
 نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة
 مديرية مارب، محافظة مارب – مايو 2021

Informing  
more effective  
humanitarian actionREACH

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

أنحاء اليمن

 أداة مقابلة املعرف الرئييس املشرتكة هي أداوات )ونتس( عىل مستوى املجتمع املحيل
 تستخدم يف املناطق ذات األولوية للمناطق املشرتكة1. وتستند النتائج الواردة أدناه إىل
 سبعة )عدد= ٧( مقابالت للمعرف الرئييس  املشرتكة التي أجريت يف مديرية مأرب،
                    محافظة مأرب. تم جمع البيانات يف مايو 2021 من قبل منظمة الهجرة الدولية
       وينبغي أن تفرس هذه النتائج عىل أنها تدل فقط عىل احتياجات املياه والرصف

 الصحي والنظافة يف مديرية التعزية

الصحة

الرتكيبة السكانية2♣
مجموع السكان يف املديرية

مجموع السكان النازحني يف املديرية

 مجموع السكان الذين يعانون من إعاقة 

155,113
104,915
15% 

☊
درجة خطورة الكولريا 32020

 (GAM) معدل انتشار سوء التغذية الحاد العاملي4

 املياه
7/0  نسبة املعرفني الرئيسيني الذين ابلغوا أن األشخاص يف املجتمع  يعتمدون

  بشكل أسايس مصدر مياه محسن5   ملياه  الرشب يف الثالثني يوماُ املاضية
 قبل جمع البيانات

7/3  نسبة األشخاص الذين أبلغوا عن مشاكل تتعلق بطعم أو مظهر أو رائحة
املاء يف الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات

3
%8

النظافة

الرصف الصحي ⚇

7/2 الجميع
7/3 معظم األشخاص
7/0 حوايل النصف
7/2 القليل
7/0 ال يوجد

7/0 الجميع
7/2 معظم األشخاص
7/0 حوايل النصف
7/1 القليل
7/4 ال يوجد

يكفي ما  لديهم  ممن  املحيل  املجتمع  يف  األشخاص  من  التقديرية   النسبة 
 من الصابون يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات، كام ذكرت من قبل املعرف

  الرئييس

  نوع مرفق الرصف الصحي الرئييس املستخدمة من ِقبل االشخاص يف
املجتمع يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات، حسب ما ابلغ به املعرف

الرئييس 

 النسبة التقديرية لالشخاص يف املجتمع ممن لديهم الوصول اىل مراحيض
 صالح لالستخدام يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات

7/3 ً نقاط املياه بعيدة جدا
7/2 وقت االنتظار الطويل عند نقاط املياه
7/1 ً حاويات املياه غالية جدا

 نسبة املعرفني الرئيسيني الذين أبلغوا عن مشاكل يف الوصول إىل املياه يف الـ 30 يوماً
 قبل جمع البيانات6

(1

.2016 EFSNA ، 2019-2016 SMART

2) درجات شدة الكولريا تعتمد عىل أساس معدل اإلصابة املشتبه به لكل 10,000 شخص حسب تقرير منظمة الصحة العاملية عن عام 2020     تستند جميع املعلومات الدميوغرافية إىل توقعات مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة اإلنسانية يف اليمن لعام 2020 .
 للنظرة العامة عن الحتياجات اإلنسانية مقياس درجة خطورة الكولريا من 1 إىل 5 مع كون الدرجة 5 هي األشد 3) تقريرانتشار سوء التغذية ، نسبة االطفال بعمر -٦ شهرا ممن لديهم قياس 125 ملم من محيط املنتصف العلوي من الذراع او اقل حسب استبيانات

7/3  ال يقومون مبعالجة املياه النهم ال ميلكون أدوات

7/2 ال يعلمون كيفية معالجة املياه

7/1 ال يتحملون تكاليف عملية املعالجة

7/1 ليس هناك حاجة ملعالجة املياه

  للمزيد من املعلومات حول صحيفة الوقائع هذه يرجى التواصل من خالل االمييل

reach.yemen@reach-initiative.org  مبادرة ريتش

43+29+14
7/0  نسبة املعرفني الرئيسيني الذين أبلغوا عن وجود مشاكل يف الوصول إىل

 مرافق الرصف الصحي ملجموعات محددة )األقليات، النازحني ، النساء،
إلخ( يف الـ 30 يوماً قبل جمع البيانات6

7/2 مرحاض مع غطاء ومنصة

7/2 مرحاض بدون غطاء ومنصة

7/2 مرحاض حفرة بتهوية محسنة

7/1 حفرة مفتوحة

7/7  نسبة املعرفني الرئيسيني ممن ابلغوا أن األشخاص الناس يف املجتمع ال

يقومون مبعالجة مياه الرشب الخاصة بهم، وذلك لألسباب التالية

(WANTS)

4) وتعرّف منظمة الصحة العاملية مصدر مياه الرشب املحسن بأنه مصدر يحمي، بحكم طبيعة بنائه، املياه بشكل كاٍف من التلوث الخارجي، وال سيام من مخلفات الغائط 5) ميكن للمعرف الرئييس تحديد أكرث من إجابة واحدة

29+14+57+A

29 142929
الرشكاء املساهمني:

29+42+29+A

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/yemen-efsna-full-reportfinal-2016
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/nutrition/documents/document-type/assessment-report?search=smart+survey
https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://data.humdata.org/dataset/yemen-humanitarian-needs-overview
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp2012/key_terms/en/

