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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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 إن استمرار الحرب منذ  أكثر  من ست سنوات  أدى الى نزوح  االالف من األسر واالفراد من المحافظات والمدیریات التي تشھد
 صراعاً الى المحافظات المحررة  مما ضاعف الكلفة االنسانیة  نظرا لحجم الكارثة اإلنسانیة  التي فاقت قدرة الحكومة الیمنیة  على
توفیر حیث   من  المضیفة   المجتمعات  على  التحدیات  من  العدید  برزت  كما  بالتزاماتھا  اإلیفاء  و  الكارثة  تلك  تداعیات   معالجة 
إلدارة التنفیذیة  الوحدة  تحرص  المنطلق  ھذا  ومن  البیئي   واالصحاح  والمیاه  الصحة  وخدمات  والتعلیمیة  االیوائیة    الخدمات 
 مخیمات النازحین ومن خالل شركاءھا على توفیر المأوى والمواد االیوائیة ومعالجة التھدیدات - التي یتعرض لھا النازحون  نتیجة
 التوتر مع المجتمع المضیف-   بالتنسیق مع السلطات المحلیة في المحافظات  من خالل توفیر  احتیاجات النازحین  في مجال
 المأوى والمواد االیوائیة والتعلیم والصحة واالمن الغذائي  والحمایة وتھدف ھذه الدراسة  الى إعطاء صورة واضحة عن احتیاجات
  النازحین في الیمن  ولتحقیق اھداف الدراسة  قسمت  ھذه الدراسة  الى (11) قسم  حیث خصص  القسم األول لالطار المنھجي
 واشتمل على  مقدمة واھداف واھمیة الدراسة ومصادر جمع البیانات ومنھجیة الدراسة فیما اشتمل  القسم الثاني  على  المؤشرات
 الدیموغرافیة وكانت ابرز مؤشراتھ  أن  عدد النازحین في المحافظات  بلغ (445410)  اسرة  بواقع (2827686) فردا
 یتوزع منھم (403381) نازحا في المخیمات و(2424305) نازحا في المنازل.  وخصص القسم الثالث لمؤشرات قطاع
  حاالت الضعف وكانت أبرز مؤشراتھ أن إجمالي حاالت الضعف 547922 حالة منھا (472993) حالة ضعف في المنازل
من طفل  و(2482)  أسرھم  یعیلون  المنازل  في  النازحین  من  طفل  و (15844)  المخیمات  في  ضعف  حالة   و(74929)، 
 النازحین في المخیمات یعیلون اسرھم على كسب العیش في حین بلغ عدد النساء اللواتي كأرباب أسر (36660) اسرة وبینت
 المؤشرات أن (5618) طفل نازح في المخیمات والمنازل غیر مصحوبین بذویھم  واشتمل  القسم الرابع  على مؤشرات ادارة
 وكانت أبرز مؤشراتھ أن عدد المخیمات التي تعمل الوحدة التنفیذیة على ادارتھا 548 مخیما موزعة CCCM مخیمات النازحین
 على 13 محافظة یتواجد فیھا 403381 نازحاً في حین تتلقى الوحدة  التنفیذیة  دعما في بناء القدرات  في 71 مخیما فقط من
 مجموع 548 مخیم  وبنسبة(13%)  ، في حین بلغت عدد التجمعات السكنیة والتي تضم نازحین المنازل 902 تجمع  موزعة
 على 13 محافظة و ( 108) مدیریة   حیث یتواجد فیھا 2,424,305،  وبلغت عدد االسر المھددة بالطرد (26234) اسرة
  وبواقع (66%) من االسر النازحة التي تسكن في المنازل بسبب التوتر مع المجتمع المضیف أما عدد  االسر المھددة بالطرد
 نتیجة عدم القدرة  على دفع ایجارات البیوت التي یسكنوا فیھا  بلغت (51001) اسرة وبواقع (34%)  من اجمالي االسر النازحة
االسر عدد  أن  مؤشراتھ  أھم  وكانت  االیوائیة  والمواد  المأوى  قطاع  مؤشرات  الخامس  القسم   تناول  حین  في  المخیمات   في 
 المستضافة لدى المجتمع المضیف قد بلغت (150453) أسرة بینما االسر التي تسكن في منازل ایجار بلغت (212325) أسرة
 فیما بلغت عدد االسر التي تسكن في مأوى طارئ و(35819) أسرة، أما القسم  السادس اشتمل على مؤشرات المیاه واالصحاح
الماء لھا  یصل  ال  أسرة  و(22071)  للشرب  صالحة  میاه  فیھا  یتواجد  ال  مخیما  وجود (188)  مؤشراتھ  أبرز  وكانت   البیئي 
 بانتظام، ، فیما  خصص القسم  السابع لمؤشرات قطاع  الصحة وكانت أبرز مؤشراتھ وجود (26253) فرداً من النازحین في
 المخیمات یعانون من أمراض مزمنة و(2837) فرداً من ذوي االحتیاجات الخاصة و (4089) طفل یعانون من سوء التغذیة
اظھر حیث  الغذائي  االمن  مؤشرات  تناول  الثامن  القسم  أما  متنقلة،  عیادة  فیھا  توجد  ال  مخیما  و(412)  األولى  الدرجة   من 
 المؤشرات أن (281428) اسرة نازحة ال یتوفر لھا غذاء و(59960) اسرة في المخیمات ال تستلم مساعدات نقدیة مقابل الغذاء
التعلیم سن  في  المخیمات  في  طالباً   (2235) بأن  خاللھ  من  اظھر  والذي  التعلیم  قطاع  لمؤشرات  التاسع  القسم   وخصص 
 ومحرومون من التعلیم و(1783) طالبا في المخیمات غیر ملتحقین بالتعلیم بسبب عدم توفر فصول دراسیة و اشتمل القسم العاشر
 على مؤشرات الحمایة  حیث كانت أبرز مؤشراتھ أن  (247) مخیماً وبنسبة بلغت (42.20%) من اجمالي المخیمات ال یوجد
 فیھا خدمات الحمایة مما یؤدي الى حرمان 305,229 نازح من خدمات الحمایة  وان عدد المخیمات التي ال یتوفر فیھا   مساحات
 صدیقة للطفل  بلغت (470 مخیم) من اجمالي 502 مخیم وبنسبة بلغت 93% أي ان ھناك 114,118 طفل في المخیمات
في میالد  شھادات  لدیھم  تتوفر  ال  ھناك 103966طفل  أن  المسح  نتائج  بینت  كما   الصدیقة  المساحات  خدمة  من    محرمون 
 المخیمات  وان ھناك 167683 نازح في المخیمات ال یملكون وثائق اثبات الھویة الشخصیة. واخیر خصص القسم الحادي عشر

 للنتائج والتوصیات
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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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 مصادر
وأدوات
جمع 

 البيانات 

منهج
الدراسة

أهمية
الدراسة

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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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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سنة19 - 40 أكبر من 60 سنة41 - 60(            ) أكبر من 60 سنة(              )13 - 18



2.1 المقدمة

2.2  عدد االفراد واالسر النازحة في المحافظات 

 تتزاید أعداد النازحین في الیمن من یوم الى اخر كنتیجة حتمیة الستمرار الحرب منذ ست سنوات، حیث یتدفق یومیاً مئات
 النازحین من مناطق سیطرة الملیشیات الحوثیة الى المحافظات المحررة، واعتمادا ًعلى نتائج المسح الشامل للنازحین في
منھم یتوزع  فرداً    2,827,686 و  أسرة    445,410 المحررة  المحافظات  في  النازحین  عدد  بلغ  والمخیمات   المنازل 
للتركیب العمري  للنازحین فأن فئة األطفال في  403,381 نازحاً في المخیمات، 2,424,305 نازحاً في المنازل ،وفقاً 
 الفئات العمریة (-1 الى اقل من 5 سنوات) - (-5اقل 12سنة) (-12 اقل من 18) بلغ عددھم   1,578,811 طفل وبنسبة
 %56  من اجمالي النازحین مما یفرض تحدیات كبیرة  لتوفیر احتیاجاتھم المختلفة من  مأوى  وخدمات صحیة وتعلیم و

  خدمات الحمایة  كونھم فئة غیر منتجة اقتصادیاً تتطلب رعایة واھتمام
 یشتمل ھذا القسم على توزیع النازحین في مخیمات النزوح والمنازل حسب عدد النازحین االفراد واالسر حسب الفئات   
التحلیل یلي  المحررة وفیما  المحافظات  داخلیا في  النازحین   العمریة بھدف إعطاء نظرة عامة دیموغرافیة على مجتمع 

االحصائي للمؤشرات  الدیموغرافیة للنازحین في المنازل والمخیمات بحسب المحافظات

 یوضح الجدول ( 2.2.1) والشكل (2.2.1 )  عدد االفراد واالسر النازحة في  المحافظات والشكل (2.2.1)  نسبة النازحین
من اجمالي النازحین بحسب المحافظات

321039

10101

10978

2753

247

10199

4178

45511

7471

2369

7244

19410

89

3821

445410

2,170,577

53,527

57,538

18,043

988

54,232

20,632

219,053

39,095

14,382

44,864

106,569

684

27,502

2,827,686

76.76%

1.89%

2.03%

0.64%

0.03%

1.92%

0.73%

7.75%

1.38%

0.51%

1.59%

3.77%

0.02%

0.97%

مأرب
لحج
عدن
شبوة

سقطرى
حضرموت

حجة

تعز
أبین

المھرة
الضالع
الحدیدة
البیضاء
الجوف

االجمالي

المحافظة

 جدول( 2.2.1) عدد االفراد واالسر النازحة في  المحافظات

النسبةإجمالي ا¢فرادإجمالي ا¢سر

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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  یتضح من خالل الجدول ( 2.2.1) والشكل (2.2.1 ) ، أن اجمالي عدد النازحین  بلغ 2,827,686   نازحا داخلیا یتوزعون
 في 14 محافظة حیث احتلت محافظة مأرب المرتبة األولى في استقبال النازحین  وبعدد 2,170,577   نازحاً داخلیاً  وبنسبة
 %76.76  من اجمالي النازحین في جمیع المحافظات المحررة فیما بلغت أدنى نسبة للنازحین في محافظة البیضاء بلغت

 0.02 % من اجمالي النازحین في جمیع المحافظات ،والخریطة اآلتیة توضح إنتشار النازحین حسب المحافظات

شكــــل(2.2.1) نسبـــة النازحیـــــــــن مــن اجمـالـــي 
النازحین بحسب المحافظات

شكــــل (2.2.1) 
عدد األســـــــــــر 
واالفــــــــــــــراد 

إجمالي ا¢سر

2,827,686

445410

إجمالي أفراد
النازحين

 76.76مأرب

7.75تعز

3.77الحدیدة

2.03عدن

1.92حضرموت

1.89لحج

الضالع

أبین

الجوف

1.59

1.38

0.97

0.73

0.64

0.51

0.03

0.02

شبوة

المھرة

سقطرى

البیضاء

حجة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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خريطة توضح ا�نتشار الجغرافي للنازحين في المحافظات المحررة 

محافظات قلیلة النزوح
محافظات متوسطة النزوح

محافظات األكثر نزوحاً

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 :عدد االفراد واالسر النازحة في  المنازل والمخیمات )3.2.1(جدول 

 االجمالي المنازل المخیمات

 عدد االفراد عدد االسر االفراد  عدد األسر  األفراد  األسر المحافظة

 39095 7,471 17999 3,436 21096 4,035 أبین
 684 89 0 0 684 89 البیضاء
 106569 19,410 40843 6,891 65726 12,519 الحدیدة
 44864 7,244 35004 5,460 9860 1,784 الضالع
 14382 2,369 12457 2,030 1925 339 المھرة
 219053 45,511 188013 39,308 31040 6,203 تعز
 20632 4,178 0 0 20632 4,178 حجة

 54232 10,199 40967 7,737 13265 2,462 حضرموت
 988 247 0 0 988 247 سقطرى
 18043 2,753 13674 1,962 4369 791 شبوة
 57538 10,978 42596 7,643 14942 3,335 عدن
 53527 10,101 42552 8,069 10975 2,032 لحج

 2170577 321,039 1962698 280,385 207879 40,654 مأرب
 27502 3,821 27502 3,821 0 0 الجوف

اإلجمالي 
 2827686 445,410 2424305 366,742 403381 78,668 الكلي
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یوضح الجدول (2.3.1) والشكل (2.3.1)  عدد االفراد واالسر النازحة في  المنازل والمخیمات  

شكل (2.3.1) عدد النازحین في المنازل والمخیمات

یتضح من خالل الجدول (2.3.1)  والشكل 
النازحة  االسر   عدد  اجمالي  إن   (2.3.1)
بلغت 445,410 أسرة فیما بلغ عدد االفراد  
فـــي  منھــم  یتـــوزع  نـــازح   2827686
یتوزع  بینما  نازح    403381 المخیمات 

2424305 في المنازل 

ا¢فرادا¢سر

المنازل

المخيمات

78668

366742

2424305

2.3  عدد االفراد واالسر النازحة في المنازل والمخيمات

403381

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 :عدد االفراد واالسر النازحة في  المنازل والمخیمات )3.2.1(جدول 

 االجمالي المنازل المخیمات

 عدد االفراد عدد االسر االفراد  عدد األسر  األفراد  األسر المحافظة

 39095 7,471 17999 3,436 21096 4,035 أبین
 684 89 0 0 684 89 البیضاء
 106569 19,410 40843 6,891 65726 12,519 الحدیدة
 44864 7,244 35004 5,460 9860 1,784 الضالع
 14382 2,369 12457 2,030 1925 339 المھرة
 219053 45,511 188013 39,308 31040 6,203 تعز
 20632 4,178 0 0 20632 4,178 حجة

 54232 10,199 40967 7,737 13265 2,462 حضرموت
 988 247 0 0 988 247 سقطرى
 18043 2,753 13674 1,962 4369 791 شبوة
 57538 10,978 42596 7,643 14942 3,335 عدن
 53527 10,101 42552 8,069 10975 2,032 لحج

 2170577 321,039 1962698 280,385 207879 40,654 مأرب
 27502 3,821 27502 3,821 0 0 الجوف

اإلجمالي 
 2827686 445,410 2424305 366,742 403381 78,668 الكلي
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جدول (2.3.1) والشكل (2.3.1)  عدد االفراد واالسر النازحة في  المنازل والمخیمات  



4035

89

12519

1784

339

6203

4178

2462

247

791

3335

2032

40654

78668

21096

684

65726

9860

1925

31040

20632

13265

988

4369

14942

10975

207879

403381

ا¢فرادا¢سرالمحافظة

     جدول (2.4.1)  عدد االسر واالفراد في المخیمات حسب الحافظات

یوضح الجدول  (2.4.1)  عدد االسر واالفراد  في مخیمات النزوح وبحسب المحافظات

2.4 االسر واالفراد النازحون في المخيمات

أبین

البیضاء

الحدیدة

الضالع

المھرة

تعز

حجة

حضرموت

سقطرى

شبوة

عدن

لحج

مأرب

اإلجمالي الكلي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 :عدد االفراد واالسر النازحة في  المنازل والمخیمات )3.2.1(جدول 

 االجمالي المنازل المخیمات

 عدد االفراد عدد االسر االفراد  عدد األسر  األفراد  األسر المحافظة

 39095 7,471 17999 3,436 21096 4,035 أبین
 684 89 0 0 684 89 البیضاء
 106569 19,410 40843 6,891 65726 12,519 الحدیدة
 44864 7,244 35004 5,460 9860 1,784 الضالع
 14382 2,369 12457 2,030 1925 339 المھرة
 219053 45,511 188013 39,308 31040 6,203 تعز
 20632 4,178 0 0 20632 4,178 حجة

 54232 10,199 40967 7,737 13265 2,462 حضرموت
 988 247 0 0 988 247 سقطرى
 18043 2,753 13674 1,962 4369 791 شبوة
 57538 10,978 42596 7,643 14942 3,335 عدن
 53527 10,101 42552 8,069 10975 2,032 لحج

 2170577 321,039 1962698 280,385 207879 40,654 مأرب
 27502 3,821 27502 3,821 0 0 الجوف

اإلجمالي 
 2827686 445,410 2424305 366,742 403381 78,668 الكلي
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شكل (2.4.1) عدد االسر االفراد في المخیمات حسب المحافظات

 یتضح من خالل الجدول  (2.4.1)  والشكل  (2.4.1) عدد االفراد النازحین في المخیمات في 13 محافظة 
المحررة  المحافظات  في جمیع  المخیمات  في  النازحة  االسر  بلغت عدد  فیما  فرد   (403381) بلغ  محررة 
78668أسرة  احتلت محافظة مأرب المرتبة األولى في عملیة النزوح حیث یتركز فیھا  نسبة( %51) بواقع 
نسبة  في  محافظة  اخر  احتلت  فیما  المحافظات  ببقیة  مقارنة  المخیمات  في  النازحین  من  (207879فرد) 
النازحین في المخیمات محافظة البیضاء بنسبة %0.17  واحتلت الحدیدة المرتبة الثانیة في عملیة النزوح في 
المخیمات وبنسبة %16.29 وتراوحت نسبة النازحین في محافظات (تعز – ابین – حجة- عدن – حضرموت  

- شبوة - الضالع - المھرة  ) (7.69%-1.08%) 

������

������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

مأرب

الحدیدة

تعز

أبین

حجة

عدن

حضرموت

لحج

الضالع

شبوة

المھرة

سقطرى

البیضاء

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

١٩ - ٤٠ -٥سنة ١٢ )سنة ٥-سنة 
(سنوات

١٣- ١٨ ٦٠-٤١سنة اطفال اقل من سنة
عام

سنة٦٠فوق 

عدد النازحین حسب الفئات العمریة) 2.5.1(شكل 
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یوضح الجدول ( 2.5.1 ) والشكل (2.5.1) عدد االسر واالفراد النازحون في المنازل والمخیمات حسب الفئات العمریة 

یتضح من خالل الجدول ( 2.5.1 ) والشكل (2.5.1) أن عدد األفراد النازحین في الفئة العمریة من 19 - 40 سنة احتلوا 
المرتبة األولى ، حیث بلغ عددھم 709,213 ، فیما أتى عدد النازحین في الفئات العمریة ( 5 الى 12) ( سنة الى 5) (13 
الى 18) (41 الى 60) احتلوا المرتبة الثانیة ، أما عدد النازحین في الفئات العمریة لألطفال أقل من عام وفوق 60 سنة احتلوا 

المرتبة األخیرة 

 2.5  االسر واالفراد النازحون في المنازل والمخيمات حسب الفئات العمرية

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 المحافظة
) اطفال اقل من عام سنوات 5-سنة  ) ( 12 -سنوات  االجمالي سنة 60فوق  سنة 60-41 سنة 40 - 19 سنة 18 -13 (5

  انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر
 40275 850 772 3538 3276 4705 4263 3194 3399 3439 3428 3889 3083 1233 1206 أبین

 98391 2459 2264 6554 6376 12148 11442 8274 7826 8367 8812 8466 8397 3577 3429 الحدیدة
 45380 924 892 3151 2981 6142 5665 3653 3609 3875 3961 3857 3721 1507 1442 الضالع
 14503 325 301 1041 1012 1827 1743 1159 1192 1217 1231 1291 1209 489 466 المھرة
 217695 4869 4616 16055 15580 27758 26296 17365 17563 18653 18896 17702 17257 7617 7468 تعز

 55058 1334 1393 4355 4173 6938 6443 4505 4379 4603 4661 4626 4212 1747 1689 حضرموت
 18316 430 403 1331 1290 2263 2156 1469 1471 1526 1592 1519 1533 659 674 شبوة
 58469 1357 1252 4157 4183 7620 7185 4740 4771 5046 5120 4613 4503 1961 1961 عدن
 54202 1240 1175 3964 3869 6923 6495 4578 4737 4566 4651 4374 4268 1710 1652 لحج
 2176598 49901 47827 161600 157375 282304 267203 173376 173045 181627 183606 177320 171102 76424 73888 مأرب
 19652 444 489 1311 1329 2317 2264 1437 1565 1776 1822 1655 1669 753 821 حجة

 27502 632 604 2033 1978 3544 3352 2198 2198 2308 2335 2253 2171 962 934 الجوف
 593 31 24 54 29 54 29 81 52 52 61 25 22 42 37 البیضاء
 1052 1 1 129 124 31 103 86 112 71 92 67 87 82 66 سقطرى
 2,827,686 64,797 62,013 209,273 203,575 364,574 344,639 226,115 225,919 237,126 240,268 231,657 223,234 98,763 95,733 االجمالي

 

١٩ - ٤٠ -٥سنة ١٢ )سنة ٥-سنة 
(سنوات

١٣- ١٨ ٦٠-٤١سنة اطفال اقل من سنة
عام

سنة٦٠فوق 

عدد النازحین حسب الفئات العمریة) 2.5.1(شكل 

11 17الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



أبین

الحدیدة

 الضالع
المھرة

 تعز

حضرموت
شبوة
عدن

لحج
مأرب
الجوف

اإلجمالي
النسبة

1242

2817

2406

860

12960

2826

943

2933

2930

135073

1896

166886

0.07

2892

6573

5623

2003

30249

6584

2201

6842

6849

315612

4424

389852

0.16

3041

6895

5908

2103

31751

6925

2310

7194

7185

331281

4643

409236

0.17

2878

6527

5600

1988

30062

6549

2186

6815

6804

313782

4396

387587

0.16

4516

10245

8784

3124

47138

10276

3424

10679

10675

492335

6896

608092

0.25

2619

5952

5109

1820

27426

5964

1995

6217

6202

286375

4011

353690

0.15

810

1834

1575

560

8429

1844

615

1917

1908

88241

1236

108969

0.04

فوق 60 سنة41 - 60 سنة19 - 40 سنة13 - 18 سنة5 - 12 سنةسنة - 5 سنواتأقل من عامالمحافظة

جدول (2.6.1) الفئات العمرية للنازحين في المنازل

یوضح الجدول ( 2.6.1 ) والشكل (2.6.1) عدد النازحین في المنازل بحسب الفئات العمریة 

شكل (2.6.1) الفئات العمریة لالفراد النازحین في المنازل

 2.6  عدد النازحين في المنازل بحسب الفئات العمرية

0.25

40 - 19 12 - 5 5 - 1 18 - 13 60 - 41 أطفال أقل من عام فوق 60 سنة

0.17 0.16 2.16 0.15

0.07

0.04

أطفال أقل من عام

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن 

 

١٩ - ٤٠ -٥سنة ١٢ )سنة ٥-سنة 
(سنوات

١٣- ١٨ ٦٠-٤١سنة اطفال اقل من سنة
عام

سنة٦٠فوق 

عدد النازحین حسب الفئات العمریة) 2.5.1(شكل 
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محافظات  في  النزوح  مخیمات  في  والنوع  العمریة  الفئات  بحسب  النازحین  عدد   (2.7.1) الجدول  یوضح 
الجمھوریة

أبین
الحدیدة
الضالع
المھرة
تعز

حضرموت
شبوة
عدن
لحج

مأرب
حجة

البیضاء
سقطرى

االجمالي

النسبة

594

2041

257

42

1082

295

208

517

211

7408

821

37

66

13579

3.37%

603

2148

286

53

1043

315

182

472

221

7831

753

42

82

14031

3.48%

1664

5172

961

225

2416

985

453

1141

908

16230

1669

22

87

31933

7.92%

2416

5118

994

272

2294

1269

398

1133

885

16580

1655

25

67

33106

8.21%

1900

5343

989

174

2922

1176

430

1499

1037

16907

1822

61

92

34352

8.52%

1926

4941

939

171

2876

1163

378

1473

995

17045

1776

52

71

33806

8.38%

1960

4562

807

197

2527

1106

378

1364

1335

16169

1565

52

112

32134

7.97%

1755

5011

855

166

2339

1229

376

1332

1176

16470

1437

81

86

32313

8.01%

1755

5011

855

166

2339

1229

376

1332

1176

16470

1437

81

86

32313

12.17%

2383

6883

1627

220

3521

1658

507

2139

1436

29271

2317

54

31

52047

12.90%

1983

3445

462

115

2059

1231

307

1119

809

16135

1329

29

124

29147

7.23%

2212

3533

561

118

2150

1333

319

1004

822

16465

1311

54

129

30011

7.44%

376

1369

122

27

501

490

102

315

245

4698

489

24

1

8759

2.17%

436

1520

119

39

555

393

116

376

270

4789

444

31

1

9089

2.25%

22277

57548

10375

2045

29680

14090

4642

15871

11657

213899

19652

593

1052

403381

المحافظة
فوق 60 سنة41 - 60 سنة19 - 40 سنة13 - 18 سنة5 - 12 سنةسنة - 5 سنواتأقل من عام

 جدول (2.7.1) عدد النازحين بحسب الفئات العمرية والنوع في مخيمات النزوح في محافظات
الجمهورية

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر
ا�جمالي

یتبین من الجدول ( 2.6.1 ) والشكل البیاني (2.6.1) والتي توضح عدد الفئات العمریة للنازحین في المنازل 
حیث یظھر جلیا بان (%25) من عدد االفراد النازحین في المنازل ھم من ذوي الفئة العمریة (40-19) سنة 
تلیھا الفئة العمریة (12-5) سنة والتي سجلت (%17) من اجمالي عدد األفراد النازحین الساكنین في المنازل 
ثم الفئات العمریة (5-1) سنوات و (18-13) سنة بنسبة (%16) من اجمالي عدد االفراد بینما الفئات العمریة 
(اقل من عام) و (فوق 60) سجلت اقل النسب (%7) و (%4) على التوالي. ھذا یوضح بان الفئة العمریة 

المتوسط (40-12) تشكل أكثر من (%50) من اجمالي عدد االفراد النازحین في المنازل.

2.7  عدد النازحين بحسب الفئات العمرية والنوع في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن 
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یتضح من خالل الجدول (2.7.1)  والشكل (2.7.1)  أن  عدد النازحین یتركزون في الفئة العمریة  (-19 
40 سنة ) بنسبة 25.07  فیما تراوحت نسبة النازحین في الفئات العمریة  ( سنة 5- سنوات) (5سنوات12) 
(13 سنة 18-) (60-41سنة) بـ 14.67 % كحد أدنى و %16.12 كحد أعلى فیما مثل النازحین في الفئات 
العمریة أطفال أقل من عام   النازحین في الفئة العمریة 60 سنة فأكثر بنسب متدنیة بلغت 6.84% 4.42% 

على التوالي.

شكل (2.7.1 ) نسبة النازحین حسب الفئات العمریة

40 - 19 12 - 5 5 - 1 18 - 13 60 - 41 أطفال أقل من عام فوق 60 سنة

%16.90

%25.07

%16.12 %15.98 %14.67

%6.84

%4.42

أطفال أقل من عام

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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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3.1 المقدمة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

تتمثل حاالت الضعف في الحاالت اآلتیة: (األطفال غیر المصحوبین، األطفال  المنفصلین - كبار السن غیر المصحوبین بذویھم - أطفال كأرباب أسر 

- حاالت مرضیة مزمنة - اإلعاقة الذھنیة - النساء كربات أسر – الحوامل – األرامل – الممرضات – المطلقات - النساء المعنفات - حاالت مرضیة 

خطیرة - اإلعاقة الجسدیة - سوء التغذیة)، وتحتاج ھذه الحاالت الى رعایة واھتمام خاص من قبل الحكومة وشركاء العمل اإلنساني، وبما یسھم 

في التخفیف من معاناتھم، وفقاً لنتائج المسح الشامل للنازحین في المنازل ولمخیمات فقد بلغت إجمالي حاالت الضعف 547,941 حالة ضعف 

یتوزع منھم في المنازل 472,993 حالة وبنسبة %19.73 من إجمالي النازحین في المنازل، فیما بلغت حاالت الضعف في المخیمات 74,948 

حالة ضعف من إجمالي النازحین في المخیمات وبنسبة %19، ویالحظ أن نسبة حاالت الضعف على مستوى النازحین في المنازل والمخیمات 

متساویة الى حد ما، حیث بلغت في المتوسط %20، وھي نسبة عالیة تستدعي االھتمام والرعایة بھذه الشریحة، ووفقاً لتقسیم حاالت الضعف 

للنازحین في المنازل فإن عدد األطفال الذین یقوموا بإعالة أسرھم ( كأرباب أسر) بلغوا 15,665 طفل منھم 12,560 طفل من الذكور 3,104 طفلة 

من اإلناث، أما فیما یخص النازحین في المخیمات فقد بلغ عدد األطفال الذین یقوم بإعالة أسرھم (كأرباب أسر) 2,482 طفل منھم 1,990 من 

الذكور و492 من اإلناث األمر الذي یتطلب دعم تلك األسر وتوفیر احتیاجاتھم من خالل دعمھم في إنشاء المشاریع الصغیرة والمتوسطة لتحسین 

مستواھم المعیشي ومساعدتھم في الدفع بأطفالھم لاللتحاق بالتعلیم وبما یضمن الحد من مؤشرات ارتفاع حاالت الضعف بین أوساط النازحین، 

بھدف توضیح واقع مؤشرات حاالت الضعف بین أوساط النازحین في المنازل والمخیمات،  ویتناول ھذا القسم  تحلیل واقع مؤشرات حاالت الضعف 

للنازحین في المنازل والمخیمات وبحسب المحافظات وكما یلي:

3.2 حاالت الضعف للنازحين في المنازل والمخيمات

یوضح الجدول (3.2.1) والشكل (3.2.1) حاالت الضعف للنازحین في المنازل والمخیمات حسب المحافظات

 

ةالمحافظ  سقطرى البیضاء حجة مأرب لحج عدن شبوة حضرموت تعز المھرة الضالع الحدیدة أبین 
جمالي إ

حاالت 
 الضعف

األطفال (الذكور) 
 3583 0 10 4 2851 69 78 20 68 260 18 78 78 49 الغیر مصحوبین

الفتیات الغیر 
 1980 0 6 2 1571 42 31 12 35 147 10 37 40 47 مصحوبات

األطفال (الذكور) 
 8591 43 12 30 6789 149 160 56 178 650 46 130 201 147 المنفصلین

الفتیات 
 6886 37 18 16 5397 129 128 45 127 512 34 115 150 178 المنفصالت

كبار السن 
الذكور غیر 
 مصحوبین

51 93 80 19 384 82 30 77 80 3390 23 10 0 4319 

كبار السن إناث 
 3690 0 10 14 2868 66 68 25 75 345 17 72 73 57 غیر مصحوبات

طفال (الذكور) أ
 14550 0 8 69 11386 324 271 112 328 1111 98 218 381 244 كأرباب لألسرة

 كرباتتیات ف
 3596 0 0 6 2854 63 65 24 63 326 40 50 56 49 لألسرة

 كرباتالنساء 
 41989 0 1 145 32561 934 903 268 729 3547 223 672 1381 625 لألسرة

 79347 54 42 768 61711 1410 1697 489 1550 6190 383 1287 2714 1052 النساء الحوامل
النساء 

 135557 42 55 1421 105589 2418 2839 816 2476 10826 706 2231 4316 1822 المرضعات

 53966 7 12 244 42351 979 1076 327 1024 4246 260 948 1723 769 النساء األرامل

 15150 0 1 25 11940 292 316 121 333 1175 81 255 368 243 النساء المطلقات

 5985 0 0 20 4683 108 193 52 167 487 37 78 99 61 النساء المعنفات
مراض األ

 77604 39 16 398 60241 1568 1761 551 1865 6130 362 1278 2382 1013 المزمنة
مراض األ

 13841 5 10 125 10639 242 361 82 298 1183 65 212 384 235 الخطیرة

 15048 0 9 158 11566 289 346 109 312 1280 79 221 463 216 اإلعاقة الذھنیة

عاقة الجسدیةاإل  266 515 326 98 1579 415 136 430 350 15777 150 5 9 20056 
سوء التغذیة 

 42203 3 26 355 32547 716 918 441 1008 3385 193 676 1218 717 الحاد

جمالياإل  7841 16635 8964 2769 43763 11133 3716 11718 10228 426711 3973 251 239 547941 
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یتضح من خالل الجدول (3.2.1) والشكل (3.2.1) أن عدد النساء المرضعات احتلت المرتبة األولى في حاالت الضعف بین أوساط النازحین في 

المنازل والمخیمات، حیث بلغت عدد النساء المرضعات 135,557 امرأة مما یتطلب رعایتھن واالھتمام بھن وتوفیر خدمات األمومة لھن، وفیما 

یخص مؤشرات اإلعالة  یالحظ أن 14,550 أطفال (ذكور) كأرباب أسر أما الفتیات (اإلناث)  كربات أسر 3,596 طفل، وفیما یخص مؤشرات 

بقیة  وتراوحت   20,056 جسدیة  بإعاقة  المصابین  عدد  بلغ  فیما  فرد   15,048 یبلغوا  الذھنیة  اإلعاقة  ذوي  أن  یالحظ  الخاصة  االحتیاجات 

المؤشرات األخرى لحاالت الضعف (8,591 - 1,980  حالة ) وھي مؤشرات عالیة جداً مما یتطلب تدخالً عاجالً لرعایة تلك الفئة.

النساء المرضعات
النساء الحوامل

األمراض المزمنة
النساء األرامل

سوء التغذیة الحاد
النساء كأرباب لألسرة

اإلعاقة الجسدیة
النساء المطلقات

اإلعاقة الذھنیة
أطفال (الذكور) كأرباب لألسرة

األمراض الخطیرة
األطفال (الذكور) المنفصلین

الفتیات المنفصالت
الفتیات المعنفات

كبار السن الذكور غیر مصحوبین

كبار السن إناث غیر مصحوبات

فتیات كأرباب لألسرة
األطفال (الذكور) الغیر مصحوبین

الفتیات الغیر مصحوبات

135557
39347
77604
53966
42203
41989
20056
15150
15048
14550
13841
8591
6886
5985
4319
3690
3596
3583
1980

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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3.3  حاالت الضعف للنازحين في المنازل حسب المحافظات

یوضح الجدول والشكل (3.3.1) حاالت الضعف في المنازل حسب المحافظات:

یوضح الشكل (3.3.1) حاالت الضعف في المنازل حسب المحافظات:

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

472,993 حالة ضعف  بلغت  المنازل  الجدول (3.3.1) والشكل (3.3.1)، أن إجمالي حاالت الضعف في  یتضح من خالل 
وبنسبة إجمالیة بلغت %19.73 من إجمالي النازحین في المنازل، كما أن جمیع نسبة حاالت الضعف على مستوى المحافظات 
بلغت في المتوسط %19 وھي نسبة عالیة جداً مقارنة بحجم النازحین في المنازل مما یتطلب االھتمام بھذه الشریحة وتوفیر 
احتیاجاتھم والعمل على إیجاد الحلول المناسبة وبما یفضي الى الحد من توسع ھذه الحاالت ومعالجة األسباب التي تؤدي الى 

توسع حاالت الضعف.

مأرب

لحج

عدن

شبوة
حضرموت

تعز

المھرة

الضالع

الحدیدة

أبین

387348

8380

8402

2694
8082

37104

2460

6910

8061

3552

19.74%

19.69%

19.72%

19.70%
19.73%

19.73%

19.75%

19.74%

19.74%

19.73%

1962697.85

42551.67

42596.28

13673.77
40966.63

188013.43

12456.87

35004.16

40843.16

17998.58

 : حاالت الضعف للنازحین في المنازل)3.2.1جدول ( 
 النسبة حاالت الضعف جمالي حاالت الضعفإ النازحین في المنازل المحافظة

 %19.73 3552 17999 أبین

 %19.74 8061 40843 الحدیدة

 %19.74 6910 35004 الضالع

 %19.75 2460 12457 المھرة

 %19.73 37104 188013 تعز

 %19.73 8082 40967 حضرموت

 %19.70 2694 13674 شبوة

 %19.72 8402 42596 عدن

 %19.69 8380 42552 لحج

 %19.74 387348 1962698 مأرب

 472993 إجمالي حاالت الضعف 
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0.01 0.00
0.02 0.01 0.01 0.01

0.03
0.01

0.08

0.14

0.25

0.10

0.03
0.01

0.14

0.03 0.03
0.04

0.08

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

األطفال 
)  الذكور(

الغیر 
مصحوبین

الفتیات 
الغیر 

مصحوبات

األطفال 
)  الذكور(

نالمنفصلی

الفتیات 
تالمنفصال

كبار السن
الذكور 
غیر 

مصحوبین

كبار السن
إناث غیر 
مصحوبات

أطفال 
)  الذكور(

كأرباب 
لألسرة

فتیات 
كأرباب 
لألسرة

النساء 
كأرباب 
لألسرة

النساء 
الحوامل

النساء 
المرضعات

النساء 
األرامل

النساء 
المطلقات

النساء 
المعنفات

االمراض 
المزمنة

االمراض 
الخطیرة

اإلعاقة 
الذھنیة

االعاقة 
الجسدیة

سوء 
التغذیة 

الحاد

3.4  حاالت الضعف للنازحين في المنازل

یوضح الجدول (3.4.1) والشكل (3.4.1) حاالت الضعف للنازحین في المنازل

شكل رقم (3.4.1): حـــاالت الضعــــف بین االفراد النازحین في المنازل

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

اجمالي حاالت  مأرب لحج عدن شبوة حضرموت تعز المھرة الضالع الحدیدة أبین المحافظة
 النسبة الضعف

 0.01 3093 2532 55 55 18 53 243 16 45 53 23 األطفال (الذكور) الغیر مصحوبین

 0.00 1709 1400 30 30 10 29 134 9 25 29 13 الفتیات الغیر مصحوبات

 0.02 7416 6073 131 132 42 127 582 39 108 126 56 األطفال (الذكور) المنفصلین

 0.01 5944 4867 105 106 34 102 466 31 87 101 45 الفتیات المنفصالت

 0.01 3734 3060 66 66 21 64 292 19 55 63 28 كبار السن الذكور غیر مصحوبین

مصحوباتكبار السن إناث غیر   24 54 47 17 250 54 18 57 57 2616 3194 0.01 

 0.03 12560 10285 223 223 72 215 986 65 183 214 94 أطفال (الذكور) كأرباب لألسرة

 0.01 3104 2542 55 55 18 53 244 16 45 53 23 فتیات كأرباب لألسرة

 0.08 36244 29681 642 644 206 619 2843 189 530 618 272 النساء كأرباب لألسرة

 0.14 68490 56091 1213 1216 390 1170 5372 356 1001 1167 514 النساء الحوامل

 0.25 117009 95825 2072 2078 666 1999 9178 609 1710 1994 878 النساء المرضعات

 0.10 46582 38148 825 827 265 796 3654 242 681 794 350 النساء األرامل

 0.03 13077 10710 232 232 74 223 1026 68 191 223 98 النساء المطلقات

 0.01 5166 4231 92 92 29 88 405 27 75 88 39 النساء المعنفات

 0.14 66990 54859 1187 1191 382 1145 5255 348 978 1142 503 االمراض المزمنة

 0.03 11948 9784 212 212 68 204 937 62 175 204 90 االمراض الخطیرة

 0.03 12990 10637 230 231 74 222 1019 68 190 221 98 اإلعاقة الذھنیة

 0.04 17313 14177 307 308 99 296 1358 90 253 295 130 االعاقة الجسدیة

 0.08 36430 29830 646 647 208 623 2860 189 531 622 274 سوء التغذیة الحاد

 1 478420 387348 8380 8402 2694 8082 37104 2460 6910 8061 3552 اإلجمالي 

فتیات كربات لألسرة
النساء كربات لألسرة

472993
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3.5 حاالت الضعف في المخيمات حسب المحافظات

یتبین من الجدول (3.4.1) والشكل البیاني (3.4.1) والتي توضح حاالت الضعف بین األفراد النازحین في المنازل بأن 
النساء المرضعات تشكل النسبة األعلى من بین حاالت الضعف (%25)، تلیھا النساء الحوامل وذوي األمراض المزمنة 
بنسبة (%14)، فیما النساء األرامل تشكل (%10) من بین حاالت الضعف، بینما النساء التي تعیل أسرة وحاالت سوء 
التغذیة تشكل نسبة (%8) من حاالت الضعف بین االفراد النازحین في المنازل، أما بقیة النسب تراوحت بین (%4) إلى 
(%1) تمثلت في اإلعاقة الجسدیة (%4) واإلعاقة الذھنیة (%3) واألمراض الخطیرة (%3) والنساء المطلقات (3%) 

واألطفال الذكور كأرباب أسر (%3) واألطفال الذكور المنفصلین (%2) بینما سجلت بقیة الفئات نسبة (1%).

یوضح الجدول (3.5.1) عدد حاالت الضعف في المخیمات حسب المحافظات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 )  :  عدد النازحین بحسب حاالت الضعف في مخیمات النزوح3.4.2جدول ( 

 المحافظة

األطفال 
(الذكور) 

الغیر 
 مصحوبین

الفتیات 
الغیر 

 مصحوبات

األطفال 
(الذكور) 
 المنفصلین

الفتیات 
 المنفصالت

كبار السن 
الذكور 
غیر 

 مصحوبین

كبار السن 
إناث غیر 
 مصحوبات

أطفال 
(الذكور) 
كأرباب 

 سرةلأل

فتیات 
كأرباب 
 لألسرة

النساء 
كأرباب 
 لألسرة

النساء 
 الحوامل

النساء 
 المرضعات

النساء 
 األرامل

النساء 
 المطلقات

النساء 
 المعنفات

االمراض 
 المزمنة

االمراض 
 الخطیرة

اإلعاقة 
 الذھنیة

االعاقة 
 الجسدیة

سوء 
التغذیة 

 الحاد

اجمالي 
حاالت 
 الضعف

 4270 443 136 118 145 510 22 145 419 944 538 353 26 150 33 23 133 91 34 26 أبین

 8574 596 220 242 180 1240 11 145 929 2322 1547 763 3 167 19 30 49 75 11 25 الحدیدة

 2054 145 73 31 37 300 3 64 267 521 286 142 5 35 25 25 28 22 12 33 الضالع

 309 4 8 11 3 14 10 13 18 97 27 34 24 33 0 0 3 7 1 2 المھرة

 6659 525 221 261 246 875 82 149 592 1648 818 704 82 125 95 92 46 68 13 17 تعز

 3051 385 119 90 94 720 79 110 228 477 380 110 10 113 21 18 25 51 6 15 حضرموت

 1022 233 37 35 14 169 23 47 62 150 99 62 6 40 7 9 11 14 2 2 شبوة

 3316 271 122 115 149 570 101 84 249 761 481 259 10 48 11 11 22 28 1 23 عدن

 1848 70 43 59 30 381 16 60 154 346 197 292 8 101 9 14 24 18 12 14 لحج

 39363 2717 1600 929 855 5382 452 1230 4203 9764 5620 2880 312 1101 252 330 530 716 171 319 مأرب

 3973 355 150 158 125 398 20 25 244 1421 768 145 6 69 14 23 16 30 2 4 حجة

 251 26 5 9 10 16 0 1 12 55 42 1 0 8 10 10 18 12 6 10 البیضاء

 239 3 9 0 5 39 0 0 7 42 54 0 0 0 0 0 37 43 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 74929 5773 2743 2058 1893 10614 819 2073 7384 18548 10857 5745 492 1990 496 585 942 1175 271 490 الكلي

 100 0.08 0.04 0.03 0.03 0.14 0.01 0.03 0.10 0.25 0.14 0.08 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 النسبة

فتیات 
كربات 
لألسرة

النساء
كربات 
لألسرة

4289

74948

جدول (3.5.1) عدد حاالت الضعف في المخیمات حسب المحافظات
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النساء المرضعات

النساء الحوامل

األمراض المزمنة

النساء األرامل

سوء التغذیة الحاد

النساء كأرباب لألسر

اإلعاقة الجسدیة

النساء المطلقات

اإلعاقة الذھنیة

األطفال (الذكور) كأرباب لألسر

األمراض الخطیرة

األطفال (الذكور) المنفصلین

الفتیات المنفصالت

النساء المعنفات

كبار السن الذكور غیر الصحوبین

كبار السن إناث غیر المصحوبات

فتیات كأرباب لألسر

الفتیات غیر المصحوبات

الحوامل  في  عالیة   بدرجة  تركزت  الضعف  حاالت  أن   (3.5.1) والشكل   (3.5.1  ) الجدول  خالل  من  یتضح 
والمرضعات واألمراض المزمنة بنسب بلغت (%24.75، %14.49، %14.16) على التوالي، فیما تركزت حاالت 
الضعف (النساء األرامل وسوء التغذیة والنساء كربات أسر) في الدرجة الثانیة بنسب بلغت (9.85%، 7.70%، 
الذھنیة  واإلعاقة  المطلقات  والنساء  الجسدیة  اإلعاقة   ) في  المتمثلة  الضعف  حاالت  فیما  التوالي،  على   (7.67%
واألطفال  كأرباب عمل  واألمراض المزمنة واالمراض الخطیرة والفتیات المنفصالت النساء والمعنفات وكبار السن 
الذكور واالناث غیر المصحوبین والفتیات غیر المصحوبات ) احتلت المرتبة األخیرة بنسبة تراوحت بین (0.36% 

.(3.66% -

شكل (3.5.1) نسب حاالت الضعف

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

24.75%
14.49%

14.16%
9.85%

7.70%
7.67%

3.66%

2.77%
2.75%
2.66%
2.53%

1.57%
1.26%

1.09%
0.78%

0.66%
0.66%
0.36%
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          الجدول (3.6.1 )  یوضح نسبة حاالت الضعف من اإلجمالي الكلي للنازحین في المخیمات  بحسب المحافظات

3.6  نسبة حاالت الضعف من اجمالي النازحين في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 ت الضعف من اجمالي النازحیننسبة حاال :  ) 3.6.1جد ول (

 النسبة حاالت الضعف األفراد المحافظة
 %20.24 4270 21096 أبین

 %36.70 251 684 البیضاء
 %13.05 8574 65726 الحدیدة
 %20.83 2054 9860 الضالع
 %16.05 309 1925 المھرة
 %21.45 6659 31040 تعز
 %19.26 3973 20632 حجة

 %23.00 3051 13265 حضرموت
 %24.19 239 988 سقطرى
 %23.39 1022 4369 شبوة
 %22.19 3316 14942 عدن
 %16.84 1848 10975 لحج
 %18.94 39363 207879 مأرب

 %19 74929 403381 اإلجمالي الكلي
  

4289

74948

20.33%
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یتضح من خالل الجدول (3.6.1 ) والشكل (3.6.1 ) أن نسبة حاالت الضعف في المخیمات عالیة حیث كانت أعلى 

نسبة لحاالت الضعف في محافظة البیضاء بلغت 36.70 % وبعدد 251 حالة ضعف من إجمالي 684 فرد، فیما 

بلغت أدنى نسبة %13.05 في محافظة الحدیدة وبعدد  8,574 حالة ضعف من إجمالي 65,726 فرد، وتعد نسبة 

حاالت الضعف في جمیع المخیمات بحسب المحافظات مرتفعة حیث بلغت متوسط نسبة الضعف على مستوى جمیع 

الرعایة حاالت  تقدیم  في  یسھم  وبما  اإلنساني  العمل  قبل شركاء  من  عاجالً  تدخالً  یتطلب  مما   21% المحافظات 

الضعف والعمل على معالجة األسباب التي تؤدي الى تزایدھا.

