
 املقدمة
 أطلقت مجموعة املياه والرصف الصحي يف اليمن نظام تتبع احتياجات

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

 الجودة عن املياه والرصف الصحي والنظافة وإثراء الربمجة والتخطيط

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

الصحي املياه والرصف  الوصول إىل   التي توفر معلومات محدثة عن 

 والنظافة واحتياجاتها يف جميع أنحاء اليمن ، وذلك عرب قيام الرشكاء

بجمع البيانات. ه

 تبني هذه النظرة العامة عىل الوضع جميع تقييامت رشكاء قطاع املياه

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

 و سبتمرب 2021، والتي تشمل 39 مقابلة معرف رئييس و 197 مقابلة

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

والرصف الصحي والنظافة مع املعلومات السياقية.ا

تحديثات استجابة  املياه والرصف الصحي والنظافة
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نظرة عامة عىل نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة
يوليو – سبتمرب 2021

 يف يوليو و أغسطس 2021، تم تقديم الدعم يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة من قبل  28 

 رشيكاً من رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن يف 181 مديرية عرب 20 محافظة من
محافظات اليمن.3

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

 2021 - وحتى شهر أغسطس، قدم القطاع ورشكاؤه الدعم لـ7.6 مليون شخص، أو ما يعادل %68.8

من هدفهم.4 ى

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

 فقد تم تحقيق ٪100 من هدف نظام الرصف الصحي املستدام             بحيث ٪65 من شبكة املياه

 املستدامة سسس ؛ و ٪35 من الدعم املايئ الطارئ          ؛ و ٪20 من دعم النظافة الصحية يف حاالت
الطوارئ        غ؛ و٪13 من دعم الرصف الصحي يف حاالت الطوارئ          .4

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

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

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

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

 2021. 1 لغاية شهر يونيو، مل يتلق قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن واملنظامت الرشيكة له سوى 26.3

 مليون دوالر أمرييك،2 وهو ما ميثل 8% من امليزانية املقدرة لتوفري دعم املياه والرصف الصحي والنظافة املقدمة يف خطة

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

 األول من عام 2021، حيث تلقى كل قطاع إنساين تقريبا أقل من ٪50 من ميزانياته الخاصة باملوارد البرشية. ومع ذلك،

 فإن قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يعترب من بني القطاعات األكرث نقصا يف التمويل حيث تلقى  ٪8 من ميزانيته

املستهدفة.  ع

(TA2)

  (TA3) 
(TA5)(TA4)

(4W Matrix) 1( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن مارس،2021. 2( أوتشا قطاعات االستجابة االنسانية الرئيسية تم الوصول إليه يف 30 سبتمرب 2021. 3(اليمن - مشاركة رشكاء قطاع املياه والرصف والنظافة يف اليمن               تم الوصول إليه يف 30 سبتمرب 2021  4( قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن. 

(TA2)

(TA1)

تم الوصول إليه يف 7 أكتوبر 2021.          اللوحة التفاعلية للمعلومات اإلنسانية يف اليمن ) يناير - أغسطس 2021 (
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املياه والرصف الصحي والنظافة يف السياق   يوليو -  سبتمرب 2021

 دورة الربنامج اإلنساين

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

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

 للمساعدة. إن نقص خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة هو أحد الدوافع الرئيسية للحاجة يف اليمن، حيث

 أن 15.4 مليون شخص بحاجة إىل املساعدة يف مجال املياه والرصف الصحي والنظافة. إضافة إىل ذلك يوجد ما

يقارب ال 18 مليون شخص، من بينهم 9 ماليني طفل، يفتقرون إىل املياه الصالحة للرشب.6 

 

انعدام األمن الغذايئ

 وفقاً لربنامج األغذية العاملي           ، فإن النزاع يف اليمن قد سبب ملا يقرب من 16.2 مليون شخص يعانون

، الغذايئ  األمن  املتكامل النعدام  املرحيل  التصنيف  إىل  استناًدا  الغذايئ  األمن  انعدام  الثالثة من  املرحلة       من 

وحوايل 47000 شخص يعيشون يف ظروف شبيهة باملجاعة              كام يعاين 1.9 مليون طفل دون  
 سن الخامسة من سوء التغذية الحاد املعتدل. ومن املتوقع أن يعيش أكرث من %50 من سكان اليمن يف الفقر.7

الربنامج أن هناك حاجة إىل مبلغ إضايف قدره  589.7 مليون دوالر أمرييك لضامن استمرار عمليات  ويقدر 

مليون  11.3 العاملي حوايل  األغذية  برنامج  استهدف  املقبلة.  الستة  األشهر  عقبات خالل  أي  دون   املساعدة 

 شخص باملساعدات الغذائية العامة بحيث: تلقى 8.5 مليون شخص املساعدات الغذائية مبارشة، وحصل نحو

2.3 مليون شخص عىل قسائم غذائية، وحصل 1.2 مليون شخص عىل مساعدات نقدية8. 

