
والتنقل داخل المحافظتين، خصوصاواف فو  وحجة: استمرت األسر بالتحرك إلى الضالع مايو 62  –  50من •
 المحافظات والمديريات المصضحة أدناه:

 055 بإالضرار بحصال تسببت األمطار الغزيرة ف  عبس الكوارث الطبيعية الناجمة عن النزوح الثانوي: •
بعد ان جرفت السيصل تلك المساكن. .أسرة نازحة تعيش ف  مخيم بن  قيس لتفقد خياراتها الصحيدة للسكن

( شهدتا أعلى نسو  أسرة 550أسرة( ؛ الحصين ) 550أسرة( ؛ األزارق ) 324,1: مديريات الضالع )الضالع•
 واصل من األسر القادمة من الضالع وقعطبة واألزارق.

اسرة( شهدتا مزوح داخل  فو   3,2( اسرة ؛ مستبأ )315اسرة( ؛ عبس ) 22,مديريات المحرق )حجة: •
 نفس المديرية.

أسورة( خو ل األسوبوص   495: شهدت مديريات معين  والسبعين وبن  الحارث واوصل )أمانة العاصمة•
 الماض ، قدم معظمهم من محافظة الحديدة ومديريات الضالع وعبس.

مليليلوخ  لولق ًوفل لا   6.2م إلى نزوج أكثر من 6500أدى الصراع الدائر في اليمن منذ مارس 

 الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح(. 6502لت 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 علن أنشلطلة الصلراع أنلملاط 6502واالحتياجات. ففي الومسة األ ار األولى من العام 

 جديدة من النزوح، خصوصا  في محافظتي الضالع والحديدة.

 02، كان هنالك ما يزيد عون 539,منذ بداية العام 
)انوظور في يوم واحلد   أسرة 055حالة لنزوح 

 (.3الشكل 

حلجلة خ ل الخمسة األشهر الومواضويوة، جوا ت 
ضمن الوالو ث الوموحوافوظوات  والحديدة والضالع

األولى لمصاقع ومصادر النزوح، وذلوك جورا  الصورا  
الذي اندلع مؤخراف.
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أسرة  42,596 

 255,576 وق 

 العدد اإلجمالي لأل واص النازحين الن اط الرئيسية
539,مايص  2, –يناير  3خ ل الفترة ما بين 
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وح ز ي اليمن: التتبع الرسي    ع لحركة النز
ز

 المنظمة الدولية للهجرة ف

فو   539,ف  حاالت الصرا  القائمة خ ل العام اعداد األسر النازحة تصضح خريطة مديريات القدوم والنزوح 
 الت  تشهد نس  علية من النزوح .حجة والحديدة والضالع المحافظات 

وقد تنقل غالبية النازحين داخل مديرياتهم ومحافظاتهم األالية لعدة أسباب، منها أن الكالير من الونوازحويون 
 يفضلصن التحرك بعيداف عن الصرا  ولكن ف  نفس المديرية/المحافظة الت  يكصن لديهم فيها أهل وأقارب.
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: مديريات ال دوم والنزوح0الوريطة   
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 الصراع في حجة

أدى الصرا  فو  موحوافوظوة حوجوة إلوى نوزوح 
، معظمها مون موديوريوة عوبوس أسرة 608222
، أسلرة 28026، ومديرية كشر أسرة 078646

 . أسرة 08272ومديرية أفلح الشام 

وقد تحرك النازحصن ف  اتجاهات مختلفوة، فوقود 
اتجهت بعض األسر إلى الساحل التهوامو  فو  

 244محافظة الحديدة ف  موديوريوة الوقونواو  
حويوة أسرة

ُّ
 766، والوزهورة أسلرة 270، والل

،بينما نزحت بعض األسر داخل مديوريواتوهوا أسرة
أسلرة، وكشلر  28026علبل  األالية مالل 

 68602أسلرة، وحليلراخ اللملحلر   68626
 . أسرة

الحديدةالصراع في   

، نجم عن تصعيد الصرا  ف  الحديودة 532,منذ العام 
أكبر مصجة نزوح شهدتها األربع السنوصات الومواضويوة. 

