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Governorate 
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التاريخ: 

 م15/12/2021

6-1الصفحة:   

ما زالت موجة النزوح الجديد مستمرة من المديريات الغربية 

خرى، نتيجة الستمرار لمحافظة شبوة وغيرها من المحافظات األ

تصعيد مليشيات الحوثي في تلك المديريات، واستهدافها للمدارس 

ودور العبادة وفرضها لفكرها الساللي وممارساتها التعسفية تجاه 

( أسرة جديدة من 149المواطنين، فقد نزحت خالل األيام الماضية )

الغربية للمحافظة، وأسر أخرى من عدة محافظات كمأرب  مديريات

، لكن النزوح إلى عتق يشكل  وغيرها إلى مدينة عتقوالحديدة 

النسبة الكبيرة، وهو ما يزيد الضغط على الخدمات في المدينة، 

للتخفيف وهذا يستدعي تدخال عاجال من قبل شركاء العمل اإلنساني 

 .من هذه المعاناة

نزوح من احتياجات تلك األسر في كل القطاعات؛ كما يزيد هذا ال

كونها تركت أغلب ما تملك في مكانها األصلي، لذلك تأتي احتياجات 

اإليجارات واألمن الغذائي والمأوى والمواد اإليوائية وتوفير نقد 

متعدد األغراض لالستفادة منه في دفع اإليجارات المرتفعة، يأتي 

وكذلك بقية القطاعات. كما يأتي  ذلك في سلَم أولويات احتياجاتهم

ضمن األولويات إنشاء مخيمات مجهزة الستقبال النازحين الجدد، 

لتخيف معاناتهم في البحث مأوى أو البحث عن شقق لإليجار 

والمرتفعة إيجارهن أصالً، كما ستؤّمن المخيمات المجهزة مسكن 

آمن ألطول فترة ممكنة بعيدا عن شبح التهديد والطرد من قبل 

احتياج النازحين الجدد كبير والتدخالت شحيحة من قبل  المؤجرين.

الشركاء لذلك ندعو كل شركاء العمل اإلنساني إلى سرعة التدخل 

وتلبية احتياجات النازحين في المحافظة أسوة بالنازحين اآلخرين 

لألسف هناك مئات األسر النازحة منذ  –في بقية المحافظات، ألنه 

أي مساعدات حتى اللحظة عدا االستجابة شهرين لم تقدم لها 

 الطارئة.

 

 Introduction    نظره عامة 

 The wave of new displacement continues from the western districts 

of Shabwa governorate and other governorates, as a result of the 

continued escalation of Houthi militias in those districts, targeting 

schools and places of worship and imposing their dynastic ideology 

and arbitrary practices towards citizens. During the past days, 149 

new families have been displaced from the western districts. For the 

governorate, and other families from several governorates such as 

Ma’rib and Hodeidah to Ataq city and other districts, but the highest 

percentage is in Ataq, which increases pressure on services in the 

city, and this calls for urgent intervention by humanitarian partners 

to alleviate this suffering. 

This displacement also increases the needs of these families in all 

sectors; As they left most of what they owned in their  original places, 

so the needs of rents, food security, shelter and housing materials 

also the provision of multi-purpose cash to be used in paying high 

rents, come in the top priority of their needs, then the rest of the 

sectors. Furthermore There is another importrant priority  which is to 

establish equipped camps to receive the newly displaced, to fend off 

their suffering in searching for shelter or searching for apartments for 

rent whose rent is already so high. The equipped camps will also 

provide a safe housing for the longest possible period away from the 

danger of threats and eviction by landlords. The needs of the new 

displaced is great and the interventions are scarce by the partners. 

Therefore, we call on all humanitarian partners to quickly intervene 

and meet the needs of the displaced in the governorate, just like the 

other displaced people in the rest of the governorates, because - 

unfortunately, there are hundreds of displaced families two months 

ago that have not been provided with any aids until now except for 

the emergency response. 



