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 :جهات وروابط االتصال  

 sstevenson@oxfam.org.uk شين ستيفنسون /السيد مدير مكتب أوكسفام في اليمن

 Salhaddi@oxfam.org.uk  سيف الحدي /السيد كاتب التقرير
 

 األزمة حولحصائيات ا: 

 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*:

 ون شخصملي 2.9

األشخاص المحتاجين 
 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

مليون جنيه  28 أوكسفام**: التمويل المستهدف لمنظمة

   استرليني
 مليون جنيه استرليني 27.668التمويل الذي تم تأمينه**: 

 المصدر: 

 2017أبريل  منذ** احصائيات منظمة أوكسفام      .2018اإلنسانية  خطة اإلستجابة* 

دد المستفيدين ع
 المستهدفين**: 

 مليون  1.2
 

 عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم**:
 مستفيد 1.542.867

 

 :مستجدات الوضع اإلنساني 

 

وقد في البلد المدمر أصالً.  ميناء عدنإغالق وتسببت ب، عدن إلى تفاقم الوضع اإلنسانيمحافظة في األخيرة المواجهات أدت لقد 

إلى ألنهم اضطروا في عدن داخلي نازح  40.000كثر من أللم تتمكن من توزيع المساعدات أنها مفوضية شؤون الالجئين أعلنت 

 ،1ولم يتسنى للمفوضية اخراجهافي ميناء عدن  التابعة للمفوضية انيةاإلنس المساعدات توما زالت شحنااإلنسانية  برامجهمتأجيل 

 منسق أصدروقد  .2آخرين 185وإصابة  اً شخص 36االشتباكات أسفرت عن مقتل تلك أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن فيما 

، وحماية المدنيين فوراً  القتالوقف ألطراف إلى ا دعا فيه كافةحول الوضع في عدن  بياناً  اليمن في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم

 .3ودون عوائقوسريع وضمان وصول العاملين في المجال اإلنساني واإلمدادات اإلنسانية بشكل آمن 

 

يهدد البالد حيث أطلقت وزارة الصحة جديد  وباءظهر ، يمن بعد إصابة أكثر من مليون شخصالكوليرا في الوباء مع تراجع و

أن اليمن رعاية األطفال ذكرت منظمة وقد  .4مديريات الحديدة أول حملة للتطعيم ضد الخناق في ثالثمحافظة في ان والسكالعامة 

حيث تم اإلبالغ عن  ،نوفمبر شهر الحاالت في عدد بعد حدوث ارتفاع حاد في 1989اجه أسوأ تفشي للدفتيريا في البالد منذ عام يو

٪ من الوفيات هم دون سن 90األطفال أكثر عرضة لإلصابة بالمرض حيث أن بر ويعتحالة وفاة.  52حالة مشتبه و  716

                                                           
1 https://twitter.com/UNHCRYemen/status/958589107214716929  
2 https://twitter.com/ICRC_ye/status/958051191216377856  
3 es/Yemen_HC%20Statement_ADEN_30%20January%202018_FINAL_ENG.pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourc  
4 http://www.saba.ye/ar/news483953.htm  

 

 اليمن اإلنسانية في أوكسفاماستجابة 

 2018يناير  31 حتى 89 :رقم شهري حول الوضع تقرير

 تابعونا على:

 

https://arabic.oxfam.org/ اليمن 

  -Oxfam Yemen أوكسفام اليمن 

@OxfamYemen  

oxfamyemen  

Oxfam Yemen  
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 تصاعد وتيرةماليين طفل ولدوا منذ  3يفيد بأن أكثر من  اليونيسف تقريراً منظمة ، أصدرت بشكل منفصلو. 5الخامسة عشرة

 .6طفل قتلوا وجرحوا منذ ذلك الحين 5000، وأكثر من الصراع في اليمن

 

من اجل  72015أغسطس  18في  قصفهارافعات متنقلة في ميناء الحديدة لتحل محل الرافعات الخمسة التي تم تم تركيب أربع 

 صندوقعلى اإلطالق من قبل  تخصيصعلنت األمم المتحدة عن أكبر أوقد البضائع من السفن. استقبال تعزيز قدرة الميناء على 

 .8االستجابة اإلنسانية في اليمن وتعزيز لدعم -مليون دوالر 05 -الطوارئ لحاالت لالستجابة المركزي المتحدة األمم

 

مساعدة من اجل مليار دوالر  2.96 هذه الخطة حيث تتطلب ،92018خطة اإلستجابة اإلنسانية في اليمن  أطلقت األمم المتحدة

