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سبتمبر في 21  صنعاء  للعاصمة  المسلحة  الحوثي  جماعة  اجتیاح  ولیدة  أو  الیوم  ولیدة  الیمن  في  النازحین  أزمة  تكن   لم 
 2014، وإن كان ھذا التاریخ یعتبر مفصلیا في أزمة النزوح في الیمن. لقد بدأت عملیة النزوح في الیمن في عام 2004
 حیث نزح الكثیر من ابناء مدیریات حیدان وساقین في صعدة بسبب التمرد المسلح الذي قامت بھ جماعة الحوثي، حیث أدت
 المواجھات الى فرار كثیر من المدنیین خوفا من األعمال االنتقامیة التي تمارسھا ضدھم الجماعة. لقد ارتبطت عملیة النزوح
 بسیطرة الحوثي على المناطق في صعدة وحجة وعمران ثم صنعاء وصوال الى عدن في مارس 2015. لقد شكل النزوح
 أكبر أزمة إنسانیة مرت بھا الیمن والمنطقة حیث نزح قرابة 4 ملیون و100 الف مواطن، منھم ملیونان و800 ألف نازح،
 في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة الشرعیة. لقد شكلت موجات النزوح أزمة مضاعفة على المواطن الیمني فقد تأثر بھا
 النازحون، بما فیھم النساء واألطفال، كما أثرت على المجتمع المضیف. إلى جانب ذلك، فقد أدت موجة النزوح إلى انقطاع
 مصادر الدخل الفردیة والحكومیة، وھو ما انعكس على تدني قدرات السلطات المحلیة في توفیر الخدمات العامة، باإلضافة

الى تدمیر وانقطاع للخدمات الحكومیة في المناطق التي شھدت ھجمات مسلحة من قبل میلیشیات الحوثي المتمردة
 

 إننا وانسجاما مع توجھات الحكومة الشرعیة بقیادة فخامة رئیس الجمھوریة الرئیس عبده ربھ منصور ھادي وبرعایة كریمة
النازحین عن  مسؤولة  كجھة  التنفیذیة  الوحدة  ومھام  دور  من  وانطالقاً  الملك  عبد  معین  الدكتور  الوزراء  رئیس  دولة   من 
 والمتأثرین بالنزوح، ومن خالل ھذا التقریر الذي كان نتیجة مسح میداني نفدتھ فرق الوحدة المیدانیة المنتشرة في جمیع
 محافظات النزوح، نضع الجمیع أمام الصورة الواضحة لوضع النازحین في المخیمات والمنازل وما ھي احتیاجاتھم وبكل

شفافیة وتجرد واضعین نصب أعیننا مصلحة وحقوق النازحین ومعاییر العمل اإلنساني

 إن االحتیاج إلى إعادة الخدمات العامة یشكل أولویة للحكومة المعترف بھا دولیا وقد دعت جمیع اصحاب المصلحة والفریق
االنساني في الیمن للعمل المشترك إلعادة الخدمات العامة وتوسیعھا في المناطق التي تستضیف النازحین

 
 إن الوحدة التنفیذیة كمسؤول عن ملف النزوح من الجانب الحكومي طالبت وال تزال تطالب بضرورة العمل المشترك مع
 الفریق االنساني وضرورة اشراك النازحین في رسم سیاسة االستجابة اإلنسانیة السنویة حسب األولیة من االحتیاج بما یحترم
 العرف المحلي والكرامة ووحدة االسرة باإلضافة إلى السلم المجتمعي.  كما اننا نطالب ونشدد على العمل االنساني المشترك
 مع الفریق االنساني ونرى أن ذلك ھو الحل الوحید الذي سیجعل االستجابة اإلنسانیة فعالھ وملموسة وذات تأثیر إیجابي. ان
اإلنسانیة االستجابة  ودمج  الدائمة  الحلول  على  سویا  العمل  إنساني  وفریق  حكومي  كجانب  علینا  یحتم  النزوح  فترة   طول 

الطارئة مع التنمیة في مناطق استضافة النزوح كأولویة وسیاسة إنسانیة عامھ لعام 2022

نجيب عبدالرحمن السعدي

كلمة رئيس الوحدة التنفيذية



 ان التعامل مع ملف النازحین یتقاطع بشكل ال یمكن فصلھ عن ملف الھجرة غیر الشرعیة وملف الالجئین في الجمھوریة،
علینا یحتم  ھذا  كل  أصال.  المتدھورة  اإلنسانیة  األوضاع  وتردي  تعقید  إلى  ویؤدي  كبیراً  عبأ  یضیف  المھاجرین   فملف 
 االستجابة بشكل منسق مع ملف النزوح وبشكل تكاملي مع التوٌجھ الحكومي في ھذه الملفات التي تٌجِمع الحكومة على أن

العمل على الحلول الدائمة ھو ركیزة االستجابة اإلنسانیة في الجمھوریة الیمنیة

 إن ھدر الموارد واالمكانیات والمصادر سوف یستمر ما لم یتفق الجانب الحكومي والفریق االنساني على اخذ القرار بطریقھ
 مشتركھ بدون االنفراد من اي من الجانبین. كما أن التخطیط المشترك والعمل كفریق واحد ھو الضمانة الوحیدة لالستخدام
 الفاعل للمصادر والموارد واالمكانیات للوصول لالستجابة اإلنسانیة الفعالة والملموسة وذلك یتطلب إرداه شجاعة من جانب

الفریق االنساني وبناء قدرات الجانب الحكومي
 

 لقد أثبتت الفترة السابقة أن العمل المنفرد من قبل الفریق االنساني العامل في الیمن دون اشراك الجانب الحكومي لن یؤدي
المیزانیات النزوح وھدر  أزمة  إطالة  الى  انھ سیؤدي  بل  الیمن  في  اإلنسانیة  لالزمة  والملموسة  الصحیحة  االستجابة   الى 
وتقییم االحتیاجات  وتحدید  اإلنساني  التخطیط  في  واحد وشریك رئیسي  كفریق  الحكومي  الجانب  مع  تعمل  مالم   اإلنسانیة 

التدخالت

 لقد بذل فریق الوحدة التنفیذیة جھدا كبیرا ومیزانیة كبیرة وحشد قدرات فریق میداني مكتمل لتخرج ھذه الدراسة إلى حیز
 الوجود، لتكون أساسا للتخطیط اإلنساني لعام ۲۰۲۲، ونحن على استعداد لمناقشة ھذه الدراسة والرد على اي تعلیقات أو

استفسارات قد تطلب من الشركاء االنسانیین أو اصحاب المصلحة
 في االخیر نثمن ونقدر عالیا جھود شركاء العمل االنساني على ما بذلوه من جھود خالل الفترة السابقة ونتطلع إلى العمل سویا
 خالل الفترة القادمة لتصبح االستجابة اإلنسانیة فعالة واكثر جدوى وذات اثر ملموس یمكن قیاسھ على تحسین حیاة النازحین

والمجتمعات المحلیة
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أهداف الدراسة 

1
التعرف على الخصائص العمریة المختلفة للنازحین بھدف تحدید االحتیاجات اإلنسانیة للنازحین بحسب

خصائصھم المختلفة.