م، نزحت مؤخراف 539,مايص  –فخ ل الفترة ما بين يناير 
من الحديدة إلى أمانة العاامة وانعا   أسرة 78647

الوحوديودة إلوى  محافظةولحج. ويسكن النازحين من 
 667محافظة أمانة العاامة ف  مديرية السوبوعويون 

ومديريوة شوعوصب  أسرة 666، ومديرية معين أسرة
. أما ف  محافظة انعا ، يصجد الونوازحوصن أسرة 000

، فو  أسلرة 672من الحديدة ف  مديرية بن  مطر 
الحين الذي يتصاجد فيه النازحصن إلى محافظوة لوحوج 

(. وبالنسبوة لوتوحوركوات أسرة004ً ف  مديرية تبن 
النزوح داخل محافظة الحديدة، فوقود كوانوت موعوظوم 

، أسلرة 047  ملديلريلة اللحلالليالتصجهات نوحوص 
ومديرية حيل  ، أسرة 062ومديرية بيت الف يه 

مديرية الحالي ومديريلة ، معظمها من أسرة 062
   .حي  ومديرية بيت الف يه

 الصراع في الضالع 

تقع محافظة الضالع وسط الويومون، وتوعود حوالويواف 
إحدى المحافظات األكالور توأاوراف بوالصورا . فوفو  
األربعة األشهر الماضية، وال عدد األسر النوازحوة 

عولوى مسوتوصى  أسلرة 28257جرا  العنف إلى 
المحافظة. ويتصز  النازحصن من الضالع فو  أكوالور 

مديرية ف  مختلف أنحا  اليمن. ويسوكون  44من 
معظم النازحين داخل محافظة الضوالوع و/أو فو  
مديرياتهم األالية. فعلى سبيل الوموالوال: يوصجود 

نازحة فو  موديوريوة قوعوطوبوة، و  أسرة  68022
 766نازحة ف  مديرية الضالوع، و  أسرة 68600
 624نازحة ف  مديرية الحشا. كما اتجهت  أسرة
إلى مديرية السبرة ف  محافظة إب، فو   أسرة

إلى مديرية السوبوعويون  أسرة 064حين انتقلت 
 ف  محافظة أمانة العاامة.

ومازالت احتياجات النازحين ف  ازدياد مون حويو  
 الغذا  والدوا  والمأوى والمياه والدعم المال .

 

 

 األسر االزحة الت  تعيش ف  مخيم بن  قيس ف  حجة

 تغمر السيصل منازلهم المؤقتة. 

االشخا  النازحصن داخليا بسب  الصرا  يتلفصن مجمصعة من  
مساعدات اإليصا  البديله بعد تدمير مساكنهم المؤقتة بسب  

 األمطار والفيضانات.
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: أنواع المأوى6الشكل    
 

تشير التقارير إلى أن معظم النازحيون الوذيون 
أسللرة  28502  يووعوويووشووصن فوو  تووجوومووعووات

يتصاجدون ف  حجة والحوديودة وعوموران وإب 
 أسلرة 28002وعدن ولحج والبيضا . وتعيش 

ف  تجمعات متفرقة فو  الوحوديودة وحوجوة 
وعمران ومأرب والجصف وتعز، بيونوموا تسوكون 

لدى أسور مسوتوضويوفوة مون  أسرة 28674
 األقارب. 

 الطر  وال يود

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع النزوح السريع لجمع المعلصمات بشكل يصم  من مختلف الشركا  بما 
فيهم المنظمات غير الحكصمية المحلية والدولية، وكذلك السلطات المحلية والصطنية. ويتم جمع المعولوصموات مون 
خ ل مراجعة المستندات وإجرا  المقاب ت المباشرة والهاتفية. وف  المصاقع الت  تتصاجد فيها المنظمة الودولويوة 
للهجرة بشكل مباشر، تقصم فرق مصفصفة تتبع النزوح بالتحقق من المعلصمات الت  يقدمها الشركوا  مون خو ل 

 المعاينة البصرية ومراجعة السج ت الفردية وإجرا  مقاب ت مع مزودي المعلصمات. 

تظل احتياجات الغذا  والمأوى ه  األكوالور 
 بروزاف على الساحة ف  جميع المحافظات. 
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 نبذة عن مصفوفة تتبع النزوح

 المنظمة الدولية للهجرة
 ، انعا ، الجمهصرية اليمنية32110منطقة حدة،  .ب.: 

 03, ,43 3 925| فاكس: + 022 435 3 925هاتف: +

 IOMYemenDTM@iom.intالبريد اإللكترون : 
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مصفصفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ف  اليمن تعمل على تنفيذ العديد من فعاليات التقييم بوموا 
ف  ذلك تتبع النزوح السريع، والتقييم األساس  للمناطق الفرعية، وسج ت وإحصائيات مراقبة التدفق. وتوقوصم 
مصفصفة تتبع النزوح ف  اليمن بدعم دورة تخطيط األعمال اإلنسانية )النظرة العامة عن االحتياجوات اإلنسوانويوة/ 
خطة االستجابة اإلنسانية(، كما تساعد الكتل ف  تنفيذ تقييم المصاقع متعدد الكتل ومعالجة البيانات الموحوصولوة 

 منه. 

: االحتياجات األساسية6الشكل   
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