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 الوضع اإلنساني أحدث تطورات 
  

 ييمن 5,500تتزايد دوًما صعوبة التنبؤ بمآالته، ليلقى نحو الذي طال أمده في اليمن، و اندلع الصراعتسعة أشهر منذ مرت 
للقتال في تلوح نهاية قريبة كارثية، وال  لصراعلقد كانت اآلثار اإلنسانية لآخرين.  26,000مصرعهم جراءه، ويصاب أكثر من 

  األفق.

ولم يحترم ، وتم تأجيلها إلى تاريخ غير مؤكد. ر/كانون األوليناي 14مفاوضات السالم التي كان مقرًرا لها أن تعقد في لم تنعقد 
العنف، وتتزايد  ، ليستمر انتشاروقف إطالق النار الذي اقتُرح تطبيقه إبان انعقاد المفاوضات السابقة أٌي من األطراف المتحاربة

بعض المناطق المتضررة مثل محافظتي تعز وصعدة.  إلىالخدمات اإلنسانية  البشرية، وتزداد صعوبة وصولخسائر ال
وحث سكرتير عام األمم المتحدة، بان كي مون جميع األطراف على  .سانية إلى هجماتنوتعرضت مرافق تقديم الخدمات اإل

  ني.عن استهداف المدنيين، واحترام القانون الدولي اإلنسا فالتوق

وقد أشارت تقارير برنامج األغذية العالمي إلى تحسن إمدادات الغذاء في األسواق المحلية في شهر ديسمبر/كانون األول، مقارنة 
 يبيد أن هذا التحسن  لم يكن له صدى على إجمالبما كان عليه الحال في نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب زيادة النشاط التجاري. 

يهم سكان محافظات بمن ف –الوضع الغذائي غير اآلمن في شتى أنحاء البالد، خاصةً في أوساط المتضررين بشدة من النزاع 
  ء، الذين يعانون نقصاً في االستهالك الغذائي وارتفاًعا في أسعار السلع.بيضالحجة، واصعدة، وتعز، و

إلى للمساعدات آمن  وصولاآلن، كل الجهود الرامية للتوصل إلى ورغم استمرار تدهور الوضع اإلنساني في تعز، فشلت، حتى 
والمنظمة الدولية   بالمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج األغذية العالمي المحملةقت عشرات الشاحنات داخل المدينة. فقد علِ 

 العناوين الرئيسية: اليمنالوضع اإلنساني في 
  نازحون داخليًامليون   2.5

كتب األمم المتحدة لتنسيق (م للمساعدات اإلنسانية محتاجونمليون  21.2
  )الشؤون اإلنسانية

  استجابة أوكسفام
  فرًدا 714,792استجابت أوكسفام لألزمة الراهنة بدعم 

 حجة والحديدة

فردًا بالمياه اآلمنة والنظيفة في حجة والحديدة،  273,987زودت أوكسفام 
واستكماالً لتلك الجهود، . حتى اآلن، يشملون نازحين ومجتمعات مضيفة

من هؤالء المستفيدين بالتحويالت النقدية،  150,444وصلت أوكسفام إلى 
النظافة الشخصية  موادوتعزيز الصحة العامة، وبناء المراحيض، و

  .  أدوات المطبخ، والصابون، والمنظفات والتي شملتواإليواء، 
   عمران

 عبرفردًا  54,159وفرت أوكسفام، في عمران، المياه اآلمنة والنظيفة لـ 
كما أفادت . في حوث، وخمر، والقفلة خزان مياه 170نقطة توزيع و  167

 1973من بين أسرة  1701لعدد  ولى من توزيع قسائم الغذاءاألالجولة 
  . مستهدفة في خمرسرة نازحة أ

 تعز

مناطق، معظمها داخل مدينة عدد من تخدمهم في ست لأوكسفام زادت تغطية 
زاد عدد المستفيدين من مياه الشرب و شخص. 135,202صل إلى تعز، لت

