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املقــدمــة

فرانز راوخنشتاين
رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن

حـــن يدخل الـــزاع الدائر عامـــه اخلامس يف يف 
اليمن، تزداد االحتياجات اإلنســـانية بشكل 
أزمـــة  أكـــر  اليمـــن  متثـــل  احلـــايل،  الوقـــت  كبـــر. ففـــي 
إنســـانية يف العامل. فقد تســـبب انعـــدام األمن الغذايئ 
احلـــاد -املزتامـــن مـــع عـــدم إمكانية احلصول عـــى املياه 
النظيفـــة والرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم -مبعانـــاة هائلـــة 
يف جميـــع أحنـــاء البلـــد. ووفقًا آلخـــر اإلحصائيات، فإن 
حـــوايل 24 مليـــون نســـمة مـــن إجمـــايل 29 مليـــون 

نســـمة يف اليمـــن حباجـــة إىل املســـاعدات اإلنســـانية.

مل يكـــن عـــام 2018 عامـــًا هســـًا بالنســـبة للجنـــة 
كانـــت  فقـــد  اليمـــن.  يف  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
حادثـــة القتل املأســـاوية الـــي راح ضحيتها زميلنا حنا 
حلـــود يف تعـــز بتارخي 21 أبريل، صدمـــة مفجعة للجنة 
الدوليـــة أدت إىل تقليـــص أنشـــطتنا ونطـــاق تواجدنا. 
التحديـــات  مـــن  الكثـــر  وجـــود  مـــن  وبالرغـــم  لكـــن 
والعراقيـــل، متكنـــت اللجنـــة الدوليـــة مـــن االســـتجابة 
الحتياجـــات الســـكان املزتايـــدة طـــوال العـــام. ويقـــدم 
ينايـــر  بـــن هشـــري  أنشـــطتنا  التقريـــر تفاصيـــل  هـــذا 
وديســـمر 2018 وحيـــدد األهـــداف العريضـــة للعـــام 

القـــادم.

خـــال الفرتة املشـــمولة يف هذا التقرير، ســـاعدت 
االســـتجابة الـــي تقـــوم هبـــا اللجنـــة الدوليـــة 5 مليـــون 
ميـــي يف احلصول عى امليـــاه النظيفة من خال الدعم 
املقـــدم إىل مؤسســـات امليـــاه والـــرف الصحـــي. وقد 
وحّســـنت  محتجـــزاً   7,351 الدوليـــة  اللجنـــة  زارت 
ظـــروف االحتجـــاز لــــ 14,600 محتجـــز. عـــاوة عـــى 
ذلـــك، عاجلـــت فرق اجلراحة التابعـــة للجنة الدولية أو 
املرافـــق الطبيـــة الـــي تدعمهـــا أكرث مـــن 2,400 جرحي 
الطارئـــة  الرعايـــة  557,000مريضـــًا  وتلقـــى  حـــرب. 
الدوليـــة يف  اللجنـــة  يف 32 مستشـــفى مدعـــوم مـــن 
18 محافظـــة، كمـــا تلقـــى أكـــرث مـــن مليـــون شـــخص 
مختلفـــة  أشـــكااًل  النازحـــن،  فيهـــم  مبـــن  البلـــد،  يف 
مـــن املســـاعدة تشـــمل الغـــذاء واملنـــح النقديـــة غـــر 

املرشوطـــة واملـــواد املزليـــة األساســـية. 

أمـــام  ليـــس  الكبـــرة،  االحتياجـــات  إىل  وبالنظـــر 
أكـــرث  تكـــون  أن  ســـوى  خيـــار  أي  الدوليـــة  اللجنـــة 
 ،2019 القـــادم  العـــام  يف  اســـتجابة.  وأكـــرث  تواجـــداً 
املتعلقـــة حبمايـــة  أنشـــطتها  الدوليـــة  اللجنـــة  ســـتعزز 
إىل  باإلضافـــة  االحتجـــاز  ظـــروف  وحتســـن  املدنيـــن 
برامـــج املســـاعدة املزتايـــدة للتعامل مـــع اآلثار املبارشة 
توزيـــع  ذلـــك  يف  )مبـــا  املســـلح  للـــزاع  املبـــارشة  وغـــر 

املـــواد الغذائيـــة وغـــر الغذائيـــة ودعـــم مشـــاريع املياه 
الصحيـــة(،  الرعايـــة  وخدمـــات  الصحـــي  والـــرف 
وســـتعمل كذلـــك كوســـيط محايد بن أطـــراف الزاع 

املســـلح مـــى مـــا طلـــب منهـــا ذلـــك.

بـــأن تصبـــح  وباختصـــار، تتطلـــع اللجنـــة الدوليـــة 
أكـــرث كفـــاءة ونشـــاطًا يف التعامـــل مع الوضع اإلنســـاين 
املتدهـــور يف اليمـــن. ويف حـــن تواصـــل تدخاهتـــا يف 
عـــى  مزتايـــد  بشـــكل  الدوليـــة  اللجنـــة  تركـــز  املـــدن، 

الوصـــول إىل املناطـــق الريفيـــة األكـــرث تـــررا.

يظـــل أحـــد أكـــر التحديـــات الـــي تواجـــه اللجنـــة 
تقـــدمي  االســـتمرار يف  بـــن  تـــوازن  إجيـــاد  هـــو  الدوليـــة 
اللجنـــة  فهـــدف  بأمـــان.  موظفينـــا  وبقـــاء  خدماتنـــا 
الدوليـــة هـــو الوصـــول إىل األشـــخاص املحتاجـــن مع 

موظفيهـــا.  ســـامة  مضـــان 

معانـــاة  مـــن  التخفيـــف  يف  ملهمتهـــا  وتنفيـــذاً 
املســـلح،  الـــزاع  وطئـــة  حتـــت  الواقعـــن  األشـــخاص 
تضـــع اللجنـــة الدوليـــة احتياجـــات اليمنين يف مصيم 
عملهـــا. فاملنظمـــة قـــادرة عـــى إحـــداث تغيـــر هـــام يف 
اجلـــاري،  املســـلح  بالـــزاع  املتأثريـــن  اليمنيـــن  حيـــاة 
ذات  خدمـــات  لتوفـــر  قـــرب  عـــن  تعمـــل  حيـــث 
الهـــال  جـــودة عاليـــة جنبـــًا إىل جنـــب مـــع جمعيـــة 
األحمـــر اليمـــي والـــرشكاء األخرين يف احلركـــة الدولية 
للصليـــب األحمـــر والهـــال األحمـــر. وتتبـــى اللجنـــة 
والتخصصـــات  املجـــاالت  متعـــدد  منهجـــًا  الدوليـــة 
خلدمـــة املحتاجن – شـــامًا أنشـــطة احلمايـــة والوقاية 
األحمـــر  الهـــال  مـــع جمعيـــة  والتعـــاون  واملســـاعدة 
األخـــرى،  املنظمـــات  مـــن  للكثـــر  وخافـــًا  اليمـــي. 
اللجنـــة الدوليـــة ليســـت جـــزًء من نظـــام املجموعات 
إذ ال تعمل مع رشكاء منفذين، حيث تســـعى إلقامة 

تواصـــل مبـــارش مـــع الضحايـــا واملســـتفيدين. 

مـــع جميـــع  العمـــل  الدوليـــة  اللجنـــة  وســـتواصل 
املعنيـــن إليصـــال مســـاعداهتا إىل األشـــخاص األكـــرث 

احتياجـــًا يف املناطـــق األكـــرث تـــرراً.
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تعتـــرب البعثة الفرعيـــة يف صنعاء أكرب بعثة فرعية تابعة 
للجنـــة الدوليـــة يف اليمـــن حيـــث تغطـــي تســـع محافظات 
واملحويـــت،  ومـــأرب، وذمـــار،  واجلـــوف،  العامصـــة،  )أمانـــة 
وإب، والضالع، والبيضاء وأجزاء من تعز(. يف عام 2018، 
املناطـــق  وحتديـــات  الحتياجـــات  شـــامل  حتليـــل  تنفيـــذ  مت 
الواقعـــة يف نطـــاق اختصـــاص البعثـــة الفرعيـــة يف صنعـــاء 
واملناطـــق الوســـطى لتحديـــد الطـــرق األكرث فاعليـــة وكفاءة 
ملســـاعدة النـــاس املترضريـــن، وبالتـــايل فان البعثـــة الفرعية 
واســـعة  أنشـــطة  نفـــذت  الوســـطى  واملناطـــق  صنعـــاء  يف 
النطـــاق مضن مجاالت األمن االقتصـــادي والصحة واملياه 

والســـكن وحمايـــة لألكـــرث حاجة.

االحتجـــاز  ألماكـــن  عـــدة  بزيـــارات  املوظفـــون  وقـــام 
لتحســـن الظـــروف املعيشـــية املحتجزيـــن وتقـــدم الدعـــم 

احلاجـــة. عنـــد  املتـــرضرة  لـــألرس 

أنشـــطة  مـــن  شـــخصًا   160,500 حنـــو  اســـتفاد  وقـــد 
الفرعيـــة والـــي  البعثـــة  الـــي تقـــوم هبـــا  الرعايـــة الصحيـــة 
تتضمـــن تدريـــب املوظفـــن الطبيـــن وتوفري املســـتلزمات 
منشـــئات   6 لــــ  منتظـــم  بشـــكل  الطبيـــة  وغـــري  الطبيـــة 
الكولـــريا و7 مستشـــفيات و3  لعـــالج  صحيـــة و4 مراكـــز 

الـــكىل.  لغســـيل  مراكـــز  و3  ميدانيـــة  مستشـــفيات 

ومتكنت البعثة الفرعية يف صنعاء من تقدمي املســـاعدة 
ملنـــع انتشـــار األمـــراض )مثـــل الكولـــريا( وتعزيـــز احلصـــول 
عـــىل امليـــاه النظيفة وخدمات الـــرف الصحي من خالل 
اســـتكمال- بالتعاون مع مؤسســـي امليـــاه والكهرباء-تنفيذ 
63 مرشوعـــا لتحســـن إمـــدادات امليـــاه يف املناطق الريفية 
واملـــدن. وقـــد اشـــتمل هـــذا الدعـــم عـــىل تقـــدمي املســـاعدة 
ملحطـــات معاجلة امليـــاه وأماكن االحتجـــاز وتنفيذ عمليات 

طارئـــة عنـــد احلاجة. 

وســـوف تســـتمر البعثـــة الفرعية خالل العـــام 2019 يف 
تعزيـــز ودعم اســـتخدام الوســـائل التكنولوجية املســـتدامة 
والتقليديـــة إلدارة مـــوارد امليـــاه يف املناطـــق الريفيـــة، كمـــا 
ســـتعمل عـــىل دعم املنشـــئات الصحية وأماكـــن االحتجاز. 

واملناطـــق  صنعـــاء  يف  الفرعيـــة  البعثـــة  وقامـــت  كمـــا 
الوســـطى مبســـاعدة 74,236 أرسة )520,807 أشـــخاص 
النازحـــن واملجتمعـــات املضيفـــة( يف املناطـــق  مبـــن فيهـــم 
الـــزاع مـــن خـــالل توفـــري املـــواد الغذائيـــة  املتـــرضرة جـــراء 
وغـــري الغذائيـــة الطارئـــة. كمـــا ســـاعدت عىل توســـيع نطاق 
الفـــرص االقتصاديـــة مـــن خالل توفري املســـاعدات الطارئة 
لـــألرس األكـــرث تـــرضرا مـــن الـــراع القـــامئ مبا يف ذلـــك جرحى 
تعزيـــز  مت  كمـــا  يعولهـــا.  مـــن  فقـــدت  الـــي  واألرس  احلـــرب 
ســـبل العيـــش مـــن حيـــث توفـــري الدعـــم لألرس مـــن خالل 
واحلبـــوب  اخلـــرضوات  بـــذور  وتوفـــري  النقديـــة،  املســـاعدة 

فضـــاًل عـــن توفـــري خدمـــات تطعيـــم املـــوايش.

بتعزيـــز  الفرعيـــة  البعثـــة  ســـتقوم   ،2019 يف  أمـــا 
متكامـــل  هنـــج  اتبـــاع  يف  واالســـتمرار  اجليـــدة  املمارســـات 
ومتعـــدد القطاعـــات لتقـــدمي اخلدمات، وتوحيـــد اجلهود يف 
كل مـــن قـــمس احلماية، وقمس املياه والســـكن وقمس التعاون 
-مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر اليمـــي -وقـــمس الصحـــة. 

صنعاء واملحافظات الوسطى

أطفال حييون فرق اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اليمي خالل توزيع مواد غذائية لألرس النازحة يف مديرية 
استفادوا من أنشطة الرعاية وصاب السافل مبحافظة ذمار .

الصحية الي تقدمها اللجنة 
الدولية.

نفذت من قبل اللجنة الدولية 
لتحسن إمدادات املياه يف 

املناطق الريفية واحلرية.

مبن فيهم )النازحن 
واملجتمعات املضيفة( يف 

املناطق املتررة جراء الزاع 
ساعدهتم اللجنة الدولية من 

خال توفر املواد الغذائية 
وغر الغذائية الطارئة.

شخص

مرشوعاً

أرسة
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تعز

أعمال إعادة التأهيل الي تنفذها اللجنة الدولية يف املؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي بتعز .

مت تعليـــق كافـــة األنشـــطة يف املحافظـــة تقريبـــًا وبشـــكل 
الـــذي أودى حبيـــاة  املأســـاوي  القتـــل  فـــوري بعـــد حـــادث 
زميلنـــا حنـــا حلـــود يف أبريـــل. وبالرغـــم مـــن ذلـــك، متكنـــت 
البعثـــة الفرعيـــة يف تعـــز مـــن تنفيذ سلســـلة من األنشـــطة 

لصـــاحل الســـكان املحتاجـــن للمســـاعدة. 