تتلخص اھداف المسح الشامل للنازحین في المخیمات والمنازل في اآلتي :ى

معرفة حاالت الضعف بین النازحین  بھدف توفیر المساعدات الالزمة لھذه الفئة وبما یسھم من تخفیف 
معاناتھم .ا 

تحدید وقیاس مؤشرات التعلیم للنازحین بھدف معالجة أسباب ضعف إلتحاق الطالب النازحین بالتعلیم وتوفیر 
مستلزمات العملیة التعلیمیة.ا

قیاس وتحدید واقع مؤشرات الحمایة للنازحین لتحدید جوانب االحتیاجات والعمل على سد تلك االحتیاجات 
والمساھمة في تخفیف معاناتھم  

تحدید احتیاجات النازحین للمأوى والمواد االیوائیة وتحدید المخیمات والمحافظات األشد احتیاجاً ، وبما 
یسھم في تخفیف معاناة النازحین و توفیر المأوى والمواد االیوائیة .ئ 

معرفة مستوى إدارة وتنسیق المخیمات والعمل على إیجاد الحلول المناسبة التي تعمل على تطویر العمل 
والمساھمة في حل المشكالت التي تواجھ الوحدة التنفیذیة في المخیمات

معرفة وضع النازحین ، وتحدید احتیاجاتھم في جمیع القطاعات وبما یسھم في تقدیم المساعدات من قبل
المنظمات اإلنسانیة والمانحین والجھات ذات العالقة والعمل على اشراك النازحین في التخطیط لمستقبلھم

 تحدید الفجوات واالحتیاجات في قطاع المیاه واإلصحاح البیئي في مجتمع النازحین من خالل تحدید أھم 
المؤشرات المتعلقة بجوانب المیاه واإلصحاح البیئي وتحدید أولویات االحتیاجات في ھذا الجانب والعمل على

إیجاد الحلول المناسبة 
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 البيانات 

منهج
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الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین

اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي من خالل استخدام التكرارات والنسب المئویة

للمؤشرات الدیموغرافیة ومؤشرات المأوى والمــواد االیوائیة ومؤشــــرات المـــیاه 

واالصحاح البیئي ومؤشرات قطاع الصحة والتغذیة ومؤشرات قطـــاع االمن الغذائي 

ومؤشرات قطاع التعلیم ومؤشرات قطاع الحمایة للنازحین في المنازل والمخیمـــات 

ومن خالل اتباع الخطوات االتیة 

  تكتسب ھذه الدراسة  أھمیة  بالغة في تقدیم معلومات  حول  النازحون في الیمن  من خالل
شاملة بیانات  قاعدة  الدراسة   ھذه  توفر  كما  الشامل    الحصر  بأسلوب  البیانات    جمع 
 وموحدة لكل االحتیاجات بحیث تسھل إدارة التدخالت اإلنسانیة  من قبل  مزودي الخدمات
البیانات في  التغیرات  لمعرفة   دوري    بشكل  تحدیثھا  یمكن  دائمة  بیانات  قاعدة   وتعد  
في  - النازحین  احتیاجات  وتحدید   و  الضعف  حاالت  وتحدید  للنازحین   الدیموغرافیة 
واالصحاح والمیاه  والتعلیم  والصحة  االیوائیة  والمواد  المأوى  في  والمخیمات-   المنازل 
الكارثة من  والتخفیف  احتیاجاتھم  سد  في  یسھم  وبما  والحمایة   الغذائي  واالمن   البیئي 

اإلنسانیة التي لحقت بالنازحین نتیجة استمرار الصراع في الیمن

 اعتمدت الدراسة  في جمع البیانات على المصادر المتمثــــلة في (المسح المیــــــداني لألسر
 النازحة في المخیمات  والمنازل - المجموعات البؤریــــــة مع اللجان المجتمعیة  والنازحین
ومسؤولي المواقع) وتم جمع البیانات بواسطة استمارة المســـــــح الكترونیة حیث صممـــت
 على نظــــــــام                       وقد اشتمـلـــــــــت اإلستمارة على 633 مؤشـــر موزعة 
  على ثمانیة قطاعات ھي المؤشرات الدیموغرافیــــــــــة ومؤشرات المأوى والمواد االیوائیة
 و مؤشرات المیاه واالصحاح البیئي ومؤشرات قطاع الصحة والتغذیــــة ومؤشـــرات قطاع
 االمن الغذائي ومؤشرات قطاع التعلیـــــم ومؤشرات قطاع الحمایة وإدارة المخیــــمات حیث

شملت جمیع  النازحین في المنازل والمخیمات

kobo collect 
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 تم إعداد استمارة المسح الشامل للنازحین في المنازل والمخیمات من خالل تشكیل لجنة متخصصة عقدت اجتماعات للفترة 2021/1/1
 الى 2021/5/1 وتم اعتماد االستمارة في صورتھا النھائیة والتي اشتملت على 633 مؤشر موزعة على ثمانیة قطاعات: المؤشرات

.CCCM الدیموغرافیة والمأوى والتعلیم والصحة والمیاه واالصحاح البیئي واالمن الغذائي والحمایة وقطاع  

المخیمات الكوبو وتم ربط االستمارة بكود  الكترونیاً عبر تطبیق  المسح  البیانات بشكل دقیق وصحیح تم تصمیم استمارة   بھدف جمع 
والماسحین بھدف تطبیق مبدأ سریة البیانات وضمان الحفاظ على بیانات النازحین واستخدامھا ألغراض العمل اإلنساني فقط.۰

 بعد مراجعة االستمارة واستیعاب مالحظات لجنة إعداد اإلستمارة والفرق المیدانیة في المرحلة التجریبیة تم االخذ بجمیع المالحظات التي
  طرحت من قبل الماسحین وتم إعادة تصمیم االستمارة بنسختھا النھائیة.۲

إعداد استمارة المسح الشامل للنازحين

تصميم استمارة المسح الكترونيا

 بعد االنتھاء من تصمیم استمارة المسح تم اختبار االستمارة وتجریبھا في محافظة عدن  وتم  تدریب الماسحین في المحافظة على جمع
اثناء جمع التي واجھت الماسحین  البیانات واالخذ بالمالحظات    البیانات والعمل على تنفیذ المسح خالل فترة محددة  وتم ومراجعة  

.البیانات  في المیدان وتم اعتماد االستمارة بشكل نھائي بعد استیعاب كافة المالحظات.۳

 لغرض توضیح مؤشرات استمارة المسح للماسحین عقدت لجنة المسح عدة اجتماعات دوریة وتم إعداد دلیل إرشادي الستمارة المسح
 خالل الفترة ( 2021/5/2 الى 2021/6/2) حیث أشتمل الدلیل على توصیف لكل مؤشر في االستمارة.٣

 لغرض المتابعة واالشراف والتنفیذ لعملیة المسح تم تشكیل لجان اشرافیة رئیسیة وفرعیة وتم تحدید مھامھا وفقا لخطة المسح حیث   تتولى
 اللجنة االشرافیة الرئیسیة االشراف والمتابعة على تنفیذ المسح عبر إدارة اللجان الفرعیة في المحافظات في حین تتولى اللجان الفرعیة

.االشراف على فرق الماسحین المیدانیین في المحافظات والمدیریات والمناطق.۳

14محافظة في  النازحون  یتوزع  حیث  النازحین،  تواجد  بحسب  والمخیمات  المنازل  في  للنازحین  الشامل  المسح  لعملیة  الجغرافي  االطار    یتحدد 
 ولغرض المتابعة واالشراف على تنفیذ عملیة المسح تم  تنفیذ المسح على ثالث مراحل ، المرحلة األولى  تم فیھا مسح النازحین في المخیمات  حیث
 اشتملت على محافظات ( عدن- لحج- ابین- حضرموت - الضالع- تعز- المھرة – الحدیدة-  شبوة) فیما اشتملت المرحلة الثانیة على محافظات ( مأرب-
 حجة – سقطرى – البیضاء ) اما المرحلة الثالثة تم مسح  النازحین في المنازل حیث اشتملت على مسح ۹۰۲ منطقة  یتواجد فیھا النازحون موزعة

على المحافظات ( عدن- لحج- ابین- حضرموت -  الضالع- تعز- المھرة – الحدیدة-  شبوة- مأرب- الجوف).ز

