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 يهخص رُفٛز٘

خدمة التحويل النقدٌم التي يحصلوف ضعليها من الحكومة ضعبر المستفيدة من ، كالفئات  تصورات المجتمعضعن يعرض ىذا التقرير نتائج دراسة 
أجريت ، )دفيد( تمولو كزارة التنمية الدكلية البريطانية، ضعالمي  من مشركع بحثيو  ىذه الدراسة جز ه ك  ن.الرضعاية االجتماضعية في اليم صندكؽ

 .أكغندا -ألراضي الفلسطينية المحتلة ا -موزمبيق  -كينيا جل ، ىػي :  بلداف أخرل لديها برامج نقدية طويلة األ ةفي أربعدراساته مماثلة 

كيعتبر سٌكانها من  (تعزمن محافظة ) (القاىرة) تين ، ىما مديريةختلفمي  ينحافظتمن مي  ديريتينفي مي فقط أجريت الدراسة فقد يمن، سبة للبالن
المعنيين ضعلى الصعيد باجتمع فريق الدراسة كقد  ".رػشبو الحاها من "سكان( كيصٌنف الحديدةمن محافظة ) (زبيد) ديريةكم"الحار" ، 

لطات السي من المستفيدين كغير المستفيدين، ك كذا مع المعنيين في الميديريتين، كمع ضعينة من ك ، مسؤكلين كالجهات المانحة( ال) الوطني
 .في المجتمع المدنية ، كناشطين شابقيادات ة، ك المحليٌ 

 :كشملت األىداؼ الرئيسة للدراسة ما يلي

  اتجل ضمان، أل المستفيدين كغيرىم من غيردمة التحويبلت النقديٌة ، خالمستفيدين من المواطنين استطبلع آرا  كخبرات كتصورات 
 .  بشكل أفال في السياسات كالبرامج تنعكس

  البرامجفريق تنفيذ التصورات من بلورة الخبرات كاألفكار ك . 
 تكشف كاألسرة كالمجتمع  ستول األفرادة ضعلى مي ضعلى الموضوضعات البحثية الرئيسيٌ  ةمحكمالغنية من البيانات كاألدلة  تكوين قاضعدة ،

عٌزز الحاجة كت ،ينتائج المسح الكمٌ تحقق الفائدة المنشودة من ك أنشطة البرنامج ، لخدمات التي من شأنها أف تكمل حجم الحاجة ل
 لحاجة الناس للتغيير .

  امجنبر لل يرصد كالتقييم التشاركالة في جتمعات المحليٌ كالمي  ،ستفيدينكيفية إشراؾ المي   ضعنأفال نماذج تقديم. 
 

 قاببلتالمي كمن ذلك التقييم التشاركي، ك  البحث النوضعي تقنياتك العديد من أدكات فإف الفريق استخدـ حقيق أىداؼ البحث، تجل كأل
ة تشاركيكتقنيات أدكات استخدمت فيها  ، مركزةمشتركة ، ك مناقشات جماضعية كبإجػرا  ، ين كغيرىم الرئيسيستهدفين مي سوا ه مع ال ةقعمٌ مي ال

بد  القبل ك  . حاالت كاألحداث كتواريخ الحياةكاستخدمت قوائم معلومات خاٌصة بال ة الحالة لكل مستفيد ،دراس، كما جرت   ةكبصريٌ 
ميحٌددة ضعلى برنامج البحث القاايا كالمحاكر الرئيسة اللحصوؿ ضعلى المعلومات، ضعن أىٌم تشاركي لأجرم تمرين ،  البحثضعمليان في 

 فريقيبواسطة ـ 2102 سبتمبرأيلوؿ /  21 - 5جمع البيانات خبلؿ الفترة  تمٌ ك  أنفسهم . ستفيدينالمي لمقترحات  الميداني ، كفقان 
 الميدانٌيين. فريقينقيادة الالرئيس ، كتولٌى الباحث  الذكورمن اثنين ، ك ين من اإلناث تاثنمن كل فريق كقد تكٌوف   ،الدراسة

 

 -للدراسة :النتائج الرئيسة 
ت لفحوصاارتفاع تكاليف ا، فابلن ضعن  ضمستويات المر حجم ارتفاع بأف ، للمعلومات الخاٌصة بحاالت الفقر ليل األكلي تحال كشف .0

ها كيعاني منها واجهيالتي ت تحدياكما اتاح أنها أكبر ال . لصحةالحاجة لبشكل كبير ضعلى  اؽػإلنف، يستدضعي ا كاألدكية كالعمليات
األمر الذم ياطر معو المرضى الفقرا  لبيع  ، الفقرارتفاع نسبة السبب الرئيس في ، كأنها يدينالمستفيدين كغير المستففقرا  ال

أف ممتلكاتهم كأغراض منازلهم ، كياطركف لبلقتراض المالي أك لرىن أغلى ما يملكوف، تحت ضغط الحاجة الفورية للعبلج ، مع 
كضع يعكس ، كىو  التعليم كالصحةكفي مقدمة ذلك ،  االجتماضعية لخدماتاعفي المستفيدين من دفع يقانوف الرضعاية االجتماضعية 

 .عقدة كالمجزأة حوؿ توفير خدمات الحماية االجتماضعيةسية المي الترتيبات المؤسٌ 
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ي بالمعلومات الخاصة ضعن الخدمات االجتماضعٌية ، كقصور كاضح ف سوا  كغير المستفيدين ضعلى حدو  دينفيجهل كبير لدل المستىناؾ  .2

من يعرفونهم من بشكل أساسي ضعلى ضعادةن الناس يعتمد ، ك ضعن ىذه الخدمات كصعوبة كصولها إليهم المعلومات الرسمية لى حصولهم ضع
،  من المستفيدين المتقدمين، أك من أمثالهم ة المحليٌ في السلطات  هم ، كممثليٌيةجتمعمي ياداتهم القألقارب كاألصدقا  ، ككذلك ضعبر ا

 زاتتحيٌ للوساطات كال، كيمكن في تسجيل أنفسهم ألساسيينالمستفيدين اها التأثير بقوة ضعلى رغبات ىذه األسباب كغيرىا من شأن
أف تؤثر سلبان ضعلى حٌق الميستحقين، كضعلى رغباتهم في التقدـ لبلستفادة منها ، كمن شأف ذلك أف يعٌرض البسطا  بعض الحاالت ل

 لبلبتزاز .
 
 56يعادؿ ما  بالعملة المحليةفراد ستة أ إذ ال يتجاكز المبلغ الذم تستلمو األسرة المكونة من،  لحاليةتواضع حجم المساضعدة النقديٌة ا .3

، من الطعاـ  األسرةذلك ال يسٌد حاجة ، ك  في اليـوفقط خبز  ة أرغفةكفي لشرا  ستمبلغه زىيده ، يكاد ي، كىو   8 في الربع دكالران 
كىي بالنسبة لهم الحالية ، قٌلة المبالغ المالية ن من يكغير المستفيد كفستفيدالمي ، كاشتكى  ة األخرلناىيك ضعن االحتياجات األساسيٌ 

  ."أفال من ال شي " كما يقولوف، نظران لحاجتهم الماٌسة لها 
 ن ما يحصلوف ضعليو من برنامج المساضعدة النقدية أك ما ييسٌمى )الاماف االجتماضعي( ضعبر التحويلترتبة ضعمن حيث اآلثار المي أما     

كقالوا أف مستويات إيجابياتها ضعلى  ىذه المبالغ تعتبر خدمة إيجابية ، كإف كانت قليلة ك محدكدة ،ف أف ك ذكر المستفيدكقد ، النقدٌم 
ة ساضعدات النقديٌ ضعلى المي الفقيرة محدكدة الدخل ما تعتمد األسر  غالبان حياة الناس تتفاكت بحسب مستوياتهم المعيشية كحاجتهم لها ، ف

إضافةن لذلك تستخدـ مبالغ )الاماف االجتماضعي( ديدة(، رئيس في الحي  المياه كالكهربا  بشكلو ) مثبلن  الخدمات األساسيةكلفة تغطية  ل
، أك لتأمين ما أمكن من الطعاـ مع حلوؿ )شهر ة مع مناسبات خاصٌ تسٌلمهم لها  تزامن، خصوصان حينما ي إضافية في تغطية نفقات

ىذه  أفٌ  بعض األرامل ما يحتاجو من سلعو ضركرية ، كقد قالت شرا  لالقتراض الماؿ أك  ستفيد ضمانان طاقة المي كتعٌد ب .رمااف( 
من بعض رأل ، ك  الرجاؿالمعيشي، كقٌلصت من حاجتهن كاضعتمادىن ضعلى  ستقبلؿضعلى تحقيق اال قليبلن ضعدتهن سايٌة النقدالمساضعدات 

 .من المجتمع جز ه  مبأنه اضعتراؼه بأف ذلك ة جعلهم يشعركف لنقديٌ ساضعدات االمي حصولهم ضعلى ىذه  أف شةهمٌ الفئات المي 
 
صندكؽ الرضعاية لطلبات الحصوؿ ضعلى ىذه المساضعدات الميقٌدمة من الحكومة ضعبر )تزايد ارتفاضعان ملحوظان كمىناؾ تبٌين من الدراسة أف  .4

قوائم حجم المنتظرين ضعلى  من كاضحان كما بدا ،   ستوياتمي ستفيدين من مختلف الفئات كالالمي تأكد ذلك من حجم ك  ( ،االجتماضعية
يحصلوا ضعلى لم  هملكن،  همقبول من الناس طالما تمٌ كلوحظ أف ضعددان  ناطق التي تمت زيارتها ،في جميع الم طويلة نسبيان النتظار اال

آخرين من ىناؾ   .معالجتها كثير ال يزالوف ينتظركف طلباتهم لتتمٌ   مغيرىك ؛ ، كتكرر ذلك أكثر من مٌرة  بعدالنقديٌة المساضعدة 
 ةير ثك  دو اضعدأضعن  ، فابلن  مختلفة ألسبابو  ندكؽ الرضعاية االجتماضعيةييدرجوا ضمن المستفيدين من صلم ستحقين لهذه الميساضعدات ، المي 

 .ساضعدة النقديةالمي القبوؿ ضعليهم ليستحٌقوا ك معايير  لم يقبلوا بحجة ضعدـ انطباؽ شركطكاألسر الفقيرة ، من األفراد 
 
مواجهة حاالت طلبات كفي ل تالحالية البأف إمكاناتهم ،  ضعلى المستول الوطنيالداضعموف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ك  ومسؤكليقٌر  .5

 .فقيرة ةأسر  مبليين 4حوالي تغطية حاجة ل، ألٌف الميزانية الحالية ال تكفي  كطني ضعلى نطاؽو االستفادة المتزايدة ، بسبب انتشار الفقر 
ما ىو متوفر ، خصوصان بعد أضعلى من طالبي االستفادة من الخدمة لفقرا  ان ضعن احاليمتوفرة رقاـ الاألف لمسؤكلوف المعنيوف ، أيؤٌكد اك 

 
 

8
 نصف ىذا المبلغ ، كالمقصود بالربع : ثبلثة أشهرحصل ضعلى األسر األقٌل أفرادان ت    
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ت ضعن نجمتي ة اللحٌ األكلويات المي كقد أفرزت ىذه الظركؼ التي ضعصفت بالببلد ضعدد من ، ـ 2100االزمة التي شهدتها اليمن ضعاـ 
، ال سيما نظاـ التحويبلت ضعاـ  بشكلو ة االجتماضعيتحسين خدمات الرضعاية وطني السياسي الحوار لويات الىذه األزمات ، كبات من أك 

 النقديٌة .
 

إلى كجهات نظر  كلوية ، استنادان ذات األالتوصيات الباحثوف قترح ا،  أضعبلهكذكرت  ل إليهاتوصٌ تٌم الالتي  الرئيسة ضو  النتائجكضعلى 
  -، كتتلخص ىذه المقترحات كالتوصيات ، فيما يلي : ة التي تم جمعهاػ، كاألدل شاركة في ىذه الدراسةمختلفة من أفراد العينة الم

 
،  مختلف المستوياتالرضعاية االجتماضعية ببرنامج المساضعدة النقدية التابع لصندكؽ الخاصة بخدمات إلى المعلومات سهيل الحصوؿ ت .0

،  لصندكؽ لزيادة الوضعيالخاصة با، مع ضركرة كضع كتنفيذ استراتيجية االتصاالت  فعالة كمناسبةبتفعيل كسائل كقنوات اتصاؿ كذلك 
، كال سيما الخاٌصة بنظاـ المساضعدات صة للتنمية االجتماضعيةخصٌ الدضعوة لزيادة الموارد المي كذلك ك ، المفاىيم الخاطئةصحيح تكذلك ك 

الذين يعيشوف في المناطق كخصوصان ، تحقاقان سكثر اللوصوؿ إلى األ قنوات األكثر مبل مةمع األخذ بعين االضعتبار الحاجة لل النقدية.
"كفي ىذا السياؽ نقترح أف تنٌظم إدارة لبلتي بدكف ضعائل . النسا  ا، كالجهل كاألمية، ككذلك ركؼ التهميش، كيعيشوف ظالمعزكلة

تقديم ل -للرجاؿ كالنسا  بشكل منفصل-ة يٌ جتمعمي  ة اجتماضعات دكريٌ في الميديريات  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةضعن  المسؤكلين
 ".المزيد من المعلومات ذات الصلة

 
آلية مناسبة للتعريف بسياسة الصندكؽ، كخدماتو كمعايير استحقاؽ الحاالت، كلتسهيل إضعداد ة كبصندكؽ الرضعاية االجتماضعي ـوقأف ي .2

 كالجمهور العاـ.اجز بين إدارة الصندكؽ و إمكانية استقباؿ التظٌلمات، لئلسهاـ في كسر الح
 
توسيع دائرة المستفيدين لالمساضعدات النقديٌة موارد  زيادةيتعٌين ضعلى مؤسسة الرئاسة كمعها رئاسة الوزرا ، ككزارة المالية العمل ضعلى  .3

كثر ضعرضة األ، لتشمل  الفقر بصورة أكثر منهجيةمعايير العوز ك استخداـ كذلك ب، الفقيرة ال سيما األكثر أفرادان األسر منها ، خصوصان 
، مثل الشباب من اقتصاديان فئة المهٌمشين، كالمجموضعات التي ال تعيش استقراران معيشيان ك لفقر المدقع كالعوز )ضعلى سبيل المثاؿ ل

 .ستهداؼإلاتفعيل ىذه المعايير من شأنو تحقيق الشفافية في ( المحدكد ، كاألشٌد فقران األسر ذات الدخل األسر الفقيرة، ك 
 
رتفاع مستويات الفقر، كالتاخم، ال نظران  حجم المساضعدات النقديةزيادة لدضعم تقديم المزيد من الة لحكومة المركزيٌ ضعلى اي ينبغكما   .4

، خصوصان ذكم الدخل المحدكد الناس ، كالتي ألقت بظبللها السلبية ضعلى حياة آثار االضطرابات السياسية األخيرة لمواجهة ك 
 كاألشد فقران األكثر أفرادان .

 
لبلستهداؼ ، كفقان لتفاىمات كاتفاقات جرت بين مراجعة كتحديث المعايير الحالية ة أف يقـو بصندكؽ الرضعاية االجتماضعييتعٌين ضعلى  .5

ة ، بحيث يشمل صندكؽ الرضعاية االجتماضعي، كبين الحكومة اليمنية ممثلة بكالبنك الدكلي  االتحاد األكركبيالجهات المانحة ممثلة ب
 المحافظات كمختلف مناطق الجمهورية . ىذا التطور كافة

 
ة ضعلى الحكوميٌ مكاتب سيما ال ، ال من مقدمي الخدمات االجتماضعيةم مع غيرى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مسؤكليضركرة تنسيق  .6

كقد المدرسين،  بلتغيٌ  يكوف نتيجةقد مثبلن ب من المدارس لتحديد الثغرات )التسرٌ  ،لخ(إمستول المنطقة )التعليم، الصحة، المياه، 
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  .لعدـ كجود قاببلت المجتمع ، كما إلى ذلك( نتيجةمشاكل الصحة اإلنجابية تكوف 
ادة ، كيتطلب ستفاالتحسين فرص بهدؼ رسـو من الضعفا ات تفعيل اال صندكؽ الرضعاية االجتماضعية خدماتنجاح لاماف فيمكن 

العاملة في المجتمعات المحلٌية ، مع األخذ في  كالدكليةٌية محلغير الحكومية الجهات كالمنظمات المدنية ال مع التنسيقذلك 
الدضعم الكامل ك كذلك أىمية التكامل بين لموارد البشرية كالمالية ضعلى الصعيد المحلي، زيادةن من احتاج يىذا التنسيق قد االضعتبار أف 

 .الوزارات المعنيةالمطلوب من نسيق كالتصندكؽ الرضعاية قبل   من
 
، لتحسين تعزيز فرص الحصوؿ ضعلى فرص ضعمل ل، قيادة التنسيق بين القطاضعات الخدمية دكؽ الرضعاية االجتماضعية صنيتعٌين ضعلى  .7

لتحسين دخل الهادفة مبادرات القطاع العاـ أك الخاص ، كاالستفادة من برامج متكاملة ، كذلك من خبلؿ الدخل مستول 
)مثبلن للمستفيدين،  معاشواقع الالمع تتناسب ة اإلضافية التي يليكمتشطة الاألنمجموضعة من كإتاحة أكضاضعهم ، كتعزيز  ،ستفيدينالمي 

  البلتي بدكف ضعائل(.لنسا  ا
 
، من المساضعدات النقدية حاليان  ستحقة تستفيدغير محالة  271،111 صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لمعالجةال بٌد أف تدضعم الحكومة  .8

، كتنفيذ ذلك  سنواتصندكؽ الرضعاية االجتماضعية منذ برنامج لخدمات قائمة االنتظار كفرص يمكن لمن ىم ضعلى  كىذا قد يوفٌر موارد
صندكؽ الرضعاية  ض مصداقيةيقوٌ ستصٌحح األخطا  السابقة ، ألف استمرار األخطا  إشارات كاضحة ضعلى أف الحكومة اليمنية سيعطي 

 .في االستهداؼ االجتماضعية
 
 -: خبلؿ نظاـ المساضعدات النقدية ، منتحسين يمكن  .9

ضعلى كزارة المالية كاألمر يستدضعي أف تعمل ،  ضعلى أساس ربع سنومتسليم المساضعدات النقدية بشكل منتظم ظاـ نتحسين ا.  
 في الوقت المناسبتوصيل كتحويل المستحقات المالية  ضماف 

كفا اتهم ك  متهاقدر ل ختيارىم بشفافية كفقان للقياـ بمهٌمة توصيل المساضعدات المالٌية للميستحقين، ضعلى أف يتم اسطا  االستعانة بو ب. 
،  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمن قبل بة ارق ، مع كجود ذيتنفلل محددةكاضحة ك تكوف العقود المبرمة معهم حيث ب ،كنزاىتهم 

 .من معلوماتهم االستفادة المستفيدين ، ك  شكاكل كتظلماتكاالىتماـ ب
 

كما يقـو بو من خدمات في مجاؿ الاماف االجتماضعي  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمباشرةن ب أف يهتٌمواالجهات المانحة ك الحكومة ضعلى  .01
النظم طوير تة ، ك االجتماضعيرضعاية كالدضعوة إلى توسيع نطاؽ الكال مركزية القرار ، ، كالرصد كالتقييم كالمسا لة الرقابة ، كتفعيل مبدأ 
 . المالية كاإلدارية

 
تسجيل كرصد جميع سهيل آلية لت، نظاـ اإلدارة اإللكتركنية ، بحاجة ل شامل يمعلوماتنظاـ نشا  إل ضعيةصندكؽ الرضعاية االجتمايحتاج  .00

جهات كمنظمات ضعن التعاكف من  ، فابلن  ىذا يتطلب الدضعم المالي من كزارة المالية، ك  ة االجتماضعيةرضعايالمستفيدين من برامج ال
 .ألخرلاالجتماضعية ارضعاية برامج الحكومية كمدنية تدضعم 

يمكن ، ك لتماسك االجتماضعي كاالستقرارلمفتاح ، باضعتبارىا االجتماضعية الشاملة رضعاية للعمل ضعلى تعزيز ال تعاكنيجدكؿ إضعداد  .02
 .تكوف نقطة انطبلؽ لهذا البرنامج التعاكنيأف لمجموضعة المانحين الحالية 
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 خــَـيذ  ـــــمـي   1

،  كالمخاطر، كالاعف ، من الفقر  التي تهدؼ للحدٌ ، لى أنها مجموضعة من التدخبلت ضع ركتصوٌ ،  األكثر شيوضعان  ىي االجتماضعيةرضعاية ال
جمعيات جهات فاضعلة غير الحكومية )المجتمع المدني أك الكمن ،  يمكن تنفيذ مثل ىذه التدخبلت من قبل الدكلةذلك ، ك  كالقاا  ضعلى

 .جتمعية كاألفرادبادرات المي ؿ المي من قبل القطاع الخاص كمن خبلككذلك منظمات الدينية(، الخيرية( ، 
لفقر في البلداف مواجهة المهٌمة لسياسات اللاالجتماضعية استجابة رضعاية الالعقد الذم ماى بالتحديد جا ت عقد كنصف الضعلى مدل  

 )أرنولد كآخركف،... لفقر من ا الحدٌ في يجابية اإل ثار، كقد أثبتت أرقاـ كبيانات اإلنجاز في مجاؿ الرضعاية االجتماضعية تزايد اآلالنامية
 ـ(.2100

ضعازؿ  درعو اية االجتماضعية كرضعالأنشطة مزيد من ال ت، برز  ؤلزمات االقتصادية كالغذائيةل ، كنتيجةن ـ 2118 عاـالمنذ ف كبشكل أكثر تحديدان 
 (.2101عيفة )جونز كآخركف، ، ال سيما بين الفئات السكانية الا واصلالمتالفقر المزمن لمكافحة ك ، ضد الصدمات االقتصادية الحادة 

، العديد من البلداف لديها تاريخ طويل من الحماية االجتماضعية، الناجمة إلى حد كبير ضعن أحكاـ  في منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا
 ( .2100 خركفالخيرية اإلسبلمية، جنبا إلى جنب مع ذكم القربى القائمة ضعلى آليات الحماية االجتماضعية غير الرسمية )ماركوس كآ

كقد  ، كبرامج المساضعدة االجتماضعية ، التأمين االجتماضعي كاإلضعانات الغذائيةستقبلؿ نصب أضعينها شؤكف معظم حكومات ما بعد االكضعت 
قٌدمت ضعدد اإلضعانات ، ك ـ 0991ك ـ 0981طوير كاستحدثت الصناديق االجتماضعية ، ما بين وضع برامج التبفقر بلداف المنطقة اىتمت أ

ان قتصاديإالمستشرم دىور التظٌل ة في ، خاصٌ  ة الفقرحدٌ من تخفيف للخٌصصت ة للحماية االجتماضعية غير رسميٌ  برامجضمن  قديةالن
 .موضوع ىذه الدراسةكالذم ىو ،  في اليمن ةاالجتماضعيالرضعاية صندكؽ ضعن نشأة برامج الحاؿ ان ، ككذلك كاف جتماضعياك 

محدكد مع استهداؼ  ، كأحيانان (كاالستهبلؾ، تجانس الدخل شبكة الرضعاية االجتماضعية )اـ ضعلى االىتم ركزتامج معظم السياسات كالبر 
إلى معالجة األسباب في الفترة األخيرة مسألة الرضعاية ، ة االجتماضعية تجاكز إال أف االىتماـ بالرضعاي، أمره ميهمه ىذا فقيرة ، كمع أف لفئات الل

  . األضعراضصر األمر ضعلى ميجٌرد ، كلم يقتللفقرالمؤٌدية  طويلة األمد
ية رضعاالإمكانية تحقيقو في مجاؿ ؿ'، من حيث 'التحوٌ  الرؤيةيبقى من أىٌم أىداؼ  من الفقر التركيز ضعلى توفير بعض الدضعم للحدٌ فإف 

  . بعد كضعها موضع التنفيذ ، لم يتمٌ  االجتماضعية
، كضعدـ المواطنة  مثل ضعدـ المساكاة بين الجنسين)مساكاة االجتماضعية ضعدـ ال بموضوعكاف ىناؾ اىتماـ محدكد فقط ،  ضعلى سبيل المثاؿ

 القياـ بدكرو أىمٌ  لحماية االجتماضعيةل(، كيمكن ـ2100تديم الفقر )ديفيرك كآخركف، (، ككلها ضعوامل نتيجة الصراع هجير ة ، كالتيساك تالم
ك كذلك لمشاكل  ـ(2100)دفيد  تحقيق التماسك االجتماضعيالمساىمة في فقر، ك ال، ك كالسياسية، االجتماضعيةللقاايا معالجة أكسع ك 

  فقرا  .الشباب ال

تنموية خطة ، كفقان لليمنل أللفيةااإلنمائية ، فابلن ضعن كونو من أىداؼ العاـ للحكومة وتوجٌ يأتي في سياؽ التوسيع نطاؽ الحماية االجتماضعية ك 
للفترة  تي تأتي امتدادان لخطة الحٌد من الفقر(، كال2100كومة اليمنية، )الح ـ2105 -ـ 2100ة بالفترة من الفقر الخاصٌ  لحدٌ تهدؼ ل
  ـ .2101-ـ 2116

برامج عدد ل نظران خطة مكافحة الفقر ،  تنفيذدضعم ، كتهدؼ إلى  العاـ مكلويات األربع للبرنامج االستثمار أحد األالحماية االجتماضعية كتعزيز 
متابعة كاالىتماـ لمحٌط اال تزاؿ ذلك من أىم البرامج التي ، ك  في تحسين حياة المواطنينسهاـ إلالحماية االجتماضعية في اليمن كقدرتها ضعلى ا

 .الجهات المانحةخصوصان من ، 
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،  المسؤكلين ضعن التحويبلت النقديةك ، ستفيدين كغير المستفيدين المي  راتستكشاؼ تصوٌ الىذه الدراسة ىي جز  من دراسة متعددة البلداف 
تصميم المن  ، بد ان التحويبلت النقدية جنامبر ضعن كالخبرات كالتصورات ، كالمجتمعية  ألسريةرة شاملة لآلرا  الفردية كاصو  كألجل تكوين

  كالنتائج .تنفيذ كاآلثار الك 
انات األكلية تم جمع البي، ك استعراض مستفيض كشامل للمواد الثانوية، بما في ذلك كثائق البرامج كتقارير التقييم بعدتصميم البحث  كقد تمٌ 

حالة الجنس كالكشملت المعلومات ، كإشراكهم ماع المشاركيناضعتمدت ضعلى س البحث النوضعي، لتبسيط أية تعقيدات،باستخداـ منهجيات 
  .جمع البيانات، ك  األىداؼتصميم المشركع كصياغة المعلومات التي تخدـ كغيرىا من ، ... كالعمر كالحالة االجتماضعياالقتصادية ، 

، كتمت كجهات نظر في دراستنا ، بجمع مختلف قة عاٌمة ، لتعزيز الثكال،  هنيينكالم ، الفرص المختلفة إلشراؾ صناع القرارإلتاحة سعينا 
 االستفادة من آرا  مختلف الفئات كالمستويات لبلستفادة من كجهات نظر الجميع .

