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النزوح الداخلي في الیمن یزداد بنسبة ستة أضعاف في سنة واحدة الیمن:  

 
لفریق العمل المعني بالتحركات من التقریر الثامن  مأخوذةبالتعاون مع شركاء العمل االنساني ویحتوي على بیانات وارقام  في الیمن أنشطتھا وتنسیق المخیمات وإدارة/ ھذا التقریر أعد بواسطة كتلة المأوى

 )2016ابریل ( السكانیة

  2016ابریل  الرئیسیة: العناوین
 82% االنسانیة. ساعداتمن السكان بحاجة الى الم 
   6أجبروا على مغادرة منازلھم بزیادة بلغت  ملیون) 2.7السكان ( من % 10أكثر من 

 .فقط خالل عام واحداضعاف معدل النزوح الداخلي في الیمن 
  یتعرض النازحون لخطر الجوع والمرض وانتھاكات حقوق االنسان بسبب الحالة

 االقتصادیة واالمنیة واالیواءیة والصحیة
  یقطنون حالیا مع االصدقاء والعائالت وھم في عرضھ لخطر النزوح مجددا ملیون نازح

 عند المجتمعات المضیفة للنازحین. التأقلماالحتیاجات بسبب شحة المصادر وآلیات  مع تزاید
  شریك لرفع  30من  أكثرمع  جاھزة أنشطتھا وتنسیق المخیمات وإدارة/كتلة المأوى تقف

 سرعة التجاوب مع االحتیاجات.
 لھم صعوبات اضافیة والمستضیفونلتمویل مطلوب بشكل سریع واال فسیواجھ النازحون ا 

 .تتسبب في نزوح جدید إلى أن لتأقلماامكانیة  تتضاءلبحیث 
 

  ملیون 2.7
 نازح داخلي

 ملیون2
 بالمساعداتمستھدف 

>470,000 
  عائد

 1ملیون
نازح داخلي یعیشون مع 

  مستضیفھعائالت 

2% 
 المطلوب – التمویل المتاح

 ملیون دوالر 163

 شرح عام للوضع
 فیھ عام من الصراع في الیمن، یمكن وصف حیاة الیمنیینبعد 

والنزوح االجباري والحاجة الى الحمایة  بالمجھول
. الظروف المعیشیة في الیمن كانت اإلنسانیةوالمساعدات 

صعبة في السابق بسبب االزمة االقتصادیة والفقر وعدم 
المساواة وفي العام الماضي ومع تزاید الضربات الجویة 

 استیراد الغذاءوالصراع على االرض واألزمة الخانقة في 
على السكان.  امدمر اوالوقود والدواء كان لھذه العوامل تأثیر

ما من السكان او  %82فان  المتحدةالمم حسب تقدیرات ا
اجھ الى الحمایة والرعایة ملیون شخص بح 21.2 لیعاد

  االنسانیة.
ھربوا  ملیون شخص الیزالون نازحین داخلیا. 2.7أكثر من 

ومصادر  حاجاتھم، مساكنھم،بسبب العنف تاركین ورائھم 
التكافل االجتماعي. استنفذ  فقدان معوناتالى  باإلضافةدخلھم 

النازحون مدخراتھم وتراكمت علیھم الدیون وھم یعیشون في 
من  كثرأالوصول الى الخدمات غالبا وكذلك عدم معرفة المدة الزمنیة التي سیبقون فیھا نازحین. یسكن  صعوبةظروف معیشیھ صعبة مع 

 الملقاة إلضافیةا المعاناةبشكل سریع بسبب  االستضافةضیفھ تنحسر فیھا امكانیات ستضیفھ او مجتمعات مستملیون شخص مع عائالت م
اجھت و والجوف)تعز ومأرب  (مثلاو االصدقاء. في بعض مناطق الیمن وبالتحدید مناطق الصراع القائم  المستضیفةعلى عاتق العائالت 
  او مناطق نزوح جدیده. مالجئ إلیجادالدائمة  الحاجةفي ظل  االعائالت نزوح متعدد
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 التمویل المطلوب
ملیون دوالر أمریكي 163  
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 والدائمة ھي األولویة األولى للنازحین داخلیا اآلمنة المالجئ
ذلك وك المستضیفة والمجتمعاتللنازحین  والحمایة المالجئفیما یخص احتیاجات 

لفریق العمل المعني برصد تحركات السكان  تقاریر لمنظمھ ثالثةالعائدین أظھرت اخر 
 غذائیة (البطانیات إضافة إلى المواد الغیر ھي األولویة األولي للنازحین. المالجئ أن

