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املـقـد مـة
مع دخول الزناع يف اليمن عامه السادس ،ال يزال الوضع يف
اليمن يشكل أكرب أزمة إنسانية يف العامل نتج عنه حتديات يف احلياة
اليومية ألكرث من  24مليون شخص يعتمدون بشكل كيل تقري ًبا
عىل املساعدات اإلنسانية للبقاء عىل قيد احلياةُ .فقدت مصادر
ً
احتياجا ُ
ودمرت البنية التحتية
الرزق وزاد عدد األرس األشد
احليوية أو أصبح من غري املمكن إصالحها مبا يف ذلك املرافق
الصحية واملياه والرصف الصحي وشبكات الكهرباء .انترشت
األمراض اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات ،وهناك عملية نزوح
مستمرة لرشاحئ كبرية من اليمنيني ،وبات عدم اليقني والتعب
يُ ثالن مسة لألشخاص الذين انقطعت هبم السبل والذين يزداد
عددهم بصورة مستمرة.
وحىت خارج األماكن احلرضية -حيثما يعيش غالبية اليمنيون-
ظهرت أثار االقتتال بشكل حاد .حولت األلغام األرايض الزراعية
احليوية إىل أماكن خطرية أو غري صاحلة لإلستخدام ،حيث حرمت
املزارعني من مصادر رزقهم معرض ًة حياة الناس وأطرافهم
للخطر .ويف بعض احلاالت تبني أن األجسام واملواد اليت تبدو يف
ظاهرها أهنا غري ضارة اليت جيدها األطفال ويستخدموهنا كألعاب
لهم ما هي اال ذخائر مل تنفجر نتج عنها حاالت وفاة وإصابات
خطرية .تأثرت البنية التحتية بالزناع ،وغال ًبا عىل شكل هجمات
مبارشة ،مبا يف ذلك األسواق واملطارات واملدارس واملستشفيات
واألماكن الثقافية .وقد حدث كل ذلك عىل الرغم من أن كل
هذه األماكن محمية مبوجب القانون الدويل اإلنساين.

ومبا أننا هندف لتقدمي املزيد ،فقد هد َفنا ً
أيضا لنكون أكرث فعالية
لرنكز عىل املناطق ذات األولوية أينما يكون لتدخالتنا تأثري مهم
عىل املدنيني من حيث برامج املساعدات (مبا يف ذلك توزيع
املواد الغذائية وغري الغذائية ومشاريع املياه والرصف الصحي
ودعم خدمات الرعاية الصحية) لإلستجابة للعواقب املبارشة
وغري املبارشة للزناع املسلح .ونعمل جبد حنو زيادة الوعي واملعرفة
بالقانون الدويل اإلنساين لدى السلطات العسكرية واملدنية
لتعزيز احرتام قانون احلرب وحماية املدنيني .زارت اللجنة
الدولية املحتجزين لتحسني ظروف االحتجاز وعملت عىل
إعادة الروابط العائلية.
تعد مهمتنا -للحد من وختفيف معاناة الناس الذين أطبق
عليهم الزناع املسلح -أساس هنجنا يف العمل من أجل اليمنيني
استجاب ًة الحتياجاهتم ،ومضان التواجد بالقرب منهم من خالل
عمل أقسامنا اليت هتدف لتقدمي خدمات ذات جودة عالية إيل
جانب جمعية الهالل األحمر اليمين والرشكاء اآلخرين للحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .ال نعمل من خالل
رشكاء منفذين ،بل نسعى ألن نكون قريبني عىل األرض من
الضحايا واملستفيدين خللق عالقة مبارشة واستجابة أكرث فعالية.
تظل اللجنة الدولية ملزتمة جتاه اليمنيني بالعمل عىل تقدمي
ترضرا داخل البلد.
املساعدات للمناطق األكرث
ً

تعمل اللجنة الدولية ،غال ًبا بالرشاكة مع جمعية الهالل األحمر
عاما يف عمليات إنسانية
اليمين ومتطوعيها ،منذ أكرث من ً 50
حبتة بطبيعتها لدعم املترضرين من الزناع .وكجزء من التفويض
املمنوح للجنة الدولية ،نعمل كوسيط محايد وقد هسلنا عدد من
عمليات نقل وإطالق رساح محتجزين بني اليمن والسعودية.
نتمىن بأن تساعد إجراءات بناء الثقة هذه بني األطراف املعنية
يف متهيد الطريق حنو الوصول إىل حل سيايس آمن للزناع.
وعىل الرغم من التحديات والقيود ،ال نزال ملزتمني مبسؤوليتنا
جتاه اليمنيني املتأثرين من الزناع .وبالتايل ،فإن عملياتنا متليها
االحتياجات الكبرية للمدنيني القريبني من خطوط املواجهة.
ً
تفصيل ألنشطتنا للفرتة ما بني يناير وديسمرب
يقدم هذا التقرير
 2019وحيدد األهداف العريضة للعام القادم .خالل فرتة التقرير،
قمنا بتسهيل احلصول عىل مياه الرشب لـ  5.7مليون ميين من
خالل دعمنا ملؤسسات ومكاتب املياه ،وقمنا بزيارة 13,155
محتجزًا وساعدنا يف حتسني ظروف االحتجاز ألكرث من 22,868
محتجزًا ،وقدمت الفرق اجلراحية التابعة للجنة الدولية العالج
ً
مريضا رعاية طارئة يف
حيا .وتلقى 552,964
لعدد  25,947جر ً
 18مستشفى مدعوم من اللجنة الدولية يف أحناء البلد ،كما
942,641شخصا) يف أحناء البلد،
حصلت  134,663أرس ًة (
ً
غالبيتهم من النازحني ،عىل أشكال مختلفة من املساعدات
تشمل الغذاء واألدوات املزنلية األساسية واملنح النقدية غري
املرشوطة وحتصني املوايش وخدمات العالج البيطري.

فرانز راوخنشتاين
رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن
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أين نعمل
صنعاء واملحافظات الوسطى

Iscander Al-Mamari/ICRC

248,879
شخص

اســتفاد مــن املــواد الغذائيــة
وامل ــواد املزنلي ــة األساس ــية
ال ــي وزعته ــا اللجن ــة
الدولي ــة

توزيع مواد اإلغاثة عىل  149أرسة يف العامصة صنعاء

تعد البعثة الفرعية للجنة الدولية بصنعاء
واملحافظات الوسطى أكرب بعثة فرعية للجنة
الدولية يف اليمن حيث تغطي  9محافظات وهي
(أمانة العامصة واجلوف ومأرب وذمار واملحويت
وإب والضالع والبيضاء وأجزاء من تعز).
يف  ،2019ساعدت البعثة الفرعية ،مبا يف ذلك
النازحني واملجتمعات املضيفة يف املناطق املترضرة
من الزناع ،مبواد غذائية وغري غذائية طارئة
ومساعدات متكنهم من احلصول عىل الرزق عىل
شكل خدمات لقاحات وعالج للموايش .ساهمت
املساعدات يف توسيع الفرص االقتصادية من
خالل تقدمي املساعدات الطارئة وحماية أصول
ترضرا من الزناع احلايل.
األرس األكرث
ً
كما استمرت البعثة الفرعية يف توفري الدعم
لعدد  6مرافق للرعاية الصحية مع االستجابة
ً
أيضا لكل من احلاالت الطارئة املرتبطة بالزناع
وتفيش األمراض.
كما ساعدت يف الوقاية من انتشار األمراض
(مثل الكولريا) وزادت من إمكانية الوصول للمياه
النظيفة والرصف الصحي من خالل استكمال
 بالتعاون مع مؤسسات املياه والكهرباء 63 -مرشوعًا لتحسني توفري املياه يف املناطق احلرضية
والريفية .تضمنت هذه املشاريع توفري املساعدات
ملحطات معاجلة املياه وألماكن االحتجاز وتنفيذ
عمليات طارئة أينما تطلب األمر.

عالوة عىل ذلك ،أجرى املوظفون عدة زيارات
ألماكن االحتجاز لتحسني الظروف املعيشية
للمحتجزين وقدموا الدعم لألرس املترضرة حسب
االحتياج .
يف  ،2020سوف تستمر البعثة الفرعية يف تعزيز
ودعم استخدام الوسائل التكنولوجية املستدامة
والتقليدية اخلاصة بإدارة موارد املياه يف املناطق
الريفية .كما ستستمر يف دعم املرافق الصحية
وأماكن االحتجاز باإلضافة إىل ذلك ،سوف تبين
عىل املمارسات اجليدة وستستمر يف هنجها
املتكامل يف تقدمي اخلدمات وتوحيد اجلهود يف
أماكن احلماية واملياه والسكن مع جمعية الهالل
األحمر اليمين وقمس الصحة يف اللجنة الدولية.

63
مرشوعاً

مت تنفيذه ــا لتحس ــن
إم ــدادات املي ــاه يف املناط ــق
احلرضي ــة والريفي ــة

152,022
رأس ماشية

مت حتصينه ــا ومعاجلته ــا م ــن
األم ــراض الش ــائعة
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تعز
يف أعقاب واقعة إطالق الرصاص املميتة عىل
موظف اللجنة الدولية حنا حلود يف أبريل 2018
بتعز ،مت إيقاف جميع األنشطة يف املحافظة بشكل
مؤقت باستثناء األنشطة األساسية .وبالتايل،
يقوم مكتب تعز منذ ذلك احلني بتنفيذ سلسلة
من األنشطة لصاحل املحتاجني للمساعدة وم ًثل
ُ
حتديا بسبب إدارة األنشطة عن ُبعد نتيجة
ذلك
للوصول املحدود .من خالل التغلب عىل القيود
املتعددة اليت تؤثر عىل تنفيذ املساعدات ،عملت
اللجنة الدولية عىل توزيع املواد الغذائية وغري
الغذائية يف محافظة تعزَ .مكن تنسيق ودعم
جمعية الهالل األحمر يف تسجيل وتوزيع املواد
اإلغاثية اللجنة الدولية من الوصول ومساعدة
املترضرين.
من ناحية الصحة ،استمرت اللجنة الدولية يف
دعم مرفقني صحيني يف تعز باإلضافة إىل تقدمي
الدعم املخصص لعدد من املرافق الصحية مبا يف
ذلك املستشفيات اليت تستقبل إصابات جرحى
األسلحة وضحايا األمراض املتفشية املشتبه هبا
مثل الكولريا وحمى الضنك.
جرى تنفيذ تقييمات االحتياجات الصحية
لساحل البحر األحمر مبا يف ذلك مديرية الدرهيمي
يف احلديدة ،يف محاولة للوقوف عىل التحديات
اليت يواجهها املدنيون يف احلصول عىل اخلدمات
الصحية األساسية (مبا يف ذلك الصحة اإلجنابية)
مت حتديد  3مرافق صحية جديدة لدعمها يف املخا
وهي (موزع ،الوازعية ،الدرهيمي) كما مت حتديد
الربنامج الزمين للدعم املقدم من اللجنة الدولية
ابتدا ًء من الربع األول لعام .2020
خالل العام ،وضع مهندسو اللجنة الدولية خطة
أساسية لعدة سنوات ملساعدة املؤسسة املحلية

Zeyad Ghanem/ICRC

أثناء توزيع مواد اإلغاثة يف مديرية املخا مبحافظة تعز

للمياه والرصف الصحي بتعز يف تأهيل شبكة املياه
يف املدينة وضواحيها يستفيد منها 600,000
شخص.
وإقرارا باالحتياجات اإلنسانية ،تعمل اللجنة
الدولية بشكل فاعل عىل زيادة نشاطها يف
محافظة تعز ويف ساحل البحر األحمر ،حيث مت
إنشاء مكتب جديد لتعزيز حضور اللجنة الدولية
واالستجابة الفاعلة لالحتياجات اإلنسانية املحلية.