، ككذلك من مصادر المستفيدين كغير المستفيدين تي استقيناىا من الالمفاىيم كشملت المعلومات التي احتوتهال ىذه الدراسة األفكار ك 
 الذم يقٌدـ خدمة التحويبلت النقديٌة في اليمنوحيد البرنامج ال ، صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةببرنامج  ةكغير مباشر  ةمباشر ذات ضعبلقة ة رئيسيٌ 

، ة كاالجتماضعيٌ ، ة كالنفسيٌ ، ة ، كتشمل األبعاد االقتصاديٌ  نفهم تجارب برنامج المستجيبيكما نهدؼ بهذه الدراسة ل،  ة غير المشركط
 . ةكالسياسيٌ 

ستخدـ التطٌور ، كحاليان يك ، توسع الاستمرت في ك ، ـ0996ضعاـ  ببرنامج التحويبلت النقدية صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكانت بداية ضعمل 
 .من األسر اليمنيةثر كأ لعددو ، كليصل  فقرا فئات أكثر من البخدمتو شمل يل، ستهداؼ لبلعايير أكسع البرنامج م

البرنامج ، كال شك أف ىذه المشاكل  مشاكل في تنفيذ، كخلقت التمويل ضعلى مستول  ـ2100يمن ضعاـ الضعاشتها  ظركؼ التيالثٌرت أ
مع الحكومة  حاليان  ةمنخرط لى أف الجهات المانحةإبالنظر خدماتو للمحتاجين ، ك تقديم في لبرنامج وؿ ليستمٌر اتحتاج إلى حلكالعوائق 

صندكؽ الرضعاية كآرا ىم ضعن آدا  ستفيدين رات المي ـ تصوٌ ، ألنها تقدٌ ىي كقتٌية النتائج التي توصل إليها ىذا التقرير ف،  اليمنية لتعزيز البرنامج
 .للتطوير ، كما يحتاجو من حلوؿ ممكنة البرنامج آرا ىم احتياج ، بحيث تبلمس ان كما ينبغي أف يتٌم لتطوير كتحسين مستواه حالي االجتماضعية

، في ضو   في اليمن وصان خصغير ضعاديٌة ، ، الذين يشكلوف مجموضعة  كجهات نظر الشبابىو تامنها ىذه الدراسة أحد جوانب أىمية 
الشباب كالنسا  ىم أف إال ،  ستهدؼ ضعلى كجو التحديد الشبابيال  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى الرغم من أف،  ارتفاع معدالت البطالة

   .منهم يواجهوف العديد من نقاط الاعف ، ككثيره  في المجتمعمهمة العناصر الفاضعلة ال
الذم يمكن هم أف نفهم ما كلذلك فمن المي ـ ، 2100ثورة ، كما رأينا خبلؿ  متزايد لجعل صوتهم مسموضعان  الشباب ضعلى نحوو يحاكؿ 

 .، ككيف سيقـو بذلك ؟من السكاف المهٌمة لتقديم الدضعم لهذه الفئة  بو من يقـوأف  لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية

 – األراضي الفلسطينية المحتلة -موزمبيق  -كينيا ىي )  ة أجريت في خمس دكؿ نوضعيٌ للبحوث الىذه الدراسة ىي جز  من مشركع أكسع 
 للتنمية الدكلية المملكة المتحدة رضعاية حكومة، بنية محلٌية ميدا فرؽشراكة مع بال (لتنميةل معهد ما كرا  البحار)( من قبل  اليمن - كغنداأ

، كىو معهد بحوث (التفاضعل في التنمية ك)مؤسسة بين )معهد ما كرا  البحار للتنمية(شراكة فقد نٌفذت الدراسة بال،  ليمنبالنسبة ل )دفيد(.
  .الوطنية البحوث متخٌصص بإجرا  يمني 

 البابدكلية ، لمحة ضعامة ضعن اإلطار المفاىيمي المستخدـ في الدراسة ال الثانيالباب :  النحو التالي ضعلى يتكوف اإلطار العاـ لهذه الدراسة ،
الاعف التي تواجو بعض  أكجو ضعنلمحة ك ، في اليمن  لفقرل، بما في ذلك استعراض الخصائص االقتصادية يالسياؽ اليمنضعن لمحة الثالث 

 الرابع . لبابـ منهجية الدراسة في اكيقدٌ ،  الحماية االجتماضعيةمفاىيم لعزيزان كت، ة لهذه الدراسة الفئات السكانية التي ىي ذات أىمية خاص
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صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ،  راتلتصو  موجز باب السادس تٌم تقديمفي الات ، ك نلمواقع الدراسة كالعيٌ  كصفه  باب الخامسفي الكما يقٌدـ 
التقييمات الخارجية أنو لم يتم تغطية ضعملية ات التحديٌ كمن  ، اؿ الحماية االجتماضعية في اليمنضعمأت إلى ضعناصر أخرل من جدكؿ لككيف كص

 باب الثامن، في حين يركز ال الناس كاستراتيجيات المواجهةلدل الاعف  ضعن أكجونتائج البحوث لحليبلت السابع تالباب  فىك  . للبرنامج
  .  ستجيبين لتنفيذ البرنامجضعلى تصورات المي 

رقابة لضعن ا موجزان  تحليبلن  العاشر بابال، كيتامن  كآثاره اإليجابية كالسلبيةالتحويبلت النقديٌة  تخداـقٌدـ ملخصان ضعن اسي التاسعالباب ما أ
 ضعن بعض التوصيات المتعلقة فابلن ، التوجهات المستقبلية ضعن بعض األفكار  يقدـ الباب الحادم ضعشر،  كأخيران  ، البرنامجفى مسا لة كال

 .بالسياسة العامة
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 إلطبس انًفبًْٛٙنخ ـ  َظشح ػبي 2

كاألىداؼ اإلنمائية  ـ2105حوؿ األىداؼ اإلنمائية الدكلية بعد ضعاـ قائمة ، كفي ضو  المناقشات الراىنة ة الة العالميٌ في سياؽ األزمة الماليٌ 
لتعزيز  كلكن أياان ، كليس فقط لمعالجة ارتفاع مستويات المخاطر كالاعف ، ة االجتماضعية األساسية لحمايل، كينظر بشكل متزايد  لؤللفية

  ـ(. 2102االندماج االجتماضعي )اللجنة االقتصادية ألفريقيا كآخركف، كفي مقدمتها العدالة االجتماضعية 
، مدفوضعة من قبل الحكومة كالشركا  في التنمية  ةلتقييمات الكميٌ افى كبير   إلى حدو أظهرت األدلة المتوفرة بشأف تأثير الحماية االجتماضعية 

حوؿ التأثيرات االجتماضعية الدراسات كالبحوث الميدانية كمع ذلك، كشفت المراجعة التي قمنا بها قلة ـ( 2100)دفيد التركيز ضعلى النتائج ك 
ع تنوٌ معيارية بشأف كاآلثار ال، ات داخل األسرة كالمجتمع كياميدينبال، خاصة فيما يتعلق التشاركية ضعلى البحوث بنا ن لحماية مهتمة باال

في أفريقيا  التحويبلت النقدية من برامجالمستفيدين دراستنا ضعلى تصورات المواطنين  تكضع ىذا من أجل،  شةهمٌ الفئات االجتماضعية المي 
ت اللتقييم مدل الحماية االجتماضعية، كال سيما التحو  مفاىيميان  كالشرؽ األكسط، في ىذا القسم نقدـ إطاران  (،جنوب الصحرا  الكبرل)

ضعلى تحديد إطار ميعٌين نركز ىنا كنحن ،  لتحقيق العدالة االجتماضعية ةشمٌ هالمي ة مجموضعات االجتماضعيٌ ال التطرؽ لمختلفيمكن ك االجتماضعية، 
  :ػػػلك فهم متعمق لبما في ذ ،المختلفة، بعناصرىا كأشكالها لحماية االجتماضعية، كالعدالة االجتماضعية ل
  كالاعف، لخطر ابعاد ، كأالمتعدد الطابع . 
 ضعلى المستول الوطني برمجةالم يةاالقتصاد اتلسياسيأىمية الهيكلة كالتخطيط ل. 
  ستول المحليٌ تأثيرات ضعلى المي ذات تشغيل برامج. 

 

 انًزؼذدح األثؼبد نهخطش ٔانضؼف انطجٛؼخ 2.1

األسر الفقيرة تواجو مجموضعة من المخاطر المترابطة للغاية في  (.0نظر الشكل أ)ثار اد كاآلطبيعة الفقر كالاعف معقدة متعددة األبع
 (.0ة )انظر الجدكؿكالصحيٌ  ،كالبيئية ،ةكالسياسيٌ  ،ةكالجزئي، بما في ذلك الصدمات االقتصادية االجتماضعيٌ كالمتوسط ، االقتصاد الكلي 

من أجل تصميم كتنفيذ برامج فعالة  ان يوي، كىذا يعتبر أمران طبيعيان كحلفقر كالاعف لفة مختلالاالجتماضعية  رباتجلدقيق لالفهم الكتؤكد 
 .العدالة االجتماضعيةتحقيق في يساىم ك ، من الفقر ، للتخلص للحماية االجتماضعية 

 

 الاعفيسخٕٚبث ك، المخاطر  مصادر ٍيثهت ع: أ8جذٔل  .1

 المستول المحلي المستول الوطني المستول الدكلي 

 قتصاداال
 
 األزمة المالية العالمية 

  ضعدـ االستقرار االجتماضعي بسبب ارتفاع نسبة
 البطالة

   انعداـ المساكاة األسرية للحصوؿ ضعلى األصوؿ
 االنتاجية كاألرض، كالحقوؽ كالواجبات

  انعداـ األمن الوظيفي للعماؿ ذكم المهارات
 (2102المنخفاة     )رازافي 

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

 السياسة

 التغير الديموغرافي 
 الهجػػػػػػػػػػػػرة 
 الصراع كالعنف 

  تآكل رأس الماؿ المجتمعي، كأشكاؿ الحماية
االجتماضعية الغير رسمية مع ارتفاع تكاليف رضعاية  

كبار السن الذين يعتمدكف فى الرفاة ضعلى 
جتماضعية )منظمة العمل الدكلية العبلقات اال

2100) 

  كبر حجم األسر كضعدـ المساكاة األسرية كالتفكك 
   كالعنف األسرم مع آثار حادة خاصة ضعلى ذكم

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

 البيئة
 تغير المناخ 
 التلوث البيئي 

  خ كالتغير البيئي يمكن الهجرة ذات الصلة بالمنا
أف تاع ضغوط اقتصادية كبيئية كبنية تحتية ذات 

 (2113صلة بالمجتمعات المايفة )كيت 

  تفاقم ىشاشة األسرة اقتصاديان نتيجة انخفاظ 
المحاصيل الزراضعية كالتعرض للكوارث الطبيعية .     

 (2117)فازنجو 

 الصحة
 ارتفاع نسبة المعمرين 
 انتشار األمراض المزمنة 
 اإلضعاقة المرتبطة بالشيخوخة 

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

 الصحية العامة المتعلقة بالفئات المهمشة 

  فقداف المعيل للمقدرة االنتاجية، كالتكاليف
 المستمرة للرضعاية من حيث الوقت كالموارد
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مخاطر نحو االىتماـ  يتزايد كما،   المزمن كالفقر االقتصادية ألزماتا ضعلىمتزايد تركيز ب االجتماضعية حمايةالبرامج  كضعت حتى اآلف،
ىولمز  ؛ـ2101 كآخركف،باكلش و ، اللج، أك العرؽ أك، ضعلى أساس الجنستمييز الك لة المتأصٌ  كمواطن الاعفالسياسات االجتماضعية، 

التحوؿ إلى ضعلى  ـ، جميعهم أكدكا2114كساباتس كيلر ديفيرك ـ، 2113ايت،ك لر ك ساباتس كي ؛ـ2117مولينو، ؛ـ2119 جونز،ك 
 لمفاىيمل محوريان  تمثل تحوالن التي  االحتياجات المادية ككذلكالتمكين ك  االجتماضعية اإلنصاؼ كالعدالةبرامج تعالج ك  " جتماضعيةالالحماية ا"

 مكن ربطهاكيي ، كتنفيذىا، تصميم البرامج مباشرة من خبلؿ ىذه التحوالت زيزكيمكن تع، لحماية االجتماضعيةا للطريقة التي نفكر بهحوؿ ا
 مثل العدالة االجتماضعية كتدابير، جهود االتصاالتضعبر  كالتغييرات، السلوكيتغيير بالحقوؽ ك  حمبلت التوضعية بما في ذلك تكميلية، تدخبلتب
 ـ(.2100 كآخركف جونز) التشريعات غير التمييزية كإنفاذير مر ت
 

 ثٔانسٛبلب يخعذدة األبعبد طشبخٔانً نضعفا :1الشكل  .1

 

 نٓٛكهٛخا سذدادانً 2.2
كثر الفئات تهميشا أيتأثر  ،(مناقشة أدناهالنظر أإمكانيات الحماية االجتماضعية لتحقيق نتائج العدالة االجتماضعية )الرفاىية المتعددة األبعاد إف 

 ت من أجل أنواعلمحددا(، التي توفر ا2نظر الشكلأكالدكلي ) ،المستويين الوطني في أم مجتمع من قبل مجموضعة من العوامل الهيكلية ضعلى
 .معين في سياؽ بلدو  ةكوف ممكنتقد التي السياسات كالبرامج 

  كاإلمكانات رص، كبصورة رئيسية ضعبر الفضعٌدة  لحماية االجتماضعية ضعلى مستوياتو لفرص  كمتعددة تشكل ةمنتج يةاقتصادبرامج  -: أكالن 
    ة للدخل كاستراتيجيات درٌ مي اللفرص ل مع اماالتكك  باإلرتباطمهم، سيما فيما يتعلق ضعامله  تكوين سوؽ العمل ىو أياان ، ك  احةالمت

  .صرؼال
سوا  كالدكلة كالقطاع الخاص من الرضعاية  ملخاصة بكل بلد من مقدمي الخدمات من القطاع األسر تنوع ا)ال يةقتصاداإلالرضعاية  -ثانيان :

لنوعو ما من  الوجود كاالستحقاؽ، ككذلك  في تشكيل الطلب ضعلى الحماية االجتماضعية ىامان  ( يلعب دكران مدفوع األجر أك ال لبالعم
 ـ(.2119مولينو، ) الحماية 
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لها  أياان  ،"مجموضعة القوانين الرسمية كغير الرسمية كالقواضعد كالممارسات التي تشكل السلوؾ االجتماضعي"سات االجتماضعية المؤسٌ  -ثالثان :
ز الفردية كالجماضعية، أك أنها يمكن أف تعزٌ  ألضعماؿكوف تمكين ايكيمكن أف ـ(. 2101جونز كآخركف، )تأثير كبير ضعلى نتائج التنمية 

  ـ(.2119ضعدـ المساكاة كالتمييز كاالستبعاد )مولينو، 
لمساضعدة االجتماضعية كالحماية االجتماضعية، كذلك لاماف لالتزامات كاضحة  قدمتمختلف األطر القانونية كالمعايير الدكلية إف  -أخيران :

 .في المجتمع لفئات األكثر تهميشان امن المعايير األساسية لرفاه  دنىاأل حدٌ ال
  

 ٚخااللزصبد خرأثٛشاد انغٛبع 2.3
كاألكثر  ةمزمنالفئات الفقيرة بالنسبة لل، مفتاح، كالفقر كالاعف ىي سياسية في طبيعتها الوطنية ىي أياان  يةاالقتصاد ةات السياسكيدينامي"

)ىيكي "لتنميةلقد يكوف الطريق إلى نتائج أفال  كالتغيير السياسيٌ ، لبلستفادة من النمو االقتصادم كالذين ىم األقل احتماالن   ،ضعفان 
 ،ضعتبارات االقتصاديةضعلى اال ضعن الحماية اإلجتماضعيةاتخاذ القرارات "اضعتمد سياسة ، كمع ذلك، كحتى كقت قريب جدان ـ(. 2115 ،براكنجك 

   ـ(.2117)ىيكي،  "ستدامةإلأكثر مناسبة للسياؽ كا سياسيان  كليس منهجان 
تامن التفاكض بين األطراؼ الفاضعلة في الدكلة كالمجتمع تضعملية  ىيية و التنم نتائج سياسة البرامجأف  فواضعر يوف االقتصاد يوفالسياس

ر ىذا البحث يشمل المؤسسات فإف إطا(، كبالتالي، 2114ليفيتسكي، ك  )كىلمكيكالتفاضعبلت بين المؤسسات الرسمية كغير الرسمية 
 .كسياساتها االجتماضعيةذات الصلة بالحماية ، كالمصالح كاألفكار  السياسية

 
 ساتالمؤسٌ 

                                                                                                                       .د األخرلالنظر في إدخاؿ الحيوية أك توسيع نطاؽ المساضعدة االجتماضعية ىو قدرة الدكلة ضعلى تعبئة األمواؿ كالموار  -: أكالن 
ضعندما تؤكد انو ( ـ2100لقدرة ضعلى تحمل تكاليف التجارة في الخدمات، كزارة التنمية الدكلية )لفي تقييمها  ـ(.2100زارازكا  ك)بارينتوس 

عكس تمة لمجموضعة كاسعة من القطاضعات، ، ضعادة ضمن الميزانية العاضعلى التحويبلت النقدية إحدل الحكومات أف تستثمر في اإلنفاؽ رقرٌ ت
ىداؼ االقتصادية أللتحقيق أ ،سياسية مثل شرضعية الدكلة(المكاسب اللماؿ أك ل)ضعلى سبيل المثاؿ قيمة  ، المزايا النسبيةباألحكاـ المتعلقة 

 .أكسعبشكل ماضعية كاالجت
، نخفضمي تي فيها الدخل في معظم البلداف ال الحماية اإلجتماضعية لبد  تنفيذ برامج كبيران   ل تحديان ة يمثٌ ة القدرات المؤسسيٌ يمحدكد -ان :ثاني

ك حتى ، خاصةسات سياك تصميم كتنفيذ بالمخاطر ك  تقييم القابلية للتأثربدأ من ، الدخل في جميع مراحل الفقر  كضعلى مستويات ضعٌدة من
  ـ(.2118)بارينتوس ك ىولم،  .ؤلثرلتقييم الرصد ك الوصوؿ لمراحل ال

لتاييق  مركزية كسيلةن  البل فٌالتمن الفقر  استراتيجيات الحدٌ أف في حين أكثر تعقيدان ،  لصورةا البلمركزيةتجعل ، متعددة في سياقات 
سات ضعيفة ما توكل إلى مؤسٌ  كثيران العملية  كفي الممارسة  ،المسا لةمن  تة، كضعزز الحكومة المركزيبين ك  ينالفجوة بين المواطنين المحليٌ 

ض كىذا يمكن أف يقوٌ ـ(، 2118)مكافحة الفقر  مجابر عبلقة بالناىاة للتمييز كاألحكاـ ذات الن التشريعات المي ة المعارؼ ضعمحدكد
 (.مز كجونز، سيصدر قريبان )ىولقوٌم . تاحة لعقد اجتماضعي تصميم البرامج كالفرص المي  تدريجيان 
 أنماط الرصد كالتقييمال يتجزأ من تقييم أثر برامج الحماية االجتماضعية، كلكن ىناؾ تباين كاسع في  جز ي  الرصد كالتقييم القومٌ إف  -: كأخيران 

ا فيما يتعلق بالتفاضعل في اطار ال سيملة، حدكدية توافر البيانات المفصٌ يات كبيرة نتيجة لمى تحدٌ  ىناؾ أياان  ، كفي مختلف البلداف كالمناطق
 ـ(.2117مولينوـ؛ 2100المجتمع )ىولمز كجونز، التفاضعل في اطار كديناميكٌية المنزؿ كاالسرة ك 

 
 االىتماـ 

ي ة، ىساسيضعناصر أسلط الاو  ضعلى ثبلثة ن، نا النظرمسياسة الحماية االجتماضعية كالبرمجة، كفي إطار رسم في العوامل ضعددي من تشارؾ 
 -بالتحديد :
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 برامج الحمايةبين سمة مشتركة ك،   لحكوميةدارات ااالالتنافس في اىتماـ من دكؿ ضعديدة تقترح شواىد :  الحكومات الوطنية .0
ضمن برامج الوزارة المسؤكلة ضعن التنمية االجتماضعية، مع البرامج  حبلؿإ ما يتمٌ  كثيران ،  ـ(2102زانكر كىولمز،  االجتماضعية )ىاغن

 .مثل المالية كالتخطيطامكانية الوزارات الرئيسة ضعلى الكلفة ك التدخل ي ف محدكدية

في كثير من األحياف في نهج نجد نفس االشكاؿ ينعكس " الحكوميةدارات االاىتماـ فى  التوترات" ضعلى غرار:  شركا  التنمية .2
نهج القائم ضعلى الالمنظمات الدكلية غير الحكومية ككاالت األمم المتحدة ك يزيد مثبل تأكيد  ،شركا  التنمية في الحماية االجتماضعية

 .الدضعم المقدـأساس نتائج المساضعدات كقيمة النهج القائم ضعلى ضعلى التنمية  ركيز شركا زداد ي ضعلى الحقوؽ،

 ظران كن، حاسمة مصالح المجتمع المدني في تعزيز الحماية االجتماضعية، ككيفية بلورة ىذه المصالح، ىي أياان المجتمع المدني:  .3
ما تدضعمها كسطا  المنظمات غير  دة، التي غالبان حوؿ المصالح الذاتية المحدٌ تهم كتعبئ ،النعزاؿ الجماضعات المستبعدة اجتماضعيان 

كمع ذلك، فإف معظم الحكومات كشركا  التنمية ـ(، 2101ىو شرط مسبق لمشاركتها في بنا  العقد االجتماضعي )كبير، ك الحكومية، 
مي الخدمات، كىناؾ قصص نجاح ضعدد قليل من كشركا  صغار من الباطن أك مقدٌ  )منظمات المجتمع المدني التعامل مع وفواصلي

 .ـ(2101، كسالتعبئة الفعالة حوؿ الحماية االجتماضعية ضعلى المستول الوطني )ديفيرك 

 األفكار

ىذا ، ك  القرار تؤٌدم التخاذاألفكار التي  ياان سية كالمصالح، بل يشمل أالقدرات المؤسٌ ك  يةاالقتصاد ةال تقتصر التأثيرات ضعلى السياس
بالتأكيد ىو الحاؿ مع الحماية االجتماضعية، حيث النظم الوطنية المتباينة تعكس مجموضعة كاسعة من األفكار حوؿ الفقر كالاعف كاألسباب 

قوؿ أف مفهـو ضعقد الدكلة كالمواطن ـ(، ي2119 ىيكيكالحكومة )ضعن الغرض من الحماية االجتماضعية كدكر المواطنين  ، فابلن  الكامنة كرا ه
لمواطنين ضعلى ا، ككذلك الحقوؽ كالمسؤكليات ة األكثر ضعفان ساضعد في الكشف ضعن األسس الفلسفية لدضعم الدكلة تجاه مواطنيها، خاصٌ ي

إال ، األساسية إلنسافاحقوؽ  من لحماية االجتماضعية في القانوف الدكلي حقٌ اكوف تقوية لالحاجة الضعلى الرغم من ك  كمع ذلك،  تجاه الدكلة
  (.الهند كجنوب أفريقيا كأكركغواممنها )ضعن حقوؽ الحماية التقاضي  حقٌ أنو حتى اآلف قليله جدان من الدكؿ من تعترؼ ب

كحقوؽ  االحتياجات التنموية األساسيةبسياسة تعترؼ  إلىؿ من "التنمية كنشاط الرضعاية للذىاب في التحوٌ  ائلمن الواضح أف ىناؾ بعض كسك 
 ـ.2102في جونز كشاىرخ،  ـ(،2101 ،( )البرنامج اإلنمائيالمواطنين

