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 فريق العمل المكلف برصد التحركات السكانية

  7142مايو  -41اليمن التقرير 

 مليون شخص وسط حركات عودة متواصلة  7نزوح 

فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان ، بقيادة المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحححدة لوح ون الحن حيحيح   ح  

مجموعة عمل فنية م  كتل حماية يمنية. ويقوم فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان  بتنفيح  ددوات دداةة الحمحعحلحومحات لحجحمح  

 البيانات حول وض  ومكان النازحي  ف  دة اء اليم .

 

دسرة( ال ي  نزحوا  9908,90شخص نازح ) 0898889,1حدد فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان   7102من  بداية دكتوبر 

دسرة(  02181,9شخص عائد ) 9118728محافظة وف  نفس الفترة حدد الفريق  70توزعوا على  7102نتيجة الصراع من  ماةس 

 محافظة. 09عبر 

 شهرا األخيرة. ,7% م  إ مال  عدد السكان ف  اليم  مروا بتجربة النزوح نتيجة الصراع ف  فترة ,010ونتيجة ل لك: فان 

، وبالنسبة  للبيانات حول عملية النزوح األخيرة على طول السواحل الغربية وف  محافظة ذماة يقوم الفريق المكلف برصد تحركات السكان 7102خنل شهر ماةس  ,0تم  م   بيانات التقرير  

 النا مة ع  دزمة محددة.  كات العائدي تحربعملية تتب  طاةئة لمراقبة وةصد النزوح.  منهجية عملية التتب  الطاةئة     دداة م  ددوات األزمات م  د ل تتب  النزوح المفا ئ  دو 

 مليون   2
 نازح داخلي. 

 مليون  0.9
 شخص عائد

10.3% 
من إجمالي عدد السكان في اليمن ما زالوا 

 عادوا في حالة نزوح و/أو

 ماهي األماكن التي عاد إليها النازحين؟  1.2 ماهي األماكن التي نزح منها النازحين؟ 1.1
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 النتائج الرئيسية

  ( 1007-شخص )دي  ,7899نخفاض عام طفيف ف  النزوح المتعلق بالصراع بعدد إةصد الفريق  7102خنل شهر ماةس%

-شخص و 778211-وعلى مستوى المحافظات فقد تم ةصد ادنخفاض األكثر د مية ف  محافظة حجة وذماة وصنعاء دي )

 شخص على التوال (. 0,8927شخص و  718027

  ( ، وكانت ,0-شخص دي ) 0,88198م  ناحية دخرى يو د إنخفاض عام ف  عدد السكان المتضرةي  م  الصراع بعدد%

 ,,1,89-. عدن )0الثنث المحافظات ذات دكبر إنخفاض ف  عدد العائدي  المحددي  ال ي  نزحوا بسبب الصراع كالتال : 

 شخص(. 0289,1-. الحديدة )9شخص(  28217,-. دمانة العاصمة) 7شخص( 

  تستضيف عدن دكبر عدد م  العائدي  ف  اليم  ويعيش غالبيتهم ف  نفس األماك  كنازحي  ضعفاء ولدى مجتمعات مضيفه. وقد

تم احتساب دعداد النازحي  الضعفاء ودفراد المجتم  المضيف ضم  دةقام العائدات م  قبل المخبري  الرئيسيي ، وقد دف    ا 

م  خنل  م  البيانات عبر شبكة دوس  م  المخبري  الرئيسيي  والت  نتج عنها  09بالفريق للتأكد م  األةقام ف  التقرير 

 0,0بيانات عائدي  دكثر دقة ف  التقرير 

   ف  دمانة العاصمة كان ادنخفاض ف  دعداد العائدي  نتيجة دحباط المخبري  الرئيسيي  بوأن عدم و ود استجابة كافية وف

الوقت المناسب، ونتيجة ل لك فقد ةفض عدد م  األشخاص ال ي  لهم تأثير دو نفوذ التعاون ونتيجة ل لك، ةفض العديد م  

المخبري  الرئيسيي  التعاون، وكان يتعي  استبدالهم بمخبري  ةئيسيي  آخري  ال يمتلكون ال اكرة التاةيخية ألةقام العائدي  م  

.. كما المخبري  الرئيسيي  بانه نتيجة لتكاليف العيش المرتفعة نسبيا ف  دمانة العاصمة فقد دختاة كثير م  العائدي  7102عام 

 العودة إل  قرا م السنلية.

  ويتمثل السبب األكبر وةاء انخفاض دعداد العائدي  ف  الحديدة وتعز إل  نزوح العائدون مرة دخرى نتيجة تصاعد الصراع

 على طول السواحل الغربية.

  82 999% م  01مديرية. و  ا يمثل  غرافياً  99شهرا الماضية عادوا ال   79% م  السكان العائدي  م  النزوح ف  فترة 

 مديرية ف  اليم . ول ا يظهر بان مناطق تركز العودة الواضحة تتجسد ف  مناطق األستقراة النسب .

  م  مناطق النزوح الواقعة ف  محافظاتهم األصلية.82م  بي  إ مال  السكان العائدي  عاد ما تقدة نسبته بـ  % 

  توير البيانات االستقرائية الت   معها الفريق على المستوى المجتمع  م  خنل المخبري  الرئيسيي  بأن ادحتيا ات ذات

%( المأوى/ السك  بنسبة )8%( و الحصول على مصدة دخل بنسبة )21األولوية األولى بي  النازحي    : الغ اء بنسبة )

 %(0,%(  ومياه الطبخ/ الغسل بنسبة ),

/ االحتياجات 4.1 ./  نوعية  المأوى 4.1  
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 النازحون داخليا 

  النزوح /  2-0

  نخفاض طفيف ف  نسبة السكان النازحي .إ( تم ةصد 7102ف  )ماةس  09من  إصداة الفريق للتقرير 

