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 أغسطس -سبتمرب 2019

ملحة موجزة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

 خــال هشــري أغســطس وســبتمرب، اســتمرت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف تنفيــذ أنشــطتها املختلفــة 
أماكــن  االقتصــادي ودعــم  األمــن  ، ومشــاريع  احلــريك  التأهيــل  برامــج  الصحيــة، وتنفيــذ  الرعايــة  يف مجــال 

االحتجــاز وتوفــر امليــاه وحمايــة الســكان. 
كوســيط محايــد، هسلــت اللجنــة الدوليــة عمليــة إطــاق رساح املحتجزيــن مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لشــؤون 
األرسى البالــغ عددهــم 290 شــخًصا يف صنعــاء، ويعتــرب هــذا اإلجــراء مبــادرة ُمرحــب هبــا، حيــث وفــرت الكثــر 
مــن الراحــة لــأرس الــي كانــت تتطلــع للــم مشلهــا بأحباهئــا، عــى أمــل حــدوث مزيــًدا مــن عمليــات إطــاق رساح 
املحتجزيــن. وتــرى اللجنــة الدوليــة بــأن مثــل تلــك املبــادرات  تعــد مســاهمات مهمــة إلجــراءات بنــاء الثقــة الــي 

نأمــل أن تتــوج حبــل ســيايس ُينهــي الــزاع املســلح. 

261,852 مريض استفاد من خدمات الرعاية 
الصحية الي تقدمها اللجنة الدولية.

118,741 نازًحا حصل عى مساعدات إغاثية.

+ 2.2 مليون  شخص استفاد من خدمات املياه 
والرصف الصحي.

حقائق وأرقام 

موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر والهال األحمر اليمين 
يتفحصون قوامئ توزيع الغذاء واملساعدات الصحية لـ 4000 أرسة 

نازحة مبحافظة الضالع. 

يف 30 سبتمرب، هسلت اللجنة الدولية عملية إطاق رساح املحتجزين من قبل اللجنة الوطنية لشؤون األرسى البالغ عددهم 290 محتجز.
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أبرز أنشطة بعثة اللجنة الدولية يف اليمن 

املياه والرصف الصحي وأعمال البناء

ملحة عن بعض األنشطة الي نفذهتا بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن خال هشري أغسطس 
وسبتمرب 2019. للمزيد من التفاصيل، يرجى االطاع عى الصفحات التالية من هذا التقرير. 

تربعت هبا اللجنة الدولية خالل هشري 
أغسطس وسبتمرب 2019، لضمان استمرارية 

تشغيل املولدات وانتاج الطاقة.

تربعت هبا اللجنة الدولية للهيئة العامة ملشاريع مياه 
الريف بذمار استفاد منها 100,000 شخص. 

لرت من الزيوت

قرصاً من الكلور

 49,073

177,400

استفاد من خدمات اللجنة الدولية 
للمياه واملرافق الصحية والبناء.

شخص

مليون+ 2.2

احلمايةتوزيع وإنتاج الغذاء

استفادت من املساعدات الغذائية واملواد 
املزنلية األساسية اليت تقدمها اللجنة الدولية 

يف 6 محافظات.

هسلت اللجنة الدولية عملية إطالق 
رساحهم من قبل اللجنة الوطنية لشؤون 

األرسى. 

محتجزأرسة

16,963290

 الرعاية الصحية والدعم الطيب 

استفاد من الرعاية الصحية والطبية 
منهم 5,299 من جرحى احلرب.

مريضاً

261,852

52+
قدمها برنامج التأهيل احلريك املدعوم من اللجنة 

الدولية لعدد 362 موظف كحوافز هشرية .

مليون ريال

71,990
قدمتها اللجنة الدولية لوزارة الصحة العامة 

والسكان يف عدن لتوزيعها عىل مرىض السكر.

انبولة أنسولني

11,988
استقبلتها كافة املرافق الصحية اليت تدعمها 

اللجنة الدولية.

حالة اشتباه بالكولريا



اسـتجابًة لالحتياجـات الصحيـة للسـكان املترضريـن مـن 
الوقائيـة  اخلدمـات  بدعـم  الدوليـة  اللجنـة  قامـت  الـزناع، 
للحيـاة: املنقـذة  اخلدمـات  إىل  بالضافـة  التاليـة  األساسـية 

136,118

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

من اللجنة الدولية.

استشارة طبية

أسـتمر تقـدمي املسـاعدات الطبيـة املنتظمـة لعـدد 23 مركـًزا 
للرعايـة الصحيـة األوليـة يف 9 محافظـات يف أرجـاء البلـد.

 مت تقـــدمي 124,226 استشـــارة طبيـــة منهـــا 31% )38,481( 
استشـــارة قدمـــت لأطفـــال دون ســـن اخلامســـة يف مراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة الثاثة والعرشيـــن املدعومة من 

الدولية. اللجنـــة 
 قدمت 6,073 استشـــارة حول رعاية احلوامل ومت تســـجيل 

1,191 حالة والدة.   
اللجنـــة  الـــي تدعمهـــا  املرافـــق الصحيـــة  اســـتقبلت كافـــة   
الدوليـــة 11,988 حالـــة اشـــتباه بالكولـــرا، ومل يتم تســـجيل 

أي حالـــة وفـــاة.
استشـــارة   5,819 املدعومـــة  الصحيـــة  املرافـــق  قدمـــت   
للمـــرىض املصابـــن بأمـــراض غـــر معديـــه حتديـــًدا ارتفـــاع 

الســـكر.  ومـــرض  الـــدم  ضغـــط 

12,665

يف 4 مراكز غسيل كىل واليت تتلقى دعمًا 
باألدوية واملواد االستهالكية من اللجنة الدولية.

