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  األزمة: عناحصائيات  

 عدد سكان اليمن*: 

 مليون نسمة 29.3
 المحتاجين للمياه

 والصرف الصحي*: 
  مليون شخص 16

األشخاص المحتاجين 
 للمساعدات الغذائية*:

 مليون شخص 17.8

األشخاص المحتاجين 
 للمساعدات الصحية*: 

 مليون شخص 16.4

عدد النازحين داخليا 
 والعائدين*:

 مليون شخص 2.9

المحتاجين األشخاص 
 للمساعدات اإلنسانية*:

 مليون شخص22.2 

عدد السكان الذين هم في 
 حاجة ملحة للمساعدات* :

 مليون شخص  11.3

عدد السكان الذين هم في 
 حاجة الى الحماية* : 

 مليون شخص  12.9

 للحماية*: المحتاجةعدد األناث 
 مليون أنثى  6.31

 التمويل المستهدف لمنظمة أوكسفام**:

   مليون جنيه استرليني 28
 التمويل الذي تم تأمينه**: 

 مليون جنيه استرليني 27.668
 المصدر: 

 .2018نظرة عامة على اإلحتياجات اإلنسانية * 

 2017** احصائيات منظمة أوكسفام حتى أبريل 

عدد المستفيدين 
 المستهدفين**: 

 مليون  1.2
 

عدد األشخاص الذين تمت 
 مساعدتهم**:
 مستفيد 1.280.000

 للتواصل مع مديرمكتب منظمة أوكسفام في اليمن 
 ستيفنسون شين /السيد

 

 

 اإلنساني مستجدات الوضع: 

 13.1 لـ للحياة المنقذة المساعدات لتقديم أمريكي دوالر مليار 2.96 الحصول على إلى اليمن اإلنسانية في االستجابة خطة تسعى

 .2018 يناير 21 في إطالق الخطة وسيتم. البالد أنحاء جميع في للخطر معرض شخص مليون

 أزمة أكبرالنزاع المستمر، يشكل  من سنوات ثالثنحو  بعد اآلن، أصبح الذي لليمن موحد ةإنساني مناشدة أكبر وتعتبر الخطة

 مساعدات إلى بحاجة - السكان من% 75 يمثلون نحو – شخص مليون 22.2 وهناك. مستوى العالم على اإلنسان صنع من إنسانية

 مطاحن منشآت استخدام عدم حالة وفي. الحياة قيد على للبقاءبحاجة ماسة لمساعدات عاجلة  شخص مليون 11.3منهم  إنسانية،

 فيو. الغذائي األمن انعدامسيضافون إلى عدد السكان الذين يعانون من  شخص ماليين 5 فإن ،والحبوب في ميناء الصليف القمح

حيث بلغ عدد  الدفتيريا،تعاني مديرية اب من ظهور حاالت اصابة بو الكوليرااي حاالت اصابة ب عن اإلبالغ يتم ال الراهن، الوقت

 المعدية ألمراضاحتمال انتشار او األمطاروعالوة على ذلك، فان موسم . ٪10 الوفيات معدلبلغ و حالة 100 من أكثراإلصابات 

 يشكل مصدر قلق. 

لخطر  للمساعدات واألشخاص المعرضون هم بحاجة ماسةالذين  األشخاصتستهدف  2018 اإلنسانية في اليمن لعام االستجابة خطة

واالستهداف على مستوى المديريات إلى ضمان وصول الشركاء  ويهدف تحليل االحتياجات إلى مستوى اإلحتياجات الماسة. االنزالق

 تعددةمتكاملة وم نُهج اإلستجابة اإلنسانية في اليمن خطة تشمل ذلك، إلى وباإلضافةإلى السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. 

 إلى منازلهم بعد النزوح، والعائدين المضيفة، والمجتمعاتواحتياجات النازحين المحددة،  ،خطر المجاعة المتزايد لمعالجة القطاعات

 وازمة الكوليرا الراهنة.

