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الملخص التنفيذي . 1
أكثر من ثالث سنوات ونصف مرت منذ أن تصاعد الصراع في اليمن، واليزال السكان المدنيين يتحملون عبء الصراع  

المحتدم والتدهور االقتصادي؛ في ظل معاناتهم من الجوع الشديد وتدهور البنية التحتية. في هذا السياق من 
االحتياجات الماسة والموارد الشحيحة، تم تصميم وتنفيذ التقييم متعدد القطاعات للمواقع على أساس االحتياجات 

الملحة لمعالجة الفجوات في المعلومات وتحسين تخصيص الموارد اإلنسانية المستندة إلى األدلة في جميع المناطق 
الجغرافية والقطاعات والمجموعات السكانية. بشكل أكثر تحديدًا، يهدف التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى توفير 

قاعدة أدلة على مستوى البالد ألغراض النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانيةلعام 2019. 

تم تشكيل فريق العمل الفني المعني بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع الذي تولى قيادة العملية في شهر مايو 
2018 من قبل فريق العمل المعني بالتقييم والمراقبة. تم تشكيل الفريق من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، وعمل بالتنسيق الوثيق مع 
آلية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية. من خالل الدعم المقدم من قبل المجموعات القطاعية، قام فريق 
العمل الفني بتصميم االستبيان الخاص بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع لتقييم الخصائص الديموغرافية المحلية 

وديناميات النزوح وأوجه الضعف الرئيسية والوصول إلى الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية لعدد ستة مجموعات 
سكانية: النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة  والمجتمعات غير المستضيفة والالجئين والمهاجرين. 

عالوة على ذلك، فقد عمل التقييم متعدد القطاعات للمواقع على تحديد أشكال المساعدات اإلنسانية التي تم تقديمها 
للسكان المتضررين، ومواءمتها مع الحد األدنى من المعايير واالحتياجات ذات األولوية. 

شمل التقييم متعدد القطاعات للمواقع 331 مديرية من أصل 333 مديرية في اليمن وأتم تنفيذ 8,024 استبيان من 
خالل أكثر من 21,000 مقابلة تم إجراؤها مع المدلين الرئيسيين بالمعلومات بين شهري سبتمبر ونوفمبر 2018 في 6,791 

موقع. تناسب عدد إجراء المقابالت مع المدلين الرئسيين بالمعلومات لكل مجموعة سكانية مع أحجام المجموعات 
السكانية المستهدفة في اليمن، وتم اختيار المواقع المستهدفة بشكل عشوائي في كل مديرية، وبما أن المعلومات 

التي تم جمعها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع استندت إلى المقابالت التي تم إجراؤها مع المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات، فإنها لم تمثل من الناحية االحصائية، فاألرقام التي أنتجها التقييم متعدد القطاعات للمواقع ينبغي 

اعتبارها كمؤشرات وتفسيرها كاتجاهات. 

توفر نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع معلومات قيمة لصنع القرار على المستوى اإلستراتيجي في سبيل تمكين 
فهم االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا عبر مختلف القطاعات في اليمن، فقد ُطِلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
تحديد أهم ثالثة احتياجات رئيسية لألشخاص من اإلناث والذكور. تم ذكر الغذاء باستمرار باعتباره األولوية القصوى لكل 

المجموعات السكانية في البالد، على الرغم من أن المساعدات الغذائية وردت في التقارير كالنوع األكثر شيوعًا من 
المساعدات اإلنسانية التي حصلت عليها كل مجموعة سكانية في جميع أنحاء البالد. هذه النتائج تساعد على زيادة تعزيز 

خطورة أزمة انعدام األمن الغذائي في اليمن. 

أشارت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أيضًا إلى أن المجموعات السكانية التي شملها التقييم كانت بحاجة 
ماسة إلى فرص سبل كسب العيش )مصدر لكسب الدخل(. تم تصنيف سبل كسب العيش من قبل المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات من ضمن ثالثة أهم احتياجات ذات أولوية لكل المجموعات السكانية باستثناء المهاجرين. تماشيًا مع هذه 
النتائج، فإن نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أشارت أيضًا إلى أن سبل كسب العيش األساسية والمستدامة ُينظر 
إليها من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات على أنها أحد االحتياجات األساسية التي نادرًا ما يتم تحقيقها في اليمن، 

وأنها متاحة ألقل من نصف السكان في 88٪ من المديريات. في الغالب، يتم تفسير الوصول المحدود إلى سبل كسب 
العيش المستدامة بأنه ناجم عن نقص الفرص االقتصادية المتاحة. بالمثل، فقد أظهرت النتائج بوضوح أن تقييد الوصول 

المادي لألسواق يمثل مشكلة تنتشر على نطاق واسع، في ظل تمكن أقل من نصف السكان من الوصول إليها. أفاد 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات بأن هناك حاجة إلى أنواع عدة لموارد سبل كسب العيش لتمكين السكان المتضررين من 

التكيف مع األزمة على نحو مستدام، وأشاروا بشكل متكرر إلى األدوات اليدوية باعتبارها أصول ذات قيمة تحتاج إليها 
المجموعات السكانية التي شملها التقييم. 

بخالف تحديد االحتياجات األكثر إلحاحًا للسكان الذين شملهم التقييم، فقد عمل التقييم متعدد القطاعات للمواقع أيضًا 
على جمع معلومات بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية في اليمن، وهو األمر الذي أبرز أن شريحة كبيرة من السكان 

لم تتمكن من تلبية احتياجاتها األساسية بسبب محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي 
والتعليم. بشكل عام، أظهرت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أن ما يقرب من نصف السكان يمكنهم الوصول 

إلى كميات كافية من المياه وإلى مراحيض آمنة وصالحة، وأن أقل من نصف األطفال في سن الدراسة تمكنوا من 
االلتحاق بالمدارس. أيضًا، سجلت النتائج نسبًا عالية للسكان الذين يواجهون مشاكل في المرافق الصحية )29٪( وأنهم 

بحاجة إلى المساعدة في مجال اإليواء والمواد غير الغذائية )52٪ من النازحين داخليًا والعائدين وسكان المجتمعات 
المستضيفة وغير المستضيفة(. 

أيضًا، فإن التقييم متعدد القطاعات للمواقع يوفر بعض الوضوح حول السياق اإلنساني في اليمن من خالل تقييم أكبر 
التحديات التي تواجه السكان المتضررين عند محاولة الوصول إلى الخدمات األساسية وتلبية االحتياجات األساسية. 

من أكثر المشاكل التي تم ذكرها بشكل متكرر كانت أسعار األدوية التي تتم مواجهتها في المرافق الصحية، في حين 
أن مراكز اإليواء المكتظة هي أكثر المشاكل المتعلقة بالمأوى تم ذكرها بشكل متكرر والتي تواجه النازحين داخليًا 
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والعائدين، وعدم القدرة على تحمل تكاليف شراء األدوات المنزلية األساسية، وهي المشكلة األكثر شيوعًا التي تم 
ذكرها والمتعلقة بالمواد غير الغذائية التي تواجه هاتين الفئتين. هذا األمر يؤكد على األثر الذي ُيحِدثه االفتقار إلى 
مصدر دخل منتظم على قدرة السكان المتضررين على تلبية احتياجاتهم األساسية والحفاظ على القدرة على التكيف 

خالل األزمة.

عالوة على ذلك، تشير المعلومات اإلضافية التي تم جمعها من خالل التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى أن أشكال 
المساعدات اإلنسانية التي تم تقديمها لألشخاص المحتاجين لم تكن دائمًا متوافقة مع احتياجاتهم ذات األولوية 

القصوى. على سبيل المثال، فإن الدعم المحدود الذي يتم تقديمه في مجال سبل كسب العيش حسبما تم ذكره من قبل 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات يتناقض مع الحاجة الشديدة للفرص االقتصادية ومصادر الدخل المستدامة. وفقًا للمدلين 

الرئيسيين بالمعلومات، فإن المساعدات اإلنسانية المتاحة في اليمن نادرًا ما تستوفي المعايير الدنيا. بلغ أعلى معدل 
للسكان الذين يتلقون مساعدات تلبي هذه المعايير عبر مختلف المجموعات السكانية والقطاعات 52٪ فقط )منهم 

الالجئين الذين يتلقون المساعدة في مجال التعليم(. على الرغم من هذا االنفصال السائد بين المساعدات اإلنسانية 
واالحتياجات ذات األولوية أو المعايير الدنيا، فقد تم ذكر أنه على األكثر فإن 52٪ فقط من إحدى المجموعات السكانية 

)الالجئين( على دراية بكيفية تقديم المالحظات إلى مقدمي الخدمات اإلنسانية بشأن المساعدات التي يتلقونها.

أخيرًا، يوفر التقييم متعدد القطاعات للمواقع أيضًا المعلومات ذات الصلة لتحسين تخصيص الموارد اإلنسانية 
المستندة إلى األدلة عبر مختلف المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية. ُذِكر أن آثار األزمة كانت أكثر شدة 

في محافظة حجة، والتي كانت مصحوبة بأرقام مثيرة للقلق بشأن الوصول إلى المرافق الصحية والكميات الكافية من 
المياه والمراحيض اآلمنة والصالحة وسبل كسب العيش المستدامة. أشارت النتائج أيضًا إلى وجود درجة أعلى للشدة 

في محافظة تعز، التي كانت نتائجها مثيرة للقلق فيما يتعلق بالحاجة إلى المأوى والوصول إلى الكميات الكافية من 
المياه والمراحيض اآلمنة والصالحة وسبل كسب العيش المستدامة. في محافظة المهرة، حيث أشار المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات إلى وجود أعلى معدل بين إجمالي عدد السكان الذين يواجهون مشاكل في المرافق الصحية، فإنه لم 
تتم اإلفادة عن معرفة أيًا من النازحين داخليًا والعائدين والالجئين والمهاجرين بكيفية تقديم المالحظات إلى الوكاالت 

اإلنسانية بشأن المساعدات التي يتلقونها. فيما يتعلق باالحتياجات عبر مختلف المجموعات السكانية، أشارت نتائج 
التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى الالجئين والمهاجرين باعتبارهم يشكلون الفئتين اللتين تواجهان الحالة اإلنسانية 

األكثر شدة المصحوبة بصورة مستمرة بأدنى معدالت الوصول إلى الخدمات األساسية ونسب األشخاص غير القادرين 
على تلبية احتياجاتهم األساسية التي تم تقييمها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع.   

في ظل استمرار تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن، وعلى الرغم من النطاق الواسع للتقييم متعدد القطاعات للمواقع 
لعام 2018، فإنه من الضروري أن تكون أفضل الممارسات التي تم تحديدها من خالل هذه العملية بمثابة أساس قوي 
لزيادة تعزيز المضي قدمًا في التقييم والرصد في عام 2019، فضاًل عن التحليل المقارن القائم على األدلة لالحتياجات 

اإلنسانية ذات الصلة باالستجابة في اليمن.
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االلتصنيفات الجغرافية. 2

LAHJ

AMANAT 

١٠٠ كم

SOCOTRA

البحر االحمر

خليج عدن

بحر العرب

مفتاح الخريطة
عاصمة المحافظة

حدود المحافظة

حدود المديرية

الساحل

املهرة
الغيضة

عتقاملكال

الحزم

صعدة

مدينة حجةعمران

مدينة املحويت

الحديدة
الجب 

مدينة ذمار

مدينة البيضاء

زنجبار
الحوطة

عدن

تعز

املكال

مدينة مأرب

حرضموت
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز
لحج

عدن

الضالع

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب 

مأرب

ذمار

صنعاء

عمران

المحافظة: أكبر وحدة إدارية في اليمن وتنقسم اليمن إلى 22 محافظة.

المديرية: ثاني أكبر وحدة إدارية في اليمن وتنقسم المحافظات في اليمن إلى 333 مديرية.

الموقع: أصغر وحدة إدارية في اليمن. المناطق الحضرية )أي الحي( أو المناطق الريفية )أي القرية( المحددة من قبل 
المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالنازحين داخليًا والعائدين، والمناطق الحضرية والريفية المحددة من قبل الجهاز 

المركزي لإلحصاء فيما يتعلق بالمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة والالجئين. 
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قائمة المؤشرات المبينة في الجزء الثاني. 3

المستوى الجغرافي المجموعات السكانية المؤشر
المديرية، المحافظة النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع المستضيف / المجتمع 

غير المستضيف
نسبة األشخاص الذين يعانون من أوجه الضعف / 

االحتياجات الخاصة

الالجئين / المهاجرين

المديرية النازحين داخليًا / العائدين عدد األطفال غير المصحوبين بذويهم

السكان إجمااًل )النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير المستضيف / الالجئين / 

المهاجرين( 

المديرية النازحين داخليًا / العائدين عدد النساء المعيالت لألسر

السكان إجمااًل )النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير المستضيف / الالجئين / 

المهاجرين( 

المديرية، المحافظة، الوطني السكان إجمااًل )النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير المستضيف / الالجئين / 

المهاجرين( 

نسبة األشخاص الذين واجهوا مشاكل مرتبطة 
بالمرافق الصحية في األشهر االثني عشر الماضية

الالجئين / المهاجرين

المديرية، المحافظة  النازحين داخليًا، العائدين، المجتمع المستضيف، المجتمع 
غير المستضيف، الالجئين، المهاجرين

أهم المشاكل الثالث الرئيسية في المرافق الصحية

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا / العائدين  نسبة األشخاص القادرين على الوصول إلى كمية 
مالئمة / كافية من المياه

المجتمع المستضيف / المجتمع غير المستضيف

الالجئين / المهاجرين 

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا / العائدين  نسبة األشخاص القادرين على الوصول إلى مرحاض 
آمن وصالح

المجتمع المستضيف / المجتمع غير المستضيف

الالجئين / المهاجرين 

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين، المجتمع المستضيف، المجتمع 
غير المستضيف، الالجئين، المهاجرين

نسبة األشخاص القادرين على الوصول إلى األسواق

المديرية، المحافظة، الوطني  السكان إجمااًل )النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير المستضيف / الالجئين / 

المهاجرين( 

نسبة األشخاص القادرين على الوصول إلى دخل 
مستدام / منتظم

الالجئين / المهاجرين

المديرية، الوطني السكان إجمااًل )النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير المستضيف / الالجئين / 

المهاجرين( 

نسبة األطفال في سن الدراسة الملتحقين بالمدرسة

النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع 
المستضيف / المجتمع غير 

المستضيف / الالجئين / المهاجرين 

النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع المستضيف / المجتمع 
غير المستضيف / الالجئين / المهاجرين

االحتياجات الثالث ذات األولوية القصوى

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص دون مأوى

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يمتلكون منزاًل أو شقة 

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يعيشون مع أسرة مستضيفة

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين استأجروا مساكن 

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يعيشون في مركز إيواء 
عشوائي

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يعيشون في مستوطنة 
عشوائية

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يعيشون في مركز جماعي
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المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا، العائدين نسبة األشخاص الذين يعيشون في مأوى مؤقت

المديرية، الوطني النازحين داخليًا، العائدين أهم المشاكل الثالث الرئيسية في مراكز اإليواء

المديرية، الوطني النازحين داخليًا، العائدين أهم المشاكل الثالث الرئيسية المتعلقة بالمواد غير 
الغذائية

المديرية، المحافظة، الوطني النازحين داخليًا / العائدين / المجتمع المستضيف / المجتمع 
غير المستضيف

نسبة األشخاص المحتاجين إلى مساعدات اإليواء

الالجئين / المهاجرين الذكور 
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الجزء األول
الخلفية / المقدمة . 4

مرت أكثر من ثالث سنوات منذ أن تصاعد الصراع في اليمن، وال يزال السكان المدنييون يتحملون وطأة األعمال القتالية 
المستمرة والتدهور االقتصادي الشديد. هناك وسائل محدودة في مقدور السكان المتضررين من خاللها التكيف مع 

األزمة، ونتيجة لذلك تظل آثار األزمة اإلنسانية واسعة االنتشار. حددت النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2018 
وجود أكثر من 22.2 مليون شخص في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون شخص 

تم تحديدهم باعتبارهم في حاجة ماسة 1. مازالت هناك فجوات في المعلومات الجوهرية في حين أن المشهد السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي في تطور مستمر. على هذا النحو، تم تصميم هذا التقييم استنادًا إلى ضرورة تحسين تخصيص 

الموارد اإلنسانية القائم على األدلة، في سياق االحتياجات المتزايدة والموارد الشحيحة. بشكل أكثر تحديدًا، هدف التقييم 
إلى توفير معلومات قائمة على أدلة النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2018، بما في ذلك درجات الشدة 

وتقديرات أعداد األشخاص المحتاجين بحسب المجموعات القطاعية. 

تم تشكيل فريق العمل الفني الذي تولى قيادة العملية في شهر مايو 2018 من قبل فريق العمل المعني بالتقييم 
والمراقبة؛ والذي تم تشكيله من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والمنظمة الدولية للهجرة 

والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. عقدت فريق العمل الفني اجتماعات أسبوعية لتنسيق إعداد 
وتنفيذ التقييم متعدد القطاعات للمواقع، وتولى مسؤولية ضمان االتساق في عملية جمع وتنقية البيانات التي تم 

تنفيذها من قبل العديد من الشركاء في جميع أنحاء البالد بين سبتمبر ونوفمبر 2018. في سبيل ضمان المزيد من 
التنسيق مع المجموعات القطاعية حول هذا المشروع، قام فريق العمل الفني بالتخطيط للتقييم واالضطالع به في إطار 
من الترابط والتنسيق القوي مع آلية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية، باإلضافة إلى تقديم تقارير منتظمة 
إلى الفريق القطري للعمل اإلنساني. باإلضافة إلى ذلك، تم تنظيم اجتماعات مخصصة إلبقاء جهات التنسيق ذات الصلة 

بالقطاعات التي تم تقييمها على علم بالنتائج الرئيسية األولية حيثما وعندما يكون ذلك ضروريًا )دون تعريض هوية 
وخصوصية البيانات التي تم جمعها للخطر(. 

المنهجية. 5
لمحة عامة. 5.1

اتبع هذا التقييم منهجية تركزت على إجراء مقابالت مع المدلين الرئيسيين بالمعلومات 2في المواقع الجغرافية )القرى 
واألحياء( في جميع المديريات في اليمن. تم اختيار المواقع من خالل أخذ عينات عشوائية، وتم اختيار المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات من خالل أخذ عينات عمدية استنادًا إلى مستوى معرفة المدلين الرئيسيين بالمعلومات حول الموضوعات 

المشمولة في االستبيان الخاص بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع، والذي يشار إليه فيما بعد باسم »االستمارة« 
)الملحق X(. استمارة التقييم متعدد القطاعات للمواقع، الذي تم تصميمه من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون 

مع المجموعات القطاعية والشركاء ذوي الصلة، كان عبارة عن استبيان منهجي ساعد في تحديد الخصائص الديموغرافية 
المحلية وديناميات النزوح وأوجه الضعف واالحتياجات واستراتيجيات التكيف الخاصة بالمجموعات السكانية المستهدفة: 

النازحين داخليًا والعائدين والمجتمع المستضيف والمجتمع غير المستضيف والالجئين والمهاجرين. باإلضافة إلى ذلك، 
تضمنت االستمارة تقييم مستوى الوعي بالمساعدات اإلنسانية، إضافة إلى تحديد االختالفات بين المجموعات السكانية. 

استندت االستمارة إلى مؤشرات مصممة خصيصًا لتجميع البيانات على مستوى الموقع )القرية / الحي(. تم استبعاد 
المؤشرات التي تركز على األسرة لضمان أن يتمكن المدلين الرئيسيين بالمعلومات من تقديم معلومات موثوقة. 

المجموعات السكانية ذات الصلة بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع هي على النحو التالي 3:

النازحين داخليًا: األشخاص أو مجموعات األشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من أو ترك منازلهم أو أماكن 	 
إقامتهم المعتادة، بشكل خاص نتيجة للنزاع المسلح لتجنب آثاره، وحاالت العنف الشامل وانتهاكات حقوق اإلنسان 

أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع اإلنسان، والذين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دوليًا )ويشمل ذلك 
األشخاص الذين انتقلوا ضمن مواقعهم، في مختلف المواقع، أو ضمن مديرياتهم، في مختلف المديريات، أو ضمن 

محافظاتهم، في مختلف المحافظات( 4.
1  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن )ديسمبر 2018(، نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام 2018.

المدلي الرئيسي للمعلومات: هو فرد من مختلف الطيف االجتماعي ويعتبر ممثاًل للمجموعة السكانية بأكملها على مستوى الموقع ولديه معرفة بالمواضيع التي   2
يغطيها استبيان التقييم متعدد القطاعات للمواقع.

تم تطوير تعريفات المجموعات السكانية من قبل فريق العمل الفني خصيصًا ألغراض التقييم متعدد القطاعات للمواقع، واستندت إلى تعريفات مصفوفة تتبع النزوح   3
للمنظمة الدولية للهجرة وللسياق اليمني.

مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح بشأن النازحين داخليًا، والتي يعتمد عليها التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تسجل النازحين داخليًا من خالل عدد النازحين داخليًا   4
في موقع معين )أي الموقع الذي فروا إليه ووجدوا فيه ملجأ لهم(. مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح بشأن النازحين داخليًا ال تسجل النازحين داخليًا من خالل عدد 

.»X بداًل من »هناك 10 نازحين داخليًا فروا من الموقع ،»X األشخاص الذين نزحوا من موقع معين. على سبيل المثال »هناك 10 نازحين داخليًا في الموقع
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العائدين: النازحين داخليًا الذين عادوا اآلن إلى أماكن إقامتهم المعتادة، حيث اعتادوا العيش قبل نزوحهم، بغض النظر 	 
عما إذا كانوا قد عادوا إلى سكنهم السابق أو إلى سكن آخر 5.

الالجئين: األشخاص الذين أصبحوا، بسبب مخاوف مبررة من التعرض لالضطهاد ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية 	 
أو االنتماء إلى مجموعات اجتماعية معينة أو اعتناق آراء سياسية، خارج البلد الذي يحملون جنسيته ويكونوا غير قادرين 

على أو بسبب هذه المخاوف غير راغبين في االستفادة من الحماية التي يوفرها ذلك البلد 6. ألغراض التقييم متعدد 
القطاعات للمواقع، فإنه سيتم اعتبار األشخاص التاليين كالجئين: جميع األفراد المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين )طالبي اللجوء والالجئين المعترف بهم(، وجميع الصوماليين )نظرًا ألنهم يحصلون على صفة 
الالجئ تلقائيًا في اليمن(، وجميع األجانب الذين وصلوا إلى اليمن بعد أغسطس 2016 )وبالتالي لم يتمكنوا من التسجيل 

لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين( والذين فروا من بلدانهم األصلية بسبب الخوف من االضطهاد. 

المهاجرين: أي شخص يعبر حدود الدولة طوعيًا ألسباب اقتصادية أو ألسباب شخصية أخرى.	 

المجتمع المستضيف: السكان غير النازحين في موقع ما توجد فيه كثافة عالية )بحد أدنى 8٪( من األشخاص النازحين 	 
)النازحين داخليًا والعائدين( 7.

المجتمع غير المستضيف: السكان غير النازحين في موقع ما توجد فيه كثافة منخفضة )أقل من 8٪( من األشخاص 	 
النازحين.

أخذ العينات. 5.2
تم استخدام البيانات الثانوية المتاحة لالسترشاد بها في تصميم البحث وأخذ عينات المواقع التي سيتم تقييمها ضمن 

كل مديرية وعدد من المقابالت التي سيتم إجراؤها مع المدلين الرئيسيين بالمعلومات في كل موقع. تم االعتماد على 
المصادر الثانوية التالية لتحديد األشخاص المحتاجين في المواقع المختلفة:

مجموعة البيانات على مستوى المواقع التي تضمنت إحصائيات عن النازحين داخليًا والعائدين، استنادًا إلى التقرير 	   o
السادس عشر الصادر في شهر أكتوبر 2017 حول مصفوفة تتبع النزوح من قبل المنظمة الدولية للهجرة 8.

مجموعة البيانات على مستوى المواقع التي تضمنت إحصائيات عن المجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير 	   o
المستضيفة، استنادًا إلى تقديرات السكان بحسب أرقام التعداد لعام 2004 من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء في اليمن.

مجموعة البيانات على مستوى المواقع التي تضمنت إحصائيات عن طالبي اللجوء والالجئين، استنادًا إلى البيانات 	   o
التي تم جمعها من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر شبكة من قادة الالجئين في شهر 

يوليو 2018.

اختيار مواقع النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة والالجئين

تم تحديد المواقع المستهدفة بإتباع طريقتين مختلفتين: واحدة للنازحين داخليًا والعائدين والالجئين والمجتمعات 
المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة وأخرى للمهاجرين.

تم إعداد قائمة بالمواقع التي سيتم استهدافها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع بطريقة عشوائية باستخدام 
أسلوب أخذ العينات العشوائية على مرحلتين )بناءًا على اإلحصائيات السكانية لمصادر البيانات الثانوية( لكل مجموعة 

سكانية مستهدفة في كل منطقة )أي خمس قوائم لكل مديرية: النازحين داخليًا والعائدين والالجئين المجتمعات 
المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة(، مع احتمال أن يتم اختيار كل موقع بالتناسب مع حجم السكان للمجموعة 

السكانية في ذلك الموقع. أدت هذه المنهجية إلى ضمان أن تكون عملية اختيار المواقع غير متحيزة قدر اإلمكان، 
وأن تمثل العينات على مستوى المديرية احتياجات السكان المحليين المتضررين الذين يعيشون في مواقع مختلفة من 

المديرية، في مقابل ما إذا تم جمع المعلومات على مستوى المديرية من خالل المدلين الرئيسيين بالمعلومات من 

مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح بشأن العائدين، والتي يعتمد عليها التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تسجل العائدين من خالل عدد األشخاص العائدين في موقع   5
معين. مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح بشأن العائدين ال تسجل العائدين من خالل عدد النازحين داخليًا الذين غادروا موقعًا ما للعودة، بحسب ما ُذكر، إلى أماكنهم 
األصلية. مجموعة بيانات مصفوفة تتبع النزوح بشأن العائدين تسجل العائدين عندما: 1( تكون حركة العودة ضمن منطقة نزوح النازحين داخليًا؛ 2( وعندما يكون العائدين 

قد عادوا إلى منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة؛ 3 أ( ال يفكر العائدين في أي انتقال آخر؛ 3 ب( يكون لدى العائدين إدراك بأنهم قد عادوا؛ 3 ج(  تتوفر الرغبة لدى 
العائدين في إعادة االندماج في الموقع.