تســـببت أعمـــال القتـــال يف مدينـــة تعـــز مطلـــع العـــام 
2018، باإلضافـــة إىل األعمـــال القتاليـــة يف مدينـــة احلديـــدة 
والـــي امتـــدت مـــن ســـاحل البحـــر األحمـــر باجتـــاه الـــرشق، 
تعـــز  والوازعيـــة يف  ومقبنـــة  مـــوزع  مديريـــات  إىل  حتديـــدا 
يف موجـــات نـــزوح جديـــدة. وقـــد مت تســـجيل بعـــض مـــن 
املســـاعدة  عـــىل  ليحصلـــوا  حديثـــًا  الواصلـــن  النازحـــن 

الفوريـــة.  احتياجاهتـــم  تلبيـــة  النقديـــة ملســـاعدهتم يف 

الـــزاع  جـــراء  اجلرحـــى  أعـــداد  يف  الزيـــادة  وبســـبب 
الفرعيـــة  البعثـــة  اســـتجابت  الدفترييـــا،  مـــرض  وتفـــي 
مـــن خـــالل توفـــري املزيـــد مـــن الدعـــم للمرافـــق الصحيـــة. 
وقـــد كانـــت محافظـــة إب مـــن املحافظـــات األكـــرث تـــرضرًا 
يف البلـــد بســـبب تفـــي مـــرض الدفترييـــا. وبالرغـــم مـــن 
كونـــه عامـــًا مليئـــا بالتحديـــات للجنـــة الدوليـــة يف تعز، فقد 
بـــدأ املهندســـون يف اللجنـــة الدوليـــة، مـــن خـــالل مقاولـــن 
محليـــن، بتنفيـــذ مـــرشوع واســـع النطـــاق إلعـــادة تأهيـــل 
شـــبكة امليـــاه التابعـــة للمؤسســـة املحليـــة للميـــاه والـــرف 
امليـــاه  الصحـــي يف تعـــز ملســـاعدة املؤسســـة إلعـــادة ضـــخ 

ليســـتفيد منهـــا حـــوايل 600,000 نســـمة يف مدينـــة تعـــز 
وضواحيهـــا. 

الدوليـــة  اللجنـــة  العـــام 2018، ســـعت  وحبلـــول هنايـــة 
يف  أنشـــطتها  الســـتئناف  ســـبل  إلجيـــاد  حثيـــث  بشـــكل 
اإلنســـانية  باالحتياجـــات  منهـــا  إدراكًا  تعـــز  محافظـــة 
البحـــر  ســـاحل  طـــول  عـــىل  ســـيما  ال  هنـــاك،  املتواصلـــة 

نفســـها.  تعـــز  مدينـــة  ويف  األحمـــر 
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عدن واجلنوب

ارسة نازحة من احلديدة تقطن فناء إحدى املباين املدمرة بعدن.

يف  مبـــا  املجـــاورة  واملحافظـــات  عـــدن  مدينـــة  هشـــدت 
ذلـــك محافظـــات املهـــرة وأبـــن وشـــبوة توتـــرات سياســـية 
وأمنيـــة عـــىل مـــدى العـــام 2018. لقـــد أدى مقتـــل موظـــف 
اللجنـــة الدوليـــة يف تعـــز إىل تراجـــع مســـتوى اســـتجابتنا كمـــا 
هـــو احلـــال يف أجـــزاء أخـــرى مـــن البـــالد. ومـــع ذلـــك متكنـــت 
اللجنـــة الدوليـــة مـــن تقـــدمي املســـاعدة يف معظـــم املناطـــق 

الرئيســـية املحتاجـــة. 

وفيمـــا خيـــص أنشـــطة الصحـــة، قامـــت اللجنـــة الدوليـــة 
بإعـــادة تأهيـــل شـــبكات امليـــاه يف محافظـــة أبـــن لصـــاحل مـــا 
يقـــارب 15,000 شـــخص، كمـــا قامـــت برتكيـــب محرقـــة 

للنفايـــات الطبيـــة يف املستشـــفى اجلمهـــوري بعـــدن.

ايضـــًا مت اســـتقبال 8,422 مريضـــًا يف غرفـــة الطـــوارئ 
ملستشـــفى املنصـــورة اجلراحـــي املدعـــوم مـــن اللجنـــة الدوليـــة 
مستشـــفى  ويف  الســـالح.  جرحـــى  مـــن   1,406 منهـــم 
املنصـــورة أيضـــا مت اســـتقبال 2,289 مريضـــا منهـــم 1380 
تنفيـــذ 3671 عمليـــة جراحيـــة  اجلرحـــى، يف حـــن مت  مـــن 
لعـــدد 2259 مريضـــًا ومـــن أجـــل حتســـن تقـــدمي اخلدمـــات، 

مت زيـــادة كال مـــن عـــدد املوظفـــن واحلوافـــز املدفوعـــة. 

كمـــا مت تنفيـــذ عمليـــات توزيـــع مـــواد غذائيـــة ملـــا يقـــارب 
 273,000( واملقيمـــة  النازحـــة  األرس  مـــن   39,000
شـــخص( يف محافظـــات عـــدن وأبـــن وشـــبوة وحلـــج واملهـــرة. 
مـــن  نازحـــة  أرسة   2693 ذلـــك، حصلـــت  عـــىل  وعـــالوة 
النقديـــة.  املســـاعدة  عـــىل  ســـعد  ودار  الربيقـــة  مديريـــي 
واســـتفاد حـــوايل 250 مـــن األشـــخاص األكـــرث احتياجـــا يف 
محافظـــة عـــدن مـــن مشـــاريع النقـــد مقابـــل العمـــل والـــي 
 50 حصـــول  إىل  باإلضافـــة  الربيقـــة  مديريـــة  يف  نفـــذت 

صيـــادا مـــن نفـــس املديريـــة عـــىل منـــح نقديـــة لدعـــم ســـبل 
عيشـــهم. كمـــا مت توزيـــع اللـــوازم املزليـــة األساســـية حلـــوايل 
900 أرسة نازحة )6,300 شـــخص( يف كل من محافظي 
عـــدن وأبـــن. إىل جانـــب ذلـــك، مت تقـــدمي اللـــوازم املدرســـية 
لــــ 1,735 طالـــب يف لـــودر مبحافظـــة أبـــن. واســـتفادت أكـــرث 
مـــن 670 مـــزارع يف كل مـــن محافظـــات أبـــن وحلـــج وعـــدن 

مـــن عمليـــات توزيـــع البـــذور والشـــتالت الزراعيـــة. 

مـــن  للعديـــد  يســـمح  أن  شـــانه  مـــن  مهـــم  إجنـــاز  ويف 
اللجنـــة  زارت  املفقوديـــن،  أحباهئـــم  مصـــري  مبعرفـــة  األرس 
الدوليـــة خـــالل العـــام 2018 العديـــد مـــن أماكـــن االحتجـــاز 
يف املحافظـــات اجلنوبيـــة، وعقـــدت ورشـــي عمـــل لســـلطات 
األشـــخاص  ملعاملـــة  الدوليـــة  املعايـــري  بشـــأن  االحتجـــاز 
املحرومـــن مـــن احلريـــة وســـاعدت املرافـــق مـــن خـــالل تقـــدمي 
مجموعـــات لـــوازم النظافـــة الصحيـــة واملالبـــس الداخليـــة 

والُفـــُرش واملعـــدات الطبيـــة. 

وباإلضافـــة إىل ذلـــك ســـاعدت اللجنـــة الدوليـــة يف بنـــاء 
القـــدرات الفنيـــة واملؤسســـية لســـتة فـــروع تابعـــة جلمعيـــة 
الهـــالل األحمـــر اليمـــي يف كل مـــن محافظـــات عـــدن وأبـــن 
وحرضمـــوت وحلـــج والضالـــع. وتربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بــــ 3 
ســـيارات، ودعمـــت التكاليـــف التشـــغيلية، وعملـــت عـــىل 
تعزيـــز املخـــزون الطـــارئ للمـــواد الغذائيـــة واملـــواد اإلغاثيـــة 
األساســـية. كمـــا دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة جمعيـــة الهـــالل 
األحمـــر اليمـــي لتنفيـــذ جلســـات توعيـــة مبخاطـــر األلغـــام 
عـــىل  تدريبـــات  بتنفيـــذ  وقامـــت  شـــخص،   45,676 لــــ 
حلـــوايل  البرشيـــة  الرفـــات  واســـتعادة  األوليـــة  اإلســـعافات 
التوعيـــة  حمـــالت  بدعـــم  قامـــت  كمـــا  مســـتفيد،   500

للوقايـــة مـــن مـــرض الكولـــريا لــــ 2,056 مســـتفيد.
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السيد »فابريزيو كاربوين«، املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األدىن واألوسط باللجنة الدولية يزور مستشفى الثورة، الذي تدعمه 
اللجنة الدولية، مبدينة احلديدة يف ديسمرب.

استفاد من املواد الغذائية 
واملواد املزلية األساسية 

الي توزعها اللجنة الدولية.

شخص
145,010

محافظة احلديدة
تأسســـت البعثـــة الفرعيـــة للجنـــة الدوليـــة يف احلديـــدة 
يف أبريـــل 2017، وتغطـــي البعثة حاليـــًا 32 مديرية يقطنها 

أكـــرث مـــن 3 مالين نســـمة. 

يونيـــو 2018،  املحافظـــة يف  القتـــال يف  اســـتئناف  مـــع 
احلديـــدة،  ملدينـــة  أقـــرب  األماميـــة  اخلطـــوط  أصبحـــت 
وحتولـــت اســـتجابة البعثـــة إىل وضـــع »االســـتجابة الطارئة« 
الفرعيـــة  البعثـــة  امللحـــة. كمـــا قامـــت  لســـد االحتياجـــات 
ســـيناريوهات  مـــع  للتعامـــل  بوضـــع خطـــط  احلديـــدة  يف 

املحتملـــة. اجلماعيـــة  اإلصابـــات 

ومت تنفيـــذ تدخـــالت قصـــرية املـــدى تضمنـــت حتقيـــق 
االســـتقرار وحتســـن قدرة البنية التحتية ملؤسســـات املياه 
ومحطـــات معاجلـــة الـــرف الصحـــي عـــىل ســـبيل املثـــال، 
الطارئـــة.  اإلمـــدادات  وتوفـــري  اإلصالحـــات  إىل  باإلضافـــة 
اليمـــي  األحمـــر  الهـــالل  جلمعيـــة  املقـــدم  الدعـــم  مســـح 
املتمثـــل بســـياريت إســـعاف إضافيتـــن، بنقـــل 1,858 مـــن 
جرحـــى احلـــرب و345 جثـــة. ويف مختلـــف أرجـــاء احلديدة، 
املـــواد  مـــن  أفـــراد(  اســـتفادت 20,076 أرسة )145,010 
الغذائيـــة واللـــوازم املزليـــة األساســـية الـــي وزعتهـــا اللجنة 
أماكـــن  يف  املعيشـــية  الظـــروف  مت حتســـن  كمـــا  الدوليـــة. 
املـــأوى للنازحـــن. ويف ذروة القتال، حثـــت اللجنة الدولية 

أطـــراف الـــزاع مـــن خـــالل القنـــوات الثنائيـــة والعامـــة عىل 
جتنيـــب البنيـــة التحتيـــة املدنيـــة آثـــار الـــزاع كمستشـــفى 
زبيـــد  مدينـــة  يف  الثقافيـــة  واملمتلـــكات  احليـــوي  الثـــورة 

التارخييـــة. 

لقـــد جاءت الزيارة الـــي قام هبا املدير اإلقليمي ملنطقة 
الـــرشق األدىن والـــرشق األوســـط فابريزيـــو كاربـــوين ملدينـــة 
احلديـــدة يف هشـــر ديســـمرب لتؤكـــد الـــزام اللجنـــة الدوليـــة 
يف  الهائلـــة  اإلنســـانية  لالحتياجـــات  باالســـتجابة  الثابـــت 
محافظـــة احلديـــدة. وبالرغـــم مـــن اتفاق وقف إطـــالق النار 
الـــذي مت التوصـــل إليـــه يف أواخـــر ديســـمرب، إال أن الوضـــع 
األمـــي يف مدينـــة احلديـــدة مل يتغـــري وال يـــزال مـــن املتعـــذر 

به.  التكهـــن 

يف 2019، ستســـتمر البعثـــة الفرعيـــة للجنة الدولية يف 
احلديدة بتكييف عملياهتا حبســـب الوضع األمي وســـتظل 
الطارئـــة  للحـــاالت  لالســـتجابة  االســـتعداد  أهبـــة  عـــىل 

ولالحتياجـــات اإلنســـانية الكبـــرية جـــدًا يف املحافظـــة.
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أحد ضحايا الهجوم عىل ضحيان يف أغسطس يتلقى العالج يف مستشفى الطلح الريفي بصعدة الذي تدعمه اللجنة الدولية.

صعدة والشمال 
يف ظل اســـتمرار العمليات القتالية املزايدة يف احلدود 
واخلطـــوط الشـــمالية عـــىل مـــدار العـــام يف كل مـــن صعـــدة 
وحجـــة اللتـــان تأثرتـــا بشـــكل كبـــري، ركـــزت البعثـــة الفرعية 
للجنـــة الدوليـــة يف صعـــده جـــل اهتمامهـــا عىل االســـتجابة 
الحتياجـــات ضحايـــا األعمـــال القتاليـــة املترضريـــن بصـــورة 
كمـــا  والنازحـــن.  احلـــرب  وجرحـــى  )املدنيـــن(  مبـــارشة 
قـــدرة  تعزيـــز  عـــىل  أيضـــا  الدوليـــة  اللجنـــة  تركـــز  انصـــب 
املجتمعـــات )املضيفـــة( عـــىل مواجهـــة الظـــروف املعيشـــية 
القاســـية مـــن أجـــل البقـــاء عـــىل قيـــد احليـــاة )عـــىل ســـبيل 
املثـــال مـــن خـــالل احلمايـــة مـــن خســـارة املزيد من املاشـــية 
عـــن طريق حمالت التطعيـــم أو توزيع البذور للمزارعن( 
وتعزيز االســـتجابة يف الوقت املناســـب لتفي األوبئة الي 
مت اكتشـــافها يف الهيـــاكل الصحيـــة الرئيســـية املدعومـــة من 
اللجنـــة الدوليـــة. كمـــا هشـــد التعـــاون مـــع جمعيـــة الهـــالل 
األحمـــر اليمـــي منـــوا إجيابيـــا األمر الذي مكن مـــن الوصول 

إىل الفئـــات األشـــد احتياجـــا يف املجتمعـــات.