 ت الضعف من اجمالي النازحیننسبة حاال :  ) 3.6.1جد ول (

 النسبة حاالت الضعف األفراد المحافظة
 %20.24 4270 21096 أبین

 %36.70 251 684 البیضاء
 %13.05 8574 65726 الحدیدة
 %20.83 2054 9860 الضالع
 %16.05 309 1925 المھرة
 %21.45 6659 31040 تعز
 %19.26 3973 20632 حجة

 %23.00 3051 13265 حضرموت
 %24.19 239 988 سقطرى
 %23.39 1022 4369 شبوة
 %22.19 3316 14942 عدن
 %16.84 1848 10975 لحج
 %18.94 39363 207879 مأرب

 %19 74929 403381 اإلجمالي الكلي
  

یوضح الجدول والشكل (3.6.1 ) حاالت الضعف في المنازل  حسب المحافظات

684

988

4369

13265

14942

31040

9860

21096

20632

207879

10975

1925

65726

البیضاء

سقطرى

شبوة

حضرموت

عدن

تعز

الضالع

أبین

حجة

مأرب

لحج

المھرة

الحدیدة

251

239

1022

3051

3316

6659

2054

4289

3973

39363

1848

309

8574

36.70%

24.19%

23.39%

23.00%

22.19%

21.45%

20.83%

20.33%

19.26%

18.94%

16.84%

16.05%

13.05%
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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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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

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 ا�راضي
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4.1 المقدمة               

 4.2  مؤشر نوع الموقع

یعد قطاع ادارة وتنسیق المخیمات (CCCM) أحد أھم القطاعات التي تعمل الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین على إدارتھا حیث 
أظھرت النتائج أن عدد المخیمات التي تعمل الوحدة التنفیذیة على ادارتھا 548 مخیما موزعة على 14 محافظة یتواجد فیھا 403381 
نازحاً  كما بلغت عدد المخیمات التي تتلقى فیھا الوحدة التنفیذیة دعماً في بناء القدرات (71) مخیما فقط من مجموع 548 مخیم وبنسبة 
مئویة (%13) وبالتالي فإن ضرورة دعم بناء القدرات للوحدة التنفیذیة في إدارة 477 مخیم  وبما یسھم  ایجابیاً في  إدارة مخیمات 
النازحین ،  كما  تعمل الوحدة التنفیذیة   على ادارة شؤون النازحین البالغ عددھم  2,424,305والموزعون في   902 منطقة موزعة 
على 13محافظة كما بینت نتائج  المسح أن (416) مخیما وبنسبة مئویة بلغت (%83) من اجمالي عدد المخیمات تقوم على ارض تابعة 
او  للمخیمات  بالدولة  الخاصة  األراضي  من  مزید  تخصیص  ضرورة  الى  مؤشر  وھذا  الدولة  ملكیة  ارض  ولیست  الخاص  للقطاع 
تخصیص ایجارات حتى یتم استقرار النازحین دون أي تھدیدات باإلخالء وفیما یخص ابرام االتفاقیات إلقامة مخیمات  للنازحین التنفیذیة 
استطاعت الوحدة التنفیذیة ان تبرم اتفاقیات رسمیة إلقامة (72) مخیما  وابرمت عقود غیر رسمیة  إلقامة (430) مخیما ، وفیما یخص 
إدارة المخیمات تتواجد الوحدة التنفیذیة بشكل دائم (عن طریق مندوب رسمي) في (424) مخیما وبنسبة مئویة بلغت (%84) من مجموع 
المخیمات فیما تتواجد بشكل غیر دائم  في %16 من المخیمات، كما أظھرت النتائج بان األسر المھددة بالطرد قد بلغت (26234) أسرة 
بینما  المضیف  المجتمع  مع  التوترات  بسبب  المجتمع  من  بالطرد  مھددة  المنازل  في  تسكن  التي  النازحة  األسر  من   (66%) وبواقع 
(51001) أسرة وبواقع (%34) مھددة بالطرد بسبب عدم دفع اإلیجارات أما عدد المخیمات المھددة بالطر د (االخالء) قد بلغت (62) 
مخیما وبنسبة (%21). مندوب المنسق اإلنساني یتواجد في (103) مخیما (%21) فقط وھذا یبرز الحاجة الى زیادة عدد مندوبي الشریك 
اإلنساني في المخیمات ویتناول ھذا القسم من التقریر التحلیل الوصفي لمؤشرات إدارة المخیمات حیث تعمل الوحدة التنفیذیة إلدارة 

CCCM مخیمات على ادارة 548 مخیم في جمیع المحافظات المحررة وفیما یلي تحلیل لمؤشرات ادارة وتنسیق المخیمات

یوضح الجدول  (4.2.1 )  أنواع المواقع المختلفة في محافظات الجمھوریة 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 المحافظة

) 4.2.1(  جدول عدد المخیمات حسب نوع المخیم  

لي
جما

 اإل
لي

الك
 

تجمعات 
 عشوائیة رسمیة

تجمعات 
عشوائیة غیر 

 رسمیة
موقع رسمي 
 غیر مخطط

موقع رسمي 
 أخرى مخطط

 51 - 1 18 16 16 أبین
 32 1 3 5 7 16 الحدیدة
 31 1 4 8 12 6 الضالع
 10 - 4 - 1 5 المھرة
 79 5 12 23 18 21 تعز

 16 1 1 5 6 3 حضرموت
 15 - - - - 15 شبوة
 33 - 5 9 3 16 عدن
 17 - 6  6 5 لحج
 152 5 5 34 47 61 مأرب
 62 4 - - 54 4 حجة

 3 - - - 3 - البیضاء
 1 - - - 1 - سقطرى

اإلجمالي 
 502 17 41 102 174 168 الكلي

  %3 %8 %20 %35 %33 النسبة
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

تجمعات عشوائیة غیر رسمیة

تجمعات عشوائیة رسمیة

موقع رسمي غیر مخطط

موقع رسمي مخطط

أخرى

شكل (4.2.1 ) عدد المخیمات حسب نوع المخیم

35%

33%

20%

8%

3%

یوضح الجدول (4.2.1)   والشكل (4.2.1)   أن عدد المخیمات المصنفة أنھا مخیمات عشوائیة غیر رسمیة بلغت 174مخیم من اجمالي 
502وبنسبة %35 فیما بلغت نسبة المخیمات المصنفة أنھا مخیمات عشوائیة رسمیة %33 وبعدد 168 مخیم في حین بلغت المخیمات 
الشكلیة غیر المخططة 102 مخیم وبنسبة %20، أما المخیمات التي في مواقع رسمیة مخططة بلغت 41 مخیم وبسبة %8، واخیراً بلغت 

نسبة المخیمات التي في مواقع صنفت ضمن تصنیف أخرى %3 من اجمالي المخیمات والبالغ عددھا 502 مخیم

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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شكل (4.3.1) نوع أرضیة الموقع

یوضح الجدول (4.3.1) عدد المخیمات بحسب نوع األرضیة واالتفاقیات على مستوى المحافظات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 المحافظة

) 4.2.1(  جدول عدد المخیمات حسب نوع المخیم  

لي
جما

 اإل
لي

الك
 

تجمعات 
 عشوائیة رسمیة

تجمعات 
عشوائیة غیر 

 رسمیة
موقع رسمي 
 غیر مخطط

موقع رسمي 
 أخرى مخطط

 51 - 1 18 16 16 أبین
 32 1 3 5 7 16 الحدیدة
 31 1 4 8 12 6 الضالع
 10 - 4 - 1 5 المھرة
 79 5 12 23 18 21 تعز

 16 1 1 5 6 3 حضرموت
 15 - - - - 15 شبوة
 33 - 5 9 3 16 عدن
 17 - 6  6 5 لحج
 152 5 5 34 47 61 مأرب
 62 4 - - 54 4 حجة

 3 - - - 3 - البیضاء
 1 - - - 1 - سقطرى

اإلجمالي 
 502 17 41 102 174 168 الكلي

  %3 %8 %20 %35 %33 النسبة
 

4.3  االتفاقيات وإدارة المخيمات

االشكال (4.3) االتفاقيات وإدارة المواقع من قبل الوحدة التنفيذية والمنسق ا�نساني

 المحافظة
ارضیة  

المخیم 
تابع 
 للدولة

ارضیة 
المخیم 

 ملك خاص

المخیمات 
التي لیس 

لدیھا 
اتفاقیات 
 رسمیة

الرضبا  

المخیمات 
التي تمتلك 
اتفاقیات 
رسمیة 
 باالرض

  المخیمات
غیر 

المتواجد 
فیھا 

مسؤول 
الوحدة 
 التنفیذیة

بشكل غیر 
  دائم

المخیمات 
المتواجد 

فیھا 
مسؤول 
 الوحدة
 التنفیذیة
یشكل 
  دائم 

المخیمات 
الغیر 

متواجد 
فیھا 
 منسق
  انساني

المخیمات 
المتواجد 

فیھا 
منسق 
  انساني

  المخیمات
غیر 

المتواجد 
فیھا لجان 
  مجتمعیة

المخیمات 
التواجد 

فیھا لجان 
  مجتمعیة

لي
جما

 ا

 51 3 48 - 51 50 1 10 41 50 1 أبین
 32 18 14 15 17 32 - 7 25 31 1 الحدیدة
 31 28 3 13 18 29 2 10 21 20 11 الضالع
 10 2 8 - 10 2 8 1 9 3 7 المھرة
 79 62 17 16 63 68 11 14 65 57 22 تعز

 16 5 11 - 16 16 - 4 12 12 4 حضرموت
 15 14 1 - 15 15 - - 15 15 - شبوة
 33 27 6 2 31 33 - 9 24 22 11 عدن
 17 14 3 13 4 15 2 8 9 14 3 لحج
 152 52 100 43 109 129 23 9 143 127 25 مأرب
 62 - 62 1 61 34 28 - 62 61 1 حجة

 3 - 3 - 3 - 3 - 3 3 - البیضاء
 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 - سقطرى

اإلجمالي 
 502 225 277 103 399 424 78 72 430 416 86 الكلي

   %45 %55 %21 %79 %84 %16 %14 %86 %83 %17 النسبة
 

على مستوى المحافظات ات بحسب نوع األرضیة واالتفاقیاتعدد المخیم :   )4.3.1جدول (  
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أبین الحدیدة الضالع المھرة تعز حضرموت شبوة عدن لحج مأرب حجة البیضاء سقطرى
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أبین الحدیدة الضالع المھرة تعز حضرموت شبوة عدن لحج مأرب حجة البیضاء سقطرى

نعم ال
المخیمات 
المتواجد 

فیھا مسؤول 
الوحدة 

التنفیذیة 
بشكل غیر 

دائم
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شكل(4.3.2) نسبة المواقع حسب االتفاقیات الشكلیة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 المحافظة
ارضیة  

المخیم 
تابع 
 للدولة

ارضیة 
المخیم 

 ملك خاص

المخیمات 
التي لیس 

لدیھا 
اتفاقیات 
 رسمیة

الرضبا  

المخیمات 
التي تمتلك 
اتفاقیات 
رسمیة 
 باالرض

  المخیمات
غیر 

المتواجد 
فیھا 

مسؤول 
الوحدة 
 التنفیذیة

بشكل غیر 
  دائم

المخیمات 
المتواجد 

فیھا 
مسؤول 
 الوحدة
 التنفیذیة
یشكل 
  دائم 

المخیمات 
الغیر 

متواجد 
فیھا 
 منسق
  انساني

المخیمات 
المتواجد 

فیھا 
منسق 
  انساني

  المخیمات
غیر 

المتواجد 
فیھا لجان 
  مجتمعیة

المخیمات 
التواجد 

فیھا لجان 
  مجتمعیة

لي
جما

 ا

 51 3 48 - 51 50 1 10 41 50 1 أبین
 32 18 14 15 17 32 - 7 25 31 1 الحدیدة
 31 28 3 13 18 29 2 10 21 20 11 الضالع
 10 2 8 - 10 2 8 1 9 3 7 المھرة
 79 62 17 16 63 68 11 14 65 57 22 تعز

 16 5 11 - 16 16 - 4 12 12 4 حضرموت
 15 14 1 - 15 15 - - 15 15 - شبوة
 33 27 6 2 31 33 - 9 24 22 11 عدن
 17 14 3 13 4 15 2 8 9 14 3 لحج
 152 52 100 43 109 129 23 9 143 127 25 مأرب
 62 - 62 1 61 34 28 - 62 61 1 حجة

 3 - 3 - 3 - 3 - 3 3 - البیضاء
 1 - 1 - 1 1 - - 1 1 - سقطرى

اإلجمالي 
 502 225 277 103 399 424 78 72 430 416 86 الكلي

   %45 %55 %21 %79 %84 %16 %14 %86 %83 %17 النسبة
 

على مستوى المحافظات ات بحسب نوع األرضیة واالتفاقیاتعدد المخیم :   )4.3.1جدول (  
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ال
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83%

نوع أرضیة الموقع

ھل یوجد إتفاقیة رسمیة

ھل لھذا الموقع مسؤول تابع للوحدة التنفیذیة

ھل یوجد في ھذا الموقع مندوب للمنسق اإلنساني

ھل توجد لجنة مجتمعیة في الموقع

17%

14%

21%79%

55% 45%

84%16%

86%

تابع للدولةملك خاص

النعم

النعم

النعم

النعم
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل (4.3.4) نسبة المواقع بحسب تواجد الشریك االنساني

شكل (4.3.5) نسبة المواقع حسب تواجد اللجنة المجتمعیة فیھا
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شكل (4.3.3) نسبة المواقع  حسب تواجد مسؤول للوحدة فیھا التنفیذیة
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یتضح من خالل الجدول (4.3.1) واالشكال (4.3.1) االتي :

 یتضح من خالل الجدول (4.3.1) والشكل (4.3.1) أن عدد المخیمات التي تعود ملكیة األرضیة التي یقوم علیھا الى 
القطاع الخاص بلغت 416 مخیم من مجموع 502وبنسبة %83 فیما بلغت نسبة المخیمات التي تقوم على أرضیة تعود 

ملكیتھا للدولة %17 وبعدد 86 مخیم.

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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 4.3.1  نوع أرضية الموقع

قامت الوحدة التنفیذیة بإبرام العدید من االتفاقیات مع القطاع الخاص إلنشاء مخیمات للنازحین وبلغت نسبة المخیمات 
التي تمتلك اتفاقیات رسمیة إلنشائھا 72 مخیم من مجموع 502 وبنسبة%14 موزعة على جمیع المحافظات فیما بلغت 

نسبة المخیمات التي تم ابرام اتفاقیات غیر رسمیة إلنشائھا 430 مخیم وبنسبة 86%.

 4.3.2 اتفاقيات إنشاء المخيمات

تقوم الوحدة التنفیذیة بإدارة مخیمات النازحین في جمیع المحافظات المحررة في الجمھوریة حیث بلغت عدد المخیمات 
التي یتواجد فیھا مندوب الوحدة التنفیذیة بشكل دائم 424 مخیم من مجموع 502وبنسبة %84، فیما بلغت عدد المخیمات 

التي یتواجد فیھا مندوب الوحدة التنفیذیة بشكل غیر دائم   78 مخیم وبنسبة 16%.

4.3.3  إدارة المخيمات من قبل مندوب الوحدة التنفيذية

یوضح الشكل (4.3.4.1) عدد المخیمات حسب الدعم في بناء قدرات

4.3.5  المخيمات حسب الدعم في بناء القدرات

بنسبة %47787 مخیم

عدد المخیمات التي ال تتلقى دعم في بناء القدرات

بنسبة %7113 مخیم

عدد المخیمات التي تتلقى دعم في بناء القدرات

یتضح من خالل الجدول (4.3.1) والشكل (4.3.1) أن عدد المخیمات المتواجد فیھا مندوب للمخیم االنساني بلغت 103 
مخیما من اجمالي 502 وبنسبة %21 فیما بلغت المخیمات التي ال یوجد فیھا مندوب للمنسق االنساني 399 مخیما من 

اجمالي 502 مخیم وبنسبة 79%.

4.3.4  المخيمات المتواجد فيها مندوب للمنسق االنساني
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التنفیذیة في جمیع  الوحدة  تدیرھا  التي  المخیمات  أن عدد  الجدول (4.3.4.1) والشكل (4.3.4.1)  یتضح من خالل 
قدراتھا  بناء  في  دعم  التنفیذیة  الوحدة  فیھا  تتلقى  التي  المخیمات  نسبة  بلغت  حیث  مخیم   548 المحررة  المحافظات 
وادارتھا 71 مخیم فقط من مجموع 548 فیما بلغت عدد المخیمات التي تدیرھا الوحدة التنفیذیة وال تتلقى فیھا دعم في 

بناء القدرات 477 مخیما من مجموع 548 مخیم بنسبة 87%.

یوضح ھذا الجزء عدد األسر والمخیمات المھددة بالطرد حیث یتناول عدد األسر الساكنة في المنازل والمھددة بالطرد 
وعدد المخیمات و األسر الساكنة في المخیمات والمھددة بالطرد.

البیاني  والشكل   (4.3.6.1.1) الجدول  من  یتضح 
بالطرد  المھددة  األسر  عدد  توضح  والتي   (4.3.6.1.1)
بان (26234) أسرة وبواقع (%7) من األسر  یتبن  حیث 
النازحة التي تسكن في المنازل مھددة بالطرد من المجتمع 
 (51001) بینما  المضیف  المجتمع  مع  التوترات  بسبب 
أسرة وبواقع (%14) مھددة بالطرد بسبب عدم دفع اإلیجار 
الغیر  بینما األسر  المنازل  في  النازحة  من مجموع األسر 

مھددة بالطر قد سجلت نسبة (79%).

یوضح الجدول (4.3.6.1.1) والشكل البیاني (4.3.6.1.1) عدد األسر النازحة الساكنة في المنازل المھددة بالطرد

جدول (4.3.6.1.1) عدد األسر المھددة بالطرد

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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شكل (4.3.6.1.1) عدد األسر المھددة بالطرد

4.3.6  التهديد بالطرد للنازحين

 4.3.6.1  التهديد بالطرد ل�سر الساكنة في المنازل

نسبة 79%

األسر غیر  المھددة بالطرد 

األسر المھددة بالطرد بسبب عدم دفع اإلیجارات

المحافظة

األسر المھددة بالطرد من 
المجتمع

األسر المھددة بالطرد بسبب 
عدم دفع االیجارات
ین
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2053

52

635

0

2030

16220

17191

5629

20071

3821

0

26234

51001

0.34

0.66

58

7469

0

2

0

0

428

1534

نسبة 14%

 األسر المھددة بالطرد بسبب التوتر
%7 مع المجتمع المضیف

14%

نسبة 7%

األسر المھددة بالطرد من المجتمع
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل (4.3.6.2.2) عدد المخیمات حسب التھدید باإلخالء

الجـــدول  خـــالل  مـــــــن  یتضـــــح 
(4.3.6.2.1) والشكل (4.3.6.2.1)، 
أن عدد المخیمـات المھــددة باإلخالء 
 502 مجموع  من  مخیما   62 بلغت 
مخیم وبنسبـة %12 وكانــت معظــم 
في  باإلخـــالء  المھـــددة  المخیمـــات 
محافظة تعز ومأرب حیث بلغت 18 

،14 مخیم على التوالي.

یوضح الجدول (4.3.6.2.1) عدد المخیمات المھددة بالطرد واالخالء في جمیع المحافظات المحررة

جدول (4.3.6.2.1) عدد المخیمات المھددة بالطرد واالخالء

4.3.6.2  المخيمات المهددة بالطرد واالخالء

 

 المحافظة

المخیمات 
التي  ال 

یوجد فیھا 
تھدید 
 باالخالء

المخیمات 
التي 
یوجد 
فیھا 
تھدید 
 باالخالء

 7 44 أبین
 1 31 الحدیدة
 3 28 الضالع
 - 10 المھرة
 18 61 تعز

 5 11 حضرموت
 4 11 شبوة
 6 27 عدن
 3 14 لحج
 14 138 مأرب
 1 61 حجة

 0 3 البیضاء
 0 1 سقطرى

 62 440 اإلجمالي الكلي
 %12 %88 النسبة

 )4.3.5.2.1جدول (
 عدد المخیمات المھددة بالطرد واالخالء

 

المخمیات الغیر مھددة باإلخالء

المخیمات المھددة باإلخالء

% 16

% 84
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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 ا
سر حسب نوع المأوى

إجمالي عدد ا
سر 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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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

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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 5.1  المقدمة:

یواجھ النازحون في الیمن نقصاً شدیداً في المأوى والمواد غیر الغذائیة حیث تزداد معاناة النازحون باستمرار نتیجة استمرار الصراع 
المسلح وعدم قدرة الحكومة وشركاء العمل االنساني على سد االحتیاجات في ھذا الجانب حیث بلغت عدد األسر المستضافة لدى المجتمع 

المضیف 150453 أسرة وبنسبة %41 من إجمالي األسر النازحة.

إن تحمل النازحین لإلیجارات في المنازل  في ظل انقطاع المرتبات الحكومیة وعدم توفر فرص وظیفیة   في القطاع  الخاص نتیجة 
استمرار الحرب  ضاعف من معاناه  النازحین  حیث بلغت  عدد األسر التي تسكن في بیوت إیجار 212325 أسرة وبنسبة %59 وھي 
نسبة عالیة جدا تتطلب تدخال عاجال لسد تلك االحتیاجات ، وفیما یخص النازحون في المخیماًت  ھناك  35819 أسرة نازحة تسكن في 
مأوى طارئ وبنسبة %48 من األسر النازحة في المخیماًت  مما یتطلب توفیر مأوى  لتلك األسر .اما األسر التي تسكن في الھواء الطلق 

( العراء) وتحتاج الى مأوى طارئ بشكل عاجل بلغت 1875 أسرة على مستوى جمیع المخیماًت في جمیع المحافظات المحررة
وفقا لمؤشرات الحالة العامة للمأوى فقد بلغت عدد الخیام التي تحتاج الى صیانة وتبدیل 30678   خیمة أي أن ھناك 30 ألف أسرة في 
المخیماًت بحاجة ماسة الى توفیر مأوى طارئ وانتقالي، كما یوجد في المخیماًت 5485 أسرة مستضافة عند اسر اخرى داخل المخیماًت 
وھي بحاجة الى توفیر مأوى طارئ خاص لكل أسرة. ومن حیث أولویة المخیماًت في قطاع المأوى بینت النتائج أن ھناك 381 مخیماًً 

وبنسبة %76 من اجمالي 502 مخیم بحاجة ماسة الى توفیر خیام لألسر النازحة في المخیماًت 

وفیما یخص المخاطر التي تواجھ بعض المخیماًت في مختلف المحافظات  ومنھا مخاطر التھدید بالفیضانات والسیول بینت النتائج  أن 
289 مخیم من إجمالي 502 مخیم وبنسبة %58 معرضة  لخطر التھدید بالسیول والفیضانات  وھي نسبة عالیة مما یستدعي التدخل من 
أجل  نقل المخیماًت الى مواقع أمنة بعیدة عن مجرى السیول والفیضانات ، اما عدد المخیماًت المعرضة لخطر الحرائق نتیجة استخدام 
األسر الحطب والفحم في طھي الطعام بلغت 299 مخیم من اجمالي 502  وبنسبة %44  في حین بلغت عدد األسر في المخیماًت التي 
تعتمد في طبخ الطعام على الفحم و والحطب 33811  وبنسبة %44 من اجمالي األسر النازحة في المخیماًت وھي نسبة عالیة  مما 

یتوجب على شركاء العمل االنساني توفیر الحلول البدیلة االمنة في المخیماًت حتى ال تتعرض المخیماًت لخطر الحرائق

وفیما یتعلق باحتیاجات النازحین في قطاع المأوى   یالحظ أن عدد المخیماًت التي لم یتم صرف لھا مواد إیوائیة خالل فترة الدراسة 
%75 من المخیماًت بعدد379 مخیم من اجمالي 502 مخیم  

أما احتیاجات األسر من مصادر لإلضاءة بینت نتائج المسح أن عدد األسر التي تعتمد على الجاز والحطب والشموع كمصدر لإلضاءة 
بلغت 11127 أسرة وبنسبة %14 من إجمالي األسر النازحة في المخیماًت، أي أن 11127 أسرة بحاجة ماسة الى توفیر الواح طاقة 

شمسیة لھا   كمصدر آمن ودائم لإلضاءة 

وفیما یخص النازحین في المنازل فقد بلغت عدد األسر التي تحتاج ایجارات: (134756) أسرة وبواقع (%37) من اجمالي عدد االس 
النازحة في المنازل وبلغت عدد األسر النازحة في المنازل والتي تسكن في بیوت ایجار وغیر المتوفر لھا مواد إیوائیة بلغت (111420) 
أسرة وبنسبة (%30) من اجمالي عدد األسر النازحة تسكن في منازل مما یتطلب توفیر مواد إیوائیة عاجلة لھذه األسر وبما یسھم من 
التخفیف من معاناتھا. ولتوضیح مؤشرات المأوى یتناول ھذا القسم من التقریر التحلیل الوصفي لمؤشرات المأوى والمتمثلة في توزیع 
األسر حسب نوع المأوى ومؤشرات الحالة العامة للمأوى المتمثلة في عدد الخیام الكلي وعدد الكرفانات وعدد الخیام التي تحتاج لصیانة 
التحلیل  یلي  وفیما  النازحین  مخیماًت  في  بالمأوى  الخاصة  والظروف  خیام  اي  تمتلك  ال  التي  األسر  وعدد  الصنادیق  وعدد  وتبدیل 

االحصائي للمؤشرات قطاع المأوى والمواد االیوائیة 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یشمل ھذا الجزء عدد األسر النازحة في المخیماًت واألسر النازحة في المنازل حسب نوع المأوى حیث یشمل جزئین رئیسین 
(5.2.1) عدد األسر النازحة في المنازل حسب نوع المأوى (5.2.1) عدد األسر الساكنة في المخیماًت حسب نوع المأوى

5.2  عدد ا
سر حسب نوع المأوى 

یوضح الجدول (5.2.1.1) نوع المأوى لألسر الساكنة في المنازل اسر مستضافة او اسر تسكن في منازل ایجار.

شكل (5.2.1.1) عدد األسر وفق نوع السكن

األسر التي تسكن بیوت إیجار

األسر المستضافة لدى المجتمع المضیف

% 58

% 42

من الجدول (5.2.1.1) والرسم البیاني (5.2.1.1) والتي توضح عدد االسر حسب نوع السكن بان أكثر نصف االسر 
النازحة التي تسكن في منازل تسكن مستأجرة (212325) وبواقع (%58) بینما بقیة االسر (150453) وبواقع (42%) 

تسكن في منازل األقارب او األصدقاء كاسر مستضاف.  

5.2.1  نوع المأوى ل�سر النازح التي تسكن في المنازل

 ) عدد االسر حسب نوع المأوى في مواقع مخیمات النازحین 5.2.2.1جدول (

 المحافظة
ھواء 
طلق 

 (العراء)

مبنى 
 مكتمل

مبنى 
غیر 
 مكتمل

مأوى 
طارئ 
 ومؤقت

مأوى 
 انتقالي

شقق مؤجرة 
داخل 

 الموقع/المخیم

مستضاف 
داخل 

 الموقع/المخیم
 63 59 1365 1988 316 124 122 أبین

 459 195 3253 6166 41 8 78 الحدیدة
 226 61 247 990 189 39 9 الضالع
 0 68 70 59 27 75 98 المھرة

 342 569 969 5528 226 338 441 تعز
 1 141 467 1476 226 70 8 حضرموت

 63 93 140 1188 5 0 16 شبوة
 218 289 289 1514 696 331 31 عدن
 63 0 1393 511 21 5 30 لحج
 2363 2042 9921 15251 3129 3439 861 مأرب
 51 0 771 1101 722 768 181 حجة

 0 0 22 47 0 0 0 البیضاء
 0 247 0 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 3849 3764 18907 35819 5598 5197 1875 الكلي

 %5 %5 %25 %48 %7 %6 %2 النسبة
 

 السكنعدد االسر وفق نوع  ):5.2.1.1جدول ( 

 المحافظة
االسر المستضافة 

لدى المجتمع 
 مضیف

 االسر التي
تسكن في 
 بیوت ایجار

 3232 204 أبین
 6114 777 الحدیدة
 2682 2778 الضالع
 2030 0 المھرة
 18046 21262 تعز

 7470 124 حضرموت
 1534 428 شبوة
 7102 541 عدن
 8069 0 لحج
 156046 124339 مأرب
 0 3964 الجوف

 212325 154417 اإلجمالي الكلي
 %58 %42 النسبة
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یوضح الجدول (5.2.2.1) عدد األسر حسب نوع المأوى في مخیماًت النازحین

شكل (5.2.2.1) عدد األسر حسب نوع المأوى في مخیماًت النازحین

مأوى طارئ
ومؤقت

مأوى
انتقالي

مبنى غیر
مكتمل

مبنى
مكتمل

مستضاف داخل
الموقع / المخیم

ھواء طلق
(العراء)

شقق مؤجرة
داخل

الموقع / المخیم

5.2.2  عدد ا
سر حسب نوع المأوى في مواقع مخيم�ت النازحين 

 ) عدد االسر حسب نوع المأوى في مواقع مخیمات النازحین 5.2.2.1جدول (

 المحافظة
ھواء 
طلق 

 (العراء)

مبنى 
 مكتمل

مبنى 
غیر 
 مكتمل

مأوى 
طارئ 
 ومؤقت

مأوى 
 انتقالي

شقق مؤجرة 
داخل 

 الموقع/المخیم

مستضاف 
داخل 

 الموقع/المخیم
 63 59 1365 1988 316 124 122 أبین

 459 195 3253 6166 41 8 78 الحدیدة
 226 61 247 990 189 39 9 الضالع
 0 68 70 59 27 75 98 المھرة

 342 569 969 5528 226 338 441 تعز
 1 141 467 1476 226 70 8 حضرموت

 63 93 140 1188 5 0 16 شبوة
 218 289 289 1514 696 331 31 عدن
 63 0 1393 511 21 5 30 لحج
 2363 2042 9921 15251 3129 3439 861 مأرب
 51 0 771 1101 722 768 181 حجة

 0 0 22 47 0 0 0 البیضاء
 0 247 0 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 3849 3764 18907 35819 5598 5197 1875 الكلي

 %5 %5 %25 %48 %7 %6 %2 النسبة
 

48%

25%

7%6%5%5%
2%

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

4036            3949      19830  37567   5870   5449    1967
5.13%            5.02%        25.21%    47.75%  7.46%   6.93%    2.50%

 السكنعدد االسر وفق نوع  ):5.2.1.1جدول ( 

 المحافظة
االسر المستضافة 

لدى المجتمع 
 مضیف

 االسر التي
تسكن في 
 بیوت ایجار

 3232 204 أبین
 6114 777 الحدیدة
 2682 2778 الضالع
 2030 0 المھرة
 18046 21262 تعز

 7470 124 حضرموت
 1534 428 شبوة
 7102 541 عدن
 8069 0 لحج
 156046 124339 مأرب
 0 3964 الجوف

 212325 154417 اإلجمالي الكلي
 %58 %42 النسبة
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بالنظر الى الجدول (5.2.2.1) والشكل البیاني (5.2.2.1) أعاله واللذان یوضحان عدد األسر حسب نوع المأوى في مواقع 
مخیماًت النازحین في (13) محافظة یظھر جلیا بان النسب قد تراوحت بین (%2) بواقع (1875) أسرة تسكن في العراء 
الھواء الطلق و (%48) وبواقع (35819) أسرة تسكن في مأوى طارئ ومؤقت. كما یظھر جلیا من الجدول والرسم 
البیاني بان األسر التي تسكن في شقق مؤجرة داخل الموقع/المخیم قد سجلت ثاني اقل نسبة بعد األسر التي تسكن في الھواء 
الطلق وبنسبة (5%) وبواقع (3764) أسرة فقط یلیھا عدد األسر التي تسكن في مبنى مكتمل بنسبة (%6) وبواقع (5197) 
أسرة ثم األسر التي تسكن في مبنى غیر مكتمل وبنسبة (%7) وبواقع (5598) أسرة. بینما في الجانب االخر نجد ان نوع 
المأوى الذي سجل أعلى نسبة بعد السكن في مأوى طارئ ومؤقت كان مأوى انتقالي وبنسبة (%25) وبواقع (18907) 
أسرة یلیھا عدد األسر التي تسكن في مأوى طارئ وبنسبة (%21) بواقع (15761) أسرة وھذا یشیر الى وجود احتیاج 

للخیام  والمأوى الطارئ المحسن  خاصة لألسر التي تسكن في مأوى طارئ ومؤقت.

یوضح الجدول (5.3.1)  مؤشرات الحالة العامة للمأوى المتمثلة في عدد الخیام الكلي وعدد الكرفانات وعدد الخیام التي 
تحتاج لصیانة وتبدیل وعدد الصنادیق وعدد األسر التي ال تمتلك اي خیام

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 5.3  مؤشرات الحالة العامة للمأوى  

 السكنعدد االسر وفق نوع  ):5.2.1.1جدول ( 

 المحافظة
االسر المستضافة 

لدى المجتمع 
 مضیف

 االسر التي
تسكن في 
 بیوت ایجار

 3232 204 أبین
 6114 777 الحدیدة
 2682 2778 الضالع
 2030 0 المھرة
 18046 21262 تعز

 7470 124 حضرموت
 1534 428 شبوة
 7102 541 عدن
 8069 0 لحج
 156046 124339 مأرب
 0 3964 الجوف

 212325 154417 اإلجمالي الكلي
 %58 %42 النسبة

 ): مؤشرات الحالة العامة للمأوى5.3.1جدول (

 ا��افظة
ا��يام ال�� تحتاج 

 إ�� صيانة
ا��يام ال�� تحتاج إ�� 

 تبديل
الصناديق ال�� تم 

 بناؤ�ا بدال عن ا��يم
عدد املبا�ي 
 املدمرة �ليا

عدد املبا�ي 
 املدمرة جزئيا

 1511 912 207 493 118 أب�ن

 251 375 949 1908 1048 ا��ديدة

 260 81 0 174 374 الضالع

 26 3 332 90 41 امل�رة

 711 351 124 1653 1167 �عز

 284 2 243 1012 558 حضرموت

 23 0 91 541 149 شبوة

 240 22 743 438 858 عدن

��� 488 255 395 46 121 

 1561 380 2529 6822 6868 مأرب

 697 216 120 962 270 ��ة

 0 0 0 15 26 البيضاء

 0 0 0 0 0 سقطرى 
اإلجما�� 

 الك��
11965 14363 5733 2388 5685 

 %14.17 %5.95 %14.28 %35.79 %29.81 ال�سبة

 26328 االحتياج ا�� مأوى انتقا��
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شكل  (5.3.1) الحالة العامة للمأوى

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (5.3.1) والشكل البیاني (5.3.1) أعاله الحالة العامة للمأوى المتمثلة في عدد الخیام التي تحتاج لصیانة 
التي تحتاج الى تبدیل وبنسبة (29.81%)  البیاني یتضح  أن الخیام  وتبدیل وعدد الصنادیق. فمن خالل الجدول والشكل 
وبواقع (14363) خیمة ثم الخیام التي تحتاج الى صیانة بنسبة (%29.81) وبواقع (11965) خیمة بینما الصنادیق التي تم 
بناؤھا بدالً من الخیام بلغت 5733 بنسبة (%14.28) بینما بلغت عدد المباني المدمرة كلیاً 2388 بنسبة (%5.95) ، كما 

بلغت عدد المباني المدمرة جزئیاً 5685 وبنسبة (14.17%)

عدد الخیام
التي تحتاج
الى صیانة

29.81%
14.28%

14.17%

5.95%

الصنادیق
التي تم

بناؤھا بدال
من الخیام

عدد المباني
ً المدمرة جزئیا

عدد المباني
ً المدمرة كلیا

الخیام
التي تحتاج
الى تبدیل

29.81%

 السكنعدد االسر وفق نوع  ):5.2.1.1جدول ( 

 المحافظة
االسر المستضافة 

لدى المجتمع 
 مضیف

 االسر التي
تسكن في 
 بیوت ایجار

 3232 204 أبین
 6114 777 الحدیدة
 2682 2778 الضالع
 2030 0 المھرة
 18046 21262 تعز

 7470 124 حضرموت
 1534 428 شبوة
 7102 541 عدن
 8069 0 لحج
 156046 124339 مأرب
 0 3964 الجوف

 212325 154417 اإلجمالي الكلي
 %58 %42 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (5.4.1)  عدد األسر المستضافة داخل الموقع

51%

49%

عدد األسر المستضافة
داخل الموقع / المخیم

عدد األسر المستأجرة
داخل الموقع / المخیم

 5.4  مؤشرات الحالة العامة للمأوى  

 لموقععدد االسر المستضافة داخل ا : )5.4.1جدول (

 عدد األسر المستضافة داخل  المحافظة
 الموقع / المخیم

عدد األسر المستأجرة 
 داخل الموقع / المخیم

 867 62 أبین

 201 1318 الحدیدة

 109 226 الضالع

 68 26 المھرة

 574 342 تعز

 256 3 حضرموت

 93 63 شبوة

 310 202 عدن

 0 100 لحج

 2603 2817 مأرب

 0 326 حجة

ءالبیضا  0 0 

 247 0 سقطرى

 5328 5485 اإلجمالي الكلي

 0.49 0.51 النسبة

 

شكل(5.4.1) عدد األسر المساضافة
أو المستاجرة داخل الموقع

 

 

 

28%
25%

16%
13%

10%

3%2%2%1%

فرش 
وبطانیات 
وأغطیة

/ خیام 
صنادیق
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 أخرى  مراوح طاقات شمسيھ

 0 1 27 19 6 2 10 45 43 أب�ن

 0 0 11 22 1 0 5 30 27 ا��ديدة

 0 1 19 22 0 8 8 20 15 الضالع

 0 0 1 5 2 1 5 10 6 امل�رة

 3 5 43 40 6 9 20 52 59 �عز

 1 1 7 5 1 1 6 13 13 حضرموت

 0 1 8 5 1 0 2 13 15 شبوة

 1 6 9 19 2 1 8 27 26 عدن

��� 14 11 0 2 0 8 11 4 1 

 11 9 20 59 15 7 69 141 125 مأرب

 0 1 41 32 5 0 17 55 35 ��ة

 0 0 3 0 0 0 0 3 3 البيضاء

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 سقطرى 

اإلجما�� 

 الك��
381 421 151 31 40 236 200 29 17 

%25 ال�سبة  28%  10% 2% 3% 16% 13% 2% 1% 
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جالونات 
وأسطل 
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أولویات المأوى): 5.5.1(جدول 

 المأوى : أولویات)5.5.1جدول (

 ا��افظة
خيام / 

 صناديق

فرش 

و�طانيات 

 وأغطية

أطقم 

أدوات 

 مطبخ

 مال�س
جالونات 

 وأسطل املاء

أسطوانة 

 غاز
 أخرى  مراوح طاقات شمسيھ

 0 1 27 19 6 2 10 45 43 أب�ن

 0 0 11 22 1 0 5 30 27 ا��ديدة

 0 1 19 22 0 8 8 20 15 الضالع

 0 0 1 5 2 1 5 10 6 امل�رة

 3 5 43 40 6 9 20 52 59 �عز

 1 1 7 5 1 1 6 13 13 حضرموت

 0 1 8 5 1 0 2 13 15 شبوة

 1 6 9 19 2 1 8 27 26 عدن

��� 14 11 0 2 0 8 11 4 1 

 11 9 20 59 15 7 69 141 125 مأرب

 0 1 41 32 5 0 17 55 35 ��ة

 0 0 3 0 0 0 0 3 3 البيضاء

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 سقطرى 

اإلجما�� 

 الك��
381 421 151 31 40 236 200 29 17 

%25 ال�سبة  28%  10% 2% 3% 16% 13% 2% 1% 

 ): مؤشرات الحالة العامة للمأوى5.3.1جدول (

 ا��افظة
ا��يام ال�� تحتاج 

 إ�� صيانة
ا��يام ال�� تحتاج إ�� 

 تبديل
الصناديق ال�� تم 

 بناؤ�ا بدال عن ا��يم
عدد املبا�ي 
 املدمرة �ليا

عدد املبا�ي 
 املدمرة جزئيا

 1511 912 207 493 118 أب�ن

 251 375 949 1908 1048 ا��ديدة

 260 81 0 174 374 الضالع

 26 3 332 90 41 امل�رة

 711 351 124 1653 1167 �عز

 284 2 243 1012 558 حضرموت

 23 0 91 541 149 شبوة

 240 22 743 438 858 عدن

��� 488 255 395 46 121 

 1561 380 2529 6822 6868 مأرب

 697 216 120 962 270 ��ة

 0 0 0 15 26 البيضاء

 0 0 0 0 0 سقطرى 
اإلجما�� 

 الك��
11965 14363 5733 2388 5685 

 %14.17 %5.95 %14.28 %35.79 %29.81 ال�سبة

 26328 االحتياج ا�� مأوى انتقا��
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 لموقععدد االسر المستضافة داخل ا : )5.4.1جدول (

 عدد األسر المستضافة داخل  المحافظة
 الموقع / المخیم

عدد األسر المستأجرة 
 داخل الموقع / المخیم

 867 62 أبین

 201 1318 الحدیدة

 109 226 الضالع

 68 26 المھرة

 574 342 تعز

 256 3 حضرموت

 93 63 شبوة

 310 202 عدن

 0 100 لحج

 2603 2817 مأرب

 0 326 حجة

ءالبیضا  0 0 

 247 0 سقطرى

 5328 5485 اإلجمالي الكلي

 0.49 0.51 النسبة

 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یالحظ من الجدول رقم (5.4.1) والشكل رقم (5.4.1) بأن األسر التي ال تمتلك مأوى داخل المخیم بلغت 
بواقع  و(49%)  المخیم  داخل  مستضافة  أسرة   (5485) وبواقع   (51%) بین  توزعت  أسرة   (10813)
(5328) مستأجرة داخل المخیم (استقبال أسرة من قبل أسرة أخرى مقابل دفع ایجار)، بالتالي فأن ھناك 
النازحة في  لھا بشكل عاجل وبما یسھم في رفع معاناة األسرة  الى توفیر مأوى  (10813) أسرة بحاجة 

المخیماًت وعدم استضافة أكثر من أسرة في الخیمة الواحدة

یوضح الجدول  (5.5.1) عدد المخیماًت حسب أولویات المأوى

5.5  مؤشرات الحالة العامة للمأوى للمواد غير الغذائية
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 0 0 1 5 2 1 5 10 6 امل�رة

 3 5 43 40 6 9 20 52 59 �عز

 1 1 7 5 1 1 6 13 13 حضرموت

 0 1 8 5 1 0 2 13 15 شبوة

 1 6 9 19 2 1 8 27 26 عدن

��� 14 11 0 2 0 8 11 4 1 

 11 9 20 59 15 7 69 141 125 مأرب

 0 1 41 32 5 0 17 55 35 ��ة

 0 0 3 0 0 0 0 3 3 البيضاء

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 سقطرى 

اإلجما�� 

 الك��
381 421 151 31 40 236 200 29 17 

%25 ال�سبة  28%  10% 2% 3% 16% 13% 2% 1% 
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یتبین من خالل الجدول رقم (5.5.1) والشكل رقم (5.5.1) بأن أھم أولویات النازحین في المخیمات في 
قطاع المأؤى ھي الفرش والبطانیات واألغطیة حیث بلغت نسبتھا %28 فیما بلغت احتلت الخیام والصنادیق 
األولویة الثانیة بنسبة %25 أما المواد اإلیوائیة والمتمثلة في ( اسطوانة غاز - طاقات شمسیة - أطقم أدوات 
مطبخ - جالونات وأسطل الماء - مالبس - مراوح - أخرى ) احتلت األولویة الثالثة بنسبة تراوحت من 1% 

الى 16%

شكل(5.5.1) عدد المخیماًت بحسب أولویات المأوى

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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 المأوى : أولویات)5.5.1جدول (

 ا��افظة
خيام / 

 صناديق

فرش 

و�طانيات 

 وأغطية

أطقم 

أدوات 

 مطبخ

 مال�س
جالونات 

 وأسطل املاء

أسطوانة 

 غاز
 أخرى  مراوح طاقات شمسيھ

 0 1 27 19 6 2 10 45 43 أب�ن

 0 0 11 22 1 0 5 30 27 ا��ديدة

 0 1 19 22 0 8 8 20 15 الضالع

 0 0 1 5 2 1 5 10 6 امل�رة

 3 5 43 40 6 9 20 52 59 �عز
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (5.6.1) الحالة الخاصة بالظروف المحیطة بمخیماًت النزوح بحسب الحمایة من البرد والحر

بالظــروف  الخاصة  المؤشرات  أھم   (5.6.1) شكل 
المحیطـة بمخیماًت النزوح الحمایة من البرد والحر

والذي     (5.6.1) رقم  والشكل    (5.6.1) رقم  الجدول  من  یتبین 

یوضح الظروف المحیطة بالمأوى (الحمایة من البرد والحر) بأن 

فیما  جدا  سیئة  من ظروف  تعاني  المخیماًت  من  العظمى  الغالبیة 

یخص الحمایة من البرد والحر حیث اظھرت النتائج بان (43%) 

وبواقع (216) مخیماً تعاني من ظروف محیطة (الحمایة من البرد 

ظروف  من  تعاني  مخیماًً   (136) بواقع  و(27%)  سیئة  والحر) 

بینما المخیماًت التي  محیطة (الحمایة من البرد والحر) سیئة جداً 

تعاني من ظروف محیطة (الحمایة من البرد والحر) بشكل مقبول 

التي  المخیماًت  فقط.  مخیماً   (122) وبواقع   (24%) بنسبة  كانت 

البرد والحر) سجلت األقل نسبة  (الحمایة من  لدیھا ظروف جیدة 

(%6) فقط وبواقع (28) مخیماً فقط. سیئ جدا جیدمقبولسیئ

0.43

0.27
0.24

0.06

 5.6  الحالة الخاصة بالظروف المحيطة بمخيم�ت النزوح بحسب الحماية من البرد والحر

 الحمایة من البرد والحر أھم المؤشرات الخاصة بالظروف المحیطة بمخیمات النزوح:   )5.6.1جدول (

اإلجمالي  مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 الكلي

 51 6 20 25 0 أبین
 32 11 5 16 0 الحدیدة
 31 11 7 8 5 الضالع
 10 2 4 4 0 المھرة

 79 15 12 44 8 تعز
 16 5 4 6 1 حضرموت

 15 1 7 7 0 شبوة
 33 5 9 19 0 عدن
 17 4 2 7 4 لحج
 152 41 41 63 7 مأرب
 62 18 25 17 2 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 0 1 سقطرى

 502 122 136 216 28 اإلجمالي الكلي
 1.00 0.24 0.27 0.43 0.06 النسبة

 

 

 

 

28%
25%

16%
13%

10%

3%2%2%1%

فرش 
وبطانیات 
وأغطیة

/ خیام 
صنادیق

أسطوانة 
غاز

طاقات 
شمسیھ

أطقم أدوات 
مطبخ

جالونات 
وأسطل 

الماء

أخرىمراوحمالبس

أولویات المأوى): 5.5.1(جدول 

 المأوى : أولویات)5.5.1جدول (

 ا��افظة
خيام / 

 صناديق

فرش 

و�طانيات 

 وأغطية

أطقم 

أدوات 

 مطبخ

 مال�س
جالونات 

 وأسطل املاء

أسطوانة 

 غاز
 أخرى  مراوح طاقات شمسيھ

 0 1 27 19 6 2 10 45 43 أب�ن

 0 0 11 22 1 0 5 30 27 ا��ديدة

 0 1 19 22 0 8 8 20 15 الضالع

 0 0 1 5 2 1 5 10 6 امل�رة

 3 5 43 40 6 9 20 52 59 �عز

 1 1 7 5 1 1 6 13 13 حضرموت

 0 1 8 5 1 0 2 13 15 شبوة

 1 6 9 19 2 1 8 27 26 عدن

��� 14 11 0 2 0 8 11 4 1 

 11 9 20 59 15 7 69 141 125 مأرب

 0 1 41 32 5 0 17 55 35 ��ة

 0 0 3 0 0 0 0 3 3 البيضاء

 0 0 0 0 1 0 1 1 0 سقطرى 

اإلجما�� 

 الك��
381 421 151 31 40 236 200 29 17 
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 1 1 7 5 1 1 6 13 13 حضرموت

 0 1 8 5 1 0 2 13 15 شبوة
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یوضح الجدول (5.7.1) الحالة الخاصة بالظروف المحیطة بمخیماًت النزوح بحسب الحمایة من الریح 
والمطر

یتبین من الجدول رقم (5.7.1) والشكل رقم (5.7.1) والتي توضح الظروف المحیطة بالمأوى (الحمایة من 
الریح والمطر) بأن الغالبیة العظمى (%88) من المخیماًت تعاني من ظروف سیئة فیما یخص الحمایة من 
الریح والمطر حیث اظھرت النتائج بان (%44) وبواقع (223) مخیماً تعاني من ظروف محیطة (الحمایة 
الریح  من  (الحمایة  محیطة  من ظروف  تعاني  مخیماًً   (185) بواقع  و(37%)  سیئة  والمطر)  الریح  من 
والمطر) سیئة جدا بینما المخیماًت التي تعاني من ظروف محیطة (الحمایة من الریح والمطر) بشكل مقبول 
كانت بنسبة (%14) وبواقع (74) مخیماً فقط. المخیماًت التي لدیھا ظروف جیدة (الحمایة من البرد والحر) 

سجلت األقل نسبة (%4) فقط وبواقع (20) مخیماً فقط .