اختبار صدق استمارة المسح

  التصميم النهائي الستمارة المسح

إعداد دليل استمارة المسح الشامل

تشكيل اللجان االشرافية على تنقيذ المسح

 بھدف توضیح المصطلحات اإلنسانیة تم اعداد دلیل مبسط لشرح وتوضیح المصطلحات الواردة في استمارة المسح الشامل ولتسھیل ذلك
على الماسحین.۲

إعداد دليل المصطلحات المستخدمة في المسح

تحديد اإلطار الجغرافي لعملية المسح
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ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 بعد االنتھاء من مرحلة تقسیم اإلطار الجغرافي لعملیة المسح تم تحدید الماسحین عبر قوائم محددة بحسب المحافظات والمخیمات ومناطق
تواجد النازحین حیث شارك في عملیة المسح 480 ماسحا موزعین على 14 محافظة وبحسب الخطة التنفیذیة المزمنة لعملیة المسح.۳

 تم عقد عدة لقاءات تدریبیة ألعضاء اللجنة الرئیسیة للمسح الشامل للنازحین حیث تم من خاللھا عمل عصف ذھني لبلورة أفكار خطة
 تنفیذ المسح وكیفیة تشكیل الفرق االشرافیة والمیدانیة في المحافظات وشرح مؤشرات االستمارة وكیفیة التعامل مع االستفسارات المتوقعة

من قبل الفرق االشرافیة والمیدانیة في المحافظات.ف

 تم تدریب الماسحین المیدانین في جمیع المحافظات والبالغ عددھم 480 ماسح موزعین على 548 مخیم   وتم عمل مجموعات الكترونیة
عبر تطبیق الواتساب لتوضیح مؤشرات استمارة المسح واستخدام الدلیل اإلرشادي وكیفیة ادخال بیانات االستمارة عبر تطبیق الكوبو.۳

اختيار الماسحين الميدانيين

تدريب أعضاء لجنة المسح الشامل

النوعیة المختلفة  المؤشرات  التعامل مع  المحافظات على االستمارة والدلیل االرشادي وكیفیة  اللجان االشرافیة في   تم تدریب أعضاء 
 والكمیة الواردة في استمارة المسح الشامل باإلضافة الى فتح مجموعات الكترونیة عبر تطبیق الواتساب لشرح االستمارة للجان الفرعیة

في المحافظات وكیفیة جمع البیانات وتوضیح الخطة التنفیذیة المزمنة للمسح.۳

 بعد جمع البیانات من قبل الفرق المیدانیة في المسح وترحیل البیانات عبر تطبیق الكوبو تمت مراجعة البیانات   وفقا لجدول زمني محدد
 كما تم استخدام أدوات وأسالیب للتحقق من دقة البیانات التي تم جمعھا وعمل تغذیة راجعة للمحافظات بھدف تصحیح البیانات ومن ثم

مراجعتھا واعتمادھا بشكلھا النھائي.۲

 بعد تحلیل البیانات تم اعداد خطة مزمنة إلعداد الدراسة ، حیث تم تقسیم الدراسة  الى إحدى عشر قسم ،القسم األول خصص لإلطار 
المنھجي، والقسم الثاني خصص للمؤشرات الدیموغرافیة واشتمل القسم الثالث على مؤشرات  حاالت  الضعف  فیما خصص القسم الرابع
 إلدارة وتنسیق المخیمات             في حین القسم الخامس استعرض مؤشرات المأوى والقسم السادس احتوى على مؤشرات االمن  
 الغذائي واشتمل القسم السابع على مؤشرات قطاع الصحة فیما خصص القسم الثامن لألمن الغذائي وسبل العیش اشتمل القسم التاسع على
النتائج على  عشر  الحادي  القسم  خصص  واخیراً  للنازحین  الحمایة  مؤشرات  على  العاشر  القسم  واشتمل  التعلیم  قطاع   مؤشرات 

 والتوصیات.ن

CCCM 

تدريب أعضاء اللجان الفرعية في المحافظات

مراجعة البيانات

كتابة تقرير المسح

 بعد تھیئة البیانات واعتمادھا بشكل نھائي تمت عملیة تحلیل البیانات  باستخدام أسلوب التحلیل الوصفي وفقاً لمؤشرات القطاعات المختلفة
 المتمثلة في البیانات الدیموغرافیة ومؤشرات المأوى والصحة والتعلیم واالمن الغذائي والمیاه واالصحاح البیئي والحمایة وإدارة تنسیق

          المخیمات

تحليل البيانات

تدريب الماسحين الميدانيين
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القسم الثاني 2

78,668403,381

 عدد االفراد واالسر
النازحة في المخیمات

إجمالي عدد األفرادإجمالي عدد األسر

366,7422,424,305

عدد االفراد واالسر
النازحة في المنازل 

إجمالي عدد األفرادإجمالي عدد األسر

 عدد النازحين بحسب المحافظات

 1,395,381 

2,170,577

 1,432,305 
 2,827,686 

مأرب

إجمالي الذكور

إجمالي الذكور وا�ناث

إجمالي ا�ناث

إجمالي النازحين

المؤشرات الديموغرافية

445,4102,827,686

عدد النازحین في
المناطق المحررة 

إجمالي عدد األفرادإجمالي عدد األسر

53,527

لحج

57,538

عدن

18,043

شبوة

988

سقطرى

54,232

حضرموت

20,632

حجة

219,053

تعز

39,095

أبين

14,382

المهرة

44,864

الضالع

106,569

الحديدة

684

البيضاء

27,502

الجوف

 عدد النازحين بحسب الفئات العمرية

 95,733 

 98,763 

 223,234 

 231,657 

 240,268 

 237,126 

 225,919 

 226,115 

 344,639 

 364,574 

 203,575 

 209,273 

 62,013 

 64,797 

أطفال أقل
من عام 

سنة سنةسنة(        )1 - 5 سنة13 - 18(          )6 - 12 (            )
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القسم الثالث 3

472,993
 حاالت الضعف للنازحین

في المنازل

749,29 
 حاالت الضعف للنازحین

في المخیمات

 حاالت الضعف

547,922
اجمالي حاالت

الضعف للنازحین

 حاالت الضعف للنازحین

األطفال (الذكور) الغیر مصحوبین1

3,583

الفتیات الغیر مصحوبات2

1,980

األطفال (الذكور) المنفصلین3

8,591

الفتیات المنفصالت4

6,886

كبارالسن الذكورغیر مصحوبین5

4,319
كبار السن إناث غیر مصحوبات6

3,690

أسر یعولھا أطفال (ذكور)و7

14,550

8
3,596

9
41,989

النساء الحوامل10

79,347

النساء المرضعات11

135,557
النساء األرامل12

53,966

النساء المطلقات13

15,150
النساء المعنفات14

5,985

15

16

األمراض المزمنة

77,604

17

األمراض الخطیرة

13,841

18

اإلعاقة الذھنیة

15,048

19

اإلعاقة الجسدیة

20,056

سوء التغذیة الحاد

42,203

أسر یعولھا أطفال (إناث)و

أسر تعولھا (نساء)و
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القسم الرابع 4
CCCM إدارة مخيمات النازحين

71
ً مخیماً مدعوما

في اإلدارة وبناء القدرات

477 
ً مخیماً غیر مدعوما

في اإلدارة وبناء القدرات

 548
مخیماً في

المحافظات المحررة

 902
تجمع سكاني

79
 عدد المخیمات
المھددة باإلخالء

26,234
أسرة مھددة باإلخالء من المنازل

 بسبب التوتر مع المجتمع 

51,001
أسرة مھددة باإلخالء من المنازل

بسبب عدم القدرة على دفع االیجارات 

86
مخیم على

أراضي تابعة للدولة
 

مخیم على
أراضي ملك خاص

 