م إلى تحوالت ما تؤدٌ  ، ألنها غالبان أياان  شركا  التنمية العالمية ألطر السياسات االجتماضعية حاسمةن حددىا ضعدده من األسس النظرية التي تعتبر 
 مفهـو الحمايةوا يتناكلاالمم المتحدة للمرأة  األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( كا ت، كمنظمةمنظمة العمل الدكليفمثبلن  .في التركيز كالعمل

 اضعلى أنه امركنة ينظر إليهشي و من ال"إدارة المخاطر االجتماضعية، مع  من حيثيتناكلها  البنك الدكليبينما  ي(،"منظور حقوقمناالجتماضعية 
مكن أف تقـو بو ، كما يأكثر ضعلى دكر الحماية االجتماضعية نظمة التعاكف االقتصادم كالتنميةم"، من جانبو آخر تركز مفتاح أداة لتعزيز النمو

 ـ(.2100الميحٌددات الهيكلية (. تأثرة بالصراضعاتفي تعزيز التماسك االجتماضعي، خاصة في السياقات المي 
 

 ث االَسبَٛت: حأثٛش اإللخصبد انسٛبسٙ ٔ فٙ ححذٚذ يذٖ ححمٛك انُخبئج فٙ بُبء انمذسا3انشكم  .3
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 هٗ انًغزٕٖ انًسهٙانًؤثشاد ػٔ ُزبئحان 2.4

 اآلثار كالنتائجترابطة التأثيرات السياسية مك الهيكلية الوطنية أف تكوف للمسا لة كالتحويل، يجب للحماية اإلجتماضعية قابلة البرمجة  حتى تكوف
لؤلثر التراكمي بين األجياؿ من الاعف  ظران (، نمجتمع األكسعلفردم كالعائلي كال)ا ضعلى المستول المحلي، كباألخص بصورة متزايدة 

 ـ(2115)مور،  .المفتاح للنظر في نتائج سياؽ دكرات حياة الفرد كاألسرة ىو أياان ك كالمخاطر، 
لتنفيذ  سهاـفي اإللفائدتها  تحقيق العدالة االجتماضعيةلالتمكين غاية ك كسيلة في حد سوا  آليات جعلت من ـ( 2110نظريات )كبيير 

فى ن ضعلى اتخاذ خيارات استراتيجية يفراد قادر أتمكين ، بؤثر في حياة الناسالتي تحماية االجتماضعية البرمجة  تتم المسارات التي من خبللها
 -:في ثبلثة أبعاد مترابطة ىيكتتلخص "الوجود كالعمل"( ، تتحقق بها كمعها فرص البقا  كاالستقرار المعيشي كالوظيفيالحياة 

  التي تعمل ضعلى تعزيز القدرة ضعلى ممارسة االختيار ،كالموارد البشرية كاالجتماضعية )بما في ذلك العبلقات(، : االقتصادية اردالمو. 
 قيمة مع أىمية "، االخرين " ك "السلطة معالذاتيةككالة "السلطة  يشمل، ك ضعليها كالتصرؼ بنا ن ، و ضعلى تحديد أىدافالفرد : قدرة  الوكالة

 .دم كالجماضعيقرار الفر ال

 بشايج انحًبٚت االجخًبعٛت ٔ طشق حُفٛزْب

 

عٛتيؤسسبث اجخًب الخصبد اَخبجٙ  الخصبد انشعبٚت  

ث
ُب
ٕٚ
خك
 ان

ٙ
س
ٛب
س
 ان
بد
ص
لخ
ال
 ا

 عوامل وسٌطة تؤثر على القدرات االنسانٌة

 
 
 

 االلخصبد انسٛبسٙ نهحًبٚت االجخًبعٛت  
 يؤسسبث ، االْخًبيبث ، ٔ االفكبس                                 

 خٛبساد انغٛبعبد
ٛىانخطٕٚش ٔ انخصًٛى ٔ انًخببعت ٔ انخمٛ -اسخشاحٛجٛت انحًبٚت    

 ششكبء انزًُٛخ
)اسخشاحٛجٛبث انعًم ٔ 

 االًَبط(

 

 انًغزٕٖ االػهٗ

 ثٛئخ انسكى ٔ انزُفٛز
 –االَظًت انخكبيهٛت       –انمذساث يٕالع انًؤسسبث  -االعخببساث انًبنٛت  

انمبََٕٛت                   انًؤسسبث  -انخمٛٛى ٔ انًخببعت    

 المستوى المحلً
االلبنٛى ٔ انًغزٕٖ انًسهٙ عٛبق انسكى ػهٗ يغزٕٖ  

 

 

نمٕاٍَٛ ٔ االًَبط ا

 انعبنًٛت

 انعمذ االجخًبعٙ بٍٛ انذٔنت ٔ انًٕاطٍ

 انًدزًغ انًذَٙ 
  يمذيٙ خذيبث -

يطبنبٍٛ  -
 ببالحخٛبجبث

حمٕٚت حشكت انًسبئهت -
 يجبل نهعًهٛبث_  
 

انًغزٕٖ انٕطُٙ سٛبسبث ٔ انحكى عهٗسٛبق ان   
 االلخصبد انسٛبسٙ نهحًبٚت االجخًبعٛت
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  ىذه إطار ك  "،"الوجود كالعمليتحقق بها تحقيق اإلنجازات بطرؽ مشاركتهم في المحتمل مواطنين ال تشكل قدرات كالة معان الو الموارد ك
تتجسد )رفاه الأىدافهم(، ك  )إلى أم مدل يمكن للناس التواصل مع اآلخرين لتحقيقالعبلقات  كسياؽ الرفاىية يكمن في اإلنجازات 

 .ـ(2100( )جونز كسومنر، أنجزىا التي مرتبط باألىداؼالشعب التي تجعل معاني الفي 

بإنها  كافة كتسعى إلى تمكين األفراد كالجماضعات رتابة الرسميات، لتحقيق العدالة االجتماضعية، يجب أف تتجاكز برامج الحماية االجتماضعية ك 
، ككذلك بين تنوضعةبين أفراد األسرة المممارسات التمييز من  اضعد ضعلى الحدٌ كيمكن تصميم برامج لتعزيز التمكين، مما يستمييز، الأشكاؿ 

ـ ابغي تنفيذ نظبالتالي يناالستهداؼ، ك دكاضعي تصميم البرنامج، ، كال بٌد أف يراضعي المجتمع المحليفي إطار مختلف الفئات االجتماضعية 
التوترات القائمة داخل الفئات االجتماضعية، تجٌنب أسباب  ،المجتمعيةفي العبلقات حٌساسة لمراضعاة الفركؽ اك  ،ةيخصوصيات العائلراضعي الي

 .(48: 2118المزمن ، الفقر مركز بحوث ) الحاجة لئلدماجد الاركرة تراضعي ضعنمعايير متعددة كتحديد 
 
 : انخأثٛشاث عهٗ انًسخٕٖ انًحهٙ، ٔيٕالع انخأثٛش َٔخبئج انعذانت االجخًبعٛت2انشكم  3

 
 

، 0كما يتاح في الملحق ،  كتم ايااحها في االجزا  المختلفة في التقريرختلفة، تقسيمو إلى أقساـ مي قمنا بلمفاىيمي ئلطار انا لكصففي 
مكونات برنامج لمناقشة ئة هيكمدخل للت  األكسع يةاالقتصاد ةالسياسك  ،ضعلى سبيل المثاؿ، السياؽ القطرم يتناكؿ األبعاد الهيكليةك 

ك  كالمجتمعة ، األسر كتأثيرىا ضعلى الفرد ات كيديناميالمناقشات ، الحكم كبيئة التنفيذ ،حكم كالمسا لةمناقشات الالمساضعدات النقدية )
 .قصا الكمعالجة ا، (الفردية كالجماضعية) العدالة االجتماضعيةلمصلحة النهائية  هانتائجلتصب المستول المحلي، 
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 ٙانغٛبق انًُٛ 4

النماذج بعض ك  ،فقرضعن كاقع الي اليمن، مع التركيز بصفة خاصة ضعلى اقتصادىا الكلي، يقدـ ىذا القسم لمحة ضعامة ضعن السياؽ الحالي ف
 .لشبابكمنها فئة الفئات الاعيفة، ضعن ا

 انغٛبق انؼبو 4.1
في  األكثر فقران ىي في العالم، ك  أقل البلداف نموان إحدل ىي ك ، 2 : ذكور(50: إناث ك49مليوف ) 24أكثر من  اليمنيبلغ ضعدد سكاف 

  .3 لبيانات البنك الدكلي كفقان ـ 2100 في دكالران  0،360لم يتجاكز نصيب الفرد من الناتج المحلي ك رؽ األكسط، منطقة الش
عد كحدة شطرم ، بزماتسلسلة من األضعن  ة ناتجة جزئيان ، شهدت اليمن صعوبات اقتصادية حادٌ ـ 0991، تحديدان ضعاـ في كقت مبكر 

حرب الخليج، التي أسفرت ضعن تعليق جز  كبير إضافة إلى للغاية ،  ينمختلف ينكاقتصادي ينسياسي اتحاد نظامينالشماؿ كالجنوب، اليمن ، 
ما كاف يعربف في التي جرت التطورات فابلن ضعن  مغترب من دكؿ الخليج، كضعودة حوالي مليوف يمني ،اليمنالخاصة بمن المساضعدات 

 ـ.0994صيف حرب ناىيك ضعن ما لحق باليمن جٌرا  خر من المساضعدات، مصدر آتوقف بتفككو ، الذم ان سابق (تيياالتحاد السوفيبػ)
كمنذ ـ ، 0995ىذه األزمات من خبلؿ الشركع في تنفيذ برنامج اإلصبلح االقتصادم كالمالي كاإلدارم ضعاـ تحاكؿ التعافي من اليمن بدأت 

مؤشرات الفقر إال أف ، تنمويةخبلؿ الحكومة كالمنظمات الكبرامج التنمية من  ،األماف االجتماضعي ةضعلى الرغم من تنفيذ شبكك ذلك الحين، 
 .الشبابفئة بين خصوصان البطالة، ت نسبة رتفعبقيت، كا

كارتفاع معدؿ النمو  ـ(،2100، )البرنامج االنمائي بسبب ضعدـ االستقرار السياسيىي تتفاقم تواجو تحديات إنمائية متعددة، كال تزاؿ اليمن 
 ،الفقر المزمن ـ(،2100 )الحكومة اليمنية ـ2101ضعاـ  من السكاف تحت خط الفقر :42.4بقا   مع(، ـ2117)شرنينجوم السكاني، 

)البرنامج االنمائي  حركب الداخلية كحركات التمردلحدكث ال زاتحفٌ المي ىي أياان ىي األسباب الجذرية للصراع ك ، المساكاةغياب ك 
للتقرير الثاني  كفقان  ،في المناطق النائيةخصوصان من اضعدة اإلنمائية للفئات الاعيفة، عيق تقديم المسيي ىو أياان ألمني تدىور ا، الـ(2100

في  قت تقدمان اليمن حقٌ أف ضعلى الرغم من ك (، ـ2101اليمنحكومة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ك  ـ2101ألىداؼ اإلنمائية لؤللفية 
بسبب النقص المزمن في التنمية،  ـ2105إلنمائية لؤللفية بحلوؿ ضعاـ المرجح أف تحقق معظم األىداؼ ا من غير لكنبعض المناطق، 

 ـ(.2100 ،)البرنامج االنمائي المالية كنقص الموارد ،كمشاكل األمن
  

عنيفة بين المؤيدين التباكات كاالشالمظاىرات الحاشدة في جميع أنحا  الببلد،  جٌرا زمة الفقر السائدة أتفاقمت ـ 2100فبراير  ذمن
ضعلى تصدير احتياطي النفط كثيران عتمد  يم ذالالوطني  قتصاداالش اانكمضعن  ذلكأسفر ك  ـ(.2102ىاين للنظاـ )البنك الدكلي، كالمنا

إلى ذلك ل ، أدٌ -ال سيما الديزؿ- توفر الوقودانخفاض إضافة إلى انهيار الصادرات، ك  ، 4 ـ2100: خبلؿ ضعاـ 01تناقص، بنحو المي 
 ل أياان ، ما أدٌ المواردفي تكاليف ارتفاضعاتو باىاة كاجهت الزراضعة كالخدمات كقطاضعات الصناضعة ، فيما هربا المياه كالكدىور في خدمات ت

كارتفعت أسعار المواد الغذائية ، كفقداف الوظائفتوقيف حركة العمل اإلنتاج إلى توقف أضعماؿ ل أدٌ ، كما إلى انخفاض في اإلنتاج كالصادرات
 ـ(.2100: )نهاية ضعاـ 23تظهر زيادة في التاخم السنوم إلى  ـ،2100لعاـ محٌلي الصرؼ الأسعار نات حاد، كبيا كاالستهبلكية بشكلو 

بين ، كىذا باإلضافة لوجود التمييز البطي  يؤدم إلى ركود دخل الفرد كارتفاع معدالت البطالةبتطوره اد اليمني كبمعرفة أف االقتصكبالتالي 
 ـ(.2102، )البنك الدكلي، ذلك بشكلو سريع حلٌ يتم ما لم  بين الشباب سعة النطاؽ، خصوصان ضطرابات كاذكور كاإلناث قد يؤدم الال
في تحقيق لتحقيق النمو السريع كالتقدـ أكثر صعوبةن أف تجعل آفاؽ اليمن  ـ2100األزمة السياسية التي اندلعت ضعاـ ضعليو فإف من شأف ك 

 ـ(.2102كآخركف، )بوتلي أللفية اىداؼ اإلنمائية األ

 
 

3
 %3باستخداـ معدؿ النمو السنوم للدكلة  2114تم التقدير من قبل فريق البحث كفقان الحصائيات    
2  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
4
 البنك الدكلي، مؤشرات التنمية الدكلية  
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 نزطٕساد انغٛبعٛخ األخٛشحا 4.2

توسطت فيو نقل السلطة الذم التحوؿ السياسي ضعلى أساس اتفاؽ في زمة في أضعقاب الربيع العربي، شرضعت اليمن األمن ضعامين بعد قرابة 
(، التي )الوفاؽأسفرت ضعن تشكيل حكومة المصالحة الوطنية التي " يةمبادرة الخليجاليعرؼ باسم "، كبات دكؿ مجلس التعاكف الخليجي

أكثر من ظٌل في السلطة  من قبل الرئيس آنذاؾ ضعلي ضعبد اهلل صالح، الذمها قيعـ، بعد تو 2100 كؿالبرلماف في ديسمبر كانوف األ اأيدى
  .منصور ىادم ربوس ضعبدػكأضعقب ذلك انتخاب الرئي ـ،2100نوفمبر  23ػفي ال، كترؾ منصبو بالتوقيع ضعليها ضعامان  33

، االنتخابات التشريعية كالرئاسية التي ستجرم في ظل الدستور الجديدبإجرا  ، ـ2104في فبراير  جديدإلى كضع كمن المتوقع االنتقاؿ  
مع كضع ، سيما التغيير الشاملحدكث اـ من التفاؤؿ كاألمل في شعوره ضعىناؾ إال أف ، في اليمن لصراع كاالضطراباتحداثة االرغم من كضعلى 

لمبادرة بنود امن خبلؿ التنفيذ السلس ل بلستقرار السياسياليمن لاستعادة  ، كمعاكؿ السلمي للسلطةالتدمرحلة اللمسات األخيرة ضعلى 
   .الخليجية

، ةتغييرات جوىريٌ المواطنوف بشعر كإذا لم يي  ،صبلحات بسرضعةاالتتحقق  لماليمن مخاطر كبيرة إذا في  يةاالنتقالالمرحلة كمع ذلك، قد تواجو 
 .االضطراباتمما قد يعيد ، كما تحققو من مكاسب الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدةبرغم ألمل خيبة األف ذلك قد يوجد 

 

 ؼشضخ نهخطش انفمش ٔان 4.3
، ضعامان  65: فوؽ 2.7ك، سنة 05أقل من منهم : 46، ـ2114لتعداد ضعاـ  مليوف نسمة، كفقان  24ضعدد سكاف اليمن ىو فقط فوؽ 

كىي من :، 3فيما ال تزاؿ نسبة الخصوبة في اليمن   5.:76كالريفية  ،لمناطق الحارية: في ا24 ـ2119ضعاـ سكاف كبلغت نسبة ال
م ىذا إلى زيادة سيؤدٌ ، ك مليوف نسمة 41إلى أكثر من فقط  ضعامان  23خبلؿ تااضعف تيتوقع أف ك معدالت النمو السكاني في العالم،  أضعلى

، فإف المبلحظ ىو أدناه كما ىو موضحه ك  ،فرص العمل، كلمياه الشربكل زيادة الحاجة للغذا ك  ،الطلب ضعلى الخدمات التعليمية كالصحية
بين الجنسين، مع كجود ثغرات كبيرة في كصوؿ المرأة إلى الفرص االقتصادية كال يزاؿ التمييز  ي السنوات األخيرة،ارتفاع معدالت الفقر ف
 .كاالجتماضعية كالسياسية

ضعلى تخفيض ( الذم ينٌص 0) الهدؼح لتحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية، بما في ذلك يست ضعلى المسار الصحيال تزاؿ لاليمن لذا فإف 
  ـ(.2102)البنك الدكلي،  "تحسنتبيئة داضعمة "ضعيفة كلكن  كجودالفقر بمقدار النصف، مع 

في ضعاـ  1،462لى إ ـ0995في  1،322التنمية البشرية ، من  معاييرلكنو ثابت في مؤشر  ان،تدريجي ان هد تحسنمع أف اليمن تشك 
، فإف ىناؾ مؤشرات ضعلى حدكث كمع ذلك، (ـ2102صندكؽ االمم المتحدة االنمائي) بلدان  087 من 054المرتبة تقع في ، ـ2100

، كما ديراتضعلى أساس التقالعمر المتوقع متوسط في كبير   ن إلى حدو تحسٌ تشير لحدكث تقديرات كىناؾ ، ـ2115منذ ضعاـ تحسنو ملحوظ 
في فئة "التنمية ، فاليمن ال يزاؿ في البيانات ـ2100ر أزمة م ينعكس أثضعبلكة ضعلى ذلك، ل .لبيانات الجديدةتحديث لأم  تمٌ لم يأنو 

 .()المرجع نفسو 1،640   ـ2100في ضعاـ  ، الذم كافاإلقليمي العربي ضعن المتوسط  كثيران   ، متأخران "البشرية المنخفاة
لفقر في ل : من السكاف يعيشوف تحت خط الفقر، مع انتشار أكثر كمستمر35حوالي  أفٌ  2115/2116أشار مسح ميزانية األسرة لعاـ ك 

مواد لزيادة المستمرة في أسعار اللبيانات الفقر الجديدة، تشير التقديرات إلى أنو نتيجة إضافة ضعلى الرغم من ضعدـ ، المناطق الريفية
قد ـ(، بل ل2100)كزارة التخطيط ، ـ2101 ضعاـبحلوؿ : 42إلى ت نسبة الفقر فع، ال سيما أسعار المواد الغذائية، قد ارتيةكستهبل اال

نحو يسكنها ي مناطق الريف، التي ملحوظ فالفقر بشكل (، كترتفع نسبة ـ2102)البنك الدكلي،  ـ2102في  :55زيد من أارتفع إلى 
    اليمن.إجمالي فقرا: من 84إجمالي سكاف اليمن، كتصل نسبة الفقرا  منهم نحو : من 73

(، بما في ذلك األطفاؿ 2100)المفوضية،  6لصراضعات الحالية كالسابقة في اليمن ىم ضحايا اشخص  816،111ما يقدر بنحو لذا فإف 
في صراع كالحركب المتاررين من النازحين ك المن  203،111ضعن  كالعنف، فابلن مواجهات المسٌلحة البمباشرة  كاالذين شاركوا أك تأثر 

 
 

5
 البنك الدكلي، مؤشرات التنمية الدكلية   

6
الحصوؿ ضعلى كالوقوع فى الفقر أك اصبحوا فقرا  من حيث الدخل ككذلك المعرضين للصراع كالنزكح كالعنف كضعدـ   الاعفا  ىم الذين يكونوف ضعرضة للمخاطر    

 الخدمات
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  .7 نازح في الجنوب 051،111كحوالي  ،البلجئين كطالبي اللجو  )المرجع نفسو(من  213911فة إلى إضاالشماؿ، 
من أنهم مسلموف في اليمن، كضعلى الرغم  األقلية األكثر فقران كىم  -ةاألقليات العرقي-  8األخداـفلفئات الاعيفة من السكاف، بالنسبة ل

بما يعتبر  ترتبط، إضافة إلى تصنيفات سائدة ا"الخدمة"الخدمات الدنيا جعل المجتمع يربطهم بػإال أف ارتباطهم بالمهن ك العربية، كيتحدثوف 
  .في االجزا  التالية كالعجز، ضعلى النحو المبين ،كالعمر ،وع الجنسكننقاط ضعف  

 

 انشجبة 4.4

تقل  اليمن : من سكاف75أكثر من ، ف كجوانب الاعف فيها مفي اليمن، سوا  بالنسبة إلمكاناته الشباب فئة سكانية مهمة جدان يشٌكل 
في الشرؽ األكسط، كحصة الشباب من مجموع السكاف  أكثر الفئات العمرية الشابةمن م سنة من العمر، كسكاف اليمن ى 25أضعمارىم ضعن 

  ـ(.2119لن تبدأ في االنخفاض ضعلى المدل القصير )أسعد كآخركف.، 
االجتماضعية كاالقتصادية ظركؼ التنمية نمو االقتصادم كتحفيز التنمية االجتماضعية إذا كانت عزز اليي أف  وىذا التاخم في أضعداد الشباب يمكن

نة أضعبله، يزيد من العقبات ة المبيٌ أكثر مبل مة، لكن العجز في كل من التنمية البشرية كالموارد الطبيعية كتدىور األكضاع االقتصادية كالسياسيٌ 
  (.لها )المرجع نفسوالتنمية أك الوصوؿ لشباب من فادة احوؿ دكف استسية، كتاالجتماضعية كالمؤسٌ 

كضعف فرص العمل،  ،صوؿ ضعلى التعليم األساسيالحة يٌ كمحدكد ةارتفاع نسبة األميٌ في ظٌل ، ال يعيشوف ظركفان مناسبةالشباب في اليمن 
ر يقدٌ ، كحاليان سخطهمإلى  مدالعمل، كىو أمره يؤ  فرص، كضعف كانعداـ البطالةكضعليو فإٌف من أكبر التحديات التي تواجو الشباب تتمٌثل في 

من شباب اليمن  : 41 أف أكثر من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كيتوٌقع :34، كىو مرشحه لبلرتفاع إلى : 06.3بػػمعدؿ البطالة العاـ 
تعرضوا لتهميشو كإقصا  اجتماضعي الشباب  كوفل نظران ك  ـ(،2119) كفقا ألسعد كآخركف  9 لةعشر المقبسنوات الالسيواجهوف البطالة في 

 باحثوفالقد الحظ ، ك العملحياة الشباب، مثل نوع الجنس كالتعليم كالقدرة ضعلى مرتبطة بمتغيرات الصور، إضافة إلى  متعدد تراكميٌ كحرماف 
كسكاف ، ضعرضة لبلستبعاد من الذكور كثر ن األىالريفيات ناث كيبلحظ أياان أف اإلكبير،   لى حدو إ الجتماضعينوع اكلللشباب لإقصا  كجود 
  .المدف

التي  ، من خبلؿ المظاىراتـ2100كانوا ىم األكثر تأثيران في العملية السياسية التي شهدتها اليمن ضعاـ الشباب اليمني  كتفيد المعطيات أف 
 تزاؿ الظركؼ غير مواتية بالنسبة كالنشطا  سياسيين،  وايصبح ، بما في ذلك المشاركة في االنتخابات، كفي بعض الحاالتخرجوا فيها

كفرص  ة،حياذات الصلة بال التحتية ىالخدمات األساسية كالبنكضعلى كل مجاالت التي أثٌرت في مختلف الزمة األ لطموحات بعاهم بسبب
 .ـ(2102العمل )منظمة العالم اآلمن، 

االنتقالية لتحقيق االستقرار للمرحلة في برنامجها  عاكف الدكليأضعدت حكومة الوفاؽ الوطني ممثلةن بوزارة التخطيط كالتنتيجة لهذا الوضع، 
أىم التحديات التي تواجو من البطالة، ال سيما بين الشباب، خططان الستيعاب الشباب، كىي تعتبر ، ـ2104-ـ2102خبلؿ الفترة  كالتنمية

تطلعات تعتبر  مج االنتقالية لتحقيق االستقرار كالتنميةابر ال فإف كبالتاليأياان،  يالتنمية في الببلد، كما أنو يقوض االستقرار السياسي كاألمن
  .(""الشباب كتطلعات المرأة كالتنمية البشرية: 4األكلوية)الشباب كالعمالة أكلوية 

سات ، كضعلى الرغم من أف كجود قطاضعات حكومية متنوضعة االختصاصات كمتعددة المؤسمتعددةأٌف طبيعة احتياجات كتطلعات الشباب كمع  
 لكن التنسيق إف كجد بينهما فهم ضعيف.ين من الوزارات، تاثنىو من اختصاص  ، كالتدريب المهني، العمالة، فهناؾ تاىيل كالمسؤكليات

بدضعم من كذلك ، خاصة بذلكخطط العمل الليتم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للطفولة كالشباب،  لمعالجة ىذه الثغرات المؤسسية، تم تطويرك 
برامج الحماية االجتماضعية الرئيسية في الببلد ال ، فابلن ضعن ذلك فإف ىذه الخطط حتى اآلفيتم تنفيذ الدكلي كاليونيسيف، لكن لم البنك 

 بشكلو خاص. تستهدؼ الشباب كالشابات

 
 

2
 ـ كفقان لمكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانية لؤلمم المتحدة، ضعدف2102في مارس  0811تزايد الصراع في أبين أدل إلى نزكح     

1
ارسوف المهن الدنيا فى المدف األخداـ: ىم الطبقة المهمشة اجتماضعيان كيميزكف بألوانهم السودا  ذات الطابع األفريقي، كيعرفوف بأنهم أدنى السلم االجتماضعي كيم   

 الكبيرة.