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.7  الحالة الخاصة بالظروف المحيطة بمخيم�ت النزوح بحسب الحماية من الريح والمطر

للحمایة  بالنسبة  المخیماًت  عدد  شكل(5.7.1) 
من الریح والمطر

سیئ جدا جیدمقبولسیئ

0.44

0.37

0.15

0.04

عدد المخیمات بالنسبة للحمایة من الریح والمطر : )5.7.1جدول رقم (  

اإلجمالي  مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 الكلي

 51 4 25 22 0 أبین
 32 5 9 18 0 الحدیدة
 31 6 9 12 4 الضالع
 10 2 4 4 0 المھرة
 79 9 18 44 8 تعز

 16 2 6 8 0 حضرموت
 15 1 11 3 0 شبوة
 33 3 13 17 0 عدن
 17 4 4 7 2 لحج
 152 25 59 62 6 مأرب
 62 12 27 23 0 حجة

 3 0 0 3 0 البیضاء
 1 1 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 502 74 185 223 20 الكلي

  0.15 0.37 0.44 0.04 النسبة
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عدد المخیمات بالنسبة للحمایة من الریح والمطر : )5.7.1جدول رقم (  

اإلجمالي  مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 الكلي

 51 4 25 22 0 أبین
 32 5 9 18 0 الحدیدة
 31 6 9 12 4 الضالع
 10 2 4 4 0 المھرة
 79 9 18 44 8 تعز

 16 2 6 8 0 حضرموت
 15 1 11 3 0 شبوة
 33 3 13 17 0 عدن
 17 4 4 7 2 لحج
 152 25 59 62 6 مأرب
 62 12 27 23 0 حجة

 3 0 0 3 0 البیضاء
 1 1 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 502 74 185 223 20 الكلي

  0.15 0.37 0.44 0.04 النسبة
 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (5.8.1)  الحالة الخاصة بالظروف المحیطة بمخیماًت النزوح بحسب الحمایة من السیول 
والفیضانات

یالحظ من الجدول رقم (5.8.1)  والشكل رقم (5.8.1)  والتي توضح الظروف المحیطة بالمأوى (الحمایة 
289 مخیماً  تعاني من ظروف سیئة فیما  %58) بواقع  المخیماًت(  السیول والفیضانات) بان معظم  من 
یخص الحمایة من السیول والفیضانات حیث اظھرت النتائج بأن (%35) وبواقع (176) مخیماً تعاني من 
ظروف محیطة تتعلق في الحمایة من السیول والفیضانات بشكل سیئ و(%23) بواقع (123) مخیماً تعاني 
من ظروف محیطة تتعلق بالحمایة من السیول والفیضانات سیئة جدا بینما المخیماًت التي تعاني من ظروف 
مخیماًً   (141) وبواقع   (28%) بنسبة  كانت  مقبول  بشكل  والفیضانات)  السیول  من  (الحمایة  محیطة 
المخیماًت التي لدیھا ظروف حمایة جیدة (من السیول والفیضانات) سجلت األقل نسبة (%14) فقط وبواقع 

(72) مخیماً فقط .

5.8  الحالة الخاصة بالظروف المحيطة بمخيم�ت النزوح بحسب الحماية من السيول والفيضانات

للحمایة  بالنسبة  المخیماًت  عدد  شكل(5.8.1) 
من السیول والفیضانات

سیئ جدا جیدمقبولسیئ

0.35

0.28

0.23
0.14

من السیول والفیضاناتعدد المخیمات بالنسبة للحمایة  : )5.8.1جدول رقم (  

 اإلجمالي الكلي مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 51 13 17 14 7 أبین

 32 2 15 14 1 الحدیدة
 31 10 6 9 6 الضالع
 10 4 2 3 1 المھرة
 79 23 10 31 15 تعز

 16 0 6 6 4 حضرموت
 15 4 4 6 1 شبوة
 33 7 10 16 0 عدن
 17 5 4 4 4 لحج
 152 53 30 46 23 مأرب
 62 17 9 26 10 حجة

 3 2 0 1 0 البیضاء
 1 1 0 0 0 سقطرى

 502 141 113 176 72 اإلجمالي الكلي
  0.28 0.23 0.35 0.14 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (5.9.1) بعدد المخیماًت حسب األمن على األشخاص والممتلكات

یالحظ من الجدول رقم (5.9.1) والشكل رقم (5.9.1) والتي توضح الظروف المحیطة بالمأوى الخاصة 
على  األمن  في  تتعلق  سیئة  من ظروف  تعاني  المخیماًت  معظم  بأن  والممتلكات  األشخاص  على  باألمن 
األشخاص والممتلكات حیث تبین النتائج أن %58 من المخیماًت بواقع 289 مخیم من مجموع 502 مخیماً 
ظروف  من  تعاني  التي  المخیماًت  بینما  والممتلكات.  األشخاص  على  باألمن  تتعلق  سیئة  ظروف  تعاني 
تتعلق في األمن على األشخاص والممتلكات مقبولة كانت بنسبة (%28) وبواقع (141) مخیماً.  محیطة 
المخیماًت التي لدیھا ظروف جیدة تتعلق في األمن على األشخاص والممتلكات سجلت األقل نسبة (14%) 

فقط وبواقع (72) مخیماً فقط.

5.9 عدد المخيم�ت بالنسبة للحماية على ا
شخاص والممتلكات 

شكل(5.9.1) عدد المخیماًت بحسب األمن على 
األشخاص والممتلكات

سیئسیئ جدا جیدمقبول

0.35

0.28

0.23
0.14

 اص والممتلكاتعدد المخیمات بحسب األمن على األشخ :  )5.9.1جدول (

اإلجمالي  مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 الكلي

 51 13 17 14 7 أبین

 32 2 15 14 1 الحدیدة

 31 10 6 9 6 الضالع

 10 4 2 3 1 المھرة

 79 23 10 31 15 تعز

 16 0 6 6 4 حضرموت

 15 4 4 6 1 شبوة

 33 7 10 16 0 عدن

 17 5 4 4 4 لحج

 152 53 30 46 23 مأرب

 62 17 9 26 10 جةح

 3 2 0 1 0 البیضاء

 1 1 0 0 0 سقطرى

 502 141 113 176 72 اإلجمالي الكلي

  0.28 0.23 0.35 0.14 النسبة
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 اص والممتلكاتعدد المخیمات بحسب األمن على األشخ :  )5.9.1جدول (

اإلجمالي  مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة
 الكلي

 51 13 17 14 7 أبین

 32 2 15 14 1 الحدیدة

 31 10 6 9 6 الضالع

 10 4 2 3 1 المھرة

 79 23 10 31 15 تعز

 16 0 6 6 4 حضرموت

 15 4 4 6 1 شبوة

 33 7 10 16 0 عدن

 17 5 4 4 4 لحج

 152 53 30 46 23 مأرب

 62 17 9 26 10 جةح

 3 2 0 1 0 البیضاء

 1 1 0 0 0 سقطرى

 502 141 113 176 72 اإلجمالي الكلي

  0.28 0.23 0.35 0.14 النسبة
 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.10  عدد المخيم�ت بالنسبة لعملية الحماية من الحريق

یوضح الجدول (5.10.1) عدد المخیماًت بالنسبة للحمایة من الحریق

یالحظ من الجدول رقم (5.10.1) والشكل رقم (5.10.1) والتي توضح عملیة حمایة المخیماًت من الحریق 
وبنسبة  جدا  وسیئ  سيء  بین  وتراوحت  سیئة  الحرائق  من  الحمایة  بأن  واضح  بشكل  النتائج  تبین  حیث 
لدیھا عملیة  التي  المخیماًت  بینما  التوالي  على  (%44) وبواقع (219) و (%32) وبواقع (163) مخیماًً 
حمایة مقبولة كانت بنسبة (%16) وبواقع (80) مخیماً. المخیماًت التي لدیھا ظروف جیدة تتعلق في عملیة 

الحمایة سجلت األقل نسبة (%8) فقط وبواقع (40) مخیماًً فقط.

شكل(5.9.1) عدد المخیماًت بحسب األمن على 
األشخاص والممتلكات

سیئ جدا جیدمقبولسیئ

%44

%32

%16
%8

عدد المخیمات بالنسبة لعملیة الحمایة من الحریق :  )5.10.1جدول (  
 اإلجمالي الكلي مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة

 51 4 30 14 3 أبین
 32 2 15 15 0 الحدیدة
 31 8 7 10 6 الضالع
 10 1 4 4 1 المھرة
 79 9 14 41 15 تعز

 16 4 6 6 0 حضرموت
 15 2 11 2 0 بوةش

 33 5 10 18 0 عدن
 17 4 4 6 3 لحج
 152 31 51 61 9 مأرب
 62 10 11 38 3 حجة

 3 0 0 3 0 البیضاء
 1 0 0 1 0 سقطرى

 502 80 163 219 40 اإلجمالي الكلي
  0.16 0.32 0.44 0.8 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.11  عدد المخيم�ت المهددة بالحيوانات المفترسة

یوضح الجدول (5.11.1) عدد المخیماًت المھددة بالحیوانات المفترسة

یتبین من الجدول رقم (5.11.1) والشكل رقم (5.11.1) والتي توضح عدد المخیماًت المھددة بالحیوانات 
المفترسة حیث تبین النتائج وبشكل واضح بان حوالي (%60) من المخیماًت توجد فیھا حمایة جیدة ومقبولة 
(%34) (173) حمایة جیدة و(%27) (136) حمایة مقبولة بینما المخیماًت التي توجد فیھا حمایة سیئة من 
الحیوانات المفترسة شكلت حوالي (%40) (%25) (124) مخیماً حمایة سیئة و(%14) (136) مخیماً 

حمایة سیئة جدا.

شكل(5.11.1) عدد المخیماًت المھددة 
بالحیوانات المفترسة

سیئ جدا سیئ مقبول جید

0.34

0.27

0.25

0.14

ات المفترسةدد المخیمات المھددة بالحیوانع:  )5.11.1جدول (  

سیئ  سیئ جید المحافظة
اإلجمالي  مقبول جدا

 الكلي
 51 12 19 16 4 أبین

 32 6 3 18 5 الحدیدة
 31 15 1 6 9 الضالع
 10 3 1 2 4 المھرة
 79 15 7 31 26 تعز

 16 6 5 3 2 حضرموت
 15 6 2 2 5 شبوة
 33 5 8 13 7 عدن
 17 5 3 4 5 لحج

 152 39 16 22 75 مأرب
 62 21 4 7 30 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 136 69 124 173 الكلي

  0.27 0.14 0.25 0.34 النسبة
 

ات المفترسةدد المخیمات المھددة بالحیوانع:  )5.11.1جدول (  

سیئ  سیئ جید المحافظة
اإلجمالي  مقبول جدا

 الكلي
 51 12 19 16 4 أبین

 32 6 3 18 5 الحدیدة
 31 15 1 6 9 الضالع
 10 3 1 2 4 المھرة
 79 15 7 31 26 تعز

 16 6 5 3 2 حضرموت
 15 6 2 2 5 شبوة
 33 5 8 13 7 عدن
 17 5 3 4 5 لحج

 152 39 16 22 75 مأرب
 62 21 4 7 30 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 136 69 124 173 الكلي

  0.27 0.14 0.25 0.34 النسبة
 

56الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



عدد المخیمات بالنسبة لعملیة الحمایة من الحریق :  )5.10.1جدول (  
 اإلجمالي الكلي مقبول سیئ جدا سیئ جید المحافظة

 51 4 30 14 3 أبین
 32 2 15 15 0 الحدیدة
 31 8 7 10 6 الضالع
 10 1 4 4 1 المھرة
 79 9 14 41 15 تعز

 16 4 6 6 0 حضرموت
 15 2 11 2 0 بوةش

 33 5 10 18 0 عدن
 17 4 4 6 3 لحج
 152 31 51 61 9 مأرب
 62 10 11 38 3 حجة

 3 0 0 3 0 البیضاء
 1 0 0 1 0 سقطرى

 502 80 163 219 40 اإلجمالي الكلي
  0.16 0.32 0.44 0.8 النسبة

 

ات المفترسةدد المخیمات المھددة بالحیوانع:  )5.11.1جدول (  

سیئ  سیئ جید المحافظة
اإلجمالي  مقبول جدا

 الكلي
 51 12 19 16 4 أبین

 32 6 3 18 5 الحدیدة
 31 15 1 6 9 الضالع
 10 3 1 2 4 المھرة
 79 15 7 31 26 تعز

 16 6 5 3 2 حضرموت
 15 6 2 2 5 شبوة
 33 5 8 13 7 عدن
 17 5 3 4 5 لحج

 152 39 16 22 75 مأرب
 62 21 4 7 30 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 136 69 124 173 الكلي

  0.27 0.14 0.25 0.34 النسبة
 

ات المفترسةدد المخیمات المھددة بالحیوانع:  )5.11.1جدول (  

سیئ  سیئ جید المحافظة
اإلجمالي  مقبول جدا

 الكلي
 51 12 19 16 4 أبین

 32 6 3 18 5 الحدیدة
 31 15 1 6 9 الضالع
 10 3 1 2 4 المھرة
 79 15 7 31 26 تعز

 16 6 5 3 2 حضرموت
 15 6 2 2 5 شبوة
 33 5 8 13 7 عدن
 17 5 3 4 5 لحج

 152 39 16 22 75 مأرب
 62 21 4 7 30 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 136 69 124 173 الكلي

  0.27 0.14 0.25 0.34 النسبة
 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 5.12  عدد المخيم�ت المهددة با�خالء خالل 3 اشهر 

الجدول (5.12.1)  یوضح عدد المواقع المھددة باإلخالء خالل 3 أشھر

یوضح الجدول رقم (5.12.1) والشكل رقم (5.12.1) عدد المخیماًت المھددة باإلخالء خالل 3 أشھر حیث 
تبین النتائج وبشكل واضح بان (%86) وبواقع (440) مخیماً ال یوجد لدیھا تھدید باإلخالء بینما (14%) 

وبواقع (62) مخیماً فقط یوجد لدیھا تھدید باإلخالء. 

شكل(5.12.1) عدد المواقع المھددة 
باإلخالء خالل 3 أشھر

ال یوجد
تھدیدات
باإلخالء

یوجد
تھدیدات
باإلخالء

%86

%14

 أشھر 3عدد المواقع المھددة باإلخالء خالل  : )5.12.1جدول (

ال یوجد تھدید  المحافظة
 باإلخالء

یوجد تھدید 
 اإلجمالي الكلي باإلخالء

 51 7 44 أبین
 32 1 31 الحدیدة

 31 3 28 لضالعا
 10 0 10 المھرة
 79 18 61 تعز

 16 5 11 حضرموت
 15 4 11 شبوة
 33 6 27 عدن
 17 3 14 لحج
 152 14 138 مأرب
 62 1 61 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 62 440 الكلي

  0.12 0.88 النسبة
 

% 86% 14
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یوضح الجدول رقم (5.13.1) والشكل رقم 
(5.13.1) عدد المخیمات حســـــب صرف 
خالل  /المخیم  الموقع  في  اإلیوائیة  المواد 
النتائج  تبین  حیث  الماضیة  األشھر  الثالثة 
المخیماًت  من   (75%) بان  واضح  وبشكل 
من إجمالي (502) مخیماً لم یتم صرف مواد 
الثالثة  خالل  /المخیم  الموقع  في  إیوائیة 
من   (25%) فقط  بینما  الماضیة  األشھر 
المخیماًت تم صرف مواد إیوائیة في الموقع 

/المخیم خالل الثالثة األشھر.

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.13 عدد المخيم�ت بالنسبة لعملية صرف مواد إيوائية في الموقع/ المخيم خالل الثالثة ا
شهر الماضية

الجدول (5.13.1) یوضح عدد المخیمات بالنسبة لعملیة صرف مواد إیوائیة في الموقع /المخیم خالل 
الثالثة األشھر الماضیة

أشھر   3 ال  /المخیم خالل  الموقع  في  اإلیوائیة  المواد  المخیمات حسب صرف  شكل(5.13.1) عدد 
الماضیة

 

أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /ال لم یتم صرف مواد إیوائیة في الموقع 
أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /نعم تم صرف مواد إیوائیة في الموقع 

%75 %25

 أشھر الماضیة 3عدد المخیمات بالنسبة لعلیمة صرف مواد إیوائیة في الموقع /المخیم خالل ال  : )5.13.1جدول (

 المحافظة
صرف مواد إیوائیة في ال، لم یتم 

أشھر  3الموقع /المخیم خالل ال 
 الماضیة

صرف مواد إیوائیة في الموقع تم  نعم
أشھر الماضیة 3المخیم خالل ال /  

اإلجمالي 
 الكلي

 51 0 51 أبین
 32 16 16 الحدیدة
 31 15 16 الضالع
 10 2 8 المھرة

 79 41 38 تعز
 16 3 13 حضرموت

 15 2 13 شبوة
 33 6 27 عدن
 17 8 9 لحج
 152 26 126 مأرب
 62 3 59 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

 502 123 379 اإلجمالي الكلي
  0.25 0.75 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.14  عدد ا
سر حسب  صرف مواد ايوائية في الموقع/ المخيم خالل ال 3 أشهر الماضية

الجدول (5.14.1) یوضح عدد األسر حسب  صرف المواد غیر الغذئیة في الموقع /المخیم 
خالل ال 3 أشھر الماضیة

شكل(5.14.1) : نسبة األسر حسب صرف مواد إیوائیة في الموقع /المخیم خالل ال 3 أشھر الماضیة

بان  أعاله  البیاني  والشكل  الجدول  من  یتضح 
البطانیات والفرش كانت أكثر المواد الغیر إیوائیة 
توزیع  تم  فقد  المخیماًت.  في  توزیعھا  تم  التي 
 (30%) بلغت  وبنسبة  بطانیة   (25854)
من   (28%) بلغت  وبنسبة  فرشا  و(24437) 
المخیماًت.  في  الموزعة  االیوائیة  المواد  اجمالي 
والطرابیل  الماء  وسطول  الماء  جالونات  سجلت 
واطقم أدوات الطبخ نسب (%11) و (%10) و 
المواد  بقیة  بینما  التوالي  على   (7%) و   (9%)
والوسادات  واالغطیة  الغاز  واسطوانة  (المالبس 
في  الموزعة  المواد  اقل  كانت  الطبخ  وافران 

المخیماًت حیث سجلت نسب اقل من (2%).

 

أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /ال لم یتم صرف مواد إیوائیة في الموقع 
أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /نعم تم صرف مواد إیوائیة في الموقع 

 أشھر الماضیة 3إیوائیة في الموقع /المخیم خالل ال المخیمات بالنسبة لعملیة صرف مواد  عدد :  )5.14.1جدول (

أغطیة  فرش بطانیات المحافظة
 (طراریح)

وسائد 
 )(مخدات

 مالبس
سطول 

 ماء

أطقم 
أدوات 
 مطبخ

أفران 
 طبخ

أسطوانة 
 غاز

 طرابیل
جالونات 

 ماء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أبین
 2398 330 0 0 136 277 0 2 182 1723 1513 الحدیدة
 496 753 0 0 815 1127 63 0 0 3976 3998 الضالع
 91 0 0 0 0 91 0 0 0 91 91 المھرة
 1141 2385 170 63 922 1264 1562 1 3 5398 6197 تعز

 1410 0 0 0 70 140 280 0 0 540 720 حضرموت
 366 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 شبوة
 290 0 40 0 185 277 154 0 0 515 465 عدن
 1635 220 1 0 2494 3564 0 4 102 6615 6616 لحج

 1446 3905 1130 0 1882 1797 4 288 366 5507 6103 مأرب
 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 حجة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 37 0 0 0 0 0 72 72 72 72 سقطرى

اإلجمالي 
 9352 7630 1341 63 6504 8720 2063 367 725 24437 25854 الكلي

 0.11 0.09 0.02 0.00 0.07 0.10 0.02 0.00 0.01 0.28 0.30 النسبة
 

جالوناتبطانیات 
ماء

أطقمطرابیلسطول ماء
أدوات مطبخ

0.110.10
0.09

0.070.020.020.010.000.00

اسطوانةمالبس
غاز

أغطیة
طراریح

وسائد
مخدات

أفران
طبخ

0.30

فرش

0.28
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.15  عدد ا
سر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ

الجدول (5.15.1) یوضح عدد األسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ

یبین الجدول رقم (5.15.1) والشكل رقم (5.15.1) عدد األسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ 
حیث تبین النتائج وبشكل واضح بأن أعلى نسبة ھي األسر التي تستخدم غاز الطبخ المنزلي وجاءت بنسبة 
التي  الثانیة عدد األسر  المرتبة  بینما جاءت في  (%53) وبواقع (41880) أسرة من اجمالي عدد األسر 
ھذه  بان  النتیجة  أظھرت  فقد  والغاز  الفحم  بینما  أسرة   (33801) بواقع   (41%) وبنسبة  الحطب  تستخدم 
المصادر ھي اقل المصادر المستخدمة في الطبخ وسجلت نسب (%2) و (%1) وبالتالي فان ھذه النتیجة 

تظھر بان ھناك حاجة ماسة لتوفیر الغاز المنزلي لعدد 33801 أسرة في جمیع المخیماًت المستھدفة.

شكل (5.15.1) : عدد األسر حسب 
مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ

جازفحمحطبغاز

0.53

0.01

0.41

0.02

 

أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /ال لم یتم صرف مواد إیوائیة في الموقع 
أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /نعم تم صرف مواد إیوائیة في الموقع 

 عدد االسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ:  )5.15.1جدول (

 جاز غاز فحم حطب المحافظة

 0 1320 10 2967 أبین

 6 1925 523 7606 الحدیدة

 38 813 0 1023 الضالع

 0 175 0 257 المھرة

 0 1842 59 4382 تعز

 8 1905 17 722 حضرموت

 16 275 0 516 شبوة

 20 1725 157 1558 عدن

 18 699 0 1394 لحج

 313 29781 283 9836 مأرب

 124 1146 525 1865 حجة

 0 59 0 69 البیضاء

 0 215 0 32 سقطرى

 543 41880 1574 32227 اإلجمالي الكلي

 0.01 0.57 0.02 0.44 النسبة

 
41%2%53%1% 0.410.020.530.01
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أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /ال لم یتم صرف مواد إیوائیة في الموقع 
أشھر الماضیة٣المخیم خالل ال /نعم تم صرف مواد إیوائیة في الموقع 

 عدد االسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ:  )5.15.1جدول (

 جاز غاز فحم حطب المحافظة

 0 1320 10 2967 أبین

 6 1925 523 7606 الحدیدة

 38 813 0 1023 الضالع

 0 175 0 257 المھرة

 0 1842 59 4382 تعز

 8 1905 17 722 حضرموت

 16 275 0 516 شبوة

 20 1725 157 1558 عدن

 18 699 0 1394 لحج

 313 29781 283 9836 مأرب

 124 1146 525 1865 حجة

 0 59 0 69 البیضاء

 0 215 0 32 سقطرى

 543 41880 1574 32227 اإلجمالي الكلي

 0.01 0.57 0.02 0.44 النسبة

 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.16  عدد ا
سر حسب مصادر ا�ضاءة المستخدمة

الجدول (5.16.1) یوضح عدد األسر بالنسبة لمصادر اإلضاءة المستخدمة

یبین الجدول رقم (5.16.1) والشكل رقم (5.16.1) عدد األسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في االضاءة 
حیث تبین النتائج وبشكل واضح بان أكثر من نصف األسر (%56) (44280) أسرة تعتمد على الكھرباء 
كمصدر لإلضاءة یلیھا األسر التي تعتمد على الطاقة الشمیة كمصدر لإلضاءة (%27) (21438) أسرة 
بینما حوالي %15 من األسر تعتمد على الشمع والجاز وأخرى . ھذه النتیجة تظھر بان ھناك حاجة ماسة 

لتوفیر طاقة شمسیة لعدد 11127 أسرة من اجمالي عدد األسر في المخیمات المستھدفة 

شكل (5.16.1) : عدد األسر بالنسبة 
لمصادر اإلضاءة المستخدمة

الطاقةالكھرباء
الشمسیة

الجازأخرىالشمع

0.56

0.05
0.02

0.27

0.1

 االسر بالنسبة لمصادر اإلضاءة المستخدمة ): عدد5.16.1جدول (

 الشمع الحطب الجاز الطاق الشمسیة الكھرباء المحافظة
 699 464 383 931 1634 أبین

 3591 78 222 7794 0 الحدیدة
 191 99 183 1023 0 الضالع
 0 33 0 24 323 المھرة

 658 1335 17 3508 10 تعز
 109 333 0 807 873 حضرموت

 138 47 205 156 489 شبوة
 57 65 71 824 2722 عدن
 193 130 0 1679 126 لحج
 2005 640 80 3117 37721 مأرب
 238 430 177 1542 98 حجة

 79 0 0 33 0 البیضاء
 0 0 0 0 284 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

44280 21438 1338 3654 7958 

 0.10 0.05 0.02 0.27 0.56 النسبة
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أخرى



 عدد االسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ:  )5.15.1جدول (

 جاز غاز فحم حطب المحافظة

 0 1320 10 2967 أبین

 6 1925 523 7606 الحدیدة

 38 813 0 1023 الضالع

 0 175 0 257 المھرة

 0 1842 59 4382 تعز

 8 1905 17 722 حضرموت

 16 275 0 516 شبوة

 20 1725 157 1558 عدن

 18 699 0 1394 لحج

 313 29781 283 9836 مأرب

 124 1146 525 1865 حجة

 0 59 0 69 البیضاء

 0 215 0 32 سقطرى

 543 41880 1574 32227 اإلجمالي الكلي

 0.01 0.57 0.02 0.44 النسبة

 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

5.17  مؤشر توفر المواد غير الغذائية 

یوضح ھذا الجزء توفر المواد إالیوائیة لألسر النازحة في المنازل وفي المخیماًت (5.17.1) یتناول نسبة توفر المواد 
اإلیوائیة لألسر النازحة في المنازل بینما (5.17.4) یوضح نسبة توفر مواد غیر غذائیة لألسر النازحة في المخیماًت.

5.17.1  مؤشر توفر المواد االيوائية ل�سر النازحة في المنازل

یوضح الجدول (5.17.1.1) والرسم البیاني (5.17.1.1) عدد األسر النازحة في المنازل وفق توفر مواد غیر غذائیة 
(ایوائیة)

یتضح من الجدول (5.17.1.1) والرسم البیاني (5.17.1.1) (5.17.1.2) والتي توضح عدد األسر حسب توفر مواد 
غیر غذائیة االتي:

 األسر التي تحتاج ایجارات: (134756) أسرة وبواقع (%39) من إجمالي عدد األسر النازحة التي تسكن في منازل 
وتحتاج الى دعم في اإلیجارات األسر   غیر المتوفر لھا مواد غیر غذائیة وتسكن في بیوت ایجارات: (112480) أسرة 

وبواقع (53%) من اجمالي عدد األسر تسكن في منازل ایجارات وال یتوفر لھا أي مواد غیر غذائیة
األسر المتوفر لھا مواد غیر غذائیة وتسكن في بیوت ایجارات: (99845) وبواقع (%47) تسكن في منازل ایجارات 

اال انھا تمتلك مواد غیر غذائیة
أقارب او  المجتمع المضیف: (84009) بواقع (%54) مستضافة عند  المتوفر لھا مواد غیر غذائیة في  األسر غیر 

أصدقاء لكنھا ال یتوفر لھا أي مواد غیر غذائیة
األسر المتوفر لھا مواد غیر غذائیة في المجتمع المضیف: (70408) وبواقع (%46) مستضافة عند أقارب او أصدقاء 

لكنھا یتوفر لھا مواد غیر غذائیة.

 

 لھذا الموقع / المخیم من قبل المنظمات غذائیة) (غیراإلیوائیة  المأوى والموادعدد المخیمات بالنسبة لتوفیر خدمات  : )5.17.2.1جدول (

الموقع التي ال یتوفر فیھا  المحافظة
 الخدمة

ي ال یتوفر فیھا موقع الت
 اإلجمالي الكلي الخدمة

 51 1 50 أبین
 32 21 11 الحدیدة
 31 18 13 الضالع
 10 3 7 المھرة

 79 34 45 تعز
 16 5 11 حضرموت

 15 0 15 شبوة
 33 7 26 عدن
 17 10 7 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 0 1 سقطرى

 502 111 391 اإلجمالي الكلي
  0.22 0.78 النسبة

 ): عدد االسر حسب توفر المواد االیوائیة5.17.1.1جدول (

 المحافظة

االسر 
المتوفر لھا 
 مواد إیوائیة
في المجتمع 

 المضیف

االسر غیر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
في المجتمع 

 المضیف

االسر التي 
تحتاج 
 ایجارات

االسر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
وتسكن في 

بیوت 
 ایجارات

االسر   غیر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
وتسكن في 

بیوت 
 ایجارات

 2856 376 3232 164 40 أبین
 3233 2881 2944 1702 244 الحدیدة
 1479 1203 2698 1266 1512 الضالع
 2030 0 2030 0 0 المھرة
 16878 1168 18046 21262 0 تعز

 6889 581 6815 114 10 حضرموت
 1100 434 1534 283 145 شبوة
 7102 0 7326 435 106 عدن
 3240 4829 3899 0 0 لحج
 67673 88373 86232 54819 68351 مأرب
 0 0 0 3964 0 الجوف
 112480 99845 134756 84009 70408 اإلجمالي
 %53 %47 %39 %54 %46 النسبة

 

شكل (5.17.1.1): عدد األسر حسب توفر المواد االیوائیة

األسر غیر المتوفر لھا مواد إیوائیة في المجتمع المضیف

األسر المتوفر لھا مواد إیوائیة في المجتمع المضیف

%54

%46

شكل (5.17.1.2): عدد األسر حسب توفر المواد االیوائیة

األسر المتوفر لھا مواد إیوائیة وتسكن في بیوت ایجارات

األسر غیر المتوفر لھا مواد إیوائیة وتسكن في بیوت ایجارات

%47

%53
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

المستخدمة 

 عدد االسر حسب مصدر الطاقة المستخدمة في الطبخ:  )5.15.1جدول (

 جاز غاز فحم حطب المحافظة

 0 1320 10 2967 أبین

 6 1925 523 7606 الحدیدة

 38 813 0 1023 الضالع

 0 175 0 257 المھرة

 0 1842 59 4382 تعز

 8 1905 17 722 حضرموت

 16 275 0 516 شبوة

 20 1725 157 1558 عدن

 18 699 0 1394 لحج

 313 29781 283 9836 مأرب

 124 1146 525 1865 حجة

 0 59 0 69 البیضاء

 0 215 0 32 سقطرى

 543 41880 1574 32227 اإلجمالي الكلي

 0.01 0.57 0.02 0.44 النسبة

 

 5.17.2  عدد المخيم�ت بالنسبة لتوفير خدمات المأوى والمواد ا�يوائية
 غير غدائية لهذا الموقع/ المخيم من قبل المنظمات

الجدول (5.17.2) یوضح عدد المخیمات بالنسبة لتوفیر خدمات المأوى والمواد اإلیوائیة (غیر غذائیة) لھذا الموقع / المخیم من قبل 
المنظمات

غذائیة)  (غیر  اإلیوائیة  والمواد  المأوى  خدمات  لتوفیر  بالنسبة  المخیمات  عدد   (5.17.2) رقم  الجدول  یبین 
للموقع / المخیم من قبل المنظمات حیث تبین النتائج وبشكل واضح بان أكثر من ثالثة ارباع المخیماًت (78%) 
(391) مخیماً ال یتوفر فیھا خدمات المأوى والمواد اإلیوائیة (غیر غذائیة) بینما المخیماًت التي یتوفر فیھا 
خدمات المأوى والمواد اإلیوائیة (غیر غذائیة) قد بلغت (%22) فقط وبواقع (111) مخیماً من اجمالي (502) 

مخیماً.

 

 لھذا الموقع / المخیم من قبل المنظمات غذائیة) (غیراإلیوائیة  المأوى والموادعدد المخیمات بالنسبة لتوفیر خدمات  : )5.17.2.1جدول (

الموقع التي ال یتوفر فیھا  المحافظة
 الخدمة

ي ال یتوفر فیھا موقع الت
 اإلجمالي الكلي الخدمة

 51 1 50 أبین
 32 21 11 الحدیدة
 31 18 13 الضالع
 10 3 7 المھرة

 79 34 45 تعز
 16 5 11 حضرموت

 15 0 15 شبوة
 33 7 26 عدن
 17 10 7 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 0 1 سقطرى

 502 111 391 اإلجمالي الكلي
  0.22 0.78 النسبة

 االسر بالنسبة لمصادر اإلضاءة المستخدمة ): عدد5.16.1جدول (

 الشمع الحطب الجاز الطاق الشمسیة الكھرباء المحافظة
 699 464 383 931 1634 أبین

 3591 78 222 7794 0 الحدیدة
 191 99 183 1023 0 الضالع
 0 33 0 24 323 المھرة

 658 1335 17 3508 10 تعز
 109 333 0 807 873 حضرموت

 138 47 205 156 489 شبوة
 57 65 71 824 2722 عدن
 193 130 0 1679 126 لحج
 2005 640 80 3117 37721 مأرب
 238 430 177 1542 98 حجة

 79 0 0 33 0 البیضاء
 0 0 0 0 284 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

44280 21438 1338 3654 7958 

 0.10 0.05 0.02 0.27 0.56 النسبة
 

 ): عدد االسر حسب توفر المواد االیوائیة5.17.1.1جدول (

 المحافظة

االسر 
المتوفر لھا 
 مواد إیوائیة
في المجتمع 

 المضیف

االسر غیر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
في المجتمع 

 المضیف

االسر التي 
تحتاج 
 ایجارات

االسر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
وتسكن في 

بیوت 
 ایجارات

االسر   غیر 
المتوفر لھا 
مواد إیوائیة 
وتسكن في 

بیوت 
 ایجارات

 2856 376 3232 164 40 أبین
 3233 2881 2944 1702 244 الحدیدة
 1479 1203 2698 1266 1512 الضالع
 2030 0 2030 0 0 المھرة
 16878 1168 18046 21262 0 تعز

 6889 581 6815 114 10 حضرموت
 1100 434 1534 283 145 شبوة
 7102 0 7326 435 106 عدن
 3240 4829 3899 0 0 لحج
 67673 88373 86232 54819 68351 مأرب
 0 0 0 3964 0 الجوف
 112480 99845 134756 84009 70408 اإلجمالي
 %53 %47 %39 %54 %46 النسبة

 

المواقع التي یتوفر فیھا
الخدمة

المواقع التي یتوفر فیھا
الخدمة
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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



 6.1  المقدمة:

تعاني األسر النازحة في المنازل من عدم توفیر میاه صالحة للشرب حیث بلغت عدد األسر 207044 أسرة وبنسبة %57، أما عدد 
االسر غیر المتوفرة لھا میاه لالستخدام فقط بلغت 175567 أسرة وبنسبة %48   وبالتالي یتطلب سد احتیاجات تلك األسر من میاه 

الشرب واالستخدام 

 أما عدد المخیمات التي تعاني من عدم توفر میاه صالحة للشرب بلغت 188 مخیماً وبنسبة %37  كما بلغت عدد األسر النازحة في 
المخیمات والتي ال تتوفر لھا میاه صالحة للشرب 21957 وبنسبة 27 %

أما عدد المخیمات التي ال تتوفر فیھا میاه بانتظام بلغت 145 مخیم من إجمالي 502 وبنسبة %29 أما عدد األسر التي ال تتوفر فیھا 
بانتظام 22071 أسرة وبنسبة%28 وھي نسبة عالیة مما یتطلب من شركاء العمل االنساني العمل مع الحكومة الیمنیة في سد تلك 

االحتیاجات  

وفیما یخص مصادر میاه الشرب فإن عدد المخیمات التي تعتمد األسر فیھا على صھاریج المیاه وعلى المشاریع الخاصة بلغت 
%49 اما عدد األسر في المخیمات التي تعتمد على میاه الشرب على صھاریج المیاه وشراء جالونات میاه كمصدر رئیسي للشرب 

بلغت 19015 أسرة وبنسبة %24 وھي نسبة عالیة مما یتطلب سد تلك االحتیاج من قبل شركاء العمل االنساني

وتعاني بعض المخیمات من نقص في كمیة میاه الشرب حیث بلغت عدد المخیمات التي تعاني من نقص في المیاه 272 مخیم من 
مجموع 502 مخیم وبنسبة %52 فیما بلغت عدد االسر في تلك المخیمات   التي تعاني من نقص في كمیة میاه الشرب 31065 أسرة 

وبنسبة 39%  

 وفیما یخص مؤشرات االصحاح البیئي أوضحت نتائج المسح أن %72 من المخیمات وبعدد 359 مخیم من إجمالي 502 مخیم ال 
یتم فیھا توزیع   حقائب نظافة كما بلغت عدد األسر التي لم تتسلم حقائب نظافة في تلك المخیمات بلغت 22122 أسرة من إجمالي 
78668 وبنسبة %28، وفیما یخص ترحیل النفایات فإن %70 من المخیمات بعدد 349 مخیم من إجمالي 502 مخیم ال یتم ترحیل 

النفایات فیھا بشكل دوري بسبب عدم اإلمكانیات الالزمة مما یتطلب دعمھا وبما یسھم في الحد من انتشار األوبئة، 
  تتعرض المخیمات لمخاطر السیول والفیضانات نتیجة قربھا من مجرى السیول حیث بلغت عدد المخیمات المھددة بالسیول 174 
مخیم   من مجموع 502 وبنسبة %35 وبلغت عدد األسر التي تسكنھا 33888 وبنسبة   %43 األمر الذي ینذر بحدوث كارثة 
إنسانیة ستسبب في تشرید 33888 اسرة وحرمانھا من المأوى.   ولغرض معرفة واقع قطاع المیاه واالصحاح البیئي للنازحین في 
المنازل والمخیمات   اشتمل ھذا القسم على مؤشرات المیاه واالصحاح البیئي في مخیمات النازحین والنازحین في المنازل بحسب 
المحافظات حیث یركز على مدى توفر میاه االستخدام والشرب للنازحین في المخیمات باإلضافة الى تقییم مستوى الكمیة من المیاه 
خدمات  توفر  ومدى  المخیمات  في  البیئي  اإلصحاح  وضع  على  القسم  ھذا  یركز  كما  المخیمات  أفراد  مستوى  على  المستخدمة 

اإلصحاح البیئي وفیما یلي التحلیل الوصفي لمؤشرات قطاع المیاه واإلصحاح البیئي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 عدد االسر حسب توفر المیاه : )6.2.1.1جدول (

 لھا میاهالمتوفر االسر المحافظة
 صالحة للشرب

لھا غیر المتوفر االسر
 صالحة للشرب میاه

 لھا میاهالمتوفر  االسر
غیر صالحة لالستخدام فقط 

 للشرب

غیر المتوفر لھا  میاه  االسر
  ةغیر صالحلالستخدام فقط 

 للشرب
 1377 2059 1545 1891 أبین

 2898 3993 3133 3758 الحدیدة
 4403 1057 4403 1057 الضالع 
 5 2025 1971 59 المھرة

 30313 8995 35396 3912 تعز 
 7388 205 7388 184 حضرموت

 985 977 792 1170 شبوة
 447 7196 443 7200 عدن
 120 7949 120 7949 لحج

 127631 152754 151853 128532 مأرب
 0 0 0 0 فالجو

 175567 187210 207044 155712 اإلجمالي
 0.24 0.26 0.29 0.21 النسبة
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الشرب لألسر  میاه  توفر  المخیمات (6.2.1)  المنازل وفي  في  النازحة  الشرب لألسر  میاه  توفر  الجزء مؤشر  یوضح ھذا 
النازحة في المنازل (6.2.2) توفر میاه الشرب لألسر النازحة في المخیمات.

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 6.2  المياه الصالحة للشرب

یوضح الجدول (6.2.1.1) والرسم البیاني (6.2.1.1) عدد االسر وفق توفر میاه الشرب

شكل (6.2.1.1) : عدد االسر حسب توفر میاه

االسر غیر المتوفر لھا میاه 
صالحة  للشرب

6.2.1  المياه الصالحة للشرب لالسر النازحة في المنازل

البیاني  والرسم   (6.2.1.1) الجدول  من  یتضح 
توفر  األسر حسب  والذي یوضح عدد   (6.2.1.1)
المیاه بأن الغالبة العظمى من األسر ال یتوفر لھا میاه 
صالحة للشرب حیث تبین النتائج بأن (155712) 
أسرة وبواقع (%57) فقط من إجمالي عدد األسر 
صالحة  میاه  لھا  یتوفر  المنازل  في  تسكن  التي 
 (43%) وبواقع   (207044) األسر  بینما  للشرب 
صالحة  میاه  لھا  یتوفر  ال  األسر  عدد  إجمالي  من 
فقط   (52%) وبواقع  أسرة   (187210) و  للشرب 
و  للشرب  صالحة  غیر  لكنھا  میاه  لھا  یتوفر 
میاه  لھا  یتوفر   (48%) وبواقع  أسرة   (175567)

لالستخدام فقط لكنھا غیر صالحة للشرب.

0.57

0.52

0.48

 عدد االسر حسب توفر المیاه : )6.2.1.1جدول (

 لھا میاهالمتوفر االسر المحافظة
 صالحة للشرب

لھا غیر المتوفر االسر
 صالحة للشرب میاه

 لھا میاهالمتوفر  االسر
غیر صالحة لالستخدام فقط 

 للشرب

غیر المتوفر لھا  میاه  االسر
  ةغیر صالحلالستخدام فقط 

 للشرب
 1377 2059 1545 1891 أبین

 2898 3993 3133 3758 الحدیدة
 4403 1057 4403 1057 الضالع 
 5 2025 1971 59 المھرة

 30313 8995 35396 3912 تعز 
 7388 205 7388 184 حضرموت

 985 977 792 1170 شبوة
 447 7196 443 7200 عدن
 120 7949 120 7949 لحج

 127631 152754 151853 128532 مأرب
 0 0 0 0 فالجو

 175567 187210 207044 155712 اإلجمالي
 0.24 0.26 0.29 0.21 النسبة

 

األسر المتوفر لھا میاه 
لالستخدام فقط

األسر المتوفر لھا میاه 
لالستخدام  فقط

43%% 57% 52% 48

األسر غیر المتوفر لھا 
میاه لالستخدام فقط

األسر غیر المتوفر لھا میاه 
لالستخدام  فقط

0.43االسرالمتوفر لھا میاه صالحة للشرب
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یوضح الجدول ( 6.2.2.1) عدد المخیمات بحسب  توفر المیاه الصالحة  الشرب

شكل ( 6.2.2.1) نسبة المخیمات بحسب  توفر المیاه الصالحة  الشرب

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

6.2.2  توفر مياه صالحة للشرب لالسر النازحة في المخيمات

یتضح من خالل الجدول ( 6.2.2.1)  
والشكــــــــل (6.2.2.1)  أن عــــدد 
میاه   فیھا  تتوفر  ال  التي  المخیمات 
صالحة للشرب  188 مخیم من أصل  
فیما    ،  0.37 وبنسبة  مخیم    502
تتوفر  التي  المخیمات  نسبة  بلغت  
  63% للشرب  صالحة  میاه  فیھا 

وبعدد 314 مخیم .

 عدد االسر حسب توفر المیاه : )6.2.1.1جدول (

 لھا میاهالمتوفر االسر المحافظة
 صالحة للشرب

لھا غیر المتوفر االسر
 صالحة للشرب میاه

 لھا میاهالمتوفر  االسر
غیر صالحة لالستخدام فقط 

 للشرب

غیر المتوفر لھا  میاه  االسر
  ةغیر صالحلالستخدام فقط 

 للشرب
 1377 2059 1545 1891 أبین

 2898 3993 3133 3758 الحدیدة
 4403 1057 4403 1057 الضالع 
 5 2025 1971 59 المھرة

 30313 8995 35396 3912 تعز 
 7388 205 7388 184 حضرموت

 985 977 792 1170 شبوة
 447 7196 443 7200 عدن
 120 7949 120 7949 لحج

 127631 152754 151853 128532 مأرب
 0 0 0 0 فالجو

 175567 187210 207044 155712 اإلجمالي
 0.24 0.26 0.29 0.21 النسبة

 

 الصالحة للشرب المیاه عدد المخیمات بحسب  توفر :) 6.2.2.1(  جدول

صالحة عدد المخیمات التي ال تتوفر فیھا میاه  ظةالمحاف
 للشرب

عدد المخیمات التي تتوفر فیھا 
 لشربل صالحة میاه

اإلجمالي 
 الكلي

 51 45 6 أبین
 32 23 9 الحدیدة
 31 17 14 الضالع
 10 7 3 المھرة
 79 45 34 تعز

 16 11 5 حضرموت
 15 13 2 شبوة
 33 24 9 عدن
 17 13 4 لحج
 152 85 67 مأرب
 62 27 35 حجة

 3 3 0 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

 502 314 188 اإلجمالي الكلي
  0.63 0.37 النسبة

عدد االسر التي 
یتوفر لھا میاه 
 صالحة للشرب

21957 

 

21

63%
37%

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا میاه الشرب

نسبة المخیمات التي تتوفر فیھا میاه الشرب 1
2

ال
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یوضح الجدول ( 6.3.1)   مؤشر عدد المخیمات التي تتوفر فیھا میاه الشرب بانتظام من عدمھا بحسب المحافظات

یتضح من خالل الجدول ( 6.3.1)  والشكل ( 6.3.1)  أن عدد المخیمات التي ال تتوفر فیھا میاه للشرب أطالقا  بلغت 
188 مخیم من مجموع 502 مخیم وبنسبة %37  في حین بلغت عدد المخیمات  التي  ال تتوفر فیھا میاه مجانا 98 مخیم 

بنسبة %20 ، فیما بلغت نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا میاه مجانا %43 بواقع 216 مخیم .

