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 تطورات الوضع اإلنساني 
 

عن العديد من حاالت النزوح، خاصةً في في اليمن ليسفر  ور الوصع اإلنسانيهتدتواصل ي

على الصراع أطراف ولم تتفق األمم المتحدة و. بمحافظتي صنعاء وحجة ميديمديريتي نهم و

جهود ح ضالً عن عدم وضوفالسالم،  حادثاتتاريخ أو مكان انعقاد الجولة القادمة من م

بالفعل ف القائمة عق أوجه الضيعمتتواصل إلى هذا يفضي و .االتفاق القادم لوقف إطالق النار

تبني طرق والمجتمعات المضيفة، على حد سواء، إلى  حيند؛ خاصةً مع لجوء النازفي البال

 خالل والوفودالسلع تدفق  ك إاارة إيجابية نسبيًا، تملل  في زيادة العلى أن هن. تأقلميائسة لل

 .في أسعار السلع األساسية تراجع طفيفعن طيها التقرير، مما أثمر غالفترة التي ي

مي ماكجولدريك، مع السلطات في الحديدة، يناقش منسق الشؤون اإلنسانية، ج 72/01وفي 

التحديات القائمة أمام تنسيق العمل اإلنساني؛ كما قام بزيارة مواقع عمليات أوكسفام في 

في مجاالت المياه، والصرف الصحي، واإليواء،  المنظمة تدخالتالزهرة، وتعرف على 

 .واإلعانات النقدية

 استجابة أوكسفام

استجابت أوكسفام لألزمة 

 فرًدا 777,737الراهنة بدعم 
 

 حجة والحديدة
بدأت أوكسفام في تطبيق استراتيجية 

نات من من نقل المياه بالشاح االنسحاب

لكنها واصل  كل المديريات المستهدفة، 

متضرًرا من الصراع  273,987إمداد 

بالمياه اآلمنة والنظيفة في الزهرة، 

كذلك غط  . وعبس، وحيران، وحرض

 من توزيع النقد المرحلة اللانية واألخيرة

 ..أسرة في عبس 00222الى مقابل العمل 
 

 عمران
المياه اآلمنة والنظيفة لـ  وفرت أوكسفام

نقطة توزيع و  161فرًدا عبر  45,514

خزان مياه في حوث، وخمر،  112

تجري حاليًا عمليتي مسح  كما. والقفلة

لتقييم أوضاع تشغيل مرافق المياه  سريع

  .والصرف الصحي في مواقع النازحين
 تعز

 

زادت تغطية أوكسفام لعدد من تخدمهم 

متضررة ومدينة تعز ليصل  مناطق 4في 

كذلك تم تركيب . ااخصً  1490141إلى 

جديد لخدمة صحي مرحاض  122

 .النازحين في الحوبان
 

 عدن
حصلت المؤسسة المحلية للمياه  

الضالع مدينة والصرف الصحي في 
أوكسفام دعمتها على المعدات التي 

في و .إمداد المياهضخ ولتشغيل نظام 
يوفر سوف (. لحج)مدينة الحوطة 

 .فرد 020222هذا النظام المياه لـ 
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واالستجابة اإلنسانية الحقائق  

 

 أوكسفام اليمن
 

 االستجابة اإلنسانية 

الحديدة – الزهرة في أوكسفام لمشروع زيارة في ماكجولدريك اإلنسانية، الشؤون منسق  
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 برامج أوكسفام
 

 حجة والحديدة

 

 رًداف 474,421: المستفيدينعدد 

 (حجة)، وعبس، وحرض، وحيران (الحديدة) الزهرة ، والسخنة، وحيس: المواقع
 

 :األنشطة

 
واصل  فرق أوكسفام في حجة والحديدة، خالل األسابيع القليلة الماضية، توسيع حجم االستجابة اإلنسانية  حتى تصل إلى 

يرحى االطالع على األرقام . المساعدات  اإلنسانية في المجتمعات المضيفة النازحين داخليًا، وكذلك إلى من يحتاجون إلى

 .التفصيلية ألعداد المستفيدين من تلك الخدمات

 النقود مقابل العمل
في عبس، حيث ( أسرة تعولها نساء 474منها )أسرة  7,000د مقابل العمل األخيرة من توزيع النقغط  المرحلة اللانية و

