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اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن

تقرير



فريق اللجنة الدولية للصليب األحمر يزور المشتل الزراعي في إب، التابع لوزارة الزراعة والري، لمتابعة
تنفيذ مشروع اللجنة الدولية المتكامل لدعم ُسبل العيش الذي يهدف لتوزيع 30،000 شتلة ُبن مجًانا 

على المزارعين.
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اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة، تؤدي مهمة إنسانية، وتعمل على 
حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى. وتستجيب اللجنة الدولية الحتياجات 
وتساعد  اإلنساني،  الدولي  القانون  احترام  تعزيز  على  الوقت  نفس  في  وتعمل  ضعفًا،  األكثر  الفئات 

السلطات المعنية على إدماج هذه القواعد في القوانين الوطنية.

معاملة  ومراقبة  بمتابعة  وتقوم   ،1962 عام  منذ  اليمن  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تتواجد 
المحتجزين وظروف احتجازهم. وتعمل أيضًا على إعادة االتصال بين أفراد العائالت التي تشتت بسبب 
من  لتمكينها  المعنية  السلطات  وتدعم  المفقودين  األشخاص  مصير  من  التأكد  على  وتساعد  النزاع، 
اإلدارة الكريمة والمالئمة لجثث األشخاص الذين ُقتلوا أثناء األعمال العدائية وإعادة رفاتهم إلى عائالتهم. 
كذلك، تقوم اللجنة الدولية بمتابعة سير األعمال العدائية وتحث جميع أطراف النزاع الدائر، عبر الحوار 
الثنائي غير العلني، على تعزيز حماية المدنيين. عالوة على ذلك، تزود اللجنة الدولية النازحين والمجتمعات 
كما  عيشهم.  سبل  استعادة  على  تساعدهم  بمبادرات  وتدعمهم  الطارئة  بالمساعدات  لهم  المضيفة 
تدعم اللجنة الدولية خدمات الرعاية الصحية األولية والمستشفيات ومراكز إعادة التأهيل البدني لضحايا 
األلغام وغيرهم من األشخاص ممن تعرضوا إلصابات خطيره. تقوم اللجنة الدولية أيضًا بدعم وإعادة 
تأهيل البنى التحتية لشبكات المياه والقطاع الصحي والسجون. تنفذ اللجنة الدولية أنشطتها في اليمن 

بالتنسيق الوثيق والتعاون مع المنظمة الشريكة لها في البلد، جمعية الهالل األحمر اليمني. 

يمكن  المسلحة  النزاعات  أوقات  ففي  لإلنسانية،  رمزان  هما  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  شارتا 
استخدام هاتين الشارتين لضمان سالمة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والعاملين في المجال الطبي 

المدني وموظفي الصليب األحمر والهالل األحمر ومرافقهم ومركباتهم.

رموز إنسانية بحتة ليس لها
أي دالالت دينية

الصليب األحمر هو معكوس 
العلم السويسري 

الهالل األحمر هو معكوس 
العلم العثماني
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الوصول للرعاية الصحية
والمرافق الطبية
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أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر يتفقد صيدلية في إحدى مراكز الرعاية الصحية األولية التي 
تدعمها اللجنة الدولية في الحديدة.
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االستشارات الطبية

دعم المستشفيات

دعم مرافق الرعاية الصحية

قبول المرضى في المرافق الصحية

جلسات الغسيل الكلوي

سيارات اإلسعاف

التدريب

أجهزة برنامج التأهيل البدني

خدمات برنامج التأهيل البدني

التبرع بالوقود

دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية 
والموظفين في المرافق الصحية

نقل جثث الموتى

حاالت النقل إلنقاذ الحياة

تحويل حاالت جرحى الحرب

الحديدة

صعدةمأرب

عمران

لحج عدن

ريمة
إب

حجة

شبوة

تعز

صنعاءحضرموت

أبين

البيضاء

الضالع

األنشطة حسب المحافظة
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31
مركزًا صحيًا

باإلمدادات  شهريًا  دعمه  تم 
الحماية  ومعدات  الطبية، 

الشخصية، ومواد النظافة.

26
مستشفى

تـــم دعمـــه علـــى أســـاس مخصـــص أو كل شـــهرين 
ومجموعـــة  الطبيـــة،  والمعـــدات  باإلمـــدادات 
الحمايـــة  الحـــرب، ومعـــدات  مســـتلزمات جرحـــى 

الشـــخصية.

485
شخصًا 

مختلفة  مواضيع  حول  تدريبية  دورات  حضروا 
مثل: اإلسعافات األولية، والصدمات الناجمة عن 
االنفجار، وإدارة حاالت اإلصابات الجماعية، وتقنيات 
باألكسجين،  والعالج  الطوارئ،  وفرق  التعقيم، 
ووقف النزيف، وصدمة نقص حجم الدم، ومعالجة 

األلم، ونقل الدم، ومتابعة حالة المرضى.

