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أجــرى فريــق مصفوفــة تتبــع النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
ــة  ــزوح فــي مديري اســتطالعًا عــن مقاصــد النازحيــن فــي 23 موقــع للن
مدينــة مــأرب فــي محافظــة مــأرب فــي الفتــرة مــا بيــن 7 و 30 ســبتمبر 
2022. وبعــد يوميــن مــن جمــع المعلومــات انقضــت الهدنــة التــي 
بــدأت منــذ 2 إبريــل 2022. وعلــى الرغــم مــن مضــي نصــف عــام مــن 
الهدنــة، إال أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة قابلــت عــددًا قليــاًل مــن األســر 
التــي تنــوي مغــادرة مواقــع النــزوح التــي تــم تقييمهــا. وهنــاك  61 
موقعــًا إجماليــًا فــي مديريــة مدينــة مــأرب، و198 موقعــًا فــي محافظــة 
مــأرب وفقــًا لمعطيــات كتلــة تنســيق وإدارة المخيمــات فــي اليمــن. 
عددهــا  والبالــغ  اإلســتبيان  شــملها  التــي  األســر  عينــة  وتمثــل 
األســر  عــدد  إجمالــي  مــن  بالمائــة   11 يعــادل  مــا  أســرة   2,227
 21,014( عددهــا  والبالــغ  تقييمهــا  تــم  التــي  المواقــع  فــي 
لألســرة. فــرد   6.6 وبمعــدل  فــرد،   14,784 مايعــادل  أســرة( 
ويبلــغ متوســط عــدد ســكان الموقــع حوالــي 450 أســرة لــكل موقــع 

أســرة   11,200 يضــم  الــذي  الجفينــة  باســتثناء  تقييمــه  تــم 
فــي الوقــت الحالــي. وقيــم فريــق مصفوفــة تتبــع النــزوح 
بمــا  فــي كل موقــع،  الســكان  مــن  بالمائــة   12 مــا معدلــه 
الجفينــة  فــي  األكبــر  العــدد  وكان  أســرة،   40 عــن  اليقــل 
أســرة.  1,126 النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  فريــق  قابــل  حيــث 
ويتابــع فريــق مصفوفــة تتبــع النــزوح التابــع للمنظمــة الدوليــة 
للهجــرة حــاالت النــزوح الجديــدة عبــر أداة التتبــع الســريع للنــزوح 
فــي 13 محافظــة جنوبيــة تحــت ســيطرة الحكومــة المعتــرف 
بهــا دوليــًا. وضمــن هــذا النطــاق، كانــت محافظــة مــأرب هــي 
األولــى مــن بيــن المحافظــات مــن حيــث أعلــى عــدد لألســر 
حديثــة النــزوح خــالل الفتــرة مــا بيــن ينايــر وســبتمبر 2022. 
وســجلت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 8,975 حالــة نــزوح جديــدة 
 2,350 منهــا  الماضيــة،  التســعة  األشــهر  خــالل  لألســر 
أســرة )%26( نزحــت إلــى مــأرب أو داخلهــا، تليهــا الحديــدة 
.1)16% أســرة،   1,448( وشــبوة   )22% أســرة،   1,983(

 1. يرجى مالحظة أنه يتم تقريب النسب المئوية بدون أرقام عشرية وقد التكون دقيقة %100.

)14,784 فرد في 2,227 أسرة(

حوالــي 60 فــي المائــة مــن أفــراد األســرة الذيــن تــم تقييمهــم 
أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  عامــًا، ويشــكل األطفــال   18 دون ســن 
)23%( الســكان  ربــع  مايقــارب  ســنوات  خمــس  و  صفــر  بيــن 

أســرهم  عــن  نيابــة  تحدثــوا  الذيــن  المســتجيبون  كان 
 )77%( الحــاالت  أربــاع  ثالثــة  مــن  أكثــر  فــي  ذكــورًا 
المســتجيبين. لجميــع   36% بنســبة  متوســطة  أعمارهــم 