462 

نوعية أراضي المخيمات

التهديد با�خالء

دعم بناء القدرات إجمالي المخيمات والتجمعات
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477
مخیما ًبحاجة إلى دعم

في اإلدارة وبناء القدرات 

445
مخیماً بحاجة إلى تواجد

شریك إنساني 

323
مخیماً بحاجة

إلى تشكیل لجان مجتمعیة 

 548 
مخیم یوجد فیھا

 مندوبین للوحدة التنفیذیة

103
مخیم یوجد فیھا
شریك إنساني 

87
مخیم یوجد

 فیھا إتفاقیات رسمیة 

461 
مخیم ال یوجد

 فیھا إتفاقیات رسمیة 

cccm أولويات قطاع إدارة وتنسيق المخيمات

إدارة المخيمات

إتفاقية اراضي

13الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



القسم الخامس 5
المــــأوى

78٫668
أسرة تعیش

 في المخیمات 

366٫742
أسرة تعیش
 في البیوت 

1٫967
أسرة تعیش في

 الھواء الطلق (العراء)ز 

19٫830
أسرة تعیش

 في مأوى إنتقالي 

3٫949
 أسرة تعیش في

 شقق مؤجرة داخل الموقع

4٫036
أسرة تعیش

 مستضافة داخل الموقع 

5٫449
أسرة تعیش

 في مبنى مكتمل 

5٫870
أسرة تعیش في

 مبنى غیر مكتمل 

37٫567
 أسرة تعیش في

 مأوى طارئ ومؤقت

بیوت إیجارمستضافة
154٫417212٫325 

عدد اسر حسب نوع المأوى

إجمالي عدد اسر في المخيمات والبيوت
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%49
من المأوى ال یوفر

خصوصیة لألسر النازحة 

%70
من المخیمات معرضة

للحر والبرد 

%58
 من المخیمات
معرضة للسیول

%76
من المخیمات معرضة

لمخاطر الحریق 

%81
من الماوى ال تقي النازحین

من الریاح واالمطار 

تقييم الظروف الخاصة بالمأوى

44٫280
أسرة تستخدم

 الكھرباء 

21٫438
أسرة تستخدم الطاقة

 الشمسیة 

7٫958
أسرة تستخدم

 الشمع في اإلضاءة 

3٫654
أسرة تستخدم

 مصادر أخرى في اإلضاءة

1٫338
 أسرة تستخدم

 الجاز

مصادر ا�ضاءة في المخيمات

33٫801
أسرة تستخدم الحطب
 والفحم  في الطبخ 

41٫880
أسرة تستخدم

 الغاز في الطبخ 

543
 أسرة تستخدم

 الجاز في الطبخ

مصادر الوقود المستخدمة في الطبخ في المخيمات
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84٫009 
أسرة تسكن لدى المجتمع
 المضیف ال تتوفر لھا 

مواد غیر غذائیة

112٫480
أسرة تسكن في

بیوت اإلیجار ال تتوفر لھا 
 مواد غیر غذائیة 

134٫757
 أسرة تسكن بیوت
 إیجار وبحاجة إلى

 مساعدات لدفع اإلیجار

%78
من المخیمات ال یتوفر
لھا خدمة مواد غیر 
الغذائیة (اإلیواء)۲ 

%56
من األسر في المخیمات
بحاجة لتغییر المأوى 

 الطارئ الى مأوى انتقالي 

%43
من األسر في المخیمات

 بحاجة الى أدوات 
مطبخ وأفران الغاز

المأوى والمواد غير الغذائية 

%48

مواد غیرغذائیة
 

%27
 أدوات مطبخ

وإسطوانات غاز

%25

 مأوى

أولويات قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
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207٫044 

%57
من المخیمات ال یتوفر

فیھا میاه مجانیة

22٫071
أسرة ال تتوفر لھا

 میاه الشرب بشكل منتظم 

205
 مخیماً ال یتوفر لھا

میاه كافیة

175٫567
أسرة ال یتوفر

لھا میاه لالستخدام 
 أسرة ال یتوفر لھا

 میاه صالحة للشرب

19٫015
 أسرة تعتمد على

 صھاریج المیاه وجالونات المیاه
للحصول على المیاه

%37
من مخیمات النازحین
 تعاني من عدم توفر 
میاه صالحة للشرب

المياه

القسم السادس 6
المياه وا�صحاح البيئي

7٫076  13٫626
 من الحمامات

تحتاج الى صیانة
من الحمامات ال

تصلھا میاه لالستحمام 

14٫869
 أسرة في المخیمات ال

یوجد لھا حمامات أسریة

%82
من الحمامات في المخیمات

ال تتوفر فیھا اضاءة 

ا�صحاح البيئي
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%34
میاه الشرب
واالستخدام 

%34
الحمامات

والصرف الصحي

%32
 أخرى (برامیل نفایات

 خزانات میاه - سالل نظافة 
أدوات تعقیم)ب 

أولويات قطاع المياه وا�صحاح البيئي

%70%30
من المخیمات یتم التخلص

من المخلفات والنفایات فیھا 
بصورة منتظمة 

من المخیمات ال یتم التخلص
من المخلفات والنفایات فیھا 

%86
من المخیمات ال یوجد
فیھا تصریف لمیاه 
الصرف الصحي 

%14
من المخیمات یوجد
فیھا تصریف لمیاه 
الصرف الصحي 

تصريف النفايات

56,546
 أسرة لم تستلم حقیبة النظافة

من إجمالي األسر في المخیمات 

 %72
من المخیمات التي لم یتم

توزیع الحقیبة النظافة فیھا

حقائب النظافة والسلة الصحية
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 %18
من المخیمات تتوفر
فیھا عیادات متنقلة 

 %82
من المخیمات ال تتوفر
فیھا عیادات متنقلة 

العيادات المتنقلة

القسم السابع 7
الصحة والتغذية 

%31
 من المخیمات تتوفر

 فیھا الخدمات الصحیة

%69
من المخیمات ال تتوفر فیھا

 خدمات صحیة مجانیة 

%31
من الخدمات مستواھا

متوسط وجید 

%16
من األسر النازحة تستفید

من الخدمات الصحیة 

%69
من الخدمات الصحیة

المقدمة للنازحین ضعیفة 

الخدمات الصحية في المخيمات 
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 %12 %88
من المخیمات تتوفر 

فیھا نظام اإلحالة

 من المخیمات
تنتشر فیھا الحصبة

 نظام ا�حالة داخل المخيمات 

%18%82%10
من المخیمات تتلقى

الحوامل والمرضعات 
 فیھا للرعایة صحیة 

من المخیمات ال
تتوفر فیھا نظام اإلحالة

ال تحصل النساء
 الحوامل والمرضعات 

على رعایة صحیة

من األطفال مصابین
بحاالت سوء التغذیة الحاد 

 عدد الموالید
خالل فترة المسح

2,249 

الرعاية الصحية للحوامل والمرضعات وحديثي الوالدة وسوء التغذية 

%21%15
 من المخیمات

تنتشر فیھا الكولیرا
 من المخیمات ینتشر
فیھا اإلسھال الدموي

 من المخیمات ینتشر
فیھا مرض الجرب

من المخیمات تنتشر
فیھا أمراض جلدیة

%7%48

امراض المعدية

%14

%62%56%3%7

من المخیمات ینتشرتیفوئیدداء تنفسي
فیھا أمراض معدیة 

مختلفة 

من المخیمات تنتشر
فیھا نواقل األمراض

المعدیة

من النازحین مصابین
بأمراض معدیة

من المخیمات ینشر
فیھا اإلسھال المائي

 من المخیمات
تنتشر فیھا المالریا

 من المخیمات ینتشر
فیھا الكبد الفیروسي

 من المخیمات ینتشر
فیھا حمى السحایا

من المخیمات ظھرت
فیھا حاالت كورونا

%17

%17%27%84%6 %14
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11,260
ً نازحاً مصابا
جراء الحرب

