
 املقدمة
 أطلقت مجموعة املياه والرصف الصحي يف اليمن نظام تتبع احتياجات

 املياه والرصف الصحي )وانتس( بدعم من ريتش لتوفري بيانات عالية

 الجودة عن املياه والرصف الصحي والنظافة وإثراء الربمجة والتخطيط

 بفعالية أكرث. يتألف )وانتس( من مجموعة من أدوات املتابعة املنسقة

الصحي املياه والرصف  الوصول إىل   التي توفر معلومات محدثة عن 

 والنظافة واحتياجاتها يف جميع أنحاء اليمن ، وذلك عرب قيام الرشكاء

بجمع البيانات. ه

 تبني هذه النظرة العامة عىل الوضع جميع تقييامت رشكاء قطاع املياه

 والرصف الصحي والنظافة يف اليمن التي أجريت يف الفرتة ما بني يوليو

 و سبتمرب 2021، والتي تشمل 9 مقابلة معرف رئييس و 136 مقابلة

املياه نتائج تقييم  الوضع  النظرة عامة عىل  أيضا هذه   لألرس. وترفق 

والرصف الصحي والنظافة مع املعلومات السياقية.ا

تحديثات استجابة  املياه والرصف الصحي والنظافة

1

نظرة عامة عىل نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة
أكتوبر - ديسيمرب 2021

 رشع قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن بتوفري الدعم لحوايل 11.1 مليون شخص يف عام

 2021 - وحتى شهر ديسمرب، قدم القطاع ورشكاؤه الدعم ل10.2 مليون شخص، أو ما يعادل %91.9

من هدفهم.2ى

املواضيعية: املجاالت  يف  أخرى  إىل  ناحية  من  والنظافة  الصحي  والرصف  املياه  دعم  تغطية   تختلف 

 فقد تم تحقيق 111% من هدف نظام الرصف الصحي املستدام          بحيث 96% من شبكة املياه

 املستدامة  ؛ و 60% من الدعم املايئ الطارئ           ؛ و 28% من دعم النظافة الصحية يف حاالت
الطوارئ        غ؛ و24% من دعم الرصف الصحي يف حاالت الطوارئ          .2

  من أكتوبر وحتى ديسمرب 2021، تم تقديم الدعم يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة من قبل

 58 رشيكاً من رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن يف 220 مديرية عرب 20 محافظة
من محافظات اليمن.3

 وضعت الخطة النهائية لإلستجابة اإلنسانية لعام 2021 اسرتاتيجية لتقديم املساعدات اإلنسانية للشعب اليمني. وتشري

 التقديرات إىل أن هناك حاجة إىل 3.85 مليار دوالر أمرييك يف عام 2021 من أجل الوصول إىل 16 مليون شخص مستهدف

 )ميثلون ٪77 من إجاميل 20.7 مليون شخص بحاجة للمساعدة(.ي

 كام قدرت اللجنة أنها بحاجة إىل حوايل 330 مليون دوالر أمرييك لتوفري خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة يف عام

 2021. 1 لغاية شهر ديسمرب، مل يتلق قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن واملنظامت الرشيكة له سوى 45.8

 مليون دوالر أمرييك،2 وهو ما ميثل 13.8% من امليزانية املقدرة لتوفري دعم املياه والرصف الصحي والنظافة املقدمة يف

 خطة العمل العاملية لعام 2021. وبشكل عام، كانت االستجابة اإلنسانية يف اليمن تعاين من نقص كبري يف التمويل بحلول

 نهاية عام 2021، حيث تلقى كل قطاع إنساين تقريبا أقل من 50% من ميزانياته الخاصة باملوارد البرشية. ومع ذلك، فإن

 قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يعترب من بني القطاعات األكرث نقصا يف التمويل حيث تلقى 13.8% من ميزانيته

املستهدفة.  ع

  (TA3) 
(TA5)(TA4)     

تم الوصول إليه يف 17 يناير 2022. 3( مشاركة رشكاء قطاع املياه والرصف والنظافة يف اليمن               تم الوصول إليه يف 17 يناير 2022   1( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن مارس،2021. 2( قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن اللوحة التفاعلية للمعلومات اإلنسانية يف اليمن ) يناير - ديسمرب 2021 (

