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اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن

تقرير



الدولية  اللجنة  يسرتها  لم شمل  إعادة  السابق خالل عملية  كان مفقوًدا في  الذي  ابنه  يحتضن  أب 
للصليب األحمر.
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الوصـــول للرعاية الصحية
والمرافق الطبية
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موظف اللجنة الدولية للصليب األحمر يتفقد مركز غسيل الكلى في الحديدة الذي تدعمه للجنة الدولية 
باإلمدادات الطبية. 
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التدريباالستشارات الطبية

دعم المرافق الصحية

دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية 
والموظفين في المرافق الصحية

العمليات الجراحية

خدمات برنامج التأهيل البدني  التبرع بمواد ومستلزمات لعالج جرحى 
األسلحة

أجهزة برنامج التأهيل البدني 
سيارات اإلسعاف

حاالت النقل إلنقاذ الحياة 

نقل الجثث

تحويل حاالت جرحى الحرب

التبرع بالوقود لمرافق الرعاية الصحية
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1.77 مليون 
استشارة طبية 

ُقدمت في مراكز الرعاية الصحية 
ومراكز  والمستشفيات  األولية 
غسيل الكلى التي تدعمها اللجنة 

الدولية للصليب األحمر.

46
مرفًقا صحًيا 

)15 مستشفى و31 مركًزا للرعاية الصحية األولية( تم دعمها بانتظام 
والمعدات  األدوية  ذلك  في  بما  الطبية،  وغير  الطبية  باإلمدادات 
والقرطاسية،  النظافة  ومواد  الشخصية  الحماية  ومعدات  الطبية 
الكلى  غسيل  بمواد  دعمها  جرى  الكلى  لغسيل  مراكز  ثالثة  منها 

والمواد االستهالكية.

38
مرفًقا صحًيا 

)33 مستشفى و5 مراكز للرعاية 
الصحية األولية( تم دعمها على 
لالستجابة  مخصص  أساس 
لحاالت الطوارئ من خالل توفير 
المعدات الطبية واألدوية والمواد 
االستهالكية الطبية ومجموعات 
جرحى  لعالج  ومستلزمات  مواد 
ومعدات  النظافة  ومواد  الحرب 

الوقاية الشخصية والوقود.

 2,463
عملية جراحية 

ُأجريت في جميع المستشفيات 
الدولية  اللجنة  تدعمها  التي 

للصليب األحمر.
شـــحنة طبيـــة للجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر تـــم جلبهـــا إلـــى البلـــد 

عبـــر الجـــو.  
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موظفو اللجنة الدولية يسلمون إحدى شحنات اإلمدادات الجراحية 
والطبية التي تبرعت بها اللجنة الدولية للصليب األحمر لعدد من 

المستشفيات في مأرب.
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988
شخًصا

حضروا دورات تدريبية في مجال 
بناء القدرات التي تدعمها اللجنة 
مختلفة،  مواضيع  حول  الدولية 
األولية،  اإلسعافات  مثل 
الميدانية  والزيارات  والرصد، 
العمل،  أثناء  التدريب  بهدف 
المخزون،  وإدارة  والصيدلة 
والقبالة،  العدوى،  ومكافحة 
جودة  تحسين  أجل  من  وغيرها 

خدمات الرعاية الصحية.

 1,670
من العاملين في 

مجال الرعاية الصحية 
والموظفين 

في  مختلفة  صحية  مرافق  في 
دعمهم  تم  البلد  أنحاء  جميع 

بحوافز شهرية.

15
مستشفى

 680 اإلجمالية  سعتها  )تبلغ 
طاولة  و20  جراحًيا  سريًرا 
لوحدة  سريًرا  و36  عمليات 
العناية المركزة و12 سريًرا لغرفة 
الطوارئ( تم دعمها بمجموعات 
لعالج جرحى  مواد ومستلزمات 

األسلحة.
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5
سيارات إسعاف

تم التبرع بـها لفروع جمعية الهالل األحمر اليمني 
سيارة   29 دعم  تم  بينما  اإلحالة،  نظام  لدعم 
 28( لها  والصيانة  الوقود  بتوفير  أخرى  إسعاف 
اليمني وواحدة  تابعة لجمعية الهالل األحمر  منها 

لمركز طوارئ ُسمارة(.