 ( 0يحدد التقرير, )70دسرة( مازالوا ف  حالة نزوح بسبب الصراع القائم ف  اليم  ف   998090شخص دي ) ,08988881 

 محافظات فقط. ,%  ف  21محافظة، حيث تتركز النسبة األعلى منهم 

  نسمة ف  حالة نزوح  7880228817شخص م  دصل عدد السكان البالغ عدد م قبل األزمة  ,08988881ف  الوقت الرا  :  ناك

 % م  السكان اليمني   م ف  حالة نزوح.200بسبب الصراع، دي دن 

   خنل فترة ةف  التقرير ةصد الفريق  تقلبات ف  دعداد النازحي  ف  كل محافظة والت  تعكس ديناميكية النزوح المعقدة ف  اليم

%(. وتم ةصد ادنخفاض 1007-شخص )دي ,7899وم  ذلك فقد كان  ناك إنخفاض عام ف  النزوح المرتبط بالصراع بنسبة 

شخص  على التوال  ودعلى  0,8927شخص و  718027شخص و  778211األكبر ف  حجة وذماة وصنعاء  حيث بلغ عدد م 

 شخص. 9781,1زيادة كانت ف  تعز بنسبة 

 ( المحافظات ذات دكبر زيادة ف  عدد النازحي  بسبب الصراع كالتال  :2وعلى الرغم م  ادنخفاض العام: فقد تمثلت الخمس )0 .

. 2شخص(  282,8. الحديدة )+,شخص(  18877عمران )+ 9شخص(.  718028. ماةب )+ 7شخص(  9781,1تعز )+

 شخص(. 28797الجوف )+

  دسرة( نزحوا ألكثر  7198299نازح )  081088998% دو 80وفيما يخص الفترة الزمنية للنزوح: فمن  بداية الصراع فأن ما نسبته

  شهرا. 07إل   01% نزحوا لمدة ما بي  ,م  عام كامل ف  حي  دن نسبة  

| عدد األشخاص النازحين حسب محافظة  7-4

 النزوح
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 ا  النازحون داخلي

 النزوح 

7.1% 
من السكان اليمنين ما زالوا في حالة 

 نزوح.

81% 
 من النازحين نزحوا ألكثر من عام.

44% 
من السكان النازحين نزحوا في 

 إطار محافظاتهم األصلية.

   توزي  األشخاص و األسر النازحة  بسبب الصراع حسب محافظة النزوح. -1الجدول 

لفريق العمل المكلف كما يقدم التقرير الراب  عور 

ديضاً دةقام ع  السكان برصد حركة السكان 

. يو د  ناك كوارث طبيعيةالنازحي  بسبب 

دسرة( ما يزالون نازحي   ,,088شخص ) ,00811

  محافظة.   09نتيجة كواةث طبيعية ف  

50% 
 1من السكان النازحين يعيشون في 

 0محافظات

Governorate of displacement Families

Hajjah 63,595 381,570 19%

Taizz 50,612 303,672 15%

Amran 25,591 153,546 8%

Amanat Al Asimah 25,486 152,916 8%

Ibb 22,467 134,802 7%

Sana'a 20,789 124,734 6%

Dhamar 20,252 121,512 6%

Al Hudaydah 18,235 109,410 6%

Sa'ada 17,646 105,876 5%

Marib 11,755 70,530 4%

Lahj 9,808 58,848 3%

Al Jawf 7,147 42,882 2%

Raymah 6,989 41,934 2%

Aden 6,524 39,144 2%

Al Mahwit 6,272 37,632 2%

Al Bayda 6,033 36,198 2%

Al Dahale'e 4,641 27,846 1%

Shabwah 2,904 17,424 1%

Abyan 2,148 12,888 1%

Hadramaut 2,007 12,042 1%

Al Maharah 590 3,540 0%

Total 331,491 1,988,946

Individuals
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 النازحون داخليا

 الموطن األصلي: 3.1

   محافظات اصليه و  : ,%( ال  22مليون شخص م  النازحي  )دو  002ينتم  حوال 

 0( 72نازح  دو  2988,77. تعز ) %نازح  ,729821. دمانة العاصمة ),%( 02نازح دو  7998,11. صعدة )9%(09نازح دو   ,980881. حجة )7

 % (,0دو 

 شخص( نزحوا وبحثوا لهم ع  مأوى ف  محافظاتهم األصلية حيث شهدت محافظات صعدة وتعز والجوف  8898891% دو ),, ناك ما يقدة نسبته ب

% م  السكان النازحي  ف    ه المحافظات على 1902% و  8101% و 9207% و 9901نسبة دخرى حيث دن ما  وحجة نزوح طفيف  دا م  محافظات

 التوال  ينتمون ال  مناطق ف  إطاة المحافظة نفسها.

  شخص(   ,00811وم  بي  المحافظات األصلية: دظهرت محافظة عدن دكبر زيادة ف  دوليك النازحي  م  المحافظة بنسبة )  7102ف  الفترة م  ماةس

 شخص( 28921شخص( ومأةب بنسبة ) 98298تتبعها محافظة الحديدة بنسبة )

 م   م  ظهر ف    ا التقرير دخر عملية نزوح  رت على نطاق واس  على طول الساحل الغرب  لليم  نتيجة عملية الرمح ال  ب  بسبب دنه تم ادنتهاء 

 بيانات   ا التقرير قبل وقوع النزوح الكبير بسبب عملية الرمح ال  ب .

 | عدد األشخاص النازحين حسب المحافظة األصلية 3-4
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 النازحون داخليا:

 الموطن األصلي:

توزي  األشخاص واألسر النازحة  داخليا بسبب الصراع والكواةث الطبيعية حسب المحافظة  -2الجدول 

 األصلية لهم.  

75% 
 ,م  النازحي   ينتمون ال  

 0محافظات

44% 
من السكان اليمنين مازالوا في حالة 

 نزوح في إطار محافظاتهم األصلية.