 
2

  .html53174http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_ 

http://www.unicef.org/infobycountry/yemen_53074.html
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القيود المفركضة ضعلى يركف أف "، إال أنهم ضعملتوفير فرص "قادرة ضعلى كينظر الشباب لبرامج الحماية كالرضعاية االجتماضعية الحكومية ضعلى أنها 
هم استثنا  الشباب من ىذه البرامج يتجاىل كاقعأف أدناه، ىو كارد كما ك ، حقيقيان  لحماية االجتماضعية تشكل ضعائقان الخاصة باالميزانية 

لخركج من فخ الفقر يمن لفي الالمرأة ك مساضعدة الشباب ، ك ةيالفردية ك األسر كمعاناتهم من البطالة كانعداـ فرص العمل، برغم احتياجاتهم 
 .سياسات أكثر نشاطان الذم يطاؿ كثير منهم ، تتطلب للقاا  ضعليها تفعيل 

 

 َمبط انضؼف انُبردخ ػٍ اندُظ ٔانغٍ ٔاإلػبلخ  4.5
 دستور)"المساكاة في الحقوؽ كالواجبات العامة بين المواطنين دكف أم تمييز ضعلى أساس الجنس" ضعلى الرغم من أف الدستور اليمني ضمن 

  .لى نطاؽ كاسع في اليمنة ضعنقاط الاعف القائمإال أف ضعدـ تحقيقها يعتبر من أكثر (، ـ2116اليمنية، جمهورية )ال
عاـ لل مؤشر ضعدـ المساكاة بين الجنسينحسب ، بين الجنسيناليمن من بين أسوا الدكؿ في العالم في مجاؿ التمييز تم تصنيف كقد 

  1_881 ـ بعد أف كاف2100ضعاـ   1_771 حيث انخفض المعٌدؿ إلى-، بلدان  046من أصل  046في المرتبة اليمن ـ، كتأتي 2100
  ـ(.2100)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كفقان إلحصا ات  -ـ0995 ضعاـ

ضافة إلى ، إالمشاركة في العمل، كفي مستول لتعليم الثانوملحصوؿ اإلناث ضعلى ا منخفاة جدان المؤشرات كيتأكد ىذا التراجع من خبلؿ ال
 01ـ 2100ن بحلوؿ ضعاـ تحسٌ أٌم وجد كال ي: من مقاضعد البرلماف، 1.7أف النسا  ال يشغلن أكثر من 

 86من أصل  83ـ، فالترتيب ىو 2102حتى مع حلوؿ كبير   إلى حدو ي ىكما   ات مؤشر الزاؿ تال حسب المؤسسات ك النوع االجتماضعي ك 
اآلف تجـر العنف المنزلي كتشويو األضعاا  التناسلية ال تزاؿ تشريعات الحكومة كإف كانت (، ـ2119في ضعاـ  1،327من  1،517) ك  ،

كقانوف  ،تميز ضد المرأة، بما في ذلك قانوف األحواؿ الشخصيةتدين ال ان أحكامالتي تتامن ضعدد من القوانين ، إضافة إلى 00 األنثوية
  .كقانوف اإلثبات ،العقوبات، كقانوف المواطنة

حاالت الزنا كما في ضعلى اإلطبلؽ )تها تقبل شهاد ، كفي بعض الحاالت الكاملة األىليةأماـ المحكمة،  ال تعتبر المرأة لى سبيل المثاؿ، عف
  .ـ(2100اليونيسيف ) (كالقصاص

ال يتجاكز  نبعاهك ، المبكر لزكاجلاطر العديد من الفتيات تقانونية لزكاج الفتيات في اليمن، ك  سنٌ م تحٌدد حتى اآلف باإلضافة إلى ذلك، ل
فإف  كزارة الصحةنفذتها  ـ2116عاـ ل متعددة المؤشراتستقصائية دراسة االلل كفقان ـ(، 2100)ىيوماف رايتسوكتش،  أضعواـ ثمانيةضعمرىا 

سنة، كتعتبر الفتيات المنتميات لؤلسر األشد  08سن أف يبلغن قبل تزكجن سنة  24-21بين  نتتراكح أضعمارىالمتزكجات ممن : من 32
من الفتيات : 23ػػ: مقارنة ب49حيث بلغت نسبة المزكجات منهن في ىذه الفئة  سنة 08سن بلوغ قبل زكيج تلكثر ضعرضة لأفقران 

سنة ، كبحسب  05 قبل نتزكجسنة  24-21أضعمارىن بين : من الشابات من الفئة العمرية نفسها 00المنتميات ألسر أكثر ثرا ، ك
صنع ضعلى  الرجاؿ ضعمومان يهيمن أحد أقاربها الذكور، ك إال بصحبة تنقل النسا  من حرية ال ـ ، فإف بعض العادات تمنع2100اليونيسيف 

 .القرار في األسرة
ـ، كما تٌم تحسين 2101 –ـ 2116استراتيجية مكافحة الفقر  فيأكلوية  لنوع االجتماضعيلحكومة قاايا ارغم كل ىذه المعطيات منحت اك 

، كالتي بلتفاقيات الدكلية المتعلقة بالمرأة النسا  تنفيذان لمشاركات الذم كٌسع نطاؽ  (57)قانوف ضعلى ال بنا ن اإلطار التشريعي كالقانوني للمرأة 
، أللفيةاإلنمائية لهدؼ الثالث من أىداؼ ا"من غير المحتمل" تحقيق ا أنو ذلك، تم تقييم اليمنـ ، كمع 2116 الحكومة اليمنيةكقعتها 

هات )البرنامج ة األمتحسين صحٌ "، ككذلك الهدؼ الخامس الخاص ببين الجنسين كتمكين المرأةتعزيز المساكاة كالذم ينٌص ضعلى  "
 .ـ(2101كالجمهورية اليمنية،   االنمائي

فرص  ضاتشير األرقاـ األكلية إلى انخفمتفاكت، إذ ضعانت النسا  حالة الحرماف، بشكل ـ 2100في األزمة التي شهدتها اليمن ضعاـ ك 
تلك نتيجة ل الجتماضعينوع اضد الضعنف حدكث حاالت  األساسية كالفرص االقتصادية كاالجتماضعية، ككذلك الخدمات الحصوؿ ضعلى

 .، كتبقى احتماالت تفاقم ىذه اآلثار السلبية ببقا  أسباب التوتر كالصراع االضطرابات
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ف الخامسة ككفيات الرضع قد انخفات في فيات األطفاؿ دك ك أف معدالت في اليمن ىم ضعرضة ألف يكونوا ضحايا، ففي حين  األطفاؿ أياان 
في ضعاـ % 02.9 منإذ ارتفعت مؤشرات السو   سو  التغذية لدل األطفاؿفي زيادة حادة ككجود ، ـ(2102)يونيسيف  العقدين الماضيين

التغذية خبلؿ نفس يهم، إذ تباينت نسبة المتأثرين بسو  سو  التغذية المزمن لدإضافة إلى ، ـ2101: في ضعاـ 05.7إلى لترتفع  ـ0997
   ـ(.2101 ،)برنامج الغذا  العالمي: 57.9: إلى 50.7من الفترة 

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

 ) ـ2101-2115بين صلت نسبة االنتظاـ الصافية ك ، ك %73ـ 2119ك  2117نسبة االلتحاؽ بالمدارس االبتدائية بين ضعامي بلغت ك 
ـ(، إضافة لذلك 2102)يونيسف السكاف مس خي % لمن ينتموف لؤلسر األشد فقران أم 44كللذين ينتموف ألسر مستقرة اقتصاديان : 73

مناطق النزكح ك  ،معدالت الفقررياؼ، حيث االرتفاع الكبير لالذين يعيشوف في األفإف ىناؾ أطفاؿ ضعرضة لمعاناة خاٌصة أكثر أثران كىم أكلئك 
  .(خداـاألككذلك ىو حاؿ األطفاؿ في مجتمعات ) ـ(، 2100 ،) البرنامج االنمائي بسبب الصراعكالتهجير القسرم 

ىناؾ إحصا ات تفيد أف ك  (.2116)كزارة الصحة،  02% 5كجود األطفاؿ األيتاـ يصل إلى معدؿ أف  2116ضعاـ كتفيد إحصا ات رسمية 
ك  5% من األطفاؿ الذم تقع أضعمارىم بين 00أطفاؿ اليمن يزاكلوف العمل، كأف : من 23، كاف ىناؾ ـ 2101ك  2111خبلؿ الفترة 

 ـ(.2102 ،زكاج مبكر قبل بلوغهم الخامسة ضعشرة )يونيسفسنة كقعوا ضحايا  04
، ككذلك القدرة عميم التعليم االبتدائيكىو الهدؼ الخاص بت ةاإلنمائيالثاني من أىداؼ األلفية هدؼ ىناؾ اضعتقاده بأف اليمن يستطيع تحقيق ال

لم ـ 2100بيئة داضعمة، لكن أزمة كتوفر لة' ادعال'، لكن بشرط كجود تخفيض معدؿ كفيات األطفاؿالرابع الخاص ب الهدؼضعلى تحقيق 
 .(2101)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كجمهورية اليمن  المطلوبة لتحقيق الهدفين سالفي الذكر البيئةفير مواتية لتو تهيأ فيها الظركؼ الت

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

سوا ه كانت ها، يمكن الوقاية منكاف في اليمن  ضعاقة اإلأسباب كضعبلكة ضعلى ذلك، فإف نسبة كبيرة من حاالت اإلضعاقة في األسر األفال حاالن، 
 هات الفقيرات.رضعاية األمانعداـ ك  ،انخفاض معدالت التحصينات ، أك الصراضعأك اإلصابات  كألحوادث با

ن خبلؿ تنفيذ مكبير،   الحكومة حقوؽ كاحتياجات األشخاص ذكم اإلضعاقة في التشريعات الوطنية إلى حدو الوقت الذم أدرجت فيو في ك 
 كثيران في ىذا المجاؿ  برامج المساضعدة إال أف (، ـ2116( )مونت، ـ0999)الذم صدر  همين كإضعادة تأىيلالقوانين مثل قانوف رضعاية المعوق

األشخاص ذكم القائمين ضعلى خدمات رضعاية نتيجة لعدـ كجود الوضعي بين المستحٌقين، استهداؼ المستفيدين ، ك ما تفشل في الوصوؿ لهم
 .اإلضعاقة

 

 عٛبق انسًبٚخ االخزًبػٛخ فٙ انًٍٛ 4.6
لتنمية سابقة لخطط مراتو في الحماية االجتماضعية ثبلث برنامج أنها قد أدرجت مع ، لحماية االجتماضعيةلاستراتيجية  يمن ليس لديها حاليان ال

ـ ، ككذلك من 2101ـ حتى 2116خبلؿ الفترة  من الفقر لحدٌ لاستراتيجية ، إضافة إلى خطة  ـ2115 -2113بين ضعامي الوطنية، 
 :توجيو السياسات في مجالين رئيسيين ىماه الخٌطة اك البرنامج تركز ىذك  ـ ،2105ـ حتى 2100

"حزمة ضمن الحكومة نفذىا لمساضعدة االجتماضعية التي تحكومية تقٌدـ ابرامج كفي األصل ىناؾ  ،االجتماضعياماف لكاسعة ل شبكة .0
 ـ(.2118ة العمل الدكلية لزيادة دخولهم" )منظمنتاج ببرامج تشجع الفقرا  ضعلى االمن الفقر،  متكاملة للحدٌ 

 (.القتصاد )القطاع العاـ كالقطاع الخاصالمساىمين في ضعملية ااؿ العمٌ حاجة  ةـ الاماف االجتماضعي لتغطيانظتطبيق  .2
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 شبكة الاماف االجتماضعي، كصندكؽ الرضعاية االجتماضعية فى جز  من يىتي ال ةغير المشركط التحويبلت النقدية ىذه الدراسة تركز ضعلى

، بدأت في مجاؿ الحماية االجتماضعيةجهوده الحكومة اليمنية بذلت ، ـ2111حتى  ـ0991أكاخر كفي كقتو مبٌكر تحديدان منذ  ،اليمن
، ز ضعلى تقديم المساضعدة االجتماضعية من خبلؿ برامج الرضعاية كالعناية للفئات الاعيفة، بما في ذلك ذكم االحتياجات الخاصةيركبالت
  ككذلك برامج لمكافحة الفقر كالحٌد منو، كتشجيع مبادرات التعاكف المجتمعية.داث، ين كاألحسنٌ لجانحين المي كا

ستثمار في المشاريع الصغيرة كاألصغر، فرص االشجيع زيادة الدخل، ك من خبلؿ كضع آليات لت كتفعيل برامج شبكة الاماف االجتماضعي
ـ(، كنجحت 2116 خبلؿ التدريب كإضعادة التأىيل )الحكومة اليمنية كتنمية القدرات من ،كمصايد األسماؾ ،دضعم اإلنتاج الزراضعيككذلك ل

 .لحماية االجتماضعيةفي توسيع دائرة االىتماـ ببرامج ا
ىو "تعزيز كتوسيع نطاؽ برامج خاصة  ـ 2101ـ حتى 2116ستراتيجية مكافحة الفقر فى اليمن خبلؿ الفترة ألىداؼ الرئيسة الكمن أىم ا

  ـ(.2116)المرجع نفسو "الحماية االجتماضعية كالخدمات للمجتمعات الفقيرةدائرة من أجل توسيع  ،اليمندضعم األماف االجتماضعي في ل
كذلك  ـ2101ـ حتى 2116كقد شملت ىذه األىداؼ شبكة الاماف االجتماضعي كاستراتيجية مكافحة الفقر المخددة خبلؿ الفترة 

توفير البنية التحتية المادية كاالجتماضعية في المناطق أك ب، نقديان ساضعدة المباشرة تحقيق الحماية االجتماضعية من خبلؿ تقديم الملئلسهاـ في 
نتيجة لهذه التغيرات، تمت الموافقة ضعلى قانوف جديد للرضعاية  .التنموية فرص ضعمل من خبلؿ تنفيذ المشاريعمحاكلة توفير ك  ،المحركمة

هدؼ فئات ستال تكىي المساضعدات االجتماضعية،  ضعلى ان سبقمي  بالحصوؿيتعلق  فيما ان همٌ مي  ان تغير ـ، كيعتبر ذلك 2118االجتماضعية في ضعاـ 
البلتي بدكف ضعائل كبار السن كاأليتاـ كذكم االحتياجات الخاصة كالنسا  مثل   –من الاعفا  فئات أكسع تشمل بل محددة فقط 

برامج ذلك كٌسع من دائرة تحت خط الفقر، ك يعيشوف من المساضعدة االجتماضعية يستفيد من أف يكوف كيمكن  -مطلقات كاألرامل(كال)
 .المساضعدة االجتماضعية

اإلنفاؽ الحكومي ضعلى الحماية إال أف حجم الحماية االجتماضعية كوسيلة للحد من الفقر كالاعف، مجاؿ ىتماـ في تزايد االبالرغم من كجود 
)بريسينقر  ـ2100لتقرير  كفقان ، جتماضعية كالبرامج األخرلاإلنفاؽ ضعلى القطاضعات االمقارنةن بحجم  نسبيان ان زاؿ منخفاياالجتماضعية ال 

اإلنفاؽ فإنها تتحمل المسؤكلية ضعن تغطية النفط، لتوفير اإلضعانات من قطاع  من ميزانية الحكومةفقط : 21كبينما تأتي  .(ـ2100كآخركف،
: من إجمالي اإلنفاؽ  1.2االجتماضعية فقط الحماية كتمثل  ـ،2117كالتحويبلت االجتماضعية في ضعاـ  ،كالتعليم ،الصحةقطاضعات ضعلى 

: من 1.6زيد ضعن ال تإذ ، ر أف التمويل العاـ لبرامج شبكات األماف متواضع جدان قدٌ ي( ـ2101كبالمثل فإف البنك الدكلي ) ،03 الحكومي
 .بسبب سياسات غير دقيقة هدفينكىذه النفقات االجتماضعية ضعلى تواضعها إال أف كثيران منها تذىب إلى غير المستالناتج المحلي، إجمالي 

 

 ، ـ 2101 –ـ 2116استراتيجية مكافحة الفقر خبلؿ الفترة  ضعلى النحو المحدد فيفي اليمن، برامج المساضعدة االجتماضعية ابرز 
 -:ما يلي

كبار  داؼاستهفي األساس كشملت ، دكف قيد أك شرطدـ المساضعدة إلى الفقرا  يق ـ( 0996)برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية  .0
كما ،  الدخل، كتوفير ضعلى العمل ينقادر الغير األشخاص المطلقات كاألرامل(، باإلضافة إلى البلتي بدكف ضعائل)كالسن كاأليتاـ كالنسا  

ى  مع أف معايير االستهداؼ ال يتم تطبيقها ضعل، ـ2118ضعاـ  قانوف الرضعاية االجتماضعيةصدكر تم توسيع ىذه المعايير بكقد ، سلفان  ىو مبينٌ 
 كل المستهدفين.
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 ،كالصرؼ الصحي ،كإمدادات المياه ،كالخدمات الصحية ،سعى إلى تحسين التعليمي( ـ0997)الصندكؽ االجتماضعي للتنمية  .2
سي للجمعيات الوطنية كالدضعم المؤسٌ  ،كالمساىمة في خلق فرص ضعمل دائمة، مع التركيز ضعلى تنمية المشاريع الصغيرة كالمتناىية الصغر

مليوف  928اإلجمالية كبلغت ميزانيتو الصندكؽ االجتماضعي للتنمية جميع المحافظات )، كتشمل خدمات ر الحكوميةكالمنظمات غي
 (.دكالر

كىدؼ إلى تحسين تقديم الخدمات االجتماضعية، مع مراضعاة الوضع البيئي، ، جميع المحافظاتـ شمل 0998ـ مشركع األشغاؿ العا .3
ة اآلثار السلبية لبرامج اإلصبلح من خبلؿ خلق فرص العمل، كرفع مستول المشاركة كتحسين البنية األساسية للتخفيف من حد

 .المجتمعية في إضعداد كتنفيذ مشاريع األضعماؿ المدنية

واردات أسعار الغبل  هدؼ تخفيف األضعبا  الناجمة ضعن ب( ـ0993صندكؽ )بإنشا   تعزيز اإلنتاج الزراضعي كالثركة السمكية .4
رفع الكفا ة إضافة إلى ، م كتطويرىالحفاظ ضعلى أنشطتهمن التمكين المستفيدين ، كالسمكية، الزراضعيةك  ،الحيوانية الثركةالمطلوبة لتنمية 

 .كالحفاظ ضعلى األراضي الزراضعية من خبلؿ تمويل المشاريع ذات الصلة

دف المي ، كيركز نشاطو في تمويل للمشاريع الصغيرة للمساضعدة ضعلى خلق فرص العملاليوفر ، ك صندكؽ تنمية المشركضعات الصغيرة .5
 .الكبرل

، تأىيلبالإضعطا  األكلوية للنسا  ك  فقيرة،( يهدؼ إلى مساضعدة األسر الـ0987)البرنامج الوطني لتنمية المجتمع كاألسر المنتجة  .6
يب در تالضعلى ر قتصإال أنو االمحافظات، ضعواصم جميع ، كمع أنو شمل ة للدخلالمدرٌ كاليدكية اإلنتاجية  كالحرؼ دريب ضعلى المهنكالت

 .كالتأىيل
صندكؽ الرضعاية ك  ،الصندكؽ االجتماضعي للتنميةإخااع تم كقد  ،لتقييم كمعلومات الرصدفي ظٌل افتقار أغلبها ل، كما ىيىذه البرامج  ال تزاؿ 

الجز  السادس  .فقر في اليمنمن ال الحدٌ الخاٌصة ب برامجها نتشارال أكثر منهجية من قبل الحكومة كالجهات المانحة، نظران لتقييم  االجتماضعية
برامج جديدة ضعلى نطاؽ أصغر ضيفت أكفي السنوات األخيرة  .الخاصة بصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةنتائج بعض التقييمات خبلصات يقدـ 

تٌمت البنك الدكلي، كالتي ، كاالتحاد األكركبي، ك البريطانية )دفيد( حماية االجتماضعية، الممولة من الجهات المانحة مثل كزارة التنمية الدكليةلل
 . مشركع تطوير التعليم األساسيمنها ، معتمدة من قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكآليات التنفيذ ال ،معلومات ضعن المستفيدينبنا ن ضعلى 

يالشراكة مع األلماني(  بنك التنميةريطانية(، ك)بال زارة التنمية الدكلية)ك ، ك(دا)ىولن، ك(البنك الدكليكىذا المشركع حظي بدضعم كلو من )
نوضعٌية  مبادرة انطلقت ، (مشركع تطوير التعليم األساسيكفي إطار ) .زيادة فرص الحصوؿ ضعلى التعليمالحكومة اليمنية كذلك بهدؼ دضعم 

ذ الخطة في كحمايتهن من التسٌرب، كقد بيدئ تنفي لتشجيع التحاؽ الفتيات بالمدارس ة"المشركط" لتدشين تجربة التحويبلت النقديةطة كخ
 المدارس النموذجيةها مدرسة، بما في 206ى نجاح التجربة حتى شملت ثم توال(، لحجمحافظة )ثماف مدارس في ـ بتمويل 2117فبراير 

 -مدرسة 011 ضعددـ جرل توسيع نطاؽ التجربة إلى محافظة )الحيديدة( كشمل فيها 2118ثٌم في سبتمبر من العاـ التالي (، لحج)في 
تعزيز  شبكةمشركع )حاالت الطوارئ االجتماضعية ـ تمويبلن لدضعم 2101كإضافةن لهذا المشركع قٌدـ )البنك الدكلي( ضعاـ  .-(ـ2101، ا)زين

، حٌددةالفقرا  كالاعفا  في مناطق مي الاركرية التي يحتاجها أسعار المواد الغذائية رتفاع من اآلثار السلبية ال للمساىمة في الحدٌ (، السبلمة
 .ـ(2102، الدكلي لفقيرة )البنكحقيق التماسك االجتماضعي في المجتمعات الئلسهاـ في ت
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 انًُٓدٛخ 5

ضعالمية، ، كالتي اضعتمدت ضعلى تجارب دراسات منهجية لدراسة في اليمنتنفيذ ىذه استخدمة للمنهجية المي نقٌدـ كصفان ل بابا الفي ىذ
  .يمنالبحث في الواقعية إلثرا  تجارب كتكييفها لتعكس الحقائق ال

ة األخرل، إلى الجوانب المنهجيٌ االنتقاؿ القسم األكؿ أدكات البحث المستخدمة، ثم يشرح كيفية معالجة البيانات كتحليلها، قبل حتوم كي
ت من التحديا نظرة ضعلى بعضو ختامان تقديم كاالضعتبارات األخبلقية، ك  ،كبنا  القدراتمعايير اختيارىا، ك  ،فريق، كحجم العينةالمثل تكوين 

 .دراسةىذه الكاجهتها الرئيسية التي 
 

 ٔاألعئهخ ،ٔانًٕاضٛغ ،أْذاف انجسث 5.1

 

 :شملتلبحث الميداني ل ألساسٌيةىداؼ ااأل
  جتمع )غير كغيرىم من أفراد المي التحويبلت النقدية،  ستفيدين من برنامجكالتصورات من المي  ،كالخبرات ،را اآلاستطبلع

 .بشكل أفال في السياسات كالبرامجمنها االستفادة من أجل ضماف  ،المستفيدين(
  نفذم البرامجمي لدل كالخبرات  ،التصوراتتعزيز. 
  التحويبلت  برامجالرقابة بالرصد كالتقييم لة في كالمجتمعات المحليٌ  ،ستفيدينكيفية إشراؾ المي تجارب ضعن  ضعن أفال النماذج تقديم

 النقدية.
  التحليلمن ثٌم في ك  ،شاركةكالمي  ،ةبيانات النوضعيٌ في مجاؿ جمع المحليين، قدرات الباحثين التطوير. 

