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مرخج ةا طةاخالستجابةا  1ص

: تنفيذ تدخالت 1هدف الكتلة 

نوعية منقذة للحياة للفتيات 

والفتيان والمرضعات والحوامل 

 2ص

ي 2هدف الكتلة 
 
: المساهمة ف

الوقاية من سوء التغذية من خالل 

تعزيز برنامج التغذية التكميلية 

 4ص

: تعزيز قدرة الهيئات 3هدف الكتلة

كاء المحليي   لضمان  الوطنية والشر

ي 
 
وجود استجابة فعالة وال مركزية ف

 مجال التغذية 

 5ص

: ضمان توفر 4هدف الكتلة

استجابة يمكن التنبؤ بها ومزمنة 

وفعالة من خالل تقوية نظام نشط 

ي التغذية 
 
اهي   ف قائم عىل البر

 5ص

أسماء وعناوين المسؤولي     7ص

ي اليمن
 
 7ص عن كتلة التغذية ف

 خا اتاله ا هذا

ي العام 
 
مبلغ التمويل المطلوب ف

مليون دوالر 210هو  2012

أمريكي لتلبية احتياجات إنسانية 

ي 
 
ي مجال التغذية ف

 
ذات أولوية ف

ي   39اليمن من قبل
 
يك ف شر

   الكتلة

المبلغ الذي تلقته كتلة التغذية 

مليون دوالر أمريكي أي   117هو

من إجمالي المبلغ  56%)

أنهت كتلة التغذية العمل عىل مراجعة خطة االستجابة اإلنسانية 

كاء   2012—اليمن اهي   والبيانات المتوفرة. كما نفذ شر بناًء عىل آخر البر

ي ست محافظات )للمزيد من    SMARTكتلة التغذية أنشطة تقييم
 
ف

( وقد فتح هذا العمل المجال إلعادة تقدير 6المعلومات انظر صفحة 

ي األهداف المحددة لتدخالت المعالجة 
 
االحتياج وكذا إعادة النظر ف

. وقد بلغ العدد  اهي   المجتمعية لسوء التغذية الحاد بناًء عىل أخر البر

ي سن 
 
ي   0— 59 التقديري الذي تم تحديثه لألطفال ف

 
 والذين هم ف

ً
شهرا

تستهدف    323,000حاجة ال معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم

% منهم. إضافة ال ذلك وبالتنسيق مع برنامج 70أي  262,000الكتلة

األغذية العالمي جرى تعديل برامج التغذية التكميلية الشاملة والمحددة 

االستهداف حتى تتالءم مع أولويات الكتلة وكذا لضمان حدوث توسع 

ي 
 
ي المديريات ذات االحتياج الشديد. ال ذلك سيتم التوسع ف

 
ي ف

 
إضاف

مديرية  50برنامج التغذية التكميلية ذي االستهداف المحدد ليغطي 

ي تستهدف ذوي الحاجة من 
إضافية أخرى تصل نسبة التغطية التى

فع إجمالي 60األطفال والنساء الحوامل والمرضعات ال  % مما سب 

ي سن   910,000االستهداف ال 
 
 و  6—59طفل ف

ً
من  654,000شهرا

الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاد. وبحسب 

 سيتم تقديم برنامج التغذية التكميلية 
ً
ي تم تحديثها مؤخرا

اتيجية التى االسبى

ي 100الشاملة لـ 
 
مديريات ذات أولوية  107% من األطفال المحتاجي   ف

نامج المتكامل للتقليل من مخاطر المجاعة.   لتصنيف البر
ً
بحسب وفقا

ي سن 
 
ال   6-23ومن شأن هذاأن يزيد العدد المستهدف من األطفال ف

أدن   1حامل ومرضع. ويتضمن الجدول  362,000ال جانب  350,000

ات.   هذا ملخص بهذه التغب 

  لز  امناخ ل لومات ا
 :2012المراجعة النصفية ألعمال كتلة التغذية وأهدافها المحددة 

https://goo.gl/yVnjUS  
ي لكتلة التغذية 

 :2012خطة عمل ومستوى اإلنجاز النصف 
 https://goo.gl/eNzYjY 

مناقبذاكتلةاخ تغديةا8102 —مرخج ةا طةاخالستجابةاخإلنسانيةا ليلن  

ختاعىلاأنشطةاكتلةاخ تغديةاو طةاخالستجابةاخإلنسانيةا ليلنا0خ ج ول اأد لتا اللاخ لرخج ةاخ نصفيةاا8102 املخصابا تغيير ي
 خ ت 

 خألنشطة

ع داخألشخاصا
ا)خ   دا ن خ لحتاجير

ا خ   داب  ا—خألولي
 اخ لرخج ةا(

اا ن خألشخاصاخ لسته فير
ا خ   داب  ا—)خ   داخألولي

 (خ لرخج ةا
رختا  خ لير

عالج سوء التغذية 
الحاد الوخيم عند 

 األطفال 

395,000 → 323,000  276 ,000  → 262,000 
  

ي ست محافظات ، توفر  SMARTبيانات محدثة من أنشطة تقييم )
( نفذت ف 

ي خطة االستجابة اإلنسانية 
بيانات بنوعية أفضل عن تلك المتبعة بصورة أولية ف 

 % 70لتقدير االحتياج. تظل نسبة االستهداف للمحتاجي    2012

عالج سوء التغذية 
 الحاد المتوسط

 910,000 →   242,000 مليون  1.2← مليون  1.2
   

ي ست محافظات ، ال  SMARTبيانات محدثة من أنشطة تقييم )
( نفذت ف 

ي 
نامج التغذية  50جانب التوسعة اإلضافية ف  مديرية لم يتم التخطيط فيها لبر

التكميلية المحددة االستهداف بحسب خطة االستجابة اإلنسانية األولية.  تظل 

 % 60نسبة االستهداف للمحتاجي   

عالج سوء التغذية 
ي للحوامل 

الحاد ف 
 والمرضعات

  564,000 → 522,000 مليون  1.1← مليون  1.1
  

ي 
نامج التغذية التكميلية  50التوسعة اإلضافية ف  مديرية لم يتم التخطيط فيها لبر

المحددة االستهداف بحسب خطة االستجابة اإلنسانية األولية. تظل نسبة 

 % 60االستهداف للمحتاجي   

برنامج التغذية 
التكميلية الشاملة 

 لألطفال 

596,000→ 530,000  
  

342,000 → 424,000  
  

مديرية ذات أولوية بحسب  107إعادة موائمة المديريات ذات األولوية مع 

نامج المتكامل للتقليل من مخاطر المجاعة ورفع نطاق التغطية من  % ال 60البر

100% 

برنامج المغذيات 
الدقيقة المتعددة 

 لألطفال

 
ً
  663,000 → 751,000 سيتم تأكيده الحقا

  
ي التغذية التكميلية الشاملة والمغذيات الدقيقة المتعددة  نامجر إعادة الموائمة لبر

ي األطفال لجرعة مزدوجة من المغذيات الدقيقة. تظل نسبة 
لضمان عدم تلفى

 % 60االستهداف للمحتاجي   

برنامج التغذية 
التكميلية الشاملة 
 للحوامل والمرضعات

392,000→ 362,000  
  

نامج  107إعادة موائمة المديريات ذات األولوية مع    362,000 →239,000 مديرية ذات أولوية بحسب البر