56% 
من النازحين نزحوا الي مناطق غير 

 محافظاتهم األصلية.

13% 
من السكان النازحين نزحوا في إطار 

 .مديرياتهم األصلية

Governorate of origin Families

Taizz 89,737        538,422       27%

Hajjah 63,644        381,864       19%

Sa'ada 49,910        299,460       15%

Amanat Al Asimah 45,594        273,564       14%

Sana'a 14,987        89,922         4%

Al Hudaydah 10,159        60,954         3%

Al Jawf 9,083          54,498         3%

Marib 8,141          48,846         2%

Amran 7,730          46,380         2%

Aden 6,858          41,148         2%

Al Bayda 6,135          36,810         2%

Lahj 5,497          32,982         2%

Dhamar 3,736          22,416         1%

Al Dhale'e 2,725          16,350         1%

Shabwah 2,570          15,420         1%

Ibb 2,466          14,796         1%

Abyan 1,676          10,056         1%

Hadramaut 1,644          9,864           0%

Al Mahwit 413             2,478           0.1%

Socotra 384             2,304           0.1%

Raymah 201             1,206           0.1%

Al Maharah 45               270              0.0%

Total 333,335 2,000,010

Individuals
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 النازحون داخليا

 المأوى/  4-0

 (  ف  دماك  خاصة، حيث دن  082918297%  دو 22سك  غالبية النازحي )شخص نازح م   9,982,8شخص نازح

% 00% م  النازحي  ال ي  يعيوون لدى دقاةبهم ويعيش 91  الء السكان يعيوون لدى عائنت مضيفه ) والت  تعادل 

% )دو 2شخص نازح( يعيوون ف  مساك  م  رة  و  ,1819,,% )دي 77لدى دسر م  غير دقاةبهم( ف  حي  دن 

 شخص( د بروا على البحث ع  مأوى ف  دماك  آخرى. 0,28021

  م  النازحي  نزحوا ألكثر م  عام إل  عبء طويل األمد على األسر المضيفة وعلى دوليك ال ي  80توير حقيقة دن %

 يدفعون اديجاة.

  ف  حي  دن غالبية السكان النازحي  يعيوون ف  ترتيبات إستضافة دو م  رة فقد اضطر  زء ال بأس به إلى اللجوء إلى

نازح( على األة ح السك  ف  مراكز  178,18,% م    الء النازحي  )79خياةات مأوى محفوفة بالمخاطر حيث دختاة 

  ماعية دو ف  مستوطنات عووائية كمنذ دخير.

  شخص(  يعيوون ف  مراكز  ماعية مثل المداةس الت  لم تعد  0998,91% منهم )1% : فان 79وم  بي    ه النسبة

شخص(  9,88118% ) 02مستخدمة و مرافق صحية و مبان  دينية وف  مبان  دخرى فاةغة عامة وخاصة،  ف  حي  دن 

 يعيوون ف  مستوطنات عووائية ف  دماك  ةيفية دو حضرية دو ف  مستوطنات معزولة دو مبعثرة.

 | نسبة السكان النازحين حسب نوعية المأوى 1-4
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 النازحون داخليا

 المأوى

 توزي  األشخاص واألسر النازحة  داخليا بسبب الصراع والكواةث الطبيعية حسب محافظة النزوح و  نوع المأوى  -3الجدول 

 مباني مدرسية، مرافق صحية، مباني دينية، مباني خاصة أو عامة أخرى أو  أنواع إيواء غير معروفة. “: أخرى”تشمل الفئة 

77% 
من السكان النازحين يعيشون في أوضاع 

خاصة: أسر مستضيفة، مساكن مؤجرة، 

 .بيوت ثانية

23% 
من السكان النازحين داخلياً يعيشون في 

 مراكز جماعية أو  مستوطنات عشوائية.  

 أسرة 125

 .ترتيبات مأواهم غير معروفة

Governorate

Total 

returnees 

households

In Original 

House of 

Habitual 

Residence

In Host 

Families Who 

are Relatives 

(no rent fee)

In Host Families 

Who are not 

Relatives (no 

rent fee)

In Rented 

Accomodatio

n

In Second 

Home
Other

Aden 55,443           84% 5% 0% 11% 0% 0% 100%

Amanat Al Asimah 29,333           91% 0% 0% 9% 0% 0% 100%

Lahj 11,677           98% 0% 1% 0% 1% 0% 100%

Shabwah 11,210           98% 1% 1% 0% 0% 0% 100%

Taizz 10,753           95% 0% 0% 5% 1% 0% 100%

Hajjah 6,469             89% 1% 0% 7% 0% 3% 100%

Hadramaut 6,045             95% 2% 2% 2% 0% 0% 100%

Sa'ada 5,131             89% 2% 0% 6% 0% 2% 100%

Al Dahale'e 4,981             45% 3% 1% 0% 50% 0% 100%

Dhamar 4,714             99% 0% 0% 1% 0% 0% 100%

Marib 2,598             95% 1% 1% 0% 0% 4% 100%

Amran 2,412             65% 14% 0% 19% 0% 1% 100%

Ibb 2,202             90% 0% 4% 6% 1% 0% 100%

Al Maharah 2,026             100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Abyan 1,794             96% 4% 0% 0% 0% 0% 100%

Al Jawf 1,500             89% 0% 0% 3% 2% 5% 100%

Al Bayda 1,010             74% 9% 0% 0% 7% 9% 100%

Al Hudaydah 733                22% 27% 41% 0% 0% 10% 100%

Socotra 498                100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Sana'a 314                40% 6% 3% 46% 0% 4% 100%

Al Mahwit 180                10% 11% 1% 68% 0% 11% 100%

Raymah -                 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 161,023         88% 3% 0% 7% 2% 0%
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 النازحون داخليا:

  / االحتياجات ذات األولوية القصوى. 1-1

   إن الهدف األساس  لمنهجية تقييم المنطقة الت  يقوم بها فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان  و تحديد دماك

ستقرائية الموضحة م  قبل األشخاص ال ي  لهم تأثير دو نفوذ لإلحتيا ات ذات النزوح وم  ذلك تم  م  البيانات اد

 األولوية القصوى ف  كل موق  لتكوي  صوةة ع  دكثر ادحتيا ات إلحاحا للسكان النازحي .