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

 من اإلنفاق للبقاء عىل قيد الحياة  بنسبة %38 مقارنة بشهر أغسطس 2020 ؛ %9 ما بني شهري يونيو

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

، تم اإلبالغ عن ، يف أغسطس  اليمن بني شهري يوليو وأغسطس. عالوة عىل ذلك   بنسبة %7.5  يف جنوب 

 انخفاض كبري )%33( يف األسعار الوطنية لنقل املياه بالشاحنات مقارنة بشهر يوليو;بسبب انخفاض أسعار نقل
املياه بالشاحنات يف محافظات الحديدة ،حجة ،ذمار ،لحج والجوف. 9 

النزاع

 يف الفرتة بني يوليو و أغسطس 2021، تم اإلبالغ عن ما مجموعه 3,133 حالة وفاة يف جميع أنحاء اليمن , ويعود
 ذلك ل  1,528 حالة نزاع باملجمل تتكون من: 606 نزاعات و 23 أعامل شغب و 785 انفجاراً وعنف عن بعد

 , 114 عمل عنف ضد املدنيني.10

 إن النزوح ناجم إىل حد كبري بسبب النزاع املستمر، فقد تم نزوح ما يقدر ب 158000 شخص من املحافظات

 املترضرة بسبب النزاع إىل مأرب وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة. عالوة عىل ذلك ، تم تحديد ما يقارب %70 من

 النازحني يف مأرب الذين هم يف حاجة إىل أنظمة مياه امنه، حوايل %90 يفتقرون إىل خدمات املياه والرصف

الصحي والرصف  املياه  مجال  يف  املساعدة  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقدم  املالمئة.  الصحية  والنظافة   الصحي 

 والنظافة يف 22 موقًعا للنازحني داخليًا. كام وتدعم املنظمة الدولية للهجرة العدد املتزايد من الرشكاء يف مناطق
مثل الجوبا وجبل مراد ، حيث توجد فجوات كبرية يف استجابات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.11

WASH كوفيد 19 و 

 تم اإلعالن عن أول حالة يف اليمن يف أبريل 2020 و يف الخامس من أكتوبر 2021 ارتفع عدد الحاالت إىل 9214 و 1743

 حالة وفاة يف اليمن. تلعب تدخالت املياه والرصف الصحي دورا هاما يف االستجابة لفريوس كوفيد- 19 ، حيث أن النظافة

الرغم من أن أكرث من 11.2 مليون شخص من املستضعفني الوقاية من العدوى. وعىل   الصحية هي عنرص رئييس يف 

 مستهدفني للحصول عىل املساعدة يف عام 2021، إال أن رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة مل يتلقوا إال 8%

 من التمويل املطلوب.12  وفقاً لبيانات                    قد قام 9 من رشكاء قطاع املياه والرصف الصحي والنظافة يف اليمن
بإجراء أنشطة كوفيد19- عرب 34 مديرية يف 16 محافظة خالل الفرتة ما بني يوليو و أغسطس 2021 .13 

 وفقاً ملنظمة الصحة العاملية  ، تم إعطاء 311,483 جرعة لقاح يف اليمن قبل 27 يوليو 2021، وهي كمية غطت

اليمنيني. وبشكل عام، تلقى اليمن حوايل 151,200 جرعة من لقاح  بالكاد جرعة واحدة لـ ٪1 من السكان 

 جونسون آند جونسون يف أغسطس و 360,000 جرعة من لقاح اسرتازينيكا يف 23 سبتمرب 2021. 14 وعالوة

 عىل ذلك، مل يتم الوصول إال لنسبة ٪20 من الدعم املستهدف للنظافة يف حاالت الطوارئ، وتم تحقيق 13٪