.1 )2()a( ،)1951( االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين  6

يحدد مقياس الشدة في النظرة العامة حول االحتياجات اإلنسانية في اليمن المديريات التي بلغت المستوى الثالث للشدة التي تتوافق فيها أعداد النازحين )النازحين   7
داخليًا والعائدين( بين 8٪ و 11٪ من إجمالي عدد السكان في المديرية.

مصفوفة تتبع النزوح، المنظمة الدولية للهجرة )أكتوبر 2017(، فريق العمل المعني بحركة السكان، التقرير السادس عشر.  8
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اثنين أو ثالثة من المواقع المختارة بطريقة عمدية فقط 9. تم إعداد قائمة نهائية بالمواقع عن طريق دمج القوائم 
الخمس ألخذ العينات )قوائم لكل المجموعات السكانية( في قائمة رئيسية واحدة. تم تحديد العدد اإلجمالي للمواقع 

.R المستهدفة، 6,886 موقع، بناءًا على أداة أخذ العينات التي تم إنشاؤها في برنامج

تم إكمال استمارة واحدة لكل مجموعة سكانية لكل موقع. المواقع التي يوجد فيها مجموعة سكانية واحدة 
مستهدفة فقط، فلم تتطلب سوى إكمال استمارة واحدة فقط، فيما المواقع التي يوجد فيها عدة مجموعات سكانية 

مستهدفة، فقد تطلبت إكمال استمارات متعددة 10. 

مع ذلك، وبسبب أن التقييم متعدد القطاعات للمواقع اعتمد على المدلين الرئيسيين بالمعلومات بخالف األسر كمصدر للبيانات، فإن نتائجها ال يمكن تعميمها   9
بمستوى معروف من الدقة اإلحصائية، وال يمكن إجراء تحليل إحصائي قوي بين المديريات.

عدد االستمارات التي تم إكمالها لكل مجموعة سكانية لكل موقع ال يتناسب مع حجم المجموعة السكانية في الموقع بسبب محدودية مصادر جمع البيانات.  10
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عدد االستمارات المستهدفة لكل مجموعة سكانية: 1شكل رقم 

نازحين

الجئين

مجتمع
مستضيف

مجتمع
غير مستضيف

٪٢

٣,٢٤٦

٪٤٠

٪٣٠

٪٢٣

٪٤

٢,٤٣٠

١,٨٥٠

٣٥٠ ١٥٦
عائدين

تعتمد األرقام المستهدفة لالستمارات والمواقع 
لكل مجموعة سكانية على توزيعها الجغرافي 

في المديريات وليس على العدد اإلجمالي لسكان 
المجموعات. بناءًا على ذلك، تم إكمال عدد أكبر من 

االستمارات للمجموعات السكانية التي تنتشر في 
العديد من المواقع في المديريات، في حين تم إكمال 

عدد أقل من االستمارات في المديريات التي تتركز 
فيها المجموعات في عدد أقل من المواقع. مع ذلك، 
فإن تغطية التقييم متعدد القطاعات للمواقع )الحجم 

اإلجمالي لكل مجموعة سكانية تم جمع البيانات عنها 
من خالل التقييم متعدد القطاعات للمواقع( متناسبة 

نسبيًا مع أحجام المجموعات السكانية في اليمن، على 
النحو الموضح أدناه:

توزيع السكان في اليمن وفي التقييم متعدد القطاعات للمواقع11 : 2شكل رقم 

٢٣,٨٥٩,٩٨٤ ٥,٠٦٨,٣٩٣

٨,٩٧١,٩٢٢

١,٥٧٩,٤٩٤ ٦٠٦,٩٠٠ ١١٣,٢٨٣

٣,١٧٤,٠٩٤ ٦٢٢,١٨٨ ٤٥٥,٣٦٤ ٢١,٣٦٦

٣١,٢٢٨,٠٥٤

١٣,٢٤٤,٩٣٤

يف اليمن

التقرير الشامل

للتقييم متعدد

القطاعات للمواقع

حجم السكان

حجم السكان

٪٧٦٫٤ ٪١٦٫٢ ٪٥٫١ ٪١٫٩ ٪٠٫٤

٪٦٧٫٧ ٪٢٤٫٠ ٪٤٫٧ ٪٣٫٤ ٪٠٫٢

نازحين الجئين
مجتمع

مستضيف
مجتمع

غير مستضيف عائدين

بيانات سكانية مأخوذة من الجهاز المركزي لإلحصاء حول تقديرات السكان لعام 2018 المتعلقة بالمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة، والتقرير   11
السادس عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان بشأن النازحين داخليًا والعائدين والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. تقدر المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن إجمالي عدد الالجئين أكبر بكثير من 113,283 شخص. مع ذلك، تم اإلبقاء على هذا الرقم لحجم عدد الالجئين الذين يمكن تعيين 
توزيعهم الجغرافي على وجه التحديد ألغراض عملية أخذ العينات الخاصة بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع.
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استخدم فريق العمل الفني معرفته العملية لمراجعة القدرة على الوصول واألمن وتوافر المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات في المواقع المختارة. في الحاالت التي تعذر فيها استهداف المواقع المدرجة في قائمة المواقع األصلية 
)أي أن المواقع كانت غير آمنة أو أنه ال يوجد أيًا من المدلين الرئيسيين بالمعلومات من ذوي المعرفة في الموقع أو أنه 
ال يوجد أيًا من أفراد المجموعة السكانية المستهدفة في الموقع(، تم إرسال الباحثين إلى مواقع بديلة، وهذه المواقع 
تم اختيارها أيضًا بطريقة عشوائية استنادًا إلى مصادر البيانات الثانوية وتمثل نفس حجم السكان تقريبًا كما في الموقع 

األصلي )المواقع األصلية(، وتم حذفها من التقييم بسبب عدم الجدوى. في بعض األحيان، لم يتم تحديد المجموعة 
السكانية المستهدفة في المواقع األصلية والمواقع البديلة، أو في المديرية بأكملها. يمكن تفسير ذلك من خالل 

حركة السكان بعد نشر مصادر البيانات الثانوية المستخدمة لرسم عينة المواقع في التقييم متعدد القطاعات للمواقع. 
لهذا السبب، فإن العدد اإلجمالي األصلي للمواقع المستهدفة التي سيتم تغطيتها ولالستمارات التي يجب إكمالها في 

التقييم متعدد القطاعات للمواقع ارتفعت خالل التقييم لتعكس السياق الديموغرافي المتغير. استنادًا إلى هذا النهج، 
تم إكمال ما مجموعه 7,945 استمارة استهدفت النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير 

المستضيفة والالجئين. 

اختيار مواقع المهاجرين
بسبب عدم وجود بيانات موثوقة وشاملة عن المهاجرين على مستوى المواقع أو على مستوى المديريات في اليمن، 

فإنه كان من غير الممكن استهداف هذه المجموعة السكانية استنادًا إلى نهج أخذ العينات العشوائية. لذلك، تم تطبيق 
النهج التراكمي. في هذا النهج، تم استخدام شبكة قائمة من قادة المهاجرين لتحديد المدلين الرئيسيين بالمعلومات 

في 16 موقع أولي 12. بمجرد إجراء المقابالت معهم، أجرى المدلين الرئيسيين بالمعلومات في هذه المواقع البالغ 
عددها 16 موقع بتحديد وتسمية المستجيبين في مواقع إضافية. أدى هذا النهج إلى تحديد وتقييم 79 موقع توجد فيه 

أعداد من المهاجرين. نظرًا لهذه الطريقة المالئمة ألخذ العينات، فإن النتائج المتعلقة بالمهاجرين ليست سوى نتائج 
إرشادية عن خصائص السكان الذين شملهم المسح، وال يمكن التأسيس إلطالق أحكام عامة احتمالية حول إجمالي عدد 

المهاجرين في البالد. 

استكمال اإلحصاءات الديموغرافية في التقييم متعدد القطاعات للمواقع
لكل موقع شمله التقييم في التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تم تكليف الباحثين باستكمال المسوحات عن التركيبة 
الديموغرافية لألسر 13. تم تجميع البيانات عن التوزيع العمري في خمس فئات عمرية )0، 1 - 5، 6 - 17، 18 - 59، أكبر من 60( 
لكل جنس. تم في المتوسط استكمال 15 مسح من مسوحات اإلحصاءات الديموغرافية، بمجموع وصل إلى 131,105 مسح. 

توفر البيانات التي تم جمعها من خالل اإلحصاءات الديموغرافية نتائج إرشادية حول التركيبة الديموغرافية لألسر في 
المجموعات السكانية الخمس 14.

جمع البيانات. 5.3
جمع البيانات من المدلين الرئيسيين بالمعلومات

قام الباحثون بتقديم االستمارة إلى شخص واحد من المدلين الرئيسيين بالمعلومات على األقل. في حالة تحقق الباحثين 
من أن أيًا من المدلين الرئيسيين بالمعلومات كان يفتقر إلى المعرفة الكافية إلكمال االستمارة بأكملها، فقد كانت 
لديهم تعليمات بالتعاقد مع مقدم معلومات رئيسي آخر يمكنه استكمال األسئلة المتبقية. بما أن االستبيان الخاص 

بالتقييم متعدد القطاعات للمواقع يتضمن 10 أقسام، فقد شارك ما بين شخص واحد وعشرة أشخاص من المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات في إكمال كل استمارة. استخدام عدد من المدلين الرئيسيين بالمعلومات ممن لديهم خبرة 
في القطاعات أفضل من استخدام مدلي رئيسي واحد لديه معرفة عامة للرد على االستمارة بأكملها أو معظمها. 
المساهمات المقدمة من األشخاص ممن لديهم خبرة في القطاعات أدت إلى ضمان أن تكون المعلومات التي تم 

جمعها دقيقة قدر اإلمكان. تمت اإلجابة عن األسئلة التي تحتوي على معلومات أساسية حول الموقع من قبل العديد 
من المدلين الرئيسيين بالمعلومات الذين قدموا إفادات عن نفس الموقع وذلك من أجل تدقيق المعلومات المقدمة 

والتحقق منها. بالنسبة لجميع المجموعات السكانية التي شملها التقييم، تم توجيه الباحثين بإجراء مقابالت مع 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات الذين ينتمون إلى المجموعات التي يقدمون المعلومات عنها.

تم جمع البيانات باستخدام استمارات ورقية، وبعد ذلك تم إدخالها في برنامج كوبو. تم إشراك الباحثين والمختصين 
بالترميز وقادة الفرق في تنقية البيانات وتحمل المسؤولية عن تصحيح إدخال البيانات ومشاكل عدم اتساق البيانات.

مع ذلك، وبسبب أن التقييم متعدد القطاعات للمواقع اعتمد على المدلين الرئيسيين بالمعلومات بخالف األسر كمصدر للبيانات، فإن نتائجها ال يمكن تعميمها   12
بمستوى معروف من الدقة اإلحصائية، وال يمكن إجراء تحليل إحصائي قوي بين المديريات.

تم اختيار هذه األسر بطريقة عمدية من قبل الباحثين  13

أيًا من مسوحات اإلحصاءات الديموغرافية لألسر لم تكن مكتملة فيما يتعلق بالمهاجرين الذين كان من المعروف أنهم رحلوا إلى اليمن بشكل فردي وليس في   14
مجموعات أسرية.
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مبادئ جمع البيانات
كان من المهم جدًا إتباع نهج مبني على المبادئ لجمع البيانات وذلك لضمان عملية لجمع البيانات تتسم بالمسؤولية 

وتوفير الحماية طوال فترة إجراء التقييم متعدد القطاعات للمواقع. عززت مبادئ العمل اإلنساني المتمثلة في 
اإلنسانية والنـزاهة واالستقاللية والحيادية تنفيذ منهجية جمع البيانات، بما يكفل أن يتم جمع البيانات بهدف االسترشاد 
بها في مجال المساعدات اإلنسانية للمحتاجين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو اآلراء السياسية. هذه المبادئ ضرورية 

للحفاظ على الوصول إلى السكان المتضررين وضمان استجابة إنسانية فعالة.

استنادًا إلى مبدأ »عدم إلحاق الضرر«، فقد تم بذل الجهود لتقليل جميع التأثيرات السلبية المحتملة وتحقيق أقصى قدر 
من الفوائد الممكنة لجمع البيانات للمشاركين. إذا كان هناك ثمة سبب لالعتقاد بأن إجراء أي مقابلة من شأنه أن يجعل 

المستجيب أسوأ حااًل من ذي قبل، فإنه ال يتم إجراء المقابلة. كان لدى المدلين الرئيسيين بالمعلومات المشاركين الحرية 
في المشاركة أو عدم المشاركة والتوقف عن المشاركة في أي وقت. عالوة على ذلك، فقد تم إبالغ المشاركين في جمع 

البيانات بشكل واضح أن الرد على األسئلة ال يعني أنه سيتم تسليم المساعدات اإلنسانية أو الحوافز مقابل الحصول على 
المعلومات.

وفقًا لسياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية 15، فإن المبادئ التالية 16 تم االسترشاد بها في جمع 
ومشاركة وإدارة البيانات:

الضرورة والمالءمة والكفاية والتناسب في معالجة البيانات 	 

جودة ودقة البيانات 	 

السرية	 

أمن البيانات	 

الشفافية والمساءلة	 

حماية البيانات
تعتبر حماية البيانات جزءًا ال يتجزأ من حماية الحياة والسالمة والكرامة. تقتضي حماية البيانات الشخصية وفقًا لمبدأ 

التناسب أن تقوم المنظمات اإلنسانية باتخاذ أقل التدابير المتاحة التي تتسم بأقل قدر من التدخل من خالل الحد من الحق 
في حماية البيانات والوصول إلى البيانات الشخصية.

تم االنتهاء من إخفاء هوية البيانات الشخصية لتلبية احتياجات الحماية لألشخاص الضعفاء بطريقة مراعية للخصوصية. 
اشتمل إخفاء هوية البيانات الشخصية على تقنيات ُتستخدم لتحويل البيانات الشخصية إلى بيانات مجهولة المصدر بحيث 

تكون مجموعات البيانات التي تحتوي على المعلومات الشخصية مجهولة المصدر وبطريقة ال رجعة فيها لتجنب خطر 
إعادة تحديد الهوية 17. قبل مشاركة مجموعات البيانات النهائية، قام فريق التقييم بالتأكد من عدم تضمين أي بيانات 

شخصية في مجموعات البيانات. 

تنقية البيانات. 5.4
بمجرد االنتهاء من جمع البيانات في محافظة معينة، يتم تنقية مجموعة البيانات الخاصة بالمحافظة. خضعت عملية 

تنقية البيانات للرقابة من قبل قادة الفرق المكلفين بضمان جودة البيانات، والذين عملوا كنقطة اتصال ألسئلة المتابعة 
مع المدلين الرئيسيين بالمعلومات. تم إجراء اتصاالت المتابعة لمعالجة القيم المتطرفة واألخطاء في إدخال البيانات. 

أخيرًا، فقد تم االحتفاظ بنسخة من البيانات الخام. قامت المنظمة الدولية للهجرة بمشاركة مجموعات البيانات التي تم 
تنقيتها مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل تحليل البيانات.

معالجة وتحليل البيانات. 5.5
تم تصنيف تحليل البيانات على مستوى المواقع على مستوى المديريات والمحافظات وعلى المستوى الوطني. تم 

ترجيح أرقام التحليل على مستوى المواقع من قبل سكان المجموعة المحددة في كل موقع. اتبع كل نوع من أنواع 
البيانات )فئوية متعددة الردود، فئوية أحادية الرد، نسبة مئوية، عدد( عملية تجميع محددة تم توضيحها في الملحق 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ :سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية في العمل اإلنساني، متاحة على هذا الرابط  15
pdf.0_iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action

https://www.icrc.org/en/publication/ :تستند هذه المبادئ جزئيًا إلى كتيب اللجنة الدولية للصليب األحمر لحماية البيانات في العمل اإلنساني، متاح على هذا الرابط  16
handbook-data-protection-humanitarian-action

كلما كان ذلك ممكنًا، تم استبدال أي بيانات رسومية في أي مجموعة بيانات برقم. على سبيل المثال، تم تسجيل أرقام تعريف عشوائية بواسطة استمارة جمع   17
البيانات بداًل من األسماء.
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X. تم تطبيق نفس عملية التجميع على التحليالت على مستوى المديريات والمحافظات وعلى المستوى الوطني. تمت 
معالجة البيانات باستخدام مزيج من برنامج R وإكسل، إضافة إلى أشكال بيانية تم إنشاؤها باستخدام إكسل وبرنامج R و / 

.ArcGIS أو برنامج

التغطية. 5.6
من أجل تقييم مستوى التيقن من البيانات التي تم الحصول عليها من خالل التقييم متعدد القطاعات للمواقع، فقد تم 

إجراء عدة أنواع من تحليل التغطية بشكل منفصل لكل مجموعة، وكذلك لجميع المجموعات السكانية مجتمعة:

مقارنة بين العدد اإلجمالي لالستمارات المستهدفة مقابل العدد اإلجمالي لالستمارات المستكملة المستخدمة 	 
في التحليل 18

مقارنة بين الحجم الكلي للسكان الذين يعيشون في المواقع المأخوذة كعينة مقابل الحجم الكلي للسكان الذين 	 
يعيشون في المواقع التي تمت تغطيتها

مقارنة بين الحجم الكلي للسكان الذين يعيشون في المواقع المأخوذة كعينة مقابل الحجم اإلجمالي للسكان الذين 	 
تم تقديم إجابات صحيحة عنهم من قبل مقدمي المعلومات الرئيسيين.

نسبة االستمارات المستكملة 5.6.1
من أصل 8,032 استمارة كان يتعين استكمالها في 6,886 موقع، فقد استكمل التقييم متعدد القطاعات للمواقع 7,945 

استمارة في 6,791 موقع. يتضمن الملحق X تصنيفًا إلجمالي عدد االستمارات المستهدفة واالستمارات المستكملة 
لكل مجموعة سكانية في كل مديرية.

عدد االستمارات المستهدفة واالستمارات المستكملة لكل مجموعة سكانية: 3شكل رقم 

٣,٢٤٦
(٪٩٩)

٢,٤٣٠
(٪٩٩)

١,٨٥٠
(٪٩٩)

٣٥٠
(٪٩١)

١٥٦
(٪١٠١)

٣,٢٢٠

٢,٤١٧

١,٨٣٢

٣١٩

١٥٧

٧٩

العدد اإلجمالي المستهدف للنماذج

إجمالي عدد النماذج المكتملة
(باستثناء المهاجرين)

٨,٠٣٢

٧,٩٤٥ 
النماذج الغير مكنملة النماذج المكتملة النماذج المستهدفة

نازحين

الجئين

مهاجرين

مجتمع مستضيف

مجتمع غير مستضيف

عائدين
 

توزيع المديريات حسب نسبة االستمارات المستكملة: 4شكل رقم 

٪٦١٢٠٠

١٠٤

٢١

٦

٢

٪٣١

٪٦

٪٢

٪١

١٠٠٪ أو اكثر 

٪٧٥-٩٩

٪٥٠-٧٤

٪١-٤٩

٪٠

عدد المديرياتنسبة المديرياتنسبة النماذج المكتملة

االستمارات التي تمت إزالتها من مجموعة البيانات ألغراض التحليل أثناء عملية تنقية البيانات لم تؤخذ في االعتبار في تحليل التغطية.  18
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نسبة االستمارات المستهدفة التي تم استكمالها في كل مديرية: 5شكل رقم 

ال يوجد �اذج مكتملة

٪١٪ - ٤٩

٪٥٠٪ - ٧٤

٪٧٥٪ - ٩٩

٪١٠٠ =<

نسبة الن�ذج املكتملة املجّمعة

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠
كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

نسبة عينة السكان المشمولة في التقييم متعدد القطاعات للمواقع 5.6.2
بما أن عينة التقييم متعدد القطاعات للمواقع تم استخالصها بناءًا على حجم كل مجموعة سكانية، فقد تم إجراء تحليل 

التغطية من خالل تقييم النسبة المئوية لكل مجموعة من المجموعات السكانية التي تعيش في المواقع المشمولة 
في التقييم متعدد القطاعات للمواقع مقابل النسبة المئوية من السكان الذين يعيشون في المواقع المدرجة في 

المواقع المأخوذة كعينات في التقييم متعدد القطاعات للمواقع. 

توزيع أحجام المجموعات السكانية في اليمن وفي التقييم متعدد القطاعات للمواقع: 6شكل رقم 

٨٫٩٧٢ مليون
(٪٩٤)

٣٫١٧٤ مليون
(٪١٠٠)

٦٢٢ ألف
(٪٩٦)

٤٥٥ ألف
(٪٨٦)

٢١ ألف
(٪١٠٠)

٨,٤٦٩ مليون

٣٫١٦٤ مليون

٥٩٧ ألف

٣٩٣ ألف

٢١ ألف

حجم السكان في مواقع العينة للتقييم متعدد القطاعات

حجم السكان في المواقع التي تمت تغطيتها للتقييم متعدد القطاعات

١٣٫٢ مليون

١٢٫٦ مليون

لم يتم تغطيتها مواقع العينة للتقييم متعدد القطاعات مواقع التقييم متعدد القطاعات التي تمت تغطيتها

نازحين

الجئين

مجتمع مستضيف

مجتمع غير مستضيف

عائدين
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نسبة الردود الصحيحة بين كافة بيانات التقييم متعدد القطاعات للمواقع 5.6.3
أيضًا، تم تحليل مستوى التيقن من كل مؤشر تم احتسابه من خالل بيانات التقييم متعدد القطاعات للمواقع على أساس 

معدل الرد على أسئلة التقييم متعدد القطاعات للمواقع التي تم االسترشاد بها في هذه المؤشرات. تم احتساب 
مستوى التيقن للمؤشر )أ(، الذي تم االسترشاد به في السؤال رقم 1، على النحو التالي:

عدد سكان جميع املواقع التي زارتها املنظمة الدولية للهجرة ( ا يف ذلك املواقع اإلضافية19) التي أجاب فيها املدل الرئيسي باملعلومات عىل السؤال رقم 1

عدد سكان جميع املواقع املأخوذة كعينات

على سبيل المثال، إذا كان المؤشر »النسبة المئوية للسكان النازحين الذين يعيشون في مواقع في صنعاء حيث يكون 
المأوى ضمن أحد أهم أولوياتهم الثالث«، يتم احتسابه استنادًا إلى السؤال رقم E_1 في التقييم متعدد القطاعات 

للمواقع )ما هي أهم ثالثة احتياجات بين النازحين داخليًا(، تم احتساب مستوى التيقن من هذا المؤشر من خالل مقارنة 
الحجم اإلجمالي للسكان النازحين الذين يعيشون في مواقع في صنعاء حيث تم إجراء المقابالت مع المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات والذين تضمنت استماراتهم ردود صحيحة على السؤال رقم E_1 مقابل إجمالي حجم السكان النازحين الذين 
يعيشون في المواقع المأخوذة كعينات في مديرية صنعاء 20.

القيود والفجوات في المعلومات . 5.7
يعرض التقييم متعدد القطاعات للمواقع لمحة عامة واسعة للمناطق الجغرافية والمجموعات السكانية ذات االحتياجات 

الماسة )على مستوى المجموعات القطاعية وعلى المستوى المشترك بين المجموعات القطاعية(، مما يتيح تحديد 
االحتياجات ذات األولوية على مستوى المديريات. مع ذلك، فقد كانت هناك بعض القيود على التقييم متعدد القطاعات 

للمواقع. 

Content
إحدى الفجوات في المعلومات التي اتسم بها التقييم متعدد القطاعات للمواقع تتمثل في أنه بينما كان عدد من 
األسئلة التي طرحها تدور حول وصول المجموعات السكانية المستهدفة إلى الخدمات األساسية، فقد ركز التقييم 

متعدد القطاعات للمواقع على فهم احتياجات هذه المجموعات وأوجه الضعف لديها، ولم يكن عملية لمسح البنية 
التحتية / الخدمات. بالمثل، فإنه ال يمكن أن يحل التقييم متعدد القطاعات للمواقع محل تقييم كل مجموعة من 

المجموعات القطاعية القادرة على توفير المعلومات األكثر تحديدًا الالزمة إلعداد البرامج.

امتدت تغطية التقييم متعدد القطاعات للمواقع لتشمل جميع المحافظات في اليمن، لكنه لم يتمكن من الحصول 
على بيانات عن السكان المتضررين في مديريتين من أصل 333 مديرية في البالد، وهما مديرية ميدي )محافظة حجة( 

ومديرية منعر )محافظة المهرة(، والتي تعذر الوصول إليها من قبل الفريق الميداني أثناء جمع البيانات بسبب الصراع  
المحتدم والكارثة الطبيعية على التوالي.

دقة النتائج
أواًل، ال ُيعد التقييم متعدد القطاعات للمواقع تقييمًا على مستوى األسر - بداًل من ذلك، يقدم كل شخص من المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات معلومات حول مجموعة سكانية ما تعيش في الموقع المختار. نظرًا ألن نتائج التقييم متعدد 

القطاعات للمواقع استندت إلى المقابالت التي تم إجراؤها مع مقدمي المعلومات الرئيسيين، وبالتالي فهي غير 
تمثيلية من الناحية اإلحصائية، فإن األرقام التي أنتجها التقييم متعدد القطاعات للمواقع ينبغي اعتبارها كمؤشرات 

وتفسيرها كاتجاهات. 

أما فيما يتعلق بمصداقية المدلين الرئيسيين بالمعلومات والمعلومات التي يقدمونها، فإنه من المهم اإلقرار بالتحيز 
المحتمل في الردود المقدمة، حيث أنه من غير المحتمل أن جميع المستجيبين يمثلون أو يفهمون بالفعل أوضاع 

واحتياجات وآراء األغلبية أو كل أولئك األفراد في مجتمعهم. يظل االحتمال كذلك في أن يكون بعض المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات قد أفصحوا فقط عن معلومات مقبولة اجتماعيًا أو أنهم قد ذكروا معلومات على أمل الحصول على 

مساعدات. عالوة على ذلك، فإنه من المهم أيضًا مالحظة أن معظم المدلين الرئيسيين بالمعلومات كانوا من الرجال، 
وهو أمر كان من الممكن أن يؤدي إلى المبالغة أو التقليل في تقدير بعض األرقام.