داخل مدينة تعز من  55,495إلى  42,000الشاحنات من منقولة على ال
. وفي فيها العالقينعاناة السكان لتخفيف م خالل الموردين والمتطوعين

سلة غذاء على األسر المتضررة  1,357مديرية الشمايتين وزعت أوكسفام 
  .قارمةز، وبين شيبة، والمعفي العزا

  عدن

بتوريد مواد لدعم ضخ المياه لـ المقاول في ظل ندرة المياه في أبين، قام 
  .خنفرمن الصراع في مديريتي زنجبار و فرد من المتضررين 30,000
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حاوية  500منظمة الصحة العالمية هذا األسبوع أن خمس شاحنات محملة بالمساعدات و وأعلنتللهجرة عند مداخل المدينة. 
. غير أن منظمة أطباء بال حدود استطاعت إيصال شاحنتي 2015ديسمبر/كانون األول  14منعت من دخول تعز منذ  أوكسجين

 أوكسفاماستطاعت  وقدية وطبية على تعز. إمدادات غذائل تعز. كذلك ألقت طائرات سعودية أدوية وإمدادات إلى مستشفيين داخ
من  من المتضررين  135,202أن تتسع بحجم نشاطها اإلنساني داخل تعز، منذ أغسطس/آب الماضي، لتصل بخدماتها إلى 

المديريات كما تدعم أوكسفام إحدى يناير/كانون الثاني.  18النزاع في المناطق األربع األكثر تضرًرا في مدينة تعز، وذلك حتى 
  فر إليها آالف النازحين هربًا من العنف. التيمديرية الشمايتين، و في ضواحي المدينة

 
 
 

 برامج أوكسفام
 

 حجة والحديدة
 

  ردًاف 424,431: المستفيدينعدد 
 ، وحيران (حجة)(الحديدة)، وعبس، وحرض حيس، والسخنة، و الزهرةالمواقع: 

 
 :األنشطة

 
حتى تصل إلى   اإلنسانيةستجابة االحجم  توسيعق أوكسفام في حجة والحديدة، خالل األسابيع القليلة الماضية، ت فرواصل

  مساعدات  في المجتمعات المضيفة.المن يحتاجون إلى وكذلك إلى  ،النازحين داخليًا

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 

  المياه
 2,989عدد المستفيدين من إمدادات المياه عن طريق الشاحنات بمقدار  زيدالماضيين، أن تاستطاعت أوكسفام، خالل األسبوعين 
ارتفع إجمالي كمية إمدادات المياه المعالجة كذلك  متضررين من الصراع. فردًا 273,987فردًا، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين 

 3م 428 إلى الزهرة، وعبس، وحيران، وجنوب حرضمديريات  في متوسط ما يصل إلى القرى بلغلي  3م 32 رمقداب
أنظمة  4شراء لدعم التجري حاليًا عملية و، لتر في الزهرة 2000سعة  يًابالستيك اخزانً  12كذلك تم تركيب . )لتر 842,000(
بالشاحنات؛ كما تم الماء نقل نسحاب من ، في الزهرة، وعبس، وحيران، فضالً عن وضع استراتيجية لالدبالوقو المياهضخ ل

  االنتهاء من التقييم الفني ألربعة أنظمة مياه أخرى في عبس.

