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  :جهات وروابط االتصال 

 

 :جهات وروابط االتصال  

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

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

 

 :احصائيات حول األزمة 

 عدد سكان اليمن*: 
 مليون نسمة 29.3

 للمياهالمحتاجين 
 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

األشخاص المحتاجين 
 للمساعدات اإلنسانية*:

 مليون شخص22.2 

الذين هم في  عدد السكان
 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  28التمويل المستهدف لمنظمة أوكسفام**: 

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

 المصدر: 

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

عدد المستفيدين 
 المستهدفين**: 

 مليون  1.2
 

 عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم**:
 مستفيد1.718.688

 

 اإلنساني: مستجدات الوضع 

التي يناير بسبب االشتباكات  28استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحالتها من مطار عدن بعد إغالقه في فبراير  1في  •

 . 1في عدنموالين للحكومة لين للمجلس االنتقالي الجنوبي وبين موااندلعت 

ت موانئ عدن حرية الدولية قد أعلنفبراير أن المنظمة الب 7، في الجبواني، صالح حكومة بن دغرفي  النقلصرح وزير  •

 2.في هذه الموانئ عملياتها، مما يعني أن المزيد من الشركات ستعاود ةآمنوانئ كم والمكال

فبراير ان الجيش اليمني عثر على كميات كبيرة  9في عبدالرقيب فتح، ، حكومة بن دغرصرح وزير اإلدارة المحلية في  •

من المساعدات المنهوبة في منازل قادة حوثيين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعد سيطرة الجيش على المدينة. ودعا 

 .3كيفية وصول هذه المساعدات إلى القادة الحوثيينإجراء تحقيق فوري وشامل حول أسباب وفتح األمم المتحدة إلى 

مركز غسيل  لتزويدفبراير  10نداء استغاثة في  ،كبر مستشفى حكومي في محافظة ذمار، هيئة مستشفى ذمار العامأطلق أ •

 التي تمكنه من االستمرار في تقديم الخدمات اإلنسانية وإنقاذ حياةمحاليل متطلبات جلسات غسيل الكلى واألدوية والبالكلى 

 هذا. يأتي 4المركز على وشك إيقاف جميع العمليات بسبب نقص اإلمداداتحيث أن  ،مريض فشل كلوي 200أكثر من 

، اضطرت أربعة مراكز 2015وتيرة الصراع في مارس  بعد يومين فقط من إعالن منظمة أطباء بال حدود أنه منذ تصاعد

                                                           
1 

https://www.facebook.com/YemenAirways/photos/a.1014232491977031.1073741844.501927169874235/1583223
 eater721744569/?type=3&th 
2 http://sabanew.net/viewstory.php?id=28699  
3 http://sabanew.net/viewstory.php?id=28810  
4http://www.saba.ye/ar/news487537.htm  
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 تابعونا على:

 

https://arabic.oxfam.org/ اليمن 

  -Oxfam Yemen أوكسفام اليمن 
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ة الدولية للصليب األحمر وبعد يومين من إعالن اللجن، 5إغالق ابوابها إلىمركزاً  32 بالغ عددهامن مراكز غسيل الكلى ال

وتحتاج مراكز غسيل الكلى . 2015اندالع الصراع في  عام منذيموتون كل في اليمن  % من مرضى الفشل الكلوي25أن 

عدم  وذلك من اجل ضمان رواتب الموظفينلتغطية وتمويل  إلى المزيد من إمدادات غسيل الكلى، واجهزة غسيل الكلى،

 .6مريض 4400مرضى الفشل الكلوي في اليمن البالغ عددهم في اوساط ارتفاع معدل الوفيات بشكل أكبر 

دوا بعد أن كانوا في البحر قبالة السواحل اليمنية على ق  ف    إثيوبياً مهاجراً  22ن فبراير ا 9ظمة الدولية للهجرة في المن أعلنت •

ساعة  24النساء اإلثيوبيين إلى ساحل محافظة شبوة اليمنية خالل الـ من الرجال و 602جلبت  أربعة قواربواحد من 

 .7ذلك الوقت الماضية

في تعز مؤخراً ن النزاع المتصاعد إفبراير  5، في باسم األمين العام لألمم المتحدة، ستيفان دوجاريكأعلن المتحدث  •

