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االقتصادية المستجدات  
في اليمنواالجتمـاعية   

 أولاً  
 

   للنزوح  العام الإطار
 

 اليمن  في النزوح واقع
 

  الـــإنســـــــــانيـــ    الـــاوضـــــــــا 
 ن داخليا  للنازحي  والاجتماعي 

 

 الـــاقتصـــــــــاديـــ   الـــاوضـــــــــا 
 داخليا    للنازحين

 

ــت ا    الدولي  والدعم  الاســــ
  في   داخلـيا    للـنازحين  المـقدم
   اليمن

 

 والمعال ات  التحديات  أهم

 ثانياً  
 

تنشأ أزمات ألننوح أي ألنقت ألنالن أتيجة ألنديديأا ألندقلا ألنتيالطة أاناتألنراح أحلنرأالتت أ       
حلننوح أي ألنجت أأأأ.حلنيغجال ألنتنتخج ،أحتيمألنتسأأياالاألناأأجتسأأ أي ألنديديأا ألنيحاأحاناتألنجت 

لعأحإنأكتنأحاتأطدينتأا ألنرا أحلنرأأأأأأاأأ2014ن أنجاأأأأأأ أزما أايدطا أياخأطتتأخطوي ألاحمألندتمأأ
لننوح أكأ ماأ أإتاأأأأأأأتتجأ أن أدهااأختاأنأإنألنويادأحإتتأتأدتيأيأتأتادااأتأنتأتأتتأ أنأإلألنيأتاد أتيجةأ أنرأتن أأ
تيمألنتسأأأياالاألناأأأجتسأأأ ألني أتتنأأأياتألنجت أختاألنداقضألنتتلأأأج أأإلأأأتي أإن ألن قلا ألنةتجدج أ

جاألنةقت أحجثأزض ألناأأأجقاأحاناتألناأأأجقاأحلنوجاأأأتتت ألني أزياأأأ أإن أتوح ألن سجاأا ألناأأأ تنأ 
حلنوجاأأأأتتت أي ألنجت أإن أتوح ألن نأأأأاتاأنطتادألنستتج أتيجة أنطاأأأأجقاألني أماي ألنديديأا أزاتك أأ
إدقلءألننأتمحج أاتأتأزضإأإن أمدأتضدألأأأأأأدوا أحياأيلتا أناأأأأأأتأ ألندج أحارأيحضدأ أحرأأأأأأقنا أتط أ

ااأأأيقإألننوح ألنيلخط ،أحارألاتوتعأتيضأحلنجت أتري ألنتاتت ألنالطد أي ألندتن أا أحجثأألنتاأأأتتيل ،أ
ضالسأأأأأأأ ألنقلأأأأأأرأأيأنتأ أا ألنأ نتجأ أطت أتنأ2021اطجقنأتأتم أتأتمأأأأ4.2لننأتمحج أي ألنجت أإن أزكساأا أأ

لنتميتتت أحلنتتيرأتض أناإنألنوة أكقتاتأا ألنوةت ألناأدجو أتيجة أاريحضد أحرأقنا أتط ألنايات أأ
شأأ  أنأأت أكتا أتط ألنتاأأتتيل ألننتاأأتتج ،أإلأأتي ألن سأأتسأأج أحيايلتا أنترأأتضاألنيخ أحلتيتتضن أط

إن أصأأأأأدقط أإضاتما أي ألنتةيتدت ألنتاأأأأأجو أا أزم ألنقصأأأأأقاأإن أحطقاأااأأأأأييلا أتراأأأأأ أا أ
أ.زحلتتا ألنتتيرتضد أحتتن أطالاجأنطي جفأحضاةا أي ألنتةيتدت ألنتاياجو 

 ألنرا أحلنرأأأأأأالعأإ أدى اأتط أكتأتأددأتت ألننأتمحقنأا ألنياةجاأحلنياحجأ ألنااأأأأأأا أكأ حأيأتأيلتجأت        
لسأياالاألناأ تنألنتيتجج أحدتمأاتتنأادأحجتدألن لوتاأحلنناأتءأححاا أي ألنيدطج أحلنرأر أحلناتتد ،أ
حتشأأأأايألنديديأا أانتليألنجت أاقمت أتوح أكتجادأطاأأأأتوألنرا أحلنرأأأأالعأحتيمألنايادأتط أحتتد أأ

ا أماأ أزخاإأننأتاألننوح ألنأتخيجأتا ألننأتتجأأحأأ.لنتأيتجج أي أتطأاألنتنأتليألناادتأ أا أخةقمألنتقلماأ 
ت أنأأأأدقاألناأأأأ تنألنتيتجج أطتناقمأحلتديلمألن ا أاتتأدىض أإن أتوححا أا أانتلاا أإن أانتليأأ

أ.ديقياأيجاتألنتسياالاأحلن ا 
نإلأيننأنإلألنديضأداأأأأأأطخألناأأأأأأقءأتط ألنقلأأأأأأرألندتمأنطنتمحج أححاك ألننوح أطاأأأأأأتوألن قلا أأأ        

تي أإن ألسأأأيداللألنقلأأأرألنتتيرأأأتض أحلنتميتتت أنا أحلنيت ألننتاأأأتت ألنتايمأناإنأحلنرأأأالع،أإلأأأ
 .لنوة ،أارأإطالمألنيريدت ألني أتقلماا أنطترثأت أحطقاأحإمالءل أنتدتنةيات

تقضألني كجيأتط أزنتج ألنتسأينتضأتط ألنترأتضاألنقلنج أيجتتأديدطيأطتجتتت ألننتمحج أأأألنايتم،ي أأحأأأأأأأأ
أ.ارقاتط أحم ألن

 

 ثالثاً  
 

 رابعاً  
 

 خامساً  
 

 سادساً  
 

 في هذا الإصدار الافتتاحي 

 *الحقائق والمؤشرات

لنأرأاأأأت أيأأأأ* نأأأإنأ مأتأجأرأ
 . حلاضدأي أ نتدتأنإلألنديض
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 المفاهيم 
اناتألن نأأأأاتاألنإد أداقلأأأأقتاتأحتغجاأحجتدألننتاأحتايضنتأحجثأدوايأأدديألننأأأأأأأأأأأوح ألنيلخط أا أزصأأأأدوألنيةتا ألني أددتت أأ        

لننتمحقنأانتمنا أحدويايحنألنررأأأقاأتط ألن ا أحلن اتنأحلن الا أحكإلأسأأأت ألندج ألن اد ،أحتط أحم ألنارأأأقاألن لوتاأحجثأت قنأ
حتديألنناأتءأحلنويجت أزكساألنوةت أادتتتدأأأألنيةاط أ ل أحل دأتواأج أنأيديدأحصأتضا أاتتأدىض أإن أتقلتوأصأرج أحتواأج أتى اأتطجا ،

ا أآ تاألننوح أطاأأأتوأتدالأأأا أنطدنفألنةاأأأي أحلنتسأأأيغتاأتر ألنيايديأحنتأداأأأيةجرأ ححألننتتت ألنن  أت أتتدت ألننوح ألني أتةطوأ
ضأي أمتجرأزترتءأاطجقنأنأأأايأي أحتن أيالاأا ألننولتت ألنتاأأأطر أحلنتلأأأةاتأأ59.5نا أادتتتدأحاشأأأتك أكتجادأحجثأددج أزكساأا أ

لندتن أح ناأمالءأتاتا أزحأضدنا أزحأمناأأأجيا ،أإ أن أتديأطجقتا أتشأأأ  أات ًلأآانًتأنا أكتتأن أتديأح قاتتا أتتضادأتط أزنأتقياأ
ني قنأأأاطجقنأت ألناأن ألناأتطا أ8.3اتتًتأتجتسأجًتأي أزتيلضألننتمحج أحلنتمةج ،أحجثأملضأتيضن أطنرقأأأ2014نا ألنرتتد ،أإ أنأايألندتمأأ

أ.1طإناأزتط أمدتضدأسنقد أتط ألننلتق

طأ تأ ألتياأتاأأأأيعرف النزوحتاأتأتايطفأطأ خيتمأحأيحضألاأتك ألنيناأ أحجأثأأزإنأتأأأأمفهوم الل وء والنزوححتط ألنا  أا أتشأأأأأأأتطأ أأ        
لنتتياتاأإن أزاتك أزكساأزاتتًتأألن نأاتاأا أزاتكنا ألن صأطج أإن أزاتك أزخاإأطاأتوألنرأالتت أزحألنراح أزحألن قلا أحلني أتةتان أتط أ
تط أزتا أأأأويعرف الالجئون،أأأطغضألننهاأت ألنت أتنألنأإ أداجتقنأيجأ أااجتأت ألحأتةتدأت ألحأطجق ألنأتدةأتاألحأنأيإألنتةيترألنتاأأأأأأجف

زنأأاتاأتتاحلأحيحضلأضحنج أحادالأأقنأناةاألنتلأأةاتضأي أططين ألن صأأط أزحأحتدقلألأأرج أن ،أي أحج أزنألننتمحج أن أدةيتمحلأحيحضلأأ
ضحنج أحن نا أياحلأزداأأتأا أضدتان أناأأتوأا ألن سأأتت أحلننوح أزحينت،أح تنتًتأاتأدواألننتمحقنأا أطجقتا أن سأأتت أتيشأأتط أارألنتمةج أ

يتننتمحقنأن أددتاحلألنريحضألنيحنج ألطتًتأنطةقءأأ.،أن نا أنجاأأأقلأنتمةج ( أااأأأطر أحلتييلءل أتط أحاققألننتاأأأتنأحكقلا ألتجدج تولتت)
حطتنيتن أدنهاأإنجا ألناتتقنأتط أزتا أي أحتتد أح قايا أحي أنقأزنأنإنألنر قا أكتت أي ألن  طوألناأأأأتوألنإ أضيدا أنتتياتاأأ

أ. 2 ا أزاتكنا ألن صطج 

 

 النازحون وحقوقهم في المواثيق الدولي  والتشريعات الوطني  
أزنأألنتمةج أإنأتأأطقلأأأأأأرأألنتيدطاأ أأ1951أأتأتمأألتوأتتجأ أأتدأتضاأألننأتمحج أأتيةاقأنطرتأتدأ أححاققأألتوأتتجأ أأتط ألنا  أا أزتأ أنأتأتقمأي        

أألنأيحن أأألناأتتقنأأ:حن أألناقلتج ،أأا أأاةتقتأ أأطتقمأوأأدنوحقنأأتنأياأتأألنرتأتدأ أأنا أأحدقياأألننوح أأا أألنأ نأأأأأأاأتاأأدرت أألنأيحن أألناأتتقن
ألني أألنيلخط أأطتننوح ألنتيدطا أألننانأتضد أأااأط،،أحلنتتتض أتولعأأحتن أأي أألننتاأتت أألنيحن أألنقلن ،أحلناتتقنأأحلناتتقنأألننتاأتن،أأنراقق
أحتتد أتط أألننتاأأأأتت أألنيحن أألناتتقنأأنينطنأأأأأأأأأأوح ،أحدأأاريضدأمقلتوأأطشأأأأ نأأاوجيدأأإانأأأأتضل أأتقياأحلني أألناتتقتج ،أأنإد أأتط أأتاقم

أ.لنديل ج ألن تتتاأي أاتتنادأأدشتاكقلأزنت أأنادة أأايتجج ،أطرويا أحز نتءنأألننوح أا أألنا تن

أأكتنأأأإ لأأإنتألناأأ تنأتوح أأحدرهاأألناأأ تن،أأتوح أأضحنأأنأأ ءأك أحتت أأزحنتأألنرجطقن أي أااتتأأضحالأألننتاأأتت أألنيحن أألناتتقنأحدىض         
أننوح أاناةج أأسأأأجتسأأأ أزحأألننةتقأأحلسأأأد أسأأأجتسأأأ أألتتتعأأحدشأأأ  أأزتواأأأا ،أألنتيتجج أنرتتد أأزحأتااد أتاأأأ اد أأن  اللأألأأأاحادتأأ نا

أ .3لننتاتتج أليأمادت ألنيتاداأأنإلأضحنألنتيتجج 

تاأأيمأتدادوأأًتأنطشأأايألننأأتم أضلخطجأأًت،أحترأأيضأحاقتأأ أأتتس ألنتتتض ألنيقمجاج ألنتدجتاألنيحن ألنا جمأحقاألننوح ألنيلخط أحلني أ        
أتتن،كتتأزتاأأأتأأ .طدأأأيألننوح أ ت تط أحطأأأقاأضلأأنطررقاسأأأدج أأأأحختن أحز نتءنأأأ أتتأأأ ألننأأأوح أألنتاتتيدأأحتايدأأأ أأأحتتدياتلنيأأأ أدةأأأوأ

لنيأأ أتايااأأتأأأأطتنتاتتيل ألننتاتتج أألنتاتتة ا جا أألنأألنتتتض لننتمحج أضلخطجأأًتأحتقلأأ،أأأأنرتتد لنا جا أأألنتاىحنج لناأأطةت ألنقلنجأأ أأ
أ.4 لنةاأت ألنيحنجأ أح جاألنر قاجأ 

حتدج ألنتتتض ألنراققأحلناأتتتت ألنا جاأ أأأأ.اتيزأنأتاط أا أحجثألننةتقأ30حتي نفألنتتتض ألنيقمجاج أطشأ نألننوح ألنيلخط أا أ        
حااأأأأتتيتا أز نتءأييادألننوح أحز نتءأتقضتا أزحأإتتضدأتقلجنا أزحأإتتضدأأأديا ححتتألنااأأأأا  ل ألنرأأأأط أطرتتد ألن يالضألأأأأيألننوح أ

أأاده أتقلتأيأحدتوجأأأ.تةاأأأأأأأيأحتيويأارألناأتتقنألنأيحن أنراققألنأنتاأأأأأأأتنأحلناأتتقنألنأيحن ألنأنتاأأأأأأأتت أألنتةيتر،أحلني إضاأتما أي أ
حنقأ،أأىكيأطإناأتط ألنغالألنتشأأيااأن تألناتتقتج حن أتأألننتاأأتن،حاتتض ألناتتقنألننتاأأتت ألن سأأتسأأج أحلناأأتتتت ألنا جاأأ أنراققأ

أأأ.حتتد ألنرجتدأحلن الا ألننتاتتج 

 
أأأand-sniger/refugee-southern-outbreak-latest-contain-working-stories/cholera-and-centre/news-me.org/ar/media-https://www.msfزلتتءأطتأحيحض،أأأ1
 أأprotected.htm-displaced-s/overviewperson-displaced-persons/refugees-law/protected-and-https://www.icrc.org/ar/doc/warلنطةن ألنيحنج أنطرطجوألن حتا،أأأ2
 . لنترياألناتطيأأ3