 من الدعم املستهدف للرصف الصحي يف حاالت الطوارئ، مام يشري إىل وجود فجوات كبرية يف االستجابة والتي

 يجب تحديد أولوياتها حتى نهاية العام إستناداً إىل لوحة املعلومات اإلنسانية لـ قطاع املياه والرصف الصحي
والنظافة – اليمن.15 

5(HNO)

(WFP)

(JMMI)
(SMEB)

WASH 4W

(IPC 3+)

   5( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية ، 2021.  6( أوتشا قطاعات االستجابة االنسانية الرئيسية تم الوصول إليه يف 30 سبتمرب 2021. 7( منظمة الغذاء العاملي اللوحة التفاعلية ملعلومات الطوارئ يف اليمن أغسطس 2021. 8( منظمة الغذاء العاملي تقرير الوضع يف اليمن أغسطس ،2021.

 9( اليمن، ريتش النظرة العامة عىل الوضع يف اليمن أغسطس،2021. 10(اللوحة التفاعلية لبيانات موقع وأحدث النزاع املسلح تم الوصول إليه يف 30 سبتمرب، 2021. 11(املنظمة الدولية للهجرة اإلستجابة يف مارب أغسطس، 2021.  12( أوتشا اخر املستجدات اإلنسانية يف اليمن أغسطس ،2021. 13(مشاركة رشكاء قطاع املياه والرصف والنظافة يف اليمن        

تم الوصول إليه يف 7 أكتوبر 2021.          14 ( املنظمة الدولية للهجرة  - مصفوفة تتبع النزوح لوحة بيانات تقييد الحركة يف اليمن سبتمرب ، 2021. 15( اليمن اللوحة التفاعلية للمعلومات اإلنسانية ) يناير - أغسطس 2021 ( أغسطس،2021.  

(4W Matrix) 

(IPC 5+)
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نتائج نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة يوليو - سبتمرب 2021  

 مقابلة املعرف الرئييس )عدد 39(: تستند النتائج الواردة أدناه إىل 39 مقابلة أجريت يف 39 مجتمع يف 9 مديريات يف املحافظات التالية: الضالع ،لحج،حجة، وشبوة. يقوم املعرفون الرئيسيون باإلبالغ عن

 احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة بالنيابة عن مجتامعاتهم. تم جمع البيانات يف يونيو- أغسطس 2021 من قبل منظمة أكتد، زوا، ميداير،  و جمعية رعاية األرسة اليمنية.  وينبغي تفسري هذه النتائج

عىل أنها تدل فقط عىل احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة يف املديريات التي أجريت فيها املقابالت.

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

%54  استخدام مصدر مياه للرشب محسن16 كمصدر مياه رئييس

%33 يواجهون مشاكل بخصوص جودة املياه

النظافةاملياه

3

من املعرفيني الرئيسيني ابلغوا ان االشخاص يف املجتمع ال

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

3+3+5+8+8+21+49الرئييس:

%77

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

  

يقومون مبعالجة املياه الخاصة بهم، وذلك لألسباب التالية

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

%72 نقاط املياه بعيدة جدا

%51 وقت االنتظار عند نقاط املياه

%41 ً املاء غاٍل جدا

%31 ً حاويات تخزين املاء غالية جدا

%28 نقاط املاء صعبة الوصول

%5  األشخاص ال يحبون طعم أو جودة املياه

%5  املياه غري متوفرة يف السوق

%3  أفراد معينني من األرسة )أطفال، نساء، نازحني، إلخ.( ال ميكنهم الوصول
لنقطة املاء

%3  نقاط املاء التعمل

%41 ال يعالجون املياه بسبب نقص املواد

%21  ال يعالجون املياه ألنها ليست بحاجة

%8 ال يعالجون املياه ألنهم ال يعلمون كيفية معالجة املياه

%8 ال يعالجون املياه  ألن معالجة املياه مكلفة

%49 التغوط يف العراء

%21     مرحاض دافق/ صب

%8 مرحاض حفرة بتهوية محسنة
%8 مرحاض حفرة مع غطاء ومنصة

%5 حفرة مفتوحة
%3 مرحاض معلق
%3 مرحاض حفرة بدون غطاء ومنصة

 نسبة املعرفيني الرئيسيني التي أبلغت عن مجموعات محددة )األقليات ،

 النازحني ، النساء ، إلخ( واجهت مشاكل يف الوصول إىل الرصف الصحي يف
الثالثني يوًما السابقة عىل جمع البيانات17

%41 النساء/ الفتيات
%38 األشخاص ذوي اإلعاقة
%36 النازحني
%28 املسنني
%28 األشخاص املهمشني )األقليات(
%18 الرجال/ الفتيان

الرشكاء املساهمني:41+38+36+28+28+18

 أفاد غالبية املعرفون الرئيسيون  )52%( أنه مل يكن لدى أحد أو قلة
 من الناس يف مجتمعهم ما يكفي من الصابون يف الثالثني يوًما السابقة

لجمع البيانات.

