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تقرير تطور حالة النزوح الجديد – محافظة شبوة

م2022/01/30 م إلى2022/01/17 خالل الفترة من

:التاريخ
م2022/1/30

Report of The New Wave of Displacement - Shabwah Governorate
17/01/2022-30/01/2022

مقــدمــة

 وغيرها حيث وصل عدد النازحين خالل األسبوعين الماضيين إلى أكثر من,ما تزال موجة النزوح تتوالى إلى محافظة شبوة من البيضاء وتعز وعين والجوبه
 لهذا ندعو كل شركاء العمل اإلنساني إلى تلبية احتياجات النازحين في المحافظة وبشكل,ً فيما ال زالت االستجابه والتدخالت ضعيفة جدا, نازح0111
. والوحدة التنفيذية مستعدة لتقديم كافة التسهيالت,عاجل
.كما تدعو الوحدة التنفيذية كل شركاء العمل اإلنساني إلى تلبية احتياجات العائدين إلى مديريات عسيالن وبيحان وعين بشكل عاجل

The wave of displacement continues to Shabwa governorate form Al Bayda, Taiz, Ain, AL Juba,
and others, where the number of displaced people during the past tow weeks has reached
more than 1,000, while the response and interventions are still very weak, so we call on all
humanitarian partners to urgently meet the needs of the displaced in the governorate The
Executive Unit is ready to provide all facilities .
The Executive Unit also calls on all humanitarian partners to urgently meet the needs of the
returnees the Usaylan, Bayhan and Ain districts.
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عدد النازحين الجدد خالل الفترة من 2022/1/17م إلى 2022/1/30م
Number of new IDPs from 17 January to 30 January 2022

شبوة
157
1,125

األماكن األصلية (أماكن ما قبل النزوح األخير)

األسر الجديدة

عدد األفراد

عين – الحجب – الدرب – شماطيط  -مبلقه

30

217

7

52

4

32

116

824

157

1,125

بيحان – الحرجه – الغريقة – حريب -ناطع -
النقوب
مرخة العلياء – الحديدة – بيت الفقية -
المنصورية
إب العدين – تعز مقبنه صبر الموادم – مارب
الجوبه – البيضاء – امانه العاصمة – عسيالن -
حجة
االجمالي

المكان الحالي(المديرية /المنطقة)
بيحان – ريدان – حصن هادي – الدار –
عيالن  -الفارع
بيحان – ريدان – حصن هادي – الدار –
عيالن  -الفارع
عزان
عتق

االحتياجات Needs

االحتياجات الحالية لألسر واألفراد النازحين خالل الفترة من  2022/1/17إلى 2022/1/30
االحتياجات الكلية
Overall Needs
)(FAMILIES

االحتياجات بحسب القطاع
Needs by seotor
حقيبة االستجابة
السريعة

107

50

69%

157

المأوى

المواد غير الغذائية

االحتياجات حاليا
)أسر (Current
Needs
)(FAMILIES

التدخالت التي تمت
)أسر(
Interventions
)(FAMILIES

الفجوات  /النسبة
المتبقية
Gaps

157

157

0

100%

0

100%

0

100%
100%
100%
100%

المواد الغذائية

157

مياه الشرب
واالستخدام
الصرف الصحي

157

0

157
157

0
0

خزانات مياه
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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
.على كتلة الحماية من األلغام توجيه المعنيين بالنزول إلى المناطق فيها ألغام وإزالتها
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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.

