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شػكػ ػ ػ هر ك ت ػق ػ ػدي ػر
بدايةن نتق ٌدـ بالشكر الجزيل ألضعاا فريق البحث الميداني  /نورية شجاع الدين  -ىدل يعقوب حكمي  -مسعد المغربي  -ضعبده ياسين ىليبي .ك

كل من أجريت معهم المقاببلت ضعلى تعاكنهم كمساىمتهم القيمة إلنجاح ىذه الدراسة بالمعلومات التي ق ٌدموىا  ،كما
نشكر أياان مع جزيل االمتناف ٌ

نق ٌدـ الشكر للمعنيين في صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعمومان  ،كباألخصٌ الذين شاركوا منهم في ىذه الدراسة  ،بما ق ٌدموه من معلومات ضعن المستفيدين

كغير المستفيدين .

كنو ٌد أف نقدـ الشكر كالتقدير الجزيل  ،للجهود القيٌمة كالدضعم كالمساندة  ،التي أسهمت مباشرةن في إنجاح ىذا العمل  ..من و
كل من -:
قدمتو من و
دضعم كمساندة .
 سارة سبنسر (مستشار التنمية االجتماضعية لوزارة التنمية الدكلية البريطانية (دفيد) في اليمن) ضعلى ما ٌ -آجينيسكا ماالكوسكا  ،ك ثػيا شاركؾ  ،ضعلى مساىمتهم الفاضعلة كالمفيدة في مجاؿ البحوث .

 -صامويل زفيونا  ،ك نيكوال جونز  ،ضعلى ما أم ٌدكنا بو من إضافات قيٌمة المق ٌدمة  ،أسهمت في تطوير تصميم الدراسة  ،كاإلطار المنهجي  ،كالذين

استفدنا من دراساتهم السابقة ضعن اليمن في ىذا التقرير.

 -ماكسين مولينوكس ،ك كايندنس ىيذر ،ك سارة سبنسر ،ك إميلي بوسكت ،ك ساـ ركز ،ك سيموف ليو  ،ضعلى مقترحاتهم القيٌمة كإضافاتهم القيٌمة التي

استفدنا منها إلثرا ىذا التقرير.

تم إنجازه بتمويل من كزارة التنمية الدكلية البريطانية (دفيد)  ،كمع ذلك فإ ٌف اآلرا المذكورة  ،كالمعلومات الواردة
كال ب ٌد من اإلشارة إلى أف ىذا التقرير ٌ

 ،ال تعبٌر بالاركرة ضعن موقف الجهة الداضعمة  ،كليست معنيٌة باآلرا التي تامنها التقرير .

يعٓذ يب ٔساء انبحبس نهخًُٛت (أِٔ .د٘ .أ٘)
 - 302طشٚك بالكفشاٚشص – نُذٌ SE81NJ
حهفٌٕ+44 30 (0) 2233 0200 :
فبكس+44 30 (0) 2233 0222 :
www.odi.org.uk
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ٔساء انبحبس نهخًُٛت (أِٔ .د٘ .أ٘) أ انششكبء
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يهخص رُفٛز٘
النقدم التي يحصلوف ضعليها من الحكومة ضعبر
يعرض ىذا التقرير نتائج دراسة ضعن تصورات المجتمع  ،كالفئات المستفيدة من خدمة التحويل
ٌ

صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في اليمن .كىذه الدراسة جزه من مشركع بحث وي ضعالمي  ،تمولو كزارة التنمية الدكلية البريطانية (دفيد) ،أجريت
دراسات مماثلة في أربعة بلداف أخرل لديها برامج نقدية طويلة األجل  ،ىػي  :كينيا  -موزمبيق  -األراضي الفلسطينية المحتلة  -أكغندا.
ه
بالنسبة لليمن ،فقد أجريت الدراسة فقط في يمديريتين من يمحافظتين يمختلفتين  ،ىما مديرية (القاىرة) من محافظة (تعز) كيعتبر س ٌكانها من

"الحار"  ،كمديرية (زبيد) من محافظة (الحديدة) كيصنٌف سكانها من "شبو الحاػر" .كقد اجتمع فريق الدراسة بالمعنيين ضعلى الصعيد
السلطات
الوطني (المسؤكلين كالجهات المانحة)  ،ككذا مع المعنيين في ي
المديريتين ،كمع ضعينة من المستفيدين كغير المستفيدين ،كمن ي
المحليٌة ،كقيادات شابة  ،كناشطين في المجتمع المدني.
كشملت األىداؼ الرئيسة للدراسة ما يلي:


استطبلع آرا كخبرات كتصورات المواطنين المستفيدين من خدمة التحويبلت النقديٌة  ،كغيرىم من غير المستفيدين  ،ألجل ضمانات



بلورة الخبرات كاألفكار كالتصورات من فريق تنفيذ البرامج .



تكوين قاضعدة غنية من البيانات كاألدلة المحكمة ضعلى الموضوضعات البحثية الرئيسيٌة ضعلى يمستول األفراد كاألسرة كالمجتمع  ،تكشف

تنعكس بشكل أفال في السياسات كالبرامج .

عزز الحاجة
الكمي ،كت ٌ
حجم الحاجة للخدمات التي من شأنها أف تكمل أنشطة البرنامج  ،كتحقق الفائدة المنشودة من نتائج المسح ٌ
لحاجة الناس للتغيير .



كالمجتمعات المحليٌة في الرصد كالتقييم التشاركي للبرنامج.
المستفيدين ،ي
تقديم نماذج أفال ضعن كيفية إشراؾ ي

المقاببلت
كألجل تحقيق أىداؼ البحث ،فإف الفريق استخدـ العديد من أدكات كتقنيات البحث النوضعي كالتقييم التشاركي ،كمن ذلك ي
عمقة سوا ه مع ال يمستهدفين الرئيسيين كغيرىم  ،كبإجػرا مناقشات جماضعية مشتركة  ،كمركزة  ،استخدمت فيها أدكات كتقنيات تشاركية
ال يم ٌ

خاصة بالحاالت كاألحداث كتواريخ الحياة  .كقبل البد
كبصريٌة  ،كما جرت دراسة الحالة لكل مستفيد  ،كاستخدمت قوائم معلومات ٌ
أىم القاايا كالمحاكر الرئيسة ال يمح ٌددة ضعلى برنامج البحث
ضعمليان في البحث  ،أجرم تمرين تشاركي للحصوؿ ضعلى المعلومات ،ضعن ٌ
تم جمع البيانات خبلؿ الفترة  21 - 5أيلوؿ  /سبتمبر 2102ـ بواسطة فريقي
الميداني  ،كفقان لمقترحات ي
المستفيدين أنفسهم  .ك ٌ
كتولى الباحث الرئيس قيادة الفريقين الميدانيٌين.
الدراسة ،كقد ٌ
تكوف كل فريق من اثنتين من اإلناث  ،كاثنين من الذكور ٌ ،

النتائج الرئيسة للدراسة -:
الخاصة بحاالت الفقر  ،بأف ارتفاع حجم مستويات المرض  ،فابلن ضعن ارتفاع تكاليف الفحوصات
 .0كشف التحليل األكلي للمعلومات
ٌ

كاألدكية كالعمليات  ،يستدضعي اإلنفػاؽ بشكل كبير ضعلى الحاجة للصحة  .كما اتاح أنها أكبر التحديات التي يواجهها كيعاني منها

الفقرا المستفيدين كغير المستفيدين ،كأنها السبب الرئيس في ارتفاع نسبة الفقر  ،األمر الذم ياطر معو المرضى الفقرا لبيع
ممتلكاتهم كأغراض منازلهم  ،كياطركف لبلقتراض المالي أك لرىن أغلى ما يملكوف ،تحت ضغط الحاجة الفورية للعبلج  ،مع أف
قانوف الرضعاية االجتماضعية يعفي المستفيدين من دفع الخدمات االجتماضعية  ،كفي مقدمة ذلك التعليم كالصحة  ،كىو كضع يعكس
المعقدة كالمجزأة حوؿ توفير خدمات الحماية االجتماضعية.
الترتيبات
ٌ
المؤسسية ي
iii

 .2ىناؾ جهل كبير لدل المستفيدين كغير المستفيدين ضعلى و
حد سوا بالمعلومات الخاصة ضعن الخدمات االجتماضعيٌة  ،كقصور كاضح في
حصولهم ضعلى المعلومات الرسمية ضعن ىذه الخدمات كصعوبة كصولها إليهم  ،كيعتمد الناس ضعادةن بشكل أساسي ضعلى من يعرفونهم من
األقارب كاألصدقا  ،ككذلك ضعبر قياداتهم ال يمجتمعيٌة ،كممثليهم في السلطات المحليٌة  ،أك من أمثالهم من المستفيدين المتقدمين ،
ىذه األسباب كغيرىا من شأنها التأثير بقوة ضعلى رغبات المستفيدين األساسيين في تسجيل أنفسهم ،كيمكن للوساطات كالتحيٌزات
يعرض البسطا
لبعض الحاالت أف تؤثر سلبان ضعلى ح ٌق ي
المستحقين ،كضعلى رغباتهم في التقدـ لبلستفادة منها  ،كمن شأف ذلك أف ٌ
لبلبتزاز .

 .3تواضع حجم المساضعدة النقديٌة الحالية  ،إذ ال يتجاكز المبلغ الذم تستلمو األسرة المكونة من ستة أفراد بالعملة المحلية ما يعادؿ 56
دكالران في الربع  ، 8كىو مبل هغ زىي هد  ،يكاد يكفي لشرا ستة أرغفة خبز فقط في اليوـ  ،كذلك ال يس ٌد حاجة األسرة من الطعاـ ،
المستفيدكف كغير المستفيدين من قلٌة المبالغ المالية الحالية  ،كىي بالنسبة لهم
ناىيك ضعن االحتياجات األساسيٌة األخرل  ،كاشتكى ي

الماسة لها .
"أفال من ال شي " كما يقولوف ،نظران لحاجتهم ٌ

سمى (الاماف االجتماضعي) ضعبر التحويل
المترتبة ضعن ما يحصلوف ضعليو من برنامج المساضعدة النقدية أك ما يي ٌ
أما من حيث اآلثار ي
النقدم  ،كقد ذكر المستفيدكف أف ىذه المبالغ تعتبر خدمة إيجابية  ،كإف كانت قليلة ك محدكدة  ،كقالوا أف مستويات إيجابياتها ضعلى
ٌ
المساضعدات النقديٌة
حياة الناس تتفاكت بحسب مستوياتهم المعيشية كحاجتهم لها  ،فغالبان ما تعتمد األسر الفقيرة محدكدة الدخل ضعلى ي
و
الحديدة) ،إضافةن لذلك تستخدـ مبالغ (الاماف االجتماضعي)
لتغطية كلفة الخدمات األساسية ( مثبلن المياه كالكهربا
بشكل رئيس في ي

خاصة  ،أك لتأمين ما أمكن من الطعاـ مع حلوؿ (شهر
في تغطية نفقات إضافية  ،خصوصان حينما يتزامن تسلٌمهم لها مع مناسبات ٌ
المستفيد ضمانان القتراض الماؿ أك لشرا ما يحتاجو من سل وع ضركرية  ،كقد قالت بعض األرامل أ ٌف ىذه
رمااف)  .كتع ٌد بطاقة ي

المساضعدات النقديٌة ساضعدتهن قليبلن ضعلى تحقيق االستقبلؿ المعيشي ،كقلٌصت من حاجتهن كاضعتمادىن ضعلى الرجاؿ  ،كرأل بعض من

اضعتراؼ بأنهم جزه من المجتمع.
المساضعدات النقديٌة جعلهم يشعركف بأف ذلك
ه
الم ٌ
همشة أف حصولهم ضعلى ىذه ي
الفئات ي

المق ٌدمة من الحكومة ضعبر (صندكؽ الرضعاية
 .4تبيٌن من الدراسة أف ىناؾ ارتفاضعان ملحوظان كمتزايد لطلبات الحصوؿ ضعلى ىذه المساضعدات ي

المستفيدين من مختلف الفئات كال يمستويات  ،كما بدا كاضحان من حجم المنتظرين ضعلى قوائم
االجتماضعية)  ،كتأكد ذلك من حجم ي
تم قبولهم  ،لكنهم لم يحصلوا ضعلى
االنتظار الطويلة نسبيان في جميع المناطق التي تمت زيارتها  ،كلوحظ أف ضعددان من الناس طالما ٌ

لتتم معالجتها  .ىناؾ آخرين من
مرة ؛ كغيرىم كثير ال يزالوف ينتظركف طلباتهم ٌ
المساضعدة النقديٌة بعد  ،كتكرر ذلك أكثر من ٌ
و
ألسباب مختلفة  ،فابلن ضعن أضعدا ود كثيرة
المساضعدات  ،لم ييدرجوا ضمن المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية
المستحقين لهذه ي
ي

المساضعدة النقدية.
من األفراد  ،كاألسر الفقيرة لم يقبلوا بحجة ضعدـ انطباؽ شركط ك معايير القبوؿ ضعليهم ليستح ٌقوا ي

يقر مسؤكلو صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كالداضعموف ضعلى المستول الوطني  ،بأف إمكاناتهم الحالية ال تكفي لمواجهة حاالت طلبات
ٌ .5
االستفادة المتزايدة  ،بسبب انتشار الفقر ضعلى و
نطاؽ كطني  ،أل ٌف الميزانية الحالية ال تكفي لتغطية حاجة حوالي  4مبليين أسرة فقيرة.
كيؤٌكد المسؤكلوف المعنيوف  ،أف األرقاـ المتوفرة حاليان ضعن الفقرا طالبي االستفادة من الخدمة أضعلى من ما ىو متوفر  ،خصوصان بعد
8

األقل أفرادان تحصل ضعلى نصف ىذا المبلغ  ،كالمقصود بالربع  :ثبلثة أشهر
األسر ٌ

iv

لحة التي نجمت ضعن
الم ٌ
االزمة التي شهدتها اليمن ضعاـ 2100ـ  ،كقد أفرزت ىذه الظركؼ التي ضعصفت بالببلد ضعدد من األكلويات ي

و
بشكل ضعاـ  ،ال سيما نظاـ التحويبلت
ىذه األزمات  ،كبات من أكلويات الحوار السياسي الوطني تحسين خدمات الرضعاية االجتماضعية
النقديٌة .
توصل إليها كذكرت أضعبله  ،اقترح الباحثوف التوصيات ذات األكلوية  ،استنادان إلى كجهات نظر
تم ال ٌ
كضعلى ضو النتائج الرئيسة التي ٌ
مختلفة من أفراد العينة المشاركة في ىذه الدراسة  ،كاألدلػة التي تم جمعها  ،كتتلخص ىذه المقترحات كالتوصيات  ،فيما يلي -:
 .0تسهيل الحصوؿ إلى المعلومات الخاصة بخدمات برنامج المساضعدة النقدية التابع لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية بمختلف المستويات ،
كذلك بتفعيل كسائل كقنوات اتصاؿ فعالة كمناسبة  ،مع ضركرة كضع كتنفيذ استراتيجية االتصاالت الخاصة بالصندكؽ لزيادة الوضعي ،
الخاصة بنظاـ المساضعدات
خصصة للتنمية االجتماضعية ،كال سيما
ٌ
الم ٌ
ككذلك تصحيح المفاىيم الخاطئة ،ككذلك الدضعوة لزيادة الموارد ي
النقدية .مع األخذ بعين االضعتبار الحاجة للقنوات األكثر مبل مة للوصوؿ إلى األكثر استحقاقان ،كخصوصان الذين يعيشوف في المناطق

المعزكلة ،كيعيشوف ظركؼ التهميش ،كالجهل كاألمية ،ككذلك النسا البلتي بدكف ضعائل " .كفي ىذا السياؽ نقترح أف تنظٌم إدارة
المديريات اجتماضعات دكريٌة يمجتمعيٌة -للرجاؿ كالنسا بشكل منفصل -لتقديم
المسؤكلين ضعن صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في ي
المزيد من المعلومات ذات الصلة".
 .2أف يقوـ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كبإضعداد آلية مناسبة للتعريف بسياسة الصندكؽ ،كخدماتو كمعايير استحقاؽ الحاالت ،كلتسهيل
إمكانية استقباؿ التظلٌمات ،لئلسهاـ في كسر الحواجز بين إدارة الصندكؽ كالجمهور العاـ.
 .3يتعيٌن ضعلى مؤسسة الرئاسة كمعها رئاسة الوزرا  ،ككزارة المالية العمل ضعلى زيادة موارد المساضعدات النقديٌة لتوسيع دائرة المستفيدين
منها  ،خصوصان األسر الفقيرة ال سيما األكثر أفرادان  ،كذلك باستخداـ معايير العوز كالفقر بصورة أكثر منهجية  ،لتشمل األكثر ضعرضة
المهمشين ،كالمجموضعات التي ال تعيش استقراران معيشيان كاقتصاديان ،مثل الشباب من
للفقر المدقع كالعوز (ضعلى سبيل المثاؿ فئة
ٌ
األسر الفقيرة ،كاألسر ذات الدخل المحدكد  ،كاألش ٌد فقران ) تفعيل ىذه المعايير من شأنو تحقيق الشفافية في اإلستهداؼ.
 .4كما ينبغي ضعلى الحكومة المركزيٌة تقديم المزيد من الدضعم لزيادة حجم المساضعدات النقدية نظران الرتفاع مستويات الفقر ،كالتاخم،
كلمواجهة آثار االضطرابات السياسية األخيرة  ،كالتي ألقت بظبللها السلبية ضعلى حياة الناس  ،خصوصان ذكم الدخل المحدكد
كاألشد فقران األكثر أفرادان .
 .5يتعيٌن ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أف يقوـ بمراجعة كتحديث المعايير الحالية لبلستهداؼ  ،كفقان لتفاىمات كاتفاقات جرت بين
الجهات المانحة ممثلة باالتحاد األكركبي كالبنك الدكلي  ،كبين الحكومة اليمنية ممثلة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعية  ،بحيث يشمل
ىذا التطور كافة المحافظات كمختلف مناطق الجمهورية .
 .6ضركرة تنسيق مسؤكلي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مع غيرىم من مقدمي الخدمات االجتماضعية  ،ال سيما المكاتب الحكوميٌة ضعلى
(التسرب من المدارس مثبلن قد يكوف نتيجة لتغيٌب المدرسين ،كقد
مستول المنطقة (التعليم ،الصحة ،المياه ،إلخ) ،لتحديد الثغرات
ٌ

v

تكوف مشاكل الصحة اإلنجابية نتيجة لعدـ كجود قاببلت المجتمع  ،كما إلى ذلك).
فيمكن لاماف نجاح خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تفعيل االضعفا ات من الرسوـ بهدؼ تحسين فرص االستفادة  ،كيتطلب
ذلك التنسيق مع الجهات كالمنظمات المدنية غير الحكومية المحليٌة كالدكلية العاملة في المجتمعات المحليٌة  ،مع األخذ في
االضعتبار أف ىذا التنسيق قد يحتاج زياد نة من الموارد البشرية كالمالية ضعلى الصعيد المحلي ،ك كذلك أىمية التكامل بين الدضعم الكامل
من قبل صندكؽ الرضعاية كالتنسيق المطلوب من الوزارات المعنية.
 .7يتعيٌن ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية قيادة التنسيق بين القطاضعات الخدمية  ،لتعزيز فرص الحصوؿ ضعلى فرص ضعمل  ،لتحسين
مستول الدخل  ،كذلك من خبلؿ برامج متكاملة  ،كاالستفادة من مبادرات القطاع العاـ أك الخاص الهادفة لتحسين دخل
المستفيدين ،كتعزيز أكضاضعهم  ،كإتاحة مجموضعة من األنشطة التكميلية اإلضافية التي تتناسب مع الواقع المعاش للمستفيدين( ،مثبلن
ي
النسا البلتي بدكف ضعائل).

 .8ال ب ٌد أف تدضعم الحكومة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لمعالجة  271،111حالة غير مستحقة تستفيد حاليان من المساضعدات النقدية،
يوفر موارد كفرص يمكن لمن ىم ضعلى قائمة االنتظار لخدمات برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية منذ سنوات  ،كتنفيذ ذلك
كىذا قد ٌ
يقوض مصداقية صندكؽ الرضعاية
سيعطي إشارات كاضحة ضعلى أف الحكومة اليمنية
ٌ
ستصحح األخطا السابقة  ،ألف استمرار األخطا ٌ
االجتماضعية في االستهداؼ.

 .9يمكن تحسين نظاـ المساضعدات النقدية  ،من خبلؿ -:
ا .تحسين نظاـ تسليم المساضعدات النقدية بشكل منتظم ضعلى أساس ربع سنوم  ،كاألمر يستدضعي أف تعمل كزارة المالية ضعلى
ضماف توصيل كتحويل المستحقات المالية في الوقت المناسب

للمستحقين ،ضعلى أف يتم اختيارىم بشفافية كفقان لقدراتهم ككفا اتهم
ب .االستعانة بوسطا للقياـ ٌ
بمهمة توصيل المساضعدات الماليٌة ي
كنزاىتهم  ،بحيث تكوف العقود المبرمة معهم كاضحة كمحددة للتنفيذ  ،مع كجود رقابة من قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،
كاالىتماـ بشكاكل كتظلمات المستفيدين  ،كاالستفادة من معلوماتهم .

يهتموا مباشرنة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعية كما يقوـ بو من خدمات في مجاؿ الاماف االجتماضعي
 .01ضعلى الحكومة كالجهات المانحة أف ٌ
 ،كتفعيل مبدأ الرقابة كالرصد كالتقييم كالمسا لة  ،كال مركزية القرار  ،كالدضعوة إلى توسيع نطاؽ الرضعاية االجتماضعية  ،كتطوير النظم

المالية كاإلدارية .
 .00يحتاج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إلنشا نظاـ معلوماتي شامل  ،بحاجة لنظاـ اإلدارة اإللكتركنية  ،لتسهيل آلية تسجيل كرصد جميع
المستفيدين من برامج الرضعاية االجتماضعية  ،كىذا يتطلب الدضعم المالي من كزارة المالية  ،فابلن ضعن التعاكف من جهات كمنظمات
حكومية كمدنية تدضعم برامج الرضعاية االجتماضعية األخرل.
 .02إضعداد جدكؿ تعاكني للعمل ضعلى تعزيز الرضعاية االجتماضعية الشاملة  ،باضعتبارىا مفتاح للتماسك االجتماضعي كاالستقرار ،كيمكن
لمجموضعة المانحين الحالية أف تكوف نقطة انطبلؽ لهذا البرنامج التعاكني.
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كتصور ضعلى أنها مجموضعة من التدخبلت  ،التي تهدؼ للح ٌد من الفقر  ،كالاعف  ،كالمخاطر ،
الرضعاية االجتماضعية ىي األكثر شيوضعان ٌ ،
كالقاا ضعلى ذلك  ،كيمكن تنفيذ مثل ىذه التدخبلت من قبل الدكلة  ،كمن جهات فاضعلة غير الحكومية (المجتمع المدني أك الجمعيات
المجتمعية كاألفراد.
المبادرات ي
الخيرية)  ،منظمات الدينية) ،ككذلك من قبل القطاع الخاص كمن خبلؿ ي

مهمة لمواجهة الفقر في البلداف
ضعلى مدل العقد كنصف العقد الذم ماى بالتحديد جا ت الرضعاية االجتماضعية استجابة للسياسات ال ٌ
النامية  ،كقد أثبتت أرقاـ كبيانات اإلنجاز في مجاؿ الرضعاية االجتماضعية تزايد اآلثار اإليجابية في الح ٌد من الفقر ( ...أرنولد كآخركف،

2100ـ).
درع ضعازؿ
كبشكل أكثر تحديدان فمنذ العاـ 2118ـ  ،كنتيجةن لؤلزمات االقتصادية كالغذائية  ،برزت المزيد من أنشطة الرضعاية االجتماضعية ك و
ضد الصدمات االقتصادية الحادة  ،كلمكافحة الفقر المزمن المتواصل  ،ال سيما بين الفئات السكانية الاعيفة (جونز كآخركف.)2101 ،
في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا  ،العديد من البلداف لديها تاريخ طويل من الحماية االجتماضعية ،الناجمة إلى حد كبير ضعن أحكاـ
الخيرية اإلسبلمية ،جنبا إلى جنب مع ذكم القربى القائمة ضعلى آليات الحماية االجتماضعية غير الرسمية (ماركوس كآخركف . )2100
كضعت معظم حكومات ما بعد االستقبلؿ نصب أضعينها شؤكف التأمين االجتماضعي كاإلضعانات الغذائية  ،كبرامج المساضعدة االجتماضعية  ،كقد
اىتمت أفقر بلداف المنطقة بوضع برامج التطوير كاستحدثت الصناديق االجتماضعية  ،ما بين 0981ـ ك 0991ـ  ،كق ٌدمت ضعدد اإلضعانات
ظل التدىور المستشرم إقتصاديان
خصصت للتخفيف من ح ٌدة الفقر ٌ ،
النقدية ضمن برامج غير رسميٌة للحماية االجتماضعية ٌ
خاصة في ٌ
كاجتماضعيان  ،ككذلك كاف الحاؿ ضعن نشأة برامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في اليمن  ،كالذم ىو موضوع ىذه الدراسة.
معظم السياسات كالبرامج ركزت االىتماـ ضعلى شبكة الرضعاية االجتماضعية (تجانس الدخل  ،كاالستهبلؾ) ،كأحيانان مع استهداؼ محدكد
هم  ،إال أف االىتماـ بالرضعاية االجتماضعية تجاكز في الفترة األخيرة مسألة الرضعاية  ،إلى معالجة األسباب
أمر يم ه
للفئات الفقيرة  ،كمع أف ىذا ه
جرد األضعراض .
طويلة األمد المؤ ٌدية للفقر ،كلم يقتصر األمر ضعلى يم ٌ

'التحوؿ' ،من حيث إمكانية تحقيقو في مجاؿ الرضعاية
أىم أىداؼ الرؤية
ٌ
فإف التركيز ضعلى توفير بعض الدضعم للح ٌد من الفقر يبقى من ٌ
يتم بعد كضعها موضع التنفيذ.
االجتماضعية  ،لم ٌ
ضعلى سبيل المثاؿ ،كاف ىناؾ اىتماـ محدكد فقط بموضوع ضعدـ المساكاة االجتماضعية (مثل ضعدـ المساكاة بين الجنسين  ،كضعدـ المواطنة

أىم
المتساكية  ،كالتهجير نتيجة الصراع ) ،ككلها ضعوامل تديم الفقر (ديفيرك كآخركف2100 ،ـ) ،كيمكن للحماية االجتماضعية القياـ بدكور ٌ
كمعالجة أكسع للقاايا االجتماضعية ،كالسياسية ،كالفقر ،كالمساىمة في تحقيق التماسك االجتماضعي (دفيد 2100ـ) ك كذلك لمشاكل
الشباب الفقرا .
توجو العاـ للحكومة ،فابلن ضعن كونو من أىداؼ اإلنمائية األلفية لليمن ،كفقان لخطة تنموية
كتوسيع نطاؽ الحماية االجتماضعية يأتي في سياؽ ال ٌ
الخاصة بالفترة 2100ـ 2105 -ـ (الحكومة اليمنية ،)2100 ،كالتي تأتي امتدادان لخطة الح ٌد من الفقر للفترة
تهدؼ للح ٌد من الفقر
ٌ

2116ـ 2101-ـ .

كتعزيز الحماية االجتماضعية أحد األكلويات األربع للبرنامج االستثمارم العاـ  ،كتهدؼ إلى دضعم تنفيذ خطة مكافحة الفقر  ،نظران لعدد برامج
ط المتابعة كاالىتماـ
الحماية االجتماضعية في اليمن كقدرتها ضعلى اإلسهاـ في تحسين حياة المواطنين  ،كذلك من أىم البرامج التي ال تزاؿ مح ٌ
 ،خصوصان من الجهات المانحة.
2

المستفيدين كغير المستفيدين  ،كالمسؤكلين ضعن التحويبلت النقدية ،
ىذه الدراسة ىي جز من دراسة متعددة البلداف الستكشاؼ ٌ
تصورات ي

كألجل تكوين صورة شاملة لآلرا الفردية كاألسرية كالمجتمعية  ،كالخبرات كالتصورات ضعن برنامج التحويبلت النقدية ،بد ان من التصميم
كالتنفيذ كاآلثار كالنتائج .
تم تصميم البحث بعد استعراض مستفيض كشامل للمواد الثانوية ،بما في ذلك كثائق البرامج كتقارير التقييم ،كتم جمع البيانات األكلية
كقد ٌ

باستخداـ منهجيات البحث النوضعي ،لتبسيط أية تعقيدات ،اضعتمدت ضعلى سماع المشاركين كإشراكهم ،كشملت المعلومات الجنس كالحالة

االقتصادية  ،كالعمر كالحالة االجتماضعي ... ،كغيرىا من المعلومات التي تخدـ تصميم المشركع كصياغة األىداؼ  ،كجمع البيانات.
عامة  ،لتعزيز الثقة في دراستنا  ،بجمع مختلف كجهات نظر  ،كتمت
سعينا إلتاحة الفرص المختلفة إلشراؾ صناع القرار  ،كالمهنيين  ،كال ٌ
االستفادة من آرا مختلف الفئات كالمستويات لبلستفادة من كجهات نظر الجميع .
كشملت المعلومات التي احتوتهال ىذه الدراسة األفكار كالمفاىيم التي استقيناىا من المستفيدين كغير المستفيدين  ،ككذلك من مصادر
رئيسيٌة ذات ضعبلقة مباشرة كغير مباشرة ببرنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية  ،البرنامج الوحيد في اليمن الذم يق ٌدـ خدمة التحويبلت النقديٌة
غير المشركطة  ،كما نهدؼ بهذه الدراسة لفهم تجارب برنامج المستجيبين  ،كتشمل األبعاد االقتصاديٌة  ،كالنفسيٌة  ،كاالجتماضعيٌة ،
كالسياسيٌة .

التطور  ،كحاليان يستخدـ
كانت بداية ضعمل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ببرنامج التحويبلت النقدية ضعاـ 0996ـ ،كاستمرت في التوسع  ،ك ٌ
البرنامج معايير أكسع لبلستهداؼ  ،ليشمل بخدمتو فئات أكثر من الفقرا  ،كليصل و
لعدد أكثر من األسر اليمنية.
أثٌرت الظركؼ التي ضعاشتها اليمن ضعاـ 2100ـ ضعلى مستول التمويل  ،كخلقت مشاكل في تنفيذ البرنامج  ،كال شك أف ىذه المشاكل
ليستمر البرنامج في تقديم خدماتو للمحتاجين  ،كبالنظر إلى أف الجهات المانحة منخرطة حاليان مع الحكومة
كالعوائق تحتاج إلى حلوؿ
ٌ
المستفيدين كآرا ىم ضعن آدا صندكؽ الرضعاية
اليمنية لتعزيز البرنامج  ،فالنتائج التي توصل إليها ىذا التقرير ىي كقتيٌة  ،ألنها تق ٌدـ ٌ
تصورات ي
يتم لتطوير كتحسين مستواه  ،بحيث تبلمس آرا ىم احتياج البرنامج للتطوير  ،كما يحتاجو من حلوؿ ممكنة .
االجتماضعية حاليان كما ينبغي أف ٌ

أحد جوانب أىمية ىذه الدراسة ىو تامنها كجهات نظر الشباب  ،الذين يشكلوف مجموضعة غير ضعاديٌة  ،خصوصان في اليمن  ،في ضو
ارتفاع معدالت البطالة  ،ضعلى الرغم من أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ال يستهدؼ ضعلى كجو التحديد الشباب  ،إال أف الشباب كالنسا ىم
كثير منهم يواجهوف العديد من نقاط الاعف.
العناصر الفاضعلة المهمة في المجتمع  ،ك ه

المهم أف نفهم ما الذم يمكن
يحاكؿ الشباب ضعلى نح وو متزايد لجعل صوتهم مسموضعان  ،كما رأينا خبلؿ ثورة 2100ـ  ،كلذلك فمن ي
المهمة من السكاف  ،ككيف سيقوـ بذلك ؟.
لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية أف يقوـ بو من لتقديم الدضعم لهذه الفئة ٌ
ىذه الدراسة ىي جز من مشركع أكسع للبحوث النوضعيٌة أجريت في خمس دكؿ ىي ( كينيا  -موزمبيق  -األراضي الفلسطينية المحتلة –

أكغندا  -اليمن ) من قبل (معهد ما كرا البحار للتنمية) بالشراكة مع فرؽ ميدانية محليٌة  ،برضعاية حكومة المملكة المتحدة للتنمية الدكلية

(دفيد) .بالنسبة لليمن  ،فقد ن ٌفذت الدراسة بالشراكة بين (معهد ما كرا البحار للتنمية) ك(مؤسسة التفاضعل في التنمية) ،كىو معهد بحوث
متخصص بإجرا البحوث الوطنية .
يمني
ٌ

يتكوف اإلطار العاـ لهذه الدراسة  ،ضعلى النحو التالي  :الباب الثاني لمحة ضعامة ضعن اإلطار المفاىيمي المستخدـ في الدراسة الدكلية  ،الباب

الثالث لمحة ضعن السياؽ اليمني ،بما في ذلك استعراض الخصائص االقتصادية للفقر في اليمن  ،كلمحة ضعن أكجو الاعف التي تواجو بعض
الفئات السكانية التي ىي ذات أىمية خاصة لهذه الدراسة  ،كتعزيزان لمفاىيم الحماية االجتماضعية  ،كيق ٌدـ منهجية الدراسة في الباب الرابع .
1

تم تقديم موجز لتصورات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،
كما يق ٌدـ في الباب الخامس
ه
كصف لمواقع الدراسة كالعيٌنات  ،كفي الباب السادس ٌ
ككيف كصلت إلى ضعناصر أخرل من جدكؿ أضعماؿ الحماية االجتماضعية في اليمن  ،كمن التحديٌات أنو لم يتم تغطية ضعملية التقييمات الخارجية
للبرنامج  .كفى الباب السابع تحليبلت لنتائج البحوث ضعن أكجو الاعف لدل الناس كاستراتيجيات المواجهة  ،في حين يركز الباب الثامن

المستجيبين لتنفيذ البرنامج .
ضعلى تصورات ي

أما الباب التاسع يق ٌدـ ملخصان ضعن استخداـ التحويبلت النقديٌة كآثاره اإليجابية كالسلبية  ،كيتامن الباب العاشر تحليبلن موجزان ضعن الرقابة
كالمسا لة فى البرنامج  ،كأخيران  ،يقدـ الباب الحادم ضعشر بعض األفكار ضعن التوجهات المستقبلية  ،فابلن ضعن بعض التوصيات المتعلقة
بالسياسة العامة.

2

َظشح ػبيـخ نإلطبس انًفبًْٙٛ

2

في سياؽ األزمة الماليٌة العالميٌة الراىنة  ،كفي ضو المناقشات القائمة حوؿ األىداؼ اإلنمائية الدكلية بعد ضعاـ 2105ـ كاألىداؼ اإلنمائية
لؤللفية  ،كينظر بشكل متزايد للحماية االجتماضعية األساسية  ،كليس فقط لمعالجة ارتفاع مستويات المخاطر كالاعف  ،كلكن أياان لتعزيز

العدالة االجتماضعية كفي مقدمتها االندماج االجتماضعي (اللجنة االقتصادية ألفريقيا كآخركف2102 ،ـ).
األدلة المتوفرة بشأف تأثير الحماية االجتماضعية أظهرت إلى و
حد كبير فى التقييمات الكميٌة  ،مدفوضعة من قبل الحكومة كالشركا في التنمية
كالتركيز ضعلى النتائج (دفيد 2100ـ) كمع ذلك ،كشفت المراجعة التي قمنا بها قلة الدراسات كالبحوث الميدانية حوؿ التأثيرات االجتماضعية
تنوع
المهتمة بالحماية بنا ن ضعلى البحوث التشاركية  ،خاصة فيما يتعلق بالديناميكيات داخل األسرة كالمجتمع  ،كاآلثار المعيارية بشأف ٌ
همشة  ،من أجل ىذا كضعت دراستنا ضعلى تصورات المواطنين المستفيدين من برامج التحويبلت النقدية في أفريقيا
الم ٌ
الفئات االجتماضعية ي

(جنوب الصحرا الكبرل) ،كالشرؽ األكسط ،في ىذا القسم نقدـ إطاران مفاىيميان لتقييم مدل الحماية االجتماضعية ،كال سيما التحوالت
المه ٌمشة لتحقيق العدالة االجتماضعية  ،كنحن ىنا نركز ضعلى تحديد إطار يمعيٌن
االجتماضعية ،كيمكن التطرؽ لمختلف المجموضعات االجتماضعيٌة ي
للحماية االجتماضعية ،كالعدالة االجتماضعية  ،بعناصرىا كأشكالها المختلفة ،بما في ذلك فهم متعمق لػ ػ:



الطابع المتعدد  ،كأبعاد الخطر  ،كالاعف .



أىمية الهيكلة كالتخطيط للسياسيات االقتصادية المبرمجة ضعلى المستول الوطني.



المحلي.
المستول
برامج تشغيل ذات تأثيرات ضعلى ي
ٌ

2.1

انطجٛؼخ انًزؼذدح األثؼبد نهخطش ٔانضؼف

طبيعة الفقر كالاعف معقدة متعددة األبعاد كاآلثار (أنظر الشكل  .)0األسر الفقيرة تواجو مجموضعة من المخاطر المترابطة للغاية في

االقتصاد الكلي  ،كالمتوسط كالجزئي ،بما في ذلك الصدمات االقتصادية االجتماضعيٌة ،كالسياسيٌة ،كالبيئية ،كالصحيٌة (انظر الجدكؿ.)0
كتؤكد الفهم الدقيق للتجارب االجتماضعية المختلفة للفقر كالاعف  ،كىذا يعتبر أمران طبيعيان كحيويان من أجل تصميم كتنفيذ برامج فعالة
للحماية االجتماضعية  ،للتخلص من الفقر  ،كيساىم في تحقيق العدالة االجتماضعية.

 .1جذٔل  :8أيثهت عٍ مصادر المخاطر  ،كيسخٕٚبث الاعف

المستول الدكلي

المستول الوطني
 ضعدـ االستقرار االجتماضعي بسبب ارتفاع نسبة

االقتصاد

 األزمة المالية العالمية

المستول المحلي
 انعداـ األمن الوظيفي للعماؿ ذكم المهارات
المنخفاة

البطالة

 انعداـ المساكاة األسرية للحصوؿ ضعلى األصوؿ



 تآكل رأس الماؿ المجتمعي ،كأشكاؿ الحماية

 كبر حجم األسر كضعدـ المساكاة األسرية كالتفكك

االنتاجية كاألرض ،كالحقوؽ كالواجبات

السياسة



التغير الديموغرافي



الهجػ ػ ػ ػ ػ ػػرة



الصراع كالعنف



تغير المناخ

(رازافي )2102

االجتماضعية الغير رسمية مع ارتفاع تكاليف رضعاية

كبار السن الذين يعتمدكف فى الرفاة ضعلى

العبلقات االجتماضعية (منظمة العمل الدكلية

التوتر األسرم نظران لندرة المشاركة االقتصادية ك
استراتيجيات مواجهة المخاطر (ىاربر )2102

 كالعنف األسرم مع آثار حادة خاصة ضعلى ذكم

اإلضعاقة الذين غالبان ما يعتمدكف ضعلى الرضعاية كالدضعم
األسرم( .ماريوت )2117

)2100

البيئة
الصحة



التلوث البيئي

 الهجرة ذات الصلة بالمناخ كالتغير البيئي يمكن

أف تاع ضغوط اقتصادية كبيئية كبنية تحتية ذات
صلة بالمجتمعات المايفة (كيت )2113

 انتشار األمراض المزمنة

 األكضاع الهرمية داخل المجتمعات يمكن أف تح ٌد
من الحصوؿ ضعلى الرضعاية الصحية كالمعلومات

 ارتفاع نسبة المعمرين
 اإلضعاقة المرتبطة بالشيخوخة

الصحية العامة المتعلقة بالفئات المهمشة

80

 تفاقم ىشاشة األسرة اقتصاديان نتيجة انخفاظ

المحاصيل الزراضعية كالتعرض للكوارث الطبيعية .

(فازنجو )2117


فقداف المعيل للمقدرة االنتاجية ،كالتكاليف
المستمرة للرضعاية من حيث الوقت كالموارد

حتى اآلف ،كضعت برامج الحماية االجتماضعية بتركيز متزايد ضعلى األزمات االقتصادية كالفقر المزمن  ،كما يتزايد االىتماـ نحو مخاطر

المتأصلة كالتمييز ضعلى أساس الجنس ،أك العرؽ ،أك اللجو  ،باكلش كآخركف2101 ،ـ؛ ىولمز
السياسات االجتماضعية ،كمواطن الاعف
ٌ

كجونز2119 ،ـ؛ مولينو2117،ـ؛ ساباتس كيلر ككايت2113،ـ ،ديفيرك كساباتس كيلر 2114ـ ،جميعهم أكدكا ضعلى التحوؿ إلى

"الحماية االجتماضعية" كبرامج تعالج اإلنصاؼ كالعدالة االجتماضعية كالتمكين ككذلك االحتياجات المادية التي تمثل تحوالن محوريان للمفاىيم

حوؿ الطريقة التي نفكر بها للحماية االجتماضعية ،كيمكن تعزيز ىذه التحوالت مباشرة من خبلؿ تصميم البرامج ،كتنفيذىا ،كييمكن ربطها
بتدخبلت تكميلية ،بما في ذلك حمبلت التوضعية بالحقوؽ كتغيير السلوكيات ،كالتغيير ضعبر جهود االتصاالت ،كتدابير العدالة االجتماضعية مثل
تمرير كإنفاذ التشريعات غير التمييزية (جونز كآخركف 2100ـ).
 .1الشكل  :1انضعف ٔانًخبطش يخعذدة األبعبد ٔانسٛبلبث

2.2

انًسذداد انٓٛكهٛخ

إف إمكانيات الحماية االجتماضعية لتحقيق نتائج العدالة االجتماضعية (الرفاىية المتعددة األبعاد أنظر المناقشة أدناه) ،يتأثر أكثر الفئات تهميشا
في أم مجتمع من قبل مجموضعة من العوامل الهيكلية ضعلى المستويين الوطني ،كالدكلي (أنظر الشكل ،)2التي توفر المحددات من أجل أنواع
السياسات كالبرامج التي قد تكوف ممكنة في سياؽ و
بلد معين.

و
مستويات ضع ٌدة  ،كبصورة رئيسية ضعبر الفرص كاإلمكانات
أكالن  -:برامج اقتصادية منتجة كمتعددة تشكل فرص للحماية االجتماضعية ضعلى
درة للدخل كاستراتيجيات
ضعامل مهم ،سيما فيما يتعلق باإلرتباط كالتكامل مع الفرص ال يم ٌ
المتاحة  ،كتكوين سوؽ العمل ىو أياان ه
الصرؼ.

ثانيان  -:الرضعاية اإلقتصادية (التنوع الخاصة بكل بلد من مقدمي الخدمات من القطاع األسرم كالدكلة كالقطاع الخاص من الرضعاية سوا
لنوع ما من
بالعمل مدفوع األجر أك ال) يلعب دكران ىامان في تشكيل الطلب ضعلى الحماية االجتماضعية  ،ككذلك الوجود كاالستحقاؽ و
الحماية (مولينو2119 ،ـ).
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المؤسسات االجتماضعية " مجموضعة القوانين الرسمية كغير الرسمية كالقواضعد كالممارسات التي تشكل السلوؾ االجتماضعي" ،أياان لها
ثالثان -:
ٌ
تعزز
تأثير كبير ضعلى نتائج التنمية (جونز كآخركف2101 ،ـ) .كيمكن أف يكوف تمكين األضعماؿ الفردية كالجماضعية ،أك أنها يمكن أف ٌ

ضعدـ المساكاة كالتمييز كاالستبعاد (مولينو2119 ،ـ).

أخيران  -:إف مختلف األطر القانونية كالمعايير الدكلية قدمت التزامات كاضحة للمساضعدة االجتماضعية كالحماية االجتماضعية ،كذلك لاماف
الح ٌد األدنى من المعايير األساسية لرفاه الفئات األكثر تهميشان في المجتمع.

2.3

رأثٛشاد انغٛبعخ االلزصبدٚخ

"ديناميكيات السياسة االقتصادية الوطنية ىي أياان مفتاح ،كالفقر كالاعف ىي سياسية في طبيعتها ،بالنسبة للفئات الفقيرة المزمنة كاألكثر

السياسي قد يكوف الطريق إلى نتائج أفال للتنمية"(ىيكي
ضعفان ،كالذين ىم األقل احتماالن لبلستفادة من النمو االقتصادم ،كالتغيير
ٌ
كبراكنج2115 ،ـ) .كمع ذلك ،كحتى كقت قريب جدان" ،اضعتمد سياسة اتخاذ القرارات ضعن الحماية اإلجتماضعية ضعلى االضعتبارات االقتصادية،
كليس منهجان سياسيان أكثر مناسبة للسياؽ كاإلستدامة" (ىيكي2117 ،ـ).

السياسيوف االقتصاديوف ضعرفوا أف نتائج سياسة البرامج التنموية ىي ضعملية ت تامن التفاكض بين األطراؼ الفاضعلة في الدكلة كالمجتمع
كالتفاضعبلت بين المؤسسات الرسمية كغير الرسمية (كىلمكي كليفيتسكي ،)2114 ،كبالتالي ،فإف إطار ىذا البحث يشمل المؤسسات

السياسية  ،كالمصالح كاألفكار ذات الصلة بالحماية االجتماضعية كسياساتها.

المؤسسات
ٌ

أكالن  -:النظر في إدخاؿ الحيوية أك توسيع نطاؽ المساضعدة االجتماضعية ىو قدرة الدكلة ضعلى تعبئة األمواؿ كالموارد األخرل.
(بارينتوس ك زارازكا 2100ـ) .في تقييمها ل لقدرة ضعلى تحمل تكاليف التجارة في الخدمات ،كزارة التنمية الدكلية (2100ـ) تؤكد انو ضعندما
قرر إحدل الحكومات أف تستثمر في اإلنفاؽ ضعلى التحويبلت النقدية ،ضعادة ضمن الميزانية العامة لمجموضعة كاسعة من القطاضعات ،تعكس
تٌ
األحكاـ المتعلقة بالمزايا النسبية ( ،ضعلى سبيل المثاؿ قيمة للماؿ أك المكاسب السياسية مثل شرضعية الدكلة) ،لتحقيق أألىداؼ االقتصادية

كاالجتماضعية بشكل أكسع.

ثانيان  -:محدكدية القدرات المؤسسيٌة يمثٌل تحديان كبيران لبد تنفيذ برامج الحماية اإلجتماضعية في معظم البلداف التي فيها الدخل يمنخفض،
كضعلى مستويات ضع ٌدة من الدخل في جميع مراحل الفقر  ،بدأ من تقييم القابلية للتأثر بالمخاطر ك كتنفيذ ك تصميم سياسات خاصة ،ك حتى
الوصوؿ لمراحل الرصد كالتقييم لؤلثر( .بارينتوس ك ىولم2118 ،ـ).

الت البل مركزية كسيلةن لتاييق
في سياقات متعددة  ،تجعل البلمركزية الصورة أكثر تعقيدان  ،في حين أف استراتيجيات الح ٌد من الفقر ف ٌ
مؤسسات ضعيفة
الفجوة بين المواطنين المحليٌين كبين الحكومة المركزية ،كضعززت من المسا لة ،كفي الممارسة العملية كثيران ما توكل إلى ٌ
يقوض
المناىاة للتمييز كاألحكاـ ذات العبلقة بالبرامج (مكافحة الفقر 2118ـ) ،كىذا يمكن أف ٌ
محدكدة المعارؼ ضعن التشريعات ي
قوم ( .ىولمز كجونز ،سيصدر قريبان).
المتاحة لعقد اجتماضعي ٌ
تدريجيان تصميم البرامج كالفرص ي

القوم جزي ال يتجزأ من تقييم أثر برامج الحماية االجتماضعية ،كلكن ىناؾ تباين كاسع في أنماط الرصد كالتقييم
كأخيران  -:إف الرصد كالتقييم
ٌ

المفصلة ،ال سيما فيما يتعلق بالتفاضعل في اطار
لمحدكدية توافر البيانات
ٌ
في مختلف البلداف كالمناطق ،ك ىناؾ أياان تح ٌديات كبيرة نتيجة ى

المنزؿ كاالسرة ك كديناميكيٌة التفاضعل في اطار المجتمع (ىولمز كجونز2100 ،ـ؛ مولينو2117ـ).

االىتماـ
ضعدد من العوامل في رسم سياسة الحماية االجتماضعية كالبرمجة ،كفي إطارنا النظرم ،نسلط الاو ضعلى ثبلثة ضعناصر أساسية ،ىي
تشارؾ ي
بالتحديد -:
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 .0الحكومات الوطنية  :شواىد من دكؿ ضعديدة تقترح التنافس في اىتماـ االدارات الحكومية  ،كسمة مشتركة بين برامج الحماية
يتم إحبلؿ البرامج ضمن برامج الوزارة المسؤكلة ضعن التنمية االجتماضعية ،مع
االجتماضعية (ىاغن زانكر كىولمز2102 ،ـ) ،كثيران ما ٌ
محدكدية في امكانية الوزارات الرئيسة ضعلى الكلفة ك التدخل مثل المالية كالتخطيط.
 .2شركا التنمية  :ضعلى غرار "التوترات فى اىتماـ االدارات الحكومية" نجد نفس االشكاؿ ينعكس في كثير من األحياف في نهج
شركا التنمية في الحماية االجتماضعية ،يزيد مثبل تأكيد ككاالت األمم المتحدة كالمنظمات الدكلية غير الحكومية ضعلى النهج القائم
ضعلى الحقوؽ ،يزداد ركيز شركا التنمية ضعلى النهج القائم ضعلى أساس نتائج المساضعدات كقيمة الدضعم المقدـ.
 .3المجتمع المدني :مصالح المجتمع المدني في تعزيز الحماية االجتماضعية ،ككيفية بلورة ىذه المصالح ،ىي أياان حاسمة ،كنظران
النعزاؿ الجماضعات المستبعدة اجتماضعيان ،كتعبئتهم حوؿ المصالح الذاتية المح ٌددة ،التي غالبان ما تدضعمها كسطا المنظمات غير
الحكومية ،كىو شرط مسبق لمشاركتها في بنا العقد االجتماضعي (كبير2101 ،ـ) ،كمع ذلك ،فإف معظم الحكومات كشركا التنمية
يواصلوف التعامل مع منظمات المجتمع المدني( كشركا صغار من الباطن أك مق ٌدمي الخدمات ،كىناؾ قصص نجاح ضعدد قليل من
التعبئة الفعالة حوؿ الحماية االجتماضعية ضعلى المستول الوطني (ديفيرككس2101 ،ـ).

األفكار
المؤسسية كالمصالح ،بل يشمل أياان األفكار التي تؤ ٌدم التخاذ القرار  ،كىذا
ال تقتصر التأثيرات ضعلى السياسة االقتصادية كالقدرات
ٌ
بالتأكيد ىو الحاؿ مع الحماية االجتماضعية ،حيث النظم الوطنية المتباينة تعكس مجموضعة كاسعة من األفكار حوؿ الفقر كالاعف كاألسباب
الكامنة كرا ه  ،فابلن ضعن الغرض من الحماية االجتماضعية كدكر المواطنين كالحكومة (ىيكي 2119ـ) ،يقوؿ أف مفهوـ ضعقد الدكلة كالمواطن

خاصة األكثر ضعفان ،ككذلك الحقوؽ كالمسؤكليات ضعلى المواطنين
يساضعد في الكشف ضعن األسس الفلسفية لدضعم الدكلة تجاه مواطنيهاٌ ،
تجاه الدكلة  ،كمع ذلك كضعلى الرغم من الحاجة القوية لتكوف الحماية االجتماضعية في القانوف الدكلي ح ٌق من حقوؽ اإلنساف األساسية ،إال
قليل جدان من الدكؿ من تعترؼ بح ٌق التقاضي ضعن حقوؽ الحماية (منها الهند كجنوب أفريقيا كأكركغوام).
أنو حتى اآلف ه

التحوؿ من "التنمية كنشاط الرضعاية إلى سياسة تعترؼ باالحتياجات التنموية األساسية كحقوؽ
كمن الواضح أف ىناؾ بعض كسائل للذىاب في ٌ
المواطنين) (البرنامج اإلنمائي2101 ،ـ) ،في جونز كشاىرخ2102 ،ـ.

تعتبر األسس النظرية التي حددىا ضعد هد من شركا التنمية العالمية ألطر السياسات االجتماضعية حاسمةن أياان ،ألنها غالبان ما تؤ ٌدم إلى تحوالت

في التركيز كالعمل .فمثبلن منظمة العمل الدكلية ،كمنظمتا األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ك االمم المتحدة للمرأة يتناكلوا مفهوـ الحماية
االجتماضعية من"منظور حقوقي) ،بينما البنك الدكلي يتناكلها من حيث "إدارة المخاطر االجتماضعية ،مع شي و من المركنة ينظر إليها ضعلى أنها
مفتاح أداة لتعزيز النمو" ،من و
جانب آخر تركز منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية أكثر ضعلى دكر الحماية االجتماضعية ،كما يمكن أف تقوـ بو

المح ٌددات الهيكلية 2100ـ).
المتأثرة بالصراضعات ) .ي
في تعزيز التماسك االجتماضعي ،خاصة في السياقات ي

 .3انشكم  :3حأثٛش اإللخصبد انسٛبس ٔ ٙف ٙححذٚذ يذٖ ححمٛك انُخبئج ف ٙبُبء انمذساث االَسبَٛت
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عوامل وسٌطة تؤثر على القدرات االنسانٌة

سٛبق انسٛبسبث ٔ انحكى عهٗ انًغزٕٖ انٕطُٙ

ششكبء انزًُٛخ

االلخصبد انسٛبس ٙنهحًبٚت االجخًبعٛت

(اسخشاحٛجٛبث انعًم ٔ
االًَبط)

االلخصبد انسٛبس ٙنهحًبٚت االجخًبعٛت
يؤسسبث  ،االْخًبيبث  ٔ ،االفكبس

ثٛئخ انسكى ٔ انزُفٛز

الخصبد انشعبٚت

انخكُٕٚبث

انمٕاَ ٔ ٍٛاالًَبط
انعبنًٛت

يؤسسبث اجخًبعٛت

الخصبد اَخبجٙ

انًغزٕٖ االػهٗ

انًدزًغ انًذَٙ

يمذي ٙخذيبث -

يطبنب- ٍٛ
ببالحخٛبجبث
حمٕٚت حشكت انًسبئهت -
يجبل نهعًهٛبث_

االَظًت انخكبيهٛت –
االعخببساث انًبنٛت  -انمذساث يٕالع انًؤسسبث –
انخمٛٛى ٔ انًخببعت  -انًؤسسبث انمبََٕٛت

االلخصبد انسٛبسٙ

انعمذ االجخًبع ٙب ٍٛانذٔنت ٔ انًٕاطٍ

خٛبساد انغٛبعبد
اسخشاحٛجٛت انحًبٚت  -انخطٕٚش ٔ انخصًٛى ٔ انًخببعت ٔ انخمٛٛى

عٛبق انسكى ػهٗ يغزٕٖ االلبنٛى ٔ انًغزٕٖ انًسهٙ

المستوى المحلً

بشايج انحًبٚت االجخًبعٛت ٔ طشق حُفٛزْب

2.4

انُزبئح ٔانًؤثشاد ػهٗ انًغزٕٖ انًسهٙ

حتى تكوف البرمجة للحماية اإلجتماضعية قابلة للمسا لة كالتحويل ،يجب أف تكوف الهيكلية الوطنية كالتأثيرات السياسية مترابطة اآلثار كالنتائج
بصورة متزايدة  ،كباألخص ضعلى المستول المحلي (الفردم كالعائلي كالمجتمع األكسع) ،نظران لؤلثر التراكمي بين األجياؿ من الاعف
كالمخاطر ،كىو أياان المفتاح للنظر في نتائج سياؽ دكرات حياة الفرد كاألسرة( .مور2115 ،ـ)

نظريات (كبيير 2110ـ) جعلت من آليات التمكين غاية ك كسيلة في حد سوا لتحقيق العدالة االجتماضعية لفائدتها في اإلسهاـ لتنفيذ
المسارات التي من خبللها تتم برمجة الحماية االجتماضعية التي تؤثر في حياة الناس ،بتمكين أفراد قادرين ضعلى اتخاذ خيارات استراتيجية فى

الحياة  ،تتحقق بها كمعها فرص البقا كاالستقرار المعيشي كالوظيفي"الوجود كالعمل") كتتلخص في ثبلثة أبعاد مترابطة ىي-:


الموارد  :االقتصادية ،كالموارد البشرية كاالجتماضعية (بما في ذلك العبلقات) ،التي تعمل ضعلى تعزيز القدرة ضعلى ممارسة االختيار.



الوكالة  :قدرة الفرد ضعلى تحديد أىدافو  ،كالتصرؼ بنا ن ضعليها ،كيشمل ككالة "السلطة الذاتية" ك "السلطة مع االخرين" ،مع أىمية قيمة

القرار الفردم كالجماضعي.
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الموارد كالوكالة معان تشكل قدرات المواطنين المحتمل مشاركتهم في تحقيق اإلنجازات بطرؽ يتحقق بها "الوجود كالعمل" ،كإطار ىذه
اإلنجازات يكمن في سياؽ الرفاىية ك العبلقات (إلى أم مدل يمكن للناس التواصل مع اآلخرين لتحقيق أىدافهم) ،كالرفاه (تتجسد
في المعاني التي تجعل الشعب مرتبط باألىداؼ التي أنجزىا) (جونز كسومنر2100 ،ـ).

كلتحقيق العدالة االجتماضعية ،يجب أف تتجاكز برامج الحماية االجتماضعية رتابة الرسميات ،كتسعى إلى تمكين األفراد كالجماضعات بإنها كافة
أشكاؿ التمييز ،كيمكن تصميم برامج لتعزيز التمكين ،مما يساضعد ضعلى الح ٌد من ممارسات التمييز بين أفراد األسرة المتنوضعة ،ككذلك بين
مختلف الفئات االجتماضعية في إطار المجتمع المحلي ،كال ب ٌد أف يراضعي تصميم البرنامج ،دكاضعي االستهداؼ ،كبالتالي ينبغي تنفيذ نظاـ

حساسة في العبلقات المجتمعية ،تجنٌب أسباب التوترات القائمة داخل الفئات االجتماضعية،
يراضعي الخصوصيات العائلية ،كمراضعاة الفركؽ ال ٌ

كتحديد معايير متعددة تراضعي ضعند الاركرة الحاجة لئلدماج (مركز بحوث الفقر المزمن .)48 :2118 ،
3

انشكم  :2انخأثٛشاث عهٗ انًسخٕٖ انًحهٔ ،ٙيٕالع انخأثٛش َٔخبئج انعذانت االجخًبعٛت

في كصفنا لئلطار المفاىيمي قمنا بتقسيمو إلى أقساـ يمختلفة ،كتم ايااحها في االجزا المختلفة في التقرير ،كما يتاح في الملحق ،0
كضعلى سبيل المثاؿ ،السياؽ القطرم يتناكؿ األبعاد الهيكلية ،كالسياسة االقتصادية األكسع كمدخل للتهيئة لمناقشة مكونات برنامج

المساضعدات النقدية (مناقشات الحكم كالمسا لة ،الحكم كبيئة التنفيذ ،مناقشات الديناميكيات كتأثيرىا ضعلى الفرد  ،األسرة كالمجتمع ك

المستول المحلي ،لتصب نتائجها النهائية لمصلحة العدالة االجتماضعية (الفردية كالجماضعية) ،كمعالجة االقصا .
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4

انغٛبق انًُٙٛ

يقدـ ىذا القسم لمحة ضعامة ضعن السياؽ الحالي في اليمن ،مع التركيز بصفة خاصة ضعلى اقتصادىا الكلي ،ضعن كاقع الفقر ،كبعض النماذج
ضعن الفئات الاعيفة ،كمنها فئة الشباب.

4.1

انغٛبق انؼبو

يبلغ ضعدد سكاف اليمن أكثر من  24مليوف ( :49إناث ك :50ذكور)  ،2كىي إحدل أقل البلداف نموان في العالم ،كىي األكثر فقران في

منطقة الشرؽ األكسط ،كنصيب الفرد من الناتج المحلي لم يتجاكز  0،360دكالران في 2100ـ كفقان لبيانات البنك الدكلي .3
في كقت مبكر  ،تحديدان ضعاـ 0991ـ  ،شهدت اليمن صعوبات اقتصادية حا ٌدة ناتجة جزئيان ضعن سلسلة من األزمات ،بعد كحدة شطرم
اليمن  ،الشماؿ كالجنوب ،اتحاد نظامين سياسيين كاقتصاديين مختلفين للغاية  ،إضافة إلى حرب الخليج ،التي أسفرت ضعن تعليق جز كبير

من المساضعدات الخاصة باليمن ،كضعودة حوالي مليوف يمني مغترب من دكؿ الخليج ،فابلن ضعن التطورات التي جرت في ما كاف يعربف
جرا حرب صيف 0994ـ.
بػ(االتحاد السوفييتي) سابقان ،الذم توقف بتفككو مصدر آخر من المساضعدات ،ناىيك ضعن ما لحق باليمن ٌ
بدأت اليمن تحاكؿ التعافي من ىذه األزمات من خبلؿ الشركع في تنفيذ برنامج اإلصبلح االقتصادم كالمالي كاإلدارم ضعاـ 0995ـ  ،كمنذ

ذلك الحين ،كضعلى الرغم من تنفيذ شبكة األماف االجتماضعي ،كبرامج التنمية من خبلؿ الحكومة كالمنظمات التنموية ،إال أف مؤشرات الفقر
بقيت ،كارتفعت نسبة البطالة ،خصوصان بين فئة الشباب.

كال تزاؿ اليمن تواجو تحديات إنمائية متعددة ،ىي تتفاقم بسبب ضعدـ االستقرار السياسي( ،البرنامج االنمائي 2100ـ) ،كارتفاع معدؿ النمو
السكاني( ،شرنينجوم 2117ـ) ،مع بقا  :42.4من السكاف تحت خط الفقر ضعاـ 2101ـ (الحكومة اليمنية 2100ـ) ،الفقر المزمن،

المح ٌفزات لحدكث الحركب الداخلية كحركات التمرد (البرنامج االنمائي
كغياب المساكاة ،ىي األسباب الجذرية للصراع كىي أياان ي
2100ـ) ،التدىور األمني ىو أياان ييعيق تقديم المساضعدة اإلنمائية للفئات الاعيفة ،خصوصان من في المناطق النائية ،كفقان للتقرير الثاني
ألىداؼ اإلنمائية لؤللفية 2101ـ (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كحكومة اليمن2101ـ) ،كضعلى الرغم من أف اليمن ح ٌققت تقدمان في
بعض المناطق ،لكن من غير المرجح أف تحقق معظم األىداؼ اإلنمائية لؤللفية بحلوؿ ضعاـ 2105ـ بسبب النقص المزمن في التنمية،

كمشاكل األمن ،كنقص الموارد المالية (البرنامج االنمائي2100 ،ـ).

