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7,760 
كاء  أرسة تم اإلبالغ عنها من قبل الشر

وتم التحقق من البيانات بواسطة 

 خريطة 1: إتجاهات النزوح

يوليو حددت المنظمة الدولية للهجرة زيادة قددههدا  32إلى  11في الفترة من 
 أسرة نازحة. 2,883

 

 تم العثور على زيادات في محافظة الحديدة

 أكبر الزيادات تحصل داخل محافظتي الحديدة و أمانة العاصمة. •

  فرد( فيي اليحيدييدة ، نيزحيوا  11,940أسرة ) حوالي  1,990أكثر من
 إلى مديرية زبيد

  313  فرد( في أمانية اليعياصيمية ، نيزحيوا إليى  1,878أسرة ) حوالي
مديريات معين والسبعين وبني الحارث. هذه األسر وصلي  إليى أميانية 

 العاصمة بواسطة الحافالت باستخدام طريق مناخة.

 

الجدول: يبين أعداد األسر واألفراد النازحين من محافظة الحديدة على مسيتيو  
 .8152يوليو  86إلى  8152يونيو  5المحافظة ، للفترة من 
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 إجمالي األرس المحافظة
إجمالي األفراد )متوسط 

 افراد( 6عدد األرسة 

 100,080 16,680 أمانة العاصمة

 96,120 16,020 الحديدة

 19,884 3,314 تعز

 18,480 3,080 ذمار

 10,974 1,829 المحويت

 9,792 1,632 حجة

 8,820 1,470 لحج

 7,662 1,277 صنعاء

 7,416 1,236 إب

 7,206 1,201 ريمة

 6,900 1,150 مأرب

 5,256 876 عدن

 2,214 369 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

 305,940 50,990 اإلجمالي 

 أداة تتبع الطواهئ: النزوح من محافظة الحديدة
 ملخص عن حالة النزوح
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 خريطة3: النزوح على مستوى المديرية

 خريطة2: مديريات قدوم النازحين
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 النزوح الزمني استناداً إلى تاهيخ اإلبالغ

 المنهجية والقيود:

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة أداة تتبع الطوارئ لجمع المعلومات اليومية من مخيتيليف الشيركياء بيميا فيي نليا: اليمينيظيميات غييير - 
الحكومية المحلية والدولية والسلطات المحلية والوطنية. يتم التجميع من خالل مراجعة المستند ، باإلضافة إلى اليميقيابيالت الشيخيصييية 

 و / أو الهاتفية.

عندما يكون لد  المنظمة الدولية للهجرة إمكانية الوصول المباشر ، تتحقق الفرق الميدانية التابعية ليليمينيظيمية اليدولييية ليليهيجيرة مين  -
حتی المعلومات التي يقدمها الشركاء من خالل المراقبة المرئية ومراجعة السجالت الفردية والمقابالت الرئيسية لمزودي المعيليوميات. 

 لمبلغة.م اقارألن امأسرة (  76731٪ )51ن مرة لیة للھجدولامة ظلمنت اتحققن آلا

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

حتى اآلن في صعدة ، حجة ، عمران ، المحوي  ، الحديدة ، ريمة ، نمار ، صنعاء ، أمانة العاصمة ، وميأرب ، تيعيتيميد اليمينيظيمية  -
ت اليميذكيورة لمحافظا الى  ل إلوصو امكانية  داد إتزف سوالدولية للهجرة على الشركاء الميدانيين لتأكيد البيانات ، أو تقديم أرقام بديلة. و

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