%6
من النازحین یعانون
من امراض مزمنة 

%14
 من النازحین یعانون من

مشاكل صحیة في
السمع والنظر 

ا�صابات وامراض المزمنة

%49
دعم تشغیل وتأھیل المراكز

الصحیة والمستشفیات 
القریبة من المخیمات 

%27
عیادات طبیة
ثابتة ومتنقلھ 

%24
تغذیة الحوامل

والرضع واألطفال 

أولويات قطاع الصحة والتغذية
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%38

مشاریع مدرة للدخل

%32
 توفیر سالت
غذائیة شھریا

%30
توفیر نقد

مقابل الغذاء 

أولويات قطاع امن الغذائي

%78%22
من األسر النازحة في

المنازل ال یحصلون على 
 مساعدات في األمن الغذائي 

من األسر النازحة في المنازل
یحصلون على مساعدات 

في األمن الغذائي 

من األسر في المخیمات
یحصلون على مساعدات 

في األمن الغذائي 

من األسر في المخیمات
ال تحصل على 

مساعدات غذائیة  

%56%44

إحتياجات الغذاء 

%22%14

 لیس لھا
مصدر دخل

تعتمد على
المساعدات
 اإلنسانیة 

%39
من األسر تعتمد
على العمل الحر 
واالجر الیومي 

%6

 تعتمد على
 التسول

%7

مصادر أخرى

مصادر الدخل لÀسر النازحة في المخيمات  

%12

تعتمد على
 الوظیفة 

القسم الثامن 8
امن الغذائي وسبل العيش 
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491,600

246,499 

245,101

194,058 

183,099 

52,441  

62,002  

طفل في
سن التعلیم 

377,157 
 طفل ملتحقین

بالتعلیم

114,443
طفل غیر

 ملتحقین بالتعلیم 

إحصائيات اطفال في سن التعليم

القسم التاسع 9
التعليم

%17
نسبة األمیة

في المخیمات 

%30
من المخیمات ال
یوجد فیھا تعلیم 

%63
من المخیمات ال توجد

مدرسة بداخلھا 
او بالقرب منھا 

%99
 من المخیمات ال

توجد فیھا مراكز تدریب

%86
من المخیمات ال

یوجد بداخلھا مدارس 

واقع التعليم داخل المخيمات 
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%66%27%7

أولويات قطاع التعليم

%10
من األطفال لم یلتحقوا
بالتعلیم بسبب مساعدة 
أسرھم في كسب العیش 

%9
من األطفال لم یلتحقوا

بالتعلیم بسبب عدم القدرة 
على دفع تكالیف الدراسة 

من األطفال لم یلتحقوا
بالتعلیم بسبب  

عدم توفر الوثائق 

 البیئة التعلیمیة
 (المدرسة - الكتاب
الكادر التعلیمي )

 توفیر مستلزمات مدرسیة
( حقیبة مدرسیة

زي مدرسي - الوجبة الغذائیة)۱ 

توفیر الوثائق
التعلیمیة السابقة 

من األطفال لم یلتحقوا
 بالتعلیم بسبب إزدحام  

الفصول الدراسیة

%8%6

%8
من األطفال لم یلتحقوا
 بالتعلیم بسبب عدم 

وجود مدارس قریبة من الموقع

أسباب عدم إلتحاق اطفال بالتعليم
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%49
من مخیمات ال تتوفر

 فیھا خدمات الحمایة العامة 

108,527  
من النازحین ال یمتلكون
وثائق الھویة الشخصیة 

من المخیمات ال یوجد فیھا
برامج حمایة للطفل 

ا(الدعم النفسي والتوثیق القانوني 
والتوعیة من مخاطر األلغام)ر 

من المخیمات ال یوجد فیھا
مساحات صدیقة 

وآمنة لألطفال والنساء 

%66%96

103,966
طفال بحاجة الى استخراج
شھادة میالد في المخیمات 

احتياجات الحماية 

القسم العاشر 10
الحماية 
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%96%29%7%28

مخاطر الحماية

%39

من المخیمات ال یتوفر
فیھا اخصائي اجتماعي 

 المساعدات القانونیة ودعم
مصلحة األحوال الشخصیة
 الصدار وثائق للنازحین 

 أخرى (دعم نفسي
 مساحات صدیقة وآمنة 

نظام الحالة وإدارة الحالة )

المساعدات النقدیة
الخاصة بالحمایة 

من المخیمات تعاني من
التوتر مع المجتمع 

المضیف 

من األسر التي تسكن في
المنازل تعاني من توتر 
مع المجتمع المضیف 

من المخیمات معرضة للمخاطر
 األمنیة (ألغام - جوار من 

معسكرات قرب من منطقة صراع) 

%36%25

أولويات قطاع الحماية

$
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القسم الحادي عشر 11
النتائج والتوصيات

المنازل  في  للنازحین  المختلفة  اإلنساني  العمل  لقطاعات  النتائج  موجز  القسم  ھذا  یشتمل 
والمخیمات في المحافظات التي شملتھا الدراسة

1. (445,410) أسرة/ (2,827,686) فرداً إجمالي عدد النازحین في المحافظات. 
- (78668) أسرة/ (403,381) فرداً في المخیمات. 

- (366742) أسرة / (2,424,305) فرداً في المنازل.
2. 65 % من النازحین  في المخیمات والمنازل أعمارھم أقل من 18 سنة

3.  (1432305) فرداً بنسبة %51 من النازحین إناث

1. إجمالي حاالت الضعف للنازحین في المخیمات والمنازل (547941 ) حالة ضعف بنسبة %19 من اجمالي النازحین 
2. إجمالي حاالت الضعف بین النازحین في المنازل 472993 وبنسبة %19.73 من إجمالي النازحین في المنازل.

3. حاالت الضعف في المخیمات 74948 حالة ضعف  وبنسبة %19 من إجمالي النازحین في المخیمات 
4. عدد األسر في المنازل التي یعولھا أطفال(15844) أسرة  منھما ((12560 أسرة یعولھا طفل ذكر و (3104) أسرة 

یعولھا طفل (انثى)
5. عدد األسر في المخیمات التي یعولھا أطفال (كأرباب أسر) 2482 أسرة منھا 1990 أسرة یعولھا طفل ذكر، 492 أسرة 

یعولھا تعولھا طفل (انثى)
6. عدد األسر التي تعولھا امرأة (41989) أسرة بما یمثل %10 من إجمالي األسر. 

7. 5563 طفل من النازحین في المنازل والمخیمات غیر مصحوبین بذویھم.

النتائج
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نتائج قطاع المؤشرات الدیموغرافیة

نتائج قطاع حاالت الضعف 



1. عدد المخیمات التي تدیرھا الوحدة التنفیذیة 548 مخیماً في 14 محافظة یتواجد فیھا 403381 نازحاً.
2. عدد المخیمات التي تتلقى فیھا الوحدة التنفیذیة دعماً (71) مخیماً فقط من إجمالي 548 مخیماً وبنسبة مئویة (13%) .

3. (103) مخیما ً، بنسبة (%21) یتواجد فیھا مندوب للمنسق اإلنساني. 
4. (26234) أسرة وبواقع (%7) مھددة بالطرد من األسر النازحة التي تسكن في المنازل بسبب التوتر مع المجتمع المضیف 

نتیجة لعدم استھداف المجتمع المضیف في المساعدات
5. (51001) أسرة وبواقع (%14) من إجمالي األسر النازحة في البیوت مھددة بالطرد نتیجة عدم القدرة على دفع اإلیجارات

6. 174 مخیم وبنسبة %35 تجمعا عشوائیا غیر رسمیا، 168 مخیم وتجمع رسمي وبنسبة %33 من اجمالي المخیمات .
7. 102 مخیم غیر مخطط رسمیاً، فیما بلغت المواقع المخططة رسمیاً 41 مخیم.