جلسة غسيل كىل

املصابـــن  للمـــرىض  الرعايـــة  تقـــدمي  اســـتمرار  لضمـــان   
باألمـــراض غـــر املعديـــة، مت تقـــدمي أدويـــة ومواد اســـتهاكية 
 4 لعـــدد  اخل(  والقفـــازات  واحلقـــن  والشـــاش  )اإلبـــر  مثـــل 
مـــن محافظـــات  كلـــوي، يف كل محافظـــة  مراكـــز غســـيل 
إجـــراء  إىل  باالضافـــة  واحلديـــدة  وحجـــة  واملحويـــت  عـــدن 

كلـــوي.   غســـيل  جلســـة   12,665
كفـل برنامـج دعـم املستشـفيات التابـع للجنـة الدوليـة توفـري 
تقـدمي  خدمـات رعايـة صحيـة عاليـة اجلـودة خـالل اسـتمرار 

الرعايـة.
9

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

مستشفيات إحالة

  تقدمي الدعم املنتظم لعدد 9 مستشفيات يف 7 محافظات 
مـــن خـــال توريد أدوية ومواد اســـتهاكية طبية ومعدات 
الصدمـــة  وحـــاالت  احلـــرب  جرحـــى  معاجلـــة  لضمـــان 
)املســـتوى 4(. يف أمانـــة العامصـــة )3 مستشـــفيات(، ويف 
مـــأرب )مستشـــفى واحـــد( ويف اجلوف )مستشـــفى واحد( 
واحـــد(  )مستشـــفى  وإب  واحـــد(  )مستشـــفى  وذمـــار 
واحلديـــدة )مستشـــفى واحـــد( وشـــبوه )مستشـــفى واحد( 

حيـــث تلقـــى عـــدد 83,826 مريًضـــا رعايـــة طارئـــة منهـــم 
3,479 شـــخص مـــن جرحـــى احلـــرب.

84,344

تلقوا الرعاية الطارئة يف 13 مستشفى إحالة ، 
منهم 3,661 جرحي حرب.

مريضاً

  جـــرى تقـــدمي الدعم املتخصص لعدد 4 مستشـــفيات من 
مستشـــفيات اإلحالـــة يف محافظـــي )عـــدن وتعـــز( لضمان 
اســـتقرار حالـــة جرحـــى احلـــرب وحـــاالت الصدمـــة وتوفـــر 
 518 ايضـــا  تلقـــى   .)5 )املســـتوى  لهـــم  اجلراحيـــة  الرعايـــة 

مريًضـــا رعايـــة طارئـــة منهـــم 182 مـــن جرحـــى احلـــرب.

1,638

استفاد من رعاية الطوارى والرعاية اجلراحية، 
منها 758  عملية جراحية.

جرحي حرب

الدوليـــة  باللجنـــة  اخلاصـــة  اجلراحيـــة  األنشـــطة  اســـتمرت   
يف 2 مـــن املستشـــفيات املدعومـــة مـــن اللجنـــة الدوليـــة. 
باجـــل يف  الطلـــح بصعـــدة ومستشـــفى  قـــدم مستشـــفى 
احلديـــدة الرعايـــة الطارئـــة لعـــدد 554 شـــخًصا من جرحى 
احلـــرب. )305 حالـــة يف مستشـــفى الطلـــح و249 حالـــة يف 
مستشـــفى باجل(. كما قدمت اللجنة الرعاية اجلراحية يف 
قـــم الرقـــود لعدد 326 مريًضا مـــن جرحى احلرب )240 
حالة يف مستشـــفى الطلح، 86 حالة يف مستشـــفى باجل( 
بإجمـــايل 758 عمليـــة جراحيـــة )521 جرحيـــا يف مستشـــفى 

الطلـــح، 237 جرحًيـــا يف مستشـــفى باجـــل(.  

حتسني فرص احلصول عىل الرعاية الصحية والطبية

يف إطار جهودها الرامية لتخفيف معاناة املرىض يف اليمن، 
قدمت اللجنة الدولية 71,990 انبولة أنسولن لوزارة الصحة 

العامة والسكان بعدن لتوزيعها عى مرىض السكر داخل 
املدينة. وقد مت تسليم الشحنة الرابعة للوزارة بتارخي 8 سبتمرب.
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استفادت من دعم الرعاية التوليدية الطارئة للحوامل إىل 
جانب توفري اخلدمات اجلراحية، منها 46 عملية قيرصية.

حالة والدة

 بـــدأت اللجنـــة الدوليـــة دعـــم الرعايـــة التوليديـــة الطارئـــة 
يف  اجلراحيـــة  اخلدمـــات  توفـــر  جانـــب  إىل  للحوامـــل، 
املستشـــفين املدعومـــن مـــن اللجنة الدولية )مستشـــفى 
الطلـــح وباجـــل( وبلـــغ عـــدد حـــاالت الـــوالدة 448 حالـــة، 
منهـــا 46 عمليـــة قيرصيـــة أجريـــت يف املستشـــفين خال 

  .2019 وســـبتمرب  أغســـطس  هشـــري 

برنامج التأهيل احلريك
  تلقى 13,460 شخًصا اخلدمات يف مراكز التأهيل احلريك 
املدعومـــة مـــن اللجنة الدوليـــة يف كل من صنعاء وعدن وتعز 
واملـــكا وصعـــدة، مشـــل ذلـــك 182 طرف اصطناعـــي و4,221 
عـــكاًزا  العظـــام )كالدعامـــات واجلبائـــر(، 504  لتقـــومي  جهـــاًزا 

و89 كـــريس متحرك.