37,800
شخص

اس ــتفاد م ــن امل ــواد الغذائي ــة وامل ــواد املزنلي ــة األساس ــية
ال ــي وزعته ــا اللجن ــة الدولي ــة
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صعدة والشمال
استمر القتال عىل طول احلدود الشمالية
وخطوط املواجهة طوال العام مع ترضر صعدة
وحجة بشكل كبري نتيج ًة لذلك ،ركزت بعثة
اللجنة الدولية بصعدة عىل االستجابة الحتياجات
املدنيني املترضرين مبارشة من األعمال القتالية
وجرحى احلرب والنازحني.
ساعدت البعثة الفرعية أكرث من 248,870
شخص بالغذاء واملواد املزنلية األساسية ودعم
مصادر الرزق.
استمرت اللجنة الدولية يف دعم  10مرافق رعاية
صحية أولية عىل أساس منتظم مع االستجابة
للحاالت الطارئة جلرحى األسلحة وتفيش
األمراض.
وجه تضخم األسعار واالرتفاع امللحوظ يف
اسعارالوقود اليت واجهها اليمنيون منتصف
العام املايض اللجنة الدولية للرتكزي بشكل مزتايد
عىل مصادر الطاقة املتجددة لتسهيل وصول
املجتمعات للمياه النظيفة وقد استكملت أول
شبكة مياه تعمل بالطاقة الشمسية يف ضحيان يف
أكتوبر .كانت التغذية الراجعة إجيابية ً
جدا مهدت
الطريق ملشاريع مشاهبه يف عكوان  -احلمزات
مبديرية سحار يف .2020
مت استكمال اجلزء األكرب من عملية التحضري لبناء
مركز التأهيل احلريك بصعدة والعمل جاري لبدء
البناء يف .2020

248,878
شخص

اس ــتفاد م ــن امل ــواد الغذائي ــة وامل ــواد املزنلي ــة األساس ــية
ال ــي توزعه ــا اللجن ــة الدولي ــة

Najid Al Akshi/ICRC

تشق فرق اللجنة الدولية للصليب األحمر الطرق الوعرة للوصول إىل األشد حاجة من املترضرين والنازحني مبديرية باقم محافظة صعدة.
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عدن واجلنوب
استمرت اللجنة الدولية يف توسيع نطاق األنشطة
يف عدن واجلنوب خالل العام .2019
فيما خيص أنشطة الصحة ،استمرت اللجنة
الدولية يف دعم  6مرافق للرعاية الصحية األولية
كما أضافت مركز كابوتا الصحي يف أكتوبر مع
ذلك مت إغالق مركز الفاخر للرعاية الصحية يف
(نظرا لقربه من خطوط املواجهة
نفس الشهر
ً
ووقوعه وسط إطالق النار).
عقب إجراء تقييمات الصحة يف عدة مستشفيات
يف الضالع يف هشر يوليوُ ،حدد مستشفى جالس
كمكان مناسب محتمل للتدخل اجلراحي اليت
تقوم به اللجنة الدولية والذي سيخفف الضغط
عىل مستشفى النرص يف حني يعمل عىل حتسني
سلسلة رعاية جرحى األسلحة .يعد مستشفى
النرص حال ًيا هو املستشفى الرئييس لإلحالة
يف املحافظة ،والذي يتوافد اليه عدد كبري من
ونظرا
املرىض القادمني من خطوط املواجهة.
ً
للتأخري يف أعمال البناء يف مستشفى جالس،
تدرس اللجنة الدولية بالتايل تنفيذ تدخل قصري
األجل يف مستشفى النرص يف  2020يف حني
تنتظر استكمال العمل يف مستشفى جالس.
والتحضريات جارية عىل قدم وساق لتقييم
شامل.

Saleh Bahlis/ICRC

يوميات رمضان من محافظة عدن

وصل دعم اللجنة الدولية ملستشفى املنصورة
إىل هنايته يف يونيو  2019بعد تسليم املرفق لوزارة
الصحة
ٌقدمت مساعدات غذائية ومواد مزنلية أساسية
ومبالغ نقدية غري مرشوطة ألكرث من 210,000
شخص يف عدن والضالع وحلج.
ً
مهما يف جهودها
حققت البعثة الفرعية
جناحا ً
ملساعدة األرس يف الكشف عن مصري أحباءهم
املفقودين .يف  ،2019زار الفريق املعين باالحتجاز
 7أماكن احتجاز يف  3محافظات مختلفة وهي
حلج والضالع وعدن قدمنا املساعدات ألكرث أماكن
االحتجاز اليت زرناها ،تألفت تلك املساعدات من
مواد النظافة الشخصية واملساعدات الطبية
وغريها من املواد لتحسني أوضاعها .باإلضافة إىل
ذلك سيكون هناك  3مشاريع تأهيل يف 2020
بالتعاون مع قمس املياه والسكن يف  3أماكن
احتجاز.
يف  ،2019زار الفريق املعين باالحتجاز  7أماكن
احتجاز يف  3محافظات مختلفة  -وهي حلج
والضالع وعدن -ختضع لسلطات مختلفة يف
معظم احلاالت ،مت التربع باملساعدات للمساهمة
ً
وحتديدا النظافة
يف حتسني الوضع املادي لإلحتجاز
الشخصية ومواد النظافة والفرش واملساعدات
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Abbas Ibrahim/ICRC

الطبية واأللعاب بنا ًء عىل التقييمات اليت نفذهتا
اللجنة الدولية يف  ،2019يتوقع البدء مبشاريع
عديدة يف أماكن احتجاز مختلفة يف  2020يف
مجاالت املياه والسكن والرعاية الصحية داخل
االحتجاز.
عقدت اللجنة الدولية دورات تدريبية جلمعية
الهالل األحمر اليمين خبصوص إعادة الروابط
العائلية وحول إدارة اجلثث وتتعاون مع الفروع
املختلفة للهالل األحمر خبصوص إعادة الروابط
خصوصا يف عدن
العائلية وأنشطة إدارة اجلثث
ً
وحلج.

09

أنشطة من مزنل إىل مزنل لألطفال املصابني بسوء التغذية والتوجيه الصحي
األسايس للمجتمعات املحلية  ،بدعم من اللجنة الدولية يف محافظة أبني
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احلديدة
تغطي البعثة الفرعية يف احلديدة  -واليت تأسست
يف أبريل  32 2017-مديرية يف محافظيت (احلديدة
ورميه) فيها أكرث من  3مليون مواطن .يواجه
املدنيون الذين يعيشون عىل طول خطوط
املواجهة اليت تفصل اجلزء اجلنويب من املحافظة
وحتيط تقري ًبا باملدينة احتياجات إنسانية ملحوظة.
يف  ،2019دعمت اللجنة الدولية املستشفيات
الريفية يف ُ
اللحية والضحي واجلراحي والصليف
وبيت الفقيه وزبيد وذلك بتقدمي أدوية ومواد
استهالكية ومعدات مخصصة وبشكل منتظم
ً
وفقا الحتياجاهتا .كما سلمت األدوية واملواد
االستهالكية للمنشئات الصحية غري املدعومة
من اللجنة الدولية عىل أساس دعم مخصص
للمستشفى العسكري ومركز الضياء للعالج
الطبيعي .عقب النقاشات اليت جرت مع مكتب
الصحة العامة والسكان يف احلديدة ،أجريت
التقييمات الصحية ومت حتديد مرفقني للرعاية
الصحية هما مركز القطيع (املراوعة) ومركز عبال
(احلجيله) كمرافق مدعومة بشكل محتمل عىل
أساس منتظم .يف مدينة احلديدة ،استمرت
اللجنة الدولية يف دعم مستشفى الثورة ومركز
التعاون للغسيل الكلوي بتقدمي األدوية واملواد
االستهالكية بشكل منتظم عالوة عىل املعدات
عىل أساس دعم مخصص كما دعمت اللجنة
الدولية مستشفى الثورة بإدخال حتسينات عىل
البنية التحتية مثل األمن الوقايئ وتوفري املياه
من خالل تركيب جهاز التناضح العكيس .تدعم
اللجنة الدولية برنامج سيارات اإلسعاف لفرع
الهالل األحمر يف احلديدة لنقل جرحى األسلحة
بني املستشفيات داخل املحافظة وايل صنعاء عند
احلاجة.

يف هشر فرباير  ،2019افتتحت اللجنة الدولية
مكتب لها يف باجل وأرسلت فريق جراحي
طيب لدعم مستشفى باجل الريفي استجاب ًة
الحتياجات الرعاية اجلراحية جلرحى األسلحة
يف خطوط املواجهة باحلديدة بالتعاون مع وزارة
الصحة .عملت اللجنة الدولية عىل تأهيل قمس
الطوارئ مبا يف ذلك غرفة العمليات ،وحتسني
مصادر مياه الرشب والرصف الصحي وجمع
القمامة كما تربعت وركبت أنظمة تكييف
ومولدي كهرباء وخزان ديزل وثالجة موىت.
مشلت األنشطة قصرية األجل حتقيق االستقرار
وحتسني البنية التحتية األساسية مثل محطات
املياه والرصف الصحي وتنفيذ إصالحات طارئة
وتوفري مستلزمات طارئة .جرى تقدمي دعم منتظم
ومواد وأدوات طارئة مثل املولدات الكهربائية
واملضخات وخزانات املياه ،اخل ملؤسسات املياه
املحلية للمياه والرصف الصحي يف أرجاء محافظة
احلديدة مشل ذلك مديريات احلايل واملينا واملراوعة
وبيت الفقيه وباجل وزبيد .كما مت تنظيف وتسليح
حبريات الرتسيب وقنوات الرصف الصحي يف
محطة معاجلة املياه مشال مدينة احلديدة بدعم
من اللجنة الدولية بالتعاون الوثيق مع سلطات
املدينة نتج عن املرشوع حالة استقرار وزيادة قدرة
محطة املعاجلة جتن ًبا لطفح الرصف الصحي يف
شبكات املجاري ومحطات ضخ الرصف الصحي
يف مدينة احلديدة .بالتعاون مع املؤسسة املحلية
للمياه والرصف الصحي ووزارة األوقاف واإلرشاد
يف مدينة احلديدة ،دعمت اللجنة الدولية 22
ً
مسجدا من خالل تركيب مضخات وخزانات
دعما للحاالت الطارئة
مياه ومولدات كهربائية
ً
شخصا.
املحتملة يستفيد منها 15,000
ً

Fatehi Hameed/ICRC

مهندسو اللجنة الدولية يقومون برتكيب مضخة مياه كجزء من مرشوع نقاط توزيع املياه يف احلاالت الطارئة يف احلديدة
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يف كل من السجن االحتياطي والسجن املركزي
باحلديدة ،دعمت اللجنة الدولية ترميم إمدادات
املياه واستبعاد الشوائب من منظومة الرصف
الصحي وحتسني مرافق خدمات الغذاء .تربعت
اللجنة الدولية لسلطات السجون مبواد نظافة
شخصية ومواد تنظيف أثناء انتشار وباء الكولريا
يف هناية العام  ،2019بدأت اللجنة الدولية بدعم
عيادة السجن املركزي بأدوية ومواد استهالكية
عالوة عىل احلوافز واليزال ترميم العيادة قيد امل
ناقشة.
نظرا
وعىل الرغم من تأخري تنفيذ أنشطة اإلغاثة ً
لعوامل عده ،استطاعت اللجنة الدولية الوصول
ومساعدة أكرث من  78,000نازح  -يف مديريات
الضحي والزهرة مبواد غذائية وغري غذائية
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين فرع
احلديدة ومكاتبها داخل املحافظة.
يف  ،2020سوف تستمر البعثة الفرعية للجنة
الدولية باحلديدة يف تكيف عملياهتا مع البيئة
األمنية وتظل مستعدة لالستجابة للحاالت
الطارئة ولالحتياجات اإلنسانية يف املناطق األكرث
ترضرا يف املحافظة اليت يتواجد فيها عدد محدود
ً
من املنظمات اإلنسانية.

11,147
أرسة

اس ــتفادت م ــن امل ــواد الغذائي ــة
وامل ــواد املزنلي ــة األساس ــية ال ــي
توزعه ــا اللجن ــة الدولي ــة
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22
مسجداً

دعمت ــه اللجن ــة الدولي ــة باملضخ ــات
وخزانــات امليــاه واملولــدات لضمــان توفــر
ميــاه نظيفــة للســكان يف األحيــاء املجــاورة

الوصول إىل
الرعاية الصحية
واملرافق الطبية
من توفري الرعاية الصحية األولية والثانوية وحىت التدخالت الطبية
املنقذة للحياة ،هناك طيف واسع من الدعم الذي تقدمه اللجنة
الدولية ومن بني اخلدمات ما ييل:

مجموعة من الطالب الذين يدرسون ختصص تقومي العظام واألطراف الصناعية يف املعهد العايل للعلوم الصحية ،بدعم من اللجنة الدولية
Wagdi al-Maqtari/ICRC
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مرافق الرعاية الصحية األولية

•
738,860
مريضاً

اس ــتفاد م ــن خدم ــات
الرعاي ــة الصحي ــة واملراف ــق
الطبي ــة ال ــي تدعمه ــا
اللجن ــة الدولي ــة

هذا العام ،مع إضافة مركز كابوتا للرعاية الصحية يف عدن يف هشر أكتوبر ،قدمت اللجنة الدولية
دعم منتظم ومخصص لعدد  24مركز رعاية صحية أولية و 9مستشفيات إحالة و 13مستشفى
ريفي وميداين واليت هسلت الوصول للرعاية الصحية األولية للسكان ووفرت سلسلة مناسبة لرعاية
نظرا لقربه من
اجلرحى .مع ذلك ،كان من الالزم إغالق مركز الفاخر للرعاية الصحية يف هشر أكتوبر ً
خطوط املواجهة وما أعقبه من نزوح للسكان من املنطقة ليصل عدد مراكز الرعاية الصحية اليت
تدعمها اللجنة الدولية إىل  23مركزًا.