  موق  فريد دستوط  فيه النازحي  بسبب الصراع  ,02821قام فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان بتحديد

% م  مواق  النزوح المحددة والمأ ولة 21والكواةث الطبيعية، كما دشير ال  الغ اء كحا ة ذات دولوية قصوى بي  

 شخص. 082718978بالسكان والت  تستضيف 

   م  مواق  8تم ادشاةة ال  الحصول على مصدة دخل ومأوي/ سك  كحا ة ذات دولوية قصوى ةقم واحد بي %

 شخص(. 828991% منها )تستضيف ,شخص( و  01081,1النزوح المحددة )تستضيف 

 احتياجات النازحين. 5-1

76% 

 الغذاء 

8% 

L  الحصول

على مصدر 
 دخل 

4% 
مأوى/ 
 مسكن
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 العائدون

  العودة 6-0

وال ي  عادوا إل  دماكنهم األصلية، بصرف النظر عما اذا كانوا قد عادوا  7102بان العائدون  م دوليك ال ي  نزحوا من  ماةس  فريق العمل المكلف برصد تحركات السكانالعائدون: يعتبر 

للعودة فقط،  البدنية األصلية. تعريف العائدي  ال ي يستخدمه فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان يستخدم لتتب  التحركات  دماكنهمال  مساكنهم السابقة دو ال  نوع دخر م  المأوى ف  

 71010 وال يعن  بان العائدي  توصلوا ال  حل دائم، وفقا لوةشة عمل اللجنة الدائمة الموتركة بي  الوكاالت بوأن الحلول الدائمة للنازحي  ف 

 . تم  ةصد إنخفاض ف  عدد السكان العائدي 

  دسرة( عادوا م  النزوح الناتج ع  الصراع إل  مواطنهم األصلية   02181,9شخص )  9118728للفريق ما مقداةه   ,0حدد التقرير

% دو 92. عدن )0محافظات و   :  ,شخص ( عادوا  فقط ف    1,98791% )20محافظة، حيث دن الغالبية و    09عبر 

 1,8208% دو 2. تعز ),شخص (   218117% دو 8. لحج )9شخص (  0228998% دو 71. دمانة العاصمة )7(  9978128

 شخص (.

  م  السكان قبل األزمة والمقدة عدد م بـ  907شخص ال ي  عادوا ال  دحيائهم بعد الهروب م  الصراع نسبة  9118728يمثل %

 نسمة. 7880228817

  ناك زيادة عامة ف  السكان العائدي  ال ي  تضرةوا بسبب الصراع حيث بلغ عدد م   7102خنل الفترة م  فبراير وحتى ماةس 

محافظات  شهدت دكبر إنخفاض ف  عدد العائدي  المحددي  ال ي  نزحوا بسبب  9%( ، حيث دن دعلى ,0-شخص بنسبة ) 0,88198

 شخص( 0289,1-. الحديدة)9شخص(  28217,-. دمانة العاصمة )7شخص(  ,,1,89-. عدن )0الصراع    : 

  0محافظات شهدت دكبر زيادة  ف  عدد العائدي  المحددي  ال ي  نزحوا بسبب الصراع    :  9وعلى عكس الزيادة العامة : فأن دعلى .

 شخص(. 08921. لحج )+ 9شخص(  28291. صعدة )+7شخص(  882,8ذماة )+

  شخص  28901,% )دو 2شهرا، و 07شخص عائد( عادوا قبل دكثر م   8,08287% )دو 82وفيما يتعلق بوقت عودة السكان فأن

شخص  2,8,98% المتبقي  )دو 1دشهر ف  حي  دن  9-2شخص عائد( عادوا قبل  7089,8% )دو 7شهرا و 07-01عائد( عادوا قبل 

 .دشهر الماضية 1عائد( عادوا خنل الستة 

عدد األشخاص العائدين حسب  |   6-1

 المحافظة
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  العائدون:

 العودة

71% 
 1من العائدين يتواجدون في 

 محافظات

 توزي  األشخاص و واألسر العائدة  بسبب الصراعات حسب المحافظة الت  عادوا إليها. -4الجدول 

كما يقدم التقرير الراب  عور لفريق العمل 

المكلف برصد تحركات السكان ديضا دةقم 

على تحركات العودة بعد النزوح بسبب 

فرد  ,1,811. يو د  ناك كوارث طبيعية

محافظات  2دسرة( عبر  018222)دو 

وال ي  عادوا م  النزوح بسبب الكواةث 

 .الطبيعية 

3.2% 
من السكان اليمنين 

 عائدون .

87% 
 11من العائدين عادوا قبل 

 شهرا.

