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 في اليمن جزا  المتنارر األ لملمة
 

 بلد يمزقه الصراع فيما الذي يحتاجه اليمنيون إلعاد  بنا  حياتهم 
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فقد أضحى العديد من . ازلهم جراء النزاع الدائر في البالدإلى الفرار من من وااضطرأكثر من ثالثة ماليين يمنى 

رتفاع معدالت البطالة وتراكم الديون والغالء المتزايد في أسعار إفمع . منازلهمإلى المواطنين غير قادرين على العودة 

ون إلى الجماعات أصبح الرجال ينضمفقد . لم يعد بمقدور المواطن البسيط التكييف مع أعباء الحياة ،سلع الغذائيةال

كما أن معدالت الجريمة واالضطرابات المجتمعية آخذة في  .المسلحة وتجبر الفتيات وبشكل متزايد على الزواج

فبينما تتالشى اآلمال في الوصول لمحادثات سالم ناجحة، تبقى حياة الماليين من اليمنيين في تدهور سريع . االرتفاع

 .مما يقلص فرص تأمين السالم
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 :الملخص
 
 ."عن األمان اً أولئك الذين أجبروا على ترك منازلهم بحر باسترنا ال يمكن ألحد أن يتخيل ما معنى أن يكون الشخص نازحاً "

 .يقيم مع عائلته في خيمة صغير  في مخيم في قرية قبا ، محافظة تعز -جمال، وهو أب لطفلين 
 

أجمع الجميع تقريباً بأنهم  اليمن، القائم في الصراع خضم في يعيشون شخص ٠١١١ من أكرر مع أوكسفام منظمة التقت عندما

 .عائالتهم احتياجات يلبي مصدر دخلو منزله في بسالم إنسان للعيش كل يحتاجها التي األساسيات الحصول على أبسط ريدوني

 

في تدهور، حيث أن واحد  من كل أربع شركات أغلقت  فاالقتصاد. ةيشهراً من الحرب وضعت البالد في أزمة حقيق ٠١ ـولكن ال

قتلت  عنيفة والغارات الجوية المميتةاالشتباكات الف. 1مقوى العاملة قد سرحوا من أعمالهفي المئة من ال ٧١أبوابها إلى اآلن و

فنصف إجمالي السكان  .وجرحت اآلالف من الرجال والنسا  واألطفال وأجبرت أكرر من رالرة ماليين شخص على مغادر  منازلهم

يذكر أن . ففي بعض المناطق، فإن عملية تسليم المواد الغذائية تم عرقلتها بشكل متعمد. في اليمن ال يملكون ما يكفيهم من الطعام

 .يللقانون اإلنساني الدول انتهاكات ارتكبواقد   -في ذلك األطراف التي تقوم تسلحها الحكومات الغربية  بما النزاعجميع أطراف 

 

قالوا  رلري األشخاصزلهم قد تعرضت للتدمير، وأن فواحد من كل خمسة أشخاص تقريباُ تحدرت إليهم منظمة أوكسفام قالوا بأن منا

بأن أفراد من عائلتهم المقربة إما لقوا حتفهم أو  رلري األشخاص أيضاً  كما وقال. بأنهم اضطروا للنزوح لفتر  عشر  أشهر أو أكرر

 2.، كما أن نصف العائالت تقريباً قالت بأنها تقوم برعاية أطفال غير مصحوبين بذويهماالقتتالتعرضوا لإلصابة جرا  

 

ومدارس ومصانع ومراكز صحية  ،منفجر قد وجدوا أجسام غير  ،ديارهمولئك األشخاص الذين حاولوا العود  إلى أل أما بالنسبة

فقد كشفت لقا ات فردية ومناقشات على . حيث أشار العديد منهم لمنظمة أوكسفام بأن ليس لديهم أي نية للعود  الى بيوتهم. مدمر 

 وأن ،اعارتففأغلبيتهم قالوا ألوكسفام بأن معدالت الجريمة في . االنهيارشكل مجموعات بأن هناك شعور عام بأن البالد تتجه نحو 

 .العنف ضد النسا  واستغاللهن في تصاعد

 

وإلى تقاضي أجور ضئيلة مقابل الحصول على العمل من أجل  ،االستدانةالذين يعيشون في مساكن مكتظة إلى  المواطنينفقد اضطر 

من  وبيعها، أأو من جمع النفايات البالستيكية التي يمكن  ،السودا من بيع الوقود في األسواق  يشمنهم يعفالبعض . تأمين لقمة العيش

 (.منشطات عشبية شعبية في اليمن)من بيع القات  ، أوالحطببيع 

 

حيث أن فقدان مصادر الدخل والتضخم . فمع تالشي األمل في نجاح محادرات السالم الشاملة، يزداد الوضع سو اً على أرض الواقع

على حد سوا  الذين يصارعون معاً للبقا  على قيد  نالمضيفة، والنازحيتضييق الخناق على المجتمعات المتزايد أدى إلى  االقتصادي

في العالقات فيما بين المجتمعات وبين  التوتروحد   المسلحة،فاألطفال والشباب اضطروا إلى االنضمام إلى الجماعات . الحيا 

على الزواج في سن مبكر ، وقال صحفي من محافظة عمران ألوكسفام أنه عندما ال  الفتيات، وإجبار تصاعدالعائالت ذاتها في 

 .جبار بناتهم على الزواجإلما يضطر اآلبا   الغذا ، كريراً تملك األسر  ما يكفي من 

 

عن فرص للعمل فنتيجة للضغوط الشديد  جرا  النزاع، تقوم النسا  وعلى نحو متزايد بالبحث . ومع كل هذا، مازال األمل موجوداً 

كما أن األسواق في كرير من األماكن ما زالت قادر  . وذلك بتشجيع من بعض الرجال الذين يدعمون طموحهن ،العيشلكسب لقمة 

 .على تلبية متطلبات العائالت التي تملك المال

 

األساسية  االحتياجاتزال كبير لتلبية  شخص منذ بداية األزمة، المطلوب ال ألف ٠١١ ـلفبالرغم من مساعد  منظمة أوكسفام 

النازحين هم بحاجة للمعونة مرلهم مرل  باستضافةالمجتمعات التي تقوم . سالمة الناس وحمايتهم بطريقة مسؤولة ولضمان ،اليومية

بما في )لمحتاجة وإدماجهم في عملية تقديم المساعدات لضمان وصلوها إلى األسر ا ،التشاورفيجب على الجميع . إليهم يلجئونالذين 

العمل، اليمنيين هم بحاجة ماسة إلى المساعد  لتمكينهم من الرجوع إلى  فالمواطنينليس هذا فقط، (. ذلك التجمعات المهمشة اجتماعياً 

حتى  الدائر بشكل فعلي، ستحتاج البالد لسنوات االقتتال انتهىفحتى لو . الذاتي االكتفا ودعم قدرتهم على لهم مصدر للدخل  نلتأميو
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لحد من االقصير والمتوسط و على المدي المعيشة ظروفن ن وبدأ العمل، هناك إمكانية لتحسالصراع اآل انتهىفإذا . تستعيد عافيتها

 .تأرير أزمة قد فرضت على اليمن وشعبها مطوالً 

 

 :تدعم هذه الجهود فالتوصيات التالية توضح كيف بإمكان كل من الجهات اليمنية واإلقليمية والدولية واإلنسانية أن

 

 :ما يليعلى جميع المستويات يتوجب على الحكومة اليمنية والمجلس السياسي األعلى 
 

  التوقف عن دعم الغارات  لكبما في ذ النار في جميع أنحا  البالد، إلطالقوالشامل الفوري  وقفبالالتنفيذ وااللتزام

 .الجوية والقتال البري

  وتلقي المساعداتوالجماعات المسلحة المرتبطة بها التي تمنع وصول  ،األمنإصدار التعليمات العامة لموظفي. 

  من  (رالجند)ساجنوالعنف القائم على أساس األ ،اإلسا  والفتيات من جميع أشكال  ،والفتيان لللنسا ، والرجاتأمين حماية

مع لجان تنسيقية  نمحلية، وبالتعاوبمعايير التي يمكن مراقبتها من قبل لجان حماية شاملة، بقياد   االلتزامخالل تطوير 

  3.وقائمة على مبدأ عدم التصعيد

  لمطالبهم من أجل تقديم الدعم الذي يحتاجونه وللحفاظ  ةالمضيفة، واالستجابوالمجتمعات  ،والعائديناستشاره النازحين

 .لعيشعلى السالمة وبنا  سبل ا
 

 :يتوجب على التحالف العسكري بقيادة السعودية والحكومات الغربية ما يلي
 

 لتنفيذ وااللتزام بالوقف الفوري والشامل إلطالق النار في جميع إنحا  البالدا. 

  وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي من خالل التوقف عن توريد األسلحة إلى جميع األطراف  ،الصراعوقف أعمال تأجيج

 .واإليفا  بالتزاماتها القانونية بموجب معاهد  تجار  األسلحة

   وتأسيس سبل العيش  ،األساسيةعلى تلبية احتياجاتهم  المواطنينتأمين عمليات التحويالت النقدية الالزمة لضمان قدر

 .دامةالمست

  زياد  الموارد لتقديم المساعدات الفورية لتأمين مستلزمات المعيشية للنازحين والعائدين، بما في ذلك الموارد للمجموعات

 .النسائية المحلية ودعم عمل المرأ  من خالل المهارات والتدريب

  حول مخاطر تلك األسلحة وتقديم  برامج للتوعية العامة مالملغومة، ودعمنفجر  والمناطق  رالذخائر الغيتمويل إزالة

  .تعويضات للضحايا

  يتوجب على المانحين ممارسة الضغط على الجهات الحكومية وغير الحكومية اليمنية لحماية النازحين وعمال اإلغارة في

 .وجعل التمويل مشروطاً بتوفير الحماية ،البالدجميع أنحا  

 

 :ما يلييتوجب على األمم المتحدة والوكاالت اإلنسانية 
 

  أمكن، اإلسراع بتعزيز عملية االستجابة بتقديم الموارد المالية والبشرية الكافية لتقديم المساعد  الفورية للمعيشة حيرما

 .وتعزيز المسا لة للسكان المحليين ،المتزايد إرسال الموظفين لتقديم خدمات الحماية  كوكذل

  تأكيد على احتياجات كل من النازحين والمجتمعات المضيفة في صياغة المشاريع المستقبلية من أجل تعزيز االستقرار

 .ومنع ظهور حاالت جديد  من الصراع ،الطويلعلى المدى 

 قرىإنشا  آليات واضحة لمشاركة حقيقية للمجتمعات المحلية في تقديم المساعد  اإلنسانية على مستوى المناطق وال .