  ة مرتبطة بالمالجئمن االحتیاجات االساسی %57 ھوالمالبس)، یمثل ما نسبت
 ): تقریر فریق العمل المعني برصد تحركات السكان(المصدر 

 
 
 

 

 اإلیواءیةالمراكز 
او  العامةھي المباني  العادةمراكز تجمع النازحین في 

وھي كثیره  من دیارھم الفاریني النازحین والتي تؤ .المھجورة
بشكل عام لكنھا تفتقد الى ابسط الخدمات. توفیر الرعایة الصحیة 
والخدمات االخرى یعتبر اقل معیار للخدمات االنسانیة ألي 

 المنظمات االنسانیة. بإنشائھمخیم تقوم 
حیث  الى االدارة المناسبة عادةمراكز تجمع النازحین تفتقر 

یواجھ النازحین في ھذه المراكز الخوف وعدم الشعور باالمان 
 ، قلة الخصوصیة ، عدم المقدرة على التعبیر عن االحتیاجات ، تقیید الحركھ باالضافھ الى المضایقات من النازحین االخرین او المجتمعات

 .ضیفھستالم
 لعائالت النازحة آخر خیارات ا :السكن العشوائي للنازحین

طویال  مدوال ت الطارئة المالجئتجد بأن  حیث غیر رسمیة بسیطة في مخیمات نما تكو باغال التي تسكن بشكل عشوائيالعائالت النازحة 
یفتقر   الخیار االخیر للنازحین داخلیا. العشوائیةالمخیمات تعتبر . المناخیةوالظروف المتكرر أو النزوح الطویلة أو لتتحمل فترات النزوح 

شكوا تالنزاعات او الصراعات حول المواقع التي یسكن فیھا النازحون.  باإلضافة تأججوالصرف الصحي  النقیةالنازحون الى خدمات المیاه 
یھا مصادر بما ف الشحیحةین الموارد مع النازح یتشاركونالذین  في المنطقة،العائالت النازحة غالبا من مضایقات من قبل السكان المحلیین 

 میاه الشرب المحدودة.
  : لیست ثابتھ للنزوح لفترات طویلھالمستأجرةوالمساكن  االستضافة مساكن

ن إلدیھم فرص ضئیلة لجني المال بعد تركھم مزارعھم وثرواتھم الحیوانیة. ضیفھ او مساكن مستأجره ستالنازحون المقیمون مع عائالت م
أو االستغالل من قبل مالك من اصول مما یؤدي الى تراكم الدیون  نما یملكودفع االیجار یؤدي بالنازحین عادة الى بیع  ىعلعدم القدرة 

دحام االز الخدمات،عدم االتفاق مع المالك حول فواتیر  ل مع صعوبة ایجاد أماكن سكن أخرى. یعتبر أیضاالمساكن او خطر الطرد من المناز
ھذه المشاكل  العدید من نفستنطبق ایضا المشاكل التي یواجھھا النازحون.  أكثرمن  المستضیفةمع المجتمعات  المتوترة في السكن او العالقات

  أشھر. 8 – 6لمدة النازحین  تؤويالتي  المستضیفةعلى المجتمعات 

 االستجابة والتنسیق
احتیاجات معینھ للنازحین  التي من شأنھا أن تغطيمن االستجابات  عددا في الیمن أنشطتھا وتنسیق المخیمات كتلة المأوى وإدارة حددت
 :على نوع الملجأ استنادا داخلیا

 وأدوات المطابخ  الفرش، البطانیات،غذائیة مثل الغیر  الموادمع  العشوائیة المالجئبدال عن  ذات قدرة تحمل عالیة طوارئ مالجئ
 في دیارھم اثناء النزوح. هتركو عمالتعویض النازحین 

  خدمات المیاه والصرف الصحي. تقدیممع  لإلیواءمراكز تجمع النازحین تحتاج الى تطویر او تحدیث لتصبح مالئمة 
  معونات مقدمھ للنازحین لتغطیة احتیاجاتھم وخاصة النازحین الذین قاموا باستئجار مساكن أو المقیمین مع األقارب او االصدقاء. تكون

 .المالجئالمساكن او  تطویر علىمساعدات على ھیئھ مبالغ نقدیة أو مساعده ھذه ال
 المنح النقدیة غیر غذائیة مثل  موادالى تقدیم مساعدات للعائدین من خالل تقدیم  أنشطتھا وتنسیق المخیمات وإدارة/كتلة المأوى  تتطلع

 المساكن للخراب. في حالھ تعرض الخفیفةوالمساعدة في االصالحات  وتحسین سبل المعیشة
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