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أأحدثث تطوررااتت االوضع ااإلنساني   
 

 فبراايیر عن ووضع تقريیرأأصدرر مكتب تنسيیق االشؤوونن ااإلنسانيیة االتابع لألمم االمتحدةة 
 االشديیدووكشف االتقريیر عن ااستمراارر االتذبذبب االشحن٬، ووووااررددااتت االغذااء وواالوقودد إإلى االيیمن. 

فقد ددااتت مقاررنة بالشهھر االسابق. في االوااررددااتت٬، حيیث اانخفض االحجم ااإلجمالي للواارر
٬، في حيین لوحظ ااررتفاعع أأسعارر االغذااء %24ترااجعاتت ووااررددااتت االغذااء ااإلنسانيیة بنسبة 

% من 15% عما كانت عليیهھ قبل االصرااعع. أأما ووااررددااتت االوقودد فقد بلغت 7بنسبة 
 عع% عما كانت عليیهھ قبل ااندال55اررتفعت أأسعارر االوقودد بنسبة فااالحتيیاجاتت االشهھريیة٬، 

كذلك أأشارر االتقريیر إإلى اانخفاضض أأعداادد االسفن االتي ررست في االمواانئ٬، ووأأررجعت االصرااعع. 
ووغرااماتت  إإلى تزاايید االتحديیاتت االبيیرووقرااططيیة٬، ووااررتفاعع تكاليیف االتأميین٬، ااالنخفاضضهھھھذاا 

االحدوودد ااالئتمانيیة."حولل ن االيیقيیاالتأخيیر٬، ووعدمم   

 االمحاصرةةمناططق االغربيیة اال ااستولى االمقاتلونن االمسلحونن االمحليیونن ووقوااتت االتحالف على
قتالل وواالقصف بالمدفعيیة االثقيیلة وواالقنابل. ووحذررتت منظمة االفي مديینة تعز٬، ووااررتفعت ووتيیرةة 

اايید مخاططر ٬، تتزأأططباء بال حدوودد من أأنهھ "مع تزاايید كثافة االقتالل خاللل ااألسابيیع االماضيیة
ن في االصرااعع."سكانن تعز عالقيیااستمراارر مكوثث   

 

ااستجابة أأووكسفامم  

بددعمم  في االيیمنن ااستجابتت أأووكسفامم لألززمة االررااهھھھنة
فرردًداا 856,450  

	  

حجة وواالحديیدةة 	  
ضمانًا الستداامة إإمدااددااتت االميیاهه٬، بدأأتت أأووكسفامم في إإعاددةة 

شبكاتت إإمداادد ميیاهه في عبس ووحيیراانن٬، كما رربطت  4تأهھھھيیل 
متر بنقاطط توززيیع االميیاهه االتي  2,700شبكة أأنابيیب ططولهھا 

مذكرةة تفاهھھھم حتى ااآلنن٬،  21أأنشأتهھا االمنظمة. كذلك تم توقيیع 
لدعم لجانن االميیاهه االمجتمعيیة لضمانن ااستداامة ووصولل 
ااإلمدااددااتت للمستفيیديین. ووقامت أأووكسفامم٬، كذلك٬، بتوززيیع 

مجموعة أأددووااتت نظافة صحيیة على ناززحيین جددد في  2,548
عبس.  

	  

عمراانن 	  
مع ااستمراارر إإيیصالل االماء بالشاحناتت إإلى االمناططق االمستهھدفة 

تنفيیذ فردًداا٬، ووااصلت أأووكسفامم  54,607في عمراانن٬، لخدمة 
ااسترااتيیجيیة ااالنسحابب من نقل االماء بالشاحناتت٬، حيیث 
توصلت إإلى مذكرةة تفاهھھھم مع هھھھيیئة االميیاهه وواالصرفف االصحي 
االمحليیة في خمر٬، سوفف تسفر عن إإعاددةة تأهھھھيیل شبكة إإمداادد 
االميیاهه في خمر في أأبريیل/نيیسانن٬، ووذذلك فضالً عن خطط 

مرحاًضا جديیًداا للناززحيین. 250أأووكسفامم لبناء   
تعز 	  

	  