دوالر أمريكي طلبها  مليار 2.34 أصل من( 70.5%دوالر أمريكي ) مليار 1.65 ت الجهات المانحةقدم ،2017 عام وخالل

 .الشركاء العاملون في المجال اإلنساني في اليمن

 

 

 

 

 اليمن اإلنسانية في أوكسفاماستجابة 

 2017 ديسمبر 31 -( 50) رقمالشهري  الوضع تقرير

 تابعونا على:

 

https://arabic.oxfam.org/ اليمن 

  -Oxfam Yemen أوكسفام اليمن 

@OxfamYemen  

oxfamyemen  

https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://arabic.oxfam.org/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.facebook.com/oxfamyemen
https://www.facebook.com/oxfamyemen
https://twitter.com/oxfamyemen
https://twitter.com/oxfamyemen
https://www.instagram.com/oxfamyemen/
https://www.instagram.com/oxfamyemen/
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 مستجدات برامجنا اإلنسانية: 

 

 :محافظتي حجة والحديدة 

 شخص 285.664 إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم:

، وخيران المديريات: عبس، وحرض، وحيران، وافلح اليمن، وكعيدنه

 )حجة(. والُزهرة، والُسخنة، وحيس، والخوخة )الحديدة( المحرق، والشاهل

 

                  األمن الغذائي: 
 

 47 األخيرة بمبلغ الدفعة األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش بتوزيع فريق قام :لسبل العيش المشروطة النقدية لتحويالتمنح ا

للتأكد  متابعةقام الفريق بزيارة  كماأسرة من مستفيدي ُسبل العيش.  400منح التحويالت النقدية المشروطة لـ  من يمني لاير ألف

 .تدريجيا   للدخل المدرة أنشطتهم طوروا قد العيش كسب بلسُ  من المستفيدين جميعمن أن 

 وديسمبر نوفمبر لشهري كدفعة مزدوجة الثانية للمرحلة النهائية الدفعةاالنتهاء من عملية دفع  تم: المشروطة غير التحويالت النقدية

 لاير يمني. 48.000مديرية عبس مبلغ مزدوج بمقدار  في أسرة 5079حصلت و ،2017

 

    والصرف الصحي والنظافة الشخصية:المياه  
 

 الطاقةاستخدام ب المياه لضخ أنظمة 8 تركيب هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام في فريق نجح :العامة الصحة هندسة •

 مديرية الُزهرة بمحافظة الحديدة( يستفيد منها في 1مديرية عبس بمحافظة حجة و في 5 و حيرانمديرية  في 2) الشمسية

مضخات  6تعمل بالطاقة الشمسية وشراء  مضخات 8فيما يجري حاليا  تركيب  ،شخص 979.27 مكونة من أسرة 997.3

 شمسية اخرى.

أنظمة لضخ المياه في  4 تأهيل إعادة هندسة الصحة العامة عملية فريقاستكمل  :الصحي والصرف المياهانظمة  تأهيل إعادة

انظمة لضخ  5 تأهيل إعادةعملية  استكمال يتم حين في ،شخص 19985من  أسرة مكونة 2855مديرية عبس التي تقطنها 

 انظمة لضخ المياه.  4المياه وشراء 

بأنظمة الطاقة الشمسية  تأهيلهامن اجل  محفورة بئر 29هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام  فريق استهدف إعادة تأهيل اآلبار:

 بئر محفور 19 تأهيل تم ،اآلن وحتى .(اليمن حوأفل المحرق وخيرانمديريات بمحافظة حجة )عبس والشاهل  4الصغيرة في 

 .الشراء مرحلةآبار في  10هناك و المقاولين، قبل من

في  2في المدارس و  6مرافق للمياه والصرف الصحي ) 8االنتهاء من إعادة تأهيل مرفقين من اصل  تم: الصحي الصرف

فتاة من  470 و المدارسطالب  منفتى  542 هذان المرفقان من وسيستفيدمديريتي عبس والُزهرة.  فيالمرافق الصحية( 

هندسة الصحة العامة  فريق قام ذلك، وعالوة على رى.األخ الستة المرافق تأهيل إعادةقد بدأ العمل في وطالبات المدارس. 

