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ملحة موجزة عن أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر

بصفتها وسيط محايد، هسلت اللجنة الدولية للصليب األحمر نقل محتجزًا سعوديًا يف 29 يناير 2019 
من صنعاء إىل الرياض. ويف اليوم التايل، 30 يناير 2019، أعادت اللجنة الدولية سبعة محتجزين مينيني 

من الرياض إىل صنعاء عىل منت طائرهتا. ويف يناير أيضًا، واصلت اللجنة الدولية أنشطتها لالستجابة 
لالحتياجات الكبرية يف البلد من خالل تنفيذ نطاق واسع من األنشطة كأعمال اإلغاثة ودعم مرافق 
الرعاية الصحية ومؤسسات املياه. عالوة عىل ذلك، استكملت اللجنة الدولية التحضريات للعملية 

املرتقبة لتبادل املحتجزين عىل ذمة الزناع الدائر يف اليمن. 

57,420 استشارة مت تقدميها يف مراكز الرعاية 
الصحية الـ 24 اليت تدعمها اللجنة الدولية.

104,134  شخص حصل عىل سالل غذائية.

+ 2.1 مليون  شخص استفاد من خدمات 
تقدمي املياه النظيفة وأعمال البناء.

حقائق وأرقام 

استقبال محتجزين مينيني من طائرة اللجنة الدولية اليت نقلتهم 
من الرياض إىل صنعاء.

إعادة املحتجز السعودي املريض إىل بلده.

Co
ur

te
sy

 o
f A

l-M
as

si
ra

h 
TV



أبرز أنشطة بعثة اللجنة الدولية يف اليمن 

 الرعاية الصحية واملنشئات الطبية

توزيع وإنتاج الغذاء

املياه والرصف الصحي وأعمال البناء

ملحة موجزة عن بعض األنشطة اليت نفذهتا بعثة اللجنة الدولية يف اليمن خالل هشر يناير 2019. 
ملزيد من التفاصيل، ميكنكم االطالع عىل الصفحات التالية من هذا التقرير. 

استفاد من الرعاية الطارئة منهم 185 
من جرحى احلرب.

مريضاً

تلقى مساعدات غذائية ملساعدهتم
عىل مواجهة إنعكاسات الرصاع.

شخص

تربعت هبا اللجنة الدولية للصليب األحمر 
للحفاظ عىل صحة املحتجزين، مبا يف ذلك حوايل 
200,000 قرص كلور ملعاجلة املياه لـ 800 أرسة.

قرص من الكلور
استفاد من خدمات اللجنة الدولية 

للمياه واملرافق الصحية والبناء

شخص

استفادت من مساعدات املواد الغذائية 
واملواد األساسية غري الغذائية.

أرسة

19,267

104,13415,342

300,000 مليون+ 2.1

6,997
من ذوي االحتياجات اخلاصة  

استفادوا من خدمات مراكز التأهيل 
احلريك املدعومة من اللجنة الدولية.

شخص

40
دربتهم اللجنة الدولية عىل اإلسعافات األولية.

مشاركاً من حاميل السالح

57,420
قدمتها املراكز الصحية الـ 24 املدعومة من 

اللجنة الدولية  للمرىض.

استشارة طبية



يف يناير 2019، دعمت اللجنة الدولية اخلدمات أدناه ملعاجلة 
فـرص  لتوفـري  الطارئـة  االصابـات  وحـاالت  احلـرب  جرحـى 
احلصـول عـىل خدمـات جراحيـة ذات جـودة واالسـتمرار يف 

تقـدمي الرعايـة:

40

دربتهم اللجنة الدولية عىل اإلسعافات األولية.
مشاركاً من حاميل السالح

 دربت اللجنة الدولية 40 شخص من حاميل السالح عىل 
اإلســـعافات األوليـــة، ودعمـــت 10 مرافـــق خاصـــة بالتعامـــل 
مـــع اســـتقرار حـــاالت االصابـــات الطارئة/تقـــدمي الرعاية قبل 
الوصـــول للمستشـــفى من خـــالل توفري اإلمـــدادات الطبية 
عـــىل طـــول اخلطـــوط األماميـــة يف صعـــدة واحلديـــدة، حيـــث 
اســـتفاد مـــا مجموعه 822 شـــخص مـــن جرحى احلرب من 

اإلســـعافات األوليـــة وخدمات اســـتقرار حـــاالت اجلرحى.

19,267

استفاد من الرعاية الطارئة منهم 185 من 
جرحى احلرب.

شخص

  قدمـــت اللجنـــة الدوليـــة الدعم الطـــارئ واملخصص إلثنني 
األماميـــة  اخلطـــوط  مـــن  القريبـــة  اإلحالـــة  مستشـــفيات  مـــن 
لضمـــان اســـتقرار جرحـــى احلـــرب وحـــاالت االصابـــات الطارئة 
أبـــني  وتقـــدمي الرعايـــة اجلراحيـــة عنـــد االقتضـــاء يف محافظـــيت 
واحلديـــدة. ومـــن خـــالل هـــذا الدعـــم، تلقـــى 19,267 مريضـــا 

رعايـــة طارئـــة، منهـــم 185 شـــخص مـــن جرحـــى احلـــرب.

9

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

مستشفيات إحالة

 قدمـــت اللجنـــة الدوليـــة دعمـــًا منتظمـــًا لــــ 9 مستشـــفيات 

إحالـــة يف 7 محافظـــات مـــن خـــالل توفـــري األدويـــة واملـــواد 
جرحـــى  عـــالج  لضمـــان  الطبيـــة  واملعـــدات  االســـتهالكية 
احلـــرب وحـــاالت االصابات الطارئة، فقـــد كانت تلك املرافق 
التـــايل: صنعـــاء )3 مستشـــفيات(،  النحـــو  عـــىل  املدعومـــة 
واحـــد(،  )مستشـــفى  اجلـــوف  واحـــد(،  )مستشـــفى  مـــأرب 
ذمار )مستشـــفى واحد(، إب )مستشـــفى واحد(، احلديدة 
)مستشـــفى واحـــد(، شـــبوة )مستشـــفى واحد(. فقـــد تلقى 
يف هذه املستشـــفيات ما مجموعه 28,915 مريضا الرعاية 

الطارئـــة، مـــن بينهـــم 5,111 شـــخصًا مـــن جرحـــى احلـــرب.