. ووفقاً 2017منذ ديسمبر  الجنوبيةات شخص إلى عدن وغيرها من المحافظ 47.000والحديدة قد أدى إلى نزوح نحو 

ديسمبر  1منذ  أضطرو للنزوح جميع أنحاء البالدمن شخص  85.000، فإن أكثر من للمفوضية العليا لشؤون الالجئين
 .9العنف في اليمن وتيرة بسبب تصاعد 82017

لمتحدة المركزي صندوق األمم امن  ون دوالر أمريكي من منحة جديدة مقدمةملي 9.1تعتزم منظمة الصحة العالمية استخدام  •

المناطق المحيطة في من الضعفاء شخص  630.000جل تقديم مساعدات صحية عاجلة إلى أطوارئ من لمواجهة ال

لمضيفة. وبموجب الدعم اشخص من المجتمعات  441.000نازح داخلي و  189.000، بما في ذلك بصنعاء والحديدة

لة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء الحوامل اعدات صحية عاجمسستقدم المنظمة ، المقدم من الصندوق

 10، والنازحين داخلياً ذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والجرحى، واألطفال الوالمرضعات

لدعم المرافق الصحية  اً مليون لتر من الوقود مطلوب شهري 4.3أن ما مجموعه  أعلن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية •

 .11للكتلجميع أنحاء اليمن وفقًا لما تحدده الوكاالت الرائدة وفروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في 

 ثة موانئ يمنية )اثنتان في المخا، وواحدةرافعات في ثال 4مذكرة تفاهم لتوريد وتركيب  وقع الصندوق السعودي للتنمية •

إلى  سيؤدي تركيب الرافعات األربعةو. 12الشاملة في اليمنإلنسانية وواحدة في المكال( ضمن خطة العمليات ا ،في عدن

االستيعابية طاقة الستزداد طن من البضائع، و 36.000 استقبال من تعزيز قدرة الموانئ اليمنية، حيث سيتمكن ميناء المخا

من  طن بدالً  85.000 طن، فيما سيكون ميناء المكال قادراً على استقبال 713.000طن إلى  437.000من  ميناء عدنل

 .13طن 000.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 risk-lives-patients’-failure-renal-puts-conflict-http://www.doctorswithoutborders.org/article/yemen  
6 death-risk-ntspatie-dialysis-kidney-thousands-war-cost-hidden-https://www.icrc.org/en/document/yemen  
7 yemen-off-missing-migrants-ethiopian-22-says-09/un-02-https://www.usnews.com/news/world/articles/2018  
8 https://www.un.org/press/en/2018/db180205.doc.htm  
9-rage-hostilities-weeks-10-displaced-people-org/news/briefing/2018/2/5a7d68a04/85000http://www.unhcr. 
 yemen.html#-across 

10 yemen-needs-health-urgent-support-million-us91-leasesre-https://reliefweb.int/report/yemen/un  
11 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20180206_Humanitarian_Update_Issue_1.pdf  
12 http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1717204  
13-//www.saudiembassy.net/news/ychohttps:,  http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1717205 
 ports-yemeni-different-three-delivered-be-cranes-announcements-delivery-aid 
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 :مستجدات برامجنا اإلنسانية 

 

 :محافظتي حجة والحديدة 

 )عد مفرد(. 414.434إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول إليهم: 

المديريات: عبس، وحرض، وحيران، وأفلح اليمن، وكعيدنه، 

 وخيران الم حرق، والشاهل )محافظة حجة(.

هرة،   والس خنة، وحيس، والخوخة )محافظة الحديدة(.الز 

                  األمن الغذائي: 
 

استلمت النقد المشروط مقابل العمل ومنح التحويالت النقدية غير المشروطة: 

شخصاً مستحقات  73.248أسرة مكونة من  10.464 ما مجموعه

قرية رئيسية في مناطق بني  62 التحويالت النقدية غير المشروطة في

ن، ومطوله، وبني ثواب بمديرية عبس. وعالوة على ذلك، قدم فريق حس

األمن الغذائي الطارئ وس بل العيش الدعم لشريكنا المحلي، جمعية 

ويالت النقدية غير المشروطة للجولتين المستقبل، في تنفيذ توزيع التح

قرية  13شخصاً في 17.647أسرة مكونة من  2.521األولى والثانية لــ

هرة  .رئيسية في مديرية الز 

 

    المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
 

بتركيب  هندسة الصحة العامة قام فريق: هندسة الصحة العامة •

تعمل بالطاقة الشمسية في المخازن بمديرية عبس،  مضخات 4

منها  تاستفاد، هرةلز  بمديرية ا وقرية القنمة وسوق الخميس

 فرد. 6.055مكونة من  اسرة 865

 
 تم حفرها مؤخراً آبار  3 بتزويدقام فريقنا إعادة تأهيل اآلبار: 

، في مديرية عبسشمسية صغيرة تعمل بالطاقة البمضخات 

  .اً فرد 3253.مكونة من  أسرة 475منها  تاستفاد
 

العامة  الصحةهندسة قام فريق  إعادة تأهيل أنظمة المياه:

سوق الخميس مياه في قرية الحرجة، ومشاريع  3بإعادة تأهيل 

هرة، استفاد منها في  من اسرة مكونة  508.3مديرية الز 

 فرداً. 556.24

 
ن المياه متر مكعب م 663.1 تم تقديم: بالشاحنات نقل المياه

 اسرة مكونة من 475، واستفاد منها المعالجة إلى منطقة عبس

 .فرداً  3253.

 

 

 

 

 

 غير النقدية التحويالت توزيع إطالق قبل التوعية جلسة: 1 الشكل

 حجة بمحافظة عبس مديرية في المشروطة

 في المياه لمضخات الشمسية الطاقة أنظمة تركيب: 2 الشكل

 .الحديدة بمحافظة الُزهرة مديرية

 بمحافظة الزهرة مديرية في المياه مشاريع تأهيل إعادة: 3 الشكل

 الحديدة



 الحدي سيف: التقرير كاتب                                                                                   2018 فبراير 28 حتى 52الوضع الشهري رقم  تقرير| اليمن في اإلنسانية أوكسفام منظمة استجابة

4 
 

 في كل موقع. المستفيدين الذين تم الوصول إليهمعدد : يوضح الجدول أدناه تعزيز الصحة العامة •

 المستفيدون المستهدفون المواقع

 األفراد عدد األسر

 74.599 10.657 هرهعبس وحيران والز  

 45.500 6.500 عبس

 160.300 22.900 عبس، وخيران المحرق، وأفلح اليمن

 36.862 5.266 وكعيدنةعبس 

هرة  25.564 3.652 عبس، وحيران، والز 

 117.677 16.811 عبس

 460.502 65.786 اإلجمالي

واشراك الشخصية من خالل أنشطة تعزيز النظافة فرداً  85.581٪ من السكان المستهدفين البالغ عددهم 90تم الوصول إلى  -

هرة.  في المجتمع  مديريات عبس، وحيران، والز 

 عبس. مديريةالنظافة الشهرية في  مستوطنة للنازحين داخلياً مستلزماتأسرة في  3800استلمت  -

 عبس.اشراك المجتمع في مديرية ( من خالل تعزيز النظافة وعدد تراكمي) شخصاً  57.840تم الوصول إلى  -

 فرداً "عدد تراكمي"( 34.321ن مكونة مأسرة  903.4فرداً )أي  412.48٪ من السكان المستهدفين البالغ عددهم 71 استلم -

 النازحين داخلياً. تجمعاتفي مديرية عبس خارج  الشخصية النظافة ستلزماتم

 

 :محافظتي عمران وصعدة 

 )عد مفرد(. 205.217 اجمالي المستفيدين الذين تم الوصول اليهم:

 المديريات: 

ريم، وحبور ظليمة، والقفلة، والمدان،  عمران: وث، وبني ص  ر، وح  خم 

 وشهارة، والسودة.

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

 

                  األمن الغذائي:       
 

أسرة نازحة في  961.1ما مجموعه حصل : غير المشروطة ةالتحويالت النقدي

ث، وبني  ر، وحو  ريم، والقفلة بمحافظة عمران، على مستحقاتهم مديريات خم  ص 

لاير  29.500من التحويالت النقدية غير المشروطة، حيث استلمت كل اسرة 

 يمني.