اإلنسانية في اليمن  خطة اإلستجابة حصلتبحاجة للمساعدات، وقد )مليون شخص  22.2مليون شخص في اليمن من أصل  13.1

"العمليات اإلنسانية  السعوديةالذي تقوده  أطلق التحالف وعالوة على ذلك، (.المطلوب ٪ من التمويل70على حوالي  2017

ستساهم و. 112018خطة اإلستجابة اإلنسانية في اليمن  مليار دوالر لصالح 1.5بمبلغ  ه، وأعلن عن تعهد10"في اليمن الشاملة

 0.5بمبلغ فيما ستساهم بقية الدول األعضاء في التحالف مليار دوالر، بمبلغ  دية واإلمارات العربية المتحدةالسعوالمملكة العربية 

بنك المركزي اليمني للمساعدة في استقرار في الأنها ستودع ملياري دوالر السعودية  أعلنتوباإلضافة إلى ذلك،  .12مليار دوالر

 .13هور العملة اليمنيةتدإيقاف النظام االقتصادي المنهار و

 

 مستجدات برامجنا اإلنسانية: 

 

  :محافظتي حجة والحديدة 

 .)عد فردي( 343.223 إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم:

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

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

 .يدة()الحد
 

                  األمن الغذائي: 
 

منح النقد مقابل العمل المشروطة ومنح التحويالت النقدية غير المشروطة: 

وجمع  تحديد ذائي الطارئ وُسبل العيش إجراءاتكمل فريق األمن الغستأ

النقد مقابل العمل والتحويالت النقدية غير  البيانات والتحقق لتدخالت

فرداً في مديريتي عبس  50.148أسرة مكونة من  .1647 المشروطة لـ

 .2018فبراير شهر في والُزهرة لبدء عملية الدفع 

 

                                                           
5 http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=9540757&ct=15009887  
6    yemen/-war-born-children-illionm-releases/3-https://www.unicef.org.uk/press  
7 port-sea-red-largest-yemens-arrive-crane-mobile-funded-usaid-release/four-https://www.wfp.org/news/news  
8 response-bolster-rapidly-m-us50-allocation-cerf-ever-largest-https://www.unocha.org/story/yemen  
9 2018-december-january-plan-response-humanitarian-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  

10 yemen-people-relief-unprecedented-ycho-operations-humanitarian-comprehensive-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen  
11 711370053-yemen-torn-war-aid-new-bn-15-announces-coalition-led-http://www.middleeasteye.net/news/saudi  
12 =1712447http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid  
13 http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1710714  

: أنشطة التنظيف ضمن برنامج النقد مقابل العمل1الشكل     

http://www.savethechildren.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=9540757&ct=15009887
https://www.unicef.org.uk/press-releases/3-million-children-born-war-yemen/
https://www.wfp.org/news/news-release/four-usaid-funded-mobile-crane-arrive-yemens-largest-red-sea-port
https://www.unocha.org/story/yemen-largest-ever-cerf-allocation-us50-m-rapidly-bolster-response
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2018
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-comprehensive-humanitarian-operations-ycho-unprecedented-relief-people-yemen
http://www.middleeasteye.net/news/saudi-led-coalition-announces-15-bn-new-aid-war-torn-yemen-711370053
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1712447
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1710714
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البالغ  المواد لجميع عاملي النقد مقابل العملبتوزيع األدوات واألمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش : قام فريق لنقد مقابل العملا

مجموعة بناًء على احتياجات تصميم العمل  45الرجال( الذين تم تقسيمهم إلى  ٪ من72من النساء، و 28٪)عامالً  821عددهم 

 المستهدفة. مخطط للمهام في المناطقو كما هفي أنشطة مختلفة  2018يناير  31إلى  15من هؤالء العمال عمل وقد الخاصة بهم. 

 

    المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
 

بتركيب  ق هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفامريقام ف: هندسة الصحة العامة

 38.927أسرة مكونة من  5.561 تعمل بالطاقة الشمسية يستفيد منهامضخة  11

 24من أصل تم انجازها مضخة شمسية  19يبلغ المجموع التراكمي وفرًدا. 