للمنظمــة  التابــع  النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  فريــق  واستفســر 
الدوليــة للهجــرة عمــا إذا كانــوا قــد انتقلــوا إلــى مواقــع النــزوح 
فــي  بقــوا  أســرهم  أفــراد  بعــض  أن  أو  كاملــة،  أســرهم  مــع 
المنطقــة األصليــة، أو فــروا إلــى أماكــن أخــرى. فُخمــس األســر 
التــي تمــت مقابلتهــا انقســم أفرادهــا بيــن المنطقــة األصليــة 
وموقــع النــزوح )20 فــي المائــة(، و كان لــدى 2 فــي المائــة أفــراد 
مــن أســرهم يعيشــون فــي مناطــق ثالثــة، لكــن معظــم األســر 
تعيــش مــع جميــع أفرادهــا فــي المواقــع التــي تــم تقييمهــا )78%(.

 .)45%( أعمــال  بــأن لديهــم  المســتجيبين  أقــل مــن نصــف  أفــاد 
بيــوت،  ربــات  المائــة  فــي   12 و  طــالب،  المائــة  فــي  وأربعــة 
.)% 40( الراهــن  الوقــت  فــي  كبيــرة منهــم اليعملــون  ونســبة 
عامــي  بيــن  المواقــع  إلــى  الســكان  غالبيــة  وصــل 
.2021 عــام  فــي  زيــادة  مــع   )69%( و2019   2016

وأفادت جميع األسر تقريبًا بأنها فرت بسبب الصراع )%93(، تلتها 
أســباب اقتصاديــة تتعلــق بالصــراع )%6(. وأشــار واحــد فــي المائــة 
آخــرون إلــى أن ســبب نزوحهــم هــو انعــدام األمــن الغذائــي بســبب 
الصراع، وأقل من واحد في المائة نزحوا بسبب المخاطر الطبيعية.

تعليــم  تقييمهــم  تــم  الذيــن  الســكان  نصــف  مــن  أكثــر  ونــال 
المائــة  فــي   15 فيهــم  بمــا   ،)55%( االبتدائيــة  مــن  أعلــى 
حصلــوا علــى تعليــم عالــي. ولــم يحصــل مــا يزيــد قليــاًل عــن 10 
تعليــم  علــى  و24%  رســمي،  تعليــم  علــى  منهــم  المائــة  فــي 
أساســي. تعليــم  علــى  المائــة  فــي  و11  االبتدائيــة،  المرحلــة 

وكثيــرًا مــا أفــاد المســتجيبون عــن أمــراض مزمنــة فــي أســرهم 
تشــمل  األســر  مــن  المائــة  فــي  تســعة  أن  حيــن  فــي   .)27%(
مرضعــات. أمهــات  تشــمل  المائــة  فــي  و27  حوامــل،  نســاء 

جاءت األسر التي تمت مقابلتها من 19 محافظات مختلفة، وكانت 
صنعــاء هــي األبــرز )%15(، تليهــا مــأرب )%15(، وذمــار )11%(.
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البقــاء  فــي  نيتهــم  عــن  الســكان  أربــاع  ثالثــة  مــن  أكثــر  وأفــاد 
فــي موقــع النــزوح الحالــي )%79(، يليهــم  18 % بعــدم اتخــاذ 
منطقتهــم  إلــى  العــودة  علــى  آخــرون   3% وينــوي  قــرار.  أي 
االســتقرار  منهــم   1% ويعتــزم  المقابلــة،  وقــت  فــي  األصليــة 
إذا  عمــا  أيًضــا  المســتجيبين  ســؤال  تــم  وقــد  آخــر.  مــكان  فــي 
.89% أكــده  مــا  وهــو  العــودة،  فــي  بحقهــم  علــم  علــى  كانــوا 