13,460

استفاد من اخلدمات يف مراكز التأهيل احلريك 
املدعومة من اللجنة الدولية يف 4 محافظات.

شخصاً

خـــال هذيـــن الشـــهرين، اســـتمر برنامـــج التأهيـــل احلـــريك 
املدعـــوم مـــن اللجنـــة الدوليـــة يف تقـــدمي حوافـــز لعـــدد 362 
موظـــف يف املراكـــز  اخلمســـة، حيـــث مت تســـليم مبالـــغ هشريـــة 
وصلـــت إىل 52,246,200 ريـــال لضمان اســـتمرار اخلدمات 

لـــذوي االحتياجـــات اخلاصـــة يف اليمـــن.

 اســـتمر الطـــاب الــــ 10 يف برنامجهـــم التدريـــي يف املعهـــد 
األن يف مســـتواهم  وهـــم  بصنعـــاء  الصحيـــة  للعلـــوم  العـــايل 

الثالـــث.

اســـتمر فريـــق كـــرة الســـلة للســـيدات يف التدريـــب اليومي 
لتمثيـــل اليمـــن يف البطولـــة اإلقليميـــة الـــي ســـتقام يف لبنـــان 
عـــام 2020 بدعـــم مـــن اللجنـــة الدوليـــة كعنـــرص مـــن عنـــارص 

الدمـــج االجتماعـــي مـــن خـــال الرياضة.

 

استفادت من املساعدات الغذائية واملواد 
املزنلية األساسية اليت تقدمها اللجنة الدولية 

يف 6 محافظات.

أرسة

16,963

قـــم  قـــدم  وســـبتمرب،  أغســـطس  هشـــري  خـــالل 
نازًحـــا   118,741 لعـــدد  مســـاعدات  االقتصـــادي  األمـــن 
)16,963أرسة( مـــن خـــالل دعـــم املجتمعـــات املحليـــة يف 6 
محافظـــات مختلفـــة يف أرجـــاء اليمـــن مبـــواد غذائيـــة ومـــواد 

أساســـية.  مزنليـــة 

املساعدات اإلغاثية )الغذاء واملواد املزنلية األساسية( 
يف مديريـــة اخلوخـــة مبحافظـــة احلديدة، وبدعـــم من جمعية 
الهـــالل األحمر اليمـــي، تلقت 2,500 أرسة نازحة )17,500 
شـــخًصا( ســـلل غذائية كاملة حتتوي عىل 50 كجم من األرز 
و25 كجـــم مـــن الفاصوليـــا و25 كجـــم مـــن العـــدس و10 لـــر 
زيـــت وســـكر وصلصة وملح وشـــاي أســـود. عـــالوة عىل ذلك 
مـــن  كيًســـا  عـــىل 60  تغذويـــة، حصلـــت كل أرسة  وكوقايـــة 
املكمـــالت الغذائيـــة )مكمـــالت غذائيـــة لألطفـــال دون ســـن 

اخلامســـة وللحوامـــل واملرضعات(.   
يف مديريـــة دمـــت -محافظة الضالع- قامـــت اللجنة الدولية 

 دعم املجتمعات املحلية والنازحني

يف عدن، وزعت اللجنة الدولية املساعدات الغذائية ومواد اإليواء لعدد 50 أرسة نازحة من تعز بسبب الزاع.
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أســـتمر قم املياه واإلســـكان يف اللجنة الدولية بتقدمي دعمه 
املحايـــد وغر املتحزي لتلبية احتياجـــات املواطنن اليمنن.

استفاد من خدمات اللجنة الدولية 
للمياه واملرافق الصحية والبناء.

شخص

مليون+ 2.2

 محافظة عدن
الصحـــي  كابوتـــا  مركـــز  بتأهيـــل  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت   
اليـــوم. يف  استشـــارة   20 يقـــدم  والـــذي  املنصـــورة  مبديريـــة 
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بإعـــادة تأهيـــل مكتـــب قـــم نظام   
للميـــاه  املحليـــة  للمؤسســـة  التابـــع  اجلغرافيـــة  املعلومـــات 
والـــرصف الصحـــي بعـــدن والـــذي يتعامـــل مـــع البيانـــات 

20 املســـتفيدين:  واجلويـــة.  اجلغرافيـــة 

محافظة البيضاء
تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 140 مـــن القضبـــان احلديديـــة   
وتوصياهتـــا ولوازمها  للمؤسســـة املحليـــة للمياه والرصف 

الصحـــي بـــرداع يســـتفيد منهـــا 57,827 شـــخًصا.
البـــر  للضـــخ يف  ناجًحـــا  اختبـــاًرا  الدوليـــة  اللجنـــة  نفـــذت   
التابعـــة ملـــرشوع ميـــاه الـــزواب - القريشـــية الريفـــي ومـــن 