 %100%ال 60المتكامل للتقليل من مخاطر المجاعة ورفع نطاق التغطيةمن 

ابرنامجاخ تغديةا)يناير ي
ن
(8102يونيوا—مستوىاخإلنجازاف  ا

 3,501 

ا ي
ن
اف برخمجاعالجاخ لرضن

 اخ  يادختاخ خارجيةا

 2,590 

 برخمجاخ تغديةاخ تكليليةاخ لح دةاخالسته خفا

 901 

برخمجاتغديةاخألطفالا

 خ رضعاوصغاراخألطفال

 1559 

بودرةا)مسحوق(ا

 خ لغدياتاخ  قيقة

627  

برخمجاخ تغديةا

 اخ تكليليةاخ شاملة

627  

برخمجاخ تغديةا

خ تكليليةاخ شاملةا

 للرض اتا

  اوخ حوخمذا

 134,600 

لواع داخألطفالاخ دينا

ابرخمجا ي
ن
تماقبو هماف

اخ  يادختا ي
ن
خ ل ا جةاف

 خ خارجيةا

 124,472 

لواع داخألطفالاخ دينا

ا ي
ن
برخمجاتماقبو هماف

خ تغديةاخ تكليليةا

اخ لح دةاخالسته خفا  ا

 142,229 

لواع داخ لرض اتا

اتما ي
وخ حوخمذاخ لوخت 

ا ي
ن
برخمجاقبو هناف

خ تغديةاخ تكليليةا

اخ لح دةاخالسته خفا اا

 ا

 262,961ا

لواع داخ لستفي ينامنا

خ رعايةاواخ نساءا

خ لرض اتاوخ حوخمذا

اجلساتا ي
ن
اشاركناف ي

خ لوخت 

تغديةاخألطفالاخ رضعا

 اوصغاراخألطفال

 229,771 

لواع داخألطفالاخ دينا

ابودرةا ي
ن
تماقبو هماف

)مسحوق(اخ لغدياتا

 خ  قيقة

  

 200,702 

لواع داخألطفالاخ دينا

خستفادوخامنابرخمجا

خ تغديةاخ تكليليةا

 اخ شاملةا

 244,592 

لواع داخ لرض اتا

ا ي
 
وخ حوخمذاخ لوخت

خستف نامنابرخمجا

خ تغديةاخ تكليليةا

 خ شاملةا

 267,912 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 910,921 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 564,312 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 1,404,256 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 729,436 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 530,136 

لواخ   داخ لسته فا

8102 ل اما  ا

 362,371 

لواخ   دا

خ لسته فا ل اما

 ا8102

8102يونيو  -أبريل 6العدد 
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اكتلةاخ تغديةابناًءاعىلاخألل خفاخ لح دةاخبت خًءامنا ي
ن
8102يونيواا01مستوىاخإلنجازاف  

  اتنفيدات  التانوعيةامنقدةا لحياةا لفتياتاوخ فتياناوخ لرض اتاوخ حوخمذا0ل فاخ كتلةا

ي  30ابتداًء من 
 
امن مع  325يونيو أصبحت برامج المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد متوفرة ف مديرية )وهذا يبى 

ي 
 
مديرية وبرامج لعالج سوء التغذية المتوسط/ الحاد لدى  325برامج جارية لعالج سوء التغذية الحاد الوخيم ف

ي 
 
ي سن  232المرضعات والحوامل ف

 
شهًر والذين تم فحصهم  59—6مديرية( ، وقد وصل عدد الفتيان والفتيات ف

 و  272،  459لمعرفة إصابتهم بسوء التغذية الحاد ال 
ً
ي عالج عند الحاجة منذ  532،  469ولدا

فتاة وقد أحيلوا لتلفى
داد هذا العدد بعد تنفيذ حملة لمكافحة شلل األطفال 33وهذا يغطي نسبة  2012يناير  % من العدد المستهدف. وسب  

ي من هذا العام. 
ي النصف الثان 

 
 لقياس محيط العضد والمخطط تنفيذها ف

ي سن   2012منذ بداية العام 
 
 59 –0بلغ عدد من تم إدخالهم للعالج من األطفال المصابي   بسوء التغذية الحاد الوخيم ف

 
ً
ي العام  226,000% من 50)أي بنسبة  134,600شهرا

 
( كما بلغ عدد األطفال المصابي   بسوء 2012طفل مستهدفي   ف

ي سن 
 
  59-6التغذية الحاد المتوسط ف

ً
ي  910,000%( من 20)أي  124,472شهرا

 
 .2012طفل مستهدف ف

ي ال  2012يوليو  26ابتداًء من 
% 76وصلت نسبة البالغات المرفوعة الخاصة بمركز تثبيت الحالة للربــع األول والثان 

ي العيادات الخارجية ال 
 
امج العالج ف ي 52فيما وصل معدل البالغات الخاصة ببر

%[. ويبدو أن مستوى اإلحالة لتلفى
ي كل من الفتيان والفتيات وبــهذا الخصوص تتلفى الكتلة بيانات متسقة 

 
 ف
ً
 متساويا

ً
العالج ونجاح هذا العالج كان تقريبا

 وموثوقة تضمن إمكانية متابعة هذا األمر ورقابته بصورة مستمرة. 

