المنظمة الدولية لياجرة في اليمن :التتبع السريع لحركة النزوح
 42يوليو الى  71اغسسي 4172م
أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 8178م إلى نزوج أكثر من  1.1مليليلوخ شلولق ًوفل لا
لت ييم المناطق ليعام  8172الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح) .يمكن الحصول عيى البيانات هنا.
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
واالحتياجات .ففي السبعة األشار األولى من العام 8172م ،نتج عن أنشطة الصراع أنماط جديدة
من النزوح ،خصوصا في محافظات حجة و الضالع والحديدة.
اض ط هنا ليحصول عيى بيانات التتبع السريع لحركة النزوح من  82يوليو الى  71اغسطس .8172

• من  82يوليو الى  71اغسطس  :8172استمرت األسر بالتحرك الى محافظات تعز والحديده وشبوة وإب
والتنقل داخليا ،خصوصاً في المحافظات والمديريات الموضحة أدناه:
• تعز :جبل حبشي ( 782اسرة) ؛ الشمايتين ( )781اسرة ؛ مقبنة ( 21اسررة) شرتردترا انربرر نرزو
مديريات المنصورة والشيخ عثمان في محافظة عدن.

مرن

• الحديدة :مديريات الزيديه ( 28اسرة) الزهرة ( 28اسرة) الحالي ( 11اسررة) نراةحرة مرن نرمري الرمرديرريرة
والمحافظة.

• شبوة :مديرية مرخة السملى ( 718أسرة) نزو داخلي في نمي المديرية.
• إب :السبرة ( 22أسرة) مذيخرة ( 24اسرة) قدم معظم الناةحين من مديرية المنصورة والشيخ عثمان في عدن.
•

سجلت مصموفة تتبع النزو خالل فترة التقرير عودة ( 282اسره) نان معظمتم في محافظات الحرديرده (
 888اسرة) و الضالع ( 877اسرة) وشبوة ( 781اسره).

العدد اإلجمالي لألشواص النازحين
خالل المترة ما بين  7يناير –  71اغسسي 4172

55,706

أسرة

334,236

شوق

العدد اإلجمالي لألشواص النازحين
من  42يوليو الى  71اغسسي 4172

الشكل  :7الوط الزمني لينزوح بناء عيى تاريخ الت رير

1,885

أسرة نازحة

 11,130فرد نازح
959

أسرة عائدة

 5,754فرد عائد
خالل الفترة ما بين  82يوليو –  71اغسطس 8172

الن اط الرئيسية
منذ  42يوليو الى  71اغسرسري  ،4172نران
هنالك ما يزيد عن  1حلاالت للنلزوح 711
أسرة في يوم واحد (انظر الشكل .)7
تواجدت هذه الحالة في محافظات تعز وشبروة
والحديده وذلك جراء الصررا الرقراهرم هرنراك
والميضانات التي حدثت في شبوة والحديده.
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الوريطة  :7مواقع النازخين والعائدين

من  82يوليو اىل  71اغسطس 8172

من  82يوليو الى  71اغسطس 8172

الوريطة  :8توضح النازحين بحسب مديريات ال دوم

من  82يوليو الى  71اغسطس 8172
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 7يناير –  71اغسطس 8172م

الصراع في الضالع

الصراع في الحديدة
منذ العام  ،4172نجم عن تصعيد الصرا في الحديردة
أنبر موجة نزو شتدتتا األربع السنروات الرمراضريرة.
فخالل المترة ما بين يناير – اغسسي 4172م ،نزحرت
مؤخراً  12187أسرة من الحديدة إلى أمانة العراصرمرة
وصنعاء وتعز ولحج .ويسكن الناةحين مرن مرحرافرظرة
الحديدة إلى محافظة أمانة العراصرمرة فري مرديرريرة
معين  821أسرة ؛ ومديرية السربرعريرن  811أسررة،
ومديرية شعوب  818أسرة .أما في محافظة صنرعراء،
يوجد الناةحون من الحديدة في مديرريرة برنري مرسرر
 881أسرة ومديرية سنحان ( .)882في محافظة تعز
يتواجد الناةحين من الحديدة في مديرية المخا (181
اسرة) في الحين الذي يتواجد فريره الرنراةحرون إلرى
محافظة لرحرج فري مرديرريرة تربرن ً  818أسررة).
وبالنسبة لتحرنات النزو داخل محافرظرة الرحرديردة،
فقد نانت معظم التوجتات نحو مرديرريرة ةبريرد 177
اسرة ومديرية الحالي  811أسرة ،ومديريرة حريري
 722ومديرية بيت المقيه  712أسرة ،معظمرترا مرن
مديريات الحالي والحوك المريرنراء وحريري ومرديرريرة
الدريتمي.
توض الصور ادناه بعض المناةل والخيام المدمرة اثرنراء
وبعد انحسار الميضانات.