  الصرف الصحي
  مرحاض طوارئ. 247تخطط للبدء في إعادة تأهيل من إجراء تقييم الحتياجات المراحيض في عبس، و أوكسفامانتهت 

 

  الصحة العامة عزيزت
  

استفاد من هذه . ، على مدار األسابيع الثالثة الماضيةالوقاية من اإلسهالتناولت سبل جلسة توعية بالنظافة العامة،  480تم عقد 
المجتمعات من النازحين وأسرة  12,933قام فريقنا بزيارة  من النازحين والمجتمعات المضيفة. كذلك أسرة 12,532 الجلسات 
من األسر  %88أن  أظهرت زيارات األسبوع الماضيو. العامةلمتابعة التوعية ومراقبة التحسن في سلوكيات النظافة  ،المضيفة

التي تمت  المشتركةمن المراحيض العائلية  %94كذلك تم استخدام ، أوقات األزمةدأبت على غسل اليدين بالماء والصابون في 
منها بتنظيف  %96، وقيام من المخلفات الصلبة اآلمن من األسر بالتخلص %66فضالً عن قيام  ،415والبالغ عددها  متابعتها

  تخزين مياه الشرب.في الجراكن المستخدمة 

وتم دعم تلك  . حملة 463صلبة، من خالل الأسرة لتطبيق التخلص السليم من المخلفات  11,604هذا باإلضافة إلى تعبئة 
  . في حيرانللتخلص من المخلفات الصلبة  أدوات مجموعات الحمالت بتوزيع 

  النظافة الصحية أدواتتوزيع مجموعات 
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  ) في عبس وحيران.أنثى 543، وذكًرا 2,131نازًحا ( 2,674 على فام فريقنا بتوزيع أدوات النظافة الصحية

   األمن الغذائي

البريطانية على  الدوليةواألخيرة من التحويالت النقدية غير المشروطة، المقدمة بتمويل من وزارة التنمية  الثانيةتم توزيع الدفعة 
 83لایر يمني (حوالي  18,000عبس؛ حيث حصلت كل أسرة على  ديريةأسرة تعولها نساء) في م 840من بينها أسرة ( 3,138

د ائة أسرة المستهدفة بمشروع  النقكذلك قام فريقنا بدفع مبالغ نقدية للخمسمالسلة الغذائية لألسرة. حجم  من %80دوالر)، تغطي 
أسرة تعولها نساء). ويخطط هذا البرنامج إلجراء تقييم سريع لمواطن الضعف  75للزواج في السن اآلمن (من بينها  مقابل العمل

  ليستند إليها تخطيط المشروع وتنفيذه. يواألمن الغذائ

 

 

 عمران
 

  فردًا  54,159: المستفيدين عدد
 ر، وحوث، والقفلة: خمالمواقع

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 إمدادات المياه
 

أسرة من  3,713أسرة نازحة، و 3,021أسرة (  7,737فردًا يعيشون في  54,159إلى إمداداتها لت شاحنات المياهصاو
يوميًا، بمتوسط  3م 725شاحنة بما يبلغ  170تمد توزيع، كما  نقطة 167ام حتى اآلن، أنشأت أوكسف). المضيفةالمجتمعات 

معدن ونقاط توزيع مياه في بني من الخزانين شاحنة مياه. كذلك انتهى الفريق من بناء  170لتر للفرد يوميًا، من خالل  14.9
  عشة.منطقة ال في لمياهنظام ضخ اعيد في حوث، وذو قرية الحتياجات فياالنتهاء من التقييم السريع لتحديد ا ريم، فضالً عنص

  

  الصحة العامة تعزيز

للتخلص من لشخصية، تبعتها حمالت تنظيف توعية بالنظافة ا ةحمل 239بمشاركة متطوعين من المجتمع، بإجراء  ،فام الفريق
 1875امرأة، و 1462شخًصا ( 5863استفاد من أنشطة التوعية  .في بعض المناطق اعتمدت على المجتمعالمخلفات الصلبة، 

كذلك  .في النظافة الصحيةتغير سلوكهم لمالحظة  زيارة ألسر 1,020قام المتطوعون بإجراء و ).وطفلة طفالً  2526و رجالً، 
 154. كذلك تم توزيع شخًصا 1,447المستهدفة، شارك فيها  في المناطق للتخلص من المخلفات الصلبة حملة 20تم تنظيم 

