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محتجز سابق يحتضن أحد أقاربه لدى وصوله إلى مطار سيئون في إطار واحدة من أكبر عمليات اإلفراج

التي يسرتها اللجنة الدولية منذ عقود.
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ICRC

مركز رعاية مرضى كوفيد 19-التابع للجنة الدولية بعدن
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الوصــول للرعاية الصحية
والمرافق الطبية

األنشطة حسب المحافظة
المحويت

حضرموت
مأرب

صعدة

الحديدة

صنعاء

ذمار
عدن
تعز

إب

الضالع

الدعم المقدم للمستشفيات

المياه والصرف الصحي والنظافة

مركز رعاية مرضى كوفيد19-

البناء وإعادة التأهيل

التبرع بالمولدات الكهربائية وقطع الغيار

الترميمات الكهربائية

تأهيل ثالجات الموتى

عيادة الكراسي المتحركة

دعم وحدات إنتاج األوكسجين

برنامج التأهيل الحركي  -خدمات

أقراص الكلور

برنامج التأهيل الحركي -أجهزة
5

المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األولية

1.33

44

مرفق صحي

مرفقا للرعاية الصحية األولية و 14مستشفى)
(30
ً
بشكل أساسي ومنتظم بمستلزمات طبية
عمت
ُد
ٍ
ومـجـموعـات أطـقـم جـرحـى األسـالحـة ومـعـدات
الوقاية الشخصية ومعدات طبية.

776

إستشارة طبية

ُقدمــت فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة
والمستشــفيات التــي تدعمهــا اللجنــة الدوليــة
( 845,461إستشــارة فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة
األولية و  478,662إستشــارة في المستشــفيات).

13,359

52,179

ُقدم ــت ف ــي مرك ــز رعاي ــة مرض ــى
كوفيـــد 19-فـــي عـــدن (330
إستشــارة  101 -حالــة رقــود و51
حالـــة إحالـــة إلـــى وحـــدة العنايـــة
المركـــزة  294 -فحـــص خـــاص
بكوفيـــد.)19-

ٌأجـريــت فــي مـرافـــق الـرعـايــة
الصحيـة االولية والمستشـفيات
المدعومـة مـن اللجنـة الدوليـة
( 8,853حالـة والدة فـي مرافـق
الرعاية الصحية األولية و4,506
حالـة والدة فـي المستشـفيات).

ما قبل الوالدة جرى تقديمها
في المرافق الصحية المدعومة
من اللجنة الدولية.

32,384

155,333

39

ٌأجري ــت فــ ــي الـمـسـتـشـفـيـ ــات
المدعوم ــة م ــن اللجن ــة الدولي ــة.

جرى عالجها في  39مستشفى
بشكل منتظم.
مدعوم
ٍ

بـشـكـل مـنـتـظـم
تـم دعـمـهـا
ٍ
بـمـجـمـوعـات أطـــقـم جــراحـيـــة
ومعدات الوقاية الشخصية.

خدمة طبية

عملية جراحية

6

مليون

حالة والدة

حالة رقود

إستشارة

مستشفى

تحسينات البنية التحتية للمرافق الصحية

9

8

ترميمات كهربائية

ُنفــذت فــي  8مرافــق صحيــة بمــا فــي ذلــك إعــادة
تأهي ــل مبن ــى المحط ــات الفرعي ــة وتوري ــد وتركي ــب
أنظمـــة الطاقـــة الشمســـية وأجهـــزة التكييـــف
واســـتبدال األلـــواح والكابـــات الكهربائيـــة.

مولدات كهربائية

تم التبرع بها من قبل اللجنة الدولية في  9مرافق
صحية بطاقة إجمالية تبلغ  2,140كيلو فولت
أمبير .كما تبرعت اللجنة الدولية بزيت مولدات
صحيا لضمان استمرارية
مرفقا
وقطع الغيار لـ 16
ً
ً
إنتاج الكهرباء.