1.1 مليون
استشارة طبية

ُقدمت في مراكز الرعاية الصحية 
ومراكز  والمستشفيات  األولية 
تدعمها  التي  الكلوي  الغسيل 

اللجنة الدولية. 

 56,368
جلسة غسيل كلوي

أجريت في مراكز الغسيل الكلوي 
التي تدعمها اللجنة الدولية.
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 11,864
مريضًا

مرفقًا   36 في  العالج  تلقوا 
الدولية  اللجنة  تدعمه  صحيًا 

للصليب األحمر.

فريق من اللجنة الدولية للصليب األحمر يسلم إمدادات طبية إلى مركز طور الباحة الصحي في لحج 
كجزء من دعمه المنتظم للمركز. 

31
سيارة إسعاف

)30 منها تابعة لجمعية الهالل األحمر اليمني وواحدة لمركز طوارئ 
إلى  باإلضافة  الصيانة،  وتكاليف  الوقود  بتوفير  دعمها  تم  سمارة( 
من  عضوًا   91 لـعدد  حوافز  ودفع  اإلقامة،  وتكاليف  اليومي  البدل 

فرق الطوارئ.
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191
جثة

األحمر  الهالل  جمعية  نقلتها 
اليمني بدعم من اللجنة الدولية.

425,800 لتر
من الوقود

7 مرافق صحية  لـ  به  التبرع  تم 
و5  كلوي،  غسيل  مركز  )منها 
مرافق صحية، ومركز صحي تابع 

لجمعية الهالل األحمر اليمني(.

فريق من اللجنة الدولية للصليب األحمر يجري زيارة تقييمة لمركز قانية للرعاية الصحية األولية في 
البيضاء.
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363
حالة نقل منقذة للحياة

األحمر  الهالل  جمعية  نفذتها 
اليمني، بدعم من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر.

1,947
جريح حرب

األحمر  الهالل  جمعية  نقلتهم 
اليمني، بدعم من اللجنة الدولية 

للصليب األحمر. 

1,474
عاماًل وموظفًا في 

مجال الرعاية الصحية
في مختلف المرافق الصحية تم 
دعمهم بحوافز شهرية في جميع 

أنحاء البالد.

 300
أم

األم والطفل  تلقت مستلزمات 
في مستشفى باجل.
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أخصائي من اللجنة الدولية للصليب األحمر يساعد 
اصطناعي  طرف  لتجربة  ساقه  فقد  مستفيدًا 
التي  الحركي  التأهيل  إعادة  ورشة  في  مصنوع 
تدعمها اللجنة الدولية للصليب األحمر في الحديدة.
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برنامج التأهيل البدني

117,941
خدمة 

تدعمها  البدني  للتأهيل  مراكز   6 في  تقديمها  تم 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في 6 محافظات.

27,000
شخص 

مراكز   6 في  المقدمة  الخدمات  من  استفادوا 
للصليب  الدولية  اللجنة  تدعمها  البدني  للتأهيل 

األحمر.

9,815
جهازًا للتأهيل البدني

329 طرفًا اصطناعيًا، و8,302  ذلك  بما في 
جهازًا تقويميًا، و1,030 أداة مساعدة للمشي، 
مراكز  في  إنتاجها  تم  متحركًا  كرسيًا  و154 
اللجنة  تدعمها  التي  الستة  البدني  التأهيل 
بها  التبرع  وتم  األحمر  للصليب  الدولية 

للمستفيدين.

40
شخص 

قدمتها  التي  الدراسية  المنح  من  استفادوا 
اإلصطناعية/  األطراف  لفنيي  الدولية  اللجنة 
األجهزة التقويمية وأخصائيي العالج الطبيعي، 
لتحسين مستوى وجودة خدمات إعادة التأهيل 

البدني في البالد.

446
شخص 

االجتماعي  اإلدماج  أنشطة  من  استفادوا 
الكراسي  على  السلة  كرة  مثل:  الدولية  للجنة 
التطوير  وبرامج  التنس،  ومباريات  المتحركة، 

الوظيفي، وأنشطة االقتصاد الجزئي.
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الدعم المقدم للمجتمعات 
وللنازحين الضعيفة 
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موظف من اللجنة الدولية للصليب األحمر في مشتل صعدة يتابع مشروع اللجنة الدولية لدعم إنتاج 
وتكاثر بذور القمح المحسنة، حيث يتضمن المشروع زراعة 10 هكتارات من بذور القمح، يستفيد منها 

حوالي 600 مزارع من مختلف مديريات المحافظة.
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معالجة وتحصين الماشية

توزيع مواد تربية النحل

توزيع وجبات جاهزة 

المكمالت الغذائية 

توزيع مواد منزلية أساسية

توزيع الحصص الغذائية 

المنح النقدية متعددة األغراض 

أنشطة األمن االقتصادي

المنح النقدية لشراء المواد الغذائية 

صنعاء

صعدة

شبوة

البيضاء

ذمار

الحديدة

مأرب

أبين
الضالع

عدن

لحج

تعز

إب

عمران

األنشطة حسب المحافظة
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 28,049
شخصًا

المواد  توزيع  من  استفادوا 
المنزلية األساسية التي قدمتها 

اللجنة الدولية للصليب األحمر.