864

استفاد من الرعاية اجلراحية منها 348  
عملية جراحية.

شخص

يف  اجلراحيـــة  العمليـــات  دعـــم  الدوليـــة  اللجنـــة  واصلـــت   
مستشـــفى الطلـــح )صعدة( ومستشـــفى املنصـــورة )عدن( 
اللذيـــن يتلقيـــا الدعـــم مـــن اللجنـــة الدولية. فقـــد مضن هذا 
الدعـــم تقـــدمي الرعايـــة الطارئـــة لــــ 277 جـــرحي حـــرب )174 يف 
مستشـــفى الطلح و103 يف مستشـــفى املنصورة(. وســـاعد 
هـــذا الدعـــم أيضـــًا عىل تقـــدمي الرعاية اجلراحية لــــ 239 جرحي 
حرب ممن تطلبت حالتهم الرقود يف املستشـــفى )150 يف 
مستشـــفى الطلـــح و89 يف مستشـــفى املنصـــورة(، وإجـــراء 
348 عمليـــة جراحيـــة )287 يف مستشـــفى الطلـــح و61 يف 

املنصورة(. مستشـــفى 
لغرفـــة  التأهيـــل  إعـــادة  أعمـــال  الدوليـــة  اللجنـــة  أجنـــزت    
الطـــوارئ وغرفـــة العمليـــات ووحـــدة الرعايـــة املكثفـــة وقمس 
الرقود للجرحى يف مستشـــفى باجل الريفي متهيدًا إلرســـال 
فريـــق جراحي متنقل تابع للجنة الدولية لدعم املستشـــفى 
مـــن خالل أنشـــطة التأهـــب يف حالة وقوع اصابات جماعية 

الناجمـــة عـــن األعمـــال العدائيـــة املســـتمرة يف احلديدة.
يف ينايـــر 2019، واســـتجابًة لالحتياجـــات الصحيـــة للمدنيني 
اخلدمـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت  الـــزاع،  مـــن  املتأثريـــن 

الوقائيـــة األساســـية وخدمـــات إنقـــاذ احليـــاة التاليـــة: 

حتسني فرص احلصول عىل الرعاية الصحية 

غرفة العمليات اجلراحية يف مستشفى الطلح بصعدة املدعوم من اللجنة الدولية. 
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57,420

للمرىض قدمتها املراكز الصحية ال 24 
املدعومة من اللجنة الدولية. 

استشارة طبية

قدمت اللجنة الدولية مساعدة طبية منتظمة لـ 24 مركز    
رعاية  صحية أولية يف 9 محافظات.

  يف املراكـــز الصحيـــة األوليـــة األربـــع والعرشيـــن الـــيت تدعمهـــا 
اللجنـــة الدوليـــة يف جميـــع أحنـــاء البلـــد، مت إجـــراء 57,420 
 5 ســـن  دون  األطفـــال  نســـبة  وبلغـــت  طبيـــة.  استشـــارة 
ســـنوات %29 )16,454( مـــن هـــذه االستشـــارات، منهـــم 

تلقـــى لقاحـــات. 6,294 طفـــل 

مت تقـــدمي 3,373 استشـــارة لرعايـــة احلوامل ومت تســـجيل 829    
والدة. حالة 

اســـتقبلت املرافـــق املدعومة األربع والعرشيـــن 3,428 حالة    
اشـــتباه بالكولـــريا، وســـجلت حالـــيت وفـــاة بســـبب الكولـــريا 

.)0.06%(

مت تقـــدمي مـــا مجموعـــه 2,998 استشـــارة للمـــرىض املصابني    
بأمـــراض غـــري معديـــة، الســـيما مـــرىض ارتفـــاع ضغـــط الـــدم 

والسكري.

  لضمـــان االســـتمرار يف تقـــدمي الرعايـــة للمـــرىض املصابـــني 
دعمـــًا  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  املعديـــة،  غـــري  باألمـــراض 
باألدوية واملواد االســـتهالكية لثمانية مراكز غســـيل الكىل يف 
جميـــع أحنـــاء البلـــد يف املحافظـــات التاليـــة: عـــدن )مركزين( 
العامصـــة )مركـــز واحـــد(  واملحويـــت )مركـــز واحـــد( وأمانـــة 
وذمـــار )مركـــز واحد( وحجـــة )مركز واحـــد( واحلديدة )مركز 
واحـــد( وشـــبوة )مركـــز واحـــد(. فقـــد مت دعـــم مـــا مجموعـــه 

10,509جلســـات غســـيل الـــكىل.

برنامج التأهيل احلريك
 يف ينايـــر 2019، تلقـــى مـــا مجموعـــه 6,997 شـــخص مـــن 
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة خدمـــات التأهيـــل احلـــريك يف مراكز 
مـــن  الدوليـــة يف كٍل  اللجنـــة  مـــن  املدعومـــة  احلـــريك  التأهيـــل 
أطـــراف  صنعـــاء وعـــدن وتعـــز واملـــكال وصعـــدة، شـــاماًل 103 
عـــالج  جلســـة  و3,498  تقومييـــًا  جهـــازًا  و2,233  اصطناعيـــة 