13

ً
صحيا
مرفقا
ً

اســـتفادت مـــن أعمـــال البنـــاء
والتأهيـــل التـــي نفذتهـــا اللجنـــة
الدوليـــة فـــي غـــرف العمليـــات
واألشـــعة ومـــا إلـــى ذلـــك.

Basheer Al-Selwi /ICRC

200

إسطوانة أكسجين

تبرعــت بهــا اللجنــة الدوليــة .كمــا
ركبـــت اللجنـــة الدوليـــة محطـــة
أكس ــجين طبي ــة ف ــي مستش ــفى
الكوي ــت.

أحد أطباء اللجنة الدولية يعتني بمريض مصاب بفيروس

كوفيد 19-في مركز رعاية مرضى كوفيد 19-التابع للجنة الدولية
في عدن.

7

6

منظومات مياه

جرى إعادة تأهيلها في  6مرافق
صحية ،من خالل توفير المياه
وصــيــانــة مـــحـطــات مــعـالــجـة
الـمـيـاه والـتـبـرع بـخـزانـات مـيـاه
وإعادة تأهيل شبكات المياه.

454,000

3

تبرعت بها اللجنة الدولية لعدد 11
صحيا الي جانب جهاز انتاج
مرفقا
ً
ً
الـكلــور ،ومـسحوق كـلور وأطـقم
تــنــظــيــف وأطـقــم االسـتـجـابـة
للكوليرا لبعض المرافق الصحية
فيما يخص دعم التعقيم.

جــرى إعــادة تـأهـيـلـهــا فـــي 3
مـسـتـشـفـيــات مـخـتــلفة (نقـل
مبنـى الثالجة ،اسـتبدال وتركيب
مـكـبــس جـديــد ،تــركيب ثالجــة
موتـى).

قرص كلور

ثالجات موتى

التدريب وغيره من الدعم

20

قابلة

تلقت التدريب في مجال الرعاية التوليدية الطارئة
ورعاية حديثي الوالدة الشاملة في الضالع بالتنسيق
مع وزارة الصحة العامة والسكان.

جلسة تدريبية على اإلسعافات األولية

عق ــدت لع ــدد  210حام ــل س ــاح و 10م ــن عم ــال
الرعاي ــة الصحي ــة.
8

Fareed Al-Homaid/ICRC
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إحدى الشحنات الطبية التي وصلت الي البلد
عبر مطار صنعاء الدولي.

برنامج التأهيل الحركي

3,800

واقي وجه

انتجهـــا فنيـــون ماهـــرون بتصاميـــم مبتكـــرة ووزعـــت
للمرافـــق الصحيـــة المدعومـــة مـــن اللجنـــة الدوليـــة.

1

49,791

خدمة

قدمـــت فـــي مراكـــز التأهيـــل
الحرك ــي المدعوم ــة م ــن اللجن ــة
الدوليـــة فـــي  5محافظـــات.

عيادة كراسي متحركة

دشنت بصنعاء بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل
المعاقيين وتقدم خدمات سريرية عالية الجودة.

200

خدمة لبرنامج التأهيل الحركي

ُقدمت للناس في المناطق النائية كبرنامج توعية
يقوم به فريق التأهيل الحركي للجنة الدولية في
صنعاء وصعدة وعدن.

Wagdi Almaqtari/ICRC

عاما بترت ساقه  ،وحصل
عبد الله جابر  ،طفل يبلغ من العمر ً 14

على ساق صناعية وتلقى العالج الالزم في مركز التأهيل الحركي

بصنعاء المدعوم من اللجنة الدولية.

35,728

جهاز تأهيل حركي

ٌقدمـــت فـــي  5مراكـــز للتأهيـــل
الحركـــي مدعومـــة مـــن اللجنـــة
الدولي ــة ،بم ــا ف ــي ذل ــك االجه ــزة
الـصـنـاعـيــــة و  31,049جـهــــــــاز
تقويم ــي و  3,627جه ــاز مس ــاند
و  121كرســي متحــرك و14,063
جلس ــة ع ــاج طبيع ــي.