 5فيما تزال  ،اً فرد 63.280أسرة مكونة من  9.040 منهامضخة يستفيد 

د التركيب.مضخات شمسية قي  

 

تأهيل  هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام عملية فريقاستكمل  تأهيل اآلبار:

أنظمة قام الفريق بتوفير حيث  المحفورة، من اآلبار 41بئراً من أصل  39

آبار  5و  مديرية عبس، بئراً محفورة في 23)مديريات شمسية صغيرة في أربع 

 4، ومحفورة في مديرية خيران المحرق آبار 7، و محفورة في مديرية الشاهل

 مكونة من أسرة 7.732يستفيد منها  (ناليم آبار محفورة في مديرية أفلح

 .فرد 54.124

 

مياه من اجل مشاريع  3انتهى فريقنا من إعادة تأهيل  :مشاريع المياه تأهيل

فرداً. وبلغ العدد التراكمي  11.361أسرة مكونة من  1.623الوصول إلى 

، يستفيد مشروع 13مشاريع من اصل  7يع المياه التي تم اعادة تأهيلها لمشار

 التقييم الفني. قيدمشاريع قيد التنفيذ و مشروع واحد  5فرداً، فيما ال تزال  31.346أسرة مكونة من  4784. منها حالياً 
  

متر مكعب من المياه المعالجة إلى  13.106 تم نقل :بالشاحنات نقل المياه

مديريات  في أربع اً يوم 15عملية إعادة التأهيل لمدة خالل ستهدفة القرى الم

 3م 359.1و، عبس مديريةفي  3م 342.8بمياه الشرب اآلمنة )لتزويد السكان 

في أفلح  3م 338.1في خيران المحرق و  3م 067.2 و مديرية الشاهل، في

 فرداً. 124.54أسرة مكونة من  732.7يستفيد منها ن( اليم

 

هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام عملية  فريقاستكمل  لصحي:الصرف ا

مرافق من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية،  6إعادة تأهيل 

 حتى اآلن وقد أنجز الفريقتلميذة.  252.1تلميذاً و  888.1والتي سيستفيد منها 

 430.2 سيستفيد منها ةهرعبس والزُ مديريتي الصحية( في في المراكز  2في المدارس و 6مرافق للمياه والصرف الصحي ) 8

 فتاة. 722.1فتى و 

 

 900استكمل فريق هندسة الصحة العامة تركيب  الطارئة: المراحيض تركيب

أسرة  900طارئ في مخيم بني حسن للنازحين داخلياً يستفيد منها  مرحاض

الطارئة حتى  للمراحيضفرد. ويبلغ العدد التراكمي  6.300نازحة مكونة من 

 فرداً. 12.600أسرة مكونة من  700.2يستفيد منها  مرحاض 700.2 اآلن

 

تم االنتهاء منها بالفعل، إلى المراكز التي  باإلضافةمراكز التشغيل المجتمعية: 

مراكز مجتمعية  7مراكز من أصل  3بناء استكمل فريق هندسة الصحة العامة 

أسرة مكونة من  080.1يستفيد منها س، مخيم بني حسن للنازحين داخلياً في 

 5 للمراكز المجتمعية التي تم تشييدهاالمجموع التراكمي ويبلغ . اً فرد 560.7

 .،فرداً  387.16أسرة مكونة من  341.2يستفيد منها مراكز 

المياه مشاريع تأهيل إعادة: 3 الشكل  

آمنة مياه لتوفير الشمسية بالطاقة تعمل مضخات تركيب تم: 2 الشكل  

 في الصحي والصرف المياه مرافق تأهيل إعادة: 4 الشكل

الصحية والمراكز المدارس  

داخليا   للنازحين حسن بني مخيم في مجتمعي مركز: 5 الشكل  
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 21بناء القدرات لـ حول  تدريباً هندسة الصحة العامة  أجرى فريقبناء القدرات: 

 الشؤون المالية،و ،( في مجاالت اإلدارةعضواً  147ضم تلجنة إلدارة المياه )

 محافظتي حجة والحديدة.وتشغيل مشاريع المياه في  ،والصيانة

استطاع فريق تعزيز الصحة العامة التابع لمنظمة أوكسفام : تعزيز الصحة العامة

المشاركة النظافة الصحية وتعزيز فرداً من خالل انشطة  41.041الوصول إلى 

ضمن مشروع وزارة الخارجية  ةهروالزُ  ،وحيران ،عبس ديرياتية في مالمجتمع

ضمن عبس مديرية في  اً فرد 124.33باإلضافة إلى الوصول إلى األلمانية، 

المرحلة األولى من مشروع دائرة الحماية المدنية التابعة للمفوضية األوروبية، 

عبس، وأفلح مديريات في ية التابعة للمفوضية األوروبية ايضاً ضمن مشروع دائرة الحماية المدن اً فرد 837.155والوصول إلى 