طبيعـــي. 
وخـــالل نفـــس الفـــرة، واصلـــت اللجنـــة الدوليـــة من خالل 
برنامـــج التأهيـــل احلـــريك تقـــدمي احلوافـــز املاليـــة ملوظفـــي مركزي 
ملراكـــز  الوقـــود  وقدمـــت  وتعـــز،  صعـــدة  يف  احلـــريك  التأهيـــل 
لضمـــان  وصنعـــاء  واملـــكال  وتعـــز  احلـــريك يف صعـــدة  التأهيـــل 
اســـتمرارية اخلدمات لألشـــخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف 
اليمـــن. فقـــد وزعـــت اللجنـــة الدوليـــة 2,400 لر مـــن الديزل 
ملراكـــز التأهيـــل احلـــريك املذكـــورة آنفـــًا، و400 لـــر مـــن الديـــزل 
تشـــغيل  يف  ملســـاعدهتم  املعاقـــني  وتأهيـــل  رعايـــة  لصنـــدوق 

املولـــدات الكهربائيـــة خـــالل ســـاعات الـــدوام. 
جيـــري  الصحيـــة،  للعلـــوم  العـــايل  املعهـــد  مـــع  وبالتعـــاون 
حاليـــًا تدريـــس دبلـــوم يف مجال األطـــراف االصطناعيـــة وتقومي 
العظـــام ويتـــم تنفيـــذه حســـب اخلطـــة املقـــررة لـــه. فهنـــاك 10 
طـــالب )6 ذكـــور و4 إنـــاث( ملتحقـــون يف هـــذا املجـــال وهـــم 
يتقدمـــون بشـــكل جيـــد يف دراســـتهم الطبية واللغـــة اإلجنلزيية 
املصاحبـــة لهـــذا التخصص. فقد بدأت دراســـة هذا الدبلوم يف 
1 ســـبتمرب 2018، ويـــدرس الطـــالب امليكانيـــكا احليويـــة وتقـــومي 
القـــدم والكاحـــل حيـــث شـــارك جميـــع الطـــالب بنجـــاح خالل 
الفصـــل األول  االنتهـــاء مـــن اختبـــارات  الشـــهر. وقـــد مت  هـــذا 
جلميـــع املـــواد وبـــدأ الفصـــل الثـــاين يف 19 ينايـــر 2019. وتلقـــى 
املعهـــد العـــايل للعلـــوم الصحية جميع املـــواد املحلية الرضورية 

للتدريـــب.
األطـــراف  لدارســـة  مينيـــني  طالبـــني  اختيـــار  جـــرى  وقـــد 
هـــذا  مـــن  اعتبـــارًا  كامبوديـــا  العظـــام يف  وتقـــومي  االصطناعيـــة 

 .2019 العـــام، 

صعـــدة  محافظـــات  يف  اإلغاثـــة  بتدخـــالت  العـــام  بـــدأ 
واحلديـــدة ومـــأرب، واليت اســـتهدفت 13,017 نازحًا و91,117 
احتـــوت  الفقـــرية. فقـــد  املضيفـــة  األرس  أفـــراد  مـــن  شـــخصًا 
احلصـــة الغذائيـــة الكاملـــة عـــىل مـــا يـــي: 60 كجـــم مـــن األرز 
و25 كجـــم مـــن الفاصوليـــا و25 كجـــم مـــن العـــدس، 10 لـــر 
مـــن زيـــت عبـــاد الشـــمس و5 كجم من الســـكر و3 كجم من 

صلصـــة الطماطـــم وكيلـــو ملـــح و½ كجـــم مـــن الشـــاي.

إضافـــة إىل ذلـــك وكإجـــراء وقايئ للنظافـــة مت إضافة 10 قطع 
مـــن الصابـــون إىل كل مجموعـــة )ســـلة( غذائيـــة. ومـــن أجـــل 
الوقايـــة من ســـوء التغذيـــة، غالبًا ما حتتوي الســـالل الغذائية 

عـــىل أكيـــاس من املكمـــالت الغذائية. 

واألدوات  الغذائية  )املواد  اإلغاثية  املساعدات 
املزنلية األساسية(:

 يف مديريـــة باقـــم مبحافظـــة صعدة، تلقـــت 2,800 أرسة 
مترضرة من الزناع )19,600 شـــخص( ســـالل غذائية 

تشـــمل صابـــون اجلـــمس ومكمـــالت غذائيـــة لألطفـــال 
دون ســـنة اخلامســـة مـــن العمـــر وللحوامـــل واملرضعات. 

 تلقـــت 2,665 أرسة نازحـــة يف مديريـــة الضاحـــي مبدينة 
احلديـــدة ســـالل غذائيـــة باإلضافـــة إىل أدوات مزنليـــة 

أساســـية لتلبيـــة احتياجاهتـــم. 

 يف محافظـــة مارب، ســـاعدت اللجنة الدولية 52,864 
شـــخصًا )7,552 أرسة( يف مديريـــات مجـــزر والـــوادي 
ورصواح ومدغـــل اجلدعـــات واملدينـــة مـــن خـــالل تقدمي 
الســـالل الغذائيـــة. عـــالوة عـــىل ذلـــك اســـتفاد حـــوايل 
عـــدد  إجمـــايل  مـــن  أرسة(   2,325( شـــخصًا   16,275

احلـــاالت املذكـــورة ســـابقًا مـــن املـــواد غـــري الغذائيـــة. 

الدعم الهيكيل: 
 قدمـــت اللجنـــة الدولية جولًة أخـــرى من الدعم ملزرعة 
رصابـــة حـــوايل 60 طـــن مـــري من األعـــالف واليت من 
احلليـــب  إنتـــاج  لدعـــم  لشـــهرين  تكفـــي  أن  املفـــرض 

توفري الدعم للمجتمعات املحلية األشد احتياجا وللنازحني 



عقـــب تقليـــص األنشـــطة مؤقتـــا يف العام املـــايض، بدء قمس 
امليـــاه والســـكان يف اللجنـــة الدوليـــة برفـــع مســـتوى الدعـــم 

املحايـــد وغـــري املتحزي للســـكان.