200

شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة

جرى احالتهم الي الدعم المقدم
نظرا
من قسم األمن الغذائي
ً
لوضعهم االقتصادي الضعيف.
9

Abdulellah Swad/ICRC

قافلة تابعة للجنة الدولية في طريقها إليصال المساعدات في مديرية حيدان بصعدة.
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الدعم المقدم للمجتمعات
الضعيفة وللنازحين

األنشطة حسب المحافظة
مأرب

صعدة
حجة
الحديدة

صنعاء

ريمة
الضالع

عدن
لحج

تعز

تحصين وعالج المواشي

المواد المنزلية األساسية

مساعدات غذائية

مواد زراعية

مساعدات نقدية

11

توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة

1,617,997

490,266

قدمـت لهـم المسـاعدة بحصـص غذائيـة ومـواد منزليـة أساسـية
ومسـاعدات نقديـة غيـر مشـروطة ومنـح نقديـة لتعزيـز ُسـبل العيـش.

اســتفادوا مــن توزيــع الحصــص
الغذائيــة.

شخصا
ً

دعم سبل العيش واألنشطة المدرة للدخل

210,127 2,381,881

رأس ماشيه

جــرى عالجهــا وتحصينهــا ،حيــث
بلــغ العــدد االجمالــي لمربــي
المواشــي الذيــن اســتفادوا مــن
الخدمــة 67,946 ،شــخص.

3,500

مزارعا
ً

حصلــوا علــى منــح نقديــة لشــراء
البــذور واالســمدة.

12

شخصا
ً

اســـتفادوا مـــن المنـــح النقديـــة
متعـــددة االغـــراض.

شخصا
ً

المستلزمات المنزلية األساسية

359,387
شخصا
ً

ICRC

حـصـلــــوا عــــلى مــــواد مـنـزلـيــــة
أساســـية.

خالل دورة تدريبية للجنة الدولية حول أساسيات تربية النحل
واستخدام الخاليا الحديثة في مديريات تبن والمالح بمحافظة

لحج.

Ali Najeeb/ICRC

توزيع عدة صيد لـ  1500صياد في مديريتي ذوباب والخوخة بمحافظتي تعز والحديدة لمساعدتهم على

استعادة سبل عيشهم ودخلهم.
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ICRC

حفار تبرعت به اللجنة الدولية للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صعدة لتعزيز التأهيل
والصيانة المنتظمة لشبكة إمدادات المياه واآلبار في المدينة.

الـمـيـاه والـصـرف الـصـحـي
والبنـاء
14

األنشطة حسب المحافظة
مأرب

المحويت

صعدة
حجة
عمران
الحديدة
ذمار

صنعاء

عدن

إب
البيضاء

أبين

صنعاء:

عدن:

إب:

تعز:

صعدة:

ذمار:

الحديدة:

عمران:

لحج:

حجة:

البيضاء:

المحويت:

أبين:

مأرب:

تعز
لحج

15

4.5

مليون

لترا من الماء
ً

تبرعت بها اللجنة الدولية ووزعت
الي  6سجون مركزية من خالل
االستجابة الطارئة لنقل المياه
بالشاحنات.

1

240

جرى حفره (بعمق  400متر) و3
أبار أخرى تم دعمها ببناء جدران.

جرى التبرع بها لمشاريع مياه
مختلفة لضمان إمدادات المياه
المستدامة.

بئر

لوح شمسي

9

شبكات مياه

تم دعمها بأعمال صيانة وقطع
غـيـار وأدوات لـضـمان الــوصــول
للمياه اآلمنة بشكل مستدام.

16

مضخة غاطسة

16

ICRC

تــم تركيبهــا فــي  9مســاجد ،إلــى
جــانـ ــب  3محـركـ ــات مـضـخـ ــات
غاطســـة و 3مضخـــات بتـــرول
تـــم التبـــرع بهـــا ألحـــد فـــروع
الـمـؤسـســـة الـمـحـلـيـــة لـلـمـيـــاه
والصـــرف الصحـــي.