أأأ/https://www.fmreview.org،أااكوأضالست ألنتمةج ،أمتاد أزكاوقاض،أأ2018زكيقطاأأ59تشاحنأتتاًتأتط ألنتتتض ألنيقمجاج أطش نألننوح ألنيلخط ،أتشادألناةادألناااد أأ4

 الإطارًالعامًللنزوح: أولاً 

https://www.msf-me.org/ar/media-centre/news-and-stories/cholera-working-contain-latest-outbreak-southern-niger/refugees-and
https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons/overview-displaced-protected.htm
https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
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تتن ألنيحاألنديديأا ألناقلتج أحلناأأجتسأأت ألنقلنج أحقاألن نأأاتاألننتمحج أضلخطجًت،أإ أأأ1998حانإأإلتقأنإنألنتتتض أي ألندتمأأ        
أ27حقاأتقلتج ألننتمحج أحلناأجتسأت ألناتصأ أطا ،أحتاأ ألناتتيدأأأأتًأاري  أتتنتجأألقا ألنتوقلأج ألناأتاج أنشأىحنألنتمةج أتتتيدأطجتتت 

م،أيدط ألنا  أا ألنتتيشتاألندتنت أنطاقلتج أحلناجتست أاتملاأننتناأ جت أنطاقلتج أأ2018أأ-1998سجتس ألقا أختاألنويادأأ55تتتقتًتأح
 حسأأخأكقتاتأزكساألنتنتليأت  الأطتقمت ألننوح ألنيلخط ألنةيديدأأحلناأأجتسأأت أي ألن اتك ألني أن أط امألنرتم أنات،أاناتألنشأأاقألن

،أإلأتي أإن أاده أأ2013حلن خاإأي ألنجت أأأ2008تيجة ألننولعأحلندنفأحجثأنتأتقميأسأقإأسأجتسأيج أنطنوح ألنيلخط ألن حن أي ألندالقأأ
توألنا جمأنطنوح ألنيلخط أايةتنط ألن سأأأتت أأنإنألناقلتج أحلناأأأجتسأأأت ألنتاأأأةط أي أتتتيدألنتجتتت أتريضأزنألننولعأحلندنفأنقألناأأأأ

أ. 5 لن خاإ،أاناتألننوح ألننتتجأت ألندتطجت ألننتتت ج أحلن قلا ألنةتجدج 

ضحن أات أحلما أاشأأأ ط أأ40زضخط أأأأ2017حتط أااأأأيقإأتنوجإألنتتتض ألنيقمجاج أتط ألنتاأأأيقإألنترط ألطييلءأا أانيرأأأفأ        
تشأاددجًتأارطجًت،أحتيأز جا ألنتاتحمأحقاأايإأتةت أإضختاألناقلتج أحلناأجتسأت أتط ألنتاأيقإألنترط أإنتأزنأأ69لننوح ألنيلخط أحقلن أ

لناأجتسأ ألنقلنج أي أأأأ:ننتناأتيضلأزت أا أ طثأنإلألناقلتج أحلناأجتسأت أت أتنوجإنتأضحنأاقلما أاشأ ت أكتجاد،أتط أسأتج ألنتستا
ج أحتنيأتط أزنيلمأحللأر أنرتتد ألننتمحج أإنتأزتاتأتويااأنطايال ألنر قاج أتط ألنينوجإأألنجت أتإكاأإنأتال أاامدج أنطتتتض ألنيقمجا

أ:حيجتتأدط ألسيداللأنتا أناإنألنتتتض أحلن نيلمأ.6تهاًلأنتسيتالاألنرا أي ألنجت 

 نازحين في اليمن ل المبادئ التوجيهي  ل
أأ2013تتن ألنجت أي أدقتجقأأأ2013كساأا أترأأأأأأفأاطجقنأحي ألندتمأأارأحصأأأأأأقاأتيضألن نأأأأأأاتاألنإد أياحلأا أضدتان أتاأأأأأأاًلأن         

 مالءألنرأأالعأحلندنفأحلن قلا ألنةتجدج أحلنتاأأتتيدأي أح أاشأأ ط ألننوح أي أنتدتنة ألننوح ألنيلخط أي ألنجت لناأأجتسأأ ألنقلنج أ
أأأ.لنيحن ،أحتيألتيتاتاتألنتوقلج أزتاتأخةقدأزستسج أإن ألن اتمنإنأ

إن أحتتد ألنتيتجج أا ألننوح ألنيداأأأأأأو أأالهدف الاوللناأأأأأأجتسأأأأأأ أتط أتراجيأ ت  أزنيلمأا جاأأأأأأ أحديتس أحتدت أنإنأ        
تقيجاألنرتأتدأ أحلنتاأأأأأأأتتأيدأنطنأتمحج أز نأتءألننوح أحضت ألنتةيتدأت ألنتاأأأأأأجوأ أأأالهـدف الاـانيحلنأتسأأأأأأيدأيلضأنأ  أتوح أاريتأ ،أزاأتأأ

حلنتةيتدت ألنتياأاادأحلنإ أدشأت أحيألنررأقاأتط ألنتاأتتيل ألن سأاد أحلنييادوأنشأغ ألنقلت فأحلنيخقاأي أطالاجأزخاإأارأتت أ
تضألنهاحمألنتت تأ أنطقصأأأأأأقاأإن أحطقاأآانأ أأإن أإدةأأأأالهـدف الـااـل نتاأأأأأأأتتأيدألنتةيتدأت أتط ألنيدأتي أا ألننوح ،أطجنتأتأديتسأ أأ

أأأ.حتديأنإنألناجتس أإحيإألنآنجت ألنقلنج أحلني أتةتيألنتتتض ألنيقمجاج أنطنوح أكتتأت ألنننتادأااتاتًأأ.7حلقتج أحضل ت أنطنوح 
أ:2013ألنجتنج ألنةتاقاد أي أألنيلخط ألننوح أأنتدتنة ألنقلنج أألناجتس أنإنأتط ألنتات ود 8حيجتتأدط أزن ألنتتتض ألنيقمجاج 

لنتاأىحنج ألنا جاأ أتةتنألننتمحج ألنتاجتج أي أاقلترألسأياأتي أأاتسط أطتنقحيدألنينوجإد أنطنتمحج أتيرت ألناأطةت ألنر قاج  .1
 أألننتمحج ،أحدةوأتايد ألنيت ألنتنتسأأوأنيت ج ألناأأطةت أا ألنتلأأةتعأطتاأأىحنجتتاتأطشأأ  أيتت ،أحتايد ألنرتتد ألناأأاحاد

أ.حلنتنيتتمأطايتنج ألننتمحج 
حدةوأإنأأالاألنامتاأحلنناأأتءأحلنويجتنأأأأ.تديتاأاشأأتاك ألنتاجتج أي أاقلترألسأأياأأتي ألننتمحج أي ألناالاألنتةيتد ألأأاحاد  .2

حلنويجأت أا أكأ ألنأ تتأتاأحلناطوجأت أي أنجأتكأ أإضلادألنتالكوأحلناأيادأتط ألنتشأأأأأأأتاكأ أطوأتتطجأ أا أزمأ أطنأتءأ ايا أحتشأأأأأأةجرأ
 .ا أي أتريديأحادتنة ألحيجتمتتا أحتت ج أحجتتا اشتاكي

 .تايطفألحيجتمت ألنتاتتيدأحااتحمألنرتتد أي أاقلترألنتسياتي أتط ألنتيإألنارجاأحلنتدجي .3
دنتغ أزنأد قنألنتاجتقنأي أاقلترألسأأأياأأأتي ألننتمحج أتط أضالد أطتنايات ألنتيتح أحكجوج ألنقصأأأقاأإنجات،أحدةوأزنأت قنأ .4

لنيقمدرأايأتحأ أكتأتأدةأوأزنأتات أآنجأ ألنيقمدرأيةأت أ ح ألنأتحيجأتمأت ألناأتصأأأأأأأ أنياطجأ أيااألندنفأحسأأأأأأقءألنتدأتاطأ أأتاأتمأأ
 .حلنتسيغتا

اسأ أ)دةأوأحلأأأأأأرألناةخأنطةقلا أناأأأأأأجنأتادقنأت ألننوح ألنتايطوأ ألنتت نأ أاسأ أخةخألن قلا ألني أترأي أطشأأأأأأ أ أانيه أأ .5
 (.لنوجاتتت 

حج أزااًلأطتنغألن نتج أنةقضدألنرجتدأحن الا ألنتاجتج أيجاتأحدةوأزداأأأأأأتأإتيلضألنتاجتج أتديتاأإضلادأاقلترألسأأأأأأياأأأأأأتي ألننتم .6
 .نرجتتا أطديألتياتءألننوح 

إلأتي أإن ألنتسأينتضأنديضأا ألننانأتضل أحلنيناأجيأارألناأطةت ألنر قاج أنيريديأاقلترألسأياأتي ألننتمحج أحمترألنتجتتت أنيريديأأ        
أأ.ةتتت أحإضلادأاقلترألننتمحج أحايتطد ألنتسيةتط أحلتتنألنتشتاك ألنتةيتدج أتط أاايقإألنتقترلنتحيجتمت أايديضدألنا

أإضلادأ-أم2009أناأأأن أ(454)أات ألنقمالءأاةطمأا جمأطاالاأأإتشأأأت نتأت أحلني أ-ألننتمحج أااجتت أأننضلادأألنينوجإد ألنقحيدأحتيقن         
أأحانهتأت أأحلنةتدجأت أأحلن نطجأ ألنر قاجأ أألنةاأت أا أأتيضأأارأأحلنيناأأأأأأجيأأطتنتسأأأأأأيدأتت أألننأتمحج أااجتأت أأي ألندتأ أأحتنهج أحتشأأأأأأغجأ 
أ.لننتمحج أأتقلميأزاتك أي ألنترطج أأحلناطة أألنتيت ألنتةيتر

 
 ./https://www.fmreview.org،أااكوأضالست ألنتمةج ،أمتاد أزكاوقاض،أأ2018زكيقطاأأ59تشاحنأتتاًتأتط ألنتتتض ألنيقمجاج أطش نألننوح ألنيلخط ،أتشادألناةادألناااد أأ5
 . لنترياألناتطيأأ6
أأأ/html6956c0f51/7/2013https://www.unhcr.org/ar/news/briefing.حملادأحاققألننتاتن،أحلنتوقلج ألناتاج أنألا ألنتيريدأنشىحنألنتمةج ،أأ 7
 أhttps://www.sheltercluster.org/response/yemen،أإضلادألنتاجتت أحتناجيأزتشةي أ/حلنتقلضأ جاألنغإل ج أكيط ألنت حإأأ،أ2017لنتتتض ألنيقمجاج أنتقلترألننتمحج أ 8

https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2013/7/51f0c6956.html
https://www.sheltercluster.org/response/yemen
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 للنازحين داخليا   العامالوضع 
مالءأتينقاأزحلأأأأأأتتا أتيجة ألندقلا ألناااد ألني أزض أإن أتااأانتلاا أأتديأية ألننتمحج أطشأأأأأأ  أتتمأا ألنوةت ألناأأأأأأدجو أأ        

حانتمنا أحخاأأأتادأارأأأتضاأضخطا أاتتأدةدطا أتالأأأ أنطتاتلاأحلنيايديل ألنتاأأأيتادأطشأأأ  أكتجا،أحجثأددج أزكساأا أترأأأفألن سأأأاأأ
الكوأمتتتج أحاتتت أتتقاج أحخجتمأانا أددجشقنأي ألاحمأنش أي أاايقلنت أتشقل ج أحاأأ%35لننتمح أي أااتك أاىماد،أطجنتتأأ

طج أتنيناأ أأتهاًلأنطتاأتلاألنأ انجأ ألنتاتتةأ أطأألنيداجأيأألننوح أي ألنجت أطتودأيأا أأتياأأأأأأ أزماأ أأح. 9حانا أا أددجشأأأأأأقنأحي أي ألندالء
 تط ألنتيقيادأأياأأأأًتأت أزنأزما ألننوح أتشأأأأ  ألأأأأغةًتأتط ألنتقلاضألنتقمقضدأحزتهت ألني،أأانتليألننوح أحانتليألسأأأأياأأأأتي ألننتمحج 

ت  جال أكتجادأتط ألننتمحج أأ(19-كقيجي)نطتةيتدت ألنتاأأأأجو أحلناجتك أ ل ألندتت أطتننتمحج أتط أحيأسأأأأقلء،أكتتأكتنأنييلتجت أمت ر أأ
لنايات أأسقلًءأا أحجثأتاطيألنتقلاضألنتتنج أنطتنهتت أحلناجةت أ ل ألندتت أطتننتمحج أحتياتاتأتط ألنينا أحتايد ألنن ت  ألننتاتتج أح

لندتا ،أزحأا أحجثأيااألنيخ أحسأأأت ألندج أنطنتمحج أزحألنيرقدت ألنتتنج أا ألن تتا أحلن صأأأيتتءأحطتنإل ألنتغياطج أانا ،أياأأأًتأت أ
 أ.لاتوتعأزسدتاألنغإلءأحلنايات ألنتايطو ألني أدريتماتألننتمحقنأحلنتةيتدت ألنتاجو أتط أحيأسقلء

أ(1)لنشأأأ  أأي أأ(لنياكجت ألندتاد أنطنتمحج )تلاألننتمت أت أحتنت ألننوح أا أختاأتيترأتقتج ألننتمحج أأكتتأدت  أاتحه أحيدألنتا        
طتدن أتاكوأحتنت ألننوح أطج ألن لوتاأحلنشتت ،أحجثأأ(تتاتًأأأ29زت أا أأ)حجثأدتحظأزنأتاكوأحتنت ألننوح أي ألنوةت ألنا تتج ألن ت أتتاًلأأ

،أ%24تاأأت ألنويجتن،أطجنتتأتشأأ  ألنناأأتءأأأأ%أأ26،أح%27طجًتأن أا ألنناأأتءأحلن لوتا،أحتشأأ  ألنويجت أا ألننتمحج أضلخأ%70إنأزكساأا أ
سأأأأنقل أا ألنرا أحلننولعأإن أمدتضدأأ7حجثأتاأأأأتت أأأ.10،أاتتأددن أمدتضدأحة ألنتاتلاأتط أحجتتا ألننواأأأأج أحلنةاأأأأيد %23حلنامتاأأ

تتس أاشأ ط ألنتكيهت أي ألنت حإأأزحألنتاأتتيل أكتتأأسأج أن ألنايات ألن سأتلأدوا أحطتنيتن أزض أإن أمدتضدألسأيتدتضن أا ألنقصأقاأإ
اأأتءأطشأأ  أختاأأزخةاأاشأأ ط أدقلمااتألننتمحقنأحطتنإل ألنناأأتءأحلنويجت أانا أتهاًلأنتتيشأأتاألندنفأي أنإنألنتةيتدت أحتدالألنن