محافظة ابني 
 مدينـــة أحـــور، قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بتوريـــد وتركيب 
الشمســـية  بالطاقـــة  يعمـــل  الفواتـــري  إصـــدار  نظـــام 
)منظومـــة مشســـية، تأثيـــث املكتـــب، أجهـــزة كمبيوتـــر( 
كمـــا قـــام بتدريـــب أربعـــة موظفـــني حـــول العمـــل عـــىل 
النظـــام وهـــذا ســـزييد مـــن اســـتقاللية مؤسســـة امليـــاه.

محافظة البيضاء
 املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف الصحـــي بـــرداع: 
لـــر مـــن زيـــوت  الدوليـــة بتوزيـــع 115  اللجنـــة  قامـــت 
املحـــركات لضمـــان حصـــول حـــوايل 57,827 شـــخصًا 

عـــىل امليـــاه النظيفـــة.
يف  الصحـــي  والـــرف  للميـــاه  املحليـــة  املؤسســـة   
البيضـــاء: قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بتوزيـــع 110 لـــر من 
زيـــوت املحـــركات لضمـــان حصـــول حـــوايل 40,000 

النظيفـــة.  امليـــاه  عـــىل  شـــخص 

محافظة الضالع 
 قـــرى املركولـــة: بـــدأت اللجنـــة الدوليـــة بأعمـــال إعـــادة 
التأهيـــل يف إطـــار دعـــم منظومـــة امليـــاه احلاليـــة، يبلـــغ 
العـــدد املتوقـــع للمســـتفيدين منهـــا حـــوايل 950 شـــخصًا. 
 قـــرى الدمـــى: بـــدأت اللجنـــة الدوليـــة بأعمـــال إعـــادة 
التأهيـــل يف إطـــار دعـــم منظومـــة امليـــاه احلاليـــة، يبلـــغ 
 3,000 حـــوايل  منهـــا  للمســـتفيدين  املتوقـــع  العـــدد 

شـــخص. 

محافظة حرضموت
 محافظـــة ســـيئون: اســـتكملت اللجنـــة الدوليـــة تأهيل 
أربعـــة حمامـــات يف مطـــار ســـيئون القـــدمي وقامت ببناء 
باإلضافـــة  جديـــدة  خارجيـــة  أخـــرى  حمامـــات  أربعـــة 
لـــألرس  م²   144 بطـــول  مظلـــة  وتركيـــب  توريـــد  إىل 
داخـــل مجمـــع املطـــار لدعـــم عمليـــة تبـــادل املحتجزين 

بالـــزناع.  املرتبطـــني 

محافظة احلديدة
وتركيـــب  بتوريـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  الصليـــف:   
املضخـــة الغاطســـة الكهربائيـــة األوىل مـــن بـــني اثنتني، 
وال يـــزال العمـــل جاريـــًا لتوفـــري املضخة الثانية. اســـتفاد 

حـــوايل 5,264 شـــخصًا مـــن إمـــدادات امليـــاه. 
 مركـــز زبيـــد للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة، وفـــرت اللجنـــة 
الدوليـــة مولـــد كهربـــايئ جديـــد بقـــدرة 60 كيلـــو فولـــت 
حالـــة   45 لعـــدد  أفضـــل  ظـــروف  تقـــدمي  يف  ســـاعد 
استشـــارة يف اليوم كما دعمت حالة االســـتقرار جلرحى 

احلـــرب قبـــل إحالتهـــم إىل املستشـــفى. 
قامـــت  رسيـــراً(،   350( باحلديـــدة  الثـــورة  مستشـــفى   
اللجنـــة الدوليـــة ببناء هيـــكل مغطى من صفاحئ احلديد 
وأكياس الرمل ملحطة األوكســـجني حلمايتها من الرضر 
الناجـــم عـــن القتـــال يف األماكـــن القريبـــة من املستشـــفى. 
 مستشـــفى باجـــل الريفـــي )40 رسيراً(، قامـــت اللجنة 
الدولية بإعادة تأهيل املكونات الرئيســـية للمستشفى 
للتحضـــري لقـــدوم الفريـــق اجلراحـــي املتنقـــل. ومـــن بني 
األعمـــال الـــيت متـــت حتســـني إمـــدادات امليـــاه النظيفـــة 
)مضخـــة ميـــاه كهربائيـــة غاطســـة( وتنظيـــف وإصـــالح 
منظومـــة الـــرف الصحـــي وجمـــع القمامـــة وتأهيـــل 
وتوريـــد  العمليـــات،  وغرفـــة  املكثفـــة  الرعايـــة  وحـــدة 
وتركيـــب مولـــد كهربـــايئ قدرتـــه 300 كيلـــو وات يعمـــل 
تأريـــض جديـــد  نظـــام  مـــع  بالوقـــود يف غرفـــة جديـــدة 
واســـتبدال كابـــالت التوزيـــع الرئيســـية وال يـــزال العمل 

جـــاري عـــىل العديـــد مـــن التحســـينات.
 املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي يف احلديدة: 
اســـتكملت اللجنـــة الدوليـــة تركيـــب 6 نقـــاط مياه من 
22 نقطـــة توزيـــع امليـــاه الطارئـــة يف املســـاجد بالتعـــاون 
الوثيـــق مـــع مؤسســـة امليـــاه ووزارة األوقـــاف واإلرشـــاد. 
وتعمـــل نقـــاط توزيـــع امليـــاه هـــذه كاحتياطـــي يف حـــال 

انقطـــاع إمـــدادات امليـــاه عـــن املدينة. 

محافظة عمران
 يف الســـجن االحتياطي بعمران: قامت اللجنة الدولية 
الصحـــي  والـــرف  امليـــاه  منظومـــة  تأهيـــل  بإعـــادة 

واملطبـــخ. للحمامـــات 

املياه والرصف الصحي واألعمال اإلنشائية

الطـــازج، وبالتايل حصلـــت األرسة املضيفة ودور األيتام 
يف املنطقـــة عـــىل حليـــب طـــازج مجاين مـــن املزرعة. 

