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 :سياق التقييم وخلفيته .1

 هطول إلى ريمة بمحافظة والجعفرية الجبين مديريتي في القرى من العديد تعرضت

 والتساقط الجرافة السيول وتدفق الشعبية المساكن تهدم إلى أدت غزيرة أمطار

في  رصدت للتنمية تقدم منظمة. فادحة ومادية بشرية خسائر ذلك عن نتج الصخري،

 المناطق في والمادية البشرية لألضرار األولية األيام األولى من الكارثة االحصائيات

 شخص، 29 إلى ارتفع الوفيات عدد أن إلى األولية االحصائيات اشارت حيث المنكوبة،

 أجبروا شخص 300 عن يزيد وما شخصين، وفقدان مصاب، شخص 15 من وأكثر

 شخص 6000 من بينما أصبح أكثر .الموت من هربًا منازلهم من الفرار على

 بني وعزلة الجبين، بمديرية خطاب وبني بدج عزلتي في بالموت ومهددين محاصرين

والمشاة  السيارات لطرقات التام االنقطاع جراء ريمة، محافظة - الجعفرية بمديرية أحمد

 طمرت أو بالسيول جرفت األخرى، والمناطق واألسوق المنكوبة المناطق بين الرابطة

 والثروة البشر من ساكنيها رؤوس على المساكن كما تهدمت .الصخري للتساقط نتيجة

 جزئي، بشكل تضرر منزل 350 من وأكثر كلي، بشكل منزل 11 تهدم حيث الحيوانية،

 بالتساقط طمرت أو بالسيول جرفت الزراعية المدرجات من% 50 حوالي أن كما

 الشرب لمياه مصدًرا 30 من وأكثر السكان، معظم عليها يعتمد كان والتي الصخري

 اآلدمي، لالستخدام معظمها تضرر أو تهدم مائي حاجز أو خزان 70 من وأكثر طمرت،

 األخرى هي بيوتهم تكون أن من خوفًا الذعر من حالة شخص 1500 من أكثر ويعيش

 على االنهيار وقوع من خوفًا أو الصخري التساقط أو الجارفة السيول طريق في

 .رؤوسهم

 أهداف التقييم: 1.1

 

 .مجتمع المستهدففي ال والمضيفينتقييم الوضع اإلنساني لكل من النازحين  -1

 .المنطقة المستهدفةفي  تقييم الوصول والتغطية وتحديد الثغرات بين السكان -2

 سبل ودعم األرواح، إلنقاذ األولوية ذات األجل ومتوسطة الفورية التدخالت تحديد -3

 األجل. طويلة االستراتيجية التدخالت وتوجيه العيش،

 

 المنهجية: .2

 البيانات هذا التقرير تتضمن في الواردة المعلومات. م2020 سبتمبر في التقييم إجراء تم

من خالل  البيانات هذه جمع تم. الرئيسيين المخبرين من جمعها تم التي األولية الكمية

 لتلبية OCHAمن قبل الـ  تصميمه تم منظم الذي استبيان المقابالت الهاتفية باستخدام

 تصميم تم(. نموذج االستبانة -األول الملحق) أعاله، لألهداف وفقًا المطلوبة المؤشرات

 فريق تزويد تم صحيح. كما بشكل البيانات جمع من التأكد أجل من KOBO على االستبيان

 التنفيذ لضمان األسئلة الهاتفية وطرح المقابالت إجراء كيفية حول البيانات بتعليمات جمع

 من مختلفة يمثلون فئات شخًصا 21 من إجمالية عينة التقييم استهدف .للتقييم السليم
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 والعاملين الحكومية والمكاتب تم استهداف القادة المجتمعيين. المستهدفة العزل في السكان 

 تمت الذين الرئيسيين المخبرين بين من نساء أو رجال والمتضررين سواء كانوا الصحيين

مديرية عزلة بني احمد بمن  مختلفة مواقع في مقابلتها تمت التي العينة توزيع تم .مقابلتهم

 .الجعفرية، وعزلتي بدج وبني خطاب بمديرية الجبين

 الوضع اإلنساني: .3

 األمن الغذائي: 3.1

 أنماط استهالك الغذاء: -

 المنطقة / المجتمع مرتبة  السلع الغذائية الرئيسية الثالث األساسية المستهلكة في

 .والسكر رزواألحسب أهميتها دقيق القمح 

  الرئيسي. الشراء من السوقالمصدر الرئيسي األول للغذاء في المنطقة هو 

  كمصدر رئيسي  العمالة غير المنتظمة واالقتراضاعتاد سكان المنطقة االعتماد على

 .للدخل

 تعتمد العديد من العائالت على المساعدات الغذائية واستعارة الطعام من 

  .٪ من المبحوثين61.9الجيران حسب /األقارب

  االقتراضمصدر الغذاء هو الشراء من السوق سواء باستخدام النقد أو. 