شكل (6.3.1) :نسبة المخیمات بحسب توفر میاه الشرب

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا المیاه

ً نسبة المخیمات التي تتوفر فیھا المیاه مجانا
ً نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا المیاه مجانا

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

6.3  توفر مياه الشرب مجانا

 عدد االسر حسب توفر المیاه : )6.2.1.1جدول (

 لھا میاهالمتوفر االسر المحافظة
 صالحة للشرب

لھا غیر المتوفر االسر
 صالحة للشرب میاه

 لھا میاهالمتوفر  االسر
غیر صالحة لالستخدام فقط 

 للشرب

غیر المتوفر لھا  میاه  االسر
  ةغیر صالحلالستخدام فقط 

 للشرب
 1377 2059 1545 1891 أبین

 2898 3993 3133 3758 الحدیدة
 4403 1057 4403 1057 الضالع 
 5 2025 1971 59 المھرة

 30313 8995 35396 3912 تعز 
 7388 205 7388 184 حضرموت

 985 977 792 1170 شبوة
 447 7196 443 7200 عدن
 120 7949 120 7949 لحج

 127631 152754 151853 128532 مأرب
 0 0 0 0 فالجو

 175567 187210 207044 155712 اإلجمالي
 0.24 0.26 0.29 0.21 النسبة

 

3
2

1

 توفر میاه الشرب مجاناعدد المخیمات :  ) 6.3.1جدول (  

 المحافظة

عدد 
المواقع 
التي ال 
تتوفر 

میاه فیھا 
صالحة 
 للشرب

عدد المواقع 
التي ال تتوفر 

 انالمیاه مجا

عدد 
المواقع 

التي تتوفر 
المیاه 
 مجانا

اإلجمالي 
 الكلي

 51 32 13 6 أبین
 32 22 1 9 الحدیدة
 31 14 3 14 الضالع
 10 2 5 3 المھرة
 79 34 11 34 تعز

 16 1 10 5 حضرموت
 15 1 12 2 شبوة
 33 20 4 9 عدن
 17 12 1 4 لحج
 152 62 23 67 مأرب
 62 16 11 35 حجة

 3  3  البیضاء
 1  1  سقطرى

 502 216 98 188 اإلجمالي الكلي
  0.43 0.20 0.37 النسبة

عدد االسر التي 
ال یتوفر میاه 

 الحة للشربص
21957 

43%

20%

37%
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یوضح الجدول (6.4.1)  عدد المخیمات التي تتوفر فیھا میاه الشرب بانتظام  من عدمھا بحسب المحافظات

یوضح الجدول (6.4.1)  والشكل (6.4.1)  أن عدد المخیمات  التي ال تتوفر فیھا المیاه بانتظام  بلغت 145 مخیم  
وبنسبة ( %29)، أما عدد المخیمات التي تتوفر فیھا المیاه بانتظام %34 بعدد 169 مخیم  فیما المخیمات التي ال تتوفر 

فیھا میاه بشكل كامل ھي 188 مخیم

شكل (6.4.1) :نسبة المخیمات بالنسبة لمیاه الشرب

6.4  توفر مياه الشرب بانتظام

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا المیاه

المیاه  فیھا  تتوفر  التي  المخیمات  نسبة 

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا المیاه بانتظام

3
2

34%

29%

37%

1

 تظامعدد المخیمات التي تتوفر فیھا میاه الشرب بان : )6.4.1الجدول ( 
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 51 27 18 6 أبین

 32 17 6 9 الحدیدة
 31 9 8 14 الضالع
 10 4 3 3 المھرة

 79 32 13 34 تعز
 16 3 8 5 حضرموت

 15 1 12 2 شبوة
 33 16 8 9 عدن
 17 10 3 4 لحج
 152 46 39 67 مأرب
 62 4 23 35 حجة

 3  3  البیضاء
 1  1  سقطرى

 502 169 145 188 اإلجمالي الكلي
 1 0.34 0.29 0.37 النسبة

عدد االسر التي 
التتوفرلھا میاه 
 الشرب بانتظام

22071 
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 یوضح الجدول (6.5.1)  عدد المخیمات بحسب مصادر میاه الشرب المتمثلة في بئر ارتوازي – شبكة عمومیة 
حكومیة- مشروع خاص- وایتات (صھاریج) - بئر عادي - نقطة میاه قریبة - میاه االمطار- عین ماء (نبع) 

 یوضح الجدول(6.5.1)  والشكل (6.5.1) 
میاه  مصدر  بحسب  المخیمات   عدد   إن 
الشرب  أن عدد المخیمات التي تعتمد على 
الصھاریج 171 مخیم بنسبة %34.06 فیما 
بلغت نسبة  المخیمات التي تعتمد  على بئر 
ارتوازي %27 وبعدد 140 مخیم  في حین 
على  تعتمد  التي  المخیمات  عدد  بلغت 
شراء  حكومیة-  عمومیة  شبكة   ) المصادر 
بنسبة  خاص  مشروع  ماء-  جالونات 
التوالي  %14.94-)على   12.15%)
وتراوحت  نسبة المخیمات التي  تعتمد على 
مصادر المیاه ( میاه االمطار – نقطة میاه 

قریبة- عین ماء – بئر یدوي)  
 (9.76% 0.80%- )

شكل (6.5.1) : نسبة المخیمات بحسب مصادر المیاه

6.5  المصار الرئيسية لمياه الشرب

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 تظامعدد المخیمات التي تتوفر فیھا میاه الشرب بان : )6.4.1الجدول ( 

ظة
حاف

الم
 

ي 
الت

ت 
یما

مخ
 ال

دد
ع

یاه
ا م

یھ
ر ف

وف
التت

 
حة 

صال
رب

لش
ل

 

ي 
الت

ت 
یما

مخ
 ال

دد
ع

ظام
انت

ه ب
میا

 ال
ھا

 فی
فر

تو
الت

ر  
وف

 تت
تي

 ال
ات

یم
مخ

 ال
دد

ع
ظام

انت
ه ب

میا
 ال

ھا
فی

 

لي
الك

ي 
مال

إلج
ا

 

 51 27 18 6 أبین
 32 17 6 9 الحدیدة
 31 9 8 14 الضالع
 10 4 3 3 المھرة

 79 32 13 34 تعز
 16 3 8 5 حضرموت

 15 1 12 2 شبوة
 33 16 8 9 عدن
 17 10 3 4 لحج
 152 46 39 67 مأرب
 62 4 23 35 حجة

 3  3  البیضاء
 1  1  سقطرى

 502 169 145 188 اإلجمالي الكلي
 1 0.34 0.29 0.37 النسبة

عدد االسر التي 
التتوفرلھا میاه 
 الشرب بانتظام

22071 

 عدد المخیمات بحسب مصادر میاه الشرب :) 6.5.1جدول (

ئر ب المحافظة
 إرتوازي

شبكة 
عمومیة 
 حكومیة

مشروع 
 خاص

 وایتات   
( صھاریج  

 بوزات ) و

بئر یدوي 
 (عادي)

میاه 
 األمطار

نقطة 
میاه 
 قریبة

شراء 
جالونات 

 ماء

عین ماء 
 (  نبع )

 0 5 6 1 3 7 8 15 20 أبین
 0 0 7 0 5 9 2 2 8 الحدیدة
 0 4 0 0 0 15 1 0 5 الضالع
 0 2 1 0 0 4 2 0 0 المھرة

 1 3 5 3 12 19 7 2 8 عزت
 0 2 0 1 0 9 1 1 0 حضرموت

 0 1 4 1 5 5 1 0 1 شبوة
 0 2 6 0 0 14 2 13 6 عدن
 0 0 3 0 0 5 3 1 4 لحج
 0 44 14 0 5 58 44 3 54 مأرب
 0 5 3 4 1 26 4 23 34 حجة

 3 0 0 3 2 0 0 0 0 البیضاء
 0 1 0 0 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 4 69 49 13 33 171 75 61 140 الكلي

 %0.80 %13.75 %9.76 %2.59 %6.57 %34.06 %14.94 %12.15 %27.89 النسبة
عدد االسر 

التي 
تستخدم 

المیاه عن 
طریق 

صھاریج 
 المیاه

19015 

 

وایتات   
(صھاریج, 

بوزات )

بئر
ارتوازي

مشروع 
خاص

شراء
جالونات

ماء

شبكة
عمومیة
حكومیة

نقطة
میاه
قریبة

بئر
یدوي
عادي

میاه
األمطار

عین
ماء (نبع)

3 4 . 0 6

27.00

14.94
13.7512.159 . 7 66 . 5 72 . 5 90 . 8 0
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یوضح الجدول (6.6.1 ) عدد المخیمات بحسب مؤشر تقییم  وضع میاه الشرب  بحسب المحافظات والمتمثلة في المیاه 
كافیة للجمیع- المیاه غیر كافیة للجمیع-  نقص حاد في المیاه-  میاه ملوثة وتحتاج معالجة

والشكل   (6.6.1) الجدول  خالل  من  یتضح 
فیھا  التي ال یوجد  المخیمات  (6.6.1) أن عدد 
في   41% بنسبة  مخیم   205 بلغت  كافیة  میاه 
حین بلغت نسبة المخیمات التي فیھا المیاه كافیة 
%28 اما المخیمات التي تتوفر فیاه میاه للشرب 
نظیفة تمثل %10 وبعدد 50 مخیم وبالتالي البد 
وبما  المخیمات  لجمیع  نظیفة  میاه  توفیر  من 
عدد  اما  النازحین،  معاناه  تخفیف  في  یسھم 
المخیمات التي فیھا نقص حاد من المیاه 14% 
وبعدد69 مخیم  أما عدد  المخیم  التي   یوجد 
فیھا میاه غیر  نظیفة  بلغت  36 مخیم  بنسبة  

7%

شكل (6.6.1) : نسبة المخیمات بحسب تقییم میاه الشرب

المیاه نظیفة
المیاه غیر نظیفة

یوجد نقص حاد في المیاه

المیاه غیر كافیة
المیاه كافیة

6.6  تقييم وضع مياه الشرب

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

0.28

0.41
0.14

0.07
0.10

 تقییم المیاه بالمخیمات حسعدد  ):6.6.1جدول (

المیاه  المحافظة
 كافیة

المیاه غیر 
 كافیة

یوجد نقص حاد في 
 المیاه

المیاه غیر 
 نظیفة

المیاه 
 نظیفة

 2 3 3 15 29 أبین
 3 4 0 8 15 الحدیدة
 4 5 4 14 3 الضالع
 5 6 3 1 3 المھرة

 6 3 4 19 22 تعز
 7 0 4 8 1 حضرموت

 7 0 3 7 3 شبوة
 7 3 2 11 13 عدن
 1 0 0 4 9 لحج
 4 5 36 71 40 مأرب
 4 6 10 44 4 حجة

 0 1 0 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 سقطرى

 50 36 69 205 142 اإلجمالي الكلي
 0.10 0.07 0.14 0.41 0.28 النسبة

عدد االسر التي لیس لھا میاه 
 31065 كافیة
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یوضح الجدول (6.7.1) عدد حقائب النظافة الموزعة خالل فترة اجراء الدراسة

شكل (6.7.1) : نسبة الحقائب النظافة الموزعة خالل الشھر

 6.7 عدد حقائب النظافة الموزعة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 عدد حقائب النظافة الموزعة :) 6.8.1جدول ( 

 عة خالل ھذا الشھرعدد حقائب النظافة الموز المحافظة

 629 أبین
 2193 الحدیدة
 225 الضالع
 0 المھرة

 1835 تعز
 240 حضرموت

 0 شبوة
 1538 عدن
 1082 لحج
 2900 مأرب
 54 حجة

 0 البیضاء
 0 سقطرى

 10696 اإلجمالي الكلي
 

 

5.88%

20.50%

2.10%
0.00%

17.16%

2.24%
0.00%

14.38%

10.12%

27.11%

0.50%0.00%0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

سقطرىالبیضاءحجةمأربلحجعدنشبوةحضرموتتعزالمھرةالضالعالحدیدةأبین

 تقییم المیاه بالمخیمات حسعدد  ):6.6.1جدول (

المیاه  المحافظة
 كافیة

المیاه غیر 
 كافیة

یوجد نقص حاد في 
 المیاه

المیاه غیر 
 نظیفة

المیاه 
 نظیفة

 2 3 3 15 29 أبین
 3 4 0 8 15 الحدیدة
 4 5 4 14 3 الضالع
 5 6 3 1 3 المھرة

 6 3 4 19 22 تعز
 7 0 4 8 1 حضرموت

 7 0 3 7 3 شبوة
 7 3 2 11 13 عدن
 1 0 0 4 9 لحج
 4 5 36 71 40 مأرب
 4 6 10 44 4 حجة

 0 1 0 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 سقطرى

 50 36 69 205 142 اإلجمالي الكلي
 0.10 0.07 0.14 0.41 0.28 النسبة

عدد االسر التي لیس لھا میاه 
 31065 كافیة

 

عدد حقائب النظافة الموزعة خالل فترة اجراء الدراسة 
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یتضح من خالل الجدول (6.8.1) والشكل (6.8.1) أن أعلى نسبة في توزیع حقائب النظافة   بلغت %27.11 كان في محافظة 
مأرب فیما احتلت الحدیدة المرتبة الثانیة بنسبة %20.50 اما محافظة تعز فقد احتلت المرتبة الثانیة بنسبة 17.16 % اما فیما 
یخص محافظات (لحج- عدن - حضرموت – ابین – الضالع ) تراوحت النسبة ( %2.10 %14.38-)، اما  محافظات ( 

البیضاء – سقطرى – شبوة -المھرة ) لم یتم فیھا  توزیع أي حقائب نظافة  للنازحین في المخیمات 

والشكل   (6.8.1) الجدول  یوضح 
یتم  لم  التي  المخیمات  عدد  أن   (6.8.1)
توزیع فیھا حقائب نظافة بلغت 359 مخیم 
من إجمالي 502  مخیم ، وبنسبة  72% 
توزیع  تم  التي   المخیمات  عدد  حین  في 
 143 بلغت   فیھا   للنازحین  فیھا  حقائب 
متدنیة  نسبة  وھي   28% وبنسبة  مخیم 
المیاه  جانب  في  تدخالت  من  البد  وعلیھ 
لتوفیر  وذلك  البیئي  واإلصحاح 
في  للنازحین  الضروریة   المستلزمات 

المخیمات 

شكل (6.8.1) نسبة المخیمات حسب 
توزیع حقائب النظافة

یوضح الجدول (6.8.1) عدد المخیمات بحسب مؤشر توزیع مواد النظافة  وعدد حقاب النظافة .

6.8  مواد النظافة في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 النظافة عدد المخیمات حسب توزیع  حقائب :) 6.9.1جدول  (

عدد المخیمات التي لم یتم توزیع حقائب  المحافظة
 نظافة

عدد المخیمات التي تم 
 اإلجمالي الكلي توزیع حقائب نظافة

 51 15 36 أبین
 32 16 16 الحدیدة
 31 12 19 الضالع
 10 0 10 المھرة

 79 32 47 تعز
 16 6 10 حضرموت

 15 0 15 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 12 5 لحج

 152 30 122 ربمأ
 62 6 56 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

 502 143 359 اإلجمالي الكلي
 1 0.28 0.72 النسبة

 

 تقییم المیاه بالمخیمات حسعدد  ):6.6.1جدول (

المیاه  المحافظة
 كافیة

المیاه غیر 
 كافیة

یوجد نقص حاد في 
 المیاه

المیاه غیر 
 نظیفة

المیاه 
 نظیفة

 2 3 3 15 29 أبین
 3 4 0 8 15 الحدیدة
 4 5 4 14 3 الضالع
 5 6 3 1 3 المھرة

 6 3 4 19 22 تعز
 7 0 4 8 1 حضرموت

 7 0 3 7 3 شبوة
 7 3 2 11 13 عدن
 1 0 0 4 9 لحج
 4 5 36 71 40 مأرب
 4 6 10 44 4 حجة

 0 1 0 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 سقطرى

 50 36 69 205 142 اإلجمالي الكلي
 0.10 0.07 0.14 0.41 0.28 النسبة

عدد االسر التي لیس لھا میاه 
 31065 كافیة

 

 

72%

28%

28%

عدد المخیمات التي لم یتم توزیع حقائب نظافة عدد المخیمات التي تم توزیع حقائب نظافة

8

نسبة
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یوضح الجدول (6.9.1 )  عدد المخیمات  بحسب توزیع حقیبة النظافة األساسیة 

شكل (6.9.1) نسبة المخیمات حسب توزیع حقائب النظافة

والشكل   (6.9.1) الجدول  خالل  من  یتضح 
(6.9.1) أن نسبة المخیمات    التي لم یتم توزیع 
أي حقیبة للنظافة فیھا %72 بعدد 359 مخیم من 
502 مخیم أما عدد المخیمات تم توزیع  إجمالي  
حقیبة النظافة االساسیة فیھا %16 فیما بلغت عدد 
المخیمات لم یتم توزیع حقیبة النظافة االساسیة65 

مخیم بنسبة 13 %.

6.9   حقيبة النظافة ا�ساسية

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

5.88%

20.50%

2.10%
0.00%

17.16%

2.24%
0.00%

14.38%

10.12%

27.11%

0.50%0.00%0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

سقطرىالبیضاءحجةمأربلحجعدنشبوةحضرموتتعزالمھرةالضالعالحدیدةأبین

 توزیع حقیبة النظافة األساسیةعدد المخیمات  بحسب  :)  6.10.1جدول (

 المحافظة
المخیمات التي لم یتم 
توزیع حقیبة النظافة 

 األساسیة

المخیمات التي تم توزیع 
 حقیبة النظافة األساسیة

المخیمات التي 
لم یتم توزیع 

 قیبة النظافةح
 اإلجمالي الكلي

 51 36 11 4 أبین
 32 16 3 13 الحدیدة
 31 19 7 5 الضالع
 10 10   المھرة
 79 47 14 18 تعز

 16 10 5 1 حضرموت
 15 15   شبوة
 33 20 5 8 عدن
 17 5 7 5 لحج
 152 122 23 7 مأرب
 62 56 2 4 حجة

 3 3   البیضاء
 1  1  سقطرى

اإلجمالي 
 502 359 78 65 الكلي

 1.00 0.72 0.16 0.13 النسبة
 

نسبة المخیمات التي لم یتم توزیع حقیبة النظافة األساسیة

نسبة المخیمات التي تم توزیع حقیبة النظافة األساسیة

نسبة المخیمات التي لم یتم توزیع حقیبة النظافة

3
2

16%71%

1
13%

9

00

00

0

00

0
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 یوضح الجدول ( 6.10.1) عدد المخیمات بحسب مؤشر توزیع مواد التعقیم وعدد حقاب النظافة

یتضح من خالل الجدول (6.10.1) والشكل (6.10.1) أن عدد المخیمات التي لم یتم توزیع فیھا مواد تعقیم 446 مخیم بنسبة 
%89 فیما بلغت عدد المخیمات التي تم فیھا توزیع 56 مخیم من مجموع 502 مخیم وبنسبة %11 وعالوة على ذلك فإن 
النازحین في المخیمات بحاجة ماسة الى توزیع مواد تعقیم وبما یسھم في تحسین جودة الحیاة الصحیة للنازحین في المخیمات 

ویقلل من انتشار االمراض في المخیمات 

شكل (6.10.1) : نسبة المخیمات بحسب  توزیع مواد التعقیم

6.10  مواد التعقيم في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 
 متوزیع مواد التعقی بحسب عدد المخیمات : ) 6.11.1جدول ( 

المخیمات التي لم یتم  المحافظة
 توزیع فیھا مواد تعقیم

المخیمات التي 
تم توزیع فیھا 

 مواد تعقیم

اإلجمالي 
 الكلي

 51 0 51 أبین

 32 8 24 الحدیدة

 31 4 27 الضالع

 10 0 10 المھرة

 79 8 71 تعز

 16 1 15 حضرموت

 15 1 14 شبوة

 33 10 23 عدن

 17 7 10 لحج

 152 16 136 مأرب

 62 1 61 حجة

 3 0 3 البیضاء

 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

446 56 502 

 1.00 0.11 0.89 النسبة

نسبة المخیمات التي لم یتم توزیع فیھا مواد تعقیم

نسبة المخیمات التي تم توزیع فیھا مواد تعقیم

2

89%

1
11%

 

72%

28%

28%

عدد المخیمات التي لم یتم توزیع حقائب نظافة عدد المخیمات التي تم توزیع حقائب نظافة

10
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یوضح الجدول ( 6.11.1)  عدد المخیمات بحسب مؤشر التوعیة وحمالت النظافة

یوضح الجدول (6.11.1) والشكل (6.11.1) عدد 
المخیمات  في  النظافة  حمالت  حسب  المخیمات 
حیث یالحظ أن عدد المخیمات التي ال توجد فیھا 
حمالت نظافة بلغت   415 مخیم من أصل   مخیم     
التي  المخیمات  بلغت  فیما   83% وبنسبة   502
87 مخیم وبنسبة  بلغت  فیھا حمالت نظافة  یوجد 

17%

شكل (6.11.1) : نسبة المخیمات حسب حمالت النظافة العامة

 6.11  التوعية وحمالت النظافة في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 حمالت النظافة العامةعدد المخیمات  بحسب  : )6.12.1جدول  ( 

عدد المخیمات التي ال یوجد فیھا  المحافظة
 حمالت نظافة

عدد المخیمات 
التي یوجد فیھا 

 حمالت نظافة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 5 46 أبین
 32 4 28 الحدیدة
 31 2 29 الضالع
 10 3 7 المھرة

 79 17 62 تعز
 16 2 14 حضرموت

 15 1 14 شبوة
 33 9 24 عدن
 17 7 10 لحج
 152 28 124 مأرب
 62 8 54 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

 502 87 415 اإلجمالي الكلي
 1.00 0.17 0.83 النسبة

 

نسبة المخیمات التي ال یوجد فیھا حمالت نظافة

نسبة المخیمات التي یوجد فیھا حمالت نظافة

2

83%

1
17%

1
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والشكل   (6.12.1) الجدول  خالل  من  یتضح 
الخاصة  الحمامات  عدد  أن   (6.12.1)
والمختلطة احتلت المرتبة األولى بعدد 34627 
حمام خاص ومختلط أما عدد الحمامات األسریة 
بلغت 22495 حمام  فیما بلغت عدد الحمامات  
  ، حمام   13626 صیانة   الى  تحتاج  التي 
 73604 عددھا  والبالغ  األسر  بعدد  ومقارنة 
أسرة یالحظ أن عدد  الحمامات غیر كافیة أي  

مقارنة مع عدد االسر

یوضح الجدول (6.12.1) مؤشرات الصرف الصحي المتمثلة في (إجمالي عدد الحمامات المعطلة- إجمالي عدد الحمامات 
الحمامات  إجمالي عدد  المختلطة-  الحمامات  إجمالي عدد  بالنساء-  الخاصة  الحمامات  إجمالي -عدد  تحتاج لصیانة-  التي 

الخاصة بالرجال- عدد أماكن االستحمام الخاصة بالرجال- عدد أماكن االستحمام الخاصة بالنساء)

6.12  وضع الصرف الصحي في مخيمات النازحين

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 
 متوزیع مواد التعقی بحسب عدد المخیمات : ) 6.11.1جدول ( 

المخیمات التي لم یتم  المحافظة
 توزیع فیھا مواد تعقیم

المخیمات التي 
تم توزیع فیھا 

 مواد تعقیم

اإلجمالي 
 الكلي

 51 0 51 أبین

 32 8 24 الحدیدة

 31 4 27 الضالع

 10 0 10 المھرة

 79 8 71 تعز

 16 1 15 حضرموت

 15 1 14 شبوة

 33 10 23 عدن

 17 7 10 لحج

 152 16 136 مأرب

 62 1 61 حجة

 3 0 3 البیضاء

 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

446 56 502 

 1.00 0.11 0.89 النسبة

 

 مؤشرات الصرف الصحي :) 6.13.1جدول ( 
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ھا 
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ت
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لدی

س 
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القا
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ت 
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 1400 576 2138 826 14 1087 541 629 أبین
 3552 586 3101 2336 0 765 308 711 الحدیدة
 338 16 437 187 31 192 205 202 الضالع
 26 70 216 90 0 126 216 15 المھرة

 1967 398 1642 479 121 938 278 309 تعز
 525 36 101 26 16 50 160 53 حضرموت

 295 83 102 0 3 94 51 2 شبوة
 407 236 1431 1185 74 104 150 162 عدن
 324 228 493 31 172 118 47 39 لحج
 4917 4245 23642 16272 1247 4936 11012 4770 مأرب
 1118 580 1148 1063 10 61 580 629 حجة

 0 22 44 0 0 44 35 35 البیضاء
 0 0 132 0 0 132 43 0 سقطرى

اإلجمالي 
 14869 7076 34627 22495 1688 8647 13626 7556 الكلي

شكل ( 6.12.1) عدد الحمامات في مخیمات النازحین

الحمامات
- الخاصة
-المختلطة
- األسریة

إجمالي
عدد

الحمامات 
األسریة

اجمالي عدد 
الحمامات 
التي تحتاج
الى صیانة

اجمالي
عدد 

الحمامات
المختلطة

اجمالي
عدد

الحمامات
المعطلة

عدد
الحمامات
التي ال 

تصلھا میاه
االستحمام

اجمالي عدد 
الحمامات 
الخاصة 
بالنساء

34627

22495

13626
8647755670761688
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یوضح الجدول ( 6.13.1) عدد المخیمات بحسب  توفر اإلضاءة  في الحمامات في المخیمات

6.13  واقع ا�ضاءة في الحمامات في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل (6.13.1) : نسبة المخیمات بحسب االضاءة المتوفرة في الحمامات

یتبن من الجدول (6.13.1) والشكل (6.13.1) أن 
في  اضاءة  فیھا  تتوفر  ال  التي  المخیمات  نسبة 
من  مخیم   368 وبعدد   73% بلغت  الحمامات 
التي  المخیمات  عدد  بلغ  فیما  مخیم   502 إجمالي 
تعمل فیھا اإلضاءة في الحمامات 89 مخیم بنسبة 
فیھا  متوفرة  التي  المخیمات  نسبة  أما   18%
45 مخیم  بلغت  الحمامات وال تعمل  اإلضاءة في 

وبنسبة 9%

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا اإلضاءة

نسبة المخیمات التي تعمل فیھا اإلضاءة

2

73%

نسبة المخیمات التي ال تعمل فیھا اإلضاءة

1
18%

 بحسب االضاءة المتوفرةعدد المخیمات : ) 6.14.1جدول ( 

 المحافظة
المخیمات التي 
ال تتوفر فیھا 

 اإلضاءة

المخیمات التي ال تعمل فیھا 
 اإلضاءة

المخیمات التي تعمل فیھا 
 اإلضاءة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 4 4 43 أبین
 32 2 3 27 الحدیدة
 31 2 1 28 الضالع
 10 4 1 5 المھرة

 79 15 4 60 تعز
 16 3 1 12 حضرموت

 15 2 0 13 شبوة
 33 5 3 25 عدن
 17 7 2 8 لحج
 152 43 26 83 مأرب
 62 1 0 61 حجة

 3 0 0 3 البیضاء
 1 1 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

368 45 89 502 

 1.00 0.18 0.09 0.73 النسبة
 

9%

 

 عدد المخیمات بحسب طریقة ترحیل القمامة: ) 6.15.1جدول (

 المحافظة
عدد المخیمات التي 
ال ترحیل القمامة 

 بشكل دوري 

عدد المخیمات التي 
ترحیل القمامة بشكل 

 دوري 
اإلجمالي 

 الكلي

 51 21 30 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 6 4 المھرة
 79 28 51 تعز

 16 4 12 حضرموت
 15 3 12 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 48 104 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1   سقطرى

 502 153 349 اإلجمالي الكلي
 1 %30 %70 النسبة
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 یوضح الجدول (6.14.1 )  عدد  المخیمات بحسب طریقة ترحیل القمامة

شكل (6.14.1) : نسبة المخیمات بحسب مدة ترحیل القمامة

6.14  ترحيل القمامة في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

أن  الجدول (6.14.1) والشكل (6.14.1)  یتضح من 
دوري  بشكل  القمامة  ترحل  ال  التي  المخیمات  عدد 
وبنسبة  مخیماً   502 إجمالي   من  مخیم   349 بلغت 
%70 أما المخیمات التي ترحل القمامة بشكل دوري 
التحلیل  على  وبناء   30% بنسبة  مخیم   153 بلغت 
القمامة  تصریف  بالیات  المخیمات  دعم  یجب  السابق 
في زیادة  بشكل دوري ویسھم  وبما یضمن تصریفھا 
سینعكس  والتي  المخیمات  في  البیئیة  الحیاة  جودة 

إیجابیا في التقلیل من انتشار األوبئة

 

 عدد المخیمات بحسب طریقة ترحیل القمامة: ) 6.15.1جدول (

 المحافظة
عدد المخیمات التي 
ال ترحیل القمامة 

 بشكل دوري 

عدد المخیمات التي 
ترحیل القمامة بشكل 

 دوري 
اإلجمالي 

 الكلي

 51 21 30 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 6 4 المھرة
 79 28 51 تعز

 16 4 12 حضرموت
 15 3 12 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 48 104 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1   سقطرى

 502 153 349 اإلجمالي الكلي
 1 %30 %70 النسبة

نسبة المخیمات التي ال ترحل القمامة بشكل دوري

نسبة 70%

نسبة المخیمات التي ترحل القمامة بشكل دوري

نسبة 30%

عدد المخیمات التي 
ال ترحل القمامة 
بشكل دوري 

عدد المخیمات التي 
ترحل القمامة بشكل 

دوري 
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 یوضح الجدول ( 6.15.1) عدد المخیمات بحسب الیة تصریف القمامة

یتضح من خالل الجدول (6.15.1) والشكل (6.15.1) أن %65 من المخیمات وبعدد 327 مخیم یعتمد النازحین فیھا 

على تصریف القمامة في تجمعات عشوائیة ویتمثل ھذه االلیة التي یتم من خاللھا تصریف القمامة مشكلة یترتب علیھا 

أضرار تلحق تأثیراً بالسكان والبیئة والبد من تدخالت تسھم في   زیادة توفیر البرامیل والمكبات  للنازحین في مخیمات 

%14 من المخیمات على  القمامة بینما تعتمد  البرامیل في تصریف  %14 من المخیمات على  النازحین حیث تعتمد 

تصریف القمامة في مكبات.

شكل (6.15.1) : نسبة المخیمات حسب الیة تصریف القمامة

 6.15  النفايات وتصريف المياه في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 عدد المخیمات بحسب طریقة ترحیل القمامة: ) 6.15.1جدول (

 المحافظة
عدد المخیمات التي 
ال ترحیل القمامة 

 بشكل دوري 

عدد المخیمات التي 
ترحیل القمامة بشكل 

 دوري 
اإلجمالي 

 الكلي

 51 21 30 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 6 4 المھرة
 79 28 51 تعز

 16 4 12 حضرموت
 15 3 12 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 48 104 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1   سقطرى

 502 153 349 اإلجمالي الكلي
 1 %30 %70 النسبة

برامیل

نسبة 14%

أخرى

نسبة 7%

مكبات

نسبة 14%

تجمع عشوائي

نسبة 65%

 
 الیة تصریف القمامةعدد المخیمات حسب  :)6.16.1(جدول 

 أخرى تجمع عشوائي مكبات برامیل المحافظة

 0 40 5 0 أبین
 4 20 4 2 الحدیدة
 0 23 7 12 الضالع
 0 4 1 6 المھرة

 15 47 14 14 تعز
 1 13 1 3 حضرموت

 2 12 1 0 شبوة
 2 15 5 8 عدن
 0 9 5 4 لحج

 8 100 21 20 مأرب
 2 40 7 1 حجة

 0 3 0 0 البیضاء
 0 1 0 0 سقطرى

 34 327 71 70 اإلجمالي الكلي
 0.07 0.65 0.14 0.14 النسبة
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یتضح من خالل الجدول (6.16.1) والشكل (6.16.1)   إن عدد المخیمات التي ال یتواجد فیھا تصریف للمیاه بلغت 

434 مخیم وبنسبة %86 فیما بلغت عدد المخیمات التي یتواجد فیھا تصریف للمیاه 68 مخیم وبنسبة %14 وھي نسبة 

متدنیة 

یوضح الجدول ( 6.16.1) والشكل ( 6.16.1) عدد المخیمات حسب  تواجد  تصریف المیاه 

6.16  تصريف المياه في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 عدد المخیمات بحسب طریقة ترحیل القمامة: ) 6.15.1جدول (

 المحافظة
عدد المخیمات التي 
ال ترحیل القمامة 

 بشكل دوري 

عدد المخیمات التي 
ترحیل القمامة بشكل 

 دوري 
اإلجمالي 

 الكلي

 51 21 30 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 6 4 المھرة
 79 28 51 تعز

 16 4 12 حضرموت
 15 3 12 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 48 104 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1   سقطرى

 502 153 349 اإلجمالي الكلي
 1 %30 %70 النسبة

شكل (6.16.1) : نسبة المخیمات حسب تواجد تصریف المیاه

نسبة 86%

نسبة المخیمات التي یتواجد فیھا تصریف للمیاه

نسبة المخیمات التي ال یتواجد فیھا تصریف للمیاه

نسبة 14%

عدد المخیمات بحسب تواجد :) 6.17.1جدول (  

 ادوات تصریف المیاه

 المحافظة

المخیمات 
التي ال 
یتواجد 
فیھا 

تصریف 
 للمیاه

المخیمات 
التي  یتواجد 
فیھا تصریف 

 للمیاه

 اإلجمالي
 الكلي

 51 5 46 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 2 8 المھرة

 79 17 62 تعز
 16 3 13 حضرموت

 15 0 15 شبوة
 33 6 27 عدن
 17 7 10 لحج
 152 17 135 مأرب
 62 4 58 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 68 434 الكلي

 1 0.14 0.86 النسبة

 
 الیة تصریف القمامةعدد المخیمات حسب  :)6.16.1(جدول 

 أخرى تجمع عشوائي مكبات برامیل المحافظة

 0 40 5 0 أبین
 4 20 4 2 الحدیدة
 0 23 7 12 الضالع
 0 4 1 6 المھرة

 15 47 14 14 تعز
 1 13 1 3 حضرموت

 2 12 1 0 شبوة
 2 15 5 8 عدن
 0 9 5 4 لحج

 8 100 21 20 مأرب
 2 40 7 1 حجة

 0 3 0 0 البیضاء
 0 1 0 0 سقطرى

 34 327 71 70 اإلجمالي الكلي
 0.07 0.65 0.14 0.14 النسبة
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یوضح الجدول ( 6.17.1) والشكل ( 6.17.1) عدد المخیمات حسب الیة تصریف النفایات الصلب

یتضح من خالل الجدول (6.17.1) والشكل (6.17.1) أن عدد المخیمات التي ال تتوفر فیھا آلیة لمعالجة النفایات 
الصلبة بلغت 464 وبنسبة %92، أما عدد المخیمات التي یتواجد فیھا آلیة لمعالجة النفایات الصلبة بعدد 38 مخیم 

وبنسبة 8%.

المخیمات  نسبة   :  (6.17.1  ) شكل 
حسب الیة تصریف النفایات الصلبة

6.17  الية معالجة النفايات الصلبة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

عدد المخیمات بحسب  التي  یتواجد فیھا  : )6.18.1جدول ( 

 لمعالجة النفایات الصلبة

 المحافظة

عدد المخیمات 
التي ال توجد 

فیھا الیة 
لمعالجة 
النفایات 
 الصلبة

عدد 
المخیمات 
التي توجد 
فیھا الیة 
لمعالجة 
النفایات 
 الصلبة

 اإلجمالي الكلي

 51 5 46 أبین
 32 1 31 الحدیدة
 31 1 30 الضالع
 10 1 9 المھرة

 79 7 72 تعز
 16   16 حضرموت

 15 1 14 شبوة
 33 6 27 عدن
 17 4 13 لحج
 152 10 142 مأرب
 62 2 60 حجة

 3 0  3 البیضاء
 1 0  1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 38 464 الكلي

 1 0.08 0.92 النسبة

نسبة المخیمات التي ال توجد فیھا آلیة لمعالجة النفایات الصلبة

نسبة المخیمات التي  توجد فیھا آلیة لمعالجة النفایات الصلبة

2

92%

1
8%

 
 الیة تصریف القمامةعدد المخیمات حسب  :)6.16.1(جدول 

 أخرى تجمع عشوائي مكبات برامیل المحافظة

 0 40 5 0 أبین
 4 20 4 2 الحدیدة
 0 23 7 12 الضالع
 0 4 1 6 المھرة

 15 47 14 14 تعز
 1 13 1 3 حضرموت

 2 12 1 0 شبوة
 2 15 5 8 عدن
 0 9 5 4 لحج

 8 100 21 20 مأرب
 2 40 7 1 حجة

 0 3 0 0 البیضاء
 0 1 0 0 سقطرى

 34 327 71 70 اإلجمالي الكلي
 0.07 0.65 0.14 0.14 النسبة
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یعرض الجدول (6.18.1) والشكل (6.18.1)   أن عدد المخیمات التي ال تتواجد فیھا مكبات نفایات بلغت 367 
مخیم وبنسبة %73، فیما بلغت عدد المخیمات التي یتواجد فیھا مكبات نفایات 135 مخیم وبنسبة %27 وھي 
نسبة متدنیة وبالتالي یتطلب توفیر مكبات لجمیع المخیمات وبما یسھم في تحسین بیئة المخیمات وتقلیل انتشار 

االمراض واألوبئة في المخیمات 

یوضح الجدول ( 6.18.1)  والشكل ( 6.18.1)  عدد المخیمات حسب توفر مكبات النفایات

6.18   مكبات النفايات في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

عدد المخیمات بحسب  التي  یتواجد فیھا  : )6.18.1جدول ( 

 لمعالجة النفایات الصلبة

 المحافظة

عدد المخیمات 
التي ال توجد 

فیھا الیة 
لمعالجة 
النفایات 
 الصلبة

عدد 
المخیمات 
التي توجد 
فیھا الیة 
لمعالجة 
النفایات 
 الصلبة

 اإلجمالي الكلي

 51 5 46 أبین
 32 1 31 الحدیدة
 31 1 30 الضالع
 10 1 9 المھرة

 79 7 72 تعز
 16   16 حضرموت

 15 1 14 شبوة
 33 6 27 عدن
 17 4 13 لحج
 152 10 142 مأرب
 62 2 60 حجة

 3 0  3 البیضاء
 1 0  1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 38 464 الكلي

 1 0.08 0.92 النسبة

شكل ( 6.18.1) : نسبة المخیمات 
بحسب توفر المكبات

نسبة المخیمات التي ال توجد فیھا مكبات نفایات

نسبة المخیمات التي  توجد فیھا مكبات نفایات

2

73%

1

27%

 المكبات عدد المخیمات  حسب  تواجد :) 6.19.1جدول (  

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

التي ال یوجد 
فیھا مكبات 

 نفایات

عدد 
المخیمات 

تي یوجد ال
فیھا مكبات 

 نفایات

اإلجمالي 
 الكلي

 51 11 40 أبین
 32 6 26 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 2 8 المھرة

 79 28 51 تعز
 16 5 11 حضرموت

 15 7 8 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 38 114 مأرب
 62 8 54 حجة

 3 1 2 البیضاء
 1 1  سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

367 135 502 

 1 0.27 0.73 النسبة

 
 الیة تصریف القمامةعدد المخیمات حسب  :)6.16.1(جدول 

 أخرى تجمع عشوائي مكبات برامیل المحافظة

 0 40 5 0 أبین
 4 20 4 2 الحدیدة
 0 23 7 12 الضالع
 0 4 1 6 المھرة

 15 47 14 14 تعز
 1 13 1 3 حضرموت

 2 12 1 0 شبوة
 2 15 5 8 عدن
 0 9 5 4 لحج

 8 100 21 20 مأرب
 2 40 7 1 حجة

 0 3 0 0 البیضاء
 0 1 0 0 سقطرى

 34 327 71 70 اإلجمالي الكلي
 0.07 0.65 0.14 0.14 النسبة
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والشكل   (6.19.1) الجدول  من  یتضح 
(6.19.1) أن عدد المخیمات التي ال یتم فیھا 
نقل القمامة المكدسة 191 مخیم بنسبة 38% 
ترحل  التي  المخیمات  نسبة  بلغت  فیما 
مخیم،   109 بعدد   22% أسبوعیاُ  القمامة 
القمامة  ترحل  التي    المخیمات  عدد  بینما 
 ،8% نسبتھا  بلغت  شھریا  ونصف  شھریا 

7%

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

6.19  نقل القمامة في المخيمات

یوضح الجدول ( 6.19.1) والشكل ( 6.19.1) عدد المخیمات حسب مدة تصریف القمامة

شكل ( 6.19.1) : نسبة المخیمات  بحسب المدة الزمنیة لتصریف القمامة

المواقع التي
ال یتم نقل
القمامة 
المكدسة

نصفشھریةأسبوعیةأخرى
شھریة

 تصریف القمامةعدد المخیمات حسب مدة  : )6.20.1جدول ( 

 المحافظة

المواقع 

التي ال یتم 

نقل القمامة 

 المكدسة

نصف  شھریة أسبوعیة أخرى
 شھریة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 0 1 16 4 30 أبین
 32 0 0 0 3 29 الحدیدة
 31 0 3 0 2 26 الضالع
 10 0 2 4 0 4 المھرة

 79 2 1 16 9 51 تعز
 16 0 3 1 0 12 حضرموت

 15 0 0 3 0 12 شبوة
 33 2 1 4 6 20 عدن
 17 0 0 9 1 7 لحج
 152 26 27 39 60 0 مأرب
 62 0 2 17 43 0 حجة

 3 2 0 0 1 0 البیضاء
 1 1 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 502 33 40 109 129 191 الكلي

 1 %7 %8 %22 %26 %38 النسبة
 

38%

26%

22%

8%7%

19
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 المكبات عدد المخیمات  حسب  تواجد :) 6.19.1جدول (  

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

التي ال یوجد 
فیھا مكبات 

 نفایات

عدد 
المخیمات 

تي یوجد ال
فیھا مكبات 

 نفایات

اإلجمالي 
 الكلي

 51 11 40 أبین
 32 6 26 الحدیدة
 31 5 26 الضالع
 10 2 8 المھرة

 79 28 51 تعز
 16 5 11 حضرموت

 15 7 8 شبوة
 33 13 20 عدن
 17 10 7 لحج
 152 38 114 مأرب
 62 8 54 حجة

 3 1 2 البیضاء
 1 1  سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

367 135 502 

 1 0.27 0.73 النسبة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

6.20  المخيمات المهددة بالسيول والفيضانات

یوضح الجدول  ( 6.20.1)  عدد المخیمات بحسب تعرض المخیمات للسیول والفیضانات

جدول ( 6.21.1) : عدد المخیمات بحسب الموقع المعرض للسیول والفیضانات

 

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي غیر 
معرضة 
للسیول 

 للفیضانات

عدد 
المخیمات 
المعرضة 

ل للسیو
 للفیضانات

اإلجمالي 
 الكلي

 51 16 35 أبین
 32 12 20 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 8 2 المھرة

 79 12 67 تعز
 16 8 8 حضرموت

 15 7 8 شبوة
 33 12 21 عدن
 17 7 10 لحج
 152 68 84 مأرب
 62 16 46 حجة

 3 3 0 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

328 174 502 

 1 0.35 0.65 النسبة

جدول ( 6.21.1) : عدد المخیمات بحسب الموقع المعرض للسیول والفیضانات

المخیمات  نسبة   :  (6.20.1 ) شكل 
المھددة  بالسیول والفیضانات

واالشكال   (6.20.1) الجدول  یوضح 
المھددة  المخیمات  عدد  إن   (6.20.1)
بالسیول والفیضانات 174 مخیم وبنسبة 
%35 وھي نسبة عالیة ویتوجب توفیر 
شركاء  قبل  من  العاجلة  المساعدات 
الالزمة  الحلول  لعمل  اإلنساني  العمل 
عدد  أما  الحلول،  استدامة  على  والعمل 
328 من  بلغت  المھددة  المخیمات غیر 

إجمالي 502

35%
نسبة المخیمات 
المھددة بالسیول 

والفیضانات

نسبة المخیمات التي غیر 
%65المھددة بالسیول والفیضانات
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سقطرىالبیضاءالمھرةشبوةحضرموتلحجالحدیدةعدنالضالعأبینحجةتعزمأرب

عدد المخیمات التي غیر معرضة المھددة بالسیول والفییضانات عدد المخیمات المھددة بالسیول للفیضانات 

شكل ( 6.20.2) : عدد المخیمات  حسب تعرضھا 
للسیول والفیضانات

0
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

6.21  أولويات في قطاع المياه في مخيمات النازحين

یوضح الجدول ( 6.21.1)  أولویات قطاع المیاه واالصحاح البیئي في مخیمات النازحین في المحافظات

والشكل   (6.21.1) الجـــدول  یوضــــح 

(6.21.1) والشكــل عدد المخیمات حسب 

المیاه  قطاع  في  المخیمات  أولویات 

اھم  أن  یالحظ  حیث  البیئي  واإلصحاح 

ثالثة أولویـــات ھي میـــــــــــاه  الشــرب 

والحمامات والصرف الصحي

 واالصحاح البیئي هقطاع المیا أولویات : ) 6.22.1جدول ( 

میاه  المحافظة
 الشرب

میاه 
 االستخدام

سالل 
 النظافة

برامیل 
رفع  حمامات قمامة

 القمامة
خزانات 

 میاه
صرف 
 صحي

تعقیم 
مصادر 

 هالمیا
 أخرى

 0 6 10 29 3 33 18 20 10 24 أبین
 0 2 1 9 8 25 11 12 7 21 الحدیدة
 1 0 9 4 5 11 10 12 17 24 الضالع
 0 2 2 4 0 2 2 1 8 9 المھرة

 1 3 14 47 11 45 18 17 19 62 تعز
 1 0 3 5 1 11 3 3 10 11 حضرموت

 0 1 3 8 0 11 2 0 9 11 شبوة
 0 2 8 10 11 13 13 14 6 22 عدن
 1 4 0 10 2 8 6 7 3 10 لحج
 0 12 48 81 27 64 47 17 52 108 مأرب
 2 10 15 38 6 31 7 3 27 47 حجة

 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 البیضاء
 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

353 171 106 137 254 74 249 114 42 6 

 0 0.08 0.23 0.50 0.15 0.51 0.27 0.21 0.34 0.70 النسبة
 

23%11%7%9%5%8%3%0% 17%17%

 

میاه 
الشرب

صرف حمامات
صحي

میاه 
االستخدام

برامیل 
قمامة

سالل خزانات
النظافة

رفع 
القمامة

تعقیم 
مصادر 
المیاه

أخرى

23%

17%17%

11%
9%

8%7%
5%

3%
0%

نسبة المخیمات حسب أولویات قطاع المیاه): 6.22.1(شكل 

1

1
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 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي غیر 
معرضة 
للسیول 

 للفیضانات

عدد 
المخیمات 
المعرضة 

ل للسیو
 للفیضانات

اإلجمالي 
 الكلي

 51 16 35 أبین
 32 12 20 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 8 2 المھرة

 79 12 67 تعز
 16 8 8 حضرموت

 15 7 8 شبوة
 33 12 21 عدن
 17 7 10 لحج
 152 68 84 مأرب
 62 16 46 حجة

 3 3 0 البیضاء
 1 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

328 174 502 

 1 0.35 0.65 النسبة
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سقطرىالبیضاءالمھرةشبوةحضرموتلحجالحدیدةعدنالضالعأبینحجةتعزمأرب

عدد المخیمات التي غیر معرضة المھددة بالسیول والفییضانات عدد المخیمات المھددة بالسیول للفیضانات 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

المتخیمات   نسبة   :(6.22.1) شكل 
المتوفرة فیھا فرق التواصل

6.22 فرق التواصل من أجل التنمية(C4D) في مخيمات النازحين

 یوضح الجدول ( 6.22.1) عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر فرق التواصل من أجل التنمیة C4D بحسب 
المحافظات

یوضح الجدول (6.22.1) والشكل (6.22.1) أن عدد المخیمات التي ال تتوفر فیھا خدمات فرق التواصل من أجل 

التنمیة بلغت 478 مخیم من إجمالي 502 وبنسبة %95 وھي نسبة عالیة جداً تتوجب تدخال لتوفیر خدمة فرق 

التواصل من أجل التنمیة، فیما بلغت عدد المخیمات التي تتوفر فیھا خدمة فرق التواصل من أجل التنمیة 24 مخیماً 

من إجمالي 502 وبنسبة 5%

 عدد المخیمات المتوفرة فیھا فرق التواصل:) 6.23.1جدول (  

 المحافظة

المخیمات 
التي ال 

فیھا  رتتوف
فرق 

 التواصل

المخیمات 
التي تتوفر 
فیھا فرق 
 التواصل

اإلجمالي 
 الكلي

 51 7 44 أبین
 32  32 الحدیدة
 31 1 30 الضالع
 10  10 المھرة

 79 6 73 تعز
 16  16 حضرموت

 15  15 شبوة
 33 2 31 عدن
 17 3 14 لحج
 152 3 149 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1 1  سقطرى

اإلجمالي 
 502 24 478 الكلي

 %100 %5 %95 النسبة

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا فرق التواصل

نسبة المخیمات التي تتوفر فیھا فرق التواصل

2

95%

1
5%

 

میاه 
الشرب

صرف حمامات
صحي

میاه 
االستخدام

برامیل 
قمامة

سالل خزانات
النظافة

رفع 
القمامة

تعقیم 
مصادر 
المیاه

أخرى

23%

17%17%

11%
9%

8%7%
5%

3%
0%

نسبة المخیمات حسب أولویات قطاع المیاه): 6.22.1(شكل 

32
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل ( 6.23.1) : نسبة المخیمات 
المبیدات  رش  خدمة  توفر  بحسب 

الحشریة التواصل

6.23  المبيدات الحشرية في المخيمات

یوضح  الجدول ( 6.23.1) والشكل ( 6.23.1) عدد المخیمات حسب توفر رش المبیدات الحشریة

یوضح الجدول (6.23.1) والشكل (6.23.1) عدد المخیمات بحسب توفر خدمة رش المبیدات الحشریة حیث 

یالحظ أن عدد المخیمات التي ال یوجد فیھا خدمة رش المبیدات الحشریة بلغت 492 مخیم من أصل وبنسبة 502 

 98%

نسبة المخیمات التي ال یتم فیھا  رش المبیدات

نسبة المخیمات التي یتم فیھا  رش المبیدات

2

98%

1
2%

 عدد المخیمات حسب توفر رش المبیدات الحشریة: ) 6.24.1جدول (  

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي ال یتم 

رش 
 المبیدات

عدد 
المخیمات 
التي یتم 

رش 
 المبیدات

 اإلجمالي الكلي

 51  51 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10  10 المھرة

 79 2 77 تعز
 16 1 15 حضرموت

 15  15 بوةش
 33 1 32 عدن
 17  17 لحج
 152 3 149 مأرب
 62  62 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 10 492 الكلي

 %100 %2 %98 النسبة

 

میاه 
الشرب

صرف حمامات
صحي

میاه 
االستخدام

برامیل 
قمامة

سالل خزانات
النظافة

رفع 
القمامة

تعقیم 
مصادر 
المیاه

أخرى

23%

17%17%

11%
9%

8%7%
5%

3%
0%

نسبة المخیمات حسب أولویات قطاع المیاه): 6.22.1(شكل 

3
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 عدد المخیمات المتوفرة فیھا فرق التواصل:) 6.23.1جدول (  

 المحافظة

المخیمات 
التي ال 

فیھا  رتتوف
فرق 

 التواصل

المخیمات 
التي تتوفر 
فیھا فرق 
 التواصل

اإلجمالي 
 الكلي

 51 7 44 أبین
 32  32 الحدیدة
 31 1 30 الضالع
 10  10 المھرة

 79 6 73 تعز
 16  16 حضرموت

 15  15 شبوة
 33 2 31 عدن
 17 3 14 لحج
 152 3 149 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1 1  سقطرى

اإلجمالي 
 502 24 478 الكلي

 %100 %5 %95 النسبة

 عدد المخیمات حسب توفر رش المبیدات الحشریة: ) 6.24.1جدول (  

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي ال یتم 

رش 
 المبیدات

عدد 
المخیمات 
التي یتم 

رش 
 المبیدات

 اإلجمالي الكلي

 51  51 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10  10 المھرة

 79 2 77 تعز
 16 1 15 حضرموت

 15  15 بوةش
 33 1 32 عدن
 17  17 لحج
 152 3 149 مأرب
 62  62 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 10 492 الكلي

 %100 %2 %98 النسبة

المخیمات  نسبة   :  (6.24.1) شكل 
بحسب حمالت التوعیة

6.24  جلسات التوعية في المخيمات

یوضح الجدول (6.24.1) والشكل (6.24.1) عدد المخیمات بحسب مؤشرات (مؤشر جلسات التوعیة بإنقاذ 
الحیاة- جلسات التوعیة الخاصة بمسرح الدمى- جلسات التوعیة الخاصة بشاشة التوعیة) بحسب المحافظات

یتضح من خالل الجدول (6.24.1) والشكل (6.24.1) أن عدد المخیمات التي ال تنفذ فیھا حمالت توعویة بلغت 

375 مخیماً من مجموع 502 وبنسبة %75، فیما بلغت عدد المخیمات التي تنفذ فیھا حمالت توعیة 127 مخیم 

وبنسبة %25 وبالتالي یتوجب زیادة عدد الحمالت التوعویة في المخیمات وبما یسھم في رفع مستوى الوعي 

المجتمعي بمختلف القضایا بین اوساط النازحین

نسبة المخیمات التي ال توجد 
فیھا حمالت التوعویة

توجد  التي  المخیمات  نسبة 
فیھا حمالت التوعویة

2

75%

1

 عدد المخیمات حسب حمالت التوعیة:) 6.25.1جدول ( 

 المحافظة
ال توجد 
حمالت 
 التوعویة

توجد 
حمالت 
 التوعویة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 9 42 أبین

 32 11 21 الحدیدة

 31 7 24 الضالع

 10 2 8 المھرة

 79 28 51 تعز

 16 3 13 حضرموت

 15 0 15 شبوة

 33 9 24 عدن

 17 13 4 لحج

 152 38 114 مأرب

 62 6 56 حجة

 3 0 3 البیضاء

 1 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

375 127 502 

 1 0.25 0.75 النسبة

25%

 

میاه 
الشرب

صرف حمامات
صحي

میاه 
االستخدام

برامیل 
قمامة

سالل خزانات
النظافة

رفع 
القمامة

تعقیم 
مصادر 
المیاه

أخرى

23%

17%17%

11%
9%

8%7%
5%

3%
0%

نسبة المخیمات حسب أولویات قطاع المیاه): 6.22.1(شكل 

4
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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

ا�مراض 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 وا�مراض 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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 7.1  المقدمة:

یعاني القطاع الصحي من تدھور كبیر على مستوى البالد ككل نتیجة البنیة التحتیة الضعیفة في البالد وكذلك استمرار الصراع مما 

انعكس ذلك على السكان بشكل عام والنازحین بشكل خاص حیث أثر على تقدیم الخدمات الصحة على  على السكان بشكل عام وعلى 

المزمنة والخطیرة  وعدم  العدید من االمراض  النازحین من   المنازل والمخیمات بشكل خاص حیث یعاني  النازحین داخلیا في 

الحصول على الخدمات الصحیة وصعوبة الوصول الیھا  االمر الذي  یتطلب تظافر كافة الجھود والعمل مع الحكومة  ومساعدتھا 

في  إیجاد الحلول العاجلة ومساعدة المؤسسات الطبیة الیمنیة لكي تقوم بدورھا الكامل في  تقدیم الخدمات الصحیة وخدمة النازحین 

داخلیا وضمان  استمراریة حصولھم على الخدمات الصحیة.  