توااصل ااالتساعع بحجم ااألنشطة في االمناططق ااألكثر تضررًراا٬، 
متضررًراا من  55,495حيیث تصل شاحناتت االميیاهه يیوميیًا إإلى 

مديیريیاتت بمديینة تعز. ووقد رركز االفريیق في  4االصرااعع في 
االتعزيیة على تعزيیز االنظافة االصحيیة٬، ووقامم بتوززيیع أأددووااتت 

حملة تخلص من االمخلفاتت  30قريیة لدعم  12االتنظيیف في 
فردًداا. ووفي االشمايیتيین تم توززيیع  64,911لصلبة٬، يیستفيید منهھا اا

مجموعة أأددووااتت نظافة صحيیة في ثالثث قرىى.  654  
	  

عدنن 	  
ووااصلت أأووكسفامم ترتيیباتت االشرااء لتوفيیر االمعدااتت لدعم شبكة 
إإمداادد االميیاهه االتابعة لهھيیئة االميیاهه وواالصرفف االصحي في مديیريیة 

وولدعم  ررددفانن (لحج)٬، وومديیريیتي ززنجبارر ووخنفر (أأبيین)٬،
 20,000الع االتي يیعاني فيیهھا أأنشطة االتنظيیف في مديینة االض

من االتلوثث شخص 	  
	  

	  

نصف شهھريیة – 2016آآذذاارر /ماررسس 21  17االعددد  	  	  	  	  

	  

	االووقائع ووااالستجابة ااإلنسانيیة  

	  

 أأووكسفامم االيیمنن
	  

	ااالستجابة ااإلنسانيیة   

 

نساء معيیالتت ألسر ناززحة في االرااجيیة (تعز) تتسلمن قسائم االغذااء 	  
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براامج أأووكسفامم  
	  

حجة وواالحديیدةة  
 

ردًدااف 546,945: عددد االمستفيیديین  
(االحديیدةة)٬، ووعبس٬، ووحرضض٬، ووحيیراانن (حجة) االزهھھھرةة ٬، وواالسخنة٬، ووحيیساالموااقع:   

 
:ااألنشططة  

 
حتى تصل إإلى االناززحيین   ٬،ووااصلت فرقق أأووكسفامم في حجة وواالحديیدةة٬، خاللل ااألسابيیع االقليیلة االماضيیة٬، توسيیع حجم ااالستجابة ااإلنسانيیة

في االمجتمعاتت االمضيیفة. يیرحى ااالططالعع على ااألررقامم االتفصيیليیة  االعاجلة ددااخليیًا٬، ووكذلك إإلى من يیحتاجونن إإلى االمساعدااتت  ااإلنسانيیة
.كل نشاطط من تلك ااألنشطةألعداادد االمستفيیديین من   

 
االنقد مقابل االعمل  

 
مع أأسر تعولهھا نساء من االناززحيین  8 ةة منهھازجلسة نقاشش لمجموعاتت مرك 20من خاللل  بيیاناتتاالجمع  ووااصل االفريیق االميیدااني

إإلى تووفيیرر قددرر أأكبرر منن االتحليیالتت  يیهھددفف االتقيیيیمم٬، ووبني قيیسس٬، ووأأسلمم. كعيیددنة  	مناططق جديیدةة في حجة٬، وو 3وواالمجتمعاتت االمضيیفة٬، في 
.2016/2017منن االغذذاائي ووموواارردد االررززقق ااستررااتيیجيیة ططووااررئئ ااأل للمخاططرر االحاليیة وواالظظررووفف ااالقتصادديیة لألسرر٬، لتستندد إإليیهھا  

االميیاهه وواالصرفف االصحي وواالنظافة  

	  
االميیاهه  

توااكب اانسحابب أأووكسفامم من نقل االميیاهه بالشاحناتت٬، ااضطالعهھا باألنشطة االتاليیة٬، خاللل االفترةة االتي يیغطيیهھا االتقريیر٬، لضمانن ووجودد 
فردًداا): 202,468مستفيیدةة ( أأسرةة 28,924إإمدااددااتت ميیاهه مستداامة لدعم شبكاتت إإمداادد االميیاهه االتي تخدمم   

o في عبس ووحيیراانن٬،  من خاللل تعاقدااتت خدميیة مع أأنظمة تزوويید ميیاهه  4مداادد ميیاهه ضمن إإبدء إإعاددةة االتأهھھھيیل االسريیعة لشبكة  
كانت أأووكسفامم قد أأنشأتهھا  خزاانًا 20متر٬، بكامل تجهھيیزااتهھا٬،  2,700كذلك رربطت شبكة أأنابيیب٬، بطولل لجانن إإددااررةة االميیاهه. 