جرا المظاىرات الحاشدة في جميع أنحا الببلد ،كاالشتباكات العنيفة بين المؤيدين
منذ فبراير 2100ـ تفاقمت أزمة الفقر السائدة ٌ
كالمناىاين للنظاـ (البنك الدكلي2102 ،ـ) .كأسفر ذلك ضعن انكماش االقتصاد الوطني الذم يعتمد كثيران ضعلى تصدير احتياطي النفط

4
أدل ذلك إلى
المتناقص ،بنحو  :01خبلؿ ضعاـ 2100ـ  ،إضافة إلى انهيار الصادرات ،كانخفاض توفر الوقود -ال سيما الديزؿٌ ،-
ي
و
تدىور في خدمات المياه كالكهربا  ،فيما كاجهت الزراضعة كالخدمات كقطاضعات الصناضعة ارتفاضعات باىاة في تكاليف الموارد ،ما أ ٌدل أياان

إلى انخفاض في اإلنتاج كالصادرات ،كما أ ٌدل توقف أضعماؿ اإلنتاج إلى توقيف حركة العمل كفقداف الوظائف ،كارتفعت أسعار المواد الغذائية
و
بشكل حاد ،كبيانات أسعار الصرؼ المحلٌي لعاـ 2100ـ ،تظهر زيادة في التاخم السنوم إلى ( :23نهاية ضعاـ 2100ـ).
كاالستهبلكية
كبالتالي كبمعرفة أف االقتصاد اليمني بتطوره البطي يؤدم إلى ركود دخل الفرد كارتفاع معدالت البطالة ،كىذا باإلضافة لوجود التمييز بين
و
بشكل سريع( ،البنك الدكلي2102 ،ـ).
حل ذلك
الذكور كاإلناث قد يؤدم الضطرابات كاسعة النطاؽ ،خصوصان بين الشباب ما لم يتم ٌ

كضعليو فإف من شأف األزمة السياسية التي اندلعت ضعاـ 2100ـ أف تجعل آفاؽ اليمن أكثر صعوبةن لتحقيق النمو السريع كالتقدـ في تحقيق
األىداؼ اإلنمائية األلفية (بوتلي كآخركف2102 ،ـ).

3

تم التقدير من قبل فريق البحث كفقان الحصائيات  2114باستخداـ معدؿ النمو السنوم للدكلة %3

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 2
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4.2

انزطٕساد انغٛبعٛخ األخٛشح

بعد قرابة ضعامين من األزمة في أضعقاب الربيع العربي ،شرضعت اليمن في التحوؿ السياسي ضعلى أساس اتفاؽ نقل السلطة الذم توسطت فيو
دكؿ مجلس التعاكف الخليجي ،كبات يعرؼ باسم "المبادرة الخليجية" التي أسفرت ضعن تشكيل حكومة المصالحة الوطنية (الوفاؽ) ،التي

ظل في السلطة أكثر من
أيدىا البرلماف في ديسمبر كانوف األكؿ 2100ـ ،بعد توقيعها من قبل الرئيس آنذاؾ ضعلي ضعبد اهلل صالح ،الذم ٌ

 33ضعامان ،كترؾ منصبو بالتوقيع ضعليها في الػ 23نوفمبر 2100ـ ،كأضعقب ذلك انتخاب الرئيػس ضعبدربو منصور ىادم.

كمن المتوقع االنتقاؿ إلى كضع جديد في فبراير 2104ـ ،بإجرا االنتخابات التشريعية كالرئاسية التي ستجرم في ظل الدستور الجديد،

شعور ضعاـ من التفاؤؿ كاألمل في حدكث التغيير الشامل ،سيما مع كضع
كضعلى الرغم من حداثة الصراع كاالضطرابات في اليمن ،إال أف ىناؾ ه
اللمسات األخيرة ضعلى مرحلة التداكؿ السلمي للسلطة ،كمع استعادة اليمن لبلستقرار السياسي من خبلؿ التنفيذ السلس لبنود المبادرة

الخليجية .

كمع ذلك ،قد تواجو المرحلة االنتقالية في اليمن مخاطر كبيرة إذا لم تتحقق االصبلحات بسرضعة ،كإذا لم ييشعر المواطنوف بتغييرات جوىريٌة،

ألف ذلك قد يوجد خيبة األمل برغم الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة كما تحققو من مكاسب ،مما قد يعيد االضطرابات.

4.3

انفمش ٔانؼشضخ نهخطش

ضعدد سكاف اليمن ىو فقط فوؽ  24مليوف نسمة ،كفقان لتعداد ضعاـ 2114ـ :46 ،منهم أقل من  05سنة ،ك :2.7فوؽ  65ضعامان،
كبلغت نسبة السكاف ضعاـ 2119ـ  :24في المناطق الحارية ،كالريفية  .5 :76فيما ال تزاؿ نسبة الخصوبة في اليمن  ،:3كىي من
أضعلى معدالت النمو السكاني في العالم ،كيتوقع أف تتااضعف خبلؿ  23ضعامان فقط إلى أكثر من  41مليوف نسمة ،كسيؤ ٌدم ىذا إلى زيادة
موضح أدناه ،فإف المبلحظ ىو
الطلب ضعلى الخدمات التعليمية كالصحية ،كزيادة الحاجة للغذا كلمياه الشرب ،كلفرص العمل ،ككما ىو
ه
ارتفاع معدالت الفقر في السنوات األخيرة ،كال يزاؿ التمييز بين الجنسين ،مع كجود ثغرات كبيرة في كصوؿ المرأة إلى الفرص االقتصادية

كاالجتماضعية كالسياسية.

ينص ضعلى تخفيض
لذا فإف اليمن ال تزاؿ ليست ضعلى المسار الصحيح لتحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية ،بما في ذلك الهدؼ ( )0الذم ٌ
الفقر بمقدار النصف ،مع كجود بيئة داضعمة "ضعيفة كلكن تتحسن" (البنك الدكلي2102 ،ـ).

كمع أف اليمن تشهد تحسنان تدريجيان ،لكنو ثابت في مؤشر معايير التنمية البشرية  ،من  1،322في 0995ـ إلى  1،462في ضعاـ
2100ـ ،تقع في المرتبة  054من  087بلدان (صندكؽ االمم المتحدة االنمائي2102ـ) ،كمع ذلك ،فإف ىناؾ مؤشرات ضعلى حدكث
تحس ون ملحوظ منذ ضعاـ 2115ـ ،كىناؾ تقديرات تشير لحدكث تحسن إلى و
حد كبير في متوسط العمر المتوقع ضعلى أساس التقديرات ،كما
ٌ
تم أم تحديث للبيانات الجديدة .ضعبلكة ضعلى ذلك ،لم ينعكس أثر أزمة 2100ـ في البيانات ،فاليمن ال يزاؿ في فئة "التنمية
أنو لم ي ٌ
البشرية المنخفاة" ،متأخران كثيران ضعن المتوسط اإلقليمي العربي  ،الذم كاف في ضعاـ 2100ـ ( 1،640المرجع نفسو).

كأشار مسح ميزانية األسرة لعاـ  2116/2115أ ٌف حوالي  :35من السكاف يعيشوف تحت خط الفقر ،مع انتشار أكثر كمستمر للفقر في
المناطق الريفية ،ضعلى الرغم من ضعدـ إضافة بيانات الفقر الجديدة ،تشير التقديرات إلى أنو نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار المواد

االستهبلكية ،ال سيما أسعار المواد الغذائية ،قد ارتفعت نسبة الفقر إلى  :42بحلوؿ ضعاـ 2101ـ( ،كزارة التخطيط 2100ـ) ،بل لقد
ارتفع إلى أزيد من  :55في 2102ـ (البنك الدكلي2102 ،ـ) ،كترتفع نسبة الفقر بشكل ملحوظ في مناطق الريف ،التي يسكنها نحو

 :73من إجمالي سكاف اليمن ،كتصل نسبة الفقرا منهم نحو  :84من إجمالي فقرا اليمن.

6

لذا فإف ما يقدر بنحو  816،111شخص ىم ضحايا الصراضعات الحالية كالسابقة في اليمن (المفوضية ،)2100 ،بما في ذلك األطفاؿ

الذين شاركوا أك تأثركا مباشرة بالمواجهات المسلٌحة كالعنف ،فابلن ضعن  203،111من النازحين كالمتاررين من الصراع كالحركب في
5
6

البنك الدكلي ،مؤشرات التنمية الدكلية
الاعفا ىم الذين يكونوف ضعرضة للمخاطر كالوقوع فى الفقر أك اصبحوا فقرا من حيث الدخل ككذلك المعرضين للصراع كالنزكح كالعنف كضعدـ الحصوؿ ضعلى

الخدمات
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الشماؿ ،إضافة إلى  213911من البلجئين كطالبي اللجو (المرجع نفسو) ،كحوالي  051،111نازح في الجنوب .7

بالنسبة للفئات الاعيفة من السكاف ،فاألخداـ- 8األقليات العرقية -كىم األقلية األكثر فقران في اليمن ،كضعلى الرغم من أنهم مسلموف
كيتحدثوف العربية ،إال أف ارتباطهم بالمهن كالخدمات الدنيا جعل المجتمع يربطهم بػ"الخدمة" ،إضافة إلى تصنيفات سائدة ارتبطت بما يعتبر
نقاط ضعف كنوع الجنس ،كالعمر ،كالعجز ،ضعلى النحو المبين في االجزا التالية.

4.4

انشجبة

يش ٌكل الشباب فئة سكانية مهمة جدان في اليمن ،سوا بالنسبة إلمكاناتهم كجوانب الاعف فيها  ،فأكثر من  :75من سكاف اليمن تقل
أضعمارىم ضعن  25سنة من العمر ،كسكاف اليمن ىم من أكثر الفئات العمرية الشابة في الشرؽ األكسط ،كحصة الشباب من مجموع السكاف
لن تبدأ في االنخفاض ضعلى المدل القصير (أسعد كآخركف2119 ،.ـ).

ىذا التاخم في أضعداد الشباب يمكنو أف ييعزز ال نمو االقتصادم كتحفيز التنمية االجتماضعية إذا كانت ظركؼ التنمية االجتماضعية كاالقتصادية

أكثر مبل مة ،لكن العجز في كل من التنمية البشرية كالموارد الطبيعية كتدىور األكضاع االقتصادية كالسياسيٌة المبيٌنة أضعبله ،يزيد من العقبات

كالمؤسسية ،كتحوؿ دكف استفادة الشباب من التنمية أك الوصوؿ لها (المرجع نفسو).
االجتماضعية
ٌ

ظل ارتفاع نسبة األميٌة كمحدكديٌة الحصوؿ ضعلى التعليم األساسي ،كضعف فرص العمل،
الشباب في اليمن ال يعيشوف ظركفان مناسبة ،في ٌ
أمر يؤدم إلى سخطهم ،كحاليان يق ٌدر
كضعليو فإ ٌف من أكبر التحديات التي تواجو الشباب تتمثٌل في البطالة ،كضعف كانعداـ فرص العمل ،كىو ه
مرشح لبلرتفاع إلى  ،:34كيتوقٌع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أف أكثر من  : 41من شباب اليمن
معدؿ البطالة العاـ ب ػ ، :06.3كىو
ه
9
و
لتهميش كإقصا اجتماضعي
سيواجهوف البطالة في السنوات العشر المقبلة كفقا ألسعد كآخركف (2119ـ) ،كنظران لكوف الشباب تعرضوا

اكمي متعدد الصور ،إضافة إلى متغيرات مرتبطة بحياة الشباب ،مثل نوع الجنس كالتعليم كالقدرة ضعلى العمل ،كقد الحظ الباحثوف
كحرماف تر ٌ
كجود إقصا للشباب كللنوع االجتماضعي إلى و
حد كبير ،كيبلحظ أياان أف اإلناث الريفيات ىن األكثر ضعرضة لبلستبعاد من الذكور  ،كسكاف
المدف.

كتفيد المعطيات أف الشباب اليمني كانوا ىم األكثر تأثيران في العملية السياسية التي شهدتها اليمن ضعاـ 2100ـ ،من خبلؿ المظاىرات التي

خرجوا فيها  ،بما في ذلك المشاركة في االنتخابات ،كفي بعض الحاالت يصبحوا نشطا سياسيين ،كال تزاؿ الظركؼ غير مواتية بالنسبة

لطموحات بعاهم بسبب األزمة التي أثٌرت في مختلف المجاالت كضعلى كل الخدمات األساسية كالبنى التحتية ذات الصلة بالحياة ،كفرص
العمل (منظمة العالم اآلمن2102 ،ـ).

نتيجة لهذا الوضع ،أضعدت حكومة الوفاؽ الوطني ممثلةن بوزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي في برنامجها للمرحلة االنتقالية لتحقيق االستقرار

كالتنمية خبلؿ الفترة 2102ـ2104-ـ ،خططان الستيعاب الشباب ،كىي تعتبر البطالة ،ال سيما بين الشباب ،من أىم التحديات التي تواجو
التنمية في الببلد ،كما أنو يقوض االستقرار السياسي كاألمني أياان ،كبالتالي فإف البرامج االنتقالية لتحقيق االستقرار كالتنمية تعتبر تطلعات
الشباب كالعمالة أكلوية (األكلوية" :4الشباب كتطلعات المرأة كالتنمية البشرية").

كمع أ ٌف طبيعة احتياجات كتطلعات الشباب متعددة  ،كضعلى الرغم من أف كجود قطاضعات حكومية متنوضعة االختصاصات كمتعددة المؤسسات

كالمسؤكليات ،فهناؾ تاىيل العمالة ،كالتدريب المهني ،ىو من اختصاص اثنتين من الوزارات ،لكن التنسيق إف كجد بينهما فهم ضعيف.

كلمعالجة ىذه الثغرات المؤسسية ،تم تطوير االستراتيجية الوطنية للطفولة كالشباب ،ليتم تنفيذ خطط العمل الخاصة بذلك ،كذلك بدضعم من
البنك الدكلي كاليونيسيف ،لكن لم يتم تنفيذ ىذه الخطط حتى اآلف ،فابلن ضعن ذلك فإف برامج الحماية االجتماضعية الرئيسية في الببلد ال
و
بشكل خاص.
تستهدؼ الشباب كالشابات

2
1

تزايد الصراع في أبين أدل إلى نزكح  0811في مارس 2102ـ كفقان لمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية لؤلمم المتحدة ،ضعدف

األخداـ :ىم الطبقة المهمشة اجتماضعيان كيميزكف بألوانهم السودا ذات الطابع األفريقي ،كيعرفوف بأنهم أدنى السلم االجتماضعي كيمارسوف المهن الدنيا فى المدف

الكبيرة.
http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_ 53174.html 2
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كينظر الشباب لبرامج الحماية كالرضعاية االجتماضعية الحكومية ضعلى أنها "قادرة ضعلى توفير فرص ضعمل" ،إال أنهم يركف أف القيود المفركضة ضعلى

الميزانية الخاصة بالحماية االجتماضعية تشكل ضعائقان حقيقيان ،ككما ىو كارد أدناه ،أف استثنا الشباب من ىذه البرامج يتجاىل كاقعهم
كمعاناتهم من البطالة كانعداـ فرص العمل ،برغم احتياجاتهم الفردية ك األسرية ،كمساضعدة الشباب كالمرأة في اليمن للخركج من فخ الفقر
الذم يطاؿ كثير منهم  ،تتطلب للقاا ضعليها تفعيل سياسات أكثر نشاطان.

4.5

َمبط انضؼف انُبردخ ػٍ اندُظ ٔانغٍ ٔاإلػبلخ

ضعلى الرغم من أف الدستور اليمني ضمن "المساكاة في الحقوؽ كالواجبات العامة بين المواطنين دكف أم تمييز ضعلى أساس الجنس" (دستور

(الجمهورية اليمنية2116 ،ـ) ،إال أف ضعدـ تحقيقها يعتبر من أكثر نقاط الاعف القائمة ضعلى نطاؽ كاسع في اليمن.

كقد تم تصنيف اليمن من بين أسوا الدكؿ في العالم في مجاؿ التمييز بين الجنسين ،حسب مؤشر ضعدـ المساكاة بين الجنسين للعاـ

2100ـ ،كتأتي اليمن في المرتبة  046من أصل  046بلدان- ،حيث انخفض المع ٌدؿ إلى  1_771ضعاـ 2100ـ بعد أف كاف 1_881
ضعاـ 0995ـ -كفقان إلحصا ات (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2100ـ).

كيتأكد ىذا التراجع من خبلؿ المؤشرات المنخفاة جدان لحصوؿ اإلناث ضعلى التعليم الثانوم ،كفي مستول المشاركة في العمل ،إضافة إلى
01

تحسن بحلوؿ ضعاـ 2100ـ
أف النسا ال يشغلن أكثر من  :1.7من مقاضعد البرلماف ،كال يوجد ٌ
أم ٌ
كحسب المؤسسات ك النوع االجتماضعي ال تزاؿ المؤشرات كما ىي إلى و
حد كبير حتى مع حلوؿ 2102ـ ،فالترتيب ىو  83من أصل 86

 ،ك ( 1،517من  1،327في ضعاـ 2119ـ) ،كإف كانت تشريعات الحكومة ال تزاؿ اآلف تجرـ العنف المنزلي كتشويو األضعاا التناسلية
األنثوية  ،00إضافة إلى ضعدد من القوانين التي تتامن أحكامان تدين التميز ضد المرأة ،بما في ذلك قانوف األحواؿ الشخصية ،كقانوف
العقوبات ،كقانوف المواطنة ،كقانوف اإلثبات.

فعلى سبيل المثاؿ ،ال تعتبر المرأة أماـ المحكمة ،كاملة األىلية ،كفي بعض الحاالت ال تقبل شهادتها ضعلى اإلطبلؽ (كما في حاالت الزنا
كالقصاص( )اليونيسيف 2100ـ).

سن قانونية لزكاج الفتيات في اليمن ،كتاطر العديد من الفتيات للزكاج المبكر ،كبعاهن ال يتجاكز
باإلضافة إلى ذلك ،لم تح ٌدد حتى اآلف ٌ

ضعمرىا ثمانية أضعواـ (ىيوماف رايتسوكتش2100 ،ـ) ،كفقان للدراسة االستقصائية متعددة المؤشرات لعاـ 2116ـ نفذتها كزارة الصحة فإف

 :32من المتزكجات ممن تتراكح أضعمارىن بين  24-21سنة تزكجن قبل أف يبلغن سن  08سنة ،كتعتبر الفتيات المنتميات لؤلسر األشد
فقران أكثر ضعرضة للتزكيج قبل بلوغ سن  08سنة حيث بلغت نسبة المزكجات منهن في ىذه الفئة  :49مقارنة ب ػ :23من الفتيات
المنتميات ألسر أكثر ثرا  ،ك :00من الشابات من الفئة العمرية نفسها أضعمارىن بين  24-21سنة تزكجن قبل  05سنة  ،كبحسب
اليونيسيف 2100ـ  ،فإف بعض العادات تمنع النسا من حرية التنقل إال بصحبة أحد أقاربها الذكور ،كيهيمن الرجاؿ ضعمومان ضعلى صنع
القرار في األسرة.

تم تحسين
كرغم كل ىذه المعطيات منحت الحكومة قاايا النوع االجتماضعي أكلوية في استراتيجية مكافحة الفقر 2116ـ – 2101ـ ،كما ٌ

كسع نطاؽ مشاركات النسا تنفيذان لبلتفاقيات الدكلية المتعلقة بالمرأة  ،كالتي
اإلطار التشريعي كالقانوني للمرأة بنا ن ضعلى القانوف ( )57الذم ٌ

كقعتها الحكومة اليمنية 2116ـ  ،كمع ذلك ،تم تقييم اليمن أنو "من غير المحتمل" تحقيق الهدؼ الثالث من أىداؼ اإلنمائية األلفية،

صحة األمهات (البرنامج
ينص ضعلى "تعزيز المساكاة بين الجنسين كتمكين المرأة" ،ككذلك الهدؼ الخامس الخاص بتحسين ٌ
كالذم ٌ
االنمائي كالجمهورية اليمنية2101 ،ـ).

كفي األزمة التي شهدتها اليمن ضعاـ 2100ـ ضعانت النسا حالة الحرماف ،بشكل متفاكت ،إذ تشير األرقاـ األكلية إلى انخفاض فرص
الحصوؿ ضعلى الخدمات األساسية كالفرص االقتصادية كاالجتماضعية ،ككذلك حدكث حاالت ضعنف ضد النوع االجتماضعي نتيجة لتلك
االضطرابات ،كتبقى احتماالت تفاقم ىذه اآلثار السلبية ببقا أسباب التوتر كالصراع .
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األطفاؿ أياان في اليمن ىم ضعرضة ألف يكونوا ضحايا ،ففي حين أف معدالت كفيات األطفاؿ دكف الخامسة ككفيات الرضع قد انخفات في
العقدين الماضيين (يونيسيف 2102ـ) ،ككجود زيادة حادة في سو التغذية لدل األطفاؿ إذ ارتفعت مؤشرات السو من  %02.9في ضعاـ

0997ـ لترتفع إلى  :05.7في ضعاـ 2101ـ ،إضافة إلى سو التغذية المزمن لديهم ،إذ تباينت نسبة المتأثرين بسو التغذية خبلؿ نفس
الفترة من  :50.7إلى ( :57.9برنامج الغذا العالمي2101 ،ـ).

كحاليان تفيد تقديرات اليونيسيف ،بأف اليمن يشهد أحد أضعلى معدالت سو التغذية المزمن في العالم ،فحوالي  :58من األطفاؿ يعانوف من
التقزـ  ،كما يقرب من مليوف طفل يعانوف سو التغذية الحاد ،إضافة إلى معاناة حوالي  267،111من سو التغذية الحاد الوخيم.

كبلغت نسبة االلتحاؽ بالمدارس االبتدائية بين ضعامي  2117ك 2119ـ  ،%73ككصلت نسبة االنتظاـ الصافية بين 2101-2115ـ (

 :73للذين ينتموف ألسر مستقرة اقتصاديان ك %44لمن ينتموف لؤلسر األشد فقران أم يخمس السكاف (يونيسف 2102ـ) ،إضافة لذلك
خاصة أكثر أثران كىم أكلئك الذين يعيشوف في األرياؼ ،حيث االرتفاع الكبير لمعدالت الفقر ،كمناطق النزكح
فإف ىناؾ أطفاؿ ضعرضة لمعاناة ٌ
كالتهجير القسرم بسبب الصراع ( البرنامج االنمائي2100 ،ـ) ،ككذلك ىو حاؿ األطفاؿ في مجتمعات (األخداـ).

كتفيد إحصا ات رسمية ضعاـ  2116أف معدؿ كجود األطفاؿ األيتاـ يصل إلى ( 02 %5كزارة الصحة .)2116 ،كىناؾ إحصا ات تفيد أف

خبلؿ الفترة  2111ك 2101ـ  ،كاف ىناؾ  :23من أطفاؿ اليمن يزاكلوف العمل ،كأف  %00من األطفاؿ الذم تقع أضعمارىم بين  5ك

 04سنة كقعوا ضحايا زكاج مبكر قبل بلوغهم الخامسة ضعشرة (يونيسف2102 ،ـ).

ىناؾ اضعتقا هد بأف اليمن يستطيع تحقيق الهدؼ الثاني من أىداؼ األلفية اإلنمائية كىو الهدؼ الخاص بتعميم التعليم االبتدائي ،ككذلك القدرة
ضعلى تحقيق الهدؼ الرابع الخاص بتخفيض معدؿ كفيات األطفاؿ ،لكن بشرط كجود 'العدالة' كتوفر بيئة داضعمة ،لكن أزمة 2100ـ لم

تتهيأ فيها الظركؼ المواتية لتوفير البيئة المطلوبة لتحقيق الهدفين سالفي الذكر (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كجمهورية اليمن .)2101

كبحسب إحصا ات رسميٌة رافقت تعداد 2114ـ فإف ىناؾ حوالي  304562شخص معاؽ ،أم بنسبة  :0.6من إجمالي السكاف
(الجهاز المركزم لئلحصا 2116ـ) ،مما يؤكد العبلقة الوطيدة بين اإلضعاقة كالفقر في اليمن ،كتبلغ اإلضعاقة في األسر األشد فقران ضعف

حاالت اإلضعاقة في األسر األفال حاالن ،كضعبلكة ضعلى ذلك ،فإف نسبة كبيرة من أسباب اإلضعاقة في اليمن كاف يمكن الوقاية منها ،سوا ه كانت
بالحوادث أك اإلصابات أك الصراضعات  ،أك انخفاض معدالت التحصين ،كانعداـ رضعاية األمهات الفقيرات.

كفي الوقت الذم أدرجت فيو الحكومة حقوؽ كاحتياجات األشخاص ذكم اإلضعاقة في التشريعات الوطنية إلى و
حد كبير ،من خبلؿ تنفيذ

القوانين مثل قانوف رضعاية المعوقين كإضعادة تأىيلهم (الذم صدر 0999ـ) (مونت2116 ،ـ) ،إال أف برامج المساضعدة في ىذا المجاؿ كثيران
ما تفشل في الوصوؿ لهم ،كاستهداؼ المستفيدين المستح ٌقين ،نتيجة لعدـ كجود الوضعي بين القائمين ضعلى خدمات رضعاية األشخاص ذكم

اإلضعاقة.

4.6

عٛبق انسًبٚخ االخزًبػٛخ ف ٙانًٍٛ

اليمن ليس لديها حاليان استراتيجية للحماية االجتماضعية ،مع أنها قد أدرجت برنامج الحماية االجتماضعية ثبلث مر و
ات في خطط سابقة للتنمية

الوطنية ،بين ضعامي 2115 -2113ـ  ،إضافة إلى خطة استراتيجية للح ٌد من الفقر خبلؿ الفترة 2116ـ حتى 2101ـ  ،ككذلك من
2100ـ حتى 2105ـ  ،كىذه الخطٌة اك البرنامج تركز توجيو السياسات في مجالين رئيسيين ىما:
 .0شبكة كاسعة للاماف االجتماضعي ،كفي األصل ىناؾ برامج حكومية تق ٌدـ المساضعدة االجتماضعية التي تنفذىا الحكومة ضمن "حزمة
متكاملة للح ٌد من الفقر ،ببرامج تشجع الفقرا ضعلى االنتاج لزيادة دخولهم" (منظمة العمل الدكلية 2118ـ).
العماؿ المساىمين في ضعملية االقتصاد (القطاع العاـ كالقطاع الخاص).
 .2تطبيق نظاـ الاماف االجتماضعي لتغطية حاجة ٌ
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فى اليمن أم شخص تحت سن  08يعتبر يتيم ضعند فقد أحد الوالدين أك كبلىما أك مجهوؿ األبوين .كضعمليان صندكؽ الرضعاية كجمعيات اإلغاثة يعتبركف اليتيم أنو

الذم فقد كالده أك مجهوؿ األبوين.
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ىذه الدراسة تركز ضعلى التحويبلت النقدية غير المشركطة التي ىي جز من شبكة الاماف االجتماضعي ،كصندكؽ الرضعاية االجتماضعية فى
اليمن ،كفي و
كقت مب ٌكر تحديدان منذ أكاخر 0991ـ حتى 2111ـ ،بذلت الحكومة اليمنية جهو هد في مجاؿ الحماية االجتماضعية ،بدأت
بالتركي ز ضعلى تقديم المساضعدة االجتماضعية من خبلؿ برامج الرضعاية كالعناية للفئات الاعيفة ،بما في ذلك ذكم االحتياجات الخاصة،
المسنٌين كاألحداث ،ككذلك برامج لمكافحة الفقر كالح ٌد منو ،كتشجيع مبادرات التعاكف المجتمعية.
كالجانحين ي

كتفعيل برامج شبكة الاماف االجتماضعي من خبلؿ كضع آليات لتشجيع زيادة الدخل ،كفرص االستثمار في المشاريع الصغيرة كاألصغر،

ككذلك لدضعم اإلنتاج الزراضعي ،كمصايد األسماؾ ،كتنمية القدرات من خبلؿ التدريب كإضعادة التأىيل (الحكومة اليمنية 2116ـ) ،كنجحت
في توسيع دائرة االىتماـ ببرامج الحماية االجتماضعية.
كمن أىم األىداؼ الرئيسة الستراتيجية مكافحة الفقر فى اليمن خبلؿ الفترة 2116ـ حتى 2101ـ ىو "تعزيز كتوسيع نطاؽ برامج خاصة
لدضعم األماف االجتماضعي في اليمن ،من أجل توسيع دائرة الحماية االجتماضعية كالخدمات للمجتمعات الفقيرة"(المرجع نفسو 2116ـ).
كقد شملت ىذه األىداؼ شبكة الاماف االجتماضعي كاستراتيجية مكافحة الفقر المخددة خبلؿ الفترة 2116ـ حتى 2101ـ كذلك
لئلسهاـ في تحقيق الحماية االجتماضعية من خبلؿ تقديم المساضعدة المباشرة نقديان ،أك ب توفير البنية التحتية المادية كاالجتماضعية في المناطق
المحركمة ،كمحاكلة توفير فرص ضعمل من خبلؿ تنفيذ المشاريع التنموية .نتيجة لهذه التغيرات ،تمت الموافقة ضعلى قانوف جديد للرضعاية
همان فيما يتعلق بالحصوؿ يمسبقان ضعلى المساضعدات االجتماضعية ،كىي ال تستهدؼ فئات
االجتماضعية في ضعاـ 2118ـ ،كيعتبر ذلك تغيران يم ٌ

محددة فقط بل تشمل فئات أكسع من الاعفا – مثل كبار السن كاأليتاـ كذكم االحتياجات الخاصة كالنسا البلتي بدكف ضعائل
كسع من دائرة برامج
(كالمطلقات كاألرامل) -كيمكن أف يكوف يستفيد من المساضعدة االجتماضعية من يعيشوف تحت خط الفقر ،كذلك ٌ
المساضعدة االجتماضعية.
بالرغم من كجود تزايد االىتماـ في مجاؿ الحماية االجتماضعية كوسيلة للحد من الفقر كالاعف ،إال أف حجم اإلنفاؽ الحكومي ضعلى الحماية
االجتماضعية ال يزاؿ منخفاان نسبيان مقارنةن بحجم اإلنفاؽ ضعلى القطاضعات االجتماضعية كالبرامج األخرل ،كفقان لتقرير 2100ـ (بريسينقر
كآخركف2100،ـ) .كبينما تأتي  :21فقط من ميزانية الحكومة لتوفير اإلضعانات من قطاع النفط ،فإنها تتحمل المسؤكلية ضعن تغطية اإلنفاؽ
ضعلى قطاضعات الصحة ،كالتعليم ،كالتحويبلت االجتماضعية في ضعاـ 2117ـ ،كتمثل الحماية االجتماضعية فقط  : 1.2من إجمالي اإلنفاؽ
الحكومي  ،03كبالمثل فإف البنك الدكلي (2101ـ) يق ٌدر أف التمويل العاـ لبرامج شبكات األماف متواضع جدان ،إذ ال تزيد ضعن  :1.6من
إجمالي الناتج المحلي ،كىذه النفقات االجتماضعية ضعلى تواضعها إال أف كثيران منها تذىب إلى غير المستهدفين بسبب سياسات غير دقيقة.

ابرز برامج المساضعدة االجتماضعية في اليمن ،ضعلى النحو المحدد في استراتيجية مكافحة الفقر خبلؿ الفترة 2116ـ – 2101ـ ،

ما يلي-:

 .0برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية (0996ـ) يقدـ المساضعدة إلى الفقرا دكف قيد أك شرط ،كشملت في األساس استهداؼ كبار
السن كاأليتاـ كالنسا البلتي بدكف ضعائل(كالمطلقات كاألرامل) ،باإلضافة إلى األشخاص غير القادرين ضعلى العمل ،كتوفير الدخل ،كما
مبين سلفان ،كقد تم توسيع ىذه المعايير بصدكر قانوف الرضعاية االجتماضعية ضعاـ 2118ـ ،مع أف معايير االستهداؼ ال يتم تطبيقها ضعلى
ىو ٌ
كل المستهدفين.
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 .2الصندكؽ االجتماضعي للتنمية (0997ـ) يسعى إلى تحسين التعليم ،كالخدمات الصحية ،كإمدادات المياه ،كالصرؼ الصحي،
المؤسسي للجمعيات الوطنية
كالمساىمة في خلق فرص ضعمل دائمة ،مع التركيز ضعلى تنمية المشاريع الصغيرة كالمتناىية الصغر ،كالدضعم
ٌ

كالمنظمات غير الحكومية ،كتشمل خدمات الصندكؽ االجتماضعي للتنمية جميع المحافظات (كبلغت ميزانيتو اإلجمالية  928مليوف
دكالر).
 .3مشركع األشغاؿ العاـ 0998ـ شمل جميع المحافظات ،كىدؼ إلى تحسين تقديم الخدمات االجتماضعية ،مع مراضعاة الوضع البيئي،
كتحسين البنية األساسية للتخفيف من حد ة اآلثار السلبية لبرامج اإلصبلح من خبلؿ خلق فرص العمل ،كرفع مستول المشاركة
المجتمعية في إضعداد كتنفيذ مشاريع األضعماؿ المدنية.
 .4تعزيز اإلنتاج الزراضعي كالثركة السمكية بإنشا صندكؽ (0993ـ) بهدؼ تخفيف األضعبا الناجمة ضعن غبل أسعار الواردات
المطلوبة لتنمية الثركة الحيوانية ،كالزراضعية ،كالسمكية ،لتمكين المستفيدين من الحفاظ ضعلى أنشطتهم كتطويرىا ،إضافة إلى رفع الكفا ة
كالحفاظ ضعلى األراضي الزراضعية من خبلؿ تمويل المشاريع ذات الصلة.
المدف
 .5صندكؽ تنمية المشركضعات الصغيرة ،كيوفر التمويل للمشاريع الصغيرة للمساضعدة ضعلى خلق فرص العمل ،كيركز نشاطو في ي
الكبرل.

 .6البرنامج الوطني لتنمية المجتمع كاألسر المنتجة (0987ـ) يهدؼ إلى مساضعدة األسر الفقيرة ،كإضعطا األكلوية للنسا بالتأىيل،
المدرة للدخل ،كمع أنو شمل جميع ضعواصم المحافظات ،إال أنو اقتصر ضعلى التدريب
كالتدريب ضعلى المهن كالحرؼ اإلنتاجية كاليدكية
ٌ
كالتأىيل.

ظل افتقار أغلبها للتقييم كمعلومات الرصد ،كقد تم إخااع الصندكؽ االجتماضعي للتنمية ،كصندكؽ الرضعاية
ال تزاؿ ىذه البرامج كما ىي ،في ٌ
الخاصة بالح ٌد من الفقر في اليمن .الجز السادس
االجتماضعية لتقييم أكثر منهجية من قبل الحكومة كالجهات المانحة ،نظران النتشار برامجها
ٌ

يقدـ خبلصات نتائج بعض التقييمات الخاصة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعية .كفي السنوات األخيرة أضيفت برامج جديدة ضعلى نطاؽ أصغر

تمت
لل حماية االجتماضعية ،الممولة من الجهات المانحة مثل كزارة التنمية الدكلية البريطانية (دفيد) ،كاالتحاد األكركبي ،كالبنك الدكلي ،كالتي ٌ

بنا ن ضعلى معلومات ضعن المستفيدين ،كآليات التنفيذ المعتمدة من قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،منها مشركع تطوير التعليم األساسي.
كىذا المشركع حظي بدضعم و
كل من (البنك الدكلي) ،ك(ىولندا) ،ك(كزارة التنمية الدكلية البريطانية) ،ك(بنك التنمية األلماني) يالشراكة مع
الحكومة اليمنية كذلك بهدؼ دضعم زيادة فرص الحصوؿ ضعلى التعليم .كفي إطار (مشركع تطوير التعليم األساسي) ،انطلقت مبادرة نوضعيٌة
التسرب ،كقد بيدئ تنفيذ الخطة في
كخطة لتدشين تجربة التحويبلت النقدية "المشركطة" لتشجيع التحاؽ الفتيات بالمدارس كحمايتهن من ٌ
فبراير 2117ـ بتمويل ثماف مدارس في محافظة (لحج) ،ثم توالى نجاح التجربة حتى شملت  206مدرسة ،بما فيها المدارس النموذجية

(الحديدة) كشمل فيها ضعدد  011مدرسة-
ثم في سبتمبر من العاـ التالي 2118ـ جرل توسيع نطاؽ التجربة إلى محافظة ي
في (لحج)ٌ ،
(زينا2101 ،ـ) .-كإضافةن لهذا المشركع ق ٌدـ (البنك الدكلي) ضعاـ 2101ـ تمويبلن لدضعم حاالت الطوارئ االجتماضعية (مشركع شبكة تعزيز
السبلمة) ،للمساىمة في الح ٌد من اآلثار السلبية الرتفاع أسعار المواد الغذائية الاركرية التي يحتاجها الفقرا كالاعفا في مناطق يمح ٌددة،
لئلسهاـ في تحقيق التماسك االجتماضعي في المجتمعات الفقيرة (البنك الدكلي2102 ،ـ).
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انًُٓدٛخ

5

المستخدمة لتنفيذ ىذه الدراسة في اليمن ،كالتي اضعتمدت ضعلى تجارب دراسات منهجية ضعالمية،
في ىذا الباب نق ٌدـ كصفان للمنهجية ي
كتكييفها لتعكس الحقائق الواقعية إلثرا تجارب البحث في اليمن.
كيحتوم القسم األكؿ أدكات البحث المستخدمة ،ثم يشرح كيفية معالجة البيانات كتحليلها ،قبل االنتقاؿ إلى الجوانب المنهجيٌة األخرل،
مثل تكوين الفريق ،كحجم العينة ،كمعايير اختيارىا ،كبنا القدرات ،كاالضعتبارات األخبلقية ،كختامان تقديم نظرة ضعلى و
بعض من التحديات
الرئيسية التي كاجهتها ىذه الدراسة.

5.1

أْذاف انجسثٔ ،انًٕاضٛغٔ ،األعئهخ

األىداؼ األساسيٌة للبحث الميداني شملت:

المجتمع (غير
المستفيدين من برنامج التحويبلت النقدية ،كغيرىم من أفراد ي
 استطبلع اآلرا  ،كالخبرات ،كالتصورات من ي
المستفيدين) ،من أجل ضماف االستفادة منها بشكل أفال في السياسات كالبرامج.
 تعزيز التصورات ،كالخبرات لدل يمنفذم البرامج.

المستفيدين ،كالمجتمعات المحليٌة في الرقابة بالرصد كالتقييم لبرامج التحويبلت
 تقديم نماذج ضعن أفال التجارب ضعن كيفية إشراؾ ي
النقدية.

ثم في التحليل.
 تطوير قدرات الباحثين المحليين ،في مجاؿ جمع البيانات النوضعيٌة ،ي
كالمشاركة ،كمن ٌ
فيما يتعلق باإلطار المفاىيمي فإف ىذه الدراسة االستقصائية تسترشد بآرا كتصورات المستفيدين ،حوؿ التطوير المطلوب ضعن التحويبلت
النقدية بما يحقق العدالة االجتماضعية ،كأف التخطيط لتطوير خدمات الصندكؽ لن يكوف من فراغ ،كذلك لمعالجة اإلطار الهيكلي كاإلدارم،

فابلن ضعن أبعاد السياسة االقتصادية لهذه الخدمة الوطنية .كمثٌلت ىذه اآلرا نقطة انطبلؽ ىامة لفهم كل الطبيعة المتعددة لنقاط الخطر،
كالاعف ،كالقوة ،الناتجة ضعن آثار البرنامج ضعلى المستول المحلي ،كما كشفت ميدانيان ضعلى كجو الخصوص ضعن تفاضعل الفرد كاألسرة
كالمجتمع مع العوامل التي من شأنها تحقيق العدلة االجتماضعية للمستفيدين ،إضافة إلى كوف ذلك جز من نظرتنا للتغيير لاماف الحماية
و
بشكل مباشر من البرنامج كفئة ضعيفة مستقلة ،مع مراضعاة أىميتهم في التأثير المجتمعي ،لذا
االجتماضعية للشباب ،كإف لم يكونوا مستهدفين
فإننا بحاجة إلى معرفة متى ،ككيف ،نجني فوائد مجتمعية من خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المدل القريب كالبعيد أياان.

صممت الدراسة أياان ال ستكشاؼ ضعدد من الموضوضعات الشاملة ،التي تتكيف كتتناسب مع الحقائق كالسياقات (أنظر الملحق 2
كقد ٌ
مصفوفة العمل الميداني) ،كتشمل نتائج ىذه الدراسة كاىتماماتها الجوانب التالية-:
 )0األثر الفردم ،كالنتائج االجتماضعية ،كالعاطفية ،كالسياسية ،كالخبرات.
 )2ديناميكيات داخل األسرة كالتغيير.

 )3ديناميكيات المجتمع ،كضعبلقتو بالتماسك االجتماضعي ،في ظل نظرات اإلقصا كالتهميش كثقافة كصمة العار،

 )4توفير الخدمات ضعبر البرنامج ك شركاؤه

كشملت أسئلة البحث مجموضعات من التساؤالت ضعن كجهات النظر حوؿ البرمجة حتى اآلف ،كضعن إمكانيات البرمجة في المستقبل ،كيعرض
اإلطار ( )0أسئلة أكثر تفصيبلن ،كما يمكن العثور ضعلى األدكات المستخدمة في العمل الميداني في الملحق (.)3
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 .8اإلطبس  :8أسئهت انبحث انشئٛسٛت:

كجهات النظر حوؿ البرمجة حتى اآلف
•

لمستفيدين  /أفراد المجتمع؟
ما ىي اآلثار اإليجابية كالسلبية لبرنامج التحويبلت النقدية كفقان ل ي

•

ما ىي اآلثار المقصودة  /غير المقصودة لبرامج التحويبلت النقدية؟

•
•
•
•
•

ما ىي التكاليف كالمنافع االجتماضعية من المشاركة في برنامج التحويبلت النقدية؟

ماىي آرا ىم ضعن إجرا ات الرقابة كال يمسا لة؟
ما ضعبلقة الجنس ،كالعمر ،كالعرؽ ،أك الطبقة االجتماضعية ،أك القدرة ،كالمرض ،بنتائج برامج التحويبلت النقدية؟

لمستفيدين من الموظفين أثنا تقديم الخدمات بنا ن ضعلى أساس العرؽ ،الجنس ،المستول
ىل ىناؾ مواقف مجحفة تجاه ا ي
االجتماضعي؟
المجتمع المحلي؟
ما ىو تأثير برنامج التحويبلت النقدية ضعلى التماسك االجتماضعي ضعلى يمستول ي

المستقبل
كجهػات النظر حوؿ البرمجة الممكنة في ي
•

المستفيدين كاالستفادة من مقترحاتهم ضعن تصميم كتنفيذ كرصد كتقييم برنامج
كيف يمكن إدراج التصورات ،أك تجارب ي

•

ىل يمكن كضع ىيكل للحوافز في و
مكاف ما ،من أجل تحسين كفا ة تقديم خدمات التحويبلت النقدية كتغيير السلوكيات السلبيٌة
المحتملة؟
ي

5.2

التحويبلت النقدية؟

طشق ٔرمُٛبد خًغ انجٛبَبد

استخدمت في اليمن العديد من األساليب النوضعية كالتشاركية لجمع البيانات ،كنقدمها بالتفصيل في المرفق ( ،)3كشملت ىذه األساليب

األدكات التالية ،حيث ق ٌدـ الفريق الميداني تعديبلت كإضافات ضعلى أدكات البحث ،كما ىو موضح أدناه ،استجابة لمتطلبات يمح ٌددة ،مع

مراضعاة أف األساليب لم تقتصر ما سيرد أدناه فقط  ،كتتلخص ىذه األساليب كالطرؽ في النقاط التالية -:

عمقة كمقاببلت مع المبحوثين الرئيسيين:
• حوارات يم ٌ

تم ذلك باستخداـ أدلة شبو منظمة ،كأجريت مع المستفيدين كغير المستفيدين (من الجنسين ،ككذلك مع الشباب من الجنسين
ٌ
المستفيدين كغير المستفيدين ،كما شملت المقاببلت المعمقة ضعلى المستول المحلي منفذم البرامج ،كممثلي الحكومة ،كقادة المجتمع،
ي

04
همشة).
الم ٌ
كقادة األنشطة المتاحة ،أك مجموضعات المجتمع المدني (الشباب  ،كالنسا  ،كالفئات ي

كضعلى المستول الوطني شملت األسئلة الجهات الفاضعلة الرئيسية ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ،كالجهات المانحة ،كالناشطين في

المدلين الرئيسيين للمعلومات ألجل الحصوؿ ضعلى كجهات
الم ٌ
المقاببلت مع ي
عمقة ك ي
مجاؿ الحماية االجتماضعية .كما أجريت ىذه المقاببلت ي
نظر متنوضعة ،ضعن تنفيذ البرامج ضعلى الصعيدين الوطني ،كالمناطق كالمجتمعات المحلية ،كبحثت أياان آثار البرنامج ضعلى مستول األفراد،

كالمجتمع.
كاألسرة ي

• مناقشات مع المجموضعات التركيز(حوارات بؤرية):
تم دمج بعض األدكات التشاركية التي تعتمد ضعلى أدلة شبو منظمة ،كقد أجريت مناقشات مجموضعة التركيز مع ضعدد من المجموضعات في كل

المستفيدين كغير المستفيدين
منطقة يمصنٌفة حسب النوع ،كالجنس ،كالعمر (الشباب كالكبار ضعلى كجو الخصوص) ،ككذلك باالشتراؾ مع ي
من برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية( ،ككانت القاايا األساسية الستكشاؼ نقاط الاعف الرئيسية ،كاستراتيجيات المواجهة ،كتصورات
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يعرؼ الشباب أنهم ما بين  31-05سنة ،كلهذا اضعتمدت الدراسة التعريف اليمني
تعرؼ األمم المتحدة فئة الشباب أنهم ما بين25 -05سنة ،كفي اليمن ٌ
ٌ

للشباب.
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المسا لة ،كبرامج التطوير كالتحسين،
الناس الخاصة بالبرنامج ،ليجرم تنفيذىا ،كآثارىا اإليجابية كالسلبية ،ككذلك التحديات ،كتحقيق ي
كل االتجاىات).
كاالتصاالت ،كالمشاركة المجتمعية ،كالتوصيات الكفيلة بتحقيق استدامة البرنامج مستقبليان كفي ٌ

• دراسات حالة:

المستفيدين من صندكؽ الرضعاية
الم ٌ
عمقة كالمقاببلت مع المبحوثين الرئيسيين ،كقد أجريت دراسات حالة مع ي
المقاببلت ي
تم االسترشاد بدليل ي
ٌ

االجتماضعية ،كالذين تم تحديدىم كفقان لخصائص يمعيٌنة (ضعف خاص ذكر/أنثى ،البالغ/الشباب) ،استكشاؼ القدرات داخل األسرة.
كباستخداـ موضوع رئيسي كدليل للمواضيع ،زار أضعاا فريق البحث األفراد كأسرىم في مناسبات مختلفة ،ك و
أكقات يمختلفة من اليوـ،
ي
ي
كضعقدت المناقشات ،كتثليث النتائج مع أضعاا مختلفة من األقراف ،كاألسرة  /األسرة كاألصدقا .

• المبلحظة المقننة:

المبحوثين الرئيسيين ،كتم تحديد المواقف كاألحداث التي كفٌرت كجهات نظر مثيرة
الم ٌ
عمقة كالمقاببلت مع ي
تم االسترشاد بدليل المقاببلت ي
لبلىتماـ حوؿ التفاضعبلت بين منفذم البرامج ،كمقدمي الخدمات ،كالمستفيدين ،كبادر فريق البحث بمتابعة القاايا الرئيسية ،كقاا كقت

كمستويات الوضعي كالثقة ،ضعلى سبيل المثاؿ (خبلؿ برنامج التسجيل،
كالسلوكيات ،ككذلك االتصاؿ غير اللفظي ،ي
ل يمراقبة ي
كمبلحظة التفاضعبلت ي

الموظفين كقت العمل ،كغير
المواجهة من قبل فئات يمح ٌددة ،ي
كتسليم التحويبلت النقدية ،كخدمات الوصوؿ ،كالركتين اليومي الستراتيجيات ي

ذلك).

• تاريخ الحياة:
المعمقة ،مع التركيز إما ضعلى موضوع يمح ٌدد أك فترة أك تجاربهم الحياتية
استخداـ منهج السرد التاريخي ،أك قصة الحياة ،كبأسلوب الحوارات ي

فصلة ضعن التغيرات التي تحدث مع مركر الوقت ،إضافة للتحديات كنقاط الاعف التي
ككل ،كيمتاز ىذا األسلوب بتقديم معلومات يم ٌ
تواجهها ،ككذلك استراتيجيات المواجهة ،كضعن كيفية كصل التحويل النقدم ،كأثره في حياتهم ،كخططهم المستقبلية ضعلى المدل القصير
كالطويل (أنظر الملحق  4لئلطبلع ضعلى أمثلة من تجارب تاريخ الحياة).

معالجة البيانات كتحليلها
يس ٌجلت جميع المقاببلت بموافقة ال يمستجوبين ،إال في حاالت قليلة جدان ،كحينما لم توافق بعض العائبلت ضعلى تسجيل المناقشات
عمقة) أخذ الباحثوف بالمبلحظات التفصيلية ،بما فيها غير اللفظية ،كاإلشارات كالتعابير
الم ٌ
المقاببلت ي
(مجموضعة التركيز ،كقصص الحياة ،ك ي
كاإليما ات الصادرة خبلؿ المقاببلت ،كاالجتماضعات األخرل.

كتبت جميع المقاببلت بالعربية ،كترجمت ملخصاتها باإلنجليزية ،ككل يوـ بعد جمع البيانات يعقد فريق البحث بالتنسيق مع الباحث
فصيلية ،لتحديد المواضيع الرئيسية ،كالمواضيع الفرضعية ،للتتبٌع كالتحليل بعمق ،كأضع ٌد
الرئيسي اجتماضعات تحليلية ،الستخبلص المعلومات الت ٌ
أضعاا فريق البحث يملخصات لكل جلسة ،بما فيها الموضوضعات التي تم تحديدىا ،كدضعم البيانات اللفظية ،ككذلك تمت ترجمة الملخصات

جميع الموضوضعات المح ٌددة ،كالمواضيع الفرضعيٌة ،نظمت لتحليلها كرشة ضعمل للتحليل الداخلي ضعلى المستول الوطني بين فريق البحث
المحلي ،ك كذا كرشة ضعمل ضعقدت خارج الببلد (في األردف) ،بالتنسيق مع (معهد ما كرا البحار للتنمية) ،الذين ق ٌدموا الدضعم للفريق في
تخصصية المختلفة ،كالنتائج (بحسب القطاع ،الفئة االجتماضعية ،المكاف،
خصص ه
موجز تفصيلي للمجاالت ال ٌ
جميع مراحل البحث ،كقد ٌ
الجنس ،الفئة العمرية..،كغيرىا) خبلؿ استخبلص المعلومات في (األردف) كش ٌكلت أساسان لكتابة التقرير.

5.3

انزشبٔس انًغجك يغ ػُٛبد يٍ انًجسٕث ٍٛػٍ يٕاضٛغ رشكٛض انذساعخ

قبل الشركع في العنصر الرئيس لهذا البحث ،كبغية الحصوؿ ضعلى معرفة سياقية أساسيٌة من القاايا كالمحاكر الرئيسية التي ينبغي استكشافها
و
تشاكرم قصي ور،
في البحث ضعلى النحو المحدد من قبل المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،قاـ فريق البحث اليمني بإجرا حوا ور

حوؿ مطالب ال مستفيدين كغير المستفيدين حوؿ االسئلة التي يجب التركيز ضعليها في الدراسة  ،كأجرم ىذا التشاكر التجريبي في منطقة

(معين) في العاصمة (صنعا )  ،كىو موقع حارم ،األمر الذم سيكوف لو بعض أكجو التشابو مع المواقع الحارية التي اختيرت كمكوف
35

رئيس للبحث ،ىذا التمرين ساضعد الفريق ليصبح أكثر دراية ،كاستعدادان للعمل الميداني الفعلي .أجريت مقاببلت مع المستفيدين من
البرنامج ،كمع المتحدثين الرئيسيين بالمعلومات ،أجريت باستخداـ األدكات التشاركية الشبيهة بتلك المذكورة سلفان ،كتم الحصوؿ ضعلى
تم االنتها من البحث
النتائج من المجموضعات التشاكرية في تقري ور قصير ،كاستخدـ لتكييف أدكات البحث التي كضعها فريق دكلي .كحينما ٌ
كتحالف كثي هق بين نتائج البحث الرئيسي مع النتائج التي استخلصت من مجموضعات التشاكر ،مع اإلشارة إلى
ثمة ارتباطه،
ه
الرئيسي ،لوحظ أف ٌ

المستفيدين من البرنامج ،تشبو تلك التي تجرم في التجمعات الحارية في مختلف أنحا الببلد.
القاايا التي تواجو ي

5.4

ركٕ ٍٚفشٚك انجسث

نظرا لطبيعة كنوضعية المشاركة في البحوث كسياؽ مجاالت البحث ،ضعكس ىيكل الفريق توازف كاضح من المعرفة كالمهارات كالخبرات في

مجاؿ التقييم النوضعي كالمشاركة ،بحيث تألف الفريق من المحققين الرئيسيين كأربعة باحثين نوضعيين (رجبلف كامرأتين) ضعلى دراية باللهجات

"الحجرية") ،كقد جرل العمل من قبل فريقين فرضعيين ،كقد
المحلية في منطقة البحث (اللهجة في الحديدة "التهامية" ،كاللهجة في تعز ي
ضعكس ذلك التوازف الجنس كالثقافة ،ىناؾ فريق من ضعاوتين من اإلناث ،لعقد اجتماضعات كمقاببلت مع النسا  ،كفريق من ضعاوين من
الذكور إلجرا مقاببلت مع الرجاؿ ،كذلك لمعايير ثقافية .ككاف فريق البحث متأكدان من حدكث التحيٌز المحتمل ،إذا أشرؾ المسؤكلين ضعن
البرنامج في اختيار الناس الذين ستتم مقابلتهم ،كبالتالي تم توظيف يمنسقين محليين في كل موقع (كاحد من الذكور ،ككاحدة من األناث)
للمساضعدة في تسهيل االجتماضعات كالدخوؿ إلى مواقع البحث .أياان ساضعد ىؤال المنسقوف رئيس الفريق في إجرا بعض المبلحظات،

(التقاط الصور كالفيديو ألغراض كثائقية كاالتصاالت) ،ككاف دكر المنسقين المحليين أياان حاسمان في شرح الغرض من المهمة إلى الناس
الذين حاركا االجتماضعات ،كتشجيعهم ضعلى إجرا مقاببلت مع الباحثين ،كالتأكيد ضعلى أف الفريق ال يعملوف فى البرنامج ،كذلك إلزالة أم
و
احتماالت قد تؤثر ضعلى تلقائية اإلجابات كالتفاضعل.

5.5

زدى انؼُٛخ ٔطجٛؼخ انًشبسكٍٛ

المنسقين المحليين ،كمنفذم البرامج ،ككذلك المبحوثين
ييبيٌن الجدكؿ  2أساليب جمع البيانات المختلفة ،المطبقة في مواقع البحث،
ٌ
الرئيسيين اآلخرين ،كيمكن االطبلع ضعلى مزيد من التفاصيل ضعن طرؽ البحث ،كحجم العينة كخصائص المشاركين في الملحق .2
 .3انجذٔل  :3خطت جًع انبٛبَبث
طريقة البحث

ضعدد أدكات البحث التي طبقت في كل موقع

الفقر كطرؽ التصدم لو كرسم الخرائط المؤسسية

 2تمارين ( 0في كل موقع) 0 ،مع  01من الرجاؿ ك  0مع  02امرأة يمثلوف مجموضعات

مناقشات مجموضعة التركيز ،المجموع 4 - 8

مجموع  65مشاركان 33 ،رجبلن 32 ،امرأة  36في الحديدة ،ك  29في تعز

كاالستراتيجيات

في كل موقع

مختلفة كالتالي 00 :من البالغين ،ك 00شباب  /المستفيدين  9ك 03غير المستفيدين.
 36المستفيدين الكبار ،كالرجاؿ  08ك  08امرأة

 29غير المستفيدين 05 ،رجبل ك  04امرأة شابة الشباب

المقاببلت مع المدلين الرئسيين ضعلى مستول المجتمع

 2قادة مجتمع 2 ،منفذين 5 ،قادة الشباب من الجماضعات أك المنظمات غير الحكومية

المقاببلت المعمقة مجموع  7 – 04في كل موقع

 8مع النسا  6 ،مع الرجل  8 /مع الشباب 6 ،مع الكبار

المحلي المجموع  4 - 8في كل مديرية

 2إناث ،ك 3ذكور  2،يعملوف مع الفئات المهمشة

 5من غير المستفيدين 9 ،مع المستفيدين من األفراد أك األسر المستفيدة ،كالتالي:

المستفيدين الشباب  2ذكر ك  3البالغين الذكور غير المستفيدين 0 ،المستفيد الذكور

البالغين 2 ،المستفيدات الكبار ،اإلناث المستفيدين الشباب  0 ،4البالغات غير المستفيد0 ،
الشابات غير المستفيد
قصة الحياة المجموع  ،)5( 9في موقع كاحد،
ك ( )4في الموقع اآلخر

 8للمستفيدين 0 ،غير المستفيد  4 /ذكر ك  5إناث  4 /أشخاص بالغين 5 ،الشباب
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دراسات الحالة المجموع  0 ، 2لكل موقع

 0ذكر غير مستفيد  0 ،أنثى مستفيدة

المقابلة مع المتحدثين الرئيسيين بالمعلومات ضعلى

الجهات المانحة كالمنظمات غير الحكومية كالمسؤكلين ضعن البرنامج

المستول الوطني مجموع 8

تعمقة اال انو تم جمع ابيانات من
لربما كاف كافيان إجرا مقاببلت مع العدد أضعبله ،كمع مجموضعة من أفراد العينة ،للحصوؿ ضعلى معلومات يم ٌ

اكثر من مصدر (التثليث) باستخداـ مجموضعة متنوضعة من التقنيات المختلفة كاألساليب ،بما في ذلك المشاركة ،كاضعتبار ذلك العدد كالنطاؽ

الكمية التي تستدضعي الكثير من الردكد ،لتوفير االستنتاجات ذات الدالالت االحصائية ،إضافةن
كفاية من المشاركين  ،ضعلى ضعكس البيانات ٌ
جرد أف يبدأ البحث بكشف أنواع مماثلة من الردكد ،أك حينما يبدك أف أكجو االختبلؼ مكتملة ،فإف البحث يكوف
إلى البيانات النوضعيٌة ،ي
كبم ٌ
قد استطاع أف ً
يف بالغرض المراد منو ،كضعليو فإف األرقاـ أضعبله كافية اللتقاط مدل الخبرات كالتصورات من البرنامج في ىذه المواقع.

5.6

ثُبء انمذساد

باإلضافة إلى توفير المبادئ التوجيهية قبل كضع مواد البحث ،تك ٌفل (معهد ما كرا البحار للتنمية) بنا القدرات من خبلؿ قنوات مختلفة،

المفصل أدناه ،إضافة إلى الدضعم من قبل (ضعاو في فريق دكلي) ،كضعلى رأس العمل لبنا قدرات فريق البحث ضعبر الباحث
ضعلى النحو
ٌ
الرئيس.


المدربين في كرشة ضعمل إقليمية في (نيركبي) ضعاصمة كينيا ،حيث تم بنا القدرات من حيث
شارؾ الباحث الرئيس في تدريب
ٌ
تم تطوير المهارات إلضعداد
المنهجيات التي سيتم استخدامها ،بما في ذلك جمع البيانات النوضعيٌة كالمشاركة ،كالتحليل كالكتابة ،كما ٌ



تعزيز التفاضعل بين أضعاا الفريق الوطني من خبلؿ كرشة ضعمل تدريبية لمدة خمسة أياـ في اليمن ،لبنا قدراتهم في التنفيذ النوضعي

فرص لتبادؿ الخبرات مع
يمخرجات أنواع مختلفة من الجماىير ،ككذلك ضعلى كيفية كضع استراتيجية االتصاالت ،ككاف ىناؾ أياان ه
المحققين الرئيسيين من دكؿ أخرل ،ككذلك مع أضعاا الفريق الدكلي.
ي
كالتشاركي في جمع البيانات كتحليلها.



خاعت األدكات للتجربة في صنعا قبل البد في جمع البيانات.



المستفادة لتعزيز القدرة ضعلى
تم إجرا اجتماضعات لبلستعراض اليومي ،أثنا العمل الميداني لمناقشة القاايا الرئيسية بنا ضعلى الدركس ي



تم إجرا كرشة ضعمل للتحليل األكلي في صنعا بعد جمع البيانات ،كذلك لتعزيز تحليل القاايا الرئيسية كضماف الوثائق المناسبة من

جمع بيانات المهاـ التالية.

المواد ،كجمع البيانات المطلوبة لعملية التحليل التالي.


تم إجرا كرشة ضعمل في (األردف) الستخبلص المعلومات ،كتحليلها ،بالتعاكف مع (معهد ما كرا البحار للتنمية الدكلية) كذلك لتعزيز
التنسيق كالفهم المشترؾ للنتائج ،كالنهج المتجانس للتحليل بين الفريق المحلي ،كفريق الخبرا الدكليين ،كإلضعداد تقرير ضعن متابعة
ضعملية كتابة التقارير.

5.5

االػزجبساد األخاللٛخ

الحساسة للبحث ،كتركيزه ضعلى الفئات ،كخصوصان الجماضعات الاعيفة كالمهمشة ،فقد بذلت جهو هد لاماف أف يكوف
نظرا للطبيعة
ٌ
المشاركين ضعلى و
ضعلم تاـ بالمخاطر ،كالفوائد التي تنطوم ضعليها المشاركة في الدراسة ،ككذلك االلتزاـ بالسريٌة كضعدـ الكشف ضعن الهوية ،كقد

التقطت الموافقة شفهيان ،كسجلت ،كأبلغ جميع المشاركين في الدراسة بأىداؼ الدراسة ،كالقاايا ،كاألسئلة التي ستتم تغطيتها خبلؿ
المقابلة ،أك المناقشة.

تم تحديد المساحة اآلمنة ،كالوقت
كقد كاف للمشاركين حق رفض المشاركة ،كما كاف لهم خيار االنسحاب في أم كقت خبلؿ المقابلة ،كما ٌ
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المشاركين ،فابلن ضعن ذلك فقد كضعت االقتباسات كاآلرا المجهولة في
السرية ،كأقل قد ور من اإلرباؾ لحياة ي
المناسب للمقابلة لاماف ٌ
التقرير.

5.5

انزسذٚبد ٔانمٕٛد

التحديد الجغرافي للدراسة كاف يمهمان ألف الدراسة أجريت في موقعين فقط ،ما يعني أنو ال يمكن تعميم النتائج ضعلى كل الجمهورية ،ضعدا ضعن

للمستفيدين ،لذلك فبل ييمكن تعميم النتائج خارج إطار
ذلك فإف الدراسة أجريت فقط في مواقع حارية كشبو حارية ،حيث التركيز األكثر ي

لحديدة ،جعل الدراسة شاملة للعديد من القاايا ذات العبلقة
المنطقتين ،اال اف طبيعة المواقع شبو الحارية في منطقة (زبيد) بمحافظة ا ي
بالريف اليمي فيما يخص طرؽ ضعما صندكؽ الرضعاية في ارياؼ اليمن.