أأنطدنفألنةاأي ،أإن أمتتوأطاحمألن سجاأا ألنتشأتك ألنتتيرأتضد أحلنتميتتتج أكيوحدجألنرأغجال أحإمتتاألنويجت أحلن لوتاأتط أتااألنيدطج ،أ
أأ.إن أمتتوألننهادألن انج أتةتنألننتمحج أا أتت ألناطةت ألن انج أي ألنتةيتدت ألنتاياجو 

رألنتاتشأأأأأأج أحلنإد أحنتأداأأأأأأيسن أا أ ناأاةيت        
ا أس تنألنجت ألنإد أددجشقنأختاجأأأ%10دتسطقنأحقلن أأ

لناجأتكأ ألنأتميتأتتجأ ألناتطجأ ألنياطجأيدأ أحي أاةيتدأت أ
كتجادأا ألنتينألنتيااادأا ألننولعأطتتأي أ ناأارتيه أ
تينأحتدوأحلنريديدأناأأأنقل أتيديد،أحتيأزضإألننولعأإن أ

لن ا أ حجأأأثأ ضدأأأتان ،أ ا أ انا أ لن سجاأ تاأأأأأأيتدأأأيأأيالاأ
لسأأأياأأأتييا أا أتت ألنتةيتدت ألنترطج أطاأأأتوألنيرجوأ
لنأتميتأتت أزحأنأ تا أكةتاأ أاغطاأ أترأوأزنأتدج أي أأ
تةتدأأت أخأأتصأأأأأأأأ أدأأ نوقتاأأتأحنأأتأدا تقنأي ألنأأتتأأياأأتجأأ
لنأأتميتأأتت ،أحطأأتنيأأتن أا ألنتام،أزتا أددجشأأأأأأقنأي أأ

حدقلم أأأأ.11زاتك أتتا أحلاحمأادجشأأأأأج أزخاإأ جاأنت ا 
 أحلنتانقنأزداَتأتريدت أكتجادأمالءألن ناتاأ ححألننتتت

لننوح أي أل ألنارأأأقاأي أترأأأتج أحتنوجإألنتاأأأتتيل أأ
لننتاأتتج أحلني أنتأتياأت أطشأ  أاناة أإمالءل أكتيج أ
نياأأأأججاألنقصأأأأقاأحلناتادألنتنتسأأأأت أحطتنيتن أيننأيااأ
لنررأأأأقاأتط أسأأأأت أيدتن أن اأأأأوألندج أتديأاريحضدأأ

اأأأأ أا ألننتمحج أنتأأنإح ألننتتت ،أإلأأأأتي أإن أزنأكتتاألن
دررأأأطقنأتط ألنتاأأأتتيدألن تيج أتيجة ألأأأدفألنيقلصأأأ أأ
ادا أنتداي ألحيجتما ألناتصأ أا ألنرتتد أحلنتاأتتيدأأ

أ.12لننتاتتج أحلنيريدت ألنتيدطا أطدتطج ألنينا 
أ

 
 أأweb.pdf_AR2020files/IDMC_GRID_Global_-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal_،أ2020لنيااداألندتنت أحقاألننوح ألنيلخط أأأ9

 .،ألن حتشت،ألنجت 2021ح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج ،أيتالداأأ10
 .لنترياألناتطيأ11
أ.لنترياألناتطيأ12

 واقع النزوح في اليمن   :ثانيا  

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

ريه
عم

ت ال
فئا

ال

الرتكيب الهرمي لعدد النازحني بحسب (:1)الشكل
م2020الفئات العمرية للعام 

الذكور  االناث
 .2021المصدر: النظرة العامة لالحتياجات االنسانية، اليمن، دورة التخطيط للبرامج االنسانية فبراير 

 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/IDMC_GRID_Global_2020_AR_web.pdf


 

 

 المست دات الاقتصادي  والاجتماعي  في اليمن

5 

 مأ2022أأ–دنتداأأأ(68)لنديضأ

كجطقايال أا أانتليألنتنيتتكت ألنتاط،أأأ5انا أتط أطديأأأ%48اقتدًتأنتسياتي ألننتمحج أأأ1,594اطجقنأتتم أي أأأأ4حديقلميألنأأأأأأأأأ        
حطشأأأأ  أتتمأددج أاتأداتا ألنتطجقنأتتم أي أزاتك أأأ.13ا ألنتقلترألنتيناط أ%41حددج ألننتمحقنأنتسأأأأجتتألنةتتتت ألنتاتشأأأأ أي أأ

أ%28)حاأأاد أي أااأأتك ألنندةتاأزحأطتنتسأأياأأتي أأأ انا أي ألنتنتليألنراأأاد أزحأنأأتأأ%75طجنتتأددج أاتأداتا أأ.نأأتجا أطتنتاجتت 
تاأياأجوا أاةيتدتتا ،أتتحدأتط أأ%23داجتقنأي أااأتك أطتنندةتا،أطجنتتأأأ%48انا أأأأ(تاأتءأ%22امتا،أأأ%23ييجت ،أأأأ%أأ26ييجتن،أ

أ(:2)رالع،أكتتأنقأاقل،أي ألنش  أا ألننتمحج أزنأانتمنا ألناتطا أتيأتااا أطاتوألنرا أحلنأ%51 ناأدوجيأ

 2020مواقع استضافة النازحني  ح(: توضي 2) الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

أ
أ
أ
أ

حتيتسأ ألنأ سأأأأأأتأت ألنا جاأأأأأأأ أنطنوح أي ألنجت أحي أنويادألقدطأ أتتأ أ        
لنراح أحلن قلا ألنةتجدج أاناتألنوجاأأتتت أأأ:لنرا أي أسأأتتج أا جاأأج أنتت

حلناأأأأجقاأحلنتتةاليت ألن الأأأأج ،أحن  أ ت أزسأأأأتت أزخاإأتاأأأأتن أي أتوح أ
لنأ نأأأأأأاأتاأا أانأتلاا ألنأ صأأأأأأطجأ أإن أانأتليأزخاإأحاناأتألنأتتيرأأأأأأأتضدأ أأ

أأأ.تج حلنتميتت
زيتض ألنتنهت ألنيحنج أنطاةادأزنأأ(2012سأتيتتاأأ–دقنجقأ)ختاألنويادأ        

ا أإمتتن أتيضألننتمحج أأ%93تاأأأأأت ألننتمحج أتيجة ألنرا أحلنرأأأأأالعأحقلن أ
تيجة ألندقلا ألنتتيرأتضد أاناتألنتةتن أأأ%3أحأأ2021ي ألنجت أحي أسأتيتتاأأ

أ%3أحتيمأضيرألناحلتوأحلنترثأت أانتليأنياأأأقد أزحلأأأتتا ألنتدجشأأأج ،أح
حتهاًلأنيولديأحيدأأ(.3)طاأأتوألن قلا ألنةتجدج ،أكتتأنقأاقلأأ،أي ألنشأأ  أأ

زنفأأأأ100زكساأا أأحتوح أأ2021أأضداأتتاأ–لنرأالعأحلنرا أختاألنويادأسأتيتتاأ
أحترأأ أإن تاأأت ألننتمحج أطاأأتوألنرا أأتاتورألنتىكيأزنأأينت أا أأأميدي،تتم أ

أ.ا أإمتتن ألننتمحج أ%95حقلن أ
 

   والصرا  الحرب  سبب حرك  النزوح
زحيألن سأتت ألنا جاأ أاناتألنياةجاأحلنياحج ألنااأا أأ2014تديأحتن أتيمألنتسأياالاألناأجتسأ ألني أتدجشأ ألنجت أحختصأ أانإأتتمأأ        

حلني أزمتا ألنديديأا ألن نأأأأاتاأتط أتااأانتمنا أحانتلاا أحطشأأأأ  أ جاألقت أا ألن اتك ألني أتشأأأأايألنأأأأيتتكت أححتنت أتيمأأ
تتًتألن ااألنإ أزضإأإن أاوديأا ألناأأأغقمأتط أزحلأأأتتا ألنتدجشأأأج أحتشأأأاديألنديديأانا ،أطتنا  أا أزنألن اتنأطرسًتأت أانتليأزكساأزا

تيأخطو أحتن أا أتيمألنتسأأأأياالاأي أتيضألنتنتليألني أنأأأأاي أأ2011ييادألنيرقنت ألناأأأأجتسأأأأج ألني أنأأأأايتاتألنجت أانإألندتمأأ
إلأتي أإن أتوح ألنوتاد أسأتطاًتأا أصأديد،أأأيديأا ألننتمحج نأاضألندأأطات،أإ أصأندتءأحلنتنتليألنترجة أأارتيه نتأسأجتتأضلخ ألنأيتتكت ،أأ
ارتيه أأأأ11إ أتاأياأجفأا أاقمت ألننوح أأأت  اأترأفألنتتضأتط ألن ت أاتتنأادحأأ.14حن حاأاادأا أزاتك ألنتنأيتتكت لنتيتجج أألنديديأا أأ

أأ.15ارتيه أ21لننتمحج أضلخطجًتأا أإمتتن أأ
 

 . ،ألن حتشت،ألنجت 2021ح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج ،أيتالداأأ13
أ/https://www.fmreview.org،أااكوأضالست ألنتمةج ،أمتاد أزكاوقاض،أأ2013دقنجقأأ43يالاألنتاةاد أحلناشتن أحتدودوألنتسياالاأي ألنجت ،أتشادألناةادألناااد أأأ14
 أأ/html6956c0f51/7/2013https://www.unhcr.org/ar/news/briefing.ألنتوقلج ألناتاج أنألا ألنتيريدأنشىحنألنتمةج أأأ15

1% 3% 3%

93%

اسباب الزنوح في اليمن(:3)الشكل

أخرى

دوافع مالية

كوارث طبيعية

الحرب والرصاع

الميمممن  لملم م مرة،  الممدولميممة  لملمممنمظممممة  المرةمعمد  المتمرمريمر  - يمللميمل  الممصممممدر: 
 2021سبتمبر

 .، األوتشا، اليمن2021المصدر: المخيمات والمأوى، وثيرة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية، فبراير 

https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
https://www.fmreview.org/
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2013/7/51f0c6956.html
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أ

اطجقنأحتن أتوح أندتمأأأ2.2تتحظأزنأتيضألننتمحج أحتيضأحتنت ألننوح ألنةيديدأي ألتاوتلأحجثألتاواأأ أا أأ(4)حا أختاألنشأأ  أأ        
ح نأاأطاأأأأأأتأوأمدأتضدألنيقتال أي أطدضأأأأ2019توح أتأتمأأأأزنفأحأتنأ أأ398  ألاتودأ أإن أأأأ2017زنفأحأتنأ أتوح أي أتأتمأأأأ160إن أأأأ2015

أ.زنفأحتن أتوح أ143إن أأ2020لنتنتليأإنتأزنأحتنت ألننوح ألتاوا أي أتتمأأ
الحرب  نتي  أأحاتأطدينتأأ2015حتتمأأأأ2014حتشأأأأأأجاألنتجتتت ألنتيتح أإن ألسأأأأأأيتالاأاقمت ألننوح ألنيلخط أحختصأأأأأأ أانإأزحلخاأتتمأأ        

تصأ أا ألنترتيهت ألني أنأاي ألنأيتتكت أااأطر أنجرأ أتيضألننتمحج أضلخطجًتأي ألنجت أإن أزكساأا أخ لطبيعي والكوارث ا والصـرا 
،أحكأتنأتاكوألننأتمحج أي أكأ أا أارأتيهأ أاأ ا أ2015اطجقنأتأتم أي أتأتمأأأأ2.3ااأتاتأ أارأحقلن أأأأ2020اطجقنأتأتم أارأتاأتدأ ألندأتمأأأأ4.0

  . لندتصت ححة أحلنريديدأحتدوأحتتالنأحزاتت أأ

ا أإمتتن أتيضأأ%  1.20( تتم أ16نفزأ806 أحتديأارتيه أا ا أن ألن كساأا أتتحج أتيضألننتمحج ألنتيقلميد أيجاتأحجثأتاأأياأأجف   أأأأأأأ 
ا أإمتأتن أتأيضأأ% 14.1(أنفأتأتم زأ 563نفأتأتم أ،أتطجاأتأحةأ أ زأأ 756أطودأتضدأططغأ أأ 2015أنفأتأتم أتأتمزأ50ااأتاتأ أ أأ 2020أتأتمأأ(لننأتمحج 
ا أ%  10.6 (نفأتأتم زأأ 425أنفأتأتم أ  ألنرأيدأيدأطرقلن زأأ 263أودأتضدأططغأ طأأ 2015أنفأتأتم أتأتمزأأ300أااأتاتأ أ أأ 2020أتأتمأأ(لننأتمحج 

ا أ%  9.9 (فأتتم أأأأأأأنزأأ398أنفأتتم أ  أتدوأ زأ 385أحطودتضدأططغ أ 2015أنفأتتم أتتمزأ40 أ أأأأأأأأأااتاتأ 2020أتمأأأأأأأتأ(إمتتن أتيضألننتمحج 
حتش  أيةت أصغتاألنا أا ألن حنتضأأ.  نفأتتم زأأ98حطودتضدأططغ أأأ 2015أنفأتتم أتتمزأ 300ااتات أ أ 2020أتمأأأأأأأتأ( أأأأأيضألننتمحجأأأأأأأإمتتن أت

طجنتتأدتطغأتيضألننتمحج أا ألنامتاأاتأتاأتي أ %23طجنتتأدشأ  أتيضألنناأتءألننتمحت أأ،أأ%27حلنويجت أأ %28زكتاأتاأت أي ألننوح أترأ أإن أأ
21.% . 17 

ي أارتيه أا ا أز أإنأتيضألننتمحج أيجاتأزكتاأا أتيضألنا تنأأأ%287حقلن أألنتاجتج ااتط أتيضأأأأضلخطجتًأألننتمحج نأأأأ ط أتات أأ        
 (. 5) ا ألنش  أأكتتأديا،أأ2020ي أتتمأ %26  أت ت أتتالنأطرقلن أأ،أأأ%27لن صطجج أنطترتيه ،أتطجاتأحة أطنات أ

 2020و  2015ونسبتهم اىل عدد المقيمني عىل مستوى المحافظات لعامي  باأللف(النازحني )عدد  (:5)  الشكل 
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أ
أ
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ا أنإلأأأ(7)ت ألنديضألنتاصقضأا أتت ألنقحيدألنينوجإد أكتتأسجي ألنتنتادأن أي ألنرور أأألًأي أارتيه أا ا أحاوألن حتشتأدا أكسجاأأنإلألنات ألناتاأطديضألننتمحج أ 16