تم استخدام مزيج من التقنيات للتخفيف من الرغبة االجتماعية في التحيز، بما في ذلك تطوير أسئلة محايدة وغير 
مباشرة واستخدام مواضيع بديلة لمواضيع حساسة مثل العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية األطفال. عالوة على 

ذلك، فقد تم إبالغ المشاركين في جمع البيانات بشكل واضح أن الرد على األسئلة ال يعني أنه سيتم تسليم المساعدات 
اإلنسانية مقابل الحصول على المعلومات.

المواقع اإلضافية هي المواقع التي لم تكن جزءًا من قائمة عينة المواقع األولية، ولكن تمت تغطيتها أثناء جمع البيانات.  19

أرقام السكان هي نفس تلك المستخدمة في أخذ عينات المواقع التي سيتم تقييمها ضمن كل مديرية.  20
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التغطية
على الرغم من أن تغطية التقييم متعدد القطاعات للمواقع الشاملة كانت جيدة، إال أن بعض األسئلة في االستمارات 

المستكملة كانت تميزت بمعدل ردود أقل من غيرها، وفي بعض األحيان لم تحقق الحد األدنى من الردود المطلوبة في 
المديرية. فيما يتعلق بهذه األسئلة والمؤشرات المقابلة لها، فإن النتائج تتسم بمستوى أدنى من التيقن. أحد العوامل 

التي تفسر تدني معدل الردود على بعض األسئلة، وبسبب القيود التشغيلية التي تم مواجهتها أثناء جمع البيانات في 
الميدان للفترة الزمنية المتاحة إلكمال التقييم، يكمن في أنه من الممكن أن الوقت والموارد المحدودة كانت مكرسة 

للمتابعة مع المدلين الرئيسيين بالمعلوماتوالباحثين والمختصين بالترميز، وهو أمر كان من شأنه أن يتيح تضمين قدر 
أكبر من الردود الصحيحة في التحليل. ألغراض إعداد التقارير، فإنه عندما يتم احتساب نتيجة أحد المؤشرات استنادًا إلى 

ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات عن أقل من 65٪ من حجم السكان المستهدف 21، فإنه يتم تمييز هذا الرقم بعالمة 
النجمة في الجزء الثاني. عالوة على ذلك، وبالنظر أيضًا إلى أن عدد الردود الصحيحة يختلف من استمارة ألخرى، فإن العدد 

اإلجمالي للمديريات والمحافظات التي تم جمع البيانات بشأنها عن مجموعة سكانية معينة تختلف من مؤشر آلخر 22.

أخيرًا ، وعلى الرغم من أن التقييم متعدد القطاعات للمواقع استهدف ست مجموعات سكانية مختلفة، إال أنه لم تتم 
تغطيتها دائمًا في نفس المديريات، حيث أنها كانت موجودة في مناطق جغرافية مختلفة. بالتالي، فإنه ال يمكن إجراء 
مقارنات بين جميع المجموعات إال في المديريات التي تم تغطيتها بالكامل في التقييم متعدد القطاعات للمواقع، في 

حين أن جزء كبير من التحليل حول أوجه التشابه واالختالف بين المجموعات السكانية اقتصر على المجموعات القليلة 
الموجودة في نفس المديريات. بالمثل، وعلى الرغم من أن البيانات التي تم جمعها عبر التقييم متعدد القطاعات 
للمواقع قد تم تصنيفها إلى ست مجموعات سكانية، فقد تم إجراء جزء كبير من تحليل التقييم متعدد القطاعات 
للمواقع على أساس النتائج الشاملة التي تجمع بين األرقام التي تم إبالغها عن مجموعات سكانية متعددة، وفقًا 

للمجموعات السكانية ذات الصلة بالمجموعات القطاعية وذلك ألغراض إعداد البرامج.

تم احتساب هذه التغطية استنادًا إلى الطريقة المبينة في القسم 8 – 6 – 3.  21

على سبيل المثال، على الرغم من أنه تم الحصول على ردود صحيحة بشأن نسبة الالجئين / المهاجرين الذين لديهم القدرة على الوصول المادي إلى األسواق في 77   22
مديرية، فقد تم الحصول على ردود صحيحة بشأن نسبة الالجئين / المهاجرين الذين لديهم القدرة على الوصول إلى دخل مستدام ومنتظم في 92 مديرية.
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الجزء الثاني23
خصائص المجموعات السكانية. 6

التركيبة السكانية. 6.1
لكل موقع شمله التقييم في التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تم تكليف الباحثين باستكمال المسوحات عن التركيبة 

الديموغرافية لألسر. وفرت البيانات التي تم جمعها من خالل اإلحصاءات الديموغرافية نتائج إرشادية حول التركيبة 
الديموغرافية لألسر المكونة في خمس مجموعات سكانية 24. أظهر هذا التحليل أن جميع المجموعات السكانية 

باستثناء المهاجرين كانت متوازنة نوعًا ما من حيث الجنسين، مع بعض االستثناءات القليلة فقط، كما هو مبين في 
الجدول X  أدناه.

نسبة النساء والرجال لكل مجموعة سكانية لكل محافظة: 7شكل رقم 

المحافظة

المجتمعات العائدينالنازحين داخليًا
المستضيفة

المجتمعات غير 
المستضيفة

الالجئين

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

48٪52٪48٪52٪48٪52٪46٪54٪48٪52٪أبين

54٪46٪48٪52٪49٪51٪50٪50٪50٪50٪عدن

31٪69٪49٪51٪50٪50٪48٪52٪47٪53٪البيضاء

53٪47٪49٪51٪49٪51٪47٪53٪49٪51٪الضالع

59٪41٪49٪51٪46٪54٪48٪52٪50٪50٪الحديدة

0٪0٪48٪52٪47٪53٪50٪50٪50٪50٪الجوف

42٪58٪47٪53٪45٪55٪48٪52٪51٪49٪المهرة

0٪0٪51٪49٪48٪52٪ال ينطبقال ينطبق49٪51٪المحويت

52٪48٪50٪50٪52٪48٪48٪52٪51٪49٪أمانة العاصمة

45٪55٪49٪51٪49٪51٪49٪51٪49٪51٪عمران

60٪40٪51٪49٪48٪52٪50٪50٪49٪51٪ذمار

50٪50٪50٪50٪47٪53٪56٪44٪47٪53٪حضرموت

50٪50٪49٪51٪48٪52٪50٪50٪49٪51٪حجة

54٪46٪49٪51٪49٪51٪48٪52٪48٪52٪إب

53٪47٪48٪52٪46٪54٪46٪54٪49٪51٪لحج

27٪73٪50٪50٪50٪50٪49٪51٪48٪52٪مأرب

ال ينطبقال ينطبق47٪53٪48٪52٪ال ينطبقال ينطبق49٪51٪ريمة

48٪52٪49٪51٪49٪51٪49٪51٪48٪52٪صعدة

48٪52٪48٪52٪49٪51٪53٪47٪49٪51٪صنعاء

45٪55٪48٪52٪48٪52٪47٪53٪48٪52٪شبوة

ال ينطبقال ينطبق32٪68٪49٪51٪ال ينطبقال ينطبق50٪50٪سقطرى

0٪0٪50٪50٪48٪52٪49٪51٪49٪51٪تعز

أيضًا، كان التوزيع العمري للسكان الذين شملهم التقييم متسق نسبيًا بين اإلناث والذكور، وكذلك عبر مختلف 
المجموعات السكانية. 

مؤشرات التقييم متعدد القطاعات للمواقع المذكورة في هذا التقرير النتائج المقابلة لها حسب المجموعات السكانية ذات الصلة )على مستوى المديرية   23
والمحافظة والمستوى الوطني( والمتوفرة على لوحة بيانات التقييم متعدد القطاعات للمواقع. 

لم يتم استكمال أي مسوحات األسر المعيشية الديموغرافية للمهاجرين الذين يسافرون إلى اليمن بمفردهم وليس كأسر.  24
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شكل رقم 8: نسبة النساء والرجال في كل فئة عمرية ومجموعة سكانية في اليمن: 8شكل رقم 

٪ من 
الذكور 

) 1<( 0

٪ من 
اإلناث 0 

) 1<(

٪ من 
الذكور 

5-1

٪ من 
اإلناث 5-1

٪ من 
الذكور 

17-6

٪ من 
اإلناث 

17-6

٪ من 
الذكور 
59-18

٪ من 
اإلناث 
59-18

٪ من 
الذكور 

أكبر 
من 60

٪ من اإلناث 
أكبر من 60

3٪3٪19٪19٪16٪16٪8٪10٪3٪4٪النازحين داخليًا

4٪3٪19٪19٪16٪17٪7٪8٪3٪4٪العائدين

المجتمعات 
المستضيفة

٪4٪3٪9٪8٪16٪15٪19٪19٪3٪3

المجتمعات غير 
المستضيفة

٪4٪3٪8٪7٪16٪16٪19٪19٪3٪3

2٪2٪22٪29٪12٪15٪6٪7٪2٪3٪الالجئين

على الرغم من أنه لم يتم االنتهاء من مسح اإلحصاءات الديموغرافية للمهاجرين، إال أنه ما زال ُيطلب من المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات تقدير العدد اإلجمالي للمهاجرين المقيمين في المواقع. تقديرات نتائج التقييم متعدد القطاعات 

للمواقع تشير إلى وجود عدد إجمالي للمهاجرين يبلغ 24,261 مهاجر يعيشون في هذه المواقع، وتركز معظمهم في 
صعدة )67٪( ومأرب )17٪( والبيضاء )٪8(.

العدد التقديري للمهاجرين والنسبة لكل محافظة: 9شكل رقم 

حضرموت

المهرة

مأرب

لحج
تعز

صعدة

إب

ذمار

عدنالبيضاء

أمانة
العاصمة

٩٦٩ ١,٩٣٤

٢٠

٣٥٦

٩٤

٥٠

٧٠

١٥٠

٤,٠٣٠١٦,٢١٥

٣٧٣

٪٤ ٪٨

٪٠

٪٠

٪٠

٪٢

٪٠

٪١

٪٦٧٪١٧

٪٢ ٢٤,٢٦١
المهاجرين

ديناميات النزوح. 6.2
أجبر الصراع القائم في اليمن الماليين على الفرار من ديارهم بحثًا عن ملجأ في مناطق مختلفة من البالد. بما أن النزوح 

غالبًا ما يضع الناس في حالة من الضعف، فإنه من الضروري جدًا أن تأخذ أي مناقشة حول االحتياجات اإلنسانية في اليمن 
اتجاهات النزوح في االعتبار.

وفقًا للتقرير السكاني لعام 2018 الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء، فإنه بحلول نهاية عام 2018، كان هناك 3.87 مليون 
شخص من النازحين داخليًا في اليمن، غادر معظمهم أماكنهم األصلية في بداية الصراع . أما بالنسبة لتدفقات النزوح 

الحديثة، فقد ذكرت مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة أنه في النصف الثاني من عام 2018، كان أكثر 
من نصف مليون شخص نزحوا حديثًا )684,948(. وفقًا لهذه األرقام، فإن بضع محافظات تستضيف أكثر من نصف إجمالي 

عدد النازحين داخليًا: أمانة العاصمة وحجة وتعز والحديدة وصعدة.
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أوجه الضعف الرئيسية للسكان المتضررين. 6.3
أحد األهداف الرئيسية للتقييم متعدد القطاعات للمواقع تمثل في جمع البيانات حول أوجه الضعف الرئيسية 

للمجموعات السكانية في اليمن، وذلك إلتاحة الوصول إلى فهم أكثر شمواًل لكيفية تأثير األزمة على المجموعات 
السكانية بشكل مختلف، إضافة إلى تحديد المجموعات األكثر تعرضًا للخطر. تحقيقًا لهذه الغاية، تم تصميم االستبيانات 
خصيصًا الستخالص الفوارق بين المجموعات السكانية وفقًا لحالة نزوحهم. باإلضافة إلى ذلك، فقد جمع التقييم متعدد 

القطاعات للمواقع معلومات عن األشخاص الضعفاء )مثل األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم 
والنساء المعيالت ألسرهن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة( الذين تؤثر أوجه الضعف لديهم على قدرتهم على التكيف 

مع آثار الصراع والتعافي منها. 

الفئات الضعيفة
في سياق التقييم متعدد القطاعات للمواقع، ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات تقديم معلومات عن األشخاص 

الذين يعانون من أوجه الضعف لجميع المجموعات السكانية الست. شمل ذلك األطفال غير المصحوبين بذويهم 
والمنفصلين عن ذويهم والمسنين غير المصحوبين واألطفال الذين يقومون بأعمال يتعرضون فيها لالستغالل والنساء 

الحوامل أو المرضعات والناجين من العنف واالستغالل و / أو االعتداء والنساء المعيالت ألسرهن واألطفال المعيلين 
ألسرهم 25 والمهاجرين الناجين من االتجار بالبشر / التهريب واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية خطيرة أو مزمنة 

واألشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية. 

حدد المدلين الرئيسيين بالمعلومات األشخاص الذين يعانون من أوجه الضعف في جميع المحافظات في اليمن. 
المحافظات التي تتميز بأعلى نسب األشخاص الذين يعانون من أوجه الضعف بحسب المدلين الرئيسيين بالمعلومات 

هي صعدة حيث بلغت نسبة األشخاص الذين يعانون من أوجه الضعف )من بين جميع المجموعات السكانية الست التي 
شملها التقييم(26  10٪ من إجمالي عدد األشخاص الذين شملهم التقييم في المحافظة 27، تليها عمران )9٪ من عدد 

األشخاص( وحجة )8٪ من عدد األشخاص(. على مستوى المديريات، كانت أعلى التقديرات لألشخاص الذين يعانون من أوجه 
الضعف )من بين جميع المجموعات السكانية الست التي شملها التقييم( حسبما تم ذكره من قبل المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات في مديرية وشحة )38,024 شخص(* ومديرية عبس )28,971 شخص(* في محافظة حجة، ومديرية صعدة 
)26,763 شخص(* في محافظة صعدة.  

بينما أشارت ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أنه من الممكن أن يوجد األشخاص الذين يعانون من أوجه ضعف 
في جميع أنحاء البالد، إال أن بعض المديريات لديها كثافة أعلى نسبيًا من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أكثر من 

غيرها. في بكيل المير في حجة، على سبيل المثال، فإن 44٪ من إجمالي عدد األشخاص )من بين جميع المجموعات 
السكانية الست التي شملها التقييم( في المديرية )19,150 شخص( تم تحديدهم من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات 

على أنهم  يعانون من أوجه الضعف، وفي الحزم في الجوف، كان الرقم 40٪ من إجمالي عدد السكان في المديرية 
)18,986 شخص( *.

فيما يتعلق بالنساء المعيالت ألسرهن واألطفال المعيلين ألسرهم، قام المدلين الرئيسيين بالمعلومات بتوفير أرقام تقديرية لجميع المجموعات السكانية ، باستثناء   25
المهاجرين المعروف عنهم التنقل بشكل فردي في اليمن.

تم تفصيل سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول نقاط الضعف حسب نوع الجنس. النتائج العامة هي نتاج تجميع البيانات.  26

تم احتساب حجم السكان اإلجمالي في كل محافظة على أساس التقديرات السكانية للجهاز المركزي لإلحصاء لعام 2018 )للمجتمعات المستضيفة والمجتمعات   27
غير المستضيفة( والتقرير السادس عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان )للنازحين داخليًا والعائدين( ، وأعداد الالجئين في شهر يوليو 2018 المقدمة من قبل 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والبيانات الديموغرافية للمهاجرين على نحو ما تم ذكره من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات في التقييم 
متعدد القطاعات للمواقع.
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نسبة إجمالي عدد السكان الذين يعانون من أوجه الضعف: 10شكل رقم 

من اج�يل السكان النازح�،املجتمع املستضيف،املجتمع غ� املستضيف،الالجئ�،املهاجرين يف املحافظة

ال يوجد بيانات١٠٪٨٪٥٪٣٪١٪٠٪

كم٠٢٠٤٠

كم٠١٠٠٢٠٠

نسبة اجيل السكان الذين يعانون من نقص شديد

املهرة
الجوفحرضموت

صعدةأمانة العاصمة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج
عدن الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء
سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

تضمنت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أيضًا أرقامًا محددة حول أوجه الضعف الرئيسية لكل مجموعة سكانية. 
أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات في تلك المحافظات التي تم فيها تقييم الالجئين / المهاجرين 28 عن وجود أعلى 
نسب لالجئين / المهاجرين الذين يعانون من أوجه الضعف )من إجمالي عدد الالجئين / المهاجرين( 29 في شبوة )٪39( 

وإب )29٪( وذمار )29٪(. أشارت تقديرات المدلين الرئيسيين بالمعلومات في سبع مديريات، من ضمنها خمس مديريات 
في محافظة البيضاء 30، إلى أن جميع الالجئين / المهاجرين الذين شملهم التقييم يعانون من وجه ما من أوجه الضعف. 

أخيرًا، وفي 12٪ من المديريات )11 من أصل 91( التي تم فيها جمع بيانات عن الالجئين / المهاجرين، أشارت ردود المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى أن أكثر من نصف عدد الالجئين / المهاجرين هم من الضعفاء 31. 

األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم
حدد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أعلى أعداد لألطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم 32 - من جميع 
المجموعات السكانية الست التي شملها التقييم 33 كالتالي: في مديرية الشعر )4,548 طفل( في محافظة إب، ومديرية 

أسلم )1,941 طفل( في محافظة حجة، ومديرية دوعن )1,328 طفل( في محافظة حضرموت، ومديرية حديبو )1,166 طفل( 
في محافظة سقطرى – بحسب المدلين الرئيسيين بالمعلومات، توجد في هذه المديريات األربع وحدها أكثر من 1,000 

طفل من األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عن ذويهم. أظهرت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أنه 
من بين النازحين داخليًا والعائدين على وجه التحديد، فإنه يمكن بوجه خاص التعرف على وجود األطفال غير المصحوبين 

بذويهم والمنفصلين عن ذويهم في مديرية التعزية )490 طفل(* في محافظة تعز، وفي مديرية وشحة )266 طفل( في 
محافظة حجة، وفي مديرية البريقة )209 طفل(* في محافظة عدن. 

في الغالب، كان يتم جمع البيانات المتعلقة بالالجئين والمهاجرين في نفس المديريات والمحافظات، إال أنه في بعض المناطق الجغرافية، كان يتم تقييم واحدة فقط   28
من هاتين المجموعتين. تم تصنيف النتائج حول أوجه الضعف الرئيسية المتعلقة بالالجئين والمهاجرين في أرقام متفردة.

تم الحصول على العدد اإلجمالي لالجئين في كل محافظة من األرقام السكانية لالجئين في شهر يوليو 2018 المقدمة من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة   29
لشؤون الالجئين. 

الصومعة والطفة والزاهر وذي ناعم ومسورة.  30

الصومعة والطفة والزاهر وذي ناعم ومسورة والبيضاء في البيضاء؛ القطن في حضرموت، ميفعة عنس في ذمار، الشيخ عثمان في عدن، حوف في المهرة والصفراء   31
في صعدة.

األطفال غير المصحوبين عن ذويهم والمنفصلين عن ذويهم هم أطفال انفصلوا عن أسرهم وال يتلقون الرعاية من شخص بالغ.   32

تم تفصيل سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول األطفال غير المصحوبين بذويهم حسب نوع الجنس. النتائج العامة هي نتاج تجميع البيانات. تم الجمع بين   33
نتائج المجموعات السكانية الست التي شملها التقييم في رقم واحد، حيث أن جميع هذه المجموعات ذات صلة بأغراض إعداد البرامج الخاصة بكتلة الحماية.



 |    24

النساء المعيالت ألسرهن 
وفقًا لمقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن النساء المعيالت ألسرهن في جميع المجموعات السكانية الست التي شملها 

التقييم 34 يتوزعن إلى حد كبير على جميع أنحاء البالد، وبشكل خاص في مديرية الحزم )11,594 إمرأة(* في محافظة 
الجوف، وفي مديرية التعزية )8,241 إمرأة( في محافظة تعز، وفي مديرية وشحة )8,215 إمرأة(* في محافظة حجة. 

تم ذكر أن أعلى أعداد للنساء المعيالت ألسرهن بين النازحين داخليًا والعائدين توجد في مديرية عبس )3,98 إمرأة( في 
محافظة حجة، وفي مديرية كريتر )3,960 إمرأة( في محافظة عدن، وفي مديرية حرض )1,745 إمرأة(* في محافظة حجة.

من المهم مالحظة أنه على الرغم من أن أعداد النساء المعيالت ألسرهن تقدم بالفعل معلومات ذات صلة بعدد هذه 
المجموعة من األشخاص الضعفاء في اليمن وتوزيعها الجغرافي، فإنه ال ينبغي اعتبار هؤالء النساء يواجهن فقط حالة 

من الضعف بشكل خاص، بل في الواقع أسرهن بأكملها.

الوصول إلى الخدمات األساسية. 6.4
بشكل عام، كشفت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول وصول السكان الذين شملهم التقييم إلى االحتياجات 

والخدمات األساسية في اليمن عن سياق لم تتمكن فيه شريحة كبيرة من السكان من استيفاء حقوقهم األساسية 
بسبب محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وسبل كسب العيش 35 والتعليم.

تشير نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع الموضحة أدناه بشكل عام إلى أن المجموعات السكانية التي تواجه 
صعوبات بالغة في الوصول إلى الخدمات األساسية في اليمن هي مجموعتي الالجئين والمهاجرين. عند مقارنة أدنى 

معدالت الوصول إلى الخدمات األساسية عبر مختلف المجموعات السكانية، فإن الالجئين والمهاجرين كانوا يتميزون في 
جميع األحوال تقريبًا بأدنى المعدالت عبر مختلف هذه المجموعات. عالوة على ذلك، وفي حين أن أدنى معدالت الوصول 
للمجموعات السكانية األخرى أظهرت بشكل نادر فقط أنه لم يتمكن أيًا من األفراد من الوصول إلى الخدمات األساسية، 

فإن أدنى معدالت وصول الالجئين والمهاجرين أشارت في كثير من األحيان إلى أن جميع الالجئين / المهاجرين ال تتوفر 
لديهم القدرة على الوصول.  

أدت النتائج التي تم الحصول عليها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى االستنتاج بأن سبل كسب العيش قد تم 
اعتبارها من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات على أنها حاجة أساسية نادرًا ما يتم تلبيتها في اليمن. في الواقع، 

وفي حين أن األرقام على المستوى الوطني لم تكن أقل من المؤشرات األخرى الموضحة أدناه، فقد أظهرت النتائج على 
مستوى المحافظات والمديريات بوضوح أن عدم الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة والمنتظمة كانت المشكلة 

األكثر انتشارًا بين تلك الموضحة أدناه . من خالل تقديرات التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول نسبة المحافظات أو 
المديريات التي تتوفر فيها ألقل من نصف السكان القدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية / أكثر من نصف السكان 

ال تتوفر لديهم القدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية، كانت األرقام المتعلقة بالوصول إلى سبل كسب العيش أكثر 
إثارة للقلق باستمرار. في جميع المحافظات في اليمن، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن أقل من نصف إجمالي 
عدد السكان وأقل من 30٪ من الالجئين / المهاجرين يمكنهم الوصول إلى دخل مستدام ومنتظم. فيما يتعلق بعدم 

وجود أي مؤشر آخر، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع المحافظات تسود فيها معدالت وصول متدنية. بحسب 
ما ذكره المدلين الرئيسيين بالمعلومات، يتوفر لدى أقل من نصف إجمالي السكان في 88٪ من المديريات، القدرة على 

الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة والمنتظمة. تم ذكر نفس الشيء بالنسبة لالجئين في 96٪ من المديريات 
التي شملهم التقييم فيها. مرة أخرى، فيما يتعلق بعدم وجود أي مؤشر آخر، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن 

هذه النسبة العالية من المديريات تسود فيها معدالت وصول أقل من ٪50.

الخدمات الصحية
وفقًا للمقابالت التي تم إجراؤها مع المدلين الرئيسيين بالمعلومات ألغراض التقييم متعدد القطاعات للمواقع، فإن 

29٪ من السكان الذين شملهم التقييم )جميع المجموعات السكانية الست( واجهوا مشاكل مع المرافق الصحية 
وفي الوصول إليها 36. بالمثل، وبحسب ما تم ذكره من قبل مقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن 27٪ من الالجئين / 

المهاجرين 37 واجهوا صعوبات متعلقة بالمرافق الصحية في البالد.

أشارت ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات على مستوى المحافظات إلى أنه في نصف المحافظات )9 من أصل 18 
محافظة( التي تم تقييم جميع المجموعات السكانية فيها، واجهت نسبة أعلى من الالجئين / المهاجرين صعوبات 

تم تفصيل سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول النساء المعيالت لألسر حسب النوع. النتائج العامة هي نتاج تجميع البيانات. تم الجمع بين نتائج المجموعات   34
السكانية الست التي شملها التقييم في رقم واحد، حيث أن جميع هذه المجموعات ذات صلة بأغراض إعداد البرامج الخاصة بكتلة الحماية. 

في التقييم متعدد القطاعات للمواقع، تم تعريف سبل كسب العيش بوصفها »مصدر للدخل«.  35

تشمل هذه النسبة جمیع المجموعات السكانية التي شملها التقييم - النازحین داخليًا والعائدین والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غیر المستضيفة والالجئین   36
والمهاجرين. سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول هذا المؤشر الذي تم طرحه على المدلين الرئيسيين بالمعلومات تم تفصيله حسب نوع الجنس. النتائج 

العامة هي نتاج تصنيف البيانات. تم الجمع بين نتائج المجموعات السكانية الست التي شملها التقييم في رقم واحد، حيث أن جميع هذه المجموعات ذات صلة بأغراض 
إعداد برامج إلى كتلة الصحة.