غرفف تفتيیش٬، ووصماماتت لضبط تدفق االميیاهه.  5توززيیع أأخرىى مع شبكة إإمداادد االميیاهه٬، ووشمل ذذلك  وونقاطط   
o مذكرااتت تفاهھھھم جديیدةة حولل ددعم  4لجنة إإددااررةة ميیاهه٬، تم توقيیع  17باإلضافة إإلى مذكرااتت االتفاهھھھم االتي كانن قد تم توقيیعهھا مع  

ميیاهه جديیدةة٬، في عبس٬، ووحيیراانن٬، وواالزهھھھرةة٬، لضمانن  لجانن إإددااررةة 4مع  ٬،االوقودد٬، ووددعم تشغيیل ووصيیانة شبكاتت إإمداادد االميیاهه
ااستداامة ووصولل ااإلمدااددااتت للمستفيیديین.  

o لجنة إإددااررةة ميیاهه لدعم إإمدااددااتت االميیاهه٬، ليیصل بذلك إإجمالي  23لتًراا من االسوالرر (االديیزلل) على  9,750قامت أأووكسفامم بتوززيیع  
لتًراا. 24,450ددعم االسوالرر منذ فبراايیر/شباطط إإلى   

o /تحسيین ااآلبارر.تأهھھھيیلم االفني لتحديید أأوولويیاتت إإعاددةة ل إإجرااء االتقيیيیصتواا   
o ة مديیناالغاططسة وولوحاتت االتحكم في مراافق هھھھيیئاتت االميیاهه وواالصرفف االصحي االمحليیة في  ضخاتتفريیقنا في تركيیب االم بدأأ 

أأسرةة. 17,502ة٬، وومديیريیة مبيین لتوفيیر إإمدااددااتت االميیاهه لـ جح  

تعززيیزز االصحة االعامة  
 

أأسررةة للقيیامم  11,767فررقق االمستفيیدديینن منن ناززحيینن وومجتمعاتت مضيیفة في أأنشططة تعززيیزز االنظظافة االصحيیة؛ حيیثث قامتت بتعبئة االأأشرركتت 
أأسررةة في ثالثث مدديیرريیاتت لمتابعة االتغيیرر في سلووكيیاتت االنظظافة االصحيیة. كذذلكك قامم  ٬11,811، فضالً عنن ززيیاررةة حملة نظظافة بيیئيیة 496بـ 

أأسررةة لتنظظيیفف  12,700حملة تنظظيیفف جررااكنن٬، حفززتت  479جلسة تووعيیة غسلل االيیدديینن٬، وو 364متططووعوو االصحة منن االمجتمع بإجررااء 
جرركنن. 24,489  

االصررفف االصحي  
اانتهھاجج مقارربة مبتكررةة مستنددةة إإلى االملكيیة٬، بغيیة تحسيینن قق االميیاهه وواالصررفف االصحي وواالنظظافة في بعدد االتشاوورر مع االمجتمع٬، بددأأ فرريی

ووااتفقق االفرريیقق االططووااررئئ. االمستفيیدديینن٬، ممنن ال يیفضلوونن ااستخدداامم االمررااحيیضض االمشترركة٬، إإلى مررااحيیضض  ووصووللاالصررفف االصحي ووززيیاددةة 
ح االبالستيیكيیة٬، ئغططاء٬، ليیحلل محلل االمررحاضض االمعددني ذذيي االصفا ييمصممم محليًیا٬، ووذذ يیننلمستفيیددوونن على نمووذذجج مررحاضض منن االططوواا