 (68)لنديضأ

17 .unhcr.org/en/country/yem2https://dataأ 
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اجمايل عدد النازحني  عدد حاالت الزنوح الجديده لكل عام 
 Disasters –Violence  -Conflict  -IDMC, Internal Displacements   data-displacement.org/database/displacement-https://www.internal المصدر:  

 2021-اليمن  -النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانيةالمصدر: وثيقة 
 

 

287%

27% 17% 15% 26% 8% 8% 9% 25% 25% 13% 8% 9% 6% 12% 7% 5% 6% 4% 2% 5% 0%

 مليون 3.2 مليون 0.4
2015 

 

2020 
 

8
0

6

5
6

3

4
2

5

3
9

8

2
5

4

2
4

9

2
2

6

1
8

8

1
6

2

1
2

5

1
0

4

9
6

9
0

6
5

5
8 5

4

4
0

3
6

2
8

2
5

9 0
.1

5
0

3
0

0

4
0

3
0

0

7
0 9
0

1
0

0

6
0

2
0

0

7
0

8
0

1
0

4
0

0

3
0 4
0 1

0
0

3
0

2
0

0

4
0 1

0
0

0 1
0 0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

المحافظات 

ن )
حيـ

لناز
د ا

عد
ف(

األل
ب

 
 

 2015حني زعدد النا
 

 2020حني زعدد النا
 

2020النسبة المئوية للنازحني داخليا مقابل عدد المقيمني للعام   
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أأي أألنةأيداأطأتنأإكاأزتأ أحارألنأأأأأأيأيلضألنرأأأأأأالع        
أحتدوأأأحنأأأأأأتقدأأحلنتجاأأأأأأأأتءأأحلنةقمأأاأأ ا أأارأأتيهأأت 

أألسأأأأأأيتالاأأمأأتتأأوأأإن أأ،2021حلنرأأيدأأيدأختاألندأأتمأأ
أتدوأأأحاأيدنأ أأحلناأأأأأأأتنرأأي أاأ ا أححةأ أألنأتنأأأأأأيتأتكأت 

اقم ألننوح أحتتت أاتأداتا أ  ،أملض لنتةتحادأحلنتنتلي
تأ153،546)زسأأأادأأأ25،591ا أ ا ألننوح ،أحجثأأأ(نأأأارأأأً

أأ13,000تو أي أارأأتيهأأ أاأأ ا أياخأاأأتأداأأتا أا أأ
وقد أشارت المفوضية السامية لالجئين في  . 18زساد

م يون  4.2اليمن إلى أن عدددا الزددا دين ااً يددا  أ     
  مع توقع اسددددد م ار ات ا   2021 شددددد ا في ال ا 

 19. 2022دالة الززوح ال ديدة والمم د في عا  

حتشأأأأأأجاأضالسأأأأأأأ أحأيدسأ أايدأيضدألناةأتتأت أت أ       
إدأ أي أألننأتمحج أي ألنجت أصأأأأأأأتضادأت ألنقحأيدألنينوجأأ

اطجقنأأأأ4.2)،أزنأاده أنىنأتءألننأتمحج أأ2021ضداأأأأأأتتاأأ
أ.اأأ ا أحلنرأأيدأأيدأحتدوأأت دياكوحنأي أارأأتيهأأأأأ(تأأتم 

 أا ا أن ألن كساأا أارتيهأأزنأ(6)  أحديا،أا ألنش
تتحج أتيضألننتمحج ألنتيقلميد أيجاتأحجثأتاأأأأياأأأأجفأ

تطجاأأتأارأأتيهأأ أتدوأأأ2021تأأتم أي أتأأتمأأ 517,170,220
ارتيهت ألنريديدأحتينأححاأأأأأااق أأتتم أ  أأأ219,035

لنفأأأ57حجأثأديالح ألننأتمحج أي أتطأاألنترأتيهأت أطج أأ
 .زنفأتتم أ106لن أ
ي أتيضألننتمحج أتط أاايقإأأألنالطد حتديألنجت أأ       

أأ2022انهتأ ألناةادألنأيحنجأ أنطدأتمأألندأتن أحياأًتأنيااداأأ
 21.(7)نطش  أأحياًتأ

 

أ
أ
 

 
 YemenأJan11  updated: Last Report Situation 2022أhttps://reports.unocha.org/en/country/yemenأ18
أأأplan-action-and-strategy-2022-yemen-https://reliefweb.int/report/yemen/unhcrأأPLAN ACTION AND STRATEGY2022  | YEMEN UNHCRأ19
 .لنقحيدألنينوجإد أححاوألن حتشت؛أاتتأداييت ألنتالمد ،ألنوتاقأكتجاأطج أتيضألننتمحج أي أارتيه أا ا أحاوأ(16)كتتأستيألنننتادأي ألنرتنج أ 20
21 IOM ,2022 Report Migration World 

  ، المنظمة الدولية لل  رة. 2022تررير ال  رة العالمية  المصدر:

النازحني داخليًا  السكان دولة من حيث عدد   20 أكرب(: 7) الشكل 
 )بالماليني(  2020نهاية عام  في بسبب الزناع والحرب 

دديتيأحة ألناأأأ تنألنتاأأأيايمأنراأأأت ألنناأأأت ألنتةقد أنطنتمحج أأأأ.تشأأأجاألتيلضألننتمحج أضلخطجًتألن ألنديضألنيالكت أنألنأأأاتاألننتمحج أطتاحاألنقت  :مالحظ 
أأأ(.2021a)لننولعأتط أإمتتن ألنا تنألنتاجتج أي ألنتطيأحياًتأنيايدال ألنا تنأي ألضلادألنشىحنألنتتيرتضد أحلنتميتتتج أنألا ألنتيريدطاتوأ

 

 

 2021   ديسمبر –المصدر: دراسة متعددة الرطاعات عن النازحين فد اليمن ، اللحدة التنفيذية للنازحين 

 اليمن 
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(باأللف)2021عدد النازحني عىل مستوى المحافظات لعام (: 6)الشكل 

(باأللف)عدد النازحني  )%(عدد النازحني اىل إجمايل النازحني

https://reports.unocha.org/en/country/yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/unhcr-yemen-2022-strategy-and-action-plan
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 الفيضانات و السيول   منها  الطبيعي  الكوارث حرك  النزوح  سبب
لنيغجال ألنتنتخج أحلن قلا ألنةتجدج أختصأأأ ألناأأأجقاأتديأزحيألن سأأأتت ألنا جاأأأ أنطنوح أحي أططيأددتت ألنراح أحلنرأأأالتت أاس أأ        

لنجت ،أزض ألني  جال ألنتنتخج أإن أتشأأأاديأحتوح ألنديديأا ألن نأأأاتاأحي أل أتيمأحمقضأخة ألقلا أانتخج ،أياتاألناأأأترأسأأأنقل أ
،حجثأ19لنإ أدديألن سقزأا أتتحج ألنقلرألننتاتت ألنتيينقاأحلنقلرألنرر ألنتناتاأارأتوش أمت ر أكقيجيأأ2020لن خجادأحاناتألندتمأأ

زض ألناأجقاألنةتاي أن لأالاأحتوح أنطاأ تنأطشأ  أحلسأرأحي ألنديديأا ألنتنتليألنجتنج أاتتأزضإأإن أتوشأ ألن االلأححت ألناأناأأ
أ  22. طجقتا أحااينجتتا أز طتا أا ألن ناتاألننتمحج أضلخطجتًأزنفأنايأأ300حلنتتادتأحلنيييجادت،أحخااأحقلن أ

زنفأنأأأايأكرتن أتوح أميديدأنقأأ223نأأأاي ألنجت أاقسأأأتج أاتةاد أطشأأأيدأحجثأسأأأةط أحقلن أأأ2020ختاأيتالداأحسأأأتيتتاأ        
تاأأتت ألنوجاأأتتت أي أحيتدألنتةت أأأ،أإ 2020-2010لنات ألن تط ألنتاأأة أي ألنجت أختاألنويادأنديضألن نأأاتاألننتمحج أختاألنويادأ

ا ألنأ نأأأأأأاأتاأحزمتاألنأآنأتمأا ألننأتمحج أتط ألنوالاأاادأزخاإأا ألنتاجتأت أاقلترألننوح ،أاتأتأدتامأكجوجأ أتأ  جاأتأيلخأ أتأيلتجأت ألننولعأأ
اىتي أأأأانتليأي أأددجشأأأأأقنأألنجت أأي ألننتمحج أا أألندهت أأحلن قلا أحز انتأتط أحلأأأأأرألناأأأأأ تنأطشأأأأأ  أتتم،أختصأأأأأ أحزنألنغتنتج 

أأاادأزخاإأحتاأحتقعألن قلا ألنةتجدج أحتينقاأزحلأتتا ألنرأرج أحلنيغإحد ،أكتتأأأتنيألننوح أكتجاأأناةاأأددالأا أاتتأأ(ااجتت ألننتمحج )
حمدتضدأخةقاتاتأأألنتجتنأأارأأأتضاألنشأأأقلاع،أحتطق أي أألننوتدت أأحتيييأ.لننوح أأاقلترأألنرأأأر أي أألنرأأأامأزتهت أألنوجاأأأتتت أأاجتنأ تا 
أ جاأمدطياتأأزحأاقلترألننتمحج أاده أألنوجاأأأأأتتت أحضاا أأللألني أتناطاتأطج ألن نأأأأأاتاألننتمحج أي أل أتوشأأأأأ أحطتءألن قنجال،حلن اا

أألنتنتليأأأي أأكتجادأأت  جال أننتاأأزنألندالء،أكتتأي أددجشأأأأقنأألنرتنت أا أكسجاأأحي أزخاإأاادأا حإأأتت ت أطتأتتاك أأنطاأأأأ  ،أأصأأأأتنر 
 اأحاناتأسأأا أتلنوالتج أتط أحم ألنارأأقاأحجثأماي ألنديديأا ألنترتصأأج ألنوالتج أحنأأةرألنآيت ألنوالتج أتط ألني حلنتنتليأأألنادوج 
أ.23لنةالض
أحتشأأأاديألنديديأا ألن نأأأاتاأا أأحإصأأأتطت أحيجت أأي أألنياأأأتوأأي ألنتي اادأألنتقسأأأتج أألنوجاأأأتتت أألسأأأيتا أأ2021حختاألندتمأأ        

أا أأادهتا أزسأأأاد،أأزنفأأ34أا أزكساألنرجقد أحجثأياي أألننتيتمج أأحلن صأأأقاأأحلنترتصأأأج ألنتتيط ت أي أألنااأأأت اأحلنديديأا أأانتمنا 
لنةنقطج ألني أكتت أأألنتةيتدت أأي أسأأأأأجتتأأنتأأتجشأأأأأا ،ألنتقلمات ألنتاأأأأأطر أحيايحلأا حلن أحسأأأأأت أأانتليأأا أأياحلأألنإد ألننتمحج 

 . 24لنتياااألن كتاأا ألناجقاأحلنوجاتتت 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ت  ا ألنجت أطتنديديأا ألن قلا ألنةتجدج أزطامنتألنوجاأأأتتت أحلناأأأجقاأحلني أزض أإن أتوح ألن نأأأاتا،أأأ2020أأ-2010حختاألنويادأ        
حجثأتدالأأ ألنجت أندتصأأويج أأأ2015تتحظألاتوتعأحاك ألننوح أطشأأ  أاطرق أطاأأتوألن قلا ألنةتجدج أانإألندتمأأأ(8)حا أختاألنشأأ  أأ

نأأأأأأايأتيجة ألنوجاأأأأأأتتت ألننتتة أت ألن تتصأأأأأأجاأأأأ44,942حجثأتو أحقلن أأأ2016نأأأأأأايأدطجاتألندتمأأأأ82,896 أأختاألندتمأزض أإن أتوح
أأ(إترأتاأتشأتطت،أاجج،أنتتن)حلندقلصأفألنةتجدج ألني ألأاط ألنديديأا ألنترتيهت ألنجتنج أحطتن خيألنترتيهت ألنةنقطج ألنشأاتج أحزطامنتأأ

 . لن الج نايأطاتوألنتتونتتت أأأ40،طجنتتأتو أحقلن أ

أأ31,369تاأأأأأتت ألن قلا أطنوح أحقلن أأ2019نأأأأأارأأأأأًت،أحي ألندتمأأأأ13نقألندتمألن ت أي أحاك ألننوح أطرقلن أأأأ2017حدديألندتمأأ        
ارتيه أحلني أنأاي أسأاقمأزاةتاأنأيديدأزض أإن أيجاأتتت أي أزحلسأخأنأااأاتدق،أإ أضاا ألنوجاأتتت ألناجتمأي أأأ12نأايأي أأ

زنفأأأأ13زنفأنأأايأنطتادألنستتج أ،أحلنأأيي ألن اةتاأتاتد أدقنجقأحتاأأتت أزداأأًتأي أتاأأةج أأ3تأزضإأإن أتوح أااأأيقلنت ألننتمحج أات
زنفأأأأ15حتن أتوح أميديد،أحزنرا ألنوجاأتتت ألناأااأطتقلترألننتمحج أي أارتيه أتينأحنرجأحزطج أي أنأااأسأتيتتاأاتتأزضإأإن أتوح أ

زكتاأتأيضأا ألننأتمحج أمالءألن قلا ألنةتجدجأ أحطدأيضأدرأأأأأأأ أإن أحقلن أأأأ2020لندأتمأأحتأيأسأأأأأأةأ أ. 25نأأأأأأايأنطتادألنسأتتجأ أا أاقلتدا 
 .تتم أمالءألنوجاتتت ألني أنايتاتأطدضألنترتيهت أحزطامنتأحاااق أحلنتاادأحساةاإأطاتوألننترتاألنتيلا أ222,948

 
 أأ/html27910cc7be4https://www.unhcr.org/ar.لنتوقلج ألناتاج أنألا ألنتيريدأنشىحنألنتمةج ،أأ 22
أdisplacement.org/-https://www.internal IDMC ,2021 Climate changing a in Displacement Internal   أ23
 أYemenأJan11  updated: Last Report onSituati 2022أhttps://reports.unocha.org/en/country/yemenأ24
 AR_web.pdf2020files/IDMC_GRID_Global_-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal_أ،2020لنيااداألندتنت أحقاألننوح ألنيلخط أأأ25

222,948

31,36918,28613
44,942

82,896

10,3161,000
0
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100,000
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200,000

250,000

20202019201820172016201520132010

(الزنوح الداخيل جراء الكوارث الطبيعية)عدد النازحني في اليمن (: 8)الشكل
(2020-2010)خالل الفرتة 