في الغالب، كان يتم جمع البيانات المتعلقة بالالجئين والمهاجرين في نفس المديريات والمحافظات، إال أنه في بعض المناطق الجغرافية، كان يتم تقييم واحدة فقط   37
من هاتين المجموعتين. تم تصنيف النتائج المتعلقة بالالجئين والمهاجرين بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية.
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تتعلق بالمرافق الصحية أكثر من إجمالي عدد السكان الذين شملهم التقييم )جميع المجموعات السكانية الست( في 
المحافظة. أيضًا، فقد أوضحت ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات أنه في 9٪ من المحافظات في اليمن )2 من أصل 

22 محافظة(، أن أكثر من نصف إجمالي عدد السكان الذين شملهم التقييم )جميع المجموعات السكانية الست( واجهوا 
مشاكل مرتبطة بالمرافق الصحية 38. بالمقارنة، فإن النتائج أظهرت أنه في 33٪ من المحافظات التي تم تقييم هذه 
المجموعات السكانية فيها )6 من أصل 18 محافظة(*، واجه أكثر من نصف عدد الالجئين / المهاجرين مشاكل مرتبطة 

بالمرافق الصحية 39 . 

أظهرت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع اتجاهات مماثلة على مستوى المديريات. أشارت تقديرات المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى أن أكثر من نصف عدد الالجئين / المهاجرين واجهوا مشاكل في المرافق الصحية في ٪59 

من المديريات )34 من أصل 58 مديرية(* التي تم فيها جمع البيانات عن هذه المجموعات السكانية. في 9٪ من المديريات 
)5 من أصل 58 مديرية( على وجه الخصوص - ذي السفال وجبلة في إب وعبس في حجة والشحر في حضرموت وجبن 

في الضالع - ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع الالجئين / المهاجرين يواجهون مشاكل مع المرافق الصحية. 
في المقابل، فقط في 12٪ من المديريات )40 من أصل 328 مديرية( تم ذكر نفس النسبة إلجمالي عدد السكان )جميع 

المجموعات السكانية الست(. 

نسبة إجمالي السكان الذين يواجهون مشاكل مرتبطة بالمرافق الصحية: 11شكل رقم 

%  يواجهون مشاكل مع املرافق الصحية
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%  للسكان الذين يواجهون مشاكل مع املرافق الصحية 
من إج£يل سكان  املديرية

وفرت المعلومات اإلضافية التي تم جمعها في التقييم متعدد القطاعات للمواقع فهمًا أعمق للصعوبات التي تتم 
مواجهتها فيما يتعلق بالمرافق الصحية. عندما يذكر أحد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جزءًا من السكان 

واجهوا مشاكل في هذه المرافق، فإنه كان ُيطلب منهم أيضًا اإلشارة إلى أكثر أنواع المشاكل صعوبة التي يواجهها 
األشخاص في هذه المرافق 40. أظهرت النتائج على مستوى المحافظات والمديريات أنه نادرًا ما ُيذكر من قبل المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات عن تعذر الوصول إلى المرافق بسبب الوضع األمني أو تقييد الوصول على أساس الوضع القانوني 
أو فرض رسوم مختلفة على أساس الوضع القانوني بوصف ذلك من بين أكثر أنواع المشاكل شيوعًا التي تواجه الالجئين / 

المهاجرين فيما يتعلق بالمرافق الصحية. تم اكتشاف استثناءات بارزة في أمانة العاصمة، حيث وبحسب تقديرات المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات فإن تقييد الوصول بسبب الوضع القانوني يمثل واحدة من المشاكل الرئيسية الثالث األكثر صعوبة 

تم جمع البيانات عن إجمالي عدد السكان في جميع المحافظات في اليمن، حيث كان أكثر من 50٪ من السكان يواجهون مشاكل في المرافق الصحية في محافظتين   38
وهما: المهرة )60٪( وسقطرى )٪56(.

تم جمع البيانات الخاصة بالالجئين / المهاجرين في هذا المؤشر في 18 محافظة، وفي ست منها كانت نسبة الالجئين والمهاجرين الذين يواجهون مشاكل في المرافق   39
الصحية أعلى من 50٪: حجة )100٪( وذمار )71٪( والمهرة )65٪( ومأرب )60٪( وصنعاء )59٪( وشبوة )٪58(.

ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلوماتاختيار ثالثة أنواع من المشاكل بحد أقصى. في بعض المديريات والمحافظات، تم ذكر بعض المشاكل بشكل متساٍو من قبل   40
مقدمي المعلومات الرئيسيين، مما أدى إلى وجود روابط في األرقام النهائية »األكثر أهمية«.
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التي تواجه نسبة تبلغ 23٪ من الالجئين 41، وفي الضالع، حيث وبحسب تقديرات المدلين الرئيسيين بالمعلومات فإنه ليس 
فقط أن جميع الالجئين واجهوا مشاكل في المرافق الصحية، بل أن 48٪ منهم أيضًا يرى أن تقييد الوصول والرسوم 

المختلفة بسبب الوضع القانوني على حد سواء هي من بين المشاكل الرئيسية الثالث األكثر صعوبة 42.  

تم تحديد بعض االتجاهات الهامة على مستوى المديريات فيما يتعلق ببعض المشاكل المحددة. تمت اإلشارة إلى أن 
أسعار األدوية هي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة عند محاولة 

الوصول إلى المرافق الصحية أو االستفادة منها في عدد كبير من المديريات في اليمن. في 53٪ من المديريات التي تم 
تقييم النازحين داخليًا فيها )15 من أصل 295 مديرية(*، فإن المدلين الرئيسيين بالمعلومات ذكروا أن عدم قدرة النازحين 
داخليًا على شراء األدوية هو أمر يمثل واحدة من المشاكل الرئيسية الثالث األكثر صعوبة التي تواجههم في المرافق 

الصحية. أيضًا، فإن أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن أسعار األدوية هي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه 
العائدين في 56٪ من المديريات التي شملهم التقييم فيها )61 من أصل 108 مديرية(*، ومن جانب أفراد المجتمعات 

المستضيفة في 44٪ من المديريات التي شملهم التقييم فيها )119 من أصل 268 مديرية(*. في الواقع، أشار المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى ارتفاع أسعار األدوية في ثالث مديريات )مديريتي الوحدة والتحرير في أمانة العاصمة 

ومديرية خورمكسر في محافظة عدن( باعتباره المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه جميع السكان من النازحين داخليًا 
والعائدين والمجتمعات غير المستضيفة عند محاولة الوصول إلى / االستفادة من المرافق الصحية في هذه المديريات. 

بالمثل، فقد ُذِكر أيضًا أن تكلفة االستشارات أو العالج التي ال يمكن تحملها هي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه 
السكان من النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات غير المستضيفة. على سبيل المثال، في مديرية المظفر في تعز، 

أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن جميع السكان من النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات غير المستضيفة ال 
تتوفر لديهم القدرة على تغطية تكاليف االستشارة الطبية وتكاليف العالج، حتى ولو باألسعار العادية. 

ُذِكر أيضًا أن الالجئين الذين شملهم التقييم يكافحون من أجل توفير تكلفة الرعاية الطبية. كذلك أشار المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات إلى أن عدم قدرة الالجئين على تحمل تكاليف االستشارة الطبية أو تكاليف العالج - حتى ولو باألسعار العادية 

- هي المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه الالجئين في معظم المديريات التي شملهم التقييم فيها )55٪ - 40 من أصل 
73 مديرية( 43.

أشارت ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات حول المجتمعات غير المستضيفة إلى نتائج معينة. وفقًا للمدلين الرئيسيين 
للمعلومات، تتمثل المشكلة األكثر صعوبة التي تواجه سكان المجتمعات غير المستضيفة في الوصول إلى المرافق 
الصحية أو االستفادة في عدم توفر العنصر النسائي من الموظفات. في الواقع، وبحسب تقديرات المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات في 48٪ من المديريات )150 من أصل 311 مديرية(*، فإن غياب الطاقم الطبي النسائي هو المشكلة األكثر 
صعوبة للمجتمعات غير المستضيفة التي شملها التقييم. 

خدمات المياه والصرف الصحي
أيضًا، أظهرت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع أن قسمًا كبيرًا من السكان الذين شملهم التقييم غير قادرين 

على الوصول إلى كميات مالئمة وكافية من المياه 44. أو المراحيض اآلمنة والصالحة. تشير ردود المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى أن 53٪ من النازحين داخليًا والعائدين و 61٪ من سكان المجتمعات المستضيفة والمجتمعات 

غير المستضيفة و 55٪ من الالجئين / المهاجرين يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى كميات مالئمة وكافية من 
المياه45. باإلضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن 49٪ من النازحين داخليًا والعائدين و 51٪ من سكان المجتمعات المستضيفة 

والمجتمعات غير المستضيفة و 62٪ من الالجئين / المهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة.

على مستوى المحافظات، أشارت أرقام التقييم متعدد القطاعات للمواقع أيضًا إلى وضع مثير للقلق، حيث ذكر المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات أن أكثر من نصف كل مجموعة سكانية شملها التقييم يفتقرون إلى الوصول إلى كميات مالئمة 

وكافية من المياه في 59٪ من المحافظات )13 من أصل 22 محافظة( التي تم فيها تقييم النازحين داخليًا والعائدين 
وفي 59٪ من المحافظات )13 من أصل 22 محافظة( التي تم فيها تقييم أفراد المجتمعات المستضيفة والمجتمعات 

غير المستضيفة وفي 83٪ من المحافظات )15 من أصل 18 محافظة( التي تم فيها تقييم الالجئين / المهاجرين. تم 
تحديد أدنى نسبة مسجلة للنازحين داخليًا والعائدين القادرين على الوصول إلى كميات كافية من المياه من قبل المدلين 

الرئيسيين بالمعلومات في حجة )30٪ للوصول( وللمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة في الجوف 
)11٪ للوصول( ولالجئين / المهاجرين في تعز )0٪ للوصول(. بالنظر إلى أنه تم جمع البيانات في سياق التقييم متعدد 

القطاعات للمواقع خالل موسم األمطار في اليمن، فإنه من المهم اعتبار أن النتائج المتعلقة بوصول السكان المتضررين 

في مديرية الصافية، على سبيل المثال، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع الالجئين كانوا يعتبرون أن تقييد الوصول بسبب الوضع القانوني يمثل واحدة من   41
المشاكل الرئيسية الثالث األكثر صعوبة.

في كل من مديريتي جبن ودمث في الضالع، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع الالجئين ينظرون إلى تقييد الوصول والرسوم المختلفة بسبب الوضع   42
القانوني باعتبارها واحدة من المشاكل األكثر صعوبة. 

تم إعطاء المدلين الرئيسيين بالمعلومات خيارين للرد على سعر الرعاية الطبية: » سعر االستشارة / العالج )مكلف جدًا(« ، و »سعر االستشارة / العالج )سعر عادي لكن   43
المجتمع غير قادر على الدفع(«.

الكمية المالئمة والكافية من المياه تعني عن 15 لترًا على األقل من المياه المأمونة )من مصادر المياه المحسنة( في اليوم الواحد.  44

تم تحليل النتائج المتعلقة بمؤشرات المياه والصرف الصحي التي جمعت بين أرقام النازحين داخليًا والعائدين في نتيجة واحدة، وأرقام المجتمعات المستضيفة   45
والمجتمعات غير المستضيفة في نتيجة أخرى، وأرقام الالجئين والمهاجرين في نتيجة ثالثة، حيث أن هذه هي المجموعات السكانية ذات الصلة بكتلة المياه المیاه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية والقطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين.



   |    27       

إلى المياه من المحتمل أن تحدد وضعًا أكثر إثارة للقلق في حال ما تم جمع البيانات خالل موسم الجفاف، نظرًا ألن الكثير 
من المجتمعات الريفية تعتمد على حصاد مياه األمطار وتتدنى فيها القدرة على الوصول إلى المياه فيما تكون ذات 

احتياجات أكبر من المياه خالل هذه الفترة من العام.

أشار أيضًا المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى الظروف السيئة فيما يتعلق بالوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة على 
مستوى المحافظات. يفتقر أكثر من نصف النازحين داخليًا والعائدين إلى الوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة في ٪54  

من المحافظات )12 من أصل 22 محافظة(، في حين يفتقر إليها أكثر من نصف المجتمعات المستضيفة والمجتمعات 
غير المستضيفة في 41٪ من المحافظات )9 من أصل 22 محافظة( وأكثر من نصف الالجئين / المهاجرين في 72٪ من 

المحافظات )13 من أصل 18 محافظة( التي تم فيها تقييم هذه المجموعات السكانية. تم تسجيل أدنى معدل لوصول 
سكان المجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة في حجة، حيث ُذِكر أن 9٪ فقط من هذه المجتمعات تتوفر 

لديها القدرة على الوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة. فيما يتعلق بالوصول إلى كميات كافية من المياه )للطهي 
والشرب والغسيل(، فقد تم تسجيل أدنى معدل لوصول النازحين داخليًا والعائدين فيما يتعلق بالمراحيض اآلمنة والصالحة 

في حجة )12٪( وأدنى معدل لالجئين / المهاجرين تم تسجيله في تعز )٪0(. 

أظهرت هذه النتائج على مستوى المحافظات أن المحافظات التي يكون فيها وصول السكان إلى المياه والصرف 
الصحي أكثر محدودية هي في الحقيقة مناطق تشهد ارتفاعًا في حاالت سوء التغذية والكوليرا – تأثرت تعز مسبقًا من 

المجاعة- وتعز والجوف وحجة من كليهما 46.

منظمة الصحة العالمية، برنامج التحصين الموسع )النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر لألمراض( بيانات عن حاالت اإلصابة بالكوليرا ومسح التغذية ألغراض الرقابة   46
والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية بشأن حاالت اإلصابة بسوء التغذية.
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نسب السكان من النازحين داخليًا / العائدين والسكان من المجتمعات المستضيفة / المجتمعات غير : 12شكل رقم 
المستضيفة  القادرة على الوصول إلى كمية مالئمة وكافية من المياه

% للمجتمع املستضيف/الغ� مستضيف الذين يحصلون عىل كمية كافية ومناسبة من املياه 
من للمجتمع املستضيف/الغ� مستضيف يف املحافظة

% of IDPs and Returnees Accessing a Sufficient and Adequate Quantitiy of Water 

% نسبة الوصول اىل املياه

٪٧٥٪٦٥٪٥٥٪٤٥٪٣٠٪٠

كم٠١٠٠٢٠٠

كم٠١٠٠٢٠٠

% لألشخاص النازح� داخليا والالجئ� الذين يحصلون عىل كمية كافية ومناسبة 
من املياه من اج�يل النازح� داخليا والعائدين يف املحافظة
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أكدت األرقام على مستوى المديريات وجود حالة حرجة تتعلق بالمياه والصرف الصحي. في 56٪ من المديريات التي تم 
فيها تقديم بيانات عن النازحين داخليًا والعائدين من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات، أفادوا أن أقل من نصف السكان 

قادرين على الوصول إلى كمية كافية من المياه )169 من أصل 303 مديرية(*. بالمثل، وفي 64٪ من المديريات التي تم 
فيها تقديم بيانات عن المجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات، 
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أفادوا أن أقل من نصف السكان قادرين على الوصول إلى كميات كافية من المياه )209 من أصل 324 مديرية(*. في ٪10 
من المديريات )9 من أصل 92 مديرية(، فإن التقديرات تشير إلى أن جميع الالجئين / المهاجرين يفتقرون إلى القدرة على 

الوصول إلى كمية مالئمة وكافية من المياه 47.

يبدو أن الوصول إلى المراحيض اآلمنة والصالحة على مستوى المديريات أوسع انتشارًا، وإن كان ال يزال محدودًا. في ٪51 
من المديريات التي تم فيها تقديم بيانات عن النازحين داخليًا والعائدين من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات، أفادوا 
أن أقل من نصف السكان الذين شملهم التقييم قادرين على الوصول إلى مرحاض آمن )153 من 303 مديرية(*. بالمثل، 

وفي 54٪ من المديريات التي تم فيها تقديم بيانات عن المجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة، أفادوا أن 
أقل من نصف السكان قادرين على الوصول إلى مرحاض صالح )174 من أصل 322 مديرية(*. في 23٪ من المديريات التي 

تم تقييم عدد الالجئين والمهاجرين فيها، تتركز 9 منها في محافظة البيضاء، فقد تمت اإلشارة إلى عدم قدرة جميع 
الالجئين / المهاجرين على الوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة )21 من أصل 92 مديرية(.

خدمات و احتياجات سبل كسب العيش
أشارت النتائج المتعلقة بالقدرة على الوصول المادي إلى األسواق على المستوى الوطني وعلى مستوى 

المحافظات إلى أن الالجئين يتسمون بمستوى وصول مادي إلى األسواق أقل من المجموعات السكانية األخرى. 
بحسب ما ذكره المدلين الرئيسيين بالمعلومات، فإن 29٪ من النازحين داخليًا و 41٪ من العائدين و 36٪ من المجتمعات 

المستضيفة و 39٪ من المجتمعات غير المستضيفة و 19٪ من الالجئين و 28٪ من المهاجرين تتوفر لديهم القدرة على 
الوصول إلى األسواق. في 59٪ من المحافظات )13 من أصل 22 محافظة(، ُوجد أن الالجئين هم المجموعة السكانية التي 

تتسم بأقل معدل وصول إلى األسواق. عالوة على ذلك، وفي حين أن أعلى معدالت الوصول إلى األسواق على مستوى 
المحافظات بالنسبة للمجموعات السكانية األخرى )النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات 

غير المستضيفة والمهاجرين( تراوحت بين 64٪ و 100٪، فإن أعلى مستوى للوصول إلى األسواق بالنسبة لالجئين كان ٪44 
فقط )في محافظة شبوة( 48. عالوة على ذلك، في ريمة - المحافظة التي سجلت أدنى معدالت الوصول عبر مختلف 

المجموعات السكانية التي شملها التقييم )29٪ من النازحين داخليًا، و 18٪ من المجتمعات المستضيفة و 21٪ من 
المجتمعات غير المستضيفة( – أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أنه ال تتوفر ألي من الالجئين القدرة على 

الوصول إلى األسواق. 

أظهرت النتائج المتعلقة بالقدرة على الوصول المادي إلى األسواق أن معدالت الوصول تتفاوت بشكل كبير بين 
المجموعات السكانية التي شملها التقييم على مستوى المديريات. مع ذلك، فقد ارتبط عدد قليل من المديريات 

باستمرار بنسب عالية بشكل ملحوظ لمجموعات سكانية عديدة تفتقر إلى القدرة على الوصول المادي إلى األسواق. 
على سبيل المثال، في مديرية المتون في الجوف، أشارت تقديرات المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى معدالت متدنية 

للوصول إلى األسواق لجميع المجموعات السكانية الخمس التي شملها التقييم في المديرية: النازحين داخليًا )٪11( 
والعائدين )20٪( والمجتمعات المستضيفة )5٪( والمجتمعات غير المستضيفة )14٪(، وعدم قدرة الالجئين على الوصول 

على اإلطالق. على نفس المنوال، في مديرية كتاف البقع في محافظة صعدة، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
بأن نسبة صغيرة فقط من كل مجموعة سكانية تمت تغطيتها في المديرية كانت قادرة على الوصول المادي إلى 

األسواق: 5٪ من النازحين داخليًا و 7٪ من العائدين و 10٪ من أفراد المجتمعات المستضيفة و 12٪ من أفراد المجتمعات 
غير المستضيفة. أخيرًا، في مديرية صوير في محافظة عمران، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن 3٪ فقط من 

النازحين داخليًا و 7٪ من أفراد المجتمعات المستضيفة و 4٪ من أفراد المجتمعات غير المستضيفة كانوا قادرين على 
الوصول المادي إلى األسواق. 

بشكل مماثل للنتائج على مستوى المحافظات، كانت األرقام على مستوى المديريات حول وصول الالجئين والمهاجرين 
إلى األسواق هي األكثر إثارة للقلق. في 34٪ من المديريات التي قام فيها التقييم متعدد القطاعات للمواقع بجمع 

بيانات عن الالجئين )26 من أصل 77 موقع(، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن أقل من 10٪ من الالجئين كانوا قادرين 
على الوصول المادي إلى األسواق. نادرًا ما تم ذكر أن وصول المهاجرين إلى األسواق كان يمثل حالة أفضل: بحسب 

المدلين الرئيسيين بالمعلومات، في 28٪ من المديريات التي تم تقييم المهاجرين فيها )10 من أصل 36 مديرية(، فإن أقل 
من 10٪ من هذه المجموعة السكانية كانوا قادرين على الوصول المادي إلى األسواق. في المقابل، على سبيل المثال، 

في 7٪ فقط من المديريات التي تم فيها تقييم المجتمعات غير المستضيفة )24 من أصل 322 مديرية(*، أشارت تقديرات 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن أقل من 10٪ من هذه المجموعة كانوا قادرين على الوصول إلى األسواق. 

حدد أيضًا المدلين الرئيسيين بالمعلومات انعدام مصدر الدخل المستدام والمنتظم بوصفه مسألة مهمة، وخاصة في 
محافظتي تعز وحجة، اللتين كانتا مرتبطتين مرة أخرى بمعدالت متدنية للوصول إلى االحتياجات األساسية 49، مما أدى 

إلى إثارة المزيد من المخاوف حول الوضع اإلنساني في هاتين المحافظتين.

الرياشية وصباح في البيضاء؛ ماوية في تعز؛ ميفعة عنس في ذمار؛ بيحان في شبوة؛ بني ضبيان في صنعاء؛ ردفان في لحج؛ قشن في المهرة وحوث في عمران.  47

أعلى معدالت الوصول إلى األسواق المسجلة للمجموعات السكانية األخرى: النازحين داخليًا في محافظة الضالع )64٪( والعائدين في أبين )82٪( والمجتمعات   48
المستضيفة في الضالع )71٪( ، والمجتمعات غير المستضيفة في عدن )90٪( والمهاجرين في أمانة العاصمة )٪100(.

سجلت تعز وحجة بالفعل أرقامًا متدنية عن وصول السكان إلى كمية كافية من المياه ومراحيض آمنة وصالحة.  49
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في حجة، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن 17٪ فقط من إجمالي السكان الذين شملهم التقييم 50 - ال أحد من 
الالجئين / المهاجرين الذين شملهم التقييم – لديهم القدرة على الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة. في تعز، 

ُذكر أن 26٪ من إجمالي السكان - ومرة أخرى ال أحد من الالجئين / المهاجرين - لديهم القدرة على الوصول إلى مصدر 
دخل منتظم. في جميع المحافظات في اليمن، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن أقل من نصف إجمالي عدد السكان 

وأقل من 30٪ من الالجئين / المهاجرين لديهم القدرة على الوصول إلى دخل مستدام ومنتظم.

تم تفصيل سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول الوصول إلى سبل كسب العيش حسب المجموعات السكانية. النتائج العامة التي تشمل جميع المجموعات   50
السكانية الست هي نتاج تجميع البيانات.
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نسبة الالجئين / المهاجرين وإجمالي عدد السكان القادرين على الوصول إلى سبل كسب العيش المنتظمة : 13شكل رقم 
والمستدامة

% نسبة السكان القادرين عىل الوصول إىل سبل كسب العيش املنتظمة واملستدامة 
من اج�يل السكان

من اج�يل الالجئ� واملهاجرين

% With Sustainable Income Access:
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نسبة الالجئ� / املهاجرين وإج�يل عدد السكان القادرين عىل الوصول إىل سبل كسب العيش املنتظمة واملستدامة  
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في 88٪ من المديريات )290 من أصل 328 مديرية(، بحسب ما تم ذكره من قبل مقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن أقل 
من نصف إجمالي السكان لديهم القدرة على الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة*. بالمقارنة، وفي 96٪ من 

المديريات )88 من أصل 92 مديرية(، فإن أقل من نصف عدد الالجئين / المهاجرين لديهم القدرة على الوصول إلى سبل 
كسب العيش. في الواقع، في 39٪ من المديريات )36 من أصل 92 مديرية( التي شملها التقييم، فإنه ال الالجئين وال 

المهاجرين لديهم القدرة على هذا الوصول. أكدت النتائج على المستوى الوطني أن الوصول إلى سبل كسب العيش ال 
يزال أمرًا غير شائع في اليمن، في ظل أن التقديرات تشير إلى أن 29٪ فقط من إجمالي السكان الذين شملهم التقييم و 

12٪ من الالجئين / المهاجرين الذين شملهم التقييم لديهم القدرة على الوصول إلى مصدر دخل مستدام ومنتظم.

خدمات التعليم
في قطاع التعليم، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن 43٪ من األطفال في سن الدراسة في مختلف 

المجموعات السكانية التي شملها التقييم لم يلتحقوا بالمدرسة 51. في 35٪ )113 من أصل 323 مديرية( من 
المديريات، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن أقل من 50٪ من األطفال في سن الدراسة كانوا قد التحقوا 

بالمدرسة*. المديريات التي سجلت أدنى معدل لاللتحاق بالمدرسة هي: مسورة في البيضاء )0٪( والدريهمي في 
الحديدة )0٪( ومدينة ذمار في ذمار )4٪( ونعمان في البيضاء )5٪(*. فيما يتعلق بأداء المدارس لوظائفها، أشار المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى أرقامًا أكثر إيجابية تشير إلى أنه في المواقع التي شملها التقييم في جميع أنحاء البالد فإن 

12٪ فقط من المدارس متوقفة عن أداء وظائفها. بالمثل، واستنادًا إلى المقابالت التي تم إجراؤها مع المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات في المواقع التي شملها التقييم في كل مديرية، وفي جميع المديريات تقريبًا في اليمن )327 من أصل 

328 مديرية(، فإن أكثر من نصف المدارس أصبحت مفتوحة*. عالوة على ذلك، في 65٪ من المديريات )212 من أصل 328 
مديرية(، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع المدارس مفتوحة*.

االحتياجات اإلنسانية. 6.5
باإلضافة إلى تقييم أوجه الضعف الرئيسية للسكان المتضررين وقدرتهم على الوصول إلى الخدمات األساسية، فإن 

التقييم متعدد القطاعات للمواقع يهدف أيضًا إلى جمع المعلومات عن االحتياجات اإلنسانية لهذه المجموعات السكانية. 
أشارت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع في األجزاء السابقة من هذا التقرير إلى أنه تم ذكر أن جميع المجموعات 

السكانية عمومًا تواجه محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وسبل كسب العيش والتعليم 
)أنظر القسم 9 - 4(. إثر هذه النتائج، أشار التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى أن نسبة كبيرة من المجموعات السكانية 

التي شملها التقييم كانت في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية لتمكينها من التكيف مع األزمة 
ومحدودية وصولهم إلى الخدمات األساسية.