815
جثة  

األحمر  الهالل  جمعية  نقلتها 
اليمني، بدعم من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.

361,400 لتر
من الوقود

تم التبرع بها بشكل منتظم لصالح 4 مستشفيات 
دعم  وتم  موثوق،  بشكل  الكهرباء  إنتاج  لضمان 
مستشفى واحد بـ 12,000 لتر من البنزين لسيارات 

اإلسعاف التابعة له.

مريض يتلقى الرعاية الصحية في مركز رعاية مرضى كوفيد-19 الذي تدعمه اللجنة الدولية للصليب 
األحمر في عدن.
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442
حالة نقل منقذة للحياة  
األحمر  الهالل  جمعية  نفذتها 
اليمني، بدعم من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.

4,180
جريح حرب 

األحمر  الهالل  جمعية  نقلتهم 
اليمني، بدعم من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.
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يأخذ  المكال،  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تدعمه  الذي  البدني،  التأهيل  مركز  في  أخصائي 
القياسات لصنع طرف صناعي لمستفيد فقد ساقه. 
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برنامج التأهيل البدني

 54,332
شخًصا 

استفادوا من الخدمات المقدمة 
البدني  للتأهيل  مراكز   5 في 
الدولية للصليب  اللجنة  تدعمها 

األحمر في 5 محافظات.

41,651
جهاًزا للتأهيل البدني  

تقويمًيا  جهاًزا  و35,587  اصطناعًيا  طرًفا   1,515 ذلك  في  بما 
و4,357 أداة مساعدة للمشي و192 كرسيًا متحركًا، تم إنتاجها في 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تدعمها  التي  البدني   التأهيل  مراكز 

في 5 محافظات.
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الدعم المقدم للمجتمعات 
وللنازحين الضعيفة 
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RC

متطوعو جمعية الهالل األحمر اليمني وموظفو اللجنة الدولية للصليب األحمر يستعدون لتوزيع 
مساعدات في الضالع.
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توزيع وجبات جاهزة

توزيع مواد تربية النحل

األنشطة حسب المحافظة
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2,940
مزارًعا 

استفادوا من المدخالت الزراعية 
قدمتها  التي  الزراعية  واآلالت 
اللجنة الدولية للصليب األحمر.

155,638
شخًصا 

المواد  توزيع  من  استفادوا 
المنزلية األساسية التي قدمتها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر.

455,526
شخًصا 

الحصص  توزيع  من  استفادوا 
اللجنة  قدمتها  التي  الغذائية 

الدولية للصليب األحمر.

1,603,604
شخًصا 

الدولية  للجنة  اإلغاثية  المساعدات  أنشطة  مختلف  من  استفادوا 
المنزلية  والمواد  الغذائية  الحصص  ذلك  بما في  األحمر،  للصليب 
األساسية والمساعدات النقدية غير المشروطة والمنح النقدية لدعم 

سبل كسب العيش وتحصين الماشية.

192,570
شخًصا 

النقدية  المنح  من  استفادوا 
المتعددة األغراض التي قدمتها 

اللجنة الدولية للصليب األحمر.

130 جرارًا وزعتها اللجنة الدولية للصليب األحمر على المزارعين في صعدة كجزء من برنامجها لدعم 
سبل كسب العيش وتوليد الدخل.
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112,563
شخًصا من مربي 

الماشية  
التحصين  استفادوا من حمالت 
اللجنة  تدعمها  التي  والعالج 

الدولية للصليب األحمر.

موظف اللجنة الدولية للصليب األحمر يشرف على حملة لتحصين وعالج الماشية مدعومة من 
اللجنة الدولية في الحديدة.
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1,019
شخًصا من النحالين 

اللجنة  توزيعات  من  استفادوا 
لمواد  األحمر  للصليب  الدولية 

تربية النحل.