خالل الشهور الستة األول من هذا العام كانت نوعية برامج عالج سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية المتوسط 
ي إطار )

 
ي المتوسط مع معايب  الحد األدن  ف

 
 بحسب كل مديرية )عىل SPHEREمتفقة ف

ً
 واسعا

ً
( غب  أن هذا يتفاوت تفاوتا

ي برامج عالج سوء التغذية الحاد الوخيم هو األعىل بنسبة 
 
ي مديريتي   100سبيل المثال كان معدل التخلف ف

 
هما  —% ف

ي عالج سوء التغذية المتوسط هو 
 
ي محافظة المهرة(. وعىل غرار ذلك كان معدل التخلف ف

 
ي الشحن وحوت ف

مديريتى
ي قيس ونجره(. ويؤثر معدل التخلف عىل 100األعىل بنسبة 

س وبت  : )السباح والمغربة وشر ي خمس مديريات هي
 
% ف

ي 
 
ات أخرى ف ات  SPHEREمؤشر ي  SPHEREولهذا كانت معدالت العالج أقل من مؤشر

 
مديرية ارتفعت فيها  62وذلك ف

ي مختلف 15معدالت التخلف عن 
 
%. ثمة جملة عوامل تؤثر عىل معدالت التخلف يندرج من ضمنها تحركات النازحي   ف

أنحاء البلد دون الحضور ال المرفق الصجي لكي يتم تحويلهم ال جانب صعوبات مرتبطة بالوصول ال الخدمات بفعل 
ي الذهاب ال أقرب برنامج للعالج 

 
ة الوقت المستغرق ف افق مع طول فبى ي الذي يبى

تفاقم الرصاع وكذا التشتت السكان 
كاء  ي األثناء يعمل الشر

 
 النفقات المرتبطة بالنقل والمواصالت وقلة عدد زيارات المتابعة وغب  ذلك من الصعوبات. ف

ً
وأيضا

ي المديريات عىل تحديد الصعوبات وإيجاد حلول لكل حالة بعينها ، 
 
بالتعاون مع مكاتب الصحة عىل مستوى المحافظة ف

ي حيث انخفض من 
ي يونيو 22.2ولهذا طرأ تحسن عىل معدل التخلف عىل مستوى البلد خالل العام الماض 

 
 2017% ف

ي يونيو 15.3ال 
 
. كما بلغ معدل عالج سوء التغذية الحاد الوخيم  2012% ف ي

ي المائة فيما  23.3عىل المستوى الوطت 
 
ف

ي المائة .  0.6وقف معدل الوفيات عند 
 
 ف

ي المقابل بلغ معدل عالج سوء التغذية المتوسط عند األطفال 
 
ي المائة ومعدل الوفيات عند حوالي الصفر أما  23.6ف

 
ف

ي 14.9معدل التخلف كان 
 
 .SPHERE% وهذا ينسجم مع معايب  الحد األدن  ف

ي العام 
 
 ف
ً
ي العالج  2012أيضا

دخلن لتلفى
ُ
ي أ
وصل عدد المرضعات والحوامل المصابات بسوء التغذية الحاد واللوانى

ي 546,000 %26)أي  142,229
 
ي النساء 2012من العدد المستهدف ف

 
( وقد وصل معدل عالج سوء التغذية الحاد ف

ي حي   كان معدل الوفيات 27الحوامل والمرضعات 
 
 % مع تفاوتات بحسب  كل مديرية. 10.7% ومعدل التخلف 0% ف

ي مستوى تغطية برامج المعالجة المجتمعية لسوء 
 
ات وفجوات األداء ف ويمكن االطالع عىل التحليل الشهري لمؤشر

ي الرابط أدن  هذا. 
 
 التغذية الحاد ف

ويظهر من تحليل اتجاهات الدخول للمعالجة لكٍل من سوء التغذية الحاد الوخيم والمتوسط وكذا عالج سوء التغذية 
ي العام 

 
ي كافة برامج العالج وذلك ف

 
ي عدد المقبولي   ف

 
ي الصفحة التالية( زيادة ف

 
الحاد للحوامل والمرضعات )كما يرد ف

ي تقارير )وهي  2017مقارنة مع  2012
 
% بالنسبة لعالج سوء 79وذلك حي   نأخذ باالعتبار معدالت البالغات المرفوعة ف

% بالنسبة لعالج سوء التغذية المتوسط(. وهذا االستنتاج يدعمه ازدياد عدد مواقع برامج 52التغذية الحاد الوخيم و 
ي والذي ارتفع من  ي يناير ال  3342العالج الخارجر

 
ي يونيو ، ولو أن ازدياد عدد حاالت المقبولي   مرتبط كذلك  3501ف

 
ف

ي حي   
 
. ف وع البنك الدولي  مع الدعم المقدم من مشر

ً
ي وخصوصا ي جاهزية وعمل برامج العالج الخارجر

 
بحدوث تحسن ف

ه من خالل  ظل عدد مواقع برامج التغذية التكميلية المحددة االستهداف هو نفسه خالل هذا العام وهذا يمكن تفسب 
ي كل مرة يتم 

 
ي نفس الوقت وذلك ف

 
ي كل المديريات وف

 
اتيجية الفتتاح مواقع جديدة ف اتباع برنامج األغذية العالمي اسبى

ي مواقع برنامج التغذية التكميلية 
 
نامج. ومن المتوقع حدوث زيادة ف ي هذا البر

 
اتيجية داخلية جديدة ف فيها تدشي   اسبى

ي برامج التغذية التكميلية 
 
ي أغسطس بحسب خطة التوسع المتفق عليها. ومن حيث القبول ف

 
المحددة االستهداف ف

ي االعتبار معدل البالغات المنخفض ابتداًء من اآلن )وهو 
 
ي ومع األخذ ف

ال  53المحددة االستهداف ومقارنة بالعام الماض 
ي برامج التغذية التكميلية المحددة االستهداف لكٍل من األطفال  60

 
ايد من حاالت القبول ف ي الشهر( ، هناك عدد مبى 

 
% ف

ي شهري مارس 
 
ي برنامج التغذية التكميلية المحددة االستهداف ف

 
ي حاالت القبول ف

 
ي المقابل هناك انخفاض ف

 
والنساء. ف

 وإبريل ويعكف برنامج األغذية العالمي عىل بحث ومعرفة أسباب هذا االنخفاض. 