النتائج بان (%69) من  المسح أن  (331) مخیما وبنسبة بلغت (%66) تعاني من مشاكل صحیة كما أظھرت  نتائج  وأظھرت 

المخیمات الخدمات الصحیة المقدمة فیھا ضعیفة جدا وفقا لتقییم المسح كما وجد أن العیادة المتنقلة ال تعمل اال في (90) مخیما فقط 

المخیمات والحاالت المرضیة  النازحین في  المخیمات وھذا عدد قلیل جدا مقارنة مع حجم عدد  أي بنسبة  (%18) من اجمالي 

وانتشار االمراض. 

كما تشیر النتائج بان عدد المخیمات  التي یعاني النازحین فیھا من االمراض المزمنة (السكر – الضغط – القلب) بلغت  83.27% 

، %73.31 ، %63.35 على التوالي اما المخیمات التي یعاني النازحین فیھا من االمراض المزمنة والمتمثلة في (امراض نفسیة 

– سوء التغذیة- والقولون العصبي - وتكسرات الدم) شكلت  نسبة  تراوحت بین  (%37.65  - %53.19). عدد المخیمات التي 

یتواجد فیھا سیارة اسعاف بلغت (15) مخیما فقط وبنسبة (%3) من اجمالي عدد المخیمات البالغ عددھا (502) مخیما وھذا مؤشر 

الى حاجة ملحة لتوفیر سیارات اسعاف للمخیمات. فیما یتعلق بعدد العاملین الصحیین في المخیمات فقد أظھرت النتائج الى وجود 

(154) عامل صحي في (502) مخیما وھذا مؤشر متدني جدا بالنسبة لعدد النازحین والحاالت المرضیة المنتشرة في المخیمات 

المائیة   (االسھاالت  من  فیھا  النازحین  یعاني  التي  المخیمات  ان  حیث  االمراض  نواقل  من  تعاني  مخیما   (421) وان  خصوصا 

والمالریا واالمراض الجلدیة) سجلت نسبة بلغت (%61.95 ، %56.18 ، %48.61) بواقع 311 ، 288 ،244 مخیما.

 ویتناول ھذا القسم التحلیل الوصفي لمؤشرات الصحة والتغذیة للنازحین في المنازل والمخیمات وكما یلي : 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یتناول ھذا الجزء من التقریر المؤشرات الصحیة المتمثلة في  االمراض المعدیة في  المخیمات  المتمثلة في ( الحصبة- 
كولیرا-  اسھال دموي- اسھال مائي- جرب- كبد فیروسي- تفوئید – سل – سحایا-  داء الكلب – دفتیریا-  كورونا ) وكذلك 
األمراض المزمنھ ( قلب – سكر- ضغط – سرطان ...الخ ) وفیما یلي  التحلیل االحصائي للمؤشرات : عدد النازحین بحسب 

تصنیف االمراض

شكل ( 7.2.1) النازحین في المخیمات بحسب نوع المرض

یوضح الجدول  ( 7.2.1) والشكل  ( 7.2.1) ان نسبة النازحین  الغیر مصابین بأي نوع من االمراض %87 من 
اجمالي عدد النازحین في المخیمات والبالغ عددھم 403381 فیما بلغت نسبة النازحین داخلیا والمصابین بأمراض 

مزمنة ومعدیة %7 و %6 على التوالي 

 یوضح الجدول ( 7.2.1) تصنیف عدد االفراد النازحین داخلیا بحسب االمراض المزمنة والمعدیة في المخیمات

شكل (7.2.1) : نسبة االفراد النازحین بحسب األمراض

7.2  االمراض المعدية واالمراض المزمنة 

 تصنیف  عدد االفراد النازحین : )7.2.1الجدول (  

 النسبة عدد االفراد الحالة  

 %6 26102 مصاب بمرض معدي  

 %7 26253 مصاب بمرض مزمن  

 %87 351026 سلیم  

 %100 403381 اإلجمالي  

سلیم

87%

سلیم

7%

مرض 
مزمن

7%

مرض 
مزمن

6%

مرض 
معدي

جدول (7.2.1) : عدد االفراد النازحین بحسب األمراض
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یوضح الجدول (7.3.1) عدد المخیمات بحسب االمراض المعدیة في  جمیع المحافظات المحررة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

7.3  عدد المخيمات  بحسب االمراض المعدية

یالحظ من خالل الجدول (7.3.1) والشكــــل
یعانــــي  التي  المخیمــــات  نسبـــــة   (7.3.1)
المائیة   (االسھاالت  مــن  فیھــــا  النازحیـــــــن 
المرتبة  احتلت  الجلدیة)  واالمراض  والمالریا 
بلغــــــــــــــــــــــت   بنسـبــــــــــة  األولــــــــى 
(%61.95،%56.18،%48.61) بواقع 311 ، 
تراوحت  فیما   التوالي  على  مخیم   244،  288
نسبة المخیمات - التي یعاني فیھا النازحین من 
االمراض (التفوئید و الحصبة والداء التنفسي و 
و  وأخرى  والكولیرا  للكبد   الفیروسي  االلتھاب 
الى   13.75%) من  الدموي)  اإلسھال 
%26.51) اما المخیمات  التي یعاني  النازحین 
فیھا من االمراض  المعدیة ( السل والكورونا و 
الكلب)   وداء  والسحایا  والدفتیریا  الجرب 
أدنى   كحد   2.59% بین  نسبتھا  تراوحت 

%8.37 كحد أعلى.

 

 عدد المخیمات بحسب االمراض المعدیة في محافظات: ) 7.3.1جدول (

 كولیرا حصبة المحافظة/موقع
إسھال 
 دموي

 الجرب
أمراض 

 جلدیة
إسھال 
كبد  سل مالریا مائي

 فیروسي
داء 
داء  دفتیریا كورونا سحایا الكلب

 اخرى تفوئید تنفسي

 9 10 11 1 1 0 0 11 4 12 35 16 1 6 6 11 أبین

 2 6 9 3 3 3 4 3 3 30 20 23 6 6 5 9 الحدیدة

 12 6 6 8 7 6 6 8 7 9 14 12 6 7 9 7 الضالع

 5 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 المھرة

 12 24 7 2 3 0 2 16 4 42 49 31 3 13 18 6 تعز

 6 4 1 0 1 0 0 1 2 6 10 5 1 1 0 0 حضرموت

 0 3 3 1 3 0 0 1 1 4 10 7 0 1 4 3 شبوة

 2 5 9 0 0 1 0 8 4 26 18 14 1 2 2 2 عدن

 2 4 4 0 0 0 0 7 3 11 8 4 0 3 1 2 لحج

 18 46 35 5 16 2 1 28 12 89 90 70 13 26 25 60 مأرب

 2 23 5 0 3 1 0 3 1 50 55 60 5 3 1 4 حجة

 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 1 البیضاء

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 71 134 90 24 37 14 13 88 42 282 311 244 36 69 74 108 اإلجمالي الكلي

بة
نس

ال
 21

.5
1%

 14
.7

4%
 13

.7
5%

 

7.
17

%
 48

.6
1%

 61
.9

5%
 56

.1
8%

 

8.
37

%
 17

.5
3%

 

2.
59

%
 2.

79
%

 7.
37

%
 4.

78
%

 17
.9

3%
 26

.6
9%

 14
.1

4%
 

شكل (7.3.1) نسبة المخیمات بحسب االمراض المعدیة في محافظات

سلیمسلیم

61.95%

سلیمسلیم

56.18%

سلیمسلیم

48.61%

سلیمسلیم

26.69%

سلیمسلیم

21.51%

سلیمسلیم

17.93%

سلیمسلیم

17.53%

سلیمسلیم

14.74%

سلیمسلیم

14.14%

سلیمسلیم

13.75%

سلیمسلیم

8.37%

سلیمسلیم

7.37%

سلیمسلیم

 7.17%

سلیمسلیم

4.78%

سلیمسلیم

2.79%

سلیمسلیم

2.59%

إسھال
مائي

إسھال
دموي

سل

أخرى

داءسحایادفتیریاالجربكورونا
الكلب

أمراض
جلدیة

داء
تنفسي

كبد
فیروسي

كولیرا

تفوئیدالمالریا

حصبة

 

 بحسب المحافظةالمراض المعدیة المصابین باعدد  :)  7.4.1جدول (

إسھال  كولیرا حصبة المحافظة
أمراض  الجرب دموي

 جلدیة
إسھال 
كبد  سل مالریا مائي

 فیروسي
داء 
داء  دفتیریا كورونا سحایا الكلب

 اخرى تفوئید تنفسي
اجمالي 

األمراض 
 المعدیة

 937 175 47 17 16 1 0 0 12 8 80 286 63 4 91 74 63 أبین

 3148 0 25 176 0 0 0 3 3 0 1727 495 598 35 36 20 30 الحدیدة
 420 7 16 0 29 2 0 0 22 2 10 150 60 0 50 68 4 الضالع
 15 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 5 المھرة

 2590 203 594 34 15 12 0 4 90 7 627 620 198 7 81 79 19 تعز
 1968 1342 297 17 0 8 0 0 6 2 64 125 98 5 4 0 0 حضرموت

 290 0 14 23 2 28 0 0 1 4 37 63 52 0 10 19 37 شبوة
 1249 6 23 63 0 0 9 0 14 6 551 298 148 5 113 8 5 عدن
 439 40 9 15 0 0 0 0 13 9 97 141 8 0 58 5 44 لحج
 12989 215 941 603 20 118 8 1 116 44 3020 3462 1339 159 1199 383 1361 مأرب
 1899 32 145 43 0 8 10 0 4 4 525 518 549 31 18 3 9 حجة

 122 0 24 0 47 0 0 0 0 0 19 14 0 0 3 12 3 البیضاء
 36 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

عدد   (7.4.1) والشكل   (7.4.1) الجدول  یعرض 
حسب  المخیمات  في  النازحین  المصابین  
من   6% أن  یالحظ  حیث  المعدیة   االمراض 
في  نازحا     26102 عددھم  والبالغ  النازحین  
المخیمات مصابین باألمراض  المعدیة حیث احتل 
بلغت  بنسبة   األولى  المرتبة  بالمالریا  المصابین 
باألمراض  المصابین  اجمالي  من    25.89%
المعدیة واحتل المصابین بأمراض  جلدیة المرتبة 
بین  إنتشارا  امراض  ثالثة  اكثر  ضمن  األخیرة 
المخیمات وبنسبة %11.93 من اجمالي المصابین 
واألمراض  (التفوئید  بأمراض  المصابین  اما 
والداء  والحصبة   الدموي  االسھال  و  األخرى 
من  نسبھم  تراوحت  فقد  والكولیرا)   التنفسي  
المصابین  اجمالي  من   (8.18% الى   2.57%)
فیما  النازحین المصابین بأمراض  (فیروس الكبد 
والسحایا  والسل  والدفتیریا  والكورونا   والجرب 
من  األخیرة  المراتب  في  تركزوا  الكلب)   وداء 
وبنسب  المخیمات  في  األمراض  انتشار  حیث 
المصابین  اجمالي  من   0.03% بین  ما  تراوحت 
كحد أدنى  و %1.09 من اجمالي المصابین كحد 

أعلى .

 یوضح الجدول (7.4.1) عدد  المصابین باالمراض المعدیة بحسب المحافظة

شكل (7.4.1) نسبة المصابین بحسب االمراض المعدیة

7.4  المصابين باالمراض المعدية بحسب المحافظة

 تصنیف  عدد االفراد النازحین : )7.2.1الجدول (  

 النسبة عدد االفراد الحالة  

 %6 26102 مصاب بمرض معدي  

 %7 26253 مصاب بمرض مزمن  

 %87 351026 سلیم  

 %100 403381 اإلجمالي  

سلیمسلیم

25.89%

سلیمسلیم

23.65%

سلیمسلیم

11.93%

سلیمسلیم

8.18%
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7.87%
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6.37%
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2.57%
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1.09%

سلیمسلیم

0.94%

سلیمسلیم

0.68%

سلیمسلیم

0.50%

سلیمسلیم

0.34%

سلیمسلیم

0.11%

سلیمسلیم

0.03%

إسھال
مائي

إسھال
دموي

سل

أخرى

كورونا داءسحایادفتیریاالجرب
الكلب

أمراض
جلدیة

داء
تنفسي

كبد
فیروسي

كولیرا

تفوئیدالمالریا

حصبة

 

 بحسب المحافظةالمراض المعدیة المصابین باعدد  :)  7.4.1جدول (

إسھال  كولیرا حصبة المحافظة
أمراض  الجرب دموي

 جلدیة
إسھال 
كبد  سل مالریا مائي

 فیروسي
داء 
داء  دفتیریا كورونا سحایا الكلب

 اخرى تفوئید تنفسي
اجمالي 

األمراض 
 المعدیة

 937 175 47 17 16 1 0 0 12 8 80 286 63 4 91 74 63 أبین

 3148 0 25 176 0 0 0 3 3 0 1727 495 598 35 36 20 30 الحدیدة
 420 7 16 0 29 2 0 0 22 2 10 150 60 0 50 68 4 الضالع
 15 0 1 0 1 0 1 0 4 0 1 0 2 0 0 0 5 المھرة

 2590 203 594 34 15 12 0 4 90 7 627 620 198 7 81 79 19 تعز
 1968 1342 297 17 0 8 0 0 6 2 64 125 98 5 4 0 0 حضرموت

 290 0 14 23 2 28 0 0 1 4 37 63 52 0 10 19 37 شبوة
 1249 6 23 63 0 0 9 0 14 6 551 298 148 5 113 8 5 عدن
 439 40 9 15 0 0 0 0 13 9 97 141 8 0 58 5 44 لحج
 12989 215 941 603 20 118 8 1 116 44 3020 3462 1339 159 1199 383 1361 مأرب
 1899 32 145 43 0 8 10 0 4 4 525 518 549 31 18 3 9 حجة

 122 0 24 0 47 0 0 0 0 0 19 14 0 0 3 12 3 البیضاء
 36 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى
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یوضح الجدول (7.5.1) عدد المخیمات بحسب االمراض المزمنة في المحافظات المحررة 

7.5  عدد ى بحسب االمراض المزمنة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یبین الجدول (7.5.1)  والشكل (7.5.1)   عدد المخیمات  
التي یعاني النازحین فیھا من االمراض المزمنة التالیة : 
(السكر – الضغط – القلب) تركزت في المرتبة االولى  
وبنسبة بلغت  %83.27 ، %73.31 ، %63.35 على 
من  فیھا  النازحین  یعاني  التي  المخیمات  اما  التوالي 
االمراض المزمنة والمتمثلة في (امراض نفسیة – سوء 
حصلت   ( الدم  وتكسرات  العصبي-  والقولون   - التغذیة 
على المرتبة الثانیة بنسبة  تراوحت من (%37.65 الى 
فیھا من  النازحین  یعاني  التي  المخیمات  أما   (53.19%
االمراض (فقر الدم – السرطان- أخرى) تراوحت نسبھم 
من %6.77 الى %31.08  و یتطلب ھذا تدخال إنسانیا 
في  للنازحین  مستدامة  الصحیة  الخدمات  لتقدیم  عاجال 

المخیمات المصابین باألمراض المزمنة.

سلیمسلیم

83.27%

سلیمسلیم

73.31%

سلیمسلیم

63.35%

سلیمسلیم

53.19%

سلیمسلیم

49.80%

سلیمسلیم

41.24%

سلیمسلیم

37.65%

سلیمسلیم

31.08%

سلیمسلیم

21.31%

سلیمسلیم

6.77%

القلب

السرطان تكسرات
الدم

فقر
الدم

أخرى

السكر

سوء 
تغذیة حاد 
/ متوسط

القولون
العصبي

الضغط

أمراض
نفسیة

 
 عدد المخیمات بحسب االمراض المزمنة في المحافظات المحررة: ) 7.5.1جدول (

 المحافظة

 الضغط السكر قلب موقع /
القولون 
 العصبي

تكسرات 
 الدم

أمراض 
 نفسیھ

سوء 
تغذیة حاد 

 متوسط /
 اخرى السرطان فقر الدم

 1 11 15 26 29 24 6 36 37 28 أبین

 2 10 16 21 25 21 15 24 29 28 الحدیدة

 0 8 10 18 15 8 13 22 20 21 الضالع

 1 0 0 2 2 1 2 5 5 0 المھرة

 8 23 25 42 38 33 35 54 64 52 تعز

 1 3 6 11 7 6 6 13 11 9 حضرموت

 1 2 7 9 4 3 5 10 14 4 شبوة

 7 10 7 18 29 19 11 24 30 24 عدن

 1 4 6 10 8 7 4 10 13 11 لحج

 8 30 40 74 80 59 97 119 142 117 مأرب

 4 4 22 16 27 8 11 48 49 20 حجة

 0 2 2 3 2 0 2 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 سقطرى

اإلجمالي 

 الكلي
318 418 368 207 189 267 250 156 107 34 

 %6.77 %21.31 %31.08 %49.80 %53.19 %37.65 %41.24 %73.31 %83.27 %63.35 النسبة

شكل (7.5.1) نسبة المخیمات بحسب األمراض المزمنة

 
 المحافظات المحررةفي المزمنة بحسب االمراض  لمصابینا :) 7.6.1 ( جدول

 الضغط السكر قلب المحافظة
القولون 
 العصبي

تكسرات 
 الدم

أمراض 
 نفسیھ

سوء 
تغذیة حاد 

 متوسط /
 االجمالي اخرى السرطان فقر الدم

 1305 50 16 102 393 93 85 16 242 236 72 أبین

 2554 0 9 96 679 259 221 79 417 623 171 الحدیدة

 786 0 3 16 167 40 6 78 215 158 103 الضالع

 40 0 0 0 8 6 1 3 12 10 0 المھرة

 2140 22 31 112 641 135 185 157 325 349 183 تعز

 1033 0 4 20 165 61 24 35 219 373 132 حضرموت

 459 5 3 37 136 26 14 14 76 140 8 شبوة

 1187 17 14 63 255 131 88 49 245 226 99 عدن

 688 15 5 101 120 39 30 76 154 111 37 لحج

 14979 19 84 880 3482 586 286 1846 2693 3648 1455 مأرب

 929 25 2 102 196 111 27 22 198 202 44 حجة

 123 0 2 11 15 6 0 5 36 32 16 البیضاء

 30 0 0 0 0 7 0 0 0 14 9 سقطرى

اإلجمالي 

 الكلي
2329 6122 4832 2380 967 1500 6257 1540 173 153 26253 

  %0.58 %0.66 %5.87 %23.83 %5.71 %3.68 %9.07 %18.41 %23.32 %8.87 النسبة
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شكل (7.6.1) : نسبة النازحین المصابین بأمراض مزمنة

یعرض الجدول ( 7.6.1) عدد المصابین باألمراض المزمنة في مخیمات النازحین في المحافظات المحررة

7.6  المصابين االمراض المزمنة  

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 
 عدد المخیمات بحسب االمراض المزمنة في المحافظات المحررة: ) 7.5.1جدول (

 المحافظة

 الضغط السكر قلب موقع /
القولون 
 العصبي

تكسرات 
 الدم

أمراض 
 نفسیھ

سوء 
تغذیة حاد 

 متوسط /
 اخرى السرطان فقر الدم

 1 11 15 26 29 24 6 36 37 28 أبین

 2 10 16 21 25 21 15 24 29 28 الحدیدة

 0 8 10 18 15 8 13 22 20 21 الضالع

 1 0 0 2 2 1 2 5 5 0 المھرة

 8 23 25 42 38 33 35 54 64 52 تعز

 1 3 6 11 7 6 6 13 11 9 حضرموت

 1 2 7 9 4 3 5 10 14 4 شبوة

 7 10 7 18 29 19 11 24 30 24 عدن

 1 4 6 10 8 7 4 10 13 11 لحج

 8 30 40 74 80 59 97 119 142 117 مأرب

 4 4 22 16 27 8 11 48 49 20 حجة

 0 2 2 3 2 0 2 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 سقطرى

اإلجمالي 

 الكلي
318 418 368 207 189 267 250 156 107 34 

 %6.77 %21.31 %31.08 %49.80 %53.19 %37.65 %41.24 %73.31 %83.27 %63.35 النسبة

یتضح من خالل الجدول ( 7.6.1)  والشكل ( 7.6.1)   أن 
النازحین  عدد المصابین باألمراض المزمنة في مخیمات 
اجمالي  من   7% نسبتھم  بلغت  المحررة  المحافظات  في 
المزمنة  باألمراض  المصابین  عدد  بلغ  جیث   النازحین 
(26253) نازحا في المخیمات  توزعت بنسبة 23.83% 
- من اجمالي المصابین - مصابین بأمراض سوء التغذیة و 
23.32 % مصابین بالسكر و %18.41 مصابین بالضغط 
فیما تراوحت نسبة المصابین باألمراض المزمنة (القولون 
العصبي- القلب - فقر الدم - االمراض النفسیة) ما بین ( 
باألمراض  المصابین  نسبة  اما    (5.71%-9.07%
(تكسرات الدم -السرطان - أخرى) تراوحت (%0.58 الى 

%3.68)  من اجمالي المصابین باالمراض المزمنة .

سلیمسلیم

23.83

سلیمسلیم

23.32

سلیمسلیم

18.41

سلیمسلیم

9 . 0 7

سلیمسلیم

8 . 8 7

سلیمسلیم

5 . 8 7

سلیمسلیم
5 . 7 1

سلیمسلیم
3 . 6 8

سلیمسلیم
0 . 6 6

سلیمسلیم
0 . 5 8

القلب

السرطان تكسرات
الدم

فقر
الدم

أخرى

السكر
سوء 

تغذیة حاد 
/ متوسط

القولون
العصبي الضغط

أمراض
نفسیة

 
 المحافظات المحررةفي المزمنة بحسب االمراض  لمصابینا :) 7.6.1 ( جدول

 الضغط السكر قلب المحافظة
القولون 
 العصبي

تكسرات 
 الدم

أمراض 
 نفسیھ

سوء 
تغذیة حاد 

 متوسط /
 االجمالي اخرى السرطان فقر الدم

 1305 50 16 102 393 93 85 16 242 236 72 أبین

 2554 0 9 96 679 259 221 79 417 623 171 الحدیدة

 786 0 3 16 167 40 6 78 215 158 103 الضالع

 40 0 0 0 8 6 1 3 12 10 0 المھرة

 2140 22 31 112 641 135 185 157 325 349 183 تعز

 1033 0 4 20 165 61 24 35 219 373 132 حضرموت

 459 5 3 37 136 26 14 14 76 140 8 شبوة

 1187 17 14 63 255 131 88 49 245 226 99 عدن

 688 15 5 101 120 39 30 76 154 111 37 لحج

 14979 19 84 880 3482 586 286 1846 2693 3648 1455 مأرب

 929 25 2 102 196 111 27 22 198 202 44 حجة

 123 0 2 11 15 6 0 5 36 32 16 البیضاء

 30 0 0 0 0 7 0 0 0 14 9 سقطرى

اإلجمالي 

 الكلي
2329 6122 4832 2380 967 1500 6257 1540 173 153 26253 

  %0.58 %0.66 %5.87 %23.83 %5.71 %3.68 %9.07 %18.41 %23.32 %8.87 النسبة
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یوضح الجدول (7.7.1 )  والجدول (7.7.1 )  عدد المخیمات بحسب مؤشر تقییم الوضع الصحي في الموقع 
المتمثلة في (ال یوجد مشكلة- مشكلة غیر مھددة للحیاة- مشكلة مھددة للحیاة)

یتضح من الجدول (7.7.2)  والشكل (7.7.2)  أن نسبة المخیمات  التي  تواجھ  مشاكل صحیة %66 بعدد  331 مخیم   
في حین المخیمات التي  ال تعاني من مشاكل صحیة بلغت 171 موقع بنسبة %34 وفیما یخص تقییم الوضع الصحي حسب  
تصنیف المشاكل الصحیة یالحظ من الشكل (7,7,2 ) أن %39 من المخیمات من اصل 331 مخیم   تعاني من  مشاكل 
مھددة للحیاة  فیما بلغت نسبة المخیمات التي تعاني  من مشكالت أخرى لم تحدد بلغت %8 من اصل 331 اما المخیمات 
التي تعاني من مشاكل صحیة غیر مھددة للحیاة حسب تصنیف المشاكل الصحیة شكلت %53 من اجمالي 331 مخیم من 

المخیمات التي تعاني من المشكالت الصحیة.

شكل (7.7.1) : تقییم الوضع الصحي للموقع

شكل (7.7.2) : المشاكل الصحیة في المواقع

7.7  مؤشر تقييم الوضع الصحي في الموقع

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

عدد المخیمات حسب المشاكل الصحیة : ) 7.7.1جدول (  
 النسبة عدد المواقع الصحي الوضع 
 %66 331 توجد مشاكل صحیة 
 %34 171 ال یوجد مشكلة 

 %100 502 اإلجمالي الكلي
 

 ) : عدد المخیمات بحسب تصنیف المشاكل الصحیة7.7.2جدول (

 المشاكل الصیحة الموجودة في المخیمات

 المحافظة

جد 
یو

ال 

كلة
مش

 

كلة
مش

 
ر 

غی یاة
لح

ة ل
دد

مھ
دة  

ھد
ة م

شكل
م

یاة
لح

ل
رى 

أخ
لي 

جما
اإل

 

 51 2 5 13 31 أبین
 32 2 11 10 9 الحدیدة
 31 - 4 4 23 الضالع
 10 - 3 3 4 المھرة

 79 8 22 27 22 تعز
 16 - 3 10 3 حضرموت

 15 - 7 3 5 شبوة
 33 - 10 4 19 عدن
 17 - 5 4 8 لحج
 152 6 43 75 28 مأرب
 62 8 13 22 19 حجة

 3 1 2 - - البیضاء
 1 - - 1 - سقطرى

 502 27 128 176 171 اإلجمالي الكلي
  %5 %25 %35 %34 النسبة

 

توجد مشاكل صحیة

66%

34%

ال یوجد مشكلة

مشكلة غیر مھددة للحیاة

8%

39%

مشكلة مھددة للحیاة

53%

أخرى
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لإلصابات  تعرضوا  الذین  الحرب  مؤشر ضحایا  بحسب  االفراد  7.8.1)عدد   ) واالشكال   (7.8.1  ) الجداول  توضح 
المتمثلة في ( الغام – قذائف – شظایا – غارات طیران ...الخ)

یتضح من الجدول (7.8.1) والشكل (7.8.1) أن عدد المصابین النازحین في المخیمات في المحافظات المحررة بلغ 
عددھم ((11260 نازحا وبنسبة %3 من اجمالي النازحین  فیما یتوزع عدد النازحین المصابین  في المخیمات حسب 
نوع االصابة حیث بلغت نسبة النازحین  المصابین  بصدمة  نفسیة  مرتبطة بالحرب  %47من اجمالي 11260 مصابا  
أما نسبة المصابین بشظایا الحرب 2197 نازحا بنسبة %20، اما المصابین ب(رصاص قناص، وقذائف والغام واعتقال 

تعسفي) شكلوا نسبة %33 من اجمالي المصابین البالغ عددھم 11260 مصاباً .

شكل (7.8.1) : ضحایا الحرب

المصابین
الغیر مصابین

 7.8  ضحايا الحرب

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

97%

3%

 ) : عدد المخیمات بحسب تصنیف المشاكل الصحیة7.7.2جدول (

 المشاكل الصیحة الموجودة في المخیمات

 المحافظة

جد 
یو

ال 

كلة
مش

 

كلة
مش

 
ر 

غی یاة
لح

ة ل
دد

مھ
دة  

ھد
ة م

شكل
م

یاة
لح

ل
رى 

أخ
لي 

جما
اإل

 

 51 2 5 13 31 أبین
 32 2 11 10 9 الحدیدة
 31 - 4 4 23 الضالع
 10 - 3 3 4 المھرة

 79 8 22 27 22 تعز
 16 - 3 10 3 حضرموت

 15 - 7 3 5 شبوة
 33 - 10 4 19 عدن
 17 - 5 4 8 لحج
 152 6 43 75 28 مأرب
 62 8 13 22 19 حجة

 3 1 2 - - البیضاء
 1 - - 1 - سقطرى

 502 27 128 176 171 اإلجمالي الكلي
  %5 %25 %35 %34 النسبة

 

 النازحین في المخیمات حسب اإلصابة في الحرب :) 7.8.1جدول ( 

 غیر المصابین المصابیننسبة  عدد المصابین البیان

 %97 %3 11260 ضحایا الحرب
في  اجمالي النازحین
 403381 المخیمات

 
 
 

 أنواع اإلصابات لضحایا الحربعدد النازحین  حسب  )7.8.2جدول (

غام المحافظة
ال

ف 
ذائ

ق
ایا 

شظ
 

ص
قنا

ص 
صا

ر
 

ویة
 ج

ت
را

غا
یة  

فس
ة ن

دم
ص

ب
حر

 بال
طة

رتب
م

 

في
عس

ل ت
تقا

اع
 

 103 547 17 105 63 35 21 أبین

 3 58 1 11 39 33 15 الحدیدة

 2 1 0 5 8 0 1 الضالع

 0 11 0 0 1 0 0 المھرة

 9 133 0 26 38 14 12 تعز

 24 286 22 0 9 3 38 حضرموت

 2 35 4 0 15 0 0 شبوة

 2 25 9 7 44 18 4 عدن

 0 7 0 2 2 1 0 لحج

 394 3567 102 557 1911 1149 817 مأرب

 13 641 19 27 65 44 65 حجة

 0 3 0 5 2 3 5 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 552 5314 174 745 2197 1300 978 الكلياإلجمالي 

 %5 %47 %2 %7 %20 %12 %9 النسبة

شكل (7.8.2) : أنواع االصابات

قذائف

47%

5%

2%

7%

رصاص قناص

ألغام
إعتقال تعسفي

غارات جویةشظایا
صدمة نفسیة مرتبطة بالحرب

20%

12%9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 

 3 24 3 أبین
 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي
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في (جیدة-  المتمثلة  الموقع  في  الصحیة  الخدمات  تقییم جودة  المخیمات بحسب مؤشر  7.9.1) عدد   ) الجدول  یوضح 
متوسطة - ضعیفة)

یتضح من خالل الجدول ( 7.9.1)   والشكل ( 7.9.1)   أن  نسبة المخیمات التي تعاني من خدمات صحیة ضعیفة %69 بواقع 
384 مخیم من اجمالي 502 مخیم  في حین بلغ عدد المخیمات التي تقدم فیھا الخدمات الصحیة بدرجة متوسطة  103 مخیم بنسبة 
%21 فیما بلغت نسبة المخیمات التي تقدم فیھا الخدمات الصحیة بمستوى جید %2 بعدد 9 مخیمات من اجمالي 502 مخیم  وتعد 
المعاناة عن كاھل   المخیمات وبناء على ذلك البد  من رفع   للنازحین في  الصحیة  الحالة  ینعكس سلبیا على  نسبة متدنیة مما 
النازحین والعمل  على  إیجاد الحلول المناسبة  وتوجیھ المنظمات العاملة في المجال اإلنساني الى سد ھذه االحتیاجات وضمان 

استمراریة تقدیم الخدمات من خالل اتباع استراتیجیة الخروج اآلمن 

7.9  تقييم الخدمات الصحية في المخيمات

یوضح الجدول (7.10.1) عدد المخیمات بحسب ضعف الخدمات 
الصحیة او عدم وجود ضعف في الخدمات الصحیة  في مخیمات 

النازحین

7.10  ضعف الخدمات الصحية واسبابها 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل (7.9.1) : تقییم الخدمات الصحیة
في المخیمات

جیدة

69%

4%
8%

 ) : عدد المخیمات بحسب تصنیف المشاكل الصحیة7.7.2جدول (

 المشاكل الصیحة الموجودة في المخیمات

 المحافظة

جد 
یو

ال 

كلة
مش

 

كلة
مش

 
ر 

غی یاة
لح

ة ل
دد

مھ
دة  

ھد
ة م

شكل
م

یاة
لح

ل
رى 

أخ
لي 

جما
اإل

 

 51 2 5 13 31 أبین
 32 2 11 10 9 الحدیدة
 31 - 4 4 23 الضالع
 10 - 3 3 4 المھرة

 79 8 22 27 22 تعز
 16 - 3 10 3 حضرموت

 15 - 7 3 5 شبوة
 33 - 10 4 19 عدن
 17 - 5 4 8 لحج
 152 6 43 75 28 مأرب
 62 8 13 22 19 حجة

 3 1 2 - - البیضاء
 1 - - 1 - سقطرى

 502 27 128 176 171 اإلجمالي الكلي
  %5 %25 %35 %34 النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 

 3 24 3 أبین
 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي

21%

متوسطة
أخرىضعیفة

شكــــــــــــل(7.10.1):ضعف 
الخدمات الصحیة في الموقع

الخدمات الصحیة ضعیفة

69%31%

ال یوجد ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 

 3 24 3 أبین
 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة
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یتضح من خالل الجدول (7.10.1)  أن %69  من المخیمات تكون الخدمة الصحیة المقدمة فیھا ضعیفة بواقع 348  مخیم بینما 
%31 من  المخیمات بواقع 154 مخیم من اصل 502 مخیم ال یوجد فیھم ضعف في الخدمات الصحیة

الجدول یوضح ( 7.11.1) عدد المخیمات حسب اسباب ضعف الخدمات الصحیة

یتضح من خالل الجدول (7.11.1)  والشكل (7.11.1)  

 45% وبنسبة   502 المخیمات من مجموع  156 من  أن 

تعاني من ضعف في تقدیم الخدمات الصحیة بسبب شحة 

التمویل من الشركاء االنسانیین فیما بلغت نسبة المخیمات 

عدم  الى  یعود  فیھا  الصحیة  الخدمات  سبب ضعف  التي 

وجود مستشفى في نطاقھا بلغت %51  بعدد 178 مخیم

7.11  أسباب ضعف الخدمات الصحية في المخيمات

توضح الجداول  (7.12.1), (7.12.2)  واالشكال (7.12.1), (7.12.2), (7.12.3)   الصعوبات الصحیة  التي یعاني منھا 
النازحین في مخیمات النزوح في المحافظات  المحررة 

7.12  مؤشر  الصعوبات  الصحية

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 ) : عدد المخیمات بحسب تصنیف المشاكل الصحیة7.7.2جدول (

 المشاكل الصیحة الموجودة في المخیمات

 المحافظة

جد 
یو

ال 

كلة
مش

 

كلة
مش

 
ر 

غی یاة
لح

ة ل
دد

مھ
دة  

ھد
ة م

شكل
م

یاة
لح

ل
رى 

أخ
لي 

جما
اإل

 

 51 2 5 13 31 أبین
 32 2 11 10 9 الحدیدة
 31 - 4 4 23 الضالع
 10 - 3 3 4 المھرة

 79 8 22 27 22 تعز
 16 - 3 10 3 حضرموت

 15 - 7 3 5 شبوة
 33 - 10 4 19 عدن
 17 - 5 4 8 لحج
 152 6 43 75 28 مأرب
 62 8 13 22 19 حجة

 3 1 2 - - البیضاء
 1 - - 1 - سقطرى

 502 27 128 176 171 اإلجمالي الكلي
  %5 %25 %35 %34 النسبة

 

 النازحین في المخیمات حسب اإلصابة في الحرب :) 7.8.1جدول ( 

 غیر المصابین المصابیننسبة  عدد المصابین البیان

 %97 %3 11260 ضحایا الحرب
في  اجمالي النازحین
 403381 المخیمات

 
 
 

 أنواع اإلصابات لضحایا الحربعدد النازحین  حسب  )7.8.2جدول (

غام المحافظة
ال

ف 
ذائ

ق
ایا 

شظ
 

ص
قنا

ص 
صا

ر
 

ویة
 ج

ت
را

غا
یة  

فس
ة ن

دم
ص

ب
حر

 بال
طة

رتب
م

 

في
عس

ل ت
تقا

اع
 

 103 547 17 105 63 35 21 أبین

 3 58 1 11 39 33 15 الحدیدة

 2 1 0 5 8 0 1 الضالع

 0 11 0 0 1 0 0 المھرة

 9 133 0 26 38 14 12 تعز

 24 286 22 0 9 3 38 حضرموت

 2 35 4 0 15 0 0 شبوة

 2 25 9 7 44 18 4 عدن

 0 7 0 2 2 1 0 لحج

 394 3567 102 557 1911 1149 817 مأرب

 13 641 19 27 65 44 65 حجة

 0 3 0 5 2 3 5 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 552 5314 174 745 2197 1300 978 الكلياإلجمالي 

 %5 %47 %2 %7 %20 %12 %9 النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 

 3 24 3 أبین
 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي

شكل  (7.12.1) : نسبة الذین 
لدیھم صعوبات صحیة

سلیم

86%14%

یعانون من صعوبات

شكل  (7.12.2) : الصعوبات 
الصحیة

السمع

28%14%

النظر
االعتناء بالذاتالحركة

أسباب   :  (7.11.2) شكل 
ضعف الخدمات الصحیة

شحة التمویل من الشركاء اإلنسانیین

45%31%

عدم وجود مستشفیات تخصصیة في نطاق الموقع
أخرى

51%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 
 3 24 3 أبین

 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة

23%

24%

24%

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة
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یوضح الجداول (7.12.1), (7.12.2)   واالشكال  (7.12.1) ,( 7.12.2), (7.12.3)  أن عدد النازحین الذین لدیھم  صعوبات 

صحیة  في مخیمات النازحین في المحافظات المحررة بلغ عددھم 56037 نازح بنسبة %14 حیث یتوزعون حسب الصعوبات 

بنسب متفاوتة  %23  بواقع  13085 فرد یعانون من صعوبة في الحركة فیما بلغت نسبة النازحین الذین یعانون  من  صعوبة  

السمع  والنظر %24 بواقع  13600، 13602  فرد على التوالي   فیما بلغ نسبة النازحین الذین یعانون من صعوبة تمنھم من 

االعتناء بالذات %28 بعدد 15750 فرد  وعلیھ یتطلب تدخال عاجل لتوفیر الرعایة الكاملة  لذوي االحتیاجات الخاصة .

شكل  (7.12.3) : الصعوبات الصحیة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصیحة الموجودة في المخیمات قییم الخدماتت
 اإلجمالي أخرى متوسطة ضعیفة جیدة المحافظة

 51 2 18 30 1 أبین

 32 4 5 22 1 الحدیدة

 31 2 10 19 - الضالع

 10 - 3 7 - المھرة

 79 12 11 54 2 تعز

 16 1 3 12 - حضرموت

 15 2 2 11 - شبوة

 33 3 9 21 - عدن

 17 - 5 11 1 لحج

 152 10 18 122 2 أربم

 62 4 18 38 2 حجة

 3 2 - 1 - البیضاء

 1 - 1 - - سقطرى

 502 42 103 348 9 اإلجمالي الكلي

  %8 %21 %69 %2 النسبة

 ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات بحسب :) 7.10.1جدول ( 

 ضعف في الخدمات الصحیة
 النسبة عدد المواقع 

 %69 348 الخدمة الصحیة ضعیفة 
 %31 154 ال یوجد ضعف 

 اإلجمالي الكلي
 502 100% 

 سب اسباب ضعف الخدمات الصحیةعدد المخیمات ح :) 7.11.1جدول ( 

 المحافظة
شحة التمویل 
من الشركاء 

 االنسانیین

عدم وجود مستشفیات 
تخصصیة في نطاق 

 الموقع

رى
أخ

 

 3 24 3 أبین
 - 17 5 الحدیدة
 - 6 13 الضالع
 1 3 3 المھرة
 1 15 38 تعز

 1 4 7 حضرموت
 1 5 5 شبوة
 1 10 10 عدن
 2 4 5 لحج
 3 61 58 مأرب
 1 28 9 حجة

 - 1 - البیضاء
 - - - سقطرى

اإلجمالي 
 14 178 156 الكلي

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة
 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات
 56037 اجمالي الصعوبات

 

44 % بعض الصعوبة
34 % صعوبة كبیــرة

22 % ال أستطیع فعل ذلك

13085
الحركةالحركة

45 % بعض الصعوبة
30 % صعوبة كبیــرة

25 % ال أستطیع فعل ذلك

15750
اإلعتناء بالذاتالحركة

50 % بعض الصعوبة
31 % صعوبة كبیــرة

19 % ال أستطیع فعل ذلك

13600
السمعالحركة

51 % بعض الصعوبة
31 % صعوبة كبیــرة

18 % ال أستطیع فعل ذلك

13602
النظرالحركة

24% 23% 28%24%
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7.13  المخيمات بحسب مراكز تقديم الخدمات الصحية 

یوضح الجدول (7.13.1 ) عدد المخیمات بحسب مراكز توافر الخدمات الصحیة في  المحافظات المحررة

شكل  (7.13.1) : نسبة المخیمات بحسب توفیر الخدمات الصحیة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة
 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات
 56037 اجمالي الصعوبات

 

 

 

 

 

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة

 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات

 56037 اجمالي الصعوبات
 

 

 

 عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة: ) 7.12.1(  جدول

یعاني من  عدد االفراد البیان
 سلیم صعوبات

لدیھم صعوبات 
 %86 %14 56037 صحیة

 403381 اجمالي النازحین
 

 عدد المخیمات  بحسب تقدیم الخدمات الصحیة: )  7.13.1جدول (

 المحافظة
وجود 

مستشفى 
 قریب

وجود مركز 
 صحي قریب

وجود 
 عیادة ثابت

وجود عیادة 
 متنقلة

وجود 
سیارة 

سعاف في ا
 الموقع

رعایة 
صحیة 

للحوامل 
 والرضع

نظام إحالة 
صحیة 

 للمستشفیات

خدمة 
اإلسعافات 

 األولیة

عاملین/ (ات) 
صحیین / (ات) 

 في الموقع

اجمالي 
 المخیمات

 51 3 6 14 21 1 8 1 27 13 أبین
 32 4 5 8 9 3 1 2 11 6 الحدیدة
 31 3 2 1 3 - 18 1 9 17 الضالع
 10 2 - - - 1 - - 3 3 المھرة
 79 3 2 8 12 1 11 1 33 26 تعز

 16 1 1 - 2 1 2 - 9 4 حضرموت
 15 - 1 2 1  4 - 12 11 شبوة
 33 1 3 5 8 1 10 1 13 8 عدن
 17 2 3 4 10 1 9 1 10 5 لحج
 152 19 22 6 20 4 26 14 48 44 مأرب
 62 8 3 12 1 2 10 2 25 13 حجة

 3 - - - - - - - - - البیضاء
 1 - 1 1 1 - - - 1 1 سقطرى
 502 46 49 61 88 15 99 23 201 151 إجمالي
  %9 %10 %12 %18 %3 %20 %5 %40 %30 النسبة

40%

مركز
صحي

قریب من
الموقع

مستشفى
قریب من
الموقع

العیادة
المتنقلة
متوفرة

رعایة 
صحیة

للحوامل 
والضع

نظام
إحالة
صحیة

للمستشفیات

خدمة
اإلسعافات 
األولیة في

الموقع

عیادة
ثابتة في 

الموقع

سیارة 
إسعاف في 

الموقع

عاملین / 
(ات)

صحیین / 
(ات)

في الموقع

30%

20%
18%

12%10%9%5%3%
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یتضح من خالل الجدول (7.13.1)   والشكل (7.13.1)    عدد المخیمات  التي یتواجد فیھا  مراكز صحیة قریبة من المخیمات  

بلغت 201 مخیم  بنسبة  %40 ، فیما بلغت  نسبة المخیمات التي یتواجد مستشفى قریب منھا  %30 بعدد 151 مخیم  فیما بلغت 

نسبة المخیمات  التي  تتوفر فیھا خدمة رعایة صحیة للحوامل والرضع %18 بعدد 88 مخیم  فیما المخیمات التي  تتوفر فیھا 

الخدمات ( نظام االحالة الصحیة للمستشفیات- خدمة االسعافات  االولیة في المخیمات ) بلغت نسبتھا  %12، %10  على التوالي  

بواقع 61 ،49 مخیم على التوالي فیما بلغ عدد المخیمات التي تتواجد فیھا سیارة اسعاف 15 مخیم من واقع 501 مخیم وبنسبة 

متدنیة جدا بلغت %3   وھو ما یساھم في  زیادة معاناة النازحین في  صعوبة الحصول على  خدمة  سیارة االسعاف  بل عدم 

توفرھا في 495 مخیم ، أما عدد المخیمات التي یوجد فیھا عیادة ثابتة بلغت 23 مخیم من اجمالي 502 وبنسبة %5  وبالتالي من 

الضروري توفیر  خدمة العیادة الثابتة في مواقع مخیمات النازحین  لعدد 479 مخیم ، اما عدد المخیمات التي یتواجد عاملین 

صحیین فیھا 46 مخیم من عدد 502 مخیم وبنسبة 9% .