تقع محافظة الضالع وسط اليمن ،وتعد حالريراً إحردى
المحافظات األنثر تأثراً بالصرا  .فمي السبعة األشترر
الماضية ،وصل عدد األسر الناةحة جراء الرعرنرل إلرى
 772117أسرة على مستوى الرمرحرافرظرة .ويرتروة
الناةحون من الضالع في أنثر مرن  11مرديرريرة فري
مختلل أنحاء اليمن .ويسكن معظم الناةحريرن داخرل
محافظة الضالع و/أو في مديرياتتم األصرلريرة .يروجرد
 12728أسرة ناةحة في مديرية قعرسربرة ،و 82112
أسرة ناةحة في مديرريرة الضرالرع ،و  72121أسررة
ناةحة في مديرية األةار  .نما اترجرترت  828أسررة
إلى مديرية السبرة في مرحرافرظرة إب ،فري حريرن
انتقلت  782أسرة إلرى مرديرريرة السربرعريرن فري
محافظة أمانة العاصمة.
وماةالت احتياجات الناةحين فري اةديراد مرن حرير
الغذاء والدواء والمأوى والمياه والدعم المالي.

الصراع في حجة
أدى الصرا الداهر في مرحرافرظرة حرجرة إلرى نرزو
 822872أسرة ،معظمتم من مديرية عبي 782217
أسرة ،ومديرية نشر  12112أسرة ،ومرديرريرة أفرلر
الشام  72218أسرة.

المنظمة الدولية للتجرة في اليمن – 4172م©

وقد تحرك الناةحون في اتجراهرات مرخرترلرمرة ،فرقرد
اتجتت بعض األسر إلرى السراحرل الرترترامري فري
محافظة الحديدة في مديرية الرزهررة  82182اسررة
والقناوص  72121أسرة ،واللُّحية  112أسرة ،بريرنرمرا
نزحت بعض األسر داخل مديرياتتا األصلية مثل عبي
 22118أسرة ،ونشر  82121أسرة ،وحيران المحرر
 82881أسرة.

المنظمة الدولية للتجرة في اليمن – 4172م©

المنظمة الدولية للتجرة في اليمن – 4172م©
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عدد األسر النازحة عيى مستوى محافظة النزوح
من  7يناير الى  81يوليو

المحافظة

الشكل  :1االحتياجات األساسية

حجة
الضالع
الحديدة
أمانة العاصمة
تعز
مأرب
إب
عمران
صنعاء
لحج
عدن
صعدة
ذمار
ز
ابي
شبوة
ز
حضموت
البيضاء
ريمة
الجوف
سقطرى
المحويت
المهرة

الكل
ي
اإلجماىل ي

ز
النازحي
عدد
باألرس
18,001
8,180
8,101
4,280
4,104
1,008
1,803
1,418
1,810
081
820
480
413
448
800
380
280
212
288
148
188
88

00,113

ز
النازحي
عدد
باألفراد
110,101
84,400
88,101
28,880
28,114
11,114
11,880
0,484
8,180
8,220
3,100
2,800
2,480
2,084
3,820
2,300
1,880
1,282
1,084
081
842
802

332,833

نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح
مصموفة تتبع النزو التابعة للمنظمة الدولية للتجرة في اليمن تعمل على تنميذ العديد من فعاليات التقييم برمرا
في ذلك تتبع النزو السريع ،والتقييم األساسي للمناطق المرعية ،وسجالت وإحصاهيات مراقبة التدفق .وترقروم
مصموفة تتبع النزو في اليمن بدعم دورة تخسيط األعمال اإلنسانية (النظرة العامة عن االحتياجرات اإلنسرانريرة/
خسة االستجابة اإلنسانية) ،نما تساعد الكتل في تنميذ تقييم المواقع متعدد الكتل ومعالجة البيانات المرحرصرلرة
منه.

الطرق وال يود
تستخدم المنظمة الدولية للتجرة أداة تتبع النزو السريع لجمع المعلومات بشكل يومي من مختلل الشرناء بما
فيتم المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ،ونذلك السلسات المحلية والوطنية .ويتم جمع المعرلرومرات مرن
خالل مراجعة المستندات وإجراء المقابالت المباشرة والتاتمية .وفي المواقع التي تتواجد فيتا المنظمة الردولريرة
للتجرة بشكل مباشر ،تقوم فر مصموفة تتبع النزو بالتحقق من المعلومات التي يقدمتا الشرنراء مرن خرالل
المعاينة البصرية ومراجعة السجالت المردية وإجراء مقابالت مع مزودي المعلومات.
المنظمة الدولية للتجرة
منسقة حدة ،ص.ب ،73660 :.صنعاء ،الجمتورية اليمنية
هاتل | 032 271 7 231+ :فاني407 274 7 231+ :
البريد اإللكترونيIOMYemenDTM@iom.int :
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