•

حيث قدمت  738,860استشارة يف جميع مراكز الرعاية املدعومة من اللجنة الدولية الثلث منهم
أي  ) 28.8%( 213,146كانوا من األطفال دون سن اخلامسة منهم  101,858حصلوا عىل لقاح ضد
شلل األطفال.

مرافق الرعاية املتخصصة األخرى

•

سجلت اللجنة الدولية  36,923استشارة حول رعاية احلوامل وقدمت مساعدات مهارية لعدد
 7,662عملية والدة.

36,923
اشتشارة

مت تقدميه ــا مبج ــال الرعاي ــة
م ــا قب ــل ال ــوالدة يف مراف ــق
تدعمه ــا اللجن ــة الدولي ــة

•

يف مراكز عالج اإلهسال يف املرافق املدعومة من اللجنة الدولية جرى عالج  52,000حالة يشتبه
إصابتها بالكولريا وبلغ املعدل اإلجمايل للوفيات .% 0.05

•

استمرت اللجنة الدولية يف دعم مراكز الغسيل الكلوي الثمانية حىت هناية يونيو  2019عند تسليم 4
منها (مركز الغسيل الكلوي مبستشفى اجلمهوري بصنعاء ومراكز الغسيل الكلوي بذمار ومركز عتق
ومركز الغسيل الكلوي مبستشفى الصداقة بعدن) .أستمرت اللجنة الدولية يف دعم مراكز الغسيل
الكلوي األربعة مركز الغسيل الكلوي يف مستشفى اجلمهوري باملحويت ومركز الغسيل الكلوي
مبستشفى اجلمهوري حبجة ومركز الغسيل الكلوي مبستشفى التعاون باحلديدة ومركز الغسيل
الكلوي مبستشفى اجلمهوري بعدن.

املستشفيات واجلراحة

•
3,754
عملية جراحية

مت إجراؤه ــا يف مستش ــفى
الطل ــح مبحافظ ــة صع ــدة

يف هناية يونيو  2019وبعد فرتة من النقاشات مع السلطات الصحية يف عدنُ ،سلم مستشفى
املنصورة اجلراحي لوزارة الصحة العامة والسكان ويرجع ذلك جزئ ًيا إيل انتقال خطوط املواجهة إيل
مناطق أبعد واخنفاض أعداد املرىض .ومع ذلك باإلضافة إيل تغطية كافية خلدمات املستشفى داخل
املدينة يف الفرتة ما بني يناير وحىت وقت تسليمه ،وصل  402جرحي إيل املستشفى ومت إجراء 854
عملية جراحية عامة وجراحة عظام.

•

يف مستشفى الطلح املدعوم من اللجنة الدولية بصعدة وصل  1,354جرحي سالح ومت إجراء 3,754
عملية جلرحى األسلحة.

•

خالل الربع ألول من  ،2019بدأت اللجنة الدولية دعم مستشفى باجل الريفي يف احلديدة استجابة
الحتياجات الرعاية اجلراحية جلرحى الزناع أعقبه مبارشة دعم األمومة والذي ساهم يف القبول املزتايد
للجنة الدولية يف أوساط اليمنيني .خالل  ،2019جرى استقبال  1,340مريض منهم  628من
جرحى األسلحة .مت اجرى  1,024عمليه جراحية (مشلت  779عملية جراحية جلرحى األسلحة 245
عملية جراحية وتوليدية).

•

بفضل الدعم املقدم من اللجنة الدولية عىل شكل أدوية ومستلزمات طبية ومواد استهالكية
ومعدات ،استطاعت أقسام الطوارئ يف املستشفى معاجلة  552,964مريضا (منهم  25,947جرحي
سالح) .بعد ذلك دعمت اللجنة الدولية وحىت حلظة كتابة التقرير  51,426حالة جراحية مبا فيها
 14,443جرحي سالح.
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التدريب والدعم األخر

•

عقدت اللجنة الدولية  14جلسة تدريبية حول اإلسعافات األولية لعدد  313من حاميل السالح
ووزعت حقائب لإلسعافات األولية للمتدربني.
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•

أجرهت ــا اللجن ــة الدولي ــة
للصلي ــب األحم ــر يف
مج ــال اإلس ــعافات األولي ــة
األساس ــية حلام ــي الس ــاح

•

جلسات تدريبية

باإلضافة إىل الرصد أثناء العمل كلما ُمنح ترصحي الوصول ،مت عقد تدريب رمسي للموظفني العاملني
يف املرافق الصحية املدعومة يف مشال وجنوب البلد غطت اجللسات التدريبية مواضيع مثل تنظيم
األرسة ودورة التعامل مع حاالت الصدمة يف غرفة الطوارئ وتقنيات التخدير املوضعي وبروتوكوالت
رصف املضادات احليوية والتخطيط للتعامل مع لإلصابات اجلماعية والرعاية األساسية التوليدية
الطارئة ،من بني أمور أخرى.

دعمت اللجنة الدولية وزارة الصحة العامة والسكان يف معاجلة األمراض غري املعدية من خالل
ً
مسبقا  30/70لوزارة الصحة العامة والسكان يف
التربع بـ  72,990قنينة من األنسولني املخلوط
ً
مسبقا لوزارة الصحة العامة والسكان
عدن كما قدمت  140,000قنينة من األنسولني املخلوط
بصنعاء.

Wagdi al-Maqtari/ICRC

الفتيات املشاركات يف كأس كرة السلة كرايس متحركة سيدات لذوي اإلعاقة املدعومة من اللجنة الدولية.

برنامج التأهيل احلريك

•
105,677
خدمة

قدم ــت يف مراك ــز إع ــادة
التأهي ــل الب ــدين ال ــي
تدعمهــا اللجنــة الدوليــة يف
 5محافظ ــات

يف مراكز التأهيل احلريك اخلمسة املدعومة من اللجنة الدولية يف صنعاء وعدن وتعز واملكال وصعدة،
جرى تقدمي  89,990خدمة مبا يف ذلك تقدمي ً 1,034
طرفا اصطناع ًيا و 23,559جهازًا تقومي ًيا وخدمات
العالج الطبيعي لعدد  37,733لذوي االحتياجات اخلاصة ومن بني أولئك الذين استفادوا من هذه
اخلدمات ،شكلت النساء  21%واألطفال .38%

•

استمرت اللجنة الدولية بدعم مراكز التأهيل احلريك عىل شكل حوافز ووقود وقطع ومعدات مبا يف
ذلك كرايس متحركة.

•

أكمل  10طالب بنجاح ( 6أوالد و 4بنات) الفصل األول من دبلوم األطراف الصناعية واألجهزة
التقوميية الذي يدار بالتعاون مع املعهد العايل للعلوم الصحية بصنعاء.

•

دعمت اللجنة الدولية فعاليات يف أرجاء البلد يف اليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة غطتها
وسائل اإلعالم بشكل جيد.
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حتسني البىن التحتية ملرافق الرعاية الصحية
هناك ترميمات عىل نطاق واسع ملباين مستشفى ومركز
للرعاية الصحية اإلولية يف مديرية سحار بصعدة باإلضافة إىل
دعم النظام الفين والذي مكن املرافق من االستمرار يف القيام
بالعمليات اجلراحية جلرحى احلرب وتقدمي االستشارات يف
العيادات اخلارجية.
يف مستشفى الطلح الريفي بصعدة ( 85رسير) :قدمت اللجنة
ً
مزيدا من أدوات الصيانة واملواد االستهالكية باإلضافة
الدولية
إىل التربع مبضخة غاطسة وتوسيع السور ووحدة استبعاد احلديد
وحواجز دخول السيارات للمستشفى.
رسيرا) :عملت اللجنة
يف مركز بين عوير الصحي بصعدة (11
ً
الدولية عىل حتسني جودة مياه الرشب وتعزيز عملية النظافة
داخل املركز الصحي حيث من املحتمل أن تكون أماكن ناقله
للعدوى وذلك من خالل توفري أجهزة إنتاج الكلور (.)Wata
يف مركز خيوان للرعاية الصحية بعمران :عملت اللجنة الدولية
عىل حتسني جودة مياه الرشب وتعزيز عملية النظافة داخل
املركز الصحي حيث من املمكن أن تكون أماكن محتملة لنقل
العدوى وللقيام بذلك ،وفرت اللجنة الدولية أجهزة مياه إلنتاج
الكلور.

املعهد العايل للعلوم الصحية بصنعاء أعادت اللجنة الدولية
تأهيل غرفة التقييم احلالية ومركز العالج الطبيعي ،كما بنت 4
حمامات وعملت عىل حتسني التمديدات الكهربائية واإلضاءة.
ً
مريضا يوم ًيا.
يستفيد من هذا املرشوع 32
رسيرا) :عملت اللجنة
ستشفى اجلمهوري باملحويت (150
ً
الدولية عىل ترقية منظومة إمدادات الطاقة وذلك بتقدمي مولد
كهربايئ  250كيلو فولت أمبري للمستشفى وتربعت بزيت وقطع
غيار لضمان إنتاج الكهرباء بشكل يعتمد عليه.
مركز السبت الصحي مبديرية احليمة اخلارجية بصنعاء :تربعت
اللجنة الدولية بفلرت ماء داخيل وجهاز  WATAلكلورة مياه
الرشب إلعداد مطهر لتنظيف أرضيات وحمامات املركز وكذا
حتسني جودة مياه الرشب وتعزيز النظافة داخل املركز حيث
ميكن أن تكون أماكن محتملة لنقل العدوى .يقدم املرشوع 38
استشارة يف اليوم.
مركز احليفا الصحي مبديرية أرحب يف صنعاء :تربعت اللجنة
الدولية بفلرت ماء داخيل وجهاز WATAلكلورة مياه الرشب
إلعداد مطهر لتنظيف أرضيات وحمامات املركز وكذا حتسني
جودة مياه الرشب وتعزيز النظافة داخل املركز حيث ميكن أن
تكون أماكن محتملة لنقل العدوى .يقدم املرشوع  35استشارة
يف اليوم.

رسيرا) وهو واحد من أكرب وأهم
مستشفى الثورة بصنعاء (987
ً
املستشفيات -قدمت اللجنة الدولية دعم كبري من خالل صيانة
ً
مسبقا وذلك بتقدمي زيوت تشحيم
املولدات اليت تربعت هبا
وقطع غيار لضمان الوصول األمن للمياه أثناء إعادة تأهيل البرئ
وتأهيل شبكات املياه والرصف الصحي ملبىن املستشفى رقم
 .2كما تربعت بقضبان تنظيف الستخدامها بشكل متكرر يف
الصيانة.

مستشفى عومرة الريفي مبديرية أرحب يف صنعاء :تربعت
اللجنة الدولية يف إطار االستجابة للكولريا مبجموعة مواد وأدوات
وردت اللجنة الدولية وركبت  3مخيمات مجهزة ومتعددة
الغرض مبساحة  45مرت مربع .املستفيدون 173 :استشارة يف
اليوم.

رسيرا) تربعت اللجنة
مستشفى اجلمهوري بصنعاء (575
ً
الدولية بزيوت تشحيم وقطع غيار للمولدات لضمان إنتاج
الكهرباء بشكل يعتمد عليه.

املستشفى العسكري مبأرب ( 100رسير) ،تربعت اللجنة
الدولية بزيوت التشحيم وقطع الغيار لدعم إمداد الطاقة
واحلفاظ عىل تشغيل املولدات.

رسيرا) تربعت اللجنة الدولية
مستشفى الكويت بصنعاء (320
ً
بقطع غيار وزيوت تشحيم للمحركات ليك تستمر املولدات
بالعمل كما مت توريد وتركيب هنجر حديد لتحسني خدمات
املخزب واملطبخ.

مستشفى  26سبتمرب مبأرب ( 114رسيراً) ،تربعت اللجنة
الدولية بزيت التشحيم وقطع الغيار لدعم إمدادات الطاقة
واحلفاظ عىل تشغيل املولدات.

رسيرا) تربعت اللجنة الدولية
مستشفى الكويت بصنعاء (140
ً
بقطع غيار وزيوت تشحيم للمحركات ليك تستمر املولدات
بالعمل .بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين ،دعمت
اللجنة الدولية مركز عالج الكولريا من خالل تقدمي التدريب
واملعدات والكلور.
رسيرا) قامت
مستشفى الرشطة النموذجي بصنعاء (150
ً
اللجنة الدولية بتوضيب املولدات املعطلة وتوريد قطع غيار
وزيت للمحرك وبالتعاون مع إدارة املستشفى مت وضع حل
لتوريد  4مولدات جديدة ( 500كيلو وات أمبري).

