللجنـــة  يف صنعـــاء، دعمـــت 
مـــن الســـيول يف بـــين احلـــارث بغـــذاء ومـــواد مزنليـــة أساســـية. 
عـــاوة عـــى ذلك، تلقـــت 149 أرسة يف مديريـــة معن- ممن 
تـــرضرت كثـــرا مـــن الرضبـــات اجلويـــة - مـــواد غذائيـــة ومـــواد 

مزنليـــة أساســـية.  
عـــى  نـــازح  شـــخص   38,738 حصـــل  وحلـــج،  تعـــز  يف 
مت  واملعافـــر  الشـــمايتن  مديريـــيت  يف  إغاثيـــة.  مســـاعدات 
تلقـــوا حصـــص  التـــوايل  عـــى  أرسة  و573   834 اســـتهداف 
غذائيـــة. يف تـــن واحلوطـــة، حصلـــت 3,950 أرسة عـــى اجلولة 
أرسة   177 وحصلـــت  الغذائيـــة.  املســـاعدات  مـــن  الثانيـــة 
نازحـــة جديـــدة عـــى ســـال غذائيـــة ألول مرة. وقـــد متت كافة 
عمليـــات التوزيـــع يف تعـــز وحلـــج بالتعاون مـــع جمعية الهال 

اليمـــين.  االحمـــر 

االنتاج الغذايئ  
حصلـــت 400 ارسة ترأهسا نســـاء يف محافظيت حلج وأبن 
عـــى بـــذور وأدوات زراعيـــة حلديقـــة املطبخ بعـــد حضور دورة 
عـــر وزارة  نفـــذت  مـــارس  أيـــام يف هشـــر  تدريبيـــة مدهتـــا 4 

الزراعـــة والري.   

بـــدأت حملـــة حتصـــن املـــوايش يف 7 مديريـــات مبحافظـــة 
صنعـــاء مـــن هناية أبريل وحى منتصف مايو تكللت بالنجاح 
احليوانيـــة.  للصحـــة  العامـــة  اإلدارة  موظفـــي  مـــع  بالتعـــاون 
واســـتفادت 12,352 أرسة مـــن اخلدمـــات املجانيـــة حيـــث مت 
حتصـــن 330,399 رأس مـــن املاشـــية )ماعـــز، غنـــم، أبقـــار( 

دعم املجتمعات املستضعفة والنازحني  

يسجل أحد موظفي اللجنة الدولية بالتعاون مع جمعية الهال 
األحمر اليمين، النازحن من احلديدة وتعز لاستفادة من مرشوع 

توزيع املساعدات النقدية يف مديرية دار سعد بعدن.  
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بتقـــدمي  الدوليـــة  اللجنـــة  والســـكن يف  امليـــاه  قـــمس  اســـتمر 
الدعـــم غـــري املتحـــز القـــامئ عـــى تلبيـــة احتياجـــات اليمنيـــن. 

محافظة عدن 
اللجنـــة  دعمـــت  عثمـــان،  بالشـــيخ  مايـــو   22 ملعـــب  يف   
الدوليـــة عمليـــة كلورة املياه يف خزانات املياه احلالية لزتويد 
املهاجريـــن األثيوبيـــن مبيـــاه رشب نظيفـــة وقامـــت برتكيب 
16 كبينـــة لـــدورة امليـــاه للمســـاهمة يف خلـــق بيئـــة صحيـــة 
داخـــل امللعـــب. باإلضافـــة اىل تركيب مخيم لدعم أنشـــطة 
اعـــادة الروابـــط العائليـــة. بلـــغ عـــدد املســـتفيدين 2,700 

مهاجـــر، معظمهـــم مت اجاءهـــم مـــن ملعـــب املنصـــورة. 

محافظة اجلوف   
اللجنـــة  وّردت  باجلـــوف )40 رسيـــًرا(:  احلـــزم   مستشـــفى 

الدوليـــة وركبـــت ثاجـــة للمـــوىت.  