تــم توجيــه ســؤال لجميــع األســر عــن ســبب عــدم عودتهــم إلــى 
إلــى  ذلــك  تلخيــص  يمكــن   .)2022 )أكتوبــر  اآلن  حتــى  ديارهــم 
ــة فــي  ــا األمني ــر شــيوعًا هــو القضاي ــة أســباب. الســبب األكث ثالث
طريــق  فــي  األمــن  انعــدام  تليهــا   ،)91%( األصلــي  الموقــع 
الخدمــات  ونقــص   ،)51%( األصليــة  المنطقــة  إلــى  العــودة 
.)48%( إليهــا  العــودة  يمكــن  التــي  المواقــع  فــي  األساســية 

وبناء على إفادات المستجيبين، غالبًا ما تتعلق المعلومات الالزمة 
التخاذ قرار مستنير بالعودة باألمن في المواقع المحتملة للعودة 
)%87( أو فــي الطريــق إلــى هنــاك )%53(، وأيضــًا الوصــول  إلــى 
الخدمــة األساســية عنــد الوصــول )%73( )ثالثــة إجابــات محتملــة(.

خريطة مراكز/مخيمات النازحين التي شملها االستبيان بحسب الحجم السكاني
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المحافظات األصلية )محافظات المنشأ( )2,227 أسرة(
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انعدام األمن في المنطقة األصلية

ما الذي منعك وأسرتك من العودة إلى منطقتكم  
األصلية وال يزال يمنعكم؟  )ثالثة إجابات ممكنة(.

                      )2,227 أسرة(

1,755 أســرة( النيــة للبقــاء )

انعــدام  أن  إلــى  المســتجيبين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أشــارت 

لقــرار  الرئيســي  الســبب  هــو  فــي مناطقهــم األصليــة  األمــن 

ــك،  ــى ذل ــة )%86(. باإلضافــة إل ــزوح الحالي البقــاء فــي مواقــع الن

ــر شــيوعًا وتلخصــت  ــم ســؤال األســر عــن الســبب الثانــوي األكث ت

إجابتهــم فــي الشــواغل المتعلقــة بفــرص ســبل العيــش )48%(:  

 ،)28%( األصليــة  المنطقــة  فــي  العيــش  فــرص ســبل  نقــص 

.)19%( النــزوح  موقــع  فــي  العيــش  ســبل  فــرص  ونقــص 

فــي حيــن أن معظــم األســر لــم تكــن تنــوي مغــادرة المواقــع، أفــاد 

المســتجيبون بعــدد مــن المشــكالت التــي توقعوها في وضعهم 

الحالــي، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالخدمــات األساســية مثــل الغــذاء 

 . )23%( )%62(، وحقــوق الملكيــة  والصحــة والميــاه والتعليــم 

وأفــادت جميــع األســر النازحــة تقريبــًا بــأن الغــذاء حاجــة أساســية 

)إجابــات متعــددة لــكل منهــا( فــي مواقــع النــزوح الحاليــة )96%(. 

يليــه المــأوى  )%72(، والرعايــة الصحيــة )%41(، والميــاه )40%(.

لَم اتخذت قرار البقاء هنا )السبب الرئيس(؟

 )1,755 أسرة تنوي البقاء(

لماذا قررت البقاء هنا )السبب الثاني األكثر أهمية( 
)1,755 أسرة تنوي البقاء(

ماهي المشكالت التي تتوقع أن تواجهها أنت أو أسرتك 
إذا بقيتم في موقع سكنكم الحالي؟

 ) ثالث إجابات ممكنة( )1,755 أسرة تنوي البقاء(

2%

2%

5%

8%

10%

11%

16%

35%

48%

51%

91%

لدي أرض في موقع النزوح

في انتظار الحصول على أرض
اعتبارات أسرية

االفتقار إلى المعلومات

عدم امتالك المال
االفتقار لوسيلة النقل

وجود األلغام في منطقة العودة

توفر الخدمات اإلنسانية هنا
نقص الخدمات األساسية في منطقة العودة

انعدام األمن في الطريق المؤدي إلى المنطقة األصلية 
(السفر غير آمن)