1,847
مريضًا 

جاهـــزة  وجبـــات  علـــى  حصـــوا 
لـــأكل وزعتهـــا اللجنـــة الدوليـــة 
للصليـــب األحمـــر علـــى مرضـــى 
كوفيـــد-19 فـــي 4 مستشـــفيات.
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الـمـيـاه والـصـرف الـصـحـي 
والبنـاء
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مولد كهربائي بقدرة 350 كيلو فولت أمبير تبرعت به اللجنة الدولية للصليب األحمر لمستشفى المخا 
في تعز كجزء من دعمها للمستشفى.  
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 39
مشروًعا للبناء وإعادة التأهيل

واألعمال  الميكانيكية،  اإلصالحات  ذلك  في  )بما 
واألعمال  الصحي،  والصرف  والمياه،  الكهربائية، 
المدنية( نفذتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
17 مرفًقا صحًيا، و8 مشاريع مياه / فروع للمؤسسة 
المحلية للمياه والصرف الصحي، و4 مرافق احتجاز، 
و3 فروع لجمعية الهالل األحمر اليمني، ومخيم واحد 

للنازحين.

72
تدخل بأعمال كهربائية  

 11 في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  نفذتها 
مشروًعا للمياه / فروع للمؤسسة المحلية للمياه 
والصرف الصحي، و 21 مرفًقا صحًيا، و 6 مرافق 
محلية مختلفة. تضمنت األعمال الكهربائية التبرع 
وقطع  الشمسية  الطاقة  ومنظومات  بالمولدات 
الغيار وأجهزة تخزين الطاقة )يو بي اس( وبطاريات 
الرصاص الحمضية والكابالت الكهربائية وصناديق 
تجميع انظمة الطاقة الشمسية فضاًل عن أعمال 
على  الحصول  لضمان  والصيانة  التأهيل  إعادة 

مصدر مستدام للطاقة الكهربائية. 

المرافق التي شيدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في مستشفى الطلح الريفي في صعدة الذي 
يتلقى دعًمأ مستمرًا من اللجنة الدولية. 
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جـــزء مـــن منظومـــة طاقـــة شمســـية تبرعـــت بهـــا اللجنـــة الدوليـــة 
ـــة  ـــة الصحي ـــز الشـــجيرة للرعاي ـــا فـــي مرك ـــب األحمـــر  وركبته للصلي

الـــذي تدعمـــه فـــي الحديـــدة. 
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17
مولدا كهربائًيا 

تبلغ قدرتها اإلنتاجية 1,567 كيلو 
اللجنـة  فولـت أمبيـر تبرعـت بهـا 
لعـدد  األحمـر  لصليـب  الدوليـة 
المختلفـة،  الميـاه  مشـاريع  مـن 
المحليـة  المؤسسـة  وفـروع 
للميـاه والصرف الصحي وأماكن 

الصحيـة. والمرافـق  االحتجـاز 

20
خيمة 

الدوليـــة  اللجنـــة  بهـــا  تبرعـــت 
للصليـــب األحمـــر لــــ 3 مرافـــق 
صحيـــة لعـــزل مرضـــى فيـــــروس 
المرضـــى  وفــــحص  كـــورونــــا 
ــق. ــك المرافـ ــى تلـ ــن إلـ القادميـ

3 ماليين 
لتر من المياه 

الدوليـة  الـــــلجنة  بهـا  تبرعـــــت 
وقـــــــامت  األحــــمــــر  للصليـب 
بتوزيعهـا على أحد مراكز االحتجاز 
اطـار  فـي  المستشـفيات  وأحـد 
االسـتجابة الطارئـة لنقـل الميـاه 

بالشـاحنات.

369,311
شخصا  

اســـتفادو مـــن الدعـــم المقـــدم 
إلـــى 4 فـــروع تتبـــع المؤسســـة 
والصـــرف  للميـــاه  المحليـــة 
محافظتيـــن  فـــي  الصحـــي 
مـــن خـــالل تركيـــب المضخـــات 

الصيانـــة. أعمـــال  وتنفيـــذ 
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3
آبار مياه 

البناء  أعمال  مــن  اســــتفادت 
الــــضــخ  واختبــــارات  والـتـأهيــل 
الــكــيــمــيــائــيـــة  واالخـــتــبــارات 
والبيولوجية، في حين تم تقديم 
الدعم لصالح إحدى المؤسسات 
والــصــرف  لـلــميـــاه  الــمحليــة 
فحص  بكاميرا  المحلية  الصحي 
مراقبة  وشاشة  وبطارية  اآلبار 

وكابالت بطول 600 متر.
IC
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5
فروع لجمعية الهالل 

األحمر اليمني   
البناء  مشاريع  من  استفادت 
والتأهيل لتحسين البنية التحتية 

والشبكة الكهربائية. 