8. (78) مخیم، بنسبة %14 مھددة باإلخالء من إجمالي المخیمات 

1. (154417) عدد األسر المستضاف لدى المجتمع المضیف في المنازل، وبنسبة %41 من اجمالي االسر النازحة في المنازل
2. 5485 أسرة،موزعة على 381 مخیماً بنسبة %76 من المخیمات مستضافة عند أسر اخرى داخل المخیمات وھي بحاجة 

الى توفیر مأوى .
3. عدد األسر التي تسكن في بیوت ایجار 212325 أسرة وبنسبة %59 من إجمالي األسر النازحة في المخیمات.

4. 35819 أسرة نازحة في المخیمات تسكن في مأوى طارئ بنسبة %48 من األسر النازحة
5. 30678 ألف أسرة في المخیمات بحاجة ماسة الى توفیر مأوى انتقالي لھا   نتیجة أن الخیام التي تحتاج صیانة / تبدیل. 

6. (289 مخیم / 33888 اسرة) بنسبة (%58 / %43) مھددة بالسیول والفیضانات من اجمالي عدد المخیمات واالسر بالتوالي.
7. عدد االسر في المخیمات التي تعتمد في طبخ الطعام على الفحم والحطب 33801 وبنسبة %43 من إجمالي األسر النازحة 

في المخیمات 
8. (11127) أسرة تعتمد على الجاز والشموع كمصدر لإلضاءة أي أن ھناك 11127 أسرة بنسبة %14 من إجمالي األسر 

النازحة في المخیمات بحاجة لتوفیر مصدر للطاقة البدیلة (الطاقة الشمسیة)
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نتائج  قطاع  ادارة وتنسیق  المخیمات

نتائج قطاع المأوى والمواد االیوائیة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن



1. (175567) أسرة وبنسبة %48 من إجمالي النازحین في المنازل تفتقر لمیاه االستخدام
2. (188) مخیم/ 21957 أسرة تفتقر للمیاه الصالحة للشرب بنسبة ( %37 / %27 ) من اجمالي عدد المخیمات واالسر 

بالتوالي.
3. عدد األسر التي ال یتوفر لھا میاه صالحة للشرب بانتظام 22071 أسرة تتوزع في 145 مخیم وبنسبة 29% .

4. (19015) أسرة وبنسبة %24 من األسر النازحة في المخیمات تعتمد في میاه الشرب على صھاریج المیاه وشراء جالونات 
میاه كمصدر رئیسي للشرب 

5. تعاني (31065) أسرة نازحة في المخیمات وبنسبة %39  من االسر النازحة في المخیمات   من نقص في كمیة میاه الشرب 
حیث تتوزع تلك األسر على( 274 ) مخیم بنسبة 55%

6. %48 من المخیمات یعتمد النازحین على الصھاریج والجالونات الیدویة لنقل المیاه الى المخیمات بینما %12 یحصلون على 
المیاه من الشبكة العامة التابعة للمؤسسة العامة للمیاه.

7. %70 من المخیمات ال یتم نقل المخلفات منھا وتعاني من تكدس القمامة بداخلھا.
8. %73 من المخیمات ال یوجد فیھا أماكن مخصصھ لرمي القمامة.

9. %92 ال یوجد فیھا أي معالجة للمخلفات الصلبة.
10. %86 من المخیمات ال یوجد فیھا تصریف لمیاه الصرف الصحي.

11. (14896) أسرة في المخیمات لیس لھا حمامات اسریة. 
12. (21182) حمام في المخیمات غیر صالحة لالستخدام بسبب عیوب في االنشاء وانعدام الصیانة.

13. (7076) من الحمامات بداخل المخیمات ال تصل الیھا المیاه. 
14. %73 من الحمامات بداخل المخیمات ال تتوفر لھا اإلضاءة.

15. %98 من المخیمات ال یتم فیھا رشد المبیدات لمكافحة البعوض الناقل لألمراض.
16. %75 من المخیمات لم ینفذ فیھا حمالت توعیة.

17. (22122) أسرة لم تتسلم حقائب نظافة تتوزع في 359 مخیم بنسبة %72 من إجمالي عدد المخیمات.

1. عدد المخیمات التي تفتقر الى  الخدمات صحیة (348) أي بنسبة %69 من المخیمات.
2. عدد المصابین باألمراض المعدیة (المالریا واالسھال المائي وامراض جلدیة) من النازحین في المخیمات) 26102) فرد، 

بنسبة %6 من النازحین   
3. عدد المصابین باألمراض المزمنة في مخیمات النازحین 26253 بنسبة 7 % من إجمالي النازحین.

4. (56037) نازح في المخیمات وبنسبة %14 یعانوا من صعوبات صحیة في السمع والبصر والقدرة على الحركة.
5. 2879 من النازحین في المخیمات من ذوي الھمم (ذوي االحتیاجات الخاصة) ال یستطیعوا الحركة كلیا وھم بحاجة الى 

رعایة واھتمام 
6. ( 479 ) مخیم  ال تتواجد فیھا عیادة ثابتة . 

7. (403) مخیم ال تتوفر فیھا العیادة الطبیة المتنقلة بنسبة (%80) من المخیمات  . 
8. بلغ عدد االطفال الذین یعانون من سوء التغذیة من الدرجة األولى( 4089 ) طفل أي بمعدل طفل واحد مصاب بسوء 

التغذیة الحاد (الدرجة االولى) من بین 10 أطفال في المخیمات   
9. %22 من المخیمات تنتشر فیھا الحصبة، %15 ینتشر فیھا الكولیرا و %14 اسھال دموي، %7 ینتشر فیھا الجرب، 

%48 ینتشر فیھا امراض جلدیة مختلفة، %61 ینتشر فیھا اسھال مائي كما ان %56 من المخیمات ینتشر فیھا المالریا.
10. ظھرت إصابات بكورونا في %7 من المخیمات.

11. %51 من المخیمات ال یوجد مستشفیات تخصصیة بالقرب منھا.
12. %97 من المخیمات ال تتوفر فیھا سیارة لإلسعاف.

النساء فیھا  المخیمات تعتبر  بینما %82 من  للحوامل والمرضعات  الرعایة الصحیة  المخیمات تتوفر فیھا  13. %18 من 
محرومات من الرعایة الصحیة بالحوامل والمرضعات.

14. %84 من المخیمات تنتشر فیھا نواقل االمراض مثل (تكدس القمامة. المیاه الملوثة. مجاري طافحة).
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نتائج  قطاع  المیاه واإلصحاح البیئي

نتائج قطاع الصحة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن



1. (285388) أسرة وبنسبة (%78) من النازحین في المنازل تعاني من انعدام األمن الغذائي .
2. (34333) أسرة وبنسبة %44 من االسر النازحة في المخیمات تعاني من انعدام االمن الغذائي وال تستلم مساعدات غذائیة.

3.  (20688) أسرة وبنسبة (%26.3) من االسر النازحة في المخیمات تعتمد على االجر الیومي كمصدر رئیسي للعیش.
4. %22 فقط من األسر النازحة تستفید من مشاریع األمن الغذائي.

5. %78 من األسر النازحة ال تستھدف ضمن برامج االمن الغذائي.
6. 39 % من األسر النازحة تعتمد على العمل الحر واالجر الیومي كمصدر رئیسي للدخل..

7. %22 من األسر النازحة تعتمد على المساعدات اإلنسانیة كمصدر رئیس للدخل.
8. %14 من األسر النازحة لیس لھا مصدر دخل.