مستشفى كرا مبأرب ( 100رسير) ،تربعت اللجنة الدولية
لرتا من زيت التشحيم وقطع غيار لدعم إمدادات
بـ ً 1,920
الطاقة واحلفاظ عىل تشغيل املولدات.
هيئة مستشفى مأرب ( 320رسيراً) ،تربعت اللجنة الدولية
بزيوت التشحيم وقطع الغيار لدعم إمدادات الطاقة واحلفاظ
عىل تشغيل املولدات .وركبت ً
أيضا مرشحة جديدة بقدرة
استيعابية تصل إىل  40جثة.
مستشفى جوف احلزم باجلوف ( 40رسيراً) ،زودت ور ّكبت
اللجنة الدولية مرشحة واحدة للمستشفى.
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املستشفى اجلمهوري بتعز ( 500رسير) ومركز عالج الكولريا،
أعادت اللجنة الدولية تأهيل الغرف اخلاصة مبعاجلة النساء
والرجال وغرف الفحص واالنتظار وغرف العناية وغرف احلراسة
واملخازن .وباإلضافة إىل ذلك ،نفذت اللجنة الدولية أعمال
صيانة كهربائية لثالثة مولدات .ووفرت وركبت ً
ً
مولدا
أيضا
ً
جديدا بقوة  350كيلو فولت أمبري .وعالوة عىل ذلك،
كهربائ ًيا
تركيب منظومة طاقة مشسية  PV10، 300وات بصايف طاقة
بقدرة  3كيلو وات ،باإلضافة إىل أعمال اإلصالح األخرى (الدرج،
السياج ،تنظيف الفناء) .املستفيدون 25 :استشارة يف اليوم
يف مركز معاجلة الكولريا .أعادة اللجنة الدولية تأهيل النظام
الكهربايئ يف الورشة اخلاصة باملركز ،وأصلحت السقف املؤقت
الذي ترضر بالشظايا الناجتة عن القصف والرصاص بسبب
الرصاع الدائر يف املنطقة .االستفادة 23 :استشارة يوم ًيا.
املركز الصحي يف الفكيكة ،و ّردت اللجنة الدولية ور ّكبت جهاز
إنتاج الكلور نوع ( ( WATAلكلورة مياه الرشب وإلعداد محلول
التطهري لتنظيف أرضية املركز واملراحيض ،وكذلك لتحسني
نوعية مياه الرشب وتعزيز النظافة داخل املركز ،ألهنا قد تكون
مصدرا للعدوى .االستفادة 22 :استشارة يف اليوم.
ً
مستشفى املظفر ،كاستجابة حلاالت الطوارئ ،قدمت اللجنة
الدولية مولدين كهربائيني بقوة  150و 60كيلو فولت أمبري
وأعادت تأهيل غرفة الوقود وقامت ببناء مظلة حديدية
للمولدات الكهربائية .وباإلضافة إىل ذلك ،قدمت اللجنة
الدولية خزان حديد للوقود ونفذت أعمال كهربائية لربط
املولدات باملستشفى.
مستشفى النشمة ( 20رسيرا) ،و ّردت اللجنة الدولية ور ّكبت
جهاز إنتاج الكلور نوع ( )WATAلكلورة مياه الرشب وإلعداد
محلول التطهري لتنظيف أرضية املركز واملراحيض ،وكذلك
لتحسني نوعية مياه الرشب وتعزيز النظافة داخل املركز ،ألهنا
مصدرا للعدوى .االستفادة 22 :استشارة يف اليوم.
قد تكون
ً
مستشفى الثورة باحلديدة ( 350رسيراً) ،مت عمل تدابري أمنية
وقائية حلماية محطة توليد الكهرباء ووحدة العناية القلبية
بأكملها من التلف بسبب القتال القريب من املنطقة .عالوة
عىل ذلك ،وكدعم طارئ لتحسني نوعية املياه اليت يتم توفريها
إىل غرفة العمليات ،مت تثبيت نظام تصفية التناضح العكيس.
ومت ً
أيضا دعم استدامة إمدادات الطاقة من خالل توفري قطع
الغيار للمولدات واملواد االستهالكية والوقود.
رسيرا) :تربعت اللجنة
مستشفى السلخانة باحلديدة (60
ً
الدولية وركبت ً
مولدا كهربائ ًيا بقوة  125كيلو فولت أمبري وأنشئت
ً
غرفة له ،وقامت بعمل التوصيالت الكهربائية .وقدمت أيضا
املواد االستهالكية وزيوت للمولد ودعمت استدامة إمدادات
الطاقة كدعم يف حاالت الطوارئ.
ً
مولدا كهربائ ًيا
مستشفى زبيد باحلديدة ( 30رسيراً) ،مت تركيب
بقوة  60كيلو فولت أمبري من أجل توفري دعم احتياطي للطاقة،
ومت تزويد البرئ مبضخة غاطسة جديدة لزتويد املستشفى ومركز
غسيل الكىل املجاور باملاء .وتربعت اللجنة الدولية بالوقود
وزيوت التشحيم وقطع الغيار لدعم إمدادات الطاقة واحلفاظ
عىل تشغيل املولدات.
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مستشفى زبيد الريفي باحلديدة ( 40رسيراً) ،تربعت اللجنة
الدولية ور ّكبت خزان بنظام ترشيح أويل ووفرت قطع غيار ملدة
ستة أهشر للمولد املتربع به بقوة  60كيلو فولت أمبري يف املرحلة
الثانية.
حسنت اللجنة
مستشفى باجل الريفي باحلديدة (40
ً
رسيرا)ّ ،
الدولية إمدادات املياه النظيفة من خالل تركيب مضخة
غاطسة كهربائية .ومت جمع مياه الرصف الصحي والقمامة
لتحسني النظافة .عالوة عىل ذلك ،رممت اللجنة الدولية 3
طوابق ،وأنشأت قاعدة خرسانية للمولد االحتياطي املتربع به.
ودعمت ً
أيضا إعادة تأهيل وصيانة ستة حمامات وخمسة
ّ
أحواض يف غرفة العمليات اجلراحية .وتربعت وركبت ثالجة
موىت جديدة.
ولتحسني إمداد الطاقة ،زودت اللجنة الدولية املستشفى
خبزان وقود ديزل بسعة  30,000لرت لزيادة سعة ختزين الوقود.
ً
مولدا بقدرة  315كيلو فولت أمبري مع تنفيذ
وزودت وركبت
األعمال الكهربائية والتأريض لدعم استدامة النشاط الكامل يف
املستشفى .وتربعت اللجنة الدولية بقطع لذات املولد .وكذلك،
تربعت وزودت املستشفى مبولد كهربايئ جديد بقدرة  250كيلو
فولت أمبري ليستخدم كمولد احتياطي.
ً
موادا كهروميكانيكية للمولد
سلمت اللجنة الدولية وركبت
مؤخرا بقوة  250كيلو فولت أمبري .يعمل
الذي تربعت به
ً
التوصيل للنظام الكهربايئ لدعم الفريق اجلراحي الطيب .وقامت
اللجنة الدولية بزتويد وتركيب وحدات تكييف وتربعت بأربعة
براميل حديد.
مركز غسيل الكىل ( 24رسيرا) يف مستشفى اجلمهورية بعدن،
وفرت اللجنة الدولية املياه بواسطة الشاحنات  50,000لرت/
يوم ملدة أسبوع كاستجابة طارئة بسبب النقص يف إمدادات
املياه.
مركز كابوتا الصحي يف املنصورة بعدن ،أعادت اللجنة الدولية
تأهيل منظومة شبكة املياه وجهزهتا مبكيفات الهواء واملواد
الكهربائية .ونفذت ً
أيضا أعمال بسيطة للبنية التحتية.
االستفادة 200 :استشارة يوم ًيا.
مركز التأهيل احلريك يف املنصورة بعدن ،عملت اللجنة الدولية
عىل حتسني إمكانية الوصول إىل املركز ،حيث أنشئت ثالثة سالمل
تستخدم كممرات؛ واحد لباب املدخل الرئييس واثنني آخرين
لبوابيت التدريب .وعدلت ً
أيضا وضع مقعد املرحاض لتمكني
الكريس املتحرك من الدوران داخل دورة املياه .االستفادة12 :
استشارة يوم ًيا.
مستشفى املنصورة بعدن ( 45رسيراً) ،تربعت اللجنة الدولية
مبولد جديد بسعة  100كيلو فولت أمبري لضمان توفري مصدر
موثوق للزتود بالكهرباء.
مستشفى الصداقة بعدن ( 650رسيراً) ،قامت اللجنة الدولية
بزتويد املياه بالكلور وأوقفت طفح مياه الرصف الصحي يف
املستشفى عن طريق تنظيف شبكة الرصف الصحي لتعزيز
النظافة.
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دعم املجتمعات
األكرث عوزاً والنازحني

عائلة يف طريق العودة إىل املزنل بعد تلقي املساعدات الغذائية من اللجنة الدولية يف محافظة صعدة

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

Saif Al-Oliby/ICRC

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

19

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

20

ً
مزيدا من الضغوط
يعاين اليمنيون من تدهور األوضاع االقتصادية يف البلد ،وأضاف الزناع الطويل
عىل البنية االقتصادية الهشة ً
فعل .دشنت اللجنة الدولية ً
انسجاما مع ما أوجده
عددا من املشاريع
ً
اليمنيون للتأقلم مع احلياة واحلرب .هتدف هذه املشاريع حنو ختفيف بعض األعباء وحتقيق االستدامة
الذاتية بني املجتمعات املختلفة ولتحقيق ذلك ،عملنا ونعمل عىل تنفيذ األنشطة التالية:

توزيع الغذاء
تلقى  52,393أرسة ( 366,551شخص) حصص
غذائية ،منهم  17,531أرسة ( 120,861شخص)
تلقوا جولتني من املساعدات الغذائية تتكون
احلصص الغذائية من أرز وعدس وفاصوليا وزيت
الطبخ وملح وسكر
باإلضافة إيل  10قوالب صابون كجهود لتعزيز
النظافة الشخصية كما تلقت معظم األرس 30
كيسا من مكمالت غذائية جاهزة لالستخدام،
ً
الغرض منها معاجلة سوء التغذية احلاد املتوسط
لألطفال دون سن اخلامسة وللحوامل واملرضعات.

366,551
شخص

اســتفاد مــن توز يــع املــواد الغذائيــة الــي وزعتهــا اللجنــة
الدوليــة

دعم مصادر الرزق واملصادر املدرة للدخل
تلقت األرس اليت تعد الزراعة واملوايش مصدر
رزقها مساعدات اللجنة الدولية عىل شكل بذور
وأدوات توزيع وحمالت عالج-حتصني املوايش
تلقى حوايل  290,787( 41541شخص) من
منتجي املوايش خدمات حتصني وعالج للموايش
ساعدت اللجنة الدولية  400أرسة ُمزارعة
( 2,800شخص) ببذور وأدوات زراعية
دعمت اللجنة الدولية حمالت التحصني اليت
تقوم هبا وزارة الزراعة من خالل توريد اللقاحات
والعالجات لتسهيل خدمات التحصني والعالج
ً
إجمال ،مت حتصني  330,299حيوان تابع لـ 41,541
من أصحاب املوايش ضد أو لعالج أمراض
املوايش العامة ولدعم القطاع الزراعي من خالل
بناء قدرات وزارة الزراعة والري ،قدمت اللجنة
الدولية دعم مبواد 20 ،مرش ( 10منها آليه سعتها
 100لرت و 10سعة  600لرت)
عملت اللجنة الدولية بقوة لتمكني التدخل
النقدي خالل سنة إعداد التقرير ،وبشكل رئييس
يف الربع الثالث والرابع ،جنحت البعثة يف إعداد
النظام من خالل حتديد رشكات الرصافة وتوقيع
اتفاقية معهم واستكمال التحضريات الرضورية
األخرى لربنامج التحويالت النقدية .نتيجة
لذلك ،ساعدت اللجنة الدولية  15,554أرسة
نازحة ( 108,878شخص) مبساعدات نقدية غري
مرشوطة مكنتهم من تغطية احتياجاهتم العاجلة.

400
أرسة

معتم ــدة ع ــى الزراع ــة مت دعمه ــا باحلب ــوب وأدوات
زراعي ــه م ــن قب ــل اللجن ــة الدولي ــة
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Zeyad Ghanem/ICRC

أثناء توزيع مواد اإلغاثة يف مديرية املخا مبحافظة تعز

24,775
أرسة نازحة

مت تزويدهم باملواد املزنلية األساسية

املستلزمات غري الغذائية
ساعدت البعثة  24,775أرسة نازحة (173,425شخص) مبواد
مزنلية أساسية مبا يف ذلك بطانيات ومواد نظافة وحصري وعدة
مطبخ.

العمل مع اجلمعية الوطنية
دربت اللجنة الدولية  114متطوع من فروع جمعية الهالل
األحمر اليمين حول تقنيات التقييم وإعداد التقارير والتغذية
األساسية وبرامج التحويالت النقدية كان الهدف منه حتسني
كيفية جمع الفرق للمعلومات وإعداد التقارير من املناطق اليت
تعمل فيها اللجنة الدولية.