أحـــد مهندســـي اللجنـــة الدوليـــة يشـــرف علـــى تســـليم مولـــدات
كهربائي ــة تبرع ــت به ــا اللجن ــة الدولي ــة للمؤسس ــة المحلي ــة للمي ــاه

والصـــرف الصحـــي بتعـــز.

600

لترا
ً

من سوائل التبريد

تبرعـــت بهـــا اللجنـــة الدوليـــة
لـلـمـؤسـسـة الـمـحـلـيـة لـلـمـيــاه
والصـــرف الصحـــي فـــي المخـــا
لتشــغيل اآلبــار لضمــان اإلمــداد
المســـتدام للميـــاه النظيفـــة.

168

679,600

تــــبــرعـــت بـــه الـلـجـنـة الــدولــيــة
لـــمرافق مختلفة لدعم استدامة
الطاقة وبالتالي ضمان اإلمداد
المستدام للمياه النظيفة.

تــم التبــرع بهــا إلــى  8مــن فــروع
الـمـؤسـسـة الـمـحـلـيــة لـلـمـيــــاه
والـصـرف الــصــحـي لـتـشـغـيــــل
أيض ــا ،ت ــم تركي ــب خ ــزان
اآلب ــارً .
وقـــود بســـعة  5000لتـــر ألحـــد
فـــروع المؤسســة المحليــة وبنــاء
غــرفـــة مـعـدنـيـــة لـخــــزان وقــــود
لف ــرع آخ ــر.

فلتر

لترا
ً

من الوقود

4

مولدات كهربائية

تـبـرعـــت بـهـــا الـلـجـنـــة الــدولـيـــــة
لـــ  3مــ ــن فــ ــروع الـمـؤسـســــ ــة
الـمـحـلـيـ ــة لـلـمـيـ ــاه والـصــــ ــرف
الصح ــي ودعم ــت  12ف ــرع آخ ــر
بقط ــع غي ــار إس ــتهالكية وزي ــوت
تشـــحيم وخدمـــات الصيانـــة.

17

285,000

6

تبرعت بها اللجنة الدولية للمرافق
الـصـحـية وللـمـؤسـسة المحلية
للمياه والصرف الصحي ،كما تم
التبرع بـ  1,440كجم من مسحوق
الـكـلـور ومـجـمـوعـات كـواشــف
فحص  WATAو 90جهاز النتاج
الكلور و 20جهاز النتاج كلور و25
كجم من هيدروكسيد الصوديوم.

تــم إعادة تــأهيلها فــي  5ســـجون
ودارا لــأليــتـــام مــع الــتـــبـرع بـ 6
ً
مـضـخـات صـرف صـحي متنقلة
مـع قطع غيارها وملحقاتها ألحد
فـروع المؤسسة المحلية للمياه
والصرف الصحي.

قرص كلور

شبكات صرف صحي

3

معدات ثقيلة

تبرعـت بهـا اللجنـة الدولية لفروع
مـخـتـلـفــة للـمـؤســسة المحليـة
للميـاه والصـرف الصحـي وجـرى
دعــم فـرع آخـر بــصيانة المعدات
الثقيلة.

فريق اللجنة الدولية للصليب األحمر يشرف على تركيب منظومة طاقة شمسية في المؤسسة المحلية

للمياه والصرف الصحي في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
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40

طربال

ج ــرى التب ــرع به ــا لتغطي ــة س ــاحة
أحــد الســجون لحمايــة المحتجزين
مــن أشــعة الشــمس.

2

10

أماكن حجر صحي

ٌدعمـــت بمـــواد مختلفـــة مثـــل
خزان ــات المي ــاه وفلت ــرات تنقي ــة
الميـــاه وخيـــام وأدوات تنظيـــف
وســـات مهمـــات معدنيـــة.