محافظة احلديدة 
 مستشـــفى باجـــل الريفـــي )40 رسيـــًرا(: دعمـــت اللجنـــة 
الدوليـــة عمليـــة تأهيـــل وصيانـــة 6 حمامـــات و5 مغاســـل 

يـــد يف قـــمس املجارحـــة. 
بباجـــل،  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة    
ترعت اللجنة الدولية مبقطورة نفث وشـــفط للمؤسســـة. 

يبلـــغ عـــدد املســـتفيدين 125,000 شـــخص. 
املؤسســـة املحلية للمياه والرف الصحي بزبيد، ترعت   
اللجنـــة الدوليـــة مبقطـــورة نفـــث وشـــفط للمؤسســـة، يبلـــغ 

عـــدد املســـتفيدين 42,000 شـــخص. 
 محطـــة معاجلـــة ميـــاه الـــرف الصحـــي باحلديـــدة، قامـــت 
اللجنـــة الدوليـــة بتنظيـــف منظومـــة تريف ميـــاه الرف 

الصحـــي، يســـتفيد منهـــا 600,000 شـــخص. 

املياه والرصف الصحي واألعمال اإلنشائية

ضـــد طاعـــون املجـــرتات الصغـــرة- املعـــروف بطاعـــون املاعـــز 
واألغنـــام وهـــو مرض يصيب املـــوايش- ومرض جدري الغنم، 

يف حـــن تلقـــى 9,711 رأس مـــن املاشـــية عاجـــات أخـــرى.  

دعم مصادر الدخل 
يف موقعـــن أحدهمـــا يف مديريـــة عبـــس حبجـــة والثـــاين يف 
الربيقـــة بعـــدن، مت اختـــاذ قـــرار ملســـاعدة النازحـــن مبنـــح نقدية 
حيـــث تتوفـــر هنـــاك األســـواق واملنتجـــات، ومتنح املســـاعدات 
النقديـــة احلريـــة لـــألرس يف اختـــاذ القـــرار القتنـــاء مـــا حيتاجونه.  

تســـجيلها  اعـــادة  مت  الـــيت  االرس  عـــدد  الربيقـــة، وصـــل  يف 
إىل 2,275 أرسة )15,925 شـــخص( حيـــث  املـــايض  الشـــهر 
لتغطيـــة  ميـــين  ريـــال   73,000 عـــى  أرسة  كل  حصلـــت 

واحـــد.   لشـــهر  االساســـية  احتياجاهتـــا 
يف مديريـــة عبـــس، مت تســـجيل 5,000 أرسة نازحـــة حتديًدا 

مـــن بين حســـن تلقت منـــح نقدية هشرية مبا يعادل 73,000 
ومـــن  األساســـية،  االحتياجـــات  لتغطيـــة  ارسة  لـــكل  ريـــال 

املخطـــط إجـــراء اجلولـــة القادمـــة يف هشـــر يونيو.  

الدعم الهيكيل 
مثـــل  مختلفـــة  بيطريـــة  مبـــواد  الدوليـــة  اللجنـــة  ترعـــت   
البيطـــري  التدريـــب  ملركـــز  مخريـــة  وجواكـــت  القفـــازات 
الزراعـــي واملختـــر البيطـــري املركزي واملعهـــد التقين البيطري 

بصنعـــاء.    الزراعـــي 

عـــاوة عـــى ذلـــك، ترعـــت اللجنـــة الدوليـــة ملزرعـــة رصابة 
بــــ 200 كجـــم مـــواد بيطريـــة مثل أغطية رأس تســـتخدم عند 
 calcium glucona( اجلراحة وكالسيوم غالكون املغنيسيوم
 cloprostenol( صوديـــوم  وكالرســـتول   )magnesium