شـــخص. منـــه 4,000  يســـتفيد  أن  املتوقـــع 

 محافظة احلديدة
اللجنـــة  الريفـــي )40 رسيـــًرا(: وردت  باجـــل  مستشـــفى   
الدوليـــة وركبت مـــواد الكرتو ميكانيكيـــة للمولد الكهربايئ 
250 كيلـــو فولـــت أمبـــر الـــذي تربعـــت بـــه مؤخـــرًا وقـــد مت 
االنتهـــاء مـــن أعمـــال الربـــط باملنظومـــة الكهربائيـــة لدعـــم 
اللجنـــة  وردت  كمـــا  املستشـــفى.  يف  اجلراحـــي  الفريـــق 
الدوليـــة وركبـــت 19 وحـــدة هتويـــة. وردت اللجنـــة الدولية 
وركبـــت خـــزان وقـــود ديـــزل طاقتـــه االســـتيعابية 30,000 
لـــرت لضمـــان اســـتمرار العمل خـــال أزمات توريـــد الديزل 
كمـــا وفـــرت اللجنـــة الدوليـــة 4 براميـــل حديديـــة للقمامـــة.

أمانة العامصة

تربعت هبا اللجنة الدولية خالل هشري 
أغسطس وسبتمرب 2019، لضمان استمرارية 

تشغيل املولدات وانتاج الطاقة.

لرت من الزيوت

 49,073

بصنعـــاء:  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
الزيـــوت  مـــن  لـــرًتا   24,035 بــــ  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت 
لضمـــان توفـــر ميـــاه رشب مســـتدامة يف مدينـــة صنعـــاء، 

شـــخًصا.  1,500,000 حـــوايل  منهـــا  يســـتفيد 
مـــكان لالحتجـــاز: اســـتكملت اللجنة الدوليـــة أعمال بناء   

غرفـــة املولـــدات. املســـتفيدين: 1,100 محتجـــز.
مستشـــفى الرشطـــة النموذجـــي )150 رسيـــًرا(: تربعـــت   
اللجنـــة الدوليـــة بــــ 2,190 لـــرًتا مـــن الزيـــوت للمستشـــفى 

لدعـــم إمـــدادات الطاقـــة يف املستشـــفى باملولـــدات.
اللجنـــة  اســـتكملت  رسيـــًرا(:   987( الثـــورة  مستشـــفى   
الدوليـــة التـــربع بقضبـــان تنظيـــف املجـــاري و3,384 لـــرًتا 
مـــن زيـــوت التشـــحيم و79 قطعـــة غيـــار للمولـــدات احلاليـــة.
مستشـــفى اجلمهـــوري )575 رسيـــًرا(: اســـتكملت اللجنة   
الدوليـــة التـــربع بـ 2,976 لرًتا من الزيـــوت و31 قطعة غيار 

للمولـــدات احلالية.
مستشفى الكويت )320 رسيًرا(: تربعت اللجنة الدولية   
بــــ 932 لـــرًتا مـــن الزيـــوت و38 قطعة غيـــار للمولدات. كما 

مت توريـــد وتركيـــب هنجـــر حديد لرتقيـــة املخزب واملطبخ.

محافظة الضالع: 
لوحـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  وردت  الزانـــد:  ميـــاه  مـــرشوع   
املســـتفيدين  عـــدد  بلـــغ  اآلبـــار.  أحـــد  التحكـــم وركبتهـــا يف 

شـــخص.   3,018 حـــوايل 

املياه والرصف الصحي واألعمال اإلنشائية

اليمـــي، مبســـاعدة 27,496  الهـــالل األحمـــر  وبدعـــم وتعـــاون 
نازًحـــا )3,928 أرسة( ممـــن تـــرضروا مـــن األعمـــال القتاليـــة يف 
املحافظـــة. مشلـــت املســـاعدات  حصـــص غذائية ومـــواد مزنلية 
وبطانيـــات  النظافـــة  مســـتلزمات  مثـــل  واحـــدة  ملـــرة  أساســـية 

وقـــرب املـــاء وســـطول وأدوات مطبـــخ وغريهـــا.
 يف محافظـــة تعـــز، وبدعـــم مـــن الهـــالل األحمـــر اليمـــي، 
 1,000( نازًحـــا   7,000 مبســـاعدة  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت 
أرسة( يف مديريـــة املخـــا مبـــواد غذائيـــة ومـــواد مزنلية أساســـية 
املعافـــر مســـاعدات  تلقـــت 780 أرسة يف مديريـــة  يف حـــني 

مزنليـــة أساســـية لتحســـني أوضاعهـــم املعيشـــية.

نازًحـــا  تلقـــى 8,386  مبحافظـــة صعـــدة،  منبـــه  مديريـــة  يف 
)1,198 أرسة( مواد مزنلية أساسية مثل البطانيات والطرابيل 

وقـــرب امليـــاه وأدوات املطبـــخ وفـــرش النـــوم وأشـــياء أخـــرى.
يف مديريـــة الربيقـــة مبحافظـــة عدن، تلقـــت 50 أرسة نازحة 

جديـــدة املـــواد الغذائيـــة واملواد املزنلية األساســـية.

ونظـــًرا للســـيول الـــيت تـــرضرت منهـــا األرس وبالتنســـيق مع فرع 
الهـــالل األحمـــر اليمي، قدمـــت اللجنة الدولية مســـاعدات لـ 29 
أرسة متـــرضرة يف مخيـــم مديرية احلـــزم باجلوف مبواد غذائية ومواد 

مزنليـــة أساســـية لتعويضهم عن اخلســـائر يف األصـــول املفقودة.