من فروع جمعية
الهالل األحمر اليمني

جرى إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

3

من فروع المؤسسة
المحلية للمياه
والصرف الصحي

قــــدم لــــهــا الـــدعـــم بـــمـعـــدات
تــكـنـووجــيا الـمـعـلـومـــات مـــثل
السـيرفر الرئيسـي والكمبيوتـرات
ونقـاط الشـبكة ومـا إلـى ذلـك.

Fatehi Hamid/ICRC

3

أماكن لإليواء

(90متر مربع) تبرعت بها اللجنة
الدولية وركبتها الستضافة 380
مهاجرا في مدينة صعدة.
ً
19

Mubarak Saeed/ICRC

محتجزون سابقون يستقلون طائرة اللجنة الدولية في مطار عدن في إطار واحدة من أكبر عمليات
اإلفراج التي يسرتها اللجنة الدولية منذ عقود.

20

حماية المدنيين

1,485

1,056

ً
سابقا
محتجزً ا

ٌأطل ــق س ــراحهم ونقل ــوا ال ــي منازله ــم ف ــي إط ــار
واح ــدة م ــن أكب ــر عملي ــات اإلف ــراج الت ــي يس ــرتها
اللجن ــة الدولي ــة من ــذ عق ــود.

91

قاصرا
ً

رابط عائلي

تــم اعادتهــا مــن خــال توزيــع  1080رســالة مــن
رســائل الصليــب األحمــر و  303رســالة شــفوية
موجــزة ،عــاوة علــى تيســير  102مكالمــة هاتفيــة.

43

مكان إحتجاز

174
شخصا
ً

تم لم شملهم بافراد عائالتهم
عقب تتبع عائالتهم ،وجرى دعم
 89من القاصرين الذين جرى لم
شملهم بمساعدات نقدية.

زارتـهـا الـلـجـنـة الــدولـية في أرجاء
البلــد لضمان حصــول المحتجزين
عل ــى ظ ــروف معيش ــية مناس ــبة
وتمكينهـــم مـــن التواصـــل مـــع
أســرهم ومعاملتهــم بكرامــة فــي
جمي ــع األوق ــات.

مــن مــتـطـوعـي جـمـعية الــهالل
األحــمــر ،وحـــــامــلــي الـســــالح،
ومنتســبي الســلطات العســكرية
والـمـدنـيــــة ذات الـعــــاقة ،تـــم
تـدريـبـهـ ــم مـ ــن قــبــ ــل الـلـجـنــ ــة
الـــدولـــيــــــة فـــي مــــجـــال اإلدارة
الكريم ــة لجث ــث الموت ــى.

300

2

125

جثة مجهولة الهوية

ٌدفنــت بشــكل مؤقــت مــن قبــل
الس ــلطات المعني ــة بدع ــم فن ــي
م ــن اللجن ــة الدولي ــة.

شاحنة تبريد

تبرعـــت بهـــا اللجنـــة الدوليـــة
لجمعي ــة اله ــال األحم ــر اليمن ــي
لضم ــان اإلدارة الكريم ــة لجث ــث
الموتـــى.

مفقودا
ً

ســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة فـــي
الكشـــف عـــن مصيرهـــم.

21

Fareed Al-Homaid/ICRC

متطوعو جمعية الهالل االحمر اليمني وموظفو اللجنة الدولية يحضرون لتوزيع المساعدات في مديرية
قعطبة بمحافظة الضالع.

22

التعاون مع جمعية الهالل
األحمر اليمني

الدعم المقدم من اللجنة الدولية للصليب األحمر لجمعية الهالل
األحمر اليمني

219,968

4,653

سـلمت للإدارة العامـة لجمعيـة
الهلال األحمـر اليمنـي.

مــن مجتمعــات مختلفــة حضــروا
جلســـات توعويـــة حـــول مخاطـــر
االلغ ــام.