ي نهاية 
 
ي البلد والذي كان ف

 
مركز فقد تم وضع خطة   50بـ 2017وبالنظر ال العدد المنخفض لمراكز التغذية العالجية ف

ي هذه المرافق بهدف زيادة عدد المراكز الجاهزة للعمل من هذه المرافق ال 
 
ي  91للتوسع ف

 
وذلك بناًء عىل  2012مركز ف

 افتتاح مراكز تغذية عالجية
ً
كاء وكذا وجود مرافق صحية صالحة للعمل كلما كان ممكنا جديدة.  االحتياجات وقدرات الشر

ي مراكز 
 
 لخطة التوسع ف

ً
كاء وفقا وهذا العمل يجري بقيادة منظمة الصحة العالمية واليونيسف بمساهمة عدد من الشر

ي اليمن ال   المرسومة. وحتى يومنا هذا وصل عدد  مراكز التغذية العالجية التغذية العالجية
 
مركز مع افتتاح  62العاملة ف
ي انخفاض جاهزية المرافق   المزيد منها خالل هذا العام. وتكمن األسباب الرئيسية لتباطؤ افتتاح مراكز التغذية العالجية

 
ف

وط منظمة الصحة العالمية  الصحية لتستوعب مراكز التغذية العالجية ي متطلبات وشر
 
حيث والعديد منها ال يستوف

ورة إدخال   الخاصة بافتتاح مراكز التغذية العالجية ي ض 
)مثل عدد ساعات العمل ووجود مساحة ال غب  ذلك( وهذا يعت 

 تعديالت معينة عىل المرفق الصجي قبل افتتاح أي مركز تغذية عالجية. 

لكتلة التغذية تشتمل عىل مجموعة كاملة من أنشطة التغذية عىل مستوى  طةاتوسعاإضافة ال ذلك تم وضع وإعداد 
ي 
 
ي أثناء ذلك أكملت جميع المراكز الخمسة ف

 
. ف ي

المديرية وهذه الخطة تنتظر اآلن مصادقتها عىل المستوى الوطت 
 وكذا عىل الخطوات القادمة لمعالجة هذه 

ً
 لالتفاق عىل أشد الفجوات إلحاحا

ً
المحافظات ال درجة معينة نشاطا

ي المحافظات 
 
كاء الكتلة وكذا مع مكاتب الصحة ف الفجوات وقد جرى ذلك خالل ورش عمل ُعقدت مع كافة شر

 والمديريات. 

اخالطالعاعىل ا   لز  امناخ ل لوماتايرجر

  https://goo.gl/22qLLa: 2012التحليل الشهري الستجابة كتلة التغذية ، يونيو 
ي مراكز التغذية العالجية حتى مارس 

 
  https://goo.gl/ZfZJk6:2012خطة التوسع ف

ية(:  //:httpsالنسخة النهائية للتوجيهات التشغيلية الخاصة بالخفض المتكامل لمخاطر المجاعة )باللغة اإلنجلب  
goo.gl/rm5BoN  

 

اخ يلنا—8102يونيواا01 اتحليذافجوةاسوءاخ تغديةاخ لتوسطاخبت خًءامنا8خ خارطة ي
ن
 كتلةاخ تغديةاف

اخ يلنا—8102يونيواا01 اتحليذافجوةاسوءاخ تغديةاخ حادا  ىاخ نساءاخ لرض اتاوخ حوخمذا0خ خارطة ي
ن
 كتلةاخ تغديةاف

اخ يلناا—8102يونيواا01 اتحليذافجوةاسوءاخ تغديةاخ حاداخ و يماخبت خًءامنا0خ خارطة ي
ن
 كتلةاخ تغديةاف
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Note: Reporting rate for June: For SAM programmes is 5%, for MAM programmes 

is 25%, that explains drop in admissions in June. Overall reporting rate for SAM 

programmes for the 6 months is 70%, for TSFPs is 56% 

2102-2102  متوسطاتجاهات الدخول لمعالجة سوء التغذية الحاد ال  
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 لثقل العبء المرتبط بمعالجة المصابي   بسوء التغذية من األطفال 
ً
ي أنشطة الوقاية نظرا

 
تقوم كتلة التغذية بالتوسع ف

ايدة من  ي النظام الصجي و االستجابة اإلنسانية الحالية للتعامل مع أعداد مبى 
 
ي اليمن وكذا محدودية القدرات ف

 
والنساء ف

 :  الناس المصابي   بسوء التغذية. ويندرج ضمن أنشطة الوقاية الرئيسية ما يىلي

ي  23إل  0الصغار لمقدمي الرعاية لألطفال من عمر واألطفال تقديم المشورة بشأن تغذية الرضع 
 
 والحوامل ف

ً
شهرا

 (. )333جميع المديريات

ي  23—6برامج التغذية التكميلية الشاملة لألطفال من سن  ·
 
 والمرضعات والحوامل ف

ً
ي  107شهرا

مديرية التى

% من ذوي االحتياج من األطفال والمرضعات والحوامل. 100أي  —تواجه مخاطر المجاعة   

ي سن  ·
 
ي المديريات الـ 23—6إكمال تغذية األطفال ف

 
ي باف

 
 بمغذيات دقيقة متعددة ف

ً
% من 60أي  - 263شهرا

 ذوي االحتياج من األطفال. 

.  59 - 12التخلص من الديدان عند األطفال من 
ً
 شهرا

 

 إكمال تغذية الحوامل والمرضعات بحامض فوليك الحديد.  

ي كتلة التغذية تلفى 
 
ا ألحدث البيانات ف

ً
اوح  262،961ووفق من النساء الحوامل والقائمي   عىل رعاية األطفال الذين تبى

 1,404,265شهًرا المشورة أو الرسائل بشأن التغذية المناسبة لألطفال الرضع والصغار من أصل  23و  0أعمارهم بي   
ي 62أطفال مستهدفي   أي بنسبة )

 
٪(. بدأت أول أنشطة إيصال متكاملة / جولة للوصول ال المرضعات والحوامل ف

ي أغسطس. وباإلضافة إل 
 
ض أن تتوفر البيانات الخاصة بهذا ف ي والثالث من التغطية بداية من يوليو ويفبى

المستوى الثان 
يد بشكل كبب  عدد مقدمي الرعاية لألطفال  ي األشهر القادمة ، مما سب  

 
ذلك ، من المقرر إجراء ثالث جوالت أخرى ف

اوح أعمارهم بي   صفر و   .شهرا والذين شملتهم التدخالت الخاصة بتغذية األطفال الرضع والصغار  23الذين تبى

اوح أعمارهم بي    229،771، تلفى  2012منذ األول من يناير  شهًرا العديد من مساحيق المغذيات  24و  6طفل تبى
د والذي تم تحديته لعام 

ّ
 تلقوا عالج للتخلص  117،664( ال جانب663،000هو:  2012الدقيقة )الهدف المحد

ً
طفًل

 (.1،072،696هو:  2012امرأة حامل عىل حمض الفوليك )الهدف لعام  514،115من الديدان وحصلت 

 

 

 

ي 
 
ف

كاء  اوح أعمارهم بي    200 702األشهر الستة األول من هذا العام  غط برنامج األغذية العالمي مع الشر  23و  6طفل تبى
ي  244،592شهًرا وكذا 

 
نامج التغذية التكميلية الشاملة وذلك ف ي اليمن )أي  107حامل ومرضع ببر

 
٪ من 47مديرية ف

حامل  362000٪ من العدد المستهدف للحوامل والمرضعات وهو  66طفل و  424000الهدف المحدد وهو:  
 ومرضع(. 