استمرت اللجنة الدولية يف تأهيل برك جتميع املياه، الي كانت قد 
بدأت هبا يف 2018 يف قرية عرشان يف مديرية أرحب مشال صنعاء. 
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موظفو اللجنة الدولية يفحصون قوامئ املحتجزين خال عملية 
إطاق رساحهم والي متت من جانب واحد وأهسمت اللجنة 

الدولية يف تسهيلها.

محافظة اجلوف:
مخيـــم احلزم النازحني: تربعـــت اللجنة الدولية 29 خيمة   
)16م²( لاســـتجابة للفيضانـــات الـــي تأثـــر منهـــا النازحن 
يف املديريـــة. وقـــد قـــام بعمليـــة التوزيـــع متطوعـــو جمعيـــة 
الهـــال األحمـــر. اســـتفاد مـــن ذلـــك التـــربع 29 أرسة، أي 

203 أشـــخاص. 

محافظة ذمار:
تربعـــت  الصحـــي:  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
املولـــدات.  زيـــوت  مـــن  لـــرًتا   6,066 الدوليـــة  اللجنـــة 
وسيســـاعد هـــذا التدخـــل الســـلطات عى تقـــدمي اخلدمات 

شـــخص.  280,000 حلـــوايل 
اللجنـــة  تربعـــت  الريـــف:  ميـــاه  ملشـــاريع  العامـــة  الهيئـــة   
الكلـــور.  أقـــراص  مـــن  قرًصـــا   177,400 حبـــوايل  الدوليـــة 
الســـكان. مـــن  شـــخص   100,000 ذلـــك  مـــن  واســـتفاد 
اللجنـــة  العـــام )300 رسيـــًرا(: تربعـــت  مستشـــفى ذمـــار   
الدوليـــة حبـــوايل 1,180 لـــرًتا مـــن زيـــوت املولـــدات 8 قطـــع 

للمولـــدات.  غيـــار 

محافظة مأرب:
تربعـــت  رسيـــًرا(:   100( العســـكري  مـــأرب  مستشـــفى   
اللجنـــة الدوليـــة 1,320 لـــرًتا مـــن زيـــوت املولـــدات وقطـــع 

املولـــدات.  لتشـــغيل  االســـتهاكية  الغيـــار 
اللجنـــة  تربعـــت  مستشـــفى 26 ســـبتمرب )114 رسيـــًرا(:   
الغيـــار  املولـــدات وقطـــع  مـــن زيـــوت  لـــرًتا  الدوليـــة 1,110 

املولـــدات.  لتشـــغيل  االســـتهاكية 
مستشـــفى كـــرى )100 رسيـــًرا(: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة   
1,920 لرًتا من زيوت املولدات وقطع الغيار االســـتهاكية 

لتشـــغيل املولدات. 
هيئـــة مستشـــفى مـــأرب )320 رسيـــًرا(: تربعـــت اللجنـــة   
الدوليـــة 3,420 لـــرًتا مـــن زيـــوت املولـــدات وقطـــع الغيـــار 

املولـــدات.  لتشـــغيل  االســـتهاكية 
تربعـــت  الصحـــي:  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
املولـــدات وقطـــع  لـــرًتا مـــن زيـــوت  الدوليـــة 540  اللجنـــة 
الغيار االســـتهاكية لتشـــغيل املولدات. واســـتفاد من ذلك 

شـــخص.   150,000

محافظة حلج: 
املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف الصحـــي يف مديريـــي   
احلوطـــة وتـــن: دشـــنت اللجنـــة الدولية العمـــل يف إصاح 
واحـــد مـــن احلفارات ورافعة مثبتة عى شـــاحنة من خال 
والبطاريـــات  اإلطـــارات  وتوفـــر  املحـــركات  تأهيـــل  إعـــادة 
تقليـــل  عـــى  الصيانـــة  هـــذه  ســـتعمل  املعـــدات.  لنفـــس 
التكلف املتعلقة بإعادة تأهيل شـــبكة املياه يف امليدان بداًل 
مـــن اســـتئجار حفـــار. ومـــن املتوقـــع أن يســـتفيد مـــن ذلـــك 

شـــخص.   100,000

محافظة صنعاء: 
تربعـــت  أرحـــب:  مبديريـــة  الريفـــي  عومـــرة  مستشـــفى   
)عـــى  واملـــواد  األدوات  مـــن  مبجموعـــة  الدوليـــة  اللجنـــة 
واملســـتخدمة  األغـــراض  متعـــددة  اخليـــام  املثـــال،  ســـبيل 
لتقـــدمي املســـاعدات الطبيـــة الطارئـــة يف املناطـــق البعيـــدة 
ومجموعـــة مـــن مســـتلزمات االســـتجابة للكولـــرا وأدوات 
التنظيـــف وغرهـــا( للمستشـــفى. ويقدم املستشـــفى  173 
خيـــام   3 الدوليـــة  اللجنـــة  وردت  كمـــا  يومًيـــا.  استشـــارة 
)45م²( متعـــددة األغـــراض وركبتهـــا يف إطـــار االســـتجابة 

للكولـــرا. 

 محافظة تعز 
بإعـــادة  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  هجـــدة:  ميـــاه  مـــرشوع   
شـــخص.  26,000 منـــه حـــوايل  سيســـتفيد  آبـــار   3 تأهيـــل 

االحتجاز 
اللجنـــة  أجـــرت  وســـبتمرب،  أغســـطس  هشـــري  خـــال 
الدوليـــة زيـــارات للمحتجزيـــن يف أثنـــن مـــن أماكـــن االحتجـــاز 
وأجـــرت مقابـــات خاصـــة مـــع املحتجزيـــن لتقييـــم أوضاعهم. 
ناقشـــت اللجنـــة الدولية مع الســـلطات املعنية نتـــاجئ الزيارات 

واملقابـــات وقدمـــوا توصياهتـــم هبـــذا الشـــأن. 

