
 نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة
 مديرية الشحر ، محافظة حرضموت – نوفمرب 2021

 أطلقت مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن وبالتعاون مع ريتش
 نظام لتتبع احتياجات املياه والرصف الصحي )ونتس( لتزويد بيانات املياه والرصف
وتخطيط برمجة  معلومات عن  وتوفري  الجودة  عالية  الصحية  والنظافة   الصحي 
 أكرث فعالية لـلمياه والرصف الصحي والنظافة. وتتألف )ونتس( من مجموعة من
التي توفر معلومات وتحليالت محدثة عن الوصول إىل قة  املتابعة املنسَّ  أدوات 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية واالحتياجات يف جميع أنحاء اليمن.

مستوى عىل  )ونتس(  أدوات  هي  األرس  مستوى  عىل  املشرتكة  املقابلة   أدوات 
 األرسة  والتي تستخدم يف املناطق ذات األولوية املشرتكة. وتستند النتائج الواردة
 أدناه إىل 54 مقابلة مع األرسة أجريت يف مديرية الشحر مبحافظة حرضموت. تم
أن وينبغي  اإلنساين.  الوصول  منظمة  قبل  1من  نوفمرب 2021  البيانات يف   جمع 
 تفرس هذه النتائج عىل أنها مؤرش عىل احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة

الصحية يف الشحر.

الرتكيبة السكانية2♣
مجموع السكان يف املديرية

مجموع السكان النازحني يف املديرية

 معدل السكان الذين يعانون من إعاقة 

116,088
719
%15

 املياه

النظافة

الرصف الصحي ⚇ %75 مياه معبأة

%21 مياه موصولة باألنابيب للمجمع

%4  مياه موصولة باألنابيب لحنفية عامة

%90  طعم يسء

%20 مظهر يسء

%10 رائحة سيئة

(WANTS)

%73 النسبة املئوية لألرس التي أبلغت عن استخدام مصادر مياه متعددة

%0
 النسبة املئوية لألرس التي أبلغت عن السفر ألكرث من 30 دقيقة لجلب

املياه

%46  النسبة املئوية لألرس التي أفادت بوجود كمية كافية من املياه للرشب

والطبخ واالستحامم واالغتسال يف ال 30 يوًما قبل جمع البيانات

%2 النسبة املئوية من األرس التي أبلغت عن معالجة مياه الرشب الخاصة بها

 نسبة األرس التي أبلغت عن استخدام كل نوع من أنواع مصادر مياه الرشب الرئيسية

75يف ال 30 يوًما قبل جمع البيانات: 21 4

 تبني أن 0%من األرس تعتمد عىل مصادر املياه غري املحسنة3  يف ال 30 يوًما قبل جمع
البيانات.

 نسبة 19% من األرس أبلغت عن وجود مشكالت تتعلق برائحة وطعم و / أو مظهر

10+20+90املياه الخاصة بهم يف ال 30 يوًما قبل جمع البيانات. تم اإلبالغ عن املشكالت التالية:

نسبة 94% من األرس التي أبلغت عن توفر الصابون يف مكان غسل اليدين

 نسبة األرس التي أبلغت عن استخدام كل أداة من أدوات غسل اليدين يف يف ال 30

يوًما قبل جمع البيانات:

%87 حوض غسيل مع صنبور مياه
%6 حوض بسيط/ دلو بدون حنفيات
%4 حنفية يدوية
%4 دالء مع حنفيات

687 4 4

Informing  
more effective  
humanitarian actionREACH

 نسبة  %75 من األرس أفادو بأنهم واجهو مشاكل يف الوصول إىل الصابون يفال 30

يوًما قبل جمع البيانات. تم اإلبالغ عن املشكالت التالية:

100+A %100 ً الصابون غاٍل جدا

 نسبة األرس التي أبلغت عن استخدام كل مرفق من مرافق الرصف الصحي يف ال 30

يوًما قبل جمع البيانات:

%94 مرحاض دافق / صب

%4 مرحاض/ حامم ُمعلّق

%2  حفرة مفتوحة

94 4 2
 نسبة37% من األرسأفادو بأنهم يشاركو مرفق الرصف الصحي مع أرسة واحدة عىل

األقل يفال 30 يوًما قبل جمع البيانات.

بيانات يونيو / يوليو هي أحدث املصادر الثانوية املتاحة. وتعرّف منظمة الصحة العاملية مصدر مياه الرشب املحسن بأنه مصدر يحمي، 3)تستند جميع املعلومات الدميوغرافية إىل توقعات مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية يف اليمن لعام 2.2021)1)

بحكم طبيعة بنائه، املياه بشكل كاٍف من التلوث الخارجي، وال سيام من مخلفات الغائط

https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/population-using-safely-managed-drinking-water-services-(-)