 مخيم بني حسن للنازحين داخليا ، ليستفيد منها فيمرحاض  2700 أصل من مرحاض 1800التابع لمنظمة أوكسفام بتركيب 

 .المتبقية مرحاض 900 ال يتم العمل على تركيب حين في ،شخص 12600

 فريق هندسة الصحة العامة التابع لمنظمة أوكسفام عملية انشاء مركزين تشغيليين مجتمعيين أنجز :التشغيلية المجتمعية المراكز

 أسرة. 1261مخيم بني حسن للنازحين داخليا ، وسيستفيد منها  في

مديريات عبس، وخيران المحرق،  في شخص 231217أسرة مكونة من  33031تم الوصول إلى  :العامة الصحة تعزيز •

 وقد. الشخصية النظافة ممارسات بشأن الوعي مستوى لرفع الزيارات المباشرة للمنازل خالل من كعيدنةو  ن،اليم افالحو

النظافة الشخصية والتوعية،  تعزيز جلسات منجلسة  1967 من متطوعي الصحة المجتمعيين، 365، بمساعدة فريقنا أجرى

 فتى(. 68394فتاة و  65712 رجل، 49527 ،امرأة 47584) فرد  231217أسرة مكونة من  33031تم الوصول الى  حيث
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 ثالث فيالمياه  عبوات تنظيفو نظافة حملة 655في  شخص 90244أسرة مكونة من  12892شاركت  :النظافة حمالت

 (.ناليم حوأفل ،المحرق وخيران ،عبس)مديريات بمحافظة حجة 

أسرة  391، بما في ذلك في مديرية عبس شخص 14574أسرة مكونة من  2082حصلت ما مجموعه  المياه: عبوات توزيع

 لتر لكل اسرة. 20المياه سعة  عبواتمن  2تعيلها نساء، على 

 

 :محافظتي عمران وصعدة 

 شخص 184.390إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم: 

 ظليمة. والقفلة، والمدانالمديريات: خِمر، وُحوث، وبني ُصريم، وحبور 

 ، وسحار، ومجز، وحيدان، وساقينصعدةومديرية )عمران( وشهارة والسودة 

 .)صعدة(

 

                  األمن الغذائي:         

 أسرة، 930استطاع فريق األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش التابع ألوكسفام الوصول إلى  :المشروطة غيرالتحويالت النقدية 

في تكلفة السلة الغذائية ٪ من 80لاير يمني للمساهمة بنسبة  24000استلمت كل أسرة  حيث ،تعيلها نساء أسرة 238 ذلك في بما

 منأسرة  81وعالوة على ذلك، استطاع الفريق الوصول إلى  محافظة عمران.بوالقفلة  ،ريموبني صُ ، وثوحُ  ،رخمِ مديريات 

 لاير يمني. 24000، حيث استلمت كل اسرة مبلغ صعدة بمحافظة صعدة مدينة في إلى منازلهم بعد النزوح العائدين

 8 ذلك في بما ،أسرة 130 الغذائي الطارئ وُسبل العيش التابع ألوكسفام الجولة الثانية لـ استكمل فريق األمن :العملمقابل  النقد

 .صعدة محافظة في األساسية الغذائية احتياجاتهم لتلبية يمني لاير 24000استلمت كل اسرة  حيث ،تعيلها النساء أسر

أسرة  281 وكسفام الوصول إلىألفريق األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش  قام منح التحويالت النقدية المشروطة لُسبل العيش:

 األنشطة منح في مجال ةأسر 110خِمر، وُحوث بمحافظة عمران حيث أستلمت  سبل العيش الخاصة بهذه األسر في مديرياتدعم ل

أسرة  24لاير يمني، في حين تم استهداف  50000أسرة من خالل أنشطة الثروة الحيوانية، حيث استلمت كل أسرة  71الزراعية، و 

 لاير يمني. 70000لمت كل أسرة است حيث ،الصغيرة األعمال تدخالتأسرة من خالل  76 و النحل تربيةمن خالل انشطة 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
 