یوضح الجدول (7.14.1 ): عدد العاملین والعامالت الصحیین وكذلك حاالت سوء التغذیة باإلضافة الى عدد الموالید والوفیات 

في المخیمات بحسب المحافظات

شكل  (7.14.1) : العاملین والصحیین في الموقع

7.14  عدد العاملين والعامالت  الصحيين في الموقع & حاالت سوء التغذية & المواليد و الوفيات 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة
 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات
 56037 اجمالي الصعوبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد العاملین والعامالت  الصحیین في الموقع & حاالت سوء التغذیة & الموالید و  :) 7.14.1دول (ج
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 16 122 82 215 142 5 13 أبین

 24 199 437 861 596 19 29 الحدیدة

 1 42 188 55 66 5 0 الضالع

 1 12 1 5 2 14 18 ةالمھر

 15 186 564 432 334 14 5 تعز

 16 63 49 91 34 1 0 حضرموت

 15 44 87 88 67 0 0 شبوة

 14 84 182 187 121 2 5 عدن

 4 33 194 98 127 6 8 لحج

 276 1270 2883 2650 2436 79 62 مأرب

 20 183 371 204 154 9 2 حجة

 0 6 2 7 10 0 0 البیضاء

 0 5 12 7 0 0 0 سقطرى

 402 2249 5052 4900 4089 154 142 إجمالي

 ت)  وضع العیادة المتنقلة في المخیما7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي

142 العامالت الصحیین
154 العاملین الصحیین 

شكل  (7.14.2) : الموالید والوفیات

402 الوفیات خالل الشھر

2249 الموالید خالل الشھر

شكل  (7.14.3) : حاالت سوء التعذیة

4089 من الدرجة األولى

4900 من الدرجة الثانیة

5052 من الدرجة الثالثة

 

 المخیمات المتوافر فیھا خدمات العیادة المتنقلةعدد  :) 7.15.1جدول (

العیادة المتنقلة المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع لتعم

 %82 412 ال
 %18 90 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد العاملین والعامالت  الصحیین في الموقع & حاالت سوء التغذیة & الموالید و  :) 7.14.1دول (ج
 تالوفیا

ظة
حاف

الم
ت  
مال

لعا
د ا

عد
ي 

ت ف
حیا

ص
ال

قع
مو

ال
 

ن 
ملی

لعا
د ا

عد
ي 

ن ف
حیی

ص
ال

قع
مو

ال
 

حا
دد 

ع
ء 

سو
ت 

ال
جة 

در
 ال

من
یة 

غذ
الت

لى
الو

ا
 

ء 
سو

ت 
اال

 ح
دد

ع
جة 

در
 ال

من
یة 

غذ
الت

یة
ثان

ال
 

ء 
سو

ت 
اال

 ح
دد

ع
جة 

در
 ال

من
یة 

غذ
الت

ثة
ثال

ال
 

دد 
ع

ل 
خال

ید 
وال

الم
ھر

لش
ا

 

دد 
ع

ل 
خال

ت 
فیا

لو
ا

ھر
لش

ا
 

 16 122 82 215 142 5 13 أبین

 24 199 437 861 596 19 29 الحدیدة

 1 42 188 55 66 5 0 الضالع

 1 12 1 5 2 14 18 ةالمھر

 15 186 564 432 334 14 5 تعز

 16 63 49 91 34 1 0 حضرموت

 15 44 87 88 67 0 0 شبوة

 14 84 182 187 121 2 5 عدن

 4 33 194 98 127 6 8 لحج

 276 1270 2883 2650 2436 79 62 مأرب

 20 183 371 204 154 9 2 حجة

 0 6 2 7 10 0 0 البیضاء

 0 5 12 7 0 0 0 سقطرى

 402 2249 5052 4900 4089 154 142 إجمالي

 ت)  وضع العیادة المتنقلة في المخیما7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي
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یتضح من خالل الجدول (7.14.1):  والشكل (7.14.1):   أن عدد العاملین والعامالت  في المخیمات  الصحیة في مخیمات بلغ 

154 ،142عامل / ة صحي في 502 مخیم  وھو مؤشر متدني على مستوى جمیع المخیمات   اما فیما بلغ عدد الموالید في مخیمات 

النزوح خالل الفترة من 26/6/2021 الى 27/7/2021 ، 2249 مولود أما عدد الوفیات خالل  فترة المسح بلغت 402  حالة وفاة 

وعلى مستوى حاالت سوء التغذیة عند االطفال في المخیمات فقد بلع عدد االطفال  الذین یعانون من سوء التغذیة  من الدرجة 

االولى 4089 طفل أي بمعدل طفل واحد  مصاب بسوء التغذیة الحاد (الدرجة االولى)  من بین 10 أطفال في المخیمات   فیما  

بلغ  عدد االطفال الذي یعانون  من سوء التغذیة  من الدرجة الثانیة 4900 طفل واخیرا بلغ عدد االطفال الذین یعانون من سوء 

التغذیة من الدرجة الثالثة 5052 طفل .

7.15  مؤشر العيادة المتنقلة 

 یشتمل ھذا الجزء على مؤشرات تقدیم الخدمة الصحیة المتمثلة في العیادة المتنقلة في مخیمات النازحین

جدول  (7.15.2) : المواقع التي فیھا العیادة المتنقلة تعمل بانتظام

شكل  (7.15.1) : نسبة المواقع 
التي فیھا العیادة المتنقلھ تعمل

التي  المخیمات  نسبة   :  (7.15.2) شكل  
فیھا العیادة المتنقلة تعمل بانتظام

ال82%

نعم 18%

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 ) عدد النازحین الذین یعانون من صعوبات صحیة7.12.2جدول  ( 

 النسبة عدد النازحین الصعوبات الصحیة
 %24 13600 السمع
 %24 13602 النظر
 %23 13085 الحركة

 %28 15750 االعتناء بالذات
 56037 اجمالي الصعوبات

 

 

 المخیمات المتوافر فیھا خدمات العیادة المتنقلةعدد  :) 7.15.1جدول (

العیادة المتنقلة المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع لتعم

 %82 412 ال
 %18 90 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

77%

ال

نعم

23%
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الخدمات المقدمة من العیادة المتنقلة

العیادة المتنقلة تعمل المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع بإنتظام

 %23 21 ال
 %77 69 نعم

 %100 90 اإلجمالي الكلي
 )  وضع العیادة المتنقلة في المخیمات7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي
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الخدمات المقدمة من العیادة المتنقلة

العیادة المتنقلة تعمل المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع بإنتظام

 %23 21 ال
 %77 69 نعم

 %100 90 اإلجمالي الكلي
 )  وضع العیادة المتنقلة في المخیمات7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

شكل  (7.15.3) : الخدمات المقدمة من العیادات المتنقلة 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي

 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

412%82

%18 90
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 16 122 82 215 142 5 13 أبین

 24 199 437 861 596 19 29 الحدیدة

 1 42 188 55 66 5 0 الضالع

 1 12 1 5 2 14 18 ةالمھر

 15 186 564 432 334 14 5 تعز

 16 63 49 91 34 1 0 حضرموت

 15 44 87 88 67 0 0 شبوة

 14 84 182 187 121 2 5 عدن

 4 33 194 98 127 6 8 لحج

 276 1270 2883 2650 2436 79 62 مأرب

 20 183 371 204 154 9 2 حجة

 0 6 2 7 10 0 0 البیضاء

 0 5 12 7 0 0 0 سقطرى

 402 2249 5052 4900 4089 154 142 إجمالي

 ت)  وضع العیادة المتنقلة في المخیما7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي

 

 المخیمات المتوافر فیھا خدمات العیادة المتنقلةعدد  :) 7.15.1جدول (

العیادة المتنقلة المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع لتعم

 %82 412 ال
 %18 90 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

  (7.15.2) والشكل   (7.15.1) والشكل    (7.15.3) والجدول  الجدول(7.15.2)  (7.15.1)و  الجداول  خالل  من  یتضح 

والشكل(7.15.3)  االتي :

توفر العیادة المتنقلة

إن المواقع التي ال تتوفر فیھا العیادة المتنقلة بلغت 403 مخیم من أصل 502 مخیم وبنسبة %80 فیما بلغت المخیمات التي تتوفر 

فیھا العیادة المتنقلة 99 مخیما من أصل 502 مخیما بنسبة %20 منھا 90 مخیما تعمل فیھ العیادة المتنقلة و 9 مخیمات من اصل 

99 مخیما ال تعمل فیھا العیادة المتنقلة .    

عمل العیادة المتنقلة

إن المواقع التي تعمل فیھا العیادة المتنقلة بلغت 90 مخیم من اجمالي 502 مخیم بنسبة 18% 

عمل العیادة المتنقلة بانتظام 

یتضح من الجدول (7.15.2) أن عدد المخیمات التي تعمل فیھا العیادات المتنقلة  بانتظام في المخیمات 69 مخیم من اصل 502 

وبنسبة %14 مما یستدعي تدخال انسانیا عاجال  لتغطیة بقیة مخیمات النازحین بالعیادة المتنقلة وبما یسھم في تقدیم الخدمات 

الصحیة الالزمة لنازحي المخیمات 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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 16 122 82 215 142 5 13 أبین

 24 199 437 861 596 19 29 الحدیدة

 1 42 188 55 66 5 0 الضالع

 1 12 1 5 2 14 18 ةالمھر

 15 186 564 432 334 14 5 تعز

 16 63 49 91 34 1 0 حضرموت

 15 44 87 88 67 0 0 شبوة

 14 84 182 187 121 2 5 عدن

 4 33 194 98 127 6 8 لحج

 276 1270 2883 2650 2436 79 62 مأرب

 20 183 371 204 154 9 2 حجة

 0 6 2 7 10 0 0 البیضاء

 0 5 12 7 0 0 0 سقطرى

 402 2249 5052 4900 4089 154 142 إجمالي

 ت)  وضع العیادة المتنقلة في المخیما7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي

 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

108 الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



 7.16  نواقل ا�مراض في المخيمات 

 ,(7.16.1) الجداول  في  وكما  النازحین  في مخیمات  االمراض  بنواقل  المتعلقة  الصحیة  المؤشرات  الجزء على  ھذا  یشتمل 
(7.16.2) والشكل (7.16.1)

شكل  (7.16.1) : نواقل االمراض

 

 المخیمات المتوافر فیھا خدمات العیادة المتنقلةعدد  :) 7.15.1جدول (

العیادة المتنقلة المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع لتعم

 %82 412 ال
 %18 90 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

84%

ال
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16%
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الخدمات المقدمة من العیادة المتنقلة

العیادة المتنقلة تعمل المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع بإنتظام

 %23 21 ال
 %77 69 نعم

 %100 90 اإلجمالي الكلي
 )  وضع العیادة المتنقلة في المخیمات7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي
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الخدمات المقدمة من العیادة المتنقلة

العیادة المتنقلة تعمل المواقع التي فیھا 
 النسبة عدد المواقع بإنتظام

 %23 21 ال
 %77 69 نعم

 %100 90 اإلجمالي الكلي
 )  وضع العیادة المتنقلة في المخیمات7.15.3جدول (

 المحافظة
 بانتظامالعیادة المتنقلة تعمل  العیادة المتنقلة تعمل؟ العیادة المتنقلة متوفرة؟

 المواقعإجمالي 
 ال نعم ال نعم ال نعم

 51 1 6 1 7 43 8 أبین
 32 - 1 - 1 31 1 الحدیدة
 31 1 17 - 18 13 18 الضالع
 10 - - - - 10 - المھرة
 79 2 8 1 10 68 11 تعز

 16 1 - 1 1 14 2 حضرموت
 15 - 4 - 4 11 4 شبوة
 33 4 4 2 8 23 10 عدن
 17 - 9 - 9 8 9 لحج
 152 11 11 4 22 126 26 مأرب
 62 1 9 - 10 52 10 حجة

 3 - - - - 3 - البیضاء
 1 - - - - 1 - سقطرى

 502 21 69 9 90 403 99 اإلجمالي الكلي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

شكل  (7.16.2) : نواقل االمراض

 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

109 الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



 

 

 

 

 

 

 

1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

7.17  أولويات الصحة والتغذية

یوضح الجدول  (7.17.1)عدد المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع الصحة والتغذیة المتمثلة في (عیادة طبیة ثابتھ- 
عیادة متنقلة- ادویة- مساعدة مالیة صحیة- كادر طبي رجال – كادر طبي نساء- رش ضبابي – تغذیة لألطفال والحوامل)

یتضح من خالل الجدول (7.16.1) والجدول (7.16.2)والشكل (7.16.1)  أن عدد المخیمات التي تعاني من نواقل االمراض 
بلغت 421 مخیم   من مجموع 502 مخیم وبنسبة %84 فیما %16 من المخیمات ال تعاني من نواقل االمراض  وفیما یخص 
توزیع عدد المخیمات حسب نواقل االمراض  ، یالحظ أن  %82 من المخیمات یعانوا من نواقل األمراض بسبب البعوض  و

%70 من المخیمات تنقل فیھا االمراض بواسطة الذباب  و%51 من المخیمات تنقل لھا االمراض بواسطة القمامة المكدسة  
فیما بلغت عدد المخیمات  التي تنقل لھا االمراض بسبب البیارات الطافحة %33  اما المخیمات التي  تنقل لھا االمراض بسبب 

(قوارض - میاه ملوثة – میاه راكدة) بلغ اجمالیھم 74%.

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 

 

تغذیة لألطفال
والحوامل 
والرضع

(  مساعدات مالیة أدویةرش ضبابيكادر طبيتةعیادة طبیة ثاب
)صحیة 

أخرىعیادة متنقلة

أولویات قطاع الصحة والتغذیة) : ٧٫١٧٫١(شكل  

عیادة  المحافظة
 متنقلة

عیادة 
 طبیة ثابتة

كادر 
 طبي

مساعدات مالیة 
 ( صحیة )

تغذیة لألطفال  رش ضبابي أدویة
 أخرى والحوامل والرضع

 1 19 9 10 48 21 29 15 أبین

 2 9 4 19 9 22 24 4 الحدیدة

 0 13 3 9 26 10 18 8 الضالع

 0 3 0 7 7 1 5 3 المھرة

 0 32 8 8 67 44 47 27 تعز

 0 4 3 6 8 9 10 7 حضرموت

 0 6 7 2 15 2 12 1 شبوة

 2 22 4 3 23 15 16 13 عدن

 1 8 1 2 14 9 9 5 لحج

 2 55 14 41 115 64 124 22 مأرب

 2 45 0 50 21 21 39 1 حجة

 0 1 1 1 2 1 0 3 البیضاء

 0 1 0 1 0 0 0 1 سقطرى

 10 218 54 159 355 219 333 110 إجمالي

 %1 %15 %4 %11 %24 %15 %23 %8 النسبة

 

 

 

تغذیة لألطفال
والحوامل 
والرضع

(  مساعدات مالیة أدویةرش ضبابيكادر طبيتةعیادة طبیة ثاب
)صحیة 

أخرىعیادة متنقلة

أولویات قطاع الصحة والتغذیة) : ٧٫١٧٫١(شكل  

عیادة  المحافظة
 متنقلة

عیادة 
 طبیة ثابتة

كادر 
 طبي

مساعدات مالیة 
 ( صحیة )

تغذیة لألطفال  رش ضبابي أدویة
 أخرى والحوامل والرضع

 1 19 9 10 48 21 29 15 أبین

 2 9 4 19 9 22 24 4 الحدیدة

 0 13 3 9 26 10 18 8 الضالع

 0 3 0 7 7 1 5 3 المھرة

 0 32 8 8 67 44 47 27 تعز

 0 4 3 6 8 9 10 7 حضرموت

 0 6 7 2 15 2 12 1 شبوة

 2 22 4 3 23 15 16 13 عدن

 1 8 1 2 14 9 9 5 لحج

 2 55 14 41 115 64 124 22 مأرب

 2 45 0 50 21 21 39 1 حجة

 0 1 1 1 2 1 0 3 البیضاء

 0 1 0 1 0 0 0 1 سقطرى

 10 218 54 159 355 219 333 110 إجمالي

 %1 %15 %4 %11 %24 %15 %23 %8 النسبة

7.17.1

%8

%4 %15

%15

%23

%11
%24

%1
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1% 16% 28% 30% 33%
51%

70% 82%

أخرى میاه راكدة میاه ملوثة قوارض بیارات 
طافحة

قمامة 
مكدسة

ذباب بعوض

 المواقع التي فیھا نواقل االمراض :) 7.16.1جدول (

 النسبة عدد المواقع ھل توجد نواقل األمراض في الموقع

 %16 81 ال
 %84 421 نعم

 %100 502 اإلجمالي الكلي

 المخیمات بحسب نواقل األمراض في المخیمات )  عدد7.16.2جدول (

 ذباب قوارض بعوض المحافظة
قمامة 
 مكدسة

بیارات 
 طافحة

میاه 
 ملوثة

 أخرى میاه راكدة

 0 11 17 17 26 42 24 44 أبین

 0 3 10 4 20 25 12 27 الحدیدة

 2 1 1 8 20 21 4 28 الضالع

 0 0 0 1 3 4 2 6 المھرة

 1 14 19 15 25 55 18 62 تعز

 0 5 2 3 10 12 2 14 حضرموت

 0 4 6 6 7 9 5 14 شبوة

 0 6 8 15 18 25 19 31 عدن

 0 3 4 3 7 13 5 15 لحج

 1 28 42 81 95 92 44 109 مأرب

 0 3 29 11 23 52 11 59 حجة

 0 2 2 0 3 3 3 3 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

 4 80 140 164 257 353 149 412 إجمالي

 %1 %16 %28 %33 %51 %70 %30 %82 النسبة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

7.18  خدمات قطاع الصحة والتغذية

یوضح الجدول (7.17.1) والشكل (7.17.1) أن  اھم ثالث أولویات في القطاع الصحي ھي  العیادة الثابتة والمتنقلة  وتغذیة 
الحوامل والرضع  واألطفال  واولویات أخرى (  الكادر الطبي- مساعدات نقدیة – ادویة – رش ضبابي)

یوضح الجدول ( 7.18.1)عدد األسر واألفراد بحسب مؤشرات خدمات الصحة والتغذیة بحسب المحافظات

 

 

0% 0% 0% 0% 0%
7% 8%

17% 21% 21%

35%

60%
70%

رة
مھ

ال

وة
شب جة
ح

ضاء
لبی

ا

رى
قط

س

رب
مأ

وت
رم

ض
ح عز
ت

ین
أب

دن
ع

یدة
حد

ال

الع
ض

ال

حج
ل

 التغذیةقطاع الصحة وخدمات  :) 7.18.1جدول ( 

 النسبة عدد األسر المستفیدة إجمالي عدد األسر المحافظة
 %21 832 4035 أبین

 %35 4411 12519 الحدیدة

 %60 1074 1784 الضالع

 %0 0 339 المھرة

 %17 1075 6203 تعز

 %8 190 2462 حضرموت

 %0 0 791 شبوة

 %21 697 3335 عدن

 %70 1428 2032 لحج

 %7 2721 40654 مأرب

 %0 0 4178 حجة

 %0 0 89 البیضاء

 %0 0 247 سقطرى

 %16 12428 78668 اإلجمالي الكلي

111 الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



%38

مشاریع مدرة للدخل

%32
 توفیر سالت
غذائیة شھریا

%30
توفیر نقد

مقابل الغذاء 

أولويات قطاع ا�من 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 ل�سر النازحة في المخيمات  

%12

تعتمد على
 الوظیفة 

القسم الثامن 8
ا�من الغذائي وسبل العيش 
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 8.1  المقدمة:

تتضاعف الكلفة اإلنسانیة كل یوم نتیجة استمرار الحرب  حیث تزداد معاناة النازحین سوء  من حیث عدم قدرتھم على شراء 

المواد الغذائیة وضعف االستجابة  اإلنسانیة من قبل شركاء العمل اإلنساني  لسد احتیاجاتھم من الغذاء  فمن خالل نتائج المسح 

وجد ان (285388) وبنسبة بلغت (%78) من االسر النازحة التي تسكن في المنازل ال یتوفر لھا غذاء مما  یستلزم مسحھا من 

قبل شركاء العمل اإلنساني  والعمل على  توفیر مساعدات غذائیة لھا اما فیما  یخص  المخیمات ھناك (292) مخیما وبنسبة 

بلغت (%58) من المخیمات تعاني  االسر فیھا من نقص كمیة الغذاء  في ھذه المخیمات. 

أظھرت النتائج أیضا بان (20688) بنسبة (%26.30) اسرة نازحة تعتمد على االجر الیومي كمصدر رئیسي للعیش. فیما 

یتعلق بالتنوع الغذائي فقد أظھرت النتائج ان التنوع الغذائي ضعیف جدا في المخیمات حیث ان (319) مخیما وبنسبة بلغت 

(%64) من اجمالي المخیمات تعاني االسر فیھا  من ضعف التنوع الغذائي  كما ان (65024) اسرة وبنسبة (%83) ال تستلم 

مساعدات نقدیة مقابل الغذاء وھي نسبة عالیة جدا  تتطلب تدخال لسد احتیاجات النازحین في المخیمات  ومضاعفة الجھود في 

الحصول على المساعدات النقدیة وبما یسھم من تخفیف االعباء على نازحي المخیمات فیما بلغت عدد االسر التي لم تستلم سالل 

غذائیة  شھریة  (47977) أسرة وبنسبة %61 و أظھرت النتائج بان تحفیز المشاریع المدرة للدخل تمثل أولویة أولى لعدد 

(400) مخیما وبنسبة (%80) من اجمالي عدد المخیمات. 

ھذه المؤشرات تؤكد الحاجة الماسة لتوفیر مزید من الدعم في قطاع االمن الغذائي سواء لألسر النازحة في المنازل او االسر 

النازحة في المخیمات.

تتنوع المصادر التي یعتمد علیھا النازحین كمصادر رئیسیة وثانویة للدخل ویركز ھذا التقریر على مصادر الدخل الرئیسیة 

والثانویة للنازحین في المنازل والمخیمات والمتمثلة في (الزراعة – الصید – موظف دولة -   التحویالت النقدیة -  الموظف 

مع المنظمات-  المھن الحرة –   طبیب- المدرس – رجل االمن والجیش- اخرى) 

 وبھدف توضیح واقع االمن الغذائي للنازحین في المنازل والمخیمات فإن ھذا القسم یشتمل على التحلیل الوصفي لمؤشرات 

قطاع االمن الغذائي للنازحین في المنازل والمخیمات وحسب المحافظات.

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول (8.2.1) والشكل  عدد االسر النازحة في المنازل  حسب توفر الغذاء 

یوضح الجدول ( 8.3.1) عدد االسر بحسب مصادر الدخل الرئیسیة والثانویة  في المخیمات بحسب المحافظات 

یظھر من خالل الجدول (8.2.1) والشكل البیاني (8.2.1)  أعاله والتي تبین عدد االسر النازحة التي تسكن في المنازل بان أكثر 
من ثالثة ارباع االسر (285388) اسرة وبواقع (%78) من اجمالي االسر ال یتوفر لھا غذاء بینما فقط (81354) اسرة وبواقع 

(%22) یتوفر لھا غذاء.

شكل  (8.2.1) : نسبة االسر حسب توفر الغذاء

 8.2  عدد االسر النازحة في المنازل حسب توفر الغذاء

8.3  عدد االسر بحسب مصادر الدخل الرئيسية   في المخيمات بحسب المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد االسر حسب توفر الغذاء:) 8.2.1جدول (

لمتوفر االسر ا المحافظة
 لھا غذاء

 غیر المتوفراالسر 
 لھا غذاء

 1634 1802 أبین
 3838 3053 الحدیدة
 3165 2295 الضالع 
 2030 0 المھرة

 29784 9524 تعز 
 7045 553 حضرموت

 1344 618 شبوة
 7643 0 عدن
 5234 2835 لحج

 219711 60674 مأرب
 0 0 الجوف

 281428 81354 اإلجمالي
 0.78 0.22 النسبة

األسر الغیر متوفر لھا غذاء

األسر المتوفر لھا غذاء

%78

%22
223671

285388

 
 بحسب المحافظات الرئیسیةعدد االسر بحسب مصادر الدخل ) : 8.3.1جدول ( 
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 0 9 0 0 242 1 34 1320 0 300 0 12 307 0 0 99 99 354 338 475 578 أبین

 0 0 0 0 0 0 0 10 2 31 0 0 18 0 0 0 0 7 0 24 12 البیضاء

 18 0 8 198 7 0 367 3648 13 124 6 41 4030 1 12 87 81 13 3983 462 450 الحدیدة

 0 1 0 83 31 0 7 419 4 194 1 7 122 0 11 693 22 8 0 186 2 الضالع

 0 0 0 0 0 3 6 127 4 1 0 0 66 0 68 17 3 6 69 28 13 المھرة

 0 74 0 528 25 1 485 1671 6 167 0 21 611 0 90 1075 35 13 51 395 63 تعز

 0 79 0 1143 11 3 101 678 9 319 1 29 152 0 2 0 18 0 111 117 380 حجة

 0 55 0 96 119 0 17 672 1 78 0 52 793 0 42 87 6 1 0 303 80 حضرموت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 33 0 17 0 0 0 0 198 0 سقطرى

 0 66 6 0 4 0 72 164 0 36 0 11 43 0 84 246 1 18 0 83 4 شبوة

 4 4 0 0 35 0 39 1833 11 102 1 15 195 0 75 297 28 29 91 363 83 عدن

 4 4 6 0 7 0 0 1943 3 7 0 3 52 0 7 538 0 129 6 75 44 لحج

 100 363 139 9455 3219 100 795 8203 398 3714 175 1374 3897 11 484 1069 1382 308 9 4089 1352 مأرب

اإلجمالي 
 126 655 159 11503 3700 108 1923 20688 451 5097 184 1565 10319 12 892 4208 1675 886 4658 6798 3061 الكلي

 %0.16 %0.83 %0.20 %14.62 %4.70 %0.14 %2.44 %26.30 %0.57 %6.48 %0.23 %1.99 %13.12 %0.02 %1.13 %5.35 %2.13 %1.13 %5.92 %8.64 %3.89 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یتضح من خالل الجدول (8.3.1)  والشكل (8.3.1)  أن عدد االسر التي تعتمد على االجر الیومي كمصدر رئیسي من مصادر 
الدخل بلغت  (20688) اسرة وبنسبة  (%26.30) فیما بلغت عدد االسر التي  ال یوجد لھا مصدر دخل  (11503) اسرة 
وبنسبة (%14.62)  في حین أن  عدد االسر التي تعتمد على مھن حرة  كمصدر رئیسي  بلغت ( 10319 )  أسرة  وبنسبة 
(%13.12) أما عدد االسر التي تعتمد على الدخل الرئیسي بحسب المصادر ( مدرس  -الزراعة- موظف بدون راتب – تسول 
-الصید- عسكري-عمالة مؤقتھ- مھنة حرة) تراوحت نسبتھا ( %8.64-%2.13) ، أما عدد االسر التي تعتمد على مصادر 
الدخل الرئیسیة ( موظف بنك-  أستاذ جامعي- موظف في منظمة محلیة أو دولیة – طبیب – عامل صحي- تحویالت مغتربین 

-عمل تجاري حر) تراوحت بین (0.02% - 1.99%)

شكل ( 8.3.1) نسبة االسربحسب مصادر الدخل الرئیسیة

 یوضح الجداول (8.4.1 )  والشكل (8.4.1 ) عدد االسر حسب مصادر الدخل  الثانویة

شكل (8.4.1 ) نسبة االسر حسب مصادر الدخل

8.4  عدد االسر بحسب مصادر الدخل الثانوية بحسب المحافظة

المساعدات النقدیة

14%

التبرعات الخیریة

أخرى

الضمان اإلجتماعي

 ب مصادر الدخل الثانویةعدد االسر بحس:)  8.4.1جدول (

الضمان   التبرعات الخیریة المساعدات النقدیة  المحافظة
 أخرى  االجتماعي

 225 97 687 489 أبین
 130 643 10 1346 الحدیدة
 134 84 45 535 الضالع
 55 0 103 0 المھرة
 2895 569 1099 987 تعز

 647 215 310 161 حضرموت

 66 95 60 184 شبوة
 32 124 97 1333 عدن
 0 64 1454 1054 لحج
 1255 1707 1370 5268 مأرب
 630 0 1223 3 حجة

 5 2 5 0 البیضاء
 0 0 49 0 سقطرى

 6074 3600 6512 11360 اإلجمالي الكلي

 %8 %5 %8 %14 النسبة
 

8%

8%

5%
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2.44%2.13%1.99%1.13%1.13%0.83%0.57%0.23%0.20%0.16%0.14%0.02%
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یتضح من خالل الجدول (8.4.1 ) والشكل (8.4.1 )  إن عدد االسر في المخیمات التي تعتمد على المساعدات النقدیة بلغت 
(11360) أسرة  وبنسبة بلغت %14 ، فیما بلغت نسبة  االسر التي تعتمد على التبرعات الخیریة  6512 أسرة وبنسبة 8% 
اما االسر التي تعتمد على الضمان االجتماعي فقد بلغت  (3600) أسرة بنسبة %5 في حین بلغت عدد االسر التي تعتمد على 

مصادر اخرى 6074 أسرة بنسیة 8%.

یوضح الجدول  (8.5.1) عدد المخیمات بحسب مؤشر تقییم الوضع الغذائي في الموقع المتمثلة في تقییم الوضع الغذائي من 
حیث الكمیة كافیة وغیر كافیة وكذلك تقییم الوضع الغذائي حسب التنوع الغذائي (جید، متوسط ،ضعیف)

الشكل (8,5,1) الوضع الغذائي من حیث التنوع

الشكل (8,5,2) الوضع الغذائي من حیث الكمیة 

8.5  مؤشر تقييم الوضع الغذائي في الموقع

ضعیف

متوسط

أخرى

جیــد

 الغذائيمؤشر تقییم الوضع عدد المخیمات بحسب  : )8.5.1جدول (  

الوضع تقییم 

التنوع  حسبالوضع الغذائي  الوضع الغذائي من حیث الكمیة الغذائي
  الغذائي

 

یة المحافظة
كاف

 

ر 
غی

یة
كاف

 

لة
قلی

 
رى 
أخ

سط جید 
تو

م
ف 

ضعی
 

لي
الك

ي 
مال

إلج
ا

 

 51 38 12 - 1 13 35 2 أبین

 32 9 17 4 2 5 22 3 الحدیدة

 31 25 6 - - 12 18 1 الضالع

 10 4 4 - 2 2 6 - المھرة

 79 41 26 5 8 17 46 8 تعز

 16 10 5 - 1 8 7 - حضرموت

 15 15 - -  10 5 - شبوة

 33 17 12 2 2 9 21 1 عدن

 17 9 7 1  5 11 1 لحج

 152 112 34 2 5 56 86 5 مأرب

 62 35 24 3 1 21 34 6 حجة

 3 3 - - - 2 1 - البیضاء

 1 1 - - - 1 - - سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

27 292 161 22 17 147 319 502 

  %64 %29 %3 %4 %32 %58 %5 النسبة

64%

29%

4%

3%

غیر كافي

قلیلة

كافیة

أخرى

58%

32%

5%

4%
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تقییم المخیمات حسب كمیة الغذاء
یتضح من خالل  الجدول (8.5.1) والشكل ( 8.5.2) أن عدد المخیمات حسب تقییم الوضع الغذائي في المخیمات من حیث 
توفر كمیة الغذاء بلغ عددھا 292 مخیما من اجمالي 502 مخیم وبنسبة %58  فیھا كمیة الغذاء غیر كافیة  اما عدد المخیمات 
التي تعد فیھا كمیة الغذاء قلیلة بلغت 161 مخیم وبنسبة %32  فیما شكلت المخیمات التي  تعد كمیة الغذاء فیھا كافیة وبنسبة 
%5 وبعدد 27 مخیم من مجموع 502  وبالتالي فان  %95 من المخیمات بحاجة ماسة  للغذاء وزیادة  الكمیات وبما یتناسب 

مع عدد النازحین في المخیمات.

تقییم المخیمات حسب التنوع الغذائي
یتضح من خالل  الجدول (8.5.1) والشكل ( 8.5.1) أن عدد المخیمات حسب تقییم التنوع الغذائي في المخیمات یالحظ  أن  
319 مخیما من اجمالي 502 مخیم وبنسبة %64 التنوع الغذائي للنازحین فیھا ضعیف أما عدد المخیمات التي فیھا تنوع غذائي  
17 مخیما من  الغذائي فیھا جیدا بلغت  التنوع  التي یعد  المخیمات  147 مخیما وبنسبة%29 اما عدد  بدرجة متوسطة بلغت 

اجمالي 502 وبنسبة 3% .

یتضح من خالل الجدول (8.6.1) والشكل (8.6.1) أن عدد االسر التي ال تسلم نقد مقابل الغذاء في مخیمات النازحین بلغت 
65024 أسرة وبنسبة %83 وھي نسبة عالیة جدا تتطلب تدخال عاجال لسد احتیاجات النازحین في المخیمات ومضاعفة الجھود 
في الحصول على المساعدات النقدیة وبما یسھم من تخفیف االعباء على نازحي المخیمات، فیما بلغت عدد االسر التي ال تستلم 

سالل غذائیة شھریة  47977 أسرة وبنسبة 61% .

یوضح الجدول (8.6.1)  عدد االسر في المخیمات  بحسب مؤشرات الدعم الغذائي في المحافظات

في  االسر  نسبة   :(8.6.1) شكل 
المخیمات بحسب مؤشرات الدعم 

الغذائي في المحافظات

األسر التي تستلم نقد مقابل الغذاء شھریا

78668

8.6  مؤشر الدعم الغذائي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 ب مصادر الدخل الثانویةعدد االسر بحس:)  8.4.1جدول (

الضمان   التبرعات الخیریة المساعدات النقدیة  المحافظة
 أخرى  االجتماعي

 225 97 687 489 أبین
 130 643 10 1346 الحدیدة
 134 84 45 535 الضالع
 55 0 103 0 المھرة
 2895 569 1099 987 تعز

 647 215 310 161 حضرموت

 66 95 60 184 شبوة
 32 124 97 1333 عدن
 0 64 1454 1054 لحج
 1255 1707 1370 5268 مأرب
 630 0 1223 3 حجة

 5 2 5 0 البیضاء
 0 0 49 0 سقطرى

 6074 3600 6512 11360 اإلجمالي الكلي

 %8 %5 %8 %14 النسبة
 

 الغذائيمؤشر تقییم الوضع عدد المخیمات بحسب  : )8.5.1جدول (  

الوضع تقییم 

التنوع  حسبالوضع الغذائي  الوضع الغذائي من حیث الكمیة الغذائي
  الغذائي

 

یة المحافظة
كاف

 

ر 
غی

یة
كاف

 

لة
قلی

 
رى 
أخ

سط جید 
تو

م
ف 

ضعی
 

لي
الك

ي 
مال

إلج
ا

 

 51 38 12 - 1 13 35 2 أبین

 32 9 17 4 2 5 22 3 الحدیدة

 31 25 6 - - 12 18 1 الضالع

 10 4 4 - 2 2 6 - المھرة

 79 41 26 5 8 17 46 8 تعز

 16 10 5 - 1 8 7 - حضرموت

 15 15 - -  10 5 - شبوة

 33 17 12 2 2 9 21 1 عدن

 17 9 7 1  5 11 1 لحج

 152 112 34 2 5 56 86 5 مأرب

 62 35 24 3 1 21 34 6 حجة

 3 3 - - - 2 1 - البیضاء

 1 1 - - - 1 - - سقطرى

اإلجمالي 
 الكلي

27 292 161 22 17 147 319 502 

  %64 %29 %3 %4 %32 %58 %5 النسبة

83%

17%

األسر التي تستلم الغذاء شھریا

78668

61%

39%39%

 

 عدد االسر في المخیمات  بحسب مؤشرات الدعم الغذائي في المحافظات : )8.6.1جدول (

تستلم سالل  المحافظة/
 غذائیة شھریا

ال تستلم 
 سالل غذائیة

 شھریا

تستلم نقد 
مقابل الغذاء 

 شھریا

لم تستلم نقد 
مقابل الغذاء 

 شھریا

عدد االسر التي 
حصلت على خدمة 

RRM 
 االجمالي

 4035 248 3898 137 2549 1486 أبین

 12519 1933 10758 1761 7012 5507 الحدیدة

 1784 259 890 894 1698 86 الضالع

 339 0 339 0 278 61 المھرة

 6203 745 5838 365 4604 1599 تعز

 2462 131 2362 100 1753 709 حضرموت

 791 26 620 171 791 0 شبوة

 3335 166 1985 1350 3049 286 عدن

 2032 404 687 1345 1655 377 لحج

 40654 1708 33162 7492 21055 19599 مأرب

 4178 0 4149 29 3246 932 حجة

 89 0 89 0 89 0 البیضاء

 247 0 247 0 198 49 سقطرى

 78668 5620 65024 13644 47977 30691 اإلجمالي الكلي
  %7 %83 %17 %61 %39 النسبة
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یوضح الجدول (8.7.1) والشكل (8.7.1) أولویات قطاع  االمن الغذائي  حیث یالحظ أن  المشاریع المدرة للدخل احتلت 
المرتبة األولى بنسبة  32.54 % ،  في حین السالل الغذائیة احتلت  المرتبة الثانیة بنسبة  %29.95 ،  اما النقد مقابل الغذاء 

احتلت المرتبة الثالثة 

یوضح الجدول (8.7.1) والشكل ( 8.7.1)عدد المخیمات بحسب أولویات النازحین في قطاع األمن الغذائي

8.7  أولويات قطاع االمن الغذائي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

 

      

 

 

 
 

 

 

 ) عدد المخیمات بحسب أولویات االمن الغذائي8.7.1جدول  (

مشاریع  المحافظة
 مدرة للدخل

سالال 
 غذائیة

الحصول على 
 الخبز

الحصول على 
 مطبوخةوجبة 

مكمالت غذائیة 
لألطفال 
 والحوامل

 اخرى نقد مقابل الغذاء

 0 45 6 1 0 51 50 أبین
 0 20 11 0 1 32 32 الحدیدة
 0 27 6 0 0 29 31 الضالع
 1 8 3 0 0 8 10 المھرة
 1 61 18 3 6 74 74 تعز

 0 16 1 0 0 15 16 حضرموت
 0 11 3 0 1 15 15 شبوة
 0 22 16 0 0 31 30 عدن
 0 12 9 0 0 13 17 لحج
 1 125 27 0 3 150 150 مأرب
 0 51 42 0 1 30 62 حجة

 0 1 3 0 0 3 2 البیضاء
 0 1 1 0 0 0 1 سقطرى

 3 400 146 4 12 451 490 اإلجمالي الكلي
 %0.20 %26.56 %9.69 %0.27 %0.80 %29.95 %32.54 النسبة

 عدد المخیمات بحسب اولویات االمن الغذائي ) :8.7.1(  شكل
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یوضح الجدول (8.8.1) والشكل (8.8.1)عدد  األسر المستفیدة ونسبتھا من اجمالي االسر بحسب مؤشرات خدمات قطاع 
األمن الغذائي بحسب المحافظات

بحسب  الغذائي  األمن  قطاع  خدمات  مؤشرات  بحسب   االسر   اجمالي  من  ونسبتھا  المستفیدة  األسر  (8.8.1)عدد   جدول 
المحافظة

یتضح من خالل الجدول (8.8.1) والشكل 
االسر  عدد  من  نسبة  أكثر  ان   (8.8.1)
الغذائي  األمن  قطاع  خدمات  من  المستفیدة 
كانت في مخیمات النزوح في محافظة لحج 
حیث بلغت نسبتھا %80 من اجمالي االسر، 
المستفـیـــــدة   األسر  نسبــة  تراوحت  فیما 
في  الغذائي  األمن  قطاع  خدمات  من 
تعز-   – المھرة   - (سقطرى  محافظات 
بین (20٪ -  أبین) ما  الحدیدة –   - الضالع 
%40) من إجمالي االسر في المحافظة، أما 
قطاع  خدمات  من  المستفیدة   األسر  نسبة 
األمن الغذائي  في محافظة (حجة – مأرب 
 -  7%) بین  ما  تراوحت  حضرموت)   -
المخیمات  في  النازحة  األسر  بینما   (17%
في  محافظتي (شبوة – البیضاء) لم تستفید 

من خدمات قطاع األمن الغذائي.

8.8  مؤشرات تقديم خدمات قطاع ا�من الغذائي

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 االمن الغذائي  بحسب المحافظة ات خدماتمؤشرعدد  األسر المستفیدة ونسبتھا من اجمالي االسر  بحسب  :) 8.8.1جدول ( 

 النسبة عدد األسر المستفیدة إجمالي عدد األسر المحافظة

 %40 1598 4035 أبین

 %39 3980 12519 الحدیدة

 %39 683 1784 الضالع

 %28 94 339 المھرة

 %33 1942 6203 تعز

 %17 423 2462 حضرموت

 %0 0 791 شبوة

 %16 537 3335 عدن

 %80 1628 2032 لحج

 %16 6304 40654 مأرب

 %7 260 4178 حجة

 %0 0 89 البیضاء

 %20 49 247 سقطرى

 %24 17498 78668 اإلجمالي الكلي
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ألسر المستفیدة من خدمات األمن الغذائيعدد ا

 

 عدد االسر في المخیمات  بحسب مؤشرات الدعم الغذائي في المحافظات : )8.6.1جدول (

تستلم سالل  المحافظة/
 غذائیة شھریا

ال تستلم 
 سالل غذائیة

 شھریا

تستلم نقد 
مقابل الغذاء 

 شھریا

لم تستلم نقد 
مقابل الغذاء 

 شھریا

عدد االسر التي 
حصلت على خدمة 

RRM 
 االجمالي

 4035 248 3898 137 2549 1486 أبین

 12519 1933 10758 1761 7012 5507 الحدیدة

 1784 259 890 894 1698 86 الضالع

 339 0 339 0 278 61 المھرة

 6203 745 5838 365 4604 1599 تعز

 2462 131 2362 100 1753 709 حضرموت

 791 26 620 171 791 0 شبوة

 3335 166 1985 1350 3049 286 عدن

 2032 404 687 1345 1655 377 لحج

 40654 1708 33162 7492 21055 19599 مأرب

 4178 0 4149 29 3246 932 حجة

 89 0 89 0 89 0 البیضاء

 247 0 247 0 198 49 سقطرى

 78668 5620 65024 13644 47977 30691 اإلجمالي الكلي
  %7 %83 %17 %61 %39 النسبة

22%
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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 ا�طفال 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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121

%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 ا�طفال بالتعليم
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 9.1  المقدمة:

یعتبر قطاع التعلیم من القطاعات الھامة سواء للسكان او لألسر النازحة حیث أظھرت النتائج بان (%50) من األطفال في المخیمات 

ھم في سن التعلیم كما ان (431) مخیما وبنسبة بلغت (%86) من اجمالي عدد المخیمات ال توجد فیھا مدرسة وبالتالي ھناك حاجة  

الى  ضرورة توفر مدارس او مراكز تدریب في المخیمات، وفیما یخص مراكز التدریب فقد أظھرت النتائج وجود حاجة ماسة 

لتوفیر مراكز تدریب في المخیمات حیث بلغت  عدد المخیمات التي ال یتواجد فیھا مراكز للتدریب (496) مخیما   أي بنسبة (99%) 

من المخیمات ال یتواجد فیھا مراكز تدریب أي ان (%1) من اجمالي عدد المخیمات یتواجد فیھا مركز للتدریب. كما بینت النتائج 

بان (309) مخیما وبنسبة بلغت (%62) یرجون أسباب عدم االلتحاق في التعلیم الى انشغال األبناء في مساعدة األسرة في كسب 

العیش  حیث بلغت عدد االسر في المخیمات التي تعتمد  على االطفال   في مساعدتھا في كسب العیش 50086 وبنسبة %63 من 

اجمالي االسر في المخیمات   مما یتطلب توفیر المساعدات الغذائیة والنقدیة والمشاریع المدرة للدخل بھدف  التخفیف من معاناة تلك 

االسر ومساعدتھا في الدفع بأطفالھا الى التعلیم وتفیر متطلبات التعلیم  حیث وان ھناك رغبة الى انشاء مدارس في المخیمات حیث 

أظھرت النتائج الى ان (%52) من المخیمات تعطي أولویة الى انشاء مدارس في المخیمات كأولویة للتعلیم. في حین بلغ  عدد 

األطفال في سن التعلیم  379,597  طفل  ، منھم  312393   طفال ملتحقا بالتعلیم ، في حین بلغ عدد االطفال غیر الملتحقین   

67204 طفل.

 و یتناول ھذا القسم  من التقریر التحلیل الوصفي لمؤشرات التعلیم األساسي والثانوي والجامعي والتعلیم المھني المتمثلة في (الطالب 

الملتحقین بالتعلیم األساسي – الطالبات الملتحقات بالتعلیم األساسي - الطالب والطالبات غیر الملتحقات بالتعلیم األساسي – والطالب 

والطالبات الملتحقین وغیر الملتحقین بالتعلیم الثانوي والجامعي واالساسي واعداد المدرسین والمدرسات وتقییم وضع التعلیم في 

مخیمات النزوح وفیما یلي التحلیل االحصائي لمؤشرات التعلیم:

 

 مؤشرات التعلیم األساسي والثانوي في مخیمات النزوح في المحافظات المحررة :)9.2.2.1جدول (

الذكور  المحافظة
 األمیین

اإلناث 
 األمیات

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
 األساسي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
 األساسي

طالب 
غیر 

ملتحقین 
بالتعلیم 
 األساسي

طالبات 
غیر 

ملتحقات 
تعلیم بال

 األساسي

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالب 
غیر 

ملتحقین 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالبات 
غیر 

ملتحقات 
بالتعلیم 
 الثانوي

 386 437 207 291 779 948 1359 1558 2046 1580 أبین
 1344 1448 80 54 2817 2914 2862 2354 5667 4343 الحدیدة

 364 263 56 75 699 474 534 663 1886 1396 لعالضا
 19 22 26 22 99 125 126 113 219 190 المھرة
 840 827 198 223 1609 1571 1421 1601 4533 3772 تعز

 454 307 99 171 983 771 533 776 3239 1435 حضرموت
 76 115 12 13 341 340 200 243 276 187 شبوة
 242 246 79 51 920 956 732 814 2321 2124 عدن
 198 244 24 22 294 339 717 668 1316 1185 لحج
 5355 4660 6001 6062 5381 4804 14734 16106 15987 9667 مأرب
 260 287 41 44 785 751 937 1326 2842 1882 حجة

 24 28 0 7 29 20 27 36 68 35 البیضاء
 17 27 29 97 0 0 148 192 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 9579 8911 6852 7132 14736 14013 24330 26450 40400 27796 الكلي

 0.09 0.08 0.06 0.06 0.13 0.13 0.22 0.24 0.59 0.41 النسبة
 

   

 عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم:) 9.2.1.1جدول (

االطفال الذكور في  المحافظة
 سن التعلیم

االطفال االناث في 
 سن التعلیم

الطالب الذكور   
 الملتحقین

االناث 
الملتحقات 

 بالتعلیم
الطالب الذكور  غیر 
 الملتحقین  بالتعلیم

الطالب اإلناث الغیر 
 علیمملحتقین  بالت

 1035 1014 1800 2273 2835 3287 أبین
 1616 1669 1954 2204 3570 3873 الحدیدة
 3522 2219 6130 6920 9652 9139 الضالع
 297 249 1333 1334 1630 1583 المھرة
 4864 4486 26081 25791 30945 30277 تعز

 1492 1301 9179 8461 10702 9761 حضرموت
 940 621 1730 1923 2670 2544 شبوة
 1191 1329 5056 4779 6247 6108 عدن
 1043 1050 3919 4124 4962 5174 لحج
 19863 13999 93314 101144 113177 115143 مأرب
 0 0 0 0 3214 3104 الجوف
 35863 27937 150496 158953 189604 189993 اإلجمالي
 0.05 0.04 0.20 0.21 0.25 0.25 النسبة
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

في  النازحة  النزوح  واالسر  والثانوي في مخیمات  األساسي  التعلیم  لمؤشرات  الوصفي  التحلیل  التقریر  الجزء من  یتناول ھذا 
المنازل (9.2.1) عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم للنازحین في المنازل (9.2.2) مؤشرات التعلیم 

األساسي والثانوي في المخیمات 

9.2  مؤشرات التعليم ا�ساسي والثانوي

یوضح الجدول (9.2.1.1) والشكل البیاني (9.2.1.1) عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم للنازحین في 
المنازل

والشكل   (9.2.1.1) الجدول  خالل  من  یتبین 
عدد  تبین  والتي  أعاله    (9.2.1.1) البیاني 
الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین 
في التعلیم بأن (%50) من األطفال ھم في سن 
التعلیم حیث تقسمت ھذه النسبة بالتساوي بین 
 (50%) (189993) وبواقع  الذكور  األطفال 
من   (50%) أیضا  وباقع   (189604) و 
الملتحقین  الطالب  عدد  بینما  اإلناث  األطفال 
وطالبة  طالبا   (312393) بلغ  فقد  التعلیم  في 
 (160476) على  توزعت   (82%) وبواقع 
طالبة  و(151917)   (42%) وبنسبة  طالبا 
الغیر  الطالب  بلغ عدد  بینما   (40%) وبنسبة 
وطالبة  طالب   (67204) التعلیم  في  ملتحقین 
 (10%) و  الذكور  للطالب   (8%) وبواقع 

للطالب االناث.

