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للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  التابعــة  النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  قامــت 
باســتطالع النوايــا الحاليــة فيمــا يتعلــق بعــودة األفــراد النازحيــن داخليــًا 
الفتــرة  فــي  عــدن  محافظــة  فــي  داخليــًا  للنازحيــن  موقعــًا   20 فــي 
مــن 4 إلــى 10 أكتوبــر 2022. تقــع المواقــع التــي تــم تقييمهــا فــي 
مديريــات دار ســعد )8(، البريقــة )7(، خــور مكســر )2(، المنصــورة )1(، 
إلــى  الجديــدة  النــزوح  المعــال )1(، الشــيخ عثمــان )1(. كانــت حــاالت 
محافظــة  عــدن وداخلهــا غيــر شــائعة نســبيًا فــي عــام 2022، حيــث 
شــكلت %2  )200 أســرة( مــن جميــع حــاالت النــزوح الجديــدة المســجلة 
للهجــرة:  الدوليــة  للمنظمــة  التابعــة  الســريع  النــزوح  تتبــع  أداة  عبــر 
مصفوفــة تتبــع النــزوح خــالل الفتــرة مــن ينايــر إلــى نوفمبــر 2022 
عبــر المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــًا.1

تقييمهــا  تــم  التــي  المواقــع  فــي  األســر  مــن  أربــاع  ثــالث  وصلــت 
الربــع األول  فــي  ذروتهــا  )٪74( وبلغــت   2019 و   2017 عامــي  بيــن 
بدايــة  منــذ  فقــط  األســر  مــن   16٪ وصلــت  بينمــا   2018 عــام  مــن 
عــام 2020. وصلــت معظــم األســر مــن الحديــدة )٪75(، حيــث بــدأت 

القــوات  شــنت  عندمــا   2018 يونيــو  فــي  الحديــدة  معركــة 
الســعودية  تقــوده  الــذي  التحالــف  مــن  المدعومــة  اليمنيــة 
ــع.  ــر الواق ــدة فــي مناطــق ســلطات األم ــى الحدي ــًا عل هجوم
يمثــل مينــاء الحديــدة منطقــة ذات أهميــة اســتراتيجية لــكال 
طرفــي الصــراع حيــث يمثــل نقطــة عبــور لـــنسبة %80 مــن 
اإلمــدادات الغذائيــة والطبيــة والتجاريــة األساســية لليمــن. 
ــى الرغــم مــن المخــاوف واســعة االنتشــار بشــأن نقــص  وعل
الخدمــات األساســية، فــإن معظــم األســر التــي تمــت مقابلتهــا 
خططــت للبقــاء فــي مواقــع النــزوح الحاليــة )٪41( أو ذكــرت 
ــت خطــط البقــاء فــي المواقــع  ــم تقــرر بعــد )٪28(. كان أنهــا ل
مرتبطــة فــي الغالــب بمخــاوف أمنيــة. عبــر عــدد أقــل مــن 
يكــن  لــم  ولكــن   )31٪( للعــودة  بقليــل وجــود خطــط  الثلــث 
الغــرض مــن هــذه الخطــط فــي الغالــب أن يتــم تنفيذهــا خــالل 
األشــهر الســتة التاليــة )٪63 مــن األســر تنــوي العــودة( ونــادرًا 
مــا كانــت تســتند إلــى تصــور للظــروف األكثــر أمانــًا هنــاك.

 1.شهدت محافظات مأرب والحديدة وتعز أعلى مستويات لحاالت النزوح الجديدة مع نزوح 2,507 أسرة )٪27 من إجمالي الحاالت الجديدة المسجلة(، 2,007 أسرة )٪22( و 1,466 أسرة 
)٪16( على التوالي.

