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أبرز اإلنجازات –2021

157,554 
حالة نزوح جديدة تم 

تسجيلها في عام 
2021

27,693
مهاجرًا وافدًا تم 
تسجيلهم حديثًا

27,845 
 مهاجرًا يمنيًا عائدًا 
تم تسجيلهم حديثًا

تتبع التنقل

مصفوفة تتبع النزوح
لمحة عامة عن البرنامج

المنظمة الدولية للهجرة 
المنظمة الدولية للهجرة 

للمجتمع  المعلومات  لتوفير  ضرورية  وتحليلها  البيانات  وجمع  الجودة  وعالية  المحايدة  التقييمات  تعتبر  اليمن،  سياق  في 
آلية لتتبع  أكبر  اإلنساني لتقديم المساعدات بناًء على االحتياجات المحددة وأوجه الضعف. وتدير المنظمة الدولية للهجرة 
النزوح ومراقبته في البالد والتي تتيح للمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات اإلنسانية األخرى تنفيذ استجابة فاعلة وقائمة 

على األدلة. 

واحتياجات  تحركات  حول  ثة  وُمَحدَّ مهمة  معلومات  اليمن  في  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  النزوح  تتبع  توفر مصفوفة 
الوطنية  المجتمع اإلنساني والسلطات  النزوح إلى تزويد  تتبع  المهاجرين والسكان الضعفاء والنازحين. وتهدف مصفوفة 
بمعلومات عملية وموثوقة عن النازحين والمهاجرين والعائدين بما في ذلك أعدادهم ومواقعهم وأسباب النزوح واالحتياجات 

ذات األولوية.

تجري المنظمة الدولية للهجرة أداة 
التتبع السريع للنزوح وقامت بتجربة 
محافظة  المناطق في  تقييم  أداة 
األداتان  وهاتان   .2021 عام  مأرب 
في  والعائدين  النازحين  تتبعان 
الجمع  اليمن من خالل  أنحاء  جميع 
المنتظم للبيانات عن مناطق النزوح 
والعودة، ودوافع النزوح وأسبابه، 
العام،  والوضع  المأوى،  وأنواع 
واالحتياجات ذات األولوية. وتقوم 
برصد  للنزوح  السريع  التتبع  أداة 
حاالت النزوح الجديدة على أساس 
تقييمات  إجراء  يتم  بينما  يومي 
أربع مرات في  أو  المناطق مرتين 
والتحقق  الجمع  بهدف  السنة 
حول  األساسية  المعلومات  من 
والعائدين  داخليًا  النازحين  السكان 

والمهاجرين.
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*عدد األسر النازحة 

هذه األعداد من 13 محافظة تستطيع المنظمة الدولية 
للهجرة الوصول إليها، وقد ال تمثل إجمالي عدد النازحين.
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نظرة عامة عن الحاالت الحديثة للنزوح 
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لمحة عامة وأبرز اإلنجازات العام 2021 مالمنظمة الدولية للهجرة - اليمن

تراقب المنظمة الدولية للهجرة وصول ومغادرة المهاجرين الذين يمرون عبر اليمن، وذلك بشكل أساسي من خالل نقاط مراقبة التدفق 
المتواجدة في مواقع عبر الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وعلى الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. وترصد أداة سجل 
بيانات  أيضًا  تنقل معينة. وتوفر األداة  عبر نقاط  البالد  الذين يدخلون ويخرجون من  الثالثة  الدول  اليمنيين ومواطني  التدفق  مراقبة 

لفهم اتجاهات الهجرة بشكل أفضل ودعم المجتمع اإلنساني في تصميم برامج مساعدة المهاجرين والمناصرة.

سجل مراقبة التدفق

Increase in migrant arrivalsأمانة العاصمة

SAUDI ARABIA

إثيوبياالصومال
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المملكة العربية السعودية
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نقطة معروفة لمراقبة تدفق الوافدين

تدفقات المهاجرين الرئيسية

SHABWAH

عدن

مأرب

الجوف
حضرموت

لحج
تعز

تجري المنظمة الدولية للهجرة تقييم المواقع متعدد القطاعات، بالتعاون مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والجهات الفاعلة الرئيسية 
األدلة وذلك  على  باالعتماد  اإلنسانية  الموارد  تخصيص  المعلومات وتحسين  اإلنساني في معالجة فجوات  المجتمع  لدعم  األخرى، 
إلى  مستندة  ونتائج  الوطني  المستوى  على  بيانات  التقييم  ويوفر  السكانية.  والفئات  والقطاعات  الجغرافية  المناطق  مختلف  في 
أفضل. وتعد  اليمن بشكل  اإلنسانية في  االستجابة  لرفد خطة  اإلنسانية  االحتياجات  استعراض  األدلة لالستفادة منها في مستند 
إحصائي، مما  تمثيل   ذات  أيضًا  المقابالت، وتعد  كبيرة من  أعداد  أكثر دقة العتمادها على  القطاعات  المواقع متعدد  تقييم  بيانات 
يسمح لصانعي القرار والممارسين باستخالص استنتاجات حول السكان بالكامل )بنسبة موثوقية 95٪(. وتحدد البيانات التي تم جمعها 

االحتياجات في البلد ويمكن استخدامها كخط أساس لجميع البرامج األخرى المتعلقة بالعمل اإلنساني في مختلف أنحاء اليمن.

تقييمات المواقع متعددة القطاعات

نقاط مراقبة التدفق

https://dtm.iom.int/yemenلمعرفة المزيد عن مصفوفة تتبع النزوح في اليمن: 

أنشطة مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة مدعومة من

YHFYemen
Humanitarian
Fund

https://dtm.iom.int/yemen