IDMC, Internal Displacements - Conflict - Violence - Disasters )2020-2008(  https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data    :المصدر 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27910.html
https://www.internal-displacement.org/
https://reports.unocha.org/en/country/yemen
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/IDMC_GRID_Global_2020_AR_web.pdf
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
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لنةيداأطتنإكاأزنألنجت أتدالأأ أنطديديأا أ        
ححي أأأأ2008لنةتجدجأأ ألطيأأيلًءأا أتأأتمأألن قلا أأ

يضألنوجاتتت أأأأأأأأأأأغأتأأأأأأأأأأأأأحجثأططأأ2020تمأأأأأأأأأأأأأأأت
غأتيضألندقلصفأأأتأططأأأيجاتتًت،أيجتأأ12 أأأأأأأأأأحقلن
تقلصف،أإن أمتتوأحاكيج أنط يط أأأ5 أأأأأأأأأأأأأأأأأحقلن

لن الأأأأأج أحنودأزالأأأأأج أحلحيدأحلني أزض أإن أ
توح ألندأيدأيأا ألنأ نأأأأأأاأتاأحياأيلنأانأتمنا أأ

 .26حاتيط تتا 

تتحظأزنألنوجاتتت أأأ(9)حا أختاألنش  أأ        
لندأتاأ ألنأ تط ألنأإ أزضإأإن أتوح ألنأ نأأأأأأاأتاأأ
دطج ألن تتصجاأحا ألناول ألن الج أححاك ألن ي أ

أأأ. لن الج 
 

لنتاتلاألنةتجدج ألني أسأأأأيشأأأأاينتألنجت أختاألناأأأأنقل ألناتضا أمالءألنيغجال ألنتنتخج ألني أتدرأأأأفأطرتن أأحا ألنتام،أتولديأ        
لنةامأحلنتنتخألننتطجت أحلندتنت أحطتنيتن أسأأأيىض أإن أمدتضدأزحم ألناأأأدفأحلنتحيجتمت ألننتاأأأتتج أي ألناأأأنقل ألناتضا أإ أصأأأنو أ

كتتأنقأأحأ27لني أنأاي ألاتوتتًتأي أتيضألننتمحج أتيجة ألن قلا ألنةتجدج أ2020لندتمأأأألنجت ألأت ألنيحاألندشأاألن تط أي ألندتن أختا
أ(:10)اقل،أي ألنش  أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

 

أ

 العائدون من النازحين 

طتنناأأأأت أأأ.تت ألننوح أددجشأأأأقنحجثأكتتقلأأأأنأتتضحلألنآنأإن أا تنأإتتايا ألنتديتضقدي أتدادفألندت يد أتط أزتا أزنأأأأاتاأتتمح        
اطجقنأنأايأأأ3.6إن أأأأ2019اا ،أحصأ أتيضألننتمحج أي أاتااأنيراكت ألناأ تنأحتقضدألنديديأا ألن سأاأحلن نأاتاألننتمحج أإن أانتل

أأ1.3ارتيه ،أحططغأإمتتن ألن نأأأاتاألندت يد أإن أانتلاا أي ألنترتيهت أحقلن أأأأ22زسأأأادأتقمعأتط أأأ607,875طجنتتأططغأتيضألن سأأأا
 .28زسادأ(427,213)اطجقنأنايأتت يأحقلن أ

زنفأنأأأايأتت يأحددقضألنتاتوتعأي أأأأ299لن تط أا أحجثأتقضدألننتمحج أااأأأةط أتديأارتيه أتينأن أأ(11)حا أختاألنشأأأ  أأ        أ
أأ148زنفأنأأايأحتدوأطرقلن أأأ176تيضألندت يد أطاأأتوأتقضدألننتمحج أا أسأأنقل أسأأتطا أإن أانتلاا ،أتطجاتأزاتت ألندتصأأت أطرقلن أ

تط أتااأانتمنا أتيجة أترأأأأأأتتيألننولتت أي أأأأزنفأنأأأأأأايأزمتاحلأ362زنفأنأأأأأأاي،أطجنتتأحيض ألنتنهت ألنيحنج أنطاةادأزنأزكساأا أ
أ.ارتيه ألنريديد

 
26data-https://www.internaldisplacement.org/database/displacement  )2020 -2008 ( Disasters -Violence - nflictCo - Displacements Internal IDMC, 
27  displacement.org/-https://www.internal IDMC ,2021 Climate changing a in Displacement Internal 
 . 2019لنجت ،أاتاا-انهت ألناةادألنيحنج ،ألنياجج أتط أاايقإألنتنةا أأ28

332,913
200

80
101,002

ليمن عدد النازحيـن بسبب الكوارث الطبيعية في ا( 9)شكل 
(2008-2020)

فيضان

هزة أرضية 

حركة الكتلة األرضية 

عاصفة

IDMC, Internal Displacements - Conflict - Violence - Disasters )2020-2008(  
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data    

 المصدر:
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345

267223204162
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فيتنام كينيااليمن الني رةن الدش السلدان اثيلةيا ةاكستان ال ند أفغانستان 

( باأللف)؛ 2020اعىل عرش دول في العالم في عدد النازحني نتيجة الكوارث الطبيعية :(10)شكل 

  Internal displacement monitoring center (IDMC) 2021المصدر: التررير العالمد حلل النزوح الداخلد 

 اليمن 

https://www.internaldisplacement.org/database/displacement-data
https://www.internal-displacement.org/
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
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تشأأجاألنتجتتت ألنتيدطا أطتيإأحيدألنتحيجتجأنطتاأأتتيل ألنتايطو أي أ        
إن أحمقضألنناأأأأت ألن تاإأأأ( اطجقنأنأأأأاي 4)  ية ألننتمحج أضلخطجًتأي ألنجت 

أأ1.56حطدأيضأدرأأأأأأأ أإن أأأأ(حأتنأ ألنةقلا )ا ألننأتمحج أي ألنتاحطأ ألنالطدأ أأ
لأأأأأأت ألنتاحط ألنستنس أا أأ%25،أيجتأتأدارأحقلن أأ%39اطجقنأتتم أطرقلن أأ
،أأ(لنشيد)لت ألنتاحط ألنستتج أأأأ%16حدارأحقلن أأأأ(لن ما )حجثأنيدألنتحيجتجأأ

،أكتتأنقأاقلأ،أي أ(لن تا  )لأت ألنوة ألناتااأ أحلناةجادأأ%11ححقلن أ
،أطتأتأدتسطأ أ نأاأا أخةقادأحاجاجأ أتط أحجأتتا أمالءأتولدأيأأ(12)لنشأأأأأأ أ أأ

قياألنايات أا أما أحا أما أ تتج أحيدألنتحيجتجأنطتاأأأتتيل أحصأأأدقط أت
صأدقط ألتياتما أي أاةيتدت ألننوح أحتدالأا أنتاتلاألننختءأزحألنرأالعأأ

أ .ارألنتةيتدت ألنتاجو 
 

أ        
أ

حطراأأأوأتقتج ألنتحيجتجأنطنتمحج أتشأأأجاأارأأأوقي أتيترألننوح أإن أزنأ        
ا أأ%42لحيجتمت ألنت حإأحلناأأ  أتتس ألن حنقد ألن حن أنطنتمحج أحطناأأت أأ

  ألنتحيجتجأا ألنتقلضأأأأ%34لحيجتمت ألننتمحج ،أتطجاتألحيجتمت ألنغإلءأطنات أأ
،أأ%10 جاألنغإل ج أكتنتاأأأأيطوات ألنتنونج أحزضحل ألننهتي أح جانتأطناأأأأت أ

نتقلماأأ ألنأأتنيولاأأت ألنأأ خاإأأأأ(لنناأأي )دطجاأأتألنأأتحيجأأتجأإن ألنأأيت ألنتأأتن أأ
ا أأ%9لننوات أحطناأأأأأأت أأكنوات ألنيدطج أحلنرأأأأأأر أحلنينات أح جانتأا أ

لحيجأتمأت ألننأتمحج ،أحمأتءألنأتحيجأتجأنتجأتنألنشأأأأأأا أي ألنتاتتأ ألنأ خجادأا أ
ياخ،أحنتأددن أ ناأزنألنتجتنأ جاألأأأأأاحاد أأأ%3زحنقدت ألننتمحج أحطناأأأأأت أ

نطنأتمحج ،أحإتتأتأطاأأأأأأتأوأكسادألنيأيخت أا أتتأ ألنتنهتأت ألنأن أت جأ ألنأيحنجأ أأ
تمت ألننتمحج أطرأأقادأكتجاد،أكتتأنقأأحلنترطج أي أنإلألنتةتاأحتغةج ألحيج

 (.13)اقل،أي ألنش  
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(باأللف)؛ 2019في مارس والعائدين النازحني عدد (: 11)الشكل

 .2019اليمن، مارس -المصدر: منظمة ال  رة الدولية، الترييم على مستلى المنطرة
 

3%

42%

34%

10%
9%

الخمس االحتياجات (: 13)الشكل 
االوىل للنازحني داخلياً 

مياه شرب
سكن\ماوى 

غذاء
ملاد غير غذائية
دعم مالد 

 داخليا    الاوضا  الإنساني  والاجتماعي  للنازحين  :ثالاا  

8%
16%

25%
39%

11%

حسبداخلياً النازحون(: 12)الشكل 
(%)شدة االحتياج 

الحد األدنى
الشدة
األزمة
الطلارئ
الكارثة

 .2021-اليمن -يرة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانيةالمصدر: وث

لملم م مرة،   الممدولميممة  لملمممنمظممممة  المرةمعمد  المتمرمريمر  -يمللميمل  الميمممن الممصممممدر: 
 .2021سبتمبر

 
دورة التخطيط  –اليمن  -المصمدر: وثيرة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسمانية

  2021للبرامج االنسانية
 2، ص2021

 األفراد النازحون 

 

 األفراد العائدون 
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 الوضع الاجتماعي للنازحين  
أأحلندت يحن،أأألننتمحقن،أأ:حن أألنرا أطود أأتاأأأأأأاا أألنا تنأا أيةت أ ت أتقميأأ2020أألنتحيجتمت أنياجج أألنيحن أألنتناأضالس أأطراو        

أأسأتج أيدط أ.لنوةت أأناإنألنتدجشأج أألنهاحمأتط ألني  جاأااأيقإأأتتتد أحتيأ.يجاتأددجشأقنألني أألنتنتليأأي ألطقلأألنإد أا أأحلنديدي
أألنترطج أأألنتقلاضأتط ألناغخأا أأاوديأإن أألنا تنأأتيييأحزضإأألن ستسج ،أألنايات أإن أألنقصقاأيااأأحتدةط أألنتنتما،أأاأأأأأأأأاا تأألنتستا
أا أألنتوديأأإتشأأأأتءأحتيأت أألنتاأأأأجو ،أألن سأأأأاأارأألننتمحقنأيجاتأددج ألني أألنتنتليأي أألنتكيهت أااأأأأيقإأأحلمضلضأأادجن ،أأانتليأأي 

أأانشأآ أأأا أأح جانتأألنتيلااأحتاأيايمأألنةتجدج ،أأنطتاتلاأتالأ أألن كساأألن اتك أي أأح تنتتًأأأنطنتمحج ،أألنت حإأأنيقيجاأألندشأقل ج ألنتاجتت 
أأححطقنتأأأايتجودأآنجت أسأجيةطوأأضتتاتأيننأألنست ،أألناأ تتج ألنوةت أأنإنألحيجتمت ألخيتمأحارأألننتمحج ،أأطدضأنندقلءأألن سأتسأج أألنايات 

أأحلنيدقدضأأألنرأالتت أأحح أأحلنتتيط ت أألن اللأ أأنتاأ ن أأححطقنتًأأألنايات أحلسأيدتضدألنيريج ألنتنج أأت نج أإتتضدأألنآنجت أنإنأحتشأت أ.اات 
أأ.29لنتتتت أأت نج أأحإتتضدأأحلننتتتت 

 الاشخاص المحتاجين 
اطجقنأنايأا ألننتمحج أضلخطجتأأ1.4دج أحقلن أحجثأد؛أأاطجقنأنأأأأأأأأأأأأايأ3ططغأتأأيضألن نأأأأأأأأأأأأاأأتاألنتريأأتمج أا ألننأأتمحج أضلخطجأأتأ        
ايداد أارأأأأأأأأنو أأ167نأأأأأأأأايأآخاد أا ألننتمحج أي أأ اطجقن1.4  ايداد أارنو أي ألنتاحط ألناتاا أا ألنشيد،أطجنتتأددجأ73ي أأ

ايداد أارنو أي ألنتاحط ألنستنس أا أأ93ي أأ نأأأأأأأأايأا ألننتمحج أضلخطجتأأ230,000أأي ألنتاحط ألنالطد أا ألنشأأأأأأأأيد،أي أحج أددج 
أ.لنشيد

الشدة بني القطاعات واألشخاص المحتاجني   (: مستوى1جدول رقم )   

 مستوى الشدة 
إجمايل عدد االشخاص 

 السكانية من النازحني داخلياً الفئة  المحتاجني 
الفئة السكانية من غري النازحني  

 داخلياً 
متوسط عدد  

 المديريات المترضرة 
  عدد المديريات  عدد المحتاجين  عدد المديريات  عدد المحتاجين   

 99 104 4,906,805 93 229,589 5,136,394 3األزمة 
 166 164 9,281,232 167 1,374,793 10,656,025 4ئ الطلار
 69 65 3,515,110 73 1,406,215 4,921,324     5الكارثة 

 333 333 17,703,147 333 3,010,597 20,713,743 اإلجمايل 
 2021-اليمن -النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية ة وثيرالمصدر:  

ا ألن سأأأأأاأأأ%43لن ا ألنغإل  أااتات أطتن سأأأأأاأ جاألننتمح ،أإ أإنأحقلن أدقلم ألننتمحقنأضلخطجًتأا أااأأأأأيقدت أااتود أا ألتديلمأأ         
ننألننتمح أ جاأتتضادأتط أتطتج ألنريألن ضت أا ألحيجتمتتاتألنغإل ج ،أحياًتأنيرطج أااأيقدت ألنيرأنجفألنتاحط ألنتي تا أنألا ألنغإل  أي

يلمألنأ ا ألنغأإل  أي أااحطأ ألنةقلا ،أحددج أل نأتنأا أكأ أ ت أ أددأتتقنأا ألتدأأأأ(اطجقنأتأتم أأ2,6)ا ألننأتمحج أضلخطجأًتأأأأ%67زكساأا أأ
 أأتتمحج أدتنجج أي ألنتاحط ألنالطد أزحأاتأدطجاتأا ألنينرجفألنتاحط ألنتي تا أنألا ألنغإل  ،أحديدالألننتمحقنأضلخطجًتأناةاألنقتقعأيأ

