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العائدون من النزوح الداخلي



المقدمة

لم  ، ولکنهم  إلی مناطقهم  النازحین  الکثیر من  العام ٢٠١٥ عاد  النازحین ومنذ  تتزاید معاناة 

یتحصلوا یلع أي مساعدات إنسانیة أو رعایة ، حیث یعاني الکثیر منهم من  نقص شدید يف 

املناسبة  البیئة   توفیر  إلی عدم  باإلضافـة  والتعلیـم    والحمایــة  والصحــة  واملأوى  الغذاء 

للعیش ومع دخول األزمة الیمنیة عامهــا الثامـن   التزال أزمة النزوح والعودة متصدرة قائمة 

النازحین  إحتیاجات  تلبیة  حیث  من  سوء  األکثر  العام  هو   ٢٠٢٢ العام  ویعد  اإلنساني  امللف 

والعائدین  حیث لم یتجاوز حجم التمویل ٢٥٪ من حجم االحتیاج يف التمویل والبالغ  ٤٫١ ملیار 

دوالر وفیما یخص حرکة العائدین خالل الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٢) شهدت بعض املحافظات الیمنیة 

عودة محدودة حیث  تشهد  مناطـق عودة النازحین  من ضعف يف الخدمات الصحیة وخدمات 

توفر سبل  و عدم  األلغام  من  املناطق  استکمـال تطهیر بعض  عــدم   إلی  باإلضافة  التعلیم 

العیش األمر الذي حد من العودة الطوعیة للنازحین  وخـــالل الفترة ( ٢٠١٥-٢٠٢٢) بلغ حیث بلغ 

عدد العائدین  ٨٦٠,٠٨٨ عائد .

التوزيع الجغرافي 

اعداد العائدين على مستوى المحافظات خالل الفترة (2022-2015)

تمثل الخریطة اآلتیة التوزیع الجغرايف ألعداد العائدین خالل الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٢)، حیث یترکز 

معظم العائدین يف محافظات (عدن، تعز، شبوة، لحج، الضالع، حضرموت، املهرة، الحدیدة) .
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توزيع اعداد العائدين

على مستـوى المحـافظات خــالل الفتـــرة (2022-2015)

یوضح الجدول والشکـل اآلتــي أعـداد العائدیـن یلع مستـوى املحافظــات خــالل الفتـــرة

.(٢٠١٥- ٢٠٢٢)

ترکزوا يف محافظة عدن حیث بلغ عدد  العائدین  أن معظم   (١) السابق  الجدول والشکل  یوضح 
العائدین ٣٣٤,٥٠٩ عائد تلیها املحافظات (تعز، شبوة، لحج، الضالع، حضرموت) حیث احتلت املرتبة 
الثانیة فیما احتلت املحافظات (املهرة، الحدیدة، أبین، صنعاء، إب، مأرب، سقطرى، عمران، الجوف، 

حجة، البیضاء) املرتبة الثالثة.

جدول (۱) أعداد العائدین حسب المحافظات
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 العائدین  المحافظة 
 12534 صنعاء 

 10019 اب
 98 البیضاء 
 165 حجة

 240 الجوف
 2034 عمران
 3866 سقطرى 
 8264 مأرب
 12768 ابین

 18653 الحدیدة 
 20042 المھرة

 45983 حضرموت
 52303 الضالع 
 88003 لحج 
 107489 شبوة
 143118 تعز
 334509 عدن

 860088 االجمالي
 



االتجاه الزمني

ألعداد العائدين خالل الفترة (2022-2015)
یوضح الجدول والشکل البیاني اآلتي إتجاه أعداد النازحین العائدین خالل الفترة (٢٠١٥- ٢٠٢٢)

یتضح من خالل تحلیل اإلتجاه الزمني ألعداد العائدین أن هناك تراجع يف أعداد العائدین خالل 

الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٢) وتعد األسباب الرئیسیة لعدم عودة النازحین إلی مناطقهم األصلیة إلی عدم 

استقرار األمن فیها کما أن عدم وجـــود إتفـــاق ســالم   باإلضافـــة إلی عدم توفر الخدمات يف 

أعداد  تراجع  إلی  أدى  الذي  األمر  العیش  سبل  وانعدمت  التحتیة  البنی  دمرت  حیث  مناطقهم 

العائدین إلی مناطقهم .

جدول (٢) اتجاه أعداد العائدین حسب األعوام
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شکل (٢) اتجاه أعداد العائدین خالل الفترة (٢٠١٥-٢٠٢٢)



احتياجات العائدين)

إال أنهم لم یتلقوا أي  النازحین إلی مناطقهم األصلیة  العودة الطوعیة آلالف  الرغم من  یلع 

مساعدات وال زالت احتیاجاتهم قائمة وهي کالتالي:

١-  تطهیر املناطق التي عاد إلیها النازحین من األلغام و مخلفات الحرب .

٢- فتح الطرقات الرئیسیة بین املدن وبما یسهم يف تخفیف معاناة العائدین.

٣- دعم مؤسسات الدولة باملستوى املطلوب وبما یؤدي إلی تطبیع الحیاة يف مناطق العودة.

٤-  إعادة ترمیم املنازل املدمرة وما یخفف من معاناة العائدین ویسهم يف استقرارهم.

٥- إعادة تأهیل املدارس املدمرة بما یضمن عودة الطالب العائدین إلیها وحتی ال یکون األطفال 

عرضة الستخدامهم يف أجندات مشبوهة.

٦- توفیر املستلزمات املدرسیة من الحقیبة املدرسیة واملنهج املدرسي.

٧- تأهیل املرافق الصحیة املدمرة بما یؤدي إلی توفیر الخدمات الصحیة.
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التوصيات

النازحین إلی مناطقهم األصلیة یجب أخذ التوصیات اآلتیة بعین  من أجل نجاح عملیة عودة 

االعتبار وهي:

١- إشراك النازحین والعائدین يف التخطیط ملستقبلهم وبما یضمن الوصول إلی حلول دائمة 

لعملیة النزوح الداخلي  .

تقدیم  تستطیع  بحیث  العودة  مناطق  يف  للدولة  التابعة  الخدمیة  املؤسسات  دعم   -٢

الخدمات للعائدین وتسهم يف تطبیع الحیاة يف تلك املناطق .

٣- توجیه شرکاء العمل اإلنساني إلی توجیه التدخالت االنسانیة من الجانب االنساني اإلغاثي 

إلی االنعاش املبکر بما یساهم يف اإلعمار للبنی التحتیة التي دمرت .

الجهود  تظافر  إلی  یؤدى  وبما  الدولة  مؤسسات  عبر  للعائدین  الخدمات  تقدیم  یتم  أن   -٤

وتطبیق الحلول الدائمة لعملیة النزوح  .