 

 

 عدد األسر النازحة
No. displaced families 

 

149 
 األفرادعدد 

Number of individuals 

 

 

 

 

   

 

 

    

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           م 2021ديسمبر  15إلى  نوفمبر 14النزوح إلى مدينة عتق من  العدد التراكمي لموجات

 لنازحين باوازدحاما كثافة  والمدينة األكثر العاصمةعتق كون 
 

(5)تقرير تطور حالة النزوح   

822 

   39أسرة 

 273 فردا   

 

(6)تقرير تطور حالة النزوح   

(7)تقرير تطور حالة النزوح   

العدد التراكمي لموجات النزوح 

نوفمبر إلى  14إلى مدينة عتق من 

 م2021ديسمبر 15
 

2021/09/29 

2021/10/7 

2021/10/19 

   73أسرة 

 322 فردا   

 

   172أسرة 

 888 فردا   

 

   94أسرة 

     543 فردا   

 

(8)تقرير تطور حالة النزوح   

2021/11/13 

   527أسرة 

فردا    2,848 

 

2021/11/14  إىل 2021/12/15 اجلدد خالل الفرتة من عدد النازحني    

Number of new IDPs from 14 October to 13 December 2021  

 

   149أسرة 

 822فردا    
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6-2الصفحة:   



 

 

Table of Displacement Tracking  جدول تتبع النزوح 

 

 

 

 

 

األماكن األصلية )أماكن ما قبل 
 النزوح األخير(

األسر 
 الجديدة

عدد 
 األفراد

 المكان الحالي)المديرية/ المنطقة(

 Ataq -عتق  46 7 عين

 Ataq -عتق  234 44 بيحان 

 Ataq -عتق  14 3 عسيالن

 Ataq -عتق  5 2 حجة

 Ataq -عتق  220 39 الشمايتين -تعز 

 Ataq -عتق  5 1 مانه العاصمةا -صنعاء 

 Ataq -عتق  5 1 حريب 

 Ataq -عتق  14 2 العدين -اب 

 Ataq -عتق  25 3 ريمة السلفية

 Ataq -عتق  135 25 الحديدة بيت الفقية

 jarden -جردان  5 1 جردان

 Haben -حبان  5 1 تينالشماي -تعز 

 Azan -عزان  55 10 بيت الفقيةالحديدة 

 Bihan -بيحان  13 3 اب

 Bihan -بيحان  3 1 الحديدة

 Bihan -بيحان  25 3 تعز

 Bihan -بيحان  3 1 عسيالن

 Bihan -بيحان  10 2 ناطع

   822 149 اجمــــالي عدد األسر

 

 

 

 

 

موجة خريطة 

 النزوح من 
 داخل المحافظة

 

6-3الصفحة:   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Needs االحتياجات 

 

6-4الصفحة:   

26 123 82% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Executive Unit Procedures  إجراءات الوحدة التنفيذية 
 

 The pictures speak  الصورة تتحدث 
 

6-5الصفحة:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recommendation  التوصيات 
 

6-6الصفحة:   

 The Food Security Cluster should direct food security partners to quickly intervene with 

food baskets for these displaced people. 

  The Food Security Cluster should direct the WFP partners to include these displaced 

people in the programme. 

  The Shelter Cluster should direct the partners to respond quickly to cover the needs of 

the newly displaced people in terms of rent and non-food items, especially blankets 

and mattresses, to face the frost wave. 

  The Water and Environmental Sanitation Cluster should direct the partners to respond 

quickly to provide water trucks and tanks. 

  The Protection Cluster should work to provide multi-purpose cash assistance to help 

some displaced families pay housing and other rents. 

  We call on the humanitarian clusters and sectors in Yemen to urgently intervene to 

save the lives of these displaced people. 

  We demand the OCHA office allocate urgent emergency funds to meet the basic needs 

of the displaced. We call on all humanitarian partners to expedite and intensify 

interventions, because of  the increasing wave of displacement and their needs and the 

scarcity of interventions in all sectors. 

  األمن الغذائي بسرعة التدخل بسالل غذائية لهؤالء النازحينعلى كتلة األمن الغذائي توجيه شركاء. 

 على كتلة األمن الغذائي توجيه شركاء برنامج الغذاء العالمي بإدخال هؤالء النازحين ضمن البرنامج. 

 ين الجدد من اإليجارات والمواد على كتلة المأوى توجيه الشركاء باالستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازح

 .السيما البطانيات والفرش لمواجهة موجة الصقيع غير الغذائية

 على كتله المياه واإلصحاح البيئي توجيه الشركاء باالستجابة السريعة لتوفير وايتات مياه وخزانات. 

 ألسر النازحة في تسديد على كتلة الحماية العمل على توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لمساعدة بعض ا

 .إيجارات السكن وغيرها

 هؤالء النازحين حياة نطالب الكتل والقطاعات اإلنسانية باليمن سرعة التدخل العاجل اإلنقاذ. 

 نطالب مكتب األوتشا تخصيص مبالغ طارئة عاجلة لسد احتياجات النازحين األساسية. 

 حتياجاتهم وشحة اثيفها نظراً لزيادة موجة النزوح ونطالب شركاء العمل اإلنساني كافة بسرعة التدخالت وتك

 .التدخالت في كل القطاعات

 