ين، حوؿ التطوير المطلوب ضعن التحويبلت تصورات المستفيدبآرا  ك سترشد فإف ىذه الدراسة االستقصائية تاإلطار المفاىيمي فيما يتعلق ب
 كاإلدارم، الهيكلياإلطار معالجة كذلك ل، غلتخطيط لتطوير خدمات الصندكؽ لن يكوف من فرا ا، كأف العدالة االجتماضعيةبما يحقق  النقدية

 ،لخطرنقاط اطبيعة المتعددة لالنقطة انطبلؽ ىامة لفهم كل كمثٌلت ىذه اآلرا   لهذه الخدمة الوطنية. يةاالقتصاد ةالسياسفابلن ضعن أبعاد 
فرد كاألسرة تفاضعل ال خصوص ضعنالضعلى كجو ميدانيان آثار البرنامج ضعلى المستول المحلي، كما كشفت ناتجة ضعن ال ،كالقوة ،كالاعف

الحماية لاماف جز  من نظرتنا للتغيير إضافة إلى كوف ذلك جتماضعية للمستفيدين، الامن شأنها تحقيق العدلة كالمجتمع مع العوامل التي 
لذا ، التأثير المجتمعيي ف مع مراضعاة أىميتهم، مستقلة لبرنامج كفئة ضعيفةمن امباشر بشكلو  ينستهدفونوا ملشباب، كإف لم يكلاالجتماضعية 

 .خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلى المدل القريب كالبعيد أياان  منمجتمعية جني فوائد فإننا بحاجة إلى معرفة متى، ككيف، ن
  

 2 قنظر الملحأستكشاؼ ضعدد من الموضوضعات الشاملة، التي تتكيف كتتناسب مع الحقائق كالسياقات )ال الدراسة أياان كقد صٌممت 
  -تشمل نتائج ىذه الدراسة كاىتماماتها الجوانب التالية:ك (، مصفوفة العمل الميداني

  .كالخبرات ،كالسياسية ،كالعاطفية ،الفردم، كالنتائج االجتماضعيةثر ( األ0
  .ات داخل األسرة كالتغييركي( دينامي2
 كصمة العار، كالتهميش كثقافة قصا  اإل، في ظل نظرات تماسك االجتماضعي، كضعبلقتو بالات المجتمعكيدينامي (3
 ضعبر البرنامج ك شركاؤه توفير الخدمات( 4

  
يعرض ، ك إمكانيات البرمجة في المستقبل نكجهات النظر حوؿ البرمجة حتى اآلف، كضعضعن  التساؤالتالبحث مجموضعات من أسئلة كشملت 

 .(3)خدمة في العمل الميداني في الملحق يمكن العثور ضعلى األدكات المستكما ،  أسئلة أكثر تفصيبلن  (0)اإلطار 
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 :: أسئهت انبحث انشئٛسٛت8اإلطبس  .8

 كجهات النظر حوؿ البرمجة حتى اآلف
 ستفيدين / أفراد المجتمع؟لمي ل كفقان التحويبلت النقدية امج نما ىي اآلثار اإليجابية كالسلبية لبر  •
 ؟التحويبلت النقدية امجنلمشاركة في بر من اما ىي التكاليف كالمنافع االجتماضعية  •
 ؟التحويبلت النقدية ما ىي اآلثار المقصودة / غير المقصودة لبرامج •
 سا لة؟مي رقابة كالالىي آرا ىم ضعن إجرا ات ما •
 ؟التحويبلت النقدية نتائج برامجبكالمرض،  ،القدرة أك ،أك الطبقة االجتماضعية ،كالعرؽ ،كالعمر ،لجنسما ضعبلقة ا •
مستول ال، الجنس، ضعلى أساس العرؽبنا ن تقديم الخدمات أثنا  ستفيدين من الموظفين لمي مواقف مجحفة تجاه اىناؾ ىل  •

 ؟االجتماضعي
 جتمع المحلي؟ستول المي ضعلى التماسك االجتماضعي ضعلى مي  برنامج التحويبلت النقديةما ىو تأثير  •

 
 ستقبلفي المي الممكنة ات النظر حوؿ البرمجة ػكجه

امج نبر رصد كتقييم تصميم كتنفيذ ك كاالستفادة من مقترحاتهم ضعن ستفيدين رب المي تجا، أك لتصوراتإدراج اكيف يمكن  •
 ؟التحويبلت النقدية

ة كتغيير السلوكيات السلبيٌ  التحويبلت النقديةمن أجل تحسين كفا ة تقديم خدمات  ،ما لحوافز في مكافو ليمكن كضع ىيكل ىل  •
 حتملة؟المي 

 

 خًغ انجٛبَبدطشق ٔرمُٛبد  5.2

كشملت ىذه األساليب (، 3)المرفق كنقدمها بالتفصيل في جمع البيانات، لالنوضعية كالتشاركية  لعديد من األساليبا ليمنفي ااستخدمت 
، مع دةحدٌ استجابة لمتطلبات مي ، ىو موضح أدناهكما  أدكات البحث،ـ الفريق الميداني تعديبلت كإضافات ضعلى قدٌ ، حيث األدكات التالية

  -تصر ما سيرد أدناه فقط ، كتتلخص ىذه األساليب كالطرؽ في النقاط التالية :مراضعاة أف األساليب لم تق
   :كمقاببلت مع المبحوثين الرئيسيينة قعمٌ مي  حوارات  •
من الجنسين الشباب كذلك مع ، ك من الجنسينكغير المستفيدين ) استخداـ أدلة شبو منظمة، كأجريت مع المستفيدينتٌم ذلك ب  

 ،كقادة المجتمع ،ضعلى المستول المحلي منفذم البرامج، كممثلي الحكومةالمقاببلت المعمقة شملت ، كما لمستفيدينستفيدين كغير االمي 
  .شة(همٌ كالفئات المي  ،كالنسا  ،04 أك مجموضعات المجتمع المدني )الشباب ،المتاحة ةنشطألكقادة ا

ناشطين في كالجهات المانحة، كال ،ي ذلك المنظمات غير الحكوميةبما ف ة،الرئيسيفاضعلة لشملت األسئلة الجهات اكضعلى المستول الوطني 
لحصوؿ ضعلى كجهات الميقاببلت مع الميدلين الرئيسيين للمعلومات ألجل اك  المقاببلت الميعٌمقة ىذهكما أجريت  .الحماية االجتماضعيةمجاؿ 

 ،برنامج ضعلى مستول األفرادالآثار  كبحثت أياان ، محليةكالمناطق كالمجتمعات ال ،تنفيذ البرامج ضعلى الصعيدين الوطنيضعن  ،نظر متنوضعة
 .جتمعكاألسرة كالمي 

   :)حوارات بؤرية(تركيزلمجموضعات االمع مناقشات  •
مجموضعات في كل د من الأجريت مناقشات مجموضعة التركيز مع ضعدكقد عتمد ضعلى أدلة شبو منظمة، التي تدمج بعض األدكات التشاركية تم  

كغير المستفيدين  ستفيدينالمي  ، ككذلك باالشتراؾ مع(ضعلى كجو الخصوصكالعمر )الشباب كالكبار  ،الجنسك  ،نوعال فة حسبصنٌ منطقة مي 
 اتكتصور  ،كاستراتيجيات المواجهة ،ستكشاؼ نقاط الاعف الرئيسيةساسية الككانت القاايا األمن برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، )

 
 

84
سنة، كلهذا اضعتمدت الدراسة التعريف اليمني  31-05باب أنهم ما بين سنة، كفي اليمن يعٌرؼ الش25 -05تعٌرؼ األمم المتحدة فئة الشباب أنهم ما بين   

 للشباب.
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، طوير كالتحسينرامج التبسا لة، ك المي تحقيق التحديات، ك كذلك اإليجابية كالسلبية، ك  ىافيذىا، كآثار تن، ليجرم لبرنامجالخاصة باالناس 
 (.االتجاىاتفي كٌل ك  ان لبرنامج مستقبليااستدامة الكفيلة بتحقيق كالتوصيات  ،كاالتصاالت، كالمشاركة المجتمعية

   دراسات حالة: •
صندكؽ الرضعاية ستفيدين من أجريت دراسات حالة مع المي كالمقاببلت مع المبحوثين الرئيسيين، كقد  بدليل الميقاببلت الميعٌمقة سترشادالا تمٌ 

  .داخل األسرةقدرات ال استكشاؼ ،(خاص ذكر/أنثى، البالغ/الشباب ضعف) ميعٌينةلخصائص  كالذين تم تحديدىم كفقان  االجتماضعية،
، مي  أكقاتو ك  ،ختلفةناسبات مي د كأسرىم في مي افر يق البحث األ، زار أضعاا  فر للمواضيعباستخداـ موضوع رئيسي كدليل ك  ختلفة من اليـو

 .كتثليث النتائج مع أضعاا  مختلفة من األقراف، كاألسرة / األسرة كاألصدقا  ،المناقشات تكضعقد
   :مقننةالمبلحظة ال •

جهات نظر مثيرة ك رت المواقف كاألحداث التي كفٌ  تم تحديدك ، المقاببلت مع الميبحوثين الرئيسيينك بدليل المقاببلت الميعٌمقة  سترشادالتم ا
كقت  ا القاايا الرئيسية، كقامتابعة فريق البحث ب، كبادر كالمستفيدين ،مقدمي الخدمات، ك لبلىتماـ حوؿ التفاضعبلت بين منفذم البرامج

تسجيل، الخبلؿ برنامج ) ضعلى سبيل المثاؿ لوضعي كالثقة،ستويات ااالتصاؿ غير اللفظي، كمي كذلك لوكيات، ك بلحظة التفاضعبلت كالسي راقبة كمي مي ل
غير وظفين كقت العمل، ك دة، المي حدٌ واجهة من قبل فئات مي ستراتيجيات المي الالركتين اليومي ك خدمات الوصوؿ، ك ، التحويبلت النقدية تسليمك 

 (.ذلك
   تاريخ الحياة: •

تجاربهم الحياتية  د أك فترة أك حدٌ ، مع التركيز إما ضعلى موضوع مي حوارات الميعمقة، كبأسلوب اللحياةريخي، أك قصة ااالسرد التنهج ماستخداـ 
لتحديات كنقاط الاعف التي إضافة لمركر الوقت، التي تحدث مع  اتتغير اللة ضعن فصٌ معلومات مي بتقديم ىذا األسلوب كيمتاز ككل، 

المستقبلية ضعلى المدل القصير  همكخطط ،حياتهمه في أثر دم، ك التحويل النق لضعن كيفية كصاستراتيجيات المواجهة، ك ككذلك تواجهها، 
 (.حياةالتاريخ تجارب طبلع ضعلى أمثلة من لئل  4 نظر الملحقأكالطويل )

 
 معالجة البيانات كتحليلها

 مناقشاتلضعلى تسجيل ا العائبلتبعض توافق حينما لم ، ك ، إال في حاالت قليلة جدان ميستجوبينجميع المقاببلت بموافقة السيٌجلت 
كاإلشارات كالتعابير  ،لفظيةالغير ها بما في تفصيلية،البلحظات بالمخذ الباحثوف كقصص الحياة، كالميقاببلت الميعٌمقة( أ ،مجموضعة التركيز)

  .كاالجتماضعات األخرل ،خبلؿ المقاببلتكاإليما ات الصادرة 
الباحث  عتنسيق مالعقد فريق البحث بي ل يـو بعد جمع البياناتكك  ،اإلنجليزيةها بالعربية، كترجمت ملخصاتبجميع المقاببلت  تكتب

 ، كأضعدٌ عمقبتحليل الع ك لتتبٌ ل ،كالمواضيع الفرضعية ،لتحديد المواضيع الرئيسية ،ةيليفصٌ تستخبلص المعلومات الال ية،تحليل اتجتماضعاالرئيسي 
ملخصات ال ةترجملفظية، ككذلك تمت كدضعم البيانات ال ،ىاالموضوضعات التي تم تحديدها كل جلسة، بما فيللخصات أضعاا  فريق البحث مي 
بين فريق البحث  وطنيلتحليل الداخلي ضعلى المستول اللرشة ضعمل نظمت لتحليلها ك ، ةالمواضيع الفرضعيٌ ك  محٌددة،جميع الموضوضعات ال

موا الدضعم للفريق في ، الذين قدٌ للتنمية(بالتنسيق مع )معهد ما كرا  البحار  ،ردف(خارج الببلد )في األضعقدت كرشة ضعمل ك كذا المحلي، 
حسب القطاع، الفئة االجتماضعية، المكاف، بكالنتائج ) ،المختلفةتخٌصصية تفصيلي للمجاالت ال موجزه خٌصص قد ، ك جميع مراحل البحث

 .لكتابة التقرير لت أساسان كشكٌ  (األردف)كغيرىا( خبلؿ استخبلص المعلومات في ..الفئة العمرية، ،الجنس
 

 يٕاضٛغ رشكٛض انذساعخػٍ انًغجك يغ ػُٛبد يٍ انًجسٕثٍٛ زشبٔس ان 5.3

من القاايا كالمحاكر الرئيسية التي ينبغي استكشافها  ةهذا البحث، كبغية الحصوؿ ضعلى معرفة سياقية أساسيٌ ل قبل الشركع في العنصر الرئيس
بإجرا  حوارو تشاكرمو قصيرو، ، قاـ فريق البحث اليمني يةصندكؽ الرضعاية االجتماضع في البحث ضعلى النحو المحدد من قبل المستفيدين من

في منطقة ، كأجرم ىذا التشاكر التجريبي مستفيدين كغير المستفيدين حوؿ االسئلة التي يجب التركيز ضعليها في الدراسة حوؿ مطالب ال
مكوف ك تر يختتي االمواقع الحارية ال ، كىو موقع حارم، األمر الذم سيكوف لو بعض أكجو التشابو مع(صنعا )في العاصمة  (معين)
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من  أجريت مقاببلت مع المستفيدين. الفعلي للعمل الميداني استعدادان ك  ،صبح أكثر درايةليساضعد الفريق ، ىذا التمرين رئيس للبحث
ضعلى  حصوؿاللفان، كتم ستلك المذكورة الشبيهة بباستخداـ األدكات التشاركية أجريت لمعلومات، باالرئيسيين مع المتحدثين ك البرنامج، 
االنتها  من البحث  تمٌ كحينما  .تكييف أدكات البحث التي كضعها فريق دكليلقصير، كاستخدـ  في تقريرو المجموضعات التشاكرية  النتائج من
مع اإلشارة إلى ، رالتي استخلصت من مجموضعات التشاك  الرئيسي مع النتائج نتائج البحثبين  كثيقه  كتحالفه ثٌمة ارتباطه، حظ أف لو الرئيسي، 

 .في التجمعات الحارية في مختلف أنحا  الببلدتلك التي تجرم تشبو من البرنامج،  ستفيدينلقاايا التي تواجو المي ا
 

 جسثانركٍٕٚ فشٚك  5.4

في  نظرا لطبيعة كنوضعية المشاركة في البحوث كسياؽ مجاالت البحث، ضعكس ىيكل الفريق توازف كاضح من المعرفة كالمهارات كالخبرات
للهجات باضعلى دراية ( ني)رجبلف كامرأت ينتألف الفريق من المحققين الرئيسيين كأربعة باحثين نوضعي، بحيث مجاؿ التقييم النوضعي كالمشاركة

قد ك  ين،العمل من قبل فريقين فرضعيجرل قد "الحيجرية"(، ك  تعزفي اللهجة "، ك ةيتهام"الالحديدة  ة فيالمحلية في منطقة البحث )اللهج
من مع النسا ، كفريق من ضعاوين  كمقاببلتلعقد اجتماضعات  اث،نمن اإل من ضعاوتينفريق ، ىناؾ التوازف الجنس كالثقافةذلك  ضعكس

ضعن  المسؤكلينإذا أشرؾ  ،ز المحتملالتحيٌ متأكدان من حدكث ككاف فريق البحث  .لمعايير ثقافية كذلكإلجرا  مقاببلت مع الرجاؿ،  ورذكال
ث( انمن األاحدة ك نسقين محليين في كل موقع )كاحد من الذكور، ك ، كبالتالي تم توظيف مي الذين ستتم مقابلتهمالناس في اختيار  البرنامج

فريق في إجرا  بعض المبلحظات، الف رئيس و ىؤال  المنسقأياان ساضعد . للمساضعدة في تسهيل االجتماضعات كالدخوؿ إلى مواقع البحث
إلى الناس  مهمةفي شرح الغرض من ال ان حاسم كاف دكر المنسقين المحليين أياان (، ك قية كاالتصاالتالتقاط الصور كالفيديو ألغراض كثائ)

فى البرنامج، كذلك إلزالة أم  وف يعملال فريق الف الباحثين، كالتأكيد ضعلى أ إجرا  مقاببلت معكتشجيعهم ضعلى  ،جتماضعاتالالذين حاركا ا
 التفاضعل.احتماالتو قد تؤثر ضعلى تلقائية اإلجابات ك 

 

 انًشبسكٍٛطجٛؼخ ؼُٛخ ٔانزدى  5.5
مبحوثين ككذلك ال ،كمنفذم البرامج ،قين المحليينالمنسٌ ، المطبقة في مواقع البحث ،مختلفةالبيانات الأساليب جمع  2ن الجدكؿ بيٌ يي 

 .2في الملحق  طرؽ البحث، كحجم العينة كخصائص المشاركينضعن كيمكن االطبلع ضعلى مزيد من التفاصيل  ،الرئيسيين اآلخرين
 

 بٛبَبثان: خطت جًع 3انجذٔل  .3

 في كل موقع تي طبقتضعدد أدكات البحث ال طريقة البحث
رسم الخرائط المؤسسية لو ك التصدم طرؽ الفقر ك 

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

 .غير المستفيدين 03ك 9شباب / المستفيدين  00ك ،من البالغين 00 :التاليكمختلفة  
  4 - 8 المجموع ،مناقشات مجموضعة التركيز

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

 امرأة 08ك  08المستفيدين الكبار، كالرجاؿ  36
 امرأة شابة الشباب 04رجبل ك  05غير المستفيدين،  29

ضعلى مستول المجتمع ئسيين مقاببلت مع المدلين الر ال
 كل مديريةفي   4 - 8 المحلي المجموع

 قادة الشباب من الجماضعات أك المنظمات غير الحكومية 5ن، منفذي 2قادة مجتمع،  2
 مع الفئات المهمشة وفعملي 2، ذكور 3ك ،إناث  2

 مع الكبار 6مع الشباب،  8مع الرجل /  6مع النسا ،  8 في كل موقع 7 – 04المقاببلت المعمقة مجموع 
 :التاليكمع المستفيدين من األفراد أك األسر المستفيدة،   9من غير المستفيدين،  5

المستفيد الذكور  0البالغين الذكور غير المستفيدين،  3ذكر ك  2المستفيدين الشباب 
 0بالغات غير المستفيد، ال 0، 4المستفيدات الكبار، اإلناث المستفيدين الشباب  2البالغين، 

 الشابات غير المستفيد
 (، في موقع كاحد، 5) 9 المجموع الحياة قصة

 الموقع اآلخر في (4)ك 
 الشباب 5أشخاص بالغين،  4إناث /  5ذكر ك  4غير المستفيد /  0للمستفيدين،  8
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  ةمستفيد ىنثأ 0ذكر غير مستفيد ،  0 لكل موقع 0،  2 المجموع دراسات الحالة
ضعلى  لمقابلة مع المتحدثين الرئيسيين بالمعلوماتا

 8 مجموع المستول الوطني
 ضعن البرنامج الجهات المانحة كالمنظمات غير الحكومية كالمسؤكلين

 
 

ات من اال انو تم جمع ابيانقة تعمٌ مجموضعة من أفراد العينة، للحصوؿ ضعلى معلومات مي مع عدد أضعبله، ك المقاببلت مع لربما كاف كافيان إجرا  
نطاؽ  ذلك العدد كالر اباستخداـ مجموضعة متنوضعة من التقنيات المختلفة كاألساليب، بما في ذلك المشاركة، كاضعتباكثر من مصدر )التثليث( 

 إضافةن حصائية، ت االدالالالاالستنتاجات ذات وفير تل ،الكثير من الردكدستدضعي ية التي تن المشاركين ، ضعلى ضعكس البيانات الكمٌ فاية مك
يكوف البحث فإف ، مكتملةاالختبلؼ أكجو  يبدك أفحينما أك  ،كشف أنواع مماثلة من الردكدبد أف يبدأ البحث جرٌ كبمي  ،ةالبيانات النوضعيٌ إلى 

 .في ىذه المواقع البرنامج الخبرات كالتصورات من مدلفإف األرقاـ أضعبله كافية اللتقاط ضعليو ك ، منوالمراد الغرض قد استطاع أف يًف ب
 

 ُبء انمذسادث 5.6

بنا  القدرات من خبلؿ قنوات مختلفة، تكٌفل )معهد ما كرا  البحار للتنمية( ، البحثقبل كضع مواد  باإلضافة إلى توفير المبادئ التوجيهية
 الباحثضعبر بنا  قدرات فريق البحث ل، كضعلى رأس العمل (ضعاو في فريق دكلي)ل أدناه، إضافة إلى الدضعم من قبل ضعلى النحو المفصٌ 

 .الرئيس
 كينيا، حيث تم بنا  القدرات من حيث ( ضعاصمة  نيركبي)كرشة ضعمل إقليمية في في بين تدريب المدرٌ  شارؾ الباحث الرئيس في

ضعداد إلتطوير المهارات  كما تمٌ ،  ة كالمشاركة، كالتحليل كالكتابةستخدامها، بما في ذلك جمع البيانات النوضعيٌ التي سيتم االمنهجيات 
مع لتبادؿ الخبرات  فرصه  كاف ىناؾ أياان ، ك ككذلك ضعلى كيفية كضع استراتيجية االتصاالت ،مختلفة من الجماىير خرجات أنواعمي 

 .دكليالفريق الأضعاا  مع ككذلك  ،حققين الرئيسيين من دكؿ أخرلالمي 
  نوضعي التنفيذ الفي هم ا  قدراتبنل ،كرشة ضعمل تدريبية لمدة خمسة أياـ في اليمنبين أضعاا  الفريق الوطني من خبلؿ التفاضعل تعزيز

 .جمع البيانات كتحليلهافي تشاركي الك 
  في جمع البياناتبد  في صنعا  قبل الخاعت األدكات للتجربة. 
  القدرة ضعلى عزيز لتستفادة العمل الميداني لمناقشة القاايا الرئيسية بنا  ضعلى الدركس المي أثنا   ،بلستعراض اليوميلتم إجرا  اجتماضعات

 .التاليةالمهاـ نات جمع بيا
  لتعزيز تحليل القاايا الرئيسية كضماف الوثائق المناسبة من كذلك  ،لتحليل األكلي في صنعا  بعد جمع البياناتلتم إجرا  كرشة ضعمل

 .لعملية التحليل التاليالمطلوبة جمع البيانات ك  ،المواد
 لتعزيز كذلك  (الدكلية)معهد ما كرا  البحار للتنمية مع التعاكف ، بكتحليلها ،ستخبلص المعلوماتال في )األردف( تم إجرا  كرشة ضعمل

ضعداد تقرير ضعن متابعة إلك  ،كفريق الخبرا  الدكليين ،تحليل بين الفريق المحليللمتجانس الالنهج ك  ،مشترؾ للنتائجالفهم كالتنسيق ال
 .التقاريركتابة ضعملية  

 االػزجبساد األخاللٛخ 5.5

 فكو أف يلاماف  جهوده  تبذل، فقد المهمشةالاعيفة ك الجماضعات كخصوصان  ،ضعلى الفئات هكتركيز ، بحثاسة للنظرا للطبيعة الحسٌ 
ة، كقد هويالة كضعدـ الكشف ضعن السريٌ ككذلك االلتزاـ ب ،نطوم ضعليها المشاركة في الدراسةتكالفوائد التي  ،المخاطربتاـ  المشاركين ضعلى ضعلمو 

تغطيتها خبلؿ ستتم كاألسئلة التي  ،كالقاايا ،أىداؼ الدراسةبن في الدراسة يالمشارككأبلغ جميع  ،كسجلت شفهيان،موافقة الالتقطت 
  .مناقشة، أك الالمقابلة

كالوقت  ،منةاآلمساحة التحديد ، كما تٌم في أم كقت خبلؿ المقابلة االنسحابكما كاف لهم خيار  ،لمشاركين حق رفض المشاركةلكاف كقد  
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في ، فابلن ضعن ذلك فقد كضعت االقتباسات كاآلرا  المجهولة شاركينحياة المي رباؾ لمن اإل كأقل قدرو  ،يةالسرٌ اماف لمقابلة للالمناسب 
 .التقرير

 انزسذٚبد ٔانمٕٛد 5.5

دا ضعن ضعضعلى كل الجمهورية، تعميم النتائج ما يعني أنو ال يمكن  ،في موقعين فقط يتجر أالدراسة التحديد الجغرافي للدراسة كاف ميهمان ألف 
إطار مكن تعميم النتائج خارج بل يي فك ، لذلستفيدينللمي حيث التركيز األكثر ، كشبو حارية يت فقط في مواقع حاريةالدراسة أجر ذلك فإف 

جعل الدراسة شاملة للعديد من القاايا ذات العبلقة ديدة، لحي بمحافظة ا (زبيد)الحارية في منطقة شبو قع اطبيعة المو اال اف تين، المنطق
  .يما يخص طرؽ ضعما صندكؽ الرضعاية في ارياؼ اليمنبالريف اليمي ف

يال محدكدا لعدـ شمولو نطاؽ اكسع يعطي كضوحا حوؿ  الدراسةطاؽ اال اف  ة للتقييميشاركتالك رغم حجم المعلومات الناتج ضعن الطرؽ 
شمالية كالجنوبية، كالبلجئين، كاألشخاص ي المحافظات النازحين فمثل األشخاص ال، عينة من الببلدفي أجزا  مي  كثر شيوضعان بعض القاايا اال 

 نحوىم.، ضعائبلت ضحايا األزمة السياسية األخيرة، ك (اإليدز) المصابين بفيركس نقص المناضعة البشرية
من الناس يريدكف  ان كثير أف  منظمات غير حكومية، ما يعني من قبل أجريت الدراسة خبلؿ فترة توزيع بعض البرامج اإلنسانية، بما في ذلك 