سنووااتت. 8قلل عنن فضالً عنن أأنن عمررهه ااالفتررااضي ال يیددووالرر٬،  70ليیووفرر ما ال يیقلل عنن   
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أأددووااتت االنظظافة االصحيیة  

اامررأأةة) ووصلوواا مؤؤخرًراا إإلى عبسس. 371ررجال٬ً، وو  2,177مجمووعة أأددووااتت نظظافة صحيیة على ناززحيینن جدددد ( 2,548تمم تووززيیع   

 

عمراانن  
	  

فرردًداا   	54,418: عدددد االمستفيیدديینن 	  
: خمرر٬، ووحووثث٬، وواالقفلة٬، ووبني صرريیمماالمووااقع  

 
 

ااألمنن االغذذاائي   
 

قرريیة في بني صرريیمم ووخمرر٬، وويیتمم حاليًیا تحليیلل  14جلسة نقاشش مجمووعاتت ترركيیزز في  22تمم ااالنتهھاء منن االتقيیيیمم٬، عنن ططرريیقق 
ررهھھھا عنن ططرريیقق ااستجابة االمجتمعيیة االمناسبة االتي يیمكنن تووفيی االخددماتتسعتت االجلساتت إإلى تحدديیدد االمعلووماتت االتي تمم جمعهھا. 

لعملل االمتووقعة.االنقوودد مقابلل اا  
 

فف االصحي وواالنظافةاالميیاهه وواالصر  

إإمددااددااتت االميیاهه  
	  

لتر  13.4أأفراادد (من االناززحيین وواالمجتمعاتت االمضيیفة)٬، بمتوسط  54,607توااصل توفيیر االميیاهه بالشاحناتت في االمناططق االمستهھدفة لخدمة 
موقًعا. 186خزاانن توززيیع ميیاهه في  221يیوميیًا٬، من خاللل دد للفر  

٬، ووتركيیب مضخة غاططسة٬، وومولد.ةضخاالمكذلك أأتم االمقاوولل إإعاددةة تأهھھھيیل شبكة إإمداادد االميیاهه في حوثث٬، ووشمل ذذلك بناء غرفة   

تقديیم عطاءااتت االشرااء٬، للبدء في خمر٬، ووتجريي حاليیًا عمليیة  م االتوصل إإلى مذكرةة تفاهھھھم مع االمؤسسة االمحليیة للميیاهه وواالصرفف االصحيت
خمر في أأبريیل/نيیسانن.مديینة يیاهه في في إإعاددةة تأهھھھيیل شبكة إإمداادد االم  

تعززيیزز االصحة االعامة  
يیة في خمر٬، وواالقفلة٬، ووحوثث بمشارركة كاملة من االمستفيیديین٬، بغيیة تقليیص نسبة ااإلصابة باألمرااضض. حتم تنفيیذ أأنشطة تعزيیز االنظافة االص

ززيیاررةة منزليیة لمتابعة  222جلسة نظافة صحيیة حولل سلسلة االميیاهه ااآلمنة٬، ووأأجروواا  201وونظم االفريیق وومتطوعو االصحة من االمجتمع 
٬، ططفالً  ٬545، وواامرأأةة 278ررجال٬ً، وو 189حملة تنظيیف٬، شارركك فيیهھا  25شخًصا٬، فضالً عن تنظيیم  1,314مماررساتت االنظافة االصحيیة لـ 

في خمر.  

 

االصرفف االصحي  

رااحيیض في مخيیماتت االناززحيین في خمر ووحوثث.من مخلفاتت االم 3مم 141بالتخلص من أأووكسفامم هھد قامم متع  

في مديیريیتي حوثث ووخمر. ااجديیدً  امجتمعيیً  امرحاضً  250بدأأ االفريیق في ااإلجرااءااتت ااإلدداارريیة لبناء   

االتنسيیق  

. كذلك ناقشنا االتنسيیق مع 2016تباحثت أأووكسفامم مع منظمة أأططباء بال حدوودد حولل ددعم نقل االماء بالشاحناتت في خمر بعد ماررسس/آآذذاارر 
اامرأأةة) على مقارربة االنظافة االصحيیة لألططفالل وواالتدرريیب على االصرفف  12مدررًسا (من بيینهھم  30مكتب االصحة االحكومي لتدرريیب 