 129,812
شخصا  

تـم  التـي  الميـاه  مـن  اسـتفادوا 
التـي  الكلـور  بمـادة  معالجتهـا 
الدوليـة  الــلــــجنة  بـهـــا  تبرعــــت 
للصليـب األحمر في محافظتين.

12
مكيف هواء   

و10 مـــراوح تبرعـــت بهـــا اللجنـــة 
ــر لــــ 4  ــب األحمـ ــة للصليـ الدوليـ

ــة. مرافـــق صحيـ

4
منظومات للطاقة 

الشمسية 
تبرعت بها اللجنة الدولية وركبًتها 
في أحد المرافق الصحية ومركزًا 
فروع  أحد  في  وكذلك  لالحتجاز 
اليمني.  األحمر  الهالل  جمعية 
منظومات   3 توسيع  تم  كما 
عدد  إضافة  خالل  من  أخرى 
أجهزة  أو  الشمسية  األلواح  من 

المحول )االنفرتر(.
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1,228,577
قرص كلور   

الـدولــــية  الـلـجـنـة  بـهـا  تبـرعت 
لــمـــرافق  األحــمــر  لـلــصلــيـب 
أدوات  جانب  إلـــى  مـــختلفـــة، 
السالمة اللزمة، للمساعدة على 
النظيفة  المياه  علـــى  الحصول 
الستخدام  ووكذلك  والمعقمة 
من  للــوقاية  للـتـعقيــم  الـكـلـور 

الكوليرا وفيروس كورونا. 

المرافق التي شيدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في مركز حرف سفيان للرعاية الصحية األولية في 
عمران الذي تدعمه اللجنة الدولية بشكل مستمر. 

33
شخصا  

نـــظـــام  أدوات  من  اسـتــفــادوا 
جي  )آر  الجغرافية  المعلومات 
اللجنة  بها  تبرعت  التي  اس(  آي 
الدولية الستخدامها كأداة لصنع 
للتدخالت  التخطيط  أثناء  القرار 
الفعالة في الوقت المناسب في 
3 فروع تتبع المؤسسة المحلية 

للمياه والصرف الصحي.

4
مضخات غاطسة 

الدوليــة  اللجنــة  بهــا  تبرعــت 
ــب األحمــر لـــ 3  مشــاريع  للصلي
االحتجــاز.  مراكــز  وأحــد  ميــاه 
ــد  باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تزوي
أحــد فــروع المؤسســة المحليــة 
للميــاه والصــرف الصحــي بعــدد 
ــم لـــ 15 مــن  ــات التحك مــن لوح

الغاطســة. المضخــات 
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حماية المدنيين
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طفل تم لم شمله مع أفراد أسرته في إطار عملية سهلتها اللجنة الدولية للصليب األحمر شملت 12 
قاصرا تم نقلهم من سيئون إلى صنعاء.
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4
زيارات 

الدولية  اللجنة  بها  قامت  احتجاز  مرافق   4 إلى 
للصليب األحمر لتقييم مشروعها للرعاية الصحية 
حصول  فرص  تحسين  الى  الرامي  اإلحتجاز،  أثناء 
أكثر من 7,200 من المحتجزين على خدمات الرعاية 

الصحية.

31
زيارة 

اللجنة  بها  قامت  البلد  أنحاء  جميع  في  االحتجاز  مراكز  من   16 إلى 
مالئمة  معيشية  ظروف  توفير  لضمان  األحمر  للصليب  الدولية 
للمحتجزين، وتمكينهم من االتصال بأسرهم ومعاملتهم بما يحفظ 

كرامتهم في جميع األوقات. 

 17
قاصرا   

للصليب  الدولية  اللجنة  يسرت 
أفراد  مع  شملهم  لم  األحمر 
جميعهم  تلقوا  وقد  أسرهم، 

الدعم بمساعدة مالية. 

20,000
محتجز 

استفادوا  البلد  أنحاء  جميع  في  سجًنا   25 في 
التي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تبرعات  من 
شملت مواد النظافة الشخصية والنظافة العامة 
والتعليمية  الترفيهية  المواد  وكذلك  والمالبس 
الرعاية"  "واجب  بـ  لاللتزام  السلطات  قدرة  لتعزيز 

لتوفير ظروف احتجاز إنسانية.

