
والأتألأدأخ يا،أ أ أا   ومأرب : استمرت األسر بالتحرك إلى تعز والضالع 6162يونيو  62مايو الى  62من  •
 ،صوصاً في المحافظات والمديريات الموضحة أيناه:

اسرة( شهدتا موجة نزوح من مديريات  218( اسرة ؛ التعزية )281اسرة( ؛ المظفر ) 063مديريات المخر )تعز:  •
 الحوك والحالي والم لاء في الحديدة ونزوح يا، ي في نفس المحافظة من مديريات مدبلة والمظفر والتعزية.

( شهأدتأا أىأ أى ن أ  أسرة  99أسرة( ؛ الحص ن ) 281أسرة( ؛ جحاف ) 011: مديريات الضالع )الضالع •
 وصول من األسر الدايمة من الضالع وقعطبة.

أسرة( ،ألل األسأبأول الأمأاضأي  قأد   110: شهدت مديريات مديلة مرب  ومجزب وماه  ةوصول )مأرب •
 معظمهم من مديريات نهم وكشر وح س .

مليليلوخ  لولق ًوفل لا   6.2م إلى نزوج أكثر من 6162أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 

 .هنايمكن الحصول عيى البيانات الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح(.  6162لت 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 علن أنشل لة الصلراع أنلملاط 6162واالحتياجات. ففي الومسة األ ار األولى من العام 

 جديدة من النزوح، خصوصا  في محافظتي الضالع والحديدة.

 .6162يونيو  62يناير الى  6اض ط  هنا ليحصول عيى بيانات التتبع السريع لحركة النزوح من 

 21  كان هلالك ما يزيد ىأن 1329ملذ بداية العا  
)انأظأر في يوم واحلد   أسرة 661حالة لنزوح 

 (.2الشكخ 

حلجلة ،لل الخم ة األشهر الأمأاضأ أة  جأاءت 
ضمن الأالألا الأمأحأافأظأات  والحديدة والضالع

األولى لمواقع ومصايب اللزوح  وذلأك جأراء الصأرال 
 الذي اندلع مؤ،راً.
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أسرة  46,660 

 

 279,960 وق 

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين الن اط الرئيسية
1329يون و  26 –يلاير  2،لل الفترة ما ب ن   

 6162يونيو  62 –يناير  6: الوط الزمني لينزوح بناء  عيى تاريخ الت رير خالل الفترة ما بين 6الشكل 
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وح ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز

 المنظمة الدولية للهجرة ف

 1329في حاالت الصرال الدائأمأة ،ألل الأعأا  اىداي األسر اللازحة توضح ،ريطة مديريات الددو  واللزوح 
 التي تشهد ن   ىال ة من اللزوح .حجة والحديدة والضالع ،صوصا في محافظات 

وقد تلدخ غالب ة اللازح ن يا،خ مديرياتهم ومحافظاتهم األص  ة لعدة أسبا   ملها أن الكال ر من الألأازحأ أن 
 يفض ون التحرك بع داً ىن الصرال ولكن في نفس المديرية/المحافظة التي يكون لديهم ف ها أهخ وأقاب .
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 الصراع في حجة

أيى الصرال الدائر في مأحأافأظأة حأجأة إلأى نأزوح 
مأن مأديأريأة ىأبأس  هأم  معأظأمأأسرة 623662
  أسلرة 23246  ومأديأريأة كشأر أسرة 643642

 . أسرة 63221ومديرية أف ح الشا  

وقد تحرك اللازحون في اتجأاهأات مأخأتأ أفأة  فأدأد 
اتجهت بعض األسر إلأى ال أاحأخ الأتأهأامأي فأي 

 اسلرة 63462محافظة الحديدة في مديرية الزهأرة 
ح ة أسرة 222والدلاوص 

ُّ
  بأ ألأمأا أسرة 612  وال 

نزحت بعض األسر يا،خ مديريأاتأهأا األصأ أ أة مأالأخ 
أسللرة،  63626أسللرة، وكشللر  23226عللبلل  

 . أسرة63664وحيراخ المحرق 

الحديدةالصراع في   

  نجم ىن تصع د الصرال في الحديأدة 1328ملذ العا  
أكبر موجة نزوح شهدتها األببع ال لأوات الأمأاضأ أة. 