لقـــد مثلـــت احلادثـــة املأســـاوية الـــي تســـببت يف مقتـــل 
وإصابـــة العديـــد مـــن األطفـــال الصغـــار يف أغســـطس يف 
مدينـــة ضحيـــان، إثـــر اســـتهداف حافلتهم، نقطـــة حتول يف 
محافظـــة صعـــدة مـــن نـــواح كثـــرية. فقـــد دعمـــت اللجنـــة 
الدوليـــة مستشـــفى الطلـــح الـــذي أســـتقبل العديـــد مـــن 

املصابـــن يف احلادثـــة الذيـــن متـــت معاجلتهـــم، كما اســـتقبل 
املستشـــفى منـــذ ذلـــك احلـــن أعـــدادا كبـــرية مـــن جرحـــى 
احلـــرب األمـــر الـــذي أدى إىل تعزيـــز خدمـــات املستشـــفى 
وتوسيع قدرته عىل التعامل مع حاالت اإلصابة اجلماعية. 
ويف الوقـــت ذاته كانت منشـــئات الرعايـــة الصحية األولية 
أداة للكشـــف املبكـــر عن تفي األمراض واالســـتجابة لها. 

لقـــد دفعنـــا التضخـــم الهائـــل وارتفـــاع التكاليـــف، وال 
أثـــرا عـــىل الســـكان حبلـــول  ســـيما أســـعار الوقـــود، اللـــذان 
منتصـــف العـــام، إىل الرتكـــز وبصورة مزايـــدة عىل مصادر 
الطاقـــة املتجـــددة وذلـــك هبـــدف دعـــم حصـــول الســـكان 
عـــىل ميـــاه نظيفـــة. وقـــد أكتمـــل أول مـــرشوع شـــبكة ميـــاه 
مدينـــة ضحيـــان يف هشـــر  الشمســـية يف  بالطاقـــة  يعمـــل 
أكتوبـــر ما أســـفر عـــن ردود أفعـــال إجيابية مهـــدت الطريق 

لتنفيـــذ مشـــاريع مماثلـــة يف املســـتقبل.
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حتسني فرص احلصول عىل 
الرعاية الصحية والطبية
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أطباء جُيرون عملية جراحية يف مستشفى املنصورة مبدينة عدن الذي تدعمه اللجنة الدولية.
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منشئات الرعاية الصحية األولية

 قامت اللجنة الدولية بتوفر دعم منتظم ومخصص لـ )28( مركز رعاية صحية أولية و)10( مستشفيات 
إحالة و)22( مستشفى ريفي ميداين عر )18( محافظة من أجل مضان احلصول عى الرعاية الصحية األولية 

لعامة السكان ومضان حصول جرحى الساح عى رعاية صحية مناسبة.

مت تقدمي )595,999( استشارة يف )28( مركز رعاية صحية أولية مدعوم من اللجنة الدولية. وتضمن ثلث هذا 
العدد )181,715( من األطفال دون اخلمس سنوات، تلقى )77,547( منهم لقاحات. 

املستشفيات والعمليات اجلراحية

استقبل مستشفى املنصورة اجلراحي يف عدن واملدعوم من اللجنة الدولية )1,399( من جرحى احلرب ونفذ 
)827( عملية جراحية جلرحى احلرب. 

استقبل مستشفى الطلح يف صعدة املدعوم من اللجنة الدولية 1034 جرحيًا، ومت إجراء 1535 عملية جراحية 
جلرحى احلرب. 

عر املستشفيات املدعومة، ساهم توفر اللجنة الدولية املنتظم واملخصص لألدوية، وتوفر اللوازم الطبية 
واملواد االستهاكية واملعدات يف مضان توفر العناية الطارئة لـ )557,198 ( مريض مت استقبالهم يف أقسام 
الطوارئ املعنية مبا يف ذلك )33,282( جرحي حرب. من بن احلاالت الي مت استقبالها يف أقسام الطوارئ، 

دعمت اللجنة الدولية )64,431( حالة عمليات جراحية، منها )27,218( حالة جرحي حرب. 

برنامج التأهيل احلريك

مت تقدمي أكرث 88000 خدمة يف 5 مراكز للتأهيل احلريك املدعومة من اللجنة الدولية يف كل من صنعاء وعدن 
وتعز واملكا وصعدة، تضمنت تلك اخلدمات 1034 طرفًا اصطناعيًا و23559 من أدوات تقومي العظام 

وتقدمي خدمات العاج الطبيعي لعدد 37733 شخص من ذوي االحتياجات اخلاصة. حوايل %21 من الذين 
استفادوا من اخلدمة كانوا من النساء و%38 كانوا من األطفال. 

أكمل 10 طاب )6 ذكور و4 أناث( بنجاح الفصل األول يف ختصص دبلوم األطراف االصطناعية وتقومي 
العظام الذي تديره اللجنة الدولية بالتعاون مع املعهد العايل للعلوم الصحية بصنعاء.

قدمت اللجنة الدولية الدعم للفعاليات يف عموم الباد لاحتفال باليوم العاملي لذوي االحتياجات اخلاصة، 
الي هشدت حضورا الفتًا لوسائل اإلعام. 

منشئات أخرى للرعاية املتخصصة

مت تسجيل )33,077( استشارة رعاية ما قبل الوالدة، واستفادت )6,624( حالة والدة من مساعدة من قبل 
مختصن من ذوي املهارات. 

متت معاجلة أكرث من )20,000( حالة اشتباه بالكولرا عر مراكز عاج اإلهسال يف املرافق املدعومة من اللجنة 
الدولية بإجمايل معدل وفيات أقل من )0.2%( 

دعمت اللجنة الدولية 3 مراكز أخرى للغسيل الكلوي ليصبح بذلك عدد املراكز املدعومة 8 مراكز.

التدريب وأشكال الدعم األخرى  

عقدت اللجنة الدولية 11 دورة تدريبية حول اإلسعافات األولية األساسية لعدد 241 من حاميل الساح.

دعمت اللجنة الدولية أيضا وزارة الصحة العامة والسكان من خال مضان توفر الرعاية لألمراض غر 
املعدية عن طريق الترع مبا مجمله )269,480( فيالة أنسولن، منها )102,180( فيالة أنسولن مخلوط 
30/70 لوزارة الصحة العامة والسكان يف عدن، و 167,000 فيالة أنسولن رسيع املفعول 30/70 لوزارة 

الصحة العامة والسكان يف صنعاء. 

مركزاً للرعاية الصحية االولية 
يتلقون الدعم من اللجنة الدولية

28

595,99930.4%
أطفال حتت سن 

اخلامسة استشارة 
مت تقدميها يف 28 مركز للرعاية 
الصحية األولية املدعومة من 

اللجنة الدولية. 

557,198

6%

33,282 
 من جرحى األسلحة.

مريضًا 
متكنت أقسام الطوارئ 

من معاجلتهم 

مت الترع هبا لوزارة الصحة العامة 
لتغطية احتياجات حوايل 70,000 

مريض بالسكر معتمدين عى 
األنسولن يف أرجاء البلد.

فيالة أنسولني
269,480

عملية جراحية أجريت.

1,535

1,399
جرحيا مت معاجلتهم.

حول اإلسعافات األولية األساسية
لـ 241 شخص من حاميل الساح. 

جلسة تدريبية 
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فرق اللجنة الدولية تفرغ شحنة االنسولن واألدوية يف مطار صنعاء .

مرىض ينتظرون دورهم يف مركز باتيس للرعاية الصحية االولية مبحافظة ابن الذي تدعمه 
اللجنة الدولية .

أحمد، 6 أعوام، يلتقط صورة أثناء القيام بتمارين العالج الطبيعي املطلوبة بعد احلصول عىل طرف 
اصطناعي جديد يف مركز التأهيل احلريك بصنعاء الذي تدعمه اللجنة الدولية. 

فريق من اللجنة الدولية يزور مركز التأهيل احلريك، الذي تدعمه اللجنة الدولية، مبديرية صالة يف 
محافظة تعز.

األوليـــة  اإلســـعافات  تدريبيـــة حـــول  دورات  تنظيـــم    
لتعزيـــز كفـــاءة الفـــرق العاملـــة يف املستشـــفيات امليدانيـــة، 
وزارة  ومستشـــفيات  األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  ومراكـــز 
الصحـــة واملستشـــفيات اجلراحيـــة املدعومـــة مـــن اللجنـــة 

الدوليـــة. 

  إنشـــاء مستشـــفى تقـــوم بتشـــغيله اللجنـــة الدوليـــة يف 
باجـــل مـــن أجـــل حتســـن اجلـــودة واســـتمرار تقـــدمي الرعايـــة 
للوضـــع  االســـتجابة  إطـــار  يف  احلـــرب  جلرحـــى  الصحيـــة 

اإلنســـاين يف احلديـــدة.

  االســـتمرار يف توفـــر الدعـــم املنتظـــم لــــ 28 مركـــز رعاية 
صحيـــة أوليـــة و10 مستشـــفيات تابعـــة لـــوزارة الصحة.

الصحيـــة  املرافـــق  الطارئـــة يف  احلـــاالت  دعـــم    مضـــان 
واملستشـــفيات امليدانيـــة ومستشـــفيات اإلحالـــة حبســـب 
االحتياجـــات اإلنســـانية ومضـــن التفويـــض املمنـــوح للجنة 

املؤسســـية. الدوليـــة وقدرهتـــا 

  اســـتئناف الدعم املقدم للجهات الطبية الرمسية من 
أجـــل متكـــن األشـــخاص املصابن يف احلصول عـــى الرعاية 

الطبيـــة جـــراء تعرهضم إلعاقات ســـببت لهم العجز. 

الصحـــة  مجـــال  الدعـــم يف  لتقـــدمي  إنشـــاء خدمـــات    
املستشـــفيات  عـــر  احلـــرب  جلرحـــى  والنفســـية  العقليـــة 

الدوليـــة.  اللجنـــة  مـــن  املدعومـــة 

  اإلســـتمرار يف تقـــدمي الدعـــم خلمســـة مـــن مراكـــز إعـــادة 
التأهيل احلريك والذي يشـــمل املعدات والكرايس املتحركة 
واألجهـــزة التعويضيـــة والتقوميية، اىل جانـــب دعم الرعاية 

الطبيـــة الرسيرية واملجال التثقيفـــي والتوجيهي. 

  اإلســـتمرار يف تقـــدمي الدعـــم لـــدورات دبلـــوم التأهيـــل 
للفصـــل الـــدرايس الثـــاين والـــذي يليـــه حـــى بلـــوغ الســـنة 
املِنـــح  دعـــم  يف  اإلســـتمرار  وكذلـــك  الثانيـــة.  الدراســـية 

اخلـــارج.  يف  الدارســـن  للطـــاب  الدراســـية 

  تشـــجيع االندمـــاج االجتماعـــي عـــر تنظيـــم أنشـــطة 
رياضيـــة لألشـــخاص املعاقـــن، وتقدمي املســـاعدة يف جانب 
التدريـــب املهـــي وكذلـــك دعم املناســـبات العامليـــة اخلاصة 

باألشـــخاص املعاقـــن. 

األنشطة املقررة
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توفري الدعم للمجتمعات املحلية 
األشد احتياجاً والنازحني 
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توزيع مواد إغاثية لألرس الي نزحت من مدينة احلديدة إىل مديرية املراوعة .
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توزيع املساعدات الغذائية

حصــل أكــرث مــن 640,000 شــخص )91,000 أرسة( عــىل حصــص متوينيــة كافيــة ملــدة هشــر. مــن بينهــم حــوايل 
145.500 حصلــوا عــىل مســاعدات غذائيــة يف مرحلتــن مــن عمليــات التوزيــع للمــواد الغذائيــة. اشــتملت 
احلصــص التموينيــة عــىل األرز والعــدس والفاصوليــا وزيــت الطبــخ والتوابــل ، فيمــا احتــوت كل حصــة متوينيــة 

عــىل عرشقطــع صابــون مــن أجــل تعزيــز النظافــة الشــخصية. 
كمــا حصلــت معظــم األرس عــىل 30 كيــس مــن املكمــالت الغذائيــة اجلاهــزة لالســتخدام ملعاجلــة ســوء التغذيــة 
احلــاد املتوســط بــن األطفــال دون ســن اخلامســة وتغذيــة النســاء احلوامــل واملرضعــات. إجمــااًل، قدمــت اللجنــة 
الدوليــة مســاعدات لــألرس النازحــة بســبب الــراع والفئــات األكــرث حاجــة يف 13 محافظــة مــن محافظــات 

اجلمهوريــة. 

خالل هشر يناير، استفاد 91,000 شخص )13,000 أرسة( يف تعز من حصص توزيع اخلزب املجان.

دعم ُسبل العيش وإدرار الدخل

اســتفاد حــوايل 583,000 شــخص بشــكل مبــارش مــن الدعــم املُقــدم مــن اللجنــة الدوليــة املتمثــل يف توزيــع 
البــذور واألدوات الزراعيــة وحمــالت حتصــن املــوايش، ومتثلــت الفائــدة غــري املبــارشة لهــذا املــرشوع يف العمــل 
املشــرتك بــن اللجنــة الدوليــة مــع وزارة الزراعــة والــري لرفــع مســتوى اإلنتــاج الغــذايئ وحمايــة ســبل كســب 

العيــش، هـــذا اىل جانــب دعــم توفــري املــواد يف املؤسســات املعنيــة. 

دعمــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر حمــالت حتصــن املــوايش عــرب توفــري اللقاحــات وتركيــب خمــس 
ثالجــات تعمــل بالطاقــة الشمســية داخــل املختــرب املركــزي البيطــري يف صنعــاء حلفــظ اللقاحــات. إجمــااًل،  مت 
تلقيــح حــوايل 740,000 رأس مــن املاشــية لتحصينهــا ضــد أو معاجلتهــا مــن األمــراض احليوانيــة الشــائعة.  