 ق.وخيران المحر ،ناليم

أسرة في مديريات عبس، وأفلح اليمن، وخيران المحرق استلمت حقائب الكوليرا التي تضمنت  5.300توزيع حقائب الكوليرا: 

أسرة مرشحات المياه المصنوعة من  3.800تلمت ، و استعبئة المياة وأدوات النظافة الشخصيةومواد  ملغ 33اقراص الكلور 

 .المفتوحة اآلبار المحفورةالسيراميك في مديريات عبس والُزهرة، والمناطق التي تعاني من الوصول إلى المياه النظيفة مثل 

 

 

  محافظتي عمران وصعدة: 

 )عد فردي( 238.956إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم: 

وث، وبني ُصريم، وحبور ظليمة. والقفلة، والمدان : خِمر، وحُ عمران

 والسودة. وشهاره

 وسحار، ومجز، وحيدان، وساقين.صعدة،  :صعدة

                  األمن الغذائي:         
 

 لتغطية تكلفة السلة الغذائية.لكل أسرة لاير يمني  24.000أسرة مبلغ  72التحويالت النقدية غير المشروطة: استلمت ما مجموعة 

 ، وبني ُصريم، والقفلة.رمِ مديريات خ٪ في إطار هذا النشاط في 100تحقيق تغطية بنسبة استطاع المشروع ، وبالتالي

 

مديريتي ُحوث وخِمر، استكمل فريق األمن بالتعاون مع السلطات المحلية في التحويالت النقدية المشروطة لُسبل العيش: منح 

أسرة في مديرية ُحوث  105أسرة في مديرية خِمر، و 92 لـالنقدية المشروطة يم التحويالت الغذائي الطارئ وُسبل العيش عملية تقد

 لاير يمني. 40.000ية مبلغ إضافأسرة  210كدفعة ثانية. وعالوة على ذلك، استلمت 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
•  

 

اريع مياه في مش 9هندسة الصحة العامة  كمل فريقستأ: الصحة العامةهندسة  •

وعالوة على ذلك، . فرداً  966.7مديريتي حبور ظليمة والقفلة، يستفيد منها 

 ،شبكة مياه الجوازات في صعدة% من عملية إعادة تأهيل 95تم استكمال 

تم االنتهاء وقد . افرد 600.17وستوفر هذه الشبكة المياه الصالحة للشرب لـ 

تم استكمال غرفة الضخ ، و3م 150سعة مسلحة من بناء خزان خرسانة 

 الطويلة منطقةفرداً في  630.7هذا الخزان %. وسيستفيد من 80بنسبة 

 صعدة. بمديرية سحار في محافظة

والحديدة حجة محافظتي في المياه إدارة لجان تدريب: 6 الشكل . 

 المياه شبكات أنظمة تأهيل إعادة: 7 الشكل
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خزانات لحصاد مياه  2فريق هندسة الصحة العامة التابع ألوكسفام بإعادة تأهيل : قام إعادة تأهيل خزانات حصاد مياه األمطار

ي ُصريم. وعالوة على ذلك، قمنا بإعادة تأهيل خزان لحصاد مياه األمطار في مديرية حبور ظليمة األمطار في مديريتي خِمر وبن

 وحدة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية ونقاط وصول للمياه.وقمنا بتركيب 

مخيم  استفادذلك، وعالوة على من المياه المعالجة.  3م820مخيمي ُحوث والقفلة للنازحين داخلياً بـ تم تزويد  :بالشاحنات نقل المياه

مرفقاً  19قام فريقنا بتزويد ، وباإلضافة إلى ذلك. الصرف الصحي مخلفاتإزالة من للنازحين داخلياً في مديرية خمر  الدحاض

 صحياً بالمياه المنقولة بالشاحنات في مديريات حبور ظليمة، وبني ُصريم، والقفلة.