59,059
شخصًا

تلقوا حصصًا غذائية من اللجنة 
الدولية للصليب األحمر. 

67,158
شخصًا

المساعدات  من  استفادوا 
اللجنة  قدمتها  التي  النقدية 
لتلبية  األحمر  للصليب  الدولية 

االحتياجات الغذائية.

أحد المستفيدين يحمل مساعدات غذائية وأدوات منزلية أساسية حصل عليها أثناء توزيع مساعدات 
اللجنة الدولية للصليب األحمر في مديرية الدريهمي بالحديدة.
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4,690
شخصًا

تلقوا مكمالت غذائية في مراكز 
تدعمها  التي  األولية  الصحة 

اللجنة الدولية. 

322,205
شخصًا

شخصًا استفادوا من مختلف أنشطة األمن االقتصادي التي نفذتها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، بما في ذلك الحصص الغذائية، والمواد 
والمنح  المشروطة،  غير  النقدية  والمساعدات  األساسية،  المنزلية 

والقسائم النقدية لدعم سبل كسب العيش، وتحصين الماشية.
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أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر يشرف على توزيع لمبالغ نقدية مقدمة من اللجنة الدولية 
للصليب األحمر على لألسر األشد ضعفًا بالضالع.
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16,681
شخصًا

ـــة لدعـــم ســـبل  تلقـــوا منحـــًا نقدي
ـــش.  كســـب العي

1,393
شخصًا

استفادوا من مشاريع المبادرات 
االقتصادية الصغيرة.

 78,498
شخصًا

متعـــددة  نقديـــة  منحـــًا  تلقـــوا 
النفقـــات  لتغطيـــة  األغـــراض 

األساســـية.  المنزليـــة 

63,938
شخصًا

من مربي الماشية استفادوا من 
التي  والعالج  التحصين  حمالت 
الدولية للصليب  اللجنة  تدعمها 

األحمر.

2,100
شخصًا

اللجنة  توزيعات  من  استفادوا 
الدولية لمواد تربية النحل.

639
شخصًا

حصلوا على وجبات جاهزة لألكل 
للصليب  الدولية  اللجنة  وزعتها 
مراكز  من  مركزين  على  األحمر 

عزل كوفيد-19. 
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الـمـيـاه والـصـرف الـصـحـي 
والبنـاء
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أحد مهندسي اللجنة الدولية للصليب األحمر يشرف على تركيب مولد كهربائي بقدرة 130 كيلو فولت 
أمبير تبرعت به اللجنة الدولية للصليب األحمر للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الحديدة 

كجزء من دعمها المنتظم للمؤسسة. 
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أنشطة المياه واإلسكان

دعم محطات ضخ المياه

التبرع بخزانات مياه

التبرع بمضخات 

دعم اآلبار 

أقراص الكلور

دعم المشارح 

توفير أجهزة تسجيل البيانات

مشاريع البناء وإعادة التأهيل

أعمال الكهرباء

المولدات الكهربائية 

منظومات الطاقة الشمسية

توفير سوائل التبريد

توفير زيوت التشحيم 

التبرع بمحطات األكسجين 

التدريب

صنعاء

حجة

صعدة مأرب

تعز

لحجعدن

الضالع

الحديدة

إب

األنشطة حسب المحافظة
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 6
مشاريع للبناء وإعادة التأهيل

)بما في ذلك أعمال الصيانة، واألعمال الكهربائية والمياه والصرف 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  نفذتها  المدنية(  واألعمال  الصحي 
فروع  للمياه/  ومشروعين  لالحتجاز،  ومكان  صحيين،  مرفقين  في 
الهالل  لجمعية  الصحي، وفرع  والصرف  للمياه  المحلية  للمؤسسة 

األحمر اليمني.

4
مستشفيات

 925 قدرها  إجمالية  بسعة 
األعمال  من  استفادت  سريرًا 
الكهربائية واإلنشائية، باإلضافة 
إلى توريد المعدات واآلالت بما 
في ذلك محطة أكسجين ونظام 
مشعب األكسجين ونظام تعبئة 

أسطوانات األكسجين.