اهتمام خاص لضمان المشاركة  عطا وينبغي إ. ع المحلي في المركزوينبغي تصميم االستراتيجيات مع إشراك المجتم

 .الفعالة للنسا  والفئات المهمشة
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 المقدمة. ٠
 

الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية  تعلتاشفقد . الصراع الوحشي القائمشهراً من  ٠١تعاني اليمن ومنذ أكرر من 

التي انضمت إلى القوات المسلحة الموالية للرئيس السابق ( أيضاً باسم الحوريين ينالمعروف)والحكومة اليمنية ضد حركة أنصار هللا 

لنسا  واألطفال وإصابة آالف من الرجال وا ٢٠١١أدى إلى مقتل أكرر من  .حيث كان تأرير الصراع مدمِراً . علي عبد هللا صالح

فعدد ال يحصى من المنازل وأجزا  حيوية من البنية . القناصة نالبرية، ونيراوالمعارك  فالجوية، والقصآخرون جرا  الغارات 

 .ت انتهاكات خطير  للقانون اإلنساني الدوليبارتكويذكر أن جميع أطراف النزاع قد  4.التحتية تك تدميرها

 

مليون يمني ممن هم بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية فورية مع سبعة ماليين شخص يعانون من نقص الغذا   ٠١هناك أكرر من 

تم . وقد فر أكرر من رالرة ماليين شخص من منازلهم، حيث يعاني العديد منهم من الديون المتزايد  ومن العوز. على مستوى عاجل

 مع تصاعد الغارات الجوية النهاية، وصل الىوقف األعمال العدائية لوحظ جزئياً أن سالم في دولة الكويت للمحادرات  استضافة

وعنف  فبالنسبة للماليين من النسا  والرجال واألطفال اليمنيين، ال تزال الحيا  تمرل صراعاً يومياً . البري لمر  أخرى لواالقتتا

 .مستمروتهديد 

 

فالقتال قد دمر البنية التحتية . ، هو سبب رئيسي في تدمير مصادر رزقهم التي تمكنهم من إعالة أسرهمالقتال ،للكريرين بالنسبة

فالقطاع الخاص في اليمن قد سوي باألرض نتيجة . العمل في أمان من القدر  على الناس المحلي ومنع االقتصادلألسواق وشل نشاط 

حيث  5.في المئة من القوى العاملة قد تم تسريحهم من عملهم ٧١وأبوابها، غلقت معدل واحد  من أربع شركات قد أبللصراع القائم، ف

في جميع أنحا  المحافظات الشمالية والجنوبية ألوكسفام بأنهم ال يستطيعون العرور على وظائف بسبب استمرار  ونمواطنقال ال

 6.انعدام األمن والقتال

 

الذي أدى إلى  رأحد، األمأسعار الوقود حيث لم يعد بمقدورهم توظيف  ارتفاعب قد تضرروا بسبفي جميع أنحا  البالد فالمزارعين 

 .فأغلب الماليين الذين فروا من ديارهم ال يستطيعون الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. ترك أفقر األسر بدون أي دخل

 

فنتيجة للتضخم . تقديم المساعدات للماليينعلى قدر  عدم الوالخدمات الحكومية والرواتب  انعداممع  كوذل انهيارالدولة اليمنية في 

العائالت  دد ال يحصى من الجماعات المختلفةوالقيود المفروضة على حركة البضائع والسلع الحيوية من قبل ع ،االقتصادالجامح في 

 ،جائعينالمدمر على سكان فقرا  الحد من توفر الغذا  سيكون له األرر  وأفي األسعار  ارتفاعفأي . هي األكرر تضرراً وبشكل كبير

 .ومنهكين أصالً 

 

وعلى الرغم من تلك التحديات، وجد البعض العديد من الوسائل من أجل البقا ، مرل بيع الوقود في السوق السودا ، أو جمع النفايات 

وقال  7.أو بيع القات الحطب،قبل بعض وكاالت اإلغارة العاملة في البالد، أو بيع  نالعمل التطوعي المدفوع مالبالستيكية لبيعها، أو 

في حين قال عدد قليل جداً من الناس  8.ابق على دخل من خالل العمل في الصندوق االجتماعي للتنميةسفي النهم حصلوا أالبعض 

 9.بأنهم يتلقون تحويالت من أقارب يعملون في الخليج

 

واألجناس  10نها  العمل على دراسة تتعلق بالحمايةبإ ٦١٠٢ آيار /ومايو الرانيكانون /ينايرأوكسفام قامت بين ويذكر أن منظمة 

 ١١ومع ما يقرب من شخص،  ٠٠١إلى أكرر من  ثحيث قامت منظمة أوكسفام بالتحد. في اليمن 11(التمييز عن طريق الجنس)

حيث كانت .  كجز  من هذين الدراستين للسكان المتضررين من النزاع ،لبالدلجنوب الشمال وال مناطق مجموعة في جميع أنحا 

لئك أوف. ضعفالوتحديد نقاط ، المضيفةالنازحين والمجتمعات  الحتياجاتالدراسة المتعلقة بموضوع الحماية قائمة على تحليل معمق 

  .الذين شملتهم الدراسة هم من محافظات عدن وعمران وحجة وتعز

 

بهدف جمع المعلومات  عالقة األجناس،زمة القائمة على الرانية كانت لها عالقة بالبحث عن موضوع تأريرات األأما الدراسة 

القدرات  مشروع ومؤسسة( Care)وقد أجريت الدراسة في شراكة مع منظمة كير . اإلنسانية وتحديد التدخل قصير وطويل األمد

 .محافظات عدن وتعز وحجة وأبينوشملت كل من ، 12 (GenCap) لألجناساالحتياطية 
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 .األرض على أوكسفام تقدم منظمة التحديات، من الرغم على: 1 الشكل

 
 أوكسفام :المصدر

 

 ألامان عن البحث رحلة .٢
 

تحدروا إلى  -من مجموع السكان في اليمن يقومون بالبحث عن األمان، فما معدله واحد من كل خمس أشخاص % ٠١يعتبر أكرر من 

ي السكان يعيشون حيا  فالدراسة التي أجرتها أوكسفام تشير إلى أن رلر 13.أفادوا بأن منازلهم قد تعرضت للتدمير -أوكسفام منظمة 

فقد تحدث الناس عن . ٦١٠٠آذار /وذلك منذ بد  الصراع في مارس ،أكررشهر أو  ٠٦وبعيداً عن منازلهم لمد  مستقر ، غير 

جبرهم على الفرار مر  يوالقتال البري الذي قد الجوية، واستمرار الغارات ، األمني وضععيشهم في خوف دائم جرا  تدهور ال

 .أخرى

 

وإب   ضامع تجمعات كبير  في أبين والبي والضالع ةيقيمون في محافظات عدن وتعز وحج النازحينفما يقرب من نصف أولئك 

أمانة و وصعد نازلهم من تعز وحجة وصنعا  كانوا قد غادروا م أوكسفاماألشخاص الذين تحدروا إلى  معظمف 14.وصعد  وعمران

وذلك بسبب العقبات التشغيلية  كامل،للنزوح في داخل اليمن بشكل  ولكن، يمكن القول بأنه يصعب تخيل صور . العاصمة

والتي تعمل جاهد  للوصول إلى مناطق كرير  في البالد، بالتحديد في منطقتي صعد   ،اإلنسانيةواللوجستية التي تواجهها المنظمات 

 . والحديد 
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تتعلق بعدم توفر األمن  ألسباببالقول بأنهم أجبروا على النزوح من منازلهم  –الذين شملتهم دراسة أوكسفام  –فقد أدلى األشخاص

بالمئة من األشخاص  ٧٢فما يقرب من  15.االختطافالخوف من عمليات  أو العائلة،الخوف من موت أحد أفراد  والتهديد بالعنف أو

الدولية للعديد من  االلتزاماتفبالرغم من . الذين استطلعت أوكسفام آرائهم قد أجبروا على الفرار من منازلهم جرا  الغارات الجوية

سلحة على الرغم من وجود أدلة مدعومة الدول تقوم ببيع األلت العديد من القوي الغربية والموقعة على معاهد  تجار  األسلحة، ما زا

 .وواضحة على وجود خطر استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

    

 الهروب كان الخيار الوحيد  .٠

اضطرت حليمة إلى الفرار من منزلها بسبب الصراع الشرس الحاصل والغارات . تحدرت أوكسفام إلى حليمة، وهي أم لرمان أطفال

.التي أودت بحيا  جوزها ،الجوية
16
بسبب الغبار، كل ما أذكره هو أنني كنت أنادي وبصوت   شيلم يكن بإمكاني رؤية أي "تقول حليمة  

القسائم الغذائية من  باستالمفقبل أن تقوم . فمع عدم وجود أي مكان آمن، اضطرت حليمة للهرب إلى مخيم عمران". عاٍل على أطفالي

بق، كانت العائلة تأكل وجبة واحد  فقط ففي السا. من طعام ودوا  من قبل الناس هش على ما يتم منحيت حليمة أن تعمنظمة أوكسفام، أجبر

 .في اليوم

 
 أوكسفام – الشيباني مؤيد: تصوير من الصور . عمران مخيم في أخرين نازحين مع يسكنون الرمانية وأطفالها ليمةح

 
 أطفال بدون ذويهم – الفوضىتقطعت أوصالهم بسبب 

 

 -على الرغم من صعوبة إحصا  أعداد األطفال الذين تم انفصالهم عن ذويهم في فتر  الصراع، إال أن ما يقرب من نصف األسر 

حيث قالت عدد من النسا   17.قاصر غير مصحوب أو منفصل عن عائلته باستضافةيقومون  -الذين شملتهم دراسة أوكسفام 

العنيفة المستمر  وتواجد  االشتباكاتفمع  18.النازحات في محافظة حجة بأنهن يشعرن بالقلق الكبير من طبيعة تواجد أحبائهن

 .الجماعات المسلحة تحرم األسر المشتتة من العود  إلى ديارهم أو من لم شملهم

 

خياراً للعيش مع أو بالقرب من عائالتهم أو من أشخاص محل رقة إلى البحث عن ملجأ في  يملكونالذين ال  أولئكفغالباً ما يضطر 

الغرف أو العيش في المباني العامة أو في خيام أو في مالجئ مؤقتة أو العيش في األراضي  استئجاراألماكن المزدحمة بما في ذلك 

وهو عامل آخر أدى إلى عرقلة العملية  -اتخذوا المدارس كمأوى لهم والجدير بالذكر بأن كرير من النازحين قد  19.العامة أو الخاصة

