
 وصتعاء وامانة العاصمممة: استمرت األسر بالتحرك الى محافظات الحديده وتعز 7142يوليو  72الى  41من  •
 والتنقل داخليا، خصوصاً في المحافظات والمديريات الموضحة أدناه:

اسرة( شهدتا موجة نزوح ممن   411اسرة( معظمهم من نفس المديرية؛ الزهرة ) 761مديريات زبيد )الحديدة:  •
 ( اسره في محافظة حجة.52( اسرة ومن بكيل المر )18مديرية عبس بحوالي )

( اسمرة شمهمدتما 18اسرة( ؛ المسراخ )  11( اسرة ؛ الصلو )11اسرة( ؛ المظفر )  471مديريات صالة )تعز:  •
اكبر نزوح من مديريات الحوك والحالي في محافظة الحديدة ونزوح داخلي في نفس المحافظة من مديمريمات 

 صاله وصبر الموادم.

 أسرة( شهدت أعلى نسب وصول من األسر القادمة من الدريهمي والحوك. 418: مديرية سنحان )صنعاء •

أسرة( قدم معظمهم ممن ممديمريمة المحموك  474: شهدت مديرية السبعين ومعين وصول )أمانة العاصمة •
 والحالي  في محافظة الحديده.

مليليلوخ  لولق ًوفل لا   8.6م إلى نزوج أكثر من 7141أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 

 .هنايمكن الحصول عيى البيانات الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح(.  7141لت ييم المناطق ليعام 

وتعمل مصفوفة تتبع النزوح من خالل أداة تتبع النزوح السريع عيى جمع البيانات وعمل اللتل لاريلر 

حول أعداد األسر التي ُتجبر عيى الفرار بشكل يومي، حيث تساهم هذه البيانلات فلي اللتلعلر  

عيى حاالت النزوح الجديدة وعمل ت ارير حوللالا ملن حليلث األعلداد واللملنلاطلق اللجل لرافليلة 

م، نتج عن أنشطة الصراع أنماط جلديلدة 7142واالحتياجات. ففي الستة األ ار األولى من العام 

 من النزوح، خصوصا  في محافظتي الضالع والحديدة.

 .7142يونيو  46يناير الى  4اض ط  هنا ليحصول عيى بيانات التتبع السريع لحركة النزوح من 

، كان هنمالمم مما 5142  يوليو   52الى  41منذ 
فلي   أسلرة 411حالتين لنلزوح  يزيد عن 

 (. 4)انظر الشكل يوم واحد 

تواجدت هذه الحالة في محمافمظمة المحمديمده  
 وذلم جراء الصراع القائم هناك.
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أسرة     54,697 

 

  328,182 وق    

 الن اط الرئيسية

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين
5142يوليو  52 –يناير  4خالل الفترة ما بين   
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 المنظمة الدولية لياجرة في اليمن: التتبع السريع لحركة النزوح 

 م 5142 يوليو 52الى  41

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين
5142يوليو  52الى  41من   

أسرة نازحة     1,677 

فرد نازح   10,062 
 

أسرة عائدة        356  

 فرد عائد2,136   

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/datasets/Yemen_DTM_Baseline_Rapid_Displacement_Tracking_%201%20to%2013%20July-2019.xlsx
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/products/yemen/AA_R37_Nov2018_20190320.xlsx
https://displacement.iom.int/datasets/yemen-—-rapid-displacement-tracking-14-27-july-2019
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وح  ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز
 7142يوليو  72اىل  41من المنظمة الدولية للهجرة ف

iomyemenDTM@iom.int   www.displacement.iom.int/Yemen   www.globaldtm.info/Yemen :المصدر: المنظمة الدولية للهجرة في اليمن/ مصفوفة تتبع النزوح   تاريخ النشر: 12 اغسطس 5142   ليمزيد من المعيومات 

7142يوليو  72الى  41من : مواقع النازخين والعائدين 4الوريطة   

  7142يوليو  72الى  41من : توضح النازحين بحسب مديريات ال دوم 7الوريطة 
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 الصراع في حجة

أدى الصراع الدائر في ممحمافمظمة حمجمة ولمى نمزوح 

 410217من مديرية عبس  همأسرة، معظم  710141

أسرة، وممديمريمة أفملم    60218أسرة، ومديرية كشر 

 أسرة.  40168الشام 

وقد تحرك النازحون في اتجماهمات ممفمتملمفمة، فمقمد 

اتجهت بعض األسر ولمى السماحمل المتمهماممي فمي 

اسمرة   10111محافظة الحديدة في مديرية المزهمرة 

حية   40181والقناوص 
ُّ
أسرة، بميمنممما   271أسرة، والل

نزحت بعض األسر داخل مديرياتها األصلية مثل عبس 

أسرة، وحيران المحمر      70818أسرة، وكشر   20687

 أسرة.  70714

الحديدةالصراع في   

، نجم عن تصعيد الصراع في الحديمدة 5142منذ العام 

أكبر موجة نزوح شهدتها األربع السنموات الممماضميمة. 