أ .30لنةقعأطودتضدأزاطد أزلدتمأا ألن ناتاأ جاألننتمحج 
حتنت ألنيغإد أنطتةتقتت ألناأأأأدجو أاناتأكتتاألناأأأأ أحلن نأأأأاتاأ ح أأ لنيغإد أنتأتقميأطجتتت أايتح أت أءيجتتأديدطيأطاأأأأقزاتأأ        

نإنألنوةت أكتجادأحتيأتيةتحمأتطاألني أأطج لننتتت أحلننتمحج أحلنتاتشأأأأأج ،أحارأ ناأا ألنتام،أزنأت قنأنأأأأأيدأسأأأأأقءألنيغإد ألنرتضأأ
أ.31ددتت أاناتأطتت ألنا تن

 بحسب مستوى الشدة بني االشخاص المحتاجني  داخلياً  نـالنازحي  ة (: نسب14الشكل ) 
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

 
أ.،أاةتقت ألنتناألنيحن 2020لنتاحط ألنستنس ،أتريدثأأ:لنياجج ألنتايتاأنتحيجتمت أي ألنجت أأ29
 أأأ.،ألنجت ،ألن حتشت2021خة ألنتسيةتط ألننتاتتج أاتااأ 30
أ.،ألن حتشت2021لنيرطج ألناةتت ،ألن ا ألنغإل  أحسقءألنيغإد ،أح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج أي ألنجت ،أيتالداأأ31

 ، االوتشا.2021لالحتياجات االنسانية فد اليمن، فبراير المصدر: وثيرة النظرة العامة 

 

المرحلة الخامسة  
(الكارثة)  

 

المرحلة الرابعـــــة  
(حالة الطوارئ)  

12.9% 28.6%  4.5% 

المرحلة الثالثــــــة  
(الازمة )  
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ياخأا ألننتمحج أي أاقلترألسياتي ألننتمحج أتيقياأيجاتأخيات ألنتجتنأحلنرامأأأ%9حتط أاايقإألنايات أتشجاألنياججتت أط نأأ        
لنتقلترأتشأأايأاتتاسأأت ألنيتامأي ألندالءأأا أأ%35ياخأتيقياأيجاتأخيات ألنياطيأا ألننوتدت أحأأ%6لنرأأر أحلننهتي ألنتت ت ،أحزنأ

طاأأتوأتايأزحأتيمأكوتد أاالييألنتجتنأحلنرأأامألنرأأر أحلننهتي أاتتأدةدطا أتالأأ أنتاتلاأتطق ألنتجتنأحلن االلألنتديد ،أإلأأتي أأ
لن لوتاألننتمحج أأإن أزتاتأتويااأإن أاالييأانورأأط أنطةناأأج أاتتأددالألنناأأتءأحلنويجت أنتاتلاألندنفأحلنتتييلءألنةاأأي ،أحديدال

نأآ أتاأاأياادأإن أمأتتأوأتأيلتجأتتأ أتط ألنأ مجأتاألناأتضاأ أحجأثأدقلمأ ألنويجأتنأحلنويجأت أا ألننأتمحج أترأيدأت ألنقصأأأأأأقاأإن ألنيدطج أحلناأياأت أأ
يحضدأحاياأأاادأألن خاإأكقنأز طتا أدويااحنأإن ألنق ت يألنتيتج أنن تت ألناقد ،أح تنتًتأاتأت قنألنتالييألنيدطجتج أنأللوتاألننتمحج أار

طاأأأأأأتأوألنرا أإن أمأتتأوأتأيمأحمقضأااأأأأأأأتحأ أكأتيجأ أي أزاأتك ألنيدطج ألنتىتيأ أحلنأتكيهأت أي ألنتأيلااألنتقمقضدأحإ تقألنتأيلااأأ
أ .32تتمأايوحم أأ19أ–أ10نتسيايلااتأك اتك أنإلدقلء،أإلتي أإن أزنأحلحيدأا أك أختمأييجت أتتمحت أي أس أ

اطجقنأيي أحييتدأي أسأ ألنيالسأ أإن ألنتاأتتيدأي ألنيدطج أي أحتنت ألنةقلا أأ8,1حتط أااأيقإألنيدطج أدريتجأاتأداتا أا أ        
اطجقنألوأ أا أ ح ألنأنتأتتأ أحاةتقتأت ألنأ تطجأت ألنأإد أدقلماقنأأأأ1,5حأأاطجقنألوأ أتأتم ،أأأأ1,65ي أمتجرأزترأتءألنجت ،أحدشأأأأأأتأ أ نأاأأ

أ.33لنيدطجتج تريدت أي ألنررقاأتط ألنايات أأ

 والاطفال  النساء على  التداعيات
أألنرأأدقطت أأا أألنديديأل أأي أأزلوتنا أاتتد أتوءأديرتط أحجثأتت  أأطيحنأن أا أأحختصأأ أأااأأتتوتًأأأتتةتًأأألننتمحت أألنناأأتءأحتيرت         
أألنتت  أأألنت حإأتط ألنررأقاأت أياأتًأأأحلنغإلء،ألنتتءأتط أألنررأقاأحصأدقط أأطتن حطة أأحلننصأتط أأحلن اأو،ألنتدجشأ أأسأت أيايلنأأيجاتأطتت
أألن تيج ،أألنرأأأرج أألنايات أإن أ%89حتويااأأحلنتاأأأتتيد،أألنت حإأصأأأجتت أأخيات أإن أتويااأألنتقلترأا أ%93أزنأإن أألنتجتتت أُتهااأحجث

أأ.نطغإلءأألن تيج ألنيقمددت أإن أ%82أحتويااأألن تيج ،أأحلننهتي أألنرر أأحلنرامألنتجتنأأخيات أإن أ%91أحتوياا
أألنرتتد أأأآنجت أحلتاجتاأألنت حإأخجتال أأاريحضد أارأأحطتن خيأألنرتتد ،أإن أألنرتم أأتوضلضأأحلنويجت أألنناأأأتءأأطج أألننوح أأزتيلضأمدتضدأحار        

أيااأأحاريحضد أأطتناأأأتا ،أألنتيدطا أأحتايديل أألنارأأأقصأأأج ،أتط أا أ جان أا أزكساأأضلخطجتًأأألننتمحت أحتدتت أ.لناسأأأتج أح جاألناسأأأتج 
أ ح أأزحأألنتاتشأأأ ألنوةت أا أألننتمحت أحلنويجت أألنناأأأتءأإنأ.لنت يه أألنةتتتج أألنتالكوأأي أسأأأجتتأأنتأألن سأأأتسأأأج ،أألنايات أتط أألنررأأأقا
أأحزتاتأأأختصأأ أأحن سأأاتاتأأناتأألندج أأسأأت أتط أأنطررأأقاأاشأأا أا أألننتمحت أأحتدتت أأ.لنايات أتط أألنررأأقاأناأأتتنأأزكساأد تير أألننتتت 
ألاحمأحمتجداتأأطتنرتتد ،أتيدطيأزخاإأأحتاتت أألننختءأأحااتلاأأحلنتسأيغتاأألندنفأأححي أأحلننواأج أألنرأرج أألنتاتلاأا أأنطديديأأادالأ 
أتت أأ%9أأطأأأااتات أأ%30أأتاتءأأتدجطاتأألني أألننتمح أألن ساأأتات أأتتطغأأحجثأأادجشيا أأاايقإأأترا أأا ألنناتءأأنييت  أأاقلتج أأح جاأأتتناد
أ.34لن لوتاأا أأإتت أأتدطجاتألني ألن ساأا ألن سجاأ ناأي أطتتأ،2015أألندتمأي أألننولعأأترتتي

أ
أ
أ
أ
 لفقر ا

أديطَيأأأحن أألننولعأأطاأأتوألنا جاأأ أأضخطا أارأأتضاأأيايحلأألناأأ تنأا أ%45أط نألنتيريدأأنألا أألنتسأأيةتتت أأيتض زأأ2015أألندتمأطرطقا        
أأحلنيدطج ،أأألنرر أأاس أأطاةتتت أأحلننلالاأألنيخ أألتاوتلأأإن أزضإأاتتأ2016أألندتمأأتاتد أانإأحانيهت أأكتاط أأاحلتوأألندتمأألناةتعأاقلوق
أنطتجتنأألنتات أألنيريج أألنتنج أحضاا أألنرأر أأحلنرأامألنتجتنأخيات أأتينقا أأحجثأألن االلأتوشأ أإن أألناأجة ألنتدجشأج ألنهاحمأأحزض 
أ. 35لننتمحج أألكيهت أتيجة 
  أأنأاي،أاطجقنأأ12.6أأإن أأنجرأ أأ2005أأارأااتات أأ2014أأتتمأألناأدفأداتا أاتأأإن ألنواالءأأتيضأألاتورأيايأألنواالء،أأتيضأحجثأحا         

أأ.2016أتتمأنايأاطجقنأ21.2أإن أأإن أزنأدر 
أتااداأأي أألننتتت  ألنتيريدأألن ا أطاتتاجألنجت أحجثأحإاأي ألنرا أألسأأأأأأيتا أأاتأأإ لأأطتنتتوالجأتتشأأأأأأاأأنتأألنتاأأأأأأياتطج ألنيقتدت أإن        
ألنجت أياأيرأنفأأ2022أحي ألنجت أأي ألنرا ألسأيتا أأإ لأأ"لنتاأييلا ألنينتج أأزنيلمأتراجيأتط ألنجت أي ألنرا أت  جاأتاجج "أ:طدنقلن
أاانأأأأأأرأ أألنوااأأادأينأت أأحتطجأ أيأننأأ.36لندأتن أأي أأيااأأيةقدأأزكتاأأا أأ2022أأطرطقاأألنجت أأددأتت أأزنأألنيااداأأحتقترأأ.لندأتن أأي أأططأيأأكأ ياا
أ.2022أأتتمأختاأ%80أأتوققأأادينت أإن أأنطودتضد
أملض أحجثأأنألتط أألنغإل ج أألنتقلضأأ سأأأأأدتاطأضيراتتأأأ. تسأأأأأياالالنأأحتيمأألن مات أا أأنتوديألنجتن أألنتتيرأأأأأتضأتدالأ،2021أألندتمأأي         
أألنغإل ج أأألنتقلضأزسأدتاأأحلاتود  ،37لنشأتتنج أألنتنتليأأي أ%3.20حألنةنقطج أألنتنتليأأي أ%6.54أطناأت أألنةدتمأناأط أألن ضت أألنريأت طو 

 
 .،ألن حتشت2021تتج أي ألنجت ،أيتالداألنيرطج ألناةتت ،ألن ا ألنغإل  أحسقءألنيغإد ،أح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتا 32
أ.،ألن حتشتأ2021لنيرطج ألناةتت ،ألنيدطج ،أح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج أي ألنجت ،أيتالداأ 33
أ.،ألنجت ،ألن حتشت2021خة ألنتسيةتط ألننتاتتج أاتااأ 34
أ،ألنجت أUNDPجألن ا ألنتيريدألنتتتت  أأ،أطاتتا2019لنيااداألن حا،أتاجج أز األنرا أتط ألنينتج أي ألنجت أأ35
36 SDGs.html-yemen-in-development-on-war--of-impact-the-https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing 
 .2021-أأ2015  إد أحلنوالت ،ألننشادألنشااد أنتالتت ألن سقلق،أأانهت ألنأأ37

  داخليا    للنازحينالاقتصادي    الاوضا  :را عا  

https://www.ye.undp.org/content/yemen/ar/home/library/assesing-the-impact-of--war-on-development-in-yemen-SDGs.html
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ألننتمحج أتط أأحل دأزنأيأحت قنأألناأ تنأن تي أترتط أدت  أأنتأألن سأتسأ أألنغإلءأدةد أأاتتأألنتتض،أزترتءأأاده أأي أألناأدفأأا أأزكساأإن 
أأ126ألنجت أأسأأأج طفأألنرأأأالعأزنأأإن أألنيايدال أأحتشأأأجاأأ.2020أدقتجقأأي أأطيز أحلني أأزاينت،ألتاألني أألنقتقضأزما أألسأأأيتا أأكتتأأضلخطجًت،
أأخاأأأت اأأأتتطغأزنألنتيقترأحا . 38لننتتت  ألنتيريدأألن ا أأنتاتتاجأحيًاتأ،2021أأتتمأأتاتد أطرطقاألنترط أألننتتجأأي أألنااأأأت اأا أأضحنتاأاطجتا
 .39 ضحنتاأاطجتاأ181أإن أ2022أألندتمأي ألنرا ألسيتالاأحتاأي أألنترط أألننتتج

أألننولعأأتيجة أاتتنأأاأطشأأ  أحلنتي  ادأألأأدوتًأأألن كساأألنوة أأكقتا أكتجاأطشأأ  ألننتمحج أتط أتى اأألنإكاأألناأأتطا أألندقلا أيننأأحطتنيتن         
أألحيجتمتتا أأتطت أزخاإأضخ أأارأتضاأحت أألن اتنأت أأطرستُأأأزاتك أإن أألن صأطج أأزاتكنا أا ألنينا أتيجة أأضخطا أارأتضاأا ألن سجاأيايأحجث

أختصأأ أأسأأجة ألننتمحج أا أنط سجاألنتدجشأأج أيتنهاحمأأتتاج أأا أأن كساأألننوح أا أأتتتقلأأنأأايأأ500,000أداتا أأاتأداياأحجثألن سأأتسأأج ،
أزحأألتيرأأتضد أأسأأقلءأأحصأأيات أتيلتجت أز أطيرت أأاايضحنألناتسأأج أألنااأأاد ألننوح ألاحمأأيتةتتوأألنتاجتت ،أأي أأددجشأأقنأألنإد أأزحنةا

أأي أألنغتنوأأي أتياكوأأضلخطجتًأأألننتمحج أاقلترأحزنأأختصأ أ ناأا أأت  الأألن تط أألنوة أيا أأحلناأجقاألنةتجدج أطتن قلا أأت  ان أزحألميتتتج 
أ. 40أألنتاطر أألنتقلمات أأخةقمأا أأطتناا أزحأأنطاجقاألنتدال أألنتنتلي

 تداعيات جائح  كورونا على النازحين
أأنتاأأأأأ،أأححياتًأأألننوح ،أا ألنتياأأأأأاادأحلنتةيتدت أألننتمحج أتط أكتجاأز اأأناتأأكتنأحلني أ19أكقيجيأمت ر أأنقأأسأأأأأقًءلأألن ااأأملضأاتت        

أتتضاد أ جاأألنتاأأجو أحلن سأأاأأحلندت يد أألننتمحج أا أ%78أزنأأزيتضأأ2020لندتمأأأأي ألنتمةج أأنشأأىحنألنتيريدأأنألا أألناأأتاج أألنتوقلأأج 
ألني أألنتكيهت ألاحمأأي أأختصأ أزنتجياتأل أأي أألنتاتود ،أأزسأدتانتأأطاأتوأ19-كقيجيأا أنطقتتد أألنتما أألننهتي أانيةت أنأالءأتط 