فقد اضطر الكريرين إلى مغادر  المدارس حتى تستمر عملية التعليم، ولكن تبقى العديد من  20.التعليمية آلالف من األطفال اليمنيين

 21.العائالت بال مأوى وبدون أي مكان آمن يلجئون اليه

   

نازلهم في رحلة البحث عن األمان، غالباً ما تكون الناس غير قادر  على أخذ كل ما يحتاجونه للحفاظ على ففي عجالة الهروب من م

فقد حدرنا الناس بأنهم في كرير من األحيان، كان فقط في مقدورهم أخذ . صحتهم وكرامتهم أو للوصول إلى الخدمات األساسية
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فقد نجا الكرير منهم بالقليل القليل ألكرر من عام إلى اآلن، ولكن . تفهم المحمولورائقهم الربوتية وبعض من المالبس والبطانيات وها

لم يتمكنوا حتى من أخذ ورائقهم الربوتية المهمة والتي تمكنهم  عجالة، وأنهمبعض منهم أخبروا أوكسفام بأنهم أجبروا على الفرار في 

 22.عتقال من قبل الجماعات المسلحةتركوا عرضة للمضايقات واال المساعدات، وأنهممن الوصول إلى 

 

 منظومة القانون والحماية انهيار
  

فالغالبية العظمى ممن تحدروا . لم يعد الناس يشعرون بالحماية من قبل الشرطة أو النظام القانونيانهيار منظومة القانون والنظام، مع 

فالناس يخشون على نحو متزايد من عمليات  23.الجرائم تمر دون محاسبة تزايد، وأنإلى أوكسفام أكدوا بأن العمليات اإلجرامية في 

لوازم  منطقة المسراخ في محافظة تعز الريفية، تمت سرقة في ،المرالفعلى سبيل  24.السرقة والنهب لممتلكاتهم ولمحالتهم التجارية

نيسان وبدون أي مؤشرات /ريلأبمنذ أواخر  وذلكصحية دون خدمات حيث ترك سكان المنطقة ب ،المستشفىطبية من ومعدات 

 25.حصول على عالج فوريلل

 

فغالباً . معدالت الجريمة يؤدي إلى تفاقم حد  التوتر وايجاد حالة من انعدام الرقة المتبادلة بين النازحين والمجتمعات المضيفة فارتفاع

، تتمتع الجماعات االستقرار عدم ووسط حالة. بخرق القانون نبأنهم هم من يقومو باتهامهم" الجيران الجدد"ما يتم إلقا  الالئمة على 

 فعندما يدرك السكان المحليين أن الجماعات المسلحة قد ضمنت بيئة أكرر حماية،. المسلحة بقو  أكبر بمنأى عن مسا لة السلطات

يمرل تحدياً  امم –ألحيان إلى تعزيز قو  الجماعة المسلحة األمر الذي يؤدي في كرير من ا –بدعمهم يقوم المجتمع حديث المنشأ  وأن

المجتمعات إلى انتشار القانون والنظام مع قلة تقرير شير يمرال، في المحافظات الشمالية، فعلى سبيل ال 26.مباشراً لمؤسسات الدولة

عدن والمحافظات المجاور  العكس ولكن في المناطق الجنوبية في . بسبب تواجد المجموعات المسلحة الخطف، وذلكفي عمليات 

 .هو الصحيح، حيث يستمر غياب االستقرار ويزداد أعمال العنف بالرغم من تواجد الجماعات المسلحة

 

الجماعات )ففي المناطق التي تمت السيطر  عليها من قبل الجماعات المتطرفة، غاليا ما يفيد اليمنيين البسطا  بأن السلطات الجديد  

هذا األمر يمرل تحديات ضخمة في  27.رر قدر  على تقديم الخدمات األساسية مرل الكهربا  والمياه والصرف الصحيهي أك( المسلحة

 .واالنهيار االستقرارحالة عدم  استمرارإعاد  بنا  الرقة مع مؤسسات الدولة وتساهم بشكل كبير في 

 

في دراسة منظمة أوكسفام أفادوا بأنهم يشعرون باألمن أكرر في المناطق التي  رائهمآمن االشخاص المستطلعة  ١١فما يقرب من 

ولكن، ال يوجد عدد كاف من المؤسسات الدولية التي تعمل في المناطق التي يصعب الوصول إليها . تعمل فيها المنظمات اإلغارية

  في فعلى سبيل المرال، قالت لنا النسا 28.ين المدنيينمراقبة عملية التوزيع وتأم ناهيك عنلحجم المساعدات المطلوبة،  لالستجابة

فر في تعز بأنه على الرغم من تزايد أعداد النازحين وحاجتهم الماسة للمساعد  إال أنهم لم يروا االمع نطقةالمجتمعات المضيفة في م

 .اال القليل من المساعدات اإلغارية

 

 حرية النسا  في الحركة أو العمل
 

بالرغم من أن حقيقة تمكن بعض الجماعات المتشدد  المسلحة من الفوز برقة المجتمعات المحلية من خالل قدرتهم على تقديم 

 واالستغاللبما في ذلك اإلسا   ) ولالستغاللالمساعدات األساسية، التزال النسا  والفتيات تتعرض للعنف ولإلسا   في المعاملة 

 29. مسلحة، طالما استمر الصراعمن قبل المجموعات ال( الجنسي

 

 قالوا ألوكسفام بأنهم كانوا .الدنيافئة تعرف تاريخياً بأنها من األقليات العرقية والطبقة  وهي ،(المهمشينمجتمعات )فالنسا  من 

كما أشارت . في نقاط التفتيش باألخصبما في ذلك العنف الجنسي والتحرش المتكرر من قبل المجموعات المسلحة،  للعنف،ضحايا 

عند نقاط التفتيش مما أرر بالسلب على حرية تنقلهم والحد من  واالحتجازالتعسفي  لالعتقالالدراسة بأن الرجال أيضاً هم عرضة 

يش فالرجال والنسا  على حد سوا  معرضين للعنف والتحرش في محافظة تعز بسبب انتشار نقاط التفت 30.إمكانيات بحرهم عن العمل

 .التي يديرها مجموعات مسلحة تعمل في مناطق نزاع مشتعلة
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ففي مناطق مرل أبين ولحج، والتي كانت  31.مما ال شك فيه، بأن الحرب قد ساهمت وبشكل كبير في تعزيز قو  الجماعات المتشدد 

بشكل " المحرم "تطبيق مبدأ تقوم ب( الجماعات المتشدد )تخضع تحت سيطر  الجماعات المتشدد ، في كرير من األحيان، كانت 

، في محافظة أبين32 .أحد الرجال من أفراد عائلتها رافقةفي المناطق العامة بدون م متزايد، ما يعني أن النسا  ال يستطعن التنقل

سلبي على  له تأرير( المحرم) تطبيق قانون ولكن 33العامة،في الخدمات  وعموماً مرلت النسا  في السابق نسبة عالية من العمالة، 

 .يعانين من قلة الرقة بالنفس مع ندر  في الفرص التعليمية بأنهنفالنسا  قالوا ألوكسفام . عمل فرص حصول النسا  على

 

 حرب بال نهاية. ١
 

فقبيل تصعيد النزاع . باإلضافة إلى اآلرار المباشر  للحرب، فإن الصراع في اليمن له عواقب طويلة األمد على األفراد والمجتمعات

فقد ارتفع هذا العدد اآلن . شخص من منازلهم بسبب سلسلة من الحروب في شمال البالد ألف ١٣٣، نزح ٦١٠٠ذار آ/ سمار في

رمانية أضعاف في بلد يحتل المرتبة الرابعة ألكرر الدول أكرر من  أي ما يمرل زياد  تصل إلى –إلى أكرر من رالرة ماليين نازح 

وقد عاد ما يقرب من . أشهر أو أكرر ٠١ا لمد  تتراوح بين حيث أن ارنان من كل رالرة أشخاص هجرو 34.الهشة على مستوى العالم

منازل مدمر  وعدم وجود مدارس كافية لألطفال، وشخص الى بيته بمستقبل غير مؤكد بسبب تدمير واسع للبنية التحتية  ألف ٠٠١

 35.البطالة على نطاق واسع وانتشاروبسبب وجود نظام صحي غير مؤهل 
 

فبالنسبة ألولئك الذين ال 36. للعود  الى منازلهم احتمالوكسفام قالوا بأنهم ليس لديهم أي نية أو فالعديد ممن تحدروا لمنظمة أ

أما الفئات . وخاصة إذا كان لديهم روابط عائلية أو قبلية( المضيف)يستطيعون العود ، بعضهم قد اندمج في المجتمع المحلي 

ما يكون هناك دوافع ضئيلة تدفعهم للعود  إلى البؤس التي اتسمت به األوضاع المعيشية في  ، فغالباً (مرل فئة المهمشين)المهمشة، 

مجتمع فيه االندماج داخل وولكن عندما يختار الناس االستقرار . فالكريرين منهم يفضلون البقا  في األماكن التي لجأوا إليها. السابق

 .ون االندماج شبه مستحيلانتما ات سياسية متناحر  ومعروفة بأنها معارضة، يك

 

، رئيس المجلس المحلي في عدن، والذي أشار إلى أن فرص العمل في كرير من األحيان ما عبد المجيدوفي مقابلة أجريت مع على 

النازحين في وضع صعب عندما يقومون بالبحث عن عمل مدفوع  عمما يض 37،لمعروفين في داخل المجتمع المحليا ألولئكتمنح 

في تحمل أعبا  ظروف معيشية صعبة وسيعانون من ويالت البطالة لسنوات  سيستمرونالمرجح أن النازحين في اليمن  ومن. األجر

 .قادمة

 

 قصة عمار –فرص العمل والحياة تركت في حالة خراب  .٢

 

كان . من مدينة تعز وعاماً، وه ٣٣يبلغ عمار . والذي يعمل كسائق حافلة لعمار،الحرب تسير بشكل طبيعي بالنسبة  اندالعانت الحيا  قبل ك

 حافلته صاروخ أصاب الحرب، اندالع بعد ولكن. رضيع فيهم بما السبعة والبنات األوالد أبنا ه متطلبات تلبية العمل، وعلى على قادراً  الرجل

 أنا ركضنا: "ران انفجار دوي سمع عندما حدث ما عمار لنا شرح. منزله أمام تقف وهي رهاتدمي إلى دىوأ للرزق مصدراً  تمرل كانت والتي

 مدخنة المنزل وكأن المنظر كان السما ، إلى تتصاعد الدخان أعمد  وشاهدت منزلنا، كان ما نحو الرضيع طفلي مع منزلنا، إلى وعائلتي