خزان مياه وحصاد مياه األمطار  42قام فريق هندسة الصحة العامة بتنفيذ حملة كلورة المياه في  هندسة الصحة العامة: •

 الحصول على مياه شرب نظيفة. من وتمكنوا شخص 3500ث استفاد من هذه الحملة يمديرية بني ُصريم، ح في

فريق هندسة الصحة العامة تقديم المياه المنقولة بالشاحنات لمخيمات النازحين داخليا   واصل :بالشاحنات المياه نقل

 .شخص 6902مكونة من  أسرة 986والسكان المتضررين من وباء الكوليرا، حيث استفاد منها 

مشاريع مياه في مديرية حبور ظليمة بمحافظة عمران، حيث استفاد  4هندسة الصحة العامة ببناء  فريق بدأ :التأهيل إعادة

 .شخص 2905 منمكونة  أسرة 415منها 

الصرف الصحي في مخيمات  إزاحة مخلفاتواصل فريق هندسة الصحة العامة انشطة  الصرف الصحي: إزاحة مخلفات

 .شخص 6902بمحافظة عمران، استفاد منها  فلةوالق وثوحُ  النازحين داخليا  في مديريات خِمر

هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام بإعادة تأهيل مشروعين من مشاريع المياه في مديريتي  فريق بدأ: التأهيل إعادة

 .شخص 24626، استفاد منها بمحافظة صعدة صعده وسحار

عضو من نوادي الصحة المدرسية )نهج  288 و المجتمعية الصحة متطوعي من متطوع 94 قام :العامة الصحة تعزيز •

ظليمه،  حبور) عمرانمديريات بمحافظة  أربع في ومكافحتها الكوليرا من الوقاية حول توعية دورات بتنظيمطفل لطفل( 
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امرأة، و  9115رجل، و 9487) شخص 44290 منمكونة  أسرة 6327 منها استفادوالقفلة، وُحوث، وبني ُصريم( 

 فتاة(. 12587فتى، و  13101

 مدرسة 15 في الطالب معمتطوع من متطوعي الصحة المجتمعية العمل  15واصل  جلسات التوعية بالنظافة الشخصية:

 1940بالنظافة الشخصية، حيث استطاعوا الوصول إلى  الوعي مستوى لرفع المحلي المجتمع مع وكذلك صعدة مدينة في

 النفايات إدارةفتاة( وتوعيتهم ب 3859فتى، و 4017امرأة، و 2795رجل، و 2909) شخص 13580أسرة مكونة من 

حول  بتنظيم تدريبات عضوا   288 بمشاركة المدرسية للصحة نادي 24قام  المدارس، وفي. اآلمنة المياه وسلسلة الصلبة

 4491( من طالبة 9566طالب، و  7417) طالب 14373النظافة الشخصية والصرف الصحي لألطفال، استفاد منها 

 أسرة.

 الصحة، مكاتب مع بالتنسيققام فريق تعزيز الصحة العامة التابع ألوكسفام،  متطوعي الصحة المجتمعية: قدرات بناء

 3 من مجتمعيين مشرفين 10 و( امرأة 31 و رجل 39) يةالمجتمع الصحة متطوعي من شخص 70 وتدريب باختيار
فريق تعزيز الصحة العامة، بالتنسيق  قاموعالوة على ذلك، . ُصريم والقفله( وبني ليمةظ حبور) عمرانمديريات بمحافظة 

 9 و رجل 39) معلما   48 المديريات والمكاتب التابعة لوزارة التربية والتعليم، بتدريب مستوى السلطات المحلية على مع
 .نادي صحي مدرسي للمديريات الثالث المذكورة آنفا   24لتمثيل  مدرسة 23 من( نساء

 

 )محافظة تعز )مكتب الحوبان/ التربة 

 شخص 482.000عدد المستفيدين الذين تم الوصول اليهم: 

)بما في ذلك، نقل المياه بالشاحنات إلى مدينة تعز واجراء تدريبات تعزيز الصحة 

والصلو، وشرعب  القاهرة،و، والُمظفر، وصالهالشمايتين، المديريات:  العامة(.