االحتياجات ذات األولوية
في سبيل تمكين فهم االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا عبر مختلف القطاعات والنوع االجتماعي في اليمن، فقد احتوى 

التقييم متعدد القطاعات للمواقع على قسم مخصص لتقييم االحتياجات ذات األولوية للمجموعات السكانية. ُطِلب من 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات تحديد أهم االحتياجات الثالثة الرئيسية لألشخاص من اإلناث والذكور 52. 

تم ذكر الغذاء باستمرار من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات باعتباره األولوية القصوى لجميع المجموعات السكانية 
في اليمن 53. تم ذكر الغذاء على أنه األولوية القصوى للنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات 

غير المستضيفة والالجئين في جميع المحافظات في اليمن، مع بعض االستثناءات 54. بالنسبة للمهاجرين، أشارت 
تقديرات المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن الغذاء كان األولوية القصوى لمجتمعهم في 64٪ من المديريات )23 

من أصل 36 مديرية( التي تم جمع البيانات عن المهاجرين فيها، وواحد من أهم ثالثة أولويات للمهاجرين في جميع 
المحافظات، باستثناء محافظة صعدة، وفي جميع المديريات، باستثناء مديرية منبه.

تشمل األرقام الخاصة باألطفال في سن الدراسة جميع المجموعات السكانية التي شملها التقييم – النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات   51
غير المستضيفة والالجئين والمهاجرين. تم تفصيل سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول االلتحاق بالمدرسة حسب المجموعة السكانية. النتائج العامة التي 

تشمل جميع المجموعات السكانية الست هي نتاج تجميع البيانات.

ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات اختيار هذه االحتياجات من بين 11 خيار محتمل للرد.  52

سؤال التقييم متعدد القطاعات للمواقع حول االحتياجات ذات األولوية الذي تم طرحه على المدلين الرئيسيين بالمعلومات تم تفصيله حسب النوع. النتائج العامة   53
المتعلقة باالحتياجات ذات األولوية هي نتاج تجميع البيانات..

محافظة المهرة للنازحين داخليًا )الغذاء في المرتبة الرابعة(، شبوة وصعدة للعائدين )الثانية(، محافظة شبوة )الثانية( والمهرة )الثالثة( للمجتمعات المستضيفة،   54
مأرب لالجئين )الرابعة(.
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المديريات التي يعتبر الغذاء فيها حاجة ذات أولوية قصوى لجميع المجموعات السكانية: 14شكل رقم 

الغذاء ال يعترب ذو اولوية قصوى لكل املجموعات السكانية التي �ت تغطيتها

الغذاء يعترب ذو اولوية قصوى لكل املجموعات السكانية التي �ت تغطيتها

األولوية يف الغذاء

املجتمع املستضيف/غ� املستضيف، النازح�، العائدين،املهاجرين والالجئ� *. 

*مالحظة: البيانات تم ترتيبها عىل ضوء كل املجموعات السكانية التي �ت تغطيتها يف املديريات. 

~٥٥٪ من املديريات

كم٠١٠٠٢٠٠

كم٠٢٠٤٠

املديريات التي يعترب الغذاء فيها حاجة ذات أولوية قصوى لكل من 
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تماشيًا مع النتائج المتعلقة بالوصول إلى االحتياجات والخدمات األساسية، والتي ذكرت أن سبل كسب العيش بوصفها 
األقل وصواًل في جميع أنحاء البالد، أشارت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى أن الوصول إلى سبل كسب 

العيش تم تصنيفه من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات بوصفه أحد أهم االحتياجات الثالثة الرئيسية لجميع 
المجموعات السكانية باستثناء المهاجرين، ومياه الشرب ألربع من أصل المجموعات السكانية الست التي شملها التقييم 

)النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة(.
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المديريات التي تعتبر سبل كسب العيش فيها من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى لجميع : 15شكل رقم 
المجموعات السكانية

ليس من ضمن اهم اإلحتياجات الثالثة الرئيسية للمجموعات  السكانية التي �ت تغطيتها.

أهم اإلحتياجات الثالثة الرئيسية للمجموعات السكنية التي �ت تغطيتها.

األولوية يف سبل كسب العيش 

املديريات التي تعترب سبل كسب العيش فيها من ب� االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى لجميع املجموعات السكانية

كم٠١٠٠٢٠٠

كم٠٢٠٤٠

~٣١٪ من املديريات

*مالحظة: البيانات تم ترتيبها عىل ضوء كل املجموعات السكانية التي �ت تغطيتها يف املديريات. 
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للمجتمعات املستضيفة/غ¸ املستضيفة، النازح�، العائدين، املهاجرين، واالجئ� من املجموعات السكانية*. 

تم تصنيف احتياجات الرعاية الصحية والمواد غير الغذائية في مرتبة عالية من قبل المدلين الرئيسيين للمعلومات: 
احتلت الرعاية الصحية المرتبة الرابعة بوصفها األكثر احتياجًا للنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المستضيفة 

والمجتمعات غير المستضيفة والثالثة لالجئين والثانية للمهاجرين. احتلت المواد غير الغذائية المرتبة الرابعة بوصفها 
األكثر احتياجًا للنازحين داخليًا 55 والالجئين والخامسة للعائدين والمجتمعات المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة. 

بحسب مقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن الرعاية الصحية هي من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى فيما 
بين 26٪ و 41٪ من كل مجموعة سكانية 56. أما المواد غير الغذائية، فإنها من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى 

فيما بين 26٪ و 34٪ من كل مجموعة سكانية )باستثناء المهاجرين( 57.

من ناحية أخرى، فإنه نادرًا ما تم ذكر خدمات الحماية وتعليم الكبار على أنها من األولويات القصوى في اليمن - بحسب 
المدلين الرئيسيين بالمعلومات، فإن خدمات الحماية وتعليم الكبار كانت من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى 

بنسبة 0-2٪ 58 فقط و 0-8٪ 59 لكل مجموعة سكانية على التوالي. 

تم تحدید الرعاية الصحية والمواد غیر الغذائية من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات باعتبارھا حاجة ذات أولویة قصوى للنازحین بنفس الوتيرة.  55

26٪ من النازحين داخليًا، 31٪ من العائدين، 33٪ من المجتمعات المستضيفة، 40٪ من المجتمعات غير المستضيفة، 38٪ من الالجئين، 41٪ من المهاجرين.  56

26٪ من النازحين داخليًا، 31٪ من العائدين، 31٪ من المجتمعات المستضيفة، 22٪ من المجتمعات غير المستضيفة، 34٪ من الالجئين، 3٪ من المهاجرين.  57

0٪ من النازحين داخليًا، 2٪ من العائدين، 2٪ من المجتمعات المستضيفة، 1٪ من المجتمعات غير المستضيفة، 8٪ من الالجئين، 2٪ من المهاجرين.  58

0٪ من النازحين داخليًا، 2٪ من العائدين، 2٪ من المجتمعات المستضيفة، 1٪ من المجتمعات غير المستضيفة، 8٪ من الالجئين، 2٪ من المهاجرين.  59
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ترتيب االحتياجات ذات األولوية لكل مجموعة سكانية 60: 16شكل رقم 
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المواد غير الغذائية

المواد غير الغذائية

المواد غير الغذائية

املرتبة االوىل االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

املرتبة الثانية االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

املرتبة الثالثة االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

املرتبة الرابعة االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

املرتبة الخامسة االك� 
احتياجا حسب ما تم 

ذكره

املرتبة السادسة 
االك� احتياجا حسب 

ما تم ذكره

املرتبة السابعة االك� 
احتياجا حسب ما تم 

ذكره

املرتبة الثامنة االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

املرتبة التاسعة االك� 
احتياجا حسب ما تم 

ذكره

املرتبة العارشة االك� 
احتياجا حسب ما 

تم ذكره

تمت اإلشارة إلى نسبة المديريات التي اعتبر فيها المدلين الرئيسيين بالمعلومات الغذاء كأولوية قصوى لكل مجموعة سكانية لتوضيح أنه باإلضافة إلى كون الغذاء   60
هو األولوية القصوى بالنسبة لها في اليمن، فقد تم اعتباره كذلك في معظم المديريات التي توجد بها هذه المجموعات التي شملها التقييم. تم إدراج نوعان أو أكثر 

من االحتياجات ذات األولوية في نفس التصنيف عندما كان هناك صلة في التكرار الذي تم اختيارها فيه كواحدة من االحتياجات الثالث ذات األولوية.

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى للنازحين داخليًا في 255 مديرية من أصل 295 مديرية تم فيها جمع بيانات عن النازحين داخليًا.* 

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى للعائدين في 83 مديرية من أصل 102 مديرية تم فيها جمع بيانات عن العائدين.*

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى للمجتمعات المستضيفة في 207 مديرية من أصل 260 مديرية تم فيها جمع بيانات عن المجتمعات 
المستضيفة.*

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى للمجتمعات غير المستضيفة في 258 مديرية من أصل 311 مديرية تم فيها جمع بيانات عن 
المجتمعات غير المستضيفة.*

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى لالجئين في 56 مديرية من أصل 73 مديرية تم فيها جمع بيانات عن الالجئين.*

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن الغذاء هو األولوية القصوى للمهاجرين في 23 مديرية من أصل 36 مديرية تم فيها جمع بيانات عن المهاجرين.*
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الحاجة ذات األولوية القصوى لكل مجموعة سكانية على مستوى المحافظات: 17شكل رقم 

خدمات دعم الح�ية.

الرعاية  الصحية/ األدوية.

سبل كسب العيش و الوصول اىل مصادر الدخل.

الح�ية الجسدية / األمن.

املأوى والسكن.

الغذاءاخرى/ غ� منطبقة/ ال أعلم

مياه الرشب. اهم األحتياجات األولية: 

الجئ�عائدين

مهاجرين

مجتمع مستضيف مجتمع غ� مستضيف

نازح�

فيما يتعلق باالحتياجات ذات األولوية المحددة للنساء والرجال، كشفت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع عن أنماط 
مماثلة للذكور، في ظل أنه تم ذكر الغذاء وسبل كسب العيش ومياه الشرب من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات 

بوصف ذلك على أنه من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى للذكور من النازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات 
المستضيفة والمجتمعات غير المستضيفة والالجئين. فيما يتعلق باإلناث، وعلى الرغم من ذكر المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات بشكل متكرر الغذاء ومياه الشرب بوصف ذلك على أنه من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى 
لإلناث، فإنه لم يتم تحديد سبل كسب العيش بوصفها من بين االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى بين اإلناث في أي 

مجموعة سكانية 61. بداًل من ذلك، تم ذكر المواد غير الغذائية من قبل المدلين الرئيسيين بالمعلومات بوصفها من بين 
االحتياجات الثالثة ذات األولوية القصوى للنازحات داخليًا والعائدات والمجتمعات المستضيفة والالجئات في اليمن.

باإلضافة إلى السعي إلى فهم االحتياجات األكثر إلحاحًا للسكان المتضررين، فقد سعى التقييم متعدد القطاعات للمواقع 
أيضًا إلى جمع معلومات عن أهم االحتياجات في كل قطاع. تقدم األقسام أدناه وصفًا أكثر تفصياًل لنتائج التقييم متعدد 

القطاعات للمواقع المتعلقة باحتياجات المأوى والمواد غير الغذائية وسبل كسب العيش والصحة.

المحافظات التي مثلت االستثناء وحيث تعتبر اإلناث سبل كسب العيش من بين االحتياجات ذات األولوية القصوى لها هي: النازحين داخليًا - المهرة. العائدين - المهرة،   61
حضرموت وتعز وأبين وإب؛ المجتمعات المستضيفة – سقطرى؛ المجتمعات غير المستضيفة – حضرموت؛ الالجئين - أبين والبيضاء وصنعاء وعدن والمحويت وعمران؛ 

المهاجرين - ال شيء.
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احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية
بهدف تحسين فهم تأثير الصراع  والنزوح على ظروف السكن للسكان المتضررين، تضّمن تقييم المواقع متعددة 

القطاعاتأسئلة حول أنواع المأوى والمسائل المتعلقة بالمواد غير الغذائية، والمساعدة المطلوبة في مجال المأوى 
والمواد غير الغذائية.

أظهرت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعاتعلى المستوى الوطني استنادًا إلى ردود المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
أن أكثر أنواع المأوى شيوعًا بين النازحين هو العيش مع أسر مستضيفة بنسبة )32٪(، في حين أن معظم العائدين )٪57( 

يملكون منزاًل أو شقة. أبلغ المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى استئجار النازحين والعائدين للسكن كنوع من أنواع 
المأوى المشترك، الذين قدروا أن 20٪ من النازحين و23٪ من السكان العائدين يقيمون في منزل أو شقة مستأجرة.

تقسيم النازحين والعائدين في اليمن بحسب أنواع المأوى 62: 18شكل رقم 

ال يوجد مأوى (في العراء - ال يوجد هيكل بنائي)

منزل أو شقة تمتلكونها (ملكية شخصية)

مع اسر مستضيفة

مسكن باإليجار

مساكن صفيح

مساكن عشوائية

مركز جماعي

مأوى انتقالي

نسبة النازحين الذين تم تقيمهم
ويعيشون حسب نوع المأوى

نسبة العائدين الذين تم تقيمهم
على حسب نوع المأوى

٪٨

٪١٤

٪٣٢

٪٢٠

٪٦

٪١٤

٪٣

٪٢

٪٥

٪٥٧

٪٨

٪٢٣

٪١

٪٣

٪٠

٪١

كانت النتائج التي توصل إليها تقييم المواقع متعددة القطاعات على مستوى المحافظة متوافقة مع األرقام على 
المستوى الوطني. ففي 50٪ من المحافظات )11 محافظة من أصل 22(، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن النازحين 

يعيشون في الغالب مع األسر المستضيفة. *وفي المحافظات األخرى، كان أكثر نوع من أنواع المأوى شيوعًا بين النازحين 
السكن المستأجر أو اإلقامة العشوائية وفقًا لمقدمي المعلومات الرئيسيين. وبالمثل، في 89٪ من المحافظات التي بها 

مجموعات من العائدين )16 محافظة من أصل 18(، أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن معظم العائدين يعيشون 
في منازلهم أو شققهم. *وفي محافظتين فقط )وهما أمانة العاصمة وتعز(، كان أغلب العائدون يعيشون عادة في 

مساكن مستأجرة.

ولقد أكدت أرقام تقييم المواقع متعددة القطاعات على مستوى المديرية على هذه النتائج. ففي 45٪ من المديريات 
التي خضعت للتقييم )132 مديرية من أصل 295( *، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن النازحين يعيشون في معظم 

األحيان مع أسر مضيفة، وفي 28٪ من المديريات )81 مديرية من أصل 295(*، قدر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن أكثر 
أنواع المأوى شيوعًا للنازحين هو السكن المستأجر. وبالمثل، في 82٪ من المديريات )84 مديرية من أصل 102( *، أشار 

المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن العائدين يعيشون عادة في منازلهم أو شققهم.

كانت المحافظات التي سجلت أعلى معدالت للنازحين والعائدين الذين ال مأوى لهم 63 هي حجة )17٪ من السكان النازحين( 
* وصنعاء )47٪ من السكان العائدين(. وكانت المديريات التي حققت نتائج مماثلة فيما يتعلق بعدم وجود مأوى للعائدين 

هي: 90٪ في يريم في إب، و72٪ في باقم في صعدة، و67٪ في سنحان بصنعاء*. عالوة على ذلك، في مديرية خيران 
المحرق بمحافظة حجة، أفادت التقارير أن 40٪ من السكان العائدين يعيشون في مأوى مؤقت، و40٪ أخرى يعيشون في 
مأوى عشوائي، وهما نوعان من المآوي التي تعاني من ظروف معيشية متدنية*. وأظهرت نفس المؤشرات بالنسبة 

للنازحين أرقامًا تبعث على القلق. ففي دوعن في حضرموت، وفي رحبه في مأرب، على سبيل المثال، قدر المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات أن 85٪ و72٪ من السكان النازحين لم يكن لديهم مأوى*. وأضف إلى ذلك، أفاد المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات في بكيل المير بمحافظة حجة أن جميع النازحين يعيشون في مساكن عشوائية *.

فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالمأوى، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن مشكلة اكتظاظ المأوى كانت أخطر 
مشكلة يواجهها النازحون والعائدون. فعلى مستوى المحافظات، كان هذا هو الحال في 64٪ من المحافظات )14 

محافظة من أصل 22( للنازحين، و47٪ من المحافظات )9 محافظة من أصل 19( * للعائدين.

نتائج حول نوع المأوى، باإلضافة إلى قضايا المأوى والمواد غير الغذائية، وما تم تقديمه في هذا التقرير فقط للنازحين والعائدين، وهما المجموعتان المتنقلتان ذات   62
الصلة بمجموعة المأوى.

في الهواء الطلق، مع عدم وجود بناء.   63
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أفاد المدلين الرئيسيين للمعلومات أيضًا – للفئتين السكانيتين التي تم تقييمهما - أن السعر المرتفع الحتياجات 
ومواد المأوى في المواقع التي تعيش فيها حاليًا هو ثاني أخطر قضية متعلقة بالمأوى يواجهونها. وعلى مستوى 

المحافظات، كان هذا هو الحال في ثالث محافظات للسكان النازحين )وهي حجة، وصعدة، ومأرب(، ونفس المشكلة في 
ثالثة أخرى للعائدين )وهي الجوف ولحج والضالع( *.

ويفيد التقرير أن السكان النازحين - الذين خضعوا للتقييم - يواجهون أوضاعًا سكنية متردية بسبب أن المنازل أصبحت غير 
صالحة للسكن بسبب األضرار التي لحقت بها، وهو ما أفاده المدلين الرئيسيين بالمعلومات كثالث أخطر قضية متعلقة 
بالمأوى تواجه هذه الفئة السكانية في اليمن، وهذه المشكلة على أوجها في صنعاء والمهرة وسقطرى. ومن ناحية 

أخرى، قيل أن السكان العائدين يتأثرون بشكل خاص بعدم قدرتهم على تحمل تكاليف اإليجار ونتيجة لذلك يتعرضون 
للتهديدات بالطرد. وقد أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى هذه القضية المتعلقة بالمأوى باعتبارها ثالث أخطر 

قضية تتعلق بالمأوى بالنسبة لهذه الفئة السكانية، وأهم قضية بالنسبة لهم في أمانة العاصمة وعدن.

أهم ثالثة قضايا للمأوى للنازحين والعائدين في اليمن 64: 19شكل رقم 

نازحين عائدين

اكتظاظ المأوى

السعر المرتفع لمواد المأوى

المنازل متضررة وغير صالحة للسكن
السعر المرتفع لمواد المأوى

اكتظاظ المأوى

االسرة غير قادرة على تحمل تكاليف اإليجار/
 يتعرضون للتهديدات بالطرد.

١

١

٢

٢

٣

٣

في سياق تقييم المواقع متعددة المجموعات، ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات أيضًا تقديم معلومات حول 
القضايا المتعلقة بالمواد غير الغذائية. وقد أشارت ردودهم إلى أن أخطر مشكالت المواد غير الغذائية التي يواجهها 

كل من النازحين والعائدين في جميع أنحاء البالد هي االفتقار إلى األدوات المنزلية األساسية وعدم قدرتهم على تحمل 
تكاليفها، وأن المشكلة الثانية األكثر أهمية بالنسبة لكال الفئتين هي االفتقار إلى موقد الطهي أو وقود.

المشكالت الثالث األولى للمواد غير الغذائية التي يواجهها النازحون والعائدون في اليمن 65: 20شكل رقم 

عدم وجود اإلضاءة في المأوى االسرال تملك موقد الطهي أو وقود.

يفتقر السكان إلى األدوات المنزلية األساسية وعدم
قدرتهم على تحمل تكاليفها

عدم توفر المعلومات حول المساعدة
المتعلقة بالمواد غير الغذائية

١

يفتقر السكان إلى األدوات المنزلية األساسية وعدم
قدرتهم على تحمل تكاليفها

١

٢

االسرال تملك موقد الطهي أو وقود. ٢

٣

٣

نازحين عائدين

كانت خيارات اإلجابة المتاحة تحت سؤال تقييم المواقع متعددة المجموعات المتعلق حول أهم قضايا المأوى الثالثة هي: مكتظة للغاية، وعدم وجود دعم إلدارة   64
المأوى/ المراكز الجماعية، والمواد المتعلقة باإليواء اإليواء بما في ذلك تكاليف اإلصالح الباهظة للغاية، والمنازل تضررت لدرجة أنها غير قابلة للسكن، وجودة 

المساعدة المقدمة كانت سيئة، وليست متينة، وليست قوية بما فيه الكفاية، وليست كافية/ مالئمة، وعدم وجود أو عدم كفاية المواد المتعلقة باحتياجات األسرة 
في عمليات التوزيع أو المتوفرة في األسواق المحلية، وعدم وجود أي عمليات توزيع/ توفير مواد/ دعم المأوى في الموقع، وموقع التوزيع غير آمن، ومواقع/ محالت 

التوزيع بعيدة جدًا ويصعب الوصول إليها، وعدم توفر المعلومات الالزمة للحصول على المساعدة في مجال المأوى، وال تستطيع األسرة دفع اإليجار/ التهديد بالطرد، 
وعدم المساواة في الوصول )تمنع الفئة السكانية من الوصول إلى المواد أو أن عمليات التوزيع غير عادلة(، أخرى، ال أعلم.

كانت خيارات اإلجابة المتاحة تحت سؤال تقييم المواقع متعددة المجموعات المتعلق بأهم ثالث قضايا متعلقة بالمواد غير الغذائية هي: األفراد يفتقرون إلى المواد   65
المتعلقة باحتياجات األسرة وال يستطيعون شرائها، واألسر التي ال تملك موقد/ وقود، والمأوي التي ال تحتوي على إضاءة، وجودة المساعدة المقدمة كانت سيئة، 
وليست متينة، وليست قوية بما فيه الكفاية، وليست كافية/ مالئمة، وبالنسبة للكمية )عدم توفير كميات كافية خالل عمليات التوزيع للمواد المتعلقة باحتياجات 

األسرة أو غير متوفرة في األسواق المحلية(، وموقع التوزيع غير آمن، ومواقع/ محالت التوزيع بعيدة جدًا ويصعب الوصول إليها، وعدم المساواة في الوصول )تمنع 
الفئة السكانية من الوصول إلى المواد أو أن عمليات التوزيع غير العادلة(، والمعلومات الالزمة للوصول إلى مساعدة المواد غير الغذائية غير متاحة، وال أعلم، وأخرى. 



   |    39       

في حين بدا أن نقص المواد المتعلقة باحتياجات األسرة األساسية وموقد/ وقود الطهي قضية واسعة االنتشار في 
اليمن وفي المحافظات، ساعدت األرقام على مستوى المديرية على فهم أين توجد حاالت عدم وجود اإلضاءة لدى 

النازحين بشكل أكبر. وفي 10 مديريات فقط، ذكر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن االفتقار لإلضاءة في المأوي كان أخطر 
القضايا المتعلقة بالمواد غير الغذائية التي يواجهها النازحون: الشعر، والظهار، والقريشية، وولد ربيع، ومدينة ذمار، 

وعنس، وصعفان، وبني ضبيان، وعيال سريح *. وبالمثل، فقط في خمس محافظات، قدر المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
أن عدم توفر المعلومات حول المساعدة المتعلقة بالمواد غير الغذائية هو أكثر القضايا أهمية التي يواجهها العائدون: 

آزال*, والصافية*، والتحرير، والحزم*، وعتق*. 

تتوافق نسبة عالية من النازحين والعائدين الذين أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أنهم يواجهون قضايا متعلقة 
بالمأوى والمواد غير الغذائية مع نسبة عالية من األفراد الذين يعتبرهم المدلين الرئيسيين بالمعلومات على أنهم 

في حاجة لمساعدة في مجال المأوى والمساعدة في مجال المواد غير الغذائية 66. وأشارت إجابات المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات إلى أن 43٪ من النازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة يحتاجون إلى نوع من 

المساعدة في توفير المأوى، وأن 52٪ من هذه الفئات السكانية مجتمعة بحاجة إلى مساعدة في مجال المواد غير 
الغذائية. واتبعت التقديرات التي قدمها المدلين الرئيسيين بالمعلومات تحديدًا حول الالجئين/المهاجرون اتجاهًا مماثاًل، 

مما يشير إلى أن 50٪ من الالجئين/المهاجرين الذكور و54٪ من الالجئات/المهاجرات في حاجة إلى دعم في مجال 
المأوى.67

كما أظهرت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات على مستوى المحافظات أن نسبة عالية من السكان الذين تم 
تقييمهم كانوا في حاجة إلى دعم لتحسين ظروفهم السكنية. وفي 64٪ من المحافظات )14 محافظة من أصل 22(، 

كان 40٪ على األقل من السكان )ومنهم النازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة( يحتاجون 
إلى المساعدة في مجال المأوي، وذلك وفقًا إلجابات مقدمي المعلومات الرئيسيين. وعالوة على ذلك، أشار المدلين 

الرئيسيين بالمعلومات إلى أنه في جميع المحافظات تقريبًا )20 محافظة من أصل 22(، 68 كان ما ال يقل عن 40٪ من الفئات 
السكانية بحاجة إلى مساعدة غير غذائية. وشهدت محافظة صعدة على وجه الخصوص أعلى مستويات الحاجة إلى 

المأوى والمساعدة في مجال المواد غير الغذائية، حيث بلغت نسبة األفراد المحتاجين إلى المأوى والمساعدة في مجال 
المواد غير الغذائية كما أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات - من جميع الفئات السكانية األربعة التي تم تقييمها - ٪80 

و82٪ على التوالي.

تم التوصل إلى أرقام مماثلة فيما يتعلق باحتياجات المأوى لالجئين/ المهاجرين الذكور. ففي 67٪ من المحافظات 
حيث تم تقييم الالجئين/المهاجرين الذكور )14 محافظة من أصل 21(، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن 40٪ على 

األقل كانوا بحاجة إلى نوع من المساعدة في مجال المأوى. وفيما يتعلق بالالجئات/المهاجرات، أشارت إجابات المدلين 
الرئيسيين بالمعلوماتإلى أنه في 56٪ من المحافظات حيث تم تقييم هذه الفئة )10 محافظات من أصل 18(، كان 40٪ على 

األقل منهن بحاجة إلى مساعدة في مجال المأوى.

