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8,600 
كاء وتم التحقق  أرسة تم اإلبالغ عنها من قبل الشر

 من البيانات بواسطة المنظمة الدولية للهجرة

 خريطة 1: إتجاهات النزوح

 التحديثات االخيرة:

حددت المممنمظمممة المدولميمة لملمهمجمرة  يمادة اغسطس  7إلى  يوليو   92في الفترة من 
 أسرة نا حة. 1,323

 

 علماً بأن اكبر الزيادات وجدت داخل محافظات أمانة العاصمة ، تعز، اب.
 

  فرد( في أمانة العاصمة ، نمزحموا إلمى  4,178 أسرة ) حوالي 763أكثر من
مديريات )معين ، صنعاء القديمة ، شعوب ، بني الحارث ، أ ال ، المثمورة ، 
التحرير ، الصافية (. همذه األسمر وصملمى إلمى أممانمة المعماصمممة بمواسمطمة 

 الحافالت باستخدام طريق مناخة.

  939  فرد( في تعز ، نزحوا إلى مديريات المممظم،مر ،  5,692أسرة ) حوالي
 دمنة خدير ، القاهرة ، صاله ، حي،ان. 

 111  فرد( في اب ، نزحوا الى مديريات فمر  المعمديمن ،  333أسرة )حوالي
 السبرة ، الظهار ، المشنة ، جبلة ، حزم العدين ، السياني .

 

يبين أعداد األسر واألفراد النا حين من محافظة الحديدة عملمى مسمتمو  الجدول: 
 .2058اغسطس  7إلى  2058يونيو  1المحافظة لل،ترة من 

48,934 
أرسة تم اإلبالغ عنها 

كاء  بواسطة الشر

 تتبع النزوح الطارئ: النزوح من محافظة الحديدة
 ملخص عن حالة النزوح
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أسرة نزحى من  19,771أسرة نزحى داخل محافظة الحديده، منهم  91,,92* هناك 

. 2058اغسطس  7أسرة نزحى منذ يونيو الى  16,711و  2058فبراير إلى مايو   

 المحافظة
إجمالي األرس 

 النازحة

إجمالي األفراد )متوسط 

 افراد( 6عدد األرسة 

71,81,  أمانة العاصمة   ,101101  

118,1,  الحديدة*   ,111011  

10,7,  ذمار   001177  

61581  تعز   0,1,51  

01,61  ريمة   ,,11,1  

01110  حجة   ,01,,,  

1700,  المحويت   ,1108,  

1587,  لحج   01,17  

1,71,  إب   71771  

1088,  صنعاء   81110  

1,51,  مأرب   11011  

11,1,  عدن   11111  

5,,  الضالع   01181  

,61  عمران   01,11  

056  البيضاء   ,15,7  

00,  أبي      860  

1,  شبوة   0,1  

61  المهرة   0,1  

موت ,0  حض    ,,,  

01  الجوف   ,01  

 7765656 35,75,  اإلجمالي 



 خريطة9: النزوح على مستوى المديرية

 خريطة3: مديريات قدوم النازحين

57,534 
 إجمالي األرس النازحة
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 النزوح الزمني استناداً إلى تاريخ اإلبالغ

 المنهجية والقيود:

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع الطوارئ لجمع المعلومات اليومية من مخمتملمف الشمركماء بممما فمي نلما: المممنمظمممات غميمر - 
الحكومية المحلية والدولية والسلطات المحلية والوطنية. يتم التجميع من خالل مراجعة المستند ، باإلضافة إلى المقابالت الشخصميمة و  

 أو الهات،ية.

عندما يكون لد  المنظمة الدولية للهجرة إمكانية الوصول المباشر ، تتحقق ال،رق الميدانية التابعمة لملمممنمظمممة المدولميمة لملمهمجمرة ممن  -
حتی المعلومات التي يقدمها الشركاء من خالل المراقبة المرئية ومراجعة السجالت ال،ردية والمقابالت الرئيسية لمزودي المعملموممات. 

 لمبلغة.م اقارألن امأسرة (  8,300٪ )51ن مرة لیة للھجدولامة ظلمنت اتحققن آلا

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

57,534 
 إجمالي األرس النازحة
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