  فردًا. 1,120استفاد منها مجموعة أدوات نظافة شخصية في خمر وحوث، 

  الصرف الصحي

 205رجالً، و 195فردًا ( 700مرحاًضا في مخيمات النازحين والمجتمع المضيف في خمر، تخدم  50من بناء  الفريقانتهى 
  األسبوع القادم. مرحاض 230تم البدء في إنشاء يأسرة. ومن المخطط أن  100طفًال وطفلة) في  300امرأة، و

  األمن الغذائي

أسرة مستهدفة في خمر على  1,973أسرة نازحة، من بين  1,701، حصلت ولى من أنشطة توزيع قسائم الغذاءخالل الجولة األ
لترات زيت نباتي  4، وعلبة فاصوليا 12كجم سكر، و 10م أرز، وكج 20كجم دقيق قمح، و 50مواد الغذاء الرئيسية (شملت 

أسرة  274التي تخدم المجتمع المضيف. وسوف تحصل الـ  ى هيئة اإلغاثة الدوليةوتم تحويل المجتمعات المضيفة إللكل أسرة). 
  المتبقية على المساعدات الغذائية األسبوع القادم. 

 

 

  تعز
  فردًا 135,202: المستفيدينعدد 
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 المياه والصرف الصحي والنظافة

  إيصال المياه بالشاحنات

 والصرف الصحي.المؤسسة المحلية للمياه ومنظمة غير حكومية محلية، تعمل أوكسفام في تعز، عن بعد، من خالل موردين و
 42,000اتسع الفريق بأنشطة اإلمداد بالمياه عن طريق الشاحنات، خالل األسبوعين الماضيين، ليزيد عدد المستفيدين من وقد 
كذلك زاد  نازح في منطقة التربة. 800تعزية بمدينة تعز، فضالً عن ال، وفي مناطق القاهرة، والمظفر، وصالة 55,495إلى 

جم توسع في حوتمت االستعانة بثالثة مهندسين من المشروع لدعم النقطة.  60إلى  56من  أسبوعينعدد نقاط المياه في غضون 
راضي مع مالك األ يق، أيًضا بتوقيع مذكرة تفاهمرالنشاط داخل تعز. كذلك قام الفريق بتعديل خرائط نقاط المياه في تعز. وقام الف

الشخصية  النظافة ال بدون قات" بتوزيع موادجيأمت المنظمة الشريكة المحلية "اقللنازحين.  و مرحاض 83ة لبناء في المنطق
  أسرة). 888فردًا ( 6,126 التي توفرها أوكسفام على

  
  الصحة العامة تعزيز

حوبان حملت منطقة الللمجتمع المضيف) في قرى  301زحين، وللنا 432جلسة توعية بالنظافة الشخصية ( 733أجرت فرقنا 
من صحيون رى متطوعون جلهذه المسألة. كذلك أنفس رسائل النظافة الشخصية لضمان إيجاد فهم مشترك بين أعضاء المجتمع 

الشخصية وتغير للمجتمع المضيف) لمتابعة وعي المجتمع بالنظافة  953للنازحين و 1492زيارة منزلية ( 2,415المجتمع 
أسرة  123حمالت التنظيف لـ  ، ويسرواملة لتنظيف الجراكنح 30 هؤالء المتطوعون سلوكياته في هذا الصدد. كذلك أطلق

   لمعالجة مشاكل إدارة المخلفات الصلبة.
  