طفل ميئل صفيحة ماء (دبة) يف نقطة توزيع املياه يف املرشوع الذي نفذته اللجنة الدولية يف منطقة عكوان مبديرية الصفراء بصعدة

املياه
والرصف الصحي والبناء
مصطلحا فن ًيا إال انه يالمس احلياة اليومية ملاليني الناس وصحتهم وبالتايل،
عىل الرغم من أن مصطلح “ املياه والسكن” يبدو
ً
تدعم اللجنة الدولية املؤسسات لتحسني الوصول خلدمات املياه والكهرباء والرصف الصحي ،عالوة عىل توفري بنية حتتية كافية
للمستشفيات واملراكز الصحية اليت ميكن أن يستفيد الناس منها .وهبذا اخلصوص ،يعمل الفريق الهنديس التابع للجنة الدولية
بشكل دؤوب عىل تقليص املخاطر الصحية العامة من خالل توفري مياه رشب نظيفة وحتسني منظومات الرصف الصحي يف
عموم اليمن .ولتحقيق هذه الغاية قمنا بتنفيذ األنشطة أدناه:

Saif Al-Oliby/ICRC
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22
شبكة مياه

مت دعمه ــا يف صع ــدة م ــن
قب ــل اللجن ــة الدولي ــة
للصلي ــب األحم ــر وال ــي
اس ــتفادت منه ــا 97191
ً
ـخصا
شـ

كدعم لـ  22منظومة مياه ريفية يف صعدة ،وزعت
اللجنة الدولية زيوت تشحيم وقطع غيار لعدد
ً
دعما لـ  22منطقة ريفية
 22مرشوع مياه ريفي
منها  14مرشوع يف سحار و 5مشاريع يف الصفراء
و 3مشاريع يف مجز ،استفاد  97,191شخص من
هذا التدخل.
مرشوع مياه عكوان يف سحار بصعدة :دعمت
اللجنة الدولية أعمال البناء الستكمال منظومة
املياه :املضخة واخلزان وشبكة األنابيب .استفاد
 4,500شخص من هذا املرشوع.

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي خبمر
يف عمران ،وزعت اللجنة الدولية وركبت مولد
كهربايئ  150كيلو فولت أمبري لدعم إمدادات
املياه لت  25,000أرسة.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي
بصنعاء :دعمت اللجنة الدولية عمليات استعادة
املضخة املفقودة يف قاع البرئ رقم  P28باإلضافة
إيل ذلك ،وفرت اللجنة الدولية وركبت معدات
الكرتوميكانيكية (مضخة ،محرك ،لوحة حتكم،
كابالت ،ملحقات) رضورية للبرئ ،يستفيد منها
 40,000شخص.
كما تربعت اللجنة الدولية وركبت محرك بقدرة
 93كيلو وات ملضخة برئ القادسية الغاطسة،
عدد املستفيدين  30,000شخص ومحرك
ملضخة البرئ رقم (.)M30
عالوة عىل ذلك دعمت اللجنة الدولية أعمال
الكهرباء لفحص ومنح املولد الذي تربعت به
اللجنة الدولية العام املايض لبرئين ،وبلغ عدد
املستفيدين  45,000تربعت اللجنة الدولية
بزيوت تشحيم لضمان اإلمداد املستدام للمياه
النظيفة يف أمانة العامصة ،يستفيد منها حوايل
 1,500,000شخص.

Saif Al-Oliby

مرشوع خزان مياه يف منطقة عكوان مبديرية الصفراء يف محافظة صعدة.

ملعب  22مايو بصنعاء ،وفرت اللجنة الدولية
وركبت ممرين حديديني للكرايس املتحركة لذوي
االحتياجات اخلاصة ،املستفيدين :حوايل 30
شخص

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي حبجة:
قدمت اللجنة الدولية وركبت مضخات تقوية
أفقية وتربعت بزيوت تشحيم وقطع غيار لضمان
الوصول للمياه النظيفة.

دار األيتام بصنعاء ،تربعت اللجنة الدولية
ووزعت مستلزمات النظافة الشخصية ومواد
نظافة لأليتام وأدوات نظافة للعمال .كما قدمت
جتهزيات مطبخ لعدد  800يتيم.

بالنسبة لفرع جمعية الهالل األحمر صعدة/
حجة :قامت اللجنة الدولية ببناء مخزن جديد
يف حجة/مبني مع األخذ يف االعتبار املكان
اجلغرايف الذي يعترب قري ًبا من مناطق الزناع وزيادة
الطلبات اإلنسانية وعوامل أخرى كثرية.

محطة معاجلة املياه ببين احلارث يف صنعاء :واليت
تعاجل مخلفات املياه لـ  1.5مليون شخص ،قدمت
اللجنة الدولية برجنات جديدة ملضخات لولبية
كما عملت عىل تأهيل الرتكيبات الكهربائية
وإجراء إصالحات مختلفة والتربع بديزل
الستمرار عمل املنشأة كما وفرت معدات مخترب
جديدة لتحليل مخلفات املياه باإلضافة إىل
معدات الوقاية الشخصية لـ  113عامل.

قرية اجلرس والدرب خبمر يف عمران ،قامت اللجنة
الدولية بإعادة تأهيل بركة الغادر (بركة جتميع
مياه األمطار) لتعزيز كمية وجودة مياه األمطار
املجمعة .بلغ العدد اإلجمايل للمستفيدين 4,129
شخصا كما تربعت اللجنة الدولية ب  80فلرت
ً
مياه فيض لـ  80أرسة.
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قرية عرشان بأرحب يف صنعاء ،عملت اللجنة
الدولية عىل حتسني منظومة الرصف الصحي من
خالل بناء منظومة وشبكة رصف صحي للبيارة،
استفاد منها  1,800شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي بذمار،
تربعت اللجنة الدولية بزيوت للمحرك .ووفرت
ً
أيضا قطع غيار لضمان استمرارية عمل مولدات
املؤسسة يف اآلبار ،وبالتايل مضان وصول حوايل
 280,000شخص إىل املياه الصاحلة للرشب.

مخيم اخلانق للنازحني مبأرب ،تربعت اللجنة
الدولية ووزعت  200,000قرص كلور ،قوة 100
ملغ ،لتعزيز مستويات النظافة لـ  800شخص.
مخيمات اجلفينة وامليل والتضامن مبأرب ،تربعت
اللجنة الدولية بـ  260خيمة لألرس اليت تأثرت
باألمطار الغزيرة وترضرت مالجئهم بالكامل.
استفاد  2,080شخص من هذا التربع.
املؤسسة العامة للمياه الرصف الصحي مبأرب،
وزعت اللجنة الدولية مواد السالمة وزيوت
التشحيم وقطع الغيار االستهالكية لدعم
إمدادات الطاقة واحلفاظ عىل تشغيل املولدات
لضمان استمرارية ضخ مياه الرشب النظيفة إىل
 150,000شخص عالوة عىل ذلك ،قامت اللجنة
بزتويد وتركيب محرك للمضخة الغاطسة يف برئ
الرميلة .فقد استفاد  150,000شخص من هذا
التدخل.
مخيم احلزم للنازحني باجلوف ،تربعت اللجنة
الدولية بـ  29خيمة (16م )2لالستجابة
لالحتياجات اإليوائية للنازحني املترضرين من
السيول يف املديرية .مت التوزيع بواسطة متطوعني
من جمعية الهالل األحمر اليمين ،وقد استفاد
من هذا التدخل  29أرسة بإجمايل  203أفراد.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي
بالبيضاء ،تربعت اللجنة الدولية بزيوت محركات
وقطع غيار عالية اجلودة لضمان إمدادات مياه
نظيفة لـ  28,000شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي برداع
يف البيضاء ،تربعت اللجنة الدولية بزيوت
التشحيم وقطع الغيار .وتربعت ً
أيضا بـ 140
قطعة من القضبان الصلب وتوصيالهتا لتعزيز
النظافة .استفاد من ذلك  57,827شخص.

Iskandar Al-Maamari/ICRC

الهيئة العامة ملشاريع مياه الريف بذمار ،تربعت
اللجنة الدولية بـ  177,400قرص كلور لضمان
حصول حوايل  100,000شخص عىل املياه
النظيفة.

استمرت اللجنة الدولية يف تأهيل برك جتميع املياه ،اليت كانت قد بدأت هبا يف
 2018يف قرية عرشان يف مديرية أرحب مشال صنعاء.

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي جببلة
يف إب ،تربعت اللجنة الدولية مبولد كهربايئ بقدرة
 80كيلو فولت أمبري لبرئ عرمة لدعم الوصول
إىل مياه الرشب النظيفة لسكان مدينة جبلة .بلغ
إجمايل عدد املستفيدين  32,000شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي حبُبيش
يف إب ،تربعت اللجنة الدولية مبولد كهربايئ بقوة
 125كيلو فولت أمبري لدعم احلصول عىل مياه
الرشب النظيفة من مرشوع مياه اخلمس .بلغ
شخصا.
إجمايل عدد املستفيدين 35,147
ً
مرشوع مياه القاعدة ،تربعت اللجنة الدولية
مرتا من الكابالت الكهربائية
وسلمت ً 450
ومحرك غاطس لبرئ عرادنة إلعادة تشغيله ودعم
الوصول إىل مياه الرشب النظيفة .بلغ إجمايل
عدد املستفيدين  58,000شخص.

2
مولدات كهرباء

تربعــت هبــا اللجنــة الدوليــة
ً
ـخصا
لدع ــم  67,147ش ـ
للحص ــول ع ــى املي ــاه
الصاحلــة للــرب يف صعــدة

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

26

استفاد حوايل  550,000شخص من أنشطة اللجنة الدولية لتحسني املياه والرصف الصحي يف مدينة
تعز واحلوبان ،من خالل التدخالت التالية:

•
550,000
شخص

اس ــتفاد م ــن أنش ــطة
اللجن ــة الدولي ــة لتحس ــن
املي ــاه وال ــرف الصح ــي
يف مدين ــة تع ــز ومنطق ــة
حو ب ــا ن

توفري الديزل لتشغيل املنشآت الرئيسية
للمياه بعد النقص يف إمدادات املياه بسبب
أزمة الوقود عىل مستوى البلد يف ديسمرب
.2017
العمل عن كثب مع السلطات ذات الصلة
إلصالح أنظمة فواتري املياه من أجل حتقيق
إيرادات لتمكني إصالح البنية التحتية للمياه
وإعادهتا إىل العمل ،وختفيض أسعار املياه لكل
أرسة.
إصالح وتوريد املكونات اإللكرتونية الالزمة
لتشغيل محطة الضخ الرئيسية ومحطة
الضخ يف اجلامعة.
مساعدة السلطات عىل تشغيل وصيانة 14
ً
مولدا كهربائ ًيا ،وإصالح الشبكات يف مواقع
مختلفة.
دعم مكتب الصحة العامة عن طريق تقدمي
مواد الرش ملكافحة حمى الضنك واملالريا.
ً
ً
(فنيا) يف ثالثة مكاتب
مشغل
بناء قدرات 21
مياه يف مدينة تعز واملخا والرتبة يف مجال
تشغيل وصيانة املولدات.
مت تنفيذ أعمال حفر ملنظومة الرصف الصحي
مرتا ،وتركيب
يف منطقة سوفيتيل بطول ً 140
أنابيب خلمس غرف تفتيش .بلغ عدد
املستفيدين  150,000أرسة من هذا التدخل.

•

•

رصد توزيع الوقود الذي تربعت به اليونيسف
لتشغيل آبار املياه يف مدينة تعز واحلوبان .بلغ
عدد املستفيدين  400,000شخص من هذا
التدخل.
دعم مرشوع خدمة صيانة لـ ً 20
مولدا كهربائ ًيا
لتشغيل اآلبار لضخ املياه الصاحلة للرشب.

•

•
•
•
•
•

ICRC

خزانني بسعة  50ألف لرت لتخزين الديزل تربعت هبما اللجنة الدولية للمؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي املحيل بتعز كجزء من دعمها
املتواصل للمؤسسة

27

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

جهز مكون من  15مكت ًبا
التربع بأثاث مكتيب ُم ّ
خشب ًيا و 15كرس ًيا مكتب ًيا و 15كرس ًيا للزوار و5
خزائن مكتبية و 5خزائن لألرشفة .استفاد 200
موظف من هذا التدخل.

مبضختني داعمتني كهربائيتني وزودهتا ً
أيضا
خبزانني لتخزين الديزل سعة  5,000لرت لضمان
توفري مياه الرشب النظيفة يف املنطقة لـ 10,285
شخصا.
ً

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
املخا ،و ّردت اللجنة الدولية وتربعت للمؤسسة بـ
5مكاتب خشبية و 10كرايس مكتبية وِ 5خزانات
ً
موظفا من هذا التدخل.
لألرشفة .استفاد 30

محطة معاجلة الرصف الصحي واملؤسسة املحلية
للمياه والرصف الصحي يف زبيد باحلديدة ،تربعت
اللجنة الدولية مبضخات نفث متحركة إلزالة
االنسدادات يف املجاري ،باإلضافة إىل مضختني
غاطستني .استفاد من هذه التدخالت 42,000
شخص.