  .)butaphosphan( وبافوســـفان )sodium

طفل ميئل صفيحة ماء )دبة( يف نقطة توزيع املياه يف املرشوع الذي نفذته اللجنة الدولية يف منطقة عكوان مبديرية الصفراء بصعدة.
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يف أمانة العامصة 
  محطـــة معاجلـــة ميـــاه الـــرف الصحـــي بصنعـــاء: ترعت 
لـــرت زيـــت هيدروليـــك لضمـــان  بــــ 408  اللجنـــة الدوليـــة 
التشـــغيل املســـتدام للمرفـــق. عـــاوة عـــى ذلـــك، ترعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة ببرجنـــات 29330E للحامـــل العلـــوي يف 
املضخـــة اللولبيـــة وبرجنـــات 22230CC  للحامل العلوي 
يف املضخـــة اللولبية وغطاءيـــن للحامل العلوي، وجميعها 
املرفـــق يف  اســـتمرار عمـــل  الـــيت تضمـــن  اآللـــة  مـــن  جـــزء 
املســـتفيدين  عـــدد  الـــري.  يف  املســـتخدمة  امليـــاه  معاجلـــة 

شـــخص.   1,500,000
بصنعـــاء،  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
ترعـــت اللجنـــة الدوليـــة وركبـــت محـــرك بقـــدرة 93 كيلـــو 
وات للمضخـــة الغاطســـة يف بـــر القادســـية ويبلـــغ عـــدد 
مت  ذلـــك،  عـــى  عـــاوة  شـــخص.   30,000 املســـتفيدين: 
اللجنـــة  للبـــر M30. ودعمـــت  التـــرع مبضخـــة غاطســـة 
الدوليـــة أعمـــال الكهربـــاء الختبـــار وتشـــغيل مولـــد كهربايئ 
ترعـــت بـــه اللجنـــة الدوليـــة العـــام املـــايض لبريـــن، يبلـــغ 

مشـــرتك.   45,000 املســـتفيدين  عـــدد 
املعهـــد العـــايل للعلـــوم الصحيـــة: نفـــذت اللجنـــة الدوليـــة    
املرحلـــة الثانيـــة مـــن أعمـــال اعـــادة التأهيـــل للمبـــى )بناء، 
كهربـــاء، معـــدات، اخل(. يبلـــغ عدد املســـتفيدين 32 مريًضا 

يف اليـــوم. 
  يف مـــكان لإلحتجـــاز، دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة بنـــاء غرفـــة 
الكهربـــايئ  للمولـــد  وقائيـــة  صيانـــة  وأجـــرت  البـــر  ملولـــد 
الرئيـــي، حيث يبلغ عدد املســـتفيدين: 2,900 محتجز. 
باإلضافـــة اىل ذلـــك ويف إطـــار االســـتجابة للكولـــرا، ترعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة بـ 243 فلرت ماء للتخفيف من أي مصادر 

للتلـــوث بالكولـــرا يف املرفـــق.  

 محافظة عمران 
الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  خبمـــر،  والـــدرب  القـــر  قريـــة   
بإعـــادة تأهيـــل بركـــة الغديـــر )بركـــة حلصـــاد ميـــاه األمطـــار( 
لتعزيـــز كميـــة وجـــودة ميـــاه األمطـــار املجمعـــة. يبلـــغ عـــدد 
املســـتفيدين 4,129 شـــخص وترعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 

80 فلـــرت ميـــاه لــــ 80 أرسة. 
  املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والرف الصحـــي خبمر، وردت 
اللجنـــة الدوليـــة وركبـــت مولـــد كهربـــايئ 150 كيلـــو فولـــت 
املســـتفيدين  املســـتدامة  امليـــاه  إمـــدادات  لدعـــم  أمبـــر 

.25,000

 محافظة ذمار 
 املستشـــفى العـــام بذمـــار )300 رسيـــر(: ترعـــت اللجنـــة 

الدوليـــة مبضخـــة نفـــث مجـــاري متحركة تســـتخدم ملعاجلة 
انســـداد انابيـــب املجـــاري مكونـــة مـــن )مقطـــورة ذات 3 
إطـــارات وخـــزان ســـعة 800 لـــرت وبقـــوة الضغـــط 150 بـــار 
وقـــوة تدفـــق 102 لـــرت يف الدقيقـــة(، باإلضافـــة إىل قطـــع غيـــار. 