الوقود ألربعة مشاريع مياه )مشاريع المياه في خمر، وُحوث، وشهاره، استمرت اوكسفام بتقديم دعم إعانات  الوقود: إعانات

 الصالحة المياه توفيروالصوملي( والتي تضررت نتيجة الحصار وارتفاع اسعار الوقود. وقد قدمت أوكسفام الوقود لضمان 

 ث، وشهاره، والسودة. أسرة في مديريات خِمر، وُحو 179.9 لـ للشرب

 

 

   

 

 

، مع جلسة توعية صحية في المنازل والمدارس 104قام متطوعي الصحة المجتمعية بإجراء : تعزيز الصحة العامة •

، ومعالجة المياه، وسلسلة المياه اآلمنة، وغسل تسهاالالكوليرا ومكافحتها، وإدارة االوباء التركيز على الوقاية من 

، وُحوث، والقفلةوالنظافة الشخصية في مديريات حبور ظليمة،  ة،التنظيف البيئيت حمال، والعراءفي التغوط ، واليدين

استطاعت منظمة أوكسفام الوصول إلى ، طفل(ل)نهج طفل  المدرسي ينادي الصحالخالل ومن  وخِمر.وبني ُصريم، 

امة في محافظة تعزيز الصحة الع ألنشطة اً يوضح الجدول التالي ملخصومدرسة.  24في  اً طالب 855ما مجموعه 

 ن.عمرا

مديريات بني ُصريم، وحبور بالتعاون مع مكاتب الصحة في  الكوليرا: حقائبتوزيع 

من  270.2فرد ) 2500على شخصية حقائب النظافة القمنا بتوزيع ظليمة، والقفلة، 

 120قطع من صابون الجسم ) 6 على حقيبةتحتوي كل ومن اإلناث(.  230الذكور و 

 20)مياه لل وعبوتين بالستيكية، كجم( 2.5)وكيس من مسحوق الصابون ، ملغ(

 /كيس 14)محاليل اإلماهة الفموية  2و ، لتر( 22)و دلو ، لتر( 1إبريق )و، لتر(

ممارسات النظافة يسير ملغ( للمساعدة في ت 67كلور )أشرطة  3( ، وملغ 20.5

 الجيدة.

جلسة توعية بالنظافة الشخصية في  28قام متطوعي الصحة المجتمعية التابعين لمنظمة أوكسفام بإجراء  جلسات التوعية والرصد:

رسائل غسل اليدين لتعزيز ( مع فتاه 831 فتى، و 804و، امرأة 152.1رجل، و  172.1) فرداً  959.3 استفاد منها مدينة صعدة

م الممارسات لتقييأسرة  560الصحة المجتمعية جلسات رصد لـ  وعالوة على ذلك، اجرى متطوعي بين أفراد األسرة. اتالممارس

 أسرة. 490 في أوساطرضية مستويات مُ  ، وقد لوحظ وجودالصحية الجيدة

 عدد األسر عدد األفراد كمية الوقود )لتر( اهإمدادات المي المديرية

 4.349 30.444 36.000 مشروع مياه خِمر خِمر

 1.020 7.139 15.000 ثمشروع مياه ُحو ثُحو

 2.286 16.000 3.000 مشروع مياه شهاره شهارة

 1.524 10.668 4.500 مشروع مياه الصوملي السودة

 الشكل 8: كميات الوقود المقدمة ألربعة مشاريع مياه 

 األنشطة المديرية
 تقسيم المستفيدين

 اإلجمالي فتيات فتيان رجال نساء األسر

خِمر، والقفلة، 

وحبور ظليمة، 

 وُحوث، وبني ُصريم

 تعزيز النظافة الشخصية

 

4.229 

 

6.092 

 

6.341 

 

8.756 

 

8.413 

 

33.831 

 

 2500 توزيع حقائب الكوليرا

 

230 

 

2270 

 

0 0 5000 

 

خِمر، والقفلة، 

وُحوث، وبني 

 ُصريم.

توزيع حقائب النظافة 

 الشخصية

2000 

 

  
1104 

 

896 

 

4000 

 

 42.831 9.309 9.860 8.611 6.322 8.729 اإلجمالي

 عمران محافظة في الكوليرا حقائب توزيع: 9 الشكل
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 (محافظة تعز )مكتب الحوبان/ التربة: 

 .)عد فردي( 614.163يدين الذين تم الوصول اليهم: عدد المستف

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

 تدريبات تعزيز الصحة العامة(.

