
 وامانة العععاةعمعة: استمرت األسر بالتحرك الى محافظات الحديده وتعز والضالع 9112يوليو  11الى  1من  •
 والتنقل داخليا، خصوةاً في المحافظات والمديريات الموضحة أدناه:

اسرة( شهدتا موجة نزوح من مديرية عبس في معحعافعظعة   911اسرة( ؛ الزهرة ) 972مديريات زبيد )الحديدة:  •
 ( اسرة في نفس المحافظة والمديرية.911( اسرة ونزوح داخلي في مديرية زبيد )912حجة بحوالي )

اسرة( شهدتا اكبر نزوح من مديريات  21( اسرة ؛ المسراخ )22اسرة( ؛ المظفر ) 112مديريات ةالة )تعز:  •
 الحالي في محافظة الحديدة ونزوح داخلي في نفس المحافظة من مديريات ةاله والتعزية وةبر الموادم.

 أسرة( شهدت أعلى نسب وةول من األسر القادمة من الضالع وقعطبة. 147: مديريات الضالع )الضالع •

 أسرة( قدم معظمهم من مدينة الحديده . 171: شهدت مديرية بني الحارث وةول )أمانة العاصمة •

مليليلوخ  لولق ًوفل لا   1.3م إلى نزوج أكثر من 9112أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 

 .هنايمكن الحصول عيى البيانات الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح(.  9112لت ييم المناطق ليعام 

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

حول أعداد األسر التي تُجبر عيى الفرار بشكل يومي، حيث تساهم هذه البيانات فلي اللتلعلر  

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

م، نتج عن أنشطة الصراع أنماط جلديلدة 9112واالحتياجات. ففي الستة األ ار األولى من العام 

 من النزوح، خصوصا  في محافظتي الضالع والحديدة.

 .9112يونيو  13يناير الى  1اض ط  هنا ليحصول عيى بيانات التتبع السريع لحركة النزوح من 

، كان هعنعالعا معا 9112  شهر يوليومنذ بداية 
فلي   أسلرة 191حاالت لنزوح  1يزيد عن 

 (. 1)انظر الشكل يوم واحد 

تواجدت هذه الحالة في محعافعظعة العحعديعده  
 وذلا جراء الصراع القائم هناًك.
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أسرة     52,144 

 

   312,864 وق    

 الن اط الرئيسية

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين
9112يوليو  11 –يناير  1خالل الفترة ما بين   

 9112يوليو  11 – 1خالل الفترة ما بين : الوط الزمني لينزوح بناء  عيى تاريخ الت رير 1الشكل 
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 المنظمة الدولية لياجرة في اليمن: التتبع السريع لحركة النزوح 

 م 9112 يوليو 11الى  1

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين
9112يوليو  11الى  1من   

أسرة نازحة     2,123 

فرد نازح   12,738 

 

أسرة عائدة        527  

 فرد عائد3,162   

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
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وح  ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز

 9112يوليو  11اىل  1من المنظمة الدولية للهجرة ف
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9112يوليو  11الى  11من : مواقع النازخين والعائدين 1الوريطة   

: توضح النازحين بحسب مديريات ال دوم 9الوريطة   
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 الصراع في حجة

أدى الصراع الدائر في معحعافعظعة حعجعة ولعى نعزوح 
 126122من مديرية عبس  همأسرة، معظم  976322

أسرة، ومعديعريعة أفعلع    36334أسرة، ومديرية كشر 
 أسرة.  16222الشام 

وقد تحرك النازحون في اتجعاهعات معفعتعلعفعة، فعقعد 
اتجهت بعض األسر ولعى السعاحعل العتعهعامعي فعي 

اسعرة   46417محافظة الحديدة في مديرية العزهعرة 
حية   16111والقناوص 

ُّ
أسرة، بعيعنعمعا   792أسرة، والل

نزحت بعض األسر داخل مديرياتها األةلية مثل عبس 
أسرة، وحيران المحعر      96121أسرة، وكشر   26227
 أسرة.  96994

الحديدةالصراع في   

، نجم عن تصعيد الصراع في الحديعدة 9112منذ العام 
أكبر موجة نزوح شهدتها األربع السنعوات العمعاضعيعة. 

