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 مقدمة

ثم كان هناك توقف في تنفيذ العمليات في الجزء الشماليي مين اليبيليد مينيذ بيدا ية  ي ي   ،   5102بدأ تنفيذ عمليات مصفوفة تتبع النزوح في اليمن منذ العام 

تم تغطية جميميمل حاميمتمالممماة حاميميم ميمة ح  م ما  . حتى الوقت الحاض , 5102ان ا أستُؤنفت م ة اخ ى على مستوى البلد في  وليو  إل,  ا 5102نوفمب  

)ق ى واحياء( على مستوى الجم ور ة، وذلك لتنفيذ مختلف االنشطة التقييمية بيميا فيي ذليك موقل  000444مديرية و ما يقارب  333وحاعشرو ، تتديدح 

كذلك تدعم مصفوفة تيتيبيع الينيزوح فيي اليييمين طورة اليتيخيطييي   حدوحة تتبل حاطوحرئ 0 حاتقييم حألساسي الي طقة و تسجيل مرحقبة حاتدلق وحالستبياناة.

 االنساني )النظ ة العامة وخطة االستجابة االنسانية( والقطاعات بالتنفيذ ومعالجة البيانات لتقييم الموقع متعدط القطاعات.

 المنهجية
(تتبع الحركةتقييم المنطقة عىل مستوى العزلة )  

هو تتبع وم اقبة ح كة السكان النازحين والعائد ن في اليمن.  تم جمع المعلومات عن حجم السكان، ومينيطيقية على مستوى العزلة ال دف من تقييم المنطقة 

 المنشأ، والموقع الحالي ، وفت ة النزوح، وانوع المأوى ، واالحتياجات ذات األولو ة واتجاهات الح كة.

منطقة. وألغ اض عملية التقييييم ،  353محافظة و  55بتغطية قط  ة كاملة في جميع أنحاء اليمن ، مع جمع نش  للبيانات في  تتمتع مصفوفة تتبع النزوح

 ( منطقة. وعاطة ما تكون هذه المناطق الف عية على مستوى عزل المد   ات،5,522هناك تقسيم إضافي على مستوى )

اليتيي سيييتيم  طيقيةعلما بانة  مكن العمل ب ا على مستوى المد   ة  وتكثيف بعض ا اآلخ  إلى مستوى الحي ، اعتماطًا على الكثافة السكانية للسكان في المني

 تقييم ا.

المييدانييية  ف ق تم جمع البيانات من خالل  بكة أساسية واسعة من )مزوطي البيانات( طاخل منطقة العمل. على مستوى اليمن ، تتمثل الممارسة المقت حة لل

اب ز مزوطي البيانات للمجتمعات المضيفة والنازحين طاخلياً مع االلتزام بالميبياطا اإلنسيانييية اليحييياط ، الينيزاهية ، اليعيميل  والش كاء المنفذ ن في اختيار 

. تيم اجي اء      قيييماإلنساني و االستقالل الم ني. وهذا  ضمن أن مزوطي المعلومات المختار ن هم األف اط األكث  مالءمة ومناسبة لضمان التنفيذ الينياجيل ليليتي

من الذكور. 9,423%  أو  92من اإلناث و  464%   2( مقابلة مع مزوطي المعلومات لجمع البيانات ، من بين م 9،902)

اليتيي  يميكين   ن ومن بين المخ جات ال ئيسية لتقييم المنطقة على مستوى العزلة ، هي قائمة بالمواقع التي  وجد ب ا األ خاص النازحون طاخليا و/ اليعيائيد ي

السنوي .  قوم موظفو مصفوفية )MCLA(استخدام ا لإلبالغ وعمل تقييمات أكث  تفصيال على مستوى الموقع ، بما في ذلك تقييم الموقع متعدط القطاعات 

في أطاة تقييم المنطقة على مستوى العزلة بجمع البيانات لجميع المواقع ، والتيي تيتيطيابيق ميع اليميواقيع  الميدانيون عن ط  ق مزوطي البيانات تتبع النزوح

 الخاصة بـ بمنظمة األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية )أوتشا( .  )رمز الموقع( )P-Codes(المحدطة في مجموعة البيانات التشغيلية المشت كة 

خطوة رئيسية لضمان أن تكون البيانات التي  تم جمع ا في تقييم المنطقة على مستوى اليعيزلية   عد استخدام من ج موحد ومنظم إلختيار مزوطي المعلومات

 املة وقابلة للمقارنة عب  الف ق المختلفة.