 السالم، وشرعب الرونه، ومقبنة، والمعافر، والتعزية، وماويه، والمسراخ.
 

                  األمن الغذائي:
 

األولى من التحويالت  الجولة فريق األمن الغذائي الطارئ وسبل العيش التابع ألوكسفام بتنفيذ قام التحويالت النقدية غير المشروطة:

 .تعيلها نساء، في مديريات المسراخ، والمعافر، والصلو أسرة 443 منها ،أسرة 1500النقدية غير المشروطة لـ
  

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
 

بالتقرير، قام فريق هندسة الصحة العامة بإعادة تأهيل مشروعين لضخ المياه في  المشمولة الفترةخالل  :العامة الصحة هندسة •

 .شخص 5019 قرية العذبة في مديرية شرعب السالم وقرية وادي عرفات في مديرية المعافر، استفاد منها

 

 )محافظة عدن )مكتب عدن والضالع 

  .شخص 317.904: إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم

 وابين.الضالع، ولحج، والمحافظات: عدن، 

 

 

                  األمن الغذائي:
 

التابع ألوكسفام أنشطة التحويالت النقدية األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش  فريق استكمل: المشروطة غير النقديةالتحويالت 

واستلمت كل  ،شخص 3045مكونة من  أسرة 435، استفاد منها لحجبمحافظة بمديرية المضاربة  النابيةغير المشروطة في قرية 

 .لاير يمني 48000أسرة 



 2017 ديسمبر 31 -( 50) رقم الشهري الوضع تقرير| اليمن في اإلنسانية اوكسفام استجابة

5 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:

، المالح) لحج محافظة فيمديريات  أربع باختيارهندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام  فريق قام :العامة الصحة هندسة •

 مشروع مياه. 15انشاء و تأهيل إعادة خالل من قرية 15 في تدخالت إلجراءوالمقاطرة، والمسيمير، والمضاربة( 

تعزيز الصحة  فريق قامية التابعين ألوكسفام، المجتمع صحةال متطوعي قدرات بناء من كجزء :العامة الصحة تعزيز •

 .والضالع عدن محافظتي في العاملين معنا المجتمعية الصحة لمتطوعي أيام ثالثة لمدة تدريب بإجراء العامة
  

 المناصرة: برنامج مستجدات 

 

والسيد  أمريكا أوكسفاممنظمة  وحضرت. اليمن في الوضع بشأن الدولية الحكومات، تم الضغط بشكل كبير على ديسمبر شهر خالل

 المملكة في بارزين سياسيين مع وتحدثوا المتحدة، المملكة في حكوميين لمستشارين 10 ستريت داونينغ في اجتماعا   ستيفنسون شين

رعاية األطفال،  منظمة مع وبالتعاون. األخرى الدولية الوكاالت من العديد يممثل معباالشتراك  اليمن حول قدموا عرضا  و المتحدة،

دائرة و األوروبي االتحاد وممثلي ،البلجيكيةو الفرنسية الحكومتينباطالع  أوكسفام منظمة قامت لالجئين، النرويجي والمجلس

 المشاركة زيادةعلى الوضع اإلنساني في اليمن وتحفيزهم على  الحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية التابعة لالتحاد األوروبي

 .اليمني للشعب السالم لتأمين الدولية

األعمال الرئيسية خالل  على الضوء وتسليط 2018خطة عام  لمناقشة كسفوردوأ في واحد يوم لمدة عمل ورشةالمناصرة  فريق عقد

 .المقبلة األشهر

 