دررسيیة في االمدااررسس االمختاررةة في خمر ووحوثث.شكيیل نواادديي صحة ممن أأجل تاالصحي   

 

 
تعز  

فرردًداا 153,898: عدددد االمستفيیدديینن  
 

جتمعيیةماالمشارركة اال  
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قرريیة مستهھددفة٬، حيیثث ااستووعبب االمشارركوونن مقاررباتت  17قيیاددةة مجتمعيیة في  29نظظمم فرريیقق أأووكسفامم ووررشة عملل تعرريیفيیة لـ 
أأووكسفامم٬، ووخططة عملهھا٬، وواالتحدديیاتت االتي تووااجهھهھا.  

 
قيیاددةة مجتمعيیة في مدديیرريیة االتعززيیة لتحسيینن قبوولل االمجتمع  28تنظظيیمم ووررشة عملل لررئيیسس االمجلسس االمحلي ووكذذلكك تمم 

بمشررووعاتت ااألمنن االغذذاائي.  
 
	  

ااألمنن االغذذاائي   
. ووقد ااتفق االفريیق مع االلجانن مبرعععيینة٬، في قريیة  اال% من ااألسر٬، على سبيیل 20ااستهھدفت  يعزيیة٬، أأتم فريیقنا عمليیة االتحقق االتاالتفي 
 ٬،قراانةكذلك تم تدرريیب االلجانن االمجتمعيیة في على نقل نقطة االتوززيیع إإلى موضع آآخر٬، العتباررااتت أأمنيیة.  جتمعيیة في قريیة االشرففاالم

على أأساليیب االتعامل مع ااألسر االتي تشتكي من ااالستبعادد من قواائم االتوززيیع.  

.مناططق 9لطعامم في أأسرةة تعولهھا نساء٬، قسائم اا 564أأسرةة٬، من بيینهھا  2,295في االشمايیتيین٬، تلقت   
 

االميیاهه وواالصرفف االصحي وواالنظافة  

االميیاهه   
نقطة توززيیع٬، بمتوسط  60من خاللل  فردًداا متضررًراا من االصرااعع 55,495 إإلى ووااصلت أأووكسفامم أأنشطة نقل االميیاهه بالشاحناتت لتصل بهھا

. ووفي تابعة لمنظمة أأجيیالل بال قاتتنقطة ميیاهه  22نقطة عاملة٬، خاللل فترةة االتقريیر٬،  38ووتم االتخطيیط ألنن تدعم يیوميیًا.  3مم 166
مدهھھھف إإلى االلجنة عاددةة تأهھھھيیل مخطط ميیاهه كما تم تسليیم أأعمالل إإناززًحا على االماء عن ططريیق االشاحناتت٬،  847االشمايیتيین٬، ااستمر حصولل 

االمجتمعيیة  

 
تعززيیزز االنظظافة االصحيیة  

جلسة توعيیة بالنظافة االصحيیة حولل غسل االيیديین٬، وواالتخزيین ااآلمن للميیاهه٬،  141في االمحافظة٬،  االصحة من االمجتمع ومتطوعأأجرىى 
. كذلك نظم االفريیق جلسة في أأحد االفصولل االدررااسيیة عرضض وواالرااجيیة وواالتخلص من االمخلفاتت االصلبة٬، ووحصص االميیاهه في االعزااعز٬،

جموعة مع االتالميیذ حولل ااستخداامم االميیاهه ألغرااضض االنظافة فيیهھا على تالميیذ االمدااحج نظامم حصص االميیاهه٬، كما قامم بتيیسيیر نقاشش م
ووذذلك فضالً عن متابعة ززيیاررةة ألسر لمتابعة االتغيیر في سلوكيیاتت االنظافة االصحيیة.  236أأجرىى متطوعو االصحة من االمجتمع وواالصحيیة. 

