المنظمة الدولية لياجرة في اليمن :التتبع السريع لحركة النزوح
 1يناير –  5مايو 6012م
أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 8105م إلى نزوج أكثر من  6.3مليليلوخ
لتاييم المناطق ليعام  8102الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح).

ل ل

وفلالا

وتعمل مصفوفة تتبع النزوح من خالل أداة تتبع النزوح السريع عيى جمع البيانات وعمل اللتلالاريلر
حول أعداد األسر التي ُتجبر عيى الفرار بشكل يومي ،حيث تساهم هذه البيانات فلي اللتلعلر
عيى حاالت النزوح الجديدة وعمل تاارير حوللالا ملن حليلث األعلداد واللملنلاطلق اللجل لرافليلة
واالحتياجات .ففي ال مسة األ ار األولى من العام 8102م ،نتج علن أنشل لة الصلراع أنلملاط
جديدة من النزوح ،خصوصا في محافظتي الضالع والحديدة.

•
•
•
•

من  82أبريل –  5مايو :استمرت األسر بالتحرك إلى الضالع والحديدة والتنقل داخل المحافظتين ،خصوصاً
في المحافظات والمديريات الموضحة أدناه:
الضالع :مديرتي الحسين ( 652أسرة) وقعطبة ( 181أسرة) شهدتاا ألا اى نساو وصاوا مان األسار
القادمة من قعطبة واألزاريق.
أمانة العاصمة :شهدت مديريات معين وبني الحارث والسبعين وصوا  101أسرة خالا األسبوع الماضي،
قدم معظمها من الحديدة وتعز.
أمااناة
ماانا
مديريات الحديدة :غادر ما يزيد لن  100أسرة مديريات الحالي والحوك والامايانااي ،كايا
العاصمة الوجهة لغالبية ت ك األسر.

العدد اإلجمالي لأل

اص النازحين

خالا الفترة ما بين  1يناير –  5مايو 6012

 36,506أسرة
219,036

النااط الرئيسية
منذ بداية العام  ،6012مان هنالك ما يزيد لان 02
حالة لنزوح  511أسرة في يوم واحلد (اناظار
الشكل )1
خالا الخمسة األشهر الامااضاياة ،جاايت حلجلة
والحديدة والضالع ضمن الاالاالث الاماحاافاظاات
األولى لمواقع ومصادر النزوح ،وذلاك جاراي الصاراع
الذي اندلع مؤخراً.

الشكل  :0ال ط الزمني لينزوح بناء عيى تاريخ التارير خالل الفترة ما بين  0يناير –  5مايو 8102
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النوح
ي
ال ري ة  :0مديريات الادوم والنزوح

توضح خريطة مديريات القدوم والنزوح توجهات واتجاهات النزوح في أوضاع الصراع القائمة خالا العاام 6012
في المحافظات حجة والحديدة والضالع.
وقد تنقل غالبية النازكين داخل مديرياتهم ومحافظاتهم األص ية لعدة أسباب ،منها أن الكالير من الاناازكايان
يفض ون التحرك بعيداً لن الصراع ولكن في نفس المديرية/المحافظة التي يكون لديهم فيها أهل وأقارب.
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الصراع في الضالع

الصراع في الحديدة

منذ العام  ،6018نجم لن تصعيد الصراع في الحديادة
أمبر موجة نزوح شهدتها األربع السناوات الامااضاياة.
فخالا الفترة ما بين يناير – مايو 6012م ،نزك مؤخراً
 67626أسرة من الحديدة إلى أمانة العاصمة وصنعاي
ولحج .ويسكن النازكين من الحديدة إلاى ماحاافاظاة
أمانة العاصمة في مديرية الساباعايان  885أسلرة،
ومديرية معين  868أسرة وماديارياة شاعاوب 062
أسرة .أما في محافظة صنعاي ،يوجد الاناازكاون مان
الحديدة في مديرية بناي ماطار  863أسلرة ،فاي
الحين الذي يتواجد فيه النازكون إلى محافظاة لاحاج
في مديرية تبن  062أسرة) .وبالنساباة لاتاحارماات
ماعاظام
النزوح داخل محافظة الحديدة ،فاقاد ماانا
التوجهات ناحاو ملديلريلة اللحلاللي  036أسلرة،
ومديرية بيت الفايه  083أسرة ،ومديرية حيل
 081أسرة ،معظمها من مديرية الحالي ومديريلة
ومديرية بيت الفايه.
حي

