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Report of The New Wave of Displacement - Shabwah Governorate
15/12/2021-02/2/2022
 نظره عامةIntroduction
Usaylan district witnessed -during these two days -a large wave of
displacement of more than (400) displaced people from several
areas including the Valley Area, as a result of the ongoing battles
there and the concentration of Houthi militias among the
populated houses, forcing the residents to flee in search of a safe
haven for themselves and their children in areas (Wadi
Usaylan).This wave of displacement requires urgent intervention
by humanitarian partners to meet the needs of these displaced
people and immediately.
Some districts of the governorate, such as Attaq, Bayhan and others
have witnessed another wave of displacement coming from several
governorates as a result of the ongoing war in Yemen. The number
of IDPs is amounting to (420) IDPs during the past weeks, which
means an increase in pressure on services in those districts, so
urgent intervention is required to meet the needs of these
displaced people and others Other IDPs who were displaced two
months ago, and whose needs have not been fully met until today
due to the scarcity of interventions and their failure to keep pace
with the level of displacement.

شهدت مديرية عسيالن خالل هذين اليومين موجة نزوح كبيرة
) نازحا من عدة مناطق فيها إلى منطقة٤٠٠( تصل إلى أكثر من
 جراء المعارك الدائرة هناك وتمركز مليشيات الحوثي،الوادي
 مما اضطر السكان إلى النزوح،وسط المساكن اآلهلة بالسكان
 وهذا،بحثا عن مالذ آمن لهم وألطفالهم في مناطق وادي عسيالن
يحتم تدخال عاجالً من قبل شركاء العمل اإلنساني لتلبية احتياجات
.هؤالء النازحين وبشكل فوري
كما شهدت بعض مديريات المحافظة كمدينة عتق وبيحان وغيرها
موجة نزوح أخرى قادمة من عدة محافظات جراء الحرب الدائرة
) نازحا خالل األسابيع الماضية مما٤٢٠( في اليمن يصل إلى
 لذلك،يعني زيادة الضغط على الخدمات في تلك المديريات
يستدعي تدخال عاجال لتلبية احتياجات هؤالء النازحين وغيرهم
 ولم تلبى،من النازحين اآلخرين الذين نزحتوا قبل شهرين
 بسبب شحة التدخالت وعدم،احتياجاتها بشكل كامل إلى اليوم
.مواكبتها لمستوى النزوح

وعليه فإننا في الوحدة التنفيذية في المحافظة نهيب بكل شركاء
العمل اإلنساني وندعوهم إلى سرعة التدخل وتلبية كل االحتياجات
Accordingly, we in the Executive Unit in the governorate call upon
. وسنعمل على تسهيل مهامهم،وفي كل القطاعات
all humanitarian partners and invite them to intervene quickly and
meet all needs in all sectors, and we will work to facilitate their
tasks.

6-1 :الصفحة

عدد النازحني اجلدد خالل الفرتة من 2021/12/15م إىل 2022/2/02م
Number of new IDPs from 15 December to 2 January 2022

62

ز
إجمال ز ز
النوح يف عسيالن
ي

عدد األفراد

عدد األسر النازحة

Number of individuals

No. displaced families

16

434

ز
إجمال ز ز
النوح يف بيحان
ي

78

عدد األسر النازحة

عدد األفراد

No. displaced families

Number of individuals

48

ز
إجمال ز ز
النوح يف مديرية عتق
ي

270

عدد األسر النازحة

عدد األفراد

No. displaced families

Number of individuals

126
عدد األسر النازحة

No. displaced families

ز
إجمال ز ز
النوح يف محافظة شبوة
ي

782
عدد األفراد

Number of individuals

الصفحة6-2 :

جدول تتبع النزوح Table of Tracking Displacement

األماكن األصلية (أماكن ما قبل ز ز
النوح
األخن)
مفرق حريب
السحراء – ال خالدة – الخالدية – آل منرص –
آل مسعد – الفليج – قرية الهجر
ز
السيان
إب  -العدين -
ي
تعز  -الوازعية  -ررسعب السالم  -مقبنة  -التعزية
لحج  -القبيطة
البيضاء  -مكناس
ز
السبعي
صنعاء -
مارب
بيحان
عسيالن
مرخة العلياء
الحديدة  -بيت الفقية

ـال عدد األرس
اجمـ ـ ي

الحال(المديرية /المنطقة)
األرس الجديدة عدد األفراد المكان
ي
16

78

بيحان Bayhan -

62

434

وادي عسيالن Wadi Usaylan -

8
13
6
1
1
1
9
5
1
3
126

56
52
42
3
4
4
54
24
10
21
782

عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عتق Ataq -
عزان Azan -

خريطة موجة النزوح من
داخل المحافظة

الصفحة6-3 :

االحتياجات Needs
االحتياجات الحالية لألسر واألفراد النازحين خالل الفرتة من  2021/12/15إىل 2022/2/02
االحتياجات الكلية
Overall Needs
)(FAMILIES

االحتياجات بحسب القطاع
Needs by seotor
حقيبة االستجابة
السريعة
المأوى

المواد غير الغذائية
المواد الغذائية
مياه الشرب
واالستخدام
الصرف الصحي
خزانات مياه
صفوف دراسية
عيادة متنقلة
ادوية

126

االحتياجات حاليا
)أسر (Current
Needs
)(FAMILIES

التدخالت التي تمت
)أسر(
Interventions
)(FAMILIES

الفجوات  /النسبة
المتبقية
Gaps

81

45

55%

126

0

100%

126

0

100%

0

100%

126

0

100%

126
126
126

0
0

100%
100%

0

100%

0
0

100%
100%

126

126
126

الصفحة6-4 :

إجراءات الوحدة التنفيذية Executive Unit Procedures

الصورة تتحدث pictures

الصفحة6-5 :

Recommendation التوصيات
.على كتلة األمن الغذائي توجيه شركاء األمن الغذائي بسرعة التدخل بسالل غذائية لهؤالء النازحين
.على كتلة األمن الغذائي توجيه شركاء برنامج الغذاء العالمي بإدخال هؤالء النازحين ضمن البرنامج
على كتلة المأوى توجيه الشركاء باالستجابة السريعة لتغطية احتياجات النازحين الجدد من اإليجارات والمواد غير الغذائية
.السيما البطانيات والفرش لمواجهة موجة الصقيع
.على كتله المياه واإلصحاح البيئي توجيه الشركاء باالستجابة السريعة لتوفير وايتات مياه وخزانات
على كتلة الحماية العمل على توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لمساعدة بعض األسر النازحة في تسديد إيجارات
.السكن وغيرها

.نطالب الكتل والقطاعات اإلنسانية باليمن سرعة التدخل العاجل اإلنقاذ حياة هؤالء النازحين
.نطالب مكتب األوتشا تخصيص مبالغ طارئة عاجلة لسد احتياجات النازحين األساسية
نطالب شركاء العمل اإلنساني كافة بسرعة التدخالت وتكثيفها نظرا ً لزيادة موجة النزوح وحتياجاتهم وشحة التدخالت في
.كل القطاعات
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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 tanks 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 blocs 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, given the increasing wave of displacement and their needs and the
scarcity of interventions in all sectors.