ك رغم حجم المعلومات الناتج ضعن الطرؽ التشاركية للتقييم اال اف طاؽ الدراسة يال محدكدا لعدـ شمولو نطاؽ اكسع يعطي كضوحا حوؿ

بعض القاايا االكثر شيوضعان في أجزا يمعينة من الببلد ،مثل األشخاص النازحين في المحافظات الشمالية كالجنوبية ،كالبلجئين ،كاألشخاص
المصابين بفيركس نقص المناضعة البشرية (اإليدز) ،ضعائبلت ضحايا األزمة السياسية األخيرة ،كنحوىم.

أجريت الدراسة خبلؿ فترة توزيع بعض البرامج اإلنسانية ،بما في ذلك من قبل منظمات غير حكومية ،ما يعني أف كثيران من الناس يريدكف

المشاركة في المقاببلت ،يمعتقدين أف أضعاا الفريق ربما يكونوف من موظفي الصندكؽ ،أك من المنظمات غير الحكومية ،كبإمكانهم تسجيل
المنسقين المحليين ،كرئيس فريق البحث فكانوا حاسمين في شرح الغرض من ال ٌمهمة ،لكن ىذه التحديات
أنفسهم كحاالت جديدة ،أما ي
تم
التي الزمت التخطيط اليومي ،إضافةن إلى ذلك ،كاف ىناؾ تصور خاطئ ضعن يمصطلح 'الباحث' في المجتمعات التي تمت زيارتها ،لذا ٌ

استخداـ المنسقين المجتمعيين لتجنب االلتباس ،كما استخدـ فريق الدراسة يمصطلح "دراسة أكاديمية" ،كذلك لتقليل فرص المشاركين فى
و
احتماالت شخصية منهم أنو سيتم تسجيلهم في البرنامج.
البحث من تغيير إجاباتهم ،التي قد يقولونها بنا ن ضعلى
ضعلى الرغم من أف فريق الدراسة استخداـ نهجان مختلفان لتحديد األشخاص إلجرا مقاببلت معهم ،كالتأكد من ضعدـ كجود تحيٌز بما في ذلك
يمساضعدة للصندكؽ في ىذه العملية ،جرل تنظيم دكرات ،كاستغرؽ الوصوؿ إلى األشخاص المناسبين كقتان طويبلن جدان ،كىناؾ من رأل أ ٌف
عمقة،
الم ٌ
المستفيدين الموصى بهم للمقاببلت ي
مصطلح "المستفيدين" يمالٌل لحد ما "مربك" ،ففي كثير من الحاالت ،لم يكن األفراد ي
و
بشكل مباشر ،بل كانوا أضعاا األسرة الموسعة لصاحب
كمناقشات مجموضعة التركيز ،أضعاا ن في برنامج التحويبلت النقدية ،كلم يستفيدكا

البطاقة الرئيسي (بطاقة الصندكؽ).

المستفيدين الحقيقيين ،ضعلى الرغم من أف أسماؤىم قد أدرجت
تم تعريف البعض ضعلى أنهم من ي
كفي حاالت أخرل -ال سيما في زبيدٌ ،-
لمرة كاحدة فقط في ذلك الوقت ،كمن ثم ال شي  ،كبالمقابل تم إدخاؿ
ضعلى القائمة التالية لمسح العاـ 2118ـ ،لكنها تلقت التحويل ٌ
بعض األفراد المستفيدين ،كلكن في و
كقت الحق أدرؾ الفريق أنها يس ٌجلت مع برنامج يمنظمة دكليٌة غير حكومية يمح ٌددة ،كيعتقدكف أنو قد تم
ي
مثاؿ ضعلى الخلط القائم في سياسة الصندكؽ كخدماتو.
إدراجهم في الصندكؽ ،كىذا ه

تعمقة ،كمع
مرة يشاركوف في دراسة يم ٌ
كأشار معظم المشاركين كموظفي الصندكؽ الذين شاركوا في الدراسة أنهم كانوا سعدا  ،ألنهم ألكؿ ٌ
ذلك ،فإف توقعات الناس لنتائج الدراسة تباينت من مجموضعة إلى أخرل ،استنادان إلى تأثير األزمة السياسية األخيرة في حياتهم ،كيتوقع
المتطرفوف -خصوصان في تعز -أف الصندكؽ سيتغيٌر بسرضعة بعد نشر الدراسة ،بينما قاؿ آخركف أنهم متأكدكف أنها لن تغيٌر شيئان في
المستقبل القريب.
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6

ٔصف انؼُٛخ ٔيٕالغ انذساعخ

جا اختيار مواقع البحث في اليمن نتيجة لعملية متعددة المراحل ،فأكالن ،نظران لتصميم الدراسة الشاملة كوف البحث جز من دراسة ضعالمية،

كاف ىناؾ قرار الختيار المواقع الحارية أك شبو الحارية في اليمن ،كالمواقع المختارة في معظم بلداف الدراسات األخرل كانت الريفية،

تم كضع لمحة ضعن الفقر في المحافظات اليمنية إلتاحة اختيار موقع الدراسة (المرفق،)0
كمزيج متوازف من المواقع كاف مرغوبان فيو ،كقد ٌ
استنادا إلى المعلومات التي تامنها ىذا الملف ،اختارت (دفيد) ،ك(معهد ما كرا البحار) قراران يمشتركان لتحديد يمحافظتي (الحديدة كتعز)،
المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.
نظران الرتفاع مستويات الفقر العالية ،ككثافة السكاف ،ككثرة ي
المحافظتين مما كاف يعرؼ سابقان قبل الوحدة (الشطر الشمالي) ،إال أف اختيارىما جا لكونهما تمتلكاف خصائص
كضعلى الرغم من كوف ي

ثم ألنهما كانا أكثر أمانان من محافظات الجنوب
متعددة يمشتركة مع ي
المحافظات الجنوبية ،بما في ذلك التحديات التي تواجو أدا الصندكؽٌ ،
نظران لمرحلة تنفيذ الدراسة التي تزامنت مع التدىور األمني خصوصان في الجنوب ،كبالتالي كانت نسبة سبلمة فريق البحث فيهما أفال كأكبر

أمانان لتنفيذ الدراسة.

6.1

ٔصف يٕالغ انذساعخ

أجريت ىذه الدراسة في منطقتين مختلفتين من المحافظات الغربية في اليمن( ،مديرية القاىرة) بمدينة (تعز) ،كمديرية (زبيد) في محافظة
ع لمع ٌدؿ حجم الفقرا في المناطق الريفية
مهمة من الفقر؛ كضعلى كجو الخصوص ،ىناؾ ارتفا ه
( ي
الحديدة) .كفي كلتا المحافظتين توجد نسبة ٌ
الحديدة (البنك
في كل محافظة مقارنةن بحجم السكاف ،فمثبلن ثلث فقرا الريف اليمني يعيشوف في ثبلث يمحافظات ىي :ىح ٌجة ،تعز ،ي
الدكلي2117 ،ـ) .كبهدؼ تنفيذ الدراسة ،فقد تم اختيار المنطقتين في تعز كالحديدة ،نظران لتنوضعهما بين الحار  ،كشبو الحارية،
كسيسمح ىذا التنوع ب استكشاؼ نقاط الاعف االقتصادية كاالجتماضعية التي تفاقمت جرا األزمة االقتصادية كالصراع السياسي ،كما نتج ضعنو
و
انعداـ لؤلمن الغذائي ،البطالة ،ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية ،إضافة إلى إمكانية التعرؼ إلى أم مدل ساضعد صندكؽ الرضعاية
من
االجتماضعية فى التخفيف من آثار ىذه األكضاع.

الحديدة
مديرية زبيد ،محافظة ي
انشكم  :4يحبفظت ان ُحذٚذة
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(الحديدة)( ،)05كىي تعتبر المينا الثاني للببلد بعد ضعدف ،كتمتد
الحديدة في الجهة الغربية للجمهورية اليمنية ،ضعاصمتها مدينة ي
تقع محافظة ي

الحديدة ضعلى الساحل الغربي للجمهورية ضمن االمتداد الجغرافي لسهوؿ تهامة المتاخمة لسواحل البحر األحمر ،كتتميٌز بمعدؿ النمو
السكاني المرتفع الذم بلغ  :3.25سنويان ،كصل ضعدد سكاف المحافظة إلى  2.662.289نسمة كفقان إلحصا ات 2102ـ  05كبحسب
إحصا ات المسح للعامين 2115ـ ك2116ـ فقد ارتفعت نسبة الفقر في المحافظة لتصل  ،:30.72تتوزع ضعلى الريف بنسبة

 ،:36.43كالمناطق الحارية  :20.58فقط .كالحديدة ..كاحدة من المحافظات التي استهدفها الصندكؽ ضعاـ 0996ـ ،كتبلغ نسبة
المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية نسبة :01من إجمالي نسبة المستفيدين ضعلى مستول الجمهورية بعدد يصل إلى 010.726

حالة ،ما يجعلها المحافظة رقم ثبلثة من حيث نسبة المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.06

الحديدة) ،كىي من أكبر المراكز الحارية خارج مدينة (الحديدة) ،كتم اختيارىا كموقع ألبحاثنا
ك(زبيد) ىي كاحدة من  26مديرية بػ( ي
بالتشاكر مع مكتب الصندكؽ (فرع الحديدة) ،ضعلى أساس مستول الفقر كالتهميش ،كألف فيها نسبة كبيرة و
لحد ما من المستفيدين.

كالمحافظات لشرا كبيع السلع المتنوضعة،
كتشتهر الحديدة "باألسواؽ الشعبية" ،لذا فإف مختلف الناس يأتوف إليها من العديد من المناطق ي

لذا فإف غالبية سبل العيش في المناطق الحارية بػ(زبيد) تعتمد ضعلى األجور اليومية كأضعماؿ البنا  ،كالزراضعة ،كالتجارة في األسواؽ المحلية؛
و
كأقل منهم موظفوف حكوميوف.
إضافة لعدد قليل يمارسوف الصيد في البحرٌ ،
كغيرىا من مناطق (تهامة) تواجو (زبيد) ارتفاع درجات الحرارة ضعلى مدار السنة ،بسبب موقعها في سهوؿ الودياف الخصبة ،مما يمكنها من
و
بشكل كاسع كمتنوع من المحاصيل ،كالفلفل ،كالطماطم ،كالمانجو ،كالليموف ،كالموز ،كالبابايا ،كالذرة ،كالقطن ،كالسمسم،
اإلنتاج الزراضعي

أىم األنشطة االقتصادية ،كمنها تربية األبقار ،كالماضعز،
كالفوؿ ،ك البطيخ ،إضافة إلى انتشار تربية الحيوانات ،التي تعتبر ىي أياان من ٌ

كاألغناـ ،كاإلبل ،ضعلى نطاؽ كاسع ،اضعتمادان للخصوبة التي تتمتع بها زبيد برغم كونها (حارية) ،كرغم أف غالبية المناطق المحيطة بها ،مناطق

ريفية.

يبلغ ضعدد سكاف زبيد  097.551نسمة ،كفقان إلحصا ضعاـ 2102ـ  ،07كفيها أكبر و
ضعدد من مستفيدم الصندكؽ ضعلى مستول المحافظة،
إذ يبلغ ضعدد المستفيدين منها  01.380حالة ،ما يعكس ارتفاع حاالت الفقر فيها .08

مر األزماف للتأثير األفريقي ،ربما من
يبلحظ أف منطقة (زبيد) متنوضعة التراث ،ربما بسبب موقعها الجغرافي الساحلي ،فقد تعرضت ضعلى ٌ
خبلؿ التجارة ،كالهجرة ،لذا لوحظ أف فيها نسبة من األقليات العرقية السودا  ،الذين ربما انتقلوا إليها بالهجرة القديمة من أفريقيا ،كيطلق
ضعلى ىؤال مصطبح "األخداـ" ،كيواجهوف اإلقصا االجتماضعي ،كالتهميش.

تمتاز (زبيد) بالفن المعمارم ،كتخطيطها الحارم ،كذلك جعلها من المواقع األثرية كالتاريخية ،كىي معترؼ بها لدل منظمة األمم المتحدة
و
كعاصمة
للتربية كالثقافة كالعلوـ (اليونسكو) ،كلعبت أياان دكران مهمان في العالم العربي كاالسبلمي لقركف ضعديدة بسبب أىميتها التاريخية

إلحدل الدكؿ اإلسبلمية.09

لذا فإنها تتمتٌع بسبب قيمتها التاريخية بإمكانات اقتصادية ،كمقومات سياحية ،لكن الظركؼ األمنية المزمنة ،كاستمرار األزمات السياسية في

اليمن انعكست سلبان ضعلى مستول الحركة السياح ية ،بل إف ذلك أثر ضعلى بقا ىا ضمن قائمة التراث العالمي ،بسبب ارتفاع أسعار المواد
المطلوبة لترميمها ،كلم يعد مجديان لعماؿ البنا تأمين سبل معيشتهم ،ناىيك ضعن التدىور الملحوظ للمباني ،لذلك يعيش الناس في زبيد

ظركفان غير مستقرة ،كتوسعت دائرة الفقر ،حتى أف أكثر السكاف يقيموف في منازؿ مؤقتة.

خاصة ،كضعدد من
يام مركز مدينة (زبيد) مستشفى ضعاـ للمديرية ،كمركزين فقط للصحة اإلنجابية العامة ،إضافة إلى ضعشر ضعيادات ٌ
ٌ
الصيدليات التجارية ،كضعمومان ىناؾ ردا ة في نوضعية الخدمات العامة ،كاألدكية في المرافق الصحية العامة غير كافية ،مع ضعدـ القدرة ضعلى
الخاصة نتيجة األزمات االقتصادية ،كارتفاع تكاليف الرضعاية الصحية ،كيعتبر اإلسهاؿ كسو التغذية كالمبلريا كحمى
تحمل نفقات المرافق
ٌ
ٌ
الانك أكثر المشاكل الصحية شيوضعان كانتشاران فيها.
85
86
82
81
82
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كبينما يتمتٌع الناس المقيموف بوسط المدينة بخدمات المياه المنقولة باألنابيب ،كبالصرؼ الصحي ،فإف الفقرا الذين يعيشوف ضعلى حواؼ
كتخوـ المدينة ال يحصلوف ضعلى أيان من ىذه الخدمات ،إال أنو يمكن القوؿ بأف الجميع مستفيدكف من خدمة الكهربا  ،بمن فيهم الفقرا
برغم كلفتها المرتفعة .يوجد في زبيد ضعدد  87مدرسة  ،منها سبع فقط لؤلكالد  ،كثماف للبنات  ،ك 72مختلطة ،تقع منها  02في المركز
الحارم ،كيبلغ ضعدد الطبلب الدارسين بجميع مراحل التعليم في زبيد  39.508طالب كطالبة :59 ،منهم ذكور ،ك :40إناث ،غالبيتهم
من طبلب المرحلة االبتدائية بنسبة تصل إلى  :90ربما بسبب إلزامية التعليم في اليمن ،كيصل معدؿ التحاؽ البنين بالتعليم االبتدائي :58

 ،فيما تصل نسبة الفتيات .:42

كمن بين البرامج االجتماضعية المختلفة المنف ٌذة في (الحديدة) ،كمنها (زبيد) ،كالتي تمولها (دفيد) برنامج مشترؾ للمنظمات غير الحكومية
الدكلية اإلنسانية ،كالذم ين ٌفذ ضعبر منظمات (أككسفاـ)( ،كير)( ،أدرا)( ،ىيئة اإلغاثة اإلسبلمية)( ،منظمة إنقاذ الطفولة) من خبلؿ حزمة

برامج لدضعم مكافحة انعداـ األمن الغذائي .ىناؾ القليل من المنظمات غير الحكومية تيدرًج انعداـ األمن الغذائي دكف قيد أك شرط -حيث
المستفيدين كتسليمهم التحويبلت من الصندكؽ ضعبر مكاتب البريد ،-إضافة إلى إنعاش سبل كسب الرزؽ ،مع خطط
يجرم استهداؼ ي

إلدخاؿ السلع األساسية بالقسائم .كتعمل (أككسفاـ) ضعلى كجو الخصوص ،في تسع مناطق منها (زبيد) ،كذلك باستخداـ نفس قوائم
مستفيدم الصندكؽ  ،21كإلى جانبها تق ٌدـ (ىيئة اإلغاثة اإلسبلمية) مساضعدات غذائية للفقرا .

مديرية القاىرة – محافظة تعز
انشكم  -5خبسطت يحبفظت حعض

تعز ىي محافظة كبيرة ،يقدر ضعدد سكانها بػ ػ 2،919،335نسمة كفقان إلحصا ات 2102ـ  ،20كينقسم مواطنو تعز إلى مجموضعتين
رئيسيتين من حيث االىتماـ االقتصادم ،األكلى تسكن المناطق الجبلية ،كيعتمدكف ضعلى زراضعة القات الذم يمثٌل بالنسبة لهم المصدر
الرئيسي للدخل ،كاألخرل يسكنوف السهوؿ الساحلية ضعلى بالقرب من شواطئ البحر األحمر ،كيزرضعوف الخاركات ،كالذرة ،كالدخن،
و
بشكل أساسي ضعلى الزراضعة كممارسة صيد األسماؾ .مدينة تعز  ،ىي ضعاصمة المحافظة ،كيبلغ ضعدد سكانها
كالفواكو ،كيعتمدكف
30

بدأت (أككسفاـ) بتوزيع المساضعدات في  8مديريات أخريات ،كستباشر التوزيع في زبيد قريبان ،كبدأت (منظمة اإلغاثة اإلسبلمية) توزع الغذا لعدد 59،111

المستهدفة ىي من الكشف القديم لصندكؽ الرضعاية ،كالتصف اآلخر من الكشف الجديد
مستفيد فى الحديدة ،تستأثر زبيد منهم ب ػ 6111أسرة ،كنصف الفئات ي

للصندكؽ أياان.
38
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حوالي 567،651نسمة  ،22ما يجعلها ثالث أكبر مدينة في اليمن بعد العاصمة صنعا كضعدف ،كتقع تعز ضعلى ارتفاع يق ٌدر بحوالي 0،411
متر فوؽ مستول سطح البحر.
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،

كتستأثر محافظة تعز بالنصيب األكبر من حيث ضعدد المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بعدد يصل إلى  043،461حالة
و
بنسبة تصل إلى  % 04.0من إجمالي المستفيدين ضعلى مستول الجمهورية ،كربما يعكس ذلك جزئيان كجود فرؽ كبير لنسبة الفقر في
المحافظة مقارنةن بمحافظات أخرل ،كفقا لمسح ميزانية ضعامي 2115ـ2116 -ـ ،كتبلغ نسبة انتشار الفقر في تعز  ،:37.8تتوزع ضعلى

 :23.66في المناطق الحارية ،فيما تصل في المناطق الريفية نسبة .:40،50

تمتاز تعز بطبيعتها بمستول حارم أكبر ،نتيجة القرب من ضعدف ،كزيادة المعرفة ،كتميزىا في التاريخ المعاصر كمركز للثقافة كالتعليم،

فسكانها يتميزكف بارتفاع مستويات التعليم كالوضعي السياسي ضعن سكاف محافظات أخرل ،لذا فهي تمثٌل أحد أىم معاقل الحركة االجتماضعية
و
بشكل مؤثر في حركة االحتجاجات كالمظاىرات ،التي تطورت
كالحراؾ السياسي الذم أدل لثورة 2100ـ ،كقد لوحظ حاور شباب تعز

أحيانان لمواجهات ضعنف.

كىناؾ من يربط مشاركة شباب تعز بنشاط في ىذه االحتجاجات ،بارتفاع منسوب الوضعي بالتزامن مع ارتفاع حالة البطالة كالفقر بينهم،
خصوصان كأف كثيرين منهم يقطنوف مساكن باإليجار ،كمتأثرين بحركة ارتفاضعات األسعار كانعداـ فرص العمل كمصادر الدخل ،األمر الذم يزيد

مجتمعي بوجود كثير من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية ،فعلى سبيل المثاؿ حتى
ط
من صعوبة الحياة  .في (تعز) يوجد نشا ه
ه
المجموضعات المهمشة كاألخداـ كالمعوقين لهم في تعز أصوات قوية بسبب ىامش الوضعي ىناؾ ،كمن خبلؿ المنظمات غير الحكومية
الناشطة التي تعمل ضعلى تحسين أكضاضعهم .المرأة في تعز ىي أياان أكثر نشاطان في المجتمع ،كأكثر ارتيادان للمدرسة كالجامعة كللعمل خارج

المنزؿ (في الجز المتعلق بأكجو الاعف أكردنا المشاكل ،كالماايقات كالتحرشات التي تواجهها النسا في تعز بسبب الخركج من المنزؿ).

كألىميتها تستهدؼ تعز من قبل العديد من البرامج االجتماضعية ،كمعظمها يستهدؼ سكاف المدينة ،كمن ىذه البرامج برنامج ينفذه صندكؽ
الرضعاية االجتماضعية و
بدضعم من االتحاد األكركبي يقوـ بتمويل برنامج تحويبلت نقدية مشركطة ،تهدؼ إلى توفير الدضعم للفقرا األكثر تارران من
ارتفاع األسعار .بحيث تستهدؼ انتظاـ األطفاؿ في المدارس االبتدائية كمنع تسربهم منها ،كتسعى من خبلؿ االستهداؼ كالتنفيذ ضعبر
الصندكؽ للوصوؿ إلى  8111أسرة ،كييتوقع أف تصل إلى  31،111أسرة ،كمن المقرر أف تنتهي في مارس 2103ـ.

كتدضعم (دفيد) برنامج األمن الغذائي في حاالت الطوارئ ،ضعلى شكل تحويبلت نقدية غير مشركطة ،كقسائم السلع األساسية ،تنفذىا ضعبرىا

مؤسسة (إنقاذ الطفل) ،إضافة إلى ذلك ىناؾ مجموضعة شركات ىايل سعيد (قطاع خاص) تيق ٌدـ التحويبلت االجتماضعية للفقرا خبلؿ شهر

رمااف ،بل كتساضعد ىذه المجموضعة أياان في دضعم فرع صندكؽ الرضعاية بتعز بثبلثة مليارات لاير سنويان  .24إضافة إلى ذلك أياان يتم تنفيذ
العديد من التدخبلت لبنا القدرات من (ديا) -منظمة فرنسية تعمل في تعز ،-بالشراكة مع الصندكؽ االجتماضعي للتنمية ،كأل ٌف ضعدد من ىذه

الجهات الداضعمة تق ٌدـ خدماتها بدكف التنسيق مع صندكؽ الرضعاية ،لذلك يحصل التداخل بين المستفيدين في بعض الحاالت ،كما يحدث

تجانس كتشابو محدكد جدان من حيث معايير كآليات االستهداؼ كالتسليم.

كبنا ن لبحوث أجريت في منطقة (القاىرة) التي ىي جز من مدينة (تعز) ،فقد تبيٌن أف مصادر معيشة الناس متنوضعة ،من خبلؿ العمل في
قطاضعات التجارة ،كالخدمات ،كالصناضعة ،إضافة للعمل في القطاع الحكومي ،كأ ٌف مستول تعليم لدل سكاف تعز كل أضعلى مما ىو ضعليو في
خاصة ،فإف الفجوة بين الجنسين فى التعليم ىو أقل من ذلك بكثير ،لذا اختير مديرية (القاىرة) ألنو األكثر اكتظاظان بالسكاف
(زبيد) .كبصفة ٌ

المستفيدين ضعلى مستول المدينة حيث يبلغ
في (تعز) ،كنسبة النمو السكاني فيو تبلغ  0.6ضعلى مستول المحافظة ،كفيها أكبر ضعدد من ي
ضعددىم  6،217حالة ،كضعلى قائمة االنتظار يوجد ضعدد  01،811حالة .25

33
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 8.5مليوف جنيو ،بمعدؿ صرؼ  349.6لاير للجنيو الواحد كفق تقديرات ديسمبر 2102ـ.

سجلوا أنفسهم للحصوؿ ضعلى الدضعم ،لكنهم منتظرين تقييم الصندكؽ لبلستحقاؽ
يقصد بهم أكلئك الذين ٌ

23

لصحة
يوجد في مديرية (القاىرة) ثبلثة مستشفيات ضعامة ،كىي بمثابة المستشفيات التحويلية للمحافظة بأكملها ،إضافة إلى خمسة مراكز ل ٌ

الخاصة.
العامة ،ككحدة صحيٌة كاحدة ،كىناؾ أياان العديد من العيادات كالصيدليات
ٌ

كيشكو الناس سو نوضعية الرضعاية ،كنقص األدكية ،كيشعركف بأف المرافق الخاصة ليست في متناكؿ الفقرا  ،كما أ ٌف المشاكل الصحيٌة األكثر
انتشاران ىي اإلسهاؿ ،كسو التغذية ،كالمبلريا ،كحمى الانك ،كااللتهاب رئوم ،إضافة إلى اإلضعاقة ،كاألمراض العقلية ،كفقان لما ذكر في
مناقشات مجموضعة التركيز باضعتبارىا العب األساسي.
سبع منها تأثرت سلبان جرا العنف الذم رافق األزمة السياسية ضعاـ 2100ـ ،فابلن ضعن ضعدد
كذلك توجد فيها ضعدد  23مدرسة حكومية ،ه

من المدارس الخاصة التي يعجز الفقرا ضعن تعليم أبنا ىم فيها الرتفاع رسوـ التسجيل.

كال تغطي شبكة الصرؼ الصحي العامة كافة أحيا منطقة (القاىرة) ،كما أف الحصوؿ ضعلى مياه شرب آمنة ال يزاؿ مشكلة رئيسية ،بسبب
ضعدـ انتظاـ توفره ،إضافة إلى أف مسألة اإلسكاف تعتبر يمشكلة كبرل ،نظران لكثافة السكن كراتفاع اإليجارات؛ التي تفوؽ طاقة الكثيرين ،لذا

فإف األش ٌد فقران يعيشوف في سبعة تجمعات سكنية ىامشية في إطار مديرية (القاىرة).

6.2

ٔصف انًشبسك ٍٛف ٙيٕالغ انذساعخ

تم تصنيف المشاركين في كبل المجتمعين بالفقرا  ،كأشاركا إلى أف التحدم الرئيسي يتمثل في ضعدـ كجود ضعمل ،أك فرص للدخل ،لكن و
لكل

منهما خصائصو المختلفة ،ففي حين أف الشائع في (زبيد) ىو حجم األسرة الكثير ،كارتفاع مستول الخصوبة ،ككاف معظم المشاركين فيها
شائع جدان ،ككاف الرجاؿ ضعادة المسيطر األقول في األسرة ،كإف كانت بعض النسا قلن
أمر ه
متزكجوف ،بما في ذلك الشباب ،ككاف الطبلؽ ه
أف صنع القرارات األسرية ضعادة تتم بصورة مشتركة.

في زبيد أياان ،لوحظ أف المستول التعليمي لمعظم المستجيبين منخفض ،خصوصان لدل النسا  ،كأف النسا ال تنشط خارج المنازؿ ،ضعلى
حسن من دخل أسرىم المعيشية.
رغم أف بعاهن يرغبن المشاركة في األنشطة المدرة للدخل التي يمكن أف ت ٌ
من جهتهم يعرب الشباب ضعن شعورىم باإلحباط بسبب انتشار البطالة ضعلى نطاؽ كاسع ،ضعلى الرغم من أف المنطقة شبو حارية ،كتبيٌن أف

كأضعماؿ صغيرة ،كيعيش معظمهم
ه
مهن
العيٌنة من الذكور ضعملوا في مجاؿ الزراضعة؛ فيما قاؿ ضعدد قليل منهم أنهم كانوا يدرسوف ،أك كانت لهم ه

في منازؿ من الطوب أك االسمنت ،بينما يعيش بعض المشاركين ممن ينتموف إلى فئة (األخداـ) في مساكن ىشة جدان ،كموقتة.

لكل من الذكور كاإلناث المشاركين جيد ،ككاف و
أما في تعز فكاف كل مستول التعليم و
درة للدخل ،كضعلى الرغم من أف ارتفاع
لكل منهم فرص يم ٌ
نسبة البطالة في شباب تعز ،من أف مستويات تعليمهم أفال ،كىم كأمثالهم في (زبيد) يعيشوف في أسرة كبيرة الحجم ،لكن من يعيش منهم

أقل شيوضعان.
مع أسرة كبيرة كانوا ٌ
كبالنسبة لمن شملهم االستطبلع كانت نسبة منهم ملتزموف بدفع اإليجار ،نظران ألف امتبلؾ األسر للبيوت محدكدة ،كأكلئك الذين ال
ستقرة.
يستطيعوف تحمل كلفة اإليجارات بسبب ارتفاضعها ،كلكونهم يعيشوف ظركفان غير يم ٌ

كترٌكز ىذه الدراسة في المقاـ األكؿ ضعلى أثر صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى مجموضعتين( :المرأة الاعيفة) ،التي ينظر لها ضعلى أنها مجموضعة

مستهدفة كاضحة ،ك(الشباب) نظران ألىمية ىذه المجموضعة السكانية في اليمن ،ضعلى النحو المبين في القسم ( ،)2مع التركيز ضعلى أف
االىتماـ بهذه المجموضعة يع ٌد تحديان ،ألف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ال يستهدؼ الشباب مباشرة ،إال أف بعض الفوائد قد تشمل النسا
و
شخص آخر يمستفيد ،حاكلت الدراسة فهم ضعوامل الاعف لدل الشباب الذين
الشابات من األرامل كالمطلقات ،أك ضعاطل يعيش في منزؿ
تمت مقابلتهم؛ فالسمة المشتركة بينهم كانت البطالة كضعدـ كجود فرص العمل ،لدرجة أف البعض في (زبيد) ش ٌكك في جدكل التعليم إذا لم
يؤدم إلى تحسين العمل المأجور .كيمكن االطبلع ضعلى مزيد من التحليل شامل للاعف في القسم .7.0
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ضعلى النحو المبين أضعبله ،فإف تعزيز كتطوير خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو الهدؼ الرئيسي لبرنامج الحكومة فى المساضعدة

االجتماضعية ،كالتحويبلت النقدية غير المشركطة فقط ،كقد صممت في األصل من خبلؿ قانوف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعاـ 0996ـ

كوسيلة لتعويض الفقرا ضعن رفع الدضعم.

أجريت العديد من التوسعات كالتطويرات ضعلى خدمة التحويبلت النقدية منذ إنشائها ،ففي التصميم األصلي كاف من المفترض أف صندكؽ
الرضعاية االجتماضعية يقدـ المساضعدة النقدية لعدد من الفئات الاعيفة ،بما في ذلك األيتاـ ،الفقرا  ،كالاعفا بشكل مزمن ،كاألطفاؿ،

كاألرامل ،كالمعوقين ،كالمسنين ،كاألسر التي تعولها نسا  ،كمع مركر الوقت ،ترجمت الحكومة التزامها في تطوير صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

من خبلؿ التوسع التدريجي في التغطية (البنك الدكلي.)2101 ،

كسع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية المستهدفين من  011،111مستفيد في بدايتو إلى أكثر من مليوف أسرة ضعلى مدل ضعشرة أضعواـ ،كنمت
ٌ
الميزانية من أربعة مبليين دكالران في البداية ،إلى  211مليوف دكالر ضعامي 2118ـ ك2119ـ (المرجع نفسو).

5.1

األْذاف

جا في خطة الطوارئ التي أضعلنتها الحكومة اليمنية خبلؿ الفترة 2113ـ2116-ـ ،ما يلي ":يهدؼ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

فعاؿ في الح ٌد من أضعبا الفقر ،كرفع معاناة الفقرا  ،خصوصان الذين حالت الظركؼ دكف استفادتهم من خدمة الصندكؽ،
لمساىمة بشكل ٌ
لي

المعتمدين كفقان للمعاير القانونية" (الحكومة
المساضعدات النقدية للمحتاجين ،ي
كيلجأكف لبلضعتماد ضعلى التسوؿ بسبب الحرماف ،كذلك بتوفير ي
2112ـ).

اليمنية

كقد جرل الحقان -تحديدان ضعاـ 2118ـ -تحديث معايير االستهداؼ ،كإصبلح قانوف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كفي ىذا التطوير ركضعيت
النقاط التالية (البنك الدكلي2101 ،ـ):



لمساضعدة النقدية.
انعداـ الدخل ىو السبب الرئيسي الستحقاؽ ا ي



المستفيدين لتشمل ذكم الصعوبات االقتصادية (العاطلين ضعن العمل ،كنحوىم) ،إضافة إلى الفئات االجتماضعية
جرل توسيع فئات ي



المستفيدين ،كتحديد مدل استحقاؽ المقيدين حاليان ،لتحديد بقا ىم كمستهدفين من
سيتم إنشا نظاـ إدارم إلضعادة تقييم أىلية ي
ضعدمو.



كالمعوقين ،كنحوىم).
كالمسنٌين ،ي
الاعيفة (خصوصان األسر التي تعولها نسا كاألرامل ،ي

ط الفقر من خبلؿ التدريب ضعلى مهارات
لمستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لمساضعدتهم ضعلى تجاكز خ ٌ
تفعيل الدكر التنموم ل ي

اإلنتاج كتأىيلهم لدخوؿ سوؽ العمل.

المستفيدين ،كالدضعم التنموم للمستفيدين ،ال تزاؿ غير متوفرة ،لكنها
جدير باإلشارة بأف بعض ىذه األىداؼ ،مثل نظاـ إدارة تقييم أىلية ي
أىداؼ ضعلى المدل القصير بالنسبة للبرنامج.

5.2

انذػى انًمذو يٍ انًبَسٍٛ

و
بشكل كبير ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،التابع لوزارة الشؤكف االجتماضعية
تعتمد الحكومة اليمنية ضعلى في تنفيذ برنامج الرضعاية االجتماضعية

كالعمل ،كتحصل الحكومة ضعلى التمويل البلزـ لهذا البرنامج من المانحين الدكليين الموضحين أدناه -:


االتحاد األكركبي الذم يدضعم صندكؽ الرضعاية االجتماضعية منذ ضعاـ 2112ـ ،مع التركيز ضعلى إصبلح السياسات ،كبنا القدرات
و
بدضعم بلغ
المؤسسية لتحسين فعالية البرنامج ككفا ة المسؤكلين ضعن تنفيذه ،كقد ساىم االتحاد األكركبي خبلؿ ضعاـ 2119ـ
24

 260،834.11يورك ،كق ٌدـ االتحاد خبلؿ ضعامي 2101ـ – 2100ـ دضعمان آخر بلغ  642،742.11يورك  ،كقد ش ٌكل ىذا

الدضعم نسبة  :011من إجمالي موازنة برنامج الرضعاية االجتماضعية لهذين العامين ،أما في العاـ التالي 2102ـ قاـ االتحاد األكركبي
بتقديم و
دضعم ق ٌدمتو جهات أخرل مانحة  ،كذلك بهدؼ لتقييم خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في اليمن ،كالذم خلص إلى ضعدد من
النتائج الرئيسية - ،كرد ملخصها أدناه.-



البنك الدكلي الذم بدأ دضعمو بتقديم المساضعدة التقنية لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية منذ ضعاـ 2117ـ ،كجرل بذلك استحداث جهاز
يهتم بمعايير االختيار  ،كتطوير آليات االستهداؼ (البنك الدكلي2100 ،ـ) ،كييدير البنك األكركبي أياان نشاط اللجنة النقدية الطارئة،
ٌ

مج مموؿ من مشركع (تعزيز شبكات األماف االجتماضعي في حاالت الطوارئ) ،الذم يق ٌدـ التحويبلت النقدية المؤقتة بالشراكة
ضعبر برنا و
و
و
بشكل مؤقت
تم تأخير ىذا الدضعم
مع البنك ل ػ 40،111أسرة فقيرة (البنك الدكلي .)2119 ،كبسبب أحداث العاـ 2100ـ فقد ٌ
(المرجع نفسو).



يقل ضعن
كزارة التنمية الدكلية البريطانية (دفيد) ،كحكومة ىولندا ،كفد بيدئ تنفيذ برنامج الدضعم ي
المشترؾ لتغطية ما ال ٌ
 31،111من األسر الاعيفة ،كالتي كانت يمقتصرنة فقط ضعلى يمساىمة (كزارة التنمية الدكلية) التي تغطٌي ما يصل إلى 01،111أسرة
من األش ٌد فقران ضعلى مدل  02شهران و
و
و
بشكل سمح بتمديد يمدة
تقرر مااضعفة الدضعم
بدضعم
ثم ٌ
نقدم بلغ  0،511،111يوركٌ ،



اليونيسيف أياان ق ٌدمت المساضعدة التقنية لتحسين قدرة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في ضعملية الرصد كالتقييم (يونيسف 2101،ـ).

المشركع ،بعد التزاـ حكومة ىولندا بتقدـ و
دضعم بلغ  3،371،111يورك ،خبلؿ الفترة 2101ـ–2103ـ ،إال أ ٌف ىذا االلتزاـ قد
تأجل بسبب األكضاع التي ضعاشتها اليمن في العاـ2100ـ ،كنظران لتاجل التزامات الحكومة المتعلقة بجوانب الموارد كالقدرات
اإلدارية.

5.3

االعزٓذافٔ ،االخزٛبس ٔانزغطٛخ

يصل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بخدماتو جميع محافظات اليمن ،مع مراضعاة اختيار المناطق التي تحتوم الفئات األشد فقران كحاجة للغذا ،

كذلك ضعبر مكاتبو في كل المحافظات ،كمن خبلؿ فركضعو المنتشرة في  200مديرية ،من إجمالي مديريات الجمهورية التي يبلغ ضعددىا
لمستفيدين معايير جغرافية كاجتماضعية ،بنا ن ضعلى مستويات االحتياج كالحرماف،
 .333كيتٌبع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في إجرا ات اختيار ا ي

بهدؼ توفير شي من الاماف المعيشي لؤلسر الفقيرة كالاعيفة ،بدفع المساضعدة النقدية التي يمكنها تحسين مستوياتهم المعيشية ،

كلسبلمة االستهداؼ ،ح ٌدد المسؤكلوف ضعن برنامج الرضعاية االجتماضعية معايير "صارمة" ح ٌددكا بها الفئات الجديرة باالستهداؼ -:
• األيتاـ

• األرامل ،سوا ن البلتي معهن أطفاؿ  ،أك بدكف.

• المطلقات  ،سوا ن البلتي معهن أطفاؿ  ،أك بدكف.

سن ال ػ( 31غير المتزكجات) ،كليس لهن مصدر دخل.
• النسا العازبات البلتي تجاكزف ٌ
• المعاؽ (كليان أك جزئيان)  ،كسا ه كانت إضعاقتو دائمةن أك مؤقتة.

• الفقرا المعدمين (دائمي االحتياج كالعوز) كليس لهم فرص دخل.
• كبار السن من الجنسين.

• األسر التي فقدت ضعائليها.
• األسر التي يقاي ضعائليها فترات ضعقوبة في السجن ،أك من كاف ضعائلوىا حديثو الخركج من السجن.
كيهدؼ الصندكؽ بتصنيف ىذه الفئات "الاعيفة" ،إلى تحقيق العدالة االجتماضعية ،في إطار ترجمة األطر األخبلقية المرتبطة بالحماية
25

كسع الصندكؽ
االجتماضعية ،كفابلن ضعن ىذه التصنيفات ،كتنفيذان إلجرا ات اإلصبلح  ،كالتطوير ،كلتوسيع قاضعدة المستفيدين ضعاـ 2118ـٌ ،
من معايير االستحقاؽ ،لتشمل من ىم خارج الفئات المح ٌددة أضعبله ،لتشمل األفراد أك األسر التي تعيش تحت خط الفقر ،بصرؼ النظر ضعما

إذا كانت تنطبق ضعليهم معايير استحقاؽ الفئات السابقة ،بغض النظر ضعن حجم ميزانية التحويبلت النقدية ،كمع المعرفة المسبقة بعدـ القدرة

كل من ىم تحت خط الفقر .كقد استطاع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية حتى نهاية 2119ـ الوصوؿ إلى أكثر من مليوف يمستفيد
ضعلى تغطية ٌ
(البنك الدكلي2101 ،ـ) ،ما يقارب  :2.3من نسبة السكاف ،مقارنةن بأكثر من  :51من السكاف يقعوف تحت خط الفقر.

كإذا ما افترضنا أف الصندكؽ سيستهدؼ يمستفيدان كاحدان من كل أسرة متوسط أفرادىا يبلغ ستة أشخاص ،فإنو سيحتاج لتغطية أكثر من

المتمثل في الوصوؿ إلى جميع من ىم دكف خط الفقر ،أم الوصوؿ إلى ثبلثة أضعاؼ من تم الوصوؿ
 %3.7من األسر لتحقيق ىدفها ،ي
إليهم.

قرر مجلس إدارة الصندكؽ تطوير المعايير لتشمل إضافة إلى المعيار
كبعد أف كاف أساس االختيار ىو المعيار الجغرافي في المرحلة األكلىٌ ،
الجغرافي ،معيار الفقر كالعوز الدائم ،مع األخذ بعين االضعتبار حجم المزانية المتوفرة ،كالتواجد في كل المحافظات (في البداية تم استخداـ

تقديرات الفقر الغذائي خبلؿ العامين 0998ـ 0999-ـ ،كاآلف يتم استخداـ قاضعدة البيانات األسرية للعامين 2115ـ – 2116ـ)،

إضافة إلى البيانات السكانية ،كمعلومات الحاالت المقيٌدة من غير المستفيدين لدل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.

كفي المرحلة الثانية ،تم االستناد إلى تقديرات استهداؼ حاالت الفقر الغذائي ضعلى مستول المنطقة ،كالمحافظات بدكرىا تتولى المسؤكلية
ضعن توزيع الحاالت ضعلى الدكائر ضعلى أساس قوائم المستحقين لل يمخصصات ،إال أ ٌف ذلك خاع لتأثير االضعتبارات السياسية.
المتقدمين كفقان لمعايير استحقاؽ بلغت  05درجة من الحرماف،
أما في المرحلة الثالثة ،ضعلى مستول األحيا كالقرل كالعزؿ ،فقد جرل تقييم ي

كبنا ضعليو فقد استهدؼ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية الفئات الاعيفة حسب التصنيف أضعبله ،كفوقها تم استهداؼ مستفيدين محتملين من
دكف النظر إلى حاجتهم لفرص الدخل أك الكسب (فمن حيث المبدأ ،كنظران لتواضع حجم المساضعدة النقدية ،فإف األمر ال يحتمل حرماف

المستحقين منها  ،ألف مبلغ المساضعدة ال يكفي لس ٌد حاجة األسر الفقيرة) ،كالمقصود في ىذا السياؽ األسر التي تتلقى مساضعدات آخرل

من جهات غير حكومية أك جمعية أك مؤسسة دينية ،أك يحصلوف ضعلى معاش ،فهؤال ضعلى سبيل المثاؿ ،كاف ال يح ٌق لهم حق االستهداؼ
و
بشكل دائم  ،إضافة لمن تعرضوا لظركؼ
ام الحاالت التي تتعرض لظركؼ طارئة كتحولهم فقرا كضعفا
حتى ضعاـ  ،2118كىناؾ محاكلة ل ٌ
ينص القانوف أياان ضعلى منح مبلغ مقطوع لمساضعدة األسر التي تواجو حاالت الطوارئ الشخصية أك المتاررة من الكوارث.
طارئة مؤقتة ،إذ ٌ

المحتملين مل استمارات الطلبات ،كتقديم الوثائق كالشهادات المطلوبة إلثبات
كللحصوؿ ضعلى التحويبلت ،ييطلب من المستفيدين ي
حاجتهم للدضعم ،كانعداـ فرص الدخل  ،كيجرم استهداؼ المستفيدين المحتملين باستقباؿ طلباتهم إلى فركع صندكؼ الرضعاية ،أك ضعبر النزكؿ
الميداني لموظفي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية الستقباؿ الطلبات كالبحث ضعن مستحقي الدضعم.

كتجدر اإلشارة إلى أف من الصعوبة بمكاف االستجابة لكل طلبات االستحقاؽ ،بسبب شحة الموارد ،أك لعدـ استيفا شركط االستحقاؽ ،

كربما بسبب ممارسة أحد طالبي االستحقاؽ للتسوؿ ،كيقوـ الموظفوف المحليوف بالمتابعة الدكرية كل ثبلثة أشهر ،ككذلك سنويان ،للتعرؼ
و
ألسباب مختلفة تتعلق بمعايير االستحقاؽ ،لكن ىذه
بالام بدالن ضعن الحاالت التي يتم استبعادىا
ضعلى الحاالت التي ذات االكلوية
ٌ

االستبداالت ال تتحقق غالبان بسبب انعداـ آلية حقيقية للرقابة كالرصد.

7.4

اصالذ االعزٓذاف ػهٗ اعبط انفمش

في أكتوبر 2101ـ كافقت الحكومة ضعلى منهجية جديدة لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية بشأف استهداؼ المستفيدين ،بنا ن ضعلى دراسة
استقصائية أجراىا الصندكؽ ضعاـ 2118ـ ،كالتعديبلت التي أجريت ضعلى قانوف 2118ـ للرضعاية االجتماضعية ،آلية جديدة تستهدؼ فئات من
األسر الفقيرة التي كانت غير مصنٌفة سابقان من المستهدفين (دفيد2100 ،ـ) كسيجرم استهداؼ الفئات الجديدة استنادان إلى المعلومات
المستقاة من المسح كقواضعد البيانات المتوفرة لدل الصندكؽ.
ي
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ضمها ،فقد التزمت الحكومة بالخفض التدريجي لغير المستحقين المدرجين حاليان ضعلى قوائم
تم ٌ
إضافة إلى األسر الفقيرة الجديدة التي ٌ
المستفيدين من التحويبلت النقدية ،مع مراضعاة أف ىذا التقليص سيكوف تحديان من الناحية العملية كالسياسية ،إال أف الحكومة بدأت خطوات
يتم استخدـ
تحسين خدمات الصندكؽ بدضعم من البنك الدكلي .حاليان ين ٌفذ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مرحلتين استراتيجيتين ،في األكلى ٌ
بيانات المسح األسرم لميزانية األسرة الذم أجرم في 2115ـ2116-ـ  ،إضافةن إلى بيانات التعداد لعاـ 2115ـ  ،كذلك إلنتاج نموذج

بديل يعكس اإلحصائيات الواقعية لعدد األسر الفقيرة ضعلى مستول المديريات ،كسيحقق ىذا النموذج سلسلة من المتغيرات االقتصادية ،التي

تعطي المؤشرات حقيقية ضعن يمستول دخل األسرة ،كمنها معرفة نوضعية السكن ،كاألصوؿ المنزلية التي تمتلكها األسرة للمعيشة.

المدرجة ،باستخداـ ىذا النموذج ،للحصوؿ ضعلى نفس النتيجة لكل أسرة ،مقارنة بمستول الفقر في
أما المرحلة الثانية تتامن مسح األسر ي
المنطقة ،كتصنف األسر المستهدفة من خبلؿ و
ضعدد من المؤشرات إلى ست فئات-:
أ :الدخل أقل من  :71من خط الفقر اإلقليمي.

ب :الدخل بين  :71ك  :011من خط الفقر اإلقليمي.
يب من خط الفقر اإلقليمي (تصل إلى  :24فوقو).
ج :الدخل قر ه
د :حوالي  :55-25الدخل فوؽ خط الفقر اإلقليمي.

ق -ك :الدخل أضعلى بكثير من خط الفقر ( أكثر من  - ) :55ال ينبغي أف تتلقى التحويبلت.
حاليان يجرم تجميع فئات جديدة من الحاالت 'االجتماضعية' أك 'االقتصادية' لبلستهداؼ ،كمن المتوقع أف يؤثر ىذا األسلوب في تقليص
ثم القبوؿ التدريجي لفئات
األسر من فئات (ق -ك) (يق ٌدر ضعددىم  )272،111لتقليصهم ضعلى مدل ثبلث إلى خمس سنوات ،كمن ٌ
جديدة من فئات األسر أ  ،د المستحقة للدضعم كال تزاؿ ضعلى قوائم االنتظار ،كىذه األسر تم تحديدىا سلفان من خبلؿ مسح ضعاـ 2118ـ،

كفقان لمعايير كزارة التنمية الدكلية.

كقد تم تحديد حوالي  611،111حالة من قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لبلستحقاؽ كتصنٌف ضمن مجموضعات الفقر العالية (أ  .ب)،

كبالتالي فإنها 'مؤىلة للغاية' ،كحاليان ىناؾ  241،111من ىؤال ال يتلقوف المساضعدة (دفيد2100 ،ـ).

كألف ىذه العملية الجديدة ستستغرؽ كقتان طويبلن لتخرج إلى حيز التنفيذ ،كمع أف الخطوات تشير إلى نوايا لتحسين شركط كمعايير
االستهداؼ ،كما يشير الباب ( ،)8إال أف أبحاثنا تشير إلى أنو ضعلى الرغم من ىذه اآللية "المبسطة" لبلستهداؼ ،فإف ىناؾ التباسان كاسعان
يشوب ضعبلقة منفذم برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كبين المواطنين بشأف نزاىة تطبيق معايير االستهداؼ كضعملية االختيار ،كإف كاف

ىناؾ من ال يش ٌكك في ذلك ،كالقليل فقط يعرفوف معايير االستهداؼ التي يجرل تنفيذىا لتسجيل الحاالت في البرنامج.

كيبلحظ أف المعايير السابقة لم تعتبر فئة الشباب من الفئات الاعيفة ،ضعلى الرغم من حاجة بعض فئات الشباب ،ال سيما الشابات
المطلقات أك األرامل لبلستهداؼ ،لذا فإف توسيع فئات البرنامج لتغطية األسر الفقيرة ،يعني احتماؿ المزيد من فئات الشباب ،ألف الكثير

تسهل كصوؿ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من
من الشباب ىم أرباب أسر فقيرة ،أك يعيشوف في أسر تحت خط الفقر ،لكن المعلومات التي ٌ

الوصوؿ إليهم غير متوفرة حاليان.

7.5

زدى انًجهغ انًسٕل

مع مطلع ضعاـ 2116ـ كاف حجم المبالغ المحولة من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بقيمة 0111لاير لكل أسرة مستفيدة -أم خمسة

دكالرات فقط ،-فابلن ضعن 211لاير فقط كانت تعتمد لكل فرد في المنزؿ ،فتصل إلى حد أقصى قدره 2111لاير لؤلسرة الواحدة في
الشهر ،كىذه المنحة كانت متاحة فقط أماـ  05من المجموضعات الاعيفة (البنك الدكلي2112 ،ـ).
و
بشكل ربع سنوم (مع بعض التأخير أحيانان) ،لذلك فاألسرة الواحدة المكونة من ستة أفراد تحصل فقط ضعلى
كغالبان ما كاف يتم دفع المبالغ

 24111لاير في السنة ،فيكوف نصيب الشخص الواحد  333لاير في الشهر ،أم ما يقارب من  :01من خط الفقر الوطني 0998ـ.
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و
بشكل كبير ،استجابة ألزمة الغذا السائدة منذ ضعاـ 2118ـ ،فااضعفت الحكومة المساضعدات
المحولة من الصندكؽ
كزادت قيمة المبالغ
ٌ
و
لحد أقصى بمبلغ  4111لاير-أم 21دكالران -للشخص الواحد في الشهر .كمع ذلك ال يزاؿ الشعور العاـ السائد ىو أف حجم التحويبلت

لمستول المحلي.
يمنخفاة جدان  ،كما أكدت أقواؿ المستفيدين ،كمصادر المعلومات من المعنيين كالمسؤكلين ضعلى ا ي

7.6

ػًهٛخ انصشف

المتنقلين،
الصرافين ي
كتجرم أكثر إجرا ات توصيل التحويبلت إلى المستفيدين ضعبر مكاتب البريد ،مع كجود طرؽ ككسائل أخرل لتوصيلها ك ٌ

كفركع بنك التسليف الزراضعي ،أك غبر مكاتب كفركع الصندكؽ (بركماف 2100ـ).

كمع تواجد البنوؾ في المناطق الحارية ،كندرتها في المناطق الريفية ،كنظران إلى كجود كثير من سكاف المناطق الريفية بعيدان ضعن مكاتب البريد
الصراؼ المحلٌي ( 26االتحاد االكركبي.)2102 ،
كفركع البنوؾ ،فإف قرابة ثلث التحويبلت النقدية في اليمن تتم نقدان ضعن طريق ٌ

و
بشكل ربع سنوم ،كقد تيسلٌم نقدان من مسؤكؿ التسليم إلى شخص ييمثٌل المستفيد  ،كضعملية تمكين شخص
تسلٌم مبالغ المساضعدات النقدية
و
المسفيد األساسي ىو تى ىحد  ،يستدضعي توفير ضعدد من كثائق التوكيل أك القرابة ،كيحدث بعض التأخير في الدفع حسب
آخر من مستحقات ي
ما تؤكد البيانات المتوفرة لدينا .كأحيانان قد يكوف المستفيد ىو الشخص األضعف في األسرة (معاؽ أك أرملة) ،كفي كثي ور من األحياف ال يكوف
المستهدؼ ىو رب األسرة ،لكن اسمو ىو المدرج ضعلى الئحة المستفيدين ،لكن ضعاد نة ما يكوف مستلم المبلغ ىو رب األسرة،
الشخص ي
الذم في الغالب يكوف ىو الرجل.

7.7

انشصذ ٔانزمٛٛى نهصُذٔق

تتم من قبل
ال توجد لدل الصندكؽ منهجية ،كال آلية للرقابة كللرصد كالتقييم ،كضعليو فإف معظم ضعمليات الرصد كالتقييم التي تجرم ،فإنما ٌ
الجهات المانحة التي تربطها بالحكومة ضعبلقات شراكة في ىذا المجاؿ ،كفيما يلي ملخص لنتائج اثنين من نماذج التقييمات الرئيسية -:

تقييم الفقر في اليمن من قبل الحكومة كالبنك الدكلي كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2117ـ

سرب المساضعدات لغير الفقرا :
ت ٌ

من النتائج الرئيسية لهذا التقييم ىو التعرؼ ضعلى أسباب تسرب غير الفقرا إلى البرنامج ،كباستخداـ بيانات ضعاـ 2115ـ فإف ما يقدر
المستحقين ،كأف  :8فقط من التحويبلت التي جمعها الصندكؽ ىي التي تلبي معايير االستهداؼ
بػ ػ :52من التحويبلت ذىبت إلى الفقرا ي

(البنك الدكلي كآخركف2117 ،ـ) ،كمن إجمالي المستفيدين فقد ثبت أف  :71ىم من غير المستهدفين فعليان ،كأف  %75من ىؤال
المستفيدين ىم من غير الفقرا  .كبشكل ضعاـ شمل البرنامج  :8.4من السكاف ،ك :03من الفقرا  ،كتبيٌن أف أكثر من  :45من
المستفيدين ضعاـ 2115ـ ىم من غير الفقرا  ،مقارنة ب ػ :41ضعاـ 0999ـ ،كبلغ حجم ما ذىب إلى غير المستفيدين الفقرا  :47من
إجمالي مبالغ االستحقاقات ،كفي نهاية ضعاـ 2116ـ كاف ما يقارب من ثبلثة أرباع المستفيدين مليوف في فئة "الدائم" من المستفيدين،

يستأثركف بنحو  :81من إجمالي الميزانية.

انشكم  :6االسخٓذاف ٔانخغطٛت نهصُذٔق خالل األعٕاو يٍ 8221و إنٗ 3006و
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يقصد بو من األفراد الذين يكلٌفهم الصندكؽ بمهاـ نقل كتوزيع المساضعدات النقدية إلى المستحقين في المناطق البعيدة
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الميزانية
كخلص دراسات تقييم الفقر ضعاـ 2117ـ إلى أف حجم التحويل النقدم حينها لم يكن كافيان إلحداث أم أثر كبير ضعلى كاقع الفقر في
المستهدفين ،الذين قدركا حتى ذلك الوقت بنحو أربعة
المستفيدين ي
اليمن ،ألف الميزانية كانت منخفاة جدان ،كضعاجزة ضعن تغطية جميع ي

مبليين شخص ،كحتى مع افتراض أف الميزانية الحالية تصل لجميع المستفيدين المستهدفين ،فإنها للفرد الواحد ال تزيد ضعن  277لاير فقط

قي الشهر الواحد  ،كىو ما يساضعد نسبة  :5فقط ممن يقعوف تحت خط الفقر ،كىذا السيناريو يبقي حوالي  :41من الفقرا أم حوالي
ثبلثة مبليين شخص ،دكف تغطية.

التوصيات التي تم تقديمها:


إدخاؿ االستهداؼ الجغرافي (فاينر) إلى جانب مؤشرات الحالة المستخدمة ضعمليان.



كضع مؤشرات االستهداؼ ضعلى أساس البيانات التي يسهل بها التحقق من حاالت الفقر بشفافية ،كيصعب معها التبلضعب بالبيانات.



تتم في المحافظات ،كيترؾ ذلك فقط في المديريات لتسريع ضعملية التطبيق.
إلغا مركزية اختيار المستفيدين ،أك الموافقة النهائية التي ٌ



إضعادة النظر في آليات تسليم التحويبلت ،كوف معظم الفقرا يقطنوف المناطق النائية ،كليس لديهم إمكانية الوصوؿ إلى مكاتب البريد

أك إلى فركع البنوؾ ،كذلك بتحديد آليات جديدة (مثبلن ضعبر المدارس).


المستهدفة ،لتسهيل كصوؿ المعلومات ضعن خدمات الصندكؽ لتعميم المعرفة
إضعداد مجالس للمرأة ضعلى مستول المجتمعات المحلية ي
في المجتمعات المحلية ،كيمكن لمجالس النسا المحلية االستفادة بصورة أفال من ىذه المعرفة ،كلتجنب االضعتماد ضعلى النافذين

فقط.


الحصوؿ ضعلى موارد جديدة لميزانية المساضعدات ،لتطوير بعض برامج الصندكؽ لتؤدم دكران أفال ،مع األخذ في االضعتبار أف مبالغ
المساضعدات الحالية متواضعة جدان لتحقيق شي من التحسين لظركؼ المعوزين.
كمن بين التوصيات السالفة ،تم التعامل فقط مع التوصيتين األكليتين ،كال تزاؿ بقية التوصيات قيد التطبيق  ،كما تشير نتائج البحوث
لدينا.

بعثة االتحاد األكركبي فى اليمن لمتابعة أدا الصندكؽ 2102 ،ـ

قامت بعثة مراقبة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في ضعاـ 2102ـ في كقت مبكر ،بزيار و
ات ل و
كل من (صنعا ) ك (حجة) ك (تعز) ك (الحديدة)
ي
(االتحاد األكركبي 2102ـ)  ،ككانت النتائج أف التحويبلت النقدية تصل للمستفيدين ،كلكن ىناؾ قيود ضعلى ىذه العملية.

المستفيدين في المناطق النائية كالريفية يكوف أكثر صعوبة،
إضافة إلى أف المبالغ النقدية التي تسلم ليست دائمان صحيحة ،ككصولها إلى ي
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بسبب صعوبة كصوؿ المستفيدين إلى البنك أك البريد ،كمع توفير خدمات 'الصرافين المتنقلين
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لتسليم النقود للمستفيدين ،يبقى من

تصرؼ ال يملك بعض
الصعب التأكد من نزاىة ىذه اآللية ،كىناؾ أدلة ضعلى أنو يتم خصم رسوـ مقابل خدمات االنتقاؿ إلى األرياؼ ،كىو ٌ
توصلت بعثة المراقبة إلى أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية يمكنو تحسين
المستفيدين رفاو بسبب جهلهم بطرؽ الشكول كالرفض .كقد ٌ
كفا تو في العديد من المجاالت ،بما في ذلك كضع الميزانية التقديرية التشغيليةػ كمن خبلؿ تطوير أدا إدارة الموارد البشرية ،مع التأكيد

ضعلى أ ٌف أية خطة لتحسين آدا صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لن تكوف مجدية بسبب انعداـ الميزانية لغرض التقييم ك المتابعة  ،نتيجة العجز

في التخطيط ،لذا فإف ىناؾ جهودان تبذؿ حاليان لتحسين نظاـ برنامج إدارة الموارد ليكوف بوضع أفال ضعلى المدل المتوسط.

كذلك قالت البعثة أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ال يملك منهجية كاضحة كمنتظمة للرصد كللتقييم ،كىناؾ جهود تبذؿ حاليان في المكتب

المستفيدين
الرئيس مع مبلحظة أف فركع الصندكؽ أحيانان ال تلتزـ بالمعايير ،كليست جديرة باتخاذ قرارت إدارية ،كما أنو ال تجرم متابعة ي
و
بشكل منهج وي ضعلى النحو المطلوب ،كفقان للوائح كسياسات كدليل الصندكؽ ،لذا فإف الخبرا لجأكا لبلضعتماد ضعلى أنظمة المراقبة األخرل،

كالتحقق من طرؼ ثالث للتغلٌب ضعلى ىذا التحدم ،كيقترح الخبرا نظامان جديدان للرصد كالتقييم كجز من أدا الصندكؽ اليومي.

5.5

إداسح ٔ زكى انجشَبيح

صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو الذم يتولى رسم سياسات التحويبلت ،ككضع آليات التنفيذ ،كىو المسؤكؿ ضعن إدارتو ضعلى المستول الوطني
(في المحافظات كالمديريات) ،كيرأس مجلس إدارتو مسؤكؿ ضعن السياسة العامة ،كيقوـ المكتب الرئيس في (صنعا ) بمهاـ التنسيق مع
الجهات المانحة الوطنية ،كالدكلية ،كغيرىا من المنظمات الداضعمة كالمتعاكنة.

كخمس كحدات إلدارة شؤكف الصندكؽ ضعلى المستول الوطني في المحافظات ،من
كألنو الجهة الرئيسية المنفذ ،فإف لديو ثمانية أقساـ،
ي
خبلؿ مكاتب  22فرضعان ينتشركف في  204من يمديريات الجمهورية من مختلف المحافظات.
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من حيث حجم التوظيف ،كاالنتشار فى المحافظات (-االتحاد
كفيما
وسع ي
طور في التغطية ،فقد ت ٌ
يتصل بالت ٌ
ي
األكركبي2102 ،ـ) ،-كيتم تمويل غالبية مشاريع الصندكؽ كبرامجو من ميزانية الحكومة.

المتق ٌدمة لبلستفادة ،فابلن
كتقوـ فركع الصندكؽ في المديريات بأضعماؿ اإلدارة اليومية للصندكؽ ،كفي مقدمتها تسجيل الحاالت الجديدة ي
المعتمدة.
ضعن اإلشراؼ ضعلى آلية صرؼ التحويبلت للحاالت ي
كال تمتلك إدارات الفركع صبلحية اتخاذ قرارات قبوؿ أك حذؼ الحاالت ،كمع ذلك ال يزاؿ الصندكؽ يمفتقران آللية كاضحة لتل ٌقي أك إدارة

كفعالة لتقرير المستحقين للتحويبلت من الحاالت
شكاكل الناس ،ربما بسبب انعداـ الموارد (البشرية كالمالية) المطلوبة لتنفيذ آلية ش ٌفافة ٌ
المتقدمة ضعلى مستول المديريات.