م، نزحت مؤخراً 9112مايو  –ففالل الفترة ما بين يناير 
أسرة من الحديدة ولى أمانة العاةمة  وةنعاء   36221

العحعديعدة ولعى  محافظةولحج. ويسكن النازحين من 
أسعرة   447محافظة أمانة العاةمة في مديرية معين 

 129أسرة، ومديرية شعوب   122السبعين ومديرية  ؛
أسرة. أما في محافظة ةنعاء، يوجعد العنعازحعون معن 

. فعي أسلرة 943الحديدة في مديرية بنعي معطعر 
محافظة تعز يتواجد النازحين من الحديدة في مديريعة 

اسرة( في الحيعن العذي يعتعواجعد فعيعه  127المفا )
ًالنازحون ولى محافظة لعحعج فعي معديعريعة تعبعن 

(. وبالنسبة لتحركات النزوح داخل محافظة أسرة122
الحديدة، فقد كانت معظم التوجهات نحو مديرية زبعيعد 

أسعرة، ومعديعريعة    917اسرة ومديرية الحالعي   441
أسرة، معظمها   112ومديرية بيت الفقيه   172حيس 

من مديريات الحالي والحوك الميناء وحيس ومعديعريعة 
 الدريهمي.  

 الصراع في الضالع 

تقع محافظة الضالع وسط اليمن، وتعد حالعيعاً وحعدى 
المحافظات األكثر تأثراً بالصراع. ففي الستة األشعهعر 
الماضية، وةل عدد األسر النازحة جراء العععنعل ولعى 

أسرة على مستوى العمعحعافعظعة. ويعتعوزع   116172
معديعريعة فعي  77النازحون من الضالع في أكثر معن 

مفتلل أنحاء اليمن. ويسكن معظم النازحعيعن داخعل 
محافظة الضالع و/أو في مديرياتهم األةليعة. فعععلعى 

أسرة نازحة في مديعريعة  16174سبيل المثال: يوجد 
أسرة نازحة في مديرية الضعالعع، و   96221قعطبة، و 
أسرة نازحة في مديرية األزار . كما اتجعهعت   16131
أسرة ولى مديرية السبرة في محافظة وب، في   971

أسرة ولى مديرية السبعععيعن فعي   142حين انتقلت 
 محافظة أمانة العاةمة.

ومازالت احتياجات النازحين فعي ازديعاد معن حعيع  
 الغذاء والدواء والمأوى والمياه والدعم المالي.

تواجد النازحين في تجمعات عشوائية ومنفصلة وفي مناطع  
 نائية كما في مديرية زبيد بمحافظة الحديده.

 3 عمر زيلع _ باح  مصفوفة تتبع النزوح 

وح م 9112يوليو  11 – 1  ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
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 المنظمة الدولية للهجرة ف
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 ©م9112 –المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

 ©م9112 –المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

أخذت هذه الصورة في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديده. 
 خالل زيارة باحثة الفري  للنازحين في الميدان. تصوير عواطل

 ©م9112 –المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

تم اخذ هذه الصورة في مديرية جبل راس في الحديده خالل 
 متابعة النزوح السريع . 

 باح  المنظمة في جبل راس: شرف الحاتمي
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: أنواع المأوى9الشكل    
 

تشير التقارير ولى أن معظم النازحيعن العذيعن 
أسلرة  433  يعيشون في سكن بعاييعجعار 

يتواجدون في الحديدة ؛ الضالع ؛ تعز ؛ امعانعة 
لعدى أسعر  أسلرة 124العاةمة ؛ وتسكن 

 143تعععيع  بينعمعا مستضيفة من األقارب. 
في تجمعات متفعرقعة فعي العحعديعدة  أسرة

 والضالع وتعز وامانة العاةمة.

 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، وكذلا السلطات المحلية والوطنية. ويتم جمع المععلعومعات معن 
خالل مراجعة المستندات ووجراء المقابالت المباشرة والهاتفية. وفي المواقع التي تتواجد فيها المنظمة العدولعيعة 
للهجرة بشكل مباشر، تقوم فر  مصفوفة تتبع النزوح بالتحق  من المعلومات التي يقدمها الشركعاء معن خعالل 

 المعاينة البصرية ومراجعة السجالت الفردية ووجراء مقابالت مع مزودي المعلومات. 

تظل احتياجات الغذاء والمأوى هي األكعثعر 
 بروزاً على الساحة في جميع المحافظات. 
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 نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح

 المنظمة الدولية للهجرة
 ، ةنعاء، الجمهورية اليمنية13111منطقة حدة، ص.ب.: 

 911 019 1 237| فاكس: + 132 011 1 237هاتل: +

 IOMYemenDTM@iom.intالبريد اإللكتروني: 
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مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن تعمل على تنفيذ العديد من فعاليات التقييم بعمعا 
في ذلا تتبع النزوح السريع، والتقييم األساسي للمناط  الفرعية، وسجالت ووحصائيات مراقبة التدف . وتعقعوم 
مصفوفة تتبع النزوح في اليمن بدعم دورة تفطيط األعمال اإلنسانية )النظرة العامة عن ايحتياجعات اإلنسعانعيعة/ 
خطة ايستجابة اإلنسانية(، كما تساعد الكتل في تنفيذ تقييم المواقع متعدد الكتل ومعالجة البيانات المعحعصعلعة 

 منه. 

: االحتياجات األساسية1الشكل   
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