670,497
شخصًا

مختلـــف  مـــن  اســـتفادوا 
ـــة  ـــة الدولي أنشـــطة وبرامـــج اللجن
مجـــال  فـــي  األحمـــر  للصليـــب 

واإلســـكان. الميـــاه 

60,000
شخصًا

استفادوا من التبرع بخزانين مياه 
إلحدى محطات الضخ.

محطة مياه دندار في لحج بعد أن أعادت اللجنة الدولية تأهيلها.
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2,003
خزان مياه

خزانات  و3  مرن،  خزان   2,000(
معدنية( تبرعت بها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر لمشروعين من 
مشاريع المياه وأحد فروع الهيئة 

العامة لمشاريع مياه الريف.

138,187
قرص كلور

الصحية،  المرفق  ألحد  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تبرعت 
إلى جانب  للمياه والصرف الصحي،  المحلية  المؤسسة  وأحد فروع 
1,000 مجم ألحد المرافق الصحية، و10  500 علبة كلور،  بـ  التبرع 

براميل كلور ألحد فروع المؤسسة العامة للكهرباء.

1
منظومة طاقة شمسية 
تم التبرع بها وتركيبها في محطة 
مياه  إمدادات  لضمان  مياه 

مستدامة.

7
أجهزة تسجيل بيانات

تم التبرع بها وتركيبها في الهيئة 
العامة للموارد المائية.

1
مشرحة 

تم دعمها بضاغط هواء لضمان 
اإلدارة الكريمة لجثث الموتى.

400 لتر 
من المبردات

الدوليـــة  اللجنـــة  بهـــا  تبرعـــت 
ألحـــد  األحمـــر  للصليـــب 
المستشـــفيات لضمـــان مصـــدر 

للكهربـــاء. مســـتدام 
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أحد مهندسي اللجنة الدولية للصليب األحمر يشرف على تركيب نظامين للطاقة الشمسية تم التبرع 
بهما لمركز موزع الصحي في تعز كجزء من الدعم المنتظم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب األحمر 

للمركز. 

2,860 لترًا 
من زيت الموالدات

تم التبرع بها لمحرك الديزل في 
لضمان  المستشفيات  إحدى 

مصدر مستدام للكهرباء. 

6
مضخات 

طرد  ومضخة   ،)LOWARA( نوع  ومضخة  غاطسة،  مضخات   5(
مركزي( تم التبرع بها باإلضافة إلى أنابيب، تم التبرع بها لمشروعي 

مياه وأحد المساجد وأحد السجون.
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1
فرع من فروع المؤسسة المحلية 

للمياه والصرف الصحي
في  بما  اآلبار،  كاميرا فحص  بمجموعة  دعمه  تم 

ذلك كابل بطول 600 متر وبطارية وشاشة.

28
شخصًا 

من المؤسسات ذات الصلة حضروا دورات تدريبية 
لبناء القدرات حول موضوعات مختلفة بما في ذلك 
جمع المعلومات من أجهزة تسجيل البيانات، وبناء 
 ،))Esri نماذج البيانات وفقًا لمعايير نموذج بيانات

والنماذج اإللكترونية.

4
مولدات كهربائية

تبلغ قدرتها اإلنتاجية 400 كيلو فولت أمبير تبرعت 
من  لعدد  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بها 
مشاريع المياه، والمرافق الصحية، باإلضافة إلى 
تزويد بعض مشاريع المياه والمرافق الصحية التي 
ببطاريات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تدعمها 
وفالتر  وقود،  وفالتر  ديزل،  وخزانات  أمبير،   200
يدوية/ وقود  ومضخات  هواء،  وفالتر  زيت، 

كهربائية، وقطع غيار.
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حماية المدنيين
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محتجزون سابقون على متن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب األحمر في مطار أبها كجزء من إطالق 
سراح يسرتها اللجنة الدولية وتضمنت نقل 117 محتجزًا سابقًا من المملكة العربية السعودية إلى اليمن.
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 2
من حلقات النقاش 

حول البحث عن الرفات البشرية 
وانتشالها من خطوط المواجهة 
المتعلقة  الحالية  والتحديات 
مع  إجراؤها  تم  الجثث  بتكدس 
المدنية  السلطات  من  ممثلين 

والعسكرية ذات الصلة.

4
موظفين 

في مستشفى واحد تلقوا حوافز 
الكريمة  اإلدارة  على  للعمل 

للوفيات من كوفيد-�19

3
ُقّصر   

للصليب  الدولية  اللجنة  يسرت 
أفراد  مع  شملهم  لم  األحمر 

عائالتهم. 

20
زيارة

الدولية  اللجنة  بها  قامت 
مرفقًا   15 إلى  األحمر  للصليب 
البالد  أنحاء  جميع  في  لالحتجاز 
معيشية  ظروف  توفير  لضمان 
وتمكينهم  للمحتجزين،  مناسبة 
وللتأكد  بأسرهم،  التواصل  من 
من معاملتهم بكرامة وإنسانية.