ال تزاؿ القيادات المحليٌة ضعلى مستول المحافظات كالمديريات (ضع ٌقاؿ الحارات كمسؤكلي السلطة المحليٌة كاألضعياف) ىم أصحاب الصبلحية

األقول في التحك م في آليات اختيار الحاالت المحتملة كالمرشحة الستحقاؽ تحويبلت الصندكؽ ،فالواقع يقوؿ أف لديهم سلطة أكبر من

سلطة مسؤكلي الصندكؽ في (صنعا ) ،كذلك بسبب اقترابهم من المجتمع المحليٌة.
ثمة مجاؿ لعبلقات المحسوبية كتأثير النفوذ كالصبلحيات ضعلى سياسات القبوؿ المحلية ،كجد الفريق الميداني
كتؤٌكد نتائج ىذه الدراسة أف ٌ
مدل التشابو في "ىياكل الحكم" في منطقتا البحث (زبيد كتعز).

األمر نفسو ينطبق ضعلى الهموـ كالتحديات لدل المسؤكلين ضعن برنامج الصندكؽ في المدينتين ،فالجميع ذكركا أنهم يعانوف من قلة الموارد،

كضعدـ القدرة ضعلى مواكبة كثرة طلبات حاالت االستحقاؽ ،إضافة إلى أف المعلومات التي يتل ٌقاىا ىؤال المسؤكلين المحليٌين ضعن خدمة
الصندكؽ شحيحة  ،فعلى سبيل المثاؿ يجهل بعاهم معايير االستهداؼ ،كاإلجرا ات الدقيقة الختيار ال يمستحقين ،كما أف بينهم من ال
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دائم.

صرافين إلى القرل لتحسين تسهيل حصوؿ الفقرا ضعلى الخدمة مع أف ىذا اليتم بشكل
الصرافين المتنقلين موظفين مع الصندكؽ ،كأحيانان ترسل مكاتب البريد ٌ
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يعرؼ الفركؽ التي بين برنامج الصندكؽ ،كسواه من برامج الحماية االجتماضعية األخرل ،كىذه العوامل تنعكس ضعلى مستول مسؤكلياتهم تجاه

المواطنين.

كتوجو الدكلة العاـ ،أشارت المقاببلت مع الفاضعلين الرئيسيين ضعلى المستول الوطني أف اليمن حاليان ال تعطي مسألة
من حيث سياسة الحكمٌ ،
الحماية االجتماضعية ضعمومان ،كالتحويل النقدم غير المشركط ضعلى كجو الخصوص ال ييمثٌل أكلويٌة قصول ضعلى سلٌم السياسات ،لذلك فإنو من

خصصات برامج التنمية التي يتبناىا الصندكؽ كغيره من برامج الحماية االجتماضعية.
المحتمل توقع زيادة يم ٌ
غير ي
كبنا ن ضعلى ذلك ،فإف بعض الجهات المانحة كالداضعمين الرئيسيين يجدكف أف من التح ٌدم المبادرة ب و
شكل فردم للتنمية في ىذا السياؽ في
ظل الظركؼ السياسية الحالية.
ٌ

لهذا فإف من اإليجابيات التي أفرزتها المرحلة الحالية ىو الحرص ضعلى تنسيق أية جهود بين الجهات المانحة كالمنظمات غير الحكومية

يام
الدكلية للتشارؾ في تعزيز التنسيق كالعمل المشترؾ ،ضعلى سبيل المثاؿ إنشا فريق ضعمل ضعاـ 2102ـ معني بالحماية االجتماضعيةٌ ،
(دفيد) ،كىولندا كالعالم الدكلي ،كاليونيسيف ،كاالتحاد األكركبي ،كبالمقابل تأسس (منتدل المنظمات غير الحكومية الدكلية) قبل ضعامين،
المشتركة.
كأصبح أكثر فاضعلية من حيث تنفيذ التدخبلت اإلنسانية ي

يقوـ المانحوف حاليان بالتركيز ضعلى ممارسة الاغوط لتحقيق قدر أكبر من المسا لة كالرقابة ،ألدا صناديق كبرامج الحماية كالرضعاية
االجتماضعية ،من تفعيل برامج للرصد كللتقييم ،تكوف أكثر صرامة ،كمنهجية ،كاضعتماد آليات مناسبة تامن ممارسة الشكول كالتظلم كالرقابة،

بحيث ييمكن تقييم أدا مسؤكلي ىذه البرامج بأساليب أكثر شفافية.

كما رٌكزت الدراسة ضعلى آرا ككجهات النظر الصادرة ضعن المبحثوين ،سوا مستفيدين أك غير مستفيدين من برنامج صندكؽ الرضعاية
االجتماضعية ،كقد احتواىا البابين الثامن كالتاسع  ،كبإمكاف ىذه الرؤل كاألفكار كالمقترحات أف تسهم في إيجاد فهم أفال لفوائد البرنامج،

كإمكاناتو ،كخدماتو ،كآثارىا الميدانية ،لتتم االستفادة من التوصيات ،لتحسين األدا كاألدا كتطويره ،خصوصان ضعلى المستول الميداني.
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 5رصٕساد انًدزًغ ٔ ردبسة زبالد انضؼف ٔاعزشارٛدٛبد
انًٕاخٓخ
و
تحليبلت لردكد المشاركين في البحث ،خصوصان آرا ىم المتعلقة بحاالت الاعف الرئيسية ،كاستراتيجيات مكافحتهم
يق ٌدـ ىذا القسم
للفقر كالاعف ،لتقديم تحليل أضعمق لمدل قدرة الصندكؽ ضعلى االستجابة ل بلحتياجات األكثر أىمية ،كالتي ستكوف كسيلة ىامة لتحسين
أثرىا اإليجابي.

"كونك فقير [ ]..يعتبرؾ المجتمع من الطبقة الدينيا ؛ كتكوف ضعرضة لئلىانة من قبل الناس"
(مقابلة معمقة ،شاب  28 -ضعامان -تعز)

5.1

رصٕساد انُبط نسبالد انفمش ٔانضؼف

كانت الصفات المشتركة في مجتمعي الدراسة ىو اضعتبار الناس للفقر بأنو حالة مخزية كمهينة إلى و
حد كبير:
ي

" فقير تعني اني احتفر نفسي ك احتاج اشحت  ،اتسوؿ غصب ضعني حتى ك انا اكره اقوـ بذا العمل (التسوؿ)

عمقة ،رجل  55-ضعامان -زبيد)
(مقابلة يم ٌ

(مقابلة معمقةشاب 24-ضعامان -تعز)
"المشكلة االجتماضعية ىي أف الناس تتعامل مع الفقرا بشكل أقل تقدير"
(مجموضعة نقاش ،أضعمارىم بين  28-22ضعامان ،تعز)
ذؿ ،كضعدـ االحتراـ من االخرين"..
"إف الفقر يعني اليأس ،كال ٌ
لعل أىمها ضعجزىم ضعن شرا الغذا الكافي ،كال تأمين السكن البلئق ،كيعجزكف ضعن دفع تكاليف التعليم،
يواجو الفقرا ضعدد من التحدياتٌ ،
و
بانتقاص ،كاحتقار ،كتجاىل ،كذلك يؤكد
كخدمات الرضعاية الصحية ،كفوؽ ذلك أياان يعانوف التهميش االجتماضعي  ،يتمثٌل في النظر إليهم

حجم التحديات التي تواجههم كتحوؿ دكف اندماجهم االجتماضعي ،كيناؿ من أىميتهم اإلنسانية ،كمن حقهم في المواطنة.

لدينا في (زبيد) ك(تعز) نموذجين مختلفين ضعن كضع فئة المهمشين ،في (زبيد) يبلحظ كجود تجانس أكثر بين الناس نظران التساع رفعة الفقر
التي توحد مظاىرىا بين كثي ور من مكونات المجتمع (االفراد كاألسر) ،أسباب الفقر كآثاره ال تفرؽ بين الناس.
أما في (تعز) فإف مناخ التسييس المنتشر ،لذلك فإف الفقرا يتهموف الساسة بالمسؤكلية ضعن إفقارىم ،إضافة إلى النظرة اإلقصائية كالدكنية
التي تفوؽ تلك النظرة التي في (زبيد).

كأماـ الحالتين نجد كثير من المستجيبين يقولوف أنو من الممكن ضعمل شي و لتحسين ظركؼ بعض حاالت الفقر ،كإباف ثورة 2100ـ برزت
شجعت المهمشين ضعلى ممارسة ح ٌقهم بالمشاركة في المظاىرات كالمسيرات كاالضعتصمامات كاالحتجاجات ،كيمكن ربط
مبادرات شبابية ٌ

ىذا التطور بارتفاع نسبة التعليم كالوضعي الحقوقي في (تعز).

في كلتا المنطقتين ،أضعرب المستجيبوف من الشباب كالشابات ضعن قلقهم من ضعدـ استقرار األكضاع ،مع بقا مشاضعر الخوؼ كالقلق من
استمرار ندرة فرص العمل ،كبقا أسباب الاغوط األسرية.

في (زبيد) يكوف الاغط أكبر ضعلى الشباب ،ألنهم مصدر الدخل الرئيسي لمعيشة األسرة- ،كربما الوحيد في كثير من األحياف ،-كمع كجود
حاالت طبلؽ ،تاطر العديد من األمهات الشابات إلضعالة أسرىا ،في و
بيئة تندر فيها فرص ضعمل المرأة بسبب نظرة المجتمع.
ٌ
و
ككما ىو مفصل في الباب التالي ،فإف الفئات الاعيفة كمنها النسا بدكف ضعائل تواجو تحديات إضافية في (تعز) ،بسبب الاغوط االقتصادية

كاالجتماضعية ،كالظركؼ السياسية ،كارتفاع نسبة البطالة ،كمع ذلك يواصل كثير من الشباب الدراسة لتحقيق طموحاتهم في تأمين فرص ضعمل

صعب مع كجود محا كالت لبلستحواذ ضعلى فرص العمل ،مما يجعل الشباب من الفئات الاعيفة كالمهمشة يشعركف
أمر
ه
جيدة ،كىو ه
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بالتهميش كاإلحباط .كقد تحدث الشباف العاطلوف ضعن العمل في (تعز) ضعن خطورة انتشار تعاطي المخدرات ،كانخراط الشباب من ضحايا
الفقر كالبطالة في ضعصابات تمارس السرقة.

كاشتكى غالبية المستجوبين الكبار في كلتا المنطقتين من نقص الدضعم المطلوب للشباب ،بسبب اآلفاؽ القاتمة ،كندرة فرص العمل ،كرأكا

في ذلك تحديان حقيقيان الستقرار الببلد  ،كفي ظل االنفتاح السياسي الذم كاف الشباب سببو الرئيسي ،زاد تفاؤلهم في إمكانية تمكنهم من
تحسين فرص ضعيشهم في ظل التغيير الذم تشهده الببلد.

"...ايش تقدر تعمل ،قد ضعملنا ثورة ،ثورة ايش بعدىا؟ كحتى اآلف ال تزاؿ األمور غير مستقرة ،في بطالة ،كالناس خبلص ال يثقوف
(مقابلة جماضعية ،رجل  35 -ضعامان -تعز)
كثيران في التغيير الذم قد تحدثو الثورات السلمية"

النسا بدكف ضعائل من الفئات األش ٌد ضعفان ،لذا فإف التحديات التي تواجهها النسا في (زبيد) متزايدة بسبب محدكدية فرص االستقرار
المعيشي ،كفي ظل مجتم وع يقيٌد حركتها خارج منزلها للعمل ،كيحكمها بقواضعد اجتماضعية أكثر صرامة ،تزيد من صعوبة البحث ضعن فرص
اقتصادية خارج المنزؿ ،لخطورة التعرض للماايقات ،كبسبب من التهميش االجتماضعي ،خصوصان للنسا األرامل كالمطلقات.

عاملن ضعلى قدـ المساكاة مع الرجاؿ ،لكن لديهن استقبللية أكثر ،مما يحسن فرصهن في العمل.
يكن يي ى
أما بالنسبة للنسا في (تعز) كإف لم ٌ

أما بشأف (التهميش العنصرم) فإف مجتمع األخداـ يواجو أكبر مستويات الفقر كالتهميش ،كىذه ظاىرة متفاقمة في (زبيد) كفقان للمستجوبين

الرئيسيين ،ال سيما المستجوبين المنتمين لهذه الفئة من السكاف ،إذ يقولوف أف القادة المحليٌين يجعلونهم يشعركف أنهم غير مستحقين
للدضعم الحكومي من (صندكؽ الرضعاية االجتماضعية) مثبلن ،نتيجةن للممارسات التمييزية ض ٌدىم  ،كبسبب االضعتقاد بأف
المهمشين لن يك ٌفوا أبدان
ٌ
ضعن ممارسة التسوؿ ،كأنهم غير يمهتمين بالبحث ضعن فرص أفال للعيش ،حتى لو تل ٌقوا بانتظاـ الدضعم الحكومي ،كيرل المهمشوف أف قادة
المجتمع أكثر اىتمامان بتوجيو الدضعم للفئات مجتمعية أخرل ،ضعلى الرغم من أحقيتهم باستهداؼ صندكؽ الرضعاية.

ىامة بين (زبيد) ك(تعز) ،ففي األكلى يعيش (األخداـ) استاعافان أكثر ،كتقوـ حياتهم ضعلى استراتيجيات البقا  ،أما في
كىناؾ اختبلفات ٌ
(تعز) ،فلديهم ضعدد من المنظمات غير الحكومية تدافع ضعن حقوقهم ،كتساضعدىم ضعلى توفير فرص لتعليم أبنائهم ،كتدضعم مشاركاتهم
السياسية.

5.2

سعى خشائظ انضؼف

تم اختيار ضعينات من المستفيدين كغير المستفيدين ،ضعلى أساس كونهم فقرا  ،تحدث أفراد العينات من الجنسين ضعن صور كأشكاؿ من

حاالت الاعف التي يواجهونها في مختلف المجاالت ،بما في ذلك الظركؼ االقتصادية كاالجتماضعية كالصحية ذات الصلة ،كالتي تتأثر في
مجملها بعوامل المكاف كالعمر ،كالجنس ،كالمكانة االجتماضعية.

المطلقات) ،إال أ ٌف ىناؾ فئة يمعينة من العينات
كضعلى الرغم من أف المستجيبين يشتركوف جميعان في حاالت الاعف ،كمن ضمنهم (الشابات ي
المبحوثة ذات خصوصية استراتيجية كفٌرت لها شي من المواجهة كتميٌز في المقاكمة.

ثم نق ٌدـ بعد ذلك تحليبلن موجزان ضعن اآلليات
كسنقوـ في ىذا الباب برسم كتحليل الخرائط ضعن مواطن الاعف التي تواجو المشاركينٌ ،
المتاحة للمبحوثين ضعن آليات كسبل التعامل مع حاالت الاعف ،بما في ذلك صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كتسليط الاو ضعلى نماذج

كتجارب لحاالت نجحت في مقاكمة الاعف كمكافحة الفقر .

كيقدـ الجدكؿ ( )3لمحةن ضعامة ضعن أبرز أسباب الاعف ،التي تم تحديدىا كفقان للموقع ،كبياف ما إذا ما كاف قد جرت تجربتها ضعلى مستول

الفرد ،كاألسرة المعيشية ،أك المجتمع .كمع ذلك ،ىناؾ تداخل كاضح بين ىذه التجارب ،كضعلى سبيل المثاؿ يمكن للتجارب الفرديٌة
الاعيفة أف تؤدم إلى ضعف األسرة أياان.
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انجذٔل َ :2ظشة عبيت عهٗ يٕاطٍ انضعف انشئٛسٛت

زبٌـد (مع عٌنات شبه حضرٌة)


األفراد

المرأة التي بدكف ضعائل نادران ما تكوف قادرة ضعلى العمل 
خارج المنزؿ ،بسبب النظرة االجتماضعية ،مما يقلل خيارات
معيشتهم



األسر



مستويات التعليم منخفاة ،خاصة بين اإلناث.



شائع -خاصة للفتيات ،-في ظل ضعدـ
المبكر
ه
التزكيج ي
سن قانوني للزكاج.
كجود ٌ



األسر كثيرة العدد ،غالبان ال تعيش استقراران معيشيان.
ضعدـ القدرة ضعلى توفير االستقرار المعيشي يخلق توترات



ضعند التعرض للمرض تكوف فرص العبلج كالخدمة الصحيٌة
قليلة.




تعــز (مع عٌنات حضرٌة)

القدرة ضعلى تأمين شرا الطعاـ.

يتعرضن للتحرش المرأة بسبب الخركج من المنزؿ

إلى المدرسة ،أك الجامعة ،أك للعمل.

المطلقات ال يحصلوف ضعلى فرص سهلة للحصوؿ
ضعلى حقوقهن الشرضعية كاالجتماضعية ضعبر القاا .




القدرة ضعلى شرا الطعاـ

األسر كثيرة العدد ،ال تعيش استقراران معيشيان.

ثم
داخل األسرة ،ما يؤدم للتفكك كالعنف األسرم ،كمن ٌ
الطبلؽ.



القدرة ضعلى تأمين المواد الغذائية.



تعدد فرص زيادة الدخل في المجتمع محدكدة.



محدكدية فرص حصوؿ المهمشين ضعلى و
أراض للسكن

المجتمع 



ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية.



(مشكلة متواجدة بكل المناطق ،لكنها ربما في زبيد أكثر)

فرص توسيع كتعدد الدخل محدكدة.

ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية.

 شهدت تزايدان للصراع ،كانعدامان لؤلمن ،كانخفاضان في
النشاط االقتصادم ،ككاف لو أثر ضعلى االستقرار.



في(زبيد) كلفة فواتير الكهربا كالمياه ضعالية نظران لحرارة 
الطقس.



األسر الكبيرة ،غالبان ما تكوف مرتبطة بانعداـ األمن
االقتصادم ،كتكوف فرص توسيع الدخل محدكدة.

تزايد البطالة في الشباب رغم ارتفاع نسبة التعليم.

كتحدث المشاركوف كذلك ضعن مظاىر الاعف االجتماضعية كاالقتصادية ،ضعلى الرغم من إمكانيات مكافحة بعض التحديات االقتصادية التي
تواجو المجتمع  ،خصوصان التحديات الصحية كالبيئية.

مواطن الاعف االقتصادية
إف انعداـ األمن االقتصادم ضعلى مستول المجتمع المحلي في كل من (زبيد) ك(تعز) ،ىو القاية الخطيرة الناجمة ضعن محدكدية كضعف

فرص توسيع كتعدد الدخل التي تؤثر ضعلى كل شي  ،لكن الفرص بالنسبة للشباب في (تعز) ،قد تكوف أفال بسبب قوة االقتصاد فيها،
كلوجود تنوع أكثر ،بما في ذلك قطاع الخدمات الهامة كاإلنتاج الصناضعي ،إضافة إلى تع ٌدد فرص العمل.

أقل كمحود مقارنة بحجم الباحثين ضعن العمل ،إضافة إلى االرتفاع الملحوظ
كألف (زبيد) ذات طبيعة زراضعية فإف فرص تعدد فرص العمل فيها ٌ

ألسعار السلع األساسية كالخدمات.

كبسبب اختبلؼ المجتمع في في (زبيد) ك(تعز) فإف إفادات المشاركين تأتي مختلفة .ففي زبيد ضعلى سبيل المثاؿ حيث تكوف درجات

الحرارة ضعالية ضعلى الدكاـ  ،فيرتفع الطلب ضعلى الطاقة كالمياه ،مما يؤدم إلى ارتفاع كلفة الفواتير ،كذلك يشكل تحديان كبيران لؤلسر الذين
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ياطركف إلنفاؽ جز كبير من دخلهم (ضعادة كل أك معظم التحويل النقدم) لتغطية كلفة ىذه الخدمات ،أما في (تعز) ،فمع بداية األزمة
السياسية في 2100ـ زاد تفاقم المصاضعب االقتصادية كالتدىور األمني.

"كل شي ازداد سو ان منذ بداية النزاع ،ارتفاع األسعار ،كانعداـ فرص أم دخل" (تاريخ حياة ،رجل  41-ضعامان -تعز)
"خبلؿ السنوات الثبلث الماضية كقبل االضطرابات السياسية ،كنا قبل األزمة نعمل بنظاـ الدخل اليومي كعماؿ ،أحيانان نحصل
ضعلى ضعمل ألسبوع ،كأحيانان ال نجد العمل أسابيع أخرل ،..نحن اآلف في بطالة منذ ضعامين بسبب النزاع في الببلد ،كليس ىناؾ
كثير من أضعماؿ البنا بسبب الصراع كارتفاع األسعار [ ،]...إف الصراع في تعز خلق مشاكل أخرل ،فالمرأة لم تعد قادرة ضعلى
الخركج للعمل في الفترة المسائية ،كىي تأثران بما يجرم من تدىور ،كالشباب أياان أصبحوا خارج نطاؽ السيطرة("..تاريخ
حياة،رجل  41-ضعامان-تعز)

الوضع بالنسبة للشباب كالشابات غير مستقر تمامان  ،لقد تأثركا بشكل كبير نتيجة ضعدـ كجود فرص للعمل ،كالذم أصبح سببان رئيسيان
لئلحباط في تلك الفئة ،خصوصان في (زبيد) ال سيما الذين أكملوا التعليم الثانوم كالجامعي كرأكا أف نجاحهم الدراسي لم يوفر لهم فرص

صغار في السن نسبيان (أكثر األزكاج في سن العشرينات) بسبب الزكاج المب ٌكر ،لذا فإف أثر البطالة
ضعمل ،فابلن ضعن كوف أكثر أرباب األسر ه
ينعكس ضعلى ظركفهم العائلية.

أحد أبرز أسباب تفاقم الاعف االقتصادم ىو حجم األسرة ،فالعدد الكبير من األطفاؿ (ضعادة أكثر من ستة) يزيد من مسؤكليات اآلبا
و
بشكل مشترؾ ،فقد تتوفر ألضعاائها فرص ضعمل كربما ال تعملن كىذه المشكلة مشتركة في
كاألمهات  ،فابل ضعن األسرة الكبيرة التي تعيش

فسر تساكم نسبة
كل من (زبيد) ك(تعز)  ،فعلى الرغم من كجود مستول تعليمي أضعلى كحرية تن ٌقل كخركج للنسا في (تعز) ،لكن ذلك ال يي ٌ
األطفاؿ كالوالدة مع ما ىي ضعليو في زبيد.

المجيبين
كاف المشاركوف يميلوف للدفاع ضعن ٌحقهم في أف يكوف لهم ضعدد من األطفاؿ؛ كيميلوف إلى تشجيع كجود ضعائلة كبيرة ،كالعديد من ي

قالوا أنهم يتوقعوف أف يحصلوا ضعلى الدضعم بسبب كثرة األطفاؿ( ،ضعلى سبيل المثاؿ من قبل الحكومة أك من الجمعيات الخيرية) ،بل قد
اضعترؼ معظم المجيبين ،بوجود صعوبات في تحقيق االستقرار المعيشي ،كضعدـ القدرة ضعلى توفير ذلك ألطفالهم الكثيرين.

و
بشكل يومي ،كأفراد
"أنا أضعتمد ضعلى دخلي اليومي كعامل ،كأخي األصغر الذم يعمل حمٌاالن ،يساضعد ببعض الدضعم ،نحن ال نعمل
(مقابلة معمقة ،شاب 25 -ضعامان -زبيد)
أسرتنا  02شخصان "
"راتبي ال يكفي لتغطية احتياجات  01أطفاؿ ،خصوصان ضعندما يكوف ىناؾ مناسبة خاصٌة أك ضعيد  ،أك ضعند اإلصابة بالمرض أياان "
(مقابلة معمقة –  55ضعامان -زبيد)

حاالت الاعف ذات الصلة بالصحة
أحد العوامل التي ضعرفها الناس كالتي تااضعف المصاضعب االقتصادية ىي تلك المتعلقة بشكل كبير باألمراض الطارئة كالقوية ،كالتي تجعل

األسر يعانوف ضائقة مالية.

"خبلؿ سنة فقط حصل تفشي للمرض ،كالحمى ىاجمت جميع أفراد األسرة ،كاحتاجوا إلى الرضعاية الطبية ،ما أدل إلى زيادة
(مقابلة معمقة ،شاب  22-ضعامان -زبيد)
القركض األسرية ،كبيع ممتلكاتنا من العقارات "
"لقد بدأت في االقتراض من االخرين ك كضعي الصحي أصبح أسوأ ،كأصبح ضعندم نوبة قلبيٌة كتعاني أكثر العائلة من األمراض"
(تاريخ حياة ،رجل 61-ضعامان -زبيد)"

في زبيد ضعلى كجو الخصوص ،تحدث المشاركوف من البالغين ضعن نسبة ضعالية من اإلصابات المرضية ،إضافة إلى العديد من الحاالت

المزمنة ،أك التي تتطلب الجراحة ،كذلك يجعل األسر ماطرة لتخصيص بعض
المرضيٌة ،كارتفاع درجات الحرارة ضعند المصابين ،كاألمراض ي
مواردىا المحدكدة لدفع ثمن االنتقاؿ إلى المرافق الصحيٌة ،لتلقي العبلج (الخدمات الصحية في العيادات مجانية) ،كبصورة أكثر كضوحان،
ياطر الناس دائمان لدفع قيمة األدكية ،التي يجب أف تكوف مجانية في العيادات كلكنها مكدسة فى المخازف ،لذلك ىم بحاجة لشرا ىا من
مما يجعل مسألة توفيرىا أمران بالغ التعقيد كالصعوبة.
القطاع الخاصٌ ،
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ضعاجز ال يمكنني القياـ
"أثر حادث فى العمل ضعلى صحتي كأصبحت سيئة ،خاصة ظهرم ،مما أدٌل بي إلى اإلضعاقة ،كلذا فإنني ه
بأم ضعمل شاؽ .ىناؾ أياا االمراض في ضعائلتي ،مثل أمي ،التي لديها فتق فى المعدة ،لذلك ال أستطيع تحمل العبلج (مقابلة
معمقة28 ،ضعاما من الذكور ،تعز)"

ضعبلكة ضعلى ذلك ،فإف في مستشفى (زبيد) الخدمات الصحيٌة محدكدة للغاية ،كيقع خارج المدينة؛ الكثير من المواطنين اشتكوا من
اضطرارىم إلنفاؽ الكثير من الماؿ ضعلى أجور االنتقاؿ إلى المستشفى أك إلى (الحديدة) –ضعاصمة المحافظة -لتلقي العبلج الاركرم،
كراتفاع التكاليف يؤدم لعجز البعض ضعن السفر للعبلج .

الصحي في (تعز) فإنو مختلف ،لطبيعة المدية الحارم ،كألف الناس أكثر كضعيان باألمراض ،كمعرقةن بطبيعة الخدمات المتوفرة،
أما الوضع
ٌ
لذلك يحتاجوف إلنفاؽ الكثير من األمواؿ إلجرا الفحوص  ،كالكشف الطبي.

"لو كاف لدم الماؿ ألخذت أمي إلى المستشفى إلجرا ضعملية جراحية كممكن أف أساضعد أياا أم من أفراد ضعائلتي"

(مقاببلت معمقة 24-ضعامان -تعز)

نقاط الاعف االجتماضعي

المخاطر االجتماضعية التي يمكن أف تتكوف نتيجة العادات االجتماضعية كالسلوكيات (جونز كىولمز2101ـ) ،ىناؾ تجارب لؤلسر كاألفراد ضعن
التحديات االقتصادية ،كمن األمثلة الواضحة ضعلى ذلك ىو قدرة المرأة المحدكدة ضعلى المساىمة في تحسين دخل األسرة ،نظران لوصمة العار

خاصة خارج المنزؿ.
االجتماضعية المرتبطة بعمل اإلناثٌ ،

كن قادرات ضعلى العمل خارج المنزؿ ،أما اللواتي يعملن خارج منازلهن ،مثبلن في المؤسسات
كقالت معظم المستجيبات في زبيد ،أنهن لم ي ٌ
الحكومية (المدارس كالمستشفيات) ينظر إليهن المجتمع باحتقار.

بالنسبة لفرص العمل ،ضعادةن يكوف الرجاؿ ،كأحيانان الفتياف ىم األكثر سعيان إليجاد فرص يمدرة للدخل ،خصوصان في التجارات الصغيرة ،التي

عمقة كالنقاش الجماضعي أف المرأة تستطيع في بعض
نادران ما ٌ
الم ٌ
تؤمن االستقرار المعيشي لؤلسرة ،كقد قاؿ بعض المستجيبين في المقاببلت ي

أمر نادر ،كيرجع ذلك
األحياف إنتاج سلع غذائية ،كمنسوجات ٌ
كىن في المنازؿ ،ليقوـ إخوانهن أك أبنا ىن أك حتى األزكاج ببيعها ،كذلك ه
جزئيان لعدـ كجود ما يكفي من المعلومات كلاعف الدضعم المطلوب للنسا ليقمن بأنشطة اقتصادية داخل منازلهن ،كقد اتفق معظم أفراد
العينة من اإلناث ضعلى أىمية أف توفٌر الحكومة ىذا النوع من الدضعم.

أقل ح ٌدة ،يمكن للفتاة كالمرأة أف تخرج للعمل ،ضعلى الرغم من أف ذلك ال يزاؿ كصمة ضعار اجتماضعية سوا ه في
في تعز كانت المشكلة ٌ

القطاع العاـ أك الخاص ،لكنهن قد يتعرضن للعديد من ممارسات التحرش ،كذلك يؤكد ضعمليان أف فرص ضعمل النسا محدكدة ،ضعلى ضعكس

الرجاؿ.

و
بشكل مينفرد ،فقد تحدث الماايقات ،كربما يحدث
"حاليان ،كفي ظل انعداـ االستقرار األمني ،نحن نشعر بالخوؼ ضعندما نمشي
ماىو أسوأ من ذلك حين نمشي أك في الحافلة ،أك في أم مكاف ،فالوضع أصبح أسوأ ،ككل يوـ نسمع قصة جديدة؛ نسمع ضعن
مهاجمة اللصوص ،كسائقي الدراجات النارية للنسا  ،لسرقة حقائب اليد منهن.
كقبل أياـ اغتصبت فتاة ،ثم قتلت ،كنحن نعمل بمكتب المديرية في المجمع الحكومي ،ىل تعتقد أننا نشعر باألماف ؟ ،ضعندما
ندخل أك نخرج جميع الرجاؿ يح ٌدقوف بنا ،كبعاهم يعلٌقوف بالكلمات السيئة ،كنادران ما نترؾ مكاتبنا ،كدائمان ما تنتابنا المخاكؼ
حينما تحدث خبلفات الشديدة بين المتخاصمين خصوصان من أبنا القبائل الذين يأتوف إلى المبنى ،السيما حين ييشهركف
أسلحتهم ضد بعض (متحدث في نقاش جماضعي  36 ،ضعامان  ،تعز)"

يعتبر (الطبلؽ) أحد أىم أسباب الاعف االجتماضعي للمرأة ،كتنتج ضعنو تحديات معيشية كاقتصادية لدل المطلقات ،كقد أ ٌكد ذلك
المطلقة كأسرتها فقط ،بل يمكن أف يؤ ٌدم إلى التهميش االجتماضعي.
المستجيبوف  ،كقالوا أنو ال يؤدم إلى الصعوبات االقتصادية للمرأة ي

"اآلف أنا ال متزكجة كال ميطلقة ،أتلقى الدضعم من الجيراف كمن الناس الخيريين فقط ،أخي يريد مني أف أترؾ المنزؿ ،كأنا ال أضعرؼ
إلى أين أذىب ،كنت أضعمل خادمة في المنازؿ ،اآلف معي إبني يساضعدني بما يحصل ضعليو من ضعملو ،كىو اآلف بدأ يدضعم البيت"
(تاريخ حياة  42 -ضعامان -تعز)
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عمقة كالمناقشات
الم ٌ
المطلقات ،نظران لهذه التحديات ،كفي كل المقاببلت ي
كاف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية قد بدأ أساسان باستهداؼ النسا ي

في إطار مجموضعات التركيز مع ضعدد من النسا  ،اتاح أف السبب الشائع للطبلؽ ىو ضعجز الرجاؿ ضعن توفير االستقرار المعيشي ألفراد
يسبب المشاكل الزكجية.
األسرة ،األمر الذم يؤدم إلى التوتر الذم يصيب األسرة ك ٌ

ىناؾ خمسة من ال يمستجوبين ،بل إ ٌف معظم المشاركين في مناقشات مجموضعة التركيز كتمارين رسم الخرائط ،ربطوا بين التدىور االقتصادم
كالمعيشي كبين التفكك األسرم كحدكث العنف المنزلي ،بما في ذلك العنف الجسدم كاللفظي ضد األطفاؿ.

"أنا دائما أتعصٌب داخل المنزؿ ،لكني أضغط ضعلى نفسي كأقوؿ ىؤال ىم كأكالدم ،أطفالي ىادئوف ..كضعند كجود أم مشكلة
يقولوف "يا أمي نحن نشهد معك" (اهلل يبارؾ فيهم) ،أحيانان أصل إلى الجنوف ،كأفقد أضعصابي من ىذا الوضع"
(مقابلة معمقة 51 -ضعامان -تعز)

من النتائج ال يمثيرة لبلىتماـ في (زبيد) أف المرأة غالبان ما تحصل ضعلى الطبلؽ ضعبر المحاكم ،ليسهل حصولهن ضعلى النفقة المالية لرضعاية
أطفالهن ،كيمكن تفسير ىذه الظاىرة بمعرفة أف (زبيد) مجتمع صغير يمكن للنسا أف يسمعن ضعن نجاح مثل ىذه القاايا القانونية ليكررف
ىذه التجارب ،إضافةن لخصوصية مجتمع (زبيد) كثقافتو الشرضعية كالفقهية ،فالناس ىناؾ درايتهم أكسع ضعن اإلجرا ات القانونية كالشرضعية ،لذا
فإف الرجاؿ يجدكف سهولة في الدفاع ضعن قريباتهم كانتزاع حقوقهن ،حتى بعد الطبلؽ ،ال سيما حق النفقة أك حق الحاانة ألطفالهن.

تمكنهن من الحصوؿ الطبلؽ ضعبر المحاكم،
المشاركات أف إمكاناتهن كقدراتهن ال تساضعدىن كال
ٌ
أما في (تعز) فقد أكضحت ضعدد من النسا ي
شخص يدضعمها لتنتزع حقوقها الشرضعية ضعبر
لذا فإ ٌف الرجاؿ يمتلكوف خيار التخلي ضعن مواصلة دضعم أسرىم المعيشية ،ال سيما إذا لم للمرأة
ه
المحكمة سوا الطبلؽ أك الحاانة كالنفقة كغير ذلك من الحقوؽ.

يتم تزكيج فتيات ال تتجاكز
الحظ الفريق –من ٌفذكا الدراسة -أف من أبرز أسباب المخاطر االجتماضعية الشائعة في (زبيد) ىو الزكاج ي
المب ٌكر ،إذ ٌ
أضعمارىن  01سنوات ،كقد أ ٌكد ذلك جميع المشاركين ،كقالوا أف التزكيج المبكر يؤثر سلبيٌان ضعلى نمو األطفاؿ ،كيؤ ٌدم للتسرب من
المدارس ،فابلن ضعن المخاطر المرتبطة بالصحة اإلنجابية كاإلنجاب المب ٌكر لؤلطفاؿ ،كبالتالي نشو ضعبلقات غير متوازنة في األسرة.

أقل
لوحظ أياان في زبيد ،أف الغالبية العظمى من الشباب الذين تمت مقاببلتهم – كأضعمارىم  25سنة أك أقل -كانوا يمتزكجين ،كىذا كاف ٌ
شيوضعان في (تعز).

غربىان أف الرجاؿ كانوا أكثر من النسا اىتمامان كإثارنة للمخاكؼ المتعلقة بآثار الزكاج المب ٌكر ،خبلؿ مناقشات مجموضعات التركيز،
ككاف يمستى ى
ربما ألف الرجاؿ أكثر كضعيان من خبلؿ ضعملهم مع المنظمات غير الحكومية ،كمنظمات المجتمع المدني ،كلاعف كصوؿ حمبلت التوضعية
التي تستهدؼ النسا .

كمن خبلؿ مقاببلت النسا في (زبيد) خصوصان الفتيات ،فإف المبلحظ أنهن ً
كاقع اجتماضعي ،كليس
يملن لرؤية الزكاج المبكر ضعلى أنو ه
كونوا أسر
مشكلة ،لذلك ك ٌن أكثر قلقان من ضعدـ العثور ضعلى زكج بعد تجاكز سن  21ضعامان ،كرغم ذلك فإف كل الرجاؿ كالنسا الشباب الذين ٌ

سن يمب ٌكر يعيشوف تحديات اقتصادية كمعيشية يمكن لبعاها أف تؤدم إلى التفكك األسرم.
في ٌ

المستجوبين في (تعز كبيد) ضعن ىذه الرغبة ،كنتيجة لذلك فإف معظم األطفاؿ
كضعمومان فإف ىناؾ في اليمن رغبةن للتعليم ،حيث أضعرب كل ي
لكن
درسوا باع سنوات من مرحلة التعليم األساسي ،كمع ذلك فإنو من النادر في (زبيد) أف تواصل الفتيات التعليم بعد المرحلة الثانويةٌ ،
ىامة فيما يتعلق بمستول التحاؽ البنين ،فقد قاؿ ضعد هد قليل من الرجاؿ كالنسا
شائع في (تعز) ،لكن رغم ذلك ال تزاؿ ىناؾ ثغرة ٌ
أمر ه
ذلك ه

الذين تمت مقابلتهم في (تعز) أنهم تلقوا التعليم الثانوم كالعالي ضعلى الرغم من الصعوبات االقتصادية كالمعيشية ،التي جعلتهم يعانوف

التهميش بسبب مستوياتهم الماديٌة كالمعيشية التي كاف تعكسها مظاىرىم.

تعرضوا للتهميش كالاغوط كاإلقصا  ،كأف مظاىرىم ح ٌدت من قدرتهم ضعلى
كقاؿ بعض المستجيبين أنو بسبب مبلبسهم ككضعهم الما ٌدمٌ ،
االختبلط كمن الحصوؿ ضعلى كظيفة جيدة.

اإلطبس  :3دساست حبنت  ،فخبة ٚخًٛت  86عبيب يٍ حعض
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سنػػا  ،فتاة يتيمة ضعمرىا  06ضعامان  ،28األنثى الوحيدة بين أخوتها ،كالدتها ىي المستفيد من الصندكؽ ،كتحصل ضعلى  02111لاير كل
ثبلثة أشهر ،قصتها نموذج للعديد من حاالت الاعف ،التي تواجهها الفتاة الفقيرة ،في منزؿ متواضع كسط و
ضعدد من اإلخوة الذكور ،إذ تواجو
ه
تحديات اجتماضعية منها العنف المنزلي.
تعيش سػػنا مع كالدتها كإخوتها الػ 01في منزؿ صغير جدان باإليجار ،مع ثبلث غرؼ ،توفي كالدىا بحادث مركرم ،حيث كاف يقود سيارة
أجرة ،ككاف قادران ضعلى تغطية جميع النفقات المنزلية ،كتتذٌكر سنا أف كالدىا كاف يقوـ بمنع أم و
ضعنف يمارسو اإلخوة األكبر سنان.

أحد أشقائها متزكج ،كيعيش مع زكجتو كأكالده معها بنفس المنزؿ ،كشقيقها األكبر لديو كظيفة باألجر اليومي ،كيكسب منها القليل جدان،
كيساضعد كالدتو أحيانان بدفع بعض نفقات المعيشة ،تزكجت إحدل أخواتها مؤخران كيقوـ زكج األخت بتقديم بعض الدضعم المالي أحيانان حينما
يقدر ضعلى ذلك.

""أريد أف اتح ٌدل نفسي بإتماـ دراستي ،أنا ال أريد أف أكوف كأخواتي األكبر مني ،اللواتي تسربن من المدرسة ،كبقين في
المنزؿ يحلمن بالزكاج ،أريد أف أغادر المنزؿ المزدحم ،ألحصل ضعلى معيشة أفال ،"...قالت ذلك سنا كىي تبتسم .

كانت تكاليف المدرسة مكلفة بالنسبة لؤلسرة ،إضافة لكثرة النفقات مقارنةن بالدخل المحدكد.

"في المدرسة ،كنت نشيطة ،كأشارؾ في العديد من الفعاليات الطبلبية ،حتى في مجموضعة الغنا كاألناشيد ،كاف أستاذم يشجٌعني،
ككنت
أحصل ضعلى مكافآت من كقت آلخر ،بإضعفائي من دفع رسوـ بعض الرحبلت الترفيهية التي تنظمها المدرسة إلى بعض الحدائق
العامة"..

ضعلى الرغم من اىتمامها كحسن األدا في المدرسة ،ال تزاؿ سنا غير متأكدة متى يمكنها العودة لمواصلة الدراسة.

""أخشى أف يأت اليوـ الذم قد أتوقف فيو ضعن تعليمي ،أنا ال أرغب في الوصوؿ إلى ذلك اليوـ ،كضعلى الرغم من أني حصلت
ضعلى إضعفا من الرسوـ المدرسية ،إال أنني أكاجو الكثير من الصعوبات التي تغطي احتياجات التعليم األخرل ،كالمبلبس كالنقل
كالغذا  .ضعندما أكوف في المدرسة أريد أف تكوف معي أفال المبلبس كبقية الفتيات ،كأريد أف أذىب إلى كافتيريا المدرسة لتناكؿ
الطعاـ مثلهن ،ال أريد االستمرار فى التظاىر بأنني تناكلت كجبة اإلفطار.
في كثير من الحاالت كنت أشترم اآليس كريم بػ(21لاير) آلكلو أماـ زمبلئي كقت اإلفطار ،ليعتقدكا أنني أفطرت ،ككنت أجبر
نفسي ضعلى المشي أكثر من  3كلم يوميان للذىاب إلى المدرسة كالعودة إلى البيت ،كنت كثيران ما أخاؼ أف أمشي لوحدم ".

استمرت سنا تتحدث ضعن نفسها كاالبتسامة ال تفارقها ،ككانت أحيانان تحاكؿ منع دموضعها أثنا حديثها ضعن تجربتها
ىكذا
ٌ

"أفتقد األياـ الخوالي ..أياـ كالدم ،ضعندما كنت قادرة ضعلى االبتسامة في بيتنا ،ىذا حلمي ،اآلف بسبب الصراع اليومي بين إخوتي
ضعلى الغذا كالمبلبس كفيرشي النوـ ،حلمي ىو أف أرل إخوتي يحترمونني ،كيحترموف أمٌي كأخواتي ،كالتوقف ضعن ضربنا ،آمل أف
يأتي يوـه أرل فيو أفراد ضعائلتي يبتسموف مرة أخرل ،أف يعيشوا السعادة ،كما كانت أياـ كالدم" .

همشة كػ(األخداـ) يواجهوف أياان التمييز كاإلقصا االجتماضعي في ىذه المجتمعات ،ما أدل إلى تفاقم أكضاضعهم
الم ٌ
المجموضعات العرقيٌة ي
المترديٌػة ،إضافة إلى الفقر الذم يح ٌد من قدرتهم ضعلى الوصوؿ إلى ٌبر األماف أك السكن البلئق ضعلى سبيل المثاؿ ،كضعادة ما يمتهن
المعيشية ي

كثير من ىذه الفئة أضعماالن كحرفان ينظر إليها بأنها أضعماؿ دنيا ،مثل جمع القمامة كاألسكفة ،كنادران ما يتم استهداؼ (األخداـ) من البرامج
المستفيدين.
الحكومية ،مثل (صندكؽ الرضعاية االجتماضعية) ،األمر الذم ٌ
يعزز شعورىم باإلقصا كالتهميش ،كما أكضح أحد األخداـ غير ي
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"ماذا أقوؿ ضعن المشاضعر ؟ مع من أتشاركها كلمن أشكو ؟ ضع نفسك مكاننا ،حيث تتعود أف يراؾ الناس كأنت تنظف الشوارع،
كتعمل ضعتٌاؿ لبلسمنت كحمٌاؿ لؤلشيا الثقيلة ،لكن ميجرٌد أف يشاىدكؾ فى المدرسة أك في حفلة ضعرس ،يح ٌدقوف بأنظارىم نحوؾ،
كيسخركف من مبلبسك ،قد يقولوف ماذا تعمل ىنا يا خادـ ؟ ىذا ليس مكانك ،ىل من السهل أف تتعايش مع ىذا الشعور دائمان ؟.
ككلما تحاكؿ النسياف ،لبلستمتاع بوقتك ،كترفع صوت الكاسيت إلى أضعلى مدل بأغانيك الميفالة ،تلتفت نحو كضع منزلك
الردم  ،كضعك يذ ٌكرؾ بأنك ما زلت خادـ ،أمٌ مشاضعر يجب أف نتحدث ضعنها؟."..
(مجموضعة نقاش ،شاب غير مستفيد  26-سنة -من الفئات المهمشة ،زبيد)

كلعل ذلك بسبب الشعور بأف
لوحظ خبلؿ الدراسة ،أ ٌف المستجوبين في (زبيد) نادران ما يذكركف اإلضعاقة كمص ٌدر للتح ٌدم كالصعوباتٌ ،
اإلضعاقة ىي كصمة ضعيب كانتقاص ،مما يجعل ظهور فئة المعاقين ضعيفان كغير ملحوظ ،بالمقابل في (تعز) يوجد معلومات ككضعي أكبر ضعن

سجلين
المعاقين يم ٌ
اإلضعاقة ،ىناؾ مناصرة لذكم اإلضعاقة من منظمات غير حكومية ،ما يجعل اإلضعاقة أكثر ٌ
تلمسان ،في تعز يوجد الكثير من ي
لدل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.

5.3

اعزشارٛدٛبد انًٕاخٓخ

ق ٌدـ المستجوبوف رؤية حوؿ أىم الطرؽ الشائعة الستراتيجيات المواجهة التي يستخدمونها ،كبعض ىذه األنشطة لها ضعواقب سلبيٌة (قصيرة

كمتوسطة المدل) ،لمختلف أفراد األسرة صحيان ،كتعليميان ،أك ضعلى مستول االستقرار العاطفي ،كضعلى أية حاؿ يؤخذ بهذه االستراتيجيات،
كونو ال يوجد الكثير من الخيارات أك البدائل لمواجهة حاالت الاعف كالتحديات.
كأحد أىم األساليب المتعارؼ ضعليها لمواجهة الدخل المحدكد لؤلسر ،كارتفاع أسعار المواد الغذائية ،ىو اضطرار أفراد األسرة لتقليل كمية

الطعاـ ،كنوضعيتو ،كجودتو ،حتى ضعدد الوجبات ،كغالباى ما تقتصر الوجبة فقط ضعلى الخبز كالشام.

" الدخل كلو يذىب الحتياجات البيت كاألسرة ،لكنو ال يغطي االحتياجات األساسية ،فناطر إلى تخفيض ضعدد كجبات الطعاـ"
(مقابلة معمقة-رجل 25-سنة -زبيد)

بيع الممتلكات أياان ىو أحد االستراتيجيات الشائعة لمواجهة الاعف كالفقر ،في ىذه الحالة النسا ىن األكثر تأثران كونهن ياطررف إلى
التخلي ضعن مدخراتهن من الزينة كالذىب الذم يعتبر صداؽ زكاجهن ،فبعد بيع الذىب لتغطية نفقات احتياجات األسرة األساسية ،التي ضعادة

أم من ممتلكاتهن ،كفي كبل الموقعين تح ٌدث بعض
ما تكوف للخدمات الصحية ،كالعبلج ،كالديوف ،كاإليجارات ،ال ى
يبق لدل النسا ه
المستجوبين ضعن بيع أجهزة المنزؿ اإللكتركنية للحصوؿ ضعلى النقود.

" أنا بعت ممتلكات مثل ذىب زكجتي ،كحماتي ،خاصة ضعندما كنت أضعالج إبنتي التي كلفني ضعبلجها 021،111لاير"
(مقابلة معٌمقة ،رجل  28 -سنة ،تعز)"

الهجرة ذيكرت أياان كأحد األساليب المتبعة لمواجهة حاالت الاعف كالفقر في (تعز) ،حيث توجد نسبة كبيرة من المتعلمين الذين يشعركف
بأف لديهم إمكانية أفال للهجرة إلى مدف أخرل ،كتحدث العديد من المستجوبين ضعن ىجرتهم  ،أك ضعن ىجرة بعض معارفهم إلى السعودية.

المستقبلية ىو تسربهم من المدارس ،كىذه تع ٌد
أحد استراتيجيات المواجهة كالتي قد تكوف سلبية خصوصان ضعلى األطفاؿ كتنمية قدراتهم ي
أكثر شيوضعان فى المناطق شبو الحارية كػ(زبيد) حيث ال توجد قيمة ضعالية للتعليم الرسمي ،كما ىو الحاؿ في (تعز) حيث أنهم يدركوف ىناؾ
مخاطر خركج األطفاؿ كبالذات الفتيات من المدارس بسبب تكاليف التعليم  .32ككجد أ ٌف ما يحدث في (زبيد) ىو العكس حيث أكضح
المستجوبين أنو ضعندما يشعر األبوين بعدـ مقدرة البنت ضعلى الكسب إذا أخرجت من المدرسة ،يفالوف غالبان إخراج األكالد.

"بعض األطفاؿ ليسو مسجلين بالمدارس بسبب التمييز كضعدـ القدرة ضعلى تحمٌل نفقات التعليم كالمتطلبات األخرل مثل الزمٌ
(مجموضعة نقاش رجاؿ من تعز – أضعمارىم بين )28-22
المدرسي"
"كاف من الصعب رضعاية كدضعم  02أخ كأخت للتعليم ،كالرضعاية الصحية ،كالغذا  ،كلهذا إخوتي كأخواتي لم يستطيعوا مواصلة
(مقابلة معمقة – رجل  25 -سنة  -تعز)
تعليمهم"
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كاحدة من االستراتيجيات المؤلمة للمواجهة كالتي تكوف غالبان ضعواقبها كخيمة ىي ضعدـ الذىاب لتلقي الخدمات الصحية تجنبان لعدـ دفع

تكاليفها ،كىنا قد يتخلى المريض ضعن العبلج تمامان ،أك قد يلجأ للمعالجين الشعبيين كالمشعوذين الذين قد يكونوف غير قادرين ضعلى توفير
الرضعاية الصحية البلزمة ،كاحيانان قد يذىبوف مباشرة إلى الصيدليات لشرا األدكية مباشرةن دكف معاينة طبية ،أك إجرا فحوصات.

كالبعض قد يتأخر فى المعالجة حتى تتحوؿ الحاالت إلى حرجة كمتدىورة ،كتم الحديث ضعن مثل ىذه األمور من قبل الكبار الذين يعانوف

من أمراض مزمنة بما فيها السكر الذم يكوف ضعبلجو مكلفان.
المحرجة ،فكما تم النقاش مسبقان بأف ضعمل النسا غير مشجع ،كأف الرجاؿ
في (زبيد) ينظر إلى ضعمل النسا بأنو من استراتيجيات المواجهة ي
كالنسا ضعلى و
حد سوا ال يفالوف شغل المرأة نهائيان ،كضعلى أية حاؿ ،كبالنظر إلى أىمية تحسين دخل األسرة ،فإف النسا يقمن بأنشطة
منزلية مدرة للدخل ،مثل الخياطة ،كصناضعة البخور ،كالطعاـ الذم يتم بيعو ،كتقوـ بهذا العمل ضعادة نسا كبيرات في السن ،كبرغم الوصمة

كالمعمقة ذكرف
المرتبطة بهذا النوع من العمل ،كإدراؾ الصعوبات التي تواجهها األسر ،فإف أغلب النسا المشاركات فى الحوارات الجماضعية
ٌ

بأف دكرىن في تحسين دخل األسرة أصبح ضركريان ،كسوؼ يستفدف من الدضعم الحكومي كدضعم المنظمات غير الحكومية ،كمن التدرب ضعلى
األنشطة االنتاجية التي يمكنهن القياـ بها خارج المنزؿ مثل المنتوجات الزراضعية كبيع المبلبس.

اإلطبس  :2دساست حبنت ،ايشأة يطهمت ،يسخفٛذة ،يٍ صبٛذ
رغم قيود العادات كالتقاليد في زبيد كالتي تح ٌد من قدرة المرأة ضعلى مواجهة الصعوبات االقتصادية ،كاف ىناؾ حاالت قليلة من النسا تغلبن
ضعلى ذلك لتوفير ما أمكن ألسرىن.

كاحدة من ىذه الحاالت ىي امرأة مطلقة أرادت أف تدضعم أسرتها ،كأصبحت قادرة ضعلى مواجهة القيود المجتمعية ،كقررت أف تنتج مادة
البخور في منزلها كتبيعو بنفسها خارج المنزؿ.

اف لديها دضعم محدكد من أسرتها لكنو لم يكن كافيان لمنح أطفالها حياة أفال مما ستمنحهم ىي ،كبتجاكزىا لؤلضعراؼ االجتماضعية كصفو
البعض بأنو "تحرر كخركج ضعلى المألوؼ" ،لكنو م ٌكنها من تجاكز ىذا السياؽ كأصبحت قادرة ضعلى أف تهتم بأسرتها.

" كاحد من أزكاجي السابقين (كالد ابنتي) قاؿ لي خذم إبنتك كلن أدفع لك أم شي  ،كضعندىا تنازلت ضعن ذىبي كصداقي ككافة
حقوقي كأخذت إبنتي ،إنو ضعقب كفاة كالدم ككالدتي كأياان بعد مغادرة زكجي األخير إلى بلده كالذم كاف يدضعمني كثيران تعلمت
أف أكوف قوية كخشنة ،ككما يقولوف دائمان ىاجم العسكرم قبل أف يهاجمك"

إنها امرأة فقيرة كمستفيدة من الصندكؽ ،ضعمرىا  37سنة كتزكجت  4مرات ،كىي مطلقة حاليان كلها  3بنات ككلد .إنها تدضعم بناتها فى

دراستهن الجامعية من خبلؿ التحويبلت النقدية من الصندكؽ كدخلها البسيط من البخور كبيع الطعاـ .ضعملت من قبل كمنظفة في مبنى
حكومي قبل أف تسجل فى برنامج الصندكؽ .أصبحت مشهورة لكونها قوية فى الرد ضعلى أية اتهامات أك كبلـ يصدر ضدىا نتيجة خركجها

الغير مألوؼ ضعن العرؼ االجتماضعي كرفاها للسيطرة التي تخاع لها النسا .

" إذا بقيت صامتة كخجولة كلم أتحرؾ بحرية فلن أستطيع أف أضعيش أنا كأطفالي ،أنا شديدة كلن أسكت أبدا ضعن حقوقي ،كقد
ذىبت إلى الشرطة ألشتكي ضعن من يقوـ بإىانتي دكف خوؼ ،لو لم يكن معي قلب قوم لن أستطيع مواجهة الرجاؿ"
" الناس دائما يمجدكف األغنيا  ،كيهينوا الفقرا  ،لكن بالنسبة لي ال يستطيع أحد أف يؤذيني ألني قوية كاستطيع الدفاع ضعن نفسي
كأطرح أفكارم .أنا طيبة بطبيعتي لكن ظركؼ الحياة أجبرتني أف أكوف ىكذا".

أمر متعارؼ ضعليو ،خصوصان في أكساط األسر الفقيرة ،كضعن ذلك تح ٌدث المستجوبين ضعن التغيرات في
في تعز مشاركة النسا فى العمل ه
مجاؿ األضعماؿ التي أصبحوا يمارسونها ضعندما سا ت الظركؼ االقتصادية ،فمثبلن ضعن العمل ،كعماؿ محليين فما لم يكن فى الحسباف أف
تاطر بعض النسا للتعرض للماايقات ،كقد يسا استخدامهن ،رغم أف القليل من النقاشات الجماضعية ذكرت فيها شواىد ضعن انغماس

النسا فى أضعماؿ الجنسية ،مع أنو ال يبدك أف أحدان ممن شاركوا فى البحث مارس ىذا العمل ،كضعليو فإف ىذه التصرفات نادرة الحدكث
نتيجة للقيم الثقافية كالعادات االجتماضعية.
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األطفاؿ كالشباب خصوصان تأثركا بالصعوبات االقتصادية ،كبالرجوع إلى أى مية تنمية القدرات التي بنيت خبلؿ السنين الماضية ،فإف ضعواقب
اتباع االستراتيجيات اله ٌدامة في مواجهة الصعوبات االقتصادية ،قد ترافق الشخص مدل الحياة كقد تتوارث ضعبر األجياؿ.

في (زبيد) كفي مجموضعة نقاش جماضعي مع الكبار ذكركا أف بعض اآلبا أحيانان يجبركا ضعلى إرساؿ أطفالهم للعيش مع أقارب أغنيا حتى
يتحصلوا ضعلى بعض الدضعم ،برغم المخاطر في بعض الحاالت كالتي قد يتعرض لها األطفاؿ الذين قد يعاملوف معامبلت مختلفة خارج نطاؽ
ٌ
أسرىم ،إذ قد يكلفوف بالقياـ بأضعماؿ منزلية.

في كل من (تعز) ك (زبيد) ذكر المستجوبوف العديد من االسترا تيجيات الجديدة للبقا  ،األطفاؿ كالشباب لوحظ بأنهم يقوموف بجمع بقايا

األكل من المطاضعم ،أك يبحثوف ضعنو فى القمامة ،كالمخلفات ،كضعن بعض المواد القابلة إلضعادة التصنيع ليبيعونها ،التسوؿ أياان أحد ىذه
(خاصة في تعز) أكثر من الرجاؿ ،ألف الناس يميلوف إلى مساضعدة
التسوؿ
المطلقات كاأليتاـ يتجهوف إلى
ٌ
ٌ
االستراتيجيات ،كما أف بعض ي

النسا .

أحد المستجوبين ذكر بأف بعض الرجاؿ يرسلوف زكجاتهم ،كبناتهم للتسوؿ كوسيلة أسهل لتوفير دخل لؤلسرة ،كينظر إلى كل ىذه األنشطة
مذلٌة.

بأنها

المتسولين ألنهم لن يتغيركا نهائيان ،كال جدكل من ىذه المساضعدة ،كضعن بعض
كقد ذكر أحد الرجاؿ المستجوبين أنو يجب ضعدـ دضعم ي
يتسوؿ األطفاؿ كالشباب يتم اتهامهم بأنهم لصوص كيتعرضوف فى النهاية للارب ،كأحيانان تتعرض
الحاالت يقوؿ الشباب في تعز أنو ضعندما ٌ
الفتيات للماايقة ،كيمكن أف يجبرف ضعلى االنغماس في أضعماؿ ال أخبلقيٌة.

من االستراتيجيات األخرل المتبعة التي ذكرت ،كتشمل العيش في ظركؼ شاقة ،كغير آمنة ،مثل االنتقاؿ إلى مساكن صغيرة ،غير مبلئمة،

حيث تتشارؾ العديد من األسر مساحة ضيقة مكتظة ،كالقليل من المستجوبين ذكركا أف البعض ممن استطاع تقديم رشوة للمسؤكلين

للحصوؿ ضعلى دضعم  ،في (تعز) ييعتبر النشاط السياسي كسيلة لمواجهة الصعوبات ،خاصة في أكساط الشباب ،أما في (زبيد) ذكركا العودة

إلى الصبلة.

فى النقاش الجماضعي كالمقاببلت مع الشباب ضعلى كجو الخصوص ،خرجنا برؤية ملفتة للنظر ضعن استراتيجيات محددة للمواجهة ،تنتهجها

ىذه المجموضعة ،كغالبان م ا تكوف متناقاة مع بعض األنشطة المذكورة أضعبله ،خاصة ضعندما يكوف الشباب متزكجوف كلديهم أطفاؿ كما ىو في

(زبيد).

الكثير من ىذه األنشطة كانت شائعة في (تعز) ضعندما يقوـ الشباب بتكوين األسر ،كيصبح لديهم العديد من األطفاؿ ،ككما ذكر

أضعبله بأف الخركج من المدرسة أصبح شائعان ،خصوصان في أكساط الفتيات ،ففي (تعز) يتجو بعض الشباب بشكل ملحوظ إلى أضعماؿ السرقة،
كنهب السيارات ،كالدراجات النارية ،كالسطو ضعلى المسافرين ،كاألجانب ،كقد يمارسوف ىذه األضعماؿ السيئة للتعبير ضعن مآسيهم االقتصادية.

ينظموف إلى جماضعات مسلحة (مثل القاضعدة) ،نتيجة لعدـ كجود خيارات ،كنوع آخر من الشباب يركف أف
الكبار في تعز يقولوف بأف الشباب ٌ
النشاط السياسي كسيلة لتعزيز التغيير ،كأصبحوا متظاىرين فى الشوارع ،للفت نظر الحكومة إلى مطالبهم ،كالبعض قاؿ أنهم اشتركوا فى
المظاىرات فقط ألف المنظمين لها أضعطوىم الغذا كالماؿ ،ككانت ىذه أسرع ليحصلوف ضعلى الدضعم.

بشكل ضعاـ ينتهج الناس أكثر من استراتيجية لمواجهة األكضاع االقتصادية المتراكمة ،كالتي ال يستطيعوف التغلب ضعليها بممارسة نشاط

كاحد ،كمع العديد من ىذه االستراتيجيات المؤلمة قد تكوف ضعواقب بعاها كخيمة ضعلى األفراد ،كاألسر ،لكن يينظر إليها ضعلى أنها البدائل

المتاحة بسبب ضعجز أك ضعف آليات الدضعم.

كلدم االثنين بدأت
" إلى جانب الدضعم من الناس كمن الصندكؽ ،أقوـ ببيع ذىب زكجتي ،كبعض الممتلكات ،ضعندما ىاجر
ٌ
األسرة تبلقي الدضعم ،كلكن ضعندما ضعادكا من السعودية ،كأصبحوا ضعاطلين كال يستطيعوف حتى الزكاج ،كحصل أحد أبنائي ضعلى
تأشيرة ضعمل فى السعودية ،كىو اآلف الوحيد الذم يدضعم األسرة "
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(قصة حياة ،رجل  61 -سنة  -زبيد)

5.4

آنٛبد انذػى انشعًٛخ ٔغٛش انشعًٛخ

المستجوبين ،كليس مفاجئان ضعندما استهدؼ ىذا البحث
ىذا الباب سيلقي نظرة ضعلى أىم آليات الدضعم الرسمية ،كغير الرسمية ،كما حددىا ي
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،ألنو يعتبر الجانب الرئيسي آلليات الدضعم الرسمية ،كقد تم توضيح ىذا بالتفصيل فى الباب التالي.

قليل جدان من غير المستفيدين ذكركا بعض آليات الدضعم الرئيسية ،لكنها أيااى قليلة كمعدكدة ،ففي (زبيد) ال يوجد الكثير من المنظمات
ه
غير الحكومية ،بينما في (تعز) كمركز حارم توجد الكثير من المنظمات كالجمعيات كالمؤسسات غير الحكومية كمنظمات المجتمع

المدني الفاضعلة.

