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8,050 
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 خريطة 1: إتجاهات النزوح

 التحديثات االخيرة:

أسررة   5,151يوليو حددت المنظمة الدولية للهجررة ييرادة   32إلى  32في الفترة من 
 نايحة.

 

 علماً بأن اكبر الزيادات كانت وجدت داخل محافظات أمانة العاصمة ، الحديده، حجة.
 

  فرد( في أمانة العاصمة ، نرزحروا إلرى  4,632 أسرة ) حوالي 737أكثر من
مديريات )معين ، صنعاء القديمة ، شعوب ، بني الحارث ، أيال ، الرثرورة ، 
التحرير ، الصافية (. هرذه األسرر وصرلرت إلرى أمرانرة الرعراصرمرة برواسرطرة 

 الحافالت باستخدام طريق مناخة.

  610  فرد( في الحديده ، نزحوا إلى مرديرريرات يبريرد  6,330أسرة ) حوالي
 وبيت الفقية. 

 727   فرد( في حجة ، نزحوا الى مديريات الرمرفرترا  ،  2,322أسرة )حوالي
بني العوام ، بني قيس ، شرس، نجرة ، وضررة ، حرجرة ، خروالن عرفرار ، 

 الشغادره .
 

يبين أعداد األسر واألفراد النايحين من محافظة الحديدة عرلرى مورترو  الجدول: 
يوليوو  32إلى  3012يونيو  1، للفترة من  2058يوليو  29المحافظة من تاريخ 

3012. 

48,091 
أرسة تم اإلبالغ عنها 

كاء  بواسطة الشر

 إجمالي األرس المحافظة
إجمالي األفراد )متوسط 

 افراد( 6عدد األرسة 

  104,442   17,407  أمانة العاصمة

  99,780   16,630  الحديدة*

  20,064   3,344  تعز

 29,688 4,948 ذمار

  12,414   2,069 حجة

  10,974   1,829  المحويت

  8,934   1,489  لحج

  8,214   1,369  إب

  7,662   1,277  صنعاء

 14,616 2,436 ريمة

  6,900   1,150  مأرب

  5,658   943  عدن

  2,364   394  الضالع

  2,166   361  عمران

  1,518   253  البيضاء

  732   122  أبي   

  240   40  شبوة

  216   36  المهرة

موت   144   24  حض 

  120   20  الجوف

 443,633  56,141 اإلجمالي 
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أسرة  13,771أسرة نزحت داخل محافظة الحديده، منهم  32,701* هناك 

 29أسرة نزحت منذ يونيو الى  16,620و  2058نزحت من فبراير إلى مايو 

  2058يوليو 



 خريطة3: النزوح على مستوى المديرية

 خريطة2: مديريات قدوم النازحين
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 النزوح الزمني استناداً إلى تاريخ اإلبالغ

 المنهجية والقيود:

توتخدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع الطوارئ لجمع المعلومات اليومية من مخرترلرف الشرركراء برمرا فري نلرا: الرمرنرظرمرات غريرر - 
الحكومية المحلية والدولية والولطات المحلية والوطنية. يتم التجميع من خالل مراجعة الموتند ، باإلضافة إلى المقابالت الشخصريرة و  

 أو الهاتفية.

عندما يكون لد  المنظمة الدولية للهجرة إمكانية الوصول المباشر ، تتحقق الفرق الميدانية التابعرة لرلرمرنرظرمرة الردولريرة لرلرهرجررة مرن  -
حتی المعلومات التي يقدمها الشركاء من خالل المراقبة المرئية ومراجعة الوجالت الفردية والمقابالت الرئيوية لمزودي المعرلرومرات. 

 لمبلغة.م اقارألن امأسرة (  8,010٪ )53ن مرة لية للهجدولامة ظلمنت اتحققن آلا

لد  المنظمة الدولية للهجرة حالياً وصول مباشر إلى: عدن ، تعز ، لحج ، الضالع ، أبين ، شبوة ، حضرموت ، المهرة ، سقطرر  ،  -
 إب ، البيضاء والجوف.

حتى اآلن في صعدة ، حجة ، عمران ، المحويت ، الحديدة ، ريمة ، نمار ، صنعاء ، أمانة العاصمة ، ومرأرب ، ترعرترمرد الرمرنرظرمرة  -
ت الرمرذكرورة لمحافظا الى  ل إلوصو امكانية  داد إتزف سوالدولية للهجرة على الشركاء الميدانيين لتأكيد البيانات ، أو تقديم أرقام بديلة. و
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