)4,915 فرد في 899 أسرة(

أجــرت مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
مقابــات مــع مــا مجموعــه 899 أســرة مكونــة مــن إجمالــي 4,915 
فــردًا )متوســط حجــم األســرة 5.5(. يشــكل األطفــال دون ســن 
دون  األطفــال  يشــكل  بينمــا   )20٪( الســكان  ُخمــس  السادســة 
ــاث مايقــرب مــن نصــف مجمــوع  ســن 18 عامــًا ٪55. شــكلت االن
أفــراد األســرة )%48(. ومــع وجــود 899 أســرة، أجــرت المنظمــة 
 3,062 أصــل  مــن  منهــم   29% مــع  مقابــات  للهجــرة  الدوليــة 
أســرة تعيــش فــي مواقــع النازحيــن التــي يمكــن الوصــول إليهــا.2

انتقلــت معظــم األســر التــي تمــت مقابلتهــا إلــى مواقــع النزوح مع 
أســرهم المباشــرة بالكامــل )٪89( بينمــا أفــاد %9 أن بعــض أفــراد 
األســرة قــد بقــوا فــي مناطقهــم األصليــة و ٪2 لديهــم أقــارب 
انتقلــوا إلــى مواقــع ثالثــة. وقــد فــرت ثاثــة أربــاع األســر التــي 
تــم تقييمهــا مــن الحديــدة )٪75( و ٪19 مــن تعــز، ممــا يــدل علــى 
أنــه باســتثناء ســتة فــي المائــة، جــاءت جميــع األســر مــن الســاحل 
الغربــي إلــى عــدن. وكانــت مديريــات المنشــأ البــارزة هــي الحالــي 
)٪21( وبيت الفقيه )٪12( وزبيد )٪11(، وجميعها جزء من الحديدة. 
كان أكثــر مــن نصــف المســتجيبين الذيــن تحدثــوا نيابــة عــن عائاتهــم 
مــن الذكــور )٪55( و ٪45 مــن اإلنــاث. متوســط عمــر المســتجيبين 
37 ســنة. غالبيــة المســتجيبين كانــوا متزوجيــن )٪87( مــع ٪7 أرامــل 
ــًا  ــن داخلي ــن. أفــاد معظــم النازحي ــر متزوجي ــن و ٪2 غي و ٪3 مطلقي
أن أحــد أفــراد األســرة يعمــل حاليــًا )٪82(، ومعظمهــم فــي المهــن 
األساســية مثــل البنــاء والتنظيــف واألعمــال المحليــة )٪65(، تليهــا 
الزراعــة )٪21( وغيرهــا )٪14(. فــي حيــن أن مــا يقرب من ثلث األســر 
ال يــأوي أي شــخص حاصــل علــى تعليــم رســمي )٪32(، إال أن أقــل 
مــن ربعهــم بقليــل قــد درســوا حتــى المدرســة االبتدائيــة )24٪( 
ومــا يزيــد قليــًا عــن الربــع حتــى المرحلــة الثانويــة )٪26(. النــزاع هــو 
الســبب الرئيســي النتقــال األســر إلــى مواقــع النــزوح )٪82(. ويلي 
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2. يرجى مالحظة أن النسب المئوية يتم تقريبها وال تصل دائًما إلى 100 بالضبط.
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أعلى مستوى تعليمي بين األسر النازحة
)899 أسرة(

المديريات األصلية في محافظة الحديدة )674 أسرة( المحافظات األصلية )محافظات المنشأ( )899 أسرة(

خريطة مراكز/مخيمات النازحين التي شملها االستبيان ومديريات المنشأ )899 أسرة(

ذلــك أســباب اقتصاديــة مرتبطــة بالصــراع )٪17( وأخــرى )٪1(. لــم 
تكــن كل األســر علــى علــم بحقهــا فــي العــودة )٪91(. ذكــرت 
غالبيــة األســر قضايــا األمــن العــام )٪72( وخاصــة وجــود األلغــام 
حتــى  عودتهــا  لعــدم  كســبب  األصليــة  مواقعهــا  فــي   )26٪(
اآلن. تبــع ذلــك نقــص فــي الخدمــات فــي المواقــع األصليــة 
النــزوح )٪25(. عــاوة علــى ذلــك،  مــع وجودهــا فــي مواقــع 
أفــاد حوالــي %40 عــن نقــص األمــوال الازمــة للقيــام بالرحلــة.