 

    المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:
 

 ،بالطاقة الشمسية المياه تركيب نظام ضخو ،متر مكعب 150 ته: استكمل الفريق بناء خزان سعالعامةهندسة الصحة  •

الطاقة الشمسية بقام الفريق بتركيب نظام ضخ وعالوة على ذلك،  فرد. 7.630، يستفيد منها حارسوغرفة ضخ في منطقة 

 من الفريق انتهىمحافظة صعدة، بالجوازات  في منطقةوشخص.  6000لدعم مديرية سحار الحمزات بفي منطقة في بئر 

ريم  مياه األمطار فيحصاد فرد. وقام الفريق بإعادة تأهيل صهاريج  17.600تأهيل شبكة مياه تصل إلى  مديريتي بني ص 

ر. و ، والصعدا، هحيثمشاريع مياه شمسية في تعمل بالطاقة ال مضخات 3قام الفريق بتركيب مديرية حبور ظليمة،  فيوخم 

 .ةوالجحف

 

للنازحين  والدحاضوث ح   تجمعاتمتر مكعب من المياه المعالجة إلى  710 تقديمتم  بالشاحنات وإزالة الحمأة: نقل المياه

ر، في  داخلياً  للنازحين الدحاض تجمعوفي . داخلياً  لتحسين  الصرف الصحي إزالة الحماة منتم تنفيذ نشاط مديرية خم 

 التغوط في العراء.الحد من الوصول إلى مرافق الصرف الصحي و

في  المشروطة غير النقدية التحويالتتوزيع : ٤ الشكل
 مديرية خِمر بمحافظة عمران
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ر لتر من الوقود إلى  36.000قدمت أوكسفام دعم الوقود:  في الحصول أسرة  4.349لدعم مشروع المياه بمديرية خم 

 على مياه آمنة.

 

المنازل في مديريات القفلة،  فيجلسات توعية  الصحة المجتمعية من متطوعيمتطوع  24 نظم :تعزيز الصحة العامة •

ر بمحافظة عمران، ريم، وخم  ث، وبني ص  ، تسهاالاالمع التركيز على الوقاية من الكوليرا ومكافحتها، وإدارة  وحو 

تعبئة فريقنا جلسات  نظم في مديرية القفلة، صحةالومعالجة المياه، وغسل اليدين، وإدارة النفايات. وبالتنسيق مع مكتب 

بال  الكوليرا في قرية /ة الحادةالمائي تسهاالمجتمعية حول االوتوعية  حاالت يشتبه في إصابتها  7تم اإلبالغ عن حيث )الع 

 أسرة. 70الجلسات من هذه  استفادبالكوليرا(. 

 

إلى مستلزمات النظافة حقيبة من  2.000بتوزيع تعزيز الصحة العامة قام فريق لكوليرا: ا حقائب مستلزماتتوزيع 

ر. وتحتوي كل حقيبة على  2.000 ملغ(، وكيس من مسحوق  120قطع من صابون الجسم ) 6أسرة في مديرية خم 

 2لتر(، و  22لتر(، و دلو مع الغطاء ) 1لتر(، وإبريق ) 20كجم(، وصفيحتي مياه )كل صفيحة سعة  2.5الصابون )

 ملغ(. 67أشرطة كلور ) 3ملغ( ، و 20.5محاليل اإلماهة الفموية )

 

رجل،  1.172) فرد 3.959جلسة توعية استفاد منها  28الصحة المجتمعية  يوعمتط نظم :الشخصيةلتوعية بالنظافة ا

 .فتاة 831فتى، و  804، وامرأة 1.152و 

 

معلم من  24بتنظيم تدريب لـ  ،، المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانيةالمحلي قام شريكناتدريب المعلمين: 

هدف التدريب إلى تزويد المعلمين بالمهارات وساقين وحيدان. مديريتي نساء( في  4و  رجل 20) النادي الصحيمتطوعي 

 .المجتمع ورفع الوعي وحشدوالمعرفة حول تقنيات تعزيز النظافة، 

 

 

 محافظة تعز: 

 )عد مفرد(. 736.716إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول إليهم: 

بالشاحنات إلى مدينة تعز وتدريبات تعزيز )بما في ذلك نقل المياه 

 الصحة العامة(.

الشمايتين، والمظفر، وصاله، والقاهرة، والصلو، المديريات: 

وشرعب السالم، وشرعب الرونة، والمعافر، والتعزية، وماوية، 

 والمسراخ. 