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
ً
مسجدا
احلديدة ،دعمت اللجنة الدولية 22
من خالل توفري اإلمدادات وتركيب مضخات
وخزانات املياه واملولدات ،تتبع هذه املساجد
وزارة األوقاف واإلرشاد .ودعمت خطة الطوارئ
حيث يبلغ إجمايل عدد املستفيدين 15,000
شخص من نقاط توزيع املياه يف حالة التشغيل
أثناء الطوارئ
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
احلديدة ،تربعت اللجنة الدولية بزيوت التشحيم
وقطع الغيار لدعم إمدادات املياه النظيفة واحلفاظ
عىل تشغيل املولدات باإلضافة إىل مواد السباكة
وأدوات الطوارئ
محطة معاجلة مياه الرصف الصحي يف احلديدة،
نفذت اللجنة الدولية أعمال نظافة ملنع
االنسدادات يف منظومة مجاري مياه الرصف
الصحي .استفاد من هذا التدخل 600,000
شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
الصليف باحلديدة ،كتدخل عاجل وملنع حدوث
انقطاع مفاجئ ،زودت اللجنة الدولية املؤسسة

املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
املراوعة ،تربعت اللجنة الدولية مبحرك كهربايئ
للمضخة الغاطسة يف برئ املراوعة .واستعادت
ً
أيضا خط الزتويد بالطاقة الذي تعرض للتلف من
خالل توريد وتركيب أعمدة خشبية ،مبا يف ذلك
عوازل وحوامل وأذرع وكابالت علوية وغريها من
امللحقات الرضورية كاستجابة طارئة .املستفيدون:
 50,000أرسة.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
باجل ،تربعت اللجنة الدولية مبقطورة نفث
وركبت أنبوب بويل فينيل للبرئ رقم  .07استفاد
من هذا التدخل  125,000شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف بيت
الفقيه ،قدمت اللجنة الدولية مضخة غاطسة
وأنابيب وجتهزيات ور ّكبت مصامات لضمان توفري
مصدر آمن للزتود باملياه .استفاد من هذا التدخل
 60,000شخص.

600,000
شخص

اس ــتفاد م ــن أعم ــال
التنظي ــف ملج ــاري املي ــاه
وال ــرف الصح ــي ملن ــع أي
االنس ــدادات يف محافظ ــة
احلد ي ــدة

5
مولدات

تربعــت هبــا اللجنــة الدوليــة
بس ــعة إجمالي ــة تبل ــغ
 810كيل ــو فول ــت أمب ــر
ملستش ــفيات مختلف ــة يف
محافظ ــة احلدي ــدة

Fatehi HamidICRC

أحد املساجد الذي وفرت له اللجنة الدولية مضخات وخزانات مياه ومولدات يف محافظة احلديدة كجزء من مرشوع نقاط توزيع املياه يف
احلاالت الطارئة
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العديد من املساجد يف مدينة عدن ،ركبت اللجنة
ً
مسجدا لدعم
الدولية  20مضخة غاطسة يف 20
إمدادات املياه يف تلك املساجد واألحياء املجاورة
لها .عدد املستفيدين من هذا املرشوع حىت اآلن
 12,500شخص.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
عدن ،زودت اللجنة الدولية املؤسسة بقضبان
( 1,000قضيب) لفك االنسدادات يف املجاري.
عدد املستفيدين من هذا املرشوع 1,000,000
أرسة.
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف
عدن ،أعادت اللجنة الدولية تأهيل األعمال
املدنية لقمس نظم املعلومات اجلغرافية ووفرت
األثاث له
استاد املنصورة بعدن ،ر ّكبت اللجنة الدولية
خمسة خزانات مياه بسعة  2,000لرت لزتويد
الالجئني اإلثيوبيني باملياه الصاحلة للرشب.
استاد  22مايو بعدن ،قدمت اللجنة الدولية
الدعم لالجئني اإلثيوبيني مبياه صاحلة للرشب
من خالل توفري  4خزانات حديدية للمياه بطاقة
إجمالية قدرها  8,000لرت ،تولد ما مجموعه
42,000لرت من مياه الرشب املكلورة يف اليوم.

باإلضافة إىل ذلك ،و ّفرت اللجنة الدولية وركبت
 28دورة مياه متنقلة (شاملة املراحيض العربية)
منها ثالثة مراحيض ذات النمط الغريب لتلبية
احتياجات املرىض واملعوقني ،وربطت هذه
املراحيض املحمولة خبزان الرصف الصحي
املوجود حتت األرض ،وأسست  8غرف للتفتيش.
املستفيدون من هذا التدخل 3,000 :مهاجر مت
إجالء معظمهم من ملعب املنصورة
مديرييت احلد وهير ،دعمت اللجنة الدولية كلورة
 25برئ مياه لتوفري مياه الرشب النظيفة بالتعاون
مع مؤسسة املياه املحلية .استفاد 70,000
شخص من هذا الدعم.

1,000,000
شخص

اســتفاد مــن الدعــم املقــدم
للمؤسس ــة املحلي ــة للمي ــاه
و ال ــرف الصح ــي يف
ع ــدن للمس ــاعدة يف ف ــك
انس ــدادات ش ــبكة ال ــرف
ا لصح ــي

محطة مياه دندار باحلوطة ،تربعت اللجنة
الدولية مبولد كهربايئ بقوة  80كيلو فولت أمبري
شخصا
لتوفري مياه الرشب النظيفة لـ 43,027
ً
املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي
باحلوطة وتنب بلحج ،بدأت اللجنة الدولية العمل
عىل إصالح حفارة ورافعة محمولة عىل شاحنة
من خالل إعادة تأهيل املحركات وتوفري اإلطارات
والبطاريات لنفس املعدات .سيؤدي ذلك إىل
تقليل التكلفة أثناء إعادة تأهيل شبكة املياه يف
احلقل بد ًال من استئجار حفارة .املستفيدون
املتوقعون 100,000 :شخص.

Wagdi AlMaktari/ICRC

اللجنة الدولية تدعم املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي يف عدن بآليه لفك انسدادات مياه املجاري
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مرشوع مياه الزند ،زودت اللجنة الدولية املرشوع
بلوحات التحكم وركبتها يف برئ املرشوع لضمان
إمدادات مياه نظيفة .استفاد من هذا املرشوع
شخصا.
3,018
ً
مدينة أحور ،عملت اللجنة الدولية عىل بناء
قدرات مكتب املياه .باإلضافة إىل ذلك ،وفرت
وركبت أجهزة ومنظومة طاقة مشسية وأثاث
ً
فضل عن إعداد برنامج الفوترة .عدد
مكتيب،
املتدربني 4 :موظفني.

29

مطار سيئون القدمي ،أعادت اللجنة الدولية تأهيل
أربع دورات مياه وبناء أربعة مراحيض خارجية
جديدة ،ووفرت وركبت مظلة مبساحة 144م2
يف ساحة املطار لدعم التدخل اخلاص بعمليات
إطالق رساح املحتجزين.

ICRC

أثناء توزيع املواد إيوائية ومزنلية للنازحني يف محافظة الضالع

احلماية

وصول  128محتجزًا مين ًيا إىل مطار صنعاء بعد إطالق رساحهم من السعودية
ونقلهم إيل صنعاء بتسهيل من اللجنة الدولية يف  28نوفمرب2018 ،
Erika Tovar/ICRC
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22,868
محتجز

اســتفاد مــن املســاعدة الــي
هتدف إىل حتســن الظروف
املعيش ــية واحلص ــول ع ــى
املي ــاه النظيف ــة يف العدي ــد
م ــن أماك ــن االحتج ــاز
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منذ تأسيس اللجنة الدولية يف عام  ،1863كان لدينا هدف واحد :مساعدة وحماية ضحايا الزناعات
املسلحة .نتخذ إجراءات مبارشة يف جميع أحناء العامل وحنث جميع احلكومات وحاميل األسلحة عىل
االمتثال للقانون الدويل اإلنساين.
ال يزال العنف املرتكب ضد املدنيني واملعاناة الهائلة الناجمة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين
من جانب أطراف الزناع مستمرة يف اليمن .استمرت الغارات اجلوية املكثفة والقصف والقتال الربي
واستخدام األسلحة املتفجرة يف مختلف املحافظات يف عام  2019ما أدى إىل عواقب وخيمة تكبدها
املدنيون .وما زالت الهجمات العشوائية وغري املتناسبة ضد املدنيني واخلدمات األساسية تشكل مصدر
قلق بالغ.

حماية املدنيني
ُتري اللجنة الدولية مناقشات ثنائية غري علنية
مع جميع أطراف الزناع هبدف احلد من آثار
األعمال العدائية عىل املدنيني ومنع انتهاكات
القانون الدويل اإلنساين .ومن خالل االتصال
املبارش مع األفراد واملجتمعات املتأثرة ،قمنا
بتوثيق العديد من هذه االنتهاكات يف مختلف
املحافظات يف جميع أحناء اليمن خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير.
شددت اللجنة الدولية يف اجتماعاهتا مع
السلطات وحاميل األسلحة وقادة املجتمعات
املحلية عىل رضورة احرتام القانون الدويل اإلنساين
خالل العمليات العسكرية .وذ ّكرت األطراف
بالزتاماهتم مبوجب القانون الدويل اإلنساين
لضمان حماية املدنيني واألعيان املدنية والبنية
التحتية األساسية للبقاء عىل قيد احلياة والعاملني
الطبيني واملرافق الطبية ،ومضان حصول املدنيني

عىل املساعدة اإلنسانية دون عوائق.
ال تزال اللجنة الدولية تشعر بالقلق إزاء األرضار
املستمرة اليت حلقت بالبنية التحتية املدنية
األساسية ،كمنشآت املياه عىل سبيل املثال.
باإلضافة إىل ذلك ،تسببت األرضار اليت حلقت
باملساكن املدنية يف ارتفاع معدالت الزنوح وفقدان
سبل العيش.
أدى العنف ضد املنشآت الطبية والتعليمية إىل
تقييد وصول املجتمعات الضعيفة يف املحافظات
الشمالية والوسطى إىل اخلدمات األساسية.
والحظت اللجنة الدولية تزايد استخدام أطراف
الزناع لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة ،وقد
أعربت عن قلقها إزاء اآلثار الف ّتاكة والعشوائية
للذخائر غري املنفجرة عىل املدنيني ،ال سيما
النساء واألطفال.

حتسني الظروف يف أماكن االحتجاز ومساعدة املحرومني من حريتهم عىل البقاء
عىل اتصال مع أحباهئم
زارت اللجنة الدولية أماكن االحتجاز يف اليمن
لالطالع عىل معاملة املحتجزين وحالتهم .بعد
هذه الزيارات ،تبادلت اللجنة الدولية النتاجئ
والتوصيات اليت توصلت إليها مع السلطات حىت
تتمكن من اختاذ تدابري لضمان معاملة املحتجزين
بكرامة وخلق ظروف معيشية مناسبة لهم ،مبا
يف ذلك احلصول عىل الرعاية الصحية .وقدمت
ً
أيضا املساعدة -عند االقتضاء -للمحتجزين،
ً
حتديدا يف شكل مواد صحية وبطانيات ،ودعمت
أعمال إعادة تأهيل أماكن االحتجاز هذه وهسلت
االتصال بني املحتجزين وأقارهبم عرب رسائل
سالمات (رسائل اطمئنان شفوية) ورسائل
الصليب األحمر.
يف عام  ،2019قامت اللجنة الدولية مبا ييل:

•

زيارة  23مكان احتجاز يضم ما مجموعه
13,155محتجزًا ،من بينهم  317امرأة و 395
قارصا ،وتقدمي املساعدة لـ  22,868محتجزًا
ً
وحتسني ظروفهم املعيشية واحلصول عىل املياه
النظيفة يف العديد من أماكن االحتجاز

•

هسلت اإلفراج عن  424معتق ً
ال و/أو إعادهتم
إىل الوطن ،مبا يف ذلك بني اليمن والسعودية،
ً
ً
سابقا يف
قارصا -كانوا محتجزين
ومل ّ مشل 31
اململكة العربية السعودية -مع عائالهتم يف
اليمن
استمرت يف دعم أرس املحتجزين املوجودين
يف معتقل خليج غوانتانامو يف كوبا من خالل
تسهيل إجراء  73مكاملة هاتفية بالفيديو.