وفة تتبيع مصفتُستخدم أطاة تقييم المنطقة على مستوى العزلة للتحقق وتحد ث المعلومات األساسية وتحد ث ا في طورات ربع سنو ة )جوالت(.  عمل موظفو 

 الموزعين على كافة مد   ات الجم ور ة، والذ ن  طلق علي م اسم الباحثين ، على التواصل بإنتظام ميع  يبيكية ميزوطي اليميعيليوميات  ( DTMالنزوح )

 مكن ا. الخاصة ب م على مدار    ، و عملون باستم ار على التواصل وتوسيع هذه الشبكة إلج اء مز د من التحقق على إحصاءات النزوح التي تم جمع 

 هنا.الوصول إلى النموذج المستخدم 

إن من جية تقييم المنطقة على مستوى العزلة تحقق المصداقية الذاتية وتقوي طقة البيانات من خالل كل جولة تقييم.

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/products/yemen/Area%20Assessment%20Form%20SubDistrict%20Yemen_Arabic.pdf
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ن والعائدين عىل مستوى االرسة حتى تاري    خ  :1 شكل  9112نوفمبر  خريطة توضح عدد النازحي 

 

742,349,1 
ن   النازحي 

 

149214,29 
 العائدين

99  
 محافظة

124,29 
 موقع

 نظرة عامة

أس ة( معظم م من النازحين بسيبي   612،262مليون من النازحين طاخليًا ) 3.6اليمن عدط  ، قدرت مصفوفة تتبع النزوح في 5102اعتباًرا من نوفمب  

ميليييون عيائيد    0.52ما  قيدر بينيحيو  محافظة. وخالل نفس الفت ة ، حدطت مصفوفة تتبع النزوح  55والمتناث  عب   5102الص اع المستم  منذ مارس 

 محافظة. 55أس ة ( في  503،452طاخلي ) 

لمصفوفة تتبع النزوح بالتنسيق الوثيق ميع  من تقييم المنطقة على مستوى العزلة  32تم تجميع أرقام النزوح والعوطة طو لة األمد مع بيانات من الجولة الـ 

بتغطيية كياميلية ليليبيالط ، ميع  السلطات المحلية  لضمان الوصول. كانت الجولة السابعة والثالثين هي الجولة األولى التي قامت في ا مصفوفة تتبع النزوح

  .هنامد   ة.  مكن العثور على مجموعة قواعد البيانات المجمعة  353محافظة وا  55عمليات نشطة لجمع البيانات في 

https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/products/yemen/AA_R37_Nov2018_20190320.xlsx
https://displacement.iom.int/sites/default/files/public/products/yemen/Maps/IDPs Ret Loc AA Data _Al Maharah.pdf
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 النازحون داخليا

ن   نظرة عامة عىل النازحي 

أس ة( خالل الجولة ، ميميا  612،222( من األف اط النازحين طاخليًا )3،642،521تم تحد د )

 .5٪ من إجمالي السكان 05 مثل أكث  من 

أس ة(. علماً  052،332( ف طًا ) 221,152كان لمحافظة مأرب أعلى نسبة من النازحين مع)

 ربينة مأ دم ن: ح  زلنا ن السکا ن ام نسبة  علی  أعلی  وي  حترب موقع واحد مأطى لن کابانة 

أس ة(. في الجيولية  91،645ص )(  خ 243،225ن في ا )ح زلنان اسکاطط  بلغ عن لتي کا، ا

المقبلة لمصفوفة تتبع النزوح، سيتم تقسيم مد نة مأرب إلى أحياء أخ ى لضيميان جيدوى هيذا 

هيي خلياً  طاحين  زلنا امن  ط عد أكيبي  لتي تضم  الوجوط الكبي . عالوة على ذالك فإن اليميواقيع ا

في ان مد نة عم  في ط( و 22444( اس ة )9,224لعاصمة )  امانة أفي محافظة سدس احدق 

بياليميقيارنية ميع جيوالت مصيفيوفية تيتيبيع  ف ط(. 23،556( اس ة ) 2،220ان )محافظة عم 

