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التقرير الرتاكمي لتطور حاالت النزوح يف حمافظة شبوة
2021/12/15  إىل2021/7/29 خالل الفرتة من

Cumulative report on the development of displacement cases in Shabwa
Governorate

م2021/10/19 :التاريخ

15/12/2021

Number of new IDPs from 29 July to 15 December 2021

نظرة عامة
مم ج ز مدالحصزديًد مجتتززد ً مت زج محززدال م, تزداداموجةزامدزوززدجممًجوزدمخرزامزدز مجتزدادامورهززدمدحتًدةزد مدزوزددحًفم ز ملزطمدزت د ززد
مأزفموددممةاًامأغلخهمم7000 مأيمق دخام،مأس ةموددحامةاًاة1000 دزودجممدزةاًاةمدزوتج ةمزاًودمجصل م اامدألس مإزىمألث موفم
مجوظ دمزدةجزامجشحامدزتادال م–مزألسفمدزشاًام,جصطمإزىمواًوام ت موودمًرو مدًداةمدزضغ م لىمدزداود م مأودلفمجصجزهم
موفمقخطمش لدءمدزروزطمدنوسزدو متتقزدقمموردوزدةم زلالءمدزوزددحًفمًجوزدمخرزامزدز ؛مزرزاممتلخًزامدحتًدةزدتهممووزدمًروز مجةزجام ةزجةملخًز ةممم، ممالسًودمق د د مدزوأجىم((مدنًةزد د، ةادمتحتدجمزتادطم دةطم مجوملحممموفمقخطمش لدءمدزروطمدنوسدو مز اوهدم مملطمدزت د د
م م.مجغً مدزغذديًا))مجق دعمدزغذدءم((مسلطمدزغذديًام))مجدزحودًام((موسد اد موتاًام))مجلطمدزت د د مدألد ى،دزوجدامدنًجديًا
The wave of displacement is increasing day by day, this caused an increasing in the needs of the
displaced people in all sectors. Regarding the available statistics and reports on the development
of the new displacement cases. The number of families has reached more than 1,000 new
displaced families, i.e. nearly 7,000 thousand new displaced people, most of them have arrived to
Ataq city, that means increased pressure on services in their arrival areas, and due to the shyness
and scarcity of interventions - unfortunately - by humanitarian partners, the suffering of these
displaced people is exacerbating day by day; The lack of meeting their needs, which means that
there is a very large gap that requires so urgent intervention by humanitarian partners to fill it in
all sectors, especially the sectors of shelter (rents, accommodation, and non-food items), the food
sector (food baskets) and protection (cash aid). )) and all other sectors.
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تتبع حركة النزوح يف مديريات احملافظة

خالل الفرتة من  29/7/2021إىل 15/12/ 2021
Tracking the displacement movement in the governorate's districts
Number of new IDPs from 29 July to 15 December 2021

األماكن األصلية (أماكن ما قبل النزوح األخير)

المكان الحالي(المديرية /المنطقة)

البيضاء  -ناطع

عسيالن  -عسيالن الوادي

عدد االسر عدد األفراد

41

277

المالحظات
نزوح داخل املديرية

بيحان  -غرب األعلى  -البيضاء  -حرببر  -ذمر  -ريدان  -سيفة  -رحبة -
اجلوهرة  -الغريقة  -الصعديات  -اسرت  -العمقاء  -الكراع  -اهلقلة -عني -

بيحان

374

3132

نزوح داخل املديرية

حريب
جردان

جردان

4

20

عني  -بيحان  -عسيالن
حريب  -البيضاء  -تعز  -عاء  -ب  -رمي -احلديدة -ذمار  -مارب

عتق

545

2901

رمية  -مارب  -حجة  -احلديدة  -عدن  -ابني

نصاب

16

92

احلديدة  -ابني

حبان

5

22

عني  -بيحان  -حريب  -اجلوبة  -املواسط

مرخة السفلى

14

95

احلديدة  -تعز  -حجة  -ذمار

رضوم

31

207

احلديدة  -ابني  -حجة  -احملويت

ميفعة

27
1057

136
6882

إجمــــــــــــــــــــــــــــالـــي عدد األسر
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Recommendation
التوصيات
امدزتادطمخسالطمغذديًامزهلالءمدزوددحًف.
لدءمدألوفمدزغذدي مخس
لىملتلامدألوفمدزغذدي متجةًهمش
لىملتلامدألوفمدزغذدي متجةًهمش لدءمخ ودوجمدزغذدءمدزردزو مخإاددطم لالءمدزوددحًفمضوفمدزخ ودوج.
ل ززىملتل ززامدزو ززأجىمتجةً ززهمدزشز ز لدءمخدالس ززتةدخامدزسز ز ًرامزتغ ً ززامدحتًدة ززد مدزو ززددحًفمدزة ززاامو ززفمدنًة ززد د م
جدزوجدامغً مدزغذديًامالسًودمدزخ دوًد مجدزق شمزوجدةهاموجةامدزصتًع.
لىملتلهمدزوًدهمجدنصحدممدزخًي متجةًهمدزش لدءمخدالستةدخامدزس ًرامزتج ً مجدًتد موًدهمجدددود .
لىملتلامدزحودًزامدزروزطم لزىمتزج ً موسزد اد موتاًزاموترزااةمدألغز دةمزوسزد اةمخرزةمدألسز مدزوددحزام ز م
تساًامإًةد د مدزسلفمجغً د.
و دزبمدزلتطمجدزت د د مدنوسدوًامخدزًوفمس امدزتادطمدزردةطمدنوتدذمحًدةم لالءمدزوددحًف.
و دزبمولتبمدألجتشدمتدصًصموخدزغم د يام دةلامزسامدحتًدةد مدزوددحًفمدألسدسًا.
و دزبمش لدءمدزروطمدنوسزدو ملد زامخسز امدزتزادال مجتلثًقهزدموظز دمزدًزداةموجةزامدزوزدجممجحتًدةزدتهممجشزحام
دزتادال م ملطمدزت د د .
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صادر عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين
محافظة شبوة
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