 رجل مرل نفسي وجدت لقد. والنوافذ األبواب جميع وتطايرت والسقف واحد  غرفة المنزل استهدف الذي الراني الصاروخ دمر حيث .ضخمة

 منا، أحد يقتل لم الراني الصاروخ أن لي الوحيد العزا  وكان. منزل وال حافلة ال: شي  أي لي يتبقى لم. أفعل ماذا أدري ال الشارع في أعمى

 حياته من له تبقى عما للبحث منزله دمار مكان إلى عاد والده، منزل إلى واسرته عمار ذهب أن فبعد". هللا من نعمة أو الصدفة طريق عن إما

 لعائلته واألمان المأوى لتوفير له تبقى ما كل بيع على عمار أقدم. الفور على جاره فقتل جاره، منزل أصاب قد آخر صاروخ وكان. المدمر 

 أن يريد ال فإنه ذلك ومع.  تقريباً  نفذت قد بالكامل ومدخراتهم يملكونه ما فجميع .تعزية رابت منطقة في مهجور صحي مركز في بالسكن وذلك

 .عائلته سالمة على يخشى ألنه عمل عن بحره في كريراً  يسافر

 

 خطر األلغام األرضية والذخائر غير المنفجر 
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أدى الوجود الهائل لأللغام األرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجر  الى الحد من اإلنتاج الزراعي ومنع الناس من العود  إلى 

تقارير صادر  عن األمم المتحد  بأن مناطق شاسعة قد تأررت نتيجة لأللغام األرضية والتلوث الناجم عن حيث تفيد . ديارهم

األلغام األرضية في المحافظات الجنوبية والشرقية من أبين وعدن  انفجارفقد تم توريق مقتل وإصابة العديد جرا   38.المتفجرات

قتلوا أو ( بينهم تسعة أطفال)مدنيا  ٠٢نظمة العفو الدولية بأن ما ال يقل عن عن م وأفاد تقرير صدر مؤخراً 39. ومأرب ولحج وتعز

من حاالت  والكرير 40،متأخرمن الحاالت يعلن عنها  كريرال، و٦١٠٢ نيسان /وأبريل ٦١٠٠ تموز /أصيبوا بقنابل عنقودية بين يوليو

 .الوفا  الزالت غير مورقة

 

قال األشخاص الذين شملتهم دراسة منظمة أوكسفام بأن الذخائر غير المنفجر  تشكل عقبة كبير  في استخدام األراضي المنتجة في 

فغالباً ما يشعر . من خطر على حيا  وسالمة أولئك الذين يحاولون العود  مجدداً إلى مجال العمل الزراعي تمرلهالسابق بسبب ما 

 .ي خيار آخر سوى المخاطر  بحياتهم والعمل على أرض يحتمل أن تكون ملورة وقاتلةأ يملكونالناس أنهم ال 

 رحلة عودة غصيب الطويلة إلى المنزل. ٣

محافظة صعد  لكنه اضطر إلى الفرار مع أطفاله عندما تعرضت قريته والمزارع المجاور   ضحيان صيب الفقيه كان يسكن في منطقةاغ

صيب على العمل في ااعتاد غ. الوصول إلى األمان في منطقة عمران حيث يشارك عائلته اآلن في غرفة واحد  صيباغ استطاع. للقصف

معظم المزارع تعرضت للقصف " صيب بأناوقال غ. لكنه لم يتمكن من العرور على عمل في عمران( يوماُ في الشهر ٦١نحو )صعد  

أنا وعائلتي نأكل وجبة واحد  فقط في اليوم، . سي  للغاية الوضع" وأضاف. "هوللجفاف بسبب شح الوقود الالزم لتشغيل مضخات الميا

صيب وعائلته، اال افعلى الرغم من أن منظمة أوكسفام قادر  على دعم غ". على األكرر، ألنني لم أستطيع العرور على عمل وأحياناً ارنتين

 .أن الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية كبير  جداً 

 
 أوكسفام/ مؤيد الشيباني : تصوير. في غرفة واحد  تضم جميع أفراد األسر سنوات، سلطان لبالغ من العمر رالث  هسنوات، وابن آية رماني، وابنته صيب الفقيهاغ

 

 ال خيار بالنسبة إلى البعض سوى العود 
 

 وتقييم ممتلكاتهم،تبقى من  عما والبحثالوضع، قام البعض من النازحين العود  إلى مناطقهم األصلية لتقييم  ،هميأسإلى نظراً 

فبالفعل، تمكن العديد منهم من العود  إلى منازلهم، أما البعض االخر اضطر الى االستئجار . إمكانيات كسب أي نوع من أنواع الدخل

شخص إلى منازلهم وهم بحاجة عاجلة  ٠٣٠،٣٧١مليون نازح، عاد ما يقرب من  ١.٠ ـفمن إجمالي عدد ال. للبقا  مع أفراد األسر 
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عود  لكبير  من الناس با قوم أعداداً تفمن المتوقع أن  41.عدن وأمانة العاصمة وتعز: فرص عمل، خاصة في كل من إليجادإلى الدعم 

تموز  /في يوليو. إلى محافظة صعد  التي تعرضت لقصف شديد، على الرغم من أن العدد اإلجمالي الحالي للعائدين غير واضح

 .الماضي، الحظ موظفو منظمة أوكسفام حركة بطيئة لعود  السكان إلى محافظة صعد  قادمين من محافظة عمران

 

 ما ماكن التي تتمتع بنوعٍ األالذين لم يتمكنوا من المجازفة والعود ، تشير التقديرات بأنهم يتوجهون مر  أخرى إلى  ولئكأما بالنسبة أل

ضعفا   ن العود  إلى منازلهمتمكنوا م نأولئك األشخاص الذي اعتبار، فمن المحتم االستقرارلة عدم حا استمراروبسبب . من األمن

 .داخل دائر  النزوح واعتبارهم

 

فمن الصعب على النازحين تقييم وضع أماكن  42مضللة، لعدم وجود مصادر أخبار موروقة ولوجود وسائل إعالم محلية حزبية فنظراً 

فمن المستحيل ألكرر من مئات اآلالف من النازحين حتى التفكير في العود  إلى ديارهم نظراً الستمرار . سكناهم األصلية من بعيد

لعود  اون وبالت ال ينفما يقرب من نصف الذين أجرت معهم منظمة أوكسفام مقا 43.العنف والتدمير الكبير الذي لحق بالبنية التحتية

 .إلى منازلهم بدون تحسن الوضع األمني

 

 األشخاص والمجتمعات اآلرار المترتبة على
 

 الضغوطات على األسر والنازحين والمجتمعات المضيفة : التعايش االجتماعي

 

المجتمع المضيف على نطاق  مع تواصل حركة النازحين بحراً عن األمان والمأوى، هناك زياد  في حد  التوترات داخل األسر ومع

 مراعي الررو  الحيوانية المشتركة أو بسبب نفاذ الحطب من الغابات المستخدمل فعلى سبيل المرال، فقد يرجع سبب التوتر 44.أوسع

بأن الصراع المستمر بين  حجة،األمل الوطنية في فقد أوضحت أماني زهير، مدير  مركز 45. للنازحينالطعام  ألغراض طهي

قال السكان في جميع المناطق من هذا، فعلى الرغم . إلى مناطق أخرى االنتقاللى اضطروا يقد المجتمعات يعني أن بعض النازحين 

في حين قال بعض الناس من المجتمعات المضيفة لمنظمة 46.أن العالقة بين النازحين والمجتمعات المضيفة هي طيبة بشكل عام

م بأن النازحين أنفسهم في وضع صعب ويجب التعبير عن حس التضامن معهم وجعلهم يشعرون كما لو كانوا في منازلهم، أوكسفا

 47.جداً  ةصعبمن أن أوضاع المجتمعات المضيفة وذلك بالرغم 

 

من قاد  المجتمعات المضيفة أو الشيوخ بسبب دعم  المساعدات اإلغارية قد تعرضوا للحرمان من فبعض التقارير أفادت بأن النازحين

تقع تلك التجمعات كضحية بسبب ( فئة المهمشين)ففي حاالت أخرى، كما هو الحال مع . سياسية معارضة لهم ألحزابالنازحين 

بتجهيز قوائم معد  مسبقاً فبينما تأخذ المؤسسات اإلنسانية على عاتقها عمليات تحديد االحتياجات والقيام  48.النبذ المجتمعي التاريخي

التي أعدتها منظمة أوكسفام في مناطق عدن وحجة تشير إلى أن فئة المهمشين وفئات  االحتياجاتللمستفيدين، فإن دراسة تحديد 

من قبل بعض المنظمات الدولية والغير حكومية أو من قبل المؤسسات الخيرية المدعومة من  استرنائهممجتمعية أخري مهمشة تم 

القدر  على مطالبة المؤسسات بتسجيل أسمائهم ضمن القوائم أو ال  يملكونحيث يشعر العديد من األشخاص بأنهم ال  .الخليجدول 

شات انقجلسات ال ىففي أحد 49.التي تفرضها النخبة المحلية" رسوم التسجيل"المفروضة الغير رسمية أو " الضرائب"ن قيمة يملكو

النخبة  قامتتوزيع مساعدات سلة غذائية  موعد اإلعالن عن بعدف ما،الجماعية في مقاطعة عبس في حجة، تحدث الناس عن حادرة 

 .التوزيع بالمطلق تملم يومع هذا . للحصول عليها( دوالت ٣-١)لاير يمني  ٠١١١ضريبة قيمتها المقاطعة بفرض المتواجد  في 

 

 تزايد خطر الزواج المبكر
 

على الفتيات  واالعتدا الجنسي  االستغاللهن لخطر عرضت احتمال ت النسا  لمنظمة أوكسفام بأنقالداخل مخيمات النازحين، 

فعلى سبيل المرال، هناك تقارير عد  تتحدث عن الزواج القصري وارجا  ذلك إلى أسباب محاولة . والنسا  هو حقيقي وموجود

ان بأنه عندما ال في عمر صريمبني  نطقةحيث قال صحفي من م. دخل للعائلةتهم من التحرش أو العوز لتوفير العائالت حماية بنا

بتزويج بناتهم حتى وإن منح هذا األمر تخفيف بسيط على الضغط المالي  اآلبا توفير الطعام الكافي، غالباً ما يقوم تملك العائالت 
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من الجماعات  ألعضا " ائسعر" يكنجبرن على أن أوا عن قصص فتيات صغيرات رتحدفبعض الناس  50. عائلة الفتا تعيشهالتي 