                                                                                                                                                

(4W Matrix)

(TA2)
(TA1)

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wash_dashboard_december_2021_ar.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/wash_dashboard_december_2021_ar.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final_Yemen_HRP_2021.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0Nzk4IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9


2
املياه والرصف الصحي والنظافة يف السياق   أكتوبر -  ديسمرب 2021

 دورة الربنامج اإلنساين

 تشري تقديرات النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية          لعام 2021 إىل أن 20.7 مليون شخص )66% من

 السكان اليمنيني( بحاجة إىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية، مع وجود 12.1 مليون شخص بحاجة ماسة

 للمساعدة. وفًقا لخدمة التتبع املايل          ، تم استالم 2.24 مليار دوالر أمرييك فقط من أصل املبلغ الالزم

 3.85 مليار دوالر أمرييك بني يناير وديسمرب 2021. 5 وقد قدم إجاميل 195 منظمة مساعدات إىل ما يقارب

11.3 مليون شخص شهريًا يف عام 2021. 6  

 

انعدام األمن الغذايئ
 

 وفقا ًلتصنيف املرحيل املتكامل النعدام األمن الغذايئ           فإن النزاع يف اليمن قد سبب ملا يقرب من 16.2

 مليون شخص يعانون من املرحلة الثالثة من انعدام األمن الغذايئ وحوايل 47000 شخص يعيشون يف ظروف

  شبيهة باملجاعة                7 كام يعاين 1.9 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد املعتدل ويعاين

 395.200 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.8  يقدر برنامج األغذية العاملي           أن

 هناك حاجة إىل مبلغ إضايف قدره 812.7 مليون دوالر أمرييك لضامن استمرار عمليات املساعدة دون أي عقبات

 خالل األشهر الستة املقبلة. استهدف برنامج األغذية العاملي حوايل 11.1 مليون شخص باملساعدات الغذائية

 العامة بحيث: تلقى 7.9 مليون شخص املساعدات الغذائية مبارشة، وحصل نحو 1.9 مليون شخص عىل قسائم
غذائية، وحصل 1.3 مليون شخص عىل مساعدات نقدية.8

 يف ديسمرب 2021 ، أبلغت املبادرة املشرتكة ملراقبة السوق     عن زيادة يف تكلفة سلة الغذاء الحد األدىن

 من اإلنفاق للبقاء عىل قيد الحياة  بنسبة %14.6 مقارنة بشهر نوفمرب 2021؛ %29.2 ما بني شهري

 أكتوبر ونوفمرب ؛ وبزيادة قدرها %13.4 مقارنًة بشهر أبريل. باإلضافة إىل ذلك ، تم تسجيل زيادة يف سعر

 الرصف بنسبة %2.8  يف جنوب اليمن بني شهري نوفمرب وديسمرب. عالوة عىل ذلك ، يف ديسمرب ، تم اإلبالغ عن

 زيادة تقدر ب )%8.9( يف األسعار الوطنية لنقل املياه بالشاحنات مقارنة بشهر نوفمرب;و مل تسجل أي تغيريات

 يف السعر بني شهر أكتوبر ونوفمرب. 9 وفًقا ل       ، تم تسجيل زيادة يف تكلفة                       بنسبة %26.8

 يف ديسمرب. ويف الجنوب ، تم قياس التكلفة ب 30.054 ريال ميني يف ديسمرب; 28.136 ريااًل يف نوفمرب ; و

 24556 ريااًل يف أكتوبر. يف الشامل ، تم قياس التكلفة ب 17.550 ريال يف ديسمرب ، و 15.925 ريال يف نوفمرب
و 16.300 ريال يف أكتوبر.9

النزاع

 يف الفرتة بني أكتوبر و ديسمرب 2021، تم اإلبالغ عن ما مجموعه 5,202 حالة وفاة يف جميع أنحاء اليمن ,
 ويعود ذلك ل  1,917 حالة نزاع باملجمل تتكون من: 580 نزاعات و 6 أعامل شغب و 1.206 انفجاراً وعنف

 عن بعد , 125 عمل عنف ضد املدنيني.10

 إن النزوح ناجم إىل حد كبري بسبب النزاع املستمر، من يناير 2021 إىل يناير 2022 ، عانت أكرث من 26.227

