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تواجه المين واحدة من �أسو أ� �أزمات املياه والرصف الصحي والنظافة يف العامل ( ، )WASHحيث يسامه تدهور البنية التحتية للمياه والرصف
1
الصحي يف تفيش وابء الكولريا  ،وميثل �أحد ا أل�سباب ا ألسا�سية لسوء التغذية يف البالد.
وابلنيابة عن مجموعةا املياه والرصف الصحي والنظافة يف المين  ،قامت REACHبتن�سيق تقيمي عىل م�ستوى ا ألرس لتوفري فهم الحتياجات
املياه والرصف الصحي  ،والثغرات  ،وا ألولوايت يف  38مديرية مت حتديد أ�ولوايهتا من حيث تدخالت اجملاعة و � /أو الكولريا اليت ت�ستضيف
3 ,2
�أيضً ا ن�سبة عالية من ا ألشخاص النازحني داخل ًيا (ا ألشخاص النازحون داخليا � %8-أو أ�كرث من مجموع ساكن املديرية)..
تستند النتاجئ �إىل معلية مجع البياانت اليت �أجريت يف الفرتة من  4سبمترب �إىل  28نومفرب  .2018بعد اتباع هنج �أخذ عينة عشوائية عىل
مرحلتني  ،مت مجع عينات متثيلية للمجمتع املضيف واجملموعات النازحة داخليا يف مواقع خمتارة عشوائيا يف منطقة معران  ,ذيبني� .أجريت
املقابالت مع اجملمتع املضيف  161و  57من ا ألرس النازحة اليت مت اختيارها عشوائيا يف املنطقة .النتاجئ متثيلية عىل م�ستوى املقاطعة
مب�ستوى ثقة  ٪95وهامش خط�أ ٪10
تقدم ورقة احلقائق هذه نظرة عامة للنتاجئ الرئي�سية لهذا التقيمي ,للك من النازحني داخلي ًا واجملمتع املضيف يف منطقة ذيبني .

نسبة األرس التي تبلغ عن حاالت تتعلق باملذاق أو املظهر أو رائحة املياه التي ميكن الوصول
األسر%

تم التبليغ عن المشكلة

ال مشاكل

الرتكيبة السكانية

%70

=300+700

%30

عدد سكان املديرية

%58

=420+580

%42

عدد النازحني يف املديرية

38079

5

4434

6

11.6

متوسط عدد افراد األرسة

نسبة األرس التي تبلغ عن معالجة مياه الرشب الخاصة بها

نسبة االرس التي يرتأسها رجل

%87

ال مشاكل

نسبة األرس التي تستضيف النازحني أو العائلة املمتدة

%33

%19

=810+190

%81

متوسط عدد األطفال دون سن الخامسة لكل أرسة

1.8

%25

=750+250

%75

متوسط عدد األشخاص ذوي اإلعاقة لكل أرسة

0.5

متوسط عدد النساء الحوامل و  /أو املرضعات لكل ساللة

0.6

متوسط عدد البالغني فوق  60سنة لكل أرسة

0.9

األسر%

تم التبليغ عن المشكلة

عدد لرتات املاء (لكل شخص) التي تم جمعها يف املرة السابقة التي تم فيها الوصول إىل املياه
لرتات  /فرد  /يوم(متوسط)

األرس التي توافق النسب املعياريه% 12

11

%65

لتر 29

%55

لتر 35

الصحة

نسبة األرس التي أبلغت عن تلبية احتياجات املياه املنزلية (مثل الرشب والطهي والغسيل)
يف الـ  30يو ًما السابقة لجمع البيانات
األسر%

تم تلبية اإلحتياجات

%74

=260+740

%26

%54

=460+540

%46

لم تلبي اإلحتياجات

نسبة األرس التي تحتاج اكرث من  30دقيقة للوصول اىل املاء

عدد حاالت الكولريا املشتبه فيها من يناير إىل أغسطس 2018
7

%11

سوء التغذية الحاد الشامل 20188

املياه

نسبة األرس التي أبلغت عن استخدام مصدر مياه محسن كمصدر رئييس للرشب:

13

األسر%

 30دقيقة أو أقل

%52

=480+520

%48

%66

=340+660

%34

أكثر من  30دقيقة

4218

9
10

غير محسن
%52

=480+520

محسن
%48

%38

=620+380

%62

األسر%

1وفقاً للنظرة العامة عىل االحتياجات اإلنسانية لعام ( )HNOلعام  ، 2018فإن نصف حاالت سوء التغذية يف البلد كانت مرتبطة بالعدوى املرتبطة باملياه والرصف الصحي 2.املنظمة الدولية للهجرة ( ، )IOMتقرير مصفوفة تتبع النزوح ( ، )DTMأبريل  /مايو  2018.3ألغراض هذا التقييم  ،تشمل
األرس النازحة أيضاً األرس املعيشية التي نزحت بسبب النزاع الذي بدأ يف عام  2015ولكنها عادت اآلن إىل مكان إقامتهم املعتاد اعتبارا ً من يوم جمع البيانات (العائدين) 4.ميكن االطالع عىل االختصاصات ( )ToRالخاصة بتقييم مجموعة  WASHاليمنية هنا .ميكن العثور عىل مجموعة البيانات هنا5.
تم الحصول عىل إحصاءات سكان املجتمع املضيف من مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAلعام  2018.6تم الحصول عىل إحصاءات السكان النازحني داخليا من إحصاءات آي  OM’s DTM IDPللنازحني التي تم إنتاجها يف أبريل ومايو عام 7 .2018مجموعة اليمنWASH
 ،تقرير عن حالة الكولريا يف املديرية  16 ،سبتمرب  9 .2018انتشار سوء التغذية الحاد العاملي لالطفال بني  59-6شهر مع محيط منتصف الذراع العلوي ( MUACذو  125ملم أو أقل و  /أو الوزن-لل -قياس  2- WFH Z-scoreأو أقل .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻲﻓ اﻟﯾﻣن  ،ﺣﺻﯾﻟﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻲﻓ
اﻟﯾﻣن  ،وأھداف اﻟﺣﺎﺳﺑﺔ  2018 ،ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭزة  ،ﯾوﻧﯾو ( 9 .2018األشخاص النازحون داخليا) 10 .املجتمع املستضيف 11.م حساب متوسط االستهالك لكل شخص بقسمة إجاميل استهالك املياه لألرس حسب حجم األرسة اإلجاميل 15 12 .لرتا كحد أدىن للشخص الواحد يف اليوم  ،دليل اسفري
 13 .2018الذهاب سريا عىل األقدام إىل نقطة املياه الرئيسية  ،وجلب املاء والعودة (يف وقت الذروة) .باستثناء األرس التي تبلغ عن نقطة املياه الرئيسية التي تقع ضمن ممتلكاتهم
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النظافة