 الحماية:برنامج  مستجدات 
 

 لجانل حمايةال حول تدريبية عمل ورشة بتنظيم تعز مكتب في الحماية فريققام 

 190 التدريبية العمل ورشة واستهدفت. المجتمعية الصحة ومتطوعي يةالمجتمع

استفادت اللجان  وقد. خاروالمس المعافر منطقتي في امرأة( 70ورجل  120) مشاركا  

 تعميم بمبادئ وعيهمالمجتمعية ومتطوعي الصحة المجتمعية من هذه الورشة في زيادة 

المخاوف و التهديدات من للحد والمعايير اإلنسانية والقانون الدولي اإلنساني الحماية

 تعزمحافظة  في الدائر النزاع جراء المجتمع في حدتها من والتخفيف بالحماية المتعلقة

.: 

 النوع اإلجتماعيبرنامج  مستجدات: 

 .مستفيد 11257عدد المستفيدين: 

 لتقويةمجموعتي نقاش بؤرية إلجراء إناث(  10ذكور و  10مشاركا  ) 20في مديرية شفر الدعم لـ النوع اإلجتماعي  فريق قدم

 مناطق عمل البرنامج.د احتياجات المرأة في تحديوتوازن القوى في المجتمعات المحلية من خالل مشاركة المرأة في العالقات 

. وستساعد هذه اللجنة فرق (نساء 5رجال و  5) تشكيل لجنة مجتمعية واحدة النوع اإلجتماعي بتيسير عملية عدن، قام فريق في

 المناطق المستهدفة.منظمة أوكسفام على تحديد احتياجات المجتمع المحلي والمستفيدين المستهدفين في العمل التابعة ل

تعزيز  نيالمشاركأصبح بإمكان و، مساواة وتعزيز النوع اإلجتماعي مجالمشاركا  في  103بتعزيز قدرات تعز، قام فريقنا في 

 مديريتي المعافر والمسراخ.لمشاركة النشطة للمرأة في عمليات صنع القرار في المناطق المستهدفة في لحقوق المرأة 

المسؤولين الحكوميين في التدريب على الصكوك والمعاهدات المرأة والسالم واألمن التابع ألوكسفام مع  وشارك فريق

بهدف  1325 والقرار األمميييز ضد المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمبالنوع االجتماعي ولية المتعلقة الد

 .كالنزاع الدائر في اليمن النزاع أوضاعقضايا النوع االجتماعي في توعية هؤالء المسؤولين ب

: ورشة عمل تدريبية حول الحماية للجان المجتمعية 1الشكل 

 محافظة تعزبومتطوعي الصحة المجتمعية 
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 الشراكة:قسم  مستجدات 

 مشاركتنا مع الشركاء المحليين: -

المياه والصرف الصحي اإلستجابة اإلنسانية للعمل على استجابة المؤسسة الوطنية للتنمية ومع تم توقيع اتفاقية فرعية  -

 بمحافظة حجة. مياه الريفمع الهيئة العامة لمشاريع تم توقيع اتفاقية فرعية ما ك في محافظة صعدة. شخصيةوالنظافة ال
 

 لجهات المانحة:ا 

 مجتمعات الكنيسة في المملكة المتحدة.

  مجموعة كوفرا القابضة

 المكاتب والمناطق. -وزارة التنمية الدولية البريطانية

 لجنة الكوارث الطارئة

 دائرة الحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية التابعة لالتحاد األوروبي

 (Innocent Foundationمؤسسة األبرياء )

 المنظمة الدولية للهجرة 

 لجنة التنمية الدولية في جزيرة مان

 ( Oakمؤسسة أوك )

 أوكسفام أمريكا

 أوكسفام بلجيكا

 اوكسفام فرنسا

 اوكسفام المانيا

 اوكسفام هونغ كونغ

 اوكسفام نوفيب

 أوكسفام كيبيك

 ستانلي توماس جونسون

 الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

 الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(

 مؤسسة فيتول

 

 مجال العمل عدد الشركاء المحافظة

 عدن
3 

المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، واألمن الغذائي وُسبل العيش، 

 والنوع اإلجتماعي

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية،  والنوع اإلجتماعي 4 الحديدة

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية،  واألمن الغذائي وُسبل العيش 2 تعز

 النوع اإلجتماعي 3 صنعاء

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 1 عمران

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية 2 حجة

 15              اإلجمالي