 أرسة أو ما يعادل 157.362 فرًدا من النزوح ملرة واحدة عىل األقل وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة         و
مصفوفة تتبع النزوح           .11

WASH كوفيد 19 و 

 تم اإلعالن عن أول حالة إصابة يف اليمن يف أبريل 2020 و يف  ديسمرب 2021 ارتفع عدد الحاالت إىل 10.125 و 7015

 حالة وفاة يف اليمن.12 تلقت وزارة الصحة العامة والسكان أكرب كمية من اللقاحات منذ بداية جائحة كوفيد-19 بعدد

 1.2 مليون جرعة من لقاح              و         والتي تربعت بها الواليات املتحدة األمريكية وهولندا وفرنسا وسلوفاكيا
من خالل مبادرة               يف أكتوبر 13.2021

 تلعب تدخالت املياه والرصف الصحي دورا هاما يف االستجابة لفريوس كوفيد- 19 ، حيث أن النظافة الصحية هي عنرص

 رئييس يف الوقاية من العدوى. وعىل الرغم من أن أكرث من 11.2 مليون شخص من املستضعفني مستهدفني للحصول عىل
  املساعدة يف عام 2021، إال أن رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة مل يتلقوا إال 13.8% من التمويل املطلوب.14

 وفقاً لبيانات                    قد قام 9 من رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن بإجراء أنشطة كوفيد-19

 عرب 22 مديرية يف 10 محافظات خالل الفرتة ما بني أكتوبر و ديسمرب 2021 . 15 كجزء من استجابة  كوفيد-19  ، قدمت

القفازات واألقنعة  منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( املعدات الشخصية الحامية من األمراض والتي تشمل 

 ودروع الوجه والنظارات الواقية إىل 15.863 من مقدمي الرعاية الصحية. تم توفري املعدات يف 3.644 منشأة صحية
موزعة عىل 330 مديرية يف 22 محافظة خالل شهر أكتوبر 16.2021

4(HNO)

(WFP)

(JMMI)
(SMEB)

WASH 4W

(IPC)

  4( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية ، 2021.  5( أوتشا خدمة التتبع املايل تم الوصول إليه يف يناير 2022. 6( أوتشا اليمن آخر املستجدات اإلنسانية ديسمرب 2021. 7( اليمن وضع انعدام األمن الغذايئ الحاد تم الوصول إليه يف ديسمرب 2021. 8( اليمن تحليل سوء التغذية الحاد تم الوصول إليه

9( اليمن ريتش مبادرة مراقبة السوق اليمنية املشرتكة النظرة العامة عىل الوضع يف اليمن  ديسمرب 2021. 10( اليمن اللوحة التفاعلية لبيانات موقع وأحدث النزاع املسلح تم الوصول إليه يف     يف ديسمرب 2021. 9(  ظمة الغذاء العاملي اللوحة التفاعلية ملعلومات الطوارئ يف اليمن أغسطس 2021. 8( منظمة الغذاء العاملي تقرير الوضع يف اليمن أغسطس ،2021.

ديسمرب، 2021. 11(املنظمة الدولية للهجرة  - مصفوفة تتبع النزوح لوحة بيانات النازحني ديسمرب، 2021. 12( اليمن منظمة الصحة العاملية تم الوصول إليه ديسمرب 2021. 13( اليمن املنظمة الدولية للهجرة - مصفوفة تتبع النزوح  لوحة بيانات تقييد الحركة يف اليمن ديسمرب، 2021.  14(  5( أوتشا خدمة التتبع املايل تم الوصول إليه يف يناير 2022.                          