 

                  األمن الغذائي:       
 

األمن الغذائي الطارئ وس بل العيش تسليم مدفوعات التحويالت النقدية  فريق استكمل: التحويالت النقدية غير المشروطة

الشمايتين  في مديريات نساء، تعيلهااسرة نازحة  2.244، منها اً فرد 32.949من  اسرة مكونة 4.707 غير المشروطة لـ

 والمسراخ. افر،والمع

 10.003أسرة مكونة من  1.429بتنفيذ الجولة األولى لـ ل العيش األمن الغذائي الطارئ وس بقام فريق النقد مقابل العمل: 

النقد مقابل العمل لـ تنفيذ أنشطة  وتتواصل عمليةالمعافر. و نساء، في مديريتي الشمايتين تعيلهاأسرة  409، منها فرد

س بل العيش وتعزيز فرص  يةصول المجتمعاألعادة تأهيل خطة النقد مقابل العمل، التي تهدف إلى إ. أسرة أخرى 1.443

نابيب ألفر ح  عمل ، وهابناء جدران لحماية األراضي الزراعية من الفيضانات، وتسوية الطرق وإعادة تأهيلتشمل لمجتمع، ل

 844من أصل  متر 157إعادة تأهيل  وقد تم. الشخصيةالمياه والصرف الصحي والنظافة  بأنشطة برامجالخاصة  المياه

غير مباشر في تسهيل وصولهم إلى السوق  شخص بشكل 39.795 إعادة تأهيلها، واستفاد منها نحومن الطرق المقرر  متر

 فر.االشمايتين والمعمديريتي منطقة مستهدفة في  11مزارعهم في إلى و
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 المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية:       
 

تم حيث  ،الشمايتينمديرية مشاريع مياه في  5بدعم وإعادة تأهيل  هندسة الصحة العامة قام فريق :هندسة الصحة العامة •

 502، استفاد منها فرجة اديممتر من األنابيب لمشروع مياه  2000، وذ بحان مياهمشروع لمن األنابيب متر  2000تقديم 

متر  2000ية بطول أنابيب إضافتقديم تم أسرة نازحة(. وعالوة على ذلك،  42اسرة من المجتمع المضيف و  460اسرة )

 متر 2000، و أسرة نازحة( 128أسرة من المجتمع المضيف و  300)أسرة  428 لمشروع مياه األكمة، استفاد منها

 .اسرة نازحة( 150من المجتمع المضيف و أسرة 415) اسرة 565، استفاد منها لمشروع مياه الشوحط

 

بيئية في نظافة حملة  17تعزيز الصحة العامة ومتطوعي الصحة المجتمعية بتيسير  فريق قامإدارة النفايات الصلبة: 

 فتى(. 151و  ،فتيات 110و  ،رجال 107و  ،امرأة 121) نازح داخلي 489الشمايتين لـ مديرية 

 يةالمجتمعالصحة من متطوعي  5و المجتمع المحلي من قادة  20ـعقدت منظمة أوكسفام ورشة عمل ل: تعزيز الصحة العامة •

القرى الصحة المجتمعية التابعين ألوكسفام في نساء( لبناء وتعزيز قدراتهم المؤسسية لدعم متطوعي  10و  رجل 15)

 .الشخصية المستهدفة وتزويدهم بالمهارات والمعلومات الالزمة حول أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة

 425نازح ) 1.326تين بمشاركة الشماي مديريةجلسة توعية في  75تم تنظيم ما مجموعه  الشخصية: التوعية بالنظافة

المياه، والوقاية من الكوليرا،  استخدام فتى(. وركزت جلسات التوعية على ترشيد 375و  ،فتاة 276و  ،رجل 250و  ،امرأة

 وتنقية المياه. ،والنظافة الشخصية والعامة، وغسل اليدين

 تنظيفلحملة  الصحة المجتمعية وأفراد المجتمع المحلي في مديرية الشمايتين ينفذ متطوع :ئح المياهصفاحملة تنظيف 

(، حيث ساعد فتى 111و  ،فتاة 236و  رجل، 241و  ،امرأة 235) اً شخص 823 المياه(، بمشاركة عبواتصفائح المياه )