6,664
محتجز 

أنحاء  جميع  في  سجنًا   15 في 
التبرعات  من  استفادوا  البالد 
الشخصية  النظافة  بمواد 
والمواد  والمالبس  والعامة 

الترفيهية.

1,000
رسالة

تم  األحمر  الصليب  رسائل  من 
توزيعها إلعادة الروابط العائلية.

6
سجون  

في جميع أنحاء البالد تم دعمها 
خدمات  إلى  الوصول  لتحسين 
من  ألكثر  من  الصحية  الرعاية 

8000 محتجز.

3,250
قطعة 

الجثث  حفظ  أكياس  شملت 
الحماية  ومعدات  وملحقاتها، 
التعقيم،  ومواد  الشخصية، 
الرفات  عن  البحث  ومواد 
بها  تبرعت  وانتشالها  البشرية 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
في  الصلة  ذات  للمؤسسات 

جميع أنحاء البالد.

 119
محتجزًا

ممن تم إطالق سراحهم يسرت 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 

عودتهم إلى عائالتهم.
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اليمن لضمان معاملة  الدولية يجرون مقابلة مع محتجز في أحد أماكن االحتجاز في  اللجنة  مندوبو 
المحتجزين معاملة كريمة وإنسانية.

1
حاوية التبريد

لمستشفى  بها  التبرع  تم 
لجثث  الكريمة  لإلدارة  حكومي 

الموتى.

28
رفاتًا بشريًا مجهول 

الهوية/لم يطالب بها 
أحد

قبل  من  مؤقًتا  دفنها  تم 
السلطات المعنية كجزء من دعم 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
للتخفيف من تكدس الجثث في 
حاالت الطوارئ في مشرحة أحد 

المستشفيات الحكومية. 

152
شخصًا  

مـــن المؤسســـات ذات الصلـــة 
حـــول  تدريبيـــة  دورات  حضـــروا 
فـــي  بمـــا  مختلفـــة  مواضيـــع 
ــرعي،  ــنان الشـ ذلـــك طـــب األسـ
باالســـتعانة  الهويـــة  وتحديـــد 
وعمليـــة  الشـــرعي،  بالطـــب 
للرفـــات  الصحيحـــة  البحـــث 
واإلدارة  وانتشـــالها،  البشـــرية 

للموتـــى. الكريمـــة 

W
ag

di
 A

lm
aq

ta
ri/

IC
RC

24



الحد من آثار ومخاطر التلوث باألسلحة:

175
شخصًا  

من المركز اليمني التنفيذي لمكافحة األلغام، وجمعية الهالل األحمر 
اليمني، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمنظمة الدولية للهجرة 
عن  الناجم  بالتلوث  متعلقة  مختلفة  موضوعات  على  تدريبهم  تم 
األسلحة بما في ذلك التوعية بمخاطر األلغام، وجمع البيانات وكتابة 
التلوث  من  والسالمة  االنفجار،  عن  الناجمة  والصدمات  التقارير، 

الناجم عن األسلحة، والتوعية بالمخاطر والسلوك األكثر أمانًا. 

36,234
شخصًا  

التوعية  جلسات  من  استفادوا 
تدعمها  التي  األلغام  بمخاطر 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
مختلفة  أجزاء  في  أجريت  والتي 

من البالد.

13
جهازًا لوحيًا )تابلت( 

الهالل  لجمعية  بها  التبرع  تم 
وكتابة  لتسجيل  اليمني  األحمر 
بمخاطر  التوعية  أنشطة  تقارير 
األلغام لتحسين تخطيط وتنفيذ 

برامج التوعية.

21
حقيبة إسعافات طبية 

تـــم التبـــرع بهـــا لجمعيـــة الهـــالل 
لالســـتعداد  اليمنـــي  األحمـــر 

للطـــوارئ.  واالســـتجابة 

18,000
مادة للتوعية

كتيب   12000( األلغام  بمخاطر 
بها  التبرع  تم  ملصق(   6000 و 
اليمني  األحمر  الهالل  لجمعية 
مستوى  رفع  في  الستخدامها 

التوعية بمخاطر األلغام.

2,200
عالمة تحذيرية 

للســـلطات  بهـــا  التبـــرع  تـــم 
المناطـــق  لتحديـــد  المحليـــة 

باألســـلحة. الملوثـــة 

 30
يومًا

إذاعية  رسائل  بث  فيها  تم 
حول  إذاعية  محطات   10 عبر 
الناجم عن  التلوث  السالمة من 
األسلحة وذلك ضمن حملة تم 

تنفيذها في جميع أنحاء البالد.