 .من تكلفة سلة الغذاء% 90يغطي  غهذا المبل. يوم عمل فعلي 17أجًرا عن ( دوالر 90)لاير  10,700حصل  كل أسرة على 

 

 المياه والصرف الصحي والنظافة 

 المياه
بدأ البرنامج في تنفيذ استراتيجية االنسحاب من نقل الماء بالشاحنات، حيث ستؤدي تدخالت المياه المستهدفة إلى االنسحاب 

 وقد قام فريقنا، بربط مواقع توزيع المياه القائمة. 7012اباط /أنشطة نقل المياه بالشاحنات، بحلول نهاية فبرايرالتدريجي من 

كذلك حرص فريقنا على توعية المجتمع لضمان تحسن . بنظام ضخ المياه الذي أعادت أوكسفام تأهيله التي أنشاتها أوكسفام

 .ياه القائمةنوعية وكمية المياه المتوافرة في مصادر الم

نه أن يحسن قدرتنا على لجان إدارة مياه محلية، وهو ما من اأ 4فضالً عن ذلك، فقد تم التوصل إلى اتفاقيات اراكة جديدة مع 

دعم أساسيًا للوقود، وقطع الغيار، ووقد وفرت أوكسفام دعًما . أنظمة اإلمداد المحلية فياه النازحين إلى المي وصولتيسير 

أنظمة لدعم مختلف ( الديزل)لتر من السوالر  0,700تكاليف التشغيل والصيانة؛ فضالً عن دعمها للمؤسسة المحلية للمياه بـ 

 .في عبس، وحيران، والزهرة المياه

 

 

 الصرف الصحي
استراتيجية ية؛ وذلك بهدف دعم شخصاه والصرف الصحي والنظافة اليتجري حالًيا عملية تقييم ألوضاع تشغيل مرافق الم

وسوف تستند . تعزيز تولي المجتمعات وسلطات المياه اإلدارة لمستدامة لموارد المياهكذا ، واالنسحاب من نقل الماء بالشاحنات
 . االستراتيجية المتكاملة إلى المعلومات التي ستوفرها تلك الدراسة وكذلك تقييم األمن الغذائي

 
 تعزيز الصحة العامة

 
. شخصيةاتها المتعلقة بالنظافة الأسرة متضررة تمهيًدا إلجراء متابعة التغييرات في سلوكياتها وممارس 120114تمت زيارة 

استراتيجية وقد تناولنا في تلك الجلسات تعزيز . جلسة نقاش لمجموعات تركيز في عبس وحيران 15تنظيم ايضا تم كما 

تلت المناقشات أنشطٌة واسعة . آبار المياه، واستخدام أساليب معالجة المياه المنزلية ، وتنظيفاالنسحاب من نقل الماء بالشاحنات
جلسة توعية بالنظافة  941وقام فريق تعزيز الصحة العامة بإجراء . النطاق لرفع الوعي بتنظيف آبار المياه البديلة القائمة

 . لة لتنظيف الجراكن للوقاية من انتشار اإلسهالمح 910وذلك فضالً عن قيام الفريق بـ . أسرة 10014الصحية استهدفت 

 النوع االجتماعي
، تم إشراك نساء ورجال محليين في جلسات عصف ذهني، للتوصل استراتيجية االنسحاب من نقل الماء بالشاحناتفي إطار 

أكبر في لجان إدارة المياه؛ كذلك تم تشجيع النساء على تعبئة األسر للعب دور . إلى بدائل مناسبة لنقل المياه بالشاحنات
 .كما تم تدريب المتطوعين المحليين على كيفية تيسير التقييم السريع لالحتياجات
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 المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم

كانون األول عن إنفاق تلك /ديسمبركشفت متابعة ما بعد توزيع التحويالت النقدية غير المشروطة في عبس، في 

من النقود على % 14ممن شملتهم المتابعة أنهم أنفقوا % 14 ان االحتياجات األساسية؛ حيث أوضحالتحويالت على 

من النقود التي % 19على العالج % 56من المبالغ لتسديد الديون، بينما أنفق % 11منهم % 54الغذاء، في حين استخدم 