السابقة ، فإن عدط الحاالت في مأرب أعلى من التقد  ات السابقة ؛ هذا عليى األرجيل  النزوح

 في مأرب.   جع إلى حقيقة أن هذه هي الم ة األولى لعمل مصفوفة تتبع النزوح 

ي نوفمبر 9شكل
ن
9112: خريطة كثافة األرس النازحة كما ف  

 محافظة  األسر النازحة األفراد النازحون

 أبين  218,2            921,92                    

 عدن  21299            21,28,                    

 البيضاء  21899            21,99,                    

 الضالع  ,,,1,            9919,3                    

 الحديدة  3,1989          9391929                  

 الجوف  ,,,9,1          ,1,2,,,                  

 المهرة  ,133,            21233                      

 المحويت  31299            2,1,99                    

 3 أمانة العاصمة  2,1399          9291998                  

 عمران  ,291,2          9,91923                  

 ذمار  9,1,92          831992,                  

 حضرموت  ,9198            9,1983                    

 حجة  ,39129          ,992189                  

 إب  2,,931          2,,9,31                  

 لحج  1,89,,          321229                    

 مارب  981998,         99,1,98                  

 ريمة  212,2            312,2,                    

 صعده  981292          9,1,22,                  

 صنعاء  ,,312,          281233                    

 شبوة  21,22            991,22                    

 سقطرى  332               2,,21                      

 تعز  ,38139          ,,19,,2                  

   042,746,3  237477, 
 الإجمالي

742,349,1 

 األفراد

213423, 

 الغذاء

اإلحتياج 

 إيجار

 نوع المسكن

الكثافة السكانية العالية ونظرا للتحديد الغير الواضح لقائمة  ي( بسببالحفي محافظة أمانة العاصمة ، في المنطقة الحضرية بالعاصمة ، كانت هناك صعوبات في جمع بيانات النازحين حسب الموقع والمنطقة الفرعية )  3

فرد( غير مدرجة في العدد الذي تم جمعه خالل  002،222أسرة من النازحين داخليا )  40،000المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية أن هناك تقديرات DTM الموقع الفرعي )الحارة(. لذلك يقدر فريق

 .السبعين ، معين ، الثورة ، شعوب والتحريرلمديريات  0202التي أجريت في نوفمبر وديسمبر  (DTMلمصفوفة تتبع النزوح ) 33الجولة 

 0202التوقعات السكانية الجهاز المركزي لإلحصاء لعام   2 
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وح ن  سنة البن

في بدا ية الصي اع  5102أكث  من نصف النزوح في البالط حدث في عام 

و  5106في البالط. على ال غم من انخفاض مستو ات النزوح في عاميي 

 5102، فقد ازطاط عدط النازحين ، و  د النصف الثانيي مين عيام  5102

( . بييين  يونيييو وط سيميبي  624،942أكث  من نصف مليون نازح حد ثاً )

 022،055ف طأ( وحجية ) 200،304،   دت محافظات الحد دة ) 5102

ف طاً( مستو ات عالية مين الينيزوح بسيبي  الينيزاع عيليى طيول السياحيل 

الغ بي. باإلضافة إلى ذلك ، تسيبي  إعصيار ليبيان اليميداري فيي نيزوح 

 .5102أس ة في محافظة الم  ة في أكتوب   6111حوالي 

 االحتياجات الرئيسية    

كانت االحتياجات ال ئيسية ، وفقا لمزوطي البيانات الي ئيييسييييين ، هيي 

 22،225أس ة محتاجة( ، واليميأوى / السيكين ) 321،912األغذ ة )

أس ة محتاجة(. على مسيتيوى  22 322أس ة محتاجة( والدعم المالي )

المحافظة ، كان الغذاء هو الحاجة ال ئيسية إلى أكب  نسبية مين األسي  

في محافظات أبين والضالع والحد دة والجيوف واليميحيو يت وعيمي ان 

وذمار وإب ولحج ومارب ور يميو و يبيوة وتيعيز. كيميا كيان السيكين/ 

المأوى هو الحاجة ال ئيسية إلى أكب  نسبة من األسي  فيي ميحيافيظيتيي 

حجة وصعدة ؛ وكانت المساعدات المالية الحاجة ال ئيسية ألكب  نسبية 

 من األس  النازحة في عدن ، البيضاء.