إخالء مسؤولية: 
تســتخدم  الخريطــة  هــذه 
فقــط.  التوضيــح  ألغــراض 
والحــدود  واألســماء 
ــر عــن  الظاهــرة عليهــا ال تعب
تأييــد أو قبــول رســمي مــن 
للهجــرة. الدوليــة  المنظمــة 
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لــى إ لعــودة  ا ــذي منعــك وأســرتك مــن  ل ا   مــا 
يمنعكــم؟ ــزال  ي وال  ــة  األصلي منطقتكــم  

   ) ــة ــات ممكن ب إجا ــة  )ثالث
   )أسرة 899(      
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ماذا قررت أنت وأسرتك فعله )على األرجح(؟ )899 أسرة(

366 أســرة( النيــة للبقــاء )

لَم اتخذت قرار البقاء هنا )السبب الرئيسي(؟

)366 أسرة تنوي البقاء(

899 أســرة( النيــة الحاليــة )
إجــراء  وقــت  المنــزل  إلــى  للعــودة  خطــط  لديهــا  أن  الثلــث  مــن  يقــرب  مــا  أفــاد  مقابلتهــا،  تمــت  التــي  األســر  إجمالــي  مــن 
)ســبتمبر  مــأرب  فــي  مختــارة  نــزوح  مواقــع  فــي  أجريــت  التــي  النوايــا  لمســوح  األخيــرة  النتائــج  يخالــف  وهــذا   .)31٪( المقابــات 
التوالــي. علــى   10% و   3% العــودة  تنــوي  التــي  األســر  نســبة  بلغــت  حيــث   )2022 )يوليــو  الغربــي  والســاحل   )2022

االســتبيان،  فــي  شــاركوا  الذيــن  داخليــًا  النازحــة  األســر  نصــف  مــن  أقــل  ويمثلــون   ،41% مــن  أقــل  وقــال 
فــي  المشــاركين  مــن   28% نســبته  مــا  وقــال  التقييــم.  وقــت  فــي  الموقــع  فــي  البقــاء  نيــة  لديهــم  أن 
أخــرى. أماكــن  فــي  لاســتقرار  يخططــون  أنهــم   1% مــن  أقــل  وقــال  حاليــة،  خطــط  لديهــم  ليــس  أنــه  االســتبيان 

تخطــط  لــم  المســتجيبة  األســر  جميــع  مــن   41% حوالــي 
أشــارت  التقييــم.  وقــت  فــي  الحاليــة  مواقعهــا  مــن  لانتقــال 
فــي  األمــن  انعــدام  إلــى  شــائع  بشــكل  العائــات  هــذه 
كســب  فــرص  بشــأن  مخــاوف  تليهــا   )42٪( األصليــة  األماكــن 
العيــش )تحــدث ٪35 عــن فــرص كســب العيــش فــي المواقــع 
المحتملــة(. الوجهــات  فــي  توفرهــا  عــدم  عــن   9٪ و  الحاليــة 

وكســبب ثانــوي للبقــاء ، احتلــت المخاوف المتعلقة بســبل العيش 
أعلــى قائمــة األســباب )٪48( تليهــا المخــاوف المتعلقــة بالماجئ 
.)11%( األمنيــة  والمخــاوف   )11٪( األصليــة  األماكــن  فــي 

مخاطــر  ثاثــة  إلــى  يصــل  مــا  إعطــاء  المســتجيبين  مــن  ُطلــب 
النــزوح الحاليــة  متوقعــة قــد يواجهونهــا إذا بقــوا فــي مواقــع 
ــى نقــص  ــا إل ــع األســر تقريًب ــا. أشــارت جمي كمــا هــو مخطــط حالًي
والتعليــم  والميــاه  والصحــة  الغــذاء  مثــل  األساســية  الخدمــات 
)٪98(. كمــا أشــار حوالــي %15 إلــى انعــدام األمــن باعتبــاره خطــًرا 
فــي مواقــع المســاكن الحاليــة. وأفــاد أربعــة فــي المئــة آخريــن 
مواقــع  خــارج  المضيفــة  المجتمعــات  مــن  العــداء  مخاطــر  عــن 
النازحيــن. وفًقــا للمخاطــر المتوقعــة ، كانــت قائمــة االحتياجــات 
ذات األولويــة القصــوى المتوقعــة خــال فتــرة اإلقامــة الطويلــة 
فــي مواقــع النازحيــن الحاليــة تتكــون أساًســا مــن الغــذاء )95٪( 
 .٪)53( الصحيــة  والرعايــة   )57٪( والمــأوى   )60٪( والميــاه 

مواقــع  فــي  لألمــن  حاجتهــم  إلــى  آخريــن   12% وأشــار 
البقــاء  ينــوون  الذيــن  المســتجيبين  ثلثــي  مــن  أكثــر  النــزوح. 
الحاليــة  النــزوح  مواقــع  فــي  العيــش  لكســب  خطــط  لديهــم 
األخــرى. اليوميــة  العمــل  وأنشــطة  والبنــاء  الزراعــة  فــي   )68٪(
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ال شيئ

