
92% 87% خاص
8% 13% عام / وقف
0% 0% المالك غير معروف

إبريل 2022  مواقع استضافة النازحين في صنعاء

نسبة األفراد

*املصدر: القامئة الرئيسية ملوقع استضافة النازحني CCCM  )يناير -2021 مايو 2022(.

نسبة األفرادنسبة المواقعحالة ملكية األرض

نسبة المواقعنوع الموقع

اتجاهات عدد مواقع النازحين

اتجاهات سكان الموقع

تغطية التقييم في صنعاء: تم تقييم المديريات عن طريق تقرير الموقعالسياق والمنهجية

كجزء من التنفيذ المنتظم ، وبدعم من REACH ، حدد فريق التنسيق لمجموعة CCCM والشركاء 
بطريقة منسقة ملف تعريف مواقع استضافة األشخاص النازحين داخليا في اليمن. يتم تنفيذ هذا النشاط 
المقدمة هنا نظرة عامة على  النتائج  توفر  استهدافًا وقائمة على األدلة.  أكثر  إنسانية  إلبالغ استجابة 
المعلومات األساسية للتركيبة السكانية، ظروف الموقع، الوصول إلى الخدمات ، والتهديدات في  الموقع 
واحتياجات المجتمع. تم استطالع ما مجموعه 15 موقع استضافة من بين 51 موقع استضافة للنازحين 
في محافظة صنعاء، حيث يبلغ عدد سكانها 13,344 فرداً من أصل 23,803 فرداً. تم استالم البيانات بين 
يناير 2022 - إبريل 2022 من خالل مقابالت المخبرين الرئيسيين مع ممثلي المجتمع في كل موقع. لم 
يتم تمثيل سوى المواقع التي يوجد فيها شريك CCCM اإلنساني والتي تتوفر لها معلومات حاليًا. لذلك 
ينبغي اعتبار النتائج مؤّشرة وغير كاملة لكل موقع في المحافظة. جميع المعلومات لالستخدام اإلنساني فقط. 
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عقد اإليجار 0%

ال يوجد عقد إيجار 100%

عقد االيجار

تهديد باإلخالء 87%

عدم وجود تهديد باإلخالء 13%

نسبة المواقع التي بها عقد إيجار وتواجه خطر اإلخالء

0+100+A87+13+A
نسبة المواقع التي لديها عقد اإليجار

النزوح
محافظات المنشأ األكثر شيوعاً القادمة منها األسر النازحة, بحسب نسبة المواقع التي تم متابعتها*

* باإلضافة إلى ذلك ، تم التقرير عن محافظتي صنعاء و اب كأكثر مناطق المنشأ شيوًعا في 3 ٪ من المواقع التي تم متابعتها.

27% تعز

27% الحديده

27% صعده

7% حجه

7% صنعاء

7% الضالع

األسباب األكثر شيوًعا لمغادرة األسر النازحة مكان المنشأ, بحسب نسبة المواقع التي تم متابعتها*

100% الحرب / مخاوف أمنية

0% الطرد من العقار

7% ممتلكات المنزل / سبل المعيشة مدمرة / محتلة

0% نقص الخدمات األساسية

0% االخالء للوصول الى الحماية

0% نقص السلع

0% قلة التوظيف
0% الكوارث الطبيعية

* يمكن للمستجيبين تحديد خيارات متعددة لهذه األسئلة ، وبالتالي قد ال يصل مجموع األرقام اإلجمالية إلى %100 
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نية االنتقال األكثر شيوًعا لألسر النازحة لألشهر الثالثة القادمة, بحسب نسبة المواقع التي تم متابعتها

البقاء في الموقع 100%
الرجوع الى منطقة المنشأ 0%

االنتقال الى مكان اخر 0% 100+0+0+A
مديريات المنشأ األكثر شيوعاً القادمة منها األسر النازحة, بحسب نسبة المواقع التي تم متابعتها

* يمكن للمستجيبين تحديد خيارات متعددة لهذه األسئلة ، وبالتالي قد ال يصل مجموع األرقام اإلجمالية إلى %100 

* باإلضافة إلى ذلك ، تم التقرير عن مديريات حيس, الحالي ,صالة كأكثر مديريات المنشأ شيوًعا في 3 ٪ من المواقع التي تم متابعتها.