 تلقـــت وزارة الزراعـــة والـــري يف محافظـــة صنعـــاء تـــربع 
بعـــدد 20 مـــرش زراعـــي إضـــايف )10 منهـــا ســـعة 100 
انتشـــار  مـــل( ملكافحـــة  بســـعة 600  أخـــرى  مـــل و10 
 500 مســـاحة  تغطيـــة  ميكـــن  وإجمـــاال  احلشـــد،  دودة 

هكتـــار يوميـــًا باســـتخدام هـــذه املرشـــات.  

قـــام فريـــق األمـــن االقتصـــادي يف احلديـــدة بالتـــربع مبواد   •
مطاطيـــة  وأحذيـــة  واملكانـــس  العربـــات  مثـــل:  نظافـــة 
وكمامـــات وغـــريه لصنـــدوق النظافة يف باجـــل مبحافظة 

احلديـــدة. 

فىت -برفقة أخته الصغرية -حياول جمع السلة الغذائية 
اخلاصة بأرسته اليت حصلوا عليها أثناء توزيع اللجنة الدولية 

للمساعدات الغذائية يف مأرب.
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 يف الســـجن املركـــزي بعمـــران: قامـــت اللجنـــة الدوليـــة 
الصحـــي  والـــرف  امليـــاه  منظومـــة  تأهيـــل  بإعـــادة 

واملطبـــخ. للحمامـــات 
األوليـــة:  الصحيـــة  للرعايـــة  عمـــران  مركـــز خيـــوان   يف 
ميـــاه  جـــودة  حتســـني  عـــىل  الدوليـــة  اللجنـــة  عملـــت 
الـــرشب وتعزيـــز النظافة داخل مراكـــز الرعاية الصحية 
األوليـــة مـــن خالل توفري اللجنـــة الدولية ألجهزة تعمل 
عـــىل إنتـــاج محاليـــل الكلـــور محليـــًا ملعاجلـــة وتنظيـــف 

املياه. 

محافظة صعدة
بـــي عويـــر )60 رسيـــراً(:  الصحيـــة يف  الرعايـــة  مركـــز   
ميـــاه  جـــودة  حتســـني  عـــىل  الدوليـــة  اللجنـــة  عملـــت 
الـــرشب وتعزيـــز النظافة داخل مراكـــز الرعاية الصحية 
األوليـــة مـــن خالل توفري اللجنـــة الدولية ألجهزة تعمل 
عـــىل إنتـــاج محاليـــل الكلـــور محليـــًا ملعاجلـــة وتنظيـــف 

املياه. 
 مستشـــفى اجلمهوري بصعـــدة: قامت اللجنة الدولية 
بدعـــم مركـــز التأهيـــل احلـــريك املؤقت من خـــالل أعمال 

البنـــاء يف املخزن اجلديد. 
الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  الريفـــي:  الطلـــح   مستشـــفى 
بتســـليم أدوات صيانـــة إضافيـــة ومـــواد اســـتهالكية يف 

إطـــار الدعـــم املقـــدم للفريـــق اجلراحـــي املتنقـــل. 

محافظة ذمار 
 املؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف الصحـــي بذمـــار: 
زيـــوت  مـــن  لـــر   808 بــــ  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت 
 280,0000 حـــوايل  حصـــول  لضمـــان  املحـــركات 

النظيفـــة.  امليـــاه  عـــىل  شـــخص 

أمانة العامصة 
 محطـــة معاجلـــة ميـــاه الـــرف الصحي، قامـــت اللجنة 
الدوليـــة بتوريـــد وتركيب 5 أطقم برياجنات للمضخات 
لتسهيل عمل املرفق بشكل موثوق. عدد املستفيدين 

منها 1,400,000 شخص.
 مؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف الصحـــي بصنعـــاء: 
املضخـــة  اســـتعادة  عمليـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت 
املفقـــودة أســـفل البـــر رقـــم P28 والـــيت متد امليـــاه لعدد 

شـــخص.  35,000
 الســـجن املركـــزي بصنعـــاء: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 
31,108 لـــر مـــن الوقود و30 لر مـــن زيوت املحركات 
لدعـــم إنتـــاج الطاقـــة وتوفـــري امليـــاه النظيفـــة. باإلضافـــة 
بطفايـــيت حريـــق  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت  ذلـــك،  إىل 
جديـــدة )10 لر-رغـــوة( وعـــززت املخازن بــــ 100,000 
قـــرص مـــن الكلـــور للحفـــاظ عـــىل صحـــة املحتجزيـــن. 

لعمليـــة  اإلعـــداد  إطـــار  ويف  املركـــزي:  األمـــن  مجمـــع   
إطالق ونقل املحتجزين املرتبطني بالزناع، اســـتكملت 
اللجنة الدولية أعمال تعزيز منظومات املياه والرف 
الصحـــي، وتربعـــت مبولديـــني كهربائيـــني وعملـــت عىل 
حتســـني منظومة الطاقة الكهربائية ووضع تســـهيالت 
النظافـــة واإلعـــداد لتقـــدمي الرعاية الطبيـــة للمحتجزين. 
 مستشـــفى الثـــورة بصنعـــاء )987 رسيراً(: اســـتكملت 
تأهيـــل شـــبكات  مـــن  املرحلـــة األوىل  الدوليـــة  اللجنـــة 
امليـــاه والـــرف الصحـــي يف املبـــى ب2، باإلضافـــة إيل 
ذلـــك وزعـــت 1,675 لر من زيوت املحركات لتشـــغيل 

املحـــركات بشـــكل آمن.
 مستشـــفى 22 مايـــو بصنعـــاء )140 رسيـــراً(: أنشـــأت 
اللجنـــة الدوليـــة مخيمـــًا متعـــدد األغراض كتـــربع منها 

يف مركـــز عـــالج الكولـــريا الـــذي تدعمه. 