ص

عدد املجتمعات التي تم تقييمها لكل مديرية املديرية

11 وشحة

2 الضالع

3 عرماء

3 عتق

3 عسيالن
1 قعطبه
3 ردفان

12 توبان

1 نصاب

املجتمعات التي تم تقييمها لكل مديرية

 أفادت غالبية املعرفون الرئيسيون )54%( أنه قلة من الناس أو ال أحد
يف لالستخام  صالح  مرحاض  إىل  الوصول  إمكانية  لديهم  مجتمعهم   يف 

الثالثني يوًما السابقة عىل جمع البيانات

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


نتائج نظام تتبع احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة يوليو - سبتمرب 2021  

 مقابلة األرس املعيشية )عدد 197(: تستند النتائج الواردة أدناه إىل 197 مقابالت عىل مستوى األرس املعيشية والتي أجريت يف

 مديرية توبان يف محافظة لحج. تم جمع البيانات يف يونيو-سبتمرب 2021 من قبل املجلس الرنويجي لالجئني ,ميداير. وينبغي تفسري

هذه النتائج عىل أنها تدل فقط عىل احتياجات املياه والرصف الصحي والنظافة يف املديريات التي أجريت فيها املقابالت.

%48 استخدام مصادر مياه رشب متعددة

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

النظافةاملياه

%56 ال يوجد أداة

%23 حوض بسيط/ دلو بدون حنفيات

%10 حوض مع حنفيات

%7 أخرى

%3 دالء مع حنفيات

4

الرصف الصحي⚇من األرس املعيشية ممن ابلغوا ان االشخاص يف املجتمع ال %88

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

يقومون مبعالجة املياه الخاصة بهم، وذلك لألسباب التالية:

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

%30 ال يعالجون املياه بسبب نقص املواد

%29 ال يعالجون املياه ألنها ليست بحاجة

%28 ال يعالجون املياه ألنهم ال يعلمون كيفية معالجة املياه

%7 ال يعالجون املياه  ألن معالجة املياه مكلفة

%3 ال  يعالجون املياه ألنه يأخذ الكثري من الوقت

%2 أخرى

%1 رفض اإلجابة

%60
%31

% 36 مياه موصولة باألنابيب مشبوكة بالحنفيات

%24 وايت مياه

%15 مياه معبأة

%11 برئ محمي

%8 مياه موصولة باألنابيب للمجمع

%1 موصولة بشكل غري رسمي مع شبكة املياه الرئيسية

%1 برئ غري محمي

الرشكاء املساهمني:

 نسبة األرس املعيشية التي أبلغت يف الـ 30 يوما قبل جمع البيانات عن  
1+1+8+11+15+24+36 مجتمعهم ب:

نسبة األرس املعيشية التي تستخدم كل أداة غسيل اليدين:

30+26+22+8+5+4+3+2
%30 مرحاض حفرة بتهوية محسنة

%26 التغوط يف العراء
%22 مرحاض دافق/ صب
%8   مرحاض حفرة مع لوح ومنصة
%5 مرحاض/ حامم ُمعلّق
%4    مرحاض حفرة بدون لوح ومنصة
%3 حفرة مفتوحة
%2 كيس بالستيك

72%  من األرس املعيشية لديهم مشاكل يف الوصول إىل الصابون يف
 يف ال 30 يوماً قبل جمع البيانات. ومن األرس التي أبغلت عن

 املشاكل، أبلغو عن املشاكل التالية: 

90% ً الصابون غاٍل جدا

5% أخرى

5% ً من الصعب الوصول إىل السوق/ بعيد جدا

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

استخدام مرافق الرصف الصحي املحسنة18

 مشاركة مرفق الرصف الصحي الخاص بهم مع عائلة واحدة أخرى

عىل األقل

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

56+24+10+7+3+A

90+5+5+A

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