 والطين. ،اترشوالف  الصابون و الماءصفيحة مياه باستخدام  194تنظيف المشاركون في 

 

 عدن )مكتب عدن والضالع( محور 

 )عد مفرد(. 362.321إجمالي المستفيدين الذين تم الوصول إليهم: 

 فظات: عدن، ولحج، والضالع، وأبينالمحا

 

 األمن الغذائي:           

استطاع فريق األمن الغذائي  التحويالت النقدية غير المشروطة: •

 15أسرة في  2.668الوصول إلى ما مجموعه  من وس بل العيشالطارئ 

 لاير يمني. 29.000قرية بمحافظة لحج، حيث استلمت كل اسرة 

 وس بل العيشالطارئ األمن الغذائي  قام فريق اللجان المجتمعية:تدريب  •

امرأة( على خطط التوزيع  17و  رجل 24لجان مجتمعية ) 5بتدريب 

قبل وما بعد توزيع التحويالت  ومتطلبات مرحلة ما ،وآلية الشكاوى ،النقدي

النقدية غير المشروطة في مديرية المالح بمحافظة لحج، ومديرية قعطبة 

  بمحافظة الضالع.

    الشخصية:المياه والصرف الصحي والنظافة 
 

ـ الصحة المجتمعية التابعين لمنظمة أوكسفام حمالت توعية بالنظافة الشخصية  ينفذ متطوع تعزيز الصحة العامة: •  1.277ل

سرة. ا 2.142محافظة عدن من أصل بوالشيخ عثمان  ،والمنصورة مديريات التواهي، سرة من المجتمعات المضيفة فيا

من خالل حمالت اسرة  1.732الصحة المجتمعية التابعين ألوكسفام الوصول إلى  يمتطوعوعالوة على ذلك، استطاع 

بمحافظة لحج وفي قريتي في مديرية المالح  والقشاش ة،والمزرع ،لوليالصفي قرى  الصحية في النظافةإشراك المجتمع 

استطاع متطوعي الصحة المجتمعية الوصول إلى لحج. وباإلضافة إلى ذلك،  بشرية وعقان في مديرية الم سيمير بمحافظة

 بمحافظةمديرية قعطبة في  المدامفي قرية  داخلياً اسرة نازحة  30منها ، اسرة  350كافة األسرة المستهدفة البالغ عددها 

 المشروطة غير النقدية التحويالت توزيع أنشطة :٥ الشكل
 لحج لمحافظة التابعة المقاطرة بمديريةفي قرية السودة 
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 لمحافظةخور العميرة بمديرية المضاربة التابعة الزيارات المنزلية. وبالمثل، في قرية ورسائل التوعية من خالل  الضالع

الصحة المجتمعية التابعين ألوكسفام إلى كافة األسر المستهدفة من المجتمع المضيف والبالغ عددها  يلحج، وصل متطوع

 أسرة. 300

 

من أقراص الكلور شريط  1050الفريق بتوزيع  بمديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، قامم افي قرية المدتوزيع الكلور: 

 تعليمات استخدام الكلور. حولتيب ك   350توزيع إضافة إلى  -( اسرة 350لكل أسرة ) اشرطة 3 بمعدل - (ملغ 33)

 

كجزء من انشطة المياه والصرف الصحي في المدارس، قام فريق تعزيز الصحة العامة بتشكيل نوادي الصحة المدرسية: 

نوادي في محافظة  9في مديرية الم سيمير( و  2في مديرية المالح، و  4منها في محافظة لحج ) 6 - نادي صحي 15

تلميذاً  10.981 المستفيدين من أنشطة هذه النوادي الصحية إجمالييبلغ و. في مدينة الضالع( 8في قعطبة، و  1الضالع )

علماً  519و   مدرسة. 15في م 

 

متطوع من متطوعي الصحة  20تعزيز الصحة العامة بتدريب  قام فريق :يةصحة المجتمعالبناء قدرات متطوعي 

 متطوعيلتأهيل . ومعبق والشبوط بمديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحجمن منطقتي نساء(  9رجل و 11المجتمعية )

 من متطوعي 5 تدريبتم أوكسفام، الخاصة ب نظمةاألاستخدام الصحة المجتمعية التابعين لمنظمة أوكسفام وتمكينهم من 