من معدات الوقاية
الشخصية

60,781

شخصا
ً

شخصا
ً

اسـتـفـادوا مـن تـوزيـع الـحـصـص
الــغـذائــــيـة والـمــــواد الـمـنـزلـيــة
األساسية للمجتمعات الضعيفة.

130,000

ملصق خاص بكوفيد19-

جــرى توزيعهــا لرفــع الوعــي .كمــا
أســتفاد  ،98,412حضــروا مــن
مـجـتـــمعات مـحـــلية مـختـــلفة،
مــن الجلســات التوعيــة عــن
كوفيــد .19-وجــرى تدريب 1,063
متطوعــا مــن جمعيــة الهــال
ً
األحمــر اليمنــي حــول اإلجــراءات
الوقائيــة مــن كوفيــد.19-

ICRC

متطوع من جمعية الهالل األحمر اليمني يساعدة إمراه خالل
توزيع إغاثة مقدمة من اللجنة الدولية في مأرب.

3,426

جريح سالح

و  328جثة جرى نقلهم.
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الدعم المقدم من اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر لجمعية الهالل األحمر اليمني

182,000

673,312

24,150

أستفادوا من نقاط توزيع المياه
النظيفة في  4محافظات.

أستفادوا من الدعم المقدم لـ 3
مرافق رعاية صحية مثل معدات
الـوقـايـة الـشـخـصـيـة والـحـوافـز
والتكاليف التشغيلية و األدوية.

أسـتـفادوا مـن تـوزيع الـحصص
الـــغـــذائـيــة والـمــواد الـمـنـزلـيـة
األساسية للسكان األشد احتياجا
والمتضررين من األمطار الغزيرة
والسيول.

شخصا
ً

شخصا
ً

شخصا
ً

دعم الصليب األحمر النرويجي لجمعية
الهالل األحمر اليمني

1,050
متطوعا
ً

من جمعية الهالل األحمر اليمني جرى
تـدريـبـهم فــــي مجال اإلسعافات األولية.

مرافق صحية

تم دعمها من خالل توفير المعدات الطبية
والمستلزمات والمياه والصرف الصحي.
24

ICRC

3

موظفو اللجنة الدولية يسلمون شاحنتين تبريد لجمعية
الهالل األحمر اليمني لتعزيز قدرتها على مساعدة
السلطات الـمـعـنـيـة فـي اإلدارة الـكـريـمـة لـجـثـث الـموتى.

دعم الصليب األحمر الدنماركي لجمعية الهالل األحمر اليمني

25,643

303,409

4,112

أســـتـفـــادوا مــــن الــمــشــاريـــــع
المجـــتمعية الــــصغيرة والـــتي
تشــمل توريــد :مكائــن الخياطــة،
عربــات بشــكل دراجــة ،إعــادة
تأهيــل المــدارس ومــا إلــى ذلــك.

أسـتـفـادوا مـن الـدعـم الـمـقـدم
لـ  10مـرافـق صــحـيـة تـابـعـة
لجمعية الهالل األحمر اليمني
مثل معدات الوقاية الشخصية
وأدوية ومعدات طبية ومياه
وطاقة شمسية.

أس ــتفادوا م ــن خدم ــات التوعي ــة
الصحيـــة التـــي نٌ فـــذت فـــي
 41منطقـــة بالتنســـيق مـــع
الســـلطات الصحيـــة المعنيـــة.

شخصا
ً

شخصا
ً

طفل
ً

33,351

شخصا
ً

أستفادوا من مشاريع توفير المياه المنفذة في
نازحا استفادوا
محافظتي إب والمحويت (ً 26,133
من توفير المياه النظيفة و 7,218استفادوا من
اعادة تأهيل مشاريع مياه الشرب).

59,432

شخصا
ً

مــن المجتمعــات الضعيفــة اســتفادوا مــن عمليــات
توزيـــع الحصـــص الغذائيـــة والمـــواد المنزليـــة
األساســـية.
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دعم الهالل األحمر القطري لجمعية الهالل األحمر اليمني

114,741

218,534

39,410

أســتفادوا مــن الدعــم المقــدم لـــ
صحي ــا مث ــل التلقي ــح
 12مرك ــزً ا
ً
ورعايــــة الـحـوامــــل واألدويـــة
والمعـــدات الطبيـــة الـــخ.