أيجاحاأط نأألنتاأأ،أي أأحلنتشأأتاكج أألنتاأأيةجتج أترأأفأأزنأأتاأحجثأحااتورأسأأادرأأطشأأ  أألنوجاحاأألتيشأأتاأأحطتنيتن أألننتمحقنأأددجشأأات
 . 41ألنةت ر أتوش أتت أحي أأضخطا أأارتضاأأتيأيايحلأأأانا أ%40أح كاأط نأتجشا أكاوأست أتدةج أي أأتاتوأتيأألنتايةيأأكقاحتت
أألنقصأأقاأأحقاألنتاأأياأأجو أحلنتةيتدت أألننتمحج أأطج أألنيقتال أإن أألن حجتنأأاده أأي أأ ناأحددوإأأنتسأأيتدتضأأ تنتتًأأألننتمحقنأديدال        
أتقياأأحتيمألنرجتمد،أأزا أإن أدويااحنأأنتتا أأطتننختءأألنيايديأأزحأنإلختءأألن حجتنأا أكسجاأأي أديدالأأأأأأقنأأزتا أإن أأإلأأأأأأتي أألنتقلاض،أإن 

ألنيانجوأأ:لنيايديل أتشأأأأأت أكتجا،أحيأأإن أأاسأأأأأتج أ جاأأحلنتتاأألنتاأأأأأي ماد أطج أألندتتت أأت قنأأاتأأ تنتتًأأألننوح أي  نتءأأنطيخ ،أأارأأأأأتضا
أأ:ا أأأحلنرااتنأألننتاأتت أألنقصأقاأتط أألنتواحلأ أأحلناجقضأألننتاأتتج أحلنتتيط ت أألننتمحج اتيط ت أأحتياجاأأحلنطوهج أألنةاأيد أأحلنتاأتدا 

أ.42ألنررج ألنيريج أأطتنتنج أألناتص أأحلننايلضل أأ،ألنتاتتيل أألنرر ،ألننهتي ألنااحا ،ألنتجتن،ألنرامأألنت حإ

 سبل العيش والفرص الاقتصادي  
أألننتمح أأألندت ت أأا أأ%64أإنأأحجثأألندج ،أحسأت أألنيخ أأارأتضاأأحلتديلمألنجت ،أي أألن يالضأددجشأ أألنإ أألنتيينقاأألنتتيرأتض أألنقلأر        
أتت طيج أيننأأنإنا،أأحتيجة أأ.لنتدجشأج أألحيجتمتتا أنيغةج أألنشأااأأي أأزااد ًجتأأضحنتًالأ50أا أزت أآخاحنأحد اأوأ.ضخ أأارأتضاأأنيداتأنجم
أإخالجأأزحأأتاةجاأتأأزحأألنغأإل جأ أأحمتأتتا أأا أأكأتنرأيأألنتاأتء،أأزمأ أأا أأسأأأأأأطجتأ أأ جاأأت جفأأنأآنجأت أأتطةأ أأإتاأتأأتاقاأأتأتمحأ أأتأت ت أأ ت أأكأ أأا 

أمحلجأأاشأ ط أأيجتتأأحتمجتتا ،أا أتتا أاتأطجرأأزحأأطتنياأقاأأطتنتدضأألن ااأحدنيا أأ.طتنرأر أألندنتد أزاقاأأتةتن أأزحألنتياسأ أا أأزلوتنا 
أ.43لنتاتوتعأي أآخإدأألن لوتا

أأكاأأأأوأأسأأأأت أط نأألنتسأأأأينيتجأإن أأ2019أأندتمأأنطتقلترأألناةتتت أايديضألنياجج أي أأتطجاتأألنررأأأأقاأت ألني أألننيت جأأحتيأكشأأأأو         
أأحلنتيدادت أأألنترتيهت أااأأأأيقإأتط أألننيت جأزلاا ح .لنجت أي أتطتجياتأدي أاتأأتتضالًأأزسأأأأتسأأأأج أأحتم أأزتاتأتط أألتيتتانتأأت أتيألندج 

أإ تادأأحزكساألتيشأتالًأأألن كساأألنتشأ ط أأكتت أحلنتنيهت أألنتاأييلا أألندج أكاأوأأسأت أأإن ألنقصأقاأأتيمأأزنأأطقلأق أألناأ تتج أأحلنتةتقتت 
أأإمتتن أأترأأأأفأا أزت أيننأ،44(ايداد أأ328أأزصأأأأ أأا أ290)أألنتيدادت أا أأ%88يو أأأ.لنجت أأي أألنترتيهت أمتجرأأي أطتسأأأأيتالاأأنطاطي

أ. 45لنتاييلا ألندج أكاوأست أأإن أألنقصقاأتط أألنايادأأنيدا أألنا تن
أتاججتاتأت ألني أألناأأ تتج أألنوةت أنةتجرألندج أسأأت أألتاوتلأأحالءأألنا جمأألناأأتوألنتيتح أألنتتيرأأتضد أألنوااأأإن ألنتيياتاأأحددي        
أأكأتنأأألنتدجشأأأأأأأ أسأأأأأأتأ أأتأينقاأأيأننأألنسأتنسأ أألنتاتتأ أحي أألناحلتأوأأضيرأأتاطفأألنسأتتجأ أألنتاتتأ أحي أأ.لنجت أي أأحلنتأيدادأت أألنترأتيهأت أي 

أأزاالًأألندج أأكاأوأسأت أدةد أ%60أألناأ تنأا أألنشأتت أأتاأت أأحلاتوتعأألنتتيرأتضد أألنوااأزنأ جت أكتتأأ.لناحلتوأااأيقدت أألتاوتلأأطاأتو
 .46اطرتًأ

 

أ

 
38 https://reports.unocha.org/en/country/yemenأ 
 .،ألن حتشت،ألنجت 2021ح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج ،أيتالداأأ39
 أأأ.،ألنجت ،ألن حتشت2021لننتاتتج أاتااأخة ألنتسيةتط أأ40
 .لنترياألناتطيأ41
 أأ.لنترياألناتطيأ42
 /html9104d6038/2/2021https://www.unhcr.org/ar/news/briefing.أألنتوقلج ألناتاج أنألا ألنتيريدأنشىحنألنتمةج ،ألنجت ،أ43
 .2019لن حتشت،أحلخاحن،ألنيااداألنشتا أنطياجج أايديضألناةتتت أنطتقلتر،أأ44
أ.ست أكاوألندج أطقصواتأارياأنطيخ أأي ألنياجج أايديضألناةتتت أنطتقلتر،أت أتدادفأ45
 . 2020لنتاحط ألنستنس أتريدثأأ(:DNA)لنياجج ألنتايتاأنتحيجتمت أي ألنجت لنتناألنيحن ،أأأ46

https://reports.unocha.org/en/country/yemen
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2021/2/6038d9104.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2021/2/6038d9104.html
https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2021/2/6038d9104.html
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أأكشأأو أأيايأألن ما ،أأا أألنا  أتط أانيهت أتج أسأأت أتط أألنترتيه أا أألناأأ تنأتت  أزنأأنأأ تاتأا ألني أأطتنتقلاضأديدطيأيجتت        
أأحلنتةيتدت أأأحلندت يد ألننتمحج أتج أأسأأت أنيراأأج أأنأأجقتتًأأألن كساأألنرتم أن أألنجيحد أألن ضحل أزنأألنتيدادت أأااأأيقإأتط ألنياجج أأتيت ج

أزكساأألننايأأدديتاحنأأ ناأأإن أأإلأتي أأحلنتتنأج ،أنطتجتنأنأيديدأحتم أ  أألنرأجي،أأاديل أدطجاتأألنتيدادت ،أاده أي أحلنتمةج أألنتاأياأجو 
ألنتةيادأألنرجقلتت أأتاطج أأ:اناتألندج أسأأأأت أتراأأأأج أي أزنتج أ ل أأآنجت أإن أألنننأأأأتادأحتت أأ.تجشأأأأا أأسأأأأت أأنيةقداألحيجتمتًأأألنتقلاض
 .47لنتتنج أحتةدج أأحلنتتنج ،أألنوالت أأنتسيايلمأحاتءأألنرتق أحطإحاأألنااتاأأحطإحاألنرغجاد

 

 

 الدور المؤسسي الدولي  
اكو أح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاأأأأأأتتج أطشأأأأأأ  أختاأتط ألحيجتمت ألننتمحج أحلنتمةج أحلتنت ألنطةقءأحلنتاتماد أتهاًلأأ        

حاده ألننتمحج أضلخطجًتأأأأ.ميًلأا ألنايات أأنياكوأطدضأزتط أااأأيقدت ألناأأدفأي أاقلترألننتمحج أضلخطجًتأحجثأنتأديقياأسأأقإأتياألأأةج 
أ48.ياحلأا أانتليألننولعأحيايحلأزاتك أإدقل ا أحضخطا أحز أن  أا أزن تاأست ألندج ألني أاطتتأكتت أايتح أنا 

ــيون ال   ي حتاقمأأ         ــامية لممح المتؤدة للـ ــية السـ طتقموأتهتمأتناأأأجيألنشأأأىحنألننتاأأأتتج أي ألنجت ،أطيقن أتجتضدأأأالمفوضـ
تتطجأت أتقيجاألنرتأتدأ أحلنتأ حإأحلنتقلضأ جاألنغأإل جأ ،أحتقياألنتاأأأأأأأتتأيل ألنناأيدأ أنطنأتمحج أضلخطجأًتأنتاأأأأأأأتتأيتا أي أتطتجأ ألحيجأتمأتتا أأ

لننقمأحزضحل ألنتةت أحارأأتطج،ألنةتت ألنشأأتاأأج أألنتطر أكتنغإلءأحلنيحلء،أحلنت حإأي أحتنت ألنةقلا ،أحلنوانأأت أحلنتةتتجت أححرأأت اأأ
لنتي  ادأا أأ20حتيأحصأط أااأتتيلتا أإن ألن نأاتاألنتريتمج أي ألنترتيهت ألنأأأأأأأأأأ.ح جانتأنتاأتتيدألننتمحج أحلنوةت ألن كساألأدوتًأ

لنتنتماألنتياادأمالءألنرأالع،أأحكإناأتاأتتيأي أحومألنت حإأحلنررأت اأحلن  ةج ألنتتسأيج ج ألني أتايااتأنطدت ت أي أإصأت أأأ.لنرأالع
أمتتتج  حتيت ألنتالييألنرأأرج ألني أتايمألنتمةج أحلتنت أأأ.حتاأأتتيأي أتقيجاألنارأأقصأأج أحلنرتتد أن حنةاألنإد أددجشأأقنأي أاتتن 

كتتأتاأأتتيأي أأأأ.لنطةقءأحلنجتنجج ألنتياأأااد أا ألندنفأحتدت أتط ألنقتتد أا ألن قنجالأحلناأأجةادأتطجاتأطديأزنألتيشأأا أتيجة ألنرأأالع
حتقياأأأ.حتأتدأ ألندأت ت أا أيجاحاأكقاحتأتأا أختاأتقمدرأحومأااأأأأأأيطواأت ألننهأتيأ أحتقيجاأادطقاأت ألنقتأتدأ أي أاايطفأزترأتءألنتتض

لنتاأتتيدألناتتقتج أحلنتتنج أياأًتأت أخيات ألنيت ألننواأ أحلنتميتتت أنتاأتتيدألنتياأااد أا ألنرا ،أإن أمتتوأاةتقت أحلسأد أا أ
أأ.لنرتتد أاس أماقضألنيرأأأي أنطدنفألنات  أتط أتقعألنةنمأحلننشأأأتلت ألني أتيترقاأحقاألنااأأأتدتألنتيدطا أطتنناأأأتءأحلن لوتاأأأخيات 

حن  ألنيتقد أندتطا أي ألنجت أاريحضأنإناأينتا أ جاأتتضاد أتط أتطتج أنإنألنتحيجتمت ألنات ط أطش  أكتا ،أاتتأدريأا أتيالتا أأ
أ49.اإدأنطرجتدتط أتقيجاألنتاتتيدألنتن

   الم موعات القطاعي  لدعم النازحين

أ:50تيتس ألسيةتط ألنتةتقتت ألناةتتج أنيت ألننتمحج أطتتأدط 
دايمأناكتءألنتةتقت أااتتيدأاييام أطنتءأتط أاايقدت ألنادفأنيإألنتاياييج أحجثأدرر أأأ:الامن الغذائي والزراع  .1

 .لنةتا  لننتمحقنأتط ألنتاتتيدألنغإل ج أأ
تدتنجألندقلا ألنا جاأ أناأقءألنيغإد أا أختاأمدتضدألنيقلياألنةغالي أنايات ألنيغإد أحتغةج ألنتالاجأحتريديًلأي أأ :التغذي  .2

اقلترألننتمحج أضلخطجًتأحلنتةيتدت ألنتاأأأأأجو أحلنتنتليألني أدرأأأأأدوألنقصأأأأأقاأإنجاتأحدي أتايد ألندتجأحلنقتتد أا أسأأأأأقءأأ
 .لنيغإد 

لنتةتقت أإن أمدتضدأحصأأقاألناأأ تنألننتمحج أضلخطجًتألنتدالأأج أنطاةاأإن أحوا ألنايات ألنرأأرج ألنيتجتأحضت أأتايمأأ  :لصــح ل .3
لننهتمألنرأأر أحتيادألنتةيترأتط ألنيرت أي أمتجرألنتاأأيقدت أحإتةتءألن حنقد أنطرأأر ألننتةتطج أحلنرأأر ألننواأأج أحلنيت أأ

 .حإضلادألن االلأ جاألنتديد أألننوا أحلنتميتتت أحلنتسيةتط أناقءألنيغإد ألنرتض
تاأأأأيايمأنإنألنتةتقت ألن نأأأأاتاألننتمحج أحيدسًتأا أختاألنتاأأأأتتيدأأأ:المياه والصــــرف الصــــحي والنظاف  الصــــحي  .4

لناأأأأأادد ألنتناإدأنألاحل ،أحلننتمحج أضلخطجًتأي ألنتقلترأا أختاألنيت ألنتاأأأأأيتا،أحكإناأإتتضدأت نج ألنتنج ألنيريج أنطدقضدأ
ا ألنتقلترألني أتدأتت أا ألاحمألنتجأتنأحلنرأأأأأأامأأأ%91ديتاأااأأأأأأأتتأيدألننأتمحج أي ألنتقلترأزحنقدأ أنتدأتنةأ أأحتأأ.لنتريتطأ 

