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10,418 
كاء وتم التحقق  أرسة تم اإلبالغ عنها من قبل الشر

 من البيانات بواسطة المنظمة الدولية للهجرة

 خريطة 1: إتجاهات النزوح على مستوى المحافظة

 التحديثات االخيرة:

حددت المنظمة الدوليةة لةلةهةجةرة  يةادة سبتمبر  62أغسطس إلى   70في الفترة من 
 أسرة نا حة. 13,355قدرها 

 

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

  فرد( في أمانة العاصمة ، نزحوا إلةى  68,382 أسرة ) حوالي 2,440أكثر من
مديريات )معين ، صنعاء القديمة ، شعوب ، بني الةحةار، ، أ ال ، الةثةورة ، 
التحرير ، الصافية (. هذه األسر وصلت إلى أمانة العاصمة بواسطة الةحةافة ت 

 باستخدام طريق مناخة.

  5,747  فرد( فةي الةحةديةده ، نةزحةوا إلةى مةديةريةات  60,240أسرة ) حوالي
 المراوعه ،  بيد ، بيت الفقيه، الزيديه ، القناوص، الجراحي ، المنصوريه(. 

 094  فرد( في تعز ، نةزحةوا الةى مةديةريةات )حةيةفةان ،  4,734أسرة )حوالي
 المسراخ ، المعافر ، الصلو (.

 

يبين أعداد األسر واألفراد النا حين من محافظة الحديدة عةلةى مسةتةو  الجدول: 
 .2058سبتمبر  23إلى  2058يونيو  1المحافظات للفترة من 
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أسرة نزحت من  16,001أسرة نزحت داخل محافظة الحديده، منهم  34,561* هناك 

. 2058سبتمبر  23أسرة نزحت منذ يونيو الى  1,0572و  2058فبراير إلى مايو   

 المحافظة
إجمالي األرس 

 النازحة

إجمالي األفراد )متوسط 

 افراد( 6عدد األرسة 

 1686007 766442 أمانة العاصمة

 1306100 716210 الحديدة*

 796488 66968 ذمار

 746770 66320 تعز

 166414 76634 ريمة

 176836 76139 لحج

 176616 76049 حجة

 106926 16879 المحويت

 86918 16693 إب

 26447 16722 صنعاء

2 16741 عدن 6190  

 46900 16110 مأرب

 36318 113 الضالع

 76144 341 عمران

 16118 713 البيضاء

1 709 أبي    6716  

 760 60 شبوة

 714 34 المهرة

موت  166 76 حض 

 170 70 الجوف

 425,334 07,888 اإلجمالي 



 خريطة6: النزوح على مستوى المديرية

 خريطة3: مديريات قدوم النازحين
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 النزوح الزمني استناداً إلى تاريخ اإلبالغ

 المنهجية والقيود:

ة والةدولةيةة  حةلةية تستخدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع الطوارئ لجمع المعلومات اليومية من مختلف الشركاء بما في ذلك: المنظمات غير الحكومية الةمة - 
 والسلطات المحلية والوطنية. يتم التجميع من خ ل مراجعة المستند ، باإلضافة إلى المقاب ت الشخصية و/ أو الهاتفية. 

عندما يكون لد  المنظمة الدولية للهجرة إمكانية الوصول المباشر ، تتحقق الفرق الميدانية التابعةة لةلةمةنةظةمةة الةدولةيةة لةلةهةجةرة مةن  -
حتی المعلومات التي يقدمها الشركاء من خ ل المراقبة المرئية ومراجعة السج ت الفردية والمقاب ت الرئيسية لمزودي المعةلةومةات. 

 لمبلغة.م اقارألن امأسرة (  50,458٪ )51ن مرة لیة للھجدولامة ظلمنت اتحققن آلا

  ، لد  المنظمة الدولية للهجرة حالياً وصول مباشر إلى: عدن ، تعز ، لحج ، الضةالةع ، أبةيةن ، شةبةوة ، حضةرمةوت ، الةمةهةرة
 سقطر  ، إب ، البيضاء والجوف.

 -  حتى اآلن في صعدة ، حجة ، عمران ، المحويت ، الحديدة ، ريمة ، ذمار ، صنعاء ، أمانة العاصمة ، ومأرب ، تعتمد المنةظةمةة
ت لمحافظا الى  ل إلوصو امكانية  داد إتز ف سو الدولية للهجرة على الشركاء الميدانيين لتأكيد البيانات ، أو تةقةديةم أرقةام بةديةلةة. و

 ليمن.افي تغيرات حركة النزوح صلة لفھم امتود جھونبذل س، ولمقبلة األسابيع ل اعاله خالالمذكورة أ
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