العداء من قبل
المجتمع المتلقي

العنف الشخصي

نهب

اختطاف

نقص الصحة
الخدمة / المرض

نقص في المأوى

نقص في الماء

نقص في الطعام

0%

2%

4%

5%

14%

37%

46%

88%

59%

1%

2%

2%

4%

15%

98%

ال شيء 

قضية حقوق الملكية

أخرى

عداء المجتمع المضيف
خارج موقع النزوح

انعدام األمن

نقص الخدمات األساسية
)الغذاء، الصحة، المياة، التعليم)

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

 ) ثاث إجابات ممكنة( )366 أسرة(

ماهي المخاطر التي تتوقع أن تواجهها أنت و أسرتك إذا 
عدتم إلى موقع مكانكم األصلي؟

 ) ثاث إجابات ممكنة( )274 أسرة(

) ة أســر  274 ( للعــودة  ــة  لني ا

عدم وجود قرار متعلق بالعودة )256 أسرة(

3 أســر( ( اإلســتقرار فــي مــكان آخــر 

أن  أرباعهــم  ثاثــة  قــال  العــودة،  تعتــزم  أســرة   274 بيــن  مــن 
فــي  الحالــي  الوضــع  حــول  كافيــة  معلومــات  حاليــًا  لديهــم 
وجهتهــم المقصــودة التخــاذ قــرار مســتنير )٪75(، بينمــا لــم يعبــر 
الربــع الرابــع )٪25( منهــم عــن الــرأي ذاتــه. ومــع ذلــك، لــم يتــم 
التخطيــط للعــودة فــي المســتقبل القريــب حيــث كان %63 منهــم 
إلــى محافظــة  كبيــر  حــد  إلــى  الرحــات  بهــذه  القيــام  يعتزمــون 
الحديــدة تحديــدًا خــال فتــرة تتعــدى ســتة أشــهر )وليــس قبــل 
مــارس 2023(. مديريــة العــودة األكثــر شــيوعًا عنــد األســر التــي 
تنــوي العــودة فــي غضــون ســتة أشــهر كانــت مديريــة الحالــي 
)٪41 مــن األســر تنــوي العــودة إليهــا فــي غضــون ســتة أشــهر(. 

مثــل انتشــار الســام المتصــور أو الحقيقــي )٪7(، أو الظــروف 
فــي مواقــع النازحيــن الحاليــة )٪8( أقــل بكثيــر مــن الرغبــة البســيطة 
ــن األســباب  ــة )٪79( مــن بي ــى مناطقهــم األصلي فــي العــودة إل
الرئيســية التــي حددتهــا األســر التــي تمــت مقابلتهــا للعــودة إلــى 
ديارها )5٪ آخرين((. في حين أن نســبة كبيرة لم تقدم ســببًا ثانويًا 
لعودتهــم المقصــودة )٪33(، أشــار حوالــي ٪23 إلــى الظــروف 
الســائدة فــي المواقــع الحاليــة و ٪16 إلــى انتشــار الســام فــي 
قراراتهــم. اتخــاذ  فــي  ســاهمت  كأســباب  األصليــة  مناطقهــم 

علــى الرغــم مــن وجــود خطــط للعــودة، أفــاد ثلــث المســتجيبين 
عنــد  العيــش  لقمــة  لكســب  مــا ســيفعلونه  يعرفــون  بأنهــم ال 
كســب  لســبل  خطــط  لديهــم  الذيــن  أولئــك   .)32٪( وصولهــم 
فــي  العمــل  مثــل  اليومــي  العمــل  يذكــرون  مــا  غالبــًا  العيــش 
المحليــة. األســواق  فــي  بائعيــن  يصبحــوا  أن  أو  البنــاء  مجــال 

تتوقــع جميــع العائــات التــي تنــوي العــودة أن تواجــه مخاطــر عنــد 
العــودة. احتــل النقــص فــي الغــذاء )٪88( والمــاء )٪59( المرتبــة 
األعلــى فــي قائمــة المخاطــر المتوقعــة. تبــع ذلــك نقــص فــي 