هسلت اللجنة الدولية عملية إطالق رساحهم 
من قبل اللجنة الوطنية لشؤون األرسى. 

محتجز

290

محتجـــًزا   290 الدوليـــة  اللجنـــة  زارت  ذلـــك،  إىل  باإلضافـــة 
اســـتعداًدا إلطـــاق رساحهـــم مـــن قبـــل الســـلطات يف صنعـــاء وقـــد 
مت اطـــاق رساحهـــم يف 30 ســـبتمرب 2019. وقدمـــت لهـــم املابـــس 
إىل  العـــودة  عـــى  وتســـاعدهم  احتياجاهتـــم  تغطـــي  الـــي  والنقـــود 
منازلهـــم. واختـــذت إجـــراءات خاصـــة فيمـــا يتعلـــق باملحتجزيـــن من 
ذوي األوضـــاع الصحيـــة الســـيئة. ورحبت اللجنـــة الدولية باملبادرة 

الـــي تأمـــل أن تـــؤدي إىل املزيـــد مـــن إطـــاق رساح املحتجزيـــن. 

احلماية 
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يف  الهائلـــة  اإلنســـانية  االحتياجـــات  عـــى  الضـــوء  لتســـليط 
اليمـــن وتعزيـــز الوعـــي بالقانون الدويل اإلنســـاين، نفذ قمس 

اإلعـــالم باللجنـــة الدوليـــة األنشـــطة التاليـــة: 

يف وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية والدولية.
مقابلة تلفزيونية وإذاعية

30

  إجـــراء 30 مقابلـــة تلفزيونيـــة وإذاعيـــة يف وســـائل اإلعـــام 
والدوليـــة. واإلقليميـــة  املحليـــة 

املـــواد  وإنتـــاج  التصويريـــة  املهمـــات  مـــن  العديـــد  تنظيـــم    

اإلنســـانية  االحتياجـــات  تعـــرض  الـــي  والبرصيـــة  الســـمعية 
امللحـــة يف اليمـــن. وقـــد شـــاركت اللجنـــة الدوليـــة تلـــك املـــواد 
عـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي التابعة لها عى املســـتوين 

املحـــي والعاملـــي. 
البلـــد  يف  الدوليـــة  اللجنـــة  عمـــل  عـــن  عـــروض   6 تقـــدمي    
اســـتهدف مختلـــف الـــرشاحئ، مبـــا يف ذلـــك حامـــي األســـلحة 
ومســـؤويل الدولة وقادات املجتمع والشخصيات اإلسامية 
املســـاعدات  مـــن  املســـتفيدين  واملســـتضعفن  والنازحـــن 

املقدمـــة. 
  دعمت فروع جمعية الهال األحمر اليمين يف 21 محافظة 
يف أرجـــاء البلـــد لتنفيـــذ 210 عرًضـــا حـــول املبادئ األساســـية 

للحركـــة الدولية للصليب األحمـــر والهال األحمر.

كما وزعت اللجنة الدولية حتديًدا مواد النظافة 
الصحية واملالبس ألكرث 8,164 محتجز. 

حماية السكان املدنيني  
واصلـــت اللجنـــة الدوليـــة اســـتقبال املعلومـــات األوليـــة عن 
املزعومـــة  االنتهـــاكات  حـــول  العيـــان  هشـــود  أو  و/  الضحايـــا 
أثنـــاء ســـر األعمـــال القتاليـــة بـــن  الـــدويل اإلنســـاين  للقانـــون 
األطـــراف املتنازعـــة هبـــدف تقدميهـــا إىل الســـلطات واألطـــراف 
ســـلوك  وكذلـــك حتســـن  وثنائيـــة  املعنيـــة يف حـــوارات رسيـــة 
التحتيـــة  والبـــى  املدنيـــن  احـــرتام  ومضـــان  األســـلحة  حامـــي 

املدنيـــة. 

إعادة الروابط العائلية 
مـــع  بالتعـــاون  الدوليـــة،  اللجنـــة  هسلـــت  أغســـطس،  يف 
جمعيـــة الهـــال األحمـــر، مل مشـــل 7 قارصيـــن بعائاهتـــم ممـــن 
كانـــوا قـــد انفصلوا عن ُأرسهم بســـبب الـــزاع اجلاري يف اليمن.
يف ســـبتمرب، عقـــب الغـــارة اجلويـــة الـــي اســـتهدفت مـــكان 
االحتجـــاز يف محافظـــة ذمـــار، هسلـــت اللجنة الدوليـــة إجراء 9 
مكاملـــات هاتفيـــة بـــن الناجـــن وأرسهـــم وكانـــت عـــى تواصل 
املعتقـــد  مـــن  الذيـــن  املحتجزيـــن  أرس  مـــن  أرسة   103 مـــع 

تواجدهـــم أثنـــاء الغـــارة اجلويـــة.
بـــن هشـــري أغســـطس وســـبتمرب، جمعت اللجنـــة الدولية 
املعلومـــات عـــن 36 شـــخص فرقتهـــم الزاعـــات اجلاريـــة عـــن 
أرسهـــم ووضحـــت مصـــر 31 شـــخص فقـــدوا نتيجـــة الـــزاع. 

ســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة األرس الـــي تعيـــش يف اليمن عى 
التواصـــل مـــع أقرباهئا املحتجزين يف اخلارج من خال تســـهيل 
)رســـائل  األحمـــر  الصليـــب  رســـائل  مـــن  رســـالة   18 تبـــادل 

مفتوحـــة تســـاعد اللجنـــة الدوليـــة عى نقلها بن أفـــراد العائلة 
الذيـــن انفصلوا عن أرسهم بســـبب الـــزاع – احتجاز أو نزوح- 
أو الهجـــرة أو الكـــوارث الطبيعيـــة( وإجـــراء 11 مكاملـــة تلفونيـــة 

ومصـــورة )فيديو(. 
مهاجريـــن  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت  ذلـــك،  إىل  إضافـــة 
مســـتضعفن يف اليمـــن عـــى التواصـــل مع أرسهـــم من خال 
تبـــادل 359 رســـالة صليـــب أحمـــر. فضـــًا عـــن ذلـــك، جمعت 
اللجنـــة الدوليـــة املعلومـــات عـــن شـــخص كان قـــد انفصل عن 

أرستـــه بســـبب الهجـــرة. 

أنشطة الطب الرشعي 
عقـــد فريـــق الطـــب الرشعـــي يف اللجنـــة الدوليـــة عـــدًدا مـــن 
اللقاءات مع مختلف السلطات ذات الصلة بالطب الرشعي 
مبـــا يف ذلـــك النائب العام واإلدارة العامة لأدلة اجلنائية وإدارة 
بصنعـــاء.  والســـكان  العامـــة  الصحـــة  ووزارة  اجلنـــايئ  البحـــث 
ونتيًجة لذلك، ُشـــكلت جلنة من الســـلطات املختلفة واللجنة 
خدمـــات  تطويـــر  يف  املمكنـــة  الطـــرق  إىل  للتوصـــل  الدوليـــة 
الطـــب الرشعـــي يف البلـــد. بـــدأت اللجنـــة لقاءهتـــا ومت االتفـــاق 

عـــى عـــدد من اإلجـــراءات.

هسلـــت وحدة الطب الرشعـــي باللجنة الدولية التربع 
الرفـــات  بـــإدارة  واملعنيـــة  املختلفـــة  للســـلطات  باملـــواد 
البرشيـــة يف اليمـــن. وإجمـــااًل، وأثنـــاء الفـــرة املشـــمولة 
بالتقريـــر، تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة حبـــوايل 280 كيًســـا 
مـــن أكيـــاس اجلثث و210 بطاقـــة خاصة بتحديد هوية 
األدوات  مـــن  مجموعـــة  و30  رباًطـــا  و380  اجلثـــث 
املســـتخدمة يف انتشـــال اجلثـــث بغيـــة املعاملـــة الكرميـــة 
واإلنســـانية للرفـــات البرشيـــة وحتديـــد هويتهـــا بشـــكل 

مالمئ. 

اإلعالم وتعزيز الوعي بالقانون الدويل اإلنساين 

عـــدن،  يف  توعويـــة  جلســـات  الدوليـــة  اللجنـــة  نفـــذت 
شـــخًصا   42 واســـتهدفت  ســـعد  دار  مديريـــة  يف  وحتديـــًدا 
مـــن املجتمعـــات املضيفـــة وكذلـــك 150 نازًحـــا مـــن محافظـــة 

مبخاطـــر  املتعلقـــة  املعرفـــة  وتعزيـــز  الوعـــي  لرفـــع  احلديـــدة 
 . لانفجـــار  القابلـــة  احلـــرب  مخلفـــات 

التلوث الناجت عن األسلحة
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التعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين 
دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة 14 فرًعـــا جلمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
ــاعد الدعـــم املقـــدم مـــن اللجنـــة  ــاء البلـــد. وسـ اليمـــي يف أرجـ

الدوليـــة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر اليمـــي عـــى: 
 تقـــدمي اإلســـعافات األوليـــة حلـــوايل 826 جرحًيـــا بالســـاح 

ونقلهم إىل املستشـــفيات. 
 انتشال الرفات البرشية لـ 196 شخًصا.

 عقـــد جلســـات توعويـــة مبخاطـــر األلغـــام حلـــوايل 8,820 
مســـتفيًدا. 

 عقـــد جلســـات توعويـــة مبخاطـــر الكولـــرا والوقايـــة منهـــا 
حلـــوايل 11,639 مســـتفيًدا. 

األساســـية  املزليـــة  املســـتلزمات  مـــن   300 توزيـــع   
أبـــن. محافظـــة  يف  للنازحـــن 

 تسليم 50 سلة غذائية و50 مواد غر غذائية. 
 24 لــــ  األويل  واإلســـعاف  النقـــل  خدمـــات  قدمـــت   
مريًضـــا مـــن احلجـــاج يف منفـــذ الوديعـــة الـــربي.. وقـــد مت 
نقـــل احلجـــاج املـــرىض مـــن منفـــذ الوديعـــة إىل العيـــادة 

الطبيـــة داخـــل هـــذا املنفـــذ احلـــدودي. 