تي شملها االستطالع تتبع نظاًما غذائًيا ضعيًفا، من األسر ال% 5أن  غذاءكشفت تقديرات مؤشر استهالك الكذلك . تلقوها

 .الً تتبع نظاًما غذائًيا مقبو% 16منها نظاًما غذائًيا على حافة المستوى المقبول، و% 02في حين تتبع 

 التقييم العام

شهًرا  10لـ قرية في منطقة شفر، لالستناد إليه في استراتيجية العمليات خالل ا 99بدأت فرقنا في إجراء تقييم سريع لـ 

كذلك يجري حالًيا مسح . عن سرعة تغير السياق الناجمةوالمخاطر المباشرة  االحتياجاتاستهدف التقييم تحديد . القادمة
الزهرة، لتحديد التجار الذين يمكن االعتماد عليهم في إيصال الغذاء في إطار تدخالتنا المتعلقة مديرية للتجار المحليين في 
 .سبل كسب العيشي وبطوارئ األمن الغذائ

 

 عمران
 

 فرًدا  450514: عدد المستفيدين

 خمر، وحوث، والقفلة، وبني صريم: المواقع

 
 أدوات الشتاء

مجموعة في  994، و(أسرة تعيلها نساء 44 تضمنت)حوث مديرية في  الشتاء أدوات من اتعمجمو 025وزعت الفرق 

المستفيدين من الرجال وقد تم تنظيم نقاشات لمجموعات تركيز مع (. امرأة 45شملت )خمر مديرية في  دحاضمخيم 

كذلك . خالل تلك النقاشات، قامت فرقنا بتسجيل أولوياتهم ومواقع التوزيع المفضلة لديهم. قبيل التوزيع والنساء واألطفال
 .والتحقق من المستفيدين اتجموعمسيطرة على الاستخدمت تلك اللقاءات كأرضية الختيار ممثلين للمشاركة في أنشطة ال

 

 األمن الغذائي 

 .أسرة نازحة جديدة 162أسرة نازحة المتبقية، كما تم تسجيل  111تولى فريقنا توزيع قسائم الغذاء على الـ 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 إمدادات المياه
 

زانًا في كل خ 122ونقوم حاليًا بتشغيل . أسرة 2,224 ضمنفرًدا يعيشون   04,419واصل  ااحنات المياه إمداداتها إلى

 .لتًرا للفرد في اليوم 14يوميًا، بمتوسط  2م 212المديريات المستهدفة، تبلغ طاقتها اإلجمالية 

  

 تعزيز الصحة العامة

. اخًصا 2,020جلسة توعية بالنظافة الصحية استهدف   102فرًدا، فضالً عن إجراء  2,902زيارة ألسر ضم   290أجري  

مجموعة أدوات نظافة صحية في إطار الدفعة التي نقدمها للوصول إلى النازحين غير المسجلين، خالل  70كذلك تم توزيع 

 1,124)أسرة  127لـ  مرحاض وأدوات تنظيف 04توفير بقام  أوكسفام  كذلك. دحاضالتوزيع في مخيم  األولى من المرحلة

إلى أن بعض األطفال مسؤولون عن كسر ( طفاًل  19ونساء،  0رجاًل، و 17)توصل  نقااات مجموعات التركيز قد و(. فرًدا

األملل للمرافق المتاحة  شعور بالملكية لضمان االستخداماللذلك أكدت أوكسفام على أهمية . ضأبواب وسوء استخدام المراحي

 .وقد تعهد المجتمع باإلاراف على األطفال وضمان تعليمهم االستخدام الصحيح للمراحيض. وضمان استدامتها

 الصرف الصحي

في  الصحي من مخلفات الصرف 2م 02 اخراجكما خدم  . اخًصا من المراحيض الجديدة 01أسرة نازحة تضم  12استفادت 

 .دحاضمخيم 
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 تعز

 فرًدا 194,141: المستفيدينعدد 
 

 أدوات الشتاء

 .صابحالنازحة في مدارس في التربة واأل مجموعة أدوات الشتاء على األسر 022من إجمالي  145توزيع  ت فرقناتول
 

 األمن الغذائي 

 .الغذاءأسرة جديدة في الشمايتين، وتم االنتهاء من االستعدادات ألنشطة سالل  10222تلقى فريقنا قائمة تضم 
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 المياه 