4
مستشفيات  

األحمر من خالل  للصليب  الدولية  اللجنة  دعمتها 
توفير حوافز لموظفي ثالجة الموتى من أجل ادارة 
كريمة  بطريقة  كورونا  بفيروس  المرتبطة  الجثث 

ومالئمة. 

801
رابط  عائلي تم اعادتها 

الصليب  رسائل  من  رسالة   632 توزيع  خالل  من 
عن  فضال  موجزة،  شفوية  رسالة   58 و  األحمر، 

تيسير إجراء 111 مكالمة هاتفية.
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موظفو اللجنة الدولية يدربون سلطات االحتجاز على إدارة السجون لتحسين ظروف االحتجاز.
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 107
أشخاص مفقودين 

الدوليـــة  اللجنـــــــة  أوضحــــــــت 
مصيرهـــم  األحمـــر  للصليـــب 
ونقلـــت 5 جثـــث إلـــى الطـــرف 

اليـــه.  ينتســـبون  الـــذي 

4,500
قطعة  

شملت أكياس حفظ الجثث وملحقاتها ومعدات الحماية الشخصية 
لثالجات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تبرعت  التعقيم  ومواد 
والمساجد  الفاعلة  المؤسسات/الجهات  من  للعديد  التابعة  الموتى 

لضمان اإلدارة المالئمة والكريمة لجثث الموتى. 

267
شخًصا  

 ، االحتجاز  إدارة  مثل  مختلفة  مجاالت  حول  تدريبية  دورات  حضروا 
وطب األسنان الشرعي ، وتحديد الهوية باالستعانة بالطب الشرعي 
واإلدارة الكريمة لجثث الموتى واستخدام معدات الحماية الشخصية 

أثناء التعامل مع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. 
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 13,495
شخًصا  

مـن  متطوًعـا   34 بينهـم  مـن 
جمعيـة الهـالل األحمـر اليمنـي، 
بشـأن  توعيـة  جلسـات  حضـروا 
غيـر  والذخائـر  األلغـام  مخاطـر 

. ة لمتفجـر ا
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التعاون مع جمعية الهالل 
األحمر اليمني
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األحمر  الهالل  جمعية  متطوعي  إلى  يتحدث  ماورير،  بيتر  السيد  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  رئيس 
اليمني خالل زيارته لفرع الجمعية في عدن.
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 140
موظفًا 

األحمـر  الهـالل  جمـــــعية  مـــن 
اليمنـي دعمتهـم اللجنـة الدوليـة 
للصليـب األحمر بحوافز شـهرية.

209
متطوعًا من جمعية الهالل األحمر اليمني  

حضروا دورات تدريبية - تدعمها اللجنة الدولية للصليب األحمر - في 
بناء القدرات حول مواضيع مختلفة بما في ذلك إطار الوصول اآلمن، 
السالح،  عن  الناجم  والتلوث  كورونا،  فيروس  من  الوقاية  ومشروع 

واإلعالم الميداني.

 67,795
شخصًا 

توزيع  عمليات  من  استفادوا 
التي  النقدية  المساعدات 
الدولية للصليب  اللجنة  تقدمها 
جمعية  مع  بالتعاون  األحمر 
 5 في  اليمني  األحمر  الهالل 

محافظات.

 236,821
شخصًا 

التي  التوزيعات  من  استفادوا 
بالتعاون  الدولية  اللجنة  نفذتها 
مع جمعية الهالل األحمر اليمني 
سالت  توزيع  تضمنت  والتي 
المستلزمات  وأدوات  غذائية 
 11 في  أخرى  وأنشطة  المنزلية 

محافظة.

4
فروع لجمعية الهالل 

األحمر اليمني  
الدولية للصليب  اللجنة  دعمتها 
بناء  مشاريع  خالل  من  األحمر 
التحتية  بنيتها  تأهيل  وإعادة 

األساسية وشبكة الكهرباء.

13
فرعًا لجمعية الهالل األحمر اليمني  

بتكاليف  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  دعمتها 
والمياه،  والهاتف،  )اإلنترنت،  اإلدارية  التشغيل 
المركبات،  وصيانة  والوقود،  والكهرباء، 

والقرطاسية، والخدمات البريدية، إلخ(.