م، نزحت مؤخراً 5142مايو  –ففالل الفترة ما بين يناير 

أسرة من الحديدة ولى أمانة العاصمة  وصنعاء  20712

المحمديمدة ولمى  محافظةولحج. ويسكن النازحين من 

أسمرة   122محافظة أمانة العاصمة في مديرية معين 

 422أسرة، ومديرية شعوب   186السبعين ومديرية  ؛

أسرة. أما في محافظة صنعاء، يوجد المنمازحمون ممن 

. فمي أسلرة 716الحديدة في مديرية بنمي ممطمر 

محافظة تعز يتواجد النازحين من الحديدة في مديريمة 

اسرة( في الحين المذ  يمتمواجمد فميمه   812المفا )

ًالنازحون ولى محافظة لمحمج فمي ممديمريمة تمبمن 

(. وبالنسبة لتحركات النزوح داخل محافظة أسرة422

الحديدة، فقد كانت معظم التوجهات نحو مديرية زبيمد 

أسمرة، وممديمريمة    712اسرة ومديرية الحالمي   211

أسرة، معظمها   411ومديرية بيت الفقيه   422حيس 

من مديريات الحالي والحوك الميناء وحيس وممديمريمة 

 الدريهمي.  

 الصراع في الضالع 

تقع محافظة الضالع وسط اليمن، وتعد حالميماً وحمدى 

المحافظات األكثر تأثراً بالصراع. ففي الستة األشمهمر 

الماضية، وصل عدد األسر النازحة جراء المعمنمل ولمى 

أسرة على مستوى المممحمافمظمة. ويمتموزع   440811

ممديمريمة فمي  22النازحون من الضالع في أكثر ممن 

مفتلل أنحاء اليمن. ويسكن معظم النازحميمن داخمل 

محافظة الضالع و/أو في مديرياتهم األصملميمة. يموجمد 

 70611أسرة نازحة في مديرية قعمطمبمة، و  80424

أسمرة   40168أسرة نازحة في مديمريمة الضمالمع، و 

أسمرة   711نازحة في مديرية األزار . كما اتمجمهمت 

ولى مديرية السبرة في ممحمافمظمة وب، فمي حميمن 

أسرة ولمى ممديمريمة السمبمعميمن فمي   412انتقلت 

 محافظة أمانة العاصمة.

ومازالت احتياجات النازحين فمي ازديماد ممن حميم  

 الغذاء والدواء والمأوى والمياه والدعم المالي.

وح م 7142يوليو  72 – يناير   4 ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز
 المنظمة الدولية للهجرة ف
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 ©م5142 –المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

 ©م5142 –المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

 باحثة مصفوفة تتبع النزوح خالل اجراء المقابالت مع النازحين..

 DTMالمصدر 

 DTMتتبع النزوح السريع في محافظة الحديده.. المصدر 
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: أنواع المأوى7الشكل   

 الطرق وال يود

تستفدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع النزوح السريع لجمع المعلومات بشكل يومي من مفتلل الشركاء بما 
فيهم المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلم السلطات المحلية والوطنية. ويتم جمع المعلموممات ممن 
خالل مراجعة المستندات ووجراء المقابالت المباشرة والهاتفية. وفي المواقع التي تتواجد فيها المنظمة المدولميمة 
للهجرة بشكل مباشر، تقوم فر  مصفوفة تتبع النزوح بالتحقق من المعلومات التي يقدمها الشركماء ممن خمالل 

 المعاينة البصرية ومراجعة السجالت الفردية ووجراء مقابالت مع مزود  المعلومات. 

 نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح

 المنظمة الدولية للهجرة
 ، صنعاء، الجمهورية اليمنية43662منطقة حدة، ص.ب.: 

 524 145 4 232| فاكس: + 232 141 4 232هاتل: +

 IOMYemenDTM@iom.intالبريد اإللكتروني: 

iomyemenDTM@iom.int   www.displacement.iom.int/Yemen   www.globaldtm.info/Yemen :المصدر: المنظمة الدولية للهجرة في اليمن/ مصفوفة تتبع النزوح   تاريخ النشر: 12أغسطس 5142   ليمزيد من المعيومات 

مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن تعمل على تنفيذ العديد من فعاليات التقييم بممما 
في ذلم تتبع النزوح السريع، والتقييم األساسي للمناطق الفرعية، وسجالت ووحصائيات مراقبة التدفق. وتمقموم 
مصفوفة تتبع النزوح في اليمن بدعم دورة تفطيط األعمال اإلنسانية )النظرة العامة عن االحتياجمات اإلنسمانميمة/ 
خطة االستجابة اإلنسانية(، كما تساعد الكتل في تنفيذ تقييم المواقع متعدد الكتل ومعالجة البيانات المحمصملمة 

 منه. 

: االحتياجات األساسية8الشكل   

وح م 7142يوليو  72  –  يناير 4 ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز
 المنظمة الدولية للهجرة ف
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ز   عدد النازحي 
 باألفراد

ز   عدد النازحي 
 باألرس 

 المحافظة

          416,541                42,511  حجة  

             62,111                  2,211  الضالع  

             61,417                  1,162  الحديدة  

             76,111                  1,771  أمانة العاصمة  

             74,677                  1,612  تعز  

             41,141                  4,552  مأرب  

               2,165                  4,625 ز     ابي 

               1,177                  4,112  عمران  

               1,117                  4,112  صنعاء  

               1,211                      221  لحج  

               1,451                      671  عدن  

               7,211                      121  صعدة  

               7,121                      141  ذمار  

               7,111                      111 ز     ابي 

               7,117                      122 موت    حضز

               7,411                      151  شبوة  

               4,225                      725  البيضاء  

               4,617                      762   الجوف  

               4,727                      747  ريمة  

                   121                      416  المحويت  

                   121                      416  سقطرى  

                   621                        26  المهرة  

    171,417         61,522  اإلجماىلي الكلي   

 عدد األسر النازحة عيى مستوى محافظة النزوح 

 يوليو 72يناير الى  4من 
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