•

33
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إعادة االتصال بني أفراد األرسة واملساعدة يف توضيح مصري األشخاص املفقودين
متكن األشخاص النازحون واملهاجرون يف اليمن
من إعادة االتصال بأقارهبم باستخدام خدمات
اللجنة الدولية إلعادة الروابط العائلية .جمعنا
 2,137رسالة صليب أحمر ورسائل شفهية،
ووزعنا  1,159رسائل صليب أحمر .وأجرينا
 1,206مكاملة هاتفية ،بشكل رئييس بني
املهاجرين وعائالهتم الذين انقطعت عنهم
أخبار أحباهئم ،باإلضافة إىل إجراء  73مكاملة
فيديو لعائالت املحتجزين يف اليمن يف معتقل
غوانتانامو .وواصلت اللجنة الدولية جهودها
ملساعدة األرس عىل معرفة ما حدث ألقارهبم
املفقودين 374 .حالة جديدة جرى التعامل معها
فيما خيص البحث عن األشخاص املفقودين.
نصف هذه احلاالت تقري ًبا تتعلق بأشخاص ُيزعم
بأهنم معتقلون .ومت توضيح مصري  204حاالت ،مت

جمع الطلبات ملعظمها خالل السنوات املاضية.
قدمنا املشورة الفنية خلرباء الطب الرشعي
اليمنيني وأول املستجيبني واملتطوعني يف جمعية
الهالل األحمر اليمين وحاميل األسلحة أثناء
البحث عن الرفاة البرشية واستعادهتا من خالل
شخصا.
 10دورات تدريبية شارك فيها 160
ً
وزودنا اجلهات املشاركة يف استعادة وإدارة بقايا
الرفاة البرشية باخلربة الفنية والدعم املادي
ملساعدهتم عىل حتسني خدماهتم .وخالل الفرتة
املشمولة بالتقرير ،قدمت وحدة الطب الرشعي
التابعة للجنة الدولية مواد لضمان اإلدارة
السليمة والكرمية للجثث ،السيما يف شكل أكياس
جثث ومعدات احلماية للتعامل مع  2,250جثة.
ودعمنا الدفن املؤقت لـ  107جثث مجهولة
الهوية مل يطالب هبا أحد.

تسهيل عمليات اإلفراج عن املحتجزين ونقلهم وإعادهتم إىل أوطاهنم
يف إطار محادثات ستوكهومل يف ديسمرب 2018
وكنتيجة التفاق اإلفراج عن املحتجزين ،أعطيت
اللجنة الدولية للصليب األحمر دور الوسيط
املحايد لتيسري اإلفراج عن املحتجزين واإلهسام
فيه من الناحية اللوجستية والفنية .وعىل
الرغم من عدم حتقق عمليات إفراج واسعة عن
ً
وفقا التفاقية
املحتجزين املرتبطني بالزناعات
استكهومل حىت اآلن ،متكنت اللجنة الدولية من
تسهيل إطالق رساح و/أو إعادة  424محتجزًا
إىل ديارهم  ،مبا يف ذلك بني اليمن والسعودية  ،ومل
ً
ً
سابقا يف اململكة
قارصا  -كانوا محتجزين
مشل 31
العربية السعودية  -مع عائالهتم يف اليمن.
يف إطار عمليات اإلفراج هذه ،ليس للجنة الدولية
أي تأثري عىل حتديد املحتجزين الذين سيتم
إطالق رساحهم وال تقوم بإعداد قوامئ باملحتجزين

أو املفقودين ،حيث تقع تلك املسؤولية عىل عاتق
أطراف الزناع أنفسهم .تأمل اللجنة الدولية يف أن
يتم يف القريب العاجل تنفيذ املزيد من عمليات
إطالق رساح املحتجزين اليت ستجلب الراحة
والطمأنينة للعديد من العائالت يف اليمن وهي
عىل أهبة اإلستعداد للمساهمة يف تيسري ذلك.

Fareed Al-Homaid/ICRC

يف  30سبتمرب ،هسلت اللجنة الدولية عملية إطالق رساح املحتجزبن من قبل
اللجنة الوطنية لشؤون األرسى البالغ عددهم  290محتجز

اإلعالم
وتعزيز القانون
الدويل اإلنساين
Iscander Al-Mamari/ ICRC

يف أحدى الورش التعريفية حول القانون اإلنساين الدويل اليت نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع املعهد الدبلومايس بصنعاء،
كجزء من مهمتها يف حماية املدنيني أثناء الزناعات املسلحة
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2
اجتماعي طاولة
مستديرة

مت عقده ــا م ــع الصحفي ــن
ح ــول األوض ــاع اإلنس ــانية
يف اليم ــن

22
فرعاً جلمعية الهالل
األحمر اليمين

مت دعمهــم إلجــراء جلســات
ح ــول أعم ــال ومه ــارات
التواص ــل

يف عام  ،2019واصلنا جهودنا لرفع مستوى
الوعي بالقانون الدويل اإلنساين وتعزيز القبول
بعملنا والتفويض املمنوح للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر يف اليمن .أجرينا
 108جلسات تعريف بالتفويض املمنوح للجنة
الدولية وأنشطتها والقانون الدويل اإلنساين لفئات
مختلفة ،مبا يف ذلك حاملو السالح ومسؤولون
حكوميون ودوائر أكادميية وصحفيون ودوائر دينية
وممثلو املجتمع املدين واملجتمعات املحلية .

عىل وسائل التواصل االجتماعي واإلجابة عىل
أي أسئلة يودون طرحها .ويف محاولة لتسليط
الضوء عىل االحتياجات املتعلقة باستجابة اللجنة
الدولية يف اليمن ،أجرى دومينيك شتيلهارت،
مدير عمليات اللجنة الدولية يف جنيف ،مقابلة
تلفزيونية يف يونيو للتطرق لالستجابة اليت ُتنفذها
اللجنة الدولية يف جميع أحناء البلد ولتصحيح
املفاهيم اخلاطئة لدى البعض حول اللجنة
الدولية.

عمل فريق اإلعالم لدى للجنة الدولية جبد عىل
تسليط الضوء عىل تأثري احلرب عىل اليمنيني
يف جميع أحناء البلد ،وحض عىل احرتام القانون
الدويل اإلنساين وإرساء رسائل القانون الدويل
اإلنساين واإلسالم من خالل وسائل التواصل
اإلجتماعية اخلاصة هبا ،وتعزيز أنشطتنا لصاحل
املحتاجني وتقدمي معلومات للمساعدة يف العديد
من املواضيع مثل الوقاية من الوباء .وقد أصدرنا
 16بيا ًنا صحف ًيا ،مبا يف ذلك حول عمليات إطالق
رساح املحتجزين .عالوة عىل ذلك ،هسلت اللجنة
الدولية مهمة جمع محتوى لصحافية هولندي
يدعى فلورتيج ديسينغ ،الذي قدمت إىل اليمن
مع الصليب األحمر الهولندي ،هبدف تسليط
الضوء عىل النتاجئ اإلنسانية للزناع يف اليمن لدى
اجلمهور الهولندي واألورويب.

تنظيم اجتماعي مائدة مستديرة مع الصحفيني
يف عدن ،وافطارين مع الصحفيني ،أحدهما يف
عدن واآلخر يف صنعاء.

ومع تداول خرب عملية كبرية إلطالق رساح سجناء
يف بداية يناير بتسهيل من اللجنة الدولية،
عُ قد مؤمتر صحفي يف صنعاء لرشح دور اللجنة
الدولية ومشاركتها يف هذه العملية .و ُب ّ
ث عرض
مبارش عىل الفيسبوك للتواصل مع متابعينا

بث إعالن إذاعي عرب عدة محطات إذاعية مينية
لتعريف باللجنة الدولية ودورها يف اليمن.
لتوضيح الظروف اإلنسانية يف اليمن ،أنتجنا
مجموعة من املواد السمعية والبرصية اليت
تربز ،عىل سبيل املثال ،تأثري األلغام األرضية
عىل املدنيني واملشاكل اليت يواجهها األطفال يف
احلصول عىل التعليم والوضع يف الضالع .وتناقلت
املئات من وسائل اإلعالم املحلية واإلقليمية
والدولية هذه املواد اإلعالمية.
ودعمنا جمعية الهالل األحمر اليمين إلجراء
جلسات تواصل يف  22فرعًا لها يف جميع أحناء
اليمن.

ICRC

موظفي اللجنة الدولية يف حوار مع املستفيدين أثناء عملية توزيع مواد إغاثية يف محافظة مأرب
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Iscander Al-Mamari/ICRC

دورة تدريبية لـ  37صحف ًيا ً
مينيا حول فهم عمل اللجنة الدولية والقانون الدويل اإلنساين وسالمة الصحفيني ،يف  18 – 17ديسمرب 2019
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التعاون مع جمعية الهالل
األحمر اليمين

طائرة اللجنة الدولية الصليب األحمر وطواقم جمعية الهالل األحمر اليمين أثناء عملية نقل وإعاده محتجزين مت
اطالق رساحهم من السعودية إىل صنعاء
Indy Nassif/ICRC

40

67,100
شخص

ح ــر جلس ــات توعي ــة
نظمته ــا جمعي ــة اله ــال
األحم ــر اليم ــي ح ــول
املخاط ــر املتعلق ــة باأللغ ــام
ا ألرضي ــة
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حتظى اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر
اليمين برشاكة قوية مشرتكة قامئة عىل التعاون
ومتتد لعدة سنوات .كما تسهم اللجنة الدولية يف
بناء جمعية وطنية قوية من خالل بناء القدرات
الالزمة للقيام بواجبها اإلنساين .وعىل مدى العام
املايض ،ساعدت اللجنة الدولية فروع جمعية
الهالل األحمر عىل تلبية االحتياجات اإلنسانية
يف البالد .الدعم املقدم من اللجنة الدولية ساعد
جمعية الهالل األحمر عىل حتقيق األنشطة
التالية:
إجراء دورات تدريبية حول اإلسعافات األولية
ً
متطوعا يعملون يف مجال إعادة
لصاحل 185
إنشاء الروابط العائلية يف جمعية الهالل
األحمر.
نقل  4,352مصا ًبا و 407جثة.
اقامة دورات التوعية مبخاطر األلغام لصاحل
شخصا من أبناء املجتمعات املحلية
67,125
ً
يف املحافظات املزروعة باأللغام  /مخلفات
احلرب من املتفجرات .
اقامةدوراتتوعويةمبخاطرالكولريااستهدفت
 28,367من أبناء املجتمعات املتأثرة بالوباء.
توزيع  5,161مواد غذائية ،و 574مواد غري
غذائية و 300مواد مزنلية أساسية من
مخزون قمس التعاون التابع للجنة الدولية
وذلك مبشاركة أكرث من  32متطوعًا.
تدريب  200متطوع وأفراد املجتمع حول
االسعافات األولية.
ً
مريضا من احلجاج يف منفذ الوديعة
نقل 51
احلدودي إىل العيادة الصحية املتواجدة داخل
املنفذ احلدودي.
إقامة جلسات توعية يف مدرستني ابتدائيتني
يف مديرية املعال ،لصاحل  200مستفيد ،وأخرى
ً
مستفيدا يف عدن
يف دار املسنني لصاحل 50
تنفيذ ثالث فعاليات كبرية يف محافظة حلج:
التربع بالدم ملستشفى ابن خلدون ؛ تنظيم
مباراة كرة القدم للنازحني يف مخيم البيطرة؛
اىل جانب تنظيم زيارة اىل مدرسة ذوي
االحتياجات اخلاصة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

األنشطة اليت يقوم هبا رشكاء حركة
الصليب األحمر والهالل األحمر

االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر
قدم االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر الدعم جلمعية الهالل األحمر
اليمين لتنفيذ األنشطة التالية:

•

توفري املياه الصاحلة للرشب يف  31نقطة لتوزيع
املياه يف صنعاء وعمران وحجة وذمار استفاد
منها  763,115شخص (أي مبعدل حوايل
 182,000شخص يف ثالثة أهشر).

•

تغطية تكاليف التشغيل يف مركزين صحيني
يف فروع جمعية الهالل األحمر يف محافظيت
شبوة ورمية واللذان خيدمان ما ال يقل عن
ً
مريضا يف الشهر.
5,290
تركيب  100مرحاض يف  5مخيمات للنازحني
يف محافظة عمران لتلبية احتياجات 3,000
نازح.
توزيع مجموعات أدوات النظافة ( 2جراكن
(د ّبتني) ،علبتني سائل كلوروكس 100 ،قرص
كلور 6 ،قطع صابون و 4مواد تعقيم األيدي)
لصاحل  8,576أرسة يف ذمار وعمران وذلك
أثناء تنفيذ حملة تشجيع النظافة الشخصية.
توزيع  2,899حقيبة مدرسية عىل طالب
املدارس يف عمران وصنعاء وذمار.
اقامة دورات توعية مبخاطر الكولريا استهدفت
ً
شخصا يف محافظة رمية.
84,444
اقامة  8دورات تدريبية حول اإلسعافات
األولية استهدفت  200شخص من ابناء
املجتمع املحيل واملعلمني خالل يوليو يف
محافظيت ذمار واملهرة .
تركيب نظام ضخ املياه بالطاقة الشمسية يف
أربع قرى مبحافظة حجة استفاد منها 7,938
شخصا من أهايل املجتمع.
ً
تنفيذ دورات تدريبية حول اإلسعافات
األولية ركزت عىل مكافحة اإلقصاء من خالل
وصول اإلسعافات األولية ،استفاد منها
ً
ً
مدربا
فرعا مبشاركة 65
 2,700شخص يف 13
من جمعية الهالل األحمر اليمين .وزِّعت
املنشورات ومقاطع الفيديو عىل الفروع
لنرشها عىل املستوى املحيل.
تنفيذحملة التوعية املجتمعية مبخاطر الكولريا
يف محافظة رمية ،واليت سلطت الضوء عىل
الرتوجي لليوم العاملي لغسل اليدين من خالل
توزيع  2,000ملصق لتشجيع غسل اليدين.
وقد جنحت احلملة يف الوصول اىل حوايل
ً
شخصا.
36,720
وضع اللمسات األخرية عىل إعادة تأهيل مركز
كسمة الصحي التابع جلمعية الهالل األحمر
يف محافظة رمية.
بناء  30مرحاض مؤقت يف أربعة مخيمات
للنازحني يف عمران استفاد منها  290أرسة
نازحة (أي حوايل  2,000شخص خالل ثالثة
أهشر).