تسجيل كبإمكانهم  ،المنظمات غير الحكوميةالصندكؽ، أك من موظفي من  ربما يكونوفأضعاا  الفريق  ميعتقدين أف ،مقاببلتالمشاركة في ال
، لكن ىذه التحديات ٌمهمةفي شرح الغرض من ال ينحاسمفكانوا كرئيس فريق البحث  ،نسقين المحليينالمي ، أما حاالت جديدةأنفسهم ك

 تمٌ تها، لذا زيار التي تمت صطلح 'الباحث' في المجتمعات ن مي ضعإلى ذلك، كاف ىناؾ تصور خاطئ  إضافةن ، ط اليوميالتخطي زمتالتي ال
فى لتقليل فرص المشاركين "، كذلك "دراسة أكاديمية ميصطلح استخدـ فريق الدراسةكما ،  لتباسلتجنب االالمنسقين المجتمعيين استخداـ 

 .في البرنامج ميتم تسجيلهد يقولونها بنا ن ضعلى احتماالتو شخصية منهم أنو سالتي ق ،تغيير إجاباتهممن لبحث ا
بما في ذلك ز كجود تحيٌ  كالتأكد من ضعدـلتحديد األشخاص إلجرا  مقاببلت معهم،  ان مختلف ان ضعلى الرغم من أف فريق الدراسة استخداـ نهج

، كىناؾ من رأل أٌف  جدان  طويبلن  صوؿ إلى األشخاص المناسبين كقتان الو استغرؽ ك  ،تنظيم دكراتجرل في ىذه العملية، للصندكؽ ساضعدة مي 
للمقاببلت الميعٌمقة،  مستفيدين الموصى بهاألفراد المي لم يكن في كثير من الحاالت، "، فمربك"ما  ل لحد  الٌ مي  "المستفيدينمصطلح "

مباشر، بل كانوا أضعاا  األسرة الموسعة لصاحب  بشكلو  كاديستفيكلم  ، أضعاا ن في برنامج التحويبلت النقدية،كمناقشات مجموضعة التركيز
  ي )بطاقة الصندكؽ(.لبطاقة الرئيسا
قد أدرجت أسماؤىم  ، ضعلى الرغم من أفينستفيدين الحقيقيمن المي بعض ضعلى أنهم ال تٌم تعريف، -ال سيما في زبيد-في حاالت أخرل ك 

تم إدخاؿ شي ، كبالمقابل كمن ثم ال  ،في ذلك الوقت فقط ةكاحد ةتحويل لمرٌ اللكنها تلقت  ـ،2118عاـ الضعلى القائمة التالية لمسح 
كيعتقدكف أنو قد تم  ،دةحدٌ ة غير حكومية مي نظمة دكليٌ لت مع برنامج مي جٌ فريق أنها سي الالحق أدرؾ  لكن في كقتو ك  ،ستفيدينبعض األفراد المي 

 الصندكؽ كخدماتو. في سياسةضعلى الخلط القائم  مثاؿه الصندكؽ، كىذا  في مإدراجه
كمع ، قةتعمٌ دراسة مي  فيألنهم ألكؿ مٌرة يشاركوف في الدراسة أنهم كانوا سعدا ،  واشاركالصندكؽ الذين  كأشار معظم المشاركين كموظفي

يتوقع ، ك تهمإلى تأثير األزمة السياسية األخيرة في حيا استنادان  ،من مجموضعة إلى أخرلتباينت  توقعات الناس لنتائج الدراسةفإف ذلك، 
في كف أنها لن تغٌير شيئان متأكدأنهم آخركف ، بينما قاؿ ر بسرضعة بعد نشر الدراسةتغيٌ سي أف الصندكؽ -في تعز خصوصان -ف و المتطرف

 .المستقبل القريب
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 ٔيٕالغ انذساعخ ٔصف انؼُٛخ 6

  جز  من دراسة ضعالمية، كوف البحث لتصميم الدراسة الشاملة   ، نظران أكالن ، فاختيار مواقع البحث في اليمن نتيجة لعملية متعددة المراحلجا  
خرل كانت الريفية، األدراسات الكاف ىناؾ قرار الختيار المواقع الحارية أك شبو الحارية في اليمن، كالمواقع المختارة في معظم بلداف 

(، 0)المرفق الدراسة موقعتاحة اختيار فظات اليمنية إللمحافي اكضع لمحة ضعن الفقر تٌم كقد ، فيو كمزيج متوازف من المواقع كاف مرغوبان 
(، الحديدة كتعز)حافظتي لتحديد مي  ان شتركمي  ان قرار ك)معهد ما كرا  البحار( ، اختارت )دفيد( ،المعلومات التي تامنها ىذا الملفاستنادا إلى 

  ندكؽ الرضعاية االجتماضعية.من ص ستفيدينالمي ، ككثرة السكاف، ككثافة العاليةالفقر مستويات الرتفاع  نظران 
خصائص (، إال أف اختيارىما جا  لكونهما تمتلكاف الشماليشطر لقبل الوحدة )ا سابقان يعرؼ كاف تين مما  حافظالمي كضعلى الرغم من كوف 

الجنوب من محافظات  ان أكثر أمانأدا  الصندكؽ، ثٌم ألنهما كانا لتحديات التي تواجو احافظات الجنوبية، بما في ذلك شتركة مع المي متعددة مي 
كانت نسبة سبلمة فريق البحث فيهما أفال كأكبر كبالتالي  نظران لمرحلة تنفيذ الدراسة التي تزامنت مع التدىور األمني خصوصان في الجنوب، 

 .أمانان لتنفيذ الدراسة
 

 ٔصف يٕالغ انذساعخ  6.1

حافظة في م (زبيد) ديريةكم (،تعز)ينة بمد (القاىرة مديرية، )يمنالمحافظات الغربية في المختلفتين من أجريت ىذه الدراسة في منطقتين 
الفقرا  في المناطق الريفية حجم ؿ معدٌ ل ارتفاعه ىناؾ ضعلى كجو الخصوص، ك من الفقر؛ توجد نسبة مهٌمة  ينالمحافظت تاكل(. كفي  ديدةالحي )

البنك )ديدة الحي  ،ة، تعزجٌ حى ىي:  حافظاتف في ثبلث مي يعيشو الريف اليمني ثلث فقرا  ، فمثبلن السكافبحجم  في كل محافظة مقارنةن 
، كشبو الحارية، الحار في تعز كالحديدة، نظران لتنوضعهما بين المنطقتين فقد تم اختيار دراسة، كبهدؼ تنفيذ ال  ـ(.2117الدكلي، 

السياسي، كما نتج ضعنو االقتصادية كالصراع استكشاؼ نقاط الاعف االقتصادية كاالجتماضعية التي تفاقمت جرا  األزمة التنوع بمح ىذا كسيس
صندكؽ الرضعاية  أم مدل ساضعد، إضافة إلى إمكانية التعرؼ إلى البطالة، ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية ،ؤلمن الغذائيل انعداـو من 

 .كضاعىذه األآثار تخفيف من ال االجتماضعية فى
 

 ديدة محافظة الحي  ،زبيدمديرية 
 

 ذٚذةانحُ ظت يحبف: 4انشكم 
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كىي تعتبر المينا  الثاني للببلد بعد ضعدف، كتمتد (، 05)في الجهة الغربية للجمهورية اليمنية، ضعاصمتها مدينة )الحيديدة(ديدة الحي تقع محافظة 
نمو المعدؿ بالمتاخمة لسواحل البحر األحمر، كتتمٌيز  تهامة جمهورية ضمن االمتداد الجغرافي لسهوؿلالحديدة ضعلى الساحل الغربي ل

كبحسب   05 ـ2102نسمة كفقان إلحصا ات  2.662.289المحافظة إلى  سكافكصل ضعدد ، : سنويان 3.25المرتفع الذم بلغ  السكاني
 بنسبة الريف، تتوزع ضعلى :30.72لتصل الفقر في المحافظة ـ فقد ارتفعت نسبة 2116ـ ك2115للعامين مسح إحصا ات ال

كتبلغ نسبة ، ـ0996ضعاـ  كالحديدة.. كاحدة من المحافظات التي استهدفها الصندكؽ فقط.: 20.58، كالمناطق الحارية :36.43
 010.726ضعلى مستول الجمهورية بعدد يصل إلى  المستفيدينإجمالي نسبة : من 01المستفيدين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعية نسبة

 .06صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمن حيث نسبة المستفيدين من  ةثالمحافظة رقم ثبل هاما يجعل حالة،
تم اختيارىا كموقع ألبحاثنا (، ك الحديدة)من أكبر المراكز الحارية خارج مدينة ىي ، ك (ديدةالحي بػ) ديريةم 26ىي كاحدة من  (زبيدك)

  .تفيدينمن المسلحدو ما كبيرة فيها نسبة   كألف ،، ضعلى أساس مستول الفقر كالتهميش(فرع الحديدةالصندكؽ )بالتشاكر مع مكتب 
المتنوضعة،  حافظات لشرا  كبيع السلعلمناطق كالمي العديد من امن يأتوف إليها الناس لذا فإف مختلف ، ة"شعبيالؽ اسو باألالحديدة " كتشتهر

اؽ المحلية؛ كالتجارة في األسو  ،البنا ، كالزراضعةكأضعماؿ تعتمد ضعلى األجور اليومية   (زبيدبػ)سبل العيش في المناطق الحارية لذا فإف غالبية 
 يوف.حكوموف موظففي البحر، كأقٌل منهم  الصيديمارسوف قليل إضافة لعددو 

من  هامكنمما يالخصبة، ودياف ؿ الو في سهبسبب موقعها ارتفاع درجات الحرارة ضعلى مدار السنة، )زبيد( واجو تكغيرىا من مناطق )تهامة(   
 ،كالسمسم ،كالقطن، كالذرة ،كالبابايا ،كالموز ،كالليموف ،كالمانجو، كالطماطم ،لفلالفكمن المحاصيل،   كمتنوع كاسعبشكلو الزراضعي  اإلنتاج
 ،كالماضعز ،تربية األبقارة، كمنها قتصادياال ةنشطمن أىٌم األ ىي أياان ، التي تعتبر تربية الحيوانات، إضافة إلى انتشار البطيخ ك ،كالفوؿ

مناطق  ،المناطق المحيطة بهاكرغم أف غالبية ، ية(ار برغم كونها )حزبيد بة التي تتمتع بها ، اضعتمادان للخصو ضعلى نطاؽ كاسع ،كاإلبل ،كاألغناـ
 .ريفية

ضعلى مستول المحافظة،  الصندكؽ من مستفيدم أكبر ضعددو كفيها  ،07 ـ2102ضعاـ نسمة، كفقان إلحصا   097.551 يبلغ ضعدد سكاف زبيد
  .08 فيها الفقررتفاع حاالت ما يعكس احالة،  01.380إذ يبلغ ضعدد المستفيدين منها 

من ، ربما األفريقيتأثير للف ازماأل ضعلى مرٌ  تعرضتالساحلي، فقد وقعها الجغرافي ربما بسبب م، التراث متنوضعةيبلحظ أف منطقة )زبيد(  
ة القديمة من أفريقيا، كيطلق ر هجالذين ربما انتقلوا إليها بالاألقليات العرقية السودا ، ، لذا لوحظ أف فيها نسبة من كالهجرة ،خبلؿ التجارة

  .كالتهميش ،يواجهوف اإلقصا  االجتماضعي، ك األخداـ"ضعلى ىؤال  مصطبح "
منظمة األمم المتحدة لدل معترؼ بها كىي ، ةكالتاريخي ةقع األثريامن المو  هاجعل، كذلك كتخطيطها الحارمم، عمار مال تمتاز )زبيد( بالفن

أىميتها التاريخية كعاصمةو لقركف ضعديدة بسبب  االسبلميفي العالم العربي ك  همان م دكران  لعبت أياان ، ك ()اليونسكوثقافة كالعلـو للتربية كال
  .09اإلسبلميةإلحدل الدكؿ 

األزمات السياسية في ، كاستمرار األمنية المزمنةظركؼ ل، لكن اةيسياحكمقومات إمكانات اقتصادية، بقيمتها التاريخية لذا فإنها تتمٌتع بسبب 
ية، بل إف ذلك أثر ضعلى بقا ىا ضمن قائمة التراث العالمي، بسبب ارتفاع أسعار المواد ة السياحانعكست سلبان ضعلى مستول الحركن اليم

في زبيد الناس يعيش لمباني، لذلك الملحوظ ل تدىورناىيك ضعن السبل معيشتهم، تأمين عماؿ البنا  مجديان لعد يلم المطلوبة لترميمها، ك 
  .ةزؿ مؤقتامنكتوسعت دائرة الفقر، حتى أف أكثر السكاف يقيموف في  ،قرةير مستغ ان ركفظ

ضعدد من ك  ،ةإضافة إلى ضعشر ضعيادات خاصٌ ، لصحة اإلنجابية العامةل ين فقطكمركز  ،ةديريستشفى ضعاـ للمم (زبيدمدينة )مركز ياٌم 
مع ضعدـ القدرة ضعلى في المرافق الصحية العامة غير كافية،  كاألدكية ،نوضعية الخدمات العامة ردا ة في ، كضعمومان ىناؾالصيدليات التجارية

، كيعتبر اإلسهاؿ كسو  التغذية كالمبلريا كحمى كارتفاع تكاليف الرضعاية الصحية ،االقتصاديةألزمات نتيجة اة مرافق الخاصٌ ال تحٌمل نفقات
  كانتشاران فيها. لمشاكل الصحية  شيوضعان الانك أكثر ا
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واؼ لفقرا  الذين يعيشوف ضعلى حفإف االصرؼ الصحي، بك  ،المياه المنقولة باألنابيب بخدمات ينةوسط المدب مقيموفالناس الكبينما يتمٌتع 
لفقرا  هم افي نبمالخدمات، إال أنو يمكن القوؿ بأف الجميع مستفيدكف من خدمة الكهربا ،  ىذهال يحصلوف ضعلى أيان من المدينة  كتخـو

في المركز  02 منها ، تقعةمختلط 72ك ،بنات كثماف لل ،كالد فقط لؤل ، منها سبع مدرسة 87زبيد ضعدد يوجد في  كلفتها المرتفعة.غم  بر 
، غالبيتهم : إناث40ك ،ذكورهم : من59طالب كطالبة،  39.508زبيد جميع مراحل التعليم في الدارسين بضعدد الطبلب ، كيبلغ الحارم

: 58التعليم االبتدائي البنين بمعدؿ التحاؽ ، كيصل في اليمنالتعليم  ةلزاميما بسبب إرب: 90من طبلب المرحلة االبتدائية بنسبة تصل إلى 
  .:42الفتيات ، فيما تصل نسبة 

برنامج مشترؾ للمنظمات غير الحكومية كالتي تمولها )دفيد( ، (زبيدكمنها )، (الحديدة)في نفٌذة بين البرامج االجتماضعية المختلفة المكمن 
حزمة من خبلؿ  (منظمة إنقاذ الطفولة) (،اإلغاثة اإلسبلمية )ىيئة )أدرا(،، )كير(، (أككسفاـ) اتمنظم، كالذم ينٌفذ ضعبر الدكلية اإلنسانية

حيث - انعداـ األمن الغذائي دكف قيد أك شرطتيدرًج المنظمات غير الحكومية  منالقليل ىناؾ . انعداـ األمن الغذائيكافحة م برامج لدضعم
إنعاش سبل كسب الرزؽ، مع خطط إضافة إلى ، -مكاتب البريدالصندكؽ ضعبر من التحويبلت  همتسليمك فيدين ستؼ المي استهديجرم ا

وائم ، كذلك باستخداـ نفس ق(زبيدمنها )ضعلى كجو الخصوص، في تسع مناطق كتعمل )أككسفاـ(  .قسائمبالإلدخاؿ السلع األساسية 
 .مساضعدات غذائية للفقرا  (ة اإلسبلميةاإلغاثكإلى جانبها تقٌدـ )ىيئة  ،21مستفيدم الصندكؽ 

 

 محافظة تعز –مديرية القاىرة 
 

 خبسطت يحبفظت حعض -5انشكم 

 
 ينمجموضعتإلى تعز كينقسم مواطنو ، 20ـ 2102نسمة كفقان إلحصا ات  2،919،335ػػػتعز ىي محافظة كبيرة، يقدر ضعدد سكانها ب

الذم يمٌثل بالنسبة لهم المصدر زراضعة القات يعتمدكف ضعلى ك  ،جبليةمناطق التين من حيث االىتماـ االقتصادم، األكلى تسكن الرئيسي
 ،كالدخن ،كالذرة ،الخاركات وفزرضعيالبحر األحمر، ك ضعلى بالقرب من شواطئ  ةؿ الساحليو السه األخرل يسكنوف، ك للدخل الرئيسي

يبلغ ضعدد سكانها ، ك محافظةالضعاصمة ز ، ىي مدينة تع .صيد األسماؾمدكف بشكلو أساسي ضعلى الزراضعة كممارسة كالفواكو، كيعت
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 0،411حوالي يقٌدر بضعلى ارتفاع ، كتقع تعز ، ما يجعلها ثالث أكبر مدينة في اليمن بعد العاصمة صنعا  كضعدف22 نسمة 567،651حوالي
  متر فوؽ مستول سطح البحر.

، 23 حالة 043،461ة االجتماضعية بعدد يصل إلى من صندكؽ الرضعايالمستفيدين حيث ضعدد من بالنصيب األكبر محافظة تعز كتستأثر 
لفقر في لنسبة اكبير كجود فرؽ   زئيان % من إجمالي المستفيدين ضعلى مستول الجمهورية، كربما يعكس ذلك ج04.0بنسبةو تصل إلى 

، تتوزع ضعلى :37.8انتشار الفقر في تعز كتبلغ نسبة ، ـ2116 -ـ2115ضعامي فقا لمسح ميزانية مقارنةن بمحافظات أخرل، ك  المحافظة
 :.40،50نسبة الريفية ، فيما تصل في المناطق : في المناطق الحارية23.66

لتعليم، للثقافة كاكمركز المعاصر   التاريخمعرفة، كتميزىا في القرب من ضعدف، كزيادة ال أكبر، نتيجةحارم مستول تمتاز تعز بطبيعتها ب
 معاقل الحركة االجتماضعيةالسياسي ضعن سكاف محافظات أخرل، لذا فهي تمٌثل أحد أىم كالوضعي التعليم يات مستو فسكانها يتميزكف بارتفاع 

التي تطورت االحتجاجات كالمظاىرات، كقد لوحظ حاور شباب تعز بشكلو مؤثر في حركة ، ـ2100كالحراؾ السياسي الذم أدل لثورة 
 ضعنف.أحيانان لمواجهات 
بارتفاع منسوب الوضعي بالتزامن مع ارتفاع حالة البطالة كالفقر بينهم، الحتجاجات، بنشاط في ىذه اتعز شباب  ةشارككىناؾ من يربط م

الذم يزيد ، األمر خصوصان كأف كثيرين منهم يقطنوف مساكن باإليجار، كمتأثرين بحركة ارتفاضعات األسعار كانعداـ فرص العمل كمصادر الدخل
حتى على سبيل المثاؿ ، فغير الحكوميةالمجتمع المدني ر من منظمات يثوجود كفي )تعز( يوجد نشاطه مجتمعيه ب الحياة .من صعوبة 

من خبلؿ المنظمات غير الحكومية لهم في تعز أصوات قوية بسبب ىامش الوضعي ىناؾ، ك المعوقين ـ ك األخداكالمجموضعات المهمشة  
كللعمل خارج لمدرسة كالجامعة كأكثر ارتيادان ل ،معفي المجت أكثر نشاطان  ىي أياان في تعز المرأة  الناشطة التي تعمل ضعلى تحسين أكضاضعهم.

 .(تواجهها النسا  في تعز بسبب الخركج من المنزؿالتي كالتحرشات الماايقات ك  المشاكل،أكردنا الاعف  بأكجو)في الجز  المتعلق المنزؿ 
، كمن ىذه البرامج برنامج ينفذه صندكؽ نةلمدياسكاف يستهدؼ تستهدؼ تعز من قبل العديد من البرامج االجتماضعية، كمعظمها كألىميتها 

من  فقرا  األكثر تارران لتهدؼ إلى توفير الدضعم ل ،مشركطة تحويبلت نقديةبتمويل برنامج يقـو االتحاد األكركبي الرضعاية االجتماضعية بدضعمو من 
ضعبر تنفيذ الؼ ك اتهدسعى من خبلؿ االسكمنع تسربهم منها، كت انتظاـ األطفاؿ في المدارس االبتدائيةبحيث تستهدؼ  ارتفاع األسعار.

  ـ.2103في مارس من المقرر أف تنتهي أسرة، ك  31،111 توقع أف تصل إلىأسرة، كيي  8111للوصوؿ إلى  الصندكؽ
 

ضعبرىا كقسائم السلع األساسية، تنفذىا  ة،غير مشركط ضعلى شكل تحويبلت نقديةبرنامج األمن الغذائي في حاالت الطوارئ،  كتدضعم )دفيد(
التحويبلت االجتماضعية للفقرا  خبلؿ شهر تيقٌدـ خاص( قطاع ىايل سعيد )(، إضافة إلى ذلك ىناؾ مجموضعة شركات إنقاذ الطفل)مؤسسة 

يتم تنفيذ إضافة إلى ذلك أياان . 24 سنويان  لايرمليارات بثبلثة تعز الرضعاية ب دضعم فرع صندكؽفي  أياان ىذه المجموضعة رمااف، بل كتساضعد 
، كألٌف ضعدد من ىذه الصندكؽ االجتماضعي للتنمية، بالشراكة مع -منظمة فرنسية تعمل في تعز- (ديا) لتدخبلت لبنا  القدرات منالعديد من ا

كما يحدث المستفيدين في بعض الحاالت،  بين تداخل يحصل ال، لذلك صندكؽ الرضعايةمع  الجهات الداضعمة تقٌدـ خدماتها بدكف التنسيق
 تسليم.الالستهداؼ ك معايير كآليات امن حيث  جدان  محدكدكتشابو  تجانس

، من خبلؿ العمل في معيشة الناس متنوضعة(، فقد تبٌين أف مصادر تعز)جز  من مدينة  يى( التي القاىرة)أجريت في منطقة كبنا ن لبحوث 
ضعليو في ىو كل أضعلى مما تعز   سكافلدل ستول تعليم ي، كأٌف ملحكومإضافة للعمل في القطاع اكالصناضعة،  ،كالخدمات ،التجارة طاضعاتق
بالسكاف  ألكثر اكتظاظان األنو  (القاىرة) مديرية اختير، لذا التعليم ىو أقل من ذلك بكثيرفى ة، فإف الفجوة بين الجنسين كبصفة خاصٌ  (.زبيد)

حيث يبلغ  المدينةى مستول ضعلستفيدين أكبر ضعدد من المي ، كفيها محافظةضعلى مستول ال 0.6 فيو تبلغ  النمو السكانيكنسبة ، (تعز)في 
 .25 حالة 01،811حالة، كضعلى قائمة االنتظار يوجد ضعدد  6،217ضعددىم 
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ة لصحٌ لللمحافظة بأكملها، إضافة إلى خمسة مراكز  تحويليةبمثابة المستشفيات الىي ثبلثة مستشفيات ضعامة، ك  (القاىرةيوجد في مديرية )
  .ةالخاصٌ كالصيدليات من العيادات  العديد أياان ، كىناؾ ة كاحدةيٌ حدة صحك ك  ،العامة

ة األكثر المشاكل الصحيٌ ، كما أٌف خاصة ليست في متناكؿ الفقرا المرافق الكنقص األدكية، كيشعركف بأف  ،الناس سو  نوضعية الرضعايةكيشكو 
كفقان لما ذكر في   ،ألمراض العقليةكاضعاقة، اإل، إضافة إلى لتهاب رئوماالك  ،كحمى الانك ،كالمبلريا ،كسو  التغذية ،ىي اإلسهاؿانتشاران 

 العب  األساسي. امجموضعة التركيز باضعتبارىمناقشات 
ضعن ضعدد  ، فابلن ـ2100ضعاـ  ةالسياسيالذم رافق األزمة جرا  العنف سلبان تأثرت ، سبعه منها مدرسة حكومية 23كذلك توجد فيها ضعدد  

 يها الرتفاع رسـو التسجيل.التي يعجز الفقرا  ضعن تعليم أبنا ىم ف من المدارس الخاصة
، بسبب مشكلة رئيسيةكما أف الحصوؿ ضعلى مياه شرب آمنة ال يزاؿ ،  (القاىرة)منطقة شبكة الصرؼ الصحي العامة كافة أحيا  تغطي ال ك 

الكثيرين، لذا اقة ؽ طالتي تفو  ؛يجاراتاإلكراتفاع السكن ثافة كل شكلة كبرل، نظران مي تعتبر اإلسكاف ضعدـ انتظاـ توفره، إضافة إلى أف مسألة 
 في إطار مديرية )القاىرة(.ة يمشاىسبعة تجمعات سكنية شوف في فإف األشٌد فقران يعي

 

 ٔصف انًشبسكٍٛ فٙ يٕالغ انذساعخ 6.2

لكلو دخل، لكن للأك فرص  ،ضعدـ كجود ضعملأف التحدم الرئيسي يتمثل في إلى  كاكأشار  ،الفقرا ب ينالمجتمع بلالمشاركين في ك صنيفتم ت
مشاركين فيها كاف معظم ال، ك الخصوبةل مستو ارتفاع ك  ،يرثكال ةحجم األسر أف الشائع في )زبيد( ىو  حين، ففي المختلفة وصائصما خمنه