 محافظة حجة 
  املؤسســـة املحلية للمياه والرف الصحي حبجة: قدمت 
اللجنـــة الدوليـــة وركبـــت مضخـــات غاطســـة افقيـــة لزيادة 

الضغـــط ومضـــان تدفق املياه.  

 محافظة صعدة  
الدوليـــة  اللجنـــة  ترعـــت  بصعـــدة:  الطلـــح  مستشـــفى   
مبضخـــة غاطســـة )لضـــخ املياه مـــن البر( وقامت بتوســـعة 
الســـور )لزيـــادة األمـــن يف املستشـــفى(، وترعـــت بوحـــدة 
إزالـــة احلديـــد )نـــوع مـــن الفلـــرتة إلزالـــة احلديـــد مـــن املياه(، 

باإلضافـــة اىل عمـــل حواجـــز للســـيارات يف املستشـــفى. 
 منطقـــة عكـــوان مبديرية الصفراء: دعمـــت اللجنة الدولية 
أعمـــال بنـــاء منظومـــة مكتملـــة إلمـــدادات املياه، تشـــتمل 
عـــى ضـــخ امليـــاه وخـــزان وشـــبكة إمـــدادات امليـــاه، ملرشوع 
عـــدد  يبلـــغ  حيـــث  للســـلطات،  وســـلمته  عكـــوان  ميـــاه 

شـــخص.   4,500 املســـتفيدين 

 محافظة صنعاء 
 مركـــز الســـبت الصحي باحليمـــة اخلارجية، ترعـــت اللجنة 
الدوليـــة بفلـــرت ميـــاه داخـــي وجهـــاز إنتـــاج الكلـــور نـــوع واتا 
)WATA(، حيـــث يبلـــغ عـــدد املســـتفيدين 38 شـــخًصا يف 

اليوم. 
 مركـــز الهيفـــا الصحـــي بأرحـــب، ترعـــت اللجنـــة الدوليـــة 
 ،)WATA( بفلرت مياه داخي وجهاز إنتاج الكلور نوع واتا

حيـــث يبلـــغ عـــدد املســـتفيدين 35 شـــخًصا يف اليوم. 

 محافظة مأرب 
مبـــأرب،  للنازحـــن  والتضامـــن  وامليـــل  اجلفينـــة  مخيمـــات   
ترعـــت اللجنـــة الدوليـــة خبيـــم لــــ 260 أرسة تـــرضرت مـــن 
األمطار الغزيرة وتدمرت أماكن إيواهئم بشـــكل كي. وبلغ 

عـــدد املســـتفيدين 1,560 شـــخًصا. 

  محافظة حلج  
عمليـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت  ويافـــر،  احلـــد   مديريـــي 
مبيـــاه رشب نظيفـــة  الســـكان  بـــر إلمـــداد  الكلـــورة يف 25 
بالتعـــاون مـــع مؤسســـة امليـــاه املحليـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد 

شـــخص.   70,000 حـــوايل  املســـتفيدين 

أماكـــن  إىل  بزيارتـــن  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  أبريـــل،  يف 
االحتجـــاز، بدأتـــا يف مارس، لتقييم ظروف االحتجاز من خال 
إجـــراء املقابـــات املنفـــردة مـــع املحتجزيـــن ومناقشـــة املخاوف 
الســـلطات  مـــع  واملحتجزيـــن  االحتجـــاز  بظـــروف  املرتبطـــة 
املســـؤولة. ويف مايـــو أجـــرت اللجنـــة الدوليـــة زيـــارة أخـــرى إىل 