9. %6 من األسر النازحة تعتمد على التسول كمصدر رئیس للدخل

1. عدد األطفال في سن التعلیم (491600) طفال منھم (246499) ذكور و (245101) اناث.
2. عدد الطالب النازحین في المنازل وغیر الملتحقین بالتعلیم 67204 طالب وطالبة وبنسبة %18 من إجمالي االطفال النازحین 

في المنازل
3. عدد األطفال الغیر ملتحقین في التعلیم بالمخیمات (47237) طفل بنسبة %42 من إجمالي األطفال في المخیمات.

4. عدد األسر في المخیمات تعتمد على االطفال في مساعدتھا في كسب العیش 50086 وبنسبة %64 من إجمالي األسر في 
المخیمات وتتوزع تلك األسر على 309 مخیم وبنسبة %62 من إجمالي المخیمات.

5. %30 من المخیمات ال یتوفر فیھا تعلیم لألطفال بینما 40 % منھا التعلیم فیھا بمستوى ضعیف جدا.
6. 2253 طالب في المخیمات في سن التعلیم ومحرمون االلتحاق بالتعلیم بسب أن المدارس مدمرة بسبب الحرب

7. 1783 طالب في المخیمات غیر ملتحقین بالتعلیم بسبب عدم توفر فصول الحاقیة في المخیم.
8. عدد الطالب الملتحقین بالتعلیم الجامعي (1742) طالب وطالبة منھم (996) طالبا و(746) طالبة 

9. (431) مخیما وبنسبة (%86) من اجمالي عدد المخیمات ال توجد فیھا مدرسة داخل المخیم.
10. %33 من المخیمات ال تتواجد فیھا مدارس في مناطق قریبة منھا.

11. عدد المخیمات التي ال یوجد داخلھا أي مركز للتدریب (496) مخیما وبنسبة بلغت (99%). 
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نتائج  قطاع  األمن الغذائي

نتائج  قطاع التعلیم

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن



1. (247) مخیماً، بنسبة (%49.20) من اجمالي المخیمات ال تتوفر خدمات الحمایة فیھا مما یؤدي الى حرمان 305,229 
نازح من خدمات الحمایة.

2.  (470 مخیم) ال تتوفر فیھا مساحات صدیقة للطفل، و (21 مخیم) تتوفر وال تعمل.
3. 481 مخیم ال یوجد فیھا اخصائي اجتماعي بنسبة %96 من اجمالي عدد المواقع.

4. (103966) طفال ال تتوفر لدیھم شھادات میالد تمكنھم من االلتحاق بالتعلیم. 
5.  (108527) نازح في المخیمات ال یملكون وثائق اثبات الھویة الشخصیة.

6.  (35361) نازح في المخیمات بحاجة الى استشارات قانونیة تتركز في 230 موقع
7.  (17570) من النازحین بحاجة الى دعم نفسي.

8. %3 من المخیمات فقط فیھا برامج للدمج المجتمعي بینما ال یتواجد في %97 من المخیمات.
9. %66 من األطفال النازحین ال تتوفر لھم أي دعم في أنشطة الحمایة.

10. (146 موقع) بحاجة الى برامج الدمج المجتمعي لتخفیف حدة التوتر فیھا مع المجتمع المضیف. 
11. (397 موقع) التتوفر فیھ المساعدات النقدیة القانونیة مقابل الحمایة ویتواجد فیھا نازحین بحاجة لھذا النوع من المساعدات

12. 40 موقع) مھددة بمخاطر األلغام بالقرب منھا  .
13. (41 موقع) بحاجة لتعزیز الجوانب األمنیة فیھا، (67 موقع) یقع بالقرب من منطقة الصراع، و (34 موقع) بالقرب من 

مواقع عسكریة نشطة.
14. (247 موقع) تواجع صعوبة في  وصول الخدمات والمساعدان لھا وتعد بحاجھ ماسة الى مساعدات اغاثیة.

15. (21 موقع) رصد فیھا ظاھرة التحرش الجنسي
16. (20 موقع) رصد فیھا االنتھاكات بحاجة الى برامج الحمایة 

17. (138 موقع) بحاجة الى مراكز مجتمعیة تقدم خدمات الحمایة المتعددة
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نتائج  قطاع الحمایة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن



توصیات عامة
تعد ھذه التوصیات العامة ھي خالصة الحلول للوضع اإلنساني والوصول إلى استجابة إنسانیة فعالة ومستدامة وھي تمثل خالصھ 

التداوالت الحكومیة وستكون األساس في النقاشات مع الفریق اإلنساني في الجمھوریة الیمنیة وھي :

1 . العمل على الحلول الدائمة من خالل تبني مشاریع مستدامة والعمل من خالل المؤسسات الحكومیة المقدمة للخدمة .

2. تبني استراتیجیة الخروج في جمیع المشاریع التي تنفذھا المنظمات .

3. تعزیز السلم المجتمعي وتخفیف التوتر بین المجتمعات المضیفھ والمستضافھ  .

 یشتمل ھذا الجزء على توصیات الدراسة

توصیات قطاع حاالت الضعف 

التوصیات العامة

بان ھناك  النتائج  المخیمات والمنازل حیث أظھرت  النازحین في  النساء من  الیة لمساعدة حاالت الضعف خصوصا  إیجاد   .1

(547941) وبنسبة 19%.

2. إیجاد الیة لمساعدة االسر النازحة التي یعولھا أطفال حیث بینت النتائج بأن عدد االسر التي یعولھا أطفال (18146) اسرة منھا 

(14550) اسرة یعولھا طفل (ذكر) و(3596) أسرة یعولھا طفل (انثى).

3. رعایة وتوفیر االحتیاجات الضروریة لعدد 5563 طفال غیر مصحوباً بذویھ.

4. إعادة تأھیل دور رعایة األطفال والمسنیین من أجل استیعاب األطفال والمسنیین وذوي االحتیاجات الخاصة . 

توصیات قطاع ادارة وتنسیق المخیمات

1. ضرورة دعم الوحدة التنفیذیة في بناء القدرات في 477 مخیما لتتمكن من القیام بدورھا اإلداري في ھذه المخیمات.

2. ضرورة تأھیل ومساعدة الجھات  الحكومیة ومنھا الوحدة التنفیذیة في التخطیط اإلنساني وتحدید وتقییم التدخالت .

3. االلتزام باستراتیجیة الخروج للمنظمات عند انتھاء فترة المشاریع وبما یضمن استمرار الخدمات المقدمة من تلك المشاریع

4. العمل على وضع الیة للتواصل الفعال بین األطراف العاملة في العمل اإلنساني والجھات الحكومیة والمجتمع والمانحین والطرف 

الثالث لتقییم التدخالت ومدى االستفادة منھا في مجتمع النازحین

5. ضرورة ربط المساعدات المقدمة للنازحین في المنازل والمخیمات بتقدیم مساعدات مماثلة للمجتمع المضیف وبما یضمن عدم 

وجود توتر بین المجتمع المضیف والنازحین 

6. یجب العمل على إیجاد الیة موحدة تضمن التوزیع العادل للمساعدات اإلنسانیة بین النازحین في المخیمات و المنازل .

7. العمل مع الوحدة التنفیذیة على تطویر السیاسة الوطنیة لمعاجلة النزوح لتصبح مواكبة للوضع الجدید لعملیة النزوح .

8. مساعدة الوحدة على إنشاء نظام تسجیل موحد لتسجیل النازحین واحتیاجاتھم بما یوفر المعلومات الالزمة للتخطیط اإلنساني.

9. مساعدة الوحدة على إنشاء نظام تتبع المساعدات بما یضمن عدم تكرار المشاریع وعدم ازدواجیة المستفیدین ویؤدي إلى شمولیة 

المساعدات .