9.2.1  عدد الطالب الملتحقين في التعليم وغير الملتحقين في التعليم للنازحين في المنازل

 

 

 

0.500.50
0.420.40

0.080.10

االطفال الذكور 
مفي سن التعلی

االطفال االناث 
مفي سن التعلی

الطالب الذكور   
الملتحقین

ت االناث الملتحقا
بالتعلیم

الطالب الذكور  
غیر الملتحقین

بالتعلیم

الطالب اإلناث 
الغیر ملحتقین

بالتعلیم

التعلیمعدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في): 9.2.1.1(شكل  

 عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم:) 9.2.1.1جدول (

الذكور االطفال  المحافظة
 في سن التعلیم

االطفال االناث في 
 سن التعلیم

الطالب الذكور   
 الملتحقین

االناث 
الملتحقات 

 بالتعلیم

الطالب الذكور  
غیر الملتحقین  

 بالتعلیم
الطالب اإلناث الغیر 

 ملحتقین  بالتعلیم

 1035 1014 1800 2273 2835 3287 أبین
 1616 1669 1954 2204 3570 3873 الحدیدة
 3522 2219 6130 6920 9652 9139 الضالع 
 297 249 1333 1334 1630 1583 المھرة

 4864 4486 26081 25791 30945 30277 تعز 
 1523 1300 9179 8461 10702 9761 حضرموت

 940 621 1730 1923 2670 2544 شبوة
 1191 1329 5056 4779 6247 6108 عدن
 1043 1050 3919 4124 4962 5174 لحج

 19863 13999 93314 101144 113177 115143 مأرب
 1793 1581 1421 1523 3214 3104 الجوف

 37687 29517 151917 160476 189604 189993 اإلجمالي
 0.10 0.08 0.40 0.42 0.50 0.50 النسبة

 

 

 

0.500.50
0.420.40

0.080.10

االطفال الذكور 
مفي سن التعلی

االطفال االناث 
مفي سن التعلی

الطالب الذكور   
الملتحقین

ت االناث الملتحقا
بالتعلیم

الطالب الذكور  
غیر الملتحقین

بالتعلیم

الطالب اإلناث 
الغیر ملحتقین

بالتعلیم

التعلیمعدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في): 9.2.1.1(شكل  

 عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم:) 9.2.1.1جدول (

الذكور االطفال  المحافظة
 في سن التعلیم

االطفال االناث في 
 سن التعلیم

الطالب الذكور   
 الملتحقین

االناث 
الملتحقات 

 بالتعلیم

الطالب الذكور  
غیر الملتحقین  

 بالتعلیم
الطالب اإلناث الغیر 

 ملحتقین  بالتعلیم

 1035 1014 1800 2273 2835 3287 أبین
 1616 1669 1954 2204 3570 3873 الحدیدة
 3522 2219 6130 6920 9652 9139 الضالع 
 297 249 1333 1334 1630 1583 المھرة

 4864 4486 26081 25791 30945 30277 تعز 
 1523 1300 9179 8461 10702 9761 حضرموت

 940 621 1730 1923 2670 2544 شبوة
 1191 1329 5056 4779 6247 6108 عدن
 1043 1050 3919 4124 4962 5174 لحج

 19863 13999 93314 101144 113177 115143 مأرب
 1793 1581 1421 1523 3214 3104 الجوف

 37687 29517 151917 160476 189604 189993 اإلجمالي
 0.10 0.08 0.40 0.42 0.50 0.50 النسبة

شكل (9.2.1.1) نسبة الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین بالتعلیم
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

التعلیم األساسي  الملتحقین في  التعلیم وغیر  الملتحقین في  الطالب  البیاني (9.2.2.1) عدد  الجدول (9.2.2.1) والشكل  یوضح 
والثانوي للنازحین في المخیمات

9.2.2  الطالب الملتحقين في التعليم وغير الملتحقين في التعليم ا�ساسي والثانوي للنازحين في المخيمات

 

 مؤشرات التعلیم األساسي والثانوي في مخیمات النزوح في المحافظات المحررة :)9.2.2.1جدول (

الذكور  المحافظة
 األمیین

اإلناث 
 األمیات

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
 األساسي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
 األساسي

طالب 
غیر 

ملتحقین 
بالتعلیم 
 األساسي

طالبات 
غیر 

ملتحقات 
تعلیم بال

 األساسي

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالب 
غیر 

ملتحقین 
بالتعلیم 
 الثانوي

طالبات 
غیر 

ملتحقات 
بالتعلیم 
 الثانوي

 386 437 207 291 779 948 1359 1558 2046 1580 أبین
 1344 1448 80 54 2817 2914 2862 2354 5667 4343 الحدیدة

 364 263 56 75 699 474 534 663 1886 1396 لعالضا
 19 22 26 22 99 125 126 113 219 190 المھرة
 840 827 198 223 1609 1571 1421 1601 4533 3772 تعز

 454 307 99 171 983 771 533 776 3239 1435 حضرموت
 76 115 12 13 341 340 200 243 276 187 شبوة
 242 246 79 51 920 956 732 814 2321 2124 عدن
 198 244 24 22 294 339 717 668 1316 1185 لحج
 5355 4660 6001 6062 5381 4804 14734 16106 15987 9667 مأرب
 260 287 41 44 785 751 937 1326 2842 1882 حجة

 24 28 0 7 29 20 27 36 68 35 البیضاء
 17 27 29 97 0 0 148 192 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 9579 8911 6852 7132 14736 14013 24330 26450 40400 27796 الكلي

 0.09 0.08 0.06 0.06 0.13 0.13 0.22 0.24 0.59 0.41 النسبة
 

   

 عدد الطالب الملتحقین في التعلیم وغیر الملتحقین في التعلیم:) 9.2.1.1جدول (

االطفال الذكور في  المحافظة
 سن التعلیم

االطفال االناث في 
 سن التعلیم

الطالب الذكور   
 الملتحقین

االناث 
الملتحقات 

 بالتعلیم
الطالب الذكور  غیر 
 الملتحقین  بالتعلیم

الطالب اإلناث الغیر 
 علیمملحتقین  بالت

 1035 1014 1800 2273 2835 3287 أبین
 1616 1669 1954 2204 3570 3873 الحدیدة
 3522 2219 6130 6920 9652 9139 الضالع
 297 249 1333 1334 1630 1583 المھرة
 4864 4486 26081 25791 30945 30277 تعز

 1492 1301 9179 8461 10702 9761 حضرموت
 940 621 1730 1923 2670 2544 شبوة
 1191 1329 5056 4779 6247 6108 عدن
 1043 1050 3919 4124 4962 5174 لحج
 19863 13999 93314 101144 113177 115143 مأرب
 0 0 0 0 3214 3104 الجوف
 35863 27937 150496 158953 189604 189993 اإلجمالي
 0.05 0.04 0.20 0.21 0.25 0.25 النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) : عدد الطالب في التعلیم الجامعي والمھني في مخیمات النزوح بحسب المحافظات المحررة9.4.1ول (جد

 المحافظة
طالب 

الملتحقین 
بالكلیات 
 والجامعات

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
 والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
  والفنیة

االناث 
الالتي 
یحملن 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

الذكور 
الذین 

یحملون 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالبات غیر 
ملتحقات 
بالكلیات  
والمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 

والجامعات 
والمعاھد 
 المھنیة

 1 2 0 0 1 0 0 2 أبین
 31 20 0 31 15 0 0 0 الحدیدة
 82 99 0 18 1 2 2 0 الضالع
 0 0 0 0 0 0 2 2 المھرة
 225 243 3 70 52 8 50 52 تعز

 174 216 0 26 11 0 0 7 حضرموت
 0 0 0 3 0 0 1 1 شبوة
 11 7 1 19 12 0 1 4 عدن
 3 0 0 4 0 2 0 1 لحج

 3421 3957 308 1446 799 393 664 906 مأرب
 1 0 0 2 0 0 0 1 حجة

 15 42 0 8 0 11 0 3 البیضاء
 0 0 0 22 24 0 26 17 سقطرى

اإلجمالي 
 3964 4586 312 1649 915 416 746 996 الكلي

 %29.18 %33.76 %2.30 %12.14 %6.74 %3.06 %5.49 %7.33 النسبة 
 

 المحررة حسب المحافظاتي التعلیم األساسي والثانوي في مخیمات النزوح الطالب ف عدد:) 9.3.1(جدول 

المدیریة/ عدد المخیمات بحسب 
الطالب الملتحقین بالتعلیم 

 الجامعي والمھني

عدد المخیمات التي یوجد فیھا 
طالب ملتحقین بالتعلیم الجامعي 

 والمھني

یوجد  التي العدد المخیمات 
فیھا طالب ملتحقین بالتعلیم 

 الجامعي والمھني
 االجمالي

 51 46 5 أبین
 32 28 4 الحدیدة
 31 25 6 الضالع
 10 9 1 المھرة

 79 62 15 تعز
 16 15 1 حضرموت

 15 14 1 شبوة
 33 28 5 عدن
 17 16 1 لحج
 152 88 62 مأرب
 62 60 2 حجة

 3 1 2 البیضاء
 1 4 1 سقطرى

 502 396 106 اإلجمالي الكلي
  0.79 0.21 النسبة

7%10%24%22%13%13%6%6%8%9%
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بالتعلیم 
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عنوان المخطط شكل (9.2.2.1) نسبة الطالب في التعلیم األساسي والثانويعدد الطالب في التعلیم االساسي والثانوي): 9.2.2.1(شكل 
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یتضح من خالل الجدول رقم (9.2.2.1) والشكل البیاني رقم (9.2.2.1) أعاله واللذان یوضحا ن مؤشرات التعلیم األساسي 
والثانوي في مخیمات النزوح في  المحافظات المحررة بان عدد االمیین في المخیمات بلغ (68196) فردا وتوزع ھذا العدد 
بین الذكور واالناث بواقع (27796) فردا من الذكور االمیین وبنسبة  (%7)  من اجمالي الذكور واالناث االمیین و (40400) 
من االناث االمیات  وبنسبة  (%10) وھذا یوضح بأن عدد النساء االمیات أكبر بكثیر من عدد الذكور االمیین بینما بلغ العدد 
اإلجمالي للملتحقین في التعلیم األساسي (50780) طالبا وطالبة حیث كان عدد الطالب (26450) طالبا وبنسبة (%24) من 
اجمالي الطالب في المخیم بینما بلغ عدد الطالبات (24330) طالبة وبنسبة (%22) من اجمالي الطالب في المخیمات. كما 
یتضح بأن عدد الطالب غیر الملتحقین في التعلیم األساسي قد بلغ (28749) طالبا وطالبة ویشكل نسبة (%26) من اجمالي 
الطالب في المخیمات بینما بلغ عدد الطالب الملتحقین في التعلیم الثانوي (13984) طالبا وطالبة وبنسبة (%12) فقط من 
اجمالي الطالب في المخیمات بینما بلغ عدد الطالب الغیر ملتحقین في التعلیم الثانوي (18490) فردا وبنسبة بلغت (17%) 
من اجمالي الطالب في المخیمات. كما یوضح الجدول والشكل البیاني بان الطالبات الملتحقات في التعلیم الثانوي قد شكلت نسبة 
الثانوي (7132) وبنسبة  التعلیم  الملتحقات في  قلیلة جد بواقع (9579) طالبة وبنسبة (%6) فقط بینما بلغت نسبة الطالب 

(%6) فقط.

یوضح الجدول (9.3.1) والشكل البیاني (9.3.1) عدد الطالب الملتحقین بالتعلیم الجامعي والمھني للنازحین في المخیمات

یظھر الجدول رقم (9.3.1) والشكل البیاني رقم (9.3.1) أعاله عدد المخیمات التي یوجد فیھا طالب ملتحقین وغیر ملتحقین 
بالتعلیم الجامعي والمھني حیث یتضح بان (396) مخیما وبنسبة (79%) ال یوجد فیھا طالب ملتحقین في التعلیم الجامعي 
او المھني بینما فقط (106) مخیما وبنسبة (%21) من عدد المخیمات یوجد فیھا طالب ملتحقین في التعلیم الجامعي والمھني.

9.3  مؤشر الطالب الملتحقين بالتعليم الجامعي والمهني 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

فیھا  یوجد  التي  المخیمات  نسبة 
ملتحقین الجامعي والمھني

شكل (9.3.1): نسبة المخیمات التي 
ملتحقین  وغیر  ملتحقین  فیھا  یوجد 

بالجامعات والمعاھد

39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) : عدد الطالب في التعلیم الجامعي والمھني في مخیمات النزوح بحسب المحافظات المحررة9.4.1ول (جد

 المحافظة
طالب 

الملتحقین 
بالكلیات 
 والجامعات

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
 والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
  والفنیة

االناث 
الالتي 
یحملن 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

الذكور 
الذین 

یحملون 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالبات غیر 
ملتحقات 
بالكلیات  
والمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 

والجامعات 
والمعاھد 
 المھنیة

 1 2 0 0 1 0 0 2 أبین
 31 20 0 31 15 0 0 0 الحدیدة
 82 99 0 18 1 2 2 0 الضالع
 0 0 0 0 0 0 2 2 المھرة
 225 243 3 70 52 8 50 52 تعز

 174 216 0 26 11 0 0 7 حضرموت
 0 0 0 3 0 0 1 1 شبوة
 11 7 1 19 12 0 1 4 عدن
 3 0 0 4 0 2 0 1 لحج

 3421 3957 308 1446 799 393 664 906 مأرب
 1 0 0 2 0 0 0 1 حجة
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یوضح الجدول  (9.4.1)  والشكل البیاني  (9.4.1)  عدد الطالب في التعلیم الجامعي والمھني في مخیمات النزوح بحسب 
المحافظات المحررة

مخیمات  في  والمھني  الجامعي  التعلیم  في  الطالب  نسبة  شكل(9.4.1): 
النزوح بحسب محافظات الجمھوریة

یبین الجدول رقم (9.4.1) والشكل البیاني رقم 
(9.4.1) أعاله عدد الطالب الملتحقین بالتعلیم 
وعدد  الملتحقین  وغیر  والمھني  الجامعي 
حیث  جامعیة  شھادات  یحملون  الذین  الطالب 
یتضح بان (1742) طالبا وطالبة فقط ملتحقین 
في التعلیم الجامعي حیث توزعت على (996) 
(%7) طالبا و (746) (%5) طالبة بینما بلغ 
عدد الطالب الغیر ملتحقین في التعلیم الجامعي 
الى  بالنظر  وطالبة.  طالبا   (8550) والمھني 
شھادات  یحملون  الذین  واالناث  الذكور  عدد 
فردا   (2523) بان  یتضح  مھنیة  أو  جامعیة 
كانت  حیث  ومھنیة  جامعیة  شھادات  یحملون 
نسبة الذكور ھي األعلى حیث بلغت (1649) 
(%7) بینما االناث بلغت (915) (%7) فقط.

9.4  مؤشر الطالب في التعليم الجامعي والمهني

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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یوضح الجدول (9.5.1) والشكل البیاني (9.5.1) تقییم وضع التعلیم خارج الموقع / المخیم

بان (%64) من  المخیمات حیث یتضح  التعلیم خارج  البیاني رقم (9.5.1) أعاله وضع  الجدول رقم (9.5.1)  والشكل  یوضح 
التعلیم خارجھا بین متوسط وجید حیث یتضح بان (267) مخیما وبنسبة (%53) محاطة بوضع تعلیم  المخیمات یتراوح وضع 

متوسط و (56) مخیما وبنسبة (%11) محاطة بوضع بتعلیم جید بینما (167) مخیما وبنسبة (%33) محاطة بوضع تعلیم سیئ.

المخیمات حیث یتضح بأن (%66) من  التعلیم داخل  البیاني رقم  (9.6.1) أعاله وضع  الجدول رقم  (9.6.1)  والشكل  یظھر 
المخیمات یتراوح وضع التعلیم داخلھا بین  تعلیم ضعیف ومتوسط حیث یتضح بان (200) مخیما وبنسبة (%40) من مجموع 
المخیمات لدیھا وضع تعلیم ضعیف و (129) مخیما وبنسبة (%26) یوجد داخلھا وضع بتعلیم متوسط بینما (23) مخیما فقط وبنسبة 

(%5) یوجد بداخلھا وضع تعلیم جید. بینما بقیة المخیمات والتي یبلغ عددھا (150) وبنسبة (%30) مخیما ال یوجد فیھا تعلیم

وضع   :(9.5.1) شكل 
التعلیم خارج المخیمات

أخرىجیدسيءمتوسط

0.53

0.33

0.11
0.02

9.5  مؤشر تقييم وضع التعليم خارج موقع النزوح

یوضح الجدول  (9.6.1)  عدد المخیمات بحسب مؤشر تقییم وضع التعلیم داخل الموقع

9.6  مؤشر تقييم وضع التعليم داخل الموقع
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 المحافظة
طالب 

الملتحقین 
بالكلیات 
 والجامعات

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
 والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
  والفنیة

االناث 
الالتي 
یحملن 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

الذكور 
الذین 

یحملون 
شھادات 
 -جامعیة 
معاھد 
مھنیة 
 وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالبات غیر 
ملتحقات 
بالكلیات  
والمعاھد 
المھنیة 
 والفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 

والجامعات 
والمعاھد 
 المھنیة

 1 2 0 0 1 0 0 2 أبین
 31 20 0 31 15 0 0 0 الحدیدة
 82 99 0 18 1 2 2 0 الضالع
 0 0 0 0 0 0 2 2 المھرة
 225 243 3 70 52 8 50 52 تعز

 174 216 0 26 11 0 0 7 حضرموت
 0 0 0 3 0 0 1 1 شبوة
 11 7 1 19 12 0 1 4 عدن
 3 0 0 4 0 2 0 1 لحج

 3421 3957 308 1446 799 393 664 906 مأرب
 1 0 0 2 0 0 0 1 حجة

 15 42 0 8 0 11 0 3 البیضاء
 0 0 0 22 24 0 26 17 سقطرى

اإلجمالي 
 3964 4586 312 1649 915 416 746 996 الكلي

 %29.18 %33.76 %2.30 %12.14 %6.74 %3.06 %5.49 %7.33 النسبة 
 

 المحررة حسب المحافظاتي التعلیم األساسي والثانوي في مخیمات النزوح الطالب ف عدد:) 9.3.1(جدول 

المدیریة/ عدد المخیمات بحسب 
الطالب الملتحقین بالتعلیم 

 الجامعي والمھني

عدد المخیمات التي یوجد فیھا 
طالب ملتحقین بالتعلیم الجامعي 

 والمھني

یوجد  التي العدد المخیمات 
فیھا طالب ملتحقین بالتعلیم 

 الجامعي والمھني
 االجمالي

 51 46 5 أبین
 32 28 4 الحدیدة
 31 25 6 الضالع
 10 9 1 المھرة

 79 62 15 تعز
 16 15 1 حضرموت

 15 14 1 شبوة
 33 28 5 عدن
 17 16 1 لحج
 152 88 62 مأرب
 62 60 2 حجة

 3 1 2 البیضاء
 1 4 1 سقطرى

 502 396 106 اإلجمالي الكلي
  0.79 0.21 النسبة

 

0.2
0.17

0.14
0.120.12

0.070.07
0.05

0.030.02

طالبات غیر
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 
والجامعات

طالبات غیر
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

الذكورالذین
یحملون 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالب 
الملتحقین
بالكلیات 
والجامعات

ي االناث الالت
یحملن 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

 

 وضع التعلیم داخل الموقعمؤشر تقییم عدد المخیمات بحسب  : )9.6.1جدول (

المدیریة/ عدد المخیمات 
 ر تقییم وضع التعلیممؤش

المخیمات التي ال 
 یوجد قیھا تعلیم

المخیمات ذات 
 تعلیم جید

المخیمات ذات 
 تعلیم متوسط

المخیمات ذات 
 االجمالي تعلیم ضعیف

 18 6 10 2  أبین
 24 20 4 0  الحدیدة
 28 18 6 4  الضالع
 7 4 3 0  المھرة
 54 29 23 2  تعز

 10 7 3 0  حضرموت
 6 5 1 0  شبوة
 20 7 12 1  عدن
 13 6 4 3  لحج
 123 60 55 8  مأرب
 46 37 7 2  حجة

 2 1 1 0  البیضاء
 1 0 0 1  سقطرى

 352 200 129 23 147 اإلجمالي الكلي
  0.40 0.26 0.05 0.29 النسبة

 

 تقییم وضع التعلیم خارج الموقع / المخیم : )9.5.1جدول (

 اإلجمالي الكلي متوسط سيء جید أخرى المحافظة
 51 36 5 8 2 أبین

 32 19 11 1 1 الحدیدة
 31 18 10 3 0 الضالع
 10 6 1 2 1 المھرة
 79 42 29 7 1 تعز

 16 8 6 2 0 حضرموت
 15 7 7 1 0 شبوة
 33 19 6 6 2 عدن
 17 10 2 5 0 لحج
 152 76 52 19 5 مأرب
 62 23 38 1 0 حجة

 3 3 0 0 0 البیضاء
 1 0 0 1 0 سقطرى

 502 267 167 56 12 اإلجمالي الكلي
  0.53 0.33 0.11 0.02 النسبة

بحسب  المخیمات  شكل(9.6.1):نسبة 
مؤشر تقییم وضع التعلیم داخل الموقع

المخیمات
ذات تعلیم
ضعیف

المخیمات
ذات تعلیم
متوسط

المخیمات
ذات تعلیم

جید

0.40

0.26

0.05

المخیمات
ذات تعلیم
ضعیف

0.30

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

7%

10%

24%
22%

13%13%

6%6%
8%9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

الذكور 
األمیین

اإلناث 
األمیات

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
األساسي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
األساسي

طالب غیر 
ملتحقین 
بالتعلیم 
األساسي

طالبات غیر
ملتحقات 
بالتعلیم 
األساسي

طالب 
ملتحقین 
بالتعلیم 
الثانوي

طالبات 
ملتحقات 
بالتعلیم 
الثانوي

طالب غیر 
ملتحقین 
بالتعلیم 
الثانوي

طالبات غیر
ملتحقات 
بالتعلیم 
الثانوي

عنوان المخطط عدد الطالب في التعلیم االساسي والثانوي): 9.2.2.1(شكل 

 وضع التعلیم داخل الموقعمؤشر تقییم عدد المخیمات بحسب  : )9.6.1جدول (

المدیریة/ عدد المخیمات 
 مؤشر تقییم وضع التعلیم

المخیمات التي ال 
 قیھا تعلیمیوجد 

المخیمات ذات 
 تعلیم جید

المخیمات ذات 
 تعلیم متوسط

المخیمات ذات 
 االجمالي تعلیم ضعیف

 51 6 10 2 33 أبین
 32 20 4 0 8 الحدیدة
 31 18 6 4 3 الضالع
 10 4 3 0 3 المھرة
 79 29 23 2 25 تعز

 16 7 3 0 6 حضرموت
 15 5 1 0 9 شبوة
 33 7 12 1 13 عدن
 17 6 4 3 4 لحج
 152 60 55 8 29 مأرب
 62 37 7 2 16 حجة

 3 1 1 0 1 البیضاء
 1 0 0 1  سقطرى

 502 200 129 23 150 اإلجمالي الكلي
 1.00 0.40 0.26 0.05 0.30 النسبة

 

اإلجمالي
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0.2
0.17

0.14
0.120.12

0.070.07
0.05

0.030.02

طالبات غیر
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 
والجامعات

طالبات غیر
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

الذكورالذین
یحملون 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالب 
الملتحقین
بالكلیات 
والجامعات

ي االناث الالت
یحملن 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

یوضح الجدول رقم  (9.7.1) والشكل البیاني رقم  (9.7.1) أعاله عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة قریبة من المخیم حیث 
یتضح بأن أكثر من نصف المخیمات (337) مخیماً وبنسبة (%67) من إجمالي المخیمات توجد بالقرب منھا مدرسة بینما فقط 

(165) مخیما وبنسبة (%33) ال توجد أي مدرسة قریبة من المخیم.

یوضح الجدول رقم (9.8.1) والشكل البیاني رقم (9.8.1) أعاله عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة داخل المخیم حیث یتضح بان 
(431) مخیما وبنسبة (%86) من إجمالي عدد المخیمات ال توجد فیھا مدرسة داخل المخیم بینما فقط (71) مخیما وبنسبة (14%) 

من المخیمات توجد فیھا مدرسة داخل المخیم.

یوضح الجدول  (9.7.1) والشكل البیاني  (9.7.1) عدد المخیمات بحسب درجة قربھا من المدارس في المحافظات المحررة

9.7  مؤشر المدارس القريبة من الموقع

یوضح الجدول (9.8.1) والشكل البیاني (9.8.1) عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة داخل المخیم

9.8  المدارس داخل المخيم

شكل  (9.8.1)  : یوضح 
بالنسبة  المخیمات  عدد 
داخل  مدرسة  لتواجد 

المخیم

ال توجد
مدرسة

داخل الموقع

توجد
مدرسة

داخل الموقع

86%

14%

شكل  (9.7.1)  : نسبة 
تتوفر  التي  المواقع 

مدارس قریبة منھا

نسبة
المخیمات
القریبة من
المدارس

نسبة
المخیمات
البعیدة من
المدارس

67%

33%

 بحسب درجة قربھا من المدارس في المحافظات المحررةالمخیمات  عدد:) 9.7.1جدول (

عدد   المدیریة/ 
المخیمات بحسب قربھا 

 من المدارس

عدد المخیمات البعیدة 
 عدد المخیمات القریبة من المدارس من المدارس

 35 16 أبین
 18 14 الحدیدة
 21 10 الضالع
 5 5 المھرة

 65 14 تعز
 8 8 حضرموت

 14 1 شبوة
 20 13 عدن
 10 7 لحج
 94 58 مأرب
 45 17 حجة

 1 2 البیضاء
 1 0 سقطرى
 337 165 اإلجمالي
 0.67 0.33 النسبة

 

 المحافظة
 المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة داخل المخیم دعد: )9.8.1جدول (

توجد مدرسة داخل  ال
 اإلجمالي الكلي توجد مدرسة داخل الموقع الموقع

 51 1 50 أبین
 32 8 24 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 6 73 تعز

 16 0 16 حضرموت
 15 1 14 شبوة

دنع  31 2 33 
 17 2 15 لحج
 152 34 118 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى
 502 71 431 المجموع
  0.14 0.86 النسبة

 

 بحسب درجة قربھا من المدارس في المحافظات المحررةالمخیمات  عدد:) 9.7.1جدول (

عدد   المدیریة/ 
المخیمات بحسب قربھا 

 من المدارس

عدد المخیمات البعیدة 
 عدد المخیمات القریبة من المدارس من المدارس

 35 16 أبین
 18 14 الحدیدة
 21 10 الضالع
 5 5 المھرة

 65 14 تعز
 8 8 حضرموت

 14 1 شبوة
 20 13 عدن
 10 7 لحج
 94 58 مأرب
 45 17 حجة

 1 2 البیضاء
 1 0 سقطرى
 337 165 اإلجمالي
 0.67 0.33 النسبة

 

 المحافظة
 المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة داخل المخیم دعد: )9.8.1جدول (

توجد مدرسة داخل  ال
 اإلجمالي الكلي توجد مدرسة داخل الموقع الموقع

 51 1 50 أبین
 32 8 24 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 6 73 تعز

 16 0 16 حضرموت
 15 1 14 شبوة

دنع  31 2 33 
 17 2 15 لحج
 152 34 118 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى
 502 71 431 المجموع
  0.14 0.86 النسبة
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یوضح الجدول (9.9.1) والشكل البیاني (9.9.1) عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة حكومیة بالقرب من المخیم 

یبین الجدول رقم (9.9.1) والشكل البیاني رقم(9.9.1) أعاله عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة حكومیة بالقرب من المخیم 
حیث یتضح بان (326) مخیماً وبنسبة (%65) من المخیمات یوجد بالقرب منھا مدرسة حكومیة بینما فقط (11) مخیماً وبنسبة 
(%2) من إجمالي عدد المخیمات ال یوجد مدرسة حكومیة بالقرب منھا بینما ھناك (165) مخیماً ال یوجد بالقرب منھا أي مدرسة 

سواء حكومیة او غیر حكومیة.

یوضح الجدول (9.10.1) عدد المخیمات بحسب تواجد مراكز التدریب  في المخیمات

 

0.2
0.17

0.14
0.120.12

0.070.07
0.05

0.030.02

طالبات غیر
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب غیر 
ملتحقین 
بالكلیات 
والجامعات

طالبات غیر
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

الذكورالذین
یحملون 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالب غیر 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالب 
الملتحقین
بالكلیات 
والجامعات

ي االناث الالت
یحملن 
شھادات 
-جامعیة 

معاھد مھنیة 
وفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالكلیات 
والجامعات

طالب 
ملتحقین 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

طالبات 
ملتحقات 
بالمعاھد 
المھنیة 
والفنیة

شكل(9.9.1):نسبة  المخیمــــــات 
بالنســـــــــبة لتواجـــــــــد مدرسة 

حكومیة بالقرب منھا

المخیمات 
التي 
یوجد 

مدرسة 

المخیمات 
التي ال 

یوجد فیھا 
مدرسة 
حكومیة

المخیمات
التي ال 

یوجد فیھا 
مدرسة

0.65

0.33

0.02

المخیمات  نسبة   :  (9.10.1) شكل  
بالنسبة لتواجد مركز للتدریب

عدد المخیمات 
التي ال یوجد 
فیھا مراكز 

تدریب

عدد المخیمات 
التي یوجد فیھا 
مراكز تدریب

99%

1%

9.9  تواجد مدرسة حكومية بالقرب من المخيم

9.10  مؤشر مراكز التدريب

 بحسب درجة قربھا من المدارس في المحافظات المحررةالمخیمات  عدد:) 9.7.1جدول (

عدد   المدیریة/ 
المخیمات بحسب قربھا 

 من المدارس

عدد المخیمات البعیدة 
 عدد المخیمات القریبة من المدارس من المدارس

 35 16 أبین
 18 14 الحدیدة
 21 10 الضالع
 5 5 المھرة

 65 14 تعز
 8 8 حضرموت

 14 1 شبوة
 20 13 عدن
 10 7 لحج
 94 58 مأرب
 45 17 حجة

 1 2 البیضاء
 1 0 سقطرى
 337 165 اإلجمالي
 0.67 0.33 النسبة

 

 المحافظة
 المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة داخل المخیم دعد: )9.8.1جدول (

توجد مدرسة داخل  ال
 اإلجمالي الكلي توجد مدرسة داخل الموقع الموقع

 51 1 50 أبین
 32 8 24 الحدیدة
 31 4 27 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 6 73 تعز

 16 0 16 حضرموت
 15 1 14 شبوة

دنع  31 2 33 
 17 2 15 لحج
 152 34 118 مأرب
 62 11 51 حجة

 3 0 3 البیضاء
 1 1 0 سقطرى
 502 71 431 المجموع
  0.14 0.86 النسبة

 

 ) :عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة حكومیة بالقرب منھا9.9.1جدول (

عدد المخیمات التي ال یوجد فیھا  المحافظة
 مدرسة

یوجد  ال
مدرسة 
 حكومیة

یوجد 
مدرسة 
 حكومیة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 34 1 16 أبین
 32 16 2 14 الحدیدة
 31 18 3 10 الضالع

مھرةال  5 0 5 10 
 79 63 2 14 تعز

 16 8 0 8 حضرموت
 15 14 0 1 شبوة
 33 20 0 13 عدن
 17 10 0 7 لحج
 152 92 2 58 مأرب
 62 44 1 17 حجة

 3 1 0 2 البیضاء
 1 1 0 0 سقطرى

 502 326 11 165 أبین
   0.65 0.02 0.33 النسبة

 

 مراكز التدریبتواجد المخیمات بحسب  دعد:) 9.10.1(جدول 

المدیریة/   عدد المخیمات 
 ببحسب مراكز التدری

عدد المخیمات التي ال یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

عدد المخیمات التي یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

 0 51 أبین
 1 31 الحدیدة
 0 31 الضالع
 0 10 المھرة
 1 78 تعز

 0 16 حضرموت
 0 15 شبوة
 1 32 عدن
 1 16 لحج
 1 151 مأرب
 1 61 حجة

 0 3 البیضاء
 0 1 سقطرى

 6 496 اإلجمالي الكلي
 0.01 0.99 النسبة

 

 ) :عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة حكومیة بالقرب منھا9.9.1جدول (

عدد المخیمات التي ال یوجد فیھا  المحافظة
 مدرسة

یوجد  ال
مدرسة 
 حكومیة

یوجد 
مدرسة 
 حكومیة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 34 1 16 أبین
 32 16 2 14 الحدیدة
 31 18 3 10 الضالع

مھرةال  5 0 5 10 
 79 63 2 14 تعز

 16 8 0 8 حضرموت
 15 14 0 1 شبوة
 33 20 0 13 عدن
 17 10 0 7 لحج
 152 92 2 58 مأرب
 62 44 1 17 حجة

 3 1 0 2 البیضاء
 1 1 0 0 سقطرى

 502 326 11 165 أبین
   0.65 0.02 0.33 النسبة

 

 مراكز التدریبتواجد المخیمات بحسب  دعد:) 9.10.1(جدول 

المدیریة/   عدد المخیمات 
 ببحسب مراكز التدری

عدد المخیمات التي ال یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

عدد المخیمات التي یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

 0 51 أبین
 1 31 الحدیدة
 0 31 الضالع
 0 10 المھرة
 1 78 تعز

 0 16 حضرموت
 0 15 شبوة
 1 32 عدن
 1 16 لحج
 1 151 مأرب
 1 61 حجة

 0 3 البیضاء
 0 1 سقطرى

 6 496 اإلجمالي الكلي
 0.01 0.99 النسبة

 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 وضع التعلیم داخل الموقعمؤشر تقییم عدد المخیمات بحسب  : )9.6.1جدول (

المدیریة/ عدد المخیمات 
 مؤشر تقییم وضع التعلیم

المخیمات التي ال 
 قیھا تعلیمیوجد 

المخیمات ذات 
 تعلیم جید

المخیمات ذات 
 تعلیم متوسط

المخیمات ذات 
 االجمالي تعلیم ضعیف

 51 6 10 2 33 أبین
 32 20 4 0 8 الحدیدة
 31 18 6 4 3 الضالع
 10 4 3 0 3 المھرة
 79 29 23 2 25 تعز

 16 7 3 0 6 حضرموت
 15 5 1 0 9 شبوة
 33 7 12 1 13 عدن
 17 6 4 3 4 لحج
 152 60 55 8 29 مأرب
 62 37 7 2 16 حجة

 3 1 1 0 1 البیضاء
 1 0 0 1  سقطرى

 502 200 129 23 150 اإلجمالي الكلي
 1.00 0.40 0.26 0.05 0.30 النسبة
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یظھر الجدول رقم (9.10.1) والشكل البیاني رقم (9.11.1) أعاله عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مركز تدریب داخل المخیم حیث 
یتضح بان الغالبیة العظمى من المخیمات ال یوجد داخلھا أي مركز للتدریب حیث یتضح جلیا بان اجمالي (496) مخیما من أصل 
(502) مخیما وبنسبة بلغت (%99) من المخیمات ال توجد فیھا أي مراكز للتدریب بینما فقط (6) مخیمات وبنسبة (%1) من 

المخیمات یوجد بداخلھا مركز للتدریب.

یبین الجدول رقم (9.12.1) والشكل البیاني رقم (9.12.1) أعاله عدد المخیمات بالنسبة ألسباب عدم االلتحاق بالتعلیم حیث یتضح 
سبب مساعدة االسرة في كسب العیش بلغ 29%

یوضح الجدول (9.12.1)  عدد المخیمات بحسب أسباب عدم االلتحاق بالتعلیم

9.11  مؤشر أسباب عدم االلتحاق بالتعليم

 المخیمات بحسب أسباب عدم االلتحاق بالتعلیم دعد:) 9.12.1(جدول 

ازدحام 
الفصول 
 الدراسیة

دفع 
التكالیف 
 الدراسیة

مشاكل 
 صحیة

العادات 
 والتقالید

الزواج 
 المبكر

تجاوز سن 
 الدراسة

صغر 
في  األسرةمساعده  أخرى السن

 كسب العیش

16 36 0 13 15 13 2 0 36 
5 9 1 3 9 1 0 3 18 
13 18 0 1 6 5 0 1 26 
1 7 2 1 1 3 2 0 7 
19 44 1 5 16 17 4 3 39 
4 10 0 3 1 4 0 1 7 
3 10 0 3 3 2 0 1 12 
7 20 2 4 5 10 2 1 19 
6 13 2 2 5 4 0 0 12 
74 84 8 25 28 25 8 5 94 
15 21 1 7 20 20 0 3 38 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

163 272 17 67 109 105 18 18 309 
0.32 0.54 0.03 0.13 0.22 0.21 0.04 0.04 0.62 

 

 المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع التعلیم دعد:) 9.13.1(جدول 

إنشاء  المحافظة
 مدرسة

دعم 
المدرسة 
 القریبة

الحقیبة 
 المدرسیة

توفیر 
المنھج 
 المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
 لألطفال

دعم 
الكادر 
 التعلیمي

توفیر 
كادر 
 تعلیمي

الزي 
 المدرسي

توفیر 
الوثائق 
 ةالتعلیمی
 السابقة

 أخرى

 1 3 19 16 4 17 22 30 15 26 أبین
 1 2 2 15 14 0 24 8 10 20 الحدیدة
 1 1 3 7 15 9 5 22 19 11 الضالع
 0 6 2 3 5 1 1 6 1 5 المھرة

 5 10 18 20 28 23 35 33 41 24 تعز
 1 4 3 5 2 1 4 11 6 11 حضرموت

 2 1 3 4 5 4 6 11 4 5 شبوة
 2 19 10 5 3 5 9 25 6 15 عدن
 0 10 6 5 3 2 5 8 5 7 لحج
 8 17 22 59 65 16 52 67 50 100 مأرب
 1 1 12 17 38 1 53 7 21 35 حجة

 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 البیضاء
 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 22 74 100 159 184 80 218 229 179 261 الكلي

 0.04 0.15 0.20 0.32 0.37 0.16 0.43 0.46 0.36 0.52 النسبة
 

جدول (9.11.1)  عدد المخیمات بحسب أسباب عدم االلتحاق بالتعلیم

15.12%25.23%1.58%6.22%10.11%9.74%1.67%1.67%28.66%

 

29%
25%

15%

10%10%
6%

2%2%2%

مساعده 
األسرة في 
كسب العیش

ف دفع التكالی
الدراسیة

ازدحام 
الفصول 
الدراسیة

الزواج 
المبكر

تجاوز سن 
الدراسة

العادات 
والتقالید

مشاكل أخرى صغر السن
صحیة

سباب عدم االلتحاق بالتعلیما) 9.12.1(شكل  

 المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع التعلیم دعد:) 9.13.1(جدول 

إنشاء  المحافظة
 مدرسة

دعم 
المدرسة 
 القریبة

الحقیبة 
 المدرسیة

توفیر 
المنھج 
 المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
 لألطفال

دعم 
الكادر 

 تعلیميال

توفیر 
كادر 
 تعلیمي

الزي 
 المدرسي

توفیر 
الوثائق 
 التعلیمیة
 السابقة

 أخرى

 1 3 19 16 4 17 22 30 15 26 أبین
 1 2 2 15 14 0 24 8 10 20 الحدیدة
 1 1 3 7 15 9 5 22 19 11 الضالع
 0 6 2 3 5 1 1 6 1 5 المھرة

 5 10 18 20 28 23 35 33 41 24 تعز
 1 4 3 5 2 1 4 11 6 11 حضرموت

 2 1 3 4 5 4 6 11 4 5 شبوة
 2 19 10 5 3 5 9 25 6 15 عدن
 0 10 6 5 3 2 5 8 5 7 لحج
 8 17 22 59 65 16 52 67 50 100 مأرب
 1 1 12 17 38 1 53 7 21 35 حجة

 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 البیضاء
 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 22 74 100 159 184 80 218 229 179 261 الكلي

 %1 %5 %7 %11 %12 %5 %14 %15 %12 %17 النسبة
 

 

إنشاء 
مدرسة

الحقیبة 
المدرسیة

توفیر 
المنھج 
المدرسي

دعم الكادر 
التعلیمي

دعم 
المدرسة 
القریبة

در توفیر كا
تعلیمي

الزي 
المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
لألطفال

توفیر 
الوثائق 
ة التعلیمی
السابقة

أخرى

17%
15%14%

12%12%
11%

7%
5%5%

1%

اولویات التعلیم)  : 9.13.1(شكل 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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یوضح الجدول (9.12.1) عدد المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع التعلیم

یوضح الجدول رقم (9.12.1)  والشكل البیاني رقم (9.12.1)  أعاله  أن أھم ثالث أولویات لقطاع التعلیم ھي انشاء 
مدارس حیث حصلت على المرتبة األولى بنسبة %17 فیما حصلت الحقیبة المدرسیة على  األولویة الثانیة بنسبة 15% 

فیما  الكتاب المدرسي احتل األولویة الثالثة بنسب 14 %

 ) :عدد المخیمات بالنسبة لتواجد مدرسة حكومیة بالقرب منھا9.9.1جدول (

عدد المخیمات التي ال یوجد فیھا  المحافظة
 مدرسة

یوجد  ال
مدرسة 
 حكومیة

یوجد 
مدرسة 
 حكومیة

اإلجمالي 
 الكلي

 51 34 1 16 أبین
 32 16 2 14 الحدیدة
 31 18 3 10 الضالع

مھرةال  5 0 5 10 
 79 63 2 14 تعز

 16 8 0 8 حضرموت
 15 14 0 1 شبوة
 33 20 0 13 عدن
 17 10 0 7 لحج
 152 92 2 58 مأرب
 62 44 1 17 حجة

 3 1 0 2 البیضاء
 1 1 0 0 سقطرى

 502 326 11 165 أبین
   0.65 0.02 0.33 النسبة

 

 مراكز التدریبتواجد المخیمات بحسب  دعد:) 9.10.1(جدول 

المدیریة/   عدد المخیمات 
 ببحسب مراكز التدری

عدد المخیمات التي ال یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

عدد المخیمات التي یوجد 
 فیھا مراكز تدریب

 0 51 أبین
 1 31 الحدیدة
 0 31 الضالع
 0 10 المھرة
 1 78 تعز

 0 16 حضرموت
 0 15 شبوة
 1 32 عدن
 1 16 لحج
 1 151 مأرب
 1 61 حجة

 0 3 البیضاء
 0 1 سقطرى

 6 496 اإلجمالي الكلي
 0.01 0.99 النسبة

 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 9.12  مؤشر ات أولويات قطاع التعليم

 المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع التعلیم دعد:) 9.13.1(جدول 

إنشاء  المحافظة
 مدرسة

دعم 
المدرسة 
 القریبة

الحقیبة 
 المدرسیة

توفیر 
المنھج 
 المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
 لألطفال

دعم 
الكادر 

 تعلیميال

توفیر 
كادر 
 تعلیمي

الزي 
 المدرسي

توفیر 
الوثائق 
 التعلیمیة
 السابقة

 أخرى

 1 3 19 16 4 17 22 30 15 26 أبین
 1 2 2 15 14 0 24 8 10 20 الحدیدة
 1 1 3 7 15 9 5 22 19 11 الضالع
 0 6 2 3 5 1 1 6 1 5 المھرة

 5 10 18 20 28 23 35 33 41 24 تعز
 1 4 3 5 2 1 4 11 6 11 حضرموت

 2 1 3 4 5 4 6 11 4 5 شبوة
 2 19 10 5 3 5 9 25 6 15 عدن
 0 10 6 5 3 2 5 8 5 7 لحج
 8 17 22 59 65 16 52 67 50 100 مأرب
 1 1 12 17 38 1 53 7 21 35 حجة

 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 البیضاء
 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 22 74 100 159 184 80 218 229 179 261 الكلي

 %1 %5 %7 %11 %12 %5 %14 %15 %12 %17 النسبة
 

 

إنشاء 
مدرسة

الحقیبة 
المدرسیة

توفیر 
المنھج 
المدرسي

دعم الكادر 
التعلیمي

دعم 
المدرسة 
القریبة

در توفیر كا
تعلیمي

الزي 
المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
لألطفال

توفیر 
الوثائق 
ة التعلیمی
السابقة

أخرى

17%
15%14%

12%12%
11%

7%
5%5%

1%

اولویات التعلیم)  : 9.13.1(شكل 

 المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع التعلیم دعد:) 9.13.1(جدول 

إنشاء  المحافظة
 مدرسة

دعم 
المدرسة 
 القریبة

الحقیبة 
 المدرسیة

توفیر 
المنھج 
 المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
 لألطفال

دعم 
الكادر 

 تعلیميال

توفیر 
كادر 
 تعلیمي

الزي 
 المدرسي

توفیر 
الوثائق 
 التعلیمیة
 السابقة

 أخرى

 1 3 19 16 4 17 22 30 15 26 أبین
 1 2 2 15 14 0 24 8 10 20 الحدیدة
 1 1 3 7 15 9 5 22 19 11 الضالع
 0 6 2 3 5 1 1 6 1 5 المھرة

 5 10 18 20 28 23 35 33 41 24 تعز
 1 4 3 5 2 1 4 11 6 11 حضرموت

 2 1 3 4 5 4 6 11 4 5 شبوة
 2 19 10 5 3 5 9 25 6 15 عدن
 0 10 6 5 3 2 5 8 5 7 لحج
 8 17 22 59 65 16 52 67 50 100 مأرب
 1 1 12 17 38 1 53 7 21 35 حجة

 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 البیضاء
 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 22 74 100 159 184 80 218 229 179 261 الكلي

 %1 %5 %7 %11 %12 %5 %14 %15 %12 %17 النسبة
 

 

إنشاء 
مدرسة

الحقیبة 
المدرسیة

توفیر 
المنھج 
المدرسي

دعم الكادر 
التعلیمي

دعم 
المدرسة 
القریبة

در توفیر كا
تعلیمي

الزي 
المدرسي

توفیر 
وجبات 
غذائیة 
لألطفال

توفیر 
الوثائق 
ة التعلیمی
السابقة

أخرى

17%
15%14%

12%12%
11%

7%
5%5%

1%

اولویات التعلیم)  : 9.13.1(شكل 
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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

$



دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 10.1  المقدمة:

یمثل قطاع الحمایة أحد أھم قطاعات العمل اإلنساني المتعلقة في النازحین حیث یوضح مدى  توفر وثائق الھویة الشخصیة للنازحین 

المنازل  في  النازحین  احتیاجات  وتحدید  لألطفال  الصدیقة  المساحات  توفر  ومدى  األطفال  وحمایة  الموقع  حمایة  الى  إضافة 

والمخیمات فمن خالل نتائج المسح یتضح بأن (%80) من مخیمات النازحین في المحافظات المحررة بحاجة ماسة الى توفیر حمایة 

لھا حیث أظھرت نتائج المسح بأن (247) مخیماً  وبنسبة بلغت (%49.20) من إجمالي المخیمات ال یوجد فیھا حمایة كما بینت 

النتائج بأن (331) مخیماً (%66) من إجمالي عدد المخیمات البالغ عددھا (502) مخیماً ال یوجد فیھا خدمات حمایة للطفل وھذا 

مؤشر بأرز لضرورة توفیر حمایة للطفل حیث وأن األطفال ھم الفئة األكثر تضرراً وتعرضاً لإلنتھاكات، كما بینت النتائج  بأن 

(470) مخیماً وبنسبة (%94) من إجمالي المخیمات ال یتوفر فیھا مساحات صدیقة للطفل (متنفس لألطفال یمارسون فیھ ھوایاتھم)، 

إضافة الى ھذا أظھرت النتائج بأن (481) مخیماً وبنسبة مئویة بلغت (%96) ال یوجد فیھا أخصائي إجتماعي وھذا یتطلب توفیر 

یخص  فیما  أما  ككل،  النازحة  واألسر  لألطفال  االجتماعي  والدعم  االجتماعیة  اإلرشاد  تقدیم  في  یسھمون  اجتماعیین  أخصائیین 

الخدمات فقد أظھرت نتائج المسح بأن (247) مخیماً بنسبة مئویة بلغت (%49) تعاني من صعوبة وصول الخدمات الیھا، من خالل 

النتائج وجد أن أھم األولویات لقطاع الحمایة كانت المساعدات النقدیة والمساعدة القانونیة والمساحات اآلمنة بنسب بلغت (26.36% 

، %15.27 ، %13.21) على التوالي، ولغرض معرفة واقع مؤشرات الحمایة للنازحین في المنازل والمخیمات یشتمل ھذا القسم 

على تحلیل مؤشرات قطاع الحمایة للنازحین في المخیمات والمنازل حیث یركز على مدى مؤشرات الحمایة المتمثلة في توفر وثائق 

المساحات الصدیقة لألطفال وتحدید  الموقع وحمایة األطفال ومدى توفر  للنازحین إضافة الى مؤشرات حمایة  الھویة الشخصیة 

احتیاجات النازحین في المنازل والمخیمات في مجال الحمایة وبما یسھم في تحسین جودة حیاة النازحین في المنازل والمخیمات، 

وفیما یلي التحلیل الوصفي لمؤشرات  قطاع الحمایة .