 

86% 
عادوا من أماكن نزوحهم في 

 .محافظاتهم األصلية

Governorate of return Households

Aden 55,443 332,658 37%

Amanat Al Asimah 29,333 175,998 20%

Lahj 11,677 70,062 8%

Taizz 10,753 64,518 7%

Shabwah 9,598 57,588 6%

Hajjah 6,469 38,814 4%

Sa'ada 5,131 30,786 3%

Al Dahale'e 4,981 29,886 3%

Dhamar 4,714 28,284 3%

Marib 2,598 15,588 2%

Ibb 2,202 13,212 1%

Abyan 1,794 10,764 1%

Amran 1,548 9,288 1%

Al Jawf 1,444 8,664 1%

Al Bayda 1,010 6,060 1%

Al Hudaydah 733 4,398 0.5%

Sana'a 314 1,884 0.2%

Al Mahwit 180 1,080 0.1%

Hadramaut 121 726 0.1%

Total 150,043 900,258

Individuals
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 العائدون

 أماكن تركز العودة

عاد فيها عدد كبير م  السكان إل  دماكنهم األصلية، وكانت   ه الجيوب بإحصائية موحدة مناطق  2حدد الفريق دماك  تركز العودة ف  

 كالتال :

 موق  ف  مديريات كريتر والمعن والتوا   وداة سعد وخوة مكسر والبريقه. 92شخص عائد ف   9918191عدن:  00

 شخص عائد ف   موق  واحد ف  الحوطة 2181,1لحج:  70

موق  كانت بوكل ةئيس  ف  مديرية السبعي  والصافية وآزال والثوةة وبن   017شخص عائد ف   0228998دمانة العاصمة:  90

 الحاةث والوحدة وشعوب.

 موق  ف  مديريات عتق والسعيد. 77شخص عائد ف   228288شبوة:  0,

 موق  ف  مديريات المخأ والمظفر والقا رة والمسراخ. 19شخص عائد ف   1,8208تعز:  20

 موق  ف  مديريات الضال  والحسي . ,0شخص عائد ف   798881الضال :  10

 موق  ف  مديرية عتمة. 22شخص عائد ف   018921ذماة:  20

موق  ف  مديرية بيت الفقية وم  ذلك ونتيجة للوض   77شخص عائد ف   098291(  09الحديدة: حدد التقرير) ملحوظة  امة:  80

 السائد فان الحال لم يعد على ما كان عليه.
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  العائدون

 / المكان األخير للنزوح. 7-0

  عدن 0محافظات فقط و  :  2شخص( م  دماك  النزوح م    ,1298,8%  )18عاد غالبية األشخاص العائدي  دي .

%  )دو  2. شبوة  بنسبة 9شخص(  898,91% )دو  9. دمانه العاصمة بنسبة 7شخص(  ,990829% )دو 0,بنسبة 

 شخص (. 298091% )دو 2. اب بنسبة 2شخص(  128717% )دو  2. تعز  بنسبة  ,شخص(  128818

  شخص ( عادوا م  دماك  النزوح الواقعة ف  دطاة  21182,7% )دو 29وم  إ مال  السكان العائدي  فإن ما يقدة بنسبة

 محافظاتهم األصلية.

  وبوكل استثنائ  فقد شهدت دمانة العاصمة ولحج نسبة دكبر م  حركات العودة م  دماك  النزوح الواقعة خاةج المحافظات

 % م  السكان العائدي  على التوال  عادوا م  محافظات دخرى. 82% و  28حيث دن 

  تعتبر حركات العودة الت  تم ةصد ا دكثر شيوعا بي  السكان ال ي  نزحوا ف  إطاة محافظاتهم األصلية  ويبقى ف  الوقت

 شخص ف  حالة نزوح ف  دطاة محافظاتهم األصلية. 21182,7الرا   عدد 

 | آخر محافظات النزوح للسكان العائدين المحددين 2-4
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 العائدون:

 .المأوى/  8-0

  شخص( ف  منازل سكنهم األصلية وبالرغم م    ا االتجاه السائد  8,28228% )88دي  -يعيش غالبية األشخاص العائدي

شخص( م  السكان العائدي  ال ي  تم تحديد م ف  كل م   928% )77شخص( و  018% )01فقد عاد فقط ما نسبته 

 المحويت و الحديدة على التوال  ال  مساكنهم األصلية.

  شخص عائد( م  العائدي  يعيوون  128811% ) دو 2بادضافة ال  دوليك ال ي  عادوا ال  مساكنهم األصلية فان ما نسبته

 78811% )دو 7شخص عائد( يعيوون لدى دسر مستضيفة و  798091% )دو 9ف  مساك  مستأ رة م  نسبة دخرى و   

 شخص( يعودون إل  بيوت ثانية.

   ف  حي  دن غالبية السكان العائدي  يعيوون ف  مساكنهم األصلية وف  ترتيبات إستضافة دو م  رة فإن نسبة بسيطة م

شخص( اضطروا للجوء إل  خياةات دكثر خطوةة، دي البحث ع  مأوى ف  مراكز  ماعية  8287,% دو 10,9السكان )

 دو ف  مستوطنات عووائية ضم  قرا م دو دحيائهم األصلية.

 98( ف  محافظة  08711% م  السكان العائدي  يعيوون ف  مراكز  ماعية ومستوطنات عووائية حيث يتوا د) شخص

 شخص( ف  محافظة صعدة. 191حجة و )

 

 | نسبة السكان العائدين حسب نوعية المأوى 8-4
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 العائدون:

  المأوى

 .توزي  األشخاص و األسر العائدة ال ي  نزحوا  بسبب الصراع او كاةثة طبيعية حسب المحافظة الت  عادوا إليها ونوع المأوى  -5الجدول 

لة/  متبعثرة ) منفصلة م  نعزتومل: مبان  مدةسية، مرافق صحية، مبان  دينية، مبان  خاصة دو عامة دخرى دو  مواط  مدنية او ةيفية )مجموعات م  األسر(، مستوطننات م“ دخرى”الفية 

 المكان(، ودنواع  مأوى غير معروفة.

88% 
م  السكان العائدي  يعيوون ف  المنزل 

  0األصل  ألقامتهم  المعتادة 

 

12% 
م  السكان العائدي  يعيوون ف  دوضاع 

خاصة: دسرة مضيفة، سك  باديجاة، 

 منزل ثان .

  

  

 أسرة 82
 ترتيبات مأوا م غير معروفة.