فيما يتعلق بآليات الدضعم الرسمية ،قليل من المستجوبين كبالذات الكبار (رجاؿ) تحدثوا ضعن حصولهم ضعلى قركض من بعض المقرضين ،أك

المحبلت التجارية ،كنادران من البنوؾ ،كضعندما قمنا بالتحليل أكثر فى الباب التالي ،الذين يدضعموف من الصندكؽ في كضع أفال يم ٌكنهم من
الحصوؿ ضعلى قركض صغيرة ،كوف كرت الصندكؽ يستخدـ كاماف إلرجاع القرض ضعندما يتم التحويل النقدم.

القركض ضعادة تستخدـ لشرا غذا  ،كدكا  ،كإيجار ،كفي بعض الحاالت مستلزمات مدرسية .أغلب أكجو آليات الدضعم الرسميٌة تتمثل فى

المقرضين ،الذين ضعادة ما يكونوف أصدقا ػ أك أقارب ،أك جيراف ،ككذلك المحبلت التجارية التي تقرض مواد غذائية كغير غذائية ،كغير

نقدية.

في كبل الموقعين ،نادران ما تقدـ البنوؾ قركضان مصغرة ،ككذلك في بقية مناطق الجمهورية .في (زبيد) ال يوجد إال بنك التسليف التعاكني
الزراضعي (كاؾ بنك) فقط ،لكنو لم يعقد اتفاقية مع الصندكؽ لمنح قركض ،كال يقوـ بعملية تحويل المبالغ من الصندكؽ إلى المستفيدين،

كللحصوؿ ضعلى القركض يلجأ المستفي دكف الستخداـ العبلقات الشخصية ،كالدضعم من الناس البارزين فى المنطقة كأحد مصادر الاماف.

رغم كجود العديد من البنوؾ الفاضعلة في (تعز) ،إال أنها نادران ما توفر منح القركض الصغيرة التي ترافقها العديد من اإلجرا ات كالامانات،
كالخطوات المعقدة ،كالوثائق المطلوبة ،كىي إجرا ات ليس من السهل ضعلى الفقرا توفيرىا ،خصوصان من ال توجد لديهم مرتبات لسداد
القركض ،أك ضمانات تجارية أك شخصية.

كفقان للمستجوبين يعتبر (بنك األمل) الذم يقدـ دضعم القركض المصغرة ،كقد قاـ بتأسيسو الصندكؽ االجتماضعي للتنمية ،كىو المؤسسة
الوحيدة في (تعز) غي ر مكاتب البريد المتعاقدة مع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لنقل التحويبلت النقدية للمستفيدين .كيتم خصم أقساط

القركض بشكل منتظم من التحويبلت النقدية .كمن المفيد أف نذكر ىنا أف الصندكؽ لديو رصيد محدكد كبرنامج لمنح القركض للمستفيدين

دكف فوائد.

فى العامين الماضيين تم التعاقد مع (بنك األمل) لتوفير ىذه الخدمة للمستفيدين ،رغم أنو ال توجد لهذا البنك فركع في أغلب مناطق

الجمهورية.

ضعلى أية حاؿ ،ذكر المستجوبين في (تعز) أف (بنك األمل) يقوـ بخصم نسبة أرباح ضعالية ضعلى القركض التي تعطى للمستفيدين ،كتخصم أياان
من مبالغ التحويبلت النقدية.

المدلين الرئيسيين للمعلومات كجد أف القليل من المنظمات غير الحكومية في (تعز) تمنح قركضان للفقرا  ،كيركزكف ضعلى
كفى االجتماع مع ي
شحة فى المعلومات لدل المستجوبين حوؿ ىذا البرنامج ،كفوؽ كل
فئة النسا لتعزيز فرص البرامج المصغرة
المدرة للدخل ،كيبدك أف ىناؾ ٌ
ٌ
و
ألسباب منها دينية (لتجنب الفوائد) ،أك مخاكؼ من ضعدـ االستطاضعة ضعلى إرجاع
ىذا ،ال يزاؿ الناس متخوفين من االقتراض من البنوؾ
القركض فى الوقت المتفق ضعليو مع البنك.

أشار الشباب ضعلى كجو الخصوص ،بأنهم يتمنوف لو أنهم يستطيعوف اإللتحاؽ ببرامج تدريبية تؤىلهم إلنتاج ما يتطلبو السوؽ ،مع التأكيد

ضعلى المهارات الحياتية التي قد تساضعدىم فى التغلب ضعلى المخاكؼ التي تمنعهم من البد بمشاريعهم الخاصة (مثبلى أىمية مشاريع إدرار
الدخل ،إجرا دراسات ملموسة ،إدارة مشاريع ،تسويق ،كيفية الحصوؿ ضعلى دضعم في حالة مواجهة صعوبات للمشاريع  ..إلخ).

تحدث المستجوبين ضعن محاكلة التسجيل مع المنظمات اإلغاثية ،كالكثير منها ذات طابع دينية مثل الجمعيات الخيرية التي توزع مبلبس،

كغذا  ،خاصة خبلؿ شهر رمااف باستخداـ الدضعم من الزكوات ،كتركز ىذه المنظمات ضعلى األيتاـ كاألرامل كاألسر الفقيرة ،كنادران ما
يدضعموف الكبار مثل أرباب األسر ،تشمل ىذه المنظمات (مؤسسة السعيد الخيرية) التي تتبع مجموضعات شركات ىايل سعيد أنعم ،كقليل من

الجمعيات الخيرية ذات التوجو الديني مثل (جمعية اإلصبلح االجتماضعي الخيرية)  ،ك(جمعية الحكمة الخيرية).
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خمسة مستجوبين ضعلى كجو الخصوص في تعز ،كأغلب المشاركين في مجموضعات النقاش ،كتمارين رسم الخرائط في كبل الموقعين ذكركا

بأنو خبلؿ رمااف يحصلوف ضعلى دضعم من (جمعية ىايل سعيد) ضعلى شكل غذا  ،كتحويل نقدم.

ىناؾ تواجد كبير للمنظمات غير الحكومية في تعز ،كىي ضعمومان تقوـ بتقديم الدضعم ضعلى شكل مواد استهبلكية متنوضعة ،بحسب اىتماـ طالبي
الدضعم ،فمثبلن تقدـ األدكية للمنظمات كالجمعيات المتخصصة في الرضعاية الصحيٌة ،كتدضعم التدريب كبنا قدرات للمنظمات المتخصصة في

ذلك ،إضافة إلى االىتماـ بدضعم األقليات العرقيٌة المستاعفة ،كىذا النوع من الدضعم ذكره المستجوبوف كشي أساسي مع نوع محدد من
أنواع حاالت الاعف مثل األمراض النادرة كاإلضعاقات.
" بالمبلغ الذم أمتلكو ال يمكن أف أشترم األدكية ألطفالي"

(أب ألربعة أطفاؿ مصابين بفقر الدـ التحللي)

 -ىناؾ جمعية تدضعى جمعية أصدقا مرضى الثبلسيميا تساضعد بمجانية المعاينة كالفحوصات كضعندما تستلم ىذه الجمعية دضعم

من مانحين توفر األدكية المجانية للمرضى( -قصة حياة  41سنة رجل ،تعز)"

المعاؽ الوحيد فى األسرة ،كليس
"ضعندما كنت طفلة في سن ثمانية أشهر أصبحت معاقان (شلل ناتج ضعن حقن ضعالي) شعرت بالحزف كوني ي
لي صديق إال أختي ،كنت كحيدة ،كأشعر بالعزلة ،لم أشارؾ في أنشطة الصف ،كاستطعت أف أصل إلى الصف التاسع ،ثم قررت التوقف ألني
تعبت ،كبعد ثبلث سنوات ضعدت إلى المدرسة ،كأكملت الثانوية.

بدأت أضعمل لدل محل اتصاالت ،لكني كجدتها صعبة نتيجة الماايقات ،كفقداف بعض الدخل بسبب الغش كالخداع كالسرقة .ثم ذىبت

كمدرسة ،كقامت الجمعية بدضعمي،
إلى جمعية للمعاقين ،كىناؾ كجدت بعض األصدقا  ،ككجدت فى الجمعية بعض األضعماؿ ،كسكرتيرةٌ ،
(قصة حياة امرأة  41سنة  -تعز)"
كتشجيعي ،كأضعطتني الثقة بنفسي ألدافع ضعن حقوقي.

كثير من المستجوبين ذكركا بعض أكجو الدضعم غ ير الرسمي من األقارب كالجيراف كفاضعلي الخير من المجتمع ،لكنها ضئيلة كغير منتظمة،

كضعمومان ال ينتج ضعنها أم تغيير ملحوظ لوضع األفراد الذين يواجهوف صعوبات.

يشمل ىذا الدضعم حاالت مثل حدكث مناسبات معينة مثل األضعراس ،كالوفاة ،أك بعض المشاكل الصحية الصعبة ،كالتي تكوف فيها الركابط

االجتماضعية أكثر دضعمان كفعالية كوجو من أكجو الدضعم غير الرسمي.

الخيرين خبلؿ شهر رمااف" (مقابلة معمقة – شاب  25 -سنة -زبيد)
" تحصلنا فقط ضعلى دضعم من الجيراف ،كأياان من الناس ٌ
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9

انًؼشفخ ٔانزصٕساد نزُفٛز انجشَبيح

يعطى ىذا القسم تحليبل لردكد المشاركين فى البحث فيما يتعلق بالتحويبلت النقدية لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية من معارفهم كتصوراتهم
للتحديات المتصلة بتنفيذ البرنامج .ىذه المعلومات من المستفيدين كغير المستفيدين كبعض المدلين الرئيسيين للمعلومات ضعلى المستول

المحلي أمر حاسم لفهم ما إ ذا كاف البرنامج يجرم تنفيذه تمشيا مع أىدافو كما إذا كانت فوائده تتلقى من قبل األكثر احتياجا .خبل التحليل
تم تسيلط الاو ضعلى التمييز بين موقعي البحث كالتي كفرة نظرة ثاقبة لبلختبلفات في تنفيذ البرامج كالتصميم كاالستخداـ.

9.1

انًؼبسف ٔانًفبْٛى ػٍ صُذٔق انشػبٚخ االخزًبػٛخ
"إنو ىبة من اهلل ،كنحن نشتي األرز كالسكر ،ضعندما نستلم المبلغ يعتبر يوـ سعيد بالنسبة لنا [ ]...ال اضعلم شيئا ضعن البرنامج،
كأحيانا يقولوف أنو دضعم من من الخارج أك من الرئيس ،أنا ال أضعرؼ .جا ت لجنة لتوزيع ضعلى الراتب مباشرة بعد كفاة زكجي .إنهم
(األخصائيين االجتماضعيين) جا كا أكالن ،كطلبوا ختم العاقل كاضعطيناىم الصور ككل شي (مقابلة معمقة 51 ،ضعاما امرأة مستفيد،
تعز)".

كانت ىناؾ معرفة محدكدا جدا ضعلى كافة جوانب صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من قبل المستفيدين ،فابل ضعن أضعاا آخرين في المجتمع ،مثل
القادة المحليين .كاحدة من أىم الثغرات في المعلومات تتصل ببرنامج االستهداؼ .أكال ،ذكر المستجوبين ضعند مقابلتهم أف القرار حوؿ من

ينبغي أف يتلقى المساضعدة متركؾ لقادة المجتمع التقليديين كضابط صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كلكن ال توجد معرفة حوؿ األساس المنطقي

كالعملية الصحيحة لبلختيار .بعض المشاركين فى البحث ينظركف لمساضعدة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية باضعتبارىا كراتب للفقرا  ،كىذا يعني أنو
بمجرد البدل في الحصوؿ ضعلى المصلحة ،فأنهم يدركوف أنو لن يتوقف الحصوؿ ضعليها (ال يوجد التخرج) ،كالذم سنوضح في كقت الحق
أنها قد تكوف كاحدة من فوائد البرنامج األكثر إيجابية كتعطي إحساس منطقي نظرا لحالة الفقر المزمن كقلة فرص إدرار الدخل المحددة
أضعبله.

ضعلى الرغم من المعلومات الخاطئة حوؿ ىذا البرنامج ،ذكر بعض المشاركين أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية استهدؼ األسر الكبيرة التي ليس

لها رب األسرة ،حيث يوجد ضعلى رأس األسرة المسنين أك النسا األرامل أك المطلقات .كبالمثل ،لم يعلم جميع المشاركين بحجم المبالغ
المدفوضعة لمختلف األسر كالمعايير المتباينة للتحويل النقدم ،في الواقع بعض المستفيدين يعتقد اف المبلغ المرصود للتحويل الندم كاف

0011كلكن معظم المبلغ الذم يتم تحويلو يخاع للخصميات من قبل منفذم البرامج ،كبالتالي يترؾ مبلغ صغيرة فقط للتحويل الفعلي.

ليس ىناؾ ضعمليا أم زيادة فى التوضعية أك المعلومات حوؿ برنامج التحويبلت النقدية في المجتمع .الناس ال تعرؼ ما إذا كاف البرنامج ىو
مؤقت أك دائم ،أك إذا كاف ضعملية استحقاؽ،كما ال يوجد ىناؾ أياا كضوح كاؼ حوؿ مصدر التحويل ،كبعض الناس يعتقد أنو ىو اهلل،

كالبعض اآلخر يان أنو جا من موارد الزكاة كغيرىا من الجهات التي جا ت من حكومتهم أك حكومة أجنبية .كضعلى أية حاؿ ،المعلومات

غير كاملة.

" نحن نعرؼ أنو دضعم من الخارج كأف المبلغ  01,111لاير "
'قالوا لنا ،الحكومة ،أف الدكؿ األجنبية ىي التي تدضعم البرنامج" .
"نحن نعلم فقط أنها مؤسسة خيرية " (مناقشات مجموضعة التركيز مع النسا البالغات ،المستفيدين ،تعز)".

كاف معظم الناس ال يدركوف أف أكثر من شخص كاحد في األسرة يمكن أف يحصل ضعملية التحويل .كل ىذا القصور في المعلومات يحد من
شفافية البرنامج في ضعيوف المستفيدين .كفقا للمنفذين المحليين لبرنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،ال تجود خطة لبلتصاؿ الشفهي أك كسائل

لنشرالمعلومات ضعلى المستول الشعبي ،كالتي من شأنها تحسين ىذا الوضع .ىذه القيود فعلية لموقعي البحث ضعلى حد سوا .

كفقا لمناقشات الميدانية ،الناس فقط مع الشبكة األفال (مثل أكلئك الذين يعرفوف ضباط صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أك قادة المجتمعات
المحلية) للحصوؿ ضعلى مزيد من المعلومات .ىذا يعني أف أكلئك الذين مع الشبكة األفال ،الذين ىم بالفعل أقل ضعرضة لحاالت الاعف
لحصولهم ضعلى الحماية االجتماضعية غير الرسمية ،كيمكن جني أكبر قدر من الفوائد أياا من ىذا البرنامج.

54

في زبيد ،ندرة المعلومات اشد حدة كال توجد آلية متوفرة للمستفيدين للحصوؿ ضعلى معلومات حوؿ كيفية الوصوؿ إلى ضعملية التحويل،

كتحدث بعض الناس تحدثوا ضعن كصولهم إلى مكتب صندكؽ الرضعاية االجتماضعية للتسجيل أك إلى مكتب البريد الستبلـ التحويل مع ضعدـ
معرفة ما يجب القياـ بو ،كقاؿ أحد المستجوبين من زبيد أف ىذا العجز جعلو يشعر بأنو مكركه كونو فقير.

احد أكثر التحديا التي يوجهها المستفيدين في زبيد ىو أف ىناؾ قدرا كبيرا من االرتباؾ حوؿ من يفعل ماذا ،كما أف ىناؾ العديد من البرامج
القادمة من مختلف المنظمات (المنظمات غير الحكومية ضعلى كجو الخصوص) ،كمعظمهم يعتمدكف ضعلى قائمة المستفيدين كىيكلية التنفيذ

من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .كنتيجة لذلك ،ال يفهم الناس لماذا ال يمكن الحصوؿ إال ضعلى المواد الغذائية كليس النقدية ،أك لماذا البعض
يتحصل ضعلى أكثر من اآلخرين ،كفي أكقات مختلفة.

" في بعض األحياف ،ىناؾ أشخاص يحصلوف ضعلى المواد الغذائية إضافة إلىى الماؿ ،حوالي  07،411لاير ،كبعض الناس ال ،كال
أضعرؼ السبب' (مقابلة معمقة ،الذكور البالغين ،زبيد)".

بهذا المعنى ،كضعلى الرغم من أنو سيكوف من المفيد لبرامج أخرل البنا ضعلى الهياكل القائمة التي كضعها صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،بما في
ذلك تحديد أساليب تحديد الفقرا كآليات توزيع التحويبلت النقدية ،توفر معلومات جيدة ضعن البرامج المختلفة ،كلماذا يتم استهداؼ بعض
المستفيدين ستسهم إلى حد بعيد في زيادة المسا لة للبرنامج مع المستفيدين .حاليا ،ضعدـ كفاية التنسيق بين البرامج الحكومية كالمنظمات

غير الحكومية ك صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المستول المحلي يثير االرتباؾ حوؿ أم البرامج تقدـ ما ذا! من ىم المستفيدين كممن! ماىي
اإلجرا ات؟ كماذا يسجلوف؟ الخ.

ضعيف المعرفة لدل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،بما في ذلك ضعن ىيكلو كتسجيل المستفيدين كآليات االختيار كضعملية تنفيذ البرامج ضعموما

ىي صفة مشتركة بين منفذم البرامج المحلية كقادة المجتمعات المحلية أياا ،كىناؾ حاجة إلى حملة إضعبلمية ضعلى ىذا المستول كذلك
لتمكين تحسين االتصاؿ مع المجتمع.

كمن األمثلة المحددة ضعلى المعلومات الخاطئة ىو أف البعض ما زالوا يعتقدكف أف التحاقهم فى البرنامج مشركطة بإرساؿ األطفاؿ إلى

المدرسة (قد يكوف المركجين المجتمعيين ذكركا ذلك في بداية البرنامج) .كمع ذلك ،كفي ظل ضعدـ كجود متابعة أك توضعية ،يعتقد البعض

حاليا أنو تم إسقاط الشركط بدال من فهم أف البرنامج غير مشركط.

كضعموما ،أشار العمل الميداني إلى أف المستفيدين كغير المستفيدين من البرنامج مهتموف جدا بالحصوؿ ضعلى مزيد من المعلومات حوؿ

صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .أنهاـ يريدكف أف يعرفوف ضعن البرنامج من خبلؿ قنوات مختلفة للحد من اضعتمادىاـ ضعلى قادة المجتمع كممثلي
المجالس المحلية كاألقارب كغيرىم من المستفيدين  /المتقدمين ضعند التماس الحصوؿ ضعلى المعلومات .حدد المشاركين ضعدد من

المجاالت التي يرغبوف في معرفة المزيد ضعنها ،بما في ذلك أىداؼ البرنامج ،كآليات االستهداؼ ،كضعملية التطبيق كالوثائق البلزمة كالبرامج

التكميلية األخرل ،ما مدل طوؿ الفترة التي سيكونوف فيها قادرين ضعلى الحصوؿ ضعلى التحويل النقدم ،ككيفية تجنب االستغبلؿ ،كآليات

التظلم كالشكاكل كسبل تنظيم أنفسهم إلسماع أصواتهم ،من ىي جهة االتصاؿ ضعند كجود قاايا محددة ،كماذا يتم فعلو في حالة الموت
كالطبلؽ داخل األسرة ،ككيفية الوصوؿ إلى الحقوؽ كاإلضعفا ات من رسوـ الخدمات العامة ،الخ.

9.2

لٕٛد رُفٛز ثشَبيح

كانت معظم التعليقات بشأف تنفيذ برنامج كانت سلبية ،كالتي تشير إلى كجود مشكلة في الطريقة التي يعمل البرنامج ضعلى أرض الواقع ،ضعلى
الرغم من كونو يعمل لسنوات ضعديدة ،كجا ت العديد من الشكاكل من الرجاؿ ،ال سيما في زبيد (النسا أقل أىمية ،نظرا لؤلضعراؼ

االجتماضعية التي تمنعهن من المشاركة) .بالنظر إلى المستول األ ضعلى من التعليم ،كاف ىناؾ شكاكل أكثر حوؿ البرنامج في تعز (كل من

النسا كالرجاؿ) .بدأ الكثير من المستجوبين كالذين تم تهيئتهم من قبل قادة المجتمع أف يكونوا إيجابيين للغاية في طرحهم ،كلكن بمجرد
انفتاحهم ضعلى النقاش أصبحوا أكثر جدية .كاف احدا أىم القاايا التي أثيرت فيما يتعلق بالتنفيذ ىي ضعملية اختيار المستفيدين.
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االستهداؼ كاالختيار

االستهداؼ ىو مصدر الكثير من القلق ،ضعلى الرغم من أف التصورات لم تكن متجانسة ،المشاركين في زبيد يعتقدكف أف االستهداؼ من قبل
البرنامج كاف أفال ،كىذا ضعكس ما يعتقدكنو في تعز ،كقد أرجع المدلين الرئيسيين المحليين للمعلومات إلى أنو قد يكوف سبب لك

االنتشارا األكثر للفقر في زبيد ،كلهذا الناس أكثر قناضعة حوؿ معايير االختيار ،ضعبلكة ضعلى ذلك أشار بعض المجيبين (المستفيدين في المقاـ
األكؿ) أف طريقة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية فى االستهداؼ كانت جيدة ،ككاف غير المستفيدين ضعادة الذين ىم الذين اشتكوا من سو

االستهداؼ .من حيث الفئات التي لم يشملها البرنامج (مثل الشباب) ،أك الفساد أك الوساطة تعتبر قيود تعيق ضعملية االستهداؼ األمثل.
كمع ذلك قاؿ بعض المشاركين في البحث في تعز كىم األكثر تسيسان كخاصة الشباب أف البرنامج كاف مشركطا كمرتبطان بالحزبية ،كحملوا
الحكومة مسئولية ىذه العيوبو ،بما في ذلك ضعف اإلدارة كضعدـ القدرة ضعلى جعل البرنامج حق من حقوؽ الناس األكثر فقرا كضعفا.

" أنا أضعلم أنهم يعطوا الماؿ للفقرا  ،كلكن ىناؾ ناس يحصلوف ضعليو كال يستحقونو ألنهم موظفين (مقابلة معمقة ،أنثي  22ضعاما،
غير مستفيدة ،تعز).
" ال اضعلم شيئا ،كلكن أضعرؼ فقط أنهم يعطوا الماؿ للفقرا كاألرامل كالمطلقات ككبار السن [ ]...كاهلل كحده يعلم إذا كاف يتم
اختيار األشخاص المناسبين "(مقابلة معمقة ،أرملة،كبار ،غير مستفيدة ،زبيد)".
"برنامج التحويبلت النقدية يدضعم كبار السن كاألرامل كالفقرا  .استلم أخي مرة كاحدة فقط ،كقد استلم كالدم ككالدتي ،كل كاحد
منهم  01,111-7لاير لمدة  7سنوات " (مقابلة معمقة ،شابة ،مستفيد ،تعز)".
" يقولوف أنو من الحكومة للفقرا كأكلئك الذين لديهم دخل محدكد [ ]...كل الذين يستلوف يستحقوف ذلك كونهم فقرا
كضعاطلين ضعن العمل (مقابلة معمقة ،أنثى بالغة ،مستفيدة ،زبيد)".

الوضوح محدكد ضعن استهداؼ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مما يخلق ضعدـ اليقين بين الناس الذين ىم في حاالت ضعف كالمستفيدين
المحتملين حوؿ ما إذا كاف يمكن تسجيلهم أـ ال .ىذا يتسبب في انعداـ الثقة في البرنامج.

" لقد تحدثت مع ضعاقل الحارة ضعن أف لدم ابنة معاقة كقاؿ ":ىذا يقع ضعلى ضعاتق جمعية المعاقين كليست مسئوليتي "" (مجموضعة
نقاش ،الشابات ،غير المستفيدات ،زبيد)".
" جا ت إلينا اللجنة كطلبت من ضعبده آدـ تسجيلي لكنو رفض .كنت في نزاع مع جيراني كقالوا لو إني متزكجة ،كلهذا لم
يسجلوني "(مجموضعة حوار جماضعي ،شابات ،زبيد)".

تم استبعاد الشباب ( )31-08من المعايير األصلية لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية الستهداؼ الفئات كما كاف ينظر إليها ضعلى أنها قادرة ضعلى

ممارسة كظيفة أك قادرة ضعلى إيجاد الدخل ،كلذا فهم غيرضعرضة للاعف .كمع ذلك ،فإف توسيع استهداؼ البرنامج ليشمل جميع األسر
الفقيرة يمكن أف يندرج فيها العديد من الشباب كالذم يحتمل أف يكونوا من الفئات الاعيفة ،كقد يكوف من الفقرا الذين يواجهوف تحديات

ضعدـ المساكاة كالبطالة مثل البالغين ،كال سيما بالنظر إلى أنهم يتزكجوف من سن مبكرة كلهم أسرة كثيرة العدد .كانتقد كل من المشاركين
الشباب كالكبار استبعاد الشباب من معايير االستهداؼ.

كاف ىناؾ تصور ،ال سيما في تعز التي ىي أكثر تسييسا ،أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو أداة سياسية ،كأف أكلئك الذين تدضعمهم األحزاب
يستلموف الدضعم النقدم.

" لم يتم اختيارم ألنني لست سياسيان كلست ضعاوا في أم حزب (مقابلة معمقة 41 ،ضعاما غير مستفيد ،تعز)".
" تم تخصيص ىذا البرنامج للفقرا  ،كلكن يتم اختيار الكثير من الناس الذين ال يستحقوف ذلك بسبب التحيز السياسي" (مقابلة
مع مدلي رئيسي للمعلومات ،سكرتير لجمعية الشباب تعز)".
" أضعتقد أنو كاف ىناؾ تدخل سياسي .كانت ىناؾ أياا التحيز كالوساطة [ ]...إف التحدم الرئيسي ىو أف يتم إضعطا قادة
المجتمعات المحلية الدكر الرئيسي في ضعملية االختيار "(مقابلة مع مدلي رئيسي للمعلومات ،رئيس رابطة الشباب كتعز)".

كانت ىناؾ أياا بعض االنتقادات من أفراد العينة حوؿ المعايير التي لم تظم الفئات الاعيفة جدا ،ضعلى سبيل المثاؿ النسا المهجورات،

األسر كالشباب العاطلين ضعن العمل كاألخداـ من األقليات العرقية.
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" تتم ضعملية االستهدؼ من قبل البرنامج بشكل جيد ألنها تصل إلى الناس الذين يستحقوف ذلك ،مثل األرامل ككبار السن ،كلكن
ىناؾ غيرىم من الناس الذين يستحقوف ذلك ،مثل الشباب ،لكنهم يقولوف أف الشباب قادرين ضعلى العمل ،كلكن ىناؾ الشباب
الذين لديهم أمراض كال يحصلوف ضعلى أم دضعم (مقابلة مع مدلي رئيسي للمعلومات قيادية شابة ،أنثى ،زبيد)".

كضعدـ اليقين بشأف االستهداؼ في بعض الحاالت أدت إلى توترات ال داضعي لها كشك حوؿ البرنامج.

كاف لدل العديد من المجيبين مخاكؼ بشأف ضعملية المسح األسرم  2118كالذم تم تنفيذه لتحسين االستهداؼ كالحد من التسرب .ضعلى
سبيل المثاؿ ،قاؿ مستجوب في زبيد أنو لم يكن من العدؿ أف األخصائيين االجتماضعيين يستشيركف الجيراف حوؿ كضع لؤلسرة ،ألنو في

حالة كجود قاايا كتوترات مع الجيراف قد يؤدل إلى أف الجيراف سيعطوا معلومات خاطئة ضعن ىذه األسرة ،مما يعني أنو لم يتم اختيارىا .ضعلى
الرغم من أنو من غير المرجح أف ىذا ىو السبب في ضعدـ اختيار ىذا المستجوب ،الفكرة ىنا ىي حوؿ التشبيك االجتماضعي كفوائده ضعند ما

يكوف مصدر الحصوؿ ضعلى المعلومات من ثبلث جهات مختلفة ضعن أكضاع األسر كالذم سيؤدم إلى اتخاذ قرارات صائبة بشأف

االستهداؼ.

المستجوبين كخصوصا المدلين الرئيسيين المحليين للمعلومات ذكركا أنو حتى كإف كاف مسح ضعاـ  2118قد حسن ضعملية االستهداؼ
بعض الشي  ،فأف النتائج قد انحرفت ضعن مسارىا .كقاؿ أحد المستجوبين حتى أف المساحين أدرجوا ناس كانوا يعرفونهم من مديريات

أخرل .المستجوبين من األسر المهمشة (األخداـ) يدضعوف بأف معايير المسح لم يتم تطبيقها ضعند تقييم المتقدمين من جماضعتهم تحسبان من أف
جميع أفراد ىذه الفئة سيكونوا مؤىلين للحصوؿ ضعلى المساضعدة .ضعلى ىذا النحو ،كاف تصورىم أف استراتيجية صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

كانت مجحفة في حقهم.

كرأل الكثير من المستجوبين أف ضعملية االستهداؼ كاالختيار متحيزة ،كرغم أف بعض المستفيدين تستحقوف التحويبلت النقدية نظرا لفقرىم،

لكن ىناؾ الكثير منالمستفيدين ال "تستحقوف.

في تعز ،كاف ىناؾ المزيد من الشكوؾ حوؿ سو االستهداؼ أكثر منها في زبيد ،ربما نتيجة ربما ألف المجتمع في تعز أكثر تعليما كأكثر

نشاطا.

" من الخطأ  :011أنهم أخذكا الماؿ لتسجيل غير الفقيرة ،بينما يتم ترؾ الفقرا غير مسجلين".
" ىناؾ أشخاص غير فقرا ال يستحقوف كىم مسجلين في البرنامج ،كنحن نعرفهم ".:011
" نعم !المبليين ،تم تسجيل الناس الذين ليسوا فقرا في ضعاـ  2118كذىبت لجنة المسح إلى منطقة القاىرة ،حيث سجلت
 2511حالة ،بينما المستحقين  911حالة فقط".
" ابني معاؽ كتم رفض طلبي لظمو إلى البرنامج كذىبت إلى المجلس المحلي كأضعطوني توجيو خطي بأنو تم تسجيلو ،فى البداية
تم رفض ىذا التوجيو كلكن في النهاية قبلوه".
" أنا اشتكىيت حوؿ أسما متكررة ،المعلمين ضعلى سبيل المثاؿ تم تسجيلهم كأضعطوا ركاتب .إننا نعرفهم جيدا كأنو يمكن إسقاط
أسمائهم من البرنامج (مجموضعة نقاش ،إناث بالغات ،تعز)".

ىذه االقتباسات توضح أف النسا في تعز يعبرف في شكواىن حوؿ مشاكل االختيار؛ كقاؿ البعض من أنها قد اتخذت شكواىن إلى مسئوؿ
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى مستول المنطقة.

كمع ذلك ،لم تكن جميع التصورات سلبية ضعن االستهداؼ .ف في زبيد ،كافق بعض الناس مع نظاـ اختيار المستفيدين برئاسة قادة المجتمع،

ألنهم يشعركف أف القادة التقليديين للمجتمع يعرفوف المزيد ضعنهم كيتمكنوا من إجرا تحديد دقيق إلى حد ما .كمع ذلك ما سيأتي أدناه ىو
ضعلى النقيض من ىذه اآلرا ضعن قادة المجتمع الذين يختاركف الناس األقرب لهم .القادة المحليين لديهم أكثر مصداقية في زبيد ،نظرا ربما

لتدني مستول السكاف من التعليم بالمقارنة مع تعز ،كلكن أياا ألف زبيد مجتمع أصغر (كأقل تسييسا).
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حجم المبالغ المحولة

معظم المجيبين من المستفيدين كغير المستفيدين تعتبر أحجاـ المبالغ المحولة صغيرة كرأيت بشكل ضعاـ ضعلى أنها مساضعدات خيرية بدال من

االستحقاؽ ،كاف المشاركوف ضعلى بينة من حجم المبلغ الذم يستلمونو (ضعادة  02،111-6لاير) ،كلكن أقل كضوحا حوؿ لماذا مختلف
الناس يستلموف مبالغ مختلفة.

ىناؾ بعض المفاىيم الخاطئة ضعن حجم التحويبلت .من جهة ،المستفيدين لم يفهموا لماذا بعض المستلمين يتلقىوف أكثر من غيرىم.

باإلضافة إلى ذلك ،قاؿ بعض المشاركين في كبل الموقعين أف المبلغ الذم يحصلوف ضعليو يعتبر منخفاا بسبب تعرض الحواالت للخصم
خبلؿ ضعملية التحويل ،ككانوا مقتنعين أف المبلغ الحقيقي يفترض أف يكوف  011دكالر .ككاف المصدر اإلضافي من ضعدـ اليقين أف بعض
المستفيدين يحصلوف ضعلى إضعانات إضافية من برامج تحويبلت أخرل ،كلكنها ليست قادرة ضعلى التمييز بينها .الباب  9يوضح بالتفصيل
اآلثار المترتبة ضعلى المستفيدين من التحويبلت النقدية باضعتبارىا منخفاة جدا.

التسجيل

ىناؾ معلومات غير كافية ضعن آليات التسجيل .ذكركا ضعدة أشخاص في زبيد أنو من أجل أف يتم تسجيلك ضعليك الذىاب من خبلؿ ضعاقل

الحارة .كفقا لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كاف ىذا ىو الحاؿ حتى ضعاـ  ،2118ضعندما تم تحسين االستهداؼ حتى أصبح أكثر شفافية،
كاآلف يتم ذلك االختيار من خبلؿ منهجية مجربة كضعبر معلومات يقوـ بجمعها أخصائي اجتماضعي من األسر المهتمة ،كمن ثم يتم إرسالها إلى
المستول المركزم لبلختيار.

كاف ينظر إلى ضعملية التقدـ للحصوؿ ضعلى المساضعدة بأنها ضعملية مطولة كبيركقراطية ك ل تقييم األىلية يتطلب من مقدـ الطلب تقديم الوثائق

التي في كثير من األحياف لم تكن متوفرة لديو (مثل شهادات الموت كالوالدة كاإلضعاقة) ،األمر الذم يستغرؽ كقتا طويبل كتكاليف مالية

للحصوؿ ضعلى ىذه الوثائق ،كىي حتى أكثر صعوبة ضعلى الفقرا كاألميين .كرأل المشاركوف أف ىذه الوثائق ليست سول إجرا شكلي،
كيمكن تجاىلها من قبل العامل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية اذا لم تكوف مرفقة بالطلب .كمع ذلك ،كاف بعض الناس ا الذين لهم اتصاالت

جيدة يتمكنوف من الحصوؿ ضعلى ىذه الوثائق بسهولة حتى لو كانوا غير مؤىلين ،كباإلضافة إلى ذلك فإف معايير اإلدراج ليست كاضحة كأف
قرار تخصيص الماؿ ىو مركزيا كبالتالي فإف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية محليا ال يعرؼ كيف تتم العملية.

" االستبعاد أمر سهل ،كلكن التسجيل كإضعادة التسجيل أمر صعب (مدلي رئيسي للمعلومات ،مدير برنامج صندكؽ الرضعاية

االجتماضعية  ،تعز)".

كيستند صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى الطلب ،كيعني طلب المساضعدة الذم البد من يعمل كيقر من قبل قادة المجتمع المحلي .ىذا يمثل
تحديا للجماضعات األكثر ضعفا كذكم الوصمة ،مثل األخداـ كالمعوقين الذين ىم أكثر جهبلن ضعن البرنامج كليست لديهم المعرفة ضعن كسائل

التسجيل ،كأياا قد ال يكوف لدل القادة المحليين معرفة بهم ،كبمجرد تقديم طلبات جديدة ،ال يزاؿ ىناؾ ضعدد قليل جدا من األضعاا

الجدد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة المستفيدين ،مع كضع أكثر لتحويبلت صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى حاالت الطوارئ بدالن من
البرنامج العادم.
ضعلى الرغم من أف البرنامج يوفر بطاقة تعريفية ضعند نجاح ضعملية التسجيل ،ىناؾ القليل جدا من الوضعي حوؿ محتوياتها كاستخدامها ،سوا من

قبل الحكومة أك في أكساط المستفيدين ،كما يجعل األمر أكثر سوأ ىو حقيقة أف المستفيدين كثيرا ما يكونوا أميين كال يوجد من يشرح لهم
ماموف ىذه البطاقة .كقاؿ العديد من المجيبين أنهم حاكلوا التسجيل كلكن لم يتمكنوا .كاحد من التحديات خاصة في زبيد نظرا للقيود

االجتماضعية ىو ضعدـ كجود كسيلة منفصلة للنسا للوصوؿ إلى الشخص الذم يسجل المستفيدين المحتملين ،مما يجعل األمر صعبان بالنسبة

لهن.

كمن القاايا الرئيسية التي أشار إليها المدلين الرئيسيين للمعلومات ك يجهلها المستفيدين ،ىو أنو نتيجة لمسح ضعاـ  ،2118تم استبعاد

 251،111شخص (من  0مليوف من المستفيدين السابقين) من البرنامج بسبب أسما كىمية (' الشبح المستفيد ') أك مشاكل أخرل،
أدرجت  511،111كأضعاا جدد ضعلى قائمة المستفيدين ،كمع ذلك ،كاف الدافع كرا ىذا القرار سياسيا كليس مخطط لو أك رصدت لو

51

ميزانية ،لذلك ىذه الفئة الجديدة من المستفيدين حتى اآلف لم تستلم سول دفعة كاحدة كليس من المرجح أف ال يتم الحصوؿ ضعلى المزيد

في المدل القصير ضعلى الرغم من أنهم ال يزالوف يتوقعوف.

ضعبلكة ضعلى ذلك ،البعض اآلخر استلم التحويل مرة كاحدة فقط اما ألنو تم تسجيلهم كجز من حالة الطوارئ لتحويبلت صندكؽ الرضعاية

االجتماضعية أك ألنو تم تسجيلهم في ضعاـ  2118كبعد ذلك الغوا من القائمة ،كما أنهم لم يعطوا أم معلومات كليست لديهم كسيلة لمعرفة
كضعهم كما يزالوا في انتظار مستمر لوصوؿ التحويل.

" بدأ برنامج التحويبلت النقدية قبل نحو ضعامين كاستلمت 8111لاير من مكتب البريد مرة كاحدة فقط "(تاريخ حياة 32 ،ضعاما
من الذكور ،مستفيد ،زبيد)".

ككانت الشكول المثيرة لبلىتماـ من قبل النسا في مجموضعة نقاش في زبيد أنو خبلؿ مسح ضعاـ  ،2118لم تشارؾ أم امرأة في جمع
المعلومات األسرية ،لذلك لم يكن لديهم الخصوصية ،كأنهم شعركا بعدـ االرتياح فى التحدث إلى الرجاؿ .كاف الوضع مختلفا في تعز ،أكال
ألف مشكلة النسا مع العدادين الذكور أقل ،كأياا ألف المرأة في القول العاملة أكثر نشاطا كمشاركة كيعني أف ىناؾ نسا ضعامبلت في

مكتب صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كيقمن بتسجيل األضعاا الجدد المحتملين (ضعلى الرغم من أف ىؤال النسا ال يذىبن إلى الميداف كال
تشاركن في اتخاذ أم نوع من القرارات في المكتب).

كفقا لاباط صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،أف الجديد (ما بعد  )2118أصبحت ضعملية اختيار المستفيدين تتم من خبلؿ األخصائيين
االجتماضعيين كيعني أنهم يتلقوف حاليا طلبات من المستفيدين أنفسهم أك من خبلؿ شخص موثوؽ بو ،مع قائمة يتم إرسالها إلى مجلس

اإلدارة ليتم تامينها في المسح القادمم .كمع ذلك ،اشتكى الاباط من أف الموارد محدكدة للغاية كي تلبي ضعدد المحتاجين ،كلذلك

فاالختيار ال يعكس الواقع،ك شعركا أنو كاف من الاركرم إيجاد كسيلة بديلة الختيار أفال لؤلفراد.

آلية التسليم

ككانت الشكاكل بشأف آلية تسليم صندكؽ الرضعاية االجتماضعية للتحويبلت النقدية ضعلى نطاؽ كاسع ،كال سيما في زبيد .حصل معظم
المستفيدين الذين تمت مقابلتهم في كبل الموقعين ضعلى التحويبلت النقدية ضعن طريق مكاتب البريد ،كرغم أف بعض المدلين الرئيسيين

للمعلومات في تعز تحدثوا ضعن أف قليل من المستفيدين يستلموف التحوبل ضعن طريق البنك ،كالتي كجدت أنها غير مريحة.

كمن المفترض أف يتم تسليم المبلغ كل ثبلثة أشهر ،كلكن من المسلم بو ضعموما أنو يتأخر شهر ضعلى األقل ،مما يؤدم بشكل مؤثر الى

انخفاض سنوم في حجم المبلغ .كفي الوقت نفسو ،أدل ضعدـ مبلئمة االتصاالت إلى العديد من أف الناس يفكركا أف التحويل يجب أف يصل

ضعلى أساس شهرم ،كبالتالي ىناؾ شعور بأنها ال تقوـ بأم تغيير .أياا ،كالناس الذين يتوقعوف االستبلـ في الشهر الثالث يذىبوف لجمع الماؿ

كتكبد التكاليف المباشرة كغير المباشرة .من ناحية أخرل ،أفادت التقارير أف بعض الناس لم يذىبوا الستبلـ المبلغ لمدة ستة أشهر ،من
أجل أف تنمو (كشكل من أشكاؿ االدخار كتجنب تكاليف المواصبلت كل ثبلثة أشهر) ،كلكن بعد ذلك في الواقع أنهم فقدكا كاحدة من
ضعمليات الحواالت .مرة أخرل ،لم يتم تقديم معلومات للمستفيدين توضح بالتفصيل خصائص ضعملية الدفع.

في كبل الموقعين ،أثيرت مخاكؼ من المستجيبين بشأف الحاالت الاعيفة (مثل كبار السن كذكم االحتياجات الخاصة) كضعدـ القدرة ضعلى
االنتقاؿ إلى كسط المدينة الستبلـ الحواالت ،مما يؤدم ألى أف بعض الناس ال تفعل ذلك .تم التوضيح ضعلى أف تكاليف المواصبلت تمثل

مشكلة في كبل الموقعين ،كتحد من حجم االستفادة من الحوالة.

من حيث نقطة تسليم التحويل ،قالت بعض النسا في زبيد أف الذم ساكن بالقرب من مكتب البريد يتمكنوا من الحصوؿ ضعليها بسهولة.

فالمسافة متغير مهم ،ألف التكاليف المترتبة ضعلى ضعلى السفر من خارج زبيد إلى مكتب البريد يمكن اف تصل من  4-3ألف لاير ،أم ما
يقرب من ثلث الحوالة .في تعز ،نتيجة لصراضعات  2100كاف من الخطورة بالنسبة للمرأة أف تذىب إلى مكتب البريد لجمع الماؿ ،لذلك
يرسلوف ضعادة رجل ،كاآلف الوضع أفال كيشعركف بأكثر حرية في التحرؾ.

كانت ىناؾ تعليقات سلبية كثيرة ضعن التسليم في مكتب البريد في زبيد ،كنتيجة لذلك يشعر المشاركين في زبيد بشكل ضعاـ أف ضعملية الدفع

لم تكن جيده.
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" مكتب البريد مزدحم ،كىناؾ قائمة انتظار طويلة كمتعبة كنحن تنتظر تحت الشمس" (مقابلة معمقة 25 ،ضعاما من الذكور،
زبيد).

ىناؾ شكاكل من سو المعاملة من قبل موظفي مكتب البريد كالقادة المحليين خبلؿ يوـ تسليم الحوالة ،ضعلى كجو الخصوص تم تحديد
اثنين من ضعماؿ مكتب البريد ضعلى اساس أنهم يسببوف مشاكل كال يعاملوف المستفيدين بكرامة ،كاتهموا أياا بأخذ رسوـ ضعشوائية في دفع

الحواالت .ىذه المشكلة الملحوظة جدا قد أدت إلى قياـ السلطات المحلية بطلب توقيفهم ،كىذا ما حدثبالفعل ،لذلك ىناؾ بعض التفاؤؿ
بشأف حل مشاكل محددة بشكل سريع أك بطي .

باإلضافة إلى مشاكل اإلنسانية في مكتب البريد في زبيد ،ىناؾ شكاكل من الناس ضعن الظركؼ خبلؿ أياـ الدفع :في كقت الدفع ،تشكل

طوابير طويلة أماـ المكتب كضعادة في الشمس ،كالناس أياا ال تستطيع الوصوؿ إلى المياه ،مما يجعل األمر قاسيان كخاصة لكبار السن

كالمعوقين ،كما كجدت النسا ىذه العملية صعبة ،ألنهن يجب أف يبقين خارج المنزؿ لفترة طويلة ،كالوقوؼ في الشمس جنبا إلى جنب مع
الرجل ،مع ضعدـ كجود مرافق منفصلة (مثل دكرات المياه) .كتحدث النسا ضعن الرغبة في الحصوؿ ضعلى التحويل في يوـ منفصل للرجاؿ.

أياا ،نظرا لصعوبات االستبلـ ،ذكرت بعض النسا أنهن يلجأف أحيانان ألى إرساؿ شخص آخر الستبلـ المبلغ (الزكج  /االبن) ،كخاصة

ضعندما تكوف مشغولة أك مرياة ،كلكن ضعملية توكيل شخص آخر الستبلـ التحويل يتطلب اجرا ات معقدة كغالبا ما تنتهي بالرفض.

ضباط صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كقادة المجتمع أياا يشعركف بأف آلية مكتب البريد ال ت عمل بشكل صحيح ،كأنو ينبغي كضع ضعملية تنافسية
باستخداـ البنوؾ ،لمعرفة من الذم يمكن أف يقوـ بالتحويل بشكل أفال .كقاؿ مسؤكلوف محليوف انهم اشتكوا للسلطات في محافظة
صنعا في البداية ك لم يتغير شيئ ،كلكن بعد الكثير من الاغط تمكنوا من تغيير مدير المكتب في زبيد ،ضعلى الرغم من أنهم أدركوا أنو لم

يكن المدير كلكن الموظفين ىم الذين كانوا يسببوف المتاضعب كسو معاملة المستفيدين .كىناؾ طريقة كاحدة لحل بعض ىذه التحديات
تتمثل في توظيف كوادر إضافية في مكتب البريد في يوـ التوزيع؛ المنفذين المحليين لم يشيركا الى مثل ىذا اإلجرا .

" في الماضي ،كاف المستفيدين يدفعوف مبلغ معين للمواصبلت كالتسهيبلت ،كالذم نعتبره نوع من الفساد ،كنحن نحل ىذه
المشكلة ضعن طريق إببلغ جميع المستفيدين باستخداـ مكبرات الصوت (مدلي رئيسي للمعلومات ،ضعاو المجلس المحلي،
زبيد)".

كفقا لمقاببلت مع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى الصعيدين الوطني كالمحلي ،أنو كاف االتفاؽ األصلي مع مكتب البريد أنو سيامن معاملة
جيدة للمستفيدين كينفذ المركزية التوزيع ضعلى ا لمناطق النائية من أجل الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعفا .في الواقع العملي ،ىذا ال يحدث .

في زبيد ،نفذكا المركزية التوزيع مرتين في البداية (للتقليل من الرحبلت الطويلة) ،كلكن ىذه اآللية لم تعد تعمل كأصبح التسليم فقط في
المركز .ىذا يعني ال يتم الدفع للفقرا ككبار السن أك أنو من الصعب للغاية بالنسبة لهم للوصوؿ إلى الماؿ.

" تم التعاقد مع مكتب البريد بنسبة فائدة  :2كقاـ بال توزع ضعلى جميع القرل من خبلؿ خريطة تسليم بالتنسيق مع صندكؽ الرضعاية

االجتماضعية كالمجلس المحلي ،إال أف المكتب غير سياستو فى التوزيع حيث أصبح من خبلؿ مكتب بريد المديرية نفسها ،األمر
الذم يجعل من الصعوبة بمكاف ضعلى المستفيدين كيسبب لهم تكاليف النقل كفترات االنتظار الطويلة "(مدلي رئيسي للمعلومات،
منسق فرع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،زبيد)".

كينظر إلى أف التأخير في تحويل المبالغ سببو مشاكل ضعلى المستول الوطني ،من جانب كل من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كزارة المالية ،كالتي
ينظر إليها ضعلى أنها ال تدير المدفوضعات ضعلى نحو فعاؿ.

" المستفيدكف ىم أقل كضعيا بحقوقهم .ىناؾ تأخير في الدفع كالمبالغ صغيرة ،أضافةألى أف ضعماؿ كل من مكتب البريد صندكؽ

الرضعاية االجتماضعية ال يعاملوف المستفيدين بأم احتراـ "(مدلي رئيسي للمعلومات ،قائد مجتمعي ،ذكر ،زبيد)".

في تعز ،ال تزاؿ الحاالت القديمة تستلم ضعن طريق مكتب البريد في حين أف الحاالت الجديدة بدأت تتم االستبلـ ضعبر بنك األمل ،كمع
ذلك فإف النظاـ ال يعمل بشكل فعاؿ حتى اآلف ،كذلك ألف بعض الناس يحتاجوف إلى السفر لمسافات طويلة للحصوؿ ضعلى المبلغ كيوجد

لدل البنك فركع قليلة تقع في المراكز الحارية.
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" توجد تحديات مثل التأخير من قبل مكتب البريد كال يتم التسليم كفقان لجدكؿ التوزيع .في ىذه الحالة ،الشخص المسؤكؿ
يحتاج إلى استبدالو من قبل سلطة البريد .أياا ،في بعض األحياف الناس من ذكم االحتياجات الخاصة بحاجة إلى من يستلم نيابة
ضعنهم ،كالتي تتطلب الكثير من األكراؽ كالتأخير '(مدلي رئيسي للمعلومات ،ضعاو المجلس المحلي ،زبيد)".

قيود التنفيذ التي تواجو الخدمات التكميلية
من المفترض أف خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تشمل الحصوؿ ضعلى بعض خدمات الدضعم للمستفيدين بما في ذلك اإلضعفا من الرسوـ
المدرسية كالصحية ،كمجانية األدكية في المستشفيات الحكومية ،كالحصوؿ ضعلى التمويل األصغر كالتدريب للشباب من األسر المستفيدة،

كلكن المعرفة ضعن ىذا األمر نادرة كال يتم استغبلؿ ذلك .من حيث المبدأ ،مسألة الحصوؿ ضعلى تلك الخدمات التكميلية مذكور ضمن
محتويات بطاقة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كلكن نادرا ما يكوف المستفيدين ضعلى ضعلم بهذا ،ال سيما في زبيد ،كيرجع ذلك جزئيا للعديد من
األميين ك ال يمكن قرا ة ما تحتويو البطاقة ،كلكن أياا بسبب ضعدـ كجود التوضعية من قبل المنفذين المحليين حوؿ ما يمكن الوصوؿ إليو.

أكثر المستفيدين في تعز قادركف ضعلى قرا ة البطاقات كيعلموف أنو ينبغي أف يحصلوف ضعلى الخدمات الصحية كالتعليم مجانا ،كلكن لم يتم

تزكيدىم بهذه الخدمات كبالتالي يشعركف بالخداع.

كباإلضافة إلى ذلك ،كفقا ألبرز المستجوبين في كبل الموقعين أف المدارس كالمراكز الصحية ضعادة ال تقدر التزامها بتقديم الخدمات مجانا،
ضعلى الرغم من أف ىذه المعلومات من المفترض أف تنشر من قبل موظفي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية المحليين ضعندما يتلقوف المعلومات من

المقر الرئيسي للصندكؽ (كما أنو ال تزاؿ تدا ر ىذه الخدمات ضعلى المستول المركزم) ،كيبدك أف المعلومات غير كاملة كال تتدفق إلى
المستفيدين .في الواقع شخص كاحدة فقط من المستفيد الذكور المشاركين في النقاش الجماضعي في تعز  29ذكر أنو استخداـ االئتماف من
بنك األمل كالذم استلمو من خبلؿ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،الذم يرل أنو مفيد .ىناؾ أياا ندرة للمعلومات من قبل المنفذين حوؿ كيف

يمكن للمستفيدين أف يحصلوا ضعلى دمج برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مع برامج شبكة الخدمات االجتماضعية أخرل.

" اقترحنا ىذا ككاف لدينا البطاقة التي ذكرة توفير الخدمات الصحية المجانية كالتعليم كالخدمات .إذا كاف ىناؾ أدكية مجانية،
كخاصة لمرضى السكر ،الناس ال يدركوف محتويات البطاقة كضعند كجود توجيهات من مدير المديرية سيتم تنفيذ اإلضعفا "(مدلي
رئيسي للمعلومات ،قائد شبابي ،أنثى ،زبيد)".

التنسيق بين برامج الحماية االجتماضعية التي تنفذ محليان

كاف التحدم الرئيسي التي نتج ضعن ضعف التنسيق بين منفذين برامج الحماية االجتماضعية التي يجرم تنفيذىا في مجتمعي البحث ،كال سيما

في زبيد .يمكن للناس المسجلين في قاضعدة بيانات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تلقي الفوائد األخرل ،بالنظر إلى أف المنظمات األخرل

تستخدـ ىذه القوائم كأساس لبلستهداؼ ،كلكنها تفتقر إلى المعلومات .ذكر المستفيدين الذين تلقوا المزيد من الماؿ أنهم ال يعرفوف ما نوع

ىذه البرامج التي يستفدكف منها كما الذم قد يحصلوف ضعليها كألم غرض .ىذا يشير إلى كجود نقص في التنسيق بين صندكؽ الرضعاية

االجتماضعية كغيرىا من المنظمات ،ككذلك التأكيد ضعلى مسألة ضعف التواصل مع المستفيدين.

ضعلى سبيل المثاؿ ،يتم توزيع تحويبلت نقدية مشركطة من أككسفاـ (كما ىو موضح أضعبله ،لنفس السكاف المستهدفة ،كما أنها تستخدـ

قاضعدة بيانات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كلكن ال يوجد تنسيق حقيقي يمكن أف يبني نظاـ أفال ،خاصة كأف المنظمات الصغيرة غير
الحكومية قدمت برامج إيجابية مببتكرة يمكن ؿصندكؽ الرضعاية االجتماضعية االستفادة منها.

" برنامج التحويبلت النقدية ىو األفال من حيث االستمرارية ،كلكنها محدكدة مقارنة مع مبلغ الدضعم من أككسفاـ ،كلكن دضعم
أككسفاـ ليس ضعلى المدل الطويل (ثبلث مرات فقط) ،أككسفاـ لديها تنظيم أفال أثنا التوزيع مع ضعدـ االحتياج ألى أم نوع من
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ىذا المستجوب ذكر أنو سمع ضعن أف البنك يمنح قركض بامانة كرت صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .ضعمومان من السهل الحصوؿ ضعلى قرض من البنك باستخداـ بطاقة الصندكؽ ،لكن الناس يفالوف

القرض من الصندكؽ كونو بدكف فوائد .ضعندما تعاقد الصندكؽ مع البنك لمنح قركض فرض البنك شركطو بالحصوؿ ضعلى الفوائد ضعلى المستفيدين من الصندكؽ أياان
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الوسطا  ،الناس مقتنعين ببرنامج أككسفاـ كالذم يصاحبو برنامج توضعية كبالذات ضعن التغذية (مدلي رئيسي للمعلومات ،قائد
مجتمعي ،ذكر ،زبيد)".

قيود الموارد كالقدرات لمنفذم برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

ثمة تحد رئيسي في القدرة التنفيذية لموظفي الصندكؽ ضعلى المستول المحلي ،كىو افتقارىم للموارد ،كالتي تقود إلى ضعدـ تحفزىم لقاا

بعض الوقت فى التدقيق ضعلى االختيار :أنو بالكاد يدفع لهم كليس لديهم ميزانية إدارية أك معدات أك دضعم لتكاليف المواصبلت من بين
غيرىا من القيود ،لذلك ال يسعهم الذىاب إلى الميداف للمساضعدة في ضعملية االختيار.

يرتبط ىذا إلى قاايا كعدـ كفاية الميزانية ضعلى مستول أضعلى ،باإلضافة إلى سو التخطيط ككجود موظفين غير مؤىلين .كما أنو اليقدـ شيئ

يذكر نحو بنا القدرات لموظفين الصندكؽ  -االستثمار في ىذا منخفض للغاية (بما في ذلك مقارنة مع البرامج األخرل لشبكات
الاماناالجتماضعي ،كقد أدل ذلك إلى انخفاض في مستول القدرات.

" الركاتب الصغيرة كضعدـ كجود ميزانية تشغيل لدضعم األنشطة الميدانية تجبرىم ضعلى األخذ من المستفيدين (مدلي رئيسي
للمعلومات ،قائد مجتمعي  ،ذكر ،زبيد).

تحديات إضافية لمنفذم البرامج تشمل محدكدية الصبلحيات لفركع الصندكؽ ،كحقيقة يقاؿ أف تعزيز الموظفين يكوف مرتبطة بالفساد
كالوصوؿ بدال من األدا .
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اعزخذاو انزسٕٚالد انُمذٚخ ٔانزصٕساد زٕل لًٛخ ٔرأثٛش
صُذٔق انشػبٚخ االخزًبػٛخ

ٕٚضح ْزا انببة بًضٚذ يٍ انخفبصٛم انشدٔد بشأٌ اسخخذاو انخحٕٚالث انُمذٚتٔ ،كزنك حصٕساث انًسخجٛب ٍٛحٕل لًٛت
انخحٕٚم ٔأثشِ عهٗ األفشاد ٔاألسش ٔانًجخًعبث انًحهٛت
11.1

اعزخذاو انزسٕٚالد انُمذٚخ

استخداـ التحويل النقدم المقدـ من قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية يتأثر ضعموما بمن ىو رب األسرة الذم يتفق ضعادة مع الشخص الذم
يحصل ضعلى النقد .إذا كاف رب األسرة ىو امرأة (األـ ،الجدة ،مطلقة ،أرملة) ،تكوف ضعادة ىي صانع القرار الرئيسي .كمع ذلك ،فإف القليل

من النسا يرأسن أسر .في معظم الحاالت الرجاؿ ىم أرباب األسر ،كيقرركف طريقة استخداـ النقد .لدينا أدلة تشير إلى أف معظم الرجاؿ
يستخدمونو لتغطية نفقات معينة ،مثل سداد الديوف كبعض كجبات الطعاـ الخاصة أك حتى القات .في األسر التي ترأسها نسا يميل اإلنفاؽ

إلى أف يكوف أكثر توجهان نحو احتياجات كأكلويات جميع أفراد األسرة  -خاصة األطفاؿ ،لذلك تكوف أكلويات اإلنفاؽ مختلفة .كىكذا
قالت النسا الذم تمت مقابلتهن انهن يستخدمن المبلغ لؤلغذية ،رمااف ،كاألدكية كالتعليم كالمياه كالكهربا  ،كما ىو موضح بالتفصيل
أدناه .ىذه األنماط المختلفة لئلنفاؽ تتماشى مع األدلة كالممارسات الدكلية في التحويبلت النقدية مما يعني كجود اتجاه بين المنظمات

الدكلية غير الحكومية كالجهات المانحة لاماف أف تكوف اإلناث ىن المتلقيات الرئيسيات لبرامج التحويبلت النقدية الجديد ،ك ،في

الحاالت التي ال يمكن للمرأة أف تحار ،فإنها تحتاج إلى تعيين امرأة أخرل لجلب الماؿ كليس الرجاؿ .ليست ىذه ىي الحاؿ بالنسبة
لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية.

التحليل أضعبله لم يتطرؽ إلى استخداـ التحويل من قبل الشباب ،ضعلى الرغم من تركيز ىذه الدراسة ضعلى ىذه المجموضعة ،ىذا ألنو كما ىو
موضح في المقاطع السابقة لم يستهدؼ الشباب كفئة ضعيفة ،لذلك لم نجد أم من الشباب العازبين كاألصحا كانوا المستفيد الرئيسين من

ضعملية التحويل النقدم .الشباب الذين يستفيدكف ىم إما جز من األسرة حيث أنهم ال يتخذكف قرارات بشأف استخداـ الموارد ،أك يكونوا
أنفسهم أرباب أسر ،كتكوف في ىذه الحالة أنماط استخداـ األمواؿ ىي مماثلة لتلك التي من الكبار أرباب األسر .كمع ذلك ،ككما ذكر من

قبل أف أكلويات النفقات لبعض األسر ىي التي تعتبر مهمة للشباب  -كال سيما التعليم  -كبالتالي يستخداـ بعض التحويل النقدم لهذا
الغرض.

ىناؾ نوضعاف رئيسياف من النفقات التي يتم استخداـ التحويل النقدم فيها :شرا السلع كالخدمات كسداد القركض الصغيرة.بالنظرا للحجم

الصغير لمبلغ التحويل ،تعتبر النفقات صغيرة كال نلعب دكرا رئيسيا في رفاىية أفراد األسرة ،ضعلى الرغم من أنو ينظر للتحويل ضعلى أنو بالتأكيد

مفيد.

شرا السلع كالخدمات األساسية
كاف ىناؾ فرؽ كاضح جدا في استخداـ األمواؿ بين الموقعين ،كالتي تعكس االحتياجات األكثر إلحاحا في كل مكاف .في زبيد ،قاؿ غالبية

المستجوبين ،بما في ذلك الرجاؿ كالنسا أف الماؿ يستخدـ لدفع تكاليف الكهربا كالما التي ىي من األكلويات ،نظرا للحرارة (كيعني

ذلك أنها تمثل دضعم للخدمات لؤلفقر حاال) .كضعليهم دفع ذلك بانتظاـ ،كذكر المستفيدين أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو السبيل الوحيد
لتحمل مثل ىذه النفقات .كذكر المستجوبين أنو في بعض الحاالت يتوفر شي يسير من الماؿ كيستخدـ لشرا بعض المواد الغذائية.
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" األثر اإليجابي ىو أنو يساضعدنا ضعلى شرا الطعاـ ،كلو لم يكن لدينا ىذا الدضعم ال يمكننا إرساؿ أطفالنا إلى المدرسة (مقابلة
معمفة 51 ،ضعاما ،مستفيد ،تعز)".

في تعز ،لم يذكر المستجيبين سداد الفواتير .معظم المستجوبات ذكرف أنهن يستخدمن الماؿ إلرساؿ أطفالهم إلى المدرسة أكالن ،كثانيان ضعلى
الغذا لؤلسرة؛ كتحدث الرجاؿ بصفة رئيسية ضعن سداد القركض التي تكبدكىا في شرا مواد من البقالة كدفع اإليجار ،ككانوا أياا يشعركف
بالقلق إزا التكاليف ذات الصلة بالصحة كبعض التجهيزات المدرسية إلى حد ما ،كلكن ليس للرسوـ المدرسية .كقاؿ المستجيبين الذكور

في مجموضعة نقاش أنو إذا جا كالماؿ مباشرة قبل رمااف أك العيد ،فإن و يمكن استخدامو لؤلغذية كالنفقات ذات الصلة ،كلكن ألنها ضعادة ما
تأتي في أكقات مختلفة ،كأنها ال يمكن أف تغطي ىذه النفقات .كبالمثل ،إذا أتت في الوقت الذم فيو حاجة صحية محددة ،يمكن استخداـ

ىذ الماؿ لتغطية تكاليف الرضعاية الصحية ،كالتي ينظر ضعادة إلى تكاليفها الباىاة.