 

 

اخ وقايةامناسوءاخ تغديةامنا اللات ز زابرنامجاخ تغديةاخ تكليليةاخ شاملةاوكدخاخ  عمابا لغدياتاخ  قيقةاوخ تخلصامناخ8ل فاخ كتلةا ي
ن
 خناوتغديةاخألطفالا  ي اخ لساللةاف

 خ رضعاوصغارااخألطفال

ا0خ صورةا ي
ن
 اخ توجيهاتاخ تشغيليةا لخفضاخ لتكامذا لخاطراخ لجاعةاف

 خ يلنا

ا6خ خارطة ابرنامجاخ تغديةاخ تكليليةاخ شاملةا ألطفالاا)حت  ي
ن
 (8102يونيواا01 اتحليذاخ فجوختاف

ا5خ خارطة ابرنامجاخ تغديةاخ تكليليةاخ شاملةا للرض اتاوخ حوخمذاا)حت  ي
ن
 (8102يونيواا01 اتحليذاخ فجوختاف

ا4خ خارطة ابرنامجاخ تغديةاخ تكليليةاخ شاملةا ألطفالاخ رضعاوخ صغارا)حت  ي
ن
 (8102يونيواا01 اتحليذاخ فجوختاف

 عىل تنفيذ 
ً
ي العمل قدما

 
ي والزراعة ف

ي والصحة والتغذية وكتلة األمن الغذان 
ي كتل المياه واإلصحاح البيت 

 تمض 
ً
أيضا

ي اليمن. وال يومنا هذا استكملت كافة التشاورات 
 
وع الحزمة التجريبية المتكاملة للحد من  خاطر المجاعة ف مشر

وع ال العربية مع  ي وتتم ترجمة وثيقة هذا المشر وع التجريتر وانتىه العمل من إعداد التوجيهات الخاصة بهذا المشر

ي الرابط أدن  هذا. كما انتىه العمل من نشاط تحليل الفجوات لكل من مركزي 
 
توفر النسخة النهائية لهذه الوثيقة ف

ي كٍل من الـ
 
كاء الرئيسيي   ف  ال جانب الشر

ً
ي هذا النشاط تحديد أكبر المواقع ضعفا

 
مديرية ذات  20إب وعدن جرى ف

ي تحتاج ال سد ) تدخالت ( وذلك 
 تمكن هذا النشاط من التحديد بصورة دقيقة لتلك الفجوات التى

ً
األولوية. أيضا

ي تلك المواقع. 
 
 لمنع حدوث مجاعة ف

ً
 ضمانا
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كاء والحكومات عىل المستوى المحىلي  كاء الكتلة الحاجة إل تعزيز القدرات التقنية والتنسيقية للشر يدرك شر

ي عام 
 
ي كل من  2012وبالتالي يجري ف

 
التدريب عىل نهج الكتلة وعىل نشاط تنسيق الرقابة عىل أداء الكتلة ف

ي يوليو 
 
ي إب ، ونفس هذا  2012المراكز المحورية الخمسة. وف

 
فذ تدريب عىل التنسيق الرقابة ألداء الكتلة ف

ُ
ن

ي صعدة وصنعاء 
 
ي الكتل الفرعية ف

 
ي عدن نهاية يوليو وستتبعه أنشطة تدريب ف

 
التدريب مخطط تنفيذه ف

ة أغسطس ي تم تطويرها بعد كل من هذه -والحديدة وذلك خالل الفبى
. سيتم استخدام الخطط التى سبتمبر

األنشطة التدريبية من قبل كل كتلة فرعية وذلك لمراقبة مستوى التحسن لوظائف التنسيق للكتل الفرعية عىل 

 .  المستوى المحىلي

 

 يتواصل تدريب متطوعي صحة المجتمع وقابالت المجتمع عىل نهج الكتلة وعىل نشاط تنسيق الرقابة 
ً
حاليا

امن ذلك مع تدريب  متطوع صحة مجتمعية عىل الفحص واإلحالة وعىل تغذية  5152عىل أداء الكتلة ويبى 

 443يتلقون تدريب تنشيطي و  4709الرضع وصغار األطفال ال جانب التثقيف الصجي )ومن بي   هؤالء 

( وكذا تدريب  عامل صجي عىل المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع  1541تدريب أولي

ون التدريب كدورة تنشيطية و 700وصغار األطفال )ومن بي   هؤالء هناك  (  241يحرص   كتدريب أولي أساسي

اخالطالعاعىل ا   لز  امناخ ل لوماتايرجر

ية: PPTأنشطة تدريب توعوية خاصة بالكتلة )  https://goo.gl/NrdbrW( باللغة اإلنجلب  

ي نهاية  -منذ إعداد خطة االستجابة اإلنسانية 
 
(. SMARTجرى تنفيذ عدد من مسوحات) 2017اليمن ف

ي  2ويتضمن الجدول 
البيانات الحالية الخاصة بسوء التغذية الحاد العام / سوء التغذية الحاد الوخيم والتى

 لم تتوفر كلها بعد.    SMARTتستخدمها الكتلة مع العلم بأن جميع التقارير الخاصة بـ

اتيجية مناضة لكتلة التغذية لألعوام  ولهذا الغرض ُعقدت ورشة عمل بتاريــــخ  2020-2012يجري وضع اسبى
اتيجية المناضة عىل دعم  24-25 اتيجية. تركز أهداف اسبى ي إعداد هذه االسبى

 
ة ف يوليو لوضع اللمسات األخب 

ي ما يىلي : 
 