مـــكان ثالـــث مـــن أماكـــن االحتجـــاز.
اســـتجابة  الدوليـــة  اللجنـــة  نفـــذت  ذاهتـــا،  الفـــرتة  وخـــال 

باإلضافـــة  لإلحتجـــاز بصنعـــاء، واحلديـــدة،  مـــكان  انســـانية يف 
إىل ثاثـــة أماكـــن إحتجـــاز أخـــرى، اســـتفاد منهـــا مـــا يقرب من 
6,000 شـــخص مـــن املحرومـــن مـــن حريتهـــم. وتضمنـــت 
النظافـــة  مـــواد  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمتهـــا  الـــيت  املســـاعدات 
الشـــخصية ومـــواد التنظيـــف كجـــزء مـــن حملـــة الوقايـــة مـــن 
الكولـــرا أو /و االســـتجابة لهـــا )مبا يف ذلـــك توزيع 50 طقم من 

أطقـــم معاجلـــة الكولـــرا يف احلديـــدة( واملابـــس.

احلماية 



بصفتها وسيًطا محايًدا، هسلت اللجنة الدولية نقل 15 طفًا 
غر مصحوبن بذوهيم من مأرب اىل صنعاء عر سيئون يف 

أبريل 2019 العادة مل مشلهم مع عائاهتم.

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

االعـــام والنـــر باللجنـــة الدوليـــة األنشـــطة التاليـــة: 
  انتـــاج إعـــان إذاعـــي ملـــدة دقيقتـــن عـــن اللجنـــة الدوليـــة 

اليمـــن.  لهـــا وانشـــطتها يف  املمنـــوح  والتفويـــض 
  إجـــراء املقابـــات التلفزيونيـــة واالذاعيـــة يف وســـائل االعـــام 

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

املحـــي والعاملـــي. 
  دعـــم املعهـــد الدبلومـــايس بـــوزارة اخلارجيـــة بصنعـــاء يف عقد 

نـــدوة حـــول القانون الدويل اإلنســـاين للدبلوماســـين. 
البلـــد  يف  الدوليـــة  اللجنـــة  عمـــل  عـــن  عرًضـــا   29 تقـــدمي    
اســـتهدف مختلـــف الـــرشاحئ، مبـــا يف ذلـــك حامـــي األســـلحة 
ومســـؤويل الدولـــة وقـــادات املجتمـــع واألوســـاط االســـامية 
املســـاعدات  مـــن  املســـتفيدين  واملســـتضعفن  والنازحـــن 

املقدمـــة. 
  دعمت فروع جمعية الهال األحمر اليمين يف 14 محافظة 
يف أرجـــاء البلـــد يف تنفيـــذ 210 عرًضا حول املبادئ األساســـية 

للحركـــة الدولية للصليب األحمر والهال األحمر.

األعمـــال  الدوليـــة  اللجنـــة  نفـــذت  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة 
املتعلقة بتحســـن )أو تنظيف( شـــبكة املياه والرف الصحي 

يف بعـــض أماكـــن االحتجـــاز الـــيت زارهتـــا. 

حماية السكان املدنيني
واصلـــت اللجنـــة الدوليـــة اســـتقبال املعلومـــات األوليـــة من 
املزعومـــة  االنتهـــاكات  حـــول  العيـــان  هشـــود  و  أو/  الضحايـــا 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين اثنـــاء ســـر األعمـــال العدائيـــة بـــن 
األطـــراف املتنازعـــة.  وهبـــدف مضـــان احـــرتام املدنيـــن والبنيـــة 
التحتيـــة املدنيـــة وحتســـن ســـلوك حامـــي األســـلحة، شـــاركت 
الـــدويل اإلنســـاين  اللجنـــة الدوليـــة مزاعـــم انتهـــاكات القانـــون 
مـــع اجلهـــات الـــيت يعتقد باهنـــا وراء تلك االنتهـــاكات من خال 