بشكل عام، أظهرت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعاتأن احتياجات المأوى/ المواد غير الغذائية كانت ملحة بشكل 
خاص بين الالجئين والمهاجرين. وفي محافظتين - تعز وحجة - تشير إجابات المدلين الرئيسيين بالمعلوماتإلى أن جميع 

الالجئين/ المهاجرين الذكور المشمولين بالتقييم كانوا في حاجة إلى المساعدة في مجال المأوى، وفي ثماني 
محافظات، 69 يفيد التقرير أن تقريبًا جميع الالجئين/ المهاجرين الذكور )96٪( في حاجة إلى المساعدة في مجال المأوى. 

كما أن محافظة تعز تحتوي على نتائج تبعث على القلق متعلقة بالالجئات/ المهاجرات، مع تقدير المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات التي تشير إلى أن جميع الالجئات/ المهاجرات في المحافظة في حاجة إلى مساعدة في المأوى.

كما أظهرت البيانات على مستوى المديرية وجود احتياجات شديدة وماسة للمأوى والمواد غير الغذائية بين أوساط 
الالجئين/ المهاجرين المشمولين في التقييم. وفي 86٪ من المديريات )26 مديرية من أصل 92( حيث تم جمع بيانات 

عن الرجال الالجئين/ المهاجرين، وفي 20٪ من المديريات )17 مديرية من أصل 86( حيث تم جمع بيانات عن الالجئات/ 
المهاجرات، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلوماتأن الالجئين/ المهاجرين من الذكور واإلناث في حاجة إلى مساعدة في 

مجال المأوى. وأخيرًا، في 16٪ من المديريات )14 مديرية من أصل 86( حيث تم تقييم كال من الالجئين/ المهاجرين من 
الذكور واإلناث، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن جميع الالجئين/ المهاجرين في حاجة إلى مساعدة في مجال 

المأوى.

أكدت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعاتعلى مستوى المديريات صحة النتائج على مستوى المحافظات، حيث أشارت 
أيضًا إلى وضع أكثر خطورة في محافظة صعدة فيما يتعلق بالمأوى والمواد غير الغذائية. فمثاًل، في مديرية شداء في 
صعدة، أفادت األنباء أن جميع النازحين والعائدين وأفراد المجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة بحاجة إلى دعم في 
مجال المأوى والدعم المتعلق بالمواد غير الغذائية *. وبالمثل، في مديريتي منبه وصعدة )أيضًا في محافظة صعدة(، 

أشارت استجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن جميع الالجئين/ المهاجرين في حاجة إلى مأوى.

تم تقسيم سؤال تقييم المواقع متعددة المجموعات حسب الفئة السكانية. وتم جمع األرقام حول احتياجات الفئات السكانية األربعة هذه من المأوى والمواد غير   66
الغذائية في شكل واحد، حيث أن إجمالي النازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة ذات صلة بمجموعة المأوى ألغراض إعداد البرامج.

تظهر النتائج المتعلقة بالالجئين والمهاجرين المحتاجين إلى مأوى من النساء والرجال بشكل منفصل، ألن الفصل بين الجنسين له عالقة بالخدمات متعددة القطاعات   67
لالجئين والمهاجرين.

االستثناءان الوحيدان هما سقطرى وعدن.   68

لحج، ومأرب، والمحويت، والمهرة، وعمران، والضالع، وريمة، وسقطرى.  69



 |    40

نسبة السكان )النازحون والعائدون والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة( المحتاجون إلى المساعدة : 21شكل رقم 
في مجال المأوى

يف مجال املأوى  يف املديرية

% املحتاجون إىل املساعدة يف مجال املأوى
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نسبة السكان )النازحون والعائدون والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة( المحتاجون إلى المساعدة : 22شكل رقم 
في مجال المواد غير الغذائية
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كما ُسئل المدلين الرئيسيين بالمعلومات عن الحاجة إلى إعانات اإليجار والمأوى المؤقت بين السكان المشمولين 
بالتقييم. ووجد على مستوى المحافظة، أن أمانة العاصمة تصدرت القائمة بأعلى األرقام، حيث أفاد المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات أن نسب عالية من فئات سكانية عديدة كانت في حاجة إلى إعانات اإليجار: 55٪ من المجتمعات غير 
المستضيفة، و77٪ من النازحين، و81٪ من الالجئين، وجميع المهاجرين. وفي المقابل، فيما يتعلق بالحاجة إلى مأوى 

مؤقت، كانت المعدالت أقل بكثير، وتتراوح بين 0٪ و19٪ فقط في جميع الفئات السكانية *.70 

أظهرت النتائج على مستوى المديريات أنه في ثالث مديريات على وجه الخصوص )الحوك في الحديدة، وعمد في 
حضرموت، وحديبو * في سقطرى(، أفادت التقارير أن السكان النازحين بالكامل بحاجة إلى إعانات اإليجار. وفي 13٪ من 

المديريات )40 مديرية من أصل 306( *، كان أكثر من 70٪ من السكان النازحين بحاجة إلى دعم اإليجار، وفقًا لمقدمي 
المعلومات الرئيسيين. وفي 50٪ من المديريات )152 مديرية من أصل 306( *، كانت نسبة النازحين الذين يحتاجون إلى 

إعانات اإليجار – كما أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات - هي األعلى بين جميع الفئات السكانية المشمولة بالتقييم 
في تلك المديريات. وعند التطرق إلى العائدين، أظهر استجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات نتائج هامة في مديرية 

صعدة بمحافظة صعدة، أن جميع العائدين بحاجة إلى إعانات اإليجار.71

كانت المديريات التي سجلت نسبة عالية من السكان النازحين والعائدين على حد سواء في حاجة إلى إعانات اإليجار 
وهي مديرية صعدة في صعدة )77٪ من النازحين و100٪ من العائدين( والمشنة في إب )82٪ من النازحين داخليًا و٪94 

للعائدين(. ومن ناحية أخرى، في 13٪ من المديريات )14 مديرية من أصل 105 مديرية حيث تم الحصول على بيانات عن كال 
المجموعتين( *، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن كل من النازحين والعائدين لم يكونوا بحاجة إلى إعانات اإليجار. 

أبرزت النتائج المثبتة على مستوى المحافظات والنتائج على مستوى المديريات أيضًا وجود حاجة أقل إلى المأوى 
المؤقت، فحسب تقدير المدلين الرئيسيين بالمعلومات كانت األرقام أقل بشكل ملحوظ من تلك المتعلقة بالحاجة إلى 
إعانات اإليجار. سجلت أعلى نسبة من العائدين - حسب إفادة المدلين الرئيسيين بالمعلومات– الذين هم في حاجة إلى 

مأوى مؤقت في مديرية الحميدات في الجوف بنسبة )35٪(. بالنسبة الحتياجات النازحين، لم تسجل مديرية حيدبو في 
سقطرى أعلى نسبة تم اإلبالغ عنها من النازحين المحتاجين إلعانات اإليجار فحسب، بل سجلت أيضًا أعلى نسبة من النازحين 

المحتاجين إلى مأوى مؤقت بنسبة )٪81( *.

احتياجات سبل العيش
يمكن أن تقدم المعلومات اإلضافية التي تم جمعها خالل تقييم المواقع متعددة القطاعاتبعض التوضيحات حول 

انخفاض معدالت الوصول إلى سبل العيش ضمن القدرة على الوصول إلى النتائج حول الخدمات األساسية )انظر القسم 
9.3(. في سياق تقييم المواقع متعددة المجموعات، تم سؤال مقدمي المعلومات الرئيسيون ليس فقط لتقدير نسبة 
السكان القادرين على الوصول إلى مصدر دخل مستدام ومنتظم، ولكن أيضًا لتبادل المعلومات حول العقبات التي تمنع 

الناس من االستفادة من سبل العيش المستدامة، وكذلك عن الموارد التي من شأنها أن تمكنهم من الحصول على 
مصدر دخل منتظم. وفي الواقع، عندما يؤكد المدلين الرئيسيين بالمعلومات على أن سبل العيش قد تدهورت بسبب 

الصراع ، فقد ُطلب منهم أيضًا تحديد العامل األكثر شيوعًا الذي يؤدي إلى تراجع سبل العيش.

كان االفتقار إلى الفرص االقتصادية المتاحة السبب الرئيسي - الذي تكرر في إجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
– وراء انخفاض سبل العيش لجميع الفئات السكانية التي تم تقييمها في المحافظات والمديريات في اليمن. وتحتوي 

المحافظات - التي أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أنها تحتوي على أعلى النسب من األشخاص الذين رأوا أن السبب 
األكثر شيوعًا لتدني سبل عيشهم هو نقص الفرص االقتصادية – على فئات سكانية مختلفة. فعلى سبيل المثال، 

وفقًا للمدلين الرئيسيين بالمعلومات، بالنسبة لـ 91٪ من النازحين في المهرة، و99٪ من العائدين في حجة، و93٪ من 
المجتمعات المستضيفة في سقطرى، و66٪ من المجتمعات غير المستضيفة في شبوة، و87٪ من الالجئين في شبوة، 

وجميع السكان المهاجرين في إب، وأمانة العاصمة، وحضرموت، ولحج، والمهرة )5 محافظات من أصل 8 تم تقييم 
المهاجرين فيها(، كان نقص الفرص االقتصادية السبب األكثر شيوعًا وراء تدهور سبل المعيشة. ومما يجدر ذكره، على 
الرغم من أن االفتقار إلى الفرص االقتصادية كان العامل األكثر تكرارًا في جميع المحافظات بالنسبة للعائدين في أبين 

وأمانة العاصمة، لم يكتفي المدلين الرئيسيين بالمعلومات باإلشارة إلى أنه يبدو أن جميع العائدين تأثروا بهذا العامل، 
بل أيضًا إلى أن غالبية السكان العائدين )94٪ في أبين و85٪ في أمانة العاصمة( يرون أن تدهور سبل المعيشة كان بسبب 

انخفاض مستويات الرواتب.

وعالوة على ذلك، برزت مديريتان في هذا السياق، حيث ثبت أن الفئات السكانية المتعددة تتأثر تأثرًا شديدًا بنقص الفرص 
االقتصادية. ففي مديرية الظهار في إب، اعتبر المدلين الرئيسيين بالمعلومات الفرص االقتصادية المتاحة المحدودة 

السبب األكثر شيوعًا وراء انخفاض إمكانية الوصول إلى سبل العيش لكل السكان المتنقلين )أي النازحين والعائدين 
والالجئين والمهاجرين(. وعالوة على ذلك، في مديرية الشحر في حضرموت، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن غياب 

الفرص االقتصادية هو العامل الرئيسي الذي تسبب في تدهور سبل العيش لكل من النازحين والعائدين والمجتمعات 
المستضيفة وغير المستضيفة.

ومع ذلك، في بعض المديريات المحددة، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن عدم انتظام صرف المرتبات، وعدم توفر 
كان االستثناء الوحيد لذلك هو صعدة، حيث ذكر أن 83٪ من السكان المهاجرين بحاجة إلى مأوى مؤقت.  70

ناطع والزاهر في البيضاء، والمخا، وذباب، والصلو، وصالة في تعز، وأسلم ووشحة في حجة، ودهر وحطيب في شبوة، وخوالن والطيال في صنعاء، والمضاربة والعارة   71
في لحج، ومجزر في مأرب.
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الفرص االقتصادية، وانخفاض مستويات الرواتب تمثل األسباب األكثر شيوعًا وراء انخفاض سبل العيش. على سبيل المثال، 
في مدينة ذمار في ذمار وحريب القرامش في مأرب، أفاد التقرير أن العوامل الثالثة هي السبب الرئيسي لتدهور سبل 

عيش النازحين. ولوحظ نمط االستجابة نفسه للعائدين في مديرية السّدة في إب، وفي حرف سفيان في عمران، وللسكان 
في المجتمعات غير المستضيفة في الغيل في الجوف، والمنصورة في عدن، وحريب في مأرب، وفي القفلة في عمران.

تواترت األسباب المبلغ عنها وراء تدني سبل العيش في جميع المناطق المشمولة حسب الفئة : 23شكل رقم 
السكانية72
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فيما يتعلق بالموارد التي من شأنها أن تمكن السكان من المحافظة على سبل عيش منتظمة على الرغم من األزمة، 
فإن األرقام على مستوى المحافظات لم تشر إلى أي اتجاهات محددة، باستثناء سقطرى، حيث يفيد التقرير أن ما يقرب 

من جميع النازحين وسكان المجتمعات المستضيفة هناك تحتاج إلى معدات الصيد. ومن ناحية أخرى، كشفت النتائج على 
مستوى المديريات عن أنماط أكثر وضوحًا، حيث أظهرت أن المدلين الرئيسيين بالمعلومات يعتبرون األدوات اليدوية هي 

الحاجة األكثر شيوعًا لتحسين سبل عيش النازحين والعائدين والمجتمعات المستضيفة والالجئين في معظم المديريات 
حيث تم مسح هذه الفئات. وعلى النقيض من ذلك، في حاالت قليلة جدًا اعتبر المدلين الرئيسيين بالمعلومات األدوات 

اليدوية كأكثر االحتياجات شيوعًا لتعزيز سبل عيش سكان المجتمعات المستضيفة، الذين – وفقًا للتقارير - هم في حاجة 
شديدة للمياه والماشية. وبالنسبة للمهاجرين، كشفت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات  عن سياق متسق في 

المديريات، مع كون النقد أكثر الموارد احتياجًا لتطوير سبل عيشهم في 92٪ من المديريات المشمولة بالتقييم )33 
مديرية من 36(. 

نسبة المديريات حيث كل عامل يعتبر األكثر احتياجًا – حسب التقرير - لتحسين سبل العيش73 : 24شكل رقم 
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يمكن أن يختار المدلين الرئيسيين للمعلومات ثالثة أنواع من االحتياجات كحد أقصى ردًا على هذا السؤال. في العديد من المديريات، تم اإلبالغ عن عاملين أو ثالثة على   73
قدم المساواة من قبل المدلين الرئيسيين للمعلومات، مما أدى إلى الروابط في األرقام النهائية.
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االحتياجات الصحية
يهدف تحليل تقييم المواقع متعددة القطاعات  إلى فهم االختالفات بين السكان النازحين وبقية السكان )العائدين، 

والمجتمعات المستضيفة، والمجتمعات غير المستضيفة، والالجئين، والمهاجرين( فيما يتعلق باحتياجاتهم من الرعاية 
الصحية.

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات عن الحاجة إلى عالج األمراض الحادة باعتبارها الخدمة الصحية األكثر احتياجًا بين 
أوساط العائدين والمجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة والالجئين والمهاجرين في 56٪ من المديريات المشمولة 

بالمسح )181 مديرية من أصل 324( *. وفي الواقع، في 19٪ من المديريات )60 مديرية من أصل 324( *، أفاد المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات أن جميع العائدين وسكان المجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة والالجئين والمهاجرين 

يحتاجون إلى عالج األمراض الحادة كأثر الخدمات الصحية إلحاحًا.

واستنادًا إلى إجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات، كانت الخدمة الصحية األكثر شيوعًا التي جاءت ثانيًا بين هذه الفئات 
السكانية على مستوى المديريات هي عالج األمراض المزمنة. وأفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أنه في 28٪ من 

المديريات التي تم فيها تقييم العائدين وسكان المجتمعات المستضيفة وغير المستضيفة والالجئين والمهاجرين )91 
من أصل 324 مديرية(*، كان عالج األمراض المزمنة هو الخدمة الصحية األكثر إلحاحًا بالنسبة لهم. وأشارت اجابات المدلين 
الرئيسيين بالمعلومات إلى أن الخدمات الصحية األقل تكررًا لهذه الفئات في القطاعات هي تلك المتعلقة بحاالت الصحة 

النفسية.

وقد ثبت أن ترتيب الخدمات الصحية األكثر احتياجًا للنازحين مشابه للترتيب الذي أفاده بقية السكان. ففي 60٪ من 
المديريات التي تم فيها مسح السكان النازحين من أجل تقييم المواقع متعددة القطاعات  )181 مديرية من أصل 300( *، 

قدر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن عالج األمراض الحادة هو الخدمة الصحية األكثر إلحاحًا بين أوساط النازحين. وعلى 
وجه الخصوص، في 95 مديرية، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن السكان النازحين بالكامل في حاجة إلى العالج من 

األمراض الحادة. * وتماشيًا مع النتائج ذات الصلة ببقية السكان، في 4٪ فقط من المديريات )13 مديرية من أصل 300( * 
اعتبر المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن خدمات الصحة النفسية هي أكثر الخدمات إلحاحًا التي يحتاجها النازحون.
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ترتيب أنواع الخدمات الصحية األكثر شيوعًا في جميع المديريات 74: 25شكل رقم 

من المديريات (١٨١ من ٣٢٤)56% عالج األمراض الحادة
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بقية السكاننازحين

المساعدات اإلنسانية. 6.6
كان أحد أغراض هذا التقييم هو جمع معلومات حول المساعدات اإلنسانية المقدمة للمحتاجين في اليمن. ولتحقيق 

هذه الغاية، تضمنت استمارة تقييم المواقع متعددة القطاعات  أسئلة محددة حول أنواع المساعدات المتاحة، وأنواع 
مقدمي الخدمات الذين يدعمون السكان المتضررين، ومدى وعي الفئات السكانية بآليات الرفع بآرائهم ومالحظاتهم، 
وتطابق المساعدة المقدمة مع االحتياجات ذات األولوية للمستفيدين. وعالوة على ذلك، ُطلب من المدلين الرئيسيين 

بالمعلوماتكذلك تقدير ما إذا كانت المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى األشخاص المحتاجين تستوفي أدنى حد من 
المعايير. وتهدف نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعاتبشأن المساعدة اإلنسانية في اليمن إلى الوصول إلى فهم أكثر 

شمولية آلليات التكيف التي يتبعها السكان وتحقيق االستجابة اإلنسانية األكثر فعالية. 

فيما يتعلق بأنواع المساعدات اإلنسانية المقدمة في المواقع المشمولة، ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات 
اإلبالغ عن جميع أشكال المعونة المتاحة في المجاالت التالية: األغذية، والتغذية، والمساعدة الطبية، والمياه، والصرف 

الصحي، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والمساعدات/ المستلزمات التعليمية، وخدمات الحماية، وخدمات الحماية 
للنساء، وخدمات الحماية لألطفال، والمساعدة القانونية، والدعم النفسي، ودعم سبل كسب العيش، والممتلكات من 

الماشية، والمساعدة النقدية. وفقًا لمقدمي المعلومات الرئيسيين، كان الغذاء هو النوع األكثر شيوعًا من المساعدات 
اإلنسانية المتاحة لجميع الفئات السكانية في اليمن باستثناء المهاجرين. وأكدت النتائج على مستوى المحافظة تلك 
المسجلة للبلد بأكمله. ففي جميع المحافظات، أبلغ المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن المواد الغذائية هي النوع األكثر 

شيوعًا من الدعم اإلنساني المقدم إلى النازحين والمجتمعات غير المستضيفة. وتم اإلبالغ عن نفس الشيء في جميع 
المحافظات تقريبًا بالنسبة للعائدين والمجتمعات المستضيفة والالجئين وحتى المهاجرين. 75 فعلى الرغم من حقيقة أن 
المساعدات الغذائية )بما في ذلك العينية أو النقدية أو قسائم الطعام( قد تم اإلبالغ عنها في كثير من األحيان بأنها أكثر 

أنواع المساعدات اإلنسانية شيوعًا المقدمة إلى الفئات السكانية في جميع أنحاء البالد، إال أنه تم اإلبالغ عنها على أنها 
األولوية األولى )انظر القسم 9.5(، األمر الذي ال يمكن إال أن يعزز من حدة أزمة انعدام األمن الغذائي في اليمن.

ُطلب من المدلين الرئيسيين بالمعلومات اختيار ثالثة أنواع من الخدمات الصحية كحد أقصى.  74

وكانت المحافظات التي لم ُيبلغ فيها أن الطعام هو أكثر أنواع الدعم اإلنساني شيوعًا هي التالية، لكل فئة سكانية: العائدين - أبين )المساعدة الطبية(، والحديدة   75
)التغذية(، والمجتمعات المستضيفة- حضرموت )الصرف الصحي(، والالجئون - إب )المياه(، والبيضاء، والحديدة، ومأرب، والمهرة )المواد غير الغذائية(، وعدن )الدعم 

النفسي(، والمهاجرين - البيضاء )دعم سبل العيش(. 
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األنواع الثالثة األولى من المساعدات اإلنسانية التي يتم اإلبالغ عنها بشكل متكرر في اليمن: 26شكل رقم 
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عند مقارنة نتائج أنواع المساعدات اإلنسانية المتاحة مقابل نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات  فيما يتعلق بالقدرة 
على الوصول إلى الخدمات األساسية واالحتياجات اإلنسانية، تجدر اإلشارة إلى أن األموال النقدية – التي حسب التقارير 

أنها أكثر الموارد إلحاحًا لتعزيز سبل عيش المهاجرين )انظر القسم 9.5( - لم تكن من بين أكثر أنواع المساعدة الثالثة 
تكرارًا التي تقدم للسكان المهاجرين. 76

يظهر نفس التحليل المقارن أيضًا أنه على الرغم من أن ُسبل العيش تبدو أقل االحتياجات المتكررة التي يتم تلبيتها 
على اإلطالق في جميع أنواع االحتياجات األساسية والخدمات األساسية المشمولة في التقييم، وعلى الرغم من أن سبل 

العيش كانت ثاني أكثر االحتياجات ذات األولوية في البلد، إال أنه لم يكن دعم سبل المعيشة من ضمن الثالثة أنواع األولى 
من المساعدات اإلنسانية المتاحة في اليمن، باستثناء المهاجرين فقط. وعالوة على ذلك، ظهر دعم ُسبل العيش مرة 

واحدة فقط من بين ثالثة أنواع من المساعدات اإلنسانية األكثر شيوعًا المقدمة إلى المجتمعات المستضيفة، وليس 
على اإلطالق للنازحين والمجتمعات غير المستضيفة* على مستوى المحافظة. ويمكن أن يعني هذا أن المعونة 

اإلنسانية المتاحة لهؤالء السكان لم تكن تلبي حاجة مهمة ُيعد تحقيقها ضروريًا لتمكين السكان المتضررين من التعامل 
مع األزمة على نحو مستدام. في المقابل، تم تصنيف دعم ُسبل كسب العيش أو الثروة الحيوانية من بين أكثر ثالثة أنواع 

شيوعًا من المساعدات التي تم تقديمها لالجئين في 73٪ من المحافظات )16 من أصل 22(. وبالتالي، في حالة الالجئين 
الذين تم اإلفادة بأن لديهم قدرة محدودة للغاية على الوصول إلى ُسبل العيش )انظر القسم 9.4(، لم تظهر نتائج تقييم 

المواقع متعددة القطاعات غياب دعم سبل العيش المتاح لالجئين، بل أظهرت ضمنيًا أن دعم سبل العيش المقدم لالجئين 
لم يكن كافيًا للسماح لالجئين بالحصول على مصادر دخل مستدامة ومنتظمة.

وفيما يتعلق بنوع مقدمي المساعدات اإلنسانية الذين يخدمون السكان المتضررين، أظهرت نتائج تقييم المواقع 
متعددة القطاعات أن الوكاالت اإلنسانية كانت أكثر الجهات الفاعلة شيوعًا التي تدعم جميع الفئات السكانية، باستثناء 

المهاجرين. 

الثالثة األنواع األولى من مقدمي المساعدات اإلنسانية األكثر شيوعًا في اليمن: 27شكل رقم 
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على مستوى المحافظات، ما زالت الوكاالت اإلنسانية هي أكثر مزودي الخدمات شيوعًا لجميع الفئات السكانية، 
باستثناء المهاجرين. وفي الواقع، لم تكن الوكاالت اإلنسانية من بين أفضل ثالثة أنواع من العاملين في المجال اإلنساني 

الذين يخدمون المهاجرين ال على مستوى المحافظات وال على مستوى المديريات.

على الرغم من أن األموال لم تكن مدرجة ضمن أفضل أنواع المساعدات المتاحة للمهاجرين، إال أن دعم سبل المعيشة كان كذلك.  76
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مثلما برز المهاجرون من بين جميع السكان باعتبارهم الفئة التي تمثل فيها الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني النوع 
األقل شيوعًا من مقدمي المساعدة اإلنسانية، يبدو أن عددًا قلياًل من المحافظات يعتمد بشكل أساسي على المساعدة 

التي تقدمها أنواع أخرى من الجهات الفاعلة. ففي سقطرى مثاًل، أفاد التقرير أن جميع الفئات السكانية تحصل على دعم 
بشكل أكبر من قبل أنواع من مقدمي الخدمات بخالف الوكاالت اإلنسانية )يتم دعم النازحين من قبل السلطات المحلية، 

والعائدين من قبل مجتمعهم الخاص، والمجتمعات المستضيفة والالجئين والمهاجرين من قبل قادة المجتمع المحلي، 
والمجتمعات غير المستضيفة من قبل المتطوعين من المجتمع(. وبالمثل، في محافظتي البيضاء وريمة، كان النازحون 

والعائدون والالجئون يعتمدون في أغلب األحيان على المساعدات التي تقدمها الجهات الفاعلة األخرى. 77

وفيما يتعلق بجودة االستجابة اإلنسانية وفعاليتها، أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن االحتياجات ذات األولوية 
للسكان تتم تلبيتها عادة عندما تصل المعونة اإلنسانية إلى الحد األدنى من المعايير 78 والعكس صحيح. كما تم 
الحفاظ على هذه العالقة بين المساعدات اإلنسانية واالحتياجات ذات األولوية لمعظم الوقت: كلما ذكر المدلين 

الرئيسيين بالمعلومات أن نسبة صغيرة من السكان تلقوا دعمًا إنسانيًا يلبي الحد األدنى من المعايير، أشاروا إلى نفس 
الشيء فيما يتعلق باالحتياجات ذات األولوية. كما تم تحديد النمط العكسي عبر المجموعات القطاعية والفئات السكانية 

على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.

ووفقًا للنتائج على المستوى الوطني، كانت نسبة السكان الذين تلقوا مساعدات إنسانية قد استوفت أو تجاوزت الحد 
األدنى من المعايير والتي تم الوفاء باحتياجاتها ذات األولوية منخفضة بشكل عام، مع وجود نسبة مئوية أعلى بالنسبة 

لالجئين.