  األمن الغذائي

  .قارمة، وبني شيبة، والمزاعسلة غذاء على األسر المتضررة في مناطق  العز 1,357وزع الفريق 
  

  التقييمات
  

قرى في الحوبان، كما  5أجرى المتطوعون الصحيون من المجتمع عمليات التسجيل والتحقق من احتياجات الشتاء للنازحين في 
  شمايتينالانتهى الفريق من تقييم مقدمي الخدمات المالية في مديرية 

ظافة الشخصية تقييم الحتياجات المياه والصرف الصحي والنفي قرية األكاما، كما أجري  تم تيسير مجموعة نقاش حول التمويل
  المياه في بني محمد.نظمة ضخ ييم ألوغيرها من عمليات تق

وأظهرت النتائج الحاجة الستخدام  .أجرى الفريق تقييمات الحتياجات المياه في أربع مناطق فرعية في الشمايتين والتعزية
 ة المياه.جودحسين أسرة لت 1,200مرشحات فضية لما ال يقل عن 

لية مشروع لضخ بغية التوصل إلى اتفاق حول آ قامت أوكسفام بتيسير مجموعات نقاش مجتمعية حول تحديد حصص المياه
نقول يبة، حيث توقفت شبكات المياه هناك عن العمل وارتفعت أسعار الماء المز، والوسطى، وقبلي، والشجَّ عاعزالالمياه في قرى 

ادة بناء ثقة الجمهور في عالشاحنات بدرجة كبيرة. واتفقت المجموعات على ضرورة إصالح وتحسين نظام ضخ المياه، إل عبر
  مياه، وإطالق حملة توعية جماهيرية لتقليص االستهالك.اللجان إدارة 

  
  والمحافظات الجنوبية عدن

  ، حيث تدعم توفير المياه والصرف الصحي. وأبينمحافظات جنوبية، هي عدن، ولحج، والضالع،  4تعمل أوكسفام في 
 لمياه والصرف الصحيل لمؤسسة المحليةنظام ضخ المياه التابع لوقد قام فريق أوكسفام بالتحقق من المواد التي تم تسليمها لدعم 

  .نبمديريتي الحوطة وتفي  الصراعأسرة متضررة من  19,500بمحافظة لحج. يستهدف هذا النظام 
المدرسية في إحدى المدارس، واستهدفت  صحيةيدين التي نظمها مشرفو لجنة النظافة الالكذلك قام فريقنا بتيسير حملة غسل 

وعية بالمالريا وحمى الضنك من خالل اإلذاعة المدرسية لكل جلسات ت 8فتاة)، فضالً عن تيسير  173تلميذًا (من بينهم  331
متطوعو لجنة النظافة الصحية المدرسية على االستمرار في أنشطة التوعية لمكافحة وقد وافق مدارس مستهدفة.  8تالميذ 
حالة   133لتحذير الذي ورد في نشرة األوبئة األخيرة، والتي ذكرت وجود ل باألمراض، وذلك في إطار االستجابة اإلصابة

  .حالة إصابة بحمى الضنك في محافظة عدن 43إصابة بالمالريا، و
التجربة. وقد قام الفريق  مشاركةل اليدين التي اعتمدت على مدارس، في عدن في حملة غس 8بين  ن، منواشتركت مدرستا

عقد دعم  لمناقشة الخطوط العريضة للخطط الشهرية مع المشرفين عليهما. وتم تمديد بزيارات ميدانية للمدرستين المستهدفتين
  حتى شهر مارس/آذار. أوكسفام للمشرفين المتطوعين بلجنة النظافة الصحية المدرسية

 



6201يناير/كانون الثاني  18 13تقرير أوكسفام عن الوضع في اليمن #                                             

 
 

  2015منذ يوليو/تموز  بخدماتها أوكسفام إليهم وصلت الذين المستفيدين عدد إجمالي

  

 النشاط المديرية المحافظة

أسر 
مستفيدة 

جديدة (هذا 
 األسبوع)