مشاكل أمنية في المنطقة األصلية

1%<

3%

6%

10%

15%

17%

29%

28%

أخرى
االفتقار إلى المأوى في المنطقة األصلية

انعدام األمن في المنطقة األصلية

توفر الخدمات اإلنسانية في موقع النزوح
وجود ألغام في الموقع األصلي

ليس هناك سبب آخر
فرص سبل العيش في موقع النزوح

نقص فرص سبل العيش في المنطقة األصلية

ماهي االحتياجات الفورية التي تتوقع أن تواجهها أنت أو 
أسرتك إذا بقيتم في موقع سكنكم الحالي؟

 ) ثالث إجابات ممكنة(  )1,755 أسرة تنوي البقاء(

1%

2%

2%

4%

20%

22%

40%

41%

72%

الغذاء96%

الحصول على خدمات التوثيق
الحصول على الممتلكات

التعليم

لم الشمل مع األسرة/المجتمع
األمن

أخرى

المياه
الرعاية الصحية

المأوى

) ة أســر  61 ( للعــودة  ــة  لني ا
األصليــة.  المناطــق  إلــى  بالعــودة  نيتهــا  عــن  أســرة   61 أفــادت 
وأبلغــت 71 فــي المائــة )43 أســرة( عــن حصولهــم علــى معلومــات 
كافيــة حــول الوضــع العــام فــي وجهاتهــم. الجديــر بالذكــر أن األســر 
التــي تنــوي العــودة نــادرًا مايخططــون للقيــام بذلــك خــالل الســتة 
األشــهر القادمــة )%12، 7 أســر(. وينبــع دافــع العــودة فــي المقــام 
أخــرى  مــرة  الســابقة  المنــازل  فــي  بالعيــش  الرغبــة  مــن  األول 
)%69، 42 أســرة(. وأكثــر مــن نصــف هــذه األســر ال تعلــم عــن 
نــوع العمــل الــذي ســتلجأ إليــه لكســب العيــش فــي حــال عودتهــم.

األســر  تواجههــا  قــد  التــي  المخاطــر  حــول  المخــاوف  وكانــت 
أساســي  بشــكل  بالغــذاء  متعلقــة  العــودة  مناطــق  فــي 
أســرة(.  36  ،59%( االختطــاف  وعمليــات  أســرة(   41  ،67%(
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االفتقار إلى الخدمات األساسية

مشاكل حقوق الملكية

ال توجد

انعدام األمن

العدائية من المجتمع المستضيف 
خارج موقع النزوح

أخرى 1%
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14%

23%

62%
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2%

7%

24%

33%

34%

62%

98%

أخرىأخرىأخرىأخرىأخرى

مشاكل صحية تحول دون العودةمشاكل صحية تحول دون العودةمشاكل صحية تحول دون العودةمشاكل صحية تحول دون العودةمشاكل صحية تحول دون العودة

البقاء مع األسرةالبقاء مع األسرةالبقاء مع األسرةالبقاء مع األسرةالبقاء مع األسرة

نقص التمويل للعودةنقص التمويل للعودةنقص التمويل للعودةنقص التمويل للعودةنقص التمويل للعودة

البقاء ألجل التعليمالبقاء ألجل التعليمالبقاء ألجل التعليمالبقاء ألجل التعليمالبقاء ألجل التعليم

نقص المعلومات حول المنطقة األصلية نقص المعلومات حول المنطقة األصلية نقص المعلومات حول المنطقة األصلية نقص المعلومات حول المنطقة األصلية نقص المعلومات حول المنطقة األصلية 

انعدام األمن في المنطقة األصليةانعدام األمن في المنطقة األصلية

األصول والممتلكات )2,227 أسرة(
ــكات  ــل مــن األســر المشــاركة عــن حيازتهــا لممتل ــغ إال القلي ــم تبل ل
فــي مواقــع نزوحهــا الحاليــة )%4، 89 أســرة(، بينمــا 86 فــي المائــة 
منهــا كان لديهــا ممتلــكات فــي مناطقهــا األصليــة قبــل النــزوح. 
وشــكلت األســر التــي أفــادت بأنهــا لــم تقــرر العــودة مــن عدمهــا 
أكبــر نســبة مــن األســر التــي لــم يكــن لديهــا ممتلــكات قبــل النــزوح.