نسبة السكان الذين تلقوا مساعدات إنسانية استوفت أو تجاوزت الحد األدنى من المعايير واألولويات : 28شكل رقم 
المطلوبة
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المأوى الحماية سبل العيشالصحة التعليم

نازحين

الجئين

المجتمعات المستضيفة

المجتمعات غير مستضيفة

عائدين

أظهرت النتائج على مستوى المحافظة أن المساعدة في مجال الحماية التي تلقاها النازحون والمجتمعات 
المستضيفة فشلت بشكل عام في تلبية االحتياجات ذات األولوية وانخفضت إلى ما دون الحد األدنى من المعايير. 

وبالمثل، فإن أكبر اختالف بين المساعدة، واالحتياجات ذات األولوية، والحد األدنى من المعايير موجودة بين المجتمعات 
غير المستضيفة في قطاعي الحماية والمأوى. 79 كان هذا االختالف جليًا أكثر في جميع الفئات السكانية والقطاعات في 

محافظة مأرب، حيث كانت نسبة األشخاص الذين يتلقون مساعدات مطابقة للحد األدنى من المعايير، وكانت االحتياجات 
ذات األولوية منخفضة للغاية )بين 0٪ و16٪ للنازحين، 0٪ و5٪ للمجتمعات المستضيفة، و2٪ و15٪ للمجتمعات غير 

المستضيفة *، ودائمًا ما يكون 0٪ لالجئين(.

ونظرًا لالختالف بين المساعدة اإلنسانية المقدمة واالحتياجات والمعايير التي تم الوفاء بها، فإن فعالية آليات رفع 
التعليقات والتغذية الراجعة أكثر أهمية. أظهرت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات ما يبعث على القلق في هذا 
الصدد، حيث أظهرت أن 52٪ فقط من مجموعة السكان )الالجئين( يعرفون كيفية الرفع بالتعليقات والتغذية الراجعة إلى 

مقدمي الخدمات اإلنسانية.

النازحون من قبل قادة المجتمع المحلي في البيضاء، واألصدقاء أو األقارب في ريمة، والعائدين من قبل مجتمعاتهم الخاصة في البيضاء، والقادة المجتمعيين في   77
ريمة، والالجئين من قبل مجتمعاتهم في البيضاء، ومن قبل قادة المجتمع في ريمة.

في سياق تقييم المواقع متعددة القطاعات، تم تعريف الحد األدنى من المعايير على النحو المبين في دليل سفير )2018م(. طلب الباحثون من المدلين الرئيسيين   78
بالمعلومات أن يوضحوا ما إذا كانت المساعدة المقدمة ال تلبي الحد األدنى من المعايير، أو الحد األدنى من المعايير المستوفاة جزئيًا، أو الحد األدنى من المعايير، أو 

تجاوزت الحد األدنى من المعايير. يتبع سؤال تقييم المواقع متعددة المجموعات حول المساعدة اإلنسانية واالحتياجات ذات األولوية نفس المنطق.

تمثل األرقام الخاصة بالحماية )للنازحين، والمجتمعات المستضيفة، والمجتمعات غير المستضيفة(، وقطاعات المأوي )المجتمعات غير المستضيفة( أدنى معدالت   79
السكان الذين تلقوا مساعدات تلبي الحد األدنى من المعايير و/أو االحتياجات ذات األولوية.
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نسبة السكان الذين يعرفون كيفية الرفع بالتعليقات والتغذية الراجعة حول المساعدات اإلنسانية التي : 29شكل رقم 
يتم تلقيها

٪٣٪٥٢٪٣٢٪٢٥٪٢٩٪٢٩

٪٣٪٣١٪٢٥٪٣٩٪٢٥٪٣٧

الوكاالت االنسانية

وكاالت الحكومة

مهاجرينالجئيننازحين مجتمع
مستضيف

مجتمع غير
مستضيف

عائدين

على مستوى المحافظات، أشارت اجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أن سقطرى أظهرت أعلى معدالت 
المعرفة حول آليات رفع التعليقات والتغذية الراجعة بين الفئات السكانية المشملة في التقييم في المحافظة. وأفادت 

التقارير أن ما يصل إلى 82٪ و94٪ من النازحين يعرفون كيفية رفع التعليقات والتغذية الراجعة إلى الوكاالت اإلنسانية 
والحكومية، عالوًة على ذلك، فقد تم اعتبار جميع السكان العائدين وما يصل إلى 94٪ من سكان المجتمعات المستضيفة 

يعرفون كيفية استخدام هذه اآلليات. وفي المقابل، سجلت المهرة أدنى المعدالت، مع عدم وجود النازحين، والعائدين 
*، والالجئين، أو المهاجرين الذين كانوا على دراية بكيفية رفع التعليقات والتغذية الراجعة إلى الوكاالت اإلنسانية أو 

الحكومية، وأفاد التقرير أن ما يصل إلى 7٪ من سكان المجتمعات غير المستضيفة يعرفون كيفية رفع التعليقات 
والتغذية الراجعة إلى الحكومة والوكاالت اإلنسانية، األمر الذي يبعث على القلق بشكل خاص حيث تشير العديد من 

االجابات األخرى التي أبلغ عنها المدلين الرئيسيين بالمعلومات في تقييم المواقع متعددة القطاعات إلى وجود ظروف 
إنسانية حرجة في المهرة )انظر القسمين 9.3 و9.5(. 80

كانت النتائج تبعث على القلق أيضًا على مستوى المديرية، حيث أشار المدلين الرئيسيين بالمعلومات إلى أنه ال أحد من 
أي فئة سكانية يعلم كيفية تقديم التغذية الراجعة إلى الوكاالت اإلنسانية أو الحكومية في 18٪ من المديريات )60 من 

أصل 333 مديرية( *.

في المهرة، أفاد مقدمو المعلومات الرئيسيون أن 60٪ من إجمالي السكان و65٪ من الالجئين/ المهاجرين يعانون من مشاكل مع المرافق الصحية، فضاًل عن أن ٪96   80
من الالجئين من الالجئين/ المهاجرين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على المأوى، وهي معدالت عالية إلى حد كبير. بالمقارنة مع المحافظات األخرى.
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القسم الثالث
الدروس المستفادة. 7

بعد المناقشات األولية، حدد فريق العمل الفني المعني بتقييم المواقع متعددة القطاعات بعض التحديات الرئيسية 
التي واجهها خالل إجراء تقييم المواقع متعددة القطاعات لعام 2018م، واالستراتيجيات المقترحة للتغلب على هذه 

التحديات، وجوانب التقييم التي ساهمت في إتمام تقييم المواقع متعددة القطاعات بنجاح في عام 2018م، ولذلك يجب 
تكرارها في التقييمات المستقبلية.

كان التحدي األكبر الذي حدده فريق العمل الفني في تصميم وتنفيذ تقييم المواقع متعددة القطاعات لعام 2018م 
هو اتباع النهج القائم على مقدمي المعلومات الرئيسيين، ولقد تم شرح نقاط ضعف هذا النهج في القسم 8.7. ومن 

التحديات تصميم نظام تقييم المواقع متعددة القطاعات الذي ُصمم إلثراء مؤشرات النظرة العامة على االحتياجات 
اإلنسانية )والتي غالبًا ما تستند إلى أرقام دقيقة(، واالستبيان الذي تم تصميمه خصيصًا للتقييم على مستوى المجتمع، 

مع القدرة أيضًا على توفير البيانات إلثراء وتحسين مؤشرات النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية. لذلك، من أجل 
توفير قاعدة أدلة شاملة للعمل اإلنساني في اليمن، ُيوصى باستخدام مناهج البحث التي تؤدي إلى نتائج تمثيلية، مثل 

التقييمات على مستوى األسرة، إلجراء تقييمات كبيرة متعددة القطاعات في اليمن في المستقبل.

كان هناك تحٍد مهم آخر لتقييم المواقع متعددة القطاعات وهو إدارة جمع البيانات، وتنقيتها، وتحليلها لستة فئات 
سكانية مختلفة في ظل إطار زمني محدود. على الرغم من أن إحدى الفوائد الرئيسية لتقييم المواقع متعددة القطاعات 

كانت إدراج مئات المؤشرات من ست مجموعات قطاعية ولست فئات سكانية، إال أن هذا يشير أيضًا إلى مستوى عاٍل 
من التعقيد في تصميم االستبيان وفي إدارة مجموعة البيانات. لذلك، ُيوصى بمراجعة المالءمة التشغيلية لجميع 

المؤشرات بدقة قبل بدء أي عمليات تقييم واسعة النطاق في اليمن في المستقبل.

عالوة على ذلك، يجب أن تهدف جميع عمليات جمع البيانات المستقبلية في اليمن إلى تعزيز جودة البيانات ليس فقط 
من خالل منهجية أكثر قوة، ولكن أيضًا من خالل اآلليات التي تضمن تحديد المزيد من البحوثات ومدى تمثيل احتياجات 

المرأة.

الخاتمة. 8
ُبغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحسين البرامج اإلنسانية القائمة على األدلة في المناطق الجغرافية 

والقطاعات والفئات السكانية، غطى تقييم المواقع متعددة القطاعات جميع المناطق تقريبًا في البالد، وقدم معلومات 
لمؤشرات من ست مجموعات قطاعية، وقام بدراسة ستة فئات سكانية. واستنادًا إلى 8,204 من المدلين الرئيسيين 

بالمعلومات، جمع تقييم المواقع متعددة القطاعات نتائج حول وصول السكان إلى الخدمات األساسية، وقدرتهم على 
تلبية حقوقهم األساسية، واحتياجاتهم األكثر إلحاحًا، واعتمادهم على المساعدات اإلنسانية من أجل التغلب على األزمة.

أكدت نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات كذلك على خطورة أزمة األمن الغذائي التي ال تزال تتسبب في تدهور 
الوضع اإلنساني في اليمن. على الرغم من أن الغذاء كان النوع األول من المساعدات اإلنسانية – حسب التقرير - للسكان 

المتضررين، إال أنه من الواضح أن هذا هو االحتياج األساسي لجميع الفئات السكانية. باإلضافة إلى ذلك، كشفت نتائج 
تقييم المواقع متعددة القطاعات عن حاجة ماسة إلى تحسين الوصول إلى سبل العيش في اليمن، مما يدل على أنه ال 

يوجد سوى جزء صغير من السكان يمتلكون مصدر دخل مستدام، وأن نسبة كبيرة من السكان تحتاج شكاًل من أشكال دعم 
ُسبل العيش للتكيف بشكل مستدام مع األزمة.

كما أشارت المعلومات التي تم جمعها خالل تقييم المواقع متعددة القطاعات إلى الالجئين والمهاجرين باعتبارهم 
الفئات التي تواجه أشد األوضاع اإلنسانية خطورة. ولقد ربطت استجابات المدلين الرئيسيين بالمعلومات باستمرار 

الالجئين والمهاجرين بأدنى معدالت الوصول إلى الخدمات األساسية في الفئات السكانية، وكثيرًا ما أشارت إلى أن جميع 
الالجئين/ المهاجرين ال يستطيعون الحصول على الخدمات األساسية.

عالوة على ذلك، تؤكد نتائج تقييم المواقع متعددة القطاعات نتائج النظرة العامة على االحتياجات االنسانية لعام 2019م 
التي تشير إلى أن محافظتي حجة وتعز تشهدان أعلى مستويات العنف وتعانيان من أعلى حد من االحتياجات. ارتبطت 

المحافظتان، إلى جانب المهرة، بأرقام تبعث على القلق في تقرير تقييم المواقع متعددة القطاعات. حيث سجلت حجة 
أكبر نسبة من الالجئين/ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل في المرافق الصحية، فضاًل عن أقل نسبة من األشخاص 

النازحين/ العائدين الذين يحصلون على كميات كافية من المياه، وأدنى نسب من النازحين/ العائدين والمجتمعات 
المستضيفة وغير المستضيفة التي تستطيع الوصول إلى مراحيض آمنة وصالحة لالستخدام، وال يوجد فيها الجئون/ 
مهاجرون يحصلون على سبل العيش المستدامة. من ناحية أخرى، كان لدى تعز أعلى نسبة من الالجئين والمهاجرين 

المحتاجين للمأوى، وأدنى النسب المئوية من الالجئين والمهاجرين الذين يحصلون على كميات كافية من المياه 
والمراحيض اآلمنة والصالحة لالستخدام، وأقل نسبة من إجمالي السكان الذين يتمتعون بسبل العيش المستدامة، وال 

يوجد فيها الجئون/ مهاجرون يحصلون على مصدر دخل منتظم. وأخيرًا، فقد برزت المهرة بسبب النتائج التي توصل 
إليها تقييم المواقع متعددة القطاعات في القطاع الصحي؛ حيث سجلت أعلى نسبة من إجمالي السكان الذين يواجهون 
مشاكل مع المرافق الصحية، وبسبب عدم معرفة النازحين )النازحين أو العائدين أو الالجئين أو المهاجرين( الذين يعيشون 
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في المهرة بكيفية الرفع بتعليقاتهم ومالحظاتهم إلى الوكاالت اإلنسانية بشأن المساعدات التي تم تلقيها.

في حين أن النطاق الواسع لتقييم المواقع متعددة القطاعات الذي شمل ستة قطاعات في ستة فئات سكانية وفي 
331 مديرية سيلعب بالتأكيد دورًا مهمًا في توجيه االستجابة اإلنسانية في اليمن، إال أنه يتساوى في األهمية مع 

الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم استنباطها من هذه العملية كونهما قاعدة قوية لتشجيع عمليات 
التقييم المحسنة في المستقبل، باإلضافة إلى اتخاذ القرارات على مستوى االستراتيجية القائمة على األدلة المتعلقة 

باستجابة اليمن.

الملحقات . 9
معلومات عن المدلين الرئيسيين بالمعلومات. 9.1

معلومات المدلين الرئيسيين 
بالمعلومات المقترحة

مجال المعرفة قسم استمارة تقييم المواقع 
متعددة القطاعات

منظمة غير حكومية/ عامل في مجال المساعدات 
اإلنسانية

قائد منظمة مجتمعية
عاقل الحارة

مشائخ الدين
مسؤول حكومي يمني

السلطات المحلية
عمال الرعاية الصحية

خبراء قطاع التعليم
الالجئون 

الخصائص السكانية )الديموغرافية(  ج 

منظمة غير حكومية/ عامل في مجال المساعدات 
اإلنسانية

قائد منظمة مجتمعية
عاقل الحارة

مشائخ الدين
مسؤول حكومي يمني

السلطات المحلية
الالجئون

ديناميات النزوح  د

منظمة غير حكومية/ عامل في مجال المساعدات 
اإلنسانية

قائد منظمة مجتمعية
عاقل الحارة

مشائخ الدين
مسؤول حكومي يمني

السلطات المحلية
الالجئون

االحتياجات ذات األولوية هـ

التجار/بائعو الجملة 
المهندسون/المخططون 

الالجئون

المأوي والمواد غير الغذائية  و

التجار/بائعو الجملة 
المهندسون/المخططون 

الالجئون

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة  ز

مسؤولي التعليم
المعلمون

الالجئون

التعليم ح

العمال الصحيون )مدراء المستشفيات، والدكاترة، 
والممرضين، الخ( 

الصيادلة 
الالجئون 

الصحة ط

اخصائي اجتماعي
قائدة المجتمع النسائي )يجب أن يكون من اإلناث(

العامل الصحي
المعلمون

الالجئون

الحماية  ي

التجار/بائعو الجملة 
المزارعون 

الالجئون 

سبل المعيشة  ك 

منظمة غير حكومية/ عامل في مجال المساعدات 
اإلنسانية

قائد منظمة مجتمعية
عاقل الحارة

مشائخ الدين
الالجئون

المساعدة في الموقع  ل 
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ال ينطبق10000٪1001515٪22ال ينطبق10000٪1212القفر

100٪11422٪1001416٪10022٪10011٪55يريم

ال ينطبق10800٪1001213٪10033٪10011٪1515الرضمة

ال ينطبق10000٪1001616٪1111ال ينطبق10000٪1616النادرة

100٪10011٪1001515٪88ال ينطبق10000٪1414الشعر

ال ينطبق12000٪1001518٪1001313٪10033٪66السدة

ال ينطبق10000٪1001313٪33ال ينطبق10000٪1515المخادر

ال ينطبق11200٪1001719٪22ال ينطبق10000٪1212حبيش

حزم 
العدين

ال ينطبق10000٪1001414٪1010ال ينطبق1616٪10000

فرع 
العدين

ال ينطبق10000٪1001212٪99ال ينطبق1212٪10000

ال ينطبق10000٪1001515٪99ال ينطبق10000٪1010العدين

ال ينطبق10000٪1001414٪44ال ينطبق10000٪1313جبلة

ال ينطبق10700٪1001516٪10099٪10022٪1414بعدان

ال ينطبق10000٪1001616٪1001212٪10044٪1111السبرة

ال ينطبق10000٪1001616٪99ال ينطبق10000٪1515السياني

ذي 
السفال

ال ينطبق10000٪1141111٪78ال ينطبق1011٪11000

ال ينطبق10000٪1001010٪1111ال ينطبق10000٪1414مذيخرة 

ال ينطبق10000٪10022٪10033٪10011٪66المشنة

100٪10011٪10033٪10055٪10011٪44الظهار

ال ينطبق10000٪1001515٪10099٪10022٪1414إب

100٪10011٪1001212٪33ال ينطبق10000٪77المحفد

ال ينطبق10000٪99ال ينطبق00ال ينطبق10000٪55موديه

ال ينطبق10000٪1001313٪11ال ينطبق8600٪76جيشان

100٪9311٪1001413٪10066٪7555٪43لودر

ال ينطبق10000٪751616٪43ال ينطبق10000٪66سباح

ال ينطبق10000٪751717٪43ال ينطبق6700٪64رصد

ال ينطبق10000٪1001414٪55ال ينطبق10000٪55سرار

ال ينطبق10000٪1001515٪10033٪8022٪54الوضيع

ال ينطبق9200٪1001312٪22ال ينطبق10000٪33أحور

ال ينطبق10000٪3344٪31ال ينطبق10000٪44زنجبار

ال ينطبق10000٪1001212٪10033٪8622٪76خنفر

صنعاء 
القديمة 

100٪10011٪11ال ينطبق00ال ينطبق11٪10000

100٪10044٪10044٪10022٪10011٪11شعوب

100٪6733٪10032٪10022٪6722٪32آزال 

100٪11ال ينطبق20000٪10012٪10011٪11الصافية
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100٪7177٪75ال ينطبق00ال ينطبق10000٪22السبعين

83٪10065٪33ال ينطبق10000٪10022٪22الوحدة

100٪10033٪11ال ينطبق10000٪10011٪22التحرير

100٪10033٪22ال ينطبق10000٪10011٪11معين

100٪10033٪33ال ينطبق10000٪10011٪44الثورة

67٪10032٪10055٪22ال ينطبق10000٪33بني الحارث

ال ينطبق6400٪100117٪66ال ينطبق10000٪66نعمان

ال ينطبق10000٪1001111٪10033٪10011٪44ناطع

100٪11811٪1501113٪23ال ينطبق20000٪24مسورة

100٪12011٪2001012٪12ال ينطبق26700٪38الصومعة

ال ينطبق10000٪1001414٪30011٪60013٪16الزاهر

ال ينطبق11300٪10089٪10022٪16711٪610ذي ناعم 

ال ينطبق13800٪1318ال ينطبق00ال ينطبق17100٪712الطفة

100٪7111٪1001410٪10099٪10044٪66مكيراس

مدينة 
البيضاء

100٪10011٪11ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00

100٪18833٪200815٪24ال ينطبق10000٪44البيضاء

100٪10033٪1001313٪15033٪11723٪67السوادية

ردمان 
العود

ال ينطبق10000٪1001111٪11ال ينطبق11٪10000

100٪10011٪11ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11رداع

100٪10044٪1001414٪1001010٪10066٪44القرشية 

100٪10077٪10066٪1001010٪8833٪87ولد ربيع

100٪10022٪10088٪33ال ينطبق10000٪66العرش

100٪11044٪1001011٪22ال ينطبق10000٪88صباح

100٪11011٪1001011٪66ال ينطبق9100٪1110الرياشية

100٪10055٪671414٪32ال ينطبق10000٪44الشرية

100٪10022٪1001414٪11ال ينطبق10000٪33المالجم

ال ينطبق10700٪1101415٪1011ال ينطبق30000٪824ماوية

شرعب 
السالم

ال ينطبق11800٪1113ال ينطبق1214ال ينطبق1318٪13800

شرعب 
الرونة

ال ينطبق9000٪100109٪1212ال ينطبق1214٪11700

100٪10011٪1271111٪1114ال ينطبق16200٪1321مقبنة

ال ينطبق10000٪8388٪50065٪8015٪54المخاء

ال ينطبق6700٪10032٪10044٪10022٪55ذباب

ال ينطبق10000٪10033٪33ال ينطبق10000٪22موزع

ال ينطبق17500٪110814٪1011ال ينطبق13000٪1013جبل حبشي

مشرعة 
وحدنان

ال ينطبق10000٪10055٪77ال ينطبق67٪11700

صبر 
الموادم

ال ينطبق1414٪10034٪133914٪156109٪9000

ال ينطبق10000٪911313٪1251110٪1081215٪1314المسراخ

ال ينطبق11700٪8867٪87ال ينطبق10900٪1112دمنة خدير

ال ينطبق10000٪9288٪1801211٪10059٪1010الصلو

ال ينطبق10700٪1001415٪1414ال ينطبق12700٪1114الشمايتين

ال ينطبق9100٪1001110٪22ال ينطبق10000٪11الوازعية

ال ينطبق8300٪931210٪1413ال ينطبق9200٪1211حيفان
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ال ينطبق00ال ينطبق10000٪10011٪10011٪11المظفر

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق10000٪10011٪11القاهرة

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق10000٪10011٪11صالة

ال ينطبق12900٪1171418٪1214ال ينطبق12100٪1417التعزية

ال ينطبق10800٪1001314٪1111ال ينطبق10800٪1213المعافر

ال ينطبق10000٪1081010٪1314ال ينطبق10800٪1213المواسط

ال ينطبق10000٪10066٪77ال ينطبق8500٪1311سامع

خب 
والشعف

ال ينطبق20000٪15024٪46ال ينطبق510٪20000

ال ينطبق12000٪10056٪10011٪13322٪68الحميدات

ال ينطبق10000٪10044٪66ال ينطبق10000٪55المطمة

ال ينطبق7500٪8343٪10065٪14044٪57الزاهر

ال ينطبق13300٪12568٪10045٪17566٪47الحزم

100٪10011٪10022٪10044٪15044٪46المتون

ال ينطبق10000٪10011٪44ال ينطبق12000٪56المصلوب

ال ينطبق10000٪10033٪10011٪20011٪12الغيل

ال ينطبق10000٪10033٪11ال ينطبق10000٪22الخلق

ال ينطبق8800٪11387٪6789٪11732٪67برط العنان

ال ينطبق10000٪1001515٪66ال ينطبق10000٪66رجوزة

خراب 
المراشي

ال ينطبق10000٪1001313٪33ال ينطبق1111٪10000

ال ينطبق4500٪100115٪1212ال ينطبق9200٪1312بكيل المير

ال ينطبق800٪78131٪97ال ينطبق6000٪106حرض

ال ينطبق000٪050٪40ال ينطبق000٪40ميدي

100٪10011٪1001313٪1001414٪10011٪1313عبس

ال ينطبق000٪030٪60ال ينطبق1700٪61حيران

ال ينطبق10000٪10011٪1313ال ينطبق10000٪1313مستباء

ال ينطبق10000٪1001414٪1616ال ينطبق10000٪1212كشر

ال ينطبق10000٪1001111٪1212ال ينطبق10000٪1212الجميمة

كحالن 
الشرف

ال ينطبق10000٪10099٪99ال ينطبق1313٪10000

ال ينطبق10000٪10099٪88ال ينطبق10000٪1616أفلح الشام

خيران 
المحرق

ال ينطبق1414٪10011٪1001010٪1001313٪10000

ال ينطبق10000٪1001010٪1001212٪10033٪1414اسلم

ال ينطبق10000٪1001313٪99ال ينطبق10000٪1010قفل شمر

ال ينطبق10000٪1001414٪1111ال ينطبق10000٪1212أفلح اليمن

ال ينطبق10000٪1001010٪66ال ينطبق10000٪88المحابشة

ال ينطبق10000٪10077٪1010ال ينطبق10000٪1212المفتاح

ال ينطبق10000٪1001212٪99ال ينطبق10000٪1313المغربة

ال ينطبق10000٪1001111٪1010ال ينطبق10000٪1313كحالن عفار

ال ينطبق10000٪10099٪1414ال ينطبق10000٪1111شرس

ال ينطبق10000٪1001616٪22ال ينطبق10000٪1414مبين

ال ينطبق10000٪1001313٪44ال ينطبق10000٪44الشاهل

ال ينطبق10000٪1001616٪77ال ينطبق11000٪1011كعيدنة

ال ينطبق10000٪10088٪55ال ينطبق10000٪88وضرة

ال ينطبق10000٪1001212٪88ال ينطبق10000٪1111بني قيس
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ال ينطبق9300٪1001413٪1111ال ينطبق9300٪1413الشغادرة