بلــغ عــدد املســتفيدين مــن هـــذه احلمــالت حــوايل 60,000 شــخص مــن أصحــاب الــرثوة احليوانيــة.   

تلقــى 9,655 مــن املزارعــن املترضريــن حزمــة مســاعدات اشــتملت عــىل بــذور ومحاصيــل أساســية و/أو 
بــذور انتــاج اخلــرضوات وذلــك هبـــدف حتســن اإلنتــاج الغــذايئ يف ســبع محافظــات مينيــة. كمــا قامــت اللجنــة 

الدوليــة بزويــد وزارة الزراعــة والــري بــآالت الــرش للقضــاء عــىل دودة احلشــد يف ثــالث محافظــات. 

اســتمرت اللجنــة الدوليــة يف تزويــد علــف احليوانــات لصــاحل مزرعــة األلبــان يف رصابــة مبحافظــة ذمــار هبــدف 
االســتمرار يف انتــاج األلبــان ، اســتفادت منــه حــوايل 350 أرسه نازحــة مقيمــة جــوار املزرعــة بشــكل غــري مبــارش. 

يف عــدن، مت تزويــد 100 شــخص مــن صغــار صيــادي األمســاك بشــبكات صيــد لدعــم أنشــطتهم املتعلقــة 
بالصيــد. 

اســتفادت حــوايل 4,511 أرسة مــن محافظــات مختلفــة مــن املنــح النقديــة غــري املرشوطــة لتغطيــة احتياجاهتم 
األساســية. وبعــد اخنفــاض قيمــة العملــة املحليــة ومــا عقبــه مــن ارتفــاع يف أســعار الســلع األساســية، مت زيــادة 

املبلــغ املقــدم لــكل أرسة مــن 54,000 ريــال ميــي إىل 73,000 ريــال ميــي.

اســتفاد حــوايل 13,200 شــخص مــن برامــج النقــد مقابــل العمــل الــي يتــم تنفيذهــا يف الغالــب بالرشاكــة مــع 
صنــدوق النظافــة للقيــام بأعمــال النظافــة وازالــة املخلفــات يف املــدن والبلــدات. 

اإلمدادات غري الغذائية

حصل أكرث من 208,000 شخص عىل مواد مشلت البطانيات ومواد النظافة والُفرش وأدوات املطبخ.

توزيع لوازم مدرسية لصاحل 3,735 طالب وطالبة  يف مدرستن مبحافظة أبن ومحافظة صعدة.   

العمل مع اجلمعية الوطنية

دربــت اللجنــة الدوليــة 76 متطوعــُا يتبعــون جمعيــة الهــالل األحمــر اليمــي وفروعهــا املختلفــة يف أرجــاء البلــد 
عــىل تقنيــات التقييــم ورفــع التقاريــر والتغذيــة األساســية ومقاييــس التغذيــة وبرامــج احلــواالت النقديــة. وقــد 
كان الهــدف مــن الــدورات التدريبيــة رفــع كفــاءة العاملــن يف جمــع املعلومــات املتعلقــة باالحتياجــات االنســانية 

يف إطــار مناطــق عمــل اللجنــة الدوليــة.

20.6%

حصلوا عى مساعدات 
غذائية مرتن.

640,000

145,000

شخص حصلوا عى 
حصص غذائية لشهر

أكرث من 

استفاد مبارشة من الدعم املقدم 
من اللجنة الدولية املتمثل بتوزيع 

بذور وأدوات زراعية وحمات 
حتصن للحيوانات. 

شخص
583,000

حلوايل 60,000 مزارع مت حتصينها 
ومعاجلتها من األمراض الشائعة. 

رأس ماشية

740,000

حصل عى شبكات صيد لدعم 
أنشطتهم اخلاصة بالصيد.

صياد
100

إجمايل املنح النقدية غر 
املرشوطة الي مت توزيعها لـ 
4,511 أرسة يف محافظات 

مختلفة ملساعدهتم عى تلبية 
احتياجاهتم األساسية.

مليون ريال
329,3

شارك يف العديد من برامج 
النقد مقابل العمل. 

شخصاً 

13,200

من فروع جمعية الهال 
األحمر يف أرجاء البلد دربتهم 

اللجنة الدولية. 

متطوعاً 

76

 مت تزويدهم باخلزب يف تعز.
شخص

91,000

منهم
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  ســـوف تســـتمر األنشـــطة املرتبطة باإلغاثة خال العام 
القـــادم 2019 والـــي تشـــمل توزيـــع املـــواد الغذائيـــة وغـــر 
الغذائيـــة للمجتمعات النازحة والفئات األشـــد ترراً من 
الـــزاع، ال ســـيما يف املناطـــق الـــي تكـــون فيهـــا االحتياجات 

كبـــره أو مل يتـــم تلبيتها عـــى اإلطاق. 

  االســـتمرار يف دعم حمات حتصن املوايش وأنشـــطة 
التدخـــات الزراعيـــة للمزارعـــن األشـــد تـــرراً اىل جانـــب 
اســـتمرار تقـــدمي الدعـــم للمجتمعات الـــي تعمل يف مجال 

صيـــد األمساك. 

  تعزيـــز أنشـــطة إدرار الدخـــل مـــن خـــال تقـــدمي املنـــح 
النقديـــة غـــر املرشوطـــة أو برامـــج العمـــل مقابـــل النقد أو 

املنـــح النقديـــة الســـتعادة أو هتيئـــة ســـبل العيـــش. 

فـــروع جمعيـــة  مختلـــف  مـــع  أكـــر  بشـــكل  العمـــل    
الهال األحمرللمســـاعدة يف رفع قدراهتا لتنفيذ األنشـــطة 

املذكـــورة آنفـــًا.  

األنشطة املقررة

أحد موظفي اللجنة الدولية يقوم مبساعدة أحد املستفيدين أثناء توزيع مواد إغاثية يف محافظة مأرب.

موظفو جمعية الهالل األحمر اليمي يرشفون عىل عملية توزيع املنح النقدية غري 
املرشوطة املقدمة من اللجنة الدولية لألرس النازحة يف عدن .

فريق من اللجنة الدولية يقوم بتنفيذ حملة حتصن للموايش يف محافظة 
حجة .
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املياه والرصف الصحي 
واملشاريع اإلنشائية  

يســـتمر املهندســـون العاملـــون يف قســـم امليـــاه 
عملهـــم  يف  الدوليـــة  اللجنـــة  يف  والســـكن 

التاليـــة:  األهـــداف  لتحقيـــق  الـــدؤوب 

تقليـــص املخاطـــر الصحيـــة العامـــة من خـــالل توفري    
الـــرف  شـــبكات  وحتســـن  نظيفـــة  رشب  ميـــاه 

اليمـــن. أرجـــاء  يف  الصحـــي 

الرعايـــة  خدمـــات  عـــىل  احلصـــول  ُســـبل  حتســـن    
الصحيـــة للمواطنـــن مـــن خـــالل ادخال حتســـينات 

الطبيـــة.  املرافـــق  يف  فنيـــة 

حتســـن الظروف املعيشية للمحتجزين يف مختلف    
مرافـــق االحتجاز.    
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صنعاء

مت تدريبهم عى تشغيل 
املولدات وصيانتها. 

عامل تشغيل

48

استفاد من خدمات املياه 
والرف الصحي والبناء 

املقدمة من اللجنة الدولية.

1.4 مليون
شخص

أمانة العامصة
عقب الدمار الذي حلق بشبكة املياه يف عدة أحياء سكنية 
نتيجـــة االشـــتباكات املســـلحة الـــي هشدهتا شـــوارع املدينة 
الدوليـــة  اللجنـــة  العـــام 2017، عملـــت  مـــن  يف ديســـمرب 
بالتعـــاون املشـــرتك مـــع جمعيـــة الهـــالل األحمرعىل مضان 
وصـــول امـــدادات امليـــاه النظيفة اىل 13,350 شـــخص عرب 
الدوليـــة مســـحوق  اللجنـــة  امليـــاه. كمـــا وفـــرت  شـــاحنات 
العاملـــة  للهيئـــات  الشـــخصية  الوقايـــة  الكلـــور ومعـــدات 
يف مجـــال امليـــاه لتتمكـــن مـــن تطهـــري اخلزانـــات الرئيســـية 
وبالتـــايل تقليـــل خطر االصابة بالكولـــريا. كما قامت اللجنة 
الدوليـــة بتدريـــب 48 مـــن عمـــال التشـــغيل يف منشـــئات 
املياه الرئيســـية عىل تشـــغيل وصيانة املولدات الكهربائية.

السجن املركزي بصنعاء
قامت اللجنة الدولية بإعادة تأهيل مكان حفظ األطعمة 
واملطبخ واملخزب هبدف إعداد طعام مناســـب ونظيف، اىل 
جانـــب إعـــادة تأهيـــل دورات امليـــاه لتوفـــري ظـــروف صحية 
أفضـــل. كمـــا تربعت اللجنـــة الدولية بكميـــات من الديزل 
وزيـــوت وقطـــع غيار للمولـــدات الكهربائيـــة جلعلها مصدرًا 
موثوقـــًا لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة. وقـــد ســـاعد توفريمولد 
كهربـــايئ صغـــري عـــىل تقنـــن اســـتهالك الوقـــود وتشـــغيل 
البرئاملـــايئ بشـــكل منفصـــل لضمـــان توافـــر امـــدادات املياه 

دامئ.   بشكل 

محطة معاجلة مياه الرصف الصحي
جديـــده  )بريجنـــات(  محامـــل  الدوليـــة  اللجنـــة  وفـــرت 
للمضخـــات اللولبيـــة الالمركزيـــة لصـــاحل محطـــة معاجلـــة 
ميـــاه الـــرف الصحـــي الـــي ختـــدم 1.4 مليـــون مواطـــن،  
الكهربائيـــة  التمديـــدات  تأهيـــل  إعـــادة  عـــىل  وعملـــت 
وغريهـــا مـــن اإلصالحـــات اىل جانـــب التـــربع بكميـــات من 
الديزل لالســـتمرار يف تشـــغيل املحطة، كما قدمت اللجنة 
الدوليـــة للمحطـــة معـــدات مخربيـــة جديـــدة ســـاهمت يف 
حتليـــل ميـــاه الـــرف الصحي ، هــــذا اىل جانـــب تزويد 113 

عامـــاًل مبســـتلزمات احلمايـــة الشـــخصية. 

املستشفيات 
ُيعـــد  900 رسيـــر(:  )ســـعة  بصنعـــاء  الثـــورة  مستشـــفى 
مستشـــفى الثـــورة بصنعـــاء مـــن أهـــم وأكرب املستشـــفيات 
يف اليمـــن. الدعم املقدم من اللجنة الدولية للمستشـــفى 
ركـــز بشـــكل كبـــري عـــىل صيانـــة املولـــدات الكهربائيـــة الـــي 
تربعـــت هبا اللجنة مســـبقًا اىل جانـــب تركيب ثالجة حلفظ 
جثـــث املـــوىت، ومضـــان توافر امليـــاه اآلمنة من خـــالل تأهيل 
تأهيـــل  اىل جانـــب  هــــذا  باملستشـــفى،  اخلـــاص  امليـــاه  بـــرئ 
شـــبكات امليـــاه والـــرف الصحـــي يف ثالثـــة مرافـــق أخـــرى 

ملحقـــة باملستشـــفى. 

رسيـــراً(:   575 )ســـعة  بصنعـــاء  اجلمهـــوري  مستشـــفى 
الكهربائيـــة  املولـــدات  صيانـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت 
لضمـــان توليـــد الطاقـــة الكهربائية بشـــكل موثـــوق وقامت 
بإصـــالح املصاعـــد الي تســـاعد عىل تنقل املرىض بســـهولة 

املستشـــفى.  داخـــل 

مستشـــفى الكويت بصنعاء )سعة 320 رسيراً(: دعمت 
اللجنـــة الدوليـــة إصالح أنبوب امليـــاه الرئييس بعد تعرضه 
زيـــوت محـــركات  و  غيـــار  بقطـــع  تربعـــت  ، كمـــا  للعطـــل 

الســـتمرار تشـــغيل املولـــدات الكهربائية. 

رسيـــراً(:   140 )ســـعة  بصنعـــاء  مايـــو   22 مستشـــفى 
لتريـــف  ببنـــاء هصـــرجي جديـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت 
عـــىل  الضغـــط  مـــن  للتخفيـــف  الصحـــي  الـــرف  ميـــاه 
شـــبكة الـــرف الصحـــي داخـــل املستشـــفى. كمـــا تربعـــت 
بقطـــع غيـــار وزيـــوت محـــركات للمولـــدات.  وبالتعاون مع 
جمعيـــة الهـــالل األحمـــر، دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة مركـــز 
معاجلـــة الكولـــريا مـــن خـــالل توفـــري املعـــدات ومـــادة الكلور 
املســـتخدمة يف تعقيـــم امليـــاه وتدريـــب عمـــال املركـــز عـــىل 

اســـتخدامها.   كيفيـــة 

 150 )ســـعة  بصنعـــاء  النموذجـــي  الرشطـــة  مستشـــفى 
تشـــخيص  خدمـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  قدمـــت  رسيـــراً(: 
قطـــع  وتوفـــري  وإصالحهـــا،  الكهربائيـــة  املولـــدات  أعطـــال 
الغيـــار وزيوت املحركات. وبالرشاكة مع إدارة املستشـــفى، 
كهربائيـــة  مبولـــدات  املستشـــفى  لزويـــد  حلـــول  تقـــدمي  مت 
الـــي ســـتعمل اللجنـــة الدوليـــة عـــىل تركيبهـــا يف  جديـــدة 
العـــام 2019، باإلضافـــة إىل تركيـــب ثالجـــة جديـــدة حلفـــظ 

جثـــث املـــوىت قـــادرة عـــىل اســـتيعاب 40 جثـــة.  