 .نالمتشدد  حتي يتم مساعد  عائالته

  

فقبل اندالع الحرب، كان هناك تقدم في الخطوات المتخذ  لمحاربة 51 .٠١تزوجن دون سن يبالمائة من الفتيات  23يقرب من  ما

 . تلك الخطوات إلى الورا  تراجعتع، الصرا استمرارقضية زواج القصر ولكن مع 

 

 52.كما وتظهر دراسة أوكسفام أيضا زياد  في عدد الرجال الذين يقومون بتعدد الزوجات كنتيجة مباشر  للصراع الذي طال أمده

اآلن وذلك ي يدفع هو أقل بكرير فقيمة المهر الذ. فرص عد  للزواج أسهل من قبللرجال امنحت الحرب القائمة " ا قالت أحد النس

ن الرجال يقومون أنسا  من فئة المهمشين، أفادوا ب جماعية معالنقاشات الويذكر أنه في ". ن اآلبا  مصرين على تزويج بناتهمأل

 .لتسول في المناطق العامةلتخدام أكرر من زوجة بتعدد الزوجات كطريقة لزياد  مدخولهم واس

 

 زيادة خطر االستغالل من قبل الجماعات المسلحة
  

وقال الكرر من األشخاص لمنظمة أوكسفام عن العديد من الحاالت التي اضطر الشبان، وفي بعض الحاالت األطفال، لالنضمام إلى 

خمسة أضعاف عن العام  بلغ ٦١٠٠وذكرت األمم المتحد  أن عدد األطفال المجندين في الصراع في عام 53. الجماعات المسلحة

من خالل  -النضمام ل تضليلهميتم أو  -على نحو متزايد يجبر األطفال  اال انهالقاعد  السائد ،  في حين أن التطوع هو 54.الذي سبقه

. هذه الظاهر  منتشر  في كل من شمال وجنوب اليمن مع مختلف أطياف الجماعات المسلحة التي تعمل حاليا في البالد. وعود كاذبة

بأن االنضمام إلى  ألوكسفامحافظات الجنوبية، قال عدد كبير من الناس ففي عدن والم. الدافع في كرير من الحاالت هو اقتصادي

 55.وهو يمرل مصدراً جاهزا لألجور اليومية للشباب, "الحماية"أو " حراسةال " ألغراض الجماعات المسلحة هو

 

في محاربة  مصغارهلوعندما تحدرت منظمة أوكسفام مع الرجال والنسا  في العديد من المحافظات، وأعربوا عن ترددهم في السماح 

 – ينمختلف كأشخاص'الشباب الصغار يعودون إلى مدنهم أن  ،الفتيات المستطلعات آرائهن وقالت أحد. الجماعات المسلحة المتطرفة

 56.’صدمة األحيان لحاالتنهم تعرضوا في كرير من أو

 

. فادوا بأن الدافع لالنضمام إلى الجماعات المسلحة قد يكون سببه الشعور بالواجب وااللتزام في رؤية نهاية للصراع الحاليأالكرير 

المستمر  التجنيد. ومع ذلك، فإن االنضمام إلى القتال من المرجح أن يكون له تأرير عكسي، ويساهم في دوامة العنف وإراقة الدما 

لألطفال والشباب، خصوصا في الجماعات المسلحة المتطرفة، له آرار وخيمة على مستقبل االستقرار في اليمن والمنطقة على نطاق 

 .أوسع
 

 زكريا اتخذه الذي الخيار. ٣
 

 فنظراً . عاماً، والذي تخرج مؤخراً بدبلوم في صيانة الكمبيوتر من المعهد التقني ٦١تحدرت منظمة أوكسفام مع زكريا علي، يبلغ من العمر 

. إن الحرب في اليمن قد أغلقت جميع األبواب: "غير قادر على العرور على وظيفة، قال زكريا انوكاالستقرار والعنيف في تعز،  لعدم

فرص عمل دفعت العديد من أصدقائي إلى االنضمام إلى األطراف اإلحباط في عدم توفر و .الشباب ال يجدون أية فرص متاحة للعملو

."المتحاربة في مقابل مبلغ ضئيل من المال
57
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 .أوكسفام/ نيمؤيد الشيبا: صور  . إلى القتال االنضمام، فال خيار سوى زكريا هو خريج جديد، ولكن الوضع اليمني المتدهور جعل فرص توفر العمل محدود  جداً 

 
  العود  إلى العملحاجة . ٣

 

دعم جهود اليمنيين اللتقاط أنفاسهم وبنا  لمجتمع الدولي واإلقليمي اليمن بحاجة ماسة إلى نهاية حقيقية للصراع ويتوجب على ا

منه بسبب كل ما سبق ذكره، فالحقيقة هي أن تقديم  ميؤوساً بالنظر إلى الظروف الصعبة قد يبدو الوضع . مستقبل أكرر إنتاجاً وسالماً 

ودعم سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ األزمة، لمعالجة  ومع ذلك، إذا تم تعبئة موارد عاجلة. المعونة ليست حالً سحريا

الحد من فرص انتشار اإلنسانية قد يكون هذا العامل له الدور في مساعد  الناس على التكيف والبقا  اآلمن في خضم الفوضى، وفي 

 .الصراع

 

مليون دوالر لالستجابة اإلنسانية، وهو ما يمرل  ٠١٠،٠تقديم بقامت الجهات المانحة  ،٦١٠٢من منتصف شهر أغسطس فاعتباراً 

فلمواجهة التحديات  58.مليار دوالر المطلوب في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ٠،١ ـفي المئة فقط من إجمالي مبلغ ال ٦١

األسواق المدمر  وسبل العيش، على المجتمع الدولي أن يضمن وجود الموارد وتوفير الدعم في الوقت واالقتصادية المنهار  

وهذا يساعد . العيش واالقتصاديات المحلية منازلهم، وسبلالعائد  لمساعدتهم في إعاد  بنا   المضيفة، واألسرالمناسب للمجتمعات 

وإعاد  البنا  مع ضمان مجتمعات متنوعة لديها مصلحة في نجاح أي اليمن، نتعاش على المدى الطويل في على إرسا  األسس لال

 .اتفاق سالم في المستقبل

 

، تقوم أوكسفام بتقديم مساعدات العملقادر  على األسواق  عندما تكون. مهمة شاقة هيخلق فرص عمل على المدى الطويل فمسألة 

 .أنشطة كسب الرزق استئنافهذا يمكن أن يساعد على كسر حلقة الفقر والمديونية ومساعد  األسر في . نقدية مباشر  للمحتاجين

 

 ويساعدهم، معيشتهمهذا يعطي الناس المرونة المرجو  في اختيار كيفية إعاد  بنا  ان فعندما يكون من الممكن تنفيذ البرامج النقدية، 

يساعد هذا النوع من الدعم التجار المحليين والشركات الصغير ، والتي  ،أيضاً . كيفية إنفاق المال اختيارعلى الحفاظ على كرامة 

بأن تعزيز القدر   وكسفامألالناس  ، ذكرففي العديد من المقابالت ومناقشات المجموعات. تأررت بشكل كبير بسبب النزاع الحالي

، لتطوير الفرص النازحين، بمن فيهم إلى حد كبيرالشباب قدية جنباً إلى جنب مع التدريب على المهارات التقنية يمكن أن يساعد الن

 59.المتاحة في السوق

 

توفير الغذا  من تمكينهم أن يتم تقديم الموارد والسالمة للناس ل ففي المناطق التي ال تزال تتأرر بشكل كبير من الصراع، يجب أوالً 

االحتياجات  لتلبيةأعلى من المبلغ المطلوب لالزمة لدعم تطوير سبل العيش األموال ا تجريب برنامج يوفرتقوم ب أوكسفام. ألسرهم
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وتعتقد منظمة أوكسفام بأن األسر . الوقوف على أقدامهمديونها و تسديدمن  أن يمكن هذا النهج األسر على أمل. الغذائية األساسية

فبدون تمويل كاف ومنتظم، ال يمكن . والطويل المتوسط ،القصير مديةاألجميع دار  دخلها على اليمنية هم أفضل من يقرر كيفية إ

 .للوكاالت اإلغارية أن تساعد الناس على بنا  اعتمادهم على الذات

 

فعلى سبيل . عدات التي يحتاجون إليهايجب دعم األشخاص الذين فروا من بدون أوراق ربوتية والتأكد من حصولهم على المسا

أولئك الذين هم في أشد الحاجة إلى الدعم النقدي، بما في ذلك ختيار المرال، في حجة، تعمل أوكسفام مع لجان المجتمع المحلي ال

ول إلى النقد ، أصبح الناس قادرين على الوصالكريميففي تعز، من خالل العمل مع بنك . ون أوراق ربوتيةكلاألشخاص الذين ال يم

 .ألوكسفامقبل الموظفين الميدانيين من من خالل العمل على برنامج القسائم الصادر 

 

 المرأة اليمنية صامدة ومبدعة
 

على هوى  المنزليةاألدوار  بحزمبة للمرأ ، حيث تترسخ واحد  من أسوأ األماكن في العالم بالنس تعتبريأتي اليمن في مرتبة 

في الواقع، . رص لكسب لقمة العيشفإن النسا  وبدرجة متزايد  يبحرون عن ف الصراع،ومع ذلك، نتيجة للضغوط جرا   60.ساجناأل

 ".ه لم يعد من المشين للمرأ  أن تذهب للعملأن: "ألوكسفام الجماعية مناقشةالقال أحد المشاركين من الذكور في 

حيث أصبحت المعيل . بأن زوجها فقد وظيفته بسبب استمرار عدم االستقرار العنيف ألوكسفاموقالت حميد  من محافظة صنعا  

الصندوق االجتماعي فان انجازات نتيجة للصراع،  61.الوحيد لألسر  من خالل عملها كمتطوعة مع الصندوق االجتماعي للتنمية

مليون لدعم مشروع  ٠١بقيمة  إجرا  إيجابيفيذ بتن الرغم من هذا، أعلن البنك الدولي مؤخراً  وعلى 62.قد تقلصت بشد  للتنمية

 63.األشغال العامة الخاص بالصندوق االجتماعي للتنمية

 

القيام  .رجالعلى ال وحكراً  الغذائية والمنتجات المختلفة في األسواق، حيث كان هذا العمل تقليدياً  السلة ببيعفي حجة، تقوم النسا  

وهي امرأ  كانت  سعاد حصلت64. ، أيضاً يعود بالمنفعةآخرباب الى  حيث تبيع النسا  السلع الصغير  بالتجول من( الداللة)بعمل 