   نزحت مؤ،راً 1329مايو  –فخلل الفترة ما ب ن يلاير 
من الحديدة إلى أمانة العاصمأة وتأعأز  أسرة 23466

الحديأدة  محافظةوصلعاء ولحج. وي كن اللازح ن من 
إلى محافظة أمانة العاصمة في مديأريأة ال أبأعأ أن 

ومأديأريأة  أسلرة 646  ومديرية مع ن أسرة 622
. أما في محافظة صلأعأاء  يأوجأد أسرة 626شعو  

 642اللازحون من الحديدة في مديريأة بألأي مأطأر 
  في الح ن الذي يتواجد ف ه الألأازحأون إلأى أسرة

(. أسلرة626ً محافظة لأحأج فأي مأديأريأة تأبأن 
وبالل بة لتحركات اللزوح يا،خ محافأظأة الأحأديأدة  

 ملديلريلة اللحلالليفدد كانت معظم التوجهات نحو 
ومديرية بليل   624ومديرية  حي    أسرة 622

مديرية اللحلاللي   معظمها من أسرة 624الف يه 
   .ومديرية حي  ومديرية بي  الف يه

 الصراع في الضالع 

تدع محافظة الضالع وسط ال من  وتعد حالأ أاً إحأدى 
المحافظات األكالر ترثراً بالصرال. ففي األببعة األشأهأر 
الماض ة  وصخ ىدي األسر اللازحة جراء الأعألأل إلأى 

ى ى م توى الأمأحأافأظأة. ويأتأوزل  أسرة 23664
مأديأريأة فأي  11اللازحون من الضالع في أكالر مأن 

مخت ل أنحاء ال من. وي كن معظم اللازحأ أن يا،أخ 
محافظة الضالع و/أو في مديرياتهم األص  أة. فأعأ أى 

نازحة في مديرية  أسرة  63666سب خ المالال: يوجد 
نازحة في مديرية الضالع  و  أسرة 63266قعطبة  و 
نازحة في مديرية األزابق. كما اتجهت  أسرة 63162
إلى مديرية ال برة في مأحأافأظأة إ    أسرة 622

إلى مديرية ال بأعأ أن  أسرة 646في ح ن انتد ت 
 في محافظة أمانة العاصمة.

ومازالت احت اجات اللازح ن فأي ازييأاي مأن حأ أ  
 الغذاء والدواء والمروى والم اه والدىم المالي.

حائط ملزل تهد  في مخ م الجف لة ل لازح ن  بمرب  ب بأ  
 األمطاب الغزيرة. 

ي كن الكال ر من اللازح ن في مخ مات ىشوائ ة ومتهالكه كما 
 هو في مديرية ، ران المحرق بمحافظة حجة. ىماب الرباىي
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: أنواع المأوى6الشكل    
 

تش ر التدابير إلى أن معظم اللازح أن الأذيأن 
أسللرة  23662  يأأعأأ أأشأأون فأأي تأأجأأمأأعأأات

يتواجدون في حجة والحأديأدة وىأمأران وإ  
 أسرة 23666وىدن ولحج والب ضاء ؛ وت كن 

تع ش ب لما لدى أسر م تض فة من األقاب . 
في تجمأعأات مأتأفأرقأة فأي  أسرة 23626

 الحديدة وحجة وىمران ومرب  والجوف وتعز.

 ال رق وال يود

ت تخد  الملظمة الدول ة ل هجرة أياة تتبع اللزوح ال ريع لجمع المع ومات بشكخ يومي من مخت ل الشركاء بما 
ف هم الملظمات غ ر الحكوم ة المح  ة والدول ة  وكذلك ال  طات المح  ة والوطل ة. ويتم جمع المع أومأات مأن 
،لل مراجعة الم تلدات وإجراء المدابلت المباشرة والهاتف ة. وفي المواقع التي تتواجد ف ها الملظمة الأدولأ أة 
ل هجرة بشكخ مباشر  تدو  فرق مصفوفة تتبع اللزوح بالتحدق من المع ومات التي يددمها الشركأاء مأن ،ألل 

 المعايلة البصرية ومراجعة ال جلت الفريية وإجراء مدابلت مع مزويي المع ومات. 

تظخ احت اجات الغذاء والمروى هي األكأالأر 
 بروزاً ى ى ال احة في جم ع المحافظات. 
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 نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح

 الملظمة الدول ة ل هجرة
   صلعاء  الجمهوبية ال مل ة26001ملطدة حدة  ص. .: 

 112 121 2 969| فاكس: + 168 123 2 969هاتل: +

 IOMYemenDTM@iom.intالبريد اإللكتروني: 
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مصفوفة تتبع اللزوح التابعة ل ملظمة الدول ة ل هجرة في ال من تعمخ ى ى تلف ذ العديد من فعال ات التد  م بأمأا 
في ذلك تتبع اللزوح ال ريع  والتد  م األساسي ل ملاطق الفرى ة  وسجلت وإحصائ ات مراقبة التدفق. وتأدأو  
مصفوفة تتبع اللزوح في ال من بدىم يوبة تخط ط األىمال اإلن ان ة )اللظرة العامة ىن االحت اجأات اإلن أانأ أة/ 
،طة االستجابة اإلن ان ة(  كما ت اىد الكتخ في تلف ذ تد  م المواقع متعدي الكتخ ومعالجة الب انات المحأصأ أة 

 مله. 

: االحتياجات األساسية6الشكل   
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