محافظة إب
 الســـجن املركـــزي بـــإب: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبـــواد 
للوقايـــة مـــن الكولـــريا كاســـتجابة طارئـــة وعملـــت عـــىل 
تأهيـــل شـــبكات امليـــاه والـــرف الصحـــي يف الســـجن. 
 جبلـــة: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبولـــد كهربـــايئ قدرتـــه 
80 كيلـــو وات ملؤسســـة املياه، يســـتفيد منـــه 32,000 

 . شخص
 حبيـــش: تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبولـــد كهربـــايئ قدرته 
80 كيلـــو وات ملؤسســـة امليـــاه، يســـتفيد منـــه 35,147 

. شخصًا

محافظة مارب
 مدينـــة مـــارب: تربعـــت اللجنـــة الدولية مبواد الســـالمة 
وقطـــع غيار وزيوت املحركات ملؤسســـة املياه، يســـتفيد 

منها 250,000 شـــخص.
 مستشـــفى 26 ســـبتمرب يف مارب اجلوبه )114 رسيراً(: 
تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبـــواد الســـالمة وقطـــع غيـــار 
وزيـــوت املحـــركات لضمـــان اســـتمرار إنتـــاج الكهربـــاء 

داخـــل املستشـــفى.
 هيئـــة املستشـــفى العـــام مبـــارب )320 رسيـــراً(: تربعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة مبـــواد الســـالمة وقطـــع غيـــار وزيـــوت 
داخـــل  الكهربـــاء  إنتـــاج  اســـتمرار  لضمـــان  املحـــركات 

املستشـــفى.
 مستشـــفى كـــرى مبـــارب )100 رسيـــر(: تربعـــت اللجنة 
الدوليـــة مبـــواد الســـالمة وقطـــع غيار وزيـــوت املحركات 

لضمـــان اســـتمرار إنتـــاج الكهرباء داخل املستشـــفى.
 املستشـــفى العســـكري مبـــارب: )100 رسيـــرًا(: تربعـــت 
اللجنـــة الدوليـــة مبـــواد الســـالمة وقطـــع غيـــار وزيـــوت 
داخـــل  الكهربـــاء  إنتـــاج  اســـتمرار  لضمـــان  املحـــركات 

املستشـــفى.
اللجنـــة  تربعـــت  مبـــارب:  اخلنـــق  يف  النازحـــن  مخيـــم   
الدوليـــة بــــ 200,000 قـــرص مـــن الكلـــور ملعاجلـــة املياه 

أرسة.   800 لعـــدد 

محافظة تعز 
تطويـــر  عـــىل  الدوليـــة  اللجنـــة  تعمـــل  واحلوبـــان:  تعـــز   
شـــامل ملنظومـــة إمـــدادات امليـــاه يف املدينـــة، وال يـــزال 
العمـــل التقـــي مســـتمرًا يف تأهيـــل محابـــس خطـــوط 
األنابيـــب الرئيســـية واملناهـــل يف املنطقـــة األوىل بنســـبة 
ُبـــدء مـــرشوع خدمـــات الصيانـــة بتســـليم  %75. وقـــد 
قطـــع غيار وتركيب مولـــد كهربايئ بقدرة 80 كيلو وات 

لبـــر الظهـــرة. 

مهندسو اللجنة الدولية يقومون بركيب مضخة مياه تعمل يف 
مرشوع نقاط توزيع املياه يف احلاالت الطارئة يف احلديدة. 
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لتســـليط الضـــوء عـــىل االحتياجـــات اإلنســـانية الهائلـــة يف 
اليمـــن وتعزيـــز الوعـــي بالقانـــون الـــدويل اإلنســـاين، نفـــذ قمس 

االعـــالم والنـــر باللجنـــة الدوليـــة األنشـــطة التاليـــة: 
 عقـــد جلســـات صحفية لـــرشح دور اللجنـــة الدولية 
كجـــزء مـــن عمليـــة تبـــادل املحتجزيـــن والتحضريات 
الـــيت أجريـــت حـــىت االن، باإلضافـــة اىل بـــث مبـــارش 
بـــوك(  )الفيـــس  االجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  عـــىل 
لنفـــس الغـــرض لإلجابـــة عىل أية أســـئلة قد يطرحها 

اجلمهـــور اليمـــي. 
 إنتـــاج إعـــالن إذاعـــي ملـــدة دقيقة واحدة عـــن اللجنة 
الدوليـــة وتفويضهـــا وانشـــطتها يف اليمن. وقد مت بث 

اإلعـــالن يف 21 محطـــة إذاعيـــة يف أرجاء اليمن. 
 إجـــراء عـــرشات املقابـــالت التلفزيونيـــة واالذاعيـــة يف 

وســـائل االعـــالم املحليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة. 
 رتـــب العديـــد مـــن املهمـــات التصويرية وأنتـــج املواد 
االحتياجـــات  تعـــرض  الـــيت  والبريـــة  الســـمعية 
اللجنـــة  اليمـــن. وقـــد شـــاركت  اإلنســـانية امللحـــة يف 
الدوليـــة تلـــك املواد عىل مواقـــع التواصل االجتماعي 

التابعـــة لهـــا عـــىل املســـتوى املحـــيل والعاملـــي. 

 نفـــذ 18 جلســـة تعريفيـــة حـــول التفويـــض املمنـــوح 
للجنـــة الدوليـــة وأنشـــطتها وكذلـــك الشـــارات، وقـــد 
اســـتهدفت العديـــد مـــن رشاحئ املجتمـــع مبـــا يف ذلـــك 
حملـــة الســـالح واملســـتفيدين والســـلطات املحليـــة 

وموظفـــي اللجنـــة الدوليـــة. 