قامواا بهھا لألسر. ووتم كذلك تنظيیم  مماررساتت االنظافة االصحيیة االتي تتبعهھا ااألسر في مديینة االتربة وواالعزااعز٬، عن ططريیق االزيیاررااتت االتي
مناططق بعد قيیامم أأووكسفامم بتوززيیع أأددووااتت االتنظيیف االالززمة. 3حملة تنظيیف في  28نحو   

 9,274منهھا  تتقرىى٬، ااستفادد 6حملة إإددااررةة مخلفاتت صلبة في  30قريیة٬، لدعم  12في االتعزيیة٬، قامم قريیقنا بتوززيیع أأددووااتت االتنظيیف في 
فردًداا. 597فردًداا. شارركك في االحمالتت  64,911ة٬، تضم أأسرةة ناززحة وومن االمجتمعاتت االمضيیف  

اززحيین في مناططق وومدررسة تستضيیف ن 4مجموعة أأددووااتت تنظيیف الستخداامهھا في أأنشطة االتنظيیف في  19ووفي االشمايیتيین تم توززيیع 
وواالمكاررمة٬، حيیثث تمم  ةشيیباالررااجيیة بني ٬، كما تمم تنظظيیمم حمالتت تنظظيیفف في االقرراايیشة٬، وواالترربة٬، وواالررااجيیة  	يیشة٬، وواالعزااعز٬، وواالمذااحج٬، وواالقر

جرركنن. 3,611تنظظيیفف   

.مجمووعة أأددووااتت نظظافة صحيیة ووأأووضح للمستفيیدديینن كيیفيیة ااستخدداامهھا 194قامم االفرريیقق بتووززيیع   

مجمووعة أأددووااتت تنظظيیفف للمررااحيیضض االتي تمم بناؤؤهھھھا في قرريیتيینن. 43ززيیع لميیاهه وواالصررفف االصحيیة وواالنظظافة بتووقامم فرريیقق اا  

يیعيیشوونن في مناززلل لمم يینتهھ بناؤؤهھھھا بعدد.  االررااجيیةمجمووعة أأددووااتت شتاء االمتبقيیة منن تووززيیع االشهھرر االماضي على ناززحيینن في  16تمم تووززيیع االـ 
أأسررةة ناززحة في االشمايیتيینن. 200لكك يیصلل عدددد االمستفيیدديینن منن مجمووعاتت أأددووااتت االشتاء إإلى ذذووب  

 

 
االنظافة االصحيیة أأددووااتتمجموعاتت   

خداامهھا.٬، مع االتوعيیة بكيیفيیة ااستاالبدَّيیجةيیرةة وووواالكومجموعة أأددووااتت نظافة صحيیة في مناططق بني محمد٬،  654توززيیع  تم  

 
 
 
 

عدنن وواالمحافظاتت االجنوبيیة  
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ووندعم محافظاتت جنوبيیة٬، هھھھي عدنن٬، وولحج٬، وواالضالع٬، ووأأبيین٬، حيیث تدعم توفيیر االميیاهه وواالصرفف االصحي.  4تعمل أأووكسفامم في 
نسمة في عدنن. كذلك  800,000لميیاهه وواالصرفف االصحي في عدنن بتوفيیر االمعدااتت االالززمة لضمانن ضخ االميیاهه إإلى االمؤسسة االمحليیة ل

أأنشطة تعزيیز  تنظيیماالشوااررعع خاليیة من االمخلفاتت٬، فضالً عن  إلبقاءندعم صندووقق االتنظيیف في عدنن بالمعدااتت ووااألددووااتت االالززمة 
في كٍل من لحج ووأأبيین٬، بدعمهھما  لميیاهه وواالصرفف االصحياالمؤسسة االمحليیة لع م ٬، أأيیًضا٬،تعمل أأووكسفامموومدااررسس.  8االصحة االعامة في 

االمحلي  افةنظالع٬، تخطط أأووكسفامم لدعم صندووقق االنسمة. ووبعد إإجرااء تقيیيیم أأوولي في االض 80,000بالمعدااتت االالززمة إليیصالل االميیاهه إإلى 
نسانن.إإ 20,000االالززمة لنظافة االمديینة٬، وواالتي سيیستفيید منهھا  ووااألددووااتتبالمعدااتت   

 