Governorate

Total 

returnees 

households

In Original 

House of 

Habitual 

Residence

In Host 

Families Who 

are Relatives 

(no rent fee)

In Host Families 

Who are not 

Relatives (no 

rent fee)

In Rented 

Accomodatio

n

In Second 

Home
Other

Abyan 1,794             96% 4% 0% 0% 0% 0% 100%

Aden 55,443           84% 5% 0% 11% 0% 0% 100%

Al Bayda 1,010             74% 9% 0% 0% 7% 9% 100%

Al Dahale'e 4,981             45% 3% 1% 0% 50% 0% 100%

Al Hudaydah 733                22% 27% 41% 0% 0% 10% 100%

Al Jawf 1,500             89% 0% 0% 3% 2% 5% 100%

Al Maharah 2,026             100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Al Mahwit 180                10% 11% 1% 68% 0% 11% 100%

Amanat Al Asimah 29,333           91% 0% 0% 9% 0% 0% 100%

Amran 2,412             65% 14% 0% 19% 0% 1% 100%

Dhamar 4,714             99% 0% 0% 1% 0% 0% 100%

Hadramaut 6,045             95% 2% 2% 2% 0% 0% 100%

Hajjah 6,469             89% 1% 0% 7% 0% 3% 100%

Ibb 2,202             90% 0% 4% 6% 1% 0% 100%

Lahj 11,677           98% 0% 1% 0% 1% 0% 100%

Marib 2,598             95% 1% 1% 0% 0% 4% 100%

Raymah -                 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sa'ada 5,131             89% 2% 0% 6% 0% 2% 100%

Sana'a 314                40% 6% 3% 46% 0% 4% 100%

Shabwah 11,210           98% 1% 1% 0% 0% 0% 100%

Socotra 498                100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Taizz 10,753           95% 0% 0% 5% 1% 0% 100%

Total 161,023         88% 3% 0% 7% 2% 0%
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  العائدون

 / االحتياجات ذات األولوية القصوى. 9-0

   إن الهدف األساس  لمنهجية تقييم المنطقة  الت  يقوم بها فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان  و تحديد دماك

النزوح بما ف  ذلك تحركات العودة. وم  ذلك تم  م  ديضا البيانات ادستقرائية الموضحة م  قبل المخبري  الرئيسيي  

 لإلحتيا ات ذات األولوية القصوى ف  كل موق  لتكوي  صوةة ع  دكثر ادحتيا ات إلحاحا للسكان النازحي .

  موق  فريد دستوط  فيه العائدون ال ي  نزحوا بسبب  08988قام فريق العمل المكلف برصد تحركات السكان بتحديد

% م  مواق  العودة  المحددة 9,الصراع والكواةث الطبيعية، حيث تم ادشاةة  إل  الغ اء كحا ة ذات دولوية قصوى بي  

 شخص. 270918,والمأ ولة بالسكان والت  تستضيف 

  تم ادشاةة إل  الدعم المال  والحصول على مصدة دخل والدعم النفس  اال تماع  كحا ة ذات دولوية قصوى ةقم واحد

شخص عائد(  ,98899% منها )مأ ولة بـ 01شخص نازح(   7,88011% م  مواق  النزوح المحددة )المأ ولة بـ 71بي  

 شخص عائد( على التوال . 198297% ) مأ ولة  بـ 2و 

  تبقى نسبه السكان العائدي  ال ي  دشاةوا ال  الدعم النفس  اال تماع  كحا ة ذات دولوية قصوى تبقى عالية مقاةنة بعدد

 السكان النازحي .

   م  المواق  المحددة  2بادضافة ال  ذلك: تم ذكر مياه الورب والطبخ والغسيل والصرف الصح  كحا ة ةقم واحد ف %

 شخص عائد(. ,21807للعائدي  )المأ ولة بـ 

  تظهر البيانات بأن إحتيا ات العائدي  تختلف ع  دحتيا ات النازحي  ول ا فهناك حا ة إل  ادستجابة المستهدفة لتلبية

 إحتيا ات العائدي   للمساعدة.

10% 

الحصول على 
 مصدر دخل

26% 

 الدعم المالي 

49% 
 الغذاء

 | إحتياجات العائدون 9-4
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 2&1الملحق  –البيانات وملفات المحافظات

 البيانات المصنفة حسب النوع والعمر.

جداول محورية لكل من السكان النازحين والعائدين والتي تسمح باالاتا عا  على البيانات الكاملة وهذا يشمل  1يحتوى الملحق 
 بالحقول المضمنة داخل البيانات الكاملة إلنشاء بيانات محددة، 

محافظة يمنية تقوم على البيانات التي تم تجماياعاحاا حاول ا شاخاا   22محافظة من أصل  21على ملفات  2يحتوي الملحق 
وال يوجد ملف لمحافظة سقطرى  للفريق العمل المكلف برصد تحركات السكان. 11النازحين بسب  الصراع والعائدين للتقرير 

 حيث يوجد هنالك نازحين وعائدين نتيجة الكوارث الطبيعية فقط.

 

سابقا بيانات مصنفة حسب النوع والعمر على مستوى المحافظة استنحادا إلح  الحبحيحانحات  فريق العمل المكلف برصد تحركات السكاندنواء 

للفريق، م  ذلك معترفا بحدود البيانات الت  كافح الفريق لتبنيها وتطوير منهجيتها، وف  الفترة المحمحتحدة  8ادحصائية المنووةة ف  التقرير 

فقد د رى الفريق تقييمات مواق  متعددة الكتل. وقد ُضمنت دداة إعداد الملفات المحفحصحلحة  ح ه فح   حدول  7101م  دغسطس إل  سبتمبر 

عحائحلحة فح  كحل  71 م  البيانات المصنفة حسب النوع والعمر. و سمح   ا للباحثي  الميدانيي  بجم  تفاصيل دقيقة ع  النوع والعمحر لـح 

عائلة تم  م  العدد اد مال  للبيانات المصنفة حسب النوع والعمر. وتعرض البيانات  المصحنحفحة  71موق . وف  المواق  الت  فيها اقل م  

 ددناه حسب النوع والعمر م  بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء كخط دساس  للمقاةنة.

