
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبوة التقرير الرتاكمي لتطور حاالت النزوح يف حمافظة

    2022/2/02  إىل  2021/7/29خالل الفرتة من 

Cumulative report on the development of displacement cases in Shabwa 

Governorate 

Number of new IDPs from 29 July to 02 January 2022  

 تقرير رقم 

التاريخ:  (7(

 م19/10/2021

 نظرة عامة  

(3تقرير ) 02/2/2022  

وح الجد ز ي كل القطاعات,  فوقف االحصائيات وتقارير تطور حاالت النز
ز
ز ف  بعد آخر وتزداد معها احتياجات النازحي 

ً
وح يوما ز يدة تزداد موجة النز

تق ألف نازح جديد أغلبهم وصل إىل مدينة ع  7000أرسة نازحة جديدة, أي أكنر من   1150المتوفرة لدينا وصلت عدد األرس النازحة إىل أكنر من 

 لخجولة وشحة التدخالت 
ً
ي أماكن وصولهم, ونظرا

ز
ي زيادة الضغط عىل الخدمات ف

ي تتفاقم  -لألسف الشديد  –مما يعنز
كاء العمل اإلنسانز من قبل رسر

  من قبل رسر 
ّ
 تحتاج لتدخل عاجل وُملح

ً
ة  جدا ي وجود فجوة كبن 

 بعد آخر؛ لعدم تلبية احتياجاتهم مما يعنز
ً
ز يوما كاء العمل معاناة هؤالء النازحي 

ي  كل القطاعات,  السيما قطاعات المأوى )) اإليجارات,  المواد اإليوائية, وغن  الغذائية(( وقطاع الغذاء )) سلل ا
ز
ي لردمها ف

لغذائية (( اإلنسانز

 والحماية )) مساعدات نقدية (( وكل القطاعات األخرى. 

وح م ز ي مديرية عسيالن بعد مدينة عتق من حيث كثافة النز
, فقد شهدت موجة كما تأن  ز نها وإليها, نتيجة للمعارك الدائرة فيها خالل هذين اليومي 

ي برسعة التدخل إلغاثة هؤالء 
كاء العمل اإلنسانز ز نزوح داخىلي كبن  من مناطق االشتباك إىل مناطق وادي عسيالن, لذلك نجدد دعوتنا لكل رسر النازحي 

. وتلبية احتياجاتهم وبشكل عاجل, والوحدة التنفيذية ست ي
 عمل عىل تنسيق وتسهيل كل الجهود وبما يخدم العمل اإلنسانز

The wave of displacement is increasing day after day, and with it the needs of the displaced in all sectors. The statistics and reports on the 

development of the new displacement cases available to us have stopped. The number of displaced families has reached more than 1,150 

new displaced families, i.e. more than 7,000 thousand new displaced people, most of whom have arrived in the city of Ataq, which means 

an increase Pressure on services in their places of arrival, and given the shyness and scarcity of interventions - unfortunately - by 

humanitarian partners, the suffering of these displaced people is exacerbating day after day; The lack of meeting their needs, which 

means that there is a very large gap that requires urgent and 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. 

The Asilan district comes after the city of Ataq in terms of the intensity of displacement to and from it, as a result of the battles taking 

place in it during these two days. It witnessed a large wave of internal displacement from the areas of conflict to the areas of Wadi Asilan, 

so we renew our call to all humanitarian partners to intervene quickly to relieve these displaced people and meet their needs Urgently, 

the Executive Unit will work to coordinate and facilitate all efforts in a manner that serves humanitarian work. 