األنشطة اليت نفذها رشكاء احلركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر 

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
َدَعَم االحتاد الدويل جمعية الهال األحمر اليمين للقيام مبا يي: 
 تركيـــب مضخـــة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية يف أربعـــة 
مـــن منهـــا  اســـتفاد  مجتمعـــات يف محافظـــة حجـــة 

7,938 فـــرد مـــن أفـــراد املجتمـــع. 
 توفـــر امليـــاه النظيفـــة 182,000 شـــخص )26,000( 
بواســـطة شـــاحنات امليـــاه يف محافظـــة عمـــران وذمـــار 

وصنعـــاء.

الصليب األحمر الدمناريك 
َدَعـــَم الصليـــب األحمـــر الدمنـــاريك جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 

اليمـــي للقيـــام مبـــا يـــي: 
 نقـــل امليـــاه بواســـطة الشـــاحنات إىل 28 خـــزان ميـــاه 
يف املحويـــت، اســـتفاد منهـــا 41,600 شـــخص مـــن 

املســـتضعفة.  واملجتمعـــات  النازحـــن 
 نقـــل امليـــاه بواســـطة الشـــاحنات إىل 6 خزانـــات ميـــاه 
يف إب، اســـتفاد منهـــا 11,834 شـــخًصا مـــن النازحـــن 

واملجتمعـــات املســـتضعفة. 
املرافـــق  خـــارج  امليدانيـــة  الصحيـــة  اخلدمـــات  تقـــدمي   
شـــخص.   753 منهـــا  واســـتفاد  املحويـــت  يف  الصحيـــة 
 عقـــد دورات تدريبيـــة يف مجـــال اإلســـعافات األوليـــة يف 
محافظـــة املحويـــت وعـــدن وصنعـــاء واحلديـــدة واب لــــ 

1200 متطـــوع صحـــي يف تلـــك املجتمعـــات. 

الصليب األحمر األملاين 
األحمـــر  الهـــال  جمعيـــة  األملـــاين  األحمـــر  الصليـــب  َدَعـــَم 

يـــي:  مبـــا  للقيـــام  اليمـــين 
التابعـــة للجمعيـــة يف حجـــة  الصحيـــة  املرافـــق   دعـــم 
التشـــغيلية  والتكاليـــف  باألدويـــة  وتعـــز  وعمـــران 
والـــي  واألكســـجن  والوقـــود  للموظفـــن  واحلوافـــز 
مـــن 25,587  يقـــرب  ملـــا  الصحيـــة  تقـــدم اخلدمـــات 

 . ا مســـتفيًد
 نقـــل 13,768,500 لـــرت مـــن امليـــاه النظيفـــة بواســـطة 
الشـــاحنات إىل 46 نقطـــة ميـــاه يف محافظـــة حجـــة 
منهـــا  يســـتفيد  وعمـــران  العامصـــة  وأمانـــة  وصنعـــاء 

شـــخص.   23,000
 توفـــر 227,500 لـــرت مـــن امليـــاه النظيفـــة ألحـــد مراكـــز 

األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة يف صنعـــاء. 

الهالل األحمر القطري 
دعمـــت جمعيـــة الهـــال األحمـــر القطـــري 21 مرفًقـــا صحيـــًا 
)مستشـــفيات ومراكـــز صحيـــة( مـــن خـــال التـــربع باألدويـــة 
الطبيـــة  واملعـــدات  األدوات  وكذلـــك  الطبيـــة  واملســـتلزمات 
وامليـــاه  الصحيـــة  والتوعيـــة  واإلحالـــة  والتدريـــب  واحلوافـــز 
والوقـــود والنفقـــات التشـــغيلية األخـــرى. وتقـــع هـــذه املرافـــق 
الصحيـــة املدعومـــة يف 10 مديريـــات يف محافظـــة تعـــز وأمانـــة 

العامصـــة واحلديـــدة والضالـــع، موزعـــة عـــى النحـــو التـــايل: 
  12 مرفًقا صحًيا يف خمس مديريات من محافظة تعز.

محافظـــة  مـــن  واحـــدة  مديريـــة  يف  صحيـــة  مرافـــق   4   
احلديـــدة. 

  6 مرافق صحية يف مديريتن من محافظة الضالع. 
  مرفقن صحين يف مديريتن من أمانة العامصة. 

األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  الصحيـــة  املرافـــق  هـــذه  قدمـــت 
التـــايل: النحـــو  عـــى  للمســـتفيدين  والطارئـــة 

االستشارات الطبية حلوايل 72,756 مريًضا.	 
االستشـــارات الطبيـــة حلـــوايل 17,773 مريًضـــا ممـــن يعانـــون 	 

مـــن األمـــراض املعديـــة، شـــاملة تفـــي األوبئـــة. 
بضغـــط 	  مريًضـــا   18,967 حلـــوايل  الطبيـــة  االستشـــارات 

الـــدم. 
تقـــدمي الرعايـــة الطارئـــة إلنقـــاذ احليـــاة حلـــوايل 2,930 حالـــة 	 

صدمـــة. 
لقـــاح 	  العمـــر  العـــام األول مـــن  تلقـــى 1,865 طفـــًا دون 

 .)Penta3( بنتـــا3 
اســـتفادت 12,883 حالـــة مـــن خدمـــات الصحـــة اإلجنابيـــة 	 

)8,462 حالـــة رعايـــة للحوامـــل و3,699 حالـــة رعايـــة مـــا 
بعـــد الـــوالدة 32 عمليـــات قيرصيـــة و690 والدة طبيعيـــة(. 

حصلـــت 1,735 حالـــة عـــى االستشـــارات الطبيـــة اخلاصـــة 	 
بالفشـــل الكلـــوي.
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