: اآلن لكسب الدخل لعائلتها، حيث قالت والعطور، وتبيعهاتنتج البخور  الجيران، حيثقرض من أحد  علىعائلتها من النازحين مع 

يأتي هذا الدور  65".عائلتي من العيشأنا و تمكننيبدأت في تحقيق أرباح كافية . كانت هذه الخطو  األولى من رحلة األلف ميل"

ير قادرين على هم غالخجل بأنيشعرون باالستيا  و تحديات، كما يقول كرير من الرجال الذينللمرأ  في األسر  مع  المكتشف حديراً 

 66.النتاجا

 

. نضروري لحمايتهوحيث أنه أمر الجهود اإلنسانية وإعاد  اإلعمار في  هاال بد من تسخيرالخبرات والمهارات للمرأ  اليمنية 

 وربطها معوهذا يتطلب الدعم التقني الكافي التجارية، المهارات والمالية اإلدار  دورات في وينبغي دعم عمل المرأ  من خالل 

تطوير  مغزى كبير بالنسبة للمرأ  اليمنية التي تعمل على ذاإيجاد فرص لدعم خيارات العمل هو . السوق وتوفير الموارد المستدامة

 .العمل في مجاالت الخياطة أو األنشطة المنزلية: مرل نوع الجنسالنمطية القائمة على  االعتباراتتجاوز و االعتماد على الذات
 

 للمنزل دعم مصدر المرأ . ٠

 

 آخذ اليمن في الشمسية األلواح استخدامات فإن الوقود، أسعار وارتفاع البالد أنحا  جميع في الكهربائية الموارد توفر وعدم لتلف نظرا

 تعز في النسا  بعض قامت قد المرال، سبيل فعلى. الرزق كسبل للنسا  نوعها من وفريد  هامة فرصة يمرل الذي األمر. االزدياد في

.الرديئة نوعيتها بسبب متكرر  صيانة تتطلب التي المنزلية الشمسية الطاقة ألنظمة كفنيات أنفسهن بتدريب
67

 لألعراف ونظراً  

 والكهربا  الوقود أسعار ارتفاع فاستمرار. الرجال من أكرر الوظيفة هذه وأدا  المنزل بدخول للنسا  قبوالً  أكرر فهن السائد ، االجتماعية

 .ازدهار في اليمن في الشمسية الطاقة صناعة أن يعني المنتظم غير

 

الممارسات  على سبيل المرال،ف 68.فرص للدعم والعمل مع المجموعات النسائية والمبادرات التي يقودها المجتمع وهناك أيضاً 

يمكن أن تكون األساس لحلول والتي واالستمرار في استخدامها، ( الحبكة) باسمالمعروفة ( النسا مجموعات ادخار )مرل  التقليدية

رقافياً، . كانت هذه المجموعات فعالة جداً في دعم الضعفا  من أفراد المجتمع، فقبل األزمة، في حال وقوع طوارئ عائلية. مستقبلية

كما قالت امرأ   .د موارد األسر  المحدود  لتلبية احتياجات األسر يمع المال، مع قدرتهن على تمد' حكمة'تعتبر النسا  في اليمن أكرر 
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لذلك هم . اليوم التالي فيالمزيد  جلب بإمكانهمكان  إذاولكننا ال نعرف ما . أزواجنا على جلب البضائع إلى المنزل اعتاد: "في تعز

 69".موال بشكل أكرر حكمة ولصالح األسر هذه األ يتركوا األمر في أيدينا نحن النسا  إلدار 

 

 بين النزوح والعودة المتأرجحسبل العيش 
 

تحدث اليمنيين عن التوترات الحاصلة داخل األسر وبين . مسببات الصراع على المستوى المحلي عالجيمكن ان يتحسين سبل العيش 

 .النازحين والمجتمعات المضيفة بسبب تصورات التوزيع غير العادل للمساعدات المقدمة من قبل وكاالت اإلغارة

 

 إلدار  المبذولة الجهود مع للتعامل أكبر مساحة توفيراألساسية، وس على تلبية احتياجاتهم العيش النايساعد برامج دعم سبل 

موارد المجتمع ي اللنظر ل ، هناك حاجةولتمكين العمل على مرل هذه التدخالت. سوا  داخل المنزل أو المجتمع األوسع النزاعات،

في . ، بما في ذلك الرجال والنسا معاً  المجتمع المضيفو النازحينج دمكيفية النظر إلى و المتوفر ، بما في ذلك الممارسات التقليدية

. بعض المناطق، تسيطر النسا  على توزيع المساعدات، بسبب التوترات والصراعات السياسية بين الرجال في المجتمعات المحلية

 المبادرات في التعاون بد  على والموافقةسياسة ال فيجماعي التوقف عن الحديث وفي مجتمعات أخرى تم اإلقرار وبشكل 

 .المجتمعية لبحث سبل العيش المشترك

 

على أساس  ةكون قائمتوأن إلى المساعد  الماسة فمن خالل الدراسة التي قامت بها أوكسفام، تحدرت المجتمعات بقو  عن الحاجة 

فزياد  . بالتماسك االجتماعي تعزيز وليس إلحاق الضرر والمجتمعات المضيفة من أجلاالحتياجات الحقيقية لكل من النازحين 

من الضروري لهذه . الحضور الميداني للوكاالت اإلنسانية يساعد كريراً في االستهداف والتسجيل وتحديد نوعية المساعد  المقدمة

، المستهدفةدقة تحديد المناطق وللنازحين، أفضل استقبال العملية إشراك ممرلي المجتمع المحلي ومالك األراضي المحليين لضمان 

تتطلب هذه البرامج وجود ميداني هادف . واضح إلى تحديد معايير االختيار واالحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى معالجةوتوصل 

كان ذلك ممكنا، ينبغي إشراك كل من الضعفا  من أفراد المجتمعات المضيفة والنازحين في تصميم التدخالت  فأينما. من أجل تنفيذه

 .التي توفر فرص كسب العيش للجميع

 

فالنزوح . فقد سعت برامج أوكسفام إلى العمل بشكل إيجابي على تحديد احتياجات كل من النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة

التوتر  زيزمر الذي شأنه أن يساهم في تعاألعلى سبيل المرال،  على شبكات المياه والصرف الصحي ضغطاً استرنائياً  الجماعي يمرل

حيث قامت أوكسفام بالتخفيف من حد  التوتر في العديد من المجاالت من خالل إعاد  تأهيل . بين المجتمعات المضيفة والنازحين

قد لو. التي تخدم مئات اآلالف، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة الضعيفة وب اليمنفي جميع أنحا  شمال وجن أنظمة المياه

. شخاص ممن هم في حاجة ماسة للمساعد ألتنفيذ مشاريع النقد مقابل العمل، ولضمان دخل لولدت إعاد  التأهيل هذه أيضاً فرصاً 

وإعاد   ،لالنتعاشعلى المدى الطويل تلبية االحتياجات الحالية مع توفير حلول ملموسة من وبهذه الطريقة، تمكنت منظمة أوكسفام 

 .اإلعمار من خالل تدخالت تكون مستدامة بعد انتها  األزمة

 

 الخالصة والتوصيات. ٥
 

وكخطو  . نصف السكان يعيشون في فقر حيث عدم اليقين، واقع اليمنيين العاديين هو أسوأ مما كان عليه قبل األزمة،من وسط حالة 

لناس والبضائع على التحرك بحرية في جميع أنحا  ا يمكناألطراف المتحاربة وقف إطالق نار حقيقي وجميع فورية، يجب على 

 .اليمن

ألولئك حيا  شريان ال وعمل وتطوير االعتماد على الذات هبنا  فرص لل. الحيا  في خضم الفوضى هي النضال اليومي من أجل البقا 

 القوى الدوليةمن بالرغم . ما تبقى من حياتهم السابقة لرؤيةها منزللالعائد   النزوح الممتد  واألسر مخيمات المحاصرين داخل

 الى وكال  الطوائفالقوى الدولية واإلقليمية  يتم توفير الدعم من قبل. السياسة الداخلية اليمنية والمنافساتاإلقليمية  والمصالح

يختار كيف  70.هاإهماليتم  التنمية االقتصاديةو نيةوالفصائل، في حين أن حقوق المدنيين اليمنيين في الحماية والمساعد  اإلنسا
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 رمساحدد يدى القريب والمتوسط والبعيد سوف الستجابة الحتياجات وتطلعات الشعب اليمني في الماالمجتمع اإلقليمي والدولي 

 .مستقبلها

يمكن استخدامها لدعم فرص كسب العيش المبتكر  التي يمكن أن تساعد دول الخليج وحلفائها الغربيين،   سيما منموارد جديد ، ال

المضيفة الضعيفة،  من منازلهم والمجتمعات تلبية احتياجات النازحين ذلكو. الحيا ، وربما إعاد  البنا الرجال والنسا  البقا  على قيد 

 .نخب المجتمعيةالوليس مجرد 

لليمنيين على  قتصاديةامخاوف الوتتعلق بالسالمة لمعالجة إجرا ات فورية تحث منظمة أوكسفام أصحاب المصلحة الرئيسيين التخاذ 

الناس قادرين على كسب لقمة العيش من خالل الدعم من ذا لم يكن إ. ستدامةامغزى و والمحلي، وبالتالي تمكين سالم ذ المستوى

 .قتصادي على المستوى المحلي، سيتم زرع بذور استمرار عدم االستقرار العنيفوكاالت المعونة وتجديد اال

 

 :فالتوصيات التالية توضح كيف بإمكان كل من الجهات اليمنية واإلقليمية والدولية واإلنسانية أن تدعم هذه الجهود

 

 :يتوجب على الحكومة اليمنية والمجلس السياسي األعلى على جميع المستويات ما يلي
 

  التوقف عن دعم الغارات  لكبما في ذ النار في جميع أنحا  البالد، إلطالقوالشامل الفوري  وقفبالالتنفيذ وااللتزام

 .الجوية والقتال البري

  وتلقي المساعداتوالجماعات المسلحة المرتبطة بها التي تمنع وصول  ،األمنإصدار التعليمات العامة لموظفي. 

  س من خالل اجنوالعنف القائم على أساس األ ،اإلسا  والفتيات من جميع أشكال  ،والفتيان لللنسا ، والرجاتأمين حماية

مع لجان تنسيقية وقائمة  نمحلية، وبالتعاوبمعايير التي يمكن مراقبتها من قبل لجان حماية شاملة، بقياد   االلتزامتطوير 

 . على مبدأ عدم التصعيد

  لمطالبهم من أجل تقديم الدعم الذي يحتاجونه وللحفاظ  ةالمضيفة، واالستجابوالمجتمعات  ،والعائديناستشاره النازحين

 .على السالمة وبنا  سبل العيش

 

 :يتوجب على التحالف العسكري بقيادة السعودية والحكومات الغربية ما يلي
 

 لتنفيذ وااللتزام بالوقف الفوري والشامل إلطالق النار في جميع إنحا  البالدا. 