 35,217
شخصًا 

متطوعو  نظمها  مختلفة  توعية  جلسات  حضروا 
اللجنة  من  بدعم  اليمني  األحمر  الهالل  جمعية 
منهم  شخصًا   25,822( األحمر  للصليب  الدولية 
و  كورونا،  فيروس  حول  توعية  جلسات  حضروا 
بمخاطر  التوعية  جلسات  حضروا  شخصًا   9,395

األلغام(.

دعم اللجنة الدولية للصليب األحمر لجمعية الهالل األحمر اليمني 
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دعم الصليب األحمر األلماني لجمعية الهالل األحمر اليمني

202,224
شخصًا 

في  صحية  رعاية  خدمات  تلقوا 
مستشفى ومركز لغسيل الكلى 
لجمعية  تابعة  صحية  مراكز  و4 
يدعمها  اليمني  األحمر  الهالل 
الصليب األحمر األلماني بحوافز 
ومحاليل  وأدوية،  للموظفين، 
طبية، ومعدات طبية، وتكاليف 
التشغيل، وأعمال إعادة التأهيل.

47.4 مليون 
لتر من المياه  

للمجتمعات  توفيرها  تم 
المحلية في 45 نقطة كجزء من 
تنفذها  التي  الطارئة  االستجابة 
اليمني  األحمر  الهالل  جمعية 
األحمر  الصليب  من  بدعم 
المياه  نقل  طريق  عن  األلماني 
بالشاحنات في ثالث محافظات. 

 11,758
شخصًا 

وخزان  آبار   9 من  استفادوا 
لتجميع مياه األمطار و5 أحواض 
األحمر  الصليب  قام  تقليدية 
بأنظمة  بتزويدها  األلماني 
الطاقة الشمسية وأعمال إعادة 

التأهيل.

1,107
مزارع  

زراعيـة  بـأدوات  تـــزويدهم  تـــم 
األحمـر  الصليـب  مـن  مقدمـــــة 
إقامـة  إلـى  باإلضافـة  األلمانـي 
القـدرات  لبنـاء  تدريبيـة  دورات 
إنشـاء  ووسـائل  طــــــرق  حـول 

وزراعتهـا. المـــنزلية  الحدائـق 

200
مربي نحل  

أقامـه  تدريـب  مـن  اسـتفادوا 
الصليـب األحمـر األلمانـي حـول 
العسـل،  وإنتـاج  النحـل  تربيـة 
بنحـل  التبـرع  إلـى  باإلضافـة 
لمسـاعدتهم  أساسـية  وأدوات 

دخلهـم. زيـادة  علـى 

100
امرأة  

إقامة  إلى  باإلضافة  وأدواتها  خياطة  بمكائن  تزويدهن  تم 
دورات تدريبية لبناء القدرات لمساعدتهن على زيادة دخلهن.
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دعم الصليب األحمر النرويجي لجمعية الهالل األحمر اليمني

21
فرعًا من فروع جمعية 
الهالل األحمر اليمني  

سيارات  بخمس  لها  التبرع  تم 
موارد  تخطيط  ونظام  إسعاف 
المؤسسة )ERP( وأجهزة كمبيوتر 
محمولة وطابعات، كما تم دعمها 

في مجال التنمية المالية.

182
شخصًا 

حول  تدريبية  دورات  حضروا 
مجاالت  في  القدرات  بناء 
مختلفة مثل الصحة المجتمعية 
ودعم  األولية،  واإلسعافات 
الحياة  ودعم  األساسي،  الحياة 

القلبية المتقدم.

1,283
متطوعًا  

من جمعية الهالل األحمر اليمني 
سيارات  سائقي  من   25 و 
الصحة  لوزارة  التابعة  اإلسعاف 
حول  تدريبية  دورات  حضروا 
اإلسعافات األولية التي يدعمها 

الصليب األحمر النرويجي. 

2,000
من المواد اإليوائية 

)المواد غير الغذائية(  
جمعية  مخزن  إلى  توريدها  تم 
اليمني باإلضافة  الهالل األحمر 
من  مجموعة   2000 عدد  إلى 
النسائية  النظافة  مستلزمات 

لالستجابة لحاالت الطوارئ.