1
خط من خطوط 

أنابيب المياه الملوث 
بالقذائف غير المنفجرة 
تـــم  المحافظـــات  إحـــدى  فـــي 
تطهيـــره مـــن قبـــل الســـلطات 
اللجنـــة  مـــن  بدعـــم  المعنيـــة 

األحمـــر. للصليـــب  الدوليـــة 
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التعاون مع جمعية الهالل 
األحمر اليمني
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فرق جمعية الهالل األحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب األحمر تستقبل بمطار عدن محتجزين سابقين 
كجزء من عملية اإلفراج التي يسرتها اللجنة الدولية والتي تضمنت نقل 117 محتجًزا سابًقا من المملكة 

العربية السعودية إلى اليمن. 
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47
متطوعًا وموظفًا من جمعية الهالل 

األحمر اليمني
الدولية  اللجنة  تدعمها   - تدريبية  دورات  حضروا 
للصليب األحمر - حول مواضيع مختلفة بما في 
بالمخاطر  والوعي  األلغام،  بمخاطر  التوعية  ذلك 
البيانات وتسجيلها،  أمانًا، وجمع  والسلوك األكثر 

وإعداد التقارير. 

185,561
شخصًا

استفادوا من التوزيعات التي نفذتها اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر 
اليمني والتي تضمنت توزيعات الحصص الغذائية، 
النقدية  والمبالغ  المنزلية،  المستلزمات  وأدوات 
غير المشروطة، والمنح النقدية لدعم سبل كسب 

العيش. 

 67,795
شخصًا

األغراض  المتعددة  النقدية  المنح   من  استفادوا 
األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  قدمتها  التي 

بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمني.

33,397
شخصًا

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

69,468
شخصًا

استفادوا من توزيع الحصص الغذائية التي قدمتها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع جمعية 

الهالل األحمر اليمني.

61,600
شخصًا

المواد   لشراء  النقدية  المبالغ  من  استفادوا 
للصليب  الدولية  اللجنة  من  المقدمة  الغذائية 
االحمر بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمني.

تعاون اللجنة الدولية للصليب األحمر مع جمعية الهالل األحمر اليمني
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91
عضوًا 

مـــن فـــرق الطـــوارئ تـــم دعمهـــم 
بحوافـــز شـــهرية )بـــدل يومـــي، 

ــز(. ــة، حوافـ إقامـ

425
شخصًا

المكمـــالت  مـــن  اســـتفادوا 
ــة  ــا اللجنـ ــي قدمتهـ ــة التـ الغذائيـ
األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
بالتعـــاون مـــع جمعيـــة الهـــالل 
ـــز  ـــد مراك ـــي أح ـــي ف ـــر اليمن األحم

األوليـــة. الصحيـــة  الرعايـــة 

 23
متطوعًا

من جمعية الهالل األحمر اليمني 
شاركوا في عملية إطالق سراح 

محتجزين.

339
شخصًا

فروع   7 في  اإلحالة  نظام  تحسين  من  استفادوا 
الرعاية  ومراكز  اليمني  األحمر  الهالل  لجمعية 

الصحية األولية في 7 محافظات.

44,261
شخصًا

باألدوية  صحية  مرافق   6 دعم  من  استفادوا 
والمعدات الطبية وتكاليف التشغيل وأعمال إعادة 

التأهيل.

الصليب األحمر النرويجي

31,500
شخصًا

من مربي الماشية استفادوا من حمالت التحصين 
للصليب  الدولية  اللجنة  تدعمها  التي  والعالج 
األحمر بالتعاون مع جمعية الهالل االحمر اليمني. 

1,393
شخصًا

استفادوا من المشاريع المدرة للدخل التي نفذتها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع جمعية 

الهالل األحمر اليمني. 
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988
شخصًا

ومجموعات  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  مواد  توزيع  من  استفادوا 
مواد غير غذائية بعد الفيضانات كجزء من برنامج إدارة الكوارث.

3
مراكز للرعاية الصحية 
األولية تابعة لجمعية 
الهالل األحمر اليمني

بناء  أعمال  دعمها من خالل  تم 
وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

45
عاماًل في مجال الرعاية الصحية وموظفًا ومتطوعًا 

في جمعية الهالل األحمر اليمني 
نظام  ذلك  في  بما  مختلفة  مواضيع  حول  تدريبية  دورات  حضروا 
المراقبة  حول  عمل  وورشة   )ERP( المؤسسات  موارد  تخطيط 

المجتمعية.

 105
عاماًل صحيًا 

 8 فـــي  بالحوافـــز  تـــم دعمهـــم 
صحيـــة. مرافـــق 
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متطوعو جمعية الهالل األحمر اليمني وموظفو اللجنة الدولية للصليب األحمر يوزعون مساعدات نقدية 
للعائالت الضعيفة بمديرية الدريهمي في الحديدة لمساعدتها على تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية. 
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تعاون الصليب األحمر األلماني مع جمعية الهالل األحمر اليمني

24,405
شخصًا

استفادوا من االستجابة الطارئة 
عن طريق نقل المياه بالشاحنات 

في ثالث محافظات.