  

(.  تم إ حراء تحقحيحيحم 1كما تسمح دداة  م  البيانات المصنفة حسب النوع و العمر بتحليل دفضل لعدد متوسط م  األشخاص ف  كل دسرة : عدد )

موق  تستضيف إما نازحي  دو عائدي  دو كن ما فقد تم دخح   98711حيث تم زياةة   7101الموق  متعدد القطاعات م  دغسطس وحتى سبتمبر 

دفراد ف  كل دسرة  و دكثر ادحصاءات دقة لحألحسحر الحنحازححة والحعحائحدة ومح  ذلحك  1دسرة م  كل موق ، ونتيجة ل لك فان عدد  71عينات م  

 كعدد متوسط لألسرة. 2بالنسبة ألغراض ادستجابة التوغيلية  فقد دقرت ميكانيكية التنسيق الداخلية ف  الكتل  استخدام عدد 

ن   ا لألخ  بالحسبان انفصال دفراد األسرة بي  دسر النازحي  داخلياً/العائدي  وم  د ل إظهاة حقيقة دن شحركحاء الحعحمحل  ادنسحانح  يسحتحهحدفحو
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 المجتمعات المستضيفة  نباً إلى  نب م  النازحي  الداخليي  والعائدي .

إل  التوافق بي  منهجية تحتحبح  الحنحزوح  -و و عباةة ع  مجموعة عمل فنية ضم  فريق الحماية-يهدف الفريق المكلف برصد تحركات السكان 

الفريق المكلف برصد تحركات السكان ينف  اآلن منهجية ثابتة لتحتحبح  وددوات التقييم لتتب  حركات السكان ف  اليم . وبه ا الخصوص فان 

 النزوح ف  اليم .

 منهجية التقييم

نسان  ( كل شهري . و  ا يسمح دمدة الجولة الواحدة شهر تبدد ف  األول م  كل شهر، ويهدف الفريق إل  نور دحدث البيانات والمعلومات )المعتمدة م  قبل فريق  الكتلة ا 0يتم إ راء تقييم المنطقة ف   والت دوةية

 0 بتوفير وقت دداةة البيانات وتحليلها وةف  التقاةير.

يسمى النموذج الرئيس  لتتب   حركة السكان تقييم المنطقة والغرض الرئيس  منها  و تتب  وةصد تحركات السكان ف  اليم  لمقاةنحة وتحححلحيحل 

ومواةكة الخط األساس  م  المعلومات العامة بوأن النازحي  داخليا والسكان العائدي  حيث يتم  م  المعلومات ع  عدد السحكحان ومحنحاطحقحهحم 

 األصلية والمواق  الحالية ومدة النزوح ودنواع المأوى وادحتيا ات ذات األولوية القصوى ودنماط التحركات.

ان لسحكحيستخدم الفريق الميدان  تقييم المنطقة لجم  البيانات م  خنل شبكة واسعة م  المخبري  الرئيسيي , وباستخدام   ه الوبكة يتحم تحححديحد ا

 نحاتالنازحي  والعائدي  إل  ددنى منطقة  غرافية ممكنة توغيليا: الموق . حيث تحدد األداة المواق  التح  تحنحاسحب الحمحواقح  الحمحححددة  فح  الحبحيحا

 0التوغيلية العامة لمكتب تنسيق الو ون ادنسانية

ة نحطحقحيعتبر استخدام طريقة قياسية ومنظمة دختياة المخبري  الرئيسيي  الخطوة الرئيسية للتأكد م  دن البيانات الت  تم  معها فح  تحقحيحيحم الحمح

ثحلح  محمح شاملة وقابلة للمقاةنة م  الفرق المختلفة. وف  السياق اليمن  فان المماةسة المقترحة للفرق الميدانية والوركاء التنفي يح   حو اخحتحيحاة

 نلالمخبري  الرئيسيي   لكل م  المجتمعات المضيفة والنازحة وف  نفس الوقت االلتزام بالمبادئ ادنسانية والحيادية وعدم الحتحححيحز واالسحتحقح

 .التوغيل . و  ا ي كد بأن المخبري  الرئيسيي  ال ي  تم اختياة م  م األشخاص دكثر منئمة ومناسبة للتأكد م  التنفي  النا ح للمماةسة

يستخدم تقييم المنطقة كأداة لتحقيق وتحديث الخط األساس  للمعلومات خنل دوةة لمدة شهر )تسمى  والت( ، ويقوم الحكحادة الحمحيحدانح  الح ي 

 عحلحىينوره الفريق بإعادة زياةة وتحديث المعلومات شهرياً لكل المواق  المحددة مسبقاً والمأ ولة بالنازحي  والعحائحديح .  ح الء الحكحوادة  حم 

اتصال يوم  بوبكة المخبري  الرئيسيي  لديهم خنل كل شهر لضمان دن بيانات كل مكان محدثه، وبادضافة إلى  ح ا فحان الحكحادة الحمحيحدانح  

 يعمل بوكل متواصل للحفاظ على   ه الوبكة وتوسيعها م  د ل تثليث إضاف  دحصائيات النزوح الت  تم  معها.

وتهدف   ه اآللية إلى مواصلة تعزيز منهجيتها ف   م  البيانات لضمان التغطية الكاملة للبلد وتحافظ على تحديثات محنحتحظحمحة لحلحححفحاظ عحلحى 

  ودة البيانات. منهجية تقييم المنطقة    التحقق م  صحة ال ات ويقوي دقة البيانات م  خنل كل  ولة م  التقييم.