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

والمساحات  واالستشارات  النفسي  الدعم  من  واالحتیاجات  االفراد  عدد   (10.2.1) البیاني  والرسم   (10.2.1) الجدول  یوضح 
الصدیقة

النفسي  الدعم  من  واالحتیاجات  االفراد  نسبة   :  (10.2.1) شكل  
واالستشارات والمساحات الصدیقة

یالحظ من خالل الجدول (10.2.1) والرسم 
عدد  تبین  والتي  أعاله  البیاني(10.2.1) 
األفراد النازحین الذین یسكنون في المنازل 
واالحتیـــاجــــــات مــــن الدعـــــم النفسـي 
بأن  الصدیقة  والمساحات  واالستشارات 
أكثر من نصف العدد (84504)  یحتاجون 
توزع  وقد  وغیرھا  كالھویة  قانونیة  وثائق 
ھذا العدد على (43076) فرداً من الذكور 
و  العدد  إجمالي  من   (29%) وبواقع 
(41428) فردا من االناث وبواقع (28%) 
أتى  فقد  القانونیة  لالستشارة  االحتیاج  بینما 
في المرتبة الثانیة بواقع (35361) فرداً من 
 (18386) على  توزعت  واإلناث  الذكور 
و(16975)   (12%) بلغت  وبنسبة  لإلناث 
للذكور وبنسبة (%11) بینما االحتیاج للدعم 
النفسي فقد شكل نسبة (%6) فقط لكل من 
األطفال  بعده  یأتي  ثم  واإلناث  الذكور 
المحتاجون مساحات صدیق وبنسبة (4%) 

فقط لكل من الذكور واإلناث. 

10.2  االحتياجات النفسية والقانونية

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي

   

0.290.28

0.120.11

0.060.06
0.040.04

الذكور 
المحتاجون 

للوثائق

االناث 
المحتاجون 

للوثائق

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

القانونیة

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

القانونیة

الذكور 
المحتاجون 
يللدعم النفس

االناث 
المحتاجون 
يللدعم النفس

االطفال 
الذكور 

المحتاجون 
لمساحات 

صدیقة

االطفال االناث
المحتاجون 
لمساحات 

صدیقة

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي
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دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

تسجیل-بطاقة  (شھادة/وثیقة  في  والمتمثلة  المدني  والتوثیق  التسجیل  لمؤشرات  الوصفي  التحلیل  التقریر  من  الجزء  ھذا  یتناول 
شخصیة- بطاقة عائلیة-بطاقة تعریفیة- استبیان-جواز سفر-بطاقة انتخابیة- عقد زواج) في مخیمات النازحین وفیما یلي التحلیل 

االحصائي للمؤشرات:

یتضح من خالل الجدول (10.3.1.1) والشكل (10.3.1.1)   عدد النازحین  الذین یمتلكون وثائق الھویة الشخصیة  59156   فرد  
وبنسبة %35.28 فیما بلغ عدد النازحین  الذین ال یمتلكون وثائق اثبات الھویة الشخصیة  108527 فرد  بنسبة %64.72  مما 
یستدعي  رفع معاناة النازحین من خالل توفیر الدعم الكامل الستخراج وثیقة الھویة الشخصیة والتي یترتب علیھا  اثبات الھویة 

للنازح  عند حصول النازحین على المساعدات العینیة والنقدیة  .

10.3  مؤشرات التسجيل والتوثيق المدني

یوضح الجدول (10.3.1.1) والشكل (10.3.1.1) عدد النازحین حسب امتالك  وثائق اثبات الھویة الشخصیة

شكل (10.3.1.1) : نسبة النازحین حسب امتالك  
وثائق اثبات الھویة الشخصیة

10.3.1 عدد النازحين حسب امتالك وثائق اثبات الهوية الشخصية

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي

نسبة 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

وثائق الھویة 
الشخصیة

نسبة 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 

وثائق الھویة 
الشخصیة

64.72%

35.28%

 
أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على :) 10.3.3.1الجدول (

 مستوى  مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا

ال حاجھ 
ال توجد  اخرى لھا

 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 0.31 0.10 0.26 0.75 0.64 النسبة

 عدد المخیمات بحسب مؤشرات الحمایة العامة :) 10.4.1.1جدول (

الدعم  المحافظة
 النفسي

المساعدة 
 القانونیة

المشورة 
 االجتماعیة

المساعدات 
النقدیة ( 
 الحمایة )

المركز 
 المجتمعي

الحمایة 
 األمنیة

سالمة 
الوصول 

إلى 
 الخدمة

برامج 
الدمج 

 المجتمعي
 التوعیة

ال 
یوجد 
 حمایة

 24 9 1 4 1 0 18 2 14 8 أبین

 8 12 0 6 2 4 22 3 12 8 الحدیدة

 12 7 0 2 3 2 15 5 11 5 الضالع

 2 2 2 2 4 1 2 4 5 5 المھرة

 41 16 3 9 7 9 23 2 11 15 تعز

 10 5 1 1 2 0 4 1 6 3 حضرموت

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة

 15 9 2 4 7 4 10 2 9 7 عدن

 2 9 1 4 6 0 9 3 8 7 لحج

 62 36 4 17 29 10 40 26 29 30 مأرب

 53 6 0 0 2 1 0 2 0 2 حجة

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 247 111 14 49 63 31 143 50 105 91 الكلي

 0.49 0.22 0.03 0.10 0.13 0.06 0.28 0.10 0.21 0.18 النسبة
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یوضح الجدول (10.3.2.1) والشكل (10.3.2.1) إن نسبة األطفال النازحین الذكور الذین ال تتوفر لدیھم شھادات میالد في 

المخیمات بلغت %75 بواقع 77921 طفل فیما بلغت نسبة األطفال اإلناث الذین ال تتوفر لدیھم شھادات میالد في المخیمات 

%25 بعدد 26045 طفل

0.750.25النسبة

یوضح الجدول (10.3.2.1) عدد األطفال الذین ال تتوفر لدیھم شھادات میالد

شكل (10.3.2.1) : نسبة الذكور واالناث الذین الیملكون شھادة میالد

نسبة الذكور الذین ال یملكون شھادة / وثیقة تسجیل میالد
نسبة اإلناث الالتي ال یمتلكن شھادة / وثیقة تسجیل میالد

10.3.2  ا�طفال الذين ال تتوفر لديهم شهادات ميالد

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي

   

0.290.28

0.120.11

0.060.06
0.040.04

الذكور 
المحتاجون 

للوثائق

االناث 
المحتاجون 

للوثائق

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

القانونیة

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

القانونیة

الذكور 
المحتاجون 
يللدعم النفس

االناث 
المحتاجون 
يللدعم النفس

االطفال 
الذكور 

المحتاجون 
لمساحات 

صدیقة

االطفال االناث
المحتاجون 
لمساحات 

صدیقة

75%

17%25%

 
أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على :) 10.3.3.1الجدول (

 مستوى  مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا

ال حاجھ 
ال توجد  اخرى لھا

 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 0.31 0.10 0.26 0.75 0.64 النسبة

 عدد المخیمات بحسب مؤشرات الحمایة العامة :) 10.4.1.1جدول (

الدعم  المحافظة
 النفسي

المساعدة 
 القانونیة

المشورة 
 االجتماعیة

المساعدات 
النقدیة ( 
 الحمایة )

المركز 
 المجتمعي

الحمایة 
 األمنیة

سالمة 
الوصول 

إلى 
 الخدمة

برامج 
الدمج 

 المجتمعي
 التوعیة

ال 
یوجد 
 حمایة

 24 9 1 4 1 0 18 2 14 8 أبین

 8 12 0 6 2 4 22 3 12 8 الحدیدة

 12 7 0 2 3 2 15 5 11 5 الضالع

 2 2 2 2 4 1 2 4 5 5 المھرة

 41 16 3 9 7 9 23 2 11 15 تعز

 10 5 1 1 2 0 4 1 6 3 حضرموت

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة

 15 9 2 4 7 4 10 2 9 7 عدن

 2 9 1 4 6 0 9 3 8 7 لحج

 62 36 4 17 29 10 40 26 29 30 مأرب

 53 6 0 0 2 1 0 2 0 2 حجة

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 247 111 14 49 63 31 143 50 105 91 الكلي

 0.49 0.22 0.03 0.10 0.13 0.06 0.28 0.10 0.21 0.18 النسبة

 

   

 عدد االفراد واالحتیاجات من الدعم النفسي واالستشارات والمساحات الصدیقة:) 10.2.1جدول (

 المحافظة
االطفال الذكور 

 نالمحتاجو
 لمساحات صدیقة

االطفال االناث 
المحتاجون 

 لمساحات صدیقة

الذكور 
المحتاجون 
 للدعم النفسي

االناث 
 المحتاجون

 للدعم النفسي

الذكور 
المحتاجون 

 للوثائق

االناث 
المحتاجون 

 للوثائق

الذكور 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة

االناث 
المحتاجون 
لالستشارة 

 القانونیة
 203 169 1746 1960 277 277 271 278 أبین

 15 19 802 1249 696 767 1159 1096 الحدیدة
 7762 6817 1447 2828 178 154 1415 1351 الضالع
 0 0 0 0 0 0 0 0 المھرة

 0 0 3303 2937 0 0 0 0 تعز
 196 162 2394 2192 360 338 86 65 حضرموت

 7374 6298 7374 6298 7374 6298 2670 2544 شبوة
 0 0 0 0 0 0 0 0 عدن
 0 0 1772 1464 172 64 0 0 لحج
 2836 3510 22590 24148 306 309 290 282 مأرب
 0 0 0 0 0 0 0 0 الجوف

 18386 16975 41428 43076 9363 8207 5891 5616 اإلجمالي
 0.12 0.11 0.28 0.29 0.06 0.06 0.04 0.04 النسبة

عدد النازحین حسب امتالك  وثائق : )10.3.1.1جدول (

 اثبات الھویة الشخصیة

ظة
حاف

الم
 

عدد 
النازحین 

الذین 
یمتلكون 
وثائق 
الھویة 
 الشخصیة

عدد 
النازحین 
الذین ال 
یمتلكون 

 وثائق
الھویة 
 الشخصیة

لي
جما

اال
 

 8904 5514 3390 أبین
 21852 18018 3834 الحدیدة
 4036 3218 818 الضالع
 701 493 208 المھرة
 11467 8709 2758 تعز

 6168 3783 2385 حضرموت
 1730 1067 663 شبوة
 6534 4817 1717 عدن
 4603 3853 750 لحج
 93441 51967 41474 مأرب
 7675 6608 1067 حجة

 208 164 44 البیضاء
 364 316 48 سقطرى
 167683 108527 59156 االجمالي
 1 %64.72 %35.28 النسبة

عدد األطفال النازحین  الذین ال :) 10.3.2.1دول ( ج

 تتوفر لدیھم شھادات میالد حسب المحافظة

 المحافظة

عدد الذكور 
الذین ال 
یمتلكون 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

عدد اإلناث 
الالتي ال 
یمتلكن 

شھادة/ وثیقة 
 تسجیل میالد

 2274 3433 أبین
 714 15321 الحدیدة
 512 2143 الضالع
 57 488 المھرة
 1054 7375 تعز

 1104 1916 حضرموت
 384 928 شبوة
 1117 2931 عدن
 1291 1925 لحج
 17303 35713 مأرب
 208 5272 حجة

 0 162 البیضاء
 27 314 سقطرى
 26045 77921 االجمالي
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یتضح من خالل الجدول  (10.3.3.1) والشكل  (10.3.3.1) أن أھم األسباب التي أدت لعدم امتالك النازحین في المخیمات 

لوثائق إثبات الھویة الشخصیة  تركزت في سبب عدم توفر نقود الستخراج الوثائق الشخصیة لدى النازحین  األمر الذي 

یتطلب تدخل عاجل لسد ھذا االحتیاج والذي یعد احتیاج مھم یترتب علیھ التزامات قانونیة تخص النازحین  حیث مثل ھذا 

السبب نسبة %36.17 من اجمالي األسباب األخرى واحتل المرتبة الثانیة سبب فقدان الوثائق بسبب الحرب  فیما احتلت 

المرتبة الثالثة واألخیرة األسباب (ال توجد سلطة قریبة من مخیمات النزوح من خاللھا یمكن استخراج الوثاق الشخصیة - 

وال یوجد حاجة االستخراج وثائق  إثبات الھویة الشخصیة - أسباب أخرى لم تحدد ) بنسب متدنیة تراوحت من %4.93 الى 

( 15.28%

یوضح الجدول (10.3.3.1) أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على مستوى مخیمات النازحین 

شكل (10.3.3.1) : اسباب عدم الحصول على 
وثائق الھویة الشخصیة

10.3.3  أسباب عدم الحصول على  وثائق الهوية الشخصية 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

ال یوجد نقود إلصدارھا

36.17%

فقدت في الحرب

ال توجد سلطة

ال حاجة لھا

أخرى

 
أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على :) 10.3.3.1الجدول (

 مستوى  مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا

ال حاجھ 
ال توجد  اخرى لھا

 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 0.31 0.10 0.26 0.75 0.64 النسبة

 عدد المخیمات بحسب مؤشرات الحمایة العامة :) 10.4.1.1جدول (

الدعم  المحافظة
 النفسي

المساعدة 
 القانونیة

المشورة 
 االجتماعیة

المساعدات 
النقدیة ( 
 الحمایة )

المركز 
 المجتمعي

الحمایة 
 األمنیة

سالمة 
الوصول 

إلى 
 الخدمة

برامج 
الدمج 

 المجتمعي
 التوعیة

ال 
یوجد 
 حمایة

 24 9 1 4 1 0 18 2 14 8 أبین

 8 12 0 6 2 4 22 3 12 8 الحدیدة

 12 7 0 2 3 2 15 5 11 5 الضالع

 2 2 2 2 4 1 2 4 5 5 المھرة

 41 16 3 9 7 9 23 2 11 15 تعز

 10 5 1 1 2 0 4 1 6 3 حضرموت

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة

 15 9 2 4 7 4 10 2 9 7 عدن

 2 9 1 4 6 0 9 3 8 7 لحج

 62 36 4 17 29 10 40 26 29 30 مأرب

 53 6 0 0 2 1 0 2 0 2 حجة

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 247 111 14 49 63 31 143 50 105 91 الكلي

 0.49 0.22 0.03 0.10 0.13 0.06 0.28 0.10 0.21 0.18 النسبة

أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على  :)10.3.3.1الجدول ( 
 مستوى مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا
ال حاجھ 

ال توجد  اخرى لھا
 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 %15.28 %4.93 %12.48 %36.17 %31.14 النسبة

36.14%

15.28%

12.48%

4.93%
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یشتمل ھذا الجزء على مؤشرات الحمایة العامة للنازحین في المخیمات وتتمثل في االتي:

شكل (10.4.1.1) : نسبة المخیمات بحسب خدمات الحمایة العامة 

10.4  مؤشرات خدمات الحماية

یوضح الجدول (10.4.1.1) نسبة المخیمات بحسب مؤشرات الحمایة العامة المتمثلة في (الدعم النفسي - المساعدة القانونیة - 
المشورة اإلجتماعیة - المساعدة النقدیة - المركز المجتمعي- الحمایة األمنیة - سالمة الوصول الى الخدمة - برامج الدعم المجتمعي 

– النوعیة - ال توجد – أخرى)

10.4.1  مؤشرات  الحماية العامة

ال یوجد 
حمایة

برامج
 الدمج 

المجتمعي

المركز 
المجتمعي

المساعدات 
النقدیة
الحمایة

المساعداتالتوعیة
القانونیة

الدعم 
النفسي

الحمایة 
األمنیة

المشورة 
االجتماعیة

سالمة 
الوصول 

الى 
الخدمة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 
أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على :) 10.3.3.1الجدول (

 مستوى  مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا

ال حاجھ 
ال توجد  اخرى لھا

 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 0.31 0.10 0.26 0.75 0.64 النسبة

 عدد المخیمات بحسب مؤشرات الحمایة العامة :) 10.4.1.1جدول (

الدعم  المحافظة
 النفسي

المساعدة 
 القانونیة

المشورة 
 االجتماعیة

المساعدات 
النقدیة ( 
 الحمایة )

المركز 
 المجتمعي

الحمایة 
 األمنیة

سالمة 
الوصول 

إلى 
 الخدمة

برامج 
الدمج 

 المجتمعي
 التوعیة

ال 
یوجد 
 حمایة

 24 9 1 4 1 0 18 2 14 8 أبین

 8 12 0 6 2 4 22 3 12 8 الحدیدة

 12 7 0 2 3 2 15 5 11 5 الضالع

 2 2 2 2 4 1 2 4 5 5 المھرة

 41 16 3 9 7 9 23 2 11 15 تعز

 10 5 1 1 2 0 4 1 6 3 حضرموت

 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة

 15 9 2 4 7 4 10 2 9 7 عدن

 2 9 1 4 6 0 9 3 8 7 لحج

 62 36 4 17 29 10 40 26 29 30 مأرب

 53 6 0 0 2 1 0 2 0 2 حجة

 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 247 111 14 49 63 31 143 50 105 91 الكلي

 0.49 0.22 0.03 0.10 0.13 0.06 0.28 0.10 0.21 0.18 النسبة

أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على  :)10.3.3.1الجدول ( 
 مستوى مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا
ال حاجھ 

ال توجد  اخرى لھا
 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 %15.28 %4.93 %12.48 %36.17 %31.14 النسبة

10%

10%

12%

12%

6%

6%

3%

3%

7%

7%

5%

5%

2%

2%

12%

12%

27%

27%

16%

16%
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یالحظ من خالل الجدول  (10.4.1.1) والشكل  (10.4.1.1) أن عدد المخیمات بحسب  مؤشرات الحمایة العامة أن 80% 

من مخیمات النازحین في المحافظات المحررة  بحاجة ماسة الى  توفیر حمایة لھا وتوفیر مساعدات نقدیة  وبحاجة الى 

دورات توعویة  ومساعدة قانونیة ودعم نفسي للنازحین فیھا حیث بلغت نسب المخیمات التي ال یوجد حمایة لھا  49.20% 

بواقع (247 مخیم ) من إجمالي 502 أما فیما یخص احتیاجات النازحین في قطاع الحمایة نجد أن المساعدات النقدیة تحتل 

المرتبة األولى یلیھا احتیاجات المساعدات القانونیة والتوعیة فیما تأتي احتیاجات (الدعم النفسي والحمایة األمنیة والمشورة 

اإلجتماعیة بسالمة الوصول إلى الخدمة والمراكز المجتمعیة وبرامج الدمج المجتمعي ) في المرتبة األخیرة .

یوضح الجدول (10.4.2.1)عدد المخیمات بحسب مؤشرات حمایة الطفولة المتمثلة في (اإلحالة-إدارة الحالة-الرعایة الصحیة- 
یوجد حمایة  األلغام-  بمخاطر  القانوني-التوعیة  االسرة-التوثیق  المصاب-لم شمل  الطفل  النفسي-تأھیل  الدعم  االمنة-  المساحات 

للطفل- اخرى)

10.4.2  مؤشرات  حماية الطفولة في المخيمات

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على  :)10.3.3.1الجدول ( 
 مستوى مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا
ال حاجھ 

ال توجد  اخرى لھا
 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 %15.28 %4.93 %12.48 %36.17 %31.14 النسبة

65.94% 14.54%6.77% 6.57%8.57%11.55%5.18%7.17%9.56%1.00% 10.76%
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 یوضح الجدول (10.4.3.1) نسبة المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة الصدیقة للطفل

شكل (10.4.3.1): عدد المخیمات بحسب توفر المساحات الصدیقة

10.4.3  مؤشر المساحة الصديقة للطفل

شكل (10.4.2.1) مؤشرات حمایة الطفولة في مخیمات النازحین في جمیع المحافظات
یعرض الجدول (10.4.2.1) والشكل (10.4.2.1) عدد المخیمات بحسب مؤشرات حمایة الطفولة في مخیمات النازحین حیث 
یتضح أن %65.94 من المخیمات بعدد (331) من إجمالي عدد 502 مخیم ال یوجد فیھا خدمات حمایة للطفل  فیما تراوحت نسبة  
القانوني  والتوثیق  األلغام   بمخاطر  والتوعیة  الصحیة   والرعایة  لألطفال   النفسي  الدعم  (خدمات   فیھا  یوجد  التي  المخیمات 
(%9.56%-14.54) فیما احتلت المرتبة الثالثة واألخیرة عدد المخیمات  التي تتوفر فیھا الحمایة (إدارة اإلحالة - لم شمل االسرة 
- المساحات اآلمنة - اإلحالة – تأھیل الطفل المصاب - أخرى) وبنسبة تراوحت بین %1 الى%8.57 وھي نسبة متدنیة جداً األمر 

الذي یتطلب تدخال عاجل لتوفیر خدمات حمایة األطفال النازحین في المخیمات والمنازل. 

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

شكل (10.4.2.1): نسبة  المخیمات بحسب  مؤشرات خدمات حمایة الطفل

 

1.00%

5.18%

6.57%

6.77%

7.17%

8.57%

9.56%

10.76%

11.55%

14.54%

65.94%

أخرى

تأھیل الطفل المصاب

اإلحالة

المساحات اآلمنة

لم شمل األسرة

إدارة الحالة

التوثیق القانوني

التوعیة بمخاطر األلغام

الدعم النفسي للطفل

الرعایة الصحیة

ال یوجدحمایة للطفل

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

نسبة المخیمات التي ال تتوفر فیھا مساحات صدیقة للطفل
نسبة المخیمات التي تعمل فیھا المساحات الصدیقة للطفل

نسبة المخیمات التي ال تعمل فیھا المساحات الصدیقة للطفل

94%

4%2%

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

أسباب عدم الحصول على وثائق الھویة الشخصیة على  :)10.3.3.1الجدول ( 
 مستوى مخیمات النازحین

فقدت في  المحافظة
 الحرب

ال یوجد 
نقود 

 إلصدارھا
ال حاجھ 

ال توجد  اخرى لھا
 سلطھ

 8 0 35 50 46 أبین
 14 6 8 20 20 الحدیدة
 9 2 4 25 12 الضالع
 5 2 4 6 2 المھرة
 14 4 33 66 52 تعز

 9 2 2 14 10 حضرموت
 1 1 0 13 2 شبوة
 6 5 2 20 25 عدن
 1 4 3 10 11 لحج
 35 20 34 118 99 مأرب
 55 5 1 29 43 حجة

 1 0 3 2 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 سقطرى

اإلجمالي 
 158 51 129 374 322 الكلي

 %15.28 %4.93 %12.48 %36.17 %31.14 النسبة

0.94
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المخیمات حسب توفر خدمة االخصائي  10.4.4.1): نسبة  شكل ( 
االجتماعي

محافظات  في   النزوح  مخیمات  في  االجتماعي  االخصائي  توفر  بحسب مؤشر  المخیمات  10.4.4.1) عدد   ) الجدول  یوضح 
الجمھوریة

10.4.4  االخصائي االجتماعي في المخيمات 

یتضح من خالل الجدول (10.4.3.1) والشكل (10.4.3.1) أن عدد المخیمات التي ال یتوفر فیھا مساحات صدیقة للطفل والتي - 
تمثل كمتنفس لألطفال یمارسون فیھ ھوایتھم المختلفة - في مخیمات النازحین (470 مخیم) من إجمالي 502 مخیم وبنسبة بلغت 
%94 فیما بلغت نسبة التي  متوفرة فیھا المساحات الصدیقة للطفل وال تعمل %2 بعدد 11 مخیم، أما المخیمات التي تعمل فیھا 
النازحین بحاجة ماسة الى توفیر خدمات الحمایة  %4 وبناء على ذلك فإن مخیمات  21 مخیم بنسبة  المساحات الصدیقة بلغت 

لألطفال.

یتضح من خالل الجدول ( 10.4.4.1) والشكل ( 10.4.4.1) أن  نسبة المخیمات التي ال یوجد فیھا المخیمات اخصائي اجتماعي 
بلغت %96 بعدد 481 مخیم  فیما بلغت نسبة المخیمات التي یتوفر فیھا اخصائي اجتماعي %4 بواقع 21 مخیم من أصل 502 

مخیم

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

نسبة المخیمات التي ال یوجد  فیھا أخصائي اجتماعي
نسبة المخیمات التي یوجد  فیھا أخصائي اجتماعي

96%

4%

 

       
  

 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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 المخیمات مؤشرات حمایة الطفولة في: ) 10.4.2.1جدول (

إدارة  اإلحالة المحافظة
 الحالة

الرعایة 
 الصحیة

المساحات 
 اآلمنة

الدعم 
النفسي 
 للطفل

تأھیل 
الطفل 
 المصاب

لم 
شمل 
 األسرة

التوثیق 
 القانوني

التوعیة 
بمخاطر 
 األلغام

یوجد ال 
 ةحمای

 للطفل
 أخرى

 0 39 5 5 1 0 1 2 5 0 0 أبین
 2 13 11 6 0 2 8 3 8 7 5 الحدیدة
 0 16 3 3 1 1 4 3 4 11 3 الضالع
 0 4 1 1 3 4 3 2 5 3 1 المھرة
 1 56 5 5 1 4 9 5 9 7 8 تعز

 0 13 0 3 0 0 0 1 1 0 1 حضرموت
 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شبوة
 0 21 3 6 1 5 5 3 7 2 5 عدن
 1 4 4 6 3 1 4 3 7 2 2 لحج
 1 91 17 13 25 8 21 12 24 11 7 مأرب
 0 56 5 0 0 1 2 0 2 0 0 حجة

 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 5 331 54 48 36 26 58 34 73 43 33 الكلي

 0.01 0.66 0.11 0.10 0.07 0.05 0.12 0.07 0.15 0.09 0.07 النسبة

عدد المخیمات بحسب مؤشر توفر االخصائي :) 10.4.4.1جدول ( 
 االجتماعي

 المحافظة

عدد 
المخیمات 

 التي ال
یوجد فیھا 
اخصائي 
 اجتماعي

عدد 
یمات المخ

التي وجد 
فیھا 

اخصائي 
 اجتماعي

اإلجمالي 
 الكلي

 51 1 50 أبین
 32 3 29 الحدیدة
 31  31 الضالع
 10 1 9 المھرة
 79 2 77 تعز

 16  16 حضرموت
 15  15 شبوة
 33  33 عدن
 17 2 15 لحج
 152 11 141 مأرب
 62 1 61 حجة

 3  3 البیضاء
 1  1 سقطرى

 502 21 481 اإلجمالي الكلي

 %100 0.04 0.96 النسبة

المخیمات بحسب مؤشر توفر المساحة  عدد: )10.4.3.1جدول (
 الصدیقة للطفل

 المحافظة

عدد 
المخیمات 
التي  ال 
تتوفر 
فیھا 

مساحات 
صدیقة 
 للطفل

عدد 
المخیمات 

ال التي  
فیھا  تعمل

مساحات ال
صدیقة ال

 للطفل

عدد 
المخیمات 
التي  

تعمل فیھا 
المساحات 
الصدیقة 

 للطفل

اإلجمالي 
 الكلي

 51   51 أبین
 32 4 2 26 الحدیدة
 31 2  29 الضالع
 10   10 المھرة
 79  2 77 تعز

 16   16 حضرموت
 15   15 شبوة
 33 1  32 عدن
 17 1  16 لحج
 152 9 7 136 مأرب
 62 4  58 حجة

 3   3 البیضاء
 1   1 سقطرى

اإلجمالي 
 502 21 11 470 الكلي

 1 0.04 0.02 0.93 النسبة

المجتمع  مع  (التوتر  في  والمتمثلة  المخیمات  في  الحمایة  مخاطر  مؤشرات  بحسب  المخیمات  عدد  الجدول(10.5.1)  یوضح 
من  الجنسي-الحرائق-القرب  الصراع-التحرش  منطقة  من  األلغام-القرب  األمنیة-  والطرد-المشاكل  باإلخالء  التھدید  المضیف- 

معسكر-صعوبة الوصول للخدمات والمساعدات- االنتھاكات- التمییز- اخرى)

یتضح من الجدول (10.5.1) والشكل (10.5.1) شكل (10.5.1): المخاطر التي یتعرض لھا مخیمات النازحین
صعوبة  من  تعاني  التي  المخیمات  نسبة  أن 
 49% بلغت  والمساعدات  للخدمات  الوصول 
وبعدد 247 مخیم من أصل 502 مخیم  فیما بلغت 
 38% الحرائق  بمخاطر  المھددة  المخیمات  نسبة 
وبواقع 190 مخیم من أصل  502 فیما بلغت نسبة  
مع  التوتر  لمخاطر  تتعرض  التي  المخیمات 
من  مخیم   146 بواقع   29% المضیف  المجتمع 
الرابعة في  المرتبة  502 مخیم فیما احتلت  أصل 
حیث  باإلخالء  المھددة  المخیمات  عدد  المخاطر 
على  مخیم   87  ،90 بعدد   ،%17 نسبة  مثلت 
التي  المخیمات  نسبة  تراوحت  فیما  التوالي، 

تتعرض لمخاط
والمناطق  وااللغام  النزاع   منطقة  من  القرب   )
  ( أخرى  والقرب من معسكر  ومخاطر  األمنیة  
التي  المخیمات  نسبة  وبلغت   (13%  -  7%)
یتعرض فیھا النازحین لمخاطر التحرش الجنسي 
واالنتھاكات  %4 بواقع 21 مخیم من أصل 502 

مخیم.

 10.5  مخاطر الحماية

 عدد المخیمات بحسب مؤشرات مخاطر الحمایة في المخیمات:) 10.5.1الجدول (
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 1 3 4 31 0 3 24 8 0 2 11 19 أبین
 2 4 4 9 5 7 24 5 5 7 4 14 الحدیدة
 2 2 1 10 3 1 10 10 1 0 5 11 الضالع
 2 0 1 8 0 0 1 4 0 0 0 5 المھرة
 9 2 2 30 3 7 20 11 4 7 18 29 تعز

 4 0 1 7 1 0 4 4 1 2 6 2 حضرموت
 1 2 1 9 1 1 7 5 0 5 7 4 شبوة
 2 3 3 21 6 0 7 10 1 3 8 18 عدن
 5 1 4 6 1 2 1 2 0 3 3 7 لحج
 10 2 0 78 11 32 91 26 4 9 26 36 مأرب
 17 1 0 35 3 11 1 2 22 3 2 1 حجة

 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 البیضاء
 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 سقطرى

اإلجمالي 
 55 20 21 247 34 67 190 87 40 41 90 146 الكلي

 0.11 0.04 0.04 0.49 0.07 0.13 0.38 0.17 0.08 0.08 0.18 0.29 النسبة
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 0 18 5 4 7 14 32 8 48 17 أبین
 0 9 2 5 10 9 10 12 25 14 الحدیدة
 0 2 2 5 18 1 17 11 21 16 الضالع
 0 0 3 0 4 5 4 2 5 7 المھرة
 0 7 6 22 27 23 30 14 73 35 تعز

 0 1 3 1 6 8 4 1 14 10 حضرموت
 0 0 4 3 1 9 4 10 13 1 شبوة
 0 2 9 5 4 10 14 4 28 23 عدن
 0 0 6 1 2 5 10 3 14 10 لحج
 3 6 17 25 42 50 41 61 131 80 مأرب
 3 2 2 1 16 44 32 48 22 16 حجة

 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 6 47 59 72 138 180 199 178 397 230 الكلي

 0.01 0.09 0.12 0.14 0.27 0.36 0.40 0.35 0.79 0.46 النسبة
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المشاكل األمنیة

اخرى

القرب من منطقة الصراع

التمییز

التھدید باإلخالء والطرد

التوتر مع المجتمع المضیف

الحرائق

صعوبة الوصول للخدمات والمساعدات

79%

46%
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36%35%
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14%12%9%

1%

ة المساعدة النقدی
)حمایة ( 

المساعدة 
القانونیة

أخرىراصدین الحمایةالحمایة األمنیةإدارة الحالة المركز المجتمعيالدعم النفسيالتوعیةالمساحات اآلمنة

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

143 الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



یوضح الجدول (10.6.1) عدد المخیمات بحسب مؤشرات أولویات قطاع الحیاة المتمثلة في (المساعدات القانونیة – المساعدة 
النقدیة (حمایة)- الدعم النفسي – المساحات االمنة- التوعیة – المركز المجتمعي – إدارة الحالة – الحمایة األمنیة – راصدین 

الحمایة – أخرى)

دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

10.6  أولويات قطاع الحماية

شكل (10.6.1) أولویات قطاع الحمایة 
في مخیمات النازحین

یتضـــح من خــالل الجدول (10.6.1) 
والشكـــل (10.6.1) أن أھـــم ثــــالث 
أولویات لقطاع الحمایة ھي والمساعدة 
القانونیـــــة و المساعــــدات النقدیـــــة   
والمساحات االمنة  و وبرامج التوعیة  

لقطاع الحمایة 
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أولویات المخیمات في قطاع الحمایة):10.6.1( شكل 
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 0 18 5 4 7 14 32 8 48 17 أبین
 0 9 2 5 10 9 10 12 25 14 دةالحدی

 0 2 2 5 18 1 17 11 21 16 الضالع
 0 0 3 0 4 5 4 2 5 7 المھرة
 0 7 6 22 27 23 30 14 73 35 تعز

 0 1 3 1 6 8 4 1 14 10 حضرموت
 0 0 4 3 1 9 4 10 13 1 شبوة
 0 2 9 5 4 10 14 4 28 23 عدن
 0 0 6 1 2 5 10 3 14 10 لحج
 3 6 17 25 42 50 41 61 131 80 مأرب
 3 2 2 1 16 44 32 48 22 16 حجة

 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 6 47 59 72 138 180 199 178 397 230 الكلي

 %0.40 %3.12 %3.92 %4.78 %9.16 %11.95 %13.21 %11.82 %26.36 %15.27 النسبة
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 0 18 5 4 7 14 32 8 48 17 أبین
 0 9 2 5 10 9 10 12 25 14 دةالحدی

 0 2 2 5 18 1 17 11 21 16 الضالع
 0 0 3 0 4 5 4 2 5 7 المھرة
 0 7 6 22 27 23 30 14 73 35 تعز

 0 1 3 1 6 8 4 1 14 10 حضرموت
 0 0 4 3 1 9 4 10 13 1 شبوة
 0 2 9 5 4 10 14 4 28 23 عدن
 0 0 6 1 2 5 10 3 14 10 لحج
 3 6 17 25 42 50 41 61 131 80 مأرب
 3 2 2 1 16 44 32 48 22 16 حجة

 0 0 0 0 1 2 0 3 3 0 البیضاء
 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 سقطرى

اإلجمالي 
 6 47 59 72 138 180 199 178 397 230 الكلي

 %0.40 %3.12 %3.92 %4.78 %9.16 %11.95 %13.21 %11.82 %26.36 %15.27 النسبة
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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)

نتائج  قطاع  ادارة وتنسیق  المخیمات

نتائج قطاع المأوى والمواد االیوائیة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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  %18 من   .13
محرومات من الرعایة الصحیة بالحوامل والمرضعات.

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

نتائج  قطاع  المیاه واإلصحاح البیئي

نتائج قطاع الصحة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن

147 الوحدة التنفیذیة إلدارة مخیمات النازحین



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%). 

نتائج  قطاع  األمن الغذائي

نتائج  قطاع التعلیم

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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  اإلشرافیة في المحافظات اللجان
 

 المحافظة االسم م
 عدن أ/عبدالرحمن علي عبدالرحیم التركي 1
 عدن أ/اشرف عبدهللا سعید غالب 2
 تعز أ/حسان علي الحاج عبده سیف 3
 تعز أ/علي قائد حسان بجاش 4
 تعز ان فرحانأ/ھند احمد دبو 5
 الحدیدة أ/حمید احمد عمر الخزان 6
 الحدیدة أ/ جمال محمود عبدالرحمن مشرعي 7
 الحدیدة أ/ زكي فتیني صغیر حسن الیونسي 8
 الحدیدة أ/ مصطفى احمد مقبول عبرین 9
 الحدیدة أ/  تامر عبدالجبار معمر افندي 10
 لحج أ/عمرمقبل علي عبد  السماطي 11
 لحج زیز فوزي محمد حاصلأ/ عبدالع 12
 لحج أ/ ارزاق منصور سالم قاسم 13
 المھرة أ/فھد رمیضان مبروك الراشدي 14
 المھرة أ/دعاء یحیى حزام یحیى المحن 15
 الضالع أ/رضوان محمد محمد مثنى 16
 الضالع أ/احمد محمد ناصر صالح 17
 الضالع أ/عیسى سعید احمد محمد 18
 شبوة كلیةأ/ناصر عمر أحمد الش 19
 شبوة أ/عبدالمحسن محمد سعید الجعیم 20
 حضرموت أ/عبدهللا ابوبكر عمر باحمیدان 21
 حضرموت أ/إبراھیم محمد عبدهللا ھبیر 22
 أبین أ/انیس نصر سعید عبدهللا 23
 أبین أ/فتحیة عبدهللا محمد العوذلي 24
 أبین أ/ علي محمد عمر القعیطي 25
 أربم سیف ناصر محمد مثنى 26
 مأرب عبدالرحمن عبدالسالم محمد القباطي 27
 مأرب إبراھیم محمد علي سلمان 28
 مأرب صالح ناصر صالح  مثنى 29
 مأرب ایمن محمد حسن عطا 30
 البیضاء عبدالرحمن محمد سالم الخویري 31
 سقطرى عبدهللا عیسى حمودى موسى 32
 حجة عبده عیسى مساوى مشطا 33
 حجة حمد عمرجمیل عبدهللا م 34
 الجوف جمیل عبدالحكیم قاسم 35
 الجوف فھد ثوابة 36

 



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

نتائج  قطاع الحمایة

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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.

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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 .

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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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.

ملخص عن دراسة متعددة القطاعات عن النازحيــن في اليمــن
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مالحق الدراسة
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  اإلشرافیة في المحافظات اللجان
 

 المحافظة االسم م
 عدن أ/عبدالرحمن علي عبدالرحیم التركي 1
 عدن أ/اشرف عبدهللا سعید غالب 2
 تعز أ/حسان علي الحاج عبده سیف 3
 تعز أ/علي قائد حسان بجاش 4
 تعز ان فرحانأ/ھند احمد دبو 5
 الحدیدة أ/حمید احمد عمر الخزان 6
 الحدیدة أ/ جمال محمود عبدالرحمن مشرعي 7
 الحدیدة أ/ زكي فتیني صغیر حسن الیونسي 8
 الحدیدة أ/ مصطفى احمد مقبول عبرین 9
 الحدیدة أ/  تامر عبدالجبار معمر افندي 10
 لحج أ/عمرمقبل علي عبد  السماطي 11
 لحج زیز فوزي محمد حاصلأ/ عبدالع 12
 لحج أ/ ارزاق منصور سالم قاسم 13
 المھرة أ/فھد رمیضان مبروك الراشدي 14
 المھرة أ/دعاء یحیى حزام یحیى المحن 15
 الضالع أ/رضوان محمد محمد مثنى 16
 الضالع أ/احمد محمد ناصر صالح 17
 الضالع أ/عیسى سعید احمد محمد 18
 شبوة كلیةأ/ناصر عمر أحمد الش 19
 شبوة أ/عبدالمحسن محمد سعید الجعیم 20
 حضرموت أ/عبدهللا ابوبكر عمر باحمیدان 21
 حضرموت أ/إبراھیم محمد عبدهللا ھبیر 22
 أبین أ/انیس نصر سعید عبدهللا 23
 أبین أ/فتحیة عبدهللا محمد العوذلي 24
 أبین أ/ علي محمد عمر القعیطي 25
 أربم سیف ناصر محمد مثنى 26
 مأرب عبدالرحمن عبدالسالم محمد القباطي 27
 مأرب إبراھیم محمد علي سلمان 28
 مأرب صالح ناصر صالح  مثنى 29
 مأرب ایمن محمد حسن عطا 30
 البیضاء عبدالرحمن محمد سالم الخویري 31
 سقطرى عبدهللا عیسى حمودى موسى 32
 حجة عبده عیسى مساوى مشطا 33
 حجة حمد عمرجمیل عبدهللا م 34
 الجوف جمیل عبدالحكیم قاسم 35
 الجوف فھد ثوابة 36
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 : المیدانيالفریق 
 

 المحافظة االسم م
 تعز اسماء عبدالحفیظ فارع محمد 1
 تعز ھند احمد دبوان فرحان 2
 تعز سیده احمد دبوان 3
 تعز الزبیر محمد احمد یاسین 4
 تعز ھدى عبدالوھاب  5
 تعز یل احمداحمد احمد عبدالجل 6
 تعز عفاف سیف محسن  قاسم العامري 7
 تعز نزیھھ عبدالحق احمد سیف 8
 تعز احمد عبده غالب عبده 9
 تعز سامیة سعید سرحان سعید 10
 تعز اسماء محمد قائد محمد ناصر 11
 تعز عزالدین سعید احمد قاسم 12
 تعز محمد عبده محمد عامرالمجیدي  13
 تعز سیفھبة عبدالحق احمد  14
 تعز ھیام محمد عبده احمد 15
 تعز ساھر یحي حسن سعید 16
 تعز صالح سعید محمد 17
 تعز ضیف هللا صالح الروضي 18
 تعز نجیب محمد ثابت القاسمي 19
 تعز امین محمد مقبل عطیل 20
 تعز عبدهللا علي محمد غالب 21
 تعز عبده سالم ثابت علي المشقري 22
 تعز  عليمعاذ ھاشم عبدهللا 23
 تعز عبدالخالق علي محمد  24
 تعز جمیل محمد علي درغام 25
 تعز عبدالولي رضوان سالم 26
 تعز محمد فتیني زید حسن 27
 تعز معمر عبدالملك احمد مرشد 28
 تعز یحي عبدالحمید الحاج احمد 29
 تعز خالد عبدالرحمن محمود 30
 تعز فیصل عبده ناجي 31
 تعز ان عليحمد امین عثم 32
 تعز حمدي صالح علي صالح 33
 تعز عادل عبدالدائم محمد القرشي 34
 تعز امین عبده غانم عبدهللا 35

ھاشم
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 : المیدانيالفریق 
 

 المحافظة االسم م
 تعز اسماء عبدالحفیظ فارع محمد 1
 تعز ھند احمد دبوان فرحان 2
 تعز سیده احمد دبوان 3
 تعز الزبیر محمد احمد یاسین 4
 تعز ھدى عبدالوھاب  5
 تعز یل احمداحمد احمد عبدالجل 6
 تعز عفاف سیف محسن  قاسم العامري 7
 تعز نزیھھ عبدالحق احمد سیف 8
 تعز احمد عبده غالب عبده 9
 تعز سامیة سعید سرحان سعید 10
 تعز اسماء محمد قائد محمد ناصر 11
 تعز عزالدین سعید احمد قاسم 12
 تعز محمد عبده محمد عامرالمجیدي  13
 تعز سیفھبة عبدالحق احمد  14
 تعز ھیام محمد عبده احمد 15
 تعز ساھر یحي حسن سعید 16
 تعز صالح سعید محمد 17
 تعز ضیف هللا صالح الروضي 18
 تعز نجیب محمد ثابت القاسمي 19
 تعز امین محمد مقبل عطیل 20
 تعز عبدهللا علي محمد غالب 21
 تعز عبده سالم ثابت علي المشقري 22
 تعز  عليمعاذ ھاشم عبدهللا 23
 تعز عبدالخالق علي محمد  24
 تعز جمیل محمد علي درغام 25
 تعز عبدالولي رضوان سالم 26
 تعز محمد فتیني زید حسن 27
 تعز معمر عبدالملك احمد مرشد 28
 تعز یحي عبدالحمید الحاج احمد 29
 تعز خالد عبدالرحمن محمود 30
 تعز فیصل عبده ناجي 31
 تعز ان عليحمد امین عثم 32
 تعز حمدي صالح علي صالح 33
 تعز عادل عبدالدائم محمد القرشي 34
 تعز امین عبده غانم عبدهللا 35
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 تعز سامي حمید محمد حسن 36
 تعز عائده عبده محمد صالح  37
 تعز نجوى ردمان محمد فارع 38
 تعز سھام عبدالملك عبده مرشد 39
 تعز محمد علي محمد القلیع 40
 تعز سام المشرقيا 41
 تعز بسام عبده عبدهللا الحداد 42
 تعز مراد عبده عبدهللا 43
 تعز معاذ شرف علي 44
 تعز ندى عبدالمجید 45
 تعز فاضل فائق عبدهللا الحمودي 46
 تعز سالي عبدالعالم سعید 47
 تعز یاسین محمد سالم عساج 48
 تعز انیس احمد قائد 49
 عزت شیماء علي عبدهللا  50
 تعز صدام عساج 51
 تعز محمد محمود عبدالحمید 52
 تعز حكومة عبدالولي عبدالواسع 53
 تعز عبدالجبارصالح السید المحجب 54
 تعز یاسین محمد عبده محمد 55
 تعز اسامة  احمد عبدالرب  56
 تعز أوسان إسماعیل محمد عبادي 57
 تعز شیرین عبده حسن ناجي  58
 تعز سعید خلیل عبدالرحمن 59
 تعز عمر محمد محمد  ناجي عبده   60
 تعز ماجد سعید دبع 61
 تعز زینات ناجي زاید مھیص 62
 تعز حنان علي محمد مكیبر  63
 تعز رضوان سالم ابراھیم 64
 تعز مصطفى عباس غالب العطري  65
 تعز شفیق مھیوب اسماعیل 66
 تعز عبدالعلیم الطویري 67
 رموتحض نادیة الفخري 68
 حضرموت خالد باخریصة 69
 حضرموت ھادي حریدان 70
 حضرموت محمد محمد أحمد صالح 71
 حضرموت عبدالجبار الضراسي 72
 حضرموت حمید باخمیس 73
 حضرموت سالم مبارك سالم محمد 74
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 تعز سامي حمید محمد حسن 36
 تعز عائده عبده محمد صالح  37
 تعز نجوى ردمان محمد فارع 38
 تعز سھام عبدالملك عبده مرشد 39
 تعز محمد علي محمد القلیع 40
 تعز سام المشرقيا 41
 تعز بسام عبده عبدهللا الحداد 42
 تعز مراد عبده عبدهللا 43
 تعز معاذ شرف علي 44
 تعز ندى عبدالمجید 45
 تعز فاضل فائق عبدهللا الحمودي 46
 تعز سالي عبدالعالم سعید 47
 تعز یاسین محمد سالم عساج 48
 تعز انیس احمد قائد 49
 عزت شیماء علي عبدهللا  50
 تعز صدام عساج 51
 تعز محمد محمود عبدالحمید 52
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