8
مشاريع إلعادة التأهيل

مـــدارس   7 فـــي  تنفيذهـــا  تـــم 
ومركـــز واحـــد لغســـيل الكلـــى، 
ــر مـــن 9,000  ــا أكثـ ــتفاد منهـ اسـ

55 مريضـــًا. طالبـــًا و 

1,134
أسرة

استفادت من التدريب على تربية 
الحيوانات وتوزيع 2,352 ماعز.

300
أسرة

استفادت من التدريب الذي نفذه 
الصليب األحمر األلماني وتوزيع 

مواد تربية النحل.

50
امرأة

اســـتفادت مـــن التدريـــب علـــى 
صناعـــة البخـــور والعطـــور. 

1
مركز للرعاية الصحية الطارئة الشاملة لحاالت التوليد
تأهيل  إعادة  الطبية وشبكة األكسجين وأعمال  بالمعدات  تم دعمه 

بنيته التحتية.

540
مريضًا

اســـتفادوا مـــن توفيـــر األجهـــزة 
واألجهـــزة  واألثـــاث  الطبيـــة 
واحـــد  لمركـــز  اإللكترونيـــة 

الكلـــى.  لغســـيل 

100,586
شخصًا

األدوية  توفير  من  استفادوا 
وتكاليف التشغيل ألربعة مرافق 

صحية وعيادة متنقلة واحدة.
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 2
من المرافق الصحية

دعمها  تم  اليمني  األحمر  الهالل  لجمعية  التابعة 
بأدوية ومستلزمات نظافة ولوازم مكتبية.

تعاون الصليب األحمر الدانماركي مع جمعية الهالل األحمر اليمني

130
عاماًل صحيًا

تم دعمهم بالحوافز في 6 مراكز رعاية صحية أولية 
تابعة لجمعية الهالل األحمر اليمني.

20
موظفأ ومتطوعًا من جمعية الهالل 

األحمر اليمني
النفسـي  الدعـم  تدخـالت  علـى  تدريبهـم  تـم 
واالجتماعي األساسية التي تلبي معايير الممارسة 

المسـتفيدين. باحتياجـات  المتعلقـة  الجيـدة 

36,773
نازحًا وشخصًا ضعيفًا

لخمسة  بها  التبرع  تم  التي  األدوية  من  استفادوا 
مرافق صحية تابعة لجمعية الهالل األحمر اليمني.

3
مرافق صحية

تابعة لجمعية الهالل األحمر اليمني تم دعمها من 
خالل أعمال البناء وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

2
من مشاريع المياه الصالحة للشرب

استفادت من خالل أعمال إعادة التأهيل واصالح 
األجزاء واألنابيب الرئيسية لتسهيل الحصول على 

المياه الصالحة للشرب في إحدى المحافظات. 
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1,960
شخصًا 

منزل   300 بناء  من  استفادوا 
150 منزاًل  تأهيل  وإعادة  صغير 

آخرًا تضرر من النزاع المسلح.

485
عملية زرع تصريف 

المثانة لحاالت 
االستسقاء

تـــم إجراؤهـــا بدعـــم مـــن الهـــالل 
األحمـــر القطـــري.

23,452
شخصًا 

في  بما  شتوية  مالبس  بمجموعة  دعمهم  تم  محافظات   7 في 
ذلك المعاطف، والمالبس القطنية، واألحذية الشتوية، والجوارب، 

والقبعات الشتوية، والشيالن، والقفازات، والبطانيات.

3,999
طفل

على  حصلوا  عائلة   1,333 من 
كسوة العيد في عدة محافظات.

 310
مريضًا من مرضى 

الفشل الكلوي 
األدوية،  تبرعات  من  استفادوا 
وتم دعم 172 مريضًا بأدوية ما 

بعد عملية زراعة الكلى.

 4,074
جلسة عالج إشعاعي 

تم اجراؤها لمرضى السرطان.

290
مصابًا بالحروق وآثاره 

تـــم دعمهـــم بمالبـــس ضاغطـــة 
وأدويـــة.

32,718
شخصًا 

تـــم دعمهـــم بحصـــص غذائيـــة 
خـــالل شـــهر رمضـــان. 

تعاون الهالل األحمر القطري مع جمعية الهالل األحمر اليمني

32



تعاون اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
مع جمعية الهالل األحمر اليمني
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اليمني يوزعون مساعدات  الهالل األحمر  الدولية للصليب األحمر ومتطوعو جمعية  اللجنة  موظفو 
نقدية على العائالت النازحة في منطقتي سناح وباجة بالضالع.