رسيـــراً(:   270 )ســـعة  بصنعـــاء  العســـكري  املستشـــفى 
ثالجـــة جديـــدة حلفـــظ  الدوليـــة برتكيـــب  اللجنـــة  قامـــت 

اســـتيعاب 40 جثـــة.   قـــادرة عـــىل  املـــوىت  جثـــث 

املعهـــد العـــايل للعلـــوم الصحيـــة بصنعـــاء )اســـتقبال 32 
مبولـــد  املعهـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  دعمـــت  اليـــوم(  حالـــة يف 
كهربـــايئ ومعـــدات كهربائيـــة مخصصـــة لتشـــغيل املرفـــق 
الـــذي يوفـــر أجهزة تعويضيـــة وتقوميية وإعادة تأهيل حريك 

لضحايـــا احلـــرب. 

مركـــز أبـــو بكـــر الصديـــق إليـــواء النازحني بصنعـــاء: عقب 
يف  القتـــال  أعمـــال  تصاعـــد  بعـــد  نازحـــن جـــدد  وصـــول 
احلديـــدة، تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة بأكـــرث مـــن 100 خيمـــة 
وعملـــت عـــىل تركيبهـــا مبســـاعدة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 

وبالتعـــاون املشـــرتك مـــع الســـلطات املحليـــة.  
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محافظات املناطق الوسطى 

حصل عى املياه بصورة 
مستمرة، بفضل الدعم 

املقدم ملؤسسة املياه يف ذمار. 

شخص

280,000

من احلديدة حصلوا عى 
مواد الوقاية من الكولرا. 

أرسة نازحة 

3,000

مهندس من اللجنة الدولية يتفقد األلواح الشمسية يف إطار مرشوع ضخ املياه بواسطة الطاقة الشمسية يف منطقة اخلنساء مبحافظة ذمار.
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محافظة ذمار
جهـــزت اللجنـــة الدوليـــة البـــرئ الواقعة يف منطقة اخلنســـاء 
بألواح مشســـية، والي توفر املياه حلوايل 10,000 شـــخص، 
كمـــا أتـــاح توفري قطـــع الغيار وزيوت املحركات يف اســـتمرار 
ذمـــار ومضنـــت  الكهربائيـــة يف محافظـــة  املولـــدات  عمـــل 
الوقـــت ذاتـــه،  لــــ 280,000 شـــخص. ويف  امليـــاه  وصـــول 
الصيانـــة  أعمـــال  تنفيـــذ  مـــن  املحليـــة  الســـلطات  متكنـــت 
املنتظمة لشـــبكة املجاري بعد حصولها عىل آالت تسليك 
املجـــاري باســـتخدام األســـياخ الـــي وفرهتا اللجنـــة الدولية.  

قرية رصابة
أجـــرت اللجنة الدوليـــة اختبار ضخ املياه يف مزرعة األلبان 

كدعـــم ملرشوع الـــري الذي تنفذه يف هذه القرية. 

مديرية وصاب
حصلـــت حـــوايل 3,000 أرسة نازحـــة مـــن احلديـــدة عـــىل 

مـــواد رضوريـــة للوقايـــة مـــن مـــرض الكولـــريا.

محافظة مأرب 
يف  بإصالحـــات  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت  مـــارب:  مدينـــة 
وزودتـــه  الريـــف،  ميـــاه  ملشـــاريع  العامـــة  الهيئـــة  مخـــازن 
مبضخـــة جديـــدة عـــىل وجـــه الرسعـــة بعـــد تعطـــل املضخـــة 
القدميـــة وهـــو مـــا مضـــن اســـتمرار توفـــري امليـــاه لــــ 90,000 

شـــخص. 

هيئة مستشـــفى مأرب العام )ســـعة 320 رسيراً(: وفرت 
اللجنـــة الدوليـــة قطـــع الغيـــار وزيـــوت املحـــركات للمولـــد 
الكهربـــايئ، اىل جانـــب توفـــري وتركيب ثالجـــة جديدة حلفظ 

جثـــث املـــوىت قـــادرة عـــىل اســـتيعاب 40 جثة. 
مستشـــفى كـــرى مـــأرب )ســـعة 100 رسير( ومستشـــفى 
الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت  رسيـــراً(   114 )ســـعة  اجلوبـــة 
بقطـــع غيـــار وزيـــوت محـــركات الســـتمرار عمـــل املولـــدات 

الكهربائيـــة. 

محافظة البيضاء
اجلـــودة  عاليـــة  الدوليـــة زيـــوت محـــركات  اللجنـــة  وفـــرت 
لــــ 28,000 شـــخص.  امليـــاه  امـــدادات  أتاحـــت وصـــول 

مدينة رداع
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بإعادة تأهيل محطـــة معاجلة مياه 
الـــي ختـــدم 57,827 شـــخصًا يقطنـــون  الـــرف الصحـــي 
املدينـــة، وقـــد ســـاعد هــــذا الدعـــم الطـــارئ يف دفـــع الـــرضر 
الـــذي كانـــت ستتســـبب بـــه ســـيول األمطـــار. كمـــا تربعـــت 
للمولـــدات  محـــركات  بزيـــوت  ايضـــًا  الدوليـــة  اللجنـــة 
اســـتمرارية  لضمـــان  امليـــاه  بشـــبكة  اخلاصـــة  الكهربائيـــة 

عملهـــا.
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تعز

استفاد من أنشطة اللجنة 
الدولية لتحسن وضع إمدادات 

املياه والرف الصحي.

شخص 

550,000

مولدي كهرباء تربعت هبما اللجنة الدولية للمؤسسة املحلية للمياه والرف الصحي مبحافظة تعز.

تعز/ احلوبان
اســـتفاد حـــوايل 550,000 مواطـــن مـــن مشـــاريع اللجنـــة 
الدولية الهادفة اىل حتســـن شـــبكة املياه والرف الصحي 

عىل النحـــو التايل: 
توفـــري كميـــات كافيـــة مـــن الديـــزل لتشـــغيل املرافق   

احليويـــة لضـــخ امليـــاه أثنـــاء ازمـــة انعـــدام الوقـــود الـــي 
رضبـــت البلـــد يف ديســـمرب 2017. 

العالقـــة    ذات  الســـلطات  مـــع  املشـــرتك  العمـــل 
لتحســـن خدمـــات إصـــدار فواتـــري اســـتهالك امليـــاه، 
وبالتـــايل رفـــد العوائـــد املاليـــة الـــي ســـيتم االســـتفادة 
لشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة  اصـــالح  إعـــادة  منهـــا يف 
امليـــاه وإعـــادة تشـــغيلها، ومـــن مث خفض كلفـــة فاتورة 

املـــزيل.   االســـتهالك 
بالنظـــام    تعمـــل  الـــي  املكونـــات  وتوفـــري  إصـــالح 

اإللكرتوين الالزمة لتشـــغيل محطة الضخ الرئيســـية 
ومحطـــة ميـــاه اجلامعـــة. 

العالقـــة عـــىل تشـــغيل    الســـلطات ذات  مســـاعدة 
وصيانـــة 14 مولـــد كهربـــايئ لضـــخ امليـــاه، اىل جانـــب 

إصـــالح شـــبكات امليـــاه يف مناطـــق مختلفـــة.  
دعم صندوق النظافة من خالل إصالح شـــاحنات   

جمـــع القمامة، وكذلـــك دعم جمعية الهالل األحمر 
لتنفيـــذ حملـــة نظافـــة عـــىل نطاق واســـع عقـــب تزايد 

حـــاالت اإلصابة حبمـــى الضنك واملالريا.

مركز إعادة التأهيل احلريك، تعز
ســـارعت اللجنـــة الدوليـــة بشـــكل رسيـــع اىل إصـــالح اخللل 
الـــذي أدى اىل تعطـــل املولـــد الكهربـــايئ يف مركـــز التأهيـــل 

احلـــريك يف أكتوبـــر 2018، األمـــر الـــذي ســـاعد يف اســـتقبال 
80 حالـــة يف  الصحيـــة حلـــوايل  الرعايـــة  وتقـــدمي خدمـــات 

اليوم. 

مركز الفكيكة الصحي
زودت اللجنـــة الدوليـــة املركز مبنظومة طاقة مشســـية ميكن 
االعتمـــاد عليهـــا لتوفـــري امـــدادات الكهربـــاء ومضـــان تقـــدمي 
خدمـــات الرعايـــة الصحية لــــما يقـــارب 80 حالة يف اليوم. 

السجن املركزي بتعز  
ســـاعدت اللجنة الدوليـــة 20 متطوعًا من جمعية الهالل 
ظـــروف  لضمـــان  نظافـــة  للقيـــام حبملـــة  اليمـــي  األحمـــر 
معيشـــية أفضـــل للمحتجزيـــن والقامئـــن عـــىل املرافـــق، اىل 
جانـــب تركيـــب نظـــام جتميع ميـــاه األمطار لرفـــد امدادات 

املياه. 

مدينة القاعدة، إب
إعـــادة تأهيـــل شـــبكة امليـــاه الـــي يســـتفيد مـــن امداداهتـــا 

شـــخص.   52,000 حـــوايل  

مدينة املخا
اللجنـــة الدوليـــة تأهيـــل غـــرف تفتيـــش مجـــاري  أعـــادت 
الـــرف الصحـــي ومصامـــات التحكـــم يف شـــبكة امليـــاه الي 

يســـتفيد منهـــا حـــوايل  54,700 شـــخص.
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صعدة

هي الطاقة االستيعابية 
لثاجة املوىت الي ركبتها 

اللجنة الدولية يف 
مستشفى اجلمهوري. 

جثة

40

فريق من اللجنة الدولية ُيطلع السلطات عىل مرشوع ضخ املياه بواسطة الطاقة الشمسية يف منطقة ضحيان مبحافظة صعدة.

باقم
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بإصـــالح  شـــبكة امليـــاه لضمـــان 

شـــخص. إىل حـــوايل 2,950  امليـــاه  امـــدادات  وصـــول 

مستشفى الطلح بصعده )سعة 85 رسيراً(
دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة اجـــراء حتســـينات مشلـــت كافـــة 
األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  ومرافـــق  املستشـــفى  مرافـــق 
للمعـــدات  الفـــي  الدعـــم  وتقـــدمي  للمستشـــفى،  التابعـــة 
اآلليـــة، وتيســـري إجـــراء العمليات اجلراحيـــة جلرحى احلرب، 
العيـــادات  يف  للمـــرىض  االستشـــارات  تقـــدمي  جانـــب  إىل 

اخلارجيـــة. 

املستشفى اجلمهوري
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة برتكيـــب ثالجة حلفـــظ جثث املوىت 

قـــادرة عىل اســـتيعاب 40 جثة.

حرف سفيان
الصحـــي  والتثقيـــف  النظافـــة  يف  حمـــالت  عـــدة  تنفيـــذ 

الكولـــريا.  انتشـــار  مـــن  للوقايـــة 

قرى الصيفي
مبـــواد وقطـــع غيـــار إلصـــالح 21  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت 

شـــبكة ميـــاه ريفيـــة.

احلمزات
بـــدأ العمـــل يف تركيـــب خـــزان حديـــد يتبـــع مـــرشوع شـــبكة 

املياه.

ضحيان
مت االنتهـــاء من مرشوع شـــبكة امليـــاه يف ضحيان الذي يوفر 

املياه الصاحلة للرشب لعدد 27,000 شـــخص.

جمعية الهالل األحمر اليمين فرعي صعدة 
وحجة

دعمـــت اللجنـــة الدولية ترميم مكتـــب اجلمعية يف صعدة 
وزودت فـــرع اجلمعيـــة يف حجة مبولد كهربايئ.
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عدن

احلديدة

يف مرافق املياه دربتهم 
اللجنة الدولية عى تشغيل 

وصيانة املولدات.

عامل تشغيل

28

حصل عى املياه، بفضل 
الدعم املقدم من اللجنة 
الدولية ملؤسسات املياه.

شخص

796,000

مدينة عدن 
املؤسســـة  لصـــاحل  نقـــل  بعربـــة  الدوليـــة  اللجنـــة  تربعـــت 
العامـــة للكهرباء لتســـهيل تنقل الفـــرق الي تقوم بإصالح 
األعطـــاب يف التمديـــدات الكهربائيـــة والـــي يســـتفيد منها 
حـــوايل مليـــون مواطن. ووفرت اللجنة قطع غيار لشـــبكي 
امليـــاه والـــرف الصحـــي ، وتدريـــب 28 مـــن القامئـــن عىل 
تشـــغيل وصيانـــة معـــدات  املرفـــق حـــول كيفيـــة  تشـــغيل 
ضـــخ امليـــاه ، باإلضافـــة اىل توفـــري معـــدات مخربية جديدة 
للمســـاعدة يف إجـــراء فحوصـــات موثوقـــة ودقيقـــة لعينات 

املياه. 

مستشفى املنصورة )سعة 49 رسيراً(
فتحـــات  أغطيـــة  واســـتبدال  املجـــاري  شـــبكة  تنظيـــف  مت 
غـــرف التفتيـــش املكســـورة بأخـــرى جديـــدة، واالنتهـــاء من 
إجـــراءات األمـــن والســـالمة املهنيـــة الـــي تزيد من ســـالمة 

موظفـــي املرفـــق.

املستشفى اجلمهوري )سعة 400 رسير(
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة برتكيـــب محرقة للنفايـــات الطبية 
الشـــخصية  الوقايـــة  ومســـتلزمات  التدريـــب  وقدمـــت 

للعاملـــن يف هـــذا املجـــال. 

مركز التأهيل احلريك باملنصورة
قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بإجـــراء صيانـــة للمولـــد الكهربـــايئ 
لضمـــان احلصـــول عىل مصدر موثـــوق للطاقـــة الكهربائية. 

مركز الرعاية الصحية األولية - أبني - باتيس
بنـــاء مخـــزن مكّيف مـــزود برفوف لتخزين األدوية بشـــكل 

آمن.

مدينة احلديدة
الطـــارئ  الدعـــم  تقـــدمي  يف  الدوليـــة  اللجنـــة  اســـتمرت 
للســـلطات املحلية والذي اســـتفاد منه حوايل 420,000 
شـــخص. اســـتدعت الرضورة إلصـــالح األرضار الي حلقت 
بشـــبكة املجـــاري جـــراء األمطـــار الغزيرة والســـيول ، حيث 
ســـارعت اللجنـــة الدوليـــة اىل توفـــري شـــاحنات ومضخـــات 
شـــفط مياه املجاري ملواجهـــة طفح مياه الرف الصحي، 
تعرضـــت  الـــي  اآلبـــار  وتعقيـــم  تنظيـــف  اىل جانـــب  هــــذا 

للتلـــوث  وإصـــالح شـــبكات امليـــاه الـــي تأثـــرت. 