الشمايتين، والُمظفر، وصاله، والقاهرة، والصلو، المديريات: 

وشرعب السالم، وشرعب الرونه، ومقبنة، والمعافر، والتعزية، 

 سراخ.وماويه، والم

 

                  األمن الغذائي:     

التحويالت النقدية غير المشروطة في إطار تمويل وزارة  الثالثة من توزيعنفذ فريقنا الجولة : التحويالت النقدية غير المشروطة

 توزيعاألولى والثانية من أسرة في مديريتي الشمايتين والمعافر، كما استكمل الفريق ايضاً الجولتين  1.684الخارجية األلمانية لـ 

أسرة في نفس المديريتين. وعالوة  3.081التحويالت النقدية غير المشروطة في إطار تمويل وزارة التنمية الدولية البريطانية لـ 

 مديرية المسراخ.في  أسرة 579لـ التحويالت النقدية غير المشروطة  تم إجراء الجولة الثالثة من توزيععلى ذلك، 

 

مديريتي المعافر للقرى المستهدفة في  مرحلة أولىك حقيبة من األدوات والمواد اإلسمنتية 478قام الفريق بتوزيع  قابل العمل:النقد م

 والشمايتين.

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
•  

 

 

 

 

 

 

 

 كافة ضمن المستهدفون وصف النشاط

 الحالية المانحة الجهات

الذين تم الوصول اليهم في 

)وليس العدد  2018يناير 

 التراكمي(

تعزيز الصحة العامة )زيارات لألسر، وجلسات توعية، 

 وفعالية عامة(

83.500 2.090 

 1.300 14.000 الحمالت البيئية

 93.947 37.494 شاحنات نقل المياه/ الوايتات )كلورة(

 93.947  المزدوج العد دون التراكميالعدد 
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 )مركز عدن )مكتب عدن والضالع: 

 331.570: جمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهمإ

 مستفيد )عد فردي(.

 المحافظات: عدن، ولحج، والضالع، وابين.

 

                  األمن الغذائي:   

تم توزيع مستحقات جولتين من التحويالت  :التحويالت النقدية غير المشروطة

أسرة نازحة، في  ٢٦٧منها ، اسرة ٢٨٣النقدية غير المشروطة لما مجموعه 

لاير يمني  29.500مديرية المضاربة بمحافظة لحج، حيث استلمت كل أسرة مبلغ 

يعانون أفراد أسرة بها  160لكل جولة. وباإلضافة إلى ذلك، استلمت ما مجموعه 

التحويالت النقدية غير  جولتين منمستحقات فشل الكلوي من السرطان وال

 29.000الضالع بمحافظة الضالع، حيث استلمت كل أسرة  المشروطة في مديرية

  لاير لكل جولة.

  

 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
•  

 

هندسة الصحة العامة التابع  فريق انتهى: هندسة الصحة العامة •

مديرية المضاربة مرحاضاً للطوارئ في  174ألوكسفام من بناء 

 ة نازحة.أسر 174استفاد منها  بمحافظة لحج،

 

الصحة المجتمعية التابعين  ياستطاع متطوععزيز الصحة العامة: ت •

اسرة من  2.142أسرة من اصل  513لمنظمة أوكسفام الوصول إلى 

لتعزيز النظافة الشخصية خالل حملة التوعية المجتمع المضيف من 

مديريات التواهي، والمنصورة، والشيخ عثمان بمحافظة في  في إطار

أسرة من المجتمعات المضيفة لرفع  540لـ الصحة المجتمعية زيارات منزلية  يعلى ذلك، اجرى متطوع عدن. وعالوة

توعية بالنظافة منزلية للزيارات اجراء باإلضافة إلى  ،لحجالشخصية في مديرية المضاربة بمحافظة وعيهم في مجال النظافة 

  مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.في  أسرة من المجتمع المضيف( 252أسرة نازحة و  30) أسرة 282الشخصية لـ 

 

التابع  النوع االجتماعي والحماية تعزيز الصحة العامة، بالتعاون مع فريق قام فريق: يةصحة المجتمعال بناء قدرات متطوعي

رجالً(  19امرأة و  29متطوعاً ) 48م تدريب تحيث  ،بإجراء دورات تدريبية للمتطوعين في محافظة لحجلمنظمة أوكسفام، 

 في مديرية المضاربة.نساء ورجل واحد(  5متطوعين ) 6و والمسيمير المالح  مديريتيفي 

 

 مستجدات برنامج المناصرة: 

 

الدولية  اتبيان مشترك للمنظمبشكل كامل، ووقع الفريق على  فتح ميناء الحديدةالمناصرة والحمالت على الحاجة إلى شدد فريق 

 يسلط 15بياناً صحفياً منفصالً فريق الأصدر وعالوة على ذلك، . بشكل كامل الميناءنحو رفع الحصار عن للدفع  14غير الحكومية

                                                           
14 https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-16/aid-agencies-urge-complete-opening-

yemens-main-port  
15 https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-18/yemen-still-starved-food-and-fuel-after-

month-long-suspension  

المضاربة مديرية في طارئ مرحاضا 174 من واحد: 11 شكل . 