وح7شكل ن :  األرس النازحة عىل مستوى سنة البن :  اإلحتياجات الرئيسية لألرس النازحة,شكل   

وح عىل مستوى المحافظة,شكل ن :  اسباب البن  

وح ن  سبب البن

( ً ٪( 99.6ووفقاً لمزوطي المعلومات ، فإن غالبية حاالت النيزوح طاخيليييا

( أسي ة بسيبي  6,111كانت بسب  الص اع ، حيث نزح ميا  يز يد عين )

اسي ة( ,  4,104الكوارث الطبيعية معظم م  في محيافيظيات سيقيطي ى )

 اس ة(. 0,620اس ة( ،  بوة ) 0,621حض موت )

 اإلقامة المعتادة

بينما  عيش معظم األ خاص النازحين طاخليا في مساكن مستأج ة بيتيقيد ي    

أس ة( في البلد بشكل عام ، فإن نوع اإلقيامية األكيثي   يييوًعيا  519,352) 

لأل خاص النازحين طاخليا  ختلف على مستوى المحافظة. في ميحيافيظيات 

تعز ، الحد دة ، لحج ، المحو ت ،  بوة ، الضالع ، الم  ة ور مة ، أكيثي  

 أنواع اإلقامة  يوًعا هي العيش مع عائالت مضيفة من األقارب.

:  نوع المسكن لألرس النازحة 2شكل  
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 العائديـن من النازحـين

ي نوفمبر 3شكل
ن
9112:  خريطة كثافة األرس العائدة كما ف

 نظرة عامة عىل العائدين

يتم تعريف العائدين على أنهم أشخاص نازحين عادوا اآلن إلى مكان إقامتهم المعتاد 

د موزودي الوبويوانوات فا ، أ 33لة  ولج ل اخال حيث كانووا يوعويوشوون قوبول الونوزوح. 

 ،003،00ن )ي دلعائ ن ا( شخصاً م 0،022،2،0عه ) وما مجم ون أن ئيسي رل ا

ن سکا وع مجم ن لمائة م افي    0ل ما يمث ، وهوو لة  ولج ل اخال رة( تم تقوديورهوم س أ

( فورداً             022،000ن. كان لوموحوافوظوة عودن أعولوى عودد مون الوعوائوديون بولو  )ليم ا

أسرة( وكريوتور  00،022أسرة( ، عاد األغلبية الى مديريات التواهي ) 02،220) 

أسرة( في محافظة عدن. ولم تذكر محوافوظوة  00،333أسرة( والمعال ) 23،،03) 

 ريمة أي عائد خالل الفترة المشمولة بالتقرير.

 أالفراد العائدون
 أفراد لكل أسرة( 6)

 المحافظة األسر العائدة

ن    12,3,             1223,,                    أبي 
 عدن    2212,9           92212,9                

 البيضاء    91,38             8,,91,                  
 الضالع    1399,             991929                  
 الحديدة    ,,,21             ,92133                  
 الجوف    ,,,21             91,33,                  
 المهرة    21293             3,,931                  

 المحويت    ,2,                ,9192                    
 أمانة العاصمة    9212,8           931228,                

 عمران    31398             2,1,38                  
 ذمار    ,,13,             ,2133                    

موت    1282,             9,1292                    حضن
 حجة    1,83,,           3,,3,1                  

 إب    ,1,9,             31293                    
 لحج    ,9192,           ,92129                  
 مارب    21889             921929                  
 ريمة - -
 صعده    9913,3           9,1393,                

 صنعاء    8,3                1,93,                    
 شبوة    91993,           3,,8,1                  

 سقطرى    392                918,2                    
 تعز    ,92199           281993,                

 اإلجمالي      1248312      281,08261        

149214,29 

 األفراد

9174,93 

 األسر

 الغذاء

 اإلحتياج الرئيسي

 السكن األصلي

 نوع المسكن
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وح ن  سنة البن

،  0202أكثر من نصف السكان عادوا إلى مكان إقامتهم المعتاد في عوام 

 . 0203و   ،020مع انخفاض تدريجي في عدد العائدين طوال عام 

%  في عدد األسور الوعوائودة  موقوارنوة  33شهدت زيادة بنسبة  0202في 

 0203أسورة عوائودة( فوي  009202بالعام السابق . حيث زاد العدد من )

 . 0202أسرة عائدة( في  029022إلى )