 أسر 
  مستفيدة
 سابقة

الحاليالعدد التراكمي   

األسر 
ةالمستفيد  

األشخاص 
نالمستفيدو  أطفال رجال نساء  

 الحديدة

 الزهرة

تتوصيل المياه بالشاحنا  0 8,882 8,882 62,174 17,669 18,391 26,113 

 4804 3383 3251 11,438 1,634 1,634 0 خطط إمدادات المياه

 4,334 2,932 3,052 10,318 1,474 1,474 0 مراحيض

 47,567 33,501 32,186 113,253 16,179 16,179 0 تعزيز الصحة العامة

 6,509 4,584 4,405 15,498 2,214 2,214 0  المساعدات النقدية

 15,953 11,235 10,794 37,982 5,426 5426 0 أدوات النظافة الصحية

 5586 3934 3780 13,300 1,900 1,900 0  المساعدات النقدية السخنة

 6174 4348 4178 14,700 2,100 2,100 0  المساعدات النقدية حيس

 15,481 10,800 9,720 36,001 5,143 5,143 0 إصالح الصرف الصحي الحديدة

 حجة

 عبس

تتوصيل المياه بالشاحنا  0 16,712 16,712 116,984 33,247 34,604 49,133 

 خطط إمدادات المياه
0 1,809 1,809 12,663 3,599 3,745 5,319 

 57,003 40,147 38,571 137,179 19,597 19,597 0 تعزيز الصحة العامة

 13,224 9,314 8,948 31,486 4,498 4,498 0 أدوات النظافة الصحية

 2,609 1,839 1,765 8,512 1,216 1,216 0 مراحيض

 9,227 6,498 6,244 21,966 3,138 3,138 0  المساعدات النقدية

 6,965 4,905 4,712 18,648 2,664 2,664 0 اإليواء

 5,881 4,142 3,980 14,000 2,000 2,000 0 النقود مقابل العمل

 11,340 7,987 7,673 26,999 3,857 3,857 0 إدارة المخلفات الصلبة

 حيران

تتوصيل المياه بالشاحنا  0 4,029 4,029 28,203 6,837 7,117 10,104 

 18,883 13,299 12,777 43,372 6,196 6,196 0 تعزيز الصحة العامة

 1,767 1244 1196 4,207 601 601 0 أدوات النظافة الصحية

 850 599 576 2,576 368 368 0 مراحيض

 4,720 3,325 3,914 16,954 2,422 2,422 0 أدوات اإليواء

الصلبةإدارة المخلفات   0 4,714 4,714 32,998 9,378 9,762 13,858 

تتوصيل المياه بالشاحنا حرض  0 9,518 9,518 66,626 18,935 19,708 27,983 

 178,677 125,737 120,147 424,431 60,633 60,633 0 الحديدة وحجة إجمالي المستفيدين بدون تكرار

 عمران

 خمر، حوث، القفلة
تتوصيل المياه بالشاحنا  0 7,737 7,737 54,159 13,620 13,026 27,513 

 s 0 604 604 4,228 1,099 1,226 1,903مراحيض

 10,773 20,795 21,751 53,319 7,619 7,619 0 تعزيز الصحة العامة

 5,120 3,572 3,215 11907 1701 0 1701 توزيع القسائم خمر

 عمران إجمالي المستفيدين بدون تكرار
0 7,737 7,737 54,159 13,620 13,026 27,513 

 تعز

 تعز
تتوصيل المياه بالشاحنا  484 7,444 7928 55,495 11384 11908 32203 

 2,143 792 761 3,696 528 0 528 أدوات الشتاء

 الشمايتين
تتوصيل المياه بالشاحنا  0 187 187 844 152 159 430 

 25,921 16,731 17488 60,140 8,500 6,136 2,364 تعزيز الصحة العامة

 21324 7,566 7,875 36,765 5,252 5,252 0 إدارة المخلفات الصلبة التربة

 61,540 27,635 31,344 135,202 19,317 12,696 3376 تعز إجمالي المستفيدين بدون تكرار

 34830 24,300 21,870 81,000 11,571 11,571 0 صيانة شبكات المياه مدينة عدن

 8,600 6,000 5,400 20,000 2,357 2,357 0 صيانة شبكات المياه الحوطة لحج

 العدد اإلجمالي
 

3,376 94,994 101,615 714,792 192,381 196,698 311,160 