107
موظفًا ومتطوعًا من جمعية الهالل األحمر اليمني 
مواضيع  حول  القدرات  لبناء  تدريبية  دورات  حضروا  فروع   5 في 
 ،YABC السلوكي  للتغيير  وكالء  الشباب  ذلك  في  بما  مختلفة 

والقيادة الشبابية، والدبلوماسية اإلنسانية. 

1,700
من المواد غير الغذائية 

تابعة  مخازن   5 إلى  توريدها  تم 
اليمني  األحمر  الهالل  لجمعية 
لحاالت  واالستجابة  لالستعداد 

الطوارئ. 

72,300
شخصًا

تأهيـــل  إعـــادة  مـــن  اســـتفادوا 
وتحســـين 3 مشـــاريع إمـــدادات 

فـــي محافظتيـــن. الميـــاه 

20
عاماًل في مجال الصحة المجتمعية

االتحاد  من  كجزء  كورونا  فيروس  ضد  التحصين  على  تدريبهم  تم 
الهالل  وجمعية  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 
المخاطر والمشاركة  أنشطة اإلبالغ عن  بالتوازي مع  اليمني  األحمر 

المجتمعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. 
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20
متطوعًا

تدريبهـم  تـم  اليمنـي  الهـالل األحمـر   مـن جمعيـة 
علـى مواضيـع مختلفـة بما في ذلـك تعزيز النظافة 
فـي حـاالت الطـوارئ، وانتقـال األمـراض المتعلقـة 
بالميـاه والصـرف الصحـي وكيفيـة الوقايـة منهـا، 
وأهميـة غسـل اليديـن، وسلسـلة الميـاه الصالحـة 

للشـرب. 

75
حمامًا لحاالت الطوارئ 

تـــم بناؤهـــا فـــي أماكـــن تواجـــد النازحيـــن فـــي إحـــدى 
المحافظـــات.

160
متطوعًا من جمعية 

الهالل األحمر اليمني 
تم تدريبهم حول كيفية التصدي 
ذلك  في  بما  األوبئة  لتفشي 
في  الضنك  وحمى  المالريا 
منها  استفاد  واحدة،  محافظة 

89,818 شخصًا.

35,800
شخصًا 

المدارس  أطفال  ذلك  في  بما 
محافظات   4 في  والموظفون 
وإعادة  تحسين  من  استفادوا 
المياه  إمدادات  أمشاريع  تأهيل 
المياه  ومرافق  المجتمعات  في 
والصرف الصحي في المدارس.

136,700
شخصًا

من  الحد  أنشطة  من  استفادوا 
نفذها  التي  الكوارث  مخاطر 
لجمعيات  الدولي  االتحاد 
الصليب األحمر والهالل األحمر 
الهالل  جمعية  مع  بالتعاون 

األحمر اليمني.

2
متطوعًا 

من جمعية الهالل األحمر اليمني تم تدريبهم على 
اإلسعافات األولية بدعم فني من االتحاد الدولي 
في  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات 

منطقة الشرق األدنى واألوسط. 

4
فرق طوارئ صحية

تفعيلها  تم  اليمني  األحمر  الهالل  لجمعية  تابعة 
وتدريبها على االستجابة لألوبئة في محافظتين.
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ــون  ــز القانـ ــالم وتعزيـ اإلعـ
ــاني ــي اإلنسـ الدولـ
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97
جلسة توعية وندوة

بالقانون  الوعي  لنشر  عقدت 
اللجنة  اإلنساني ومهمة  الدولي 
الدولية وطريقة عملها وأنشطتها 

وتدخالتها اإلنسانية في اليمن.

87
مقابلة

أجريت مع وسائل إعالم مختلفة 
الوضع  على  الضوء  لتسليط 
واستجابة  اليمن  في  اإلنساني 
من  للتخفيف  الدولية  اللجنة 

معاناة الشعب اليمني.

48
مقطع فيديو

ومقطع صوتي 
الضـــوء  لتســـليط  إنتاجهـــا  تـــم 
فـــي  اإلنســـاني  الوضـــع  علـــى 
اليمن واســـتجابة اللجنة الدولية 

وأنشـــطتها.

نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في اليمن يشرح للجمهور خالل ورشة عمل حول القانون 
الدولي اإلنساني طريقة عمل اللجنة الدولية ودورها في تعزيز احترام القانون الدولي اإلنساني الذي يحمي 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 4:00 مساًء 
8005544مـــن األحد إلى الخميـس

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.
القانون  أحكام  بنشر  المعاناة  تفادي  إلى  أيضا  جاهدة  الدولية  اللجنة  وتسعى 

الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية وتعزيزها.
والحركة  جنيف  اتفاقيات  عنها  انبثقت  وقد   1863 عام  الدولية  اللجنة  أنشئت 
الدولية  األنشطة  وتنسق  توجه  األحمر. وهي  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية 

التي تنفذها الحركة أثناء النـزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.