لن النسا  قكإف كانت بعض ، المسيطر األقول في األسرةالرجاؿ ضعادة ، ككاف جدان  شائعه  ، بما في ذلك الشباب، ككاف الطبلؽ أمره وفتزكجم
 بصورة مشتركة.تتم ادة سرية ضعت األصنع القرارا أف

، ضعلى المنازؿالنسا  ال تنشط خارج ، كأف النسا وصان لدل ، خصمنخفضجيبين ستمعظم الملوحظ أف المستول التعليمي ل، أياان  في زبيد
  من دخل أسرىم المعيشية. حٌسنلمشاركة في األنشطة المدرة للدخل التي يمكن أف تغبن اير  نرغم أف بعاه

كتبٌين أف ، ةشبو حارينطقة الرغم من أف الم، ضعلى البطالة ضعلى نطاؽ كاسعبسبب انتشار باإلحباط ضعن شعورىم عرب الشباب ي من جهتهم
هم ظم، كيعيش معصغيرةمهنه كأضعماؿه  لهم تأك كانيدرسوف، كانوا هم أنهم  ضعدد قليل منفيما قاؿ في مجاؿ الزراضعة؛ ضعملوا نة من الذكور العيٌ 

 ، كموقتة.في مساكن ىشة جدان  (األخداـفئة )إلى ممن ينتموف بعض المشاركين ، بينما يعيش سمنتب أك االفي منازؿ من الطو 
 

ارتفاع الرغم من أف كضعلى  ،ة للدخلدرٌ فرص مي جيد، ككاف لكلو منهم الذكور كاإلناث المشاركين مستول التعليم لكلو من كاف كل أما في تعز ف
 منهم يعيشمن ، لكن الحجم أسرة كبيرةكىم كأمثالهم في )زبيد( يعيشوف في ، هم أفالمستويات تعليمأف من تعز، شباب في بطالة نسبة ال

  .شيوضعان  أقلٌ كبيرة كانوا مع أسرة  
محدكدة، كأكلئك الذين ال للبيوت  األسرألف امتبلؾ  دفع اإليجار، نظران كانت نسبة منهم ملتزموف بشملهم االستطبلع  من بالنسبة لك 

  ة.ستقرٌ غير مي  ان يعيشوف ظركفبسبب ارتفاضعها، كلكونهم  إليجاراتكلفة ال  يستطيعوف تحم
مجموضعة  اضعلى أنه اينظر لهتي ، ال(المرأة الاعيفة)ضعلى مجموضعتين: صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىذه الدراسة في المقاـ األكؿ ضعلى أثر كترٌكز 

أف مع التركيز ضعلى (، 2) ية في اليمن، ضعلى النحو المبين في القسمألىمية ىذه المجموضعة السكان نظران  (الشباب)، كةكاضح مستهدفة
قد تشمل النسا  بعض الفوائد ، إال أف ستهدؼ الشباب مباشرةيال  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، ألف تحديان يعٌد المجموضعة  االىتماـ بهذه
 الذين الاعف لدل الشبابضعوامل دراسة فهم ال تاكلح، ستفيدآخر مي  طل يعيش في منزؿ شخصو ضعاالمطلقات، أك ك األرامل الشابات من 

التعليم إذا لم جدكل ك في شكٌ  (زبيد)أف البعض في لدرجة ضعدـ كجود فرص العمل، كانت البطالة ك  ممشتركة بينهالسمة فالمقابلتهم؛ تمت 
 .7.0ليل شامل للاعف في القسم حيؤدم إلى تحسين العمل المأجور. كيمكن االطبلع ضعلى مزيد من الت

 
 
 



 

24 
 

 
 انًٛكبَٛكب ٔانسكى: صُذٔق انشػبٚخ االخزًبػٛخ ثشَبيح 7

المساضعدة  فىلحكومة ا برنامجلالهدؼ الرئيسي و ى فإف تعزيز كتطوير خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةضعلى النحو المبين أضعبله، 
 ـ 0996ضعاـ  ندكؽ الرضعاية االجتماضعيةصكقد صممت في األصل من خبلؿ قانوف ، فقط ةغير المشركط كالتحويبلت النقديةاالجتماضعية، 

   .كوسيلة لتعويض الفقرا  ضعن رفع الدضعم
صندكؽ كاف من المفترض أف  في التصميم األصلي، فمنذ إنشائهاتطويرات ضعلى خدمة التحويبلت النقدية العديد من التوسعات كالأجريت 

 ،األطفاؿ، ك كالاعفا  بشكل مزمن ،بما في ذلك األيتاـ، الفقرا من الفئات الاعيفة، عدد قدـ المساضعدة النقدية لي الرضعاية االجتماضعية
 ها في تطوير صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةتزاملحكومة المع مركر الوقت، ترجمت اعولها نسا ، ك كاألسر التي ت ،المسنينك كاألرامل، كالمعوقين، 

  (.2101لتغطية )البنك الدكلي، في االتوسع التدريجي من خبلؿ 
، كنمت ضعشرة أضعواـمستفيد في بدايتو إلى أكثر من مليوف أسرة ضعلى مدل  011،111من المستهدفين  الرضعاية االجتماضعية صندكؽع كسٌ 

 )المرجع نفسو(.ـ 2119ـ ك2118ضعامي مليوف دكالر  211إلى  ،في البداية ان مبليين دكالر أربعة الميزانية من 
 

 األْذاف 5.1

 صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةما يلي:" يهدؼ  ـ،2116-ـ2113اليمنية خبلؿ الفترة  لحكومةجا  في خطة الطوارئ التي أضعلنتها  ا
خصوصان الذين حالت الظركؼ دكف استفادتهم من خدمة الصندكؽ، كرفع معاناة الفقرا ،  ،من أضعبا  الفقر اؿ في الحدٌ ساىمة بشكل فعٌ لمي ل

)الحكومة  "، الميعتمدين كفقان للمعاير القانونيةدات النقدية للمحتاجينساضعتوفير المي ، كذلك بالحرمافبسبب ضعلى التسوؿ كيلجأكف لبلضعتماد 
 (. ـ2112 اليمنية

صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، كفي ىذا التطوير ركضعيت إصبلح قانوف ، ك هداؼحديث معايير االستت -ـ2118ضعاـ تحديدان -قد جرل الحقان ك 
 (:ـ2101التالية )البنك الدكلي، النقاط 

  النقدية.ساضعدة لمي ستحقاؽ االرئيسي السبب ىو الالدخل انعداـ 
  الفئات االجتماضعية إضافة إلى (، نحوىمالصعوبات االقتصادية )العاطلين ضعن العمل، ك  ذكمشمل ين لتستفيدالمي جرل توسيع فئات

 (.نحوىمعوقين، ك كالمي  ،ينسنٌ كالمي  ،األراملكنسا   عولها األسر التي تخصوصان )الاعيفة 
   تحديد مدل استحقاؽ المقيدين حاليان، لتحديد بقا ىم كمستهدفين من ك ، ستفيدينإلضعادة تقييم أىلية المي  مإدار  نظاـسيتم إنشا

 .ضعدمو
 من خبلؿ التدريب ضعلى مهاراتتهم ضعلى تجاكز خٌط الفقر لمساضعد ين من صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةستفيدلمي تفعيل الدكر التنموم ل 

 مل.سوؽ الع كتأىيلهم لدخوؿ اإلنتاج 
ها ، لكنمتوفرة، ال تزاؿ غير ينلمستفيدل ومدضعم التنمتقييم أىلية الميستفيدين، كالبعض ىذه األىداؼ، مثل نظاـ إدارة جدير باإلشارة بأف 

 .لبرنامجضعلى المدل القصير بالنسبة لأىداؼ 
 

 انذػى انًمذو يٍ انًبَسٍٛ 5.2

وزارة الشؤكف االجتماضعية التابع ل، بشكلو كبير ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعيةتعتمد الحكومة اليمنية ضعلى في تنفيذ برنامج الرضعاية االجتما
 -:الموضحين أدناه  المانحين الدكليينتحصل الحكومة ضعلى التمويل البلـز لهذا البرنامج من ك  ،كالعمل

  كبنا  القدرات  ،ح السياسات، مع التركيز ضعلى إصبلـ2112منذ ضعاـ  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةدضعم الذم ياالتحاد األكركبي
    ـ بدضعمو بلغ2119خبلؿ ضعاـ  ساىم االتحاد األكركبيالمسؤكلين ضعن تنفيذه، كقد  ككفا ةالبرنامج المؤسسية لتحسين فعالية 
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يورك ، كقد شٌكل ىذا  642،742.11ـ دضعمان آخر بلغ 2100 –ـ 2101يورك، كقٌدـ االتحاد خبلؿ ضعامي  260،834.11
االتحاد األكركبي قاـ  ـ2102 التالي عاـمن إجمالي موازنة برنامج الرضعاية االجتماضعية لهذين العامين، أما في ال :011الدضعم نسبة 

، كذلك بهدؼ لتقييم خدمات صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في اليمن، كالذم خلص إلى ضعدد من مانحةأخرل جهات قٌدمتو  دضعمو تقديم ب
 .-هكرد ملخصها أدنا-النتائج الرئيسية ، 

 
 كجرل بذلك استحداث جهاز ، ـ2117منذ ضعاـ  لصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالمساضعدة التقنية الذم بدأ دضعمو بتقديم  البنك الدكلي

، الطارئة اللجنة النقديةنشاط  دير البنك األكركبي أياان يي ، ك (ـ2100ستهداؼ )البنك الدكلي، طوير آليات االتك  ، اريختيهتٌم بمعايير اال
بالشراكة المؤقتة  التحويبلت النقديةذم يقٌدـ مشركع )تعزيز شبكات األماف االجتماضعي في حاالت الطوارئ(، المجو مموؿ من ضعبر برنا

دضعم بشكلو مؤقت ىذا الـ فقد تٌم تأخير 2100بسبب أحداث العاـ (. ك 2119فقيرة )البنك الدكلي،  ةو سر أ 40،111ػػلمع البنك 
 )المرجع نفسو(.

 
 دضعم الميشترؾ لتغطية ما ال يقٌل ضعن ذ برنامج اليتنف، كفد بيدئ كحكومة ىولندا)دفيد(،  لدكلية البريطانيةكزارة التنمية ا

أسرة  01،111التي تغٌطي ما يصل إلى (كزارة التنمية الدكلية)ساىمة مي ميقتصرةن فقط ضعلى الاعيفة، كالتي كانت األسر   من 31،111
دة تمديد مي بسمح ثٌم تقٌرر مااضعفة الدضعم  بشكلو ، يورك 0،511،111نقدمو بلغ  بدضعمو  شهران  02 ضعلى مدل فقران  شدٌ األمن 

ـ، إال أٌف ىذا االلتزاـ قد 2103–ـ2101يورك، خبلؿ الفترة  3،371،111 بتقدـ دضعمو بلغ ـ حكومة ىولندا التز ، بعد االمشركع
الموارد كالقدرات مات الحكومة المتعلقة بجوانب التزا ـ، كنظران لتاجل2100تأجل بسبب األكضاع التي ضعاشتها اليمن في العاـ

 .اإلدارية
 (.ـ2101،يونيسف ) في ضعملية الرصد كالتقييم قدرة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لتحسين المساضعدة التقنيةأياان قٌدمت  فياليونيس 
 

 انزغطٛخٔخزٛبس الاالعزٓذاف، ٔا 5.3

التي تحتوم الفئات األشد فقران كحاجة للغذا ، اختيار المناطق مراضعاة من، مع جميع محافظات اليبخدماتو  يصل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية
جمهورية التي يبلغ ضعددىا ال ديرياتمإجمالي من  ديرية،م 200في كمن خبلؿ فركضعو المنتشرة ، اتمحافظالفي كل كذلك ضعبر مكاتبو 

، الحرمافاالحتياج ك مستويات بنا ن ضعلى ، كاجتماضعيةجغرافية معايير ستفيدين لمي ااختيار في إجرا ات  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةبع تٌ كي .333
ية ، معيشال هممستوياتيمكنها تحسين التي النقدية مساضعدة ، بدفع الؤلسر الفقيرة كالاعيفةالمعيشي لماف بهدؼ توفير شي  من الا

 -ة" حٌددكا بها الفئات الجديرة باالستهداؼ :كلسبلمة االستهداؼ، حٌدد المسؤكلوف ضعن برنامج الرضعاية االجتماضعية معايير "صارم
 األيتاـ• 
 ،سوا ن البلتي معهن أطفاؿ ، أك بدكف.األرامل • 
 سوا ن البلتي معهن أطفاؿ ، أك بدكف. ، المطلقات• 
 .مصدر دخل)غير المتزكجات(، كليس لهن  31البلتي تجاكزف سٌن الػػالنسا  العازبات • 
 سا ه كانت إضعاقتو دائمةن أك مؤقتة.المعاؽ )كليان أك جزئيان( ، ك • 
 عدمين )دائمي االحتياج كالعوز( كليس لهم فرص دخل.الفقرا  الم• 
 من الجنسين. كبار السن• 
 تي فقدت ضعائليها.سر الاأل• 
 سر التي يقاي ضعائليها فترات ضعقوبة في السجن، أك من كاف ضعائلوىا حديثو الخركج من السجن.األ• 

 
الحماية خبلقية المرتبطة باألطر األفي إطار ترجمة تحقيق العدالة االجتماضعية، إلى "الاعيفة"، ىذه الفئات  كيهدؼ الصندكؽ بتصنيف
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ـ، كٌسع الصندكؽ 2118ضعاـ ، كفابلن ضعن ىذه التصنيفات، كتنفيذان إلجرا ات اإلصبلح ، كالتطوير، كلتوسيع قاضعدة المستفيدين االجتماضعية
األفراد أك األسر التي تعيش تحت خط الفقر، بصرؼ النظر ضعما م خارج الفئات المحٌددة أضعبله، لتشمل من معايير االستحقاؽ، لتشمل من ى

مع المعرفة المسبقة بعدـ القدرة ك التحويبلت النقدية،  ميزانيةبغض النظر ضعن حجم ، طبق ضعليهم معايير استحقاؽ الفئات السابقةإذا كانت تن
ستفيد لوصوؿ إلى أكثر من مليوف مي ـ ا2119حتى نهاية  د استطاع صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكق ضعلى تغطية كٌل من ىم تحت خط الفقر.

  .تحت خط الفقريقعوف : من السكاف 51أكثر من ، مقارنةن بالسكافنسبة : من 2.3، ما يقارب (ـ2101)البنك الدكلي، 
حتاج لتغطية أكثر من أفرادىا يبلغ ستة أشخاص، فإنو سي متوسطأسرة من كل  ان كاحد ان ستفيدمي كإذا ما افترضنا أف الصندكؽ سيستهدؼ 

، أم الوصوؿ إلى ثبلثة أضعاؼ من تم الوصوؿ تمثل في الوصوؿ إلى جميع من ىم دكف خط الفقرالمي  ،األسر لتحقيق ىدفهامن  3.7%
 .إليهم

لصندكؽ تطوير المعايير لتشمل إضافة إلى المعيار كبعد أف كاف أساس االختيار ىو المعيار الجغرافي في المرحلة األكلى، قٌرر مجلس إدارة ا
في البداية تم استخداـ )الجغرافي، معيار الفقر كالعوز الدائم، مع األخذ بعين االضعتبار حجم المزانية المتوفرة، كالتواجد في كل المحافظات 

 (،ـ2116 –ـ 2115 ينعاملات األسرية للبياناـ قاضعدة استخدكاآلف يتم ا، ـ0999-ـ 0998خبلؿ العامين تقديرات الفقر الغذائي 
  .ية، كمعلومات الحاالت المقٌيدة من غير المستفيدين لدل صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالسكانإضافة إلى البيانات 

ة يمسؤكللتتولى االمحافظات بدكرىا ، ك الفقر الغذائي ضعلى مستول المنطقةحاالت د إلى تقديرات استهداؼ استنتم االفي المرحلة الثانية، ك 
  ر االضعتبارات السياسية.يتأثإال أٌف ذلك خاع لخصصات، مي للضعن توزيع الحاالت ضعلى الدكائر ضعلى أساس قوائم المستحقين 

 
، درجة من الحرماف 05استحقاؽ بلغت معايير ل تقدمين كفقان جرل تقييم المي ضعلى مستول األحيا  كالقرل كالعزؿ، فقد في المرحلة الثالثة،  أما

تفيدين محتملين من حسب التصنيف أضعبله، كفوقها تم استهداؼ مسالفئات الاعيفة  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية استهدؼ فقد ليوكبنا  ضع
كنظران لتواضع حجم المساضعدة النقدية، فإف األمر ال يحتمل حرماف  من حيث المبدأ،فالكسب )تهم لفرص الدخل أك حاجالنظر إلى دكف 

آخرل مساضعدات ، كالمقصود في ىذا السياؽ األسر التي تتلقى (المساضعدة ال يكفي لسٌد حاجة األسر الفقيرة المستحقين منها ، ألف مبلغ
ال يحٌق لهم حق االستهداؼ  ضعلى سبيل المثاؿ، كاففهؤال  معاش، يحصلوف ضعلى مؤسسة دينية، أك جمعية أك غير حكومية أك  من جهات

تي تتعرض لظركؼ طارئة كتحولهم فقرا  كضعفا  بشكلو دائم ، إضافة لمن تعرضوا لظركؼ اٌم الحاالت الناؾ محاكلة لكى، 2118ضعاـ حتى 
 ألسر التي تواجو حاالت الطوارئ الشخصية أك المتاررة من الكوارث.امبلغ مقطوع لمساضعدة منح ضعلى  القانوف أياان  ينصٌ طارئة مؤقتة، إذ 

 
ت اثبالوثائق كالشهادات المطلوبة إلكتقديم  ،الطلباتاستمارات ن مل  حتمليطلب من المستفيدين المي يي التحويبلت، لحصوؿ ضعلى لك 

، كيجرم استهداؼ المستفيدين المحتملين باستقباؿ طلباتهم إلى فركع صندكؼ الرضعاية، أك ضعبر النزكؿ دخلحاجتهم للدضعم، كانعداـ فرص ال
  مستحقي الدضعم.الستقباؿ الطلبات كالبحث ضعن  الميداني لموظفي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

، أك لعدـ استيفا  شركط االستحقاؽ ، الموارد ةشحمن الصعوبة بمكاف االستجابة لكل طلبات االستحقاؽ، بسبب ف كتجدر اإلشارة إلى أ
رؼ للتع، ان كل ثبلثة أشهر، ككذلك سنويالدكرية  لمتابعة باف و ف المحليو موظف، كيقـو التسوؿكربما بسبب ممارسة أحد طالبي االستحقاؽ لل

ضعلى الحاالت التي ذات االكلوية بالاٌم بدالن ضعن الحاالت التي يتم استبعادىا ألسبابو مختلفة تتعلق بمعايير االستحقاؽ، لكن ىذه 
 االستبداالت ال تتحقق غالبان بسبب انعداـ آلية حقيقية للرقابة كالرصد.

 

  انفمشاصالذ االعزٓذاف ػهٗ اعبط  7.4
لى دراسة بنا ن ضعاستهداؼ المستفيدين، بشأف  لصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمنهجية جديدة لى ضعكافقت الحكومة  ـ2101في أكتوبر 

فئات من آلية جديدة تستهدؼ ، لرضعاية االجتماضعيةل ـ2118ضعلى قانوف أجريت كالتعديبلت التي  ـ،2118ضعاـ  الصندكؽىا ااستقصائية أجر 
إلى المعلومات  استنادان ـ( كسيجرم استهداؼ الفئات الجديدة 2100 ،دفيد)ين المستهدفمن التي كانت غير مصٌنفة سابقان األسر الفقيرة 

 .المتوفرة لدل الصندكؽستقاة من المسح كقواضعد البيانات المي 
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المستحقين المدرجين حاليان ضعلى قوائم تدريجي لغير الالخفض بقد التزمت الحكومة ف، التي تٌم ضٌمهاجديدة فقيرة الاألسر الإلى إضافة 
ة، إال أف الحكومة بدأت خطوات سياسيكالعملية الناحية المن مع مراضعاة أف ىذا التقليص سيكوف تحديان ، التحويبلت النقديةمن فيدين المست

ستخدـ يتٌم ااألكلى مرحلتين استراتيجيتين، في  حاليان ينٌفذ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بدضعم من البنك الدكلي.تحسين خدمات الصندكؽ 
نموذج إلنتاج ، كذلك  ـ2115عاـ لبيانات التعداد ـ ، إضافةن إلى 2116-ـ2115األسرة الذم أجرم في  سح األسرم لميزانيةبيانات الم

نموذج سلسلة من المتغيرات االقتصادية، التي مديريات، كسيحقق ىذا المستول الحصائيات الواقعية لعدد األسر الفقيرة ضعلى اإليعكس  بديل
 .للمعيشةاألسرة األصوؿ المنزلية التي تمتلكها ك  ،نوضعية السكن، كمنها معرفة دخل األسرة ستولمي ضعن عطي المؤشرات حقيقية ت

الفقر في بمستول مقارنة ، للحصوؿ ضعلى نفس النتيجة لكل أسرةىذا النموذج، باستخداـ  ،درجةالمرحلة الثانية تتامن مسح األسر المي أما 
 -إلى ست فئات:ضعددو من المؤشرات مستهدفة من خبلؿ كتصنف األسر الة، المنطق

 .: من خط الفقر اإلقليمي71: الدخل أقل من أ
 .: من خط الفقر اإلقليمي011: ك 71: الدخل بين ب
 .: فوقو(24من خط الفقر اإلقليمي )تصل إلى  : الدخل قريبه ج
  .: الدخل فوؽ خط الفقر اإلقليمي55-25: حوالي د
 ال ينبغي أف تتلقى التحويبلت. -: ( 55أكثر من  ): الدخل أضعلى بكثير من خط الفقر ك -ق

 
تقليص ىذا األسلوب في ؤثر كمن المتوقع أف ي، ؼاستهدلبلالحاالت 'االجتماضعية' أك 'االقتصادية' من تجميع فئات جديدة حاليان يجرم 

ات ئفالقبوؿ التدريجي ل كمن ثمٌ ضعلى مدل ثبلث إلى خمس سنوات، تقليصهم ( ل272،111ر ضعددىم )يقدٌ  (ك -ق)فئات من األسر 
ـ، 2118مسح ضعاـ سلفان من خبلؿ تم تحديدىا المستحقة للدضعم كال تزاؿ ضعلى قوائم االنتظار، كىذه األسر  أ ، داألسر  اتفئجديدة من 

  .كزارة التنمية الدكليةمعايير ل كفقان 
 ،(ب . أمجموضعات الفقر العالية )كتصٌنف ضمن قبل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لبلستحقاؽ من حالة  611،111 كقد تم تحديد حوالي

 (.ـ2100 ،دفيدالمساضعدة )وف تلقىؤال  ال يمن  241،111، كحاليان ىناؾ 'مؤىلة للغاية'فإنها  كبالتالي
مع أف الخطوات تشير إلى نوايا لتحسين شركط كمعايير ، ك طويبلن لتخرج إلى حيز التنفيذ ان كقتستغرؽ تسىذه العملية الجديدة ألف ك 

 ان كاسعان ىناؾ التباسفإف بلستهداؼ، ل" المبسطةأبحاثنا تشير إلى أنو ضعلى الرغم من ىذه اآللية "إال أف ، (8) بابل، كما يشير اؼاستهداال
كإف كاف عايير االستهداؼ كضعملية االختيار، بشأف نزاىة تطبيق مالمواطنين بين ك  برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية،منفذم يشوب ضعبلقة 

 ي البرنامج.لتسجيل الحاالت ف اتنفيذى ليجر تي ستهداؼ الفقط يعرفوف معايير االالقليل ؾ من ال يشٌكك في ذلك، ك ىنا
الشباب، ال سيما الشابات فئات بعض حاجة لى الرغم من من الفئات الاعيفة، ضعتعتبر فئة الشباب م ل ةسابقال المعاييركيبلحظ أف 

كثير ألف الالشباب، فئات يعني احتماؿ المزيد من  ،البرنامج لتغطية األسر الفقيرةفئات وسيع فإف ت، لذا ؼاستهدلبلالمطلقات أك األرامل 
من  التي تسٌهل كصوؿ صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمعلومات ، لكن الك يعيشوف في أسر تحت خط الفقرأ ،سر فقيرةأأرباب ىم من الشباب 

 .حاليان  ةغير متوفر إليهم ؿ و صالو 
 

  نًسٕلزدى انًجهغ ا 7.5
أم خمسة - ةمستفيدأسرة لكل   لاير0111 بقيمة حجم المبالغ المحولة من صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكاف ـ  2116ضعاـ مع مطلع 

سرة الواحدة في لؤل  لاير2111 تصل إلى حد أقصى قدرهففي المنزؿ، لكل فرد تعتمد  لاير فقط كانت211فابلن ضعن ، -دكالرات فقط
 (.ـ2112)البنك الدكلي،  ةفياعال مجموضعاتال من 05فقط أماـ ت متاحة كانىذه المنحة  الشهر، ك 

ضعلى فقط حصل المكونة من ستة أفراد ت ألسرة الواحدةاف(، لذلك ان التأخير أحيانمع بعض ربع سنوم )بشكلو المبالغ  كغالبان ما كاف يتم دفع
 .ـ0998: من خط الفقر الوطني 01رب من اما يق مأفي الشهر،  لاير 333لشخص الواحد ا فيكوف نصيب ،في السنة  لاير 24111
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المساضعدات الحكومة  تااضعفف، ـ2118كبير، استجابة ألزمة الغذا  السائدة منذ ضعاـ   بشكلو  المبالغ المحٌولة من الصندكؽكزادت قيمة 
السائد ىو أف حجم التحويبلت  ال يزاؿ الشعور العاـ للشخص الواحد في الشهر. كمع ذلك -ان دكالر 21أم -لاير 4111بمبلغ أقصى لحدو 