كانت محافظة صعدة بـ  0202المحافظة التي وجد فيها معظم العائدين في 

% من العوائوديون 22أسرة عائدة( . فيما تؤكد تقارير العودة ان  009033) 

 . 0202في محافظة الحديدة كان في 

 :  اإلحتياج الرئيسي للعائدين عىل مستوى األرسة 11شكل

وح للعائدين ن  سبب البن

أسورة( مون  ،022922%  ) 23وفقا لمزودي البيانات الرئيسين ، فونن  

٪ المتبوقويوة 3جميع العائدين نزحوا في البداية بسبب الصراع ، مع نسبة الـ 

 أسرة( نزحت بسبب الكوارث الطبيعية. 009،00)

 00موحوافوظوة مون  02كان الصراع هو السبب الرئويوسوي لولونوزوح فوي  

محافظة. في الثالث المحافظات المتبقية كوانوت الوكووارث الوطوبويوعويوة هوي 

 السبب الرئيسي للنزوح في محافظات المهرة ، وحضرموت ، وسقطرى.

وح للعائدين عىل مستوى المحافظة 2شكل ن  :  أسباب البن

 األحتياج الرئيسي 

 في المائة من األسر العائدة 22وفقا لمزودي البيانات ، ما يقارب من 

( أسورة بوحواجوة لولوغوذاء و      ،20،23بحاجة إلى الغذاء أو الدعم المالي )

 ( أسرة بحاجة للدعم المالي. 30،222) 

 03تم تحديد الغذاء على أنه الحاجة الرئيسية األعلى بالنسبة لألوسور فوي 

محافظة ، بما في ذلك أبين ، البيوضواء ، الوحوديودة ، الوموحوويوت ، أموانوة 

العاصمة ، عمران ،ذمار ، حجة ، إب ، مأرب ، صعدة ، صنعاء ، تعز. 

بينما ذكر الدعم المالي انه الحاجة الرئيسيوة لوموعوظوم األسور الوعوائودة فوي 

 محافظات عدن ، المهرة ، حضرموت ولحج.

 :  عدد األرس العائدة بالسنة 2شكل

 نوع المسكن

أسرة( عادوا إلوى  003.002ثمانية وستون في المائة من جميع العائدين )

 منزلهم األصلي في اماكن اقامتهم المعتادة قبل النزوح. 

النسبة األكبر من العائدين يعيشون في منازلهوم األصولويوة امواكون اقواموتوهوم 

المعتادة في جميع المحافظات باستثناء محافظة ذمار ، حيوث توعويوب أكوبور 

 أسرة(. 0،233نسبة من العائدين في المنزل الثاني )

 :  نوع السكن للعائدين عىل مستوى األرسة 11شكل
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 iomyemenDTM@iom.intلمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على االيميل: 

 قائمة المنتجات 
 الخرائط

اضغط على مسمى احملافظة يف اخلريطة ادناة()ملزيد من التفاصيل خريطة مواقع النازحني والعائدين على مستوى احملافظة 

خريطة كثافة 

ن عىل  النازحي 
خريطة كثافة 

العائدين عىل 

  مستوى االرسة

خريطة مواقع 

ن  النازحي 

والعائدين عىل 

 خريطة

  مواقع 

ن   النازحي 

 قائمة البيانات

ن والعائدين الجولة 99  تقييم المنطقة لمواقع النازحي 

 أداة تقييم المنطقة

 إستمارة تقييم المنطقة الجولة 99

 معلومات التواصل 

)اليمن(منظمة الهجرة الدولية   

|  568 410 1 967+الجمهورية اليمنية   هاتف:  -صنعاء  -( 0،332صندوق بريد ) -منطقة حدة 

ي عىل …    967+ 1 412 251 فاكس: 
ونن لمزيد من المعلومات يرجى إرسال بريد اإللكتر

  iomYemenDtm@iom.int 

https://displacement.iom.int/yemen http://www.globaldtm.info/

 حضرموت المهـرة

 شبوة

 الجوف

 صعدة

 عمران

 حجة

 المحويت

 الحديدة

 ريمة

 صنعاء

 مأرب

 ذمار

 إب

 تعز

 الضالع

 البيضاء

 ابين

 لحج

 عدن
 سقطرى

 امانة 
 العاصمة

 المانحون
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