  وانتهاكات القانون اإلنساني الدولي من خالل التوقف عن توريد األسلحة إلى جميع األطراف  ،الصراعوقف أعمال تأجيج

 .واإليفا  بالتزاماتها القانونية بموجب معاهد  تجار  األسلحة

   وتأسيس سبل العيش  ،األساسيةعلى تلبية احتياجاتهم  المواطنينتأمين عمليات التحويالت النقدية الالزمة لضمان قدر

 .المستدامة

  زياد  الموارد لتقديم المساعدات الفورية لتأمين مستلزمات المعيشية للنازحين والعائدين، بما في ذلك الموارد للمجموعات

 .النسائية المحلية ودعم عمل المرأ  من خالل المهارات والتدريب

  برامج للتوعية العامة حول مخاطر تلك األسلحة وتقديم  معالملغومة، ودمنفجر  والمناطق  رالذخائر الغيتمويل إزالة

  .تعويضات للضحايا

  يتوجب على المانحين ممارسة الضغط على الجهات الحكومية وغير الحكومية اليمنية لحماية النازحين وعمال اإلغارة في

 .وجعل التمويل مشروطاً بتوفير الحماية ،البالدجميع أنحا  

 

 :المتحدة والوكاالت اإلنسانية ما يلييتوجب على األمم 
 

  أمكن، اإلسراع بتعزيز عملية االستجابة بتقديم الموارد المالية والبشرية الكافية لتقديم المساعد  الفورية للمعيشة حيرما

 .وتعزيز المسا لة للسكان المحليين ،المتزايد إرسال الموظفين لتقديم خدمات الحماية  كوكذل
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  تأكيد على احتياجات كل من النازحين والمجتمعات المضيفة في صياغة المشاريع المستقبلية من أجل تعزيز االستقرار

 .ومنع ظهور حاالت جديد  من الصراع ،الطويلعلى المدى 

 قرىإنشا  آليات واضحة لمشاركة حقيقية للمجتمعات المحلية في تقديم المساعد  اإلنسانية على مستوى المناطق وال .

اهتمام خاص لضمان المشاركة  عطا وينبغي إ. ع المحلي في المركزوينبغي تصميم االستراتيجيات مع إشراك المجتم

 .الفعالة للنسا  والفئات المهمشة
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فقرا ، وكان الصندوق االجتماعي للتنمية، وبدعم من البنك الدولي، لتحسين الوصول إلى الخدمات األساسية، وتعزيز الفرص االقتصادية والحد من ضعف ال  

 .حماية االجتماعية في اليمنللآلية رئيسية  سابقاً 
9
 .٦١٠٢ آيار/مايو. حجة -تقييم األمن الغذائي (. ٦١٠٢. )أوكسفام  - 

10
 آذار/مايو–كانون الراني /أجريت يناير. منظمة أوكسفام: صنعا ، اليمن. تقييم الحماية. فهم المجتمعات المتضرر  في اليمن(. ٦١٠٢مرتقب ال. )أوكسفام 

على مستوى التماسك االجتماعي،  كزريعلى وجه الخصوص . تقييم حماية هو تحليل متعمق لتأرير الصراع على احتياجات الحماية ونقاط الضعف .٦١٠٢
التقييم يهدف إلى الوصول . لسكان المتضررينل المفضلة حماية، وتصور لالستجابة اإلنسانية وقنوات االتصالللالرسمية وغير الرسمية  بنيةعلى ال هوأرر
حجم العينة . عشوائيةع األسر مع أخذ عينات هادفة ومقابالت م ١١٣من خالل تغطية حجم عينة من في المئة من الخطأ  ٠± في المئة رقة مع هامش  ٠٠إلى

 يةعالنسبة وقد تم اختيار هذه المحافظات بسبب وجود . فردية في عدن وعمران وحجة وتعز اتمشارك ٠٢ون تمريليا قدر اإلمكان، مع أن يك تم وضعه على
وتماشيا . الغذائي وسبل العيش واحتياجات الحماية واألمنالصحي صرف والجنبا إلى جنب مع المياه  الشديد من النازحين والسكان المتضررين من النزاع

وجا  . قضايا الحماية التي تركز أكرر على تأرير الصراع على الرجال والصبيةقييم تحليل النوع االجتماعي من وكسفام، تضمن هذا التألالمعايير  أدنى مع
مشروع القدرات االحتياطية  مع منظمة كير ومستشار وكسفامدائر  األجناس ألرير النزاع من قبل تأ تحتأجري تحليل النوع االجتماعي أن  هذا االختيار منذ

 .خالل تقييم الحماية تغطيتهاتم في رالث من أربع محافظات لألجناس 
11

على اآلرار المترتبة : عالقات الصراع والنوع االجتماعي في اليمن(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام وكير لمشروع القدرات االحتياطية لألجناس، للجنة الدائمةا  

المناطق ذات االحتياجات الشديد  في اليمن بما في  جناسوشمل تقييم األ. ٦١٠٢ آيار/مايو. التقرير األخير. المدى الطويل ىعل والتطوراالستجابة اإلنسانية 

 رجل ٦٢٣و ( في المئة ٠٠)امرأ   ٦١١عبار  عن مقابالت مع المقابالت المنزلية، من  ٠٣٣من تقييم عينة ال أدرج. افظات عدن وتعز وحجة وأبينذلك مح
مع الذكور واإلناث  ٦٣ :جماعية ةمناقش ٣١وباإلضافة إلى ذلك، جرت . ، مع عدد متساو من المقابالت في المناطق الحضرية والريفية(في المئة ٣٠)
؛ ورمانية مناقشات مع (منفصلة بين الذكور واإلناث)مناقشات مع الفئات المهمشة رمانية و؛ (فيهاالنازحين مع مناقشات منفصلة مع المجتمعات المضيفة و)

في  ١٦مقابلة معمقة مع النشطا  والقيادات المحلية في المحافظات األربع  ١٦وأخيرا، أجريت (. المناطق الحضرية فقط)ممرلي الشباب من الذكور واإلناث 
 .عالمجمو

12
 .اللجنة الدائمة من (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس عمشرو  

13
في  ٦١: إعاد  بنا  المنزل: الجواب(. النازحين" )؟منزلكعود إلى ت كالعوامل التي من شأنها أن تجعل: " السؤال. تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام   

 .المئة

 
14

 .٦١٠٠ تشرين الراني/، نوفمبر٦١٠٢حتياجات اإلنسانية عن عام العامة نظر  (. ٦١٠٠. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  
15

المستطلعين  اأجابو. المئة في األشهر الستة األولى في ٣١في المئة في العام الماضي، مع  ٢٠انتقلت (. النازحين)تقييم الحماية (. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام  

بما في ( في المئة ١١)أو الخوف من الموت ( في المئة ٧٢)، الغارات الجوية (في المئة ٧١)من العام انعدام األ: وأسباب مغادر  المنزل أصحاب البيوت،

 .ذلك الخوف من العنف ضد أحد أفراد العائلة أو خوفا من الخطف
16

 .٦١٠٢ كانون الراني/يناير ٦١، عمران، ١٢مقابلة، حليمة،   

17
 .تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام  

18
 .٦١٠٢ نيسان/أبريل ٠. عبس منطقة. حجة -الجماعية ات لمناقشا  

19
 تم االسترجاع من .١و٧صفحة، ٦١٠٠ أيلول/استراتيجية حماية اليمن سبتمبر -الكتلة الوطنية للحماية (. ٦١٠٠. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   

 https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/document/national-protection-cluster-yemen-protection-
strategy-september-2015.  

صفحة رقم ، ٦١٠٠ ن األولكانو/ديسمبر٠١،السادس تقريرالحركة السكان لفرقة العمل المعنية . حماية اليمنمجموعة (. ٦١٠٠. )ؤون اإلنسانيةمكتب تنسيق الش

 http://goo.gl/ygSK0O تم االسترجاع من .٠
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20

 .٦١٠٢االحتياجات اإلنسانية عن نظر  عامة (. ٦١٠٠. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 .٦١٠٢ آيار/مايو. وكسفامألالميدانيين  المؤلف، الموظفينمقابالت  21

22
 .٦١٠٢ نيسان/أبريل ٦٢و ٦٠. منطقة فوهة البركان. عدن -التي أجريت مقابالت الرئيسية  - 

 
23

المجرمون . في المئة ٧٢: نعدم تطبيق القانو: السبب. في المئة ٦١: ال: الجواب" مجتمعك هنا؟ بالحماية فيهل تشعر : "السؤال. قييم الحمايةت(. ٦١٠٢. )أوكسفام 
 .في المئة ٠٦: تهممعاقب يتمال 

24
 .٦١٠٢ آيار/مايو ٦ .منطقة التربة. تعز -لرئيسية التي أجريت ا المقابالت - 

25
 .٦١٠٢ نيسان/أبريل ٠٠. المسراخمنطقة . تعز -الجماعية  اتالمناقش 

26
 تم االسترجاع من. التحديات الرئيسية وأصحاب المصلحة: السالمة واألمن في اليمن(. ٦١٠٠. )الشامي، محمد 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/safety_and_security_in_yemen_0.pdf 

27
 تم االسترجاع من. جريد  وول ستريت. الحيا  بعد تراجع تنظيم القاعد  تتكيف معمدينة اليمنية ال(. ٦١٠٢حزيران /يونيو ٠١. )فيتش، آساو , صالح الباتاتى - 

 http://www.wsj.com/articles/a-yemeni-city-adjusts-to-life-after-al-qaedas-retreat-1465859600 

 
28

 .٦١٠٢أبريل ٦١ .المعافر ةمنطق. زتع -الجماعية  اتالمناقش 

29
 كانون الراني/تم االسترجاع يناير. المرأ ف اضعاستينمو  اليمن، في ستمر الصراعيكما (. ٦١٠٠تشرين الرانى/نوفمبر ٦. )األمم المتحد  للسكان صندوق  

 ، من٦١٠٢

 http://www.unfpa.org/news/yemen-conflict-drags-women٪E2٪80٪99s-vulnerability-grows  

 
30

 .تقييم الجنسين(. 3102المرتقب . )، أوكسفام وكير (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس مشروع   