“ ىناؾ دضعم بمبلغ  8،111لاير من ىايل سعيد خبلؿ شهر رمااف ،باإلضافة إلى 6111لاير من أكركبا إلى طبلب المدارس .
لكن الدضعم النقدم من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو أفال ألف الناس يمكن أف يستخدموىا لتلبية احتياجاتهم األساسية ،كيقدـ
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية فقط مبلغ محدد من الماؿ كل ثبلثة أشهر كيغطي  05-01يوما من المواد الغذائية ،نظرا لحجمو،
سوا كاف التحويل متاح أك ال فذلك ال يؤثر ضعلى حياتي "(تاريخ حياة 41 ،ضعاما رجل كتعز)".
" أقسم أنني اشتريت اسطوانة الغاز ككيس من الدقيق فقط".
" اشتريت حبة دجاج كفاكهة".
" نحن نأكل الدجاج ضعندما نحصل ضعلى الماؿ ،كنحن نصلي من اجل ضعلي ضعبد اهلل صالح (الرئيس السابق لليمن)".
" في القرل كممثلي أخذ األمواؿ من المستفيدين" الماؿ" (مجموضعة حوار ،أناث بالغات ،مستفيدات ،تعز)".

الاماف لدفع الديوف

كاف احد استخدامات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية التي تكرر ذكرىا ىو كاماف إلخراج القركض لتسهيل االستهبلؾ في فترات ما بين
الدفع .معظم القركض ىي مبالغ صغيرة من الماؿ كتعطى من قبل المحبلت التجارية أك المبلؾ ،كلكنها تمكن المستفيدين من شرا بعض

المواد التي لن يكونوا قادرين ضعلى دفع ثمنها ضعلى أساس منتظم.

" أنا أصفي الديوف للمحل كأياا أشترم األرز كالزيت كالسكر "(تاريخ حياة 41 ،ضعاما من العمر ،تعز)".

كمع ذلك ،فلهذا أياا تأثير سلبي ،كوف المقرضين يكونوف ضعلى ضعلم بموضعد تسليم الحواالت النقدية كمن ثم الاغط ضعلى المستفيدين لدفع

ما لديهم ،حتى ضعندما يتطلب من الماؿ لتغطية نفقات أخرل.

ضعدـ كفاية المبلغ

اتفق المشاركوف فى البحث أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كاف مفيدان ،حتى كإف كاف ىناؾ شعور جماضعي بأف حجم المبلغ كاف ضئيبلن جدا؛
المستفيدين يتمكنوا من استخدامو لتلبية بعض المطالب لمود قصيرة األجل كلكنها ليست تحويلية .في الواقع ،اشتكى معظم المشاركين أف
المبلغ غير كاؼ لتلبية االحتياجات األساسية ،ضعلى سبيل المثاؿ :تتكوف األسرة من ستة أشخاص يحصلوف ضعلى مبلغ ما يعادؿ بالعملة

المحلية 56دكالرا في الربع ( 09دكالر فى الشهر) ،كىو مبلغ  1.6في اليوـ ،ىذا يكفي فقط لشرا ست قطع من الخبز .األسر األصغر
تحصل ضعلى نصف ىذا المبلغ .كشفت المقاببلت التي أجريت مع منفذم برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كالسلطات المحلية كالجهات
المانحة الرئيسية /كالفاضعلين األساسيين أنو مع مثل ىذا المبلغ المحدكد فإنو من الصعب أف يكوف لها تأثير ضعلى مستول األسر/المستفيدين.

حجم المبلغ الصغير يعني بالتالي أف آثاره محدكدة.

" األثر اإليجابي ىو أنو يمكنك شرا المواد الغذائية باماف البطاقة ،ىذا يحسن صورتك أماـ األطفاؿ ،األثر السلبي ىو الشعور
بالحرج ألف المبلغ قليل جدا كالناس ينتظركف سداد القركض (مقابلة معمقة 27 ،ضعاما من الذكور ،تعز)".
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"األثر اإليجابي ىو أنو يساضعد في دفع فواتيرالمياه كالكهربا  ،األثر السلبي ىو أنو مجرد مبلغ صغير كأنت ال تستطيع أف تفعل
الكثير بها (مقابلة معمقة 25 ،ضعاـ من الذكور ،زبيد)".

ىذه تعد مشكلة ضعلى كجو الخصوص ألف المستفيدين يشتكوف من ارتفاع تكاليف ضعملية التسجيل فى البرنامج ،ضعلى سبيل المثاؿ ،تحتاج

النسا للحصوؿ ضعلى بطاقات ىوية محددة توضح أنها مطلقة أك أرملة ،كىذا ال يأتي إال بتكاليف؛ أك أف ىناؾ ضركرة للشهادات (شهادة

كفاة شهادة ميبلد) ،كالتي يترتب ضعليها تكاليف مباشرة كغير مباشرة .ىذه التكاليف تقلل من نسبة المنافع من البرنامج .كمع ذلك الناس ضعلى
استعداد لتحمل ىذه التكاليف ضعلى الرغم من الحجم الصغير للتحويل النقدم ألنهم يعتقدكف أف المبلغ فى الواقع أضعلى كأنو يوما ما

سيحصلوف ضعلى المبلغ الحقيقي .ىذا يرتبط مرة أخرل بمشكلة ضعدـ كفاية المعلومات.

11.2

لًٛخ ٔآثبس صُذٔق انشػبٚخ االخزًبػٛخ

كانت التصورات حوؿ قيمة كتأثير التحويل النقدم ضعادة إيجابية ضعلى المستول الفردم ،ضعلى الرغم من بعض المخاكؼ التي برزت ضعلى
مستول المجتمع المحلي من حيث التوترات بين المستفيدين كغير المستفيدين ،فابل ضعن المحسوبية السياسية الناشئة نتيجة لعملية

التحويل.

ككما ذكر أضعبله ،ككشف بتفصيل أكبر ىنا ،ىو االتفاؽ ضعل أف قيمة التحويل النقدم منخفاة للغاية ،ال سيما في سياؽ حجم األسرة الكبيرة

كارتفاع األسعار ،ككانت اآلثار اإليجابية كالسلبية للمبلغ ضعلى األفراد كاألسر كالمجتمعات المحلية التي ذكرىا أفراد العينة محدكدة.

اآلثار اإليجابية
الدقة
كانت أكثر قيمة مذكورة باستمرار لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىو موثوقيتها .فمعظم المستفيدين استلم التحويل (حتى لو صغير) باستمرار
ضعلى مدل السنوات العديدة الماضية ،كىذا يسمح لهم بالتخطيط كونهم يعرفوف بحجم مبلغ الماؿ الذم سيحصلوف ضعليو ضعلى مدار السنة،

ضعلى الرغ م من أف التحويبلت نفسها ليست دائما في الوقت المناسب ،كأحيانا يتم تأخيرىا لمدة شهر أك اثنين (كالذم يعني من الناحية
العملية أنو يتم تقليل المبلغ اإلجمالي للماؿ الذم يتحصل ضعليو المستفيد في غاوف سنة) ،كالناس ضعلى ثقة من أف بعض الماؿ سوؼ يأتي

كلن يتم قطع البرنامج .كىذا يجعلهم معتمدين أكثر ضعلى كجود ىذا الماؿ لدفع نفقات بعض المتطلبات الهامة .ىذه ىي كاحدة من

التحديات التي تواجو إدخاؿ معايير التخرج ،كالتي ىي غير موجودة حاليا في البرنامج ،كوف المستفيدين سيفقدكف الموثوقية بالبرنامج ،كمع

ذلك رأل البعض أياا أف ىذ االضعتماد كلفترة طويلة من الوقت يؤدم إلى التبعية.

" أضعتقد أف المستفيدين يمكن أف يستخدموا المبلغ لتغطية االحتياجات المنزلية ككذلك الرسوـ المدرسية ،كنعم لو تأثير ضعلى
المدل البعيد ألنو دضعم مستمر .األثر السلبي ىو أف حجم المبلغ غير كافي كأنو ال يغطي احتياجات المستفيدين ،كأياا بعض
الناس يعتمدكا ضعلى ىذا الدضعم كضعدـ االنتقاؿ الى تحسين دخلهم (مدلي رئيسي للمعلومات ،ضعاو جمعية شبابية ،أنثى ،تعز)".
" ىناؾ دضعم إضافي  2،111لاير من ىايل سعيد خبلؿ شهر رمااف ،كأياا من منظمة أككسفاـ 05111لاير مرة كاحدة فقط.
دضعم صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أفال ألنو دضعم مستمر (تاريخ حياة 61 ،ضعاما رجل ،زبيد)".

كما لوحظ ،أف أقلية من المستفيدين تحصلوا ضعلى التحويل لمرة كاحدة فقط ،إما ألنو تم الحاقهم بعد ضعاـ  ،2118مع ىذه المدفوضعات
«الجديدة» للمستفيدين كالتي لم تكوف منتظمة بعد ،أك ألنهم سجلوا دكف معرفة في بند الطوارل لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية كالذين
يستلموف مدفوضعات أقل ،كلكن تم تعليق ىذا نتيجة لذلك الصراع في ضعاـ  2100دكف أم معلومات ضعن ىذه التغيرات ،كانهم ال يزالوف

يتوقعوف مدفوضعات الصندكؽ العادية مثل غيرىم من الناس في المجتمع.

الكرامة

بالنظر إلى أف الفقر يعتبر سببا لئلذالؿ ،أشار المستفيدين من البرنامج إلى أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية قد أضعطاىم بعض الكرامة ضعن طريق
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تمكبنهم من تغطية بعض النفقات الصغيرة التي يوفركنها لعائبلتهم ،كفي بعض األحياف يكونوا قادرين ضعلى المشاركة في المناسبات

االجتماضعية.

" ضعندما تأتي إلى المنزؿ كمعك الماؿ ،فأف أفراد األسرة سوؼ يحبونك ،كسوؼ تكوف زكجة سعيدة ككل شي ضعلى ما يراـ .الماؿ
ىو المصدر الرئيسي للسعادة" (مقابلة معمقة 27 ،ضعاما مستفيد ذكر ،تعز)".

ضعلى سبيل المثاؿ ،قالت امرأة معاقة في تعز أنها شعرت بأف البرنامج مكنها من أف يعترؼ بها بأنها جز من المجتمع.

الفوائد التي تعود ضعلى المجتمع

كاف كاحدا من اآلثار اإليجابية التي ذكرىا المدلين الرئيسيين للمعلومات في كبل الموقعين أنو في يوـ استبلـ التحويبلت النقدية يكوف ىناؾ
المزيد من النشاط االقتصادم في المجتمع ،ليس فقط للمستفيدين كلكن أياا ألناس آخرين كالذين يمتلكوف المحبلت التجارية

كالخدمات ،الذين يحصلوف ضعلى جرضعة من الموارد ،بما أنو مجتمع صغير جدا ،كالفوائد تستمر ألسبوع.

" أضعتقد أف ىناؾ الكثير من اآلثار اإليجابية ،مثل الدفع للغذا كالما كالكهربا  ،كالحركة االقتصادية (ضخ  61مليوف) ،كزيادة
في العمل التطوضعي كىناؾ مجموضعات ضعيفة معينة مثل المهمشين كالمطلقات يحصلوف ضعلى الدضعم .أياا ،سوؼ يزداد كضعي
الناس حوؿ حقوقهم ،مما يؤدم إلى مزيد من الاغط ضعلى البرنامج ،كبمواردىا المحدكدة ،سوؼ يزداد الخطأ كحاالت سو
االستهداؼ (مدلي رئيسي للمعلومات ،منسق الصندكؽ ،فرع زبيد)".

كبالمثل في تعز ،قاؿ المدلين الرئيسيين للمعلومات أف يوـ الدفع يكوف 'يوـ سعيد' أك يوـ من االحتفاؿ .بعض المشاركين في زبيد ذكركا

أياا أف التحويل النقدم بنى ضعبلقات أكثر إيجابية كانخفض حدة التوتر بين قادة المجتمعات المحلية كاألسر.

في الواقع ،يمكن أف يتقدـ قائد مجتمعي للتسجيل في صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كوسيلة لدضعم األسر الفقيرة ،نظرا لمحدكدية الموارد من

موظفي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كمحدكد ية الوضوح ضعن آليات االستهداؼ ،فأف موظفي الصندكؽ ال يزالوف يعتمدكف ضعلى قادة المجتمع
لترشيح بعض األسر لبرنامج التحويل النقدم .قادة المجتمع الجيدين يميلوف إلى تسمية بعض العائبلت المعركفة في المجتمع كاألكثر فقرا.

ىذه الممارسات تحسن تصورات المجتمع ضعن قادتهم كزيادة دضعمهم ،كنتيجة لذلك ،مثل ىذه األنواع من القادة يصبحوف القناة الرئيسية

لموظفين صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كالسلطات المحلية كمنظمات الرضعاية االجتماضعية األخرل التي تسعى للوصوؿ إلى دضعم الفقرا .
اإلطبس  :4دٔس غٛش يببشش نهبشَبيج ف ٙحعضٚض انمٛبدة عهٗ يسخٕٖ انًجخًع انًحهٙ

تم نقل األقواؿ التالية من اجتماع مع أحد قادة المجتمع  35ضعاما في زبيد.

"لم أكن استخدامها حتى أصبح قائد؛ قبل باع سنوات حين كنت في المجلس المحلي دضعمت جار في قايتو للحصوؿ ضعلى المساضعدة من
السلطات المحلية إلضعادة تأىيل منزلو ،كجا ممثلو الصندكؽ كبدأكا الحديث مع القادة اآلخرين ضعن الحاجة إلى المساضعدة في المسح

لتحديد الفقرا .رشح األمين العاـ للمجلس المحلي ضعاقل كل حي كطلب مني االناماـ إلى الباحثين في حاؿ أرادكا أم مساضعدة ،ضعملت
معهم خبلؿ العملية برمتها ،كساضعدتهم في بعض الحاالت ضعندما لم يكن كاضح لهم لتحديد األكلويات كوف الوضع في زبيد مشابو بالنسبة

لمعظم األسر".

" بعد المسح ،أجرل المجلس المحلي لقا مع جميع القادة لئلضعتراؼ بدكرىم في مساضعدة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كحار صندكؽ
الرضعاية االجتماضعية أياا .في نهاية الحفل ،طلب رئيس المجلس المحلي مدير الصندكؽ أف يشير إلى من كاف أفال قائد مجتمعي،كفجأة

ذكر مدير الصندكؽ إلى أف الشخص األفال ىو الذم تم تعيينو لمساضعدتهم ،كذكر اسمي ضعلى الفور ،توجو رئيس المجلس المحلي إلي
قائبل أماـ جميع الناس ضعلى أنو "اضعتبارا من اليوـ أنت كاحدا من القادة" ،كطلب مني أف أكوف قائد في منطقتو الخاصة التي أنا منها ،كمنذ

ذلك الحين كأنا أساضعد العديد من األسر كأكجههم لبلناماـ إلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،ككاف البعض منهم لم يسمع ضعن ذلك أك يحلم
أف يكوف مستفيد .في اآلكنة األخيرة طلب مني مكتب األمن ا لتعامل مع بعض الصراضعات بين الناس ضعلى الملكية ،كالطبلؽ ،كما إلى ذلك

كما طلب مني أف أساضعد المنظمات الدكلية التي بدأت تستهدؼ الفقرا في زبيد ".
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" ضعلى الرغم من أف العمل مع الفقرا صعب جدا في منطقتنا نظرا ألضعدادىم الكبيرة جدا ،إال اف األمر الجيد أنك تشعر بأنك تفعل شيئان.
الشعور من االحتراـ من قبل أضعاا المجتمع الفقرا يعني الكثير بالنسبة لي ،كقد تم تحفيزم لبلستمرار في العمل معهم ،ضعلى الرغم من أنو
في بعض األحياف صعب جدا أف تترؾ ضعملك كتشت غل لمساضعدة اآلخرين ،كأحيانا صعبة جدا لتحديد أفقر األسر ،كبالتالي أنا أضعمل دائما مع
اآلخرين في المجتمع للتعامل مع مثل ىذه الحاالت كلتجنب اإلضعتماد ضعلى معلوماتي القليلة ضعن بعض العائبلت".

اآلثار السلبية
التوترات ضعلى مستول المجتمع المحلي
أفادت التقارير أـ ىناؾ آثار سلبية أياا في المجتمع ،ال سيما نتيجة الغيرة بين أكلئك الذين يتلقوف الدضعم كأكلئك الذين ال يتلقونو .أياا،
بعض الشباب الذكور في تعز قلقوف من أف يصبحوا نشطا أكثر ،بما في ذلك حوؿ انتقاد البرنامج ،كالشعور بأنهم أك أفراد أسرىم قد

يتعرضوف لخطر فقداف الوصوؿ إلى برنامج ،لذلك كاف ينظر إليها من قبل البعض ضعلى أنها أداة سياسية للاغط ضعلى الشباب .كما أبلغ
البرنامج ضعن زيادة التوتر مع قادة يبدك أنهم قد ساىموا في الفساد (من خبلؿ خلق المزيد من الفرص) .كاف الناس سريعين لتقديم أمثلة ضعن

كيف أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تسبب في أف يصبح مسؤكلين الحكومة كالقادة كالناس فى المجتمع فاسدكف.

" قد يحدث الصراع حتى بين األصدقا ضعند ما يتلقى أحدىم الدضعم كاآلخر ال ،في حين أنو يواجو نفس الوضع ،إلقا اللوـ ضعلى
بعاهم البعض لعدـ إخطار صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعن أصدقائهم الذين يواجهوف نفس الظركؼ .لحل ىذا الصراع ،فإنهم
يشكوف في بعض األحياف إلى مدير المديرية كالعاقل حوؿ ضعدـ تسجيلهم في صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كلكنهم ال يحصلوف
ضعلى أم رد ،ىذا يعني ضعدـ كجود نظاـ كاضح للشكاكل كحل المشكبلت (مقابلة معمقة ،الذكور البالغين ،زبيد).

" قد تحدث التوترات بين الوسطا كغير المستفيدين ،كيمكن استخداـ التسجيل كدضعاية للسياسين كاألحزاب (مدلي رئيسي للمعلومات،
قائد مجتمعي ،ذكر ،زبيد)".

الاغط ضعلى ديناميكية األسرة

ال برنامج سبب بعض التوتر في األسر المستفيدة بين المستفيدين المستهدفين كأكلئك الذين يسيطركف ضعلى األمواؿ  -اآلبا ضعادة أك األزكاج.
إذا مات المستفيد األكؿ من األسرة ،فإنو من الصعب أف يقرر من الذم يجب أف يبقي لديو المبلغ ،كيمكن أف تؤدم إلى الصراع ضعلى من
يكوف صاحب السلطة .في كبل الموقعين ،قالت ضعدد قليل من النسا (النسا المطلقات خصوصا) رب األسرة (ضعادة األب) أك حتى األـ ىم
أصحاب القرار النهائي في كيفية استخداـ الماؿ .ضعلى سبيل المثاؿ ،بعض الشابات المطلقات المستهدفات من قبل البرنامج يردف بعض

الماؿ لئلنفاؽ ضعلى المدارس أك شرا بعض األشيا ألطفالهن ،كلكن نقل ينتهي األمر باإلنفاؽ ضعلى المواد المنزلية األخرل.

ضعدـ كجود قيمة لحجم الحوالة

إف الحجم الصغير لمبلغ الحوالة ينظر إلى أنو التكوف لو قيمة حقيقية التحويل حياة المستفيد إلى األفال  -لذلك ال يؤدم إلى تمكين
حقيقي ،كالتي كفقا لئلطار المفاىيمي لدينا ،ىو كاحد من أىداؼ الحماية االجتماضعية التحويلية .كيااؼ إلى ذلك ضعدـ كجود إمكانية

الوصوؿ إلى أية خدمات أك برامج تكميلية.

" بما أنو مبلغ صغير ،فلن يؤدم إلى تمكين الفقرا "(مدلي رئيسي للمعلومات ،قائد مجتمعي ،ذكر ،زبيد)".

الطلب ضعلى خدمات كبرامج تكميلية ك داضعمة

ذكرت النسا المشاركات في مناقشات مجموضعة التركيز في تعز أف البرامج التكميلية  -اإلضعفا من الرسوـ كبنا القدرات كالقركض الصغيرة
 يمكن أف تكوف في الواقع أكثر فائدة من صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية ،ألف الناس يريدكف الدضعم لبد األنشطة المدرة للدخل كتقليل أضعبا62

التكاليف الهامة .ىذا يسلط الاو ضعلى الحاجة إلى أنظمة متكاملة تعالج العديد من نقاط الاعف كالعمل بطريقة أكثر تنسيقا .حتى اآلف،

يبدك أف قادة المجتمع المحلي أك الناشطين فقط ىم الذين يكونوف أكثر كضعيا ضعن ىذه البرامج التكميلية؛ كال يتم ضعمل شيئ يذكر لتوصيل
المعلومات كمساضعدة األفراد للوصوؿ إليها.

" نعم ،ىناؾ أنشطة مشتركة :التدريب ضعلى الخياطة لعائبلت المستفيدين ،كيمكنهم أياان الحصوؿ ضعلى قركض من البنك
الزراضعي .بعض الناس قادرين ضعلى حسن استخداـ القرض نتيجة لزيادة الوضعي حوؿ كيفية استخدامو مثل (بنا المنازؿ ،شرا آلة
الخياطة) ،مما أدل إلى تحسن الدخل ،كساضعد في تعليم األطفاؿ  ،كالفقرا يركف مقدار المبلغ كثركة "(مدلي رئيسي للمعلومات،
قائد رابطة الشباب تعز)".

كضعموما ،الناس يريدكف برامج تكميلية لتحسين دخلهم من بين أمور أخرل ،في فرص التدريب المهني كالمهارة ،كالمنح لبد المشاريع المدرة
للدخل كالحصوؿ ضعلى فرص العمل العامة أك الخاصة ،كخاصة للشباب .كاضعتبرت ىذه أكثر أىمية من التحويبلت النقدية الحالية للصندكؽ.

كمع ذلك ،شكا أفراد العينة أف األنشطة الحالية كالمحدكدة للغاية من قبل صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيةك الشركا اآلخرين غير مصممة بشكل
مناسب للفقرا  .العديد من القيود يعني تجنب الشباب كاألسر الفقيرة جدا االناماـ لمثل ىذه البرامج ،كيشمل ذلك مستويات محو األمية
كاالفتقار إلى المؤىبلت المطلوبة لبلناماـ لبرامج محددة كضعدـ القدرة ضعلى الحاور لمدل طويل نتيجة لمشاركتهم في العمل المأجور يوميا
إلطعاـ أسرىم ،كالتدريب المهني التقليدم غير مطابق الحتياجات السوؽ ،ككذلك المرأة محدكدة التعليم كالتنقل تحتاج لؤلنشطة المدرة

للدخل كالتي تكوف منزلية .برامج التمويل األصغر تتطلب كثائق ضعدة للاماف ،كارتفاع سعر الفائدة ،كال توفر الخدمات المساندة للمساضعدة
في بنا قدرات الفقرا كأياا ال ت توفر حلوؿ بديلة ألكلئك الذين يفشلوف في تلبية الجدكؿ الزمني للسداد .نظرا لعدـ كجود الثقة بين

الشباب كالخبرة المحدكدة في إدارة المشركضعات ،الكثير من الشباب يخافوف من طلب الحصوؿ ضعلى قركض لبد األنشطة المدرة للدخل،

الشباب الفقرا الذين تخرجوا من الجامعة ككذلك الجماضعات المهشىة يواجهوف صعوبات في العثور ضعلى مؤسسة لمناصرتهم ليتم الحاقهم

بالوظائف الشاغرة العامة.
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11

ثشَبيح انًغبءنخ

كالنتيجة الهامة التي برزت من الدراسة في المنطقتين ىو أنو ينظر إلى أنو لدل صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية العديد من تحدياتالتنفيذ ،كما

نوقش في الباب  ،7ضعلى الرغم من أف قليل من المستفيدين كغير المستفيدين اشتكوا بأنو لم يكن لديهم مساحات حيث يمكنهم التعبير ضعن
مخاكفهم .كمع ذلك ،ما يزاؿ ينظرإلى لبرنامج ؾ "راتب" مقدـ من قبل الدكلة ،كىذا بالتحديد ىو الذم يعطيهم الثقة بأنو سيكوف مستمر،
مع التأخير في بعض األحياف حتى كلو كاف بكميات صغيرة كالذم جعل منو برنامج ذات صلة بالمواطنين في اليمن.

الشاغل الرئيسي ألفراد العينة يتعلق بموضوع أساسي كىو المسا لة كاالستهداؼ .ىناؾ تصورات مختلفة ضعلى االستهداؼ استنادا إلى سياؽ

النتائج في المديريتين كانت مختلفة .في زبيد ،نظرا ألف الفقر أكثر انتشارا ،يعتقد الناس أنو ضعلى الرغم من أف االختيار قد ال يتم بشكل

صحيح كمسيس ،الجميع قلوا أك كثركا فهم في حالة سيئة كيستحقوف التحويل النقدم ،كالبعض قاؿ أنو حتى القادة المحليين ىم من

الفقرا  .في تعز ،الكثير من الناس يعتقدكف أف غير الفقرا (الذين لهم كساطة) أشخاص يتلقوف الدضعم ،لذلك مخاكؼ بشأف سو االستهداؼ
كبير.

اتفق موظفي صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية في المجتمع ضعلى أنو كاف ىناؾ قدر كبير من النفوذ من القادة المحليين ،تحدث البعض ضعن أف

الناس يدفعوف للقادة 'رسوـ' لتحسين فرصهم في االختيار ،كالذم يشكل ضغط كبير ضعلى الشفافية كالمسا لة للبرنامج .في الوقت نفسو،
التأثير الكبير من قادة المجتمع يسيس ضعملية االختيار.

في الغالب تتم ضعملية االختيار الجديدة مركزيان ضعلى أساس القوائم التي جمعت محليا من قبل ضباط صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية ،لذلك كضعلى

الرغم من أنها تهدؼ إلى زيادة المسا لة ضعن طريق الحد من المشاكل التي تحصل محليان ،فأف الذين يعملوف ضعلى مستول المحافظات
كالمديريات يشعركف انو ليس لديهم ما يكفي من سلطة ألف يوصوا بإجرا التغييرات لؤلسر أك األفراد المختارين ،حتى ضعندما يركف أنهم ليسوا
مستحقين .السلطة للقياـ بذلك ىي إما في المركز أك مع السلطات المحلية ،كلكن ال يزاؿ المستفيدين يلقوف اللوـ ضعلى مسؤكلي صندكؽ
الرضعاية اإلجتماضعية المحليين فى التحيز بعملية االختيار.

" كاف ىناؾ تدخل سياسي في الماضي ،كلكن بعد إشراؾ األخصائيين االجتماضعيين في ىذه العملية لم يحدث .كلكن في المناطق
الريفية ال يزاؿ ىناؾ نوع من التدخل السياسي "(مدلي رئيسي للمعلومات ،قائد مجتمعي ،ذكر ،زبيد)".

مسؤكلو صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية سلطوا الاو أياا ضعلى التحدم المتمثل في ضعدـ كجود كسيلة للتحقق من حالة األفراد الذين يحصلوف

ضعلى الدضعم للتأكيد من كونهم إما ضعاطلين ضعن العمل أك أرملة ، ،كما إلى ذلك ،فإنهم بحاجة إلى أف يتلقوا المعلومات من ثبلثة مصادر .فقد

ينتج ضعن ذلك اختيار العديد من الناس الذين ال يحتاجوف الدضعم (أك ليسوا مؤىلين لبلستحقاؽ) .ضعلى سبيل المثاؿ ،كاف ىناؾ باعة أمثلة
من النسا اللواتي تم تسجيلهن باسم 'المطلقات' كلكن خبلؿ مجموضعات النقاش أصبح من الواضح أنهن كن متزكجات ،كبالمثل ،كانت

ىناؾ مشاكل مع الوثائق ،أك مع األفراد أك تزكير العمر أك حالة الزكاج ،أك يدضعوف بأف ىناؾ حاالة كفاة من أجل أف يكونوا قادرين ضعلى

الحصوؿ ضعلى الدضعم .ككاف ىذا الوضع أسوأ قبل ضعاـ  2118كلكن ال يزاؿ يحدث ،أياا ،كلم تحل دضعاكل باطلة سجلت بعد ضعاـ 2118
تم أنو ال يوجد االفحص الدكرم لقاضعدة البيانات .بعض الناس لديهم بطاقات ىوية متعددة لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية حتى يتمكنوا من

استبلـ تحويبلت أكثر .للحد من ىذه المشكلة ،ال بد من كجود نظاـ معلوماتي قوم.

كل ىذه الحاالت تؤكد ضعلى الحاجة إلى النظر ضعن كثب في ضعمليات صنع القرار ضعلى مستول المجتمع المحلي ،كضعبلقات القوة مع

المشاكل الرضعاية كذلك للفصل بين االستهداؼ كالصرؼ للدضعم من صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية .ىذه المشاكل تجعل من البرنامج غير
خاضع للمسا لة من المستفيدين منو كالمواطنين اآلخرين.

كباإلضافة إلى ذلك ،أشار الموظفين المنفذين في صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية أنهم ال يؤيدكف إدخاؿ معايير 'التخرج' للبرنامج ،نظرا لعدـ
كجود برامج متكاملة لتلبية االحتياجات األساسية ،فابل ضعن ضعدـ كجود خطوات ،ضعلى نحو سلس كسريع لاماف ضعملية التخرج ،كيمكن

إضعادتهم بسهولة لبلناماـ إلى البرنامج في أقرب كقت ضعندما يواجهوف تحديات تؤثر ضعلى رفاىيتهم.
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11.1

اٜساء ػهٗ 'انششٔط'

استكشف البحث أياا كجهات نظر الناس ضعن مشركطية البرنامج .فإف غالبية المستجوبين ال يدضعموا الشركط ضمن البرنامج الحالي .نظران
ألف حجم الدضعم منخفض للغاية اليبرر أف يكوف مشركطان .أشار بعض المدلين الرئيسين للمعلومات محليان أنو يمكن إدخاؿ برنامج التحويل
النقدم المشركط الستكماؿ برنامج صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية ،كلكن ليس الستبدالو ،نظرا للقيمة المحدكدة للدضعم كالتي لم تلبي
احتياجات الناس الهائلة .في الواقع ،تم اقتراح إضافية برنامج تحويل نقدم مباشر لتغطية بعض االحتياجات األساسية التي يواجهها الناس
بدال من أف تكوف مشركطة ضعلى استخداـ ىذه الخدمات :مساضعدات نقدية أك قسائم للخدمات الصحية كالمواد الغذائية كاحتياجات السكن

كالدراسة كالتكاليف المرتبطة بالجامعة ،الخ.

11.2

انًشبسكخ ف ٙرمٛٛى انجشايح

قاؿ المشاركوف في المديريتين المذكورتين ،بما في ذلك المستفيدين ،كقادة المجتمع المحلي كالمستفيدكف ،أف ىذه ىي المرة األكلى التي

نشارؾ بها في دراسة أك تقييم لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية كأنهم انتهزكا ىذه الفرصة باضعتبارىا فرصة للتعبير ضعن اىتماماتهم ككذلك للحديث
ضعن الفوائد المستمدة من البرنامج ،ككانت التعليقات ضعموما إيجابية حوؿ المنهجية التشاركية المستخدمة.

11.3

اٜساء ثشأٌ لُٕاد انشكبٖٔ/انزظهى

ضعندما سئل كجز من ضعملية البحث ضعن كجود آليات شكاكل/تظلم ،تقريبا جميع المشاركين في مناقشات مجموضعة التركيز كالمقاببلت
المعمقة أفادكا انو ال توجد آليات شكاكل رسمية ،كأف قلة قليلة من الناس حاكلوا الشكول ضعن الصندكؽ للقادة المحليين أك لمسؤكلي
الصندكؽ للتخوؼ من تعرضهم للخركج من البرنامج.

جادؿ بعض منفذم البرامج حوؿ ىذه النقطة ،كقالوا إف صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية مستعد لتلقي أم شكول من المستفيدين كالتعامل معهم

بشكل قانوني ،كلكن ،نظرا إلى أف ىذه العملية ليست مجهولة ،فأنو من غير المرجح أف يشكوالناس ،ضعلى الرغم من أف ضعدد قليل من

األفراد يرفعوف أصواتهم بصفة دكرية حوؿ أم مشاكل في البرنامج كلم يتم السماع ألصواتهم ،أك التعامل معها أك توجيهها ألم قناة من
القنوات المؤسسية التي يمكن أف تؤدم إلى االضعتراؼ كاالستجابة الىتماماتهم.

ككاف الدليل الوحيد الذم كجد نتيجة الاغط الجماضعي من المستفيدين من البرامج كالذم لو تأثير ضعلى تنفيذ برنامج صندكؽ الرضعاية

اإلجتماضعية ىو فيما يتعلق بعملية التسليم للحواالت في مكتب البريد في زبيد ،حيث كاف الناس يشكوا باستمرار ضعن سو المعاملة ،كضعن
تحصيل رسوـ غير قانونية 'ضعمولة' من قبل العاملين في مكتب البريد كصعوبات الظركؼ في يوـ الدفع ،في حين أنو ال توجد القدرة ضعلى

تغيير الكثير من حيث الظركؼ ،لكن استطاع مسؤكلي صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية الحصوؿ ضعلى تغيير مدير مكتب البريد كاستبدالو بآخر

كذلك للحد من سو المعاملة .كبحسب رأم المستجيبين ،فأف الوضع قد تحسن ،ضعلى الرغم من أنو ال يزاؿ أقل من مثالي .كمع ذلك ،فإف
ىذا يوضح أف الاغط الجماضعي من قبل أضعاا المجتمع يمكن أف يكوف لو بعض التأثير من حيث التغيير ،حتى لو لم يكن من خبلؿ قناة

المؤسسية.
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12

انزٕصٛبد ٔاالردبْبد انًغزمجهٛخ

لتطوير التوصيات كاالتجاىات المستقبلية لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية المعركضة أدناه ،استكشفنا آرا المستجيبين ،بما في ذلك كجهات
نظر مختلفة مثل تلك التي من المستفيدين كالمنفذين ،كصناع قرار الوطني ،كالمعنيين الرئيسيين في المجتمع المدني كشركا التنمية .ىناؾ

توصيات تتعلق ب استهداؼ البرنامج ،كإدارة البرامج ،قيمة التحويبلت النقدية ،احتياجات البرنامج من الموظفين ،شركط ،كتكامل البرنامج مع

برامج حماية اجتماضعية أخرل ،كزيادة التنسيق مع سائر ككاالت القطاع االجتماضعي .الباب التالي سيوضح ردكد فعل ككذلك المنتجات المقبلة
التي من شأنها أف تكوف مرتبطة بهذه الدراسة .من المهم أف نشير إلى أف النتائج التي توصلت إليها ىذه الدراسة ىي جز كاحد من الصورة،

كىناؾ برامج التقييم كالمتابعة ،كغيرىا من العوامل مثل (الموارد المالية ضعلى سبيل المثاؿ ،القدرة ،كما إلى ذلك) تحتاج أياا إلى أف تؤخذ
في االضعتبار ضعند التقييم القدرة ضعلى تحمل التكاليف كاالستدامة كالجدكل كالقابلية لمختلف خيارات التصميم كالتنفيذ.

12.1

رٕصٛبد لصٛشح األخم

المعرفة كالوضعي حوؿ البرنامج

 .0تحسين الوصوؿ إلى المعارؼ كالمعلومات ضعن البرنامج ضعلى مختلف المستويات ،كذلك باستخداـ قنوات اتصاؿ فعالة كمناسبة .كاف
كاحدا من أكثر الشكاكل شيوضعا بين الناس الذين شاركوا في البحث ندرة كضعدـ دقة المعلومات المتاحة لهم .كجود كضوح حوؿ
أىداؼ البرنامج ،كاالستهداؼ ،كآليات الدفع كإجرا ات التظلم كزيادة الشفافية كالسماح للمستفيدين كغير المستفيدين لفهم أىداؼ
البرنامج كمحدكديتو ،ككذلك مسا لة السلطات المحلية ،كزيادة فعالية البرنامج .كفي ىذا الصدد ،ىناؾ حاجة لصندكؽ الرضعاية
االجتماضعية ،ال سيما ضعلى مستول المديرية لوضع كتنفيذ استراتيجية اتصاؿ كالتي يمكن أف تزيد من الوضعي كتوضيح العمليات كاألفكار
الخاطئة ،حتى يكوف برنامج أكثر كضوحا كأكثر فعالية كيجذب أياا أكبر مخصصات كموارد من الحكومة كالجهات المانحة .ضعلى
الرغم من أف ىناؾ حاجة إلى مزيد من المعلومات حوؿ القنوات األكثر مبل مة للوصوؿ إلى السكاف ذات الصلة ،بما في ذلك تلك
التي تعيش في مناطق معزكلة كفي ظركؼ التهميش كالنسا الذين يقاين كقتا كبيرا في منازلهن ،كأكلئك الذين ىم من األميين ،كيتمثل
أحد الخيارات لمسؤكلي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بالمديرية ىو ضعقد اجتماضعات دكرية مجتمعية يوـ تسليم التحويبلت النقدية ،للرجاؿ
كالنسا بشكل منفصل كذلك تقديم المزيد من المعلومات ذات الصلة .يمكن تحديد كسائل أخرل فعالة كمناسبة في سياؽ المجتمع،
كنشرىا قد تكوف محور لمزيد من البحوث.
 .2ينبغي تقديم المساضعدة الفنية من قبل الجهات المانحة كدضعم صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إلضعداد إجرا ات تظلم موازية كمستقلة كتطوير
نوع من ميثاؽ للمستفيدين ،الذم يمكن أف يكوف صفحة كاحدة تصف سياسة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إلى المستفيدين كالجمهور
العاـ.

تخصيص الموارد لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية
 .3الحكومة المركزية  -كخاصة كزارة المالية كمكتب الرئيس كرئيس الوزرا – يقوموف بدضعم الزيادة في مخصصات الموارد للتحويبلت
النقدية لدضعم األسر الكبيرة ،كذلك باستخداـ الفقر بصورة أكثر منهجية كمعيار لؤلىلية الرئيسية ،من أجل زيادة التغطية لتشمل الفئات
المستبعدة حاليا كالتي تواجو الفقر المدقع كحتى العوز (ضعلى سبيل المثاؿ المجموضعات العرقية كالمهمشة  ،كغيرىا من الجماضعات الغير
آمنة اقتصاديا كالمحركمين كالشباب الذين يعيشوف في فقر كاألسر ذات الدخل المنخفض جدا) .االستهداؼ القائم ضعلى الفقر يمكن
أف أف يكوف طريقة أكثر شفافية الستهداؼ التحويل.
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قيمة التحويبلت النقدية
 .4ضعلى الحكومة المركزية أف تدضعم أياا الزيادة في قيمة التحويبلت النقدية ،نظرا الرتفاع مستول الفقر ،كالتاخم ،كآثار االضطرابات
السياسية الحالية في اليمن ضعلى استراتيجيات الناس في مواجهة الفقر ،كجلب التحويل النقدم من مواقع التسليم ،حجم األسرة الكبيرة
ككثير من الحاالت غير المؤىلة ضمن أفراد العائلة الواحدة .كرأل جميع المشاركين أف حجم التحويل كاف صغيرا جدا ،كمع ذلك ،كمن
الواضح اف ىناؾ مفاضلة بين توسيع نطاؽ التغطية كزيادة كمية التحويل .ىذا ىو السبب في تسلسل من اإلجرا ات المخططة التي
يمكن أف تشمل رفع مستول الفائدة ضعلى المدل القصير ،في حين تجرل حاليا اإلصبلحات المؤسسية التي كضعت بدضعم تقني من
الجهات المانحة البد في تحقيق تقدـ ،كالتي ينبغي أف تشمل تحرير موارد البرنامج ضعن طريق زيادة كفا تها  ،ثم زيادة التغطية في
المدل المتوسط لكثير من أكلئك الذين كانوا ضعلى قوائم االنتظار لسنوات.

االستهداؼ
 .5صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المستول الوطني ،كذلك بدضعم من الحكومة المركزية كبالتشاكر مع الجهات المانحة ،ينبغي ضعليو
إضعادة النظر في معايير كأساليب االستهداؼ تمشيا مع إصبلحات ضعاـ  ،2118كالبنا ضعلى مبادرات االتحاد األكركبي كالبنك الدكلي،
كينبغي بعد ذلك تحديث معايير ترسل بوضوح إلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى مستول المحافظات كالمديريات ،كمراجعة
االستهداؼ ينبغي أف تشمل ما يلي:


االتجاه نحو حلوؿ إدراج األسر تحت خط الفقر ،صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ينبغي أف يشمل الجماضعات التي ليست حاليا ضمن
المعايير كلكن التي ىي في حاجة ماسة للدضعم ،مثل المهمشين كالطوائف العرقية كالشباب الذين ىم أرباب األسر ك غير قادرين ضعلى
العثور ضعلى ضعمل ،كغيرىا؛



نظرا للتداخل بين بعض الفئات القديمة كبين من ىم دكف خط الفقر ،فأنو من المرجح أف العديد من المستفيدين الحاليين سيستمر
استهدافهم ،كمع ذلك فمن المهم أف تتم ضعملية إخراج تلك الفئات الذين ليسوا فقرا من اليستحقوف البقا فى البرنامج كفقا للمعايير
من الناحية العملية ،لتحرير مساحة ألكلئك الذين ىمفقرا فعليين؛



يجب ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المستول الوطني محاذاة تخصيص الموارد للمحافظات كالمديريات كفقان لمؤشرات الفقر.
ضعلى مستول المجتمع المحلي ،كيمكن استخداـ النهج المبني ضعلى المشاركة المجتمعية في االستهداؼ (انظر النقطة أدناه)؛



سوؼ يستفيد صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من التحوؿ بعيدا ضعن النهج الحالي كىو االستهداؼ المبني ضعلى الطلب إلى ضعملية فحص
األسر لتحديد األسر الاعيفة ،تليها التقنيات التشاركية المجتمعية كبمشاركة المستفيدين .سيكوف من المناسب استخداـ خبرا أناث/
األخصائيين االجتماضعيين لجمع معلومات ضعن العائلة ،كخاصة في األسر التي ترأسها نسا  ،كإضعطا األكلوية ألكلئك الذين ىم أكثر
المؤىلين للحصوؿ ضعلى المساضعدة؛



صندكؽ الرضعاية االجتماضعية الوطني بحاجة إل ى تخصيص ميزانية كافية الستهداؼ كاختيار المستفيدين للقاا ضعلى التحيز الحالي نحو
استهداؼ المواقع التي ىي مريحة أك ضعلى مقربة من أجل الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعفا الذين ال تزاؿ لم يتم الوصوؿ اليهم؛



يمكن لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية الوطني تخفيف العب ضعلى الفقرا أثنا ضعملية تقديم الطلبات ضعن طريق إزالة الحواجز من الحاجة
إلى إبراز بطاقات الهوية ،كالصور ،كغيرىا من الوثائق الداضعمة (شهادات الوالدة كالموت الطبلؽ) في حد ذاتها .كيمكن أف يتم ذلك
ضعن طريق فرؽ مشتركة من المؤسسات ذات الصلة كحشدىا من قبل صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية.
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 .6صندكؽ الرضعاية االجتماضعية يحتاج إلى دضعم الحكومة المركزية لمعالجة  271،111غير مؤىلة من الحاالت المستفيدة حاليا من
برنامج التحويل النقدم لتحرير الموارد لتشمل تلك الحاالت المؤىلة الذين كانوا ضعلى قائمة االنتظار للبرنامج لعدة سنوات .كىذا
القرار أياا يرسل إشارات كاضحة ضعلى أف الحكومة اليمنية ال تؤدم "العمل كالمعتاد" :فاإلبقا ضعلى الوضع الراىن يقوض مصداقية
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في االستهداؼ.

تسليم التحويبلت النقدية
 .7تحسين تسليم التحويل النقدم .ضعلى المدل القصير يمكن القياـ بذلك ضعن طريق تشجيع زيادة الرقابة ضعلى نقاط التسليم من قبل
مسؤكلي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية المحليين ،كقدر أكبر من المسا لة للوكاالت التي تم التعاقد معهاحاليا لتسليم التحويل من
صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكذلك من خبلؿ آلية شفافة للشكول المرتبطة بالعقوبات (مثل الغرامات أك العزؿ من مواقعهم) لؤلفراد
الذين يقوموف باألدا المتدني .كما يتعين العمل ضعلى اصبلح أكثر شموال لنظاـ التسليم في األجل المتوسط ،ضعلى النحو الموصى بو
أدناه.

إدارة البرنامج
 .8صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية الوطني بحاجة إلى مراجعة اللوائح الحالية  /الدليل العملي ،مع األخذ في االضعتبار القاايا الرئيسية الناشئة
من ىذا التقييم ،كالدركس المستفادة من التقييمات كالتوصيات األخيرة من المشاريع الحالية.
 .9الحكومة المركزية كبدضعم من الجهات المانحة ،بحاجة إلى إضعادة النظر في الدكر الحالي لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية باضعتباره المنفذ
للتحويبلت النقدية كبالمقابل دكره في قيادة كتيسير كتوفير الرقابة ،كالدضعوة إلى توسيع نطاؽ الحماية االجتماضعية.

التنسيق كالعمل المشترؾ مع الفاضعلين الرئيسيين
 .01كاحدة من القاايا الرئيسية الناشئة من ىذا التقييم النوضعي ىو الحاجة إلى خطة تعاكنية للعمل ضعلى تعزيز الحماية االجتماضعية الشاملة
كمفتاح التماسك االجتماضعي كاالستقرار .ىذا يمكن أف يكوف من خبلؿ ،إضعطا األكلوية للحماية االجتماضعية ضعلى جدكؿ أضعماؿ
السياسات الحكومية ،كتسليط الاو ضعلى المواطن التي يمكن للمانحين كشركا التنمية من التدخل فيها ،كتعزيز المعرفة كتبادؿ
المعلومات (ضعلى سبيل المثاؿ استخداـ نظاـ موحد للتسجيل) ،كموا مة المناىج كتعزيز التآزر كتحسين الممارسات في مجاؿ ربط
العمل اإلنساني مع الحماية االجتماضعية .يمكن لمجموضعة العمل الحالية من المانحين أف تكوف نقطة انطبلؽ لهذا البرنامج التعاكني
للعمل.
12.2

رٕصٛبد يزٕعطخ األخم

التخرج
 .0ففي حين أف 'التخرج' من البرنامج ىو موضوع شائك كحساس من الناحية السياسية ،بالنظر إلى أف المستفيدين قد أصبحوا يعتمدكف
ضعلى التحويل كانتظامو كمصدر للدخل يتم االضعتماد ضعليو ،تتم ضعملية التخرج ضعلى مراحل متوسطة المدل ،بالدضعم بمعلومات كافية
إلضعداد المستفيدين من ىذا التحوؿ ضعلى المدل القصير ،يمكن دضعم ىذه العملية .في سياؽ اإلصبلح المؤسسي ،ضعلى الرغم من أف
التحديات التي تحسين ضعملية االستهدؼ كبيرة كربما من الصعب جدا التغلب ضعليها ضعلى المدل القصير ،ىناؾ مساحة لرصد أفال
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ضعلى مستول المجتمع المحلي للتأكد من األسر التي يمكن أف تتخرج إذا كانت قد انتقلت من الفقر ك أقل ضعرضة للوقوع فيو مرة
أخرل  -ضعلى سبيل المثاؿ نتيجة لمصادر جديدة مدرة للدخل .إذا تحسنت قنوات االتصاؿ لمسؤكلي الصندكؽ بالمديريات ،يمكن أف
تعالج ىذه المعلومات ضعلى مستول المحافظات لبد التحسن التدريجي لقاضعدة البيانات للمستفيدين.

معالجة احتياجات المستفيدين األساسية
 .2أشار المستجيبوف المشاركين في مناقشات مجموضعة التركيز ،كالمقاببلت كرسم خرائط الفقر كاستراتيجيات المواجهة أف التوجهات
المستقبلية للبرامج ينبغي أف تركز ضعلى مساضعدة المستفيدين لتلبية االحتياجات األكثر أساسية التي ال تزاؿ كسائلها خارجة ضعن إرادتهم
كفرصهم لمعالجتها .تختلف االحتياجات المحددة استنادا إلى خصائص السياؽ كالمجموضعة ،كما تمت مناقشتها في الباب .7
كبحسب رأم المستجيبين ،أف الفشل في تلبية ىذه االحتياجات كالتحديات يعني أف الناس لن يخرجوا من فخ الفقر ،حتى لو تتم زيادة
قيمة التحويل كيتم تقديم البرامج التكميلية األساسية في شكل توزيع المواد الغذائية كالتدريب ضعلى المهارات ،كاالئتماف  /المالي لبد
مشركضعات صغيرة مدرة للدخل .لهذا الغرض ،يجب ضعلى مسؤكلي الصندكؽ التنسيق مع غيرىم من مقدمي الخدمات االجتماضعية ،كال
سيما الوكاالت الحكومية ضعلى مستول المديرية (التعليم  ،الصحة ،المياه ،الخ لتحديد الثغرات في الخدمات (ضعلى سبيل المثاؿ
المتسربين من المدارس قد يكوف ناتج ضعن تغيب المدرسين ،مشاكل الصحة اإلنجابية قد قد تكوف لعدـ كجود القاببلت في
المجتمعات المحلية ،كما إلى ذلك) يمكن أف تساضعد في تحديد كمعالجة بعض مشاكل التي تحد من حقوؽ المستفيدين في التمتع
بمثل ىذه الخدمات .كىذا ينبغي أف يشمل أياا التنسيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية كالدكلية الذين يقدموف خدمات ىامة
ضعلى المستول المحلي .بالنظر إلى أف ىذا التنسيق قد يحتاج الى مزيد من الموارد البشرية كالمالية ضعلى الصعيد المحلي ،ال بد من
القياـ بو مع الدضعم الكامل من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية الوطني ،كالذين يجب أف يرضعى أياا التنسيق بين الوزارات المعنية.

فرص العمل/الدخل ك البرامج التكميلية
 .3تحسين فرص الحصوؿ ضعلى العمل من خبلؿ برامج متكاملة ،كغيرىا من المبادرات في القطاع العاـ أك الخاص للمستفيدين لتحسين
دخلهم كتعزيز فرصهم في التخرج من خبلؿ الحصوؿ ضعلى التدريب المهني كالمهارة كالدضعم لبد مشاريع ادرار الدخل ك التوظيف مع
المؤسسات العامة أك الخاصة ،كخاصة للشباب .بالنظر إلى التحديات التي تواجو اليمن ضعامة ،كضعلى مستول المحافظات أك
المديريات ،ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى مستول المديريات تعزيز الحوار مع غيرىا من الوكاالت الحكومية المحلية كالقطاع
الخاص كىياكل المجتمع المدني إليجاد المساحات حيث يمكن للناس المشاركة في األنشطة اإلنتاجية ،إما بالمشاريع الصغيرة أك
بالعمل اليومي .يرل المستفيدين أف مثل ىذه فرص تعتبر أكثر أىمية بكثير من الحصوؿ ضعلى التحويل النقدم الحالي من صندكؽ
الرضعاية االجتماضعية .كمع ذلك من المهم أف يتم تصميم ىذه البرامج التكميلية لتناسب الفقرا  ،كبما يظمن خصوصيات الجنسين
كالسياقات االجتماضعية كالثقافية.
 .4أشار المشاركوف إلى الحاجة إلى برامج راضعية لمشاريع صغيرة توفر لهم الدضعم كالمشورة حتى يتمكنوا من الوصوؿ إلى فرص أفال.
بالنسبة لهم ،فقد تم تصميم برامج التمويل األصغر الحالية للجماضعات النشطو اقتصاديا ،كلكن ليس للفقرا  ،كالمحتاجين إلى الدخل
إلطعاـ أسرىم .ك ينبغي ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى الصعيد الوطني تعزيز قدرة إدارة المستفيد كتوسيع دكرىا ليشمل تسهيل
كصوؿ المستفيدين إلى فرص التدريب الموجهة نحو السوؽ كالقطاضعين العاـ كالخاص التدريب ضعلى العمل ،كلعب دكرا المناصرة في
الدضعوة لمنح القركض لصالح الفقرا كتحديد الوسائل المناسبة للسداد دكف خصم أقساط من الدضعم.
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 .5صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،كبدضعم من الوزارات األخرل كالمؤسسات الوطنية المعنية كبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ،ينبغي
أف يقدـ مجموضعة من األنشطة التكميلية اإلضافية لزيادة تأثير التحويبلت النقدية ،مع التركيز ضعلى دكر المجتمعات المحلية كاألسر
كالث قافة في بنا المشاركة المجتمعية ،التماسك كاالندماج االجتماضعي ،كمساضعدة األسر الفقيرة لتخرج من براثن الفقر .من خبلؿ نظاـ
إلدارة الحاالت التي يمكن أف يقودىا مسؤكلوف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية (مع التعويض المناسب لدكرىم اإلضافي) ،كينبغي أف تشمل
ىذه األنشطة التوضعية كإسدا المشورة كالمساضعدة القانونية كالتعبئة ،كبرامج الممارسات السلوكية ،كاإلدماج االجتماضعي ،كالدضعوة
كالتشبيك بين ممثلي المستفيدين ىياكل  /لجاف  /المنظمات غير الحكومية بشأف القاايا التي لها تأثير ضعلى مصادر رزقهم (الجنس،
كالزكاج المبكر ،كالطبلؽ ،كالقاايا المتصلة ب التهميش ،القات ،االناماـ إلى الجماضعات المسلحة ،كاإلحباط ،كاالستغبلؿ الجنسي /
التحرش ،كما إلى ذلك) .ينبغي أف ياع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تدابير التطبيق العملي للتأثير ضعلى سياسات كإجرا ات الوزارات
المعنية كالمؤسسات األخرل.
 .6ينبغي لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى مستول المديرية تعزيز كدضعم المبادرات التي يقودىا المجتمع كالمشاركة المجتمعية ،كتعزيز
الركابط مع تنمية المهارات كأنشطة التدريب المهني في قطاضعات أخرل ،إلنشا بيئة صحية قوية لتمكين المستفيدين من إدرار الدخل
كالتخرج من برامج الحماية االجتماضعية.

طرؽ تقديم خدمات البرنامج
 .7يجب ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية الوطنية التحديد كالتعاقد مع الوسطا الذين سيقوموف بتقديم خدمات التحويبلت النقدية من
خبلؿ ضعملية مناقصة شفافة ضعلى أساس قدراتهم كآلية الوصوؿ ،مع شركط تعاقد كأحكاـ كاضحة ،تنفذ من خبلؿ المراقبة التي تقوـ بها
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كاالستفادة من نظاـ الشكاكل كالتظلمات .يجب أف تشمل األحكاـ كالشركط (كلكن ال تقتصر ضعلى) ما
يلي:


مواقع نقاط خدمات التسليم (مريحة كضعلى مقربة من المستفيدين) كأماكن انتظار (مظللة من الشمس كالمطر لاماف الكرامة
في حين أنها تراضعي الفوارؽ بين الجنسين)؛



معدؿ االنتظار (الطابور) كقت استبلـ الحوالة النقدية؛



قدرة الموظفين المطلوبة لتسليم الحواالت في الوقت المتفق ضعليو؛



توفير بدائل أك حلوؿ أخرل من قبل الوسيط لاماف التسليم في حالة توقف النظاـ ،الخ.

 .8ضعلى الحكومة المركزية اكشاؼ إمكانية إضعادة تنظيم كإضعادة ىيكلة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كأف تكوف منظمة مستقلة مثل الصندكؽ
االجتماضعي للتنمية .ذا لم يكن ذلك ممكنا في المدل القصير ،ثم إمكانية تحسين النظم المالية كاإلدارية لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية،
المركزية اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى ،كتعزيز الرقابة كالتقييم ،كتعزيز المسا لة كتقديم التقارير إلى الجهات المانحة ،كالتعلم من
التجربة الناجحة للصندكؽ االجتماضعي للتنمية.
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التنسيق كالعمل المشترؾ مع الفاضعلين الرئيسيين
 .9تقييم القدرات المؤسسية كاألدكار الحالية للوزارات ،كالمؤسسات الوطنية ،كالمنظمات الخيرية ،كالقطاع الخاص كالمنظمات غير
الحكومية الدكلية المعنية ضعادة في الحماية االجتماضعية ،كتحديد العبلقات بين ىذه الجهات المعنية كالجهات الفاضعلة الرئيسية األخرل،
مثل كزارة المالية ككزارة الخدمة المدنية .كىذا ينبغي أف يشمل ما يلي:
 تقييم الترتيبات المؤسسية الحالية كالتنسيق؛
 التعرؼ ضعلى نقاط الاعف كالثغرات ،ك
 اقتراح التوصيات لتنسيق الترتيبات كتعزيز القدرات كتوفير الحماية االجتماضعية الشاملة.
 .01ينبغي أف ال يصرؼ االنتباه ك الحماس المتزايد ضعلى التوسع في خدمات التحويبلت النقدية كتدخل كاحد لؤلسر الاعيفة من المشاريع
التي تمولها الجهات المانحة الحالية ،ضعن تعزيز أك تقويض نوضعية خدمات الحماية االجتماضعية.
 .00تنفيذ مبادرات بنا القدرات التي تمولها الجهات المانحة بالتشاكر الوثيق كالمشاركة النشطة من جانب اإلدارات ذات الصلة كموظفي
صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لاماف نقل المعرفة كالدراية كتعزيز استدامة المبادرات.
 .02صندكؽ الرضعاية االجتماضعية يحتاج إلى إنشا كصيانة نظاـ معلوماتي شامل ضعن نظاـ اإلدارة اإللكتركنية ضعلى الصعيد الوطني لتمكين
تسجيل كرصد جميع المستفيدين من برامج الحماية االجتماضعية .ىذا يتطلب الدضعم المالي من كزارة المالية ،فابل ضعن التعاكف من
ككاالت تنفيذ برامج الحماية االجتماضعية األخرل ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

12.3

انخطٕاد انزبنٛخ

كسوؼ تكوف نتائج ىذه الدراسة كتغذية راجعة في أشكاؿ مختلفة ضعلى مختلف المستويات ،بما في ذلك المجتمع كالمديرية كضعلى المستول
الوطني في ندكة للفاضعلين الرئيسيين في صنعا كالدكليين (في لندف ).بعد مناقشات مع الفاضعلين الرئيسيين ،ككبلىما من صندكؽ الرضعاية
االجتماضعية ،دفيد داخل اليمن كدفيد لندف ،سيتم تقديمها في مؤتمر محلي من أربع صفحات ،استنادا إلى التقرير الكامل كتسليط الاو
ضعلى النتائج الرئيسية كالتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة كالبرامج .كىذه الندكة المحلية ستكوف جاىزة للفعاليات الوطنية كالدكلية.
كفيما يتعلق بالمشركع البحثي العالمي ،سيتم إضعداد تقرير متكامل كتقرير خبلصة إلضعطا لمحة ضعامة ضعن النتائج كالتوصيات المتعلقة بالسياسة
العامة كالبرامج من دراسات الحاالت القطرية الخمس (اليمن كك ينيا كموزامبيق كاألراضي الفلسطينية المحتلة كأكغندا) كالرسم أياا ضعلى
خلفية استعراض األدبيات كالعمل الذم تم القياـ بو اإلثنوغرافية في كينيا كموزامبيق كأكغندا .كىذا سيكوف جاىزا في الوقت المناسب للنشر
الدكلي.
كأخيرا ،باالضعتماد ضعلى النتائج من جميع المنتجات المذكورة أضعبله ،كاألدلة المتوفرة كأدكات الرصد كالتقييم التشاركي ،كالوثائق األخرل ذات
الصلة كالمناقشات (ضعلى سبيل المثاؿ ضعلى القيمة المالية) ،كالتوجو لمشاركة المستفيدين في رصد كتقييم كتطوير برامج التحويبلت النقدية.
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 بارينتوس أ ،كنيرك زارازكا إـ (2100) "،تمويل الحماية االجتماضعية لؤلطفاؿ في سياقات األزمة ' ،استعراض سياسات التنمية :)5( 29.621-613

 باكلش بي ،نجوين مينو أتش تي ، ،فونج ثي ،ك فاـ بي تي (2101) ،األقليات العرقية الفقر في فيتناـ .كرقة العمل رقم . 069مانشستر :مركز الفقر المزمن للبحوث.

 باتولي أ ،آؿ الحورم إـ ،سيكويز إـ ،كلوفغرين إتش ،كباكرنك إـ (2102) "،تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية في اليمن :تقييم ".بحوثالسياسية كرقة ضعمل . 6103كاشنطن ،البنك الدكلي.

 بريزينقر سي ،انجليكر دبليو ،كإيكر أك(2100) ' ،دضعم البتركؿ في اليمن :االستفادة من اإلصبلح من أجل التنمية  ".كرقة مناقشة. 10170كاشنطنDC:. ،

 شيمنقوم إـ أ(2117) ' ،اإلنفاؽ العاـ كالحد من الفقر في االقتصاد القائم ضعلى النفط :حالة اليمن  ".كرقة مناقشة . 11710كاشنطن،DC:

مركز الفقر المزمن للبحوث) ( )2118كتقرير الفقر المزمن  :19-2118ىركب براثن الفقر .مانشستر :مركز البحوث المزمن الفقر.

 منظمات المجتمع المدني (الجهاز المركزم لئلحصا ) (' )2116المساكن كالمنشآت لعاـ  ". 2114صنعا  :منظمات المجتمعالمدني.
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 -ديفيرك اس ،ساباتس كيلر أر (2114) ' ،الحماية االجتماضعية التحويلية .كرقة ضعمل . 232برايتوف :معهد دراسات التنمية.

 دفيد كزارة التنمية الدكلية ( )2100مراجعات المنهجية في تنمية الدكلية :مبادرة لتعزيز األدلة سياسة مستنيرة .لندف :كزارة التنميةالدكلية.
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 ىيوماف رايتسوكتش (منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف) (" )2100كيف جئت إلى السماح تزكجت الفتيات الصغيرات؟ زكاج األطفاؿ في'اليمن .البحث التقرير .نيويورؾ :ىيومنرايتسوكتش.

 منظمة العمل الدكلية (منظمة العمل الدكلية) ( )2100مؤتمر العمل الدكلي ،الدكرة  ،2100 ،011التقرير السادس :الامافاالجتماضعي من أجل العدالة االجتماضعية كالعولمة العادلة .السادسة البند ضعلى جدكؿ األضعماؿ .جنيف :منظمة العمل الدكلية.

 منظمة العمل الدكلية (منظمة العمل الدكلية) (" )2118برنامج القطرية للعمل البلئق :اليمن ( ،)2101-2118متوفر في :http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/yemen.قوات الدفاع

الشعبي.

 جونز اف ،كشاىرخ تي (2102) ' ،مسارات الحماية االجتماضعية :تشكيل نتائج العدالة االجتماضعية األكثر تهميشا لآلخر كاآلف -2105'.مبلحظة الخلفية .لندف :معهد التنمية ما كرا البحار.