التوصيات
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توصیات قطاع المیاه واإلصحاح البیئي

1. العمل على إیجاد الیة لتوفیر میاه صالحة للشرب في جمیع المخیمات حیث وجد أن اغلب المخیمات تعاني من مشكلة عدم توفر 
میاه صالحة للشرب.

2. دعم المؤسسة العامة للمیاه والصرف الصحي للقیام بدورھا في توفیر المیاه الصالحة للشرب للمخیمات والنازحین في البیوت.
3. إعادة تأھیل مشاریع المیاه القریبة من المخیمات حتى تصبح مصدر دائم لتزوید المخیمات بالمیاه.

4. دعم صنادیق النظافة في المناطق التي فیھا نازحین للقیام بدورھا في رفع المخلفات ونقلھا وردم بؤر نقل االمراض.
5. توفیر میاه صالحة للشرب في المخیمات لعدد 188 مخیما حیث وجد ان ھذه المخیمات تعاني من نقص حاد في میاه الشرب.

توصیات قطاع المأوى

1. یجب إیجاد الیة خاصة تھدف الى تقدیم مساعدات مالیة لألسر النازحة التي تسكن في منازل مستأجرة وفي المجتمع المضیف 
حیث وجد أن 154417أسرة تسكن في المجتمع المضیف و212325 أسرة تسكن في منازل مستأجرة و(5485) مستضافة لدى 

اسر نازحة أخرى داخل المخیمات.
2. ضرورة توفیر مأوى انتقالي لعدد 39534 اسرة منھم 1967 أسرة بال مأوى و37567 اسرة تسكن في مأوى مؤقت وطارئ
3. العمل على دعم الوحدة التنفیذیة إلیجاد أراض خاصة إلقامة المخیمات بعیدا عن مخاطر السیول والفیضانات حیث وجد أن 

(289) مخیم بنسبة %58 من المخیمات مھددة بالسیول والفیضانات.
4. توفیر مصادر امنة تستخدم في الطبخ (مثل غاز الطبخ المنزلي) حیث وجد ان (33801) اسرة من االسر في المخیمات تعتمد 

على الفحم والحطب وھذا یؤدي الى اضرار صحیة وحرائق داخل المخیمات.
5. توفیر مصادر للطاقة البدیلة (الطاقة الشمسیة) في المخیمات حیث وجد ان (11127) اسرة تعتمد على الجاز والشموع كمصدر 

لإلضاءة.
6. العمل مع الوحدة التنفیذیة على وضع الیھ لمنع الحریق في المخیمات.
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توصیات قطاع الصحة

1. العمل من خالل وزارة الصحة على تأھیل المستشفیات والمراكز الصحیة في المناطق التي یتواجد فیھا نازحین بحیث تتمكن 

من تقدیم خدمات للنازحین.

2. العمل من خالل وزارة الصحة والجھات المعنیة للقضاء على مسببات انتقال االمراض المعدیة.

3. العمل على توفیر مراكز صحیة في المخیمات مدعمة بكادر طبي حیث وجد ان (26102) یعانون من االمراض المعدیة كما 

وجد ان (479) مخیما ال یتواجد فیھ عیادة ثابتة.

4. زیادة عدد العیادات المتنقلة في المخیمات حیث أظھرت النتائج بان (403) مخیما ال یتوفر فیھا عیادة متنقلة

الذین یعانون من امراض مزمنة حیث وجد ان  للنازحین  الیة تعمل على توفیر العالجات والرعایة الصحیة الالزمة  5. إیجاد 

(26253) فرد من النازحین في المخیمات یعانون من امراض مزمنة.

6. زیادة عدد حمالت التوعیة الصحیة في المخیمات.

7. العمل على إیجاد الیة لمساعدة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة حیث أظھرت التوصیات بان (2879) طفل نازح من ذوي 

االحتیاجات الخاصة.

8.  إیجاد الیة لمساعدة األطفال الذین یعانون من سوء التغذیة حیث وجد ان (4089) طفل یعاني من سوء التغذیة من الدرجة 

األولى بمعدل طفل واحد مصاب بسوء التغذیة الحاد (الدرجة االولى) من بین 10 أطفال في المخیمات.

9. العمل من خالل وزارة الصحة على تلقیح النازحین ضد كوفید 19

10. التنسیق مع وزارة الصحة من أجل دعم المراكز الصحیة لتقدیم خدمات التحصین لألطفال ضد األمراض المعدیة .       

توصیات قطاع األمن الغذائي

1. ضرورة تنفیذ مسح شامل لمعرفة االسر النازحة التي تعاني من انعدام االمن الغذائي وغیر مشمولة في مساعدات برنامج الغذاء 

العالمي وبرنامج المساعدات النقدیة وضمھا ضمن المستھدفین حیث وجد ان (285388) اسرة نازحة في المنازل ال یتوفر لھا 

غذاء و (34333) اسرة نازحة تسكن في المخیمات تقول انھا تعاني من انعدام االمن الغذائي  

2. العمل على تبني مشاریع مدرة للدخل وتساعد النازحین على توفیر االمن الغذائي باالعتماد على الذات.

3. دعم الجھات المعنیة باألمن الغذائي لتصبح قادرة على القیام بمھامھا في توفیر االمن الغذائي .

4. االھتمام بصید األسماك  كأحد اھم مصادر االمن الغذائي كون كثیر من النازحین یعملون بصید األسماك  والعمل على دعم 

الصیادین وأنشاء بنیة تحتیة كمرافئ االصطیاد وتوفیر ثالجات لحفظ األسماك .
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توصیات قطاع التعلیم

1. العمل من خالل وزارة  التربیة  و التعلیم على توسیع المدارس القریبة من المخیمات وفي نطاق تواجد النازحین لتصبح قادرة على 

استیعاب الطالب النازحین.

2. التوسع في انشاء مدارس جدیدة في المدن التي استقبلت النازحین لتكون قادرة على استیعاب الطالب الغیر ملتحقین بالمدارس .

3. تبني برامج تدریبیة للكادر التعلیمي التابع لوزارة التربیة والتعلیم من اجل تحسین جودة التعلیم وتوفیر العوامل المساعدة على قیام 

الكادر بمھامھ كما یجب.

4. توفیر مدارس للتعلیم األساسي في المخیمات والعمل على زیادة حمالت التوعیة الخاصة بتحفیز الطالب للتعلیم وااللتحاق بالتعلیم 

من خالل دفع مخصصات مالیة تشجیعیة للطالب حیث وجد ان (114443) طفل غیر ملتحق بالتعلیم منھم 52441 ذكور، 62002 

اناث.

توصیات قطاع الحمایة 

1. توفیر دعم من قبل شركاء العمل اإلنساني لمصلحة األحوال المدنیة لتتمكن من القیام بمھامھا في اصدار الوثائق الرسمیة للنازحین 

حیث أظھرت النتائج بأن (103966) طفل بدون شھادة میالد و(167683) نازح ال یمتلك وثیقة الھویة مما یؤدي الى حرمانھم من 

المساعدات والخدمات 

2. العمل من خالل وزارة الشؤون االجتماعیة والعمل على توفیر مساحات صدیقة للطفل في جمیع المخیمات حیث وجد ان (470) 

مخیما ال یتواجد فیھ مساحة صدیقة للطفل و(114,118) طفل محرمون من خدمة المساحات الصدیقة.

3. العمل من خالل الجھات المختصة على توفیر اخصائي اجتماعي في المخیمات حیث بینت النتائج بان (481) ال یتواجد فیھا 

اخصائي اجتماعي.

4. زیادة خدمات الحمایة في المخیمات حیث أظھرت النتائج بأن( 247) مخیماً ال تتواجد فیھا خدمات الحمایة.
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