 

 والمخابز: السوق -

  أن أسواق المبحوثين ٪ من 76 افاد الغذائية،عندما سئلوا عن حالة سوق المواد

يمكن الوصول إليها من قبل العمالء و المواد الغذائية مفتوحة وعاملة بشكل منتظم

األسواق، لكنها السلع الغذائية الرئيسية متوفرة بكميات كافية في ، ووالموردين

 بعيدة جدا، والطريق اليها شاقة.

 85.7 في نفس المناطقمخابز أفادوا عدم توفر ٪ من المبحوثين. 

  أسعار السلع الغذائية األساسية )دقيق القمح % من المبحوحثين ارتفاع 90أكد

 .كبيرة بنسبة واألرز والزيت والسكر(

 

 استراتيجيات المواجهة: -

متنوعة كما  استراتيجيات المواجهة الرئيسية التي تستخدمها األسر في حالة نقص الغذاء

حالة األمن الغذائي إلى  يشير استخدام مثل هذه االستراتيجياتدناه. أهو موضح في الجدول 

 .غير المستقرة لألسر المستهدفة
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 ال شيء النصفأقل من  نصف األسرة ةجميع األسر 

االعتماد على 

األغذية األقل 

 تفضيال وتكلفة

9.52 61،9 19،05 9.52 

اقتراض الطعام أو 

االعتماد على 

المساعدة من 

 األقارب واألصدقاء

14،29 47،62 23،81 14،29 

 00 23،81 57،14 19،05 الشراء بالدين

تخفيض عدد 

الوجبات المتناولة 

 يوميا

28.57 52،38 19،05 00 

التقليل من كمية 

 الوجبات المتناولة
28،57 52،38 19،05 00 

 

قبل نفاذ  لب منهم تقدير الفترة التي يمكنهم فيها الحفاظ على الوضع الحاليعندما ط  و

 .أيام سبعةتتجاوز  المبحوثين لممعظم تقديرات  الغذاء،

 

 سبل العيش والدخل: -

العام السابق  معدل أهميتها مقارنة بـاألنشطة االقتصادية الهامة في المنطقة مرتبة حسب 

 :التاليين الجدولين( موضح من خالل 2019)

 
 (2019) السابق العام في المنطقة في الهامة االقتصادية األنشطة: 1 شكل
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 (2020) حالي: األنشطة االقتصادية الهامة في المنطقة في العام ال2شكل 

 

 الصحة: 3.2

الناس غير  حيث وأنفي مجتمعهم  خطيرةمشكلة  العينة بوجود٪ من أفراد 95.24أفاد 

على سبيل المثال  المالئمة ألنفسهم؛قادرين على الحصول على الرعاية الصحية 

ن م ٪100وأكد  .األدوية أو الرعاية الصحية أثناء الحمل أو الوالدة، االستشارات والعالج

باإلضافة  ،المنطقةالمستشفى ب/العالج للمرضى في  افراد العينة عدم توفر خدمات الرقود

،  (EPI) التطعيم الروتين هابما فياألولية  إلى ذلك هناك نقص في خدمات الرعاية الصحية

األساسية، ية التوليد ، وعدم توفر خدمات الطوارئفي حاالت الطوارئ الخدمات الجراحيةو

، زيز النظافةرعاية األطفال حديثي الوالدة، وتعو والتوليد الشامل في حاالت الطوارئ

خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي من األمراض المنقولة جنسيًا، والوقاية وسائل و

 .واالجتماعي

 

 الحماية: 3.3
الزواج القسري المبكر، عمالة األطفال، التفكك األسري هي المشاكل الرئيسية  -

 الثالث المتعلقة بالحماية أو حماية األطفال من حيث أهميتها وتأثيراتها.

 هناك أطفال تم فصلهم عن مقدمي الرعاية مقابلتهم،الذين تمت  للمبحوثيينوفقا  -

 .في الغالب مع أقاربهماآلن يعيش هؤالء األطفال و .الكارثةالمعتادين بسبب 

الخدمات …) شهادات الميالد الوطنية،الوصول إلى الوثائق المدنية )الهوية  -

 .المبحوثينمن  ٪100غير متوفرة للمجتمع بنسبة 
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 :الغذائية غير المواد/  المأوى 3.4

دمرت  منالمناطق المتضررة وتحديًدا المأوى هو أحد االهتمامات الرئيسية ألهالي   -

وتسكن نسبة  .والمأوى ليس في متناول العديد من العائالت  .مساكنهم كليًا / جزئيًا

 كبيرة من النازحين في منازل أقربائهم.