االميیاهه وواالصرفف االصحي وواالنظافة  

االميیاهه  
لميیاهه المؤسسة االمحليیة لاالتقدمم في ددعم أأووكسفامم لتشغيیل إإمدااددااتت االميیاهه بمستوىى بزيیاررةة ميیداانيیة إإلى محافظة أأبيین٬، لمتابعة فني قامم فريیقنا اال

.وواالصرفف االصحي  
 

في  لميیاهه وواالصرفف االصحيلمؤسسة االمحليیة لإإمداادد االميیاهه  االتابعة لووتوااصل أأووكسفامم االترتيیباتت االدااخليیة لتوفيیر االمعدااتت االالززمة لشبكة 
بشكل غيیر مباشرةة. فردد 70,000سيیستفيید من تلك االمساعدةة مديیريیة ررددفانن (لحج) وومديیريیتي ززنجبارر ووخنفر (أأبيین)؛ حيیث   

 
تعزيیز االصحة االعامة  

ت حضورًراا جيیًداا من مكتب االتعليیم قوونظم ااحتفاالً بهھ في االمدااررسس االمستهھدفة٬، ال بيیومم االميیاهه االعالميأأنهھى االفريیق االترتيیباتت االخاصة 
بعدنن٬، في أأووااخر ماررسس/آآذذاارر.  

نسمة هھھھناكك من  20,000يیقومم االفريیق حاليیًا باإلجرااءااتت االالززمة لشرااء أأددوواا تت لدعم أأنشطة االتنظيیف في مديینة االضالع٬، حيیث يیعاني 
آآثارر االتلوثث االناجم عن االمخلفاتت االصلبة.  
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2015منذذ يیووليیوو/تمووزز   	إإجمالي عدددد االمستفيیدديینن االذذيینن ووصلتت إإليیهھمم أأووكسفامم بخددماتهھا  

	االمدديیرريیة  	االمحافظة  

	االنشاطط  

أأسرر 
مستفيیددةة 

جدديیددةة (هھھھذذاا 
	ااألسبووعع)  

أأسرر 
مستفيیددةة 
	سابقة  

	االعدددد االتررااكمي االحالي  

ااألسرر 
	االمستفيیددةة  

ااألشخاصص 
	االمستفيیددوونن  		أأططفالل  	ررجالل  	نساء    

	االحدديیددةة  

	االززهھھھررةة  

	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  0	  8,882	  8,882	  62,174	  17,669	  18,391	  26,113	  
	خطططط إإمددااددااتت االميیاهه  0	  2,204	  2,204	  15,428	  4,166	  4,628	  6,634	  

	مررااحيیضض  0	  1,474	  1,474	  10,318	  3,052	  2,932	  4,334	  
	تعزيیز االصحة االعامة  0	  16,179	  16,179	  113,253	  32,186	  33,501	  47,567	  
	االمساعددااتت االنقدديیة  	  0	  2,243	  2,243	  15,701	  4,463	  4,643	  6,595	  
	أأددووااتت االنظظافة االصحيیة  0	  5426	  5,426	  37,982	  10,794	  11,235	  15,953	  

	االمساعددااتت االنقدديیة  	االسخنة  	  0	  1,900	  1,900	  13,300	  3780	  3934	  5586	  
	االمساعددااتت االنقدديیة  	حيیسس  	  0	  2,100	  2,100	  14,700	  4178	  4348	  6174	  
	إإصالحح  	االصررفف االصحي  	االحدديیددةة  0	  5,143	  5,143	  36,001	  9,720	  10,800	  15,481	  

	حجة  

	عبسس  

	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  0	  16,712	  16,712	  116,984	  33,247	  34,604	  49,133	  

	خطططط إإمددااددااتت االميیاهه  0	  3,543	  3,543	  24,801	  7,048	  7,336	  10,416	  

	  0	  19,597	  19,597	  137,179	  37,038	  41,154	  58,987	  
	تعززيیزز االصحة االعامة  0	  4,498	  4,498	  31,486	  8,948	  9,314	  13,224	  
	أأددووااتت االنظظافة االصحيیة  0	  1,216	  1,216	  8,512	  2,298	  2,554	  3,660	  