ي نوردها ف

 تقديم التدخالت التغذوية والتى
ي اليمن عىل تعزيز وتوسيع  -1

 
ي مجال التغذية ف

 
تعمل وزارة الصحة العامة والسكان وسائر الجهات العاملة ف

ة والخاصة بالوقاية.   نطاق حزمة التغذية الشاملة مع إعطاء األولوية لتدخالت التغذية المباشر
2- ( ووزارة الصحة العامة والسكان وكتلة التغذية مع  ( SUN-Yemenتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي

ي مجاالت الصحة والزراعة والمياه والرصف الصجي ، 
 
ي ذلك العاملي   ف

 
الوزارات والكتل ذات الصلة ، بما ف

ي القطاعات والسياسات الحكومية ذات الصلة 
 
والتعليم إلدراج األهداف الحساسة للتغذية والتنفيذ الفعال لها ف

 وبحسب خطط الكتلة. 
 تحسي   القدرات الوطنية عىل جميع المستويات للعمل التغذوية.  -3

ي أغسطس 
 
اتيجية المناضة للمراجعة ومن المنتظر االنتهاء من هذه المراجعة ف  مسودة اسبى

ً
-تخضع حاليا

 .  سبتمبر

رين وكذا الدليل التشغيىلي  ي الخاص بالمساءلة أمام السكان المترص 
ال ذلك تم االنتهاء من وضع اإلطار الفت 

 عىل إعداد أدوات 
ً
كاء الكتلة كما يجري العمل حاليا وحزمة األدوات الخاصة بهذا النوع من المساءلة وذلك لشر

الرقابة ورفع التقارير الخاصة بهذه المساءلة ال جانب الحزمة التدريبية لها. والغرض من هذا التوجيه واإلرشاد 
وع.  كاء كتلة التغذية أثناء دورة المشر رين من قبل كافة شر ام بتنفيذ المساءلة أمام السكان المترص  هو تسهيل االلبى 
وقد جرى تطوير هذه التوجيهات. بالتناغم مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن وكذا إطار عمل المساءلة لليمن. 

 ترجمة وثيقة التوجيه وحزمة األدوات المتصلة بهذه المساءلة ال اللغة العربية. 
ً
 ويجري حاليا

ولتحسي   جهود التنسيق عىل مستوى الميدان قام 
كاء كتلة التغذية باختيار منسقي   مشاركي   من  شر

منظمات غب  حكومية وذلك للكتل الفرعية للتغذية 
عىل المستوى المحىلي وبحسب ما هو موضح عىل 

: لمحافظة صنعاء  ( ، BFDمنظمة ) -النحو التالي
 -( ، الحديدة  SCIمنظمة)  -محافظة صعدة 

( SOULمنظمة )  -)منظمة العمل ضد الجوع( ، إب 
(. ويمكن  -، ولمحافظة عدن  )الصليب األحمر الدولي

ي الكتل 
وط المرجعية لمنسفى االطالع عىل الشر

ع هؤالء بدعم  الفرعية عىل الرابط أدن  هذا وسيشر
ي شهر أغسطس. 

 
 الكتل ف

  لز  امناخ ل لوماتايلكناخالطالعاعىل ا

 2012لمحافظة حجة ، مارس  SMARTتقرير مسح 
 :https://goo.gl/RscYbi  

: 2012لمحافظة أبي   ، يناير  SMARTتقرير مسح 
https://goo.gl/X52Pum  

: 2012لمحافظة لحج ، يوليو  SMARTتقرير مسح 
https://goo.gl/YzZTpr  

وثيقة التوجيه التشغيىلي للمساءلة أمام السكان 
ية(:  رين وأدواتها )باللغة اإلنجلب   //:https المترص 

goo.gl/a42o3Q 
التقرير الربعي الخاص بأداة المساءلة أمام السكان 

رين:    https://goo.gl/YiiH45المترص 

امجالاخ تغديةا0ل فاخ كتلة ي
ن
ا ضلاناوجوداخستجابةاف ا ةاوالامركز ةاف ن كاءاخ لحليير   ات ز زاق رةاخ لؤسساتاخ وطنيةاوخ شر

اخ تغديةاوتحليذاخالحتياجاتاوخ لن4ل فاخ كتلة ي
ن
اف ن خلير ةااصا اضلاناتوفراخستجابةايلكناخ تنبؤابهااومزمنةاوف ا ةامنا اللاتق  ةانظامانشطاقائماعىلاخ ير

 وخ رقابةاوخ تنسيقا

يوليو  00-9التدريب على نهج الكتلة وعلى نشاط تنسيق الرقابة على أداء الكتلة مركز إب   :3صورة

8102 

امركزاع نا،ا8خ صورة ي
ن
 8102يو يواا85—80 اخ ت ر باعىلانهجاخ كتلةاوعىلانشاطاتنسيقاخ رقابةاعىلاأدخءاخ كتلةاف

ق تابتار ههههخا4خ صورةا
ُ
 يو يوابصن اءا85-84 اورشةامناصةاع

 اخ توجيهاتاخ تشغيليةاوخألدوختاخ خاصةابا لساء ةا5صورةاخ 

ر نا اخ يلنااا-أماماخ سكاناخ لتضن ي
ن
 كتلةاخ تغديةاف

امركزاع نا،ا0خ صورةا ي
ن
 8102يو يواا85—80 اخ ت ر باعىلانهجاخ كتلةاوعىلانشاطاتنسيقاخ رقابةاعىلاأدخءاخ كتلةاف
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ي كتلة التغذية حتى تاريــــخ 8ج ول
ي بداية السنة( 2012يونيو  30: المصادر الحالية لبيانات التغذية ف 

 )المفردات المظللة باللون األصفر تشب  ال بيانات محدثة مقارنة بالوضع ف 

الذي يعتمد عىل  ""انتشار “ نسبة انتشار سوء التغذية الحاد الوخيم“: يمكن استخدام مستوى االنتشار   الموحد لسوء التغذية الحاد الوخيم فقط لعمليات حساب الحاالت واألهداف وليس لـمالحظة

ي جميع الحاالت األخرى   Z-WFHدرجة  
 فقط وال يزال مستخدًما ف 

 المحافظة 

معدل سوء التغذية الحاد العام 
 8102)تمت مراجعته في يونيو 

 SMARTبناء على مسوح 
ومسوح  8102-8102

EFSNA,CFSS 8104) 

