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 يصحف بيان

 

 ماليين شردوا قسريا بسبب النزاع في اليمن 3كثر من أ

 

مفوضية الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة تبين أن التهجير القسري في انحاء األرقام التي صدرت اليوم عن 
من السكان  2551451,3وصل عدد المهجرين قسريا بسبب الصراع حتى اآلن حيث  اليمن في ازدياد.

نازح  ,,44454من النازحين داخليا في البالد5 حيث ان هناك   353,155,3ويشمل هذا العدد مايقارب 
 حاولوا العودة إلى ديارهم.ممن 

(، كونه فريق تقني TFPMوتظهر األرقام في التقريراألخيروالصادرعن الفريق المعني بحركة السكان )
مختص في مفوضية الالجئين ومنظمة الهجرة الدولية  حيث يعد هذا الفريق هذا التقرير كجزء من االستجابة 

 اإلنسانية لألزمة في اليمن.

بسبعة  درق ارتفاعالبالد وتفاقم األوضاع اإلنسانية، شهد النزوح الداخلي في جميع أنحاء وسط تصاعد الصراع 
 من الفارين من العنف في تلك الفترة. 4,,5135في المائة منذ أبريل الماضي أي ما يقارب 

من ثالثة أكثر حيث ان  "إن األزمة الراهنة تجبرالمزيد والمزيد من الناس على ترك منازلهم بحثا عن األمان.
ماليين شخص يعيشون حاليا حياة عابرة غيرمستقرة تحفها المخاطر، ويكافح ِهؤالء من أجل تلبية اإلحتياجات 

 األساسية " وفقا لما ذكرت السيدة إيتا سخويتي ،نائبة ممثل مفوضية الالجئين في اليمن.

بينما يؤكد التقرير أيضا ان عددا كبيرا من النازحين يحاولون العودة إلى ديارهم، أي ان نسبة الزيادة تصل الى 
شخص، كما يفيد التقريربأن محاوالت العودة ال تزال مترددة  5945445وقدرت هذه النسبة ب  % 34

 القائم.يشوبها الحذرالشديد حيث يترقب السكان تحسن ملموس في الصراع 

على ضرورة إعتبار "النازحين العائدين  ديبوكلية في اليمن السيد لوران هذا وشدد ممثل منظمة الهجرة الدو
و لطالما استمروا في  ضمن دورة النزوح المستمرلطالما لم يتمكنوا من إستعادة اإلستقرار المستدام

 المضيف من غير النازحين ".المجتمع  بمصالح يتعلقفيما  ينطبق ايضا  الحالوهذا  شديدة،ال إحتياجاتهم

ة باإلحتياجات قة متعلقوجود تحديات حقيارير ثبت التقتقلقة لحياة أولئك النازحين، حيث ويبرزالتقريرصورة م
 الغذاء، يليها المأوى ومياه الشرب. االحتياجاتمن تلك وعلى قيد الحياة لالستمرار والضرورية األساسية 

كما ان إستمرارالنزوح لفترات طويلة يؤثرسلبا على المجتمعات المحلية التي تستضيف النازحين من السكان، 
في المائة من النازحين على  23حيث يعتمد  أصال،لشحيحة اوهذا يشكل ضغط لزيادة الطلب على الموارد 

 كرم عائالتهم وأصدقائهم القائمين على إستضافتهم.

الفترة الزمنية التي يقضيها النازحين بعيداعن وادة فإن ذلك يطيل من متوسط ومع إستمرالصراع باله
 اشهربعيدا عن ديارهم. ,5في المائة قضوا ماال يقل عن  94معظم النازحين والتي تقدرنسبتهم ب ف ديارهم5

حاليا ال يزال هناك  الطبيعية.لكوارث أيضا بيانات النزوح الذي تعود أسبابه الى ا TFPMويتضمن التقرير 
 شخص . ,455,2عاد منهم  شخص من من نزحوا بسبب األعاصيروالفيضانات ومنذ ذلك الحين  345,44
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كنسبة تراكمية 5تقدرنسبة سكان اليمن من نزحوا بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية بثمانية في المائة وهم 
 اليزالوا نازحين حتى اآلن.

تقرير جمعت بياناته من نظام تتبع حركة السكان في مفوضية الالجئين ومن الجدير بالذكران محتوى هذا ال
ن الشاملة لعدد النازحين من السكا نشر التقديراتمصفوفة منظمة الهجرة الدولية المختصة بالنزوح، مما يتيح 

 والمتغيرات ذات الصلة في اليمن حتى اآلن.
  :لحصول على نسخة البيانل
-force-task-https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/infographic/report

2016-july-report-10th-movement-population 

 انتهى

 

 مفوضية شؤون الالجئين -شعبية مانتو، مسؤول اإلعالم 

  -تلفون: 3158 9614 7 962+

mantoo@unhcr.org  -:بريد الكتروني 

Twitter.com/UNHCRYemen  

  Facebook.com/UNHCRYemen 

 

حاالت الطوارئ والمساعدات اإلنسانية البيانات،دنكن سلفن، ضابط المشروع تتبع مصفوفة   

 المنظمة الدولية للهجرة: 

هاتف  :659 800 735 967+  

 بريد الكتروني: 

 dsullivan@iom.int 

Twitter.com/IOM_Yemen 

  