آخرين  944فرًدا متضرًرا من الصراع في مدينة تعز، و 00,400واصل  أوكسفام أنشطة نقل المياه بالشاحنات لتصل بها إلى 

. ة والعزاعزوالقريشالمقارمة، مياه في مديريات ضخ أنظمة  2وقمنا، كذلك، بإعادة تأهيل . موقع توزيع 20ن خالل م في التربة

كذلك (. غاطسة، وأنبوب افط، وخزان صغير مضخة)ومازال  أعمال التشطيبات جارية، حيث يتبقى تركيب بعض المكونات 

 .وكذلك في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في التربة مدهف المياه في يل نظامواصل فريقنا أعمال إعادة تأه

 

 الصرف الصحي

 .شخصيةوبان بعد توعيتهم بالنظافة الحالمرحاض طوارئ وتسليمها لألسر النازحة في  100تم االنتهاء من تركيب 

 

 شخصيةتعزيز النظافة ال

وقد أجري  أنشطة . بعد تنظيم جلسات توعية بالنظافة الصحيةالمذاحج مجموعة أدوات نظافة صحية في مديرية  270تم توزيع 

وتركزت الجلسات على إدارة المخلفات الصلبة، وغسل اليدين، . مناطق في الشمايتين 0مدارس بـ  2في تعزيز النظافة الصحية 

جلسة  747كذلك أجرى الفريق ومتطوعون صحيون من المجتمع . تلميًذا 0,971امل  المجموعة المستهدفة . وتنظيف المدارس

قرية في  17حملة تنظيف في  20عن قيامهم بـ الً فضوذلك . فرًدا 2,000أسرة تضم  924توعية بالنظافة الصحية امل  

 .الصحي السليم، وغسل اليدين، والوقاية من اإلسهال فالحوبان، مع التركيز على رفع التوعية بسلسلة المياه اآلمنة، والصر

 

 التنسيق

. المياه إلى المستفيدين نسيق إيصالتفي اجتماع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة بتعز، في مدينة إب، ل نااار ك فريق

 .ية ومعايير لنقل المياه بالشاحناتشخصي وضع معايير لتعزيز النظافة الوتم  التوصية بتشكيل مجموعتين فنيتين للنظر ف

 

 

 عدن والمحافظات الجنوبية
 . محافظات جنوبية، هي عدن، ولحج، والضالع، وأبين، حيث تدعم توفير المياه والصرف الصحي 4تعمل أوكسفام في 

 

 التنسيق

اار ك فريق أوكسفام في اجتماع قطاع التعليم الذي تم تنظيمه بدعوة من اليونيسيف الستعراض تجربة أوكسفام في توفير 

دن، من خالل علمدارس، وأساليب تطبيق تجربتنا على مدارس مستهدفة في مياه والصرف الصحي والنظافة في االخدمات 

 .نوادي النظافة الصحية والصرف الصحي

 

 المياه

تحقق  فرقنا من تسليم المعدات الالزمة لتشغيل طلمبات المياه التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة  

 .الحوث بمحافظة لحج

 

 العامةتعزيز الصحة 

 74ية والصرف الصحي المدرسية نظًرا إلجراء امتحانات الفصل الدراسي األول من شخصي النظافة الدتم تأجيل أنشطة نوا

تم  .كذلك تم تمديد أنشطة متابعة التغير في السلوكيات في ثالث مدارس مستهدفة بسبب االمتحانات أيًضا. فبراير 4ر إلى يناي

وما . لدعم أنشطة التنظيف في مدينة الضالع لمخصصةافظة الضالع لتسلم حاويات جمع القمامة إجراء زيارة ميدانية إلى محا

 .زال الفريق في انتظار وصول أدوات أخرى قبل البدء في أنشطة التنظيف
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 6142تموز /منذ يوليو إجمالي عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم أوكسفام بخدماتها