برنامج موبينزي ليتمكنوا  كيفية استخدام محافظة لحج علىالتابعة لطرة االمقمديرية وكسفام من الصحة المجتمعية التابعين أل

من  6حول الصرف الصحي لـ مجتمعي جراء تدريب إأضافة إلى ، حقائب مستلزمات النظافة الشخصيةمن تسجيل 

 رية بمديرية الم سيمير التابعة لمحافظة لحج.شبة في قريمتطوعي الصحة المجتمعية 

 

 مستجدات برنامج المناصرة: 
 

حول موضوع للفنانين اليمنيين مسابقة فنية  فريق المناصرة والحمالتفي اليمن، أطلق النزاع  الثالثة لتصاعد في الذكرى

مارس، وفي شهر في صنعاء وعدن في  المشاركات المقدمة سيتم عرض مجموعة مختارة منو"النساء والحرب". 

 في أبريل.العاصمة األردنية، عمان، 

 المتدهورسلّط الضوء على الوضع اإلنساني  اً صحفي اً بيان، أعد الفريق ه المناسبةدولي باليمن في هذوبالنظر إلى االهتمام ال

حول أهمية الغذاء والماء، وقام فريق  مواضيعفي البالد بأكملها. عالوة على ذلك، أعّد اثنان من الموظفين الميدانيين 

منظمات أوكسفام حول العالم خدمها ستست، حيث الوضع الصعب حول إمدادات المياه في اليمنتعكس  صور تجميعنتاج باإل

 .وسائل اإلعالمفي 

إلى  الخاصمبعوث األمم المتحدة وفي نيويورك للقاء بين مسؤول السياسة في أوكسفام الفريق  جهزوعالوة على ذلك، 

تم تقديم الدعم لمجموعة من النساء اليمنيات اللواتي كتبن رسالة إلى وقد  ، الذي تم تعيينه مؤخراً.اليمن، مارتن غريفيث

 .قادمةالتمثيل المتساوي وإدماج النساء في أي مفاوضات سالم اكدن فيها على  غريفيث

  مستجدات برنامج الحماية: 
. وبناًء 2018الحماية لعام  لكتلة التابعة كعضو في المجموعة االستشارية اإلستراتيجيةفي صنعاء، تم انتخاب أوكسفام 

 بكتلةالخاصة  اإلستراتيجية يساهم في األهداف والتدخالتسو فنياً فاعالً وكسفام دعماً أل التابعبرنامج الحماية  سيقدمعليه، 

 .2018الحماية خالل عام 

 

 16من متطوعي الصحة المجتمعية وأعضاء لجان المياه ) 27تعميم الحماية لـ  عدن، قمنا بإجراء تدريب حول محورفي 

، أكون تعميم الحماية لشريكنا المحلي، مؤسسةحول  اً تدريبكما أجرينا في محافظتي الضالع ولحج.  رجل( 11امرأة و 

 المؤسسة. نساء ورجلين( من 3موظفين ) 5 التدريب حيث حضر

 

  اإلجتماعيالنوع برنامج  مستجدات: 
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اسرة ترأسها  141من بينها اسرة،  330 ، استهدفناعمران محافظة في

أصبحت هذه حيث  ،في مجال األعمال التجارية الصغيرةبتدريبات ، نساء

، أجرى فريقنا تدريباً . إضافة إلى ذلكمشاريع صغيرة األسر حالياً تمتلك

حول النوع االجتماعي وكيفية مراقبة مواردهم  رجل 31امرأة و  47لـ 

 الخاصة، حتى يتعرفوا على كيفية إدارة مشاريعهم الصغيرة.

جلسة توعية حول الزواج المبكر وتأثيراته على التعليم  24أجرى فريقنا 

النوع االجتماعي.  اساس باإلضافة إلى العنف القائم على ،والصحة

  .رم  مديرية خرجل في  170و امرأة  310 واستفاد من هذا التدريب

٪ منهم من النساء، 45،  ومشاركةاً مشارك 33، استهدف فريقنا في تعز 

، مع في تدريب لبناء قدراتهم كشخصيات مؤثرةمن مديرية الشمايتين 

ت لتحديد قضايا النوع االجتماعي والتعامل مع على الكفاءا التركيز

 السلبية.استراتيجيات التكيف 

النوع االجتماعي والحماية لـ حول  ، أجرى فريقنا تدريباً عدن محورفي 

من  10—(إناث 9ذكور و  11) يةصحة المجتمعالمن متطوعي  20

وعالوة على  من مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. 10مديرية الم سيمير و 