محافظة احلديدة
بالنظـــر إىل النقـــص احلـــاد يف املحروقـــات، ســـارعت اللجنة 
امليـــاه  الديـــزل لتشـــغيل مرافـــق  الدوليـــة اىل توفـــري مـــادة 
والـــرف الصحـــي الـــي ختدم حـــوايل 796,000 شـــخص. 
كمـــا قامـــت اللجنـــة الدوليـــة بتدريـــب 32 عامـــل تشـــغيل 
يف هـــذه املرافـــق حـــول طـــرق تشـــغيل مولـــدات الكهربـــاء 

وصيانتهـــا.

املستشفى العسكري )سعة 90 رسيراً(
دعمـــت اللجنـــة الدوليـــة أعمال تنظيف شـــبكات الرف 
الصحـــي وإدخـــال حتســـينات يف غرفة العمليـــات اجلراحية  
والعنايـــة املركـــزة وغرفـــة الطـــوارئ واألجنحـــة األخـــرى. ويف 
أعقـــاب احلريـــق الذي احلق الرضر مبحطـــة الكهرباء، قامت 

كهربـــايئ جديـــد  مولـــد  وتركيـــب  بتوفـــري  الدوليـــة  اللجنـــة 
وخـــزان وقـــود لالســـتمرار يف تشـــغيل املستشـــفى. 

مستشفى الثورة )سعة 350 رسيراً(
مت اجـــراء تدابـــري أمنيـــة وتطبيقهـــا عـــىل محطـــة الكهربـــاء 
االقتتـــال يف  عـــن  تنجـــم  قـــد  الـــي  األرضار  مـــن  حلمايتهـــا 

املجـــاورة. املناطـــق 

مستشفى زبيد )سعة 30 رسيراً( 
أمبـــري  بقـــدرة 60 كيلـــو فولـــت  مت تركيـــب مولـــد كهربـــايئ 
تركيـــب  مت  كمـــا   ، الكهربـــاء  لتوليـــد  احتياطـــي  كمصـــدر 
مضخـــة غاطســـة جديـــده يف البـــرئ املـــايئ إليصـــال امليـــاه اىل 

املجـــاور الـــكىل  ومركـــز غســـيل  املستشـــفى 

مستشفى بيت الفقيه )سعة 18 رسيراً(
مت تركيـــب مولـــد كهربـــايئ بقـــدرة 150  كيلـــو فولـــت أمبـــري 
خـــط  عـــىل  الواقـــع  املستشـــفى  تشـــغيل  يف  لالســـتمرار 
املواجهـــات املســـلحة والـــذي يســـتقبل حـــاالت كثـــرية مـــن 

اجلرحـــى. 

السجن املركزي
مت اســـتكمال تركيـــب مولـــد كهربـــايئ جديـــد وخـــزان وقـــود 
وشـــبكة توزيع كهربائية. تعرض املولد القدمي للرضر عندما 
وصلـــت خطـــوط املواجهـــة املســـلحة إىل املنطقـــة املجـــاورة 

التقرير اخلاص بأنشطة اللجنة الدولية - اليمن 262018



مت استيعاهبم يف 3 مدارس 
كجزء من مرشوع اإليواء. 

نازح

2,050

هي الطاقة االستيعابية 
للخزان الذي مت تركيبه 

لضمان إمدادات املياه ملئات 
اآللف من سكان احلديدة. 

لرت من الوقود

100,000

مهندسو اللجنة الدولية يقومون باإلرشاف عىل أعمال أعادة تأهيل مضخات الرف الصحي مبدينة احلديدة .

pic

توفـــري  عـــىل  الدوليـــة   اللجنـــة  للســـجن، حيـــث عملـــت  
امليـــاه والظـــروف املعيشـــية املالمئـــة للمحتجزيـــن والقامئـــن 
عـــىل الســـجن، كمـــا وفـــرت اللجنـــة كميـــة 5,000 لـــرت من 
الديـــزل لضمـــان اســـتمرار تزويـــد هــــذه املرفـــق بالكهربـــاء. 

السجن االحتياط
أنشـــأت اللجنة الدولية محطـــة رفع مياه الرف الصحي 
الســـجن  املجـــاري داخـــل  تعمـــل عـــىل ربـــط شـــبكة ميـــاه 

بالشـــبكة العامـــة للمـــرة األوىل منـــذ بنـــاءه.

مدينة حيس
بســـبب  لـــألرضار  الرئيســـية  امليـــاه  تعـــرض خزانـــات  بعـــد 
املواجهات املســـلحة الي هشدهتا املدينة، ســـارعت اللجنة 
الدوليـــة اىل توفـــري 30 نقطـــة للـــزود بامليـــاه وبـــادرت بنقل 
تســـليم  قبـــل  مواطـــن   160,000 لــــ  بالشـــاحنات  امليـــاه 

املـــرشوع ملنظمـــة اليونيســـيف.  

مدينه املراوعة
مت تزويـــد شـــبكة امليـــاه مبضخـــات غاطســـة جديـــدة ومولـــد 
كهربـــايئ وغرفـــة حماية وخزان جديد حلفـــظ الوقود. تعمل 

الشـــبكة عـــىل تزويد امليـــاه لــــ 50,000 مواطن. 

املراوعة/القطيع
نفـــذت اللجنـــة الدوليـــة مـــرشوع إيـــواء يف ثالثـــة مـــدارس 
شـــخص،   2,050 إىل  عددهـــم  وصـــل  الذيـــن  للنازحـــن 
واســـتمرت يف تقدمي املســـاعدة لهم فور وصولهم، اىل حن 

االنتهـــاء مـــن تســـليم املـــرشوع ملنظمـــة اليونيســـيف 

مدينة التحيتا
وفـــرت اللجنـــة الدوليـــة كميـــات مـــن مـــادة الديـــزل بلغت 
10,000 لـــرت لضمـــان توفري امـــدادات مياه الرشب تكفي 
ملـــدة هشرين لعدد 12,000 شـــخص ممن تعذر الوصول 

إليهـــم بســـبب وقوعهـــم يف مناطق اخلطـــوط األمامية. 

مدينة الدرهيمي
وفـــرت اللجنـــة الدوليـــة كميـــات مـــن مـــادة الديـــزل بلغت 
3,000 لـــرت لضمـــان توفـــري امـــدادات مياه الـــرشب تكفي 
ملـــدة هشـــر لعـــدد 19,000 شـــخص ممـــن تعـــذر الوصـــول 

اليهـــم بســـبب وقوعهـــم يف مناطـــق اخلطـــوط األمامية. 

مدينة باجل
عملـــت اللجنـــة الدوليـــة عـــىل اســـتقرار شـــبكة امليـــاه عـــرب 
توفـــري وتركيـــب مضخات املياه الغاطســـة يف إطار جهودها 
واألعـــداد  الســـكان  احتياجـــات  مـــع  الطـــارئ  للتعامـــل 
الكبـــرية مـــن النازحـــن اىل املدينـــة عقـــب تقـــدم خطـــوط 
االشـــتباكات املســـلحة صـــوب احلديدة، باإلضافـــة اىل إزالة 
حمـــأة الـــرف الصحـــي )املـــادة الصلبـــة املتبقيـــة يف هنايـــة 
عمليـــة املعاجلـــة( مـــن محطـــة معاجلة ميـــاه املجـــاري. ومن 
جهـــة أخـــرى دعمـــت  اللجنـــة الدوليـــة صنـــدوق النظافـــة 
يف باجـــل يف التخلـــص مـــن  كميـــات كبـــرية مـــن القمامـــة 
للحيلولـــة دون تعـــرض ســـكان املدينـــة للمخاطـــر الصحية 
العامـــة. وقـــد مشـــل الدعـــم التربع بـــأدوات نظافـــة وبراميل 

جمـــع املخلفـــات وإصـــالح ناقـــالت جمـــع القمامـــة. 

بيت الفقيه
وفـــرت اللجنـــة الدوليـــة مولـــدًا كهربائيـــًا بقـــوة 250 كيلـــو 
فولـــت أمبري لزيـــادة توفـــري االحتياجات املائيـــة للمواطنن 
باإلضافـــة اىل تركيـــب مضخـــة غاطســـة وأنابيب وجتهزات 

لضمـــان اإلمـــداد اآلمـــن للمياه. 

مدينة زبيد
تربعـــت اللجنـــة الدوليـــة مبولـــد كهربـــايئ جديد بســـعة 150 
كيلـــو فولـــت لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة لصـــاحل منشـــئات 

املياه. 

حقل برئ الُقطيع
بســـعة  وقـــود  خـــزاين  برتكيـــب  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت 
إجماليـــة 150,000 لـــرت لرفـــع القـــدرة اإلنتاجية ملنشـــئات 
امليـــاه الـــي يســـتفيد مـــن إمداداهتا  180,000 شـــخص يف 

مدينـــة احلديـــدة.

حقل برئ البيضاء
ســـعة  وقـــود  خـــزان  برتكيـــب  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت 
املنشـــئات  يف  التشـــغيلية  الكفـــاءة  لرفـــع  لـــرت   100,000
لــــ   املائيـــة  االحتياجـــات  إيصـــال  عـــىل  تعمـــل  الـــي  املائيـــة 

احلديـــدة.  مدينـــة  يف  مواطـــن    430,000
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هي الطاقة االستيعابية 
خلزان املياه الذي مت تأهيله، 

يستفيد منه 14,000 
شخص. 

مرت مكعب

250

مناطق أخرى
اجلوف

امليـــاه  شـــبكات  تأهيـــل  بإعـــادة  الدوليـــة  اللجنـــة  قامـــت 
والـــرف الصحـــي داخـــل مستشـــفى احلـــزم العـــام والذي 

تبلـــغ ســـعته 80 رسيـــرًا. 

مدينة حجة
مت تدريـــب 14 عامـــل تشـــغيل يف مرافـــق امليـــاه حـــول كيفية 

تشـــغيل املولـــدات الكهربائيـــة واجـــراء صيانة لها. 

مدينة عمران
مت تدريب 15 من عمال التشـــغيل يف منشـــئات املياه حول 

كيفية تشـــغيل املولدات الكهربائية واجراء صيانة لها.

الضالع
أجـــرت اللجنـــة الدوليـــة اختبـــارات ضـــخ امليـــاه قبـــل البـــدء 

بتنفيـــذ مـــرشوع مقـــرر لدعـــم مؤسســـة امليـــاه

أبني
شـــقره  مركـــز  داخـــل  تربيـــد  وحـــدات  تركيـــب خمـــس  مت 
للرعايـــة الصحية األولية والذي يقدم خدمات استشـــارية 
طبيـــة لــــ 12 حالـــة يف اليـــوم. أمـــا يف مدينـــة أحـــور، محافظة 
ســـعته  تقـــدر  ميـــاه  خـــزان  تأهيـــل  إعـــادة  مت  فقـــد  أبـــن، 
التخزينيـــة بــــ 250 مـــرت مكعـــب، لضمـــان توفـــري امدادات 

امليـــاه لصـــاحل 14,000 مواطـــن. 

 االســـتمرار يف تنفيـــذ األنشـــطة الـــي تركـــز عـــى اجـــراء 
يتســـبب  الـــي  التشـــغيلية  املرافـــق  يف  لألعطـــال  فحـــص 

محتملـــة.  مبخاطـــر صحيـــة  تعطلهـــا 

الناشـــئة  للقضايـــا  الطارئـــة  اإلســـتجابة  يف  اإلســـتمرار   
أو  األخـــرى  العنـــف  حـــاالت  أو  املســـلح  الـــزاع  نتيجـــة 
تفـــي األمـــراض لضمـــان حصـــول اليمنيـــن، مبـــن فيهـــم 
والـــرف  واملـــاء  الصحيـــة  الرعايـــة  عـــى  املحتجزيـــن، 

واملـــأوى. الصحـــي 

 العمـــل عـــى اســـتمرار تقـــدمي اخلدمـــات األساســـية يف 
تقـــع يف قامئـــة  الـــي  األماكـــن  املـــدن واألريـــاف، خاصـــة يف 
أولويـــات اللجنـــة الدوليـــة. وسيشـــمل ذلك أعمـــال ترميم 
أو أعمـــال انشـــائية داخل مرافق االحتجـــاز ومراكز الرعاية 
الصحيـــة، مـــع الرتكـــز عـــى املشـــاريع اخلدماتيـــة املتعلقـــة 
بامليـــاه والـــرف الصحـــي، مبـــا يف ذلـــك بناء قـــدرات الكادر 

التشـــغييل والفـــي. 

األنشطة املقررة
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احلماية

أحد موظفي اللجنة الدولية يقوم بتدريب طاقم ثالجة املوىت مبحافظة صعدة عىل إدارة اجلثث .

منذ تأسيس اللجنة الدولية يف عام 1863، كان وال يزال هدفنا واحد وهو: مساعدة وحماية 
ضحايا الزاعات املسلحة، حيث نعمل عىل تنفيذ إجراءات مبارشة حول العامل لتشجيع 

جميع احلكومات وحاميل السالح لالمتثال للقانون الدويل اإلنساين.
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يف عام
2018 

مت زيارهتم يف 15 مكان 
لاحتجاز ومت حتسن ظروفهم 

املعيشية وحصولهم عى 
املياه النظيفة.

محتجزاً

1,346

اســـتمرت أعمـــال العنـــف ضـــد الســـكان املدنيـــن محدثـــة 
معاناة هائلة ناجمة عن انتهاكات القانون الدويل اإلنســـاين 
من قبل أطراف الزاع يف اليمن. إن الغارات اجلوية املكثفة 
والقصـــف والقتـــال الربي واســـتخدام األســـلحة املتفجرة يف 
مختلـــف املحافظـــات ال ُيظهـــر أي عالمـــات عـــىل الرتاجـــع. 
وتبقـــى الهجمـــات العشـــوائية وغري املتناســـبة ضد املدنين 

واخلدمـــات األساســـية مصـــدر قلق كبري.