معدل سوء التغذية الحاد الوخيم 
 8102)تمت مراجعته في يونيو 

 SMARTبناء على مسوح 
ومسوح  8102-8102

EFSNA,CFSS 8104 

سوء التغذية الحاد العام الموحد 
 )للحاالت فقط (

سوء التغذية الحاد الوخيم الموحد 
 )للحاالت فقط (

يتم استخدام مصدر البيانات حتى 
تتوفر بيانات جديدة من تقييم 

SMART  

 أبين 
 ,%10.0 األراضي المنخفضة

 %5.3 المرتفعات 
 ,%1.7 األراضي المنخفضة

 %0.6 المرتفعات 
 ,%11.1 األراضي المنخفضة

 %6.9 المرتفعات 
 ,%1.9 األراضي المنخفضة

 %0.6 المرتفعات 
 )يناير( SMART  8012مسح 

   EFSNA 8016مسح  %3.9 %17.6 %8.5 %14.0 عدن

 )أبريل( SMART  8012مسح  %8.3 %9.8 %0.6 %7.3 البيضاء

   EFSNA 8016مسح  %1.2 %14.3 %1.3 %11.0 الضالع

   EFSNA 8016مسح  %6.8 %87.0 %5.0 %85.8 الحديدة

 )أبريل( SMART  8012مسح  %1.5 %18.5 %0.2 %9.8 الجوف 

 CFSS  8014مسح  %5.1 %19.8 %8.8 %11.4 المهرة

   EFSNA 8016مسح  %4.0 %17.8 %8.1 %18.1 المحويت

   EFSNA 8016مسح  %0.2 %7.6 %0.2 %6.1 أمانة صنعاء 

 )أبريل( SMART  8012مسح  %1.1 %10.9 %0.7 %7.4 عمران

   EFSNA 8016مسح  %8.9 %14.5 %1.6 %9.0 ذمار

   EFSNA 8016مسح  %8.5 %80.3 %8.1 %80.3 حضرموت

 حجة
 ,%14.9 األراضي المنخفضة

 %2.9 المرتفعات 
 ,%3.3 األراضي المنخفضة

 %0.2 المرتفعات 
 ,%17.8 األراضي المنخفضة

 %18.6 المرتفعات 
 ,%3.3 األراضي المنخفضة

 %1.8 المرتفعات 
 SMART  8012مسح 

 )مارس(

 إب
 ,%5.6المرتفعات الشرقية 
 %3.9 المرتفعات الغربية 

 ,%0.7المرتفعات الشرقية 
 %0.6 المرتفعات الغربية 

 ,%10.5المرتفعات الشرقية 
 %6.7 المرتفعات الغربية 

 ,%1.6المرتفعات الشرقية 
 %1.8 المرتفعات الغربية 

  SMART  8017مسح 

 لحج
 ,%85.3 األراضي المنخفضة

 %10.1 المرتفعات 
 ,%4.2 األراضي المنخفضة

 %1.7 المرتفعات 
 ,%87.4 األراضي المنخفضة

 %11.5 المرتفعات 
 ,%5.8 األراضي المنخفضة

 %8.1 المرتفعات 
 )يوليو( SMART  8017مسح 

   EFSNA 8016مسح  %1.0 %10.1 %0.4 %2.1 مأرب

 )أغسطس( SMART  8102مسح  %8.7 %14.5 %8.1 %9.6 ريمة

 صعدة
 ,%9.9 المرتفعات 

 %2.7 األراضي المنخفضة 
 %0.7 المرتفعات 

 %8.6 األراضي المنخفضة ,
  ,%80.3 المرتفعات 

 %15.2 األراضي المنخفضة
 ,%5.4 المرتفعات 

 %3.2 األراضي المنخفضة 
 SMART  8016مسح 

   EFSNA 8016مسح  %8.4 %10.1 %0.7 %5.6 محافظة صنعاء

 شبوة
  ,%6.8 الهضبة 

 األراضي المنخفضة والساحلية 
2.5% 

 في كل المناطق  0.7%
  ,%9.2الهضبة  

األراضي المنخفضة والساحلية  
7.4% 

  ,%1.8 الهضبة 
 األراضي المنخفضة والساحلية 

1.4% 
  SMART  8017مسح 

 %1.8 %11.4 %1.1 %9.6 سقطرى
  SMART  8012مسح 

 أبريل(  -)مارس 

 تعز
 ,%17 المدينة

  ,%14.4 المرتفعات  
 %85.1األراضي المنخفضة 

  ,%1.9 المدينة
  ,%1.6 المرتفعات 

 %5.3األراضي المنخفضة 

  ,%19.6 المدينة
  ,%12.1 المرتفعات 

 %87.9األراضي المنخفضة 

  ,%4.1 المدينة
  ,%3.1 المرتفعات 

 %7.7األراضي المنخفضة 
  SMART  8016مسح 

اخ كتلةاعىلاخ لستوىاخ لحىلي ا ي
وطاخ لرج يةا لنسق   https //goo.gl/0i0gnKخ شر
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ي شهر أغسطس من العام 
 
ي اليمن ف

 
ي نهج كتلة التغذية ف

ا8112جرى تبت 
اخ قوختاخ حكوميةاذوا ن ةاب  اخن العاخ حرباخ سادسةابير  كامباشر

امحافظةاص  ةاشلالاخ يلن.اومناحينهااوخجهتاخ يلنا ي
ن
اف ن وخ حوثيير

والاتزخلاأوضاعاطوخرئام ق ةاوشائكةاتو  تابصورةارئيسيةابف ذا
احا ةاخالضطرخباوخن  خما

ً
اتفاقماح تهااجزئيا ي

ن
خ ضخعاتاوسالماف

اعللهااعىلاخ  وخم.ا ي
ن
املااج ذاكتلةاخ تغديةانشطةاف خالستقرخراخ سياسي

امارسا ي
ن
اف جرىاخإلعالناعنارفعاا8105وعىلاخثراتفاقماخ ضخعاخ حالي

اخآلن.اا0درجةاخ طوخرئاخلاخ لستوىا احت 
ً
 والايزخلالدخاخ وضعاقائلا

اخ حا ةاخ تغدو ةا لسكانا ن اضلاناوتحسير ي
ن
وتتلثذارؤ ةاكتلةاخ تغديةاف

احاالتاخ طوخرئامنا اللاضلاناخستجابةامناسبةايلكنا ي
ن
ر ناف خ لتضن

أمااخ غرضااا.خ تنبؤابهااوحسنةاخ توقيتاوف ا ةاوعىلانطاقاوخسع
كزاعىلادعماوت ز زانهجامنسقامت  دا ا كتلةاخ تغديةافير خألساسي