تقع محافظة الضالع وسط الايامان ،وتاعاد كاالايااً
إكدى المحافظات األماالار تااًاراً باالصاراع .فافاي
األربعة األشهر الماضية ،وصل لدد األسر الناازكاة
جراي العنف إلى  57082أسلرة لا اى مساتاوى
المحافظة .ويتوزع النازكون من الضالع فاي أماالار
من  44مديرية في مخت ف أنحاي اليمن .ويساكان
معظم النازكين داخل محافظة الضاالاع و/أو فاي
مديرياتهم األص ية .فع ى سبيل الاماالااا :ياوجاد
 87320أسرة نازكة في مديرية قعطباة ،و ,,3
أسرة نازكة في مديرية الضالاع ،و  666أسلرة
نازكة في مديرية الحشا .مما اتجه  88,أسرة
إلى مديرية السبرة في محافظة إب ،فاي كايان
 011أسرة إلى مديرية الساباعايان فاي
انتق
محافظة أمانة العاصمة.
ومازال اكتياجات النازكين في ازدياد مان كايا
الغذاي والدواي والماوى والمياه والدلم المالي.

الصراع في حجة
أدى الصراع فاي ماحاافاظاة كاجاة إلاى نازوح
 867,32أسرة ،معظمها فاي ماديارياة لاباس
 067636أسرة ،ومديرية مشر  375,6أسلرة،
ومديرية أف ح الشام  07262أسرة.
المنظمة الدولية ل هجرة في اليمن – 6012م©

الصراع الدائر في منطقة هجار في قعطبة أجبر ماا ياقاارب 160
أسرة بالنزوح إلى مديريات قعطاباة والاحاسايان والضاالاع فاي
محافظة الضالع.

وقد تحرك النازكون في اتجاهات مخت افاة ،فاقاد
اتجه بعض األسر إلى الساكل التهااماي فاي
محافظة الحديدة في ماديارياة الازهارة 67086
أسرة ،والقناوص  2,1أسلرة ،والا حاحاياة 365
أسرة ،بينما نزك بعض األسر داخل مديريااتاهاا
 27685أسلرة ،وكشلر
األص ية مالل علبل
07260
 876,5أسلرة ،وخليلراخ اللملحلر
أسرة.

المنظمة الدولية ل هجرة في اليمن – 6012م©

النازكون يسكنون في المدارس ،مما هاو الاحااا فاي مادرساة
الجبارة في مديرية قعطبة.
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الشكل  :8أنواع المأوى
تشير التقارير إلى أن معظم النازكين الاذيان
يعاياشاون فاي تاجاماعاات  27521أسلرة
يتواجدون في كجة والحديادة ولاماران وإب
ولدن ولحج والبيضاي .وتعيش  57061أسرة
في تجمعات متفرقة في الاحاديادة وكاجاة
ولمران ومارب والجوف وتعز ،بيناماا تساكان
 57061أسرة لدى أسر مساتاضايافاة مان
األقارب.

الشكل  :6االحتياجات األساسية

تظل اكتياجات الغذاي والماوى هي األماالار
بروزاً ل ى الساكة في جميع المحافظات.

نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح
مصفوفة تتبع النزوح التابعة ل منظمة الدولية ل هجرة في اليمن تعمل ل ى تنفيذ العديد من فعاليات التقييم باماا
في ذلك تتبع النزوح السريع ،والتقييم األساسي ل مناطق الفرلية ،وسجالت وإكصائيات مراقبة التدفاق .وتاقاوم
مصفوفة تتبع النزوح في اليمن بدلم دورة تخطيط األلماا اإلنسانية (النظرة العامة لن االكتياجاات اإلنسااناياة/
خطة االستجابة اإلنسانية) ،مما تسالد الكتل في تنفيذ تقييم المواقع متعدد الكتل ومعالجة البيانات الماحاصا اة
منه.

ال ر

والايود

تستخدم المنظمة الدولية ل هجرة أداة تتبع النزوح السريع لجمع المع ومات بشكل يومي من مخت ف الشرماي بما
فيهم المنظمات غير الحكومية المح ية والدولية ،ومذلك الس طات المح ية والوطنية .ويتم جمع المعا اوماات مان
خالا مراجعة المستندات وإجراي المقابالت المباشرة والهاتفية .وفي المواقع التي تتواجد فيها المنظمة الادولاياة
ل هجرة بشكل مباشر ،تقوم فرق مصفوفة تتبع النزوح بالتحقق من المع ومات التي يقدمها الشرمااي مان خاالا
المعاينة البصرية ومراجعة السجالت الفردية وإجراي مقابالت مع مزودي المع ومات.
المنظمة الدولية ل هجرة
منطقة كدة ،ص.ب ،12665 :.صنعاي ،الجمهورية اليمنية
هاتف | 528 410 1 221+ :فامس651 416 1 221+ :
البريد اإللكترونيIOMYemenDTM@iom.int :
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