حطإاألنةاقضأنيراأأج أأ.لنرأأر أحلننهتي ألنرأأرج أ جاألنتت ت ،أارألنياكجوأتط ألنرطقاألنيل ت أاس ألنيقصأأج أطشأأت ت ألنتجتن
تمحج أي ألنتنتليألنتدالأأ أنطاأأجقاأح ناأطيراأأج أترأأادفأاجتنأحلسأأيايلمأاقلترألننأأ.تقلياأحمقضدأاالييألنرأأامألنرأأر 

 .لن اةتاأححتتد ألنتنج ألنيريج أنطتجتنأحلنرامألنرر أحلننهتي ألنررج أي ألنتقلترألنتدال أنطاةا
 

حملادألنياةجخأحلنيدتحنأأ،أأ2020ز اةمأأأ(51)لنيدتي ألنتتيرتض أحلتتضدألنتتتتاأحطنتءألناتمألنتاييلمأي ألنجت ،أتشادألنتايةيل ألنتميتتتج أحلنتتيرتضد ألنديضأات أأ47
 .لنيحن ،أتةتعألنيالست أحلنيقتدت ألنتتيرتضد أ

 .2021يتالداأأأ-لنجت أأ-ح جا ألننهادألندتا أنتحيجتمت ألننتاتتج أ48
أ. UNHCRأ-لنجت أ-لنتوقلج ألناتاج أنألا ألنتيريدأنشىحنألنتمةج  49
 .لنجت أأ-OCHAأ-2021اتااأأأ-خة ألنتسيةتط ألننتاتتج أ50

 للنازحين داخليا  في اليمنلي المقدم الاست ا   والدعم الدو :خامسا  
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دايمأنأأأأأأاكتءألنتةتقت أإن ألنقصأأأأأأقاأإن ألننتمحج أضلخطجًتأختصأأأأأأ ألن لوتاألنتناةدج أت ألنيالسأأأأأأ أطوااأتدط أأأ:التعليم .5
أأ:اس أ)حسأيدت ألنتةتقت أتط أتقسأجرأطالاجألنيدطج أ جاألننهتا ألنرتنج أأأ.ا أي أطجةت أتدطج أنأتا أاسأتج أح جاأاسأتج ترتج

نندرأأتاألن لوتاأأأأ(طاتتاجأارقألن اج أحلنراأأت ألن سأأتسأأ أ–طالاجألنيدط ألناأأادرألنإ أدةترأطج أتتاج أضالسأأجج أي أتتمأحلحيأأ
 .إن أاايقدت أتدطجتج أانتست أن تتتان 

تايمألنتةتقت أإن ألنتاأأأتنت أي أتقيجاأطجة أزكساأحتتد أنوةت ألناأأأ تنألن لأأأدفأحلن كساأتالأأأ أنطاةاأا أختاأأ:الحماي  .6
ححتتد ألنةو أأأأ.تايد ألنرتتد أحلنياوجفأا أااتلاألنرتتد أنطناأأأتءأحلنامتاأحلنويجت أحلنويجتنأحختصأأأ ألننتمحج ألن كساألأأأدوتًأ

سأأأيةتط أنطويجت أحلنويجتنألن كساألأأأدوًتأا ألننتمحج أحلنتةيتدت ألنتاأأأجو أي أضتتا أأحجثأتدة ألنتةتقت ألن حنقد أي ألنت
 أأ.ليأخةاألندنفأحلنننتتاأحسقءألنتدتاط أحلنتسيغتا

تأيت ألنتةتقتأ ألننأتمحج أحأيدسأًتأحلحيجأتمأت أزحنةأاألنأإد أددأتتقنأا ألننوح ألنتةقاأا أختاأأأ:الـماو  والمواد يير الـغذائـي  .7
 .ما أندقضتا إصت أانتمنا ألنت

تايمألنتةتقت أإن أتراأج أحتن ألن نأاتاألنتقمقضد أي أاقلترألسأياأتي ألن نأاتاألننتمحج أ :تنسـيق وددار  المخيمات .8
ضلخطجًت،أحلنتاأأتنت أي ألنريأا ألتيشأأتاألن االلألنتديد أحلنقتتد أا ألنتةتت أحسأأقءألنيغإد ،أارألأأتتنأطجة أحتت ج أنطوةت أ

 .حتاقمأطتقلصط أتنوجإألن نالمأحلنيناجيأتط ألنتقلترأحلنتنتليأ.ج لنادجو أا ألنا تنألننتمح
ديقن أنأأاكتءألنتةتقت ألناجتضدأي أحلأأرأتقل  ألنتاأأيوجيد أا ألننتمحج أضلخطجًتألنةيضأطينًتأا أ :آلي  الاســت ا   الســريع  .9

نتاأتتيدأحتدتنجألنشأقل  ألنتيدطا أأتطا أتقل  أا ألناأطةت ألنترطج ،أحتيأز تي ألنةادا أزتاتأتاط ألنةيحاألنوان أنيايد أل
 أ.طتننضاتجأحلننترتءأحتدومأاشتاك ألنشت ت ألننشة أحلنقلسد ألننةتقأتط أزالألنقلترأحتراج أتقتج ألنتدطقات ألنتةتد 

أ
 لنازحين لمقارن   ين اليمن و عض الدول العر ي  حول الدعم الدولي المقدم 

اطجقنأضحنتاأا أأأ52.6طيايد أأأ(2)نشأأأأأىحنألنتمةج أكتتأنقأاقلأأأأأ،أي ألنةيحاأات أأتتا ألنتوقلأأأأأج ألناأأأأأتاج أنألا ألنتيريدأ        
اطجقنأضحنتاأااأتتيدأتايد أنورأ ألنشأيتءأأ5.6اناتأأأأ2020ا ألننتمحج أحلنتمةج ألنجتنجج أي ألندتمأأأأ1,140,383لنتاأتتيل ألننايد أنأأأأأأأأأ

اتدج أتتم أأ4 أا حإأنطةقلا ،أحططغأتيضألننتمحج أختاألندتمأأتتم أتطأأ127,200تتم أتط أاقلضأإ ت ج أزسأأتسأأج ،أححرأأ أأأ437,900ححرأأ أ
أأ.تتم أ10,800حت أتقضدأ

 م2020( : مقارنة بني اليمن وبعض الدول العربية حول النازحني للعام 2جدول رقم ) 

 الدول 
 المساعدات النردية
 )مليلن دوالر( 

عدد النازحين الحاصلين على 
 ملاد إغاثية أساسية

النازحين الحاصلين عدد 
 على مأوى للطلارئ

 إجمالد النازحين 
النازحين   
 العائدين

 10,800 4,000,000 127,200 437,900 52.6 اليمن
 448,000 6,700,000 288,780 1,400,000 246 سلريا 
 278,000 1,200,000 31,750 120,635 28.3 العراق 
 105,400 278,200  65,850 5.2 ليبيا
 Global Report 2020- UNHCRالمصدر: 

اطجقنأنتمئأأأ1.5اطجقنأضحنتاأا ألنتاتتيل ألننايد أنأأأأأأأأأ246حي ألنتاتط أتةيألاتوتعأحة ألنتاتتيل ألنتايا أناقادتأحجثأططغ أأ        
تط أا حإأأأ288,780ححرأ أاطجقنأنتمئأحتتم أسأقا أتط أاقلضأإ ت ج أزسأتسأج ،أأأأ1.4نأارأتأنورأ ألنشأيتء،أححرأ أأأ761,089سأقا أحضت أأ

اطجقنأضحنتاأنأأأأ28.3زاتأي ألندالقأيايأططغ ألنتاأأأأأتتيل ألننايد أأأ.تتم أأ448,000اطجقنأتتم أحت أتقضدأأأ6.7نطةقلا ،أحططغأتيضألننتمحج أ
أأ31,750تتمحتأحنتمةتأتط أاقلضأإ ت ج أزسأتسأج ،أححرأ أأأأ120,635نأارأتأي أيرأ ألنشأيتء،أححرأ أأأ252,136تتمحتأحت أااأتتيدأأأأ365,446

اطجقنأضحنأتاأأأأ5.2حتةأيأي أنجتجأتأتاأيد أأأأ.تأتم أأ278,000اطجقنأتأتم أحت أتقضدأأأأ1.2نأأأأأأارأأأأأأأتأتط أاأ حإأنطةقلا ،أحططغأتأيضألننأتمحج أأ
اشأاحتتأسأادرأأأ59ا أأأ29,500تط أاقلضأإ ت ج أزسأتسأج ،أحلسأيوتضأأأأ65,850ا ألننتمحج أحلنتمةج ،أححرأ أأأ23,446كتاأتتيل أتايد أنأأأأأأأأأأ

 51.تتم أ400,105تتم ،أحت أتقضدأأ200,278ننتمحج ألن  ا،أحططغأتيضأل

 

 

أ

أ
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 مأ2022أأ–دنتداأأأ(68)لنديضأ

أ
أ
أ
أ

ا أختاأاتأسأتيألسأيداللأ أيننألسأيتالاألنرأالعأحلنرا أحتينقاألن حلأتعألننتاأتتج أحلنتتيرأتضد أحتيلتجتتاتألن تجادأتط ألننتمحج أ        
ا أما ،أحاريحضد ألنيتقد أنتسأيةتط ألننتاأتتج أطشأ  أتتمأحنتحيجتمت ألننتمحج أطشأ  أختاأا أما أزخاإ،أك أ ناأداأييت أاالمد أ

دطا أطتننتمحج أطشأأ  أاتتنأأاأححلأأرألنتسأأيالتجةج ألنتنتسأأت أنطيدتا أاداتأحطتنيدتحنأحلنيناأأجيأارألنتنهتت أألناأأجتسأأ ألنقلنج ألنتي
لنتنهتت ألنيحنج ألندتاط أي ألنجت أ-لنيحنج ألني أتيةطوأتقيجاأتتقد أكتمأناتأديقلمإأارأحة أتاأأج ألننتمحج أحلحيجتمتتا أكتتأزتاتأأ

قضنتألن تجادأيا أطيحانتأطرتم أنتالمد أتيختتاتأطتتأد و أتراأج أزكساأنألحلأتعألنتدجشأج أحا  أماأ-ي أاةتاأحتتد أحضت ألننتمحج 
حلأتتنأإتتضدأتاأ جنا أتنيألندقضدأإن أأأحطقاأااأييلا أنتدتنة أزحلأتعألننتمحج أضلخطجتنطنتمحج أارأاالتتدألنتةيتدت ألنتاأجو ،أححلأرأأ

أأأ.انتلاا ألن صطج أحتايد ألنيدقدات ألنتنتست أنا 
أ

 يما ييل إبراز ألهم التحديات واإلجراءات المطلوبة اتخاذها لتحسني أوضاع النازحني:وف
 أهم اإلجراءات المقترحة لتحسين أوضاع النازحين  أهم التحديات التي تواجه النازحين  م 

1 
استمرار النزاع وانتشاره إلى مناطق أخرى مأهللة  

 ةالسكان األصليين والنازحين أيضا. 
 

 السالم المستدام. تحريق  -
مع التع يل ةتلفير البنية التحتية اآلمنة لملاقع النازحين ومساكن آمنة   -

 ذات جلدة مناسبة تحمد النازحين من التغيرات المناخية ومخاطر العيش.

زيادة المخاطر األمنية المرتبطة ةالتنرل ةين مناطق  2
 النزوح ومناطق استضافة النازحين 

 -عند حدوث ا  -ممرات آمنة ووقف العمليات التصعيدية العمل على فتح  
 لإلجالء الفلري للنازحين. 

تدهلر اللضع االقتصادي لألفراد وارتفاع نسب الفرر ةين  3
 السكان وانعدام مصادر الدخل وسبل العيش. 

تنشيط االقتصاد ةاتباع سياسات تصحيحية تحسن من دخل األفراد ةشكل عام -
إعادة تلزيع الدخل لصالح الفرراء ةما في م النازحلن والطبرة  والعمل على  

 المتلسطة فد الم تمع.
تحليل سلق العمل إلدماج م ارات النازحين داخليا لسلق العمل، ومتاةعة   -

 أداء العاملين من م وتنمية م ارات م وقدرات م.

4 

تحديات اللصلل والتحديات الللجستية ةما في ا التأخير 
تصاريح نرل اإلمدادات اإلنسانية المعيرة فد منح 

إليصال المساعدات وتحسين المستلى المعيشد 
 للنازحين.

العمل على تخفيض ومعال ة اإلجراءات المعيرة لمنح التراخيص، مع  -
استخدام نظام إلكتروند يس ل ويع ل فد منح التراخيص الالزمة للعمل 

 الميداند ومعرفة احتياجات النازحين. 
السماح أيضا ةإجراء ترييمات سريعة لالحتياجات للتحرق من احتياجات  -

 النازحين.

5 

الصدمات االقتصادية التد تلاجه اليمن وتنعكس على 
النازحين من تدهلر سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع  
والخدمات األساسية وأيضا استمرار أزمة المشترات 

 النفطية

ودراسات ترييمية عن ملاقع النازحين ةشكل مستمر إعداد قاعدة ةيانات 
لضمان حصلل م على السلع والخدمات الرئيسة وتحسين أوضاع م  

 المعيشية. 

وتفاقم اللضع الصحد على النازحين   19جائحة كلفيد  6
 وارتفاع عدد األشخاص المصاةين ةاألوةئة والحميات.

واالستشارات وإعداد   تلفير المرافق الصحية والمستلزمات الطبية المطللةة
 قائمة تشمل جميع االحتياجات ةحسب كل الملاقع.

محدودية الردرات والملارد فد الم تمعات  7
 المستضيفة وصعلةة التكيف مع م. 

تعزيز قدرات وملارد الم تمعات المستضيفة للنازحين، مع تبند ةرامج 
 للتكيف ودمج النازحين في ا.

8 
التمليلية لخطط االست اةة اإلنسانية محدودية الملارد 

)عدم إيفاء المانحين ةالتع دات المتعلرة ةاالحتياجات 
 اإلنسانية(.

آنيًا، إعادة التكيف مع الملارد المحدودة وإي اد ةدائل أخرى تساعد فد -
 التكافل مع النازحين. 

على المدى الرريب، على الم تمع الدولد زيادة التع دات التمليلية   -
 ء ةاحتياجات النازحين والم تمعات المضيفة ل ا.لللفا

البيانات والمعللمات الخاصة ةالنازحين )أماكن  تضارب 9
 تلاجدهم وأعدادهم الملزعة حسب ال نس والسن(.

تفعيل وتعزيز آليات وطرق وأساليب ال  از المركزي لإلحصاء واللحدة  
المتعلرة ةالنازحين واعتبارها التنفيذية للنازحين ةت ميع وتلفير البيانات 

 .المصدر األساسد ل ا

 أهم التحديات والمعال ات  :سادسا  
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