رجاًل و  40) اً شخص 68مجموعات نقاش بؤرية لـ أجرى الفريق ذلك، 

 مديريتي المالح والم سيمير بمحافظة لحج.امرأة( في  28

امرأة  90لحج )امرأة في محافظة  180سات ، حيث استهدفت الجلأجرى الفريق جلسات توعية حول األدوار االجتماعية للنساء

 امرأة من محافظة عدن. 90و مديرية المضاربة( امرأة من  90مديرية الم سيمير و من 

امرأة على التخطيط االستراتيجي،  27، حيث تم تدريب بلقيسلشركاء السالم وحفيدات  تدريبات 3، أجرى فريقنا في صنعاء

 امرأة على مهارات المناصرة واإلعالم. 21وتدريب ، النزاعامرأة على مهارات إدارة  26تدريب و

اتفاقية القضاء على جميع أشكال  هم حولوبناء قدرات لتوعيتهمنساء(  4و  رجل 14مسؤوالً حكومياً ) 18أجرى الفريق تدريباً لـ 

( حول رجل 12امرأة و  15مسؤوالً حكومياً ) 27تدريب آخر لـ  اجراء . وتم1325التمييز ضد المرأة وقرار مجلس األمن 

 مهارات المناصرة.

، واتفاقية 1325من األقرار مجلس  حولمنظمات وطنية غير حكومية  10من   وناشطةاً ناشط 21الفريق دورة تدريبية لـ  نظم

 وبناء السالم. القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

  الشراكةقسم  مستجدات: 

 العملمجال  اسم الشريك   المحافظة

 عمران
 المياه والصرف الصحي والنظافة المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية

  األمن الغذائي الطارئ وس بل العيش

 المياه والصرف الصحي والنظافة المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية صعدة

 الصحي والنظافةالمياه والصرف  منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل 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 وس بل العيش

 تعز
 منظمة أجيال بال قات. .1

  ائتالف اإلغاثة اإلنسانية في تعز .2

 والصرف الصحي والنظافةالمياه 

 األمن الغذائي الطارئ وس بل العيش

 صنعاء
 مؤسسة أوام التنموية الثقافية. .1

 اتحاد نساء اليمن. .2

 النوع اإلجتماعي

 

 مديرية في الصغيرة التجارية األعمال في النساء تمكين: 6 الشكل

 عمران بمحافظة خِمر

 خِمر مديرية في المبكر الزواج حول التوعية جلسات: 7 الشكل

 عمران بمحافظة



 الحدي سيف: التقرير كاتب                                                                                   2018 فبراير 28 حتى 52الوضع الشهري رقم  تقرير| اليمن في اإلنسانية أوكسفام منظمة استجابة

9 
 

   مؤسسة تنمية القيادات الشابة. .3

 عدن
 جمعية وديان. .1

 مؤسسة أكون. .2

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 النوع اإلجتماعي

من موظفي  30واستهدفت الشركاء من موظفي أوكسفام و تدريبية حول كتابة المقترحات لكالً وقد تم تنظيم دورة 

 .شريك محلي 14ممثالً من  28أوكسفام و 

 لدعم القيادة اإلنسانية المحلية.حصل الفريق على موافقة تمويل من منظمة أوكسفام أمريكا 
 

 

 

 الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم مستجدات قسم: 

 :تقسيم المستفيدين -

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

 

 عمران

 وصعده

79.326 13.647 42.607 14.204 21.862 5.301 22.753 5.517  205.217 

 80.295 عدن
 

81.381 
 

81.680 
 

91.247 
 

 334.603 

 5.781 لحج
 

6.012 
 

5.549 
 

5.781 
 

 23.123 

 1149 الضالع
 

1194 
 

1103 
 

1149 
 

 4.595 

 736.716 862 104.288 104.874 100.211 100.556 3.375 158.587 2.612 161.351 تعز

حجة 

 والحديدة

62.263 24.796 64.805 25.811 34.454 77.520 44.471 80.314  414.434 

 االجمالي
        

 1.718.688 

 