حـــوار خـــاص وثنـــايئ. 
مســـاعدات  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  ذلـــك،  عـــى  عـــاوة 
طارئـــة لضحايـــا انتهـــاكات القانـــون الـــدويل اإلنســـاين وأحالـــت 

الدعـــم.  أخـــرى للحصـــول عـــى  بعضهـــم اىل منظمـــات 

إعادة الروابط العائلية 
محايـــًدا،  وســـيًطا  وبصفتهـــا  اإلنســـانية  مهمتهـــا  إطـــار  يف 
هسلـــت اللجنـــة الدوليـــة نقـــل 15 قـــارًصا - كانـــوا قـــد انفصلـــوا 
عـــن عائاهتـــم بســـبب الـــزناع اجلـــاري – من مـــأرب إىل صنعاء، 

حيـــث مت مل مشلهـــم مـــع عائاهتـــم. 
تلقـــت اللجنـــة الدوليـــة معلومـــات عـــن 25 شـــخص ممـــن 
انفصلـــوا عـــن عائاهتـــم بســـبب الـــزناع اجلاري. وقـــد مت التوصل 
إىل معرفـــة مصـــر 3 أشـــخاص ممـــن ُفقـــدوا بســـبب الـــزناع. 
وســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة أيًضـــا األرس الـــيت تعيـــش يف اليمن 
عـــى التواصـــل مـــع اقرباهئـــا املحتجزيـــن يف اخلـــارج مـــن خـــال 
مفتوحـــة  )رســـائل  أحمـــر  3 رســـائل صليـــب  تبـــادل  تســـهيل 
تســـاعد اللجنـــة الدوليـــة عـــى نقلهـــا بـــن أفـــراد العائلـــة الذين 
انفصلـــوا عـــن أرسهـــم بســـبب الـــزناع أو الـــزنوح أو الهجـــرة أو 

الكـــوارث الطبيعيـــة(. 
باإلضافـــة اىل ذلـــك، ســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة مهاجرين يف 
اليمـــن عـــى التواصل مع ارسهم من خال تبادل 411 رســـالة 
صليـــب أحمـــر و81 رســـالة اطمئنـــان وكذلـــك تســـهيل إجـــراء 
مكاملـــات هاتفيـــة، مبســـاعدة جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــين، 
حلـــوايل 507 طفـــل وامـــرأة ممـــن مت احتجازهـــم يف ملعـــب 22 
مايـــو بعـــدن. عـــاوة عـــى ذلـــك، جمعـــت اللجنـــة الدوليـــة 44 
إعـــادة  أنشـــطة  مـــن  كجـــزء  املفقوديـــن  عـــن  حبـــث  اســـتمارة 

الروابـــط العائليـــة. 

أنشطة الطب الرشعي
بصفتهـــا رئيًســـا للجنـــة الفرعيـــة املعنية مبتابعـــة ملف جثث 
املوىت اليت مت إنشـــاؤها خال املحادثات اليت جرت يف عّمان يف 
فرايـــر 2019، عقـــدت اللجنـــة الدولية اجتماعـــات مع ممثي 
اللجنـــة الفرعيـــة عـــن كل طـــرف يف ســـيئون وعـــدن، ودعمتهم 
لتنفيـــذ خطـــة العمل املتفـــق عليها يف عّمـــان. وعقدت اللجنة 
الدوليـــة تدريًبـــا قصـــًرا يف مجـــال توثيـــق اجلثث ملمثـــي اللجنة 

الفرعيـــة بصنعاء.
وفيمـــا يتعلـــق بأنشـــطتها املنتظمـــة يف دعـــم اإلدارة املثـــى 
للرفـــات البرشيـــة يف اليمـــن، نظمـــت اللجنـــة الدوليـــة دورات 
بصنعـــاء  اجلنائيـــة  لألدلـــة  العامـــة  اإلدارة  ملوظفـــي  تدريبيـــة 
وكذلـــك متطوعـــي جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــين وممثـــي 