 المشروطة غير النقدية التحويالت من الثانية الجولة: 10 الشكل

الضالع مدينة في الكلوي والفشل السرطان لمرضى  

https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-16/aid-agencies-urge-complete-opening-yemens-main-port
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-16/aid-agencies-urge-complete-opening-yemens-main-port
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-18/yemen-still-starved-food-and-fuel-after-month-long-suspension
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-18/yemen-still-starved-food-and-fuel-after-month-long-suspension
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بشأن  غير الحكومية الدولية اتعلى بيان مشترك للمنظم ايضاً  وقع الفريق ، كماثار المترتبة على إغالق الميناءاآلالضوء على 

 .16سانية الشاملة في اليمنإطالق العمليات اإلن

بياناً صحفياً يسلط الضوء  أصدر الفريق مؤقتاً في الحوبان،إغالق مكتبنا دى بدوره إلى القتال في محافظة تعز والذي أمع تصاعد و

 . 17إنهاء القتال بشكل فوريالوضع ويدعو إلى على 

 هذان التقريران ، حيث سلطفي اليمناإلنسانية  فامأوكس ستجابةال 19ونوفمبر 18تقارير الوضع لشهري ديسمبرقام الفريق بنشر 

 تمت مشاركة التقريران مع المنظمات غير الحكومية المحلية.الضوء على اإلنجازات الرئيسية في برنامجنا و

 

  مستجدات برنامج الحماية: 

 

حول أوكسفام تدريباً لمدة أربعة أيام لشركائنا المحليين  في منظمة حمايةالأجرى منسق 

 اً مشارك 24. واستهدف التدريب حماية والمبادئ اإلنسانية والعمل أثناء الطوارئال

، محافظات تعز، وحجة، والحديدةفي  محلياً  اً شريك 14 يمثلونرجال(  9امرأة و  15)

 وعمران.

 

  النوع اإلجتماعيبرنامج  مستجدات: 

 :955.14المستفيدون 

 124 التابع ألوكسفام الدعم لـ قدم فريق النوع اإلجتماعيعمران ، محافظة في 

تعيلها نساء، حيث تلقت تلك األسر تحويالت نقدية مشروطة أسر  7أسرة ، منها 

ثالث نساء فيما قامت  ،قامت ثالث نساء بزراعة الذرةولتعزيز سبل عيشهن. 

النوع  حرص فريقوالخضراوات مثل الطماطم والبطيخ. بزراعة أخريات 

التأكد من أن النساء سيستفدن من المحصول الذي على االجتماعي التابع ألوكسفام 

بقية في السوق الكميات المت تم بيع ، بينمالالستهالك المنزليتم استخدام جزء منه 

 شراء لوازم منزلية أخرى مثل القمح والسكر.في  نلدعمه

امرأة و  87) اً مشارك 192 منها ستفادالحماية اتعميم النوع اإلجتماعي ودورات تدريبية حول نهج مديرية شفر أجرى فريقنا في 

منتديات  6 ـل والعاملين غير الرسميين. كما أجرى الفريق تدريباً ، ومتطوعي الصحة المجتمعية، من لجان اإلدارةرجل(  105

والحماية، وحقوق المرأة، واالتصال، وإعداد  النوع اإلجتماعي على مبادئحيث ركز التدريب ، (امرأة 38بمجموع  ) نسوية

 القيادة.واالستماع مهارات ، والتقارير

                                                           
16 https://reliefweb.int/report/yemen/ingo-joint-statement-newly-announced-yemen-comprehensive-humanitarian-
operations-plan  
17 https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-29/yemen-escalation-

fighting-taiz-forces-temporary-closure-oxfams  
18 https://reliefweb.int/report/yemen/oxfam-yemen-situation-report-50-31-december-2017  
19 https://reliefweb.int/report/yemen/oxfam-yemen-situation-report-49-30-november-2017  

العيش سبل ألنشطة بهن الخاصة المنح يستلمن نساء: 12 الشكل  

https://reliefweb.int/report/yemen/ingo-joint-statement-newly-announced-yemen-comprehensive-humanitarian-operations-plan
https://reliefweb.int/report/yemen/ingo-joint-statement-newly-announced-yemen-comprehensive-humanitarian-operations-plan
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-29/yemen-escalation-fighting-taiz-forces-temporary-closure-oxfams
https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-29/yemen-escalation-fighting-taiz-forces-temporary-closure-oxfams
https://reliefweb.int/report/yemen/oxfam-yemen-situation-report-50-31-december-2017
https://reliefweb.int/report/yemen/oxfam-yemen-situation-report-49-30-november-2017
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النوع تعميم في محافظة لحج مع التركيز على  يةصحة المجتمعالتدريباً لمتطوعي فريق النوع اإلجتماعي التابع ألوكسفام أجرى 

 االجتماعي والحماية.

