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Third Exhibition of Shelter Solutions 
Venue: Al Shaáb 1 IDPs hosting Site, Al Buraiqah district, Aden, Yemen 

Opening date: 25th of January 2022 
Exhibition period: one month 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over six years into the conflict in Yemen, the country remains the world’s worst humanitarian crisis, 
with 20.7 million people in need of humanitarian assistance, which represents 71 per cent of the total 
population. The crisis has pushed the country to the edge of famine, deepened poverty, destroyed 
the economy, fostered the spread of diseases, including COVID-19, and uprooted more than four 
million people from their homes, one-third of whom live in informal settlements. On the 7.3 million 
Yemeni requiring Shelter/NFI assistance, almost 2.9 million individuals live in extremely dire 
conditions, 75% are women and children. Further, more than half a million families are experiencing 
protracted displacement, and the vast majority reside in sub-standard shelter conditions. With the 
prolonged conflict and continued displacement, more sustainable and medium-term solutions are 
required, including identifying durable solutions such as local integration or return when possible.  
  
This exhibition is an initiative of the Shelter Cluster implemented in collaboration with UNHCR, SHS 
(UNHCR IP), NRC, IOM, DRC, WASH Cluster, and the site identified and hosted by Ex Unit. It presents 
an opportunity for partners, communities, affected people, local authorities, and other stakeholders 
to appreciate the basic shelter, water, and sanitation needs of displaced families. The Shelter Cluster 
technical working group will review, learn and develop appropriate shelter designs better adapted to 
the habitability needs of IDPs in Yemen. After the exhibition, shelter solutions designs, BOQ’s and 
specifications will be fine-tuned in support of the Shelter Cluster 2022 planning. The solutions 
presented in this exhibition are:  
a) 7 Transitional Shelters b) 1 Emergency Shelter c) 1 Emergency Latrine with water tank 
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الثالث معرض حلول المأوى   

، اليمن ، عدنالستضافة النازحين، مديرية البريقة 1موقع الشعب  المكان:  
2202 يناير 25اح: تتفالا خيرات  

 فترة المعرض: شهر واحد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليون   20.7حيث يحتاج    العالم،أستتتوز ززمة انستتتانية في  ب تمر  ال تزال البالد اليمن،في    حربعلى مدى ستتتن ستتتنوان من ال

زادن   المجاعة،في المائة من اجمالي الستكان  دفعن اززمة البالد الى حافة    71وهو ما يمثل   اإلنستانية،شتص  الى المستاعدة  

 في نزوح  وستببن،  2019مرض فيروس كورونا المستتجد ذلك  بما في  ازمراض،عززن انتشتار  االقتصتاد،دمرن   الفقر، من

مليون يمني يحتتاجون الى    7.3عشتتتتتوائيتة  من بين    مواقع نزوحزكثر من زربعتة ماليين شتتتتتص  من منتازلهم يعي  ثلثهم في 

٪ منهم من النستتتا  75  للغاية،مليون فرد في ظروف قاستتتية    2.9يعي  ما يقرب من   الغذائية،مستتتاعدة المأوى ل المواد  ير  

وتعي  الغالبية العظمى في ظروف مأوى  الطويل،من نصتف مليون زسترة من النزوح  تعاني زكثر  ذلك،وازطفال  عالوة على  

بما في ذلك  المدى،هناك حاجة الى حلول زكثر استتتدامة ومتوستتطة  والنزوح،  مع استتتمرار النزا   التلبي المعايير االستتاستتية

 .مكنًازو العودة عندما يكون ذلك م مع السكان تحديد حلول دائمة مثل االندماج المحلي

 ،التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضتتتية الستتتامية لممم المتحدة لشتتتيون الالجئينوالمأوى   كتلةهذا المعرض هو مبادرة من 

 ،النرويجي لالجئينالمجلس    ،جرة الدوليةمنظمة اله ،المجلس النرويجي لالجئين ،)شتريك المفوضتية  جمعية التكافل اإلنستاني

يمثل المعرض   هذا المعرض نزستتتتتضتتتتافوحددن الموقع  تيال الوحدة التنفيذية  بالتعاون مع ،البيئيواالصتتتتحاح  المياهكتلة 

احتياجان المأوى   لالطال  علىوزصتتحاب المصتتلحة انصرين   ،الستتلطان المحلية ،ةالمجتمعان المتضتترر  ،فرصتتة للشتتركا 

تصتميمان    بمراجعة وتطويرالمأوى   لكتلةوالمياه والصترف الصتحي ازستاستية لمستر النازحة  ستتقوم مجموعة العمل الفنية 

ستتيتم تحستتين تصتتميمان حلول المأوى  المعرض،لنازحين في اليمن  بعد ابشتتكل زفضتتل مع احتياجان    بحيث تتناستتبمأوى 

 :الحلول المقدمة في هذا المعرض هي .2022 للعام المأوى كتلةتصطيط وجداول الكميان والمواصفان لدعم 

 وصزان ما   طوارئلل دورة مياهج            طارئمأوى  1ب             متوسط ازمد نماذج مأوى 7ز   
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