الرصف الصحي

نسبة األرس التي أبلغت عن وجود الصابون واستخدام:
ال ميتلكون أو يستخدمون
الصابون

ميتلكون ويستخدمون
الصابون

األسر%

%68

=320+680

%32

%48

=520+480

%52

نسبة أفراد األرس التي تبلغ عن الوصول إىل املراحيض:
البعض أو ال احد من االرسة
يستطيع الوصول

االسباب الرئيسية التي ذكرت لعدم وجود صابون :16
السبب الثاني

السبب األول

السبب الثالث

ال ميكننا تحمل تكاليفه
()%79

ننتظر التوزيع القادم ( )%10نفذ الصابون ()%8

ال ميكننا تحمل تكاليفه
()%70

نفذ الصابون ()%19

ميتلكون ويستخدمون
الصابون

%61

=390+610

%32

=680+320

%68

السبب األول

%29

=710+290

%71

األسر%

ال يتشاركون

%19

=810+190

%81

%36

=640+360

%64

نسبة األرس التي ابلغت عن امكانية الوصول اىل مراحيض محسنة :14
غير محسنة

محسنة

%34

=660+340

%66

%39

=610+390

%61

أدوات الرصف الصحي واملياه التي أفادت االرس عن حاجتهم لها ،لكنها مل تتمكن من
18
تحمل تكاليفها:
السبب الثاني

%49

=510+490

%51

يتشاركون

نسبة األرس التي تبلغ عن غسل أيديها بعد مرور وقتني حرجني عىل االقل :17

%39

األسر%

نسبة األرس التي لديها إمكانية الوصول إىل املراحيض التي تبلغ عن تقاسم املراحيض
مع أشخاص آخرين غري أفراد العائلة

نفضل البديل (مثال :الفحم)
()%4

ال ميتلكون أو يستخدمون
الصابون

كل افراد االرسة
يستطيعون الوصول

السبب الثالث

مسحوق الغسيل ()%98

شامبو ()%84

حوض الغسيل ()%80

مسحوق الغسيل ()%85

شامبو ()%80

فوط استعامل مرة
واحدة ()%73

الطرق األكرث شيوعا يف التخلص من القاممة:
السبب األول

السبب الثاني

النفايات ترتك يف االماكن النفايات تدفن او تحرق
العامة وال تجمع ()%33( )%65
النفايات ترتك يف االماكن النفايات تدفن او تحرق
العامة وال تجمع ()%35( )%56

بشكل عام 21% ،من بيوت النازحني 37%من األرس املضيفة أبلغت تلقي املساعدة
يف األشهر الستة السابقة لجمع البيانات .من بني هذه األنواع األكرث شيو ًعا من املياه
والرصف الصحي والنظافة العامة:
السبب الثالث

السبب األول

السبب الثاني

أقراص الكلور ()%18

أسايس/مودا نظافة قابلة
لإلستهالك ()%14

خزانات مياه ()%2

أقراص الكلور; أسايس/
مودا نظافة قابلة لإلستهالك
()%25

خزانات مياه ()%2

ال يوجد

السبب الثالث

النفايات ترتك يف
الحاويات يف الشارع
وتقوم الحكومة بجمعها
()%2
النفايات ترتك يف الشارع
وتقوم الحكومة بجمعها
()%6

نسبة األرس التي ابلغت عن وجود رصف صحي يف محيطها :

15

مياه عادمة ظاهرة

األسر%

ال مياه عادمة

%74

=260+740

%26

%43

=570+430

%57

 14املراحيض املحسنة تشمل املراحيض املتدفقة إىل نظام الخزانات  /املجاري  /حفرة وحفرة مغطاة باملراحيض  /بالبالطة  15مبا يف ذلك األرس التي تبلغ عنها دامئًا ( 2-1مرات يف األسبوع) أو أحيانًا ( 2-1مرات شهريًا) مرئية اﻤﻟﻴﺎﻩ اﻤﻟﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻲﻓ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻴﻄﺔ ﺑﺄﺮﺳهﻢ ﻲﻓ  30ﻳﻮم
ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  16يشمل فقط األرس التي تبلغ عن عدم وجود الصابون 17 .تشمل األوقات الحرجة :قبل تحضري الطعام  ،وبعد التربز  ،وقبل تناول الطعام  ،قبل إطعام الطفل  ،وبعد التخلص من براز األطفال 18 .يف بعض الحاالت  ،تم اإلبالغ عن أكرث من بند واحد يف املياه
.والرصف الصحي بنفس النسبة من األرس يف املنطقة
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