 أشارت ثاث عائات فقط إلى نيتها االستقرار في موقع ثالث
البناء مجال  في  )العمل  العيش  كسب  فرص  تحسين   بسبب 
وجود عن  األسر  هذه  أبلغت  القات(.  وبيع  األسماك   وصيد 
األسر اثنتان من هذه  تنوي  لم  كافية حول وجهتها.   معلومات 
 السفر خال نصف العام المقبل إلى مواقع وجهات في عدن
عند الظروف  بشأن  المخاوف  كانت  وحضرموت.   والحديدة 
والمأوى. والماء  بالطعام  نفسه  بالقدر  مرتبطة  الوصول 
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مــن بيــن األشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم، اســتجابت 256 أســرة 
ــج إلــى أن  بعــدم اتخــاذ قــرار بالعــودة وقــت التقييــم. تشــير النتائ
هــذا مــن شــأنه أن يــؤدي علــى األرجــح إلــى اســتمرار الســكن 
فــي مواقــع النــزوح الحاليــة مــا لــم تخضــع البــاد لتغييــر جــذري 
يــؤدي إلــى تحســين ظــروف العــودة. ذكــرت معظــم األســر عــدم 
يقينهــا بشــأن االفتقــار إلــى الســام )٪75( ولكــن أيضــًا عــدم 
اليقيــن بشــأن مســتقبل مواقــع النــزوح الحاليــة )٪51( أو العــودة 
المحتملــة )٪48 - كان مــن الممكــن وجــود أكثــر مــن إجابــة واحــدة(.

المــأوى )٪46( وانعــدام الرعايــة الصحيــة )٪37(. وبنــاًء عليــه، احتــل 
الغــذاء )٪86( والميــاه )٪64( والمــأوى )٪50( المرتبــة األعلــى فــي 
قائمــة االحتياجــات المتوقعــة. عــاوة علــى ذلــك، أشــار مــا يقــرب 
مــن نصــف المســتجيبين إلــى الحاجــة إلــى األمــن أيضــًا )45٪(.
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تقييــم  أنشــطة  بتنفيــذ  اليمــن  فــي  للهجــرة  الدوليــة  للمنظمــة  التابعــة   )DTM( النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  تقــوم 
وتســجيل  ومســح   )AA( المنطقــة  وتقييــم   )RDT( النــزوح  لحركــة  الســريع  التتبــع  ذلــك  فــي  بمــا  مختلفــة 
اإلنســاني  التخطيــط  دورة  أيًضــا  اليمــن  فــي  النــزوح  تتبــع  مصفوفــة  تدعــم   .)FMR/FMS( التدفــق  نقــاط 
.)MCLA( القطاعــات  متعــدد  الموقــع  لتقييــم  البيانــات  ومعالجــة  التنفيــذ  مــع  والقطاعــات   )HNO / HRP(

مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة مدعومــة مــن قبــل:

عــن المصفوفــة
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1%

12%

0%

42%

2%

42%

غير ذلك، يرجى التحديد

ال أعلم

ضاعت

ُدمرت

بعتها

مازلت أملكها

93%

32%

7%

68%

وجود ممتلكات حاليًا في موقع النزوح

وجود ممتلكات قبل النزوح

ال نعم

العقارات واألمالك )899 أسرة(
ماذا حدث للعقارات المملوكة قبل النزوح )612  أسرة لديها 

ممتلكات قبل النزوح(

ملكية العقارات قبل وبعد النزوح )899  أسرة(

مصفوفة تتبع النزوح: إستبيان حول مقاصد نازحي محافظة عدن

تمتلــك  مقابلتهــا  تمــت  التــي  األســر  مــن  ضئيــل  جــزء  فقــط 
معظمهــا   ،  )7٪( النــزوح  مواقــع  فــي  عيــش  ســبل  حاليــًا 
ثلثيهــم  مــن  أكثــر  كان   ، المقابــل  فــي  مواشــي.  شــكل  فــي 
يمتلكــون عقــارات فــي مواقــع المنشــأ قبــل نزوحهــم )68٪( - 
معظمهــا منــازل أو أراٍض. مــن بيــن األســر التــي كانــت تمتلــك 
حوزتهــا  فــي  النصــف  مــن  أقــل  بقــي  النــزوح،  قبــل  عقــارات 
)٪42(. أفــاد حوالــي %42 بــأن الممتلــكات قــد دمــرت و 12% 
أنهــم ال يعرفــون عــن حالتهــا الحاليــة )وأجــاب %4 بـــ “أخــرى”(.
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