منظمـــة الهجـــرة الدوليـــة بعـــدن. 
الدوليـــة  اللجنـــة  لـــدى  الرشعـــي  الطـــب  وحـــدة  هسلـــت 
التـــرع باملواد الازمة لألشـــخاص املســـؤولن عـــن التعامل مع 
اجلثـــث يف اليمـــن. وإجمـــااًل وخال الفـــرتة املشـــمولة بالتقرير، 
ترعـــت اللجنـــة الدولية حبـــوايل 570 كيس من أكياس اجلثث، 
و720 بطاقـــة خاصـــة بتحديـــد هويـــة اجلثـــث و1140 ربـــاط و3 
أطقـــم لتـــرشحي اجلثـــث وكذلـــك 23 مجموعـــة أدوات احلمايـــة 
الشـــخصية و10 أطقـــم خاصـــة مبقاييـــس الصـــور و30 مريلـــة 

و700 قفـــاز.  

اإلعالم وتعزيز الوعي بالقانون الدويل اإلنساين 
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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

التعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين 
األحمر  الهال  جلمعية  فرًعا   17 الدولية  اللجنة  دعمت 
اللجنة  من  املقدم  الدعم  وساعد  البلد.  أرجاء  يف  اليمين 

الدولية جمعية الهال األحمر اليمين عى: 
 تقدمي اإلسعافات األولية حلوايل 586 جرحي ساح ونقلهم إىل 

املستشفيات. 
 انتشال الرفات البرشية لـ 40 شخص .

 10,958 حلوايل  األلغام  مبخاطر  توعوية  جلسات  عقد   
مستفيد. 

منها حلوايل  والوقاية  الكولرا  مبخاطر  توعوية  عقد جلسات   
5,089 مستفيد. 

 توزيع 7,461 سلة غذائية وكذلك 510 مواد غر غذائية. 
 

األنشطة اليت نفذها الرشكاء يف احلركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
)IFRC( األحمر

دعم االحتاد الدويل جمعية الهال األحمر اليمين مبا ييل: 
 تنفيذ جلسات التوعية بالكولرا حلوايل 8,844 مستفيد يف 

محافظة رمية. 
 توفر أدوات النظافة )صفيحيت ماء- دبتن- و6 قطع صابون 
وعبويت كلوركس و100 حبة كلور و4 عبوات جل تعقيم اليد 
ومحلول اإلرواء( حلوايل 3,370 أرسة يف محافظة ذمار و918 

أرسة مبحافظة عمران. 
 توفر شاحنات املياه لتوفر املياه يف 31 نقطة توزيع املياه يف 
أمانة العامصة وعمران وذمار وحجة يستفيد منها 181,447 
)25,921 أرسة( شخصًا من النازحن واملجتمعات املضيفة. 

الصليب األحمر الدمناريك 
األحمر  الهال  جمعية  الدمناريك  األحمر  الصليب  دعم 

اليمين مبا ييل: 
للهال  التابع  الصحي  للمركز  الطبية  املستلزمات  تقدمي   

األحمر باحلديدة، يستفيد منها 26,000 شخص. 
للهال  التابع  الصحي  للمركز  الطبية  املستلزمات  تقدمي   

األحمر بصنعاء، يستفيد منها 50,000 شخص.

للهال  التابع  الصحي  للمركز  الطبية  املستلزمات  تقدمي   
األحمر باملحويت، يستفيد منها 10,000 شخص.

 إعادة تأهيل 3 مرافق صحية للهال األحمر يف عدن وإب 
واملحويت لتستقبل 49,000 مستفيد.

 نقل املياه بواسطة الشاحنات إىل 28 خزان مياه يف املحويت 
يستفيد، منها 18,000 شخص من النازحن واملجتمعات 

املستضعفة. 