مسؤوالً  40لـ  دورتين تدريبيتين في صنعاء، ة اوامأجرى شريكنا المحلي ، مؤسس

، واتفاقية وزارة حول النوع االجتماعي 11من ( رجل 13امرأة و  27) ا ًحكومي

. 1325رقم األمن ، وقرار مجلس لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةالقضاء ع

تلتزم بها وزاراتهم لتنفيذ قرار لسياسة عريضة للقام المشاركون بتطوير خطوط و

 .1325 رقم مجلس األمن

 20بناء القدرات لـ ، تدريب القيادات الشابة مؤسسة تنميةأجرى شريكنا المحلي ، 

وعالوة على ذلك، عدن حول التخطيط االستراتيجي. محافظة مسؤوالً حكومياً في 

 ،في صنعاءمنظمة مجتمع مدني  30تقييماً لـ اجرت مؤسسة تنمية القيادات الشابة 

 والحديدة للمساعدة في بناء قدراتهم. ،وعدن

 

  الشراكةقسم  مستجدات: 

 

 مجال العمل اسم الشريك   محافظةال

 عمران
 المياه والصرف الصحي والنظافة اإلنسانية واالستجابة للتنمية الوطنية المؤسسة

  األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش

 المياه والصرف الصحي والنظافة اإلنسانية واالستجابة للتنمية الوطنية المؤسسة صعدة

 المياه والصرف الصحي والنظافة والطفل منظمة عبس التنموية للمرأة حجة

 الحديدة

 .مؤسسة بادر للتنمية .1

 مؤسسة كل البنات للتنمية. .2

 اتحاد نساء اليمن. .3

 جمعية المستقبل. .4

المياه والصرف الصحي والنظافة، والنوع 

اإلجتماعي، و األمن الغذائي الطارئ وُسبل 

 العيش

 تعز
 منظمة أجيال بال قات. .1

  ية في تعزائتالف اإلغاثة اإلنسان .2

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 األمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش

 صنعاء

 مؤسسة أوام التنموية الثقافية. .1

 اتحاد نساء اليمن. .2

   مؤسسة تنمية القيادات الشابة. .3

 النوع اإلجتماعي

 

 عدن
 جمعية وديان. .1

 مؤسسة أكون. .2

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 النوع اإلجتماعي

   

الشخصية، اتفاقيات فرعية لتدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة  4بشأن توقيع  تعاون الدوليحن نتابع مع وزارة التخطيط والن

 في محافظة حجة. واألمن الغذائي الطارئ وُسبل العيش

 

 :الجهات المانحة ➢

 مجتمعات الكنيسة في المملكة المتحدة.

  مجموعة كوفرا القابضة

 المكاتب والمناطق. -نمية الدولية البريطانيةوزارة الت

 لجنة الكوارث الطارئة

 دائرة الحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية التابعة لالتحاد األوروبي

 برئمؤسسة ال

الحكوميين للمسؤولين أوام مؤسسة تدريب: 13 الشكل . 
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 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

 ليونيسيف(منظمة األمم المتحدة للطفولة )ا

 مؤسسة فيتول

 

  الرصد والتقييم والمساءلة والتعلمقسم  مستجدات: 

 تقسيم المستفيدين: -

  اإلجمالي فتيان فتيات رجال نساء المواقع
 17-5 5تحت  17-5 5تحت  60+  18-59 60+  18-59

 

 20.499  19696 12.796 38.387 12295 36.884 عمران
 

238.956 

 77.018 عدن
 

77.973 
 

78.535 
 

87.970 
 

321.496 

 1.745 لحج
 

1.814 
 

1.675 
 

1.745 
 

6.979 

 774 الضالع
 

804 
 

743 
 

774 
 

3.095 

 11.770 النوع اإلجتماعي
 

3.185 
     

14.955 

 614.163 84.964 89.630 81.683 86.105 1.246 133.361 1.197 135.977 تعز

 343.223 69.782 33.939 67.397 24.333 20.359 55.004 19.562 52.847 شفر

 االجمالي
        

1.542.867 

 