 -جونز اف ،كسومنر أ ،فقر األطفاؿ ( )2100كالقرائن كسياسة :تعميم لؤلطفاؿ في التنمية الدكلية .لندف :الصحافة السياسات.

 جونز اف ،ىاربر سي ،كاتسوف سي (2101) ،كانطبلقا من الفقر المزمن للبنات :حفز التغيير التنمية من خبلؿ بنا المؤسساتاالجتماضعية فقط .مانشستر:

جونز اف ،صامويل اؼ ،جيسبام اؿ ،كبريسلر مارشاؿ ام (2100) ،إضعادة النظر في التحويبلت النقدية في تعزيز صحة األـ:
الممارسات الجيدة من البلداف النامية .لندف: ODI.

 كبير اف (2110) " ،موارد الوكالة ،اإلنجازات :تأمبلت في قياس تمكين المرأة ' ،في مناقشة تمكين المرأة  -النظرية كالتطبيق .ستوكهولم :سيدا.

كبير اف (2101) ،األىداؼ اإلنمائية لؤللفية توفر طريقا لتحقيق العدالة االجتماضعية؟ تحدم ضعدـ المساكاة المتقاطعة .برايتوف : IDS
كصندكؽ تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية.

 -ماريوت أ ،كغودينغ ؾ (2117) ،المساضعدة االجتماضعية كاإلضعاقة في البلداف النامية .برايتوف :سايتسيفرالدكلية.

 ماركوس آر ،برزنيتو بي ،كولين أم ،جونز اف(2100) " ،األطفاؿ كالحماية االجتماضعية في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا :ضعملية رسمالخرائط ،كرقة العمل 335.لندف ،: ODIمتوفر في: http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp-
335_children_social_protection_mena_FINAL.pdf.

 ميتس آر(2114) " ،اإلضعاقة كالتنمية ".كرقة معلومات أساسية أضعدت لئلضعاقة كالتنمية االجتماع جدكؿ أضعماؿ البحوث ،كاشنطن،DC ،06نوفمبر تشرين الثاني.
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 كزارة الصحة (" )2116الدراسة االستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات .رصد حالة النسا كاألطفاؿ  ".صنعا  :كزارة الصحة.مولينو اـ (2117) ،التغيير كاالستمرارية في الحماية االجتماضعية في أمريكا البلتينية :األمهات في خدمة الدكلة؟ جنيف :
UNRISD.

 مولينو اـ (2119) ،التحويبلت النقدية المشركطة :مسار 'لتمكين المرأة؟ مسارات رقة العمل Susses. ISBN: ،. IDS5978 0 85864 562 X (http://www.pathwaysofempowerment.org/PathwaysWP5website.pdf.

 -مونت دم (2116) " ،ىذه ىي حياتي  -الحياة مع اإلضعاقة في اليمن :دراسة نوضعية .تركندىايم: SINTEF.

 -كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي) (" )2102البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار كالتنمية ". 2104-2102صنعا .

 مور ؾ (2115) " ،التفكير حوؿ الفقر الشباب من خبلؿ ضعدسات الفقر المزمن من الفقر دكرة الحياة ،كالفقر بين األجياؿ ".كرقة ضعمل. 57مانشستر:

 منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ( )2100كجهات نظر حوؿ التنمية العالمية  :2102التماسك االجتماضعي في ضعالم التحوؿ .باريس : أكسفورد السياسات اإلدارية (" )2100استشارات لدضعم منظمة رضعاية كصندكؽ تأىيل المعاقين .أككسفورد: OPM. -بركماف " ) (2100اليمن صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بعثة المراقبة ' ،متوفر في :

http://www.proman.lu/index/projects/projects_reference_347.

 رضوم اس ،أرزا سي ،بركنستين ام  ،كوؾ اس ،كغولدنغ ؾ (2102) ،المتوازف جنسانيا آثار العولمة :العمالة كالحماية االجتماضعية .جنيف :

 ساباتس ركؿ آر ،كايت اـ (2113) " ،الهجرة كالحماية االجتماضعية :كرقة مفهوـ  '.العمل  T2الورؽ .برايتوف: IDS. -منظمة العالم اآلمن (' )2102تجاكز الوضعود :تصورات كأكلويات كمشاركة الشباب في اليمن تمر بمرحلة انتقالية  ".البحث التقرير.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) (a) '2100مشركع كثيقة البرنامج القطرم لليمن (). 2105-2102صنعا .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) (b) "2100التقييم القطرم المشترؾ .جمهورية 'اليمن .صنعا  :برنامجاألمم المتحدة اإلنمائي.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) (c) 2100تقرير التنمية البشرية .نيويورؾ :برنامج األمم المتحدةاإلنمائي.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) (' )2102مؤشرات التنمية البشرية ". 2100-2112 :نيويورؾ:برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) كجمهورية اليمن ' )(2101الوطني الثاني تقرير أىداؼ التنمية األلفية،اليمن .صنعا  :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كجمهورية اليمن.

 المفوضية (مفوض االمم المتحدة السامي لشؤكف البلجئين) ( )2100ضعمليات القطرية للمفوضية '-2100الشخصي اليمن .تحديثاالستئناؼ العالمية .جنيف :المفوضية.

 -اليونيسيف (صندكؽ األمم المتحدة للطفولة) (" )2101تقرير اليونيسيف السنوم لليمن" ،متوفر في :

http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_COAR_2101.pdf.

 اليونيسيف (صندكؽ األمم المتحدة للطفولة) (" )2100اليمن : MENAالشخصي المساكاة بين الجنسين ،كضع الفتيات كالنسا فيمنطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا ".نيويورؾ :اليونيسيف.

 اليونيسيف (صندكؽ األمم المتحدة للطفولة) (' )2102اإلحصائيات المتعلقة باألطفاؿ الفقر :اليمن .نيويورؾ :اليونيسيف. برنامج األغذية العالمي (برنامج األغذية العالمي) (" )2101اليمن :مسح شامل لؤلمن الغذائي ".ركما :برنامج األغذية العالمي. -البنك الدكلي (" ) 2112الفقر كالتحويبلت في اليمن ،كالبنك الدكلي الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا سلسلة أكراؽ العمل.
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 -البنك الدكلي (' )2117مسح ميزانية األسرة  ".صنعا  :البنك الدكلي.

 البنك الدكلي (" ) 2119كثيقة المشركع الطوارئ ضعلى األغذية االتحاد األكركبي أزمة مرفق االستجابة السريعة كبموجب برنامج الغذاالعالمي في االستجابة لؤلزمات في مقدار  07.5مليوف يورك لجمهورية اليمن لتعزيز السبلمة المشركع الطارئ صافي االجتماضعي ".رقم

التقرير-YE. 51331 :اإلنساف كحدة تطوير القطاع .الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا .كاشنطنDC: ،البنك الدكلي.

 -البنك الدكلي (" )2101كثيقة معلومات المشركع ' ،كتقييم المرحلة :اليمن  -صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.

 البنك الدكلي (' ) 2100حالة التنفيذ كالنتائج :اليمن ،صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مشركع الدضعم المؤسسي " ،متوفر في:البنك الدكلي (a) "2102نظرة ضعامة الدكلة :اليمن .كاشنطنDC: ،البنك الدكلي.

 البنك الدكلي (b) "2102الجمهورية اليمنية  -المشترؾ التقييم االجتماضعي كاالقتصادم ،كالمجلد . 0 '.كاشنطنDC: ،البنكالدكلي.

 'إضعادة الهيكلة المعتمدة في حاالت الطوارئ األماف االجتماضعي تعزيز صافي  (ECاألغذية مرفق المنح) مشركع كاألكركبية أزمة الغذااالتحاد االستجابة السريعة مرفق اتفاقية المنحة) ، (TF195879بمبلغ  07511111يورك 0 ،مارس '2102البنك الدكلي

(c). 2102رقم التقرير-YE. 66736 :كاشنطنDC: ،البنك الدكلي.

 البنك الدكلي ،الحكومة اليمنية (الحكومة اليمنية) كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (برنامج االمم المتحدة االنمائي) (" )2117تقييمالفقر في اليمن ".صنعا  :البنك الدكلي ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كالحكومة اليمنية.

 زينة دم (2101) " ،للتحويبلت النقدية المشركطة في اليمن مخطط) ، (CCTSYمحافظة الحديدة ،تقرير التقييم النوضعي ".مشركع.

10

انًشفمبد
انًشفك  :1سعى رخطٛط ٙيزكبيم اإلطبس انًفبًْٙٛ
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انًشفك  :2يٕالغ رُفٛز انذساعخ
مدٌرٌة زبٌد  ،محافظة الحدٌدة
مؤشرات زبٌد الرئٌسٌة
 نسبة الفقراء مئوٌة لسٌّئ1.36 : فجوة الفقر1.1 : كثافة الفقر1.131 : عدد تقدٌري للفقراء561155 : عدد تقدٌري للفقراء فً فجوة الفقر:151511
 تقدٌر الناس المتأثرٌن بكثافة الفقر6117 : معدل التعلٌم (الذكور)%31 : معدل التعلٌم (النساء)%53.56 : معدل االلتحاق بالتعلٌم االساسً (الذكور):%11
 معدل االلتحاق بالتعلٌم االساسً (النساء):%74.4
المصدر:
 .1تقٌٌم الفقر 2111
 .2تعداد السكان 1114

مدي31رٌة القاهرة – جزء من مدٌنة تعز
مؤشرات القاهرة الرئٌسٌة
 نسبة الفقراء مئوٌة لسٌّئ1.16 : فجوة الفقر1.14 : عدد تقدٌري للفقراء231111 : عدد تقدٌري للفقراء فً فجوة الفقر:51115
 -تقدٌر الناس المتأثرٌن بكثافة الفقر2121 :

المصدر:
 .3تقٌٌم الفقر 2111
 .4تعداد السكان 1114

20

انصٕس :ثببج بجبش

13

انًشفك  :3يصفٕفخ انؼًم انًٛذاَ ٔ ٙنًسخ يٕخضح
لمحة موجزة
األدكات
الفقر

كاستراتيجيات

مديرية زبيد  -محافظة الحديدة
تم ضعملو في البداية ،بعدد  01مشاركين

تم ضعملو في البداية ،بعدد  02مشارؾ

التعامل رسم الخرائط



رسم الخرائط



 2غير مستفيدين كبار ذكور.





 2مستفيدين الشباب ذكور



 2مستفيدات شباب أناث



 3شباب غير مستفيدين ذكور



 2غير مستفيدات شباب أناث



 4موظفات من الصندكؽ مديرية القاىرة بتعز

مناقشات مجموضعة



مستفيد ذكر كبار ()0



مستفيد ذكر كبار ()0

 8مجموضعة نقاش 65 ،مشارؾ 33 ،رجل ك

التركيز



مستفيدات الكبار ()0



مستفيدات الكبار ()0



شباب ذكور غير مستفيدين ()0



شباب ذكور غير مستفيدين ()0

 32امرأة ،ك  36في الحديدة 29 ،في تعز.



شباب إناث غير مستفيدات ()0



شباب إناث غير مستفيدات ()0

مقاببلت مع المدلين



 0قائد مجتمعي المجلس المحلي



 0منفذ – مدير فرع الصندكؽ في مديرية

 9مقاببلت مع المدلين الرئيسيين للمعلومات

الرئيسيين للمعلومات



0منفذ مدير فرع الصندكؽ في

القاىرة

ضعلى المستول المحلي بما في ذلك 2 :قادة

ضعمل معا

(المجموع 4( )8
لكل موقع)



 2مستفيدات كبار أناث.

 2تمارين (0في كل موقع) ( 0مع الرجاؿ ك0

 2غير مستفيدات كبار أناث.

المؤسسية

 3مستفيدين كبار ذكور.

مديرية القاىرة  -محافظة تعز

ضعدد أدكات البحوث  -لكل موقع
مع النسا ) مع مشاركين من مختلف الفئات بما
في ذلك:
 22شخصا 02 ،امرأة،
01رجاؿ ،كبار  ،00الشباب ،00
المستفيدكف  ،9غير المستفيدين 03

 36مستفيد  /بالغين بما في ذلك  08رجل ك
 08امرأة 29 ،غير مستفيد بينهم  05من
الذكور شباب 04 ،شابات

ضعلى مستول المجتمع
المحلي (4( ،)8في
كل مديرية)

منطقة زبيد



 0ناشط شبابي كقائد إحدل المنظمات غير



 0قائد شبابي ذكر ناشط



 0قائدة شبابية المنظمات غير

المهمشة ،كىي منظمة غير حكومية لمجتمع

الحكومية في زبيد

المهمشين

اجتماضعي

الحكومية لحقوؽ الشباب





 0قائد مجتمعي (ضعاقل)



 0ناشط شبابي من الفئات

المجتمع 2المنفذين
 5قادة شباب من الجمعيات كالمنظمات غير
الحكومية ( 2إناث ك  3ذكور 2-يعملوف مع
الفئات المهمشة)

 0ناشطة شبابية ضعاوة نشطة في مختلف
المنظمات النسائية غير الحكومية

مقاببلت معمقة



ذكر شباب  -األسرة مستفيدة



ذكر كبير مستفيد

 04مقابلة معمقة8 ،مع النسا  6 ،مع رجاؿ ك

 5في كل موقع



ذكر كبار  -غير مستفيد



 2كبار الذكور غير المستفيدين

 8مع الشباب 6 ،مع الكبار 5 ،غير

(أجمالي 01مقاببلت)



ذكر  -كبار مستفيد



إناث كبار مستفيدات



 2إناث شباب  -مستفيدات



إناث شباب غير مستفيدات



إناث كبار غير مستفيدات



 2إناث شباب أسرمستفيد ة



إناث كبار مستفيدات



الذكور البالغين – المستفيدين

المستفيدين 9 ،المستفيدين  /من األسر
المستفيدة ضعلى النحو التالي:
 2ذكور مستفيدين شباب ك  3بالغين ذكور غير
مستفيدين 0 ،مستفيد كبار من الذكور2 ،
مستفيدات كبار  4إناث المستفيدين الشباب ،
 0إناث كبار غير مستفيدات 0 ،إناث شابات
غير مستفيدات

قصص الحياة:



ذكر الشباب – المستفيدين




الذكور البالغين – المستفيدين

الذكور الكبار المستفيدين
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المجموع  9قصص حياة 8 ،مع المستفيدين،



اإلناث الكبار المستفيدات



 2أناث المستفيد الشباب

 0غير المستفيدين 4 ،ذكور ك  5إناث4 ،



أناث الشباب المستفيدات



الشباب غير المستفيدات إناث

أشخاص بالغين 5 ،الشباب

دراسات الحالة:
المجموع  0( 2لكل
موقع)


إناث الكبار المستفيدات



الشباب الذكور غير المستفيد



مراقبة التسليم  /تسجيل الحدث



مكتب الصندكؽ ،الموظفات كقت العمل



مكتب صندكؽ الرضعاية



رصد الصراضعات بين كسيطة من اإلناث



المجموضعة المهمشة من الشباب

كالعمبل كموظفين الصندكؽ (كسيطة بين

منازلهم كاالناماـ إليهم في الوقت

األسر الفقيرة كمصادر الرضعاية االجتماضعية،

 2دراسات الحالة ( 0ذكر غير مستفيد0 ،
إنثى مستفيدة)

المبلحظة:

الذم يعملوا كحمالين

كيشمل أنواع االستغبلؿ)

مقاببلت مع المدلين

االتحاد األكركبي ،كزارة التنمية الدكلية ،كالبنك الدكلي ،كاليونيسيف ،ضعلى المستويين الوطني

الرئيسيين للمعلومات

كالمحافظة كالرضعاية كمكتب منظمة أككسفاـ الحديدة ،كالصندكؽ ضعلى مستويات المحافظة كالمستول

ضعلى المستول الوطني

الوطني

8

(المجموع )8

المجموع

 032مشتركا في المجموع

مصفوفة العمل الميداني
األدكات
رسم خرائط الفقر

متى ككيف
فى البداية

مع من

مديرية القاىرة-تعز

مديرية زبيد-الحديدة

المخطط:

رسم الخرائط ىل الفقر كاستراتيجيات المواجهة

رسم الخرائط ىل الفقر كاستراتيجيات

2تمارين ( 0في كل موقع) (0

معان مع رسم خرائط مؤسسي مبسط في البداية،

المواجهة معان مع رسم خرائط مؤسسي مبسط

التعامل

الذكور كاإلناث  0( )0في

مجموضعة ذكور كاحدة بسبب المعايير الثقافية،

في البداية ،مجموضعة ذكور كاحدة بسبب

رسم الخرائط

الحديدة ك 0في كتعز)

 01في المجموع

المعايير الثقافية،

المؤسسية (نسخة

(فصل مجموضعات الذكور

مبسطة)

كاإلناث)  01-8أشخاص،

* المستفيدين الكبار من الذكور ،3

المستفيدين من البرنامج كغير

* الكبار الذكور غير المستفيدين2

* المستفيدات الكبار،2

المستفيدين مع ضماف تمثيل

* المستفيدكف الشباب ذكور2

* الكبار اإلناث غير مستفيدات 2

الشباب

* شباب غير ذكر غير المستفيدين3

* المستفيدات الشباب أناث2

كاستراتيجيات

 02في المجموع

* الشباب غير اإلناث غير مستفيدات2
* 4موظفات من فرع الصندكؽ في مديرية
القاىرة
تم ضعمل : 2تمارين (0في كل موقع) ( 0ك  0مع الرجل مع المرأة) مع المشاركين من مختلف الفئات بما في ذلك 22 :شخصا 02 ،امرأة ك  01رجاؿ ،كبار
 ،00الشباب  ،00المستفيدكف  ،9غير المستفيدين 03
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مناقشات

بعد تحديد

مجموضعة التركيز

المجتمع ،كمنذ

المجموع 4( 8

ذلك الحين

لكل موقع)

فصاضعدا.

مع التأكد من أف

المخطط:
*  2أشخاص (مجموضعتي
الذكور كاإلناث منفصلتين)
*  2الشباب (مجموضعتي



المستفيدين الكبار ذكور ()0



المستفيدات الكبار أناث ()0



الشباب الذكور غير المستفيدين ()0

الشباب اإلناث غير المستفيدات ()0





ذكور ()0


المستفيدات الكبار أناث ()0



الشباب الذكور غير المستفيدين ()0



الذكور كاإلناث منفصلتين)

المستفيدين الكبار

الشباب اإلناث غير المستفيدات ()0

الحوار في
المنطقة التي يقيم
فيها الفقرا /
كثافة المشاركين
في البرنامج
تم ضعمل 8 :مجموضعات مناقشات ،شارؾ فيها  65مشارؾ  33من الرجاؿ 32 ،من النسا  36 ،في الحديدة 29 ،في تعز  36 (.مستفيد  /بالغين بما في
ذلك  08رجبل 08 ،امرأة) ( 29غير المستفيدين بينهم  05من الذكور الشباب 04 ،الشابات).
مقاببلت المدلين

خبلؿ العمل

الرئيسيين

الميداني (في حين

للمعلومات ضعند

أف أضعاا الفريق

مستول المنطقة

اآلخرين يقوموف

(المجموع 4( )8

بعمل المجموضعات

في كل موقع)

المخطط:


المنفذين الصندكؽ0-



قائد مجتمعي  /المجلس
المحلي



موظفين الصحة



 0قائد مجتمعي المجلس المحلي،



0المنفذة – مدير فرع الصندكؽ في
زبيد





مديرية القاىرة


 0قائد شبابي مجتمعي الذكور بالموقع
0قائدة شبابية المرأة المنظمات غير



 0المنفذ  -مدير فرع الصندكؽ في
0ناشط شبابي كقائد إحدل المنظمات
غير الحكومية لحقوؽ الشباب



0ناشط شبابي من الفئات المهمشة،



قادة مجموضعة نسائية

الحكومية

كىي منظمة غير حكومية في مجتمع



القادة الشباب

في زبيد

المهمشين



الزضعما الدينيوف /



المنظمات غير الحكومية

0ناشطة شبابية من اإلناث ،مدربة في

شئوف الشباب ضعاوة ناشطة في
مختلف المنظمات النسائية غير
الحكومية.

تم ضعمل 9مقاببلت مع المدلين الرئيسيين للمعلومات ضعلى المستول المحلي بما في ذلك( :قادة المجتمع  ،2المنفذين  ،2القادة الشباب من الجماضعات أك
المنظمات غير الحكومية  2( ،5إناث ك  3من الذكور 2-يعملوف مع الفئات المهمشة
المقاببلت

بعد تحديد

المخطط:

المعمقة،

المجتمع .كمنذ

 5ذكور ك  5إناث كزضعوا ضعلى

المخطط لها

ذلك الحين

أساس ضعازب /متزكج موظف/

()01

فصاضعدا.

غيرموظفين شباب  /الكبار /

مجموع ما نفذ

تم اختيار

المهمشين المشردين داخليا /؟

7( 04في كل

المقاببلت المعمقة

المستفيدين كغير المستفيدين،

موقع)

من أفقر األسر كفقا

بما في ذلك المستفيد السابق

لترتيبات الفقر

لمعرفة ما إذا حصل أم تغير

الخاصة ،انظر

ناتج ضعن التحويل

أضعبله ،تم استخدـ

تم ضعمل:

معايير تصنيف

 04مقابلة معمقة8 ،مع النسا ،

الفقر المقدمة من

 6رجاؿ ك  8مع الشباب 6 ،مع

المجتمع في اختيار

الكبار 5 ،مع غير المستفيدين،

المستجوبين

 9مع المستفيدين

الذكور:




الذكور :

ذكر شاب 25 ،سنة ،يمثل أسرة



مستفيدة ،ضعاطل ضعن العمل ،أمي ،يرأس

متزكج كلو أطفاؿ ،كالدتو ما زالت تعيش

األسرة بعد اختفا كالده الذم حصلت لو

معو ،ال يوجد لديو منزؿ في اآلكنة

مشاكل صحة ضعقلية.

األخيرة يعيش في منزؿ كالد زكجتو ،غير

ذكر بالغ

قادر ضعلى العمل بسبب حادث في

 ،يعمل مدرسا ،لو  01أطفاؿ ،ال يقدر

المصنع حيث كاف يعمل منذ ضعدة

أف يساضعدىم ضعلى مواصلة تعليمهم،من

سنوات.

التحديات صعوبة توفير الطعاـ كالمبلبس



للعائلة.

ذكر ،بالغ غير مستفيد ،أمي ،متزكج
كلديو  5أطفاؿ ،من الفئات المهمشة،

مستفيد من الذكور الكبار ،لديو العديد

يعمل ضعلى دراجة نارية ،يعيش في منزؿ

من المشاكل الصحية المزمنة ،ضعاطل ضعن

كاحد صغير مع كالديو كأخوتو اآلخرين

العمل ،ال يستطيع العمل

الذين متزكجوف كلديهم أطفاؿ أياا.





ذكر الشباب المستفيد  27 ،سنة،

اإلناث:
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ذكر ،غير مستفيد 28 ،سنة ،متزكج كلو

شابة 25 ،سنة ،أمية ،مسجلة كمستفيد

 5أطفاؿ ،تخرج من الجامعة كضعاطل

ببطاقة كالدتها ضعلى الرغم من أنها ال

ضعن العمل ،ال يستطيع أف يعمل بسبب

للمقاببلت المعمقة

ضعلى النحو التالي:

تعيش مع كالدتها كال تحصل ضعلى دضعم

إصابة جرا أحداث األزمة السياسية

2المستفيدكف الشباب الذكور

منها،مطلقة ،استأجرت منزؿ لها

األخيرة ،يعاني من ضعدـ القدرة ضعلى

كألكالدىا  ،2ليس لديهم موارد أخرل

تحمل إيجار منزلو.

3الذكور البالغين غير مستفيدين

ضعدا 311 :لاير  0.5 /دكالر أمريكى فى

0المستفيدين الكبار الذكور
2المستفيدكف اإلناث البالغات
 4الشباب المستفيدات اإلناث
0غير مستفيدة كبار إناث
0غير المستفيدات الشابات



اليوـ من زكجها السابق من بعد قاية

أنثى ،مستفيدة ،أمية  51سنة ،أرملة،

أثيرت في المحكمة .بدا ابنها األكبر

لها  6أطفاؿ ( 3بنات ك  3أكالد،

بمساضعدتها بالعمل في مطعم قريب

كاحد منهم يعاني من آالـ العمود

أنثى مستفيدة 27 ،سنة ،أمية ،من

أخوىا الذم تعطل بسبب حادث

للحصوؿ ضعلى األجر اليومي.


الفقرم ،باإلضافة إلى أطفالها تعيش مع

الفئات المهمشة ،تزكجت في كقت

سيارة ،كلو زكجة ك  3أطفاؿ .كلهم

مبكر ،تطلقت كتعمل ضعلى رضعاية  6من

يعيشوف في منزؿ صغير.

أطفاؿ لها ،تعيش في كوخ من األغطية



الببلستيكية كأكراؽ أشجار النخيل،
كتعتمد ضعلى الدخل من التسوؿ إلطعاـ

يعاني من مشاكل الصحة العقلية .لديها

كاحدة منذ ضعاـ  2118من الصندكؽ.

 5أخوات لها ،جميعهم بالمدارس،

 3بنات كتقوـ أياا برضعاية  6إخوة ك

أنثى ،كبيرة غير مستفيدة 31 ،سنة،

كباإلضافة إلى ذلك أنها تستايف

ضعازبة ،تعيش مع شقيقها كضعائلتو الفقيرة

كالدتها المرياة بالسرطاف.

الكبيرة ،كحصلت ضعلى تدريب كمدرسة



شابة غير مستفيدة. 26 ،سنة .تعمل
بعد التخرج من الجامعة ،مطلقة كزكجها

أطفالها ،الشباب تلقت تحويل لمرة



اإلناث:



شابة  21سنة ،ضعازبة ،من ضعائلة

بعد الثانوية ،كتوظفت كىي الشخص

مستفيدة ،تعيش مع كالديها ،ك01

الذم يرضعى األسرة كيلبي احتياجاتها.

اخوة كأخوات ،كابن أخ 2 ،من أشقائها

تعانوف من المطالب العالية لؤلسرة مقارنة

لديهم مشاكل الصحة العقلية أحد

مع مستول الدخل

أشقائها تزكج أياا في نفس المنزؿ

أنثى ،كبيرة ،مستفيدة  40سنة ،ضعازبة،

كلديو  01أطفاؿ.

تعيش كحدىا ،متعلمة ،كانت تعتمد فقط



ضعلى يعتمد ضعلى 6111لاير =

شابة يتيمة 06 ،سنة ،كالدتها ىي

المستفيدة كتحصل ضعلى  02111لاير
كل  3أشهر $ 55 ،تعيش مع أمها ك

027.5من الصندكؽ كل  3أشهر ،كفي
اآلكنة األخيرة أصبحت تحصل ضعلى

 01اخوة كأخوات في منزؿ صغير جدا

 02111لاير  55 /دكالر كوصية من

من  3غرؼ .تزكج أحد أشقائها كيعيش
معهم في نفس المنزؿ مع زكجتو

شقيقها الراحل.

كأطفالو .ىذا األخ األكبر كزكج أختها
يدضعموا أمها في نفقات المعيشة كبعض
الموارد القليلة من أىل الخير من كقت
آلخر .كىي نشطة في فريق المدرسة
الموسيقى كلكن يجد صعوبة في تغطية
احتياجاتها للمبلبس الجيدة ،كالنقل إلى
المدرسة ،كالغذا في المدرسة كالغذا

ضعلى مستول األسرة .تفتقد إلى األياـ
الخوالي قبل كفاة ابيها حيث أصبح

العنف في المنزؿ ضعلى أساس يومي بين

اإلخوة كاألخوات .تريد كل فرد من
أفراد األسرة أف يكونوا سعدا .
قصص الحياة

استكشاؼ تجربة

المخطط:

الذكور

متعمقة للحياة ،ضعن

0أرملة مع أطفاؿ



الذكور
ذكر ،بالغ 27 ،ضعاما ،يمثل ضعائلة

مستفيدة ،استلم تحويل نقدم لمرة
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ذكر ،مستفيد ،بالغ 41 ،سنة ،لو 01
أطفاؿ ،يعمل باألجر اليومي 4 ،من

األشخاص الذين

0مطلقة مع أطفاؿ

كاحدة فقط منذ ضعاـ  ،2118فقير

األطفاؿ مصابين بالثبلسيميا ،كيحتاجوف

يعانوف من المخاطر

0مع أك بدكف أطفاؿ

للغاية ،من الفئات المهمشة ،أمي ،تزكج

لنقل الدـ كالدكا الذم يتطلب تكاليف

كالاعف،

 0ذكور  /إناث تعمل كليا أك

في كقت مبكر ،لو  5أطفاؿ ،ضعاطل ضعن

ال يقدر ضعلى تحملها.

استراتيجيات

جزئيا

المواجهة ،ككيف

 0ذكر مهاجر من المهمشين

تغيرت حياتهم

العمل ،ليس لو بيت ،يعيش مع أمو في




ذكر ،بالغ ،ضعاطل ،مستفيد 31 ،سنة،

كوخ صغير ،بطاقة المستفيدين ألمو.

من الفئات المهمشة ،ضعاد إلى المدرسة

ذكر ،شاب 22 ،سنة ،يمثل أسرة

بعد انقطاع لعدة سنوات ،كىو اآلف فى

مستفيدة ،ضعاطل ضعن العمل ،طالب

الصف العاشر ،كيعيش في منزؿ

نتيجة للتحويل

تم ضعمل:

جامعي ،من التحديات ارتفاع األسعار،

متواضع مع شقيقو المتزكج كلديو

النقدم

المجموع  9قصص حياة8 ،

كارتفاع تكاليف الصحة كالتعليم

أطفاؿ ،لديو أياا  4إخوة آخرين

كالمبلبس.

يعيشوف في نفس المنزؿ كأياا كلهم

مع المستفيدين 0 ،مع غير
المستفيدين 4 ،ذكور ك 5
إناث 4 ،أشخاص بالغين ك 5

اإلناث:


أنثى مستفيدة ،ضعيفة 37 ،سنة ،مطلقة
بعد الزكاج ضعدة مرات ،لديها اآلف 3

شباب

ضعاطلين.
اإلناث:


بنات ككلد،تدضعم بناتها في تكاليف

تخرجت من المدرسة الثانوية ،تعيش مع

التعليم الجامعي من خبلؿ الدضعم المقدـ

ضعائلتها ،توفى كالدىا الذم كاف يوفر

من الصندكؽ كدخلها القليل من بيع

الخبز لؤلسرة في حادث سيارة ،ضعائلتها

العطور المحلية الصنع كالمنتجات

أسرة فقيرة جدا ،تعودت ضعلى العمل

الغذائية .معركؼ جدا بأنها قوية في

كمتطوضعة في جمعية رضعاية ذكم

ردكدىا ضعلى أم اتهامات أك التحدث

االحتياجات الخاصة ،كالتي كانت جيدة

ضدىا نتيجة لكونها ال تخاع لمعايير

جدا بالنسبة لها للتفاضعل مع غيرىا من

التقاليد المجتمعية التي تحكم ضعلى المرأة

الرغم من أنها كانت تعتمد ضعلى ساؽ

انها تعتقد انها إذا احتفظت بالصمت

ضعدة أشهر كسرت ساقها ،كنتيجة لذلك

كالخجل ،لن تتمكن من التحرؾ بحرية،

ىي قاضعدة فى المنزؿ ،لم تمارس أم

كتوفر سبل الحياة ألطفالها ".

كظيفة كال يوجد لديها بدائل دخل لها

كجز من المجتمع المحافظ .كقالت



أنثى24 ،سنة ،مستفيدة معاقة جسديا،

كاحدة فقط في التنقل كمع ذلك منذ

أنثى ،مستفيدة 21 ،سنة مدرجة في
بطاقة الصندكؽ الخاص بوالدتها ،من

كلعائلتها ،كتشعر بالوحدة كاليأس.


إنثى25 ،سنة ،غير مستفيدة كالديها

مجموضعة مهمشة ،أمية ،تركت زكجها

منفصلين ،تخرجت من الجامعة ،تعيش

كتزكجت في منطقة أخرل ،تتابع في

مع كالدتها ،ك  2اخوة  ،ك  4أخوات،

المحكمة للحصوؿ ضعلى ضعملية الطبلؽ،

تقاضعدت كالدتها بعد أف كانت تعمل

ليس لديها مكاف للعيش مع  2بناتها،

كعاملة نظافة في مكتب كزارة الشؤكف

أنها تعيش مع كالدتها كتعتمد ضعلى

االجتماضعية في تعز ،ال يوجد لدل

األسرة مصدر دخل آخر غير المبلغ

التسوؿ ،تحصل كالدتها من الصندكؽ

المحدكد من بدؿ التقاضعد.

ضعلى  9111لاير (.)42 $


أنثى45 ،سنة ،مستفيدة ،تخلى ضعنها
زكجها قبل  00ضعاما كلم يطلقها ،تم

تجاىلها من قبل زكجها مع 8أطفاؿ

لها ،لديها مشاكل صحية خطيرة (الكبد
كالكلى) ،ال يوجد لديها مكاف للذىاب

في أضعقاب مشكلتها مع زكجها ،ضعاشت

في منزؿ صغير جدا ينتمي إلى أخيها .
خبلؿ السنتين الماضية يحاكؿ شقيقها
مغادرتها المنزؿ مع أكالدىا ،بدأ يقطع

ضعليها المياه ،كليس لديها دخل آخر

غير المساضعدة من الصندكؽ ك قليل من

12

الماؿ من االبن األكبر الذم بدأ العمل
في نوع بسيط من النشاط باألجر
اليومي.
دراسات الحالة

أرملة شابة أك امرأة مطلقة لها

أنثى:

المجموع 2

األطفاؿ (لفهم مدل تعرض



(0لكل موقع)

األطفاؿ للخطر)

الحالة :0

ذكر:


أنثى ،أرملة 28 ،سنة ،لها  4بنات ،كاف
زكجها يعاني من مشاكل الصحة العقلية،

أضعمى جزئيان ،كيعاني من تشوىات خلقية

كانت تعتمد بشكل رئيسي ضعلى دضعم

الشباب ،ذكر ،من األخداـ

فى الصدر ،ملتزـ بإنها دراستو

الرضعاية االجتماضعية ،كأحيانان دضعم خيرم

العاطلين ضعن العمل  /يعملوف

الجامعية ،متطوع مع جمعية للمعاقين

من بعض األفراد ،كقالت انها لم تحصل

أضعماؿ دنيا،

بصريان ،يعمل في جلب العمل الخيرم

ضعلى الدضعم خبلؿ ىذا العاـ ،ككضعدت

للمعاقين ،لديو  5أخوة آخرين كالذين

يالحصوؿ ضعلى تغيير البطاقة حتى تتمكن

يمكن أف تكوف قاايا المساكاة

يعانوف أياان من العمى الجزئي .كالده

من الحصوؿ ضعلى الدضعم نفسو مرة

بين الجنسين مختلفة من موقع

أخرل ،تعيش مع أكالدىا في منزؿ صغير

آلخر.

كأخوه األكبر يعانوف من مشاكل صحية

جدا مستأجرة غرفة  ،0ال توجد أم

ضعقلية ،كال يوجد لهم مسكن ،كيسكنوف

مساحة للطهي ،كما إلى ذلك.

تم ضعمل:

الحالة :0
شاب ،ذكر ،غير مستفيد 25 ،سنة،

في منزؿ امرأة مسنة حيث ترضعاىم
مؤقتان.

 2دراسات حالة ( 0ذكر غير
مستفيد 0 ،إنثى مستفيدة)
المبلحظة:

ضعندما يتصاضعد

 تسليم النقد



التسليم ،التسجيل /اإلغاثة اإلسبلمية



مكتب الصندكؽ ،موظفة ،كقت العمل

الوضع كفقان

 زيارة تقييمية من قبل المنفذين



مكتب الصندكؽ ،الفئات المهمشة من



مبلحظة الصراع بين الوسيطة من النسا

للمستجدات فى
المنطقة
المقاببلت مع

متابعة

الفاضعلين

الميداني

الرئيسيين ضعلى

لفريق البحث من

الشباب-منازلهم كاإلنظماـ إليهم ضعندما

(الباحثين االجتماضعيين)

يعملوف كحمالين.

للمرافق الصحية.

العمل



االتحاد األكركبي

كرئيس



دفيد



البنك الدكلي



اليونيسيف



كير



أكسفاـ



صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

اجتماضعات أخرل



القادة التقليديين (ضعاقل ،ذكر)

قصيرة للتنسيق



مدير فرع الصندكؽ بالمحافظة ،ذكر

المستول الوطني

خبلؿ

االنظماـ

اليهم في ضعملهم
الميداني.

كالتشاكر

مدير مكتب اليونسيف بمحافظة



الحديدة( ،ذكر)
قائد فريق أكسفاـ بمحافظة الحديدة



للبرامج االنسانية بما فيها مشركع

التحويبلت النقدية في نفس المنطقة مع
تدخبلت حياتية مثل الصحة كالتعليم
كالتغذية
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كالمستفيدات كموظفات الصندكؽ بما
في ذلك االستغبلؿ.

انًشفك  :4أدٔاد ٔأدنخ انذساعخ
مناقشات مجموضعة التركيز  -المستفيدكف الدراسة الرئيسية  -كبار
إجرا رسم خرائط تفصيلية مستول الاعف فى األسرة كاستكشاؼ ما يلي:

اختيار مناقشات مجموضعة التركيز يجب أف يساضعد ضعلى إلقا الاو ضعلى الفوارؽ بين الفئات االجتماضعية االقتصادية

الموضوع 0:مواطن الاعف الرئيسية كاستراتيجيات

المواجهة( :ال تستغرؽ أكثر من  05دقيقة لمناقشة سياؽ الاعف ألنو

يكوف قد حصلت بالفعل ضعلى معلومات من مجموضعات الحوار).


ماذا يفعل الناس لكسب العيش في ىذا المجتمع؟



ما ىي التحديات االقتصادية الرئيسية يواجهها الناس في ىذا المجتمع؟ (استوضح :انعداـ األمن الغذائي كالبطالة كالمخاطر البيئية كارتفاع



ما ىي التحديات الرئيسية االجتماضعية التي يواجهها الناس في ىذا المجتمع؟ (استوضح :االستبعاد االجتماضعي (من المعلومات ،من االحتفاالت،



ىل ىناؾ مصادر للتوتر كالتي تؤدم إلى العنف كالصراع؟

األسعار كالجفاؼ).

من التشبيك) ضعلى أساس التمييز من العمر ،كالجنس ،كالعرؽ ،كاإلضعاقة ،كالوضع الصحي).


ىل ىناؾ تحديات خاصة يواجهها األطفاؿ كالشباب ككبار السن ،ذكم االحتياجات الخاصة ،في ىذا المجتمع؟



ىل ىناؾ أم تغييرات ملحوظة في التحديات التي تواجهها في ىذا المجتمع (ضعلى مر الزمن ،كطبقا للموسم ،كفقا لنوع الصعوبة).



ماذا يعني لكم كونكم فقرا في ىذا المجتمع؟ (ابحث ضعن نوع الجنس كالمنطقة ،كالفوارؽ العمرية).



ماذا يفعل الناس ضعندما توجد صعوبة؟



استوضح (اقتصاديان) :تخفيض االستهبلؾ ،تأخذ المزيد من العمل ،يطلب أفراد األسرة غير العاملين لتحمل المزيد من العمل ،كبيع األصوؿ (ىل
ممتلكات المرأة أك الرجل) ،استراتيجيات المشاركة ،تقاسم العمل (ضعدـ كجود التحكم ضعندما يتم طلب ضعوائد العمل = ضعبلمة ضعلى حالة حزف

شديد) ،كاالقتراض  /الخوض في الدين ،كطلب الدضعم من األسرة الكبيرة أك األصدقا  ،الهجرة محليا أك دكليا ،االضعتماد ضعلى التحويبلت).


استوضح (اجتماضعيان) :تسعى للمساضعدة القانونية ،كالبحث ضعن المشورة ،كالحصوؿ ضعلى الرضعاية االجتماضعية ،الشراب كالدخاف ،كاالنخراط في



ما ىي أشكاؿ الدضعم الذم ي تلقى الناس في المجتمع ضعلى مر الزمن ،من ،الحكومة كالمؤسسات الدينية كالمنظمات غير الحكومية ،كاألسرة ،كما



أيها كانت األىم كلماذا؟

السلوكيات الخطرة (المخدرات ،كالجنس الخطير أك الجنس التجارم).

إلى ذلك؟



إذا كاف لديك المزيد من الماؿ ،ضعلى ما ذا كنت ستنفقو (مثل الصحة ،كالتعليم ،كشرا األراضي ،كإقامة األضعماؿ التجارية الصغيرة ،كغيرىا)؟

الموضوع  :2برنامج التحويل النقدم:
التصورات ضعن البرامج كالعاوية  /كاالستهداؼ


مماذا يتكوف البرنامج  /ماذا يفعل البرنامج بالنسبة لك؟



من أين تعتقد يأتي ىذا النقد؟



ىل تعتقد أنو ىو ىدية ،أك إحساف ،أك حق أكتعويض؟ (حاكؿ الحصوؿ ضعلى قاايا الحقوؽ  /االستحقاقات ،الدكلة  /المواطن).
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ماذا تعرؼ ضعن أىداؼ البرنامج؟ كيف تسنى معرفة ذلك؟



ىل ىناؾ أم حاالت الستخداـ النقد؟



ىل كاف لديك أم تدريب  /معلومات أك معرفة ضعن البرنامج؟ إذا كاف األمر كذلك ،من الذين قدموا ىذا؟ كفي أم شكل؟



ىل يوجد لدل البرنامج أم نوع من المنتديات  /المناسبات ضعندما يمكنكم اللقا كمناقشة القاايا االجتماضعية مثل الحقوؽ كالتمييز لمعاملة



إذا لم يكن كذلك ،ىل تعتقد أنو من المفيد ضعمل مثل ىذه المنتديات؟ كفي أم نوع من أنواع القاايا؟

أفال من اآلخرين ،كتغيير المواقف االجتماضعية  /األضعراؼ؟



للمرأة :كمرأة ىل تشعرم بأنك قادرة ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟ *ىل يتم تشجيعك  /مساضعدتك  /دضعمك (رضعاية األطفاؿ



كيف يتم اختيار الناس الستبلـ النقد؟

كالنقل ،كما إلى ذلك) ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟




من يختارىم؟

ما رأيك في ضعملية االختيار؟ كىل تغيرت مع مركر الوقت؟ (ضعلى سبيل المثاؿ دكراف األسر كمستفيدين من البرنامج).



ماذا كاف تأثير العملية االختيار ىذه ضعلى العبلقات المجتمعية ،كديناميكياتو؟ (ضعلى سبيل المثاؿ إيجابية أك سلبية).



ىل بعض الناس يستلموف التحويبلت النقدية كالذين ال ينبغي أف يستلمونها  /ىل ىناؾ بعض الناس الذين يستحقوف ذلك كلكن ال يحصلوف
ضعليو ؟ لماذا تعتقد أف ىذا يحصل؟

الوصوؿ كالتوزيع:


كم ىو المبلغ النقدم الذم يعطى ؟ كم مرة؟ ضعلى يد من؟ ىل فترات التسليم مناسبة؟



ما ىي أبعد نقطة لبلستبلـ؟ ىل ىناؾ قاايا مرتبطة بالسبلمة في الوصوؿ إلى النقد؟ (خاصة للبنات  /نسا ).



ىل المبلغ النقدم الكافي؟




ىل الدفعات منتظمة كيمكن التنبؤ بها؟

ىل ىناؾ شركط (رسمية كغير رسمية) تتعلق بالحصوؿ ضعليها (مثل حاور جلسات للتوضعية ،أكإرساؿ األطفاؿ إلى المدارس ،كإرساؿ األطفاؿ
إلى المستشفى ،كما إلى ذلك)؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ككيفية تنفيذ تلك؟ إذا ال ،ىل تعتقد أنو يجب أف تكوف ىناؾ شركط؟




باإلضافة إلى النقد ىل ىناؾ أم شي آخر معين (المعلومات ،الوصوؿ إلى الخدمات األخرل ،كما إلى ذلك)؟ ما رأيك في ىذا؟

ىل تعتقد أف التحويل النقدم ىو أفال  /أنسب إلضعطائو لؤلسر كالجماضعات الاعيفة ؟ إذا ال ،ماذا يمكن أف يعطى ،ضعلى سبيل المثاؿ الغذا ،
كما إلى ذلك؟

االستخداـ (امبل المصفوفة )..


في ماذا يستخدـ الناس االمواؿ؟



من الذم يقرر من األسرة كيف ينبغي استخداـ النقدم؟




ىل تعتقد أنو يتم استخداـ النقد بأفال طريقة ممكنة؟ إذا لم يكن كذلك ،كيف يمكن تحسين ذلك؟

ىل ىناؾ استخدامات معينة من النقد كخاصة فيما يتعلق باألطفاؿ (الرسوـ المدرسية كالكتب كالزم المدرسي كاألحذية كالمواد الغذائية)؛ من
الذم يقرر استخداـ النقدم لذلك؟

كصف األسرة

استخداـ الماؿ؟ ضعلى سبيل المثاؿ (األضعماؿ
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من الذم يقرر

ىل قرار االستخداـ؟ كصنع

الصغيرة ضعلى سبيل المثاؿ ،االستهبلؾ،

بشأف االستخداـ القرار ضعلى الماؿ في منزلك

كالوصوؿ إلى خدمة لؤلطفاؿ ،كالنقل)؛ نسبة ما

ينفق ضعلى السلعة(  Xبما في ذلك الرشوة)

يتغير منذ إدخاؿ برنامج

التحويل النقدم؟

ضعلى سبيل المثاؿ نوع األسرة
(أرملة ،جدة مقدـ الرضعاية ،ذكر

يرأس األسرة ،أنثى ترأس األسرة

اآلثار:


ما ىي اآلثار اإليجابية للتحويبلت النقدية؟



ضعلى األفراد (التحقيق :السن ،كالقدرة ،كاالختبلفات بين الجنسين).



ضعلى األسر (التحقيق :الذكور أك اإلناث التي تعيل األسر ،األسرة الممتدة ،كاألسر متعددة الزكجات ،كما إلى ذلك).



ضعلى المجتمع ككل؟ (سوا من حيث الترابط االجتماضعي  -التواصل مع أقرانهم  - -التواصل مع السلطات)؟



ما ىي اآلثار المحددة للتحويبلت النقدية ضعلى األطفاؿ في المنزؿ (يمكن أف تكوف إيجابية أكسلبية)؟ (ضعلى سبيل المثاؿ كصمة العار كاإلقصا



في التفكير ضعن أىم الوسائل لهذا البرنامج التي قد تغير من حياتكم ،ما يتبادر إلى الذىن؟

في المدرسة ،الاغط ضعلى االنخراط في أمور جنسية).




ىل أثرت التحويبلت النقدية ضعلى كضعك النفسي بأم شكل من األشكاؿ؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ (ترجمة حسب مقتاى الحاؿ)
ما ىي اآلثار السلبية لبرنامجالتحويل النقدم؟

ىل خلقت توترات  /مشاكل  /قاايا  /صراضعات داخل األسرة ،كبين األسر كالمجتمعات ،بما في ذلك بين أكلئك الذين حصلوا ضعلى النقد
كأكلئك الذين ال يحصلوف ضعليو؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف تجلى ىذا التوتر؟




ما الذم برأيكم يمكن ضعملو لتخفيف ىذه التوترات؟

ىل أثر ذلك ضعلى ضعركض العمل كتخصيص الوقت داخل األسرة؟ لتتنافس مع غيرىا من األنشطة ،الخ.

المسا لة




ضعموما ،ىل أنت راض ضعن البرنامج كالطريقة التي يعمل بها في مجتمعك؟

يفترض لهذا البرنامج ا لوصوؿ إلى األسر األكثر فقرا  /األيتاـ كاألطفاؿ الاعفا  ،ىل تعتقد أف ىذا يحدث في الواقع؟
بعض الناس يقولوف اف النقد يذىب الى األشخاص الخطأ؟ ما رأيك؟ ىل توجد ىذه المشكلة في ىذا المجتمع؟



بعض الناس يقولوف أنهم ال يلقوف معاملة بكل احتراـ من قبل موظفي البرنامج؟ ىل ىذا موجود في مجتمعك؟



لنفترض أنو لم يتم اختيارؾ لدخوؿ ىذا البرنامج ،ىل ىناؾ أم شي يمكن القياـ بو لمعالجة ىذا الوضع؟ شكول؟ إلخ




لنفترض أنو تم التعامل معك بطريقة غير ضعادلة ،ماذا كنت ستفعل؟

ىل تعرؼ أف ىناؾ ضعملية لاماف أف الجميع يحصلوا ضعلى المبالغ المجددة لهم؟



ىل ىناؾ مساحة مناسبة لك للتحدث إلى موظفي البرنامج حوؿ كيفية إدارة البرنامج كالتسليم؟



ىل ىناؾ مساحة مناسبة بالنسبة لك للتعبير ضعن مخاكفك؟



ىل تشعرين بالقدرة ضعلى تقديم شكول كمرأة؟ كعاو في الفئات المستبعدة (ذكم االحتياجات الخاصة ،كبار السن كالشباب كالمتعايشين مع



ىل ىناؾ مسؤكؿ ضعن نظاـ لعملية التشكي؟ (إف أمكن تتبع ضعدد المشتكين ،الخ).



إذا كاف ىناؾ نظاـ للشكاكل ،ىل تعتقد أنو يمكن تحسين ذلك؟ (ما ىو نوع اآللية التي تفال (التحدث مع ممثل منتخب؟ التحدث لعاقل

فيركس األيدز)؟
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القرية؟ للموظفين بالعيادة؟ إلى منفذ البرنامج؟ تعبر ضعن مخاكفك في اإلذاضعة المحلية؟ برسالة نصية أك الهاتف المحموؿ (كسيلة مجهوؿ) ،ىل

تفال أف ال يكوف ىناؾ نظاـ الشكول؟).



ىل قمت بتقديم شكول في أم كقت ماى لتعبر ضعن مصدر يقلقك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،لمن ،كحوؿ ماذا؟ إف لم يكن ،لماذا ال؟
ما ذا حدث بعد تقديم شكول؟



ىل تعرؼ أم تغييرات ضعلى البرنامج نتيجة لشكواؾ؟



ىل كنت تشعر بالقلق إزا الوقوع كاحية كستعاقب نتيجة للتعبير ضعن قلقك الخاص بك؟ كيف كنت ضحية  /ما نوع العقاب؟ ؟ الخ...

الموضوع  :3برامج الخدمات التكميلية


ىل ىناؾ أنواع أخرل من الخدمات  /البرامج التي ترغب أف تكوف مرتبطة  /كيستفاد منها؟ (مثل التعليم ،منح تدريبية ،رضعاية األطفاؿ ،كالوقاية



كيف يمكن لمنفذم البرامج أف يساضعدككم ضعلى الوصوؿ إلى ىذه الخدمات أك البرامج األخرل؟



في بعض البلداف ،الناس لديهم بطاقة ىوية تساضعدىم ضعلى الوصوؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي تحق للمستاعفين.

من العنف ،كالمساضعدة القانونية ،كالتدريب الزراضعي كالبرمجة لسبل العيش ،كمجموضعات التمويل المتناىي الصغر ،كالتدريب المهني).




ما ىي أنواع البرامج برأيك التي يجب أف تكوف من حقكم؟

ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ ،أم مع بطاقة الهوية ،سيكوف مفيد؟ (معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا ،المستفيدين من التحويل يمكنهم

الحصوؿ ضعلى التأمين الصحي المدضعوـ).


ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟ (ضعلى سبيل المثاؿ القياـ بأضعماؿ الوثائق كالتفاكض لتعميد الوثائق ،كالدفع

للوسطا  ،إصدار بطاقات ىوية مزكرة ،كتبادؿ بطاقات الهوية ،كالحاجة إلى تسجيل المواليد ،كالسفر إلى المكاتب لتسجيل مشاريع سياحية ،كما

إلى ذلك).


إذا كنت تعتقد أنو يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات ،ما يمكن ضعملو؟

المحور  :4التوجهات المستقبلية




إذا توقف البرنامج ،فما ذا سيكوف آثار ذلك ضعلى حياتك (ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟
كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟

كيف يمكن ألضعاا في المجتمع أف يصبحوا أكثر مشاركة في البرنامج ،أف يعطى لهم رأم في ذلك؟ (ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح  /شكول ضعبر

مقالة  /ىواتف نقالة).

مقاببلت معمقة  -المستفيدين من البرنامج الدراسة الرئيسية  -كبار كالشباب
تحقق :لماذا ،ماذا ،أين ،كيف ،متى ،من ،ككيف في كثير من األحياف...

جمل التحقق:

•قل لي المزيد ضعن ذلك...
•ماذا يعني ذلك...

•ىل لك أف تشرح أفال  /أكثر....
•أضعطني أمثلة...
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•كيف يتم ذلك  /كيف  /ماذا تعني....
المعلومات األساسية الديموغرافية :الجنس كالعمر كالعرؽ ،كالدين ،كنوع المستجوب ،اسم المجتمع ،التاريخ ،الخ.

 .0الوضع العائلي كترتيبات المعيشة


ما ىي مسؤكليتك الرئيسية نحو ضعائلتك؟ (بالغين :األـ ،ضعامل ،مقدـ الرضعاية ،كما إلى ذلك ).ىل أنت متزكج ،مطلق ،أرمل؟ منذ متى كأنت تعيش
مع الذم ىو رب األسرة (العمر ،الجنس كالعبلقة مع المستجوب) ،كضعدد األطفاؿ ،ضعدد المعالين أخرل (مثل أفراد األسرة األكبر سنا،

كاألضعاا المتعايشين مع اإلضعاقة أك المرض) ،من ىو الراضعي الرئيسي في منزلك؟


كم ضعدد سنوات الدراسة ىل كاف لديك؟ ىل كاف لديك غير ذلك من أشكاؿ التعليم؟ (التدريب الذاتي  ،كتعليم الكبار ،الخ).

 .2األسرة كسبل العيش الفردية كاستراتيجيات المواجهة




ما ىو مصدر الرزؽ الرئيسي؟

ىل تكسب الماؿ ،كإذا كاف األمر كذلك كيف؟
ماذا تفعل رب األسرة لكسب العيش؟



من يفعل ماذا في األنشطة المنزلية؟ كلماذا؟ من يملك ماذا؟ (ضعلى سبيل المثاؿ :األرض ،المنزؿ كالثركة الحيوانية ،الخ).



ما ىي الصعوبات  /التحديات ،الخ ىل تواجهها؟ ضعندما تكوف في صعوبة ماذا تفعل؟ (أم ما ىي االستراتيجيات الخاصة بك للتعامل؟) ما مدل



ما ىي أشكاؿ الدضعم التي تلقيتها ضعلى مر الزمن ،من ،الحكومة كالمؤسسات الدينية كالمنظمات غير الحكومية ،كاألسرة ،كما إلى ذلك؟



أيها كانت أىم كلماذا؟

فعالية ىذه االستراتيجيات (بعد كل استراتيجية للمواجهة نسأؿ ما مدل فعاليتها)...؟




كيف ىذا الشكل من الدضعم مقارنة ىذا البرنامج؟

ماذا تعني لك أف تكوف فقير؟

 .3الشبكات االجتماضعية (الخبلفات بين رجاؿ  /نسا  ،ككبار  /صغار ،الخ).


إذا كنت لديك متاضعب (االقتصادية) بحاجة إلى دضعم مالي إلى من ترجع؟ ما ىو الدضعم تتلقى (االقتصادية كالعينية)؟



إذا كنت تشعر بالحزف ،لست ضعلى ما يراـ ،تتلقى معاملة سيئة ،التمييز ،كما إلى ذلك ماذا تفعل؟ إلى من ترجع ليهتم بك؟ الزكج ،األكالد،



ىل تقدـ الدضعم لآلخرين؟ لمن ،لماذا؟ كىل تغير ىذا مع مركر الوقت...



ىل ضعبلقاتك االجتماضعية تتغيرت مع مركر الوقت (أياا بسبب برنامج التحويل النقدم)؟ كيف ،لماذا ،منذ متى...

الدكلة ،ال أحد ؟...



ىل أنت ضعاو في مجموضعة؟ (الرسمية كغير الرسمية ،مثل األقارب أك الجماضعات العشائرية ،الرحبلت ،الجماضعات الدينية ،الخ).



إذا لم يكن لماذا؟



إذا كانت اإلجابة بنعم ،منذ متى؟ ماذا تفعل  /ما ىي أىداؼ المجموضعة؟ ما ىي الفوائد التي تحصل ضعليها من االنتما إلى المجموضعة؟

 .4الديناميكيات داخل األسرة  /التوترات


من يتخذ القرارات كالاوابط للموارد (النقدية ،كاألراضي ،كالحيوانات ،كالمباني ،العمل ،أفراد األسرة الوقت ،كما إلى ذلك) في منزلك؟ لماذا

ىذا ىو الحاؿ؟ ىل ىو دائما ضعلى ىذا النحو؟ /من يتخذ القرارات في األسرة؟ (ضعلى سبيل المثاؿ :الرضعاية لؤلطفاؿ ،كبار السن كالمرضى
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كذكم االحتياجات الخاصة كاستخداـ اآلخرين للعمل االستهبلؾ بيع األصوؿ؟؟)



ىل لديك خبلفات د اخل األسرة  /العائلة؟ إذا كاف األمر كذلك ،ضعلى ماذا؟ ضعند مواجهة الخبلفات مع أضعاا األسرة اآلخرين كيف يتم حلها؟
ماذا يحدث؟ كىل تغير ذلك؟ إذا كاف األمر كذلك لماذا ،منذ متى ،كما إلى ذلك؟




كيف يتم معاملتك داخل أسرتك كالمجتمع؟

ىل أنت ضعلى ضعلم بحقوقك كشخص بالغ  /امرأة  /رجل  /ذكم االحتياجات الخاصة  /مجموضعة أقلية ضعرقية؟ ما ىي ىذه الحقوؽ؟ ما الذم
يمكن أف يساضعد لكم للوصوؿ إليها؟ ( البلداف لمعرفة ما ىي قوانينها بشأف فرص المناىاة للتمييز كضعلى قدـ المساكاة).

 .5برنامج التحويبلت النقدية
التصورات للبرامج العاوية  /االستهداؼ


منذ متى كانت ضعاو في برنامج استبلـ التحويبلت النقدية؟ منذ متى كانت كاف ضعاوا في برنامج التحويل النقدم؟ (مدة).



من أين تعتقد يأتي ىذا النقد؟



ىل تعتقد أنو ىو ىدية ،أك إحساف ،أك حق أكتعويض؟ (حاكؿ الحصوؿ ضعلى قاايا الحقوؽ  /االستحقاقات ،الدكلة  /المواطن).



ماذا تعرؼ ضعن أىداؼ البرنامج؟ كيف تسنى معرفة ذلك؟



ىل ىناؾ أم حاالت الستخداـ النقد؟



ىل كاف لديك أم تدريب  /معلومات أك معرفة ضعن البرنامج؟ إذا كاف األمر كذلك ،من الذين قدموا ىذا؟ كفي أم شكل؟



ىل يوجد لدل البرنامج أم نوع من المنتديات  /المناسبات ضعندما يمكنكم اللقا كمناقشة القاايا االجتماضعية مثل الحقوؽ كالتمييز لمعاملة



إذا لم يكن كذلك ،ىل تعتقد أنو من المفيد ضعمل مثل ىذه المنتديات؟ كفي أم نوع من أنواع القاايا؟

أفال من اآلخرين ،كتغيير المواقف االجتماضعية  /األضعراؼ؟



للمرأة :كمرأة ىل تشعرم بأنك قادرة ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟ *ىل يتم تشجيعك  /مساضعدتك  /دضعمك (رضعاية األطفاؿ



كيف يتم اختيار الناس الستبلـ النقد؟



من يختارىم؟

كالنقل ،كما إلى ذلك) ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟



ما رأيك في ضعملية االختيار؟ كىل تغيرت مع مركر الوقت؟ (ضعلى سبيل المثاؿ دكراف األسر كمستفيدين من البرنامج).



ماذا كاف تأثير العملية االختيار ىذه ضعلى العبلقات المجتمعية ،كديناميكياتو؟ (ضعلى سبيل المثاؿ إيجابية أك سلبية).



ىل بعض الناس يستلموف التحويبلت النقدية كالذين ال ينبغي أف يستلمونها  /ىل ىناؾ بعض الناس الذين يستحقوف ذلك كلكن ال يحصلوف
ضعليو ؟ لماذا تعتقد أف ىذا يحصل؟


الوصوؿ  /التوزيع


من الذم تقوـ بجلب المبلغ؟ كلماذا؟



أين تذىب للحصوؿ ضعلى النقد؟ من الذم يعطيها لك (المدير ،الجهة المانحة ،مقدمي الرضعاية ،مكتب البريد)..؟



ىل ىو نفس الشخص  /المكاف في كل مرة؟



ىل تذىب كحدؾ أـ يرافقك شخص ما؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،من ،في كل مرة ،الخ.



ىل أنت قادر ضعلى استخداـ الماؿ حسب الحاجة بمجرد استبلمو؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟





كم تستلم؟

ىل ىو دائما نفس المبلغ؟ إذا تغير منذ متى كلماذا؟

ىل المبلغ النقدم كافي؟ (لبلحتياجات الغذائية ،كما إلى ذلك) (إذا لم يكن كذلك ،لماذا ال)؟
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ىل تعتقد أف إضعطا النقدم ىو األنسب ؟



ىل تعتقد أنو يمكن إضعطا بنود أخرل ،ضعلى سبيل المثاؿ الغذا  ،كما إلى ذلك؟



كيف كمتى تستلم التخويل النقدم؟



ىل الدفعات منتظمة كيمكن التنبؤ بها؟



كيف يمكنك أف تعرؼ ضعندما يكوف يوـ دفع الركاتب؟



ىل فترات التسليم مناسبة ،ىل ينبغي أف يكوف أكثر  /أقل؟ (نفس المبلغ كلكن ضعبر فترات مختلفة).




متى كانت آخر مرة قمت فيها بتلقى النقد؟

باإلضافة إلى النقد ىل يعطى أم شي آخر معين (دقق :المعلومات ،الوصوؿ إلى الخدمات األخرل ،كما إلى ذلك)؟



ما رأيك في ىذا؟ ىل ىناؾ أم شي آخر كنت تريد أف يقدموه؟



منذ متى كىم يوفركف ىذه األشيا األخرل؟



ىل ىناؾ شركط معينة حتى تستلم النقد؟ (ىل يجب ضعليك القياـ ببعض األشيا كي تستلم النقدم ،مثل حاور دكرة لزيادة الوضعي ،أكإرساؿ



ما ىي التحديات التي كاجهتها في الحصوؿ ضعلى النقد؟ (دقق :كقت السفر للحصوؿ ضعليها ،التكاليف األخرل التي ينطوم ضعليها خسائر

األطفاؿ إلى المدرسة ،كما إلى ذلك ).إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي؟ إذا ال ،ىل تعتقد أنو ينبغي أف يكوف؟

السفر ،كقت العمل ،كصمة العار المرتبطة بالحصوؿ ضعليها ،كما إلى ذلك).