 المديرية المحافظة

 النشاط

أسر 
مستفيدة 

هذا )جديدة 
(األسبوع  

أسر 
مستفيدة 

 سابقة

 العدد التراكمي الحالي

األسر 
 المستفيدة

األشخاص 

  المستفيدون
 أطفال رجال نساء

 الحديدة

 الزهرة

 26,113 18,391 17,669 62,174 8,882 8,882 0 توصيل المياه بالشاحنات

 5,745 4,046 3,887 13,678 1,954 1,634 320 خطط إمدادات المياه

 4,334 2,932 3,052 10,318 1,474 1,474 0 مراحيض

 47,567 33,501 32,186 113,253 16,179 16,179 0 تعزيز الصحة العامة

 6,509 4,584 4,405 15,498 2,214 2,214 0  المساعدات النقدية

 15,953 11,235 10,794 37,982 5,426 5426 0 أدوات النظافة الصحية

 5586 3934 3780 13,300 1,900 1,900 0  المساعدات النقدية السخنة

 6174 4348 4178 14,700 2,100 2,100 0  المساعدات النقدية حيس

 15,481 10,800 9,720 36,001 5,143 5,143 0 إصالح الصرف الصحي الحديدة

 حجة

 عبس

 49,133 34,604 33,247 116,984 16,712 16,712 0 توصيل المياه بالشاحنات

 10,416 7,336 7,048 24,801 3,543 1803 1,740 خطط إمدادات المياه

 58,987 41,154 37,038 137,179 19,597 19,597 0 تعزيز الصحة العامة

 13,224 9,314 8,948 31,486 4,498 4,498 0 أدوات النظافة الصحية

 3,660 2,554 2,298 8,512 1,216 1,216 0 مراحيض

 9,227 6,495 6,244 21,966 3,138 3,138 0  المساعدات النقدية

 8,019 5,594 5,035 18,648 2,664 2,664 0 اإليواء

 5,880 4,140 3,980 14,000 2,000 2,000 0 النقود مقابل العمل

 11,340 7,986 7,673 26,999 3,857 3,857 0 إدارة المخلفات الصلبة

 حيران

 12,127 8,461 7,615 28,203 4,029 4,029 0 توصيل المياه بالشاحنات

 18,651 13,011 11,710 43,372 6,196 6,196 0 تعزيز الصحة العامة

 1,767 1244 1196 4,207 601 601 0 أدوات النظافة الصحية

 1108 772 696 2,576 368 368 0 مراحيض

 7,290 5,086 4,578 16,954 2,422 2,422 0 أدوات اإليواء

 441 311 298 1,050 150 0 150 إدارة المخلفات الصلبة

 13,858 9,762 9,378 32,998 4,714 4,714 0 توصيل المياه بالشاحنات

 27,983 19,708 18,935 66,626 9,518 9,518 0 توصيل المياه بالشاحنات حرض

 180,429 126,456 117,547 424,431 60,633 60,633 2,210 الحديدة وحجة إجمالي المستفيدين بدون تكرار

 عمران
حوث، القفلةخمر،   

 23,400 16,325 14,693 54,418 7,774 7,737 37 توصيل المياه بالشاحنات

ضمراحي  13 604 617 4,319 1,166 1,296 1,857 

 10,773 20,795 21,751 53,319 7,619 7,619 0 تعزيز الصحة العامة

 7,501 5,233 4,710 17,444 2,492 2315 177 توزيع القسائم خمر

  
الشتاءأدوات   539 0 539 3,773 1,019 1,132 1,622 

 23,400 16,325 14,693 54,418 7,774 7,737 766 عمران إجمالي المستفيدين بدون تكرار

 تعز

 تعز
 32203 11908 11384 55,495 7928 7,444 484 توصيل المياه بالشاحنات

 2,842 1050 1008 4900 700 528 172 أدوات الشتاء

 الشمايتين
 363 253 228 844 187 187 0 توصيل المياه بالشاحنات

 تعزيز الصحة العامة
 

6,136 12,271 86,849 29,312 19,989 37,548 

إدارة المخلفات  التربة
 managementالصلبة

0 5,252 5,252 36,765 7,875 7,566 21324 

 73,992 37,173 42,732 153,898 21,957 21,957 656 تعز إجمالي المستفيدين بدون تكرار

 34830 24,300 21,870 81,000 11,571 11,571 0 صيانة شبكات المياه مدينة عدن

 8,600 6,000 5,400 20,000 2,357 2,357 0 صيانة شبكات المياه الحوطة لحج

 321251 210,254 202,242 733,747 104,292 104,255 3632 العدد اإلجمالي

 
 