 الهالل األحمر القطري 
مرفًقا صحيًا   24 القطري  األحمر  الهال  دعمت جمعية 
باألدوية  الترع  خال  من  صحية(  ومراكز  )مستشفيات 
واملستلزمات الطبية وكذلك األدوات واملعدات الطبية واحلوافز 
والتدريب واالحالة والتوعية الصحية واملياه والوقود والنفقات 
يف  املدعومة  الصحية  املرافق  هذه  وتقع  األخرى.  التشغيلية 
والضالع(،  واحلديدة  )تعز  محافظات  ثاث  من  مديرية   13

باإلضافة إىل أمانة العامصة، عى النحو التايل: 
 12 مرفق صحي يف سبع مديريات من محافظة تعز.
 4 مرافق صحية يف مديريتن من محافظة احلديدة. 
6 مرافق صحية يف مديريتن من محافظة الضالع.   

ومرفقن صحين يف مديريتن من مديريات أمانة العامصة.   
األولية  الصحية  الرعاية  الصحية  املرافق  هذه  قدمت 

والطارئة للمستفيدين عى النحو التايل:
االستشارات الطبية حلوايل 39,838 مريض.	 
االستشارات الطبية حلوايل 7,043 مريض ممن يعانون من 	 

األمراض املعدية. 
مرىض 	  من  مريض   12,328 حلوايل  الطبية  االستشارات 

ضغط الدم. 
تقدمي الرعاية الطارئة إلنقاذ احلياة حلوايل 2,851 حالة صدمة. 	 
عاج 56 حالة من حاالت سوء التغذية احلاد الوخيم لدى 	 

األطفال دون اخلامسة من العمر. 
بنتا3 	  لقاح  العمر  األول من  العام  1,031 طفل دون  تلقى 

 .)Penta3(
استفادت حوايل 9,539 حالة من خدمات الصحة اإلجنابية 	 

الوالدة و3,836 حالة رعاية ما  )5,251 حالة رعاية ما قبل 
بعد الوالدة و9 عمليات قيرية و443 والدة طبيعية(. 

اخلاصة 	  الطبية  االستشارات  عى  حالة   966 حصلت 
بالفشل الكلوي. 

يف عـــدن، نفـــذت اللجنـــة الدوليـــة جلســـة توعويـــة مبخاطـــر 
األلغـــام والســـامة اســـتهدفت 21 موظًفـــا مـــن جمعيـــة الهـــال 
األحمـــر اليمـــين. وعقدت هذه اجللســـة التوعويـــة مضن الرنامج 
التدريـــي عـــى إدارة اجلثـــث. ووزعـــت اللجنـــة الدوليـــة كتيبـــات 
الســـامة اخلاصـــة بالتلـــوث النـــاجت عـــن األســـلحة )بقايـــا الذخائـــر 
غـــر املنفجـــرة واأللغـــام األرضيـــة اليت تســـبب مخاطر للســـكان( 

عـــى البعثـــات الفرعيـــة لتوزيعهـــا عـــى الســـكان. 

وبالتعـــاون والتنســـيق مـــع قســـمي الصحـــة والتلـــوث النـــاجت 
عـــن األســـلحة، ترعـــت اللجنـــة الدوليـــة باملســـتلزمات الطبيـــة، 
والـــيت تشـــتمل عـــى األدوية واملواد االســـتهاكية الطبيـــة للمركز 
التنفيـــذي للتعامـــل مـــع األلغـــام. وتعـــد هـــذه األدوات أساســـية 
لتوفـــر اخلدمـــات الطبيـــة األوليـــة لفـــرق نـــزع األلغـــام الذيـــن قـــد 

يتعرضـــون لإلصابـــة أثنـــاء القيـــام بأعمالهـــم. 

التعاون

التلوث الناجت عن األسلحة
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