 4,200
حقيبة إسعافات أولية  

متطوع   4000 على  توزيعها  تم 
في جمعية الهالل األحمر اليمني 

و 200 فريق إسعافات أولية.

توزيع  على  يشرف  اليمني  األحمر  الهالل  جمعية  متطوعي  أحد 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  من  مقدمة  نقدية  مساعدات 

لمتضررين من النزاع في الحديدة. 

47,296
استشارة طبية  

مرافق   9 في  تقديمها  تم 
األحمر  الصليب  يدعمها  صحية 
للعاملين  بحوافز  النرويجي 
الصحيين والموظفين، وتكاليف 
الطبية،  واإلمدادات  التشغيل، 
واألدوية، وأعمال إعادة التأهيل، 

والوقود، والصيانة.
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دعم الصليب األحمر الدنماركي لجمعية الهالل األحمر اليمني

5,850
شخصًا 

كيفية  حول  جلسات  حضروا 
النفسية،  الضغوط  مع  التعامل 
حضروا  منهم  شخصًا   3,000
دورات تدريبية حول إدارة الحاالت 
 280 كورونا،  بفيروس  المصابة 
دورات  حضروا  منهم  شخصًا 
تدريبية حول اللجان المجتمعية(.

 88,203
شخصًا 

استفادوا من إعادة تأهيل أنظمة 
المياه لتوفير حصول المجتمعات 
المحلية على مياه شرب نظيفة 

بشكل أفضل في 3 محافظات.

87,000
شخصًا 

من  استفادوا  محافظات   5 في 
المشاريع الصغيرة التي يقدمها 
الصليب األحمر الدنماركي والتي 
المياه  خزانات  توفير  تشمل 
والدراجات  القمامة  وحاويات 
القمامة  لجمع  العجالت  ثالثية 
وإضاءة  الخياطة  ومكائن 
الشمسية  بالطاقة  الشوارع 
المياه  إمدادات  تأهيل  وإعادة 
الصحي  الصرف  تأهيل  وإعادة 
المياه في  دورات  تأهيل  وإعادة 

المدارس.  

 20,800
نازح  

المياه  تبرعـــات  مــن  استفـــادوا 
عــدد  على  وزعت  التي  الشـهرية 

35 خزان مياه في محافظتين.
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 73,546
شخصًا 

اســـتفادوا مـــن خدمـــات الرعايـــة 
ـــة  ـــة فـــي المرافـــق الصحي الصحي
ـــة الهـــالل األحمـــر  التابعـــة لجمعي
محافظـــات   7 فــــــي  اليمنــــي 
ـــر  ـــب األحم ـــا الصلي ـــي دعمه والت
الدنماركـــي باألدويـــة والمعـــدات 
الطبيـــة وأعمـــال إعـــادة التأهيـــل.

2
مركز للعزل  

البنــاء  أعمــال  مــن  اســتفادت 
والتبــرع بمــواد مختلفــة بمــا فــي 
التلفــاز  وأجهــزة  األثــاث  ذلــك 
واإلنترنــت واألســرة وغيرهــا مــن 

الدعــم. أشــكال 

 200
موظف ومتطوع في 
جمعية الهالل األحمر 

اليمني  
تـــم تدريبهـــم علـــى أساســـيات 

النفســـي. الدعـــم  تدخـــالت 

األحمر  الهالل  دعـم 
لـجـمـعـيـة  القــطــري 
األحـــمـــــر  الــــهــــالل 

اليمني

1,136,848
شخصًا 

تلقـــوا خدمـــات رعايـــة صحيـــة فـــي 
46 مرفقـــًا صحيـــًا يدعمـــه الهـــالل 
باألدويـــة  الــقـطــــري  األحمـــــر 
الطبيـــة،  واألجهـــزة  والمعـــدات 
الصحييـــن  للعامليـــن  وحوافـــز 
إلـــى  باإلضافـــة  والموظفيـــن، 
لبنـــاء  تدريبيـــة  دورات  إقامـــة 
الـطـــــبي،  الطاقـــــم  قــــــــدرات 
وأعــمـــــال  والميـــاه،  والوقـــود، 

التأهيـــل. وإعـــادة  الصيانـــة 
اليمني  األحمر  الهالل  ومتطوعو جمعية  الدولية  اللجنة  موظفو 

يجهزون موقع لتوزيع المساعدات في مديرية الجوبة في مأرب.
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دعم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر لجمعية الهالل األحمر اليمني 

18,900
شخص 

من المتضررين من السيول في 9 محافظات استفادوا 
من المساعدات الطارئة التي قدمتها جمعية الهالل 
األحمر اليمني بدعم من االتحاد الدولي. تضمنت تلك 
)البطانيات  المنزلية  المستلزمات  توزيع  المساعدات 

والفرش وأدوات المطبخ( ومستلزمات النظافة.