ال ينطبق9200٪1001312٪44ال ينطبق10000٪1212نجرة

ال ينطبق9200٪1001312٪1111ال ينطبق10000٪1616بني العوام

ال ينطبق10000٪10022٪33ال ينطبق10000٪22مدينة حجة

ال ينطبق10000٪1001313٪1111ال ينطبق10000٪99حجة

ال ينطبق10000٪1001111٪1001616٪10622٪1617وشحة

ال ينطبق10000٪10066٪1010ال ينطبق10000٪1212قارة

100٪10011٪1001616٪1010ال ينطبق20000٪918الزهرة

ال ينطبق9200٪891312٪98ال ينطبق10000٪55اللحية

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00كمران

ال ينطبق000٪10ال ينطبق00ال ينطبق10000٪22الصليف

ال ينطبق8300٪1001210٪33ال ينطبق4000٪52المنيرة

ال ينطبق9100٪831110٪65ال ينطبق11700٪67القناوص

ال ينطبق9300٪1001413٪44ال ينطبق12900٪79الزيدية

ال ينطبق4300٪5073٪21ال ينطبق10000٪55المغالف

ال ينطبق6300٪85ال ينطبق00ال ينطبق5000٪21الضحي

ال ينطبق12500٪150810٪23ال ينطبق16000٪58باجل

ال ينطبق8600٪76ال ينطبق00ال ينطبق12500٪45الحجيلة

ال ينطبق10000٪1001212٪33ال ينطبق10000٪1414برع

ال ينطبق5000٪126ال ينطبق00ال ينطبق20000٪48المراوعة

ال ينطبق10000٪33ال ينطبق00ال ينطبق7500٪43الدريهمي

ال ينطبق9100٪1110ال ينطبق00ال ينطبق10000٪1010السخنة

ال ينطبق8200٪300119٪13ال ينطبق7500٪86المنصورية

ال ينطبق9300٪1401514٪15057٪12223٪911بيت الفقية

ال ينطبق9400٪1001615٪88ال ينطبق8300٪65جبل راس

ال ينطبق10000٪10066٪22ال ينطبق7500٪43حيس

ال ينطبق10000٪11755٪67ال ينطبق8900٪98الخوخة

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11الحوك

100٪10011٪11ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11الميناء

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11الحالي

ال ينطبق8100٪1001613٪55ال ينطبق10000٪1010زبيد

ال ينطبق9200٪1141312٪78ال ينطبق3800٪135الجراحي

ال ينطبق6700٪96ال ينطبق00ال ينطبق10000٪77التحيتا

ال ينطبق6000٪53ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11رماه

ال ينطبق8000٪10054٪11ال ينطبق10000٪11ثمود

ال ينطبق7100٪75ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00القف

ال ينطبق10000٪44ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00زمخ ومنوخ

ال ينطبق1700٪61ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00حجر الصيعر

ال ينطبق10000٪10066٪44ال ينطبق3300٪31العبر

100٪5611٪0169٪10ال ينطبق6700٪32القطن

ال ينطبق9100٪01110٪10ال ينطبق10000٪11شبام

ال ينطبق10000٪01010٪10ال ينطبق00ال ينطبق00ساه

100٪9011٪50109٪21ال ينطبق10000٪33سيؤن

ال ينطبق10000٪1313ال ينطبق00ال ينطبق10000٪33تريم

ال ينطبق10000٪501010٪21ال ينطبق10000٪11السوم
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الريدة 
وقصيعر

ال ينطبق11٪10022٪10010٪01111٪10000

ال ينطبق7000٪107ال ينطبق10000٪22ال ينطبق00الديس

100٪8011٪100108٪5011٪5021٪21الشحر

غيل بن 
يمين

ال ينطبق7500٪1612ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00

100٪8011٪100108٪10022٪10011٪33غيل باوزير

ال ينطبق10000٪1212ال ينطبق00ال ينطبق10000٪33دوعن

ال ينطبق10000٪1212ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00وادي العين

ال ينطبق7800٪10097٪22ال ينطبق10000٪22رخية

ال ينطبق8500٪1311ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11عمد

ال ينطبق5400٪137ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00الضليعة

ال ينطبق10000٪1414ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00يبعث

ال ينطبق9300٪1001413٪10011٪10011٪22حجر

ال ينطبق6300٪6785٪7132٪6775٪32بروم ميفع

ال ينطبق6900٪100139٪4055٪052٪10المكال

مدينة 
المكال

ال ينطبق8933٪098٪10010٪11ال ينطبق00

ال ينطبق7500٪1612ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00حريضة

ال ينطبق12700٪1001519٪1010ال ينطبق12000٪1518الحداء

100٪12511٪810ال ينطبق00ال ينطبق11300٪89جهران

ال ينطبق14000٪1401521٪1014ال ينطبق10000٪1414جبل الشرق

مغرب 
عنس

ال ينطبق10800٪1001213٪1313ال ينطبق1214٪11700

ال ينطبق12900٪1191722٪1001619٪11377٪1517عتمة

وصاب 
العالي

ال ينطبق12000٪2001518٪12ال ينطبق11٪10000

وصاب 
السافل

ال ينطبق10000٪1001717٪33ال ينطبق33٪10000

100٪17511٪47ال ينطبق10000٪10011٪33مدينة ذمار

ميفعة 
عنس

ال ينطبق10800٪1001213٪11ال ينطبق66٪10000

ال ينطبق11300٪1131517٪89ال ينطبق10000٪1313عنس

ال ينطبق10000٪1001515٪1001212٪10011٪1515ضوران آنس

ال ينطبق11300٪1101517٪1011ال ينطبق10800٪1314المنار

ال ينطبق10000٪10077٪10088٪10055٪77دهر

ال ينطبق8500٪1131311٪10089٪10088٪1111الطلح

100٪10722٪1001516٪22ال ينطبق10000٪66جردام

ال ينطبق10000٪1001414٪11ال ينطبق10000٪33عرماء

100٪10011٪1001313٪1001212٪10044٪99عسيالن

ال ينطبق10000٪1001313٪1001010٪10088٪1111عين

100٪10011٪1001010٪10099٪10099٪1212بيحان

ال ينطبق10000٪1001212٪10011٪10011٪55مرخة العليا

مرخة 
السفلى

ال ينطبق55٪10011٪10066٪1001414٪10000

ال ينطبق10800٪1001213٪10044٪10011٪22نصاب

ال ينطبق10000٪1001010٪10011٪10022٪33حطيب

ال ينطبق11300٪1001618٪10055٪10044٪55الصيد

100٪10033٪1001111٪10033٪10022٪33عتق

ال ينطبق10000٪1141616٪78ال ينطبق10000٪66حبان
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100٪10811٪1001314٪10011٪5011٪21الروضة

100٪9122٪1001110٪5022٪10021٪55ميفعة

ال ينطبق10800٪1001213٪1001010٪10033٪1010رضوم

ال ينطبق10000٪1001111٪13344٪10034٪66باقم

100٪8633٪76ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00قطابر

100٪10066٪1010ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00منبه

ال ينطبق13800٪811ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00غمر

ال ينطبق19200٪1201223٪7556٪10043٪44رازح

ال ينطبق2500٪82ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00شدى

ال ينطبق2500٪41ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00الظاهر

ال ينطبق10000٪1313ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00حيدان

ال ينطبق10000٪1001111٪771616٪1081310٪1213ساقين

ال ينطبق13000٪1331013٪6068٪13053٪1013مجز

ال ينطبق10900٪1001112٪831212٪10065٪1414سحار

100٪14011٪1001014٪731010٪33118٪62الصفراء

ال ينطبق13300٪10034٪1001111٪10055٪1111الحشوة

كتاف 
والبقع

ال ينطبق129٪7587٪8894٪441312٪9200

100٪10011٪10022٪10011٪10011٪11صعدة

100٪16911٪1001322٪1010ال ينطبق10000٪1111همدان

ال ينطبق24200٪1061229٪1617ال ينطبق5300٪179أرحب

ال ينطبق15000٪20046٪36ال ينطبق2500٪41نهم

بني 
حشيش

ال ينطبق26700٪100924٪1010ال ينطبق147٪5000

ال ينطبق16733٪100915٪10066٪6422٪117سنحان

ال ينطبق17800٪133916٪34ال ينطبق10000٪66بالد الروس

100٪20622٪1071633٪141415٪4771٪178بني مطر

الحيمة 
الداخلية

ال ينطبق10000٪1001515٪1515ال ينطبق1514٪9300

الحيمة 
الخارجية

ال ينطبق15300٪1071523٪1516ال ينطبق145٪3600

ال ينطبق13300٪1061216٪1617ال ينطبق7100٪1712مناخة

ال ينطبق9300٪1001514٪1010ال ينطبق10800٪1314صعفان

ال ينطبق11700٪9267٪501211٪8821٪1614خوالن

ال ينطبق11100٪92910٪1001211٪9111٪1110الطيال

ال ينطبق11001٪1001011٪1313ال ينطبق8700٪1513بني ضبيان

ال ينطبق15000٪10069٪88ال ينطبق4200٪125الحصن

ال ينطبق10700٪1001415٪22ال ينطبق9200٪1312جحانة

100٪11ال ينطبق10000٪5011٪10021٪11دار سعد

الشيخ 
عثمان

ال ينطبق5000٪21ال ينطبق00ال ينطبق11٪10000

ال ينطبق10000٪33ال ينطبق10000٪10033٪11المنصورة

ال ينطبق10000٪10022٪10033٪10011٪77البريقة

ال ينطبق10000٪10033٪022٪3310٪31التواهي

ال ينطبق10000٪10033٪10022٪10022٪22المعال

ال ينطبق5000٪042٪10010٪10011٪11كريتر

100٪5011٪7521٪10043٪10033٪11خور مكسر

100٪9111٪1001110٪44ال ينطبق10000٪88الحد
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ال ينطبق9400٪1615ال ينطبق00ال ينطبق8800٪87يافع

ال ينطبق10000٪501313٪21ال ينطبق5700٪74المفلحي

ال ينطبق10000٪671111٪64ال ينطبق7500٪86يهر

ال ينطبق10000٪1001616٪33ال ينطبق10000٪66حبيل جبر

ال ينطبق9300٪1001514٪11ال ينطبق000٪10حالمين

100٪10011٪1001212٪33ال ينطبق6700٪32ردفان

ال ينطبق8000٪251512٪10041٪1311٪81المالح

ال ينطبق9300٪1001514٪10022٪10022٪22المسيمير

ال ينطبق10000٪881515٪10087٪6277٪138القبيطة

ال ينطبق9300٪921413٪1001211٪8211٪119طور الباحة

ال ينطبق10000٪821616٪119ال ينطبق9000٪109المقاطرة

المضاربة 
والعارة

107٪7022٪10075٪711616٪10011٪100

ال ينطبق10000٪11ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00الحوطة

ال ينطبق9100٪1001110٪10077٪10044٪77تبن

100٪011٪10010٪5033٪6763٪32مجزر

ال ينطبق6700٪10032٪22ال ينطبق6700٪32رغوان

ال ينطبق2500٪5041٪63ال ينطبق10000٪66مدغل

حريب 
القراميش

ال ينطبق000٪10020٪88ال ينطبق46٪15000

ال ينطبق8000٪100108٪22ال ينطبق17500٪814بدبدة

ال ينطبق1100٪12091٪56ال ينطبق15700٪711صرواح

ال ينطبق6400٪20117٪10051٪10011٪1313الجوبة

ال ينطبق10000٪8633٪76ال ينطبق10000٪44رحبة

ال ينطبق8600٪10076٪099٪11010٪1011حريب

100٪6711٪6732٪128ال ينطبق7000٪107ماهلية

100٪5711٪3374٪31ال ينطبق10000٪88العبدية

مدينة 
مارب

34٪13310٪045٪12561٪1755٪100

125٪9245٪1081211٪1213ال ينطبق5800٪127مأرب

ال ينطبق8600٪8076٪54ال ينطبق10000٪99جبل مراد

شبام 
كوكبان

ال ينطبق138٪6210٪022٪10088٪10000

ال ينطبق9200٪881312٪87ال ينطبق8300٪1210الطويلة

100٪15955٪1001727٪1010ال ينطبق9400٪1615الرجم

ال ينطبق13300٪1111520٪910ال ينطبق10700٪1516الخبت

ال ينطبق9400٪901615٪109ال ينطبق8100٪1613ملحان

ال ينطبق10700٪1001415٪1010ال ينطبق9300٪1514حفاش

ال ينطبق9200٪1001312٪1414ال ينطبق9400٪1716بني سعد

مدينة 
المحويت

ال ينطبق22500٪10049٪22ال ينطبق810٪12500

ال ينطبق8700٪1111513٪910ال ينطبق13100٪1621المحويت

100٪5033٪084٪10ال ينطبق7500٪43شحن

ال ينطبق9200٪01211٪10ال ينطبق10000٪11حات

100٪7511٪43ال ينطبق00ال ينطبق10000٪33حوف

100٪10022٪10055٪11ال ينطبق10000٪22الغيظة

ال ينطبق000٪160ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00منعر

ال ينطبق2500٪5082٪084٪10080٪11المسيلة
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ال ينطبق10000٪6777٪5032٪10042٪11سيحوت

100٪5033٪10084٪11ال ينطبق5000٪21قشن

100٪8322٪65ال ينطبق00ال ينطبق10000٪11حصوين

حرف 
سفيان

1113٪11833٪10089٪1131314٪10811٪100

ال ينطبق10801٪1001314٪10099٪10033٪55حوث

ال ينطبق10000٪9022٪109ال ينطبق10000٪1212العشة

ال ينطبق8600٪10076٪13344٪10034٪99القفلة

ال ينطبق7500٪10086٪1616ال ينطبق11300٪1517شهارة

ال ينطبق8800٪10087٪1111ال ينطبق10700٪1415المدان

ال ينطبق5000٪10021٪1313ال ينطبق10000٪1616صوير

ظليمة 
حبور

ال ينطبق10000٪9288٪1211ال ينطبق1617٪10600

ال ينطبق10000٪10066٪1313ال ينطبق10000٪1010ذيبين

ال ينطبق10000٪11566٪1315ال ينطبق13300٪912خارف

ال ينطبق7800٪7597٪43ال ينطبق10000٪55ريدة

جبل عيال 
يزيد

ال ينطبق1315٪11521٪5089٪11388٪10000

ال ينطبق8900٪10098٪99ال ينطبق10000٪1414السودة

ال ينطبق5000٪93126٪1413ال ينطبق10000٪1212السود

100٪10011٪15055٪13323٪20034٪12عمران

ال ينطبق00ال ينطبق10000٪1001414٪11522٪1315مسور

ال ينطبق00ال ينطبق8900٪10098٪10822٪1213ثال

ال ينطبق10000٪10055٪1001010٪8511٪1311عيال سريح

ال ينطبق11100٪100910٪88ال ينطبق10000٪99خمر

ال ينطبق10000٪10055٪1212ال ينطبق12900٪1418بني صريم

100٪11311٪10089٪22ال ينطبق9200٪1211جبن

100٪9211٪1001211٪10088٪10077٪1212دمت

100٪10822٪1001314٪2544٪10041٪77قعطبة

ال ينطبق10700٪1001415٪44ال ينطبق10000٪88الشعيب

ال ينطبق10000٪1001616٪10099٪10055٪88الحصين

ال ينطبق10800٪1331314٪10034٪11766٪67الضالع

ال ينطبق9400٪1001615٪1212ال ينطبق10000٪1212جحاف

ال ينطبق10000٪1515ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00األزارق

ال ينطبق10000٪1313ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00الحشاء

ال ينطبق10000٪1101010٪1011ال ينطبق10800٪1314بالد الطعام

ال ينطبق10000٪931313٪1413ال ينطبق9200٪1211السلفية

ال ينطبق10000٪1081515٪1314ال ينطبق10000٪1414الجبين

ال ينطبق10000٪1001313٪1313ال ينطبق9200٪1211مزهر

ال ينطبق10000٪1001313٪22ال ينطبق9000٪109كسمة

ال ينطبق10000٪10099٪1313ال ينطبق10000٪1515الجعفرية

ال ينطبق3300٪8062٪054٪6720٪32حيبو

قلنسية 
وعبد 

الكوري

ال ينطبق8600٪76ال ينطبق00ال ينطبق00ال ينطبق00
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خرائط التغطية . 9.3
تغطية النازحين على مستوى المديرية  9.3.1

مديرية تم تغطيتها

٣٠٦

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية النازح� عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠ كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق حيث تم استكمال االستمارات الخاصة بالنازحين باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال استمارات النازحين )بسبب 
غيابهم أو عدم وصولهم إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي. 

تغطية العائدون على مستوى المديرية  9.3.2

مديرية تم تغطيتها

١٠٩

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية العائدين عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠ كم٠٣٠٦٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق التي تم فيها استكمال االستمارات الخاصة بالعائدين باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال االستمارات الخاصة 
بالعائدين )بسبب غيابها أو عدم الوصول إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي.
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. تغطية المجتمعات المستضيفة على مستوى المديرية  9.3.3

مديرية تم تغطيتها

٢٦٩

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية املجتمع املستضيف عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠ كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق التي تم فيها استكمال االستمارات الخاصة بالمجتمعات المستضيفة باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال 
االستمارات الخاصة بالمجتمعات المستضيفة )بسبب غيابها أو عدم الوصول إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي.

تغطية المجتمعات غير المستضيفة على مستوى المديرية  9.3.4

مديرية تم تغطيتها

٣٢٢

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية املجتمع غ� املستضيف عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠

كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق التي تم فيها استكمال االستمارات الخاصة بالمجتمعات غير المستضيفة باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال 
االستمارات الخاصة بالمجتمعات غير المستضيفة )بسبب غيابها أو عدم الوصول إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي.
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تغطية الالجئون على مستوى المديرية  9.3.5

مديرية تم تغطيتها

٧٧

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية الالجئ� عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠ كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق التي تم فيها استكمال االستمارات الخاصة بالالجئين باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال االستمارات الخاصة 
بالالجئين )بسبب غيابها أو عدم الوصول إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي.

تغطية المهاجرون على مستوى المديرية  9.3.6

مديرية تم تغطيتها

٣٦

� يتم تغطيتها

تم تغطيتها

تغطية املهاجرين عىل مستوى املديرية

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

كم٠١٠٠٢٠٠

كم٠٢٠٤٠

حرضموتاملهرة
الجوف

أمانة العاصمة

صعدة

حجة

املحويت

الحديدة

ر�ة

إب

تعز

لحج

عدن

الضالع

ذمار

صنعاء

عمران

البيضاء

سقطرى

شبوة

أب�

مأرب

يتم تمييز المناطق التي تم فيها استكمال االستمارات الخاصة بالمهاجرين باللون األخضر، في حين أن المناطق التي لم يتم فيها استكمال االستمارات الخاصة 
بالمهاجرين )بسبب غيابها أو عدم الوصول إلى الفئة السكانية( يتم تمييزها باللون الرمادي.
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مثال على معالجة البيانات وتحليلها . 9.4
الغرض من هذا القسم هو توضيح كيفية معالجة البيانات المجمعة وتجميعها. وتم بناء هذه األمثلة باالستعانة 

بمديرية افتراضية ممثلة بخمسة مواقع تم تقييمها )5 استمارات( وفئة سكانية واحدة. يغطي المثال أنواع االستجابات 
الخمسة: العد (الحساب( والنسبة المئوية وفئة اإلستجابة الفردية والفئة متعددة اإلستجابات وفئة األغلبية. وتم إجراء 

التجميع على مستوى المحافظة باستخدام نفس اإلجراء، ولكن مع شمل جميع المواقع في المحافظة. كما تم إجراء 
التجميع على المستوى الوطني باستخدام نفس اإلجراء، ولكن مع اشتمال جميع المواقع في اليمن. 

نوع البيانات: بالنسبة  
السؤال )ل.5.(: ما هي نسبة السكان في الموقع الذين تتوفر لديهم أي من الوثائق المدنية التالية حاليًا؟ )الوثائق = 

بطاقة الهوية الوطنية »البطاقة الشخصية«( 

اإلجابات: أدنى التقديرات ٪، وأعالها ٪، وأفضل تخمين ٪ 

المواقع في المديريات 
هذا المثال يتعلق فقط “بأفضل تخمين”. سيتم حساب جميع فئات النسب التقديرية األخرى )على سبيل المثال، الحد 

األدنى/ الحد األقصى( بنفس الطريقة. 

تخيل أن المديرية “أ”، التي تمثلها 5 مواقع )استمارة واحدة لكل موقع(:

ل )1(: 34٪ *)عدد السكان المسجلين للموقع = 300/40 = ٪13( = ٪4 

ل )2(: 25٪ *)عدد السكان المسجلين للموقع = 300/80 = ٪27( = ٪7 

ل )3(: 30٪ *)عدد السكان المسجلين للموقع = 300/50 = ٪17( = ٪5

ل )4(: 20٪ *)عدد السكان المسجلين للموقع = 300/60 = ٪20( = ٪4 

ل )5(: 35٪ *)عدد السكان المسجلين للموقع = 300/70 = ٪23( = ٪8 

إجمالي عدد السكان في المواقع المختارة = 70+60+50+80+40= 300

“أفضل تخمين” مرجح اللمدلين الرئيسيين بالمعلوماتللمديرية أ = ٪4+٪7+٪5+٪4+٪8 = ٪28 

وفقًا لمقدمي المعلومات الرئيسيين، فإن 28٪ من السكان المشمولين في التقييم في المديرية )أ( تتوفر لديهم 
بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية”. 

نوع البيانات: بالعدد   
السؤال )ل. 2. ب(: كم عدد العائدين في الموقع ُيقدر بأنهم عانوا من أي مما يلي في العام الماضي؟

الوفاة نتيجة آثار الصراع ، على سبيل المثال القصف، أو الغارات الجوية، أو األلغام/المتفجرات من مخلفات الحرب، إلخ. 

المواقع في المديريات 
الخطوة )1(: حساب نسبة السكان المبلغ عنها من المدلين الرئيسيين بالمعلومات التي يجري حسابها.

)إجمالي العدد المبلغ عنه/ عدد السكان المبلغ عنه للفئة( 

ل )1(: 150/4 = ٪3

ل )2(: 350/6 = ٪2 

ل )3(: 430/20 = ٪5 

ل )4(: 260/9 = ٪4 

ل )5(: 550/8 = ٪2 
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 الخطوة )2(: حساب متوسط النسبة المئوية المرجحة – مقاييس الترجيح السكانية للمواقع هي إحصاءات الفئة 
السكانية الرسمية:

ل )1(: ٪3 * )300/40 = ٪13( = 0.0039

ل )2(: ٪2 * )300/80 = ٪27( = 0.0054

ل )3(: ٪5 * )300/50 = ٪17( = 0.0085

ل )4(: ٪4 * )300/60 = ٪20( = 0.008

ل )5(: ٪2 * )300/70 = ٪23( = 0.0046 

= .03 )وبجمع كل كسور النسب المئوية( = ٪3 

الخطوة )3(: تطبيق النسبة المئوية على إجمالي عدد السكان الرسمي على مستوى المديرية )10,000 عائد( = ٪3*10.000 = 
 300

أفاد المدلين الرئيسيين بالمعلومات أن 300 عائد في المديرية )أ( بأنهم عانوا من حاالت الوفاة نتيجة الصراع في العام 
الماضي. 

نوع البيانات: فئة اإلستجابة الفردية 
السؤال )ط.1(: هل هناك أي مرافق صحية في الموقع يستخدمها أفراد المجتمع المستضيف؟ )خيار واحد فقط( 

اإلجابات المحتملة: نعم أو ال 

اإلجابة المحتملة المختارة: »نعم« 

المواقع في المديريات )عدد السكان في الموقع( 
ل )1(: ال )200( 

ل )2(: نعم )350( 

ل )3(: ال )1,500(  

ل )4(: نعم )400( 

ل )5(: نعم )1.050( 

وبالتالي، يتم حساب الجواب المرجح كاآلتي: 

نعم 

350)ل2( + 400)ل4(+1.050)ل5( = 1.800 = 3.500/1.800 = ٪51 

ال 

1.500)ل3( + 200)ل1( = 1700 = 3.500/1.700 = ٪49 

وفقًا للمدلين الرئيسيين بالمعلومات، يعيش 51٪ من سكان المجتمع المستضيف في هذه المديرية في مواقع توجد 
بها مرافق صحية يستخدمها أفراد المجتمع المستضيف. 

نوع البيانات: الفئة متعددة اإلستجابات 
السؤال )س.4.ب(: ما هي االحتياجات الحالية األكثر شيوعًا لتحسين سبل العيش )مصدر الدخل( للعائدين الذين يعيشون في 

الموقع؟ )اختر 3 إجابات كحد أقصى(. مالحظة: تم تقليل خيارات االجابة لإليجاز. الفئات السكانية موجودة بين قوسين.
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المواقع في المديريات
بذور الحبوب: ل1)300(؛ ل2)550( = 850 = 3.300/850= ٪26 

مياه للماشية: ل2)550(؛ ل3)650( = 1.200 = 3.300/1.200 = ٪36 

بذور الخضروات: ل1)300(؛ ل2)550(؛ ل4)1.000(؛ ل5)800( = 2.600 = 3.300/2.650 = ٪80 

معدات الصيد األخرى: ل4)1.000(؛ ل5)800( = 3.300/1.800 = ٪55 

ال أعرف: ال يوجد مواقع 

وفقًا  للمدلين الرئيسيين بالمعلومات يعيش 79٪ من السكان العائدين في هذه المديرية في مواقع ُتعد فيها بذور 
الخضروات من بين أكبر 3 احتياجات لسبل العيش. 

نوع البيانات: فئة األغلبية )أسئلة حسب الفئات تتعلق بـ »غالبية« السكان(  

السؤال )د.2.ب(: هل عاش غالبية العائدين الذين يعيشون في هذا الموقع في مواقع مختلفة بعد مغادرة بلدهم األصلي 
وقبل الوصول إلى هذا الموقع منذ مارس 2015م؟ )خيار واحد فقط( 

اإلجابات المحتملة: نعم أو ال 

اإلجابة المحتملة المختارة: »نعم« 

المواقع في المديريات )عدد السكان في الموقع( 
ل )1(: ال )200( 

ل )2(: نعم )350( 

ل )3(: ال )1,500(  

ل )4(: نعم )400( 

ل )5(: نعم )750( 

لذلك، يتم حساب االجابة المرجحة “الحد األعلى” )أعلى نسبة محتملة )100٪(( كما يلي:

نعم 

350)ل2( + 400)ل4(+750)ل5( = 1.500 = 3.200/1.500 = ٪47 

ال 

1.500)ل3( + 200)ل1( = 1700 = 3.200/1.700 = ٪53 

وبالتالي، يتم حساب االجابة المرجحة “الحد األدنى” )أقل نسبة محتملة )50٪(( كما يلي:

نعم 

350)ل2( + 400)ل4(+750)ل5( = 1.500 = 3.200/750 = ٪23 

ال 

1.500)ل3( + 200)ل1( = 1700 = 3.200/850 = ٪27 

وفقًا للمدلين الرئيسيين بالمعلومات، فإن 27٪ -53٪ من السكان العائدين في هذه المديرية يعيشون في مواقع لم 
يعيش فيها العائدون في مواقع مختلفة بعد مغادرة بلدهم األصلي وقبل الوصول إلى موقعهم الحالي منذ مارس 

2015م.
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مثال على االستبيان )االستمارة( )للنازحين( . 9.5
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تقسيم مسوح الحاسبة الديموغرافية لكل فئة سكانية . 9.6
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