االستخدـ


من الذم يحتفظ بالنقد بعد استبلمو؟ ىل يكن دائما ضعلى ىذا النحو؟ ىل تم التغيير كمتى كلماذا ،كما إلى ذلك؟



ما رأيك في ما ذا ينبغي اف يستخدـ المبلغ؟



ىل تقرر في ما ذا ينبغي اف يستخدـ المبلغ؟ أـ أنك تعطى تعليمات حوؿ كيفية االستخداـ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،من الذم يعطيك ىذه



في ما ذا يستخدـ المبلغ؟ (االدخار أكاالستثمار في الثركة الحيوانية األطفاؿ ،كالزراضعة.)..



ىل يستخدـ لؤلسرة أك للشخص المستهدفة من قبل البرنامج؟ لماذا؟

التعليمات؟



آخر مرة استلمت فيها المبلغ ما ذا فعلت بو؟



ىل أم من النقد يستخدـ لؤلشيا التي ىي ذات فائدة خاصة ألطفالك؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي؟ /ىل ىناؾ استعماالت معينة من النقد



ىل تعتقد أف الماؿ يستخدـ بأفال طريقة ممكنة؟ إذا لم يكن كذلك ،كيف يمكن تحسين ذلك؟

تتعلق باألطفاؿ (الرسوـ المدرسية كالكتب كالزم المدرسي كاألحذية كالطعاـ) ،كإذا كاف األمر كذلك ،ما ىي ىذه ككيف تتم؟




ما ىي أنواع التغييرات التي ستحسن االستخداـ األفال للماؿ؟

ما ىي مصادر دخل األسرة (بما في ذلك التحويل النقدم؟ )يتم تصنيفها من حيث األىمية ( 0إذا كاف أكثر أىمية ،ك 5إذا كاف أقل أىمية)( .ما

مدل أىمية التحويل النقدم لك  /النفقات المنزلية؟ كيف تقارف التحويبلت األخرل  /الدخل اآلتي إلى المنزؿ؟ إذا صغير أك كبير ،لماذا ،كما

إلى ذلك؟) (مفيد للباحث أف يعملو في جدكؿ المبلحظات).



ماذا سيحدث  /ما يمكن أف تفعلو إذا لم يكن لديك ذلك؟

ما ىي نسبة اإلنفاؽ الخاص الذم يغطيو التحويل النقدم؟ (مخطط دائرم  -حوؿ مختلف النفقات كاإليرادات كنسبة اإلنفاؽ لكل إيراد).

اآلثار



كيف كانت حياتك قبل أف تتلقى التحويبلت النقدية؟ (دقق :االجتماضعية كاالقتصادية كاإلدراج  /جوانب االستبعاد).
ما ىي اآلثار اإليجابية للتحويبلت النقدية؟
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لك كفرد (التحقيق :السن ،كالقدرة ،كاالختبلفات بين الجنسين).

ضعلى ضعائلتك  /بعض أفراد أسرتك ،ما ذا ،لماذا (التحقق :ذكر مقابل أنثى ،من يعوؿ األسرة ،األسر الممتدة ،كاألسر متعددة الزكجات ،كما إلى
ذلك).




ضعلى المجتمع ككل (سوا من حيث رأس الماؿ الترابط االجتماضعي – التواصل بأقرانهم  -التواصل بالسلطات)؟

ىل التحويل النقدم:
-

غير ضعبلقتك مع زكجتك؟ إذا كاف الجواب نعم ،كيف ،لؤلفال  /لؤلسوأ؟

 غير ضعبلقتك مع األضعاا اآلخرين في األسرة؟ إذا كاف الجواب نعم ،كيف ،لؤلفال  /أسوأ؟ غير كضعك في المجتمع؟ إذا كاف الجواب نعم ،كيف ،لؤلفال  /أسوأ؟

ىل أثرت التحويبلت النقدية ضعلى نفسيتك الخاصة بأم شكل من األشكاؿ؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ (ترجمة حسب مقتاى الحاؿ).



ما ذا كانت اآلثار المحددة للتحويل ضعلى أطفالك؟ اإليجابية كالسلبية (مثل القدرة ضعلى الذىاب إلى المدرسة بشكل منتظم ،كصمة العار



ما ىي اآلثار السلبية لبرنامج التحويل النقدم؟

كاإلقصا في المدرسة ،كأقل ضغط ضعلى االنخراط في أمور جنسية).



ىل ىذا البرنامج خلق توترات  /العنف (بين األجياؿ كبين الرجل كالمرأة ) /المشاكل  /القاايا بين الناس داخل نفس األسرة ،بما في ذلك بين
أكلئك الذين حصلوا ضعلى النقد كأكلئك الذين ال يحصلوف ضعليو؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف كقد تجلى ىذا التوتر  /كيف تركف ىذه التوترات؟



ما الذم يمكن ضعملو برأيك لتخفيف ىذه التوترات؟



كىل أثرت ضعلى ضعركض العمل كتخصيص الوقت داخل األسرة؟ تتنافس مع غيرىا من األنشطة ،الخ؟



إذا توقف البرنامج ،فما سيكوف آثار ذلك ضعلى حياتك (ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في أم شي ؟



ىل ىناؾ أشخاص آخرين مثلك كلكنهم ليسوا فى البرنامج؟ كيف تغيرت األمور ألسرتك مقارنة بهم مع مركر الوقت؟ (ضعلى سبيل المثاؿ بنا

المسكن كالمدخرات ،كأنماط االستهبلؾ).

المسا لة




ضعموما ،ىل أنت راض ضعن البرنامج كالطريقة التي يعمل بها في مجتمعك؟

يفترض لهذا البرنامج الوصوؿ إلى األسر األكثر فقرا  /األيتاـ كاألطفاؿ الاعفا  ،ىل تعتقد أف ىذا يحدث في الواقع؟
بعض الناس يقولوف اف النقد يذىب الى األشخاص الخطأ؟ ما رأيك؟ ىل توجد ىذه المشكلة في ىذا المجتمع؟



بعض الناس يقولوف أنهم ال يلقوف معاملة بكل احتراـ من قبل موظفي البرنامج؟ ىل ىذا موجود في مجتمعك؟



لنفترض أنو لم يتم اختيارؾ لدخوؿ ىذا البرنامج ،ىل ىناؾ أم شي يمكن القياـ بو لمعالجة ىذا الوضع؟ شكول؟ إلخ



لنفترض أنو تم التعامل معك بطريقة غير ضعادلة ،ماذا كنت ستفعل؟



ىل تعرؼ أف ىناؾ ضعملية لاماف أف الجميع يحصلوا ضعلى المبالغ المجددة لهم؟



ىل ىناؾ مساحة مناسبة لك للتحدث إلى موظفي البرنامج حوؿ كيفية إدارة البرنامج كالتسليم؟



ىل ىناؾ مساحة مناسبة بالنسبة لك للتعبير ضعن مخاكفك؟



ىل تشعرين بالقدرة ضعلى تقديم شكول كمرأة؟ كعاو في الفئات المستبعدة (ذكم االحتياجات الخاصة ،كبار السن كالشباب كالمتعايشين مع



ىل ىناؾ مسؤكؿ ضعن نظاـ لعملية التشكي؟ (إف أمكن تتبع ضعدد المشتكين ،الخ).

فيركس األيدز)؟


إذا كاف ىناؾ نظاـ للشكاكل ،ىل تعتقد أنو يمكن تحسين ذلك؟ (ما ىو نوع اآللية التي تفال (التحدث مع ممثل منتخب؟ التحدث لعاقل

القرية؟ للموظفين بالعيادة؟ إلى منفذ البرنامج؟ تعبر ضعن مخاكفك في اإلذاضعة المحلية؟ برسالة نصية أك الهاتف المحموؿ (كسيلة مجهوؿ) ،ىل

تفال أف ال يكوف ىناؾ نظاـ الشكول؟).


ىل قمت بتقديم شكول في أم كقت ماى لتعبر ضعن مصدر يقلقك؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،لمن ،كحوؿ ماذا؟ إف لم يكن ،لماذا ال؟
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ما ذا حدث بعد تقديم شكول؟



ىل تعرؼ أم تغييرات ضعلى البرنامج نتيجة لشكواؾ؟



ىل كنت تشعر بالقلق إزا الوقوع كاحية كستعاقب نتيجة للتعبير ضعن قلقك الخاص بك؟ كيف كنت ضحية  /ما نوع العقاب؟




ىل أنت ضعلى ضعلم بأم ضعمليات للتقييم؟ ىل شاركت في أم ضعمليات للتقييم؟ أك ىل تم إشراكك في نتائج أم تقييم؟

ىل تعتقد أف الموظفين ضعلى دراية كافية بالبرنامج ما ىي نقاط الاعف  /الصعوبات التي تواجهها النسا كالفئات الاعيفة (ذكم االحتياجات

الخاصة ،كما إلى ذلك)؟ ىل ىم ضعلى بينة من الخدمات المتاحة للتصدم لها؟ ىل ىم ضعلى بينة من الدضعم البلزـ لمعالجتها؟

التوجهات المستقبلية


إذا توقف البرنامج ،فما ذا سيكوف آثار ذلك ضعل ى حياتك (ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟



كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟



ما ىي التغييرات سوؼ تقوـ بها ،إف كجدت؟



ماذا يمكن أف يتحسن؟ (التحقق :االستهداؼ ،كالتكرار ،المبلغ ،البرامج التكميلية ،الوصوؿ إلى التقييمات كالمعلومات /الدركس المستفادة ،



كيف يمكن ألضعاا في المجتمع أف يصبحوا أكثر مشاركة في البرنامج ،أف يعطى لهم رأم في ذلك؟ (ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح  /شكول ضعبر

كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي ،كالصحة اإلنجابية ،الخ).

مقالة  /ىواتف نقالة).

مقاببلت مع المدلين الرئيسيين للمعلومات
قادة المجتمعات المحلية كمنفذم البرامج كصانعي السياسات الحكومية ،كمحللي الحماية االجتماضعية  -الدراسة الرئيسية
من أصحاب المصلحة الحصوؿ ضعلى المستول الوطني كىيكل السياسات الرئيسية كموظفي البرنامج ضعلى مستويات مختلفة المشاركة في

برنامج التحويبلت النقدية

أ  .قادة المجتمع
لتغطية المواضيع:



ما ىو دكرؾ في برنامج التحويبلت النقدية  /ما ىي ضعبلقتك بالبرنامج ؟
ىل تشارؾ في تحديد المستفيدين؟ إذا نعم ،كيف؟



ما ىي القاايا الرئيسية ،كالمشاكل كالتحديات في تحديد المستفيدين (صبلحية التحقق من التحديد كما يحدث للفئات الجديدة



كيف يتم تحديد كتسجيل فئات معينة؟

الاعيفة).



ىل أضعداد المستفيدين المحتملين مقيد؟ كيف يمكنك التحدد من بين المؤىلين؟

ىل تعتقد أف المعايير التي كضعها البرنامج للفئات الاعيفة المؤىلة يتبلئم مع أشد الفئات ضعفا في منطقتك؟ إف لم يكن ،تعتقد ما

ىي الفئات الاعيفة التي استبعدت ؟




ما ىو السياؽ السياسي لبرنامج التحويل النقدم؟ كىل يوجد أم ضعبلقة للقادة السياسيين؟

ىل أنت تشارؾ في تنفيذ كرصد البرامج،

ما ىي القاايا الرئيسية ،كالمشاكل كالتحديات في تنفيذ كرصد البرامج،
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ىل تعمل مع منفذم البرامج؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟



كيف يتم كصوؿ النقد إلى المستفيدين ؟ ىل ىناؾ قاايا  /اىتمامات؟ (مخاطر السرقة ،أكأنهم يحتاجوف الى سماسرة ،الخ).



كيف ينظر أفراد المجتمع إلى التحويل النقدم؟




ما ىي توقعاتهم؟ كيف سيستفيدكف من ذلك برأيك؟

ىل ىناؾ أنشطة التوضعية المرتبطة بهذاالبرنامج؟ (ضعلى سبيل المثاؿ ضعندما تحدث ضعملية استبلـ النقد ىل يحدث ىناؾ لقا مجتمعي؟
إذا كاف األمر كذلك ،ماذا يترتب؟ (تشجيع لبلدخار؟ دكر البنوؾ المحلية كخطط االدخار؟ كيف يتم تشجيع القرارات االستثمارية؟).

اآلثار المترتبة ضعلى التحويبلت النقدية:




ما ىي تأئيرات البرنامج ضعلى المجتمع ككل (موجبة ،سالبة) ،ككيف أنها لم تغير ضعلى مر الزمن (تغيير دائم أك تغيير أكثر ضعابرة فقط؟)؛

ىل تم استبعاد مجموضعات اصبحت أكثر تمكنا؛

ىل النسا كالمعوقين ،كما إلى ذلك أصبحوا أكثر تمكنا ،كإذا كاف األمر كذلك ،كيف يمكن أف ينظر لهذا ؟



ىل الناس /المجموضعات المستبعدة أكثر قدرة ضعلى التحدث إلى اصحاب السلطة ،للمطالبة بمستحقاتهم ،كحقوؽ ،كما إلى ذلك؟



ىل لدل البرنامج أم آثار غير مقصودة( ،تقسيم المجتمعات  /تعزيز االنقسامات االجتماضعية ،التقسيم االجتماضعي  /التجزئة( )كال سيما



مقارنة مع برامج أخرل  /مصادر الدضعم (الزكاة ،كالتحويبلت المالية ،المنظمات غير الحكومية ،كالمعاشات التقاضعدية الرسمي ،الخ)

فيما يتعلق بأم ضعواقب تنقل لؤلجياؿ الحالية  /الرضعاية كالدضعم الممارسات)

كيف ترل ىذا البرنامج؟ ما مدل أىمية ذلك بالمقارنة مع ىؤال البرامج اآلخرل؟ (مبلغ كنوع الدضعم ،الدضعم النفسي كاالجتماضعي)،

كاالتساؽ كاالنتظاـ ،كما إلى ذلك) كيف يرل األشخاص اآلخرين ذلك؟

األىلية


ىل االستهداؼ ضعادؿ إلى حد ما ،ىل تعتقد أف بعض الناس قد استفادكا أكثر من غيرىم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،لماذا؟



ىل يتم الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعرضة للخطر؟ (الفئات الاعيفة خاصة ،األيتاـ كاألطفاؿ الاعفا كالمسنين كالمعوقين ،كما إلى



ىل ىناؾ بعض الناس الذين ال يستلموف كلكنهم يستحقوف ذلك؟ كىل ىناؾ بعض الناس الذين يحصلوف ضعلى المبلغ ،كلكنهم ال



ىل تدخلت للتأثير ضعلى ضعملية االختيار؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ لماذا؟

ذلك).

يستحقونو ،أك في حاجة إليو؟




ىل سبق كتدخلت الستبعاد الناس من البرنامج؟ كيف؟ لماذا؟ ما أثر ذلك؟

كيف يمكن أف المبادئ التوجيهية للبرنامج أف تتكيف مع احتياجات كديناميكيات مجتمعك؟

التحديات


ما ىي العقبات الرئيسية التي تعترض البرنامج كال تجعلو يعمل بشكل جيد؟ (فهم المخطط ،كضعدـ توافر السيولة النقدية ،كالقدرات



ىل يخلق أم توترات  -ضعلى سبيل المثاؿ بين المستفيدين كغير المستفيدين ،أك داخل األسرة بين الرجل كالمرأة ،كاألشقا  ،ككبار

كالمواقف من الموظفين ،كما إلى ذلك).
السن كالشباب ،كما إلى ذلك؟




ىل البرنامج أدل إلى توترات في المجتمع األكسع؟ إذا كاف األمر كذلك ،بين من ،لماذا ،ما الذم يمكن ضعملو لمعالجتها؟

ىل تعتقد أف المستفيدين يفالوف الحصوؿ ضعلى شي آخر؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي؟
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ىل تعتقد أنو ينبغي أف توضع شركط ضعلى تلقي النقد؟ إذا كاف األمر كذلك لماذا؟ كما ىي برأيك؟

ما رأيك ما ىي بعض التحديات التي قد تكوف من منظور منفذم البرامج (بما في ذلك االمكانيات من حيث القدرة ،ضعجز فى الكادر
النسائي ،الوضعي  -الوقت كالميزانية).



ىل تعتقد أف ىذه التحديات ىي خاصة بهذه المنطقة أك ترل أنها شاملة فى البلد بشكل ضعاـ؟ ما ىي األأفكار للتغلب ضعليها؟

التوجهات المستقبلية:


إذا توقف البرنامج ،فما ذا سيكوف آثار ذلك ضعلى حياتك (ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟



كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟



ما ىي التغييرات سوؼ تقوـ بها ،إف كجدت؟



ماذا يمكن أف يتحسن؟ (التحقق :االستهداؼ ،كالتكرار ،المبلغ ،البرامج التكميلية ،الوصوؿ إلى التقييمات كالمعلومات /الدركس



كيف يمكن أف تصبح البرنامج أكثر اتجاه نحو الطفل ،كالعمر ،كالعجز ،كتراضعي الفوارؽ بين الجنسين؟).

الم ستفادة  ،كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي ،كالصحة اإلنجابية ،الخ).


كيف يمكن ألضعاا في المجتمع أف يصبحوا أكثر مشاركة في البرنامج ،أف يعطى لهم رأم في ذلك؟ (ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح /



ما الذم يمكن القياـ بو لاماف أف مجموضعات مختلفة (رجاؿ  /نسا كالشباب كالبالغين) ،يشاركوا في المناقشات ذات الصلة

شكول ضعبر مقالة  /ىواتف نقالة) .إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ ىذا من شأنو أف يكوف مفيدا من كجهة نظركم؟ لماذا  /لماذا ال؟
بالبرنامج؟ ىل تعتقد أف ىذا قد يكوف من المفيد؟ لماذا أك لماذا ال؟




في بعض البلداف ،الناس لديهم بطاقة ىوية تساضعدىم ضعلى الوصوؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي تحق للمستاعفين.

ما ىي أنواع البرامج برأيك التي يجب أف تكوف من حقكم؟

ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ ،أم مع بطاقة الهوية ،سيكوف مفيد؟ (معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا ،المستفيدين من التحويل

يمكنهم الحصوؿ ضعلى التأمين الصحي المدضعوـ).


ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟ (ضعلى سبيل المثاؿ القياـ بأضعماؿ الوثائق كالتفاكض لتعميد الوثائق،

كال دفع للوسطا  ،إصدار بطاقات ىوية مزكرة ،كتبادؿ بطاقات الهوية ،كالحاجة إلى تسجيل المواليد ،كالسفر إلى المكاتب لتسجيل
مشاريع سياحية ،كما إلى ذلك).




إذا كنت تعتقد أنو يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات ،ما يمكن ضعملو؟

بما ذا ستنصح كعاقل حي  /منفذين ،صناع السياسات ،كنواب ،كالجهات المانحة ،كما إلى ذلك (الناس في السلطة بما يجب أف

ترتبط ببرنامج التحويل النقدم ضعلى الكيفية التي يمكن بها تحسين ىذا البرنامج)؟

ب .منفذم البرنامج

(ضعلى مستول المجتمع ،متطوضعي مجتمع ،كالناس ضعلى مستول المديرية ،أسئلة التركيز تختلف)

لتغطية المواضيع:
تفاصيل ضعن البرنامج:





الترتيبات المؤسسية لتنفيذ البرامج( :أم كزارة  /دائرة؟ تتعاكف مع اإلدارات األخرل)؟

منذ متى ،من الذم يستهدؼ ،ككيف يتم االستهداؼ؛

كم ىو المبلغ الذم يعطى؟ ككل كم يعطى؛

من الذم يعطي  /كيف يتم توزيعها؛
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كيف يتم التوزيع في المجتمع  /ضعلى مستول القرية؛

ماذا بعطى أياان (المعلومات ،الوصوؿ إلى الخدمات ،كما إلى ذلك)؛

ىل ىناؾ شركط مرتبطة بالتحويبلت النقدية ،كإذا كاف األمر كذلك كيف يمكن رصدىا؟ ،إف لم يكن لماذا؟

آليات المسا لة:


ىل ىناؾ ضعملية لاماف أف الجميع يحصلوا ضعلى نفس المبلغ  /الذم يحق لهم؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي اآللية ،ىل ىي فعالة؟



ىل ىناؾ مساحة ألفراد المجتمع لتقديم شكول؟ إذا كاف الجواب نعم ،لمن كمتى ،ككيف؟ إف لم يكن ،ىل تعتقد أف ىذا يمكن أف
يكوف مفيد؟ كيف يمكن اف تعمل؟

فوائد البرنامج:


ىل تم استبعاد المجموضعات التي أصبحت أكثر تمكنا؛



ىل للبرنامج لديو أم آثار غير مقصودة أك منافع؛



ىل يوجد استفادة من جانب التطوير المهني  /بنا القدرات لمنفذم البرامج؟

التحديات للبرنامج:


ما ىي التحديات التي تواجو المستفيدين :ىل المبلغ النقدم كافي؛ ىل يتلقونو بفترات مناسبة ،ىل تعتقد أف المستفيدين يحصلوف



ىل تعتقد أف البرنامج قد أدل إلى توترات داخل األسر أك بين األسر في المجتمع األكسع ،كإذا كاف األمر كذلك ،بين من ،لماذا؟ ما

ضعلى شي آخر ،ما ىي؟ ىل تعتقد أنو ينبغي كضع شركط (رسمية كغير رسمية) ضعلى تلقي النقد ،إذا كاف األمر كذلك لماذا كما ىي؛
الذم يمكن ضعملو لمعالجة ىذه التوترات؟ التحقق :ضعلى أم تأثير في حالة االستبداؿ أك التعاقب بين األجياؿ  /نظم التاامن  ...دقق
أياا ضعلى أية حالة من حاالت العنف داخل األسر بسبب التحويبلت النقدية؟



ىل تعتقد بعض الناس قد استفادكا أكثر من اآلخرين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،كيف ،لماذا؟



ىل تعتقد أف التوزيعات في ىذا المجاؿ كانت ضعادلة؟



ما ىي التحديات التي يواجهها المستفيدكف؟

 oاالستهداؼ كتحديد المستفيدين المؤىلين (البطاقة ،شهادات الميبلد).
 oضعف كبار السن كذكم االحتياجات الخاصة الذين ال يمكن أف يأتوا إلى االجتماضعات المجتمعية.
 oضعدـ كجود موظفين مؤىلين.

 oنقص كسائل امواصبلت للوصوؿ إلى األسر البعيدة.
 oضعدـ كجود دضعم من غيرىم من مقدمي الخدمات.
 oضعدـ كضوح أىداؼ البرامج.

 oالتعرض لاغوط ليتم إضعطا الناس الذين ربما ال يستحقوف ذلك؛


ىل تلقيت تدريب فيما يتعلق بالبرنامج؟ مثل العمل مع الفئات المستبعدة؟ بقاايا النوع االجتماضعي؟ كىل كاف ىذا التدريب مصمم



ىل يتم القياـ بأم شكل من أشكاؿ التقييم كالمتابعة؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بذلك؟ (ضعلى



ما ىي التحديات اللوجستية المحددة التي تواجو؟ ضعلى سبيل المثاؿ التواصل مع المستفيدين كمع رؤسائهم ،في الحصوؿ ضعلى النقد

خصيصا لتلبية احتياجات التنفيذ العملي؟

سبيل المثاؿ المؤشرات)؟
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من البريد  /البنوؾ ،في اضعداد التقارير ،في تحديث الملفات  /السجبلت ،كما إلى ذلك في التنسيق بين الوزارات؟



كيف يتم تقاسم الدركس المستفادة من ىذا البرنامج؟ ما ىي التحديات من حيث تعلم الدركس؟



كيف تقاسم المعارؼ من ىذا البرنامج؟ ما ىي التحديات في تبادؿ المعرفة؟

البرمجة في المستقبل:


كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟



ما ىي التغييرات سوؼ تقوـ بها ،إف كجدت؟



ماذا يمكن أف يتحسن؟ (التحقق :االستهداؼ ،كالتكرار ،المبلغ ،البرامج التكميلية ،الوصوؿ إلى التقييمات كالمعلومات /الدركس



كيف يمكن أف تصبح البرنامج أكثر اتجاه نحو الطفل ،كالعمر ،كالعجز ،كتراضعي الفوارؽ بين الجنسين؟).



إذا غير المستفيد سكنو ،ىل يمكن أف يبقى في البرنامج في موقعو الجديد؟ إذا ال ،ما الذم يمكن القياـ بو للحفاظ ضعليو في البرنامج؟

الم ستفادة  ،كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي ،كالصحة اإلنجابية ،الخ).




ىل طلب من بعض الناس مغادرة البرنامج؟

ىل ىناؾ حوافز لتشجيع الناس ضعلى ترؾ البرنامج؟



ماذا يحدث إذا تغيرت األكضاع األسرية؟ أم أنها لم تعد مؤىلة؟



ىل الناس يأتوف إلضعادة التسجيل؟



ىل تعتقد أف أضعاا المجتمع ينبغي أف يصبحوا أكثر مشاركة في البرنامج؟ إذا كاف الجواب نعم ،كيف ،لماذا ،كإذا ال ،لماذا ال؟

ج .المصممين لسياسة البرنامج ممثلي الحكومة أك المنظمات غير الحكومية  /المنظمات الدكلية

مصممي سياسة البرنامج ضعلى مستول الحكومة أك المنظمات غير الحكومية
(باإلضافة إلى أسئلة محددة مسبقا صممت لكل مؤسسة ضعلى أساس قاايا محددة الخاصة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعية لتناكؿ المواضيع
التالية:



المنظمات غير الحكومية الدكلية (ما لديهم من مشاريع في ىذه المديريات  /المجتمعات المحلية)؟ ما ىي أىدافها؟ ما ىي حاالت

الاعف التي يهدفوا إلى معالجتها؟

 oما ىي برامج التحويبلت النقدية أألخرل؟

 oماىي ركابط ىذا البرنامج مع البرامج األخرل للتحويبلت النقدية لحماية اجتماضعية أكسع في البرمجة؟

 oىل اتخذت أم خطوات لتعزيز التنسيق مع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية؟ كيف؟ كيف يجرم ىذا التنسيق ضعلى المستول المحلي؟
كبالنظر إلى ما لدل الناس من معلومات ضعن تسجيلهم في ىذا البرنامج كمدل ارتباط التسجيل ببرامج أخرل؟ سياسة البرنامج -
ىل كاف لديك أم مناقشات صريحة مع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية حوؿ كيفية ضعمل البرامج في كقت كاحد؟

 oكيف تم تصميم ىذا البرنامج ،من المصمم ،كمدل ملكية الحكومة لهذه العملية؟


ما ذا يعتقدكف ضعن فوائد البرنامج /النجاحات كالتحديات (ما ىو الدليل الذم يستندكف ضعليها)( :في اشارة الى البرنامج مع المنظمات

غير الحكومية األخرل  /مع كاضعي السياسات لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية)؟


ما نوع المعلومات التي تعطى للناس حوؿ ىذا البرنامج؟ من خبلؿ أية كسائل؟

 oما ىي الفوائد الرئيسية؟

 oكيف تغيرت حياة الناس؟

 oالتغيير غير المقصود  /كالفوائد؟
 oكإذا كبٌ ٚهضو ٔضع شركط؟

 oىل يجب أف يتم االستهداؼ في شكل مختلف؛
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 oإذا كاف النقد كافي؛

 oإذا كانت ترل ضركرة لمنح شي آخر؛
 oىل يتم تفعل ضعملية التقييم كالمتابعة؟ ما ىي بعض التحديات للقياـ بعملية التقييم كالمتابعة؟

 oىل التنسيق كاؼ فيما بين الوكاالت الحكومية المشاركة في البرنامج كالبد في تنفيذ التقييم كالمتابعة؟
 oإذا كانت ىناؾ كصوؿ كافي للخدمات تكميلية؛

 oإذا كاف البرنامج قد خلق التوترات بين أفراد المجتمع (بما في ذلك التوترات بين األجياؿ)؛

 oإذا كاف قد ضعانى من ىيمنة المتسلطين  /أك ما إذا كاف بعض الناس قد تلقوا الدضعم كىم ال يستحقوف كالعكس بالعكس؟
 oالتحديات المتعلقة بأنظمة التقييم كالمتابعة كالمؤشرات؟

 oالتحديات اإلدارية في االستهداؼ  /التحديد  /التنفيذ ،التوزيع ،الخ؟
 oاالستدامة المالية (الذم تمويلها).

البرمجة المستقبلية:


كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟



ما ىي التغييرات سوؼ تقوـ بها ،إف كجدت؟



ماذا يمكن أف يتحسن؟ (التحقق :االستهداؼ ،كالتكرار ،المبلغ ،البرامج التكميلية ،الوصوؿ إلى التقييمات كالمعلومات /الدركس



كيف يمكن أف تصبح البرنامج أكثر اتجاه نحو الطفل ،كالعمر ،كالعجز ،كتراضعي الفوارؽ بين الجنسين؟)



كيف تنظركف لقاايا التخرج كالخركج؟ كيف ينبغي  /ىل تقوـ بإخراج الناس من البرامج؟ إذا نعم ،،ما ىي المعايير ،كما إلى ذلك؟

الم ستفادة  ،كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي ،كالصحة اإلنجابية ،الخ).



كنظرا لمدل انتشار الفقر ،ما ىي كجهات نظركم حوؿ المصلحة العامة مقابل االستهداؼ؟.



كيف يمكن ألضعاا في المجتمع أف يصبحوا أكثر مشاركة في البرنامج ،أف يعطى لهم رأم في ذلك؟ (ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح /



ما الذم يمكن القياـ بو لاماف أف مجموضعات مختلفة (رجاؿ  /نسا كالشباب كالبالغين) ،يشاركوا في المناقشات ذات الصلة



في بعض البلداف ،الناس لديهم بطاقة ىوية تساضعدىم ضعلى الوصوؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي تحق للمستاعفين.

شكول ضعبر مقالة  /ىواتف نقالة) .إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ ىذا من شأنو أف يكوف مفيدا من كجهة نظركم؟ لماذا  /لماذا ال؟
بالبرنامج؟ ىل تعتقد أف ىذا قد يكوف من المفيد؟ لماذا أك لماذا ال؟


ما ىي أنواع البرامج برأيك التي يجب أف تكوف من حقكم؟



ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ ،أم مع بطاقة الهوية ،سيكوف مفيد؟ (معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا ،المستفيدين من التحويل



ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟ (ضعلى سبيل المثاؿ القياـ بأضعماؿ الوثائق كالتفاكض لتعميد الوثائق،

يمكنهم الحصوؿ ضعلى التأمين الصحي المدضعوـ).

كال دفع للوسطا  ،إصدار بطاقات ىوية مزكرة ،كتبادؿ بطاقات الهوية ،كالحاجة إلى تسجيل المواليد ،كالسفر إلى المكاتب لتسجيل
مشاريع سياحية ،كما إلى ذلك).




إذا كنت تعتقد أنو يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات ،ما يمكن ضعملو؟

بما ذا ستنصح كعاقل حي  /منفذين ،صناع السياسات ،كنواب ،كالجهات المانحة ،كما إلى ذلك (الناس في السلطة بما يجب أف
ترتبط ببرنامج التحويل النقدم ضعلى الكيفية التي يمكن بها تحسين ىذا البرنامج)؟




ما ىي التحديات التي تواجهها للتأثير ضعلى الحكومة  /لتغيير سياسة ،استخداـ األدلة من التدخبلت؟
ما ىي سبل االستفادة من سياؽ سياسة معينة في اليمن؟ من الذم يستهدؼ؟ ما ىي القنوات؟



من ىم أصحاب الفاضعلين الرئيسيين الذين يمكن أف يأثركا كيكوف لهم السلطة؟



ما ىي القاايا التي لم يمكن طرحها؟ إذا كنت ال تستطيع االقتراب منها مباشرة ،كيف تتعامل معها بشكل غير مباشر  /السبل البديلة؟
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د .المصمموف لسياسة البرنامج  -الجهات المانحة
(باإلضافة إلى أسئلة محددة مسبقا صممت لكل مؤسسة ضعلى أساس قاايا محددة الخاصة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعية لتناكؿ المواضيع
التالية:



ما رأيك في شبكة األماف (سياسة حماية االجتماضعية) في ىذا البلد؟ كما ىي الفئات الاعيفة التي ينبغي أف يشملها الاماف؟ ىل معايير



ىناؾ نقاش دائر حوؿ الدكلة مقابل القطاع الخاص لتوفير الاماف االجتماضعي ،ما ىو رأيك كخبرتك ضعلى ذلك؟ ىل يمكن  /القطاع

االستهداؼ تعني شي بالنسبة لليمن؟

الخاص الخاص توفير العمل في ىذا السياؽ؟ (بما في ذلك المنظمات الدينية) ىل يمكن أف يستهدفوا الفئات األكثر ضعرضة للخطر؟
إيجابيات كسلبيات ؟



ما ىي برامج الحماية االجتماضعية الموجودة؟



ىل توجد برامج أخرل للتحويبلت النقدية؟



ما ىو شكل البرامج األخرل التي تشكل جز ا من شبكة األماف؟



ما مدل معرفتهم بهذا البرنامج؟ نقاط القوة كالاعف مقابل البرامج األخرل للحماية االجتماضعية في الببلد.



ركابط ىذا البرنامج مع البرامج األخرل (داخل البلد -البرمجة -ككضع الميزانية)




ما ىي الفوائد الرئيسية لبرنامج التحويبلت النقدية  /كالبرامج األخرل؟
كيف تغيرت حياة الناس (الفوائد االقتصادية كاالجتماضعية)؟



ما ىو التغيير غير المقصود  /تعديل في أم فوائد ،القائمة الرسمية ،آليات التاامن بين األجياؿ (إيجابية؟ سلبية)؟



التغيرات في العبلقات بين الدكلة كالمواطن  /العقود االجتماضعية  /اإلدارة  /المحاسبة؟




ىل حدثت مكاسب في شرضعية الحكومة  /دليل ضعلى أنو قد جعل الحكومة أكثر شعبية؟
من يحصل ضعلى الفال في نتائج البرنامج؟



ما ىي التحديات الرئيسية؟



ما إذا كاف ينبغي أف توضع الشركط،



ما إذا كاف ينبغي أف يحدث استهداؼ في شكل مختلف؛



ضعملية االختيار.



ما إذا كاف يتم التآزر مع ما يكفي من الحماية غير الرسمية النهج /شبكة األماف االجتماضعي (مثل الدضعم األسرم ،كالتحويبلت المالية،



ما إذا كاف ىناؾ رابط كافية لخدمات تكميلية؛

دضعم الهيئات الدينية  /برامج الاماف ،الخ)؟


ما إذا كاف قد خلق التوترات بين أفراد المجتمع.



ما إذا كانت مستدامة (ماليا).



يمكن أف يكوف تحديا مشتركا ضعلى النخبة المحلية ،ما الشكل الذم يتخذه؟ كيف يمكن تجنب ذلك ،التعامل معها ،كما إلى ذلك؟



ىل ىناؾ أية آليات لاماف المسا لة العامة  /في ىذا البرنامج؟ ما ىي ىذه اآللية؟ ىل تتواجد في مستويات مختلفة (الوطني كالمحلي)

(أذكر أدلة من الميداف حوؿ دكر القادة كمثاؿ)

ما ىي كجهات نظركم ضعنها؟ ىل ىي فعالة ،إف لم يكن ،لماذا ال ،الخ.

البرمجة المستقبلية:


كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟
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ما ىي التغييرات سوؼ تقوـ بها ،إف كجدت؟

ماذا يمكن أف يتحسن؟ ( للتحقق :االستهداؼ ،كالتردد ،المبلغ ،برامج تكميلية ،المتابعة كالتقييم ،تعلم الدرس  /تبادؿ المعارؼ الخ)
كيف يمكن أف اآلثار اإليجابية تسهم في تعزيز البرامج؟



كيف تنظركف لقاايا التخرج كالخركج؟ كيف ينبغي  /ىل تقوـ بإخراج الناس من البرامج؟ إذا نعم ،،ما ىي المعايير ،كما إلى ذلك؟



كنظرا لمدل انتشار الفقر ،ما ىي كجهات نظركم حوؿ المصلحة العامة مقابل االستهداؼ؟



ما ىي التحديات التي تواجهها للتأثير ضعلى الحكومة  /لتغيير سياسة استخداـ األدلة من التدخبلت؟





ما ىي سبل االستفادة من سياؽ سياسة معينة في اليمن؟ من الذم يستهدؼ؟ ما ىي القنوات؟

من ىم الفاضعلين الرئيسيين الذين يمكن أف يأثركا كيكوف لهم السلطة؟

ما ىي القاايا التي لم يمكن طرحها؟ إذا كنت ال تستطيع االقتراب منها مباشرة ،كيف تتعامل معها بشكل غير مباشر  /السبل البديلة؟

قصص الحياة  -مع الكبار كالشباب ،من الذكور كاإلناث
أىداؼ قصص الحياة ىي:


استكشاؼ معمق لتجارب األفراد المخاطر كالاعف ،كالعوامل الفردية كالمنزلية كالمجتمع كالسياسة المتاحة لهم كالتي تشكل
استراتيجيات التأقلم المركنة.



للحصوؿ ضعلى فهم األىمية بالنسبية لبرنامج التحويبلت النقدية مع مركر الوقت في حياة األفراد المتنوضعة"

النطاؽ:


في كل موقع سيتم أخذ  8قصص للحياة من بين المستفيدين من برامج التحويبلت النقدية كسيتم تحديدىا خبلؿ مناقشات مجموضعة
التركيز كالمدلين الرئيسيين للمعلومات ،كلكن سوؼ تشمل ضعلى األرجح  0ذكر ك 0أنثى ك 3شباب ك  3بالغين (ضماف التوازف يبن

الذكور كاإلناث كمدل السن).


سوؼ تستمر المقابلة حوالي  61دقيقة



سيتم منح المستجوب مشركب  /الغذا تعويض ضعلى كقتهم



تسجيل العمر كالجنس

اإلضعداد:


كما ىو فى المقاببلت األخرل ،بمجرد بداية الحديث ،سيتم تسجيل قصص الحياة ثم ترجمتها الحرفية ككتابتها.



تجدر االشارة إلى أنو سيتم أخذ مبلحظات إضافية من قبل الباحث



األكراؽ كاألقبلـ يجب أف يتم تقديمها إلى المقابلة.

يرجى أف تكوف مستعدا ألنو في بعض حاالت قصص الحياة لن تعمل ،إذا كاف األمر كذلك بعد حوالي  01دقائق كشعر الباحث أنو ال
جدكل إما أنو ينبغي أف تأتي المقابلة إلى نهايتها بأدب ،أك تحويل الحديث إلى مقابلة معمقة ،قد يكوف ىذا الحاؿ خاصة مع الشباب
الذين لديهم تاريخ أقصر كربما ينعكس ضعلى خبرة أقل في التعبير ضعن قصة حياتو .يمكن مبلحظة العمل مع كبار السن أياا أنو يأخذ

كقت – كنحتاج أف يكوف مبني ضعلى االحتياجات كالقصص كالذكريات كغالبا ما تكوف مصادر مهمة للمعلومات  -قد يكوف نفس
األشخاص ذكم اإلضعاقة

يرجى أياا أف تكوف مستعد أف الناس الذين ضعانوا مآسي مختلفة قد ال يرغبوا في التحدث في أم تفاصيل حوؿ ىذه كالباحثين في
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حاجة إلى أف يكونوا حساسين بشأف ما إذا كاف ينبغي أف تستمر المناقشة ،كإضعطا الشخص الخيار لقاا راحة قصيرة ،كقد تكوف
لطريقة اإلصغا قيمة.

دليل األسئلة (الشباب  /الكبار؛ ذكر  /أنثى)
مقدمة



المعلومات األساسية (االسم ،العمر ،الجنس ،مكاف الوالدة ،الترتيبات المعيشيةالخ)
شرح أىداؼ ىذه الدراسة كشكل المقابلة

ضعن البرنامج التحويبلت النقدية




منذ متى كانت ضعاو في برنامج  /تلقي التحويبلت النقدية؟

كيف تم اختيارؾ؟ من الذم اختارؾ؟

أين تذىب للحصوؿ ضعلى النقد؟ الذم يعطيها لك؟



كم المبلغ الذم تتلقى؟



كيف كمتى تتلقى المبلغ؟




باإلضافة إلى النقد ىل تتلقى أم شي آخر معين (التخقق :المعلومات ،الوصوؿ إلى الخدمات األخرل كما إلى ذلك)؟
ىل ىناؾ شركط ملحقة الحصوؿ ضعلى المبلغ؟ إذا كاف األمر كذلك ،ما ىي؟ إذا ال ،ىل تعتقد أنو ينبغي أف يكوف؟



ماذا ضعن استخداـ النقد؟ ما ىي الفائدة األكثر أىمية؟



كيف تقيم األىمية بالنسبية للبرنامج بالمقارنة مع غيره من أشكاؿ الدضعم االجتماضعي رسمية أك غير رسمية (مثل من األصدقا كاألقارب
كالجيراف كالمنظمات غير الحكومية ،كما إلى ذلك)؟

الماضي القريب للفرد ( 3/2سنوات للشباب 5 ،سنوات للبالغين) (إضعطا أمثلة)




ىل لك أف تخبرنا ضعن حياتك ضعلى مدل ضعامين أك ثبلثة أضعواـ  /الخمس الماضية؟

ىل كل شي يسير ضعلى ما يراـ كال سيما خبلؿ ىذه الفترة؟ ماذا كانت التغييرات اإليجابية؟ من كضعن ماذا كاف مسؤكال؟
ما ىي التحديات التي كاجهتها خاصة خبلؿ السنتين أك السنوات الثبلث  /الخمس الماضية (فترة أطوؿ لكبار السن)؟



ىل لك أف تشرح لماذا تعتقد أنك كاجهت ىذه التحديات؟



ىل حاكلت أك ضعائلتك التغلب ضعلى ىذه التحديات؟ ما ىي االستراتيجيات التي استخدمتها؟ ما مدل فاضعلية ىذه االستراتيجيات؟ مدل
أىمية الموارد لعائلتك  /ىل التشبيك ساضعد ضعلى التغلب ضعلى التحديات؟ ىل تغيركا ،ىل تدىورت األكضاع ،أكتحسنت ،كما إلى ذلك
مع مركر الوقت ،إلى اآلف؟



كيف ترل الخيارات المتاحة أمامك  /االستراتيجيات كانت مماثلة أك مختلفة ضعن الفتيات  /الفتياف كالنسا  /الرجاؿ (الجنس اآلخر

لمقابلتو) من نفس العمر؟



ىل برنامج التحويل النقدم يقدـ الدضعم للتغلب ضعلى ىذه التحديات؟ إذا ال  -لماذا ال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  -ما ىي الطريقة؟



ضعندما بدأ البرنامج ،كيف كاف يعمل؟ كيف ىو ضعمل البرنامج اآلف؟



كونك ضعاوا في البرنامج كيف تتأثر اختياراتك كقراراتك؟




ىل الوصوؿ إلى برنامج التحويل في كقت سابق غير في شكل حياتك كخياراتك؟

ىل اتخذت خطوات لتأمين مستقبلك ،كاالستثمار في أم مجاؿ ،كما إلى ذلك مع التفكير في أنك قد تترؾ البرنامج؟
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الباحث توجو األحداث الرئيسية ضعلى جدكؿ زمني ضعلى مدل العامين  /ثبلثة أك اؿ  5الماضية من أجل تلخيص المحتول (الخطوة 0
في الرسم البياني أدناه).

الماضي البعيد:
الباحث يستخدـ جدكال زمنيا أطوؿ لجعل المناقشة حوؿ فترة زمنية أطوؿ (ضعلى سبيل المثاؿ الباحث يرسم خط زمني أطوؿ تحت
الخط الذم أضعبله (جدكؿ زمني أقصر) كرسم السهاـ بين االثنين الظهار الصلة فى الخطوة ) 2مع الرسم البياني أضعبله).


ارجع ب التفكير إلى ضعندما كنت أصغر سنا ،يمكنك رسم األحداث الرئيسية في حياتك حتى اآلف (اإليجابية كالسلبية) لماذا كانت



ضعلى المستول الفردم (مثل التعليم كالصحة كالعمل)



ضعلى مستول األسرة (فرص كسب العيش مثل؛ موارد األسرة المتاحة؛ القرارات في األسرة لئلنفاؽ ضعلى التعليم الصحي ،كالدخل،



ضعلى مستول المجتمع (مثل التمييز  /االستبعاد من األنشطة المجتمعية أك الموارد؛ االستبعاد من المشاركة في صنع القرار



كيف الطريقة التي أنت  /أك ضعائلتك ضعاشت بها حتى اآلف أثرت ضعلى طريقة التعامل مع التحديات التي تم تحديدىا من قبل؟

ىذه مهمة؟

كالتغيرات في األسرة (الوالدة كالوفاة كالزكاج كالطبلؽ كغيرىا))،؛
المجتمع ،كالعنف).




ىل فكرت يوما أنو إذا كنت قد قدمت خيارا مختلفا من قبل ،ستكوف حياتك مختلفة اآلف؟ ماذا كنت قد فعلت بشكل مختلف؟

كيف يمكن أف الوصوؿ إلى برنامج التحويل في كقت سابق غير في شكل حياتك كخياراتك لو كاف موجودا؟


خطط المستقبل (يرجى مبلحظة أنو في بعض الحاالت (ضعلى سبيل المثاؿ إذا كاف الشخص المسنين كسو جدا) أسئلة حوؿ

المستقبل قد تكوف حساسة جدا في ىذه قد ال يكوف من المناسب أف نسأؿ في كل شي  ،أك أف يطلب منهم بسرضعة)



نظرا لظركفك الحالية ما الذم تخطط لو ضعلى المدل القصير؟ ما ىي خططك ضعلى المدل الطويل؟



إلى أم مدل يمكن للبرنامج التحويل أف يساضعدؾ ضعلى تحقيق خطط المدل القصير كخطط المدل الطويل؟




كيف قاـ برنامج التحويل بالتغيير لتلبية احتياجاتك بشكل أفال؟

ىل كجهة نظرؾ ىي نفس كجهة نظر اآلخرين في األسرة أك لهم كجهات نظر مختلفة؟

المبلحظة
مواقع المراقبة :الرجا تكييف أدناه كفقا لذلك.


المواقع الرئيسية للمستفيدين كغير المستفيدين  -مثل نقاط التسليم ،مكتب بريد ،كبنك ،مدرسة ،سوؽ ،ضعيادات ،مركز خدمة



الذىاب في اجتماضعات ،جولة رسمية أك غير رسمية...



التجمعات غير الرسمية األخرل  -اجتماضعات المرأة  ،الخ.

المجتمع ،الخ.




نقاط التسليم النقدم  -مكتب البريد أك البنك؟

زيارة الرصد المنفذة للموقع
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مواضيع للرصد:


التفاضعبلت كالعبلقات ،كما إلى ذلك بين الناس ،كفقا الختبلؼ العمر كالجنس كمستول التعليم ،الخ.



كيف يمكن لسياسة التغيير أف تؤثر ضعلى تقديم الخدمات للمستفيدين  ،،الخ.



ىل مقدمي الخدمات  /منفذم البرامج يعاملوف الجميع بنفس الطريقة؟ (ضعلى أساس نوع الجنس ،العمر ،كمستول التعليم،



ىل الخدمة  /برنامج التسليم الكافي (التأخير ضعلى سبيل المثاؿ ،ضعدـ كجود المعدات كساضعات الفتح ،مواقف الموظفين،

كاللباس ،كما إلى ذلك)

كمستويات الموظفين ،كلماذا)؟ حاكؿ أف تعطي معدؿ تقييمي ،سي  ،معقولة ،جيد جدا ،للتحسين...


ىل كاف التفاضعل االجتماضعي بين المستفيدين أضعيد تشكيلو؟ إذا كاف األمر كذلك ،كيف؟ (ضعلى سبيل المثاؿ المخاكؼ ،كصمة

العار؟ مواقف الموظفين)؟

كيفية مراقبة:


سوؼ يكوف الباحث جالسا  /أك كاقفان  /لمراقبة الوضع في سياؽ تجوؿ الناس



إذا كاف ذلك مناسبا قد تبدأ الدردشة مع الناس ،ضعلى سبيل المثاؿ قد يعلق حوؿ كيف ىو ضعليو الجو الساخن ،طوؿ قائمة



إذا كاف يمكن طرح األسئلة المناسبة ،للمستفيدين ،اآلخرين في جميع أنحا لمعرفة ما يحدث أك ما حدث في حالة معينة



يجب أف ينسجم المراقب قدر اإلمكاف  -المبلبس المواقف ،الخ.

االنتظار ،الدردشة تكوف غير رسمية ،كلكن ال ينبغي أف تبدك مثل أم مقابلة مع أخذ المبلحظات

طوؿ كقت االطبلع:


نصف يوـ ( +حد أدنى  3ساضعات)

األشيا أف نأخذ في االضعتبار  /مبلحظة:



كم ضعدد الناس في قائمة االنتظار

ىل الطابور منظم؟



المناطق المحيطة بها ،األشيا المادية ،كحالة صبلحية مياه الشرب كالمأكل كالمرافق الصحية



كيفية تنظيم الناس ترتيبات الجلوس ،،الخ.




الذم ىو الحاضر ،ما يرتدم الناس ،ككيف يقدموف أنفسهم ،كالطريقة التي يتحدثوف ،الخ

ما إذا كاف الناس يأتوف كحدىم أك برفقة ،إذا برفقو منهم ( ...خاصة كبار السن ،كاألطفاؿ ،األشخاص ذكم اإلضعاقة)



ما يفعل الناس ،ما يحدث؟



أم مصادر للتوتر بين أفراد المجتمع؟ بين أفراد المجتمع كالمستفيدكف؟



اإلفراط في سماع المحادثات حوؿ ضعدـ الرضا  /الرضا ضعن أدا البرنامج أك الخدمة



ضعندما ال يحدث النشاط  -الوقت ،كتسلسل األحداث ،الخ.



حيث أنو يحدث





كيفية تنظيم النشاط

الفعاليات  /الوضع  /الحدث األبرز ،ككصف بالتفصيل

ردكد فعل الناس ،كالمشاضعر ،التعبير ،كما إلى ذلك سوا اللفظي كغير اللفظي
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كيف ىو الرد غير اللفظي في التفاضعبلت الشعبية



ىل بعض أضعاا الفريق يقفوف أكثر من غيرىم؟ لماذا تعتقد أف ىذا يحدث كإلى ما قد يشير؟



تحقق ما يفعلو الناس ،ردكد أفعالهم ،كما إلى ذلك بعد أف يترؾ المرفق ،غالبا ما يتم التقاط الكثير ضعندما يغادركف ،كيشعر بالراحة



ىل من العار أف يكوف في قائمة االنتظار؟



سافر المسافة للوصوؿ إلى العيادة نقطة التسليم،

أكثر ضعند االنتها  ،الخ.

اإلرشاد لكتابة المبلحظات:


الحظ التاريخ كطوؿ الفترة الزمنية للمراقبة



ال تقفز الى استنتاجات مباشرة



البحث ضعن مزيد من األدلة ،نطلب من الناس للتأكد من األشيا (تثليث)




كيف أف ما يجرم ىناؾ يؤثر ضعلى الوضع ،كيف كنت تعتقد أثرت ضعلى الوضع ،إذا ال شي كاضح جدا  ،كيف ردكا الناس إليكم

دع الكمبيوتر في حقيبتك كلكن ال يظهر للناس ،إذا تحتاج لتدكين المبلحظات ضعلى الفور القياـ بذلك سرا( خارجا)



اكتب كل المبلحظات في نهاية كل فترة من المراقبة ،كتوفير قدر من التفصيل ممكن ،ككصف ما رأيت حرفيا



بقدر االمكاف سجل التعبيرات الممكنة ،سبل األشيا قائبل ،كما إلى ذلك حرفيا ،كلمة بكلمة أم ،مشيرا من الذم قاؿ ىذا



الفرؽ بين مبلحظة ما تراه ،كالحقائق ،كتفسيرىا الخاص لؤلحداث ،أم ما ىو رأيك بما كاف يحدث ،ككيف تفسركف ذلك ،ضعلى

الجنس ،كالعمر ،في أم سياؽ  /الوضع ،الخ.

مشاضعرؾ رؤيتها تحدث ،ككيف تفسر ردكد فعل اآلخرين ،الخ.

دراسات الحالة

الهدؼ ىو فهم الشخص في السياؽ األكسع المنزؿ  /األسرة  /المجتمع


يمكن أياا التحدث إلى أشخاص آخرين حوؿ كيفية النظر إلى األسرة من قبل اآلخرين ،ضعلى سبيل المثاؿ التحدث إلى

المنفذين ،كالبعض اآلخر في المجتمع ،الخ.


يمكن تحديد دراسة حالة بعد أف ضعثر ضعلى حالة مثيرة لبلىتماـ ،أك يمكن أف تكوف من مقدمي الخدمات ،من خبلؿ مجموضعة



ىل يمكن أف تقوـ ربما بدراسة حالة األسرة  /العائلة التي تم استبعادىا من البرنامج



يمكن أياا أف تطلب المزيد حوؿ ما ىي األنشطة اليومية ،سبل معيشتهم ،كما إلى ذلك (داخل كخارج المنزؿ) كيف يقاوف



يمكن استخداـ المقابلة المعمقة أك دليل قصة الحياة كنقطة بداية

النقاش ،الخ.

يومهم؟


ينطوم أياا ضعلى محادثات غير رسمية كالمبلحظات في أكقات مختلفة من اليوـ ،كالرسومات ،الخ.



يمكن التحدث أياا لمختلف أضعاا األسرة كطرح األسئلة المماثلة لكنها مصممة لهم



قد تاطر إلى العودة ضعدة مرات لؤلسرة.
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انًهحك سلى  :5يثبل عٍ لصت حٛبةًَٕ-رج ٍٛنمصص انحٛبة

تأرٌخ دراسة حالة (:أم –  1اطفال )

)الماضً القرٌب( المراحل الزمنٌة

رسذٚبد ٔ ػًم ف ٙيُبصل أخشٖ نهسصٕل
ػهٗ انذخم ٔ أطؼى أطفبن ، ٙانذفغ يمبثم
انخذيبد  ،فٔ ٙضغ صؼت َ .كبفر اٌٜ
الٌ أخٚ ٙشٚذ طشدَب يٍ يُضنّ  .ال ادسٖ
كٛف ارصشف يغ كم ْزِ انصؼٕثبد

متوسط العمر

2112

ٔاخٚ ٙشٚذ اٌ
َزشن انجٛذ انز٘
اػطبَب

2111-11

صٚبدح ػذد األطفبل انزٚ ٍٚصهٌٕ إنٗ 8
أطفبل  .كًب صادد انًشبكم يغ انضٔج .رؼهٛى
ٔرغزٚخ األطفبل صؼجخ  .صٔخ ٙرضٔج ٔ رشكُب
 .اخ ٙلذو نُب يُضل يزٕاضغ الػٛش ف ّٛيغ
أطفبنٙ

الشباب و الرشد
)الماضً البعٌد( المراحل الزمنٌة

802

اثُ ٔ ٙاثُزٙ
زصهٕا ػهٗ
ػًم كؼًبل
َظبفخ فٙ
يذسعخ خبصخ

2111 - 2111

رضٔخذ  ،زصم األطفبل .
زٛبح طجٛؼٛخ يغ ألم يشبكم
ثبعزثُبء انصسخ ٔ ،انسًم ،
ٔلضبٚب انٕالدح ٔانزكبنٛف راد
انصهخ .

المراهقة

ٔضع ٔحٛبة انشخص

صاد انصشاع انظ ٚبئغخ  -اسرفؼذ األعؼبس َ -مص
انٕضغ أفضم يٍ انغُزٍٛ
انخذيبد يثم انًبء ٔانكٓشثبء
انغبثمخ .انٕخجبد  2ف ٙانٕٛو
ٔانغبص  .أصجر يٍ انصؼت ػهٗ
 .اثُ ٙاعزطبع انسصٕل ػهٗ
اثُ ٙانسصٕل ػهٗ انؼًم انٕٛيٙ
ػًم يٍ ٔلذ ٜخش ٔ ،نكٍ يب
كًب كبٌ يٍ لجم  .خفضُب انغزاء
صنُب ف ٙانمهك ٔ االكزئبة كٌٕ
إنٗ ٔخجخ ٔازذح ف ٙانٕٛو .
أخٚ ٙدجشَب ػهٗ رشن يُضنّ ،
ٔيُغ انًٛبِ َٔ .سٍ ال َؼشف
كٛف َزؼبيم يغ انٕضغ

رٕلف ػًم اثُزٙ

ػهٗ انشغى يٍ انزسذٚبد
انز ٙأاخٓٓب ف ٙسػبٚخ
 8أطفبل  ،كبَذ األيٕس
نٛغذ يكهفخ  ،كُذ أػًم
ف ٙرُظٛف انًُبصل ٔ رى
رغدٛم اعً ٙفٙ
انشػبٚخ االخزًبػٛخ  .أَب
أػٛش ف ٙيُضل أخٙ

2116-7

نى رُضى نهًذسعخ  ،كًب
ْٕ انسبل ف ٙػبئهخ
فمٛشح ٔنكٍ ٚسًٓٛب األة
.

طفولة

تأرٌخ دراسة حالة (:شابة معاقة )

)الماضً القرٌب( المراحل الزمنٌة

رٕف ٙاالة  ،انٕضغ اصداد عٕءا ٔ .أصجسذ األيٕس
أكثش ركهفخ  .انًشبكم انغٛبعٛخ ٔ .غٛشْب خؼهذ
االيٕس أكثش صؼٕثخ  .كغشد عبل ٙانثبَٛخ .أَب يؼبلخ
رًبيب ا ٔ ٌٜارًُٗ أ٘ دػى نهٕصٕل إنٗ زهًٙ
"اسٚذ اٌ اصجر يفٛذح خذا ٔ ًَٕرخب خٛذا ٔثذٔح
ندًٛغ انُغبء ف ٙان. "ًٍٛ

متوسط العمر

2112

2111-11

اَضًذ نًُظًخ غٛش زكٕيٛخ  ،رطٕػذ ٔ
رؼهًذ أشٛبء كثٛشح  -زصهذ ػهٗ انؼذٚذ يٍ
األصذلبء يٍ خالل انًُظًبد غٛش انسكٕيٛخ
 ،عبفشد نهًشح األٔنٗ ف ٙزٛبر ٙيغ
األصذلبء رٔ٘ االززٛبخبد انخبصخ األخشٖ .
زصهذ ػهٗ انثمخ

الشباب و الرشد
)الماضً البعٌد( المراحل الزمنٌة
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َفظ انٕضغ :زٛبح ٚبئغخ  .ال
أزت أٌ أخشج يغ ػبئهز. ٙ
دائًب ف ٙانًُضل ٔ نٛظ نذ٘
أصذلبء .

المراهقة

ٔضع ٔحٛبة انشخص

رٕف ٙاالة  ،انٕضغ اصداد عٕءا .
ٔأصجسذ األيٕس أكثش ركهفخ .
انًشبكم انغٛبعٛخ ٔ .غٛشْب
خؼهذ االيٕس أكثش صؼٕثخ .
كغشد عبل ٙانثبَٛخ .أَب يؼبلخ
رًبيب ا ٔ ٌٜارًُٗ أ٘ دػى
نهٕصٕل إنٗ زهً" ٙاسٚذ اٌ
اصجر يفٛذح خذا ٔ ًَٕرخب خٛذا
ٔثذٔح ندًٛغ انُغبء ف ٙان. "ًٍٛ

ٔانذ٘ ثسث ػٍ ٔظٛفخ.
ثؼض اززٛبخبد األعشح
زصهذ ػهٗ رغطٛزٓب يٍ
لجم األة  .كًب أَُ ٙزصهذ
ػهٗ انذػى نًٕاصهخ
انزْبة انٗ انًُظًبد غٛش
انسكٕيٛخ ٔ رسغُذ
يٓبسار ٙاالداسٚخ

فمذ ٔانذ٘ ٔظٛفزّ
ٔثم ٙف ٙانًُضل .
صادد انًشبكم انٕٛيٛخ
ث ٍٛاٜة ٔ االو ثغجت
االززٛبخبد غٛش انًهجبح

اَضًًذ ندًؼٛخ غٛش
زكٕيٛخ نإلػبلخ  ،كغجذ
انؼذٚذ يٍ األصذلبء ٔ ،كبٌ
ُْبن سزهخ انٗ ػذٌ يغ
خًٛغ انًؼبلبد ٔ اصجسذ ٔ
لبدسح ػهٗ يٕاخٓخ انؼدض ٔ
صٚبدح ف ٙانثمخ ثبنُفظٔ .
ثؼذْب رطٕػذ يغ انًُظًبد
غٛش انسكٕيٛخ

َزٛدخ نالػبلخ
يؼ ٙاالٌ عبق
ٔازذح ٔ ،كُذ
ف ٙكم يشازم
ال
طفٕنزٙ
فٙ
اسغت
انخشٔج .

2116-7

زٛبح ٚبئغخ  .ال أزت أٌ
أخشج يغ ػبئهز. ٙ
دائًب ف ٙانًُضل ٔ نٛظ
نذ٘ أصذلبء .

طفولة

.

الملحق : 6قائمة المدلين الرئيسيين للمعلومات
المنظمة /المنصب

المدلين الرئيسيين للمعلومات
ضعلى المستول الوطني
0

قاسم خليل

نائب مدير صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المستول المركزم

2

ضعبد الكريم صبلح

مدير ضعاـ السياسات  -صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المستول المركزم

3

مانفرد فيمهولز

مدير برنامج /مفوض االتحاد األكركبي فى اليمن

4

ساره سبنسر

مستشار التنمية االجتماضعية باليمن /كشماؿ افريقيا كالشرؽ األكسط (ديفيد) DFID

5

ماريا ىونج

ضابطة ضعمليات-قطاع التنمية باليمن /كشماؿ افريقيا كالشرؽ األكسط-مكتب البنك الدكلي باليمن

6

بثينو اإلرياني

مسوؤلة السياسات -مكتب اليونيسيف/اليمن

7

ليديا ثنكا

مديرة المشركع -أكسفاـ /مكتب الحديدة

8

جف جوا

مدير منظمة كير الدكلية فى اليمن

0

يوسف يحي اإلمبارم

قائد مجتمعي  /أمين ضعاـ سابق للمجلس المحلي بمديرية زبيد

2

ضعبد الرحمن الدىبلي

مدير فرع مكتب الصندكؽ بمديرية زبيد

3

أنور الوصابي

ناشط شبابي  /زبيد

4

حموده دخن

رئيسة جمعية تنمية المرأة  /ضعاو المجلس المحلي زبيد

5

محمد شمس الدين منصوب

رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية القاىرة /قائد مجتمعي

6

نوفل أمين ضعبد الحق

مدير فرع صندكؽ الرضعاية بمديرية القاىرة

7

محمد ضعبد اهلل فارع

أمين ضعاـ مؤسسة تنمية الشباب/مدرب كناشط في حقوؽ االنساف/إدارم بالمجلس المحلي/مديرية

8

غمره العريقي

مديرة ادارة تنمية الشباب -جمعية نادم األسرة السعيدة /مديرة مالية بجامعة تعز /مدربة كناشطة

المدلين الرئيسيين للمعلومات ضعلى مستول المديرية كالمجتمع

القاىرة
شبابية
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