عملـــت اللجنـــة الدوليـــة يف اليمـــن عـــىل تعزيـــز حوارهـــا مـــع 
مبوجـــب  بالزاماهتـــا  التقيـــد  عـــىل  وحثتهـــا  الـــزاع،  أطـــراف 

املعمـــول  القواعـــد  مـــن  اإلنســـاين وغريهـــا  الـــدويل  القانـــون 
الســـالح  وحامـــيل  الســـلطات  مـــع  اجتماعـــات  ويف  هبـــا. 
وزعمـــاء القبائـــل، أكدنـــا عـــىل رضورة احـــرتام املدنيـــن، مبـــن 
فيهـــم املـــرىض والعامليـــن الصحيـــن، ومضـــان الوصول إىل 
مـــوازه  ويف  اإلنســـانية.  واملســـاعدات  األساســـية  اخلدمـــات 
ذلـــك، عملنـــا عـــىل رفـــع الوعـــي بالقانـــون الـــدويل اإلنســـاين 
أنشـــطة  خـــالل  مـــن  اإلنســـان  حلقـــوق  الـــدويل  والقانـــون 
التوعيـــة للســـلطات السياســـية واملنظمـــات املجتمعيـــة يف 

اليمـــن.

ملراقبـــة ظـــروف  االحتجـــاز  أماكـــن  الدوليـــة  اللجنـــة  زارت 
هـــذه  وبعـــد  املعيشـــية.  وظروفهـــم  املحتجزيـــن  معاملـــة 
الزيـــارات، شـــاركنا تقاريـــر خاصـــة عـــن النتـــاجئ والتوصيـــات 
مـــع الســـلطات الختـــاذ تدابري لضمـــان معاملـــة املحتجزين 
بكرامة ومضان توفري ظروف معيشـــية مناســـبة لهم، مبا يف 
ذلـــك الرعايـــة الصحيـــة، مبعايـــري مقبولـــة. كما قدمنـــا، عند 

احلاجـــة، الدعـــم لتحســـن أماكـــن االحتجاز هـــذه. وهسلت 
اللجنـــة الدوليـــة االتصـــال بـــن املحتجزيـــن وأقارهبـــم مـــن 
ورســـائل  شـــفوية(  )رســـائل  االطمئنـــان  رســـائل  خـــالل 
الصليـــب األحمـــر وغريهـــا مـــن خدمـــات إعـــادة الروابـــط 

العائليـــة الـــي تســـهل االتصـــال مـــع عائالهتـــم. 

تســـعى اللجنـــة الدولية إىل احلد من آثـــار األعمال العدائية 
عـــىل الســـكان املدنيـــن مـــن خالل حـــوار ثنـــايئ وخاص مع 
جميـــع أطـــراف الزاع هبدف منـــع تكرار انتهـــاكات القانون 
الـــدويل اإلنســـاين أو وقفهـــا. ومـــن خـــالل االتصـــال املبـــارش 
مـــع األفـــراد واملجتمعـــات املترضرة، وّثقـــت اللجنة الدولية 
العديـــد مـــن االنتهـــاكات يف مختلف املحافظـــات يف جميع 

أحنـــاء اليمـــن خالل الفرتة املشـــمولة هبـــذا التقرير.

ويف اجتماعاهتـــا مـــع الســـلطات وحامـــيل الســـالح وقـــادة 
احـــرتام  رضورة  عـــىل  الدوليـــة  اللجنـــة  تشـــدد  املجتمـــع، 
العســـكرية.  العمليـــات  أثنـــاء  اإلنســـاين  الـــدويل  القانـــون 
مبوجـــب  بالزاماهتـــا  األطـــراف  الدوليـــة  اللجنـــة  وُتذكـــر 
القانون الدويل اإلنســـاين لضمان حماية املدنين واألعيان 
املدنيـــة -البنيـــة التحتيـــة األساســـية للبقاء عىل قيـــد احلياة 
اإلنســـانية  اإلغاثـــة  وصـــول  ومضـــان  الطبيـــة  -والبعثـــات 

عوائـــق. دون  للمدنيـــن 

اســـتمرار  إزاء  بالقلـــق  تشـــعر  الدوليـــة  اللجنـــة  تـــزال  وال 
اإلرضار بالبـــى التحتيـــة املدنيـــة األساســـية مثـــل شـــبكات 

حلقـــت  الـــي  األرضار  تســـببت  ذلـــك،  ايل  إضافـــة  امليـــاه. 
باملنـــازل يف تفاقـــم الـــزوح وفقـــدان ســـبل العيـــش للكثـــري 

اليمنيـــن. مـــن 

الطبيـــة  باملرافـــق  حلقـــت  الـــي  األرضار  ضاءلـــت  كمـــا 
األساســـية  اخلدمـــات  عـــىل  احلصـــول  فـــرص  والتعليميـــة 
ألغلـــب الســـكان األشـــد تـــرضرًا يف املحافظـــات الشـــمالية 

والوســـطى. 

اســـتخدام  تزايـــد  الدوليـــة  اللجنـــة  والحظـــت 
األســـلحة املتفجـــرة يف املناطـــق املأهولـــة مـــن قبـــل 
اآلثـــار  إزاء  قلقهـــا  عـــن  وأعربـــت  الـــزاع  أطـــراف 
الفتاكـــة والعشـــوائية للذخائـــر غـــر املنفجـــرة عـــى 

واألطفـــال. النســـاء  ســـيما  ال  املدنيـــن، 

 زيـــارة حـــوايل 1,346 محتجزًا يف 15 مكانًا لالحتجاز 
ووســـائل حصولهـــم  املعيشـــية  ظروفهـــم  وحتســـن 

عـــىل امليـــاه النظيفة.

 مســـاعدة أرس املحتجزيـــن املوجوديـــن يف غوانتانامو 
مـــن خـــالل اجـــراء مكاملـــات هاتفية عـــرب الفيديو مع 

احباهئـــم املحتجزين. 

ففي عام 2018، قمنا مبا ييل:

حتسني ظروف االحتجاز واملحافظة عىل بقاء املحتجزين 
عىل تواصل مع أحباهئم

حماية السكان املدنيني
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2,335 1,373

58.8%

رسالة صليب أحمر
 مت توزيعها.

رسالة صليب أحمر 
ورسائل شفوية مت جمعها.

357 125

35%

حالة مت حلها 
حالة من املفقودين عاجلتها 

اللجنة الدولية تتعلق 
باألشخاص املفقودين. 

متكـــن النازحـــون واملهاجـــرون يف جميـــع أحنـــاء اليمـــن مـــن 
مـــن  االســـتفادة  خـــالل  مـــن  بأقارهبـــم  االتصـــال  إعـــادة 
اللجنـــة  توفرهـــا  الـــي  العائليـــة  الروابـــط  إعـــادة  خدمـــات 
الرســـائل  مـــن   2,335 مجموعـــه  مـــا  جمـــع  مت  الدوليـــة. 
الشـــفوية ورســـائل الصليب األحمر، وتوزيع 1,373 رســـالة 
وواصلـــت  العائليـــة  األخبـــار  عـــىل  أحمـــر حتتـــوي  صليـــب 
الدوليـــة جهودهـــا ملســـاعدة األرس يف معرفـــة مـــا  اللجنـــة 
حـــدث ألقرباهئـــا املفقوديـــن. مت البـــت يف 357 حالة جديدة 

باملفقوديـــن، وإجنـــاز 125 حالـــة منهـــا باإلجيـــاب. خاصـــة 

كمـــا واصلنـــا جمع بالغـــات باالحتجاز من أفـــراد العائالت 
ملعرفـــة مـــا حـــدث ألقارهبم املحتجزين بســـبب الزاع.

وقدمنـــا املشـــورة الفنيـــة خلـــرباء الطـــب الرشعـــي اليمنين 
واملســـعفين واملتطوعن يف جمعية الهالل األحمر اليمي 
البرشيـــة  الرفـــات  عـــن  البحـــث  أثنـــاء  الســـالح  وحامـــيل 
واســـتعادهتا. كمـــا زودنـــا املؤسســـات املشـــاركة يف اســـتعادة 
الرفـــات البرشيـــة باخلـــربة الفنيـــة والدعـــم املادي لتحســـن 
خدماهتـــا. خـــالل الفرتة املشـــمولة يف هـــذا التقرير، هسلت 
وحـــدة الطـــب الرشعـــي التـــربع بــــ 1,968 أكيـــاس خاصـــة 
باجلثـــث و3,694 ربـــاط و36 مجموعة من أدوات احلماية 
الشـــخصية للمســـؤولن حاليـــًا عـــن التعامـــل مـــع اجلثـــث. 
ومت توزيـــع اإلرشـــادات التوجيهيـــة للمســـعفن. كما مت عقد 
دورات توعويـــة بشـــأن اإلدارة الســـليمة للرفـــات ألطـــراف 

الزاع. 

إعادة الروابط العائلية واملساعدة يف توضيح مصري املفقودين
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خالل مؤمتر صحفي عقدته اللجنة الدولية يف صنعاء، السيد »فابريزيو كاربوين«، املدير اإلقليمي ملنطقة الرشق األدىن واألوسط باللجنة الدولية، يدق ناقوس 
اخلطر بشأن االحتياجات االنسانية الهائلة يف اليمن. 

يف عــام 2018، واصلنــا جهودنــا لرفــع مســتوى الوعــي بالقانــون الــدويل اإلنســاين وبنــاء القبــول 
لعملنــا ومهمــة احلركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر يف اليمــن، حيــث نفذنــا 129 
الســالح  مبــا يف ذلــك حامــيل  لفئــات مختلفــة،  اإلنســاين  الــدويل  القانــون  جلســة توعيــة حــول 

وممثلــن عــن املجتمــع املــدين والســلطات.

اإلعالم وتعزيز الوعي بالقانون 
الدويل اإلنساين
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انتهـــز فريـــق اإلعـــالم التابـــع للجنـــة الدوليـــة كل فرصـــة 
يف هـــذا العـــام لتســـليط الضـــوء عـــىل الظـــروف اإلنســـانية 
الكارثيـــة يف جميـــع أحنـــاء البـــالد، وحث أطـــراف الزاع عىل 

احـــرتام القانـــون الـــدويل اإلنســـاين.

اللجنـــة  ذلـــك ردود  مبـــا يف  بيانـــًا صحفيـــًا،  أصدرنـــا 16 
الدوليـــة عـــىل مقتـــل زميلنـــا يف تعـــز يف أبريـــل / نيســـان، 
عـــىل صنعـــاء  غـــارات جويـــة  املدنيـــن يف  أرواح  وفقـــدان 
املعمـــاري  للـــرتاث  احلديـــدة، والتهديـــد  عـــىل  والهجمـــات 
بســـبب القتـــال، وكذلـــك دعواتنا للتوصل إىل حل ســـيايس 
إلهنـــاء معانـــاة العائـــالت اليمنيـــة ولبذل جهـــود للتخفيف 

مـــن معانـــاة املجتمـــع.

ويف محاولة إللقاء الضوء عىل احتياجات مراكز غسيل 
الـــكىل يف اليمـــن ومعانـــاة مرىض الفشـــل الكلـــوي، أصدرنا 
بياًنـــا صحفًيـــا حـــول هـــذا املوضـــوع، ونظمنـــا مؤمتريـــن عـــن 
الغســـيل الكلـــوي يف كل من صنعـــاء وعدن. وباإلضافة إىل 
ذلـــك، مت تنظيـــم مؤمتر صحفي وإحاطـــة للصحفين خالل 
الزيـــارة الـــي قـــام هبـــا مدير اللجنـــة الدوليـــة ملنطقة الرشق 
إىل صنعـــاء  كاربـــوين،  فابريزيـــو  األوســـط،  والـــرشق  األدىن 

وعدن يف ديســـمرب.

مـــع  مســـتديرة  طاولـــة  اجتماعـــات  أربعـــة  ونظمنـــا 
صحفيـــن، أحدهـــا باالشـــرتاك مع جمعيـــة الهالل األحمر 

اليمـــي.

وملواكبة مؤمتر إعالن التربعات بشـــأن اليمن املنعقد يف 
جنيـــف يف 13 أبريـــل، قمنا بإصدار نـــرشة، مت توزيعها خالل 
احلـــدث، تتضمـــن تفاصيـــل عـــن األوضـــاع واالحتياجـــات 

اإلنســـانية يف البلد.

ومن أجل تســـليط الضـــوء عى الظروف 
أنتجنـــا مجموعـــة  اليمـــن،  اإلنســـانية يف 
مـــن املـــواد الســـمعية البريـــة ترز، عى 
واملشـــاكل  امليـــاه  شـــحة  املثـــال،  ســـبيل 
الـــي يواجههـــا النازحـــون وضعـــف نظـــام 
الوبائيـــة.  واألمـــراض  الصحيـــة  الرعايـــة 
ومت تـــداول هـــذه املـــواد مـــن قبـــل مئـــات 
واإلقليميـــة  املحليـــة  اإلعـــام  وســـائل 

والدوليـــة.

وكجـــزء مـــن الزامـــه ببناء قـــدرات جمعية الهـــالل األحمر 
الدوليـــة  للجنـــة  التابـــع  اإلعـــالم  فريـــق  أجـــرى  اليمـــي، 
جلســـتن تدريبيتن يف صنعاء، حرضها مســـؤولو اإلعالم 
يف 19 فـــرع مـــن فـــروع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر اليمـــي يف 
جميـــع أحنـــاء اليمـــن. باإلضافـــة إىل ذلـــك، مت تقـــدمي حوافـــز 
ومعـــدات مسعيـــة وبريـــة ملوظفـــي االعـــالم مـــن 15 فـــرع 

جلمعيـــة الهـــالل األحمـــر اليمـــي. 

 ســـوف تســـتمر اللجنة الدولية يف تســـليط 
اليمـــن  اإلنســـانية يف  األوضـــاع  عـــى  الضـــوء 
وســـتعمل عى بنـــاء قدرات منســـقي اإلعام 

يف جمعيـــة الهـــال األحمـــر اليمـــي.