	مررااحيیضض  0	  4,311	  4,311	  30,177	  8,578	  8,923	  12676	  
	االمساعددااتت االنقدديیة  	  0	  2,664	  2,664	  18,648	  5,035	  5,594	  8,019	  
	االنقوودد مقابلل االعملل  0	  2,000	  2,000	  14,000	  3,980	  4,140	  5,880	  
	إإددااررةة االمخلفاتت االصلبة  0	  3,857	  3,857	  26,999	  7,673	  7,986	  11,340	  

	حيیرراانن  
	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  0	  4,029	  4,029	  28,203	  7,615	  8,461	  12,127	  
	تعززيیزز االصحة االعامة  0	  6,196	  6,196	  43,372	  11,710	  13,011	  18,651	  

االصحيیةأأددووااتت االنظظافة  	  2,548	  853	  3,401	  23,807	  6,428	  7,142	  10,238	  

	  

	مررااحيیضض  0	  368	  368	  2,576	  696	  772	  1108	  
	أأددووااتت  	ااإليیووااء  0	  2,422	  2,422	  16,954	  4,578	  5,086	  7,290	  

	إإددااررةة االمخلفاتت االصلبة  0	  4,714	  4,714	  32,998	  9,378	  9,762	  13,858	  
	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  	حرضض  0	  9,518	  9,518	  66,626	  18,935	  19,708	  27,983	  
	خطط إإمدااددااتت االميیاهه االحضريیة  	حجة  	  14,114	  0	  14,114	  98,798	  28,078	  29,225	  41,496	  

	خطط إإمدااددااتت االميیاهه االحضريیة  	مبيین  3,388	  0	  3,388	  23716	  6,403	  7114.8	  10,198	  

	االحدديیددةة ووحجة  	إإجمالي االمستفيیدديینن بددوونن تكرراارر  20,050	  60,633	  60,633	  546,945	  147,675	  164,083	  235,187	  

	عمرراانن  
	خمرر٬، حووثث٬، االقفلة  

	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  0	  7,801	  7,801	  54,607	  14,199	  15,288	  25,121	  
	مررااحيیضض  0	  1629	  1629	  11,403	  2965	  3193	  5245	  

	تعززيیزز االصحة االعامة  0	  7,619	  7,619	  53,319	  21,751	  20,795	  10,773	  
	تووززيیع قسائمم االغذذااء  	خمرر  0	  2826	  2826	  19,852	  5,312	  5,835	  8,705	  

	  	  
	أأددووااتت االشتاء  0	  751	  751	  5827	  869	  725	  4,233	  

	عمراانن  	إإجمالي االمستفيیدديینن بددوونن تكرراارر  0	  7,801	  7,801	  54,607	  14,199	  15,288	  25,121	  

	تعز  

	تعزز  
	تووصيیلل االميیاهه بالشاحناتت  0	  7928	  7928	  55,495	  11384	  11908	  32203	  

	أأددووااتت االشتاء  16	  700	  716	  5,012	  1,353	  1,504	  2,155	  

	االشمايیتيینن  
	أأددووااتت االنظظافة االصحيیة  194	  654	  848	  5,936	  1,602	  1,781	  1,781	  

	تعززيیزز االصحة االعامة  0	  12,271	  12,271	  86,849	  29,312	  19,989	  37,548	  
	إإددااررةة االمخلفاتت االصلبة   	مديینة االتربة  0	  5,252	  5,252	  36,765	  7,875	  7,566	  21324	  

تكررااررإإجمالي االمستفيیدديینن بددوونن  		تعز    210	  21,957	  21,957	  153,898	  42,732	  37,173	  73,992	  
	صيیانة شبكاتت االميیاهه  	مديینة عدنن  0	  11,571	  11,571	  81,000	  21,870	  24,300	  34830	  

	صيیانة شبكاتت االميیاهه  	االحوططة  	لحج  0	  2,357	  2,357	  20,000	  5,400	  6,000	  8,600	  
	االعددد ااإلجمالي  20,260	  104,319	  104,319	  856,450	  231,241	  256,935	  368,274	  

	  