 19 

موق  فريد تستضيف نازحي  م  خنل إ راء مقابنت م  األشخاص الم ثري  الرئيسيي  م  شحبحكحه  088280( ,0ويحدد التقرير الراب  عور )

مح  األشحخحاص   7788,9واسعة تم تطوير ا والمحافظة عليها طوال دوةة الحياة التوغيلية للفريق. تم تقديم المعلومات المحجحتحمحعحيحة مح  قحبحل 

محافظة يمنية وتتمثل المديريات الت  لم يتم تغطيتها بالظهاة وغماة وحيحدان  77مديرية ف   999% م  9807الم ثري  الرئيسيي  والت  تغط  

 ومنبه وقطابر وش ا ف  محافظة صعدة، ونتيجة ل لك فاإن   ا التقرير يُّفصل دفضل التقديرات للسكان النازحي  وظروفهم حتى   ا التاةيخ.

 منهجية التقييم الفعلية.

 مسرد المصطلحات المنهجية. 

  و المكان المأ ول بالسكان بالنسبة ألصغر تقسيم  غراف  ف  منطقة حضرية، ح  وف  منطقة ةيفية، قرية. الموقع:  

 و شكل محس  وتفاصيل إضافية للموق  عادة تكون بنية دو مبنى، ويمك  دن تتضم  عحلحى سحبحيحل الحمحثحال ال الحححصحر الحمحداةس والمكان: 

 ة.ديدوالمبان  العامة األخرى والممتلكات الخاصة )المزاةع والوقق والبيوت( دو المبان  الغير موطبة / دو الخالية الت  يمك  دن ت وي اسر ع

ححيحث ُدةب المجتمعععي،  و شخص م  بي  األطياف اال تماعية ويعتبر مصدة  دير بالثقة ونقطة اتصال على الصعيد   المخبرين الرئيسيين: 

 األشخاص ال ي  لهحم تحأثحيحر/نحفحوذالباحثي  على االلتزام بالمبادئ ادنسانية: ادنسانية والحيادية وعدم التحيز واالستقنل التوغيل  عند العمل م  

شيخ قبل  دو إمام مسجد دو و ا ه محليه دو قائد مجتمعح  دو  المخبري  الرئيسيي : لضمان تمثيل واس  للمجتمعات المتضرةة. ويمك  دن يكون 

موظف حكوم  دو مرشد ا تماع  دو عضو ف  المنظمات غير الحكومية دو مدةس ف  مدةسة دو مدير دو موظف ف  الصحة دو مسحيحول دمح  

 الخ.

: يجب معالجة معانة ادنسان دينما و دت م  العناية الخاصة بالسكان األكثر ضعفاً مثل األطفال والنساء وكباة الس ، ويجب اححتحرام اإلنسانية

 وحماية كرامة وحقوق كل الضحايا.

 

 : يجب تنفي   م  المعلومات دون ادنخراط ف  عداءات دو إتخاذ مواقف مخالفة ذات طاب  سياس  دو دين  دو ديديولو  .الحيادية

 

: يجب دن يتم  م  المعلومات دون التميز على دساس: األصول العرقية دو النوع دو الجنسيحة دو الحردي السحيحاسح  دو الحعحرق دو عدم التحيز

 الدي  ويجب دن يسترشد تخفيف المعاناة باألخباة كما يجب إعطاء األولوية ألكثر الحاالت استغاثة. 

 

: يجب دن تكون المماةسات ادنسانية مستقلة ع  كل األ داف السياسية دو االقتصادية دو العسكرية دو دي د حداف دخحرى االستقالل التشغيلي

 قد يحملها دي شخص فيما يتعلق بالمناطق الت  يتم تنفي  المماةسات ادنسانية فيها.

 

 

 

 

م  الصعب الحصول على معلومات شاملة بوأن النزوح الداخل  وحركات العودة ف  اليم  وعلى الفريق المعن  برصد تحححركحات السحكحان دن 

 يوا ه بوكل منتظم تحديات مختلفة قد تعيق الجم  السلس للبيانات ف  بعض المناطق وتتضم    ه التحديات وليس على سبيل الحصر:

عوائق الدخول نتيجة تد وة الوض  األمن ، التواصل المووش  م  المخبري  الرئيسيي  دو م  الوركاء، وسائل المواصنت المحححدودة نحتحيحجحة 

 االةتفاع الكبير ف  دسعاة البنزي ، التغيرات ف  عنقة األشخاص ال ي  لهم تأثير دو نفوذ بسبب انعدام األم  والعوامل األخرى.

 :التحديات والقيود المنهجية
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 :تحركات السكان وجهات االتصال خدمات الفريق المعني برصد 
 

 يهدف الفريق إل  ادبنغ ع  االستجابة ادنسانية ف  اليم  م  خنل تنفي  التعقب المخصص للنزوح/للعودة

وعند الطلب سيكون الفريق مستعدا وقادةا على 

إنواء بيانات تعتمد على طلبات محددة كما 

يمك  للفريق طباعة خريطة النزوح وملفات 

على وةق  7المحافظات المضمنة ف  الملحق 

 بكافة األحجام..

 وباعتباة ا نهجا قائما على المخبري  الرئيسيي  ، فإن المعلومات الت  تم  معها للتحليل ف    ا التقرير توفر بيانات إةشادية ع  حركة

قييم و تالسكان ف   مي  دنحاء البلد. إن تقييم المنطقة ليست عملية تسجيل دفراد  دو دسر، دو ةصد للحماية، دو تقييم احتيا ات متعددة الكتل د

 البنية التحتية / الخدمات،  على الرغم م  دنها تسعى  ا دا لتوفير الخطوط األساسية لإلبنغ ع   وقت الحا ة لجم  البيانات والتحليل،

 والمطلوب  و المزيد م  التقييمات للحصول على بيانات صحيحة وموثوق بها دستخدامها ف  التحليل ادحصائ .

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون   المنظمة الدولية للهجرة
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