31
 .المرجع نفسه 
32

أحوال في جميع  نمن الدرجة األولى لمرافقتهلهن قريب  رجلمن تطلب النسا  . من الدول اإلسالمية لعد  قرون تم احترامها في العديديمحرم هو ممارسة  
في اليمن، هو أكرر من ممارسة . لسعوديةهذه الممارسة شائعة جدا في البلدان التي تتبع الشريعة اإلسالمية مرل المملكة العربية ا. األنشطة خارج المنزل/ الخروج

 .وهو أكرر شيوعا في المناطق الريفية؛ ومع ذلك، تمارس في بعض المناطق الحضرية. القانون االتي ال يعززه عادات وتقاليد
33

 .المرجع نفسه 
34

 .٦١٠٢اليمن في عام (. ٦١٠٢. )صندوق من أجل السالم - 
35

 .٦١٠٢ آب/أغسطس رشالعاشر نتقرير الحركة السكان، لة فرقة العمل المعني(. ٦١٠٢. )اليمنحماية  
36

في  ٦٦: البيتي العود  إلى ال أنو: الجواب(. النازحين)؟ بيتكود إلى تع كالعوامل التي من شأنها أن تجعل ما: "السؤال. تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام - 
 .المئة

37
 .٦١٠٢ نيسان/أبريل ٦١. شيخ عرمانلامنطقة . عدن -المقابالت التي أجريت الرئيسية  

38
 .٦١٠٢االحتياجات اإلنسانية  عن نظر  عامة(. ٦١٠٠. )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

39
 لغام األرضية تم االسترجاع منلأل الستخدام الحوري الجديدا: اليمن(. ٦١٠٠تشرين الراني/نوفمبر ٠١. )منظمة حقوق االنسان 

https://www.hrw.org/news/2015/11/18/yemen-new-houthi-landmine-use 

40
 تم االسترجاع من. القنابل العنقودية" حقول األلغام"األطفال بين المدنيين الذين قتلوا وشوهوا في : اليمن(. آيار/مايو ٦١. )منظمة العفو الدولية 

 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/yemen-children-among-civilians-killed-and-maimed-in-cluster-

bomb-minefields/ 
41

 .العاشر تقريرالحركة السكان، لمل المعنية فرقة الع(. ٦١٠٢. )حماية اليمن   
42

 .تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام  
43

حماية . عائدين ١٧٣٦٢بالمقارنة مع حافظة تعز، فروا من م شخص ٠١٦٠٠٦وأشارت التقديرات أن. إلى محافظة عدن واقد عاد نازح ١١٦٦١٦ ما يقرب من   
 .العاشر تقريرالحركة السكان، لفرقة العمل المعنية (. ٦١٠٢. )العنقودية اليمن

44
 ٠٠: ال. في المئة ١٠: التوترات داخل األسر  الخاصة بك؟ نعمأدى الى زياد  الصراع والنزوح  أنهل تعتقد ': السؤال. تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام   

 .في المئة ٦٢: ال. في المئة ٧٣: داخل مجتمعك؟ نعم التوتراتأدى الى زياد   الصراع والنزوحأن هل تعتقد '. في المئة
45

 .٦١٠٢ نيسان /أبريل ٧. عبس نطقةم. حجة -الجماعية  اتالمناقش  

 
46

في  ٠٢: نحن نرق في بعضنا البعض. في المئة ١١: نعم: الجواب" بالحماية من قبل المجتمع هنا؟ شعرتهل : "السؤال. تقييم الحماية(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام 
 .في المئة ٠٣: لدينا عالقات جيد  جدا بين مجتمعاتنا. المئة

47
 .٦١٠٢نيسان  /أبريل ٦٢. كريتر منطقة. عدن -التي أجريت الرئيسية مقابالت ال 
48
 ١١: ال. في المئة ٢٦: نعم: الجواب" على المساعد  اإلنسانية؟ الضعفا  ان يحصل ضمانهل يحاول المجتمع : "السؤال. ايةتقييم الحم(. ٦١٠٢المرتقب . )أوكسفام 

 .في المئة ٢٦: بقا  على قيد الحيا لل تهوعائل هكل شخص مسؤول عن نفس. في المئة ٢٦: وتعودوا على ذلك همستبعاددائما يتم األنهم : السبب. في المئة

 
49

 .٦١٠٢ آيار/، مايونيسان /أبريل. عدن وحجة - التي اجريتت الرئيسية المقابال

50
 .٦١٠٢ نيسان /أبريل ٠٠. ة بنى صريممنطق .الصبيةقرية . عمران -المقابالت الرئيسية التي أجريت  

51
 /http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/yemen تم االسترجاع من. اليمن: زواج األطفال حول العالم .عرائسوليست بنات  

52
 .تقييم الجنسين(. ٦١٠٢المرتقب . )، أوكسفام وكير (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس مشروع 
53
 .٦١٠٢ نيسان /أبريل ٠٠. آلمسراخ منطقة. تعز -الجماعية ات المناقش 
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54

 تم االسترجاع من . تقرير األمين العام. األطفال والصراعات المسلحة(. ٦١٠٢. )األمم المتحد  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp؟symbol=A/70/836&Lang=E&Area=UNDOC 
55

 .٦١٠٢ نيسان /أبريل. تعز -الجماعية المناقشات  .٦١٠٢نيسان /أبريل ٦٠. ة كريترمنطق. عدن -لتي أجريت ا المقابالت الرئيسية 
56

 .تقييم الجنسين(. ٦١٠٢المرتقب . )، أوكسفام وكير (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس مشروع 
57

 .٦١٠٢فبراير  ٠٧.القيحاف السفلى قرية تعز. الحوبان ،٦١مقابلة، زكريا علي،   

58
 تم االسترجاع من. خطة االستجابة اإلنسانية اليمن(. ٦١٠٢. )خدمة التتبع المالي 

 https://fts.unocha.org/pageloader.aspx؟page=emerg-

AlternativeCost1EmergencyDetails&appealid=1132&emergID=16585 

 

 
59

 .٦١٠٢ نيسان/أبريل. عدن -التي أجريت مقابالت الرئيسية ال

60
  تم االسترجاع. ٦١٠٠عام اليمن  تعريف دولة الجنسين،لفجو  بين لالعالمي التقرير  (.٦١٠٠. )لمنتدى االقتصادي العالميا 

http: //reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=YEM 
61

 .٦١٠٢ نيسان/أبريل ٦٣ . كعيدنة منطقة. حجة -الجماعية  اتالمناقش. وقد ذكر البعض أيضا أنها تلقي الدخل من الصندوق االجتماعي للتنمية في محافظة حجة  

62
 االسترجاع من  مت .(P ٠٠٧٠٣٠)ع الرابالصندوق االجتماعي للتنمية  :اليمن. الدوليالبنك  

http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/MNA/2016/07/08/090224b08443e77a/

2_0/Rendered/PDF/Yemen00Republi0Report000Sequence012.pdf 

63
تم . اليمن على مواجهة الصراعمنحة لمساعد  المجتمعات والمؤسسات في $ مليون  ٠١يوافق بقيمة  .الدولي البنك( ٦١٠٢تموز /يوليو ٠٠. )البنك الدولي 

 االسترجاع من

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/19/world-bank-approves-us50-million-grant-to-help-
communities-and-institutions-in-yemen-cope-with-the-conflict 

64
 .٦١٠٢آيار/يو ما. جناستقييم األ مستشار ،مؤلفالمقابالت  

65
 .نتقييم الجنسي(. ٦١٠٢المرتقب . )، أوكسفام وكير (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس مشروع  

66
 .المرجع نفسه 

67
 .٦١٠٢آيار/يو ما. ساجنتقييم اال رمستشا المؤلف،مقابالت  
68

 .تقييم الجنسين(. 3102المرتقب . )، أوكسفام وكير (GenCap)القدرات االحتياطية لألجناس مشروع 
69

 .نفسهالمرجع  

 ، من٦١٠٢ آيار/مايو ٦٠تم االسترجاع . كبح صعود دولة الفوضى - اليمن(. ٦١٠٢. )سالزبوري  70

 https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-05-25-yemen-stemming-

rise-of-chaos-state-salisbury.pdf 
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 ٦١٠٢أيلول  /الدولية سبتمبرأوكسفام ©

دي ,اراية  من منظمة أوكسفام تقر مساعد  زوريكا شاكون، فاوستو  لمساعدباوتعترف منظمة أوكسفام . وقد كتب هذه الورقة سومان مودلي

وهو جز  من سلسلة . في إنتاجهريدوت  محمد ساجد، سيلفيا غالي وآنا اجد، ستشوجتاى ، شاهين,ستانفورث ، ريتشارد,بوربريك سانتيس، ستيف

 .من أوراق مكتوبة إلبالغ النقاش العام حول قضايا التنمية والسياسات اإلنسانية

 لمزيد من المعلومات حول القضايا التي أريرت في هذه الورقة يرجى البريد االلكتروني

advocacy@oxfaminternational.org 

 يتم التعريف ، والحمالت، والتعليم، والبحوث، شريطة أنمناصر هذا المنشور هو حق المؤلف ولكن يمكن استخدام النص مجانا ألغراض ال

نسخ في أي ظروف أخرى، أو إلعاد  لل. معهم ألغراض تقييم األرر هستخدام يتم تسجيلاأن كل  نشرويطلب صاحب حق ال. المصدر بالكامل

 إلكترونيبريد .وعات أخرى أو ترجمته أو تعديله، يجب أن تحصل على ترخيص وقد يتم فرض رسوماستخدامها في مطب
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 .في وقت الذهاب لإلعالم صحيحةالمعلومات الوارد  في هذا المنشور 

 لمنظمة أوكسفام الدولية  البريطانية منظمة أوكسفام عن طريق نشر

 ISBN 978-0-85598-772-5  ٦١٠٢في سبتمبر. 

 .، المملكة المتحد OX4 2JYكاولي، أكسفورد،  سميث،جون طريق  أوكسفام،بيت ، البريطانية أوكسفام

 أوكسفام

دولة، وذلك كجز  من حركة عالمية من أجل  ٠١ربطهما معا في أكرر من ت تينتابعة ومنظمتين مراقب ٠١اتحاد دولي يضم  هيأوكسفام 

 www.oxfam.orgيرجى الكتابة إلى أي من وكاالت لمزيد من المعلومات، أو زيار . التغيير، من أجل بنا  مستقبل خال من الظلم والفقر
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Oxfam Japan (www.oxfam.jp) 

Oxfam Mexico (www.oxfammexico.org)  
Oxfam New Zealand (www.oxfam.org.nz)  
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