ا لتغدية،اوتحليذاخ حا ةا ي ختيجر اخ تخطيطاخالسي  ي
ن
خ قطاعاتاف

اخ طارئة.ا احاالتاخ طوخرئاوخ حاالتاغير ي
ن
 وخالستجابةاف

ا،امعا لساكتذااتم ي
اإنشاءاكتلةاخ تغديةاعىلاخ لستوىاخ وطتن

ً
حا يا

اخ ح ي ةا،اإبا،اع نا،اص  ةا ي
ن
وطنيةافرعيةاعىلامستوىاخ لناطقاف

ا ي
ن
وصن اء.اتتشاركاوزخرةاخ صحةاخ  امةاوخ سكاناومنظلةاخ يونيسيفاف

اتضم ي
ا.اولناكامجلوعةاخستشار ةاا03قيادةالدهاخ كتذاوخ ت 

ً
شر ك

اتما ن احير ي
ن
ختيجيةا لكتلةاف اتوجيهاتاخسي  ختيجيةات لذاعىلاتوفير خسي 

امجلوعةاخ  لذاخ خاصةابتغديةا تشكيذاثالثامجلوعاتافنيةا)وهي
خ رضعاوصغاراخألطفالا،اومجلوعةاخ  لذاخ خاصةابا ل ا جةا

خ لجتل يةا سوءاخ تغديةاخ حادا،اومجلوعةاخ  لذاخالستشار ة(اوكلهاا
امجاالتاتغديةاخ رضعاوصغارا ي

ن
كاءاف ت لذاعىلاتق يماخ  عما لشر

خألطفالاواخ ل ا جةاخ لجتل يةا سوءاخ تغديةاخ حاداوأنشطةاخ تقييما
.ا  وذ كاعىلاخ توخلي

 وظائفاخ كتلةاخألساسيةاوهي اا

 .ادعماتق يماخ خ مات0
ا/ا8 ي

ن
ختيجيةامناقبذاخ لنسقاخإلنسات .تن  راعلليةاصنعاخ قرخرختاخالسي 

اوخ لرتبطةاباالستجابةاخإلنسانية.ا ي
ن
 فر قاخ تنسيقاخإلنسات

ختيجياتاخ كتلة0  .اخ تخطيطاوخ تنفيداالسي 
 .اخ رقابةاوخ تقييم.ا4
اخ جالز ةاوخ تخطيطا لطوخرئ.ا5 ي

ن
 .ابناءاخ ق رختاخ وطنيةاف

ر ن6  .اخ لناصةاوخ لساء ةااأماماخ سكاناخ لتضن

 

  لز  امناخ ل لومات ا

وط الرجعية لكتلة التغذية:    https://goo.gl/apl2GLالشر

https://goo.gl/gSU9qE 2012 YHRP:  

2012 HNO: https://goo.gl/i36xDn  

 

  كتلة التغذية في اليمن: أسماء وعناوين فريق

 البريد اإللكتروني رقم الجوال المسؤول المحوري  المنظمة  مكان العمل الوظيفة / المسؤوليات

 aziolkovska@unicef.org 3052 222 71 967+ آنا زيولكوفسكا اليونيسف صنعاء منسق الكتلة

وزارة الصحة العامة  صنعاء رئيس الكتلة المشارك 
  moph.nut@gmail.com   770991735 967+  لينا األرياني  والسكان

  malfalahi@unicef.org 712223069 967+ مطهر الفالحي اليونيسف صنعاء منسق الكتلة المتنقل

 abdulkawi@ctg.org 772103652 967+ عبدالقوي محرم  اليونيسف صنعاء مسؤول إدارة المعلومات 

منسق الكتلة على المستوى المحلي 
 )المركز المحوري لمنطقة صنعاء (

 اليونيسف صنعاء
 naldheeb@unicef.org  712223321 967+ نجوى الذيب 

منسق الكتلة على المستوى المحلي 
 )المركز المحوري لمنطقة تعز (

 اليونيسف إب
 muabdullah@unicef.org 771126566 967+ مراد عبدهللا

منسق الكتلة على المستوى المحلي 
 )المركز المحوري لمنطقة الحديدة (

 اليونيسف الحديدة
 walmadhji@unicef.org 712223490 967+ وليد المذحجي

منسق الكتلة على المستوى المحلي 
 )المركز المحوري لمنطقة عدن (

 اليونيسف عدن
 ghibatullah@unicef.org 712223019 967+ جميلة هبة هللا

منسق الكتلة على المستوى المحلي 
 )المركز المحوري لمنطقة صعدة (

 اليونيسف صعدة
  jsmohamed@unicef.org 712223421 967+ جمال سيد محمد 

الرئيس المشارك لمجموعة العمل 
الخاصة بتغذية الرضع وصغار 

 SCI صنعاء
 ريتشار مونتيداني

+967 736777429 richard.mwanditani@savethechildren.org 

الرئيس المشارك لمجموعة العمل 
 الخاصة بتغذية الرضع وصغار األطفال

وزارة الصحة العامة  صنعاء
 jahhaf2006@gmail.com 736232172 967+ إيمان جحاف والسكان

الرئيس المشارك لمجموعة العمل 
الخاصة بالمعالجة المجتمعية لسوء 

 التغذية الحاد

 اليونيسف صنعاء
 كارنفير سينغ

+967 711740600 ksingh@unicef.org  

الرئيس المشارك لمجموعة العمل 
الخاصة بالمعالجة المجتمعية لسوء 

 التغذية الحاد

وزارة الصحة العامة  صنعاء
 عبدالكريم الفهيدي  والسكان

+967 771206062 alfuhidy@gmail.com  

https //www.humanitarianresponse.info/en/

operations/yemen/nutrition 

اوخ لحافظات6خ صورةا   اخ كتذاخ فرعيةاعىلاخ لستوىاخ لحىلي

 لمعرفة المزيد عن كتلة التغذية في اليمن 

 المنظمات الشريكة

ACF,ADO,ADRA,BFD,CSSW,DEEM,EDF,ا

FMF,HAD,IMC,INTERSOS,اIM,IRC,اIRY,اMC,ا

MDM,اMMF,اPU-AMI,QRCS,NFDHR,اResponseا

Networkا,اRDP,اRI,SAJAIAا,اSAWT,اSCI,اSHS,ا

SOUL,TFD,TYF,اUNHCR,اUNICEF,VHI,اWFP,ا

WHO,YDN,YFCA,ZOAا 
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