تــم توجيــه ســؤال لألســر التــي كان لديهــا ممتلــكات قبــل النــزوح 
)%86، 1,905 أســرة( عــن الوضــع الراهــن لهــذه األصــول. وأفــاد 
فــي   23 وصفهــا  بينمــا   )37%( بحوزتهــم  التــزال  بأنهــا  الثلــث 
المائــة بأنهــا مدمــرة، و أوضــح 16 فــي المائــة بأنــه تــم االســتيالء 
)%3( هــذه  أو فقــدوا   )4%( باعــوا  بأنهــم  آخــرون  عليهــا. وأفــاد 
حــال ممتلكاتهــم. عــن  المائــة  فــي   17 بينمــا اليعلــم  األصــول، 

هل كان لديك أنت أو أسرتك أي ممتلكات قبل النزوح 
)2,227 أسرة(، مصنفة حسب المقاصد؟

تقــوم مصفوفــة تتبــع النــزوح )DTM( التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن بتنفيــذ أنشــطة تقييــم مختلفــة بمــا فــي ذلــك التتبــع الســريع 
لحركــة النــزوح )RDT( وتقييــم المنطقــة )AA( ومســح وتســجيل نقــاط التدفــق )FMR/FMS(. تدعــم مصفوفــة تتبــع النــزوح فــي اليمــن 
.)MCLA( القطاعــات الموقــع متعــدد  لتقييــم  البيانــات  التنفيــذ ومعالجــة  مــع  اإلنســاني )HNO / HRP( والقطاعــات  التخطيــط  أيًضــا دورة 

مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة مدعومــة مــن قبــل:

عن المصفوفة
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ماهي األسباب الرئيسية وراء عدم اتخاذك قرار بعد؟ 
)ثالثة إجابات محتملة( )399 أسرة(

20%

5%

8%

14%

14%

80%
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86%

86%

لم يتم اتخاذ قرار بعد

العودة إلى المنطقة األصلية (61 أسرة)

االستقرار في مكان آخر (12 أسرة)

البقاء هنا (في موقع النزوح) (1,755 أسرة)

اإلجمالي (2,227 أسرة)

ال نعم

عدم وجود قرار متعلق بالعودة )399 أسرة(
تخشى معظم األسر التي لم تتخذ قرارًا بالعودة بعد من 

انعدام األمن في مناطقهم األصلية )%98(، يليها نقص 
المعلومات)62%(.

12 أســرة( اإلســتقرار فــي مــكان آخــر )
)9 أســر ينــوون اإلنتقــال إلــى مــكان آخــر بعــد أكثــر مــن ســتة 
أشــهر و 3 أســر فــي غضــون ســتة أشــهر(. كانــت الوجهــات 
النازحــون اإلنتقــال إليهــا هــي محافطــة مــأرب  التــي يقصــد 
)7 أســر( تليهــا شــبوة )2 أســر( وحضرمــوت )2 أســر( والمهــرة 
)أســرة واحــدة(. أســباب تخطيــط النازحيــن لإلنتقــال إلــى مواقــع 
أخــرى هــي مــن أجــل الحصــول علــى فــرص كســب العيــش 
هنــاك  يمتلكونهــا  التــي  العقــارات  إلــى  والوصــول  أســر(   6(
)أســرة  النــزوح  أماكــن  فــي  الظــروف  بســبب  وكــذا  أســر(   4(
واحــدة( وأســباب أخــرى )أســرة واحــدة(. نصــف هــذه األســر لــم 
بينمــا  أســر(   6( الثالثــة  المواقــع  فــي  معينــة  مخاطــر  تتوقــع 
توقعــت  أســر  وأربــع  الغــذاء،  نقــص  أســر  خمــس  توقعــت 
نقــص  توقعتــا  وأســرتين  الصحيــة  الخدمــات  فــي  نقــص 
فــي الميــاه إضافــة إلــى أســرتين تفتقــران إلــى المالجــىء.