16( اليونيسيف تقرير للوضع اإلنساين يف اليمن أكتوبر 2021.         ديسمرب ،2021.  (4W Matrix)  15(مشاركة رشكاء قطاع املياه والرصف والنظافة يف اليمن              

(IPC 5+)  

 )FTS(

WASH SMEB  (JMMI)  

(IOM)
(DTM)

SinovacJ&J

COVAX

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Malnutrition_2020Jan2021Mar.pdf
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021June_Snapshot.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update%20_2021_12_AR_FINAL.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20-Yemen_HNO_2021_Ar%20_V2_final.pdf
https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
https://www.impact-repository.org/document/reach/56c8f535/REACH_YEM_JMMI_Situation-Overview_December-2021-1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08%202021%20WFP%20Yemen%20External%20Situation%20Report%20August.pdf
https://api.godocs.wfp.org/api/documents/f433a92886bc4e46bc9e89243cac2279/download/?_ga=2.126952270.292551596.1633003083-288864299.1626003336
https://fts.unocha.org/appeals/1024/summary
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/20220103_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboard%20_No32.pdf
https://covid19.who.int/region/emro/country/ye
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/reports/20220103_RDT_Weekly%20Update-%20%2026%20Dec%202021-%2001%20Jan%202022.pdf
http://unicef.org/media/114101/file/UNICEF-Yemen-Humanitarian-SitRep-31-October-2021.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjY3ZGM2MWUtNzkwYS00M2RjLTk0OWEtMzlhYzM2MzY0Nzk4IiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9


نتائج نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة أكتوبر -  ديسمرب 2021  

 مقابلة املعرف الرئييس )عدد 9(: تستند النتائج الواردة أدناه إىل 9 مقابلة أجريت يف 4 مجتمعات يف مديريتي ردفان والحد يف محافظة لحج. يقوم املعرفون الرئيسيون باإلبالغ عن احتياجات املياه والرصف

 الصحي والنظافة بالنيابة عن مجتامعاتهم. تم جمع البيانات يف نوفمرب - ديسمرب 2021 من قبل منظمة مجلس الالجئني الدمناريك. وينبغي تفسري هذه النتائج عىل أنها تدل فقط عىل احتياجات املياه والرصف

الصحي والنظافة يف املديريات التي أجريت فيها املقابالت.

 نسبة املعرفني التي أبلغت يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات عن  
 مجتمعهم ب:

9/5  استخدام مصدر مياه للرشب محسن17 كمصدر مياه رئييس

9/3 يواجهون مشاكل بخصوص جودة املياه

النظافةاملياه

3

من املعرفيني الرئيسيني ابلغوا ان االشخاص يف املجتمع ال

الرصف الصحي⚇

 نسبة املعرفني الرئيسني تاذين أبلغوا عن نوع مرفق الرصف الصحي
 الرئييس املستخدم من ِقبل االشخاص يف املجتمع يف الـ 30 يوما قبل

77جمع البيانات:

%77

إجابة واحدة. 17( تُعرّف منظمة الصحة العاملية مصدر مياه الرشب املحّسن بأنه مصدر يحمي ، بحكم طبيعته ، املياه بشكل كاف من التلوث الخارجي ، وال سيام من الرباز. 18( ممكن للمعرف الرئييس اختيار أكرث من   

  

يقومون مبعالجة املياه الخاصة بهم، وذلك لألسباب التالية

 نسبة املعرفيني الرئيسيني الذين ابلغوا أن الناس يف مجتمعهم واجهوا
 مشاكل تتعلق بالوصول للمياه يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات

9/9 ً املاء غاٍل جدا

9/3 ً حاويات تخزين املاء غالية جدا

9/2 نقاط املاء صعبة الوصول

9/1 األشخاص ال يحبون طعم أو جودة املياه

9/1  أفراد معينني من األرسة )أطفال، نساء، نازحني، إلخ.( ال ميكنهم الوصول
لنقطة املاء

9/5 ال يعالجون املياه بسبب نقص املواد

9/2 ال يعالجون املياه ألنهم ال يعلمون كيفية معالجة املياه

9/2 أخرى

9/7 مرحاض حفرة بدون غطاء ومنصة

9/2 مرحاض حفرة مع غطاء ومنصة

 نسبة املعرفيني الرئيسيني التي أبلغت عن مجموعات محددة )األقليات ،

 النازحني ، النساء ، إلخ( واجهت مشاكل يف الوصول إىل الرصف الصحي يف
الثالثني يوًما السابقة عىل جمع البيانات18

9/3 النساء/ الفتيات
9/1 األشخاص ذوي اإلعاقة
9/1 النازحني
9/1 املسنني

الرشكاء املساهمني:33+11+11+11

قلة أو  أحد  لدى  أنه مل يكن   )9/6( الرئيسيون   املعرفون   أفاد غالبية 
 من الناس يف مجتمعهم ما يكفي من الصابون يف الثالثني يوًما السابقة