20% منبه

13% مقبنه

13% الدريهمي

7% صرب املوادم

7% الشاميتني

7% حرض
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التركيبة السكانيةالتركيبة السكانية

7% طفل رب أسرة
100% مسنين
100% مرأة ربة أسرة

0% مهمشين
100% اشخاص يعانون من امراض مزمنة او خطيرة
100% أشخاص ذوي إعاقة
100% نساء حوامل ومرضعات

7% أطفال غير مصحوبين او مفصولين عن أسرهم

نسبة المواقع حسب كفاية الخدمات ، حسب نوع الخدمة

االحتياجات ذات األولويةاالحتياجات ذات األولوية

0% مجتمع مستضيف

0% الجئين

0% مهاجرين

100% ال يوجد - فقط نازحين متواجدين

0% غير معروف

* يمكن للمستجيبين تحديد خيارات متعددة لهذه األسئلة ، وبالتالي قد ال يصل مجموع األرقام اإلجمالية إلى %100 

نسبة المواقع التي بها مجموعات مستضعفة *

نسبة المواقع التي بها مجموعات سكانية غير النازحين*

الوصول إلى الخدماتالوصول إلى الخدمات
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غير موجودة غير كاف كاف
0% 93% 7% خدمات آلية اإلستجابة السريعة
0% 93% 7% خدمات/ صيانة المأوى
0% 100% 0% توزيع مواد غير غذائية

67% 33% 0% توزيع الغذاء
7% 93% 0% توزيع مساعدات نقدية )اكثر من غاية(
0% 100% 0% خدمات مياه وصرف صحي ونظافة

27% 73% 0% خدمات صحية
7% 93% 0% خدمات تعليمية:

100% 0% 0% خدمات سبل المعيشة:
0% 100% 0% خدمات الحماية:

27% 73% 0% خدمات تغذوية:
13% 87% 0% خدمات التخلص من النفايات:

البنية التحتية / المواردالبنية التحتية / الموارد

53+47+A
نسبة المواقع ذات األسواق في الموقع / على مقربة

متوفرة 0%
غير متوفرة 100%

  

0+100+A

متوفرة 7%
غير متوفرة 93%

  

7+93+A
نسبة المواقع التي تتوفر بها وقود للطهي في الموقع / على مقربة

نسبة المواقع التي تتوفر فيها الكهرباء / الطاقة الشمسية 

متوفرة 53%
غير متوفرة 47%

الثالث الثاني  األول
7% 20% 0% مساعدة نقدية

13% 27% 0% تعليم
0% 7% 93% غذاء
0% 27% 0% مياه
0% 0% 0% خدمات قانونية

53% 7% 0% مساعدة سبل المعيشة
0% 7% 0% مساعدة طبية

13% 0% 0% مواد غير غذائية
0% 0% 0% خدمات الحماية
7% 7% 0% خدمات الصرف الصحي
7% 0% 7% خدمات/ صيانة المأوى
0% 0% 0% خدمات تغذوية

نسبة المواقع حسب االحتياجات ذات األولوية
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0% حوادث مرتبطة بالنزاع
87% اإلخالء او الطرد

0% حوادث مرتبطة بالحرائق
20% فيضانات

7% احتكاك/ خالف بين المجتمعات
7% أمراض معدية 
0% تلوث المياه

التهديدات األكثر شيوعا للمواقع*

* يمكن للمستجيبين تحديد خيارات متعددة لهذه األسئلة ، وبالتالي قد ال يصل مجموع األرقام اإلجمالية إلى %100 

تهديدات الموقع

نسبة المواقع حسب نوع المأوى الرئيسي
0% منزل/ شقة ملك

47% مأوى مؤقت
0% منزل/ شقة عائلة مستضيفة

47% مأوى في حاالت الطوارئ
0% منزل/ شقة مستأجر
7% مأوى متنقل
0% مبنى عام
0% العراء )بدون مأوى(

نوع المأوى األساسي
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نسبة المواقع حسب نوع المراحيض األساسية

80% مرحاض شطف إلى بيارة او نظام مجاري او حفرة
0% مرحاض شطف للخارج
7% مرحاض حفرة ذو غطاء
0% مرحاض حفرة بدون غطاء

13% العراء )بدون مأوى(

نوع المراحيض األساسية

* يمكن للمستجيبين تحديد خيارات متعددة لهذه األسئلة ، وبالتالي قد ال يصل مجموع األرقام اإلجمالية إلى %100 

تدابير السالمة من الحرائق

0% نقاط ادوات االستجابة للحرائق
0% رجل اإلطفاء الناري
0% الحاجز/ الفاصل الناري
0% مخارج الطوارئ 

100% ال يوجد

تدابير السالمة من الحرائق األكثر شيوًعا*
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7% بئر )ُحفر بآلة/ ارتوازي(
0% مياه معبأة
0% موصولة بشكل غير رسمي مع شبكة المياه الرئيسية
0% مياه منقولة باالنابيب للمجمع/حنفيات عامة
0% خزان مياه االمطار/ بئر/ عين ماء محمي
0% مياه سطحية
7% خزان مياه االمطار/ بئر/ عين ماء غير محمي

87% ناقالت المياه )الوايت(

مصدر المياه األساسي

نسبة المواقع حسب مصدر المياه األساسي

شركاء جمع امعلومات

دعم شركاء قطاع CCCM التاليون في جمع البيانات لتقرير موقع CCCM في محافظة صنعاء 
من يناير 2022 - إبريل 2022 : المجلس النرويجي لالجئين، النقابة العامة لألخصائيين 

االجتماعيين والنفسيين اليمنيين