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

الصليب األحمر الدمناريك

قدم الصليب األحمر الدمناريك الدعم جلمعية
الهالل األحمر لتنفيذ األنشطة التالية:

•

إجراء تقييمحول رفع قدرات الفئات الضعيفة
لـ  50,000شخص يف صنعاء ،و 18,000
شخص يف املحويت ،و  24,000شخص يف
احلديدة هبدف تقييم االحتياجات املجتمعية
اليت ستساعد يف ختصيص برامج الصحة
وبرامج الدعم النفيس االجتماعي.

اللجنة الدولية للصليب األحمر  -تقرير خاص باألنشطة 2019

•

توفري املياه عرب الشاحنات يف  28خزان مياه
مت تركيبها يف محافظة املحويت ،استفاد منها
 188,400شخص من الفئات الضعيفة
والنازحني ( 20,800شخص يف الشهر).
تدريب ً 20
عامل صح ًيا يف املرافق الصحية يف
احلديدة وعدن عىل خدمات الصحة األولية.
تدريب جلان الصحة املجتمعية يف عدن
عىل مهارات الصحة واالتصال األساسية
الستهداف املناطق اليت يصل عدد املستفيدين
شخصا (ذكور 21:وإناث.)12:
فيها اىل 33
ً
إعادة تأهيل ثالث مرافق صحية ( يف عدن
وإب واملحويت) تعمل عىل استقبال 49,000
مستفيد.
توفري املياه يف  6خزانات متواجدة يف محافظة
شخصا من الفئات
إب استفاد منها 17,167
ً
الضعيفة والنازحني بصورة هشرية.
إقامة دورتني تدريبيتني حول االسعافات
األولية النفسية لصاحل  35عام ً
ال يف مراكز
الرعاية الصحية األولية يف  5فروع (صنعاء ،
املحويت  ،احلديدة  ،إب  ،عدن).
إقامة دورتني تدريبيتني حول املبادئ
األساسية للصحة العقلية لصاحل  35عام ً
ال
يف مراكز الرعاية الصحية األولية يف الفروع
اخلمسة املذكورة أعاله.
تنفيذ خدمات التوعية الصحية يف محافظة
شخصا.
املحويت اليت استفاد منها 753
ً
إقامة دورات تدريب عىل اإلسعافات األولية
للصحة املجتمعية يف املحويت وعدن وصنعاء
واحلديدة وإب استهدفت  1,200متطوع يف
مجال الصحة املجتمعية.
تنفيذ خدمات التوعية الصحية يف صنعاء
شخصا.
وإب استهدفت 6,576
ً
إقامة دورة تدريب حول تعزيز الصحة يف
فرعي صنعاء واحلديدة لصاحل  690متطوعًا يف
مجال الصحة املجتمعية.
تسليم مشاريع مياه الرشب يف وادي بن عيل
يف مدينة سيئون ،يستفيد منها 20,736
شخصا.
ً
دعم مبادرة “استجابة التدخل الطارئ “
التابعة ملؤسسة مياه الريف يف سيئون ،من
خالل توفري  4مضخات مياه يستفيد منها
 92,344شخص.
توريد وتركيب نظام جديد يعمل بالطاقة
الشمسية مع وحدة ضخ غاطسة لصاحل
مرشوع مياه شوافل يف مديرية اخلبت مبحافظة
شخصا.
املحويت والذي يستفيد منه 9,533
ً
إقامة جلسات توعية لتشجيع النظافة يف
املرافق الصحية واملجتمعات املحيطة هبا يف
محافظة املحويت واليت يستفيد منها 1,500
شخص.
توزيع  1,317مجموعة نظافة خاصة باملياه
والرصف الصحي يف املحويت ،استفاد 1,317

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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أرسة نازحة والفئات املعرضة من املجتمعات
املستضيفة.
ق
إضافة غرفة للعناية املركزة يف مس األطفال
مبستشفى سيئون واليت ختدم ما ال يقل عن
 3000طفل من مديريات سيئون وترمي وشبام
دعم مركز بين حشيش الصحي يف محافظة
صنعاء جبهاز أشعة سينية يستهدف 6,400
مستفيد.
ومشل الدعم املقدم من الصليب األحمر
الدمناريك لصاحل جمعية الهالل األحمر اليمين
اآليت:
تزويد مخازن مقر جمعية الهالل الرئييس
باألدوية جرى توزيعها عىل 104,000
مستفيد.
تزويد املرافق الصحية التابعة جلمعية الهالل
األحمر يف عدن ،احلديدة ،املحويت ،وصنعاء
باألدوية لصاحل  279,000مستفيد.

•
•

•
•
•

الصليب األحمر األملاين

قدم الصليب األحمر األملاين الدعم جلمعية
الهالل األحمر اليمين لتنفيذ األنشطة
التالية:

•
•
•

إجراء  3,500جلسة غسيل كىل يف مركز ابن
سينا لغسيل الكىل مبدينة املكال
إجراء  1,599جلسة غسيل كىل يف مركز عزان
لغسيل الكىل مبحافظة شبوة
توفري مياه الرشب عرب الشاحنات يف 46
نقطة مياه يف عمران وحجة والعامصة صنعاء
ومحافظة صنعاء (بكمية تصل اىل 227,500
لرت يف الشهر) لصاحل  120,000مستفيد
( 23,000مستفيد يف كل ثالثة أهشر)
توفري  227,500لرت من املياه النظيفة يف مركز
لذوي االحتياجات اخلاصة يف صنعاء عىل
أساس هشري
ً
توفري اخلدمات لـصاحل  1,024مستفيدا عرب
خدمات العيادة املتنقلة يف مديرية مقبنة.
تزويد بنك الدم املركزي يف صنعاء بـ 5,000
كيس دم مفرد
توزيع  1,370مجموعة من مستلزمات
النظافة عىل املستفيدين من مرشوع
توفرياملياه عرب الشاحنات يف محافظة صنعاء
يف  12نقطة مياه.
ومشل الدعم املقدم من الصليب االحمر
األملاين ما ييل:
–تزويدفروع املرافق الصحية التابعةجلمعية
الهالل األحمر اليمين يف حجة وعمران
وتعز باألدوية األساسية وتكاليف التشغيل
واجياد احللول ،واحلوافز املالية للموظفني،
والوقود واألكسجني لتقدمي خدمات
شخصا
استفاد منها حوايل 149,658
ً
خالل عام .2019

•

•
•
•
•

6,035
أرسة

اس ــتفادت م ــن
الغذائي ــة وامل ــواد
األساس ــية ال ــي
جمعي ــة اله ــال
ا ليم ــي

امل ــواد
املزنلي ــة
وزعته ــا
األحم ــر
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جمعية الهالل األحمر القطري

ً
مرفقا
دعمت جمعية الهالل األحمر القطري 27
ً
صحيا (مستشفيات ومراكز صحية) من خالل
التربع باألدوية واملستلزمات الطبية وكذلك
األدوات واملعدات الطبية ودفع احلوافزاملالية
واقامة التوعية الصحية وتوفري املياه والوقود
وتسهيل اقامة الدورات التدريبية واحالة احلاالت
املرضية اىل جانب توفريالنفقات التشغيلية
األخرى .وتقع هذه املرافق الصحية املدعومة يف
 4محافظات مشلت تعز واحلديدة وأمانة العامصة
والضالع.

قدمت هذه املرافق الصحية الرعاية الصحية
األساسية والطارئة لعدد من املستفيدين
عىل النحو التايل:

•

اجمايل عدد االستشارات الطبية 435,442
استشارة لصاحل املرىض املرتادين لقمس
العيادات اخلارجية
إجمايل عدد احلاالت املتعلقة باألمراض
املعدية مبا يف ذلك تفيش األوبئة  30,267حالة
إجمايل عدد االستشارات للمرىض اجلدد ممن
يعانون من ارتفاع ضغط الدم  96,079حالة
اجمايل احلاالت الطبية الطارئة اليت تلقت
خدمات إنقاذ احلياة (رعاية الطوارئ) 18,832
حالة
معاجلة  8,805حالة سوء التغذية احلاد
الوخيم وسوء التغذية احلاد املعتدل لألطفال
دون سن اخلامسة
عدد األطفال الذين مت تطعيمهم يف جميع
مرافق الرعاية الصحية ً 11,328
طفل
ً
تقدمي الرعاية الصحية لصاحل  66,470طفل يف
قمس العيادات اخلارجية
إجمايل عدد املستفيدين من خدمات الرعاية
الصحية اإلجنابية  115,957حالة (الرعاية ما
قبل الوالدة وما بعد الوالدة ،الوالدة القيرصية
والطبيعية).
عدد احلاالت الطبية الطارئة اليت تلقت
خدمات إنقاذ احلياة (رعاية الطوارئ) 520
حالة
العدد اإلجمايل لالستشارات املقدمة ملرىض
غسيل الكىل (استشارات الفشل الكلوي)
 6,938حالة
إجمايل عدد األطفال الذين استفادوا من
توفري أجهزة السائل النخاعي  88حالة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

وقدم الهالل األحمر القطري الدعم لربنامج
خدمات الرعاية الصحية لالجئني يف مدينة
صنعاء من خالل توفري الرعاية الصحية األولية
والرعاية الصحية الثانوية حلوايل 50,000
ً
الجئ يف مدينة صنعاء .وقدم ً
دعما
أيضا
ً
آخرا لصاحل مركزين للرعاية الصحية األولية
يستقبالن الالجئني واليمنيني:
–مركز الرحيب الصحي يف حي الصافية
(مديرية الصافية)
–مركز احلايف الصحي يف حي اخلفجي
(مديرية السبعني).
–قدم الهالل االحمر القطري مساعدة
نقدية حلوايل  4,363ناز ًحا ،خاصة ممن
قدموا من احلديدة عرب مرشوع االستعداد
لفصل الشتاء يف محافظة الضالع
ومحافظة صنعاء ومدينة صنعاء
– وزّع الهالل االحمر القطري  4,542سلة
غذائية يف محافظيت الضالع واحلديدة
( 2,271يف الضالع و 2,271يف احلديدة).
–استكملالهاللاالحمرالقطريمرشوعي
ايواء يف محافظيت أبني واحلديدة.
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مهمة

اللجنة الدولية للصليب األحمر هي منظمة إنسانية محايدة
ومستقلة وغري متحزية مهمتها إنسانية حبتة تقوم عىل
احلفاظ عىل حياة وكرامة ضحايا الزناع املسلح وحاالت العنف
األخرى ،وتقدمي املساعدات لهم.
وتسعى إىل ختفيف املعاناة من خالل نرش وتعزيز القانون
الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية الدولية.
تأسست اللجنة الدولية يف عام  ،1863استنادا إىل اتفاقيات
جنيف واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
وتقوم بتوجيه وتنسيق األنشطة الدولية اليت تنفذها احلركة يف
أماكن الزناعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.

بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف صنعاء
ش بغداد .ش رقم  .19مزنل رقم  20صنعاء ،اليمن  -ص_ب2267:
ت + 967 1 467873 /4 /0 - 213944 :ف+ 967 1 467875 :
بريد إلكرتوينsan_sanaa@icrc.org :
:ملزيد من املعلومات
www.icrc.org/ye
facebook.com/ICRCye
twitter.com/icrc_ye
WhatsApp +967 737503687

البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر يف عدن
مزنل رقم26 :ب ،منطقة اجلالء ،مديرية خور مكرس
ت+ 967 2 233172 :
ف+ 967 2 234989 :
بريد إلكرتوينade_aden@icrc.com :

Report

8005544

اتصل بنا مجاناً من الساعة
 08:00صباحاً إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــاع ـ ــة  4:30مسا ًء
م ــن األحـ ـ ــد إل ــى الـخـم ـ ـيــس