.لجمع البيانات

عدد املجتمعات التي تم تقييمها لكل مديرية املديرية

1 ردفان

3 الحد

املجتمعات التي تم تقييمها لكل مديرية

 أفادت غالبية املعرفون الرئيسيون )9/5( أنه حوايل النصف من األشخاص
يف لالستخام  صالح  مرحاض  إىل  الوصول  إمكانية  لديهم  مجتمعهم   يف 
املعرفني اثنني من  أن  البيانات يف حني  السابقة عىل جمع  يوًما   الثالثني 

 الرئيسني أفادو بجميع السكان لديهم امكانية الوصول. 

+22

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/population-using-safely-managed-drinking-water-services-(-)


نتائج نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة  أكتوبر -  ديسمرب 2021  

 مقابلة األرس املعيشية )عدد 136(: تستند النتائج الواردة أدناه إىل 136 مقابالت عىل مستوى األرس املعيشية والتي أجريت يف

 مديرية املظفر، الشحر، والقاهرة يف محافظتي تعز و حرضموت. تم جمع البيانات يف نوفمرب 2021 من قبل منظمة سول والوصول

 اإلنساين. وينبغي تفسري هذه النتائج عىل أنها تدل فقط عىل احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة يف املديريات التي أجريت

فيها املقابالت.

%68 استخدام مصادر مياه رشب متعددة

%31 لديهم ما يكفي من املياه للرشب، للطبخ ، لالستحامم وللغسيل

النظافةاملياه

%48 ال يوجد أداة

%38 حوض مع حنفيات

%7 حوض بسيط/ دلو بدون حنفيات

%3 حنفية يدوية

%3 أخرى

4

من األرس املعيشية ممن ابلغوا ان االشخاص يف املجتمع ال

الرصف الصحي⚇

%93

   19( تُعرّف منظمة الصحة العاملية مرفق الرصف الصحي بأنه مرفق من املحتمل أن 
يفصل بشكل صحي الفضالت البرشية عن التالمس البرشي     

يقومون مبعالجة املياه الخاصة بهم، وذلك لألسباب التالية:

 نسبة األرس املعيشية التي تستخدم كل نوع من مصادر مياه الرشب
الرئيسية:

%49 ال يعالجون املياه بسبب نقص املواد

%21 ال يعالجون املياه ألنهم ال يعلمون كيفية معالجة املياه

%21 ال أعلم

%17 ال يعالجون املياه ألنها ليست بحاجة

%10 ال يعالجون املياه  ألن معالجة املياه مكلفة

%3 رفض اإلجابة

%87
%28

%39 مياه موصولة باألنابيب مشبوكة بالحنفيات

%39 مياه موصولة باألنابيب للمجمع

%12 وايت مياه

%6 برئ محمي

 %2 مياه معبأة

%2 برئ ارتوازي

الرشكاء املساهمني:

 نسبة األرس املعيشية التي أبلغت يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات عن  
2+2+6+12+39+39 مجتمعهم ب:

نسبة األرس املعيشية التي تستخدم كل أداة غسيل اليدين:

78+11+5+4+4 %78 مرحاض دافق/ صب
%11 كيس بالستيك
%5  مرحاض حفرة مع لوح ومنصة
%4 مرحاض حفرة بتهوية محسنة
%4 أخرى

89%  من األرس املعيشية لديهم مشاكل يف الوصول إىل الصابون يف
 يف ال 30 يوماً قبل جمع البيانات. ومن األرس التي أبغلت عن

 املشاكل، أبلغو عن املشاكل التالية: 

%100 ً الصابون غاٍل جدا

 نسبة األرس املعيشية التي أبلغت يف الـ 30 يوما قبل جمع  
 البيانات عن مجتمعهم ب:

استخدام مرافق الرصف الصحي املحسنة19

 مشاركة مرفق الرصف الصحي الخاص بهم مع عائلة واحدة أخرى

عىل األقل

 نوع مرفق الرصف الصحي الرئييس املستخدم من ِقبل االشخاص يف
املجتمع يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات:

100+A

49+38+7+3+3+A

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/population-using-improved-sanitation-facilities-(-)