4
مدارس  

استفادت من أعمال إعادة تأهيل 
وبناء أنظمة إمداد المياه ودورات 
وأنظمة  األيدي  وغسيل  المياه 

إدارة النفايات الصلبة.

9,555
شخًصا  

ظروف  تحسين  من  استفادوا 
البيئة المحلية في منطقة التحرير 
حملة  خالل  من  صنعاء  في 
الصلبة  النفايات  التنظيف/إدارة 

التي يدعمها االتحاد الدولي.

161,098
شخًصا  

استفادوا من مشروع نقل المياه 
فرص  لتحسين  بالشاحنات 
الشرب  مياه  على  الحصول 

اآلمنة في 4 محافظات.

 657,509
شخًصا 

اليمني،  األحمر  الهالل  جمعية  متطوعو  فيهم  بمن 
يدعمها  توعوية  وجلسات  تدريبية  دورات  حضروا 
والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
ذلك  في  بما  مختلفة  موضوعات  تناولت  األحمر 
ومكافحة  الطوارئ،  حاالت  في  العامة  الصحة 
األوبئة، واإلسعافات األولية، والتواصل والمشاركة 

المجتمعية بشأن المخاطر.

 165,908
شخًصا  

نقـل  مشـروع  مـن  اسـتفادوا 
لتحسـين  بالشـاحنات  الميـاه 
ميـاه  علـى  الحصـول  فـرص 
الشرب اآلمنة في 4 محافظات.

148,105
أشخاص  

االتحاد  تبرع  من  استفادوا 
الصليب  لجمعيات  الدولي 
بأجهزة  األحمر  والهالل  األحمر 
رعاية  4 مراكز  إلى  أشعة سينية 
االتحاد  يدعمها  أولية  صحية 

الدولي في 4 محافظات.
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ــون  ــز القانـ ــالم وتعزيـ اإلعـ
ــاني ــي اإلنسـ الدولـ
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127
جلسة توعية وندوة 

بالقانون  الوعي  لنشر  عقدت 
الدولي اإلنساني ومهمة اللجنة 

الدولية وأنشطتها.

132
مقابلة 

أجريت مع وسائل إعالم مختلفة 
الوضع  على  الضوء  لتسليط 
اإلنساني في اليمن ودور اللجنة 
في  األحمر  للصليب  الدولية 

تخفيف معاناة الناس.

98
مقطع فيديو ومقطع 

صوتي 
الضـوء  لتسليــــط  إنتاجهـا  تـــم 
فـي  اإلنسانــــي  الوضـع  علـــى 
اليمـن واسـتجابة اللجنـة الدوليـة 

وأنشـطتها. األحمـر  للصليـب 

الدولي اإلنساني في حماية  القانون  الدولية للصليب األحمر يشرح للحاضرين دور  اللجنة  أحد موظفي 
وحفظ حياة وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة.
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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 19. منزل رقم 20 صنعاء - ص_ب:2267

ت: 213944 - 0/ 4/ 467873 1 967 +  ف: 467875 1 967 +
san_sanaa@icrc.org :بريد إلكتروني

البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر في عدن
منزل رقم: 26ب، منطقة الجالء، مديرية خور مكسر

ت: 233172 2 967 + 
ف: 234989 2 967 +

ade_aden@icrc.com :بريد إلكتروني

لمزيد من المعلومات يمكنك التواصل 
معنا عبر رقمنا المجاني من الساعة 

08:00 صباحًا إلى الساعة 4:30 مساًء 
8005544مـــن األحد إلى الخميـس

مهمة اللجنة الدولية
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة لها 
المسلح  النزاع  وكرامة ضحايا  حياة  حماية  في  تتمثل  بحتة  إنسانية  مهمة 

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