اســتفادوا مــن حزمــة الحد األدنـــى
لخدمـــات الرعايـــة الصحيـــة فـــي
مخيمـــات النازحيـــن فـــي تعـــز
والحديـــدة.

جرى دعمهم بمواد إيواء أمنة
ومناسبة ومواد منزلية أساسية
لألسر النازحة واألشد عوزً ا.

301,539

1,811

6,090

بئــرا
اســتفادوا مــن تأهيــل ً 36
يدويــا بمضخــات وخزانــات ميــاه.
ً

أستفادوا من جلسات الغسيل
الكلوي وأدوية زراعة الكلى
والفشل الكلوي والفلترات.

حصلوا على مالبس العيد
في إطار الدعم المقدم لألسر
الضعيفة.

شخصا
ً

شخصا
ً

شخصا
ً

ً
مريضا

شخصا
ً

طفال
ً

دعم الصليب األحمر األلماني لجمعية الهالل األحمر اليمني

30,000

36,519

أستفادوا من المياه المقدمة على
أساس شهري في  3محافظات.

استفادوا من الدعم المقدم للمرافق
الصحية التابعة لجمعية الهالل األحمر
اليمني في حجة (معدات طبية،
وحوافز وتكاليف تشغيلية).

شخصا
ً
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شخصا
ً

Basheer Al-Selwi /ICRC

خالل ندوة للجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنساني كجزء من مهمتها في تعزيز حماية
المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

اإلعـــام وتعزيـــز القانـــون
الدولـــي اإلنســـاني

95

جلسة وندوة توعوية

عقدت لرفع الوعي حول القانون
الـــــدولـــي اإلنــســـانـي ومــهـمـة
وانشطة اللجنة الدولية.

100

32

أجريت مع وسائل إعالم مختلفة
لـتـسلـيــط الـضـوء عـلى الـوضـع
اإلنساني في اليمن ودور اللجنة
الــدولـــيـة فــي تـخـفـيـف مـعـاناة
السكان.

تم إنتاجها لتسليط الضوء على
الـوضــع اإلنـسـانـي فــي الـيـمـن
واســتــجــابـــة الـلـجـنـة الــدولـــيـة
وأنـشـطتها.

مقابلة

مادة مرئية ومسموعة
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مهمة اللجنة الدولية

اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة لها

مهمة إنسانية بحتة تتمثل في حماية حياة وكرامة ضحايا النزاع المسلح

وحاالت العنف األخرى وتقديم المساعدة لهم.

وتسعى اللجنة الدولية جاهدة أيضا إلى تفادي المعاناة بنشر أحكام القانون

الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها.

أنشئت اللجنة الدولية عام  1863وقد انبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وهي توجه وتنسق األنشطة
الدولية التي تنفذها الحركة أثناء النـزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.

لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل
معنا عبر رقمنا المجاني من الساعة
ً
مساء
صباحا إلى الساعة 4:30
08:00
ً
مـــن األحد إلى الخميـس

8005544

لمزيد من المعلومات:
www.icrc.org/ye

facebook.com/ICRCye
twitter.com/icrc_ye
WhatsApp +967 737503687

بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في صنعاء

ش بغداد .ش رقم  .19منزل رقم  20صنعاء  -ص_ب2267:

ت + 967 1 467873 /4 /0 - 213944 :ف+ 967 1 467875 :

بريد إلكترونيsan_sanaa@icrc.org :

البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر في عدن

منزل رقم26 :ب ،منطقة الجالء ،مديرية خور مكسر
ت+ 967 2 233172 :

ف+ 967 2 234989 :

بريد إلكترونيade_aden@icrc.com :