االحتجاز 
أطـــراف  بـــني  محايـــدا  وســـيطا  وبصفتهـــا   ،2019 ينايـــر  يف 
الـــزناع، هّسلت اللجنة الدولية إعادة محتجزًا ســـعوديًا مريضًا 
إىل بلـــده ونقـــل 7 مينيـــني كانـــوا محتجزيـــن يف اململكـــة العربيـــة 

الســـعودية اىل صنعـــاء، يعانـــون أيضـــًا مـــن أمـــراض مختلفـــة.

حماية السكان املدنيني
واصلـــت اللجنـــة الدولية اســـتقبال املعلومـــات األولية من 
املحتملـــة  االنتهـــاكات  العيـــان حـــول  أو / وهشـــود  الضحايـــا 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين أثنـــاء ســـري األعمـــال العدائيـــة بـــني 
األطـــراف املتنازعـــة.  وهبـــدف مضـــان احـــرام املدنيـــني والبنية 
الســـالح،  لـــدى حملـــة  الســـلوك  املدنيـــة وحتســـني  التحتيـــة 
الـــدويل  القانـــون  انتهـــاك  مزاعـــم  الدوليـــة  اللجنـــة  شـــاركت 
اإلنســـاين مـــع اجلهـــات الـــيت يعتقد باهنـــا وراء تلـــك االنتهاكات 

مـــن خـــالل حـــوار خـــاص وثنـــايئ. 
عـــالوة عـــىل ذلـــك، قدمـــت اللجنـــة الدوليـــة املســـاعدات 
أو  اإلنســـاين  الـــدويل  القانـــون  انتهـــاكات  لضحايـــا  الطارئـــة 

الدعـــم.  عـــىل  للحصـــول  أخـــرى  منظمـــات  اىل  إحالتهـــم 

إعادة الروابط العائلية 
يف ينايـــر 2019، تلقـــت اللجنـــة الدوليـــة معلومات عن 30 
شـــخص ممـــن انفصلـــوا عـــن عائالهتم بســـبب الـــزناع اجلاري 

االحتجاز.  أو 

تعيـــش يف  الـــيت  األرس  أيضـــا  الدوليـــة  اللجنـــة  وســـاعدت 
اليمـــن عـــىل التواصـــل مـــع اقرباهئـــا املحتجزيـــن يف اخلارج من 

خـــالل تســـهيل تبـــادل 13 رســـالة صليـــب أحمـــر. 
باإلضافـــة اىل ذلـــك، ســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة مهاجريـــن 
يعيشـــون يف اليمـــن عـــىل التواصـــل مـــع ارسهـــم مـــن خـــالل 
اطمئنـــان.  رســـالة  و24  أحمـــر  رســـالة صليـــب   130 تبـــادل 
وســـاعدهتم اللجنـــة الدوليـــة يف معرفـــة أماكـــن تواجـــد افـــراد 
ارسهـــم باخلـــارج مـــن خـــالل جمـــع 33 اســـتمارة البحـــث عـــن 
املفقوديـــن. كمـــا تلقـــت اللجنـــة الدولية طلبات مـــن عائالت 

تعيـــش يف اخلـــارج للبحـــث عـــن 10 مـــن اقارهبـــا يف اليمـــن. 

أنشطة الطب الرشعي
يف يناير 2019، تربعت اللجنة الدولية بـ 200 كيس جثث 
وعالمـــات خاصـــة بتحديـــد هويـــة اجلثث وكذلـــك 400 رباط 
بالســـتييك خـــاص بأكيـــاس اجلثـــث للمعنيـــني بـــإدارة اجلثـــث. 
ويف صعـــدة، نظمـــت اللجنـــة الدوليـــة جلســـات توعويـــة يف 
مجـــال اإلدارة الســـليمة للجثـــث لعرشيـــن مقاتـــاًل وواصلـــت 
النقاشـــات مـــع الســـلطات املعنيـــة بغيـــة بنـــاء حائـــط للمقربة 
الـــيت خصصـــت لدفـــن اجلثث مجهولـــة الهويـــة. باإلضافة اىل 
ذلـــك، عقـــدت اللجنـــة الدوليـــة اجتماعـــًا مـــع ممثـــيل اللجنة 
الرشعـــي يف  الطـــب  واخصائـــي  األرسى  للشـــؤون  الوطنيـــة 
هويـــة  بتحديـــد  املتعلقـــة  القضايـــا  ملناقشـــة   48 مستشـــفى 

البرشية.   الرفـــات 

احلماية 

اإلعالم وتعزيز القانون الدويل اإلنساين

منسقة قمس اإلعالم باللجنة الدولية تقدم إحاطة 
للصحفيني حول دور اللجنة الدولية والتفويض املمنوح لها 
فيما يتعلق بعملية تبادل املحتجزين املشركة والتحضريات 

اجلارية لها، أثناء إحاطة صحفية يف مقر البعثة بصنعاء.
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بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف صنعاء
ش بغداد. ش رقم 19. مزنل رقم 20 صنعاء، اليمن - ص_ب:2267
ت: 213944 - 0/ 4/ 467873 1 967 +  ف: 467875 1 967 +

san_sanaa@icrc.org :بريد إلكروين

البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب األحمر يف عدن
مزنل رقم: 26ب، منطقة اجلالء، مديرية خور مكرس

ت: 233172 2 967 + 
ف: 234989 2 967 +

ade_aden@icrc.com :بريد إلكروين

ملزيد من املعلومات:
 www.icrc.org/ye
 facebook.com/ICRCye
twitter.com/icrc_ye
WhatsApp +967 737503687

التعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين 
الهالل األحمر  الدولية 14 فرعاً جلمعية  اللجنة  دعمت 
اليمي. وقد ساعد ذلك الدعم الذي قدمته اللجنة الدولية 

اجلمعية عىل: 
 تقدمي اإلسعاف االويل ونقل 369 جرحي من جرحى احلرب اىل 

املستشفيات، 
 استعادة الرفات البرشية حلوايل 24 شخص، 

األحمر  الهالل  متطوعي جمعية  من  شخصًا   40 تدريب   
وأفراد املجتمع عىل اإلسعافات األولية،

 عقد جلسات التوعية مبخاطر األلغام حلوايل 4,196 مستفيد،  
 توزيع 25 رسالة صليب أحمر، 

 تنفيذ حملة نظافة يف السجن املركزي مبحافظة اب،
 توزيع املواد الغذائية واألدوات املزنلية األساسية عىل 9,617 

مستفيد. 