رفـــع  الدوليـــة يف  اللجنـــة  كمـــا ستســـتمر   
اإلنســـاين  الـــدويل  القانـــون  حـــول  الوعـــي 
والقوانـــن الـــي حتكم األعمـــال العدائية لدى 
اجلماعات املســـلحة والســـلطات واألكادميين 

النـــاس.   الديـــن وعامـــة  وعلمـــاء 

مت إصدارها خبصوص 
الظروف اإلنسانية يف اليمن. 

بياناً

16

مت تنظيمهـــا مـــع الصحفين، 
بالتعاون مـــع جمعية الهال 

األحمـــر اليمي.

اجتماعات

4

مت دعمها بالتدريب واملعدات
فرعاً للهالل األحمر

15

األنشطة املقررة
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التعاون مع جمعية الهالل األحمر اليمين
خالل العام، دعمت اللجنة الدولية فروع جمعية الهالل األحمر لالستجابة لالحتياجات 

اإلنسانية يف البلد، وقد مكن هذا الدعم جمعية الهالل األحمر من: 

قدمت لهم اإلسعافات األولية 
ونقلوا إىل املستشفيات.

جرحي سالح

2,979

 تقـــدمي اإلســـعافات األوليـــة لعـــدد 2,979 مـــن جرحـــى 
الســـاح ونقلهـــم إىل املستشـــفى. 

 انتشال 529 جثة.

 تلقـــى 1,045 متطـــوع وعضـــو مجتمـــع محـــيل تدريبـــًا 
عـــى اإلســـعافات األوليـــة.

 تقـــدمي جلســـات توعوية مبخاطـــر األلغام لعدد 59,997 
باأللغـــام/  امللوثـــة  املحافظـــات  مجتمعـــات  مـــن  شـــخص 

مخلفـــات احلـــرب غـــر املنفجرة. 

املناطـــق  أرسة يف  مـــن 10,000  ألكـــرث  امليـــاه  توزيـــع    
املتـــررة مـــن املواجهـــات يف صنعـــاء خال العـــام املنرم. 

إغاثيـــة  غذائيـــة و6,000 ســـلة  توزيـــع 6,000 ســـلة   
طارئـــة لـــألرس املتـــررة مـــن الـــزاع. 

لعـــدد  الكولـــرا  مبخاطـــر  توعيـــة  جلســـات  إقامـــة   
كتيـــب.   90,000 وتوزيـــع  مســـتفيد   304,948
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مت تزويدها باملياه النظيفة يف 
صنعاء وعمران وحجة.

أرسة

15,950

موظَفن من اللجنة الدولية وجمعية الهالل األحمر اليمي يسلمون بطاقات التوزيع للمستفيدين اثناء عملية توزيع مواد إغاثية 
يف مديرية املراوعة مبحافظة احلديدة.

األنشطة اليت نفذها رشكاء حركة الصليب األحمر والهالل األحمر: 
الـــدويل جلمعيـــات الصليـــب األحمـــر  االحتـــاد 

األحمـــر:  والهـــال 
قـــدم االحتـــاد الـــدويل جلمعيـــات الصليب األحمـــر والهال 

األحمـــر الدعـــم جلمعيـــة الهـــال األحمر لـ:
توزيع مواد غذائية لـ 2,200 أرسة يف احلديدة.  

تقـــدمي الدعـــم النفـــيس االجتماعـــي لــــ 6,120 طالب   
يف أمانـــة العامصـــة.

توفـــري مصـــدر ميـــاه نظيفة لــــ 15,950 أرسة يف أمانة   
العامصـــة وعمـــران وحجة. 

تدريـــب 200 مشـــارك عـــىل اإلســـعافات األوليـــة يف   
محافظـــات عمـــران وذمـــار واملهـــرة. 

ســـقطرى  يف  الرسيـــع  التقييـــم  اســـتكمال  مت   
واالســـتجابة الطارئة يف املهـــرة )توزيع املواد الغذائية 
وغري الغذائية، خدمات اإلســـعافات األولية وســـيارة 

مايـــو. إعصـــار مكونـــو يف  عقـــب  اإلســـعاف( 
دعـــم 200 أرسة مبجموعـــة أدوات مزليـــة و2,500   

مـــن املـــواد غـــري الغذائيـــة يف صنعـــاء. 
يف  للمســـتفيدين  غذائيـــة  ســـلة   2,200 توزيـــع   

ابـــن. مبحافظـــة  وخنفـــر  زجنبـــار  مديريـــي 
 12 تركيـــب  مـــن خـــالل  نظيفـــة  ميـــاه رشب  توفـــري   
وذمـــار. عمـــران  يف  امليـــاه  لتوزيـــع  جديـــده  نقطـــة 

  توفـــري مصـــدر ميـــاه نظيفـــة مـــن خـــالل تركيـــب 31 
نقطـــة إمـــداد ميـــاه يف محافظـــات صنعـــاء وعمـــران 

وحجـــة وذمـــار مســـتهدفًة حـــوايل 10,300 شـــخص 
وزع لهـــم 155,000 لـــرت مـــن مياه الـــرشب النظيفة 

عـــىل أســـاس يومي.
توفـــري التكاليـــف التشـــغيلية خلمســـة مراكـــز صحيـــة   
يف فـــروع جمعيـــة الهـــالل األحمـــر يف عمـــران وذمـــار 

وشـــبوه ورميـــة والضالـــع.

الصليب األحمر الدمناريك: 
دعم الصليب األحمر الدمناريك جمعية الهال األحمر لـ: 
توفري مياه نظيفة لـ 7,100 نازح وأرسة مســـتضعفة   

املحويت. يف 
توفـــري ثـــروة حيوانيـــة لــــ 190 أرسة يف رميـــة لتحســـن   

مصـــادر كســـب العيـــش لتلـــك األرس.
توزيع الغذاء لـ 2,000 أرسة يف شبوة.  

إعـــادة تأهيـــل ثالثـــة مراكـــز صحيـــة يف رمية وســـيئون   
وتســـليم مخطـــط مكتمـــل ملـــرشوع امليـــاه بســـيئون 

والـــذي يقـــدم خدماتـــه لعـــدد 18,000 شـــخص.
  تدريـــب 250 متطـــوع مجتمعـــي عـــىل االســـتجابة 
والـــرف  وامليـــاه  األوليـــة  واإلســـعافات  للكـــوارث، 

والنظافـــة  الصحـــي 
تقـــدمي 354 خـــزان مياه بالســـتييك للمســـتفيدين يف   

مية. ر
 تقدمي معدات طبية للوحدات الصحية يف رمية.
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التغذيـــة يف  عـــىل  مجتمعـــي  متطـــوع  تدريـــب 294   
وحجـــة. وعمـــران  شـــبوة  محافظـــات 

 تقـــدمي تدريـــب عـــىل الدعم النفـــيس االجتماعي األويل 
لعـــدد 25 مـــن موظفـــي ومتطوعي الهـــالل األحمر. 

اإلســـعافات  عـــىل  مجتمعـــي  متطـــوع   380 تدريـــب   
واملحويـــت. ســـيئون  األساســـية يف  األوليـــة 

 توفـــري 200 مكينـــة خياطة كجزء من مرشوع مصادر 
كســـب العيش يف محافظة رمية.

 توفـــري 44 خـــزان مياه بالســـتيكية لضمان مياه رشب 
نظيفـــة لعـــدد 300 مـــن أفـــراد األرس يف بـــي حســـن، 

رمية.
 توزيـــع مجموعـــات النظافة الشـــخصية لعدد 2,500 

أرسة يف املحويت.
لعـــدد  األوليـــة  اإلســـعافات  مـــن حقائـــب   75 توزيـــع   
75 مـــن فـــرق االســـتجابة الطارئـــة املحليـــة يف ســـيئون 

واملحويـــت.
 توفري املياه النظيفة لـ 5,000 أرسة يف املحويت.

 تدريـــب 154 فـــرد مـــن اللجان الصحيـــة املجتمعية يف 
احلديـــدة واملحويـــت وصنعاء حول املهـــارات الصحية 

األساســـية ومهارات التواصل.
 إجـــراء تقييـــم القـــدرات ومواطـــن الضعـــف يف الصحة 
والدعـــم النفـــيس االجتماعـــي يف محافظـــة املحويـــت 

مســـتهدفًا 6,000 مســـتفيد. 
 دعـــم املستشـــفى العـــام بســـيئون باألدويـــة ملـــدة ثالثة 
أهشـــر، ويبلـــغ العـــدد املتوقع من املســـتفيدين 1,200 

مريض.
 عقـــد جلســـات تعزيـــز الصحـــة والنظافـــة يف املحويـــت 
مـــن  ومســـتفيدًا  وطالبـــًا  نازحـــًا   6,621 مســـتهدفًة 

املســـتضعفن.
يســـتفيد  امليـــاه  ملقرتحـــات مشـــاريع  األويل  التســـليم   

وســـيئون.  املحويـــت  شـــخص يف   18,100 منهـــا 

الصليب األحمر األملاين: 
الهـــال  الدعـــم جلمعيـــة  األملـــاين  األحمـــر  الصليـــب  قـــدم 

األحمـــر اليمـــي لــــ:
 دعـــم جمعيـــة الهـــالل األحمـــر واملنشـــئات الصحيـــة 

التابعـــة لـــوزارة الصحـــة العامـــة والســـكان باألدويـــة 
األساســـية والتكاليـــف التشـــغيلية وحوافز املوظفن 
لــــ  الطبيـــة  اخلدمـــات  لتقـــدمي  والوقـــود واألكســـجن 

90,000 مســـتفيد يف حجـــة وعمـــران وتعـــز.
 التـــربع بــــ 12,000 فحـــص مـــن فحوصـــات الكولـــريا 

الرسيعـــة لـــوزارة الصحـــة العامـــة والســـكان.
 دعـــم إرســـال 5 عيـــادات متنقلـــة يف تعـــز والـــي تقدم 
اخلدمـــات الصحيـــة مبـــا يف ذلـــك التحصـــن ورعايـــة 
احلوامـــل واألدويـــة للمجتمعـــات يف املراكـــز الصحية 

اخلمســـة يف مديريـــة مقبنـــة لــــ 10,407 مســـتفيد. 
 دعـــم جمعيـــة الهـــالل األحمر لتوفري إمـــدادات املياه 
صنعـــاء  مـــن  مســـتفيد   30,150 لعـــدد  النظيفـــة 

وحجـــة وعمـــران.
 توزيـــع الغـــذاء لـ 1,017 أرسة يف صنعاء وحلج وعمران 
وكـــذا 1,000 مـــن مســـتلزمات النظافة الشـــخصية 

يف املحويت. 
 مت توزيـــع 200 ســـلة غذائيـــة للنازحـــن يف محافظـــة 

صنعـــاء.
 توفـــري 110,000 لـــرت مـــن امليـــاه النظيفـــة ملركـــز ذوي 

االحتياجـــات اخلاصـــة يف صنعـــاء.

جمعية الهالل األحمر القطري: 
 دعمـــت جمعيـــة الهالل األحمر القطري 15 منشـــأة 
صحيـــة يف كٍل مـــن صنعـــاء وتعـــز واحلديـــدة وحلـــج 
والضالـــع لتقـــدمي خدمـــات صحيـــة مختلفـــة لعـــدد 
332,985 مســـتفيد. ومشـــل نطـــاق الدعـــم املقـــدم 
مـــن الهـــالل األحمر القطـــري تعزيز برامـــج التغذية 
يف املنشـــأة الـــي دعمتهـــا باإلضافـــة إىل توفري األدوية 

املطلوبـــة واملـــؤن الطبيـــة واملعـــدات. 
 كمـــا دعمـــت جمعيـــة الهـــالل األحمـــر القطـــري بنـــاء 
أماكـــن إيـــواء تقليديـــة لعـــدد 492 أرسة يف محافظة 

احلديدة. 
 قدمـــت جمعيـــة الهالل األحمر القطـــري التدريب لـ 
132 عامـــل صحـــي عـــىل التحصـــن ورعايـــة احلوامل 

ومكافحـــة العـــدوى والرتّصد واحلـــاالت الطارئة. 

موظفة من جمعية الهالل األحمر اليمي تقوم بفحص موقع انفجار مبدينة عدن .

IC
RC

مت توزيعها لعدد 75 من 
فرق االستجابة الطارئة يف 

سيئون واملهرة.

حقيبة إسعافات أولية

75

مت تامـــن األدويـــة لهم لثاثة 
أهشر يف ســـيئون. 

مريض

12,000
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املهمة
محايـــدة  منظمـــة  هـــي  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  اللجنـــة 
ومســـتقّلة وغـــري متحـــّزة، تـــؤدي مهمـــة إنســـانية حبتـــة تتمثـــل 
يف حمايـــة أرواح وكرامـــة ضحايـــا الزاعـــات املســـلحة وحـــاالت 

العنـــف األخـــرى، وتقـــدمي املســـاعدة لهـــم. 

كمـــا تســـعى إىل ختفيـــف املعاناة عن طريق نـــرش وتعزيز القانون 
الدويل اإلنســـاين واملبادئ اإلنســـانية العاملية. 

أصـــل  وهـــي  عـــام 1863،  الدوليـــة يف  اللجنـــة  تأسســـت  وقـــد 
معاهـــدات جنيـــف واحلركـــة الدولية للصليب األحمـــر والهالل 
األحمـــر، حيـــث تعمـــل عـــىل توجيـــه وتنســـيق أنشـــطة احلركـــة 
العنـــف  وحـــاالت  املســـلحة  بالزاعـــات  املتعلقـــة  العـــامل  حـــول 

األخـــرى.
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بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف صنعاء
ش بغداد. ش رقم 19. مزل رقم 20 صنعاء، اليمن - ص_ب:2267
ت: 213944 - 0/ 4/ 467873 1 967 +  ف: 467875 1 967 +

san_sanaa@icrc.org :بريد إلكرتوين

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

ت: 233172 2 967 + 
ف: 234989 2 967 +

ade_aden@icrc.com :بريد إلكرتوين

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