 1- 1الصفحة : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 
 تتبع حركة النزوح يف مديريات احملافظة

    2022/2/02 إىل  2021/7/29 خالل الفرتة من 

Tracking the displacement movement in the governorate's districts 

Number of new IDPs from 29 July to 02 January 2021  

 

 1- 2الصفحة : 

نزوح داخل املديرية103711عسيالن - عسيالن الواديالبيضاء - ناطع

بيحان - غرب األعلى - البيضاء - حرببر - ذمر - ريدان - سيفة - رحبة - 

اجلوهرة - الغريقة - الصعديات - اسرت - العمقاء - الكراع - اهلقلة -عني -

حريب

نزوح داخل املديرية3903,210بيحان 

420جردانجردان 

1692نصاب رمية - مارب - حجة - احلديدة - عدن - ابني

522حبان احلديدة - ابني

1495مرخة السفلىعني - بيحان - حريب - اجلوبة - املواسط

31207رضوم احلديدة - تعز - حجة - ذمار

30157ميفعة احلديدة - ابني - حجة - احملويت

11837664

المالحظات

إجمــــــــــــــــــــــــــــالـــي عدد األسر

عدد األفرادعدد االسر المكان الحالي)المديرية/ المنطقة(األماكن األصلية )أماكن ما قبل النزوح األخير(

5903,150عتق 

حل  -العلياء  مرخة -عسيالن  -بيحان  -عني 

مارب  -ذمار -احلديدة -رمي   - ب  -  عاء  -تعز  -البيضاء  -حريب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياجات بحسب القطاع 
Needs by seotor 

 االحتياجات الكلية
Overall Needs 
(FAMIL Y.S) 

 
 االحتياجات حاليا

(Current  أسر) 
Needs 

(FAMIL Y.S) 

 التدخالت التي تمت  
 (أسر)

Interventions 
(FAMIL Y.S) 

 
 الفجوات / النسبة 

 المتبقية
Gaps 

حقيبة االستجابة  
 السريعة

1,183 

 
81 

1,102 7% 

 

  المأوى
819 364 44% 

 

  المواد غير الغذائية
1,032 151 86% 

 

 %53 584 599 المواد الغذائية

 

مياه الشرب 
 واالستخدام

1,183 0 100% 
 %100 0 1,183 الصرف الصحي

 %100 0 1,183 خزانات مياه

 

 %85 120 1,063 حقيبة مدرسية

 

 عيادتين 200 983 عيادة متنقلة
 %100 0 1,183 ادوية

 
 االحتياجات حاليا

(Current  أسر) 
Needs 

(FAMIL Y.S) 

 التدخالت التي تمت  
 (أسر)

Interventions 
(FAMIL Y.S) 

 
 الفجوات / النسبة 

 المتبقية
Gaps 

 1- 3الصفحة : 

1,064 119 93% 

   

               

خالل الفرتة من النازحني  فراداالحتياجات احلالية لألسر واأل 2021/12/15م إىل  2021/12/31م  
 



 

 

 

 كاء ي توجيه رسر
. عىل كتلة األمن الغذان  ز ي برسعة التدخل بسالل غذائية لهؤالء النازحي 

 األمن الغذان 

 كاء برنامج ي توجيه رسر
نامج. عىل كتلة األمن الغذان  ز ضمن النر  الغذاء العالمي بإدخال هؤالء النازحي 

 ز الجدد من اإليجارات كاء باالستجابة الرسيعة لتغطية احتياجات النازحي  عىل كتلة المأوى توجيه الرسر

 السيما البطانيات والفرش لمواجهة موجة الصقيع.  والمواد غن  الغذائية

 كاء ي توجيه الرسر
 باالستجابة الرسيعة لتوفن  وايتات مياه وخزانات. عىل كتله المياه واإلصحاح البين 

 ي
ز
عىل كتلة الحماية العمل عىل توفن  مساعدات نقدية متعددة األغراض لمساعدة بعض األرس النازحة ف

ها.   تسديد إيجارات السكن وغن 

 حياة نطالب الكتل والقطاعات اإلنسانية باليمن رسعة التدخل العاجل اإلنقاذ  . ز  هؤالء النازحي 

ز األساسية. نطا  لب مكتب األوتشا تخصيص مبالغ طارئة عاجلة لسد احتياجات النازحي 

 وح وحتياجاتهم ز  لزيادة موجة النز
ً
ي كافة برسعة التدخالت وتكثيفها نظرا

كاء العمل اإلنسانز نطالب رسر

ي كل القطاعات
ز
 .وشحة التدخالت ف

 

   

               
Recommendation التوصيات 
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