األنشطة اليت نفذها الرشكاء يف احلركة الدولية 
جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األحمر والهالل 

)IFRC( األحمر
دعم االحتاد الدويل جمعية الهالل األحمر مبا ييل: 

صنعاء  يف  توزيع  نقطة   31 من خالل  النظيفة  املياه  تقدمي   
وعمران وحجة وذمار، حيث استفاد حوايل 10,300 شخص 

من 155,000 لر من املياه النظيفة بصورة يومية. 
الصحية  املراكز  من  إلثنني  التشغيلية  النفقات  تغطية   
للجمعية يف محافظيت شبوة ورمية. يستفيد من  التابعة 
املركزين الصحيني ما يقارب من 2,000 مريض هشريًا 

عىل األقل. 
 تركيب 100 حمام يف 5 مخيمات للنازحني يف محافظة 

عمران يستفيد منها 3,000 نازح. 
الصليب األحمر الدمناريك 

 توفري وتقدمي االدوية ملخازن املركز الرئييس جلمعية الهالل 
األحمر لتوزيعها عىل 104,000 مستفيد،

 توفري وتقدمي االدوية ملخازن فرع اجلمعية بعدن لتوزيعها 
عىل 21,000 مستفيد. 

 لتقييم االحتياجات املجتمعية وبالتايل إعداد خطة لالستجابة 
مستهدفًا  املستضعفني  لقدرات  تقييما  إجراء  مت  الصحية، 
إب  يف  شخص  و18,000  صنعاء  يف  شخص   50,000
و6,000 شخص يف املحويت و24,000 شخص يف احلديدة.  

الصليب األحمر األملاين 
يف  األحمر  الهالل  التابعة جلمعية  الصحية  املرافق  دعم   
محافظة حجة وعمران وتعز باألدوية األساسية واملحاليل 
واملشتقات  املوظفني  وحوافز  التشغيلية  والنفقات 
يقرب  ملا  الصحية  اخلدمات  لتقدمي  النفطية واالكسجني 

من 13,500 مستفيد خالل هشر يناير 2019.  
املكال  مدينة  يف  الكلوي  للغسيل  سيناء  ابن  مركز  دعم   
لتقدمي 1,500 جلسة غسيل كلوي ملرىض الفشل الكلوي. 
 دعم مركز عزان للغسيل الكلوي يف محافظة شبوة لتقدمي 

1,500 جلسة غسيل كلوي ملرىض الفشل الكلوي. 
 دعم شاحنات املياه يف 46 نقطة مياه يف محافظة عمران 
وزعت  ومحافظة صنعاء، حيث  العامصة  وامانة  وحجة 
املياه  من  لر   7,023,500 من  يقرب  ما  الشاحنات 

النظيفة استفاد منها ما يصل اىل 25,500 مستفيد. 
مراكز  ألحدى  النظيفة  املياه  من  لر   117,000 تقدمي   

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف صنعاء. 

الهالل األحمر القطري 
املظفر  مديرييت  األولية يف  الصحية  للرعاية  مراكز   7 دعم   
محافظة  يف  صحية  مراكز  و5  تعز  مبحافظة  والقاهرة 
احلديدة، حيث تقدم تلك املراكز خدمات الرعاية الصحية 
كما  طفل.  و66,470  مريض   54,293 حلوايل  األولية 
استفاد 11,328 طفاًل من اللقاحات اليت تقدمها تلك املراكز 
بينما استفادت حوايل 32,737 امرأة من خدمات الصحة 
وتنظيم  بعدها  وما  الوالدة  قبل  ما  )خدمات  اإلجنابية 
التغذية،  بسوء  يتعلق  فيما  أيضًا.  املراكز  تلك  يف  االرسة( 
املراكز ما يقرب من 6,971 حالة سوء تغذية  عاجلت تلك 
العمر،  اخلامسة من  الذين هم يف سن  األطفال  حاد بني 
كما قدمت الرعاية الطارئة حلوايل 520 حالة إصابة طارئة.

 دعم برنامج الرعاية الصحية لالجئني يف مدينة صنعاء، 
األولية والرعاية  الصحية  الرعاية  حيث ٌقدمت خدمات 
الصحية الثانوية حلوايل 50,000 الجئ يعيشون يف مدينة 
صنعاء. باإلضافة اىل ذلك، قدم الهالل األحمر القطري 
خدمات الرعاية الصحية لالجئني واليمنيني يف مركزين 
صحيني: مركز الرحيب الصحي يف مديرية الصافية ومركز 

احلايف الصحي يف مديرية السبعني.  
القطـري  األحمـر  للهـالل  التابـع  الشـتوي  املـرشوع  قـدم   
مدينـة  مـن  نـازح   4,363 حلـوايل  النقديـة  املسـاعدات 
ومحافظـة  الضالـع  محافظـة  يف  رئيسـية  بصفـة  احلديـدة 

العامصـة.  وأمانـة  صنعـاء 

وقعـــت اللجنـــة الدوليـــة مذكـــرة تفاهـــم مـــع املركز اليمـــي التنفيذي ملكافحة األلغـــام خبصوص تدريب فرقـــه مكلفة بتطهري 
ونـــزع األلغـــام يف 2019 عـــىل التدريـــب الطـــيب للتعامل مع حاالت االصابـــات الطارئة. 

التعاون

التلوث الناجت عن األسلحة
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