عائالت  عيش النازحون في الغالب معات، ويالمديريال توجد مخيمات للنازحين في   -

 وال تتوفر منازل لإليجار في المنطقة. .حكوميةو في مباني أ، أقاربهم

ن ٪ م 90ا لنسبة المنازل المؤجرة غير متوفرة في الغالب في المجتمع وفقً   -

 .غالبية الناس ال يستطيعون تحمل أسعار اإليجار. والمبحوثين

 األخشاب، واأللواح، الالزمة لتحسين مساكنهم بما في ذلك الحديداألشياء األساسية   -

العناصر  المشمع،األغطية البالستيكية والقماش  الطوب، والبراغي،المسامير 

، الخرسانة (،التمديد المقابس، أسالك المفاتيح، األسالك،الكهربائية األساسية )

ا مطلوبة من قبل الناس مفاتيح( كلهالبراغي، مفك  المطرقة،األدوات األساسية )

 .السوق المحلي ومتوفرة جزئيًا في

يعاني السكان من مشكالت بعد األسواق الرئيسية وصعوبة التنقل وعدم توفر نسبة  -

 كبيرة من المواد الغذائية في األسواق القريبة.

كانت طريقة  الطريقة المفضلة لدعم المواد غير الغذائية من قبل جميع المستجيبين -

 .العينية وإيصالها إليهم وادتقديم الم

 

 المياه واإلصحاح البيئي: 3.5

في المناطق المستهدفة يحصل المواطنون على المياه من الغيول والخزانات والبرك  -

الموجودة هناك، والتي تأثرت بسبب السيول وتضرر الكثير منها كليًا أو جزئيا، 

 لتر من المياه بشكل يومي. 20حيث يستخدم الفرد ما يزيد عن 

% من المبحوثين أن المياه التي يستخدمونها تسبب للسكان أمراض مثل 95افاد  -

 واالسكارس وغيره.  ااالسهال والتقيؤ والحمى وامراض الكلى والديدان كالبلهارسي

عند نقص المياه يتم التضحية ببعض الممارسات المهمة مثل االستحمام وغسل  -

 حاض أو قبل األكل.المالبس واستحمام الرضع وغسل اليدين بعد المر

% من المبحوثين أن 95يعاني أغلب السكان من عدم توفر الحمامات حيث افاد  -

مياه الصرف الصحي التي تتدفق إلى الناس تضطر الى التغوط في العراء، وتعد 

 .الجرذان واآلفات الملوثة لألغذيةلناس، بجانب مصدر قلق ل الطرقات والممرات
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 األمن وإمكانية الوصول: .4

% من 100المناطق المستهدفة بعيدة عن االشتباكات المسلحة وتتمتع باألمان، وأكد 

المبحوثين على صعوبة الوصول والتنقل بين المناطق المستهدفة بسبب وعورة الطرق 

وتضرر أغلبها بسبب السيول، حيث توفي حوالي أربعة أشخاص وأصيب غيرهم أثناء نقلهم 

ة السيول. وتعد الطرق الجبلية وبعد المسافة من األسواق لألغذية في إحدى الطرق إثر كارث

 الرئيسية أهم العوائق الرئيسية للوصول لتلك المجتمعات.

 

 التوصيات: .5

 األمن الغذائي: 5.1

الضعيفة لمدة ستة أشهر  تقديم مساعدات غذائية طارئة لمعظم المتضررين واألسر -

 .FSAC على األقل وفقًا لمعايير

لسكان ئي لمن الغذااألادة سبل العيش لتحقيق يوصى بالمساعدة في استع -

 .)الزراعية والحيوانية )المنتجاتالمستهدفين 

 

 الصحة والتغذية: 5.2

 .األدوية والمعدات/ األثاث، ودعم المرافق الصحية القائمة بالكادر الطبي المطلوب -

 .عيل برنامج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد في المرافق الصحية القائمةتف -

 إقامة جلسات توعية حول الصحة والتغذية ورسائل النظافة. -

 

 :والمأوى الحماية 5.3

 إنشاء آلية إحالة اجتماعية. -

 تكوين شبكة من مجموعات رقابة الحماية المجتمعية. -

 توفير خدمات المستندات القانونية مثل البطائق الشخصية وشهادات الميالد. -

الفرش والبطانيات والمالبس وأدوات توزيع أطقم المواد غير الغذائية بما في ذلك  -

 .الطبخ

 توزيع إعانات ترميم المنازل المتضررة من السيول. -

 إعادة تأهيل الطرق والممرات المطمورة بسبب السيول. -
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 المياه واإلصحاح البيئي:  5.4

 إعادة تأهيل الغيول واآلبار المطمورة بسبب السيول. -

 وأماكن جلب المياه.إعادة تأهيل الطرق المؤدية للغيول  -

 (.)بما في ذلك الفوط الصحية والصابونالشخصية توزيع مستلزمات النظافة  -

 تنفيذ جلسات توعية حول تعزيز النظافة. -

 بناء الحمامات وشبكة صرف صحي آمنة. -

 .آلية إلدارة النفايات الصلبة /إنشاء نظام -

 

 

                                         

-  