 ستول المحلي.لمي من المعنيين كالمسؤكلين ضعلى االمعلومات صادر كم ،المستفيدينت أقواؿ ، كما أكد نخفاة جدان مي 
 

 صشفانػًهٛخ  7.6

 تنقلين،المي افين الصرٌ توصيلها ككسائل أخرل لمع كجود طرؽ ك مكاتب البريد، ضعبر لمستفيدين إلى االتحويبلت وصيل إجرا ات تكتجرم أكثر 
  (. ـ2100 )بركمافكفركع الصندكؽ  مكاتبأك غبر  التسليف الزراضعي،بنك فركع ك 

ضعن مكاتب البريد ان كثير من سكاف المناطق الريفية بعيدكجود  إلى  نظران ، ك المناطق الريفيةكندرتها في البنوؾ في المناطق الحارية، كمع تواجد 
 (.2102، االتحاد االكركبي) 26المحٌلي اؼ ضعن طريق الصرٌ  نقدان  تمفي اليمن ت لنقديةالتحويبلت اثلث فإف قرابة كفركع البنوؾ، 

 
ضعملية تمكين شخص من مسؤكؿ التسليم إلى شخص ييمٌثل المستفيد ، ك  م نقدان لٌ كقد تيسربع سنوم، تسٌلم مبالغ المساضعدات النقدية بشكلو 

حسب  عض التأخير في الدفعالتوكيل أك القرابة، كيحدث ب كثائقير ضعدد من توفيستدضعي ،  دو حى تى من مستحقات الميسفيد األساسي ىو آخر 
ال يكوف  من األحياف ، كفي كثيرو )معاؽ أك أرملة( األسرةضعف في شخص األكأحيانان قد يكوف المستفيد ىو ال البيانات المتوفرة لدينا. ما تؤكد

رب األسرة، ، لكن ضعادةن ما يكوف مستلم المبلغ ىو المستفيدين مدرج ضعلى الئحةلكن اسمو ىو الستهدؼ ىو رب األسرة، الشخص المي 
 رجل.ىو الالذم في الغالب يكوف 

 

 انشصذ ٔانزمٛٛى نهصُذٔق 7.7
من قبل ضعمليات الرصد كالتقييم التي تجرم، فإنما تتٌم معظم يو فإف ضعلللرقابة كللرصد كالتقييم، ك  ةآلي، كال منهجية لدل الصندكؽجد تو ال 

 -: التقييمات الرئيسيةنماذج لنتائج اثنين من ملخص كفيما يلي لتي تربطها بالحكومة ضعبلقات شراكة في ىذا المجاؿ، االجهات المانحة 
 

 
 ـ2117الحكومة كالبنك الدكلي كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  من قبل تقييم الفقر في اليمن

 
  :الفقرا المساضعدات لغير ب سرٌ ت

ما يقدر ـ فإف 2115استخداـ بيانات ضعاـ ، كبالبرنامجإلى  تسرب غير الفقرا التعرؼ ضعلى أسباب قييم ىو هذا التللنتائج الرئيسية امن 
ي معايير االستهداؼ بلىي التي ت الصندكؽالتي جمعها  التحويبلت: فقط من 8كأف ، الميستحقين لفقرا ذىبت إلى ا: من التحويبلت 52ػػػب

ىؤال  % من 75كأف ،  المستهدفين فعليان غير ىم من : 71لي المستفيدين فقد ثبت أف ، كمن إجما(ـ2117)البنك الدكلي كآخركف، 
: من 45أكثر من تبٌين أف ك ، : من الفقرا 03ك ،: من السكاف8.4مل البرنامج ش كبشكل ضعاـ .فقرا ىم من غير الالمستفيدين 

: من 47غير المستفيدين الفقرا  حجم ما ذىب إلى  كبلغ، ـ0999ضعاـ : 41بػػمقارنة ، من غير الفقرا ىم  ـ2115المستفيدين ضعاـ 
مليوف في فئة "الدائم" من المستفيدين،  رب من ثبلثة أرباع المستفيديناكاف ما يقـ  2116نهاية ضعاـ ، كفي االستحقاقاتإجمالي مبالغ 

 الميزانية.إجمالي : من 81نحو يستأثركف ب
 
 و3006إنٗ  و8221يٍ  خالل األعٕاو نهصُذٔق : االسخٓذاف ٔانخغطٛت6 نشكما

 
 

36
 يقصد بو من األفراد الذين يكٌلفهم الصندكؽ بمهاـ نقل كتوزيع المساضعدات النقدية إلى المستحقين في المناطق البعيدة   
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 ميزانيةال

في  الفقركاقع إلحداث أم أثر كبير ضعلى  م يكن كافيان التحويل النقدم حينها ل إلى أف حجم ـ2117 ضعاـ تقييم الفقركخلص دراسات 
أربعة بنحو لوقت كا حتى ذلك استهدفين، الذين قدر ستفيدين المي جميع المي ، كضعاجزة ضعن تغطية الميزانية كانت منخفاة جدان اليمن، ألف 

فقط  لاير 277ها للفرد الواحد ال تزيد ضعن لجميع المستفيدين المستهدفين، فإنتصل الميزانية الحالية أف بليين شخص، كحتى مع افتراض م
 حواليأم  : من الفقرا 41حوالي يبقي ىذا السيناريو ، ك خط الفقرفقط ممن يقعوف تحت : 5كىو ما يساضعد نسبة الواحد ،  شهرقي ال
 .مبليين شخص، دكف تغطيةثبلثة 

 
 التي تم تقديمها:  التوصيات

  ضعمليان.إلى جانب مؤشرات الحالة المستخدمة  (فاينر)إدخاؿ االستهداؼ الجغرافي 
 بالبيانات. التبلضعبيصعب معها ك  ،ةيشفافبالفقر من حاالت التحقق سهل بها كضع مؤشرات االستهداؼ ضعلى أساس البيانات التي ي 
  لتسريع ضعملية التطبيق ديرياتالم، كيترؾ ذلك فقط في لمحافظاتالتي تتٌم في االموافقة النهائية أك  ،ية اختيار المستفيدينإلغا  مركز. 
  لديهم إمكانية الوصوؿ إلى مكاتب البريد يس كل ،المناطق النائيةيقطنوف معظم الفقرا  ، كوف آليات تسليم التحويبلتإضعادة النظر في

 .المدارس(مثبلن ضعبر )جديدة آليات كذلك بتحديد ، فركع البنوؾإلى أك 
  معرفة ، لتسهيل كصوؿ المعلومات ضعن خدمات الصندكؽ لتعميم الستهدفةالمجتمعات المحلية المي ضعلى مستول لمرأة لإضعداد مجالس

النافذين ضعتماد ضعلى تجنب االلك  ،ىذه المعرفةمن لنسا  المحلية االستفادة بصورة أفال افي المجتمعات المحلية، كيمكن لمجالس 
 فقط.

  أفال، مع األخذ في االضعتبار أف مبالغ  تؤدم دكران برامج الصندكؽ ل بعضلتطوير  المساضعدات، ميزانيةلموارد جديدة الحصوؿ ضعلى
  .لمعوزينتحقيق شي  من التحسين لظركؼ ال دان المساضعدات الحالية متواضعة ج

، كما تشير نتائج البحوث كال تزاؿ بقية التوصيات قيد التطبيق ن، تياألكلي لتوصيتينتم التعامل فقط مع ا، السالفة التوصياتبين من ك 
 .لدينا

 ـ2102،  صندكؽلمتابعة أدا  ال اليمن فى االتحاد األكركبيبعثة 
( الحديدة) ك (تعز( ك )حجةك ) (صنعا كلو من )ل زياراتو بفي كقت مبكر،  ـ2102في ضعاـ  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية راقبةبعثة مي قامت 

  .لمستفيدين، كلكن ىناؾ قيود ضعلى ىذه العمليةل التحويبلت النقدية تصلأف ت النتائج ككان ، ـ(2102)االتحاد األكركبي 
، أكثر صعوبةيكوف تفيدين في المناطق النائية كالريفية سالمي صحيحة، ككصولها إلى  تسلم ليست دائمان التي النقدية إضافة إلى أف المبالغ 
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يبقى من مستفيدين، تسليم النقود للل 27 تنقلين'الصرافين الممع توفير خدمات ك أك البريد، البنك عوبة كصوؿ المستفيدين إلى بسبب ص
كىو تصٌرؼ ال يملك بعض ، االنتقاؿ إلى األرياؼ خدمات مقابل رسـوخصم يتم ىناؾ أدلة ضعلى أنو من نزاىة ىذه اآللية، ك  الصعب التأكد

تحسين   ويمكن إلى أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةبعثة المراقبة كقد توٌصلت  جهلهم بطرؽ الشكول كالرفض. المستفيدين رفاو بسبب
، مع التأكيد الموارد البشريةمن خبلؿ تطوير أدا  إدارة ك  ػالتشغيلية كفا تو في العديد من المجاالت، بما في ذلك كضع الميزانية التقديرية

نتيجة العجز ، لغرض التقييم ك المتابعة  ميزانيةالبسبب انعداـ  لن تكوف مجدية دكؽ الرضعاية االجتماضعيةآدا  صن خطة لتحسين ةأيضعلى أٌف 
  .وضع أفال ضعلى المدل المتوسطبلتحسين نظاـ برنامج إدارة الموارد ليكوف في التخطيط، لذا فإف ىناؾ جهودان تبذؿ حاليان 

المكتب  كاضحة كمنتظمة للرصد كللتقييم، كىناؾ جهود تبذؿ حاليان في  يملك منهجيةال صندكؽ الرضعاية االجتماضعية البعثة أفقالت كذلك 
 ستفيدينمتابعة المي ، كما أنو ال تجرم ةيدار إ تتخاذ قرار ليست جديرة باك  ،ال تلتـز بالمعاييرالصندكؽ أحيانان ع ك فر مع مبلحظة أف  الرئيس
لبلضعتماد ضعلى أنظمة المراقبة األخرل،  لجأكا الخبرا  الصندكؽ، لذا فإف  ات كدليلسياسك وائح كفقان لل ،ضعلى النحو المطلوب منهجيو  بشكلو 

 .اليومي أدا  الصندكؽجز  من للرصد كالتقييم ك ان جديد ان خبرا  نظامالقترح كيب ضعلى ىذا التحدم، للتغلٌ  التحقق من طرؼ ثالثك
 

 شَبيحإداسح ٔ زكى انج 5.5

 

 ضعلى المستول الوطنيكىو المسؤكؿ ضعن إدارتو ذ، ينفتالككضع آليات  التحويبلت، سياساتسم الذم يتولى ر ىو  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية
التنسيق مع بمهاـ  (صنعا )لمكتب الرئيس في ، كيقـو امسؤكؿ ضعن السياسة العامةتو كيرأس مجلس إدار  ديريات(،في المحافظات كالم)

 .متعاكنةاضعمة كالدكغيرىا من المنظمات ال ،كالدكلية ،الجهات المانحة الوطنية
من  ،في المحافظات ضعلى المستول الوطني الصندكؽ شؤكفإلدارة كحدات  كخمسي  ،أقساـ يةثمانفإف لديو منفذ، رئيسية الالجهة لكألنو ا
  ديريات الجمهورية من مختلف المحافظات.مي من  204فرضعان ينتشركف في  22 مكاتبخبلؿ 

)االتحاد - ، كاالنتشار فى المحافظاتالتوظيفحجم من حيث صيندكؽ الرضعاية االجتماضعية  عوسٌ فقد تفي التغطية، طٌور تكفيما يتصلي بال
 .من ميزانية الحكومةغالبية مشاريع الصندكؽ كبرامجو كيتم تمويل ، -ـ(2102بي، ك األكر 

دة الميتقٌدمة لبلستفادة، فابلن الحاالت الجديتسجيل كفي مقدمتها ، صندكؽدارة اليومية للديريات بأضعماؿ اإلالمكتقـو فركع الصندكؽ في 
  التحويبلت للحاالت الميعتمدة. صرؼآلية اإلشراؼ ضعلى ضعن 

 كاضحة لتلٌقي أك إدارةلية يزاؿ الصندكؽ ميفتقران آلال كمع ذلك ، قبوؿ أك حذؼ الحاالتاتخاذ قرارات كال تمتلك إدارات الفركع صبلحية 
المطلوبة لتنفيذ آلية شٌفافة كفٌعالة لتقرير المستحقين للتحويبلت من الحاالت ة كالمالية( لموارد )البشريالناس، ربما بسبب انعداـ اكل اشك

  المتقدمة ضعلى مستول المديريات.
ال تزاؿ القيادات المحلٌية ضعلى مستول المحافظات كالمديريات )ضعٌقاؿ الحارات كمسؤكلي السلطة المحلٌية كاألضعياف( ىم أصحاب الصبلحية 

ر من بأك م سلطةلديهم في آليات اختيار الحاالت المحتملة كالمرشحة الستحقاؽ تحويبلت الصندكؽ، فالواقع يقوؿ أف األقول في التحك
 المحلٌية. لمجتمعمن ا همبار تقالصندكؽ في )صنعا (، كذلك بسبب ا سلطة مسؤكلي

، كجد الفريق الميداني المحليةات القبوؿ سياست ضعلى نفوذ كالصبلحيار اليمجاؿ لعبلقات المحسوبية كتأثكتؤٌكد نتائج ىذه الدراسة أف ثٌمة 
  منطقتا البحث )زبيد كتعز(.ي " فياكل الحكممدل التشابو في "ى

 ،من قلة الموارد وفعانالمدينتين، فالجميع ذكركا أنهم يفي ن ضعن برنامج الصندكؽ مسؤكلياألمر نفسو ينطبق ضعلى الهمـو كالتحديات لدل ال
كثرة طلبات حاالت االستحقاؽ، إضافة إلى أف المعلومات التي يتلٌقاىا ىؤال  المسؤكلين المحلٌيين ضعن خدمة   مواكبةكضعدـ القدرة ضعلى 

ميستحقين، كما أف بينهم من ال ختيار الالدقيقة الجرا ات اإلك  ،ستهداؼيجهل بعاهم معايير االعلى سبيل المثاؿ الصندكؽ شحيحة ، ف

 
 

ؿ الفقرا  ضعلى الخدمة مع أف ىذا اليتم بشكل الصرافين المتنقلين موظفين مع الصندكؽ، كأحيانان ترسل مكاتب البريد صٌرافين إلى القرل لتحسين تسهيل حصو    32
 دائم.
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تجاه  متهامسؤكلياألخرل، كىذه العوامل تنعكس ضعلى مستول  برامج الحماية االجتماضعيةكسواه من  برنامج الصندكؽ،ن يعرؼ الفركؽ التي بي
 .المواطنين
اليمن حاليان ال تعطي مسألة  الرئيسيين ضعلى المستول الوطني أف الفاضعلينمقاببلت مع ال ت، أشار كتوٌجو الدكلة العاـ ،الحكمسياسة من حيث 

لذلك فإنو من ضعلى سٌلم السياسات، ة قصول أكلويٌ ضعلى كجو الخصوص ال ييمٌثل غير المشركط  لتحويل النقدمضعمومان، كاالحماية االجتماضعية 
  من برامج الحماية االجتماضعية. كغيرهالتي يتبناىا الصندكؽ التنمية برامج صات خصٌ حتمل توقع زيادة مي غير المي 

للتنمية في ىذا السياؽ في فردم  شكلو المبادرة بم من التحدٌ يجدكف أف  ينكالداضعمين الرئيسيذلك، فإف بعض الجهات المانحة كبنا ن ضعلى 
  ظٌل الظركؼ السياسية الحالية.

بين الجهات المانحة كالمنظمات غير الحكومية لهذا فإف من اإليجابيات التي أفرزتها المرحلة الحالية ىو الحرص ضعلى تنسيق أية جهود 
، ياٌم لحماية االجتماضعيةبامعني ـ 2102ضعاـ عمل المشترؾ، ضعلى سبيل المثاؿ إنشا  فريق ضعمل تعزيز التنسيق كالللتشارؾ في الدكلية 
 ،قبل ضعامين (نتدل المنظمات غير الحكومية الدكليةقابل تأسس )مكبالم، كاالتحاد األكركبي ،كىولندا كالعالم الدكلي، كاليونيسيف )دفيد(،

 .شتركةسانية المي من حيث تنفيذ التدخبلت اإلن فاضعليةأصبح أكثر ك 
كالرقابة، ألدا  صناديق كبرامج الحماية كالرضعاية قدر أكبر من المسا لة وف حاليان بالتركيز ضعلى ممارسة الاغوط لتحقيق المانحيقـو 

كالرقابة،  تظلممناسبة تامن ممارسة الشكول كالآليات اضعتماد ك  ،كمنهجية ،أكثر صرامةتكوف  للرصد كللتقييم، برامجتفعيل من االجتماضعية، 
  .أكثر شفافيةمسؤكلي ىذه البرامج بأساليب مكن تقييم أدا  بحيث يي 

برنامج صندكؽ الرضعاية  من ينغير مستفيدأك  ينستفيدبحثوين، سوا  مالمكما رٌكزت الدراسة ضعلى آرا  ككجهات النظر الصادرة ضعن 
 ،فهم أفال لفوائد البرنامجإيجاد أف تسهم في كاألفكار كالمقترحات  كقد احتواىا البابين الثامن كالتاسع ، كبإمكاف ىذه الرؤل، االجتماضعية

  الميداني.مستول الضعلى إمكاناتو، كخدماتو، كآثارىا الميدانية، لتتم االستفادة من التوصيات، لتحسين األدا  كاألدا  كتطويره، خصوصان ك 
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ٛبد انضؼف ٔاعزشارٛدزبالد انًدزًغ ٔ ردبسة  رصٕساد 5

 انًٕاخٓخ
 

مكافحتهم كاستراتيجيات  ،اعف الرئيسيةال خصوصان آرا ىم المتعلقة بحاالت ،بحثلمشاركين في االردكد تحليبلتو لىذا القسم قٌدـ ي
بلحتياجات األكثر أىمية، كالتي ستكوف كسيلة ىامة لتحسين لضعلى االستجابة الصندكؽ قدرة  تحليل أضعمق لمدللتقديم  للفقر كالاعف،

 .ا اإليجابيأثرى
  " ناسئلىانة من قبل الكتكوف ضعرضة ل؛ دينيا الطبقة المن  المجتمع يعتبرؾ .[.] فقير ككون"

 (تعز -ضعامان  28 -شاب  ،)مقابلة معمقة                                                                                        
 

 انفمش ٔانضؼف ُبط نسبالدرصٕساد ان 5.1

 :إلى حدو كبيرخزية كمهينة مي  بأنو حالةلفقر لالناس ىو اضعتبار  مجتمعي الدراسةمشتركة في ال الصفات تكان
 

   فقير تعني اني احتفر نفسي ك احتاج اشحت ، اتسوؿ غصب ضعني حتى ك انا اكره اقـو بذا العمل )التسوؿ("             
 (زبيد -ضعامان  55-رجل  ،مقابلة ميعٌمقة)                                                                                                       

 (تعز -ضعامان  24-)مقابلة معمقةشاب "           أقل تقدير بشكلمع الفقرا   تتعاملالمشكلة االجتماضعية ىي أف الناس "
 (تعز ،ضعامان  28-22أضعمارىم بين  ،)مجموضعة نقاش                .."نمن االخري حتراـالكضعدـ ا ذٌؿ،كال ،إف الفقر يعني اليأس"

 
 ،دفع تكاليف التعليم يعجزكف ضعنك  ،السكن البلئقال تأمين شرا  الغذا  الكافي، ك لعٌل أىمها ضعجزىم ضعن ، يواجو الفقرا  ضعدد من التحديات

، كاحتقار، كتجاىل،  إليهم يتمٌثل في النظركفوؽ ذلك أياان يعانوف التهميش االجتماضعي ، كخدمات الرضعاية الصحية،  يؤكد كذلك بانتقاصو
 تواجههم كتحوؿ دكف اندماجهم االجتماضعي، كيناؿ من أىميتهم اإلنسانية، كمن حقهم في المواطنة.التحديات التي حجم 

بين الناس نظران التساع رفعة الفقر  أكثرتجانس ( يبلحظ كجود زبيد)في لدينا في )زبيد( ك)تعز( نموذجين مختلفين ضعن كضع فئة المهمشين، 
 .الناسالتي توحد مظاىرىا بين كثيرو من مكونات المجتمع )االفراد كاألسر(، أسباب الفقر كآثاره ال تفرؽ بين 

كالدكنية  فإف مناخ التسييس المنتشر، لذلك فإف الفقرا  يتهموف الساسة بالمسؤكلية ضعن إفقارىم، إضافة إلى النظرة اإلقصائية أما في )تعز(
  التي تفوؽ تلك النظرة التي في )زبيد(.

ـ برزت 2100كإباف ثورة ، الفقر بعض حاالتظركؼ لتحسين  و شي ضعملمكن من المأنو يقولوف جيبين ستالمكأماـ الحالتين نجد كثير من 
كيمكن ربط ، حتجاجاتمات كاالالمسيرات كاالضعتصمامظاىرات ك مبادرات شبابية شٌجعت المهمشين ضعلى ممارسة حٌقهم بالمشاركة في ال

 .(تطور بارتفاع نسبة التعليم كالوضعي الحقوقي في )تعزىذا ال
بقا  مشاضعر الخوؼ كالقلق من ع، مع ا كضاألمن ضعدـ استقرار  مف من الشباب كالشابات ضعن قلقهو جيبست، أضعرب المنطقتينالم تافي كل

  استمرار ندرة فرص العمل، كبقا  أسباب الاغوط األسرية.
كمع كجود ، -في كثير من األحياف كربما الوحيد-ألنهم مصدر الدخل الرئيسي لمعيشة األسرة،  ،الاغط أكبر ضعلى الشباب( يكوف بيد)ز  في

  تندر فيها فرص ضعمل المرأة بسبب نظرة المجتمع. في بيئةو  ا،ات إلضعالة أسرىالشابٌ مهات العديد من األتاطر حاالت طبلؽ، 
االقتصادية  الاغوطبسبب ، (تعز)في إضافية  تحدياتو ، فإف الفئات الاعيفة كمنها النسا  بدكف ضعائل تواجو تاليال بابمفصل في ال ككما ىو

ضعمل لتحقيق طموحاتهم في تأمين فرص الشباب الدراسة مع ذلك يواصل كثير من البطالة، ك ، كالظركؼ السياسية، كارتفاع نسبة كاالجتماضعية
كالت لبلستحواذ ضعلى فرص العمل، مما يجعل الشباب من الفئات الاعيفة كالمهمشة يشعركف ، كىو أمره صعبه مع كجود محاجيدة
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، كانخراط الشباب من ضحايا تعاطي المخدراتضعن خطورة انتشار  (تعز)ف ضعن العمل في و تحدث الشباف العاطلقد ك بالتهميش كاإلحباط. 
 .السرقةتمارس  الفقر كالبطالة في ضعصابات 

 كا، كرأالعمل فرصندرة ك  ،قاتمةالفاؽ بسبب اآلللشباب، المطلوب من نقص الدضعم  تينالمنطق تاالكبار في كل جوبينتكاشتكى غالبية المس
، كفي ظل االنفتاح السياسي الذم كاف الشباب سببو الرئيسي، زاد تفاؤلهم في إمكانية تمكنهم من الستقرار الببلدحقيقيان  في ذلك تحديان 

 .غيير الذم تشهده الببلدتحسين فرص ضعيشهم في ظل الت
ثقوف  ال يخبلص  ، كالناسفي بطالة غير مستقرة،اآلف ال تزاؿ األمور  ثورة ايش بعدىا؟ كحتى  ثورة،ايش تقدر تعمل، قد ضعملنا "...

 (تعز -مان ضعا 35 -رجل  ،)مقابلة جماضعية                                     " الثورات السلميةقد تحدثو  كثيران في التغيير الذم
 
االستقرار  فرصلذا فإف التحديات التي تواجهها النسا  في )زبيد( متزايدة بسبب محدكدية ، ان ضعف شدٌ نسا  بدكف ضعائل من الفئات األال

البحث ضعن فرص تزيد من صعوبة بقواضعد اجتماضعية أكثر صرامة، المعيشي، كفي ظل مجتمعو يقٌيد حركتها خارج منزلها للعمل، كيحكمها 
  ، كبسبب من التهميش االجتماضعي، خصوصان للنسا  األرامل كالمطلقات.التعرض للماايقات ورةخطل ،ادية خارج المنزؿاقتص

 .حسن فرصهن في العملاستقبللية أكثر، مما ي نلديهلكن ضعلى قدـ المساكاة مع الرجاؿ،  نلعامى يي  كإف لم يكنٌ أما بالنسبة للنسا  في )تعز( 
 لمستجوبينل كفقان  (زبيد، كىذه ظاىرة متفاقمة في )مجتمع األخداـ يواجو أكبر مستويات الفقر كالتهميشم( فإف ر التهميش العنصأما بشأف )

يجعلونهم يشعركف أنهم غير مستحقين ين القادة المحليٌ إذ يقولوف أف هذه الفئة من السكاف، ال سيما المستجوبين المنتمين ل ين،الرئيسي
 أبدان يكٌفوا  المهٌمشين لن أفبضعتقاد الا، كبسبب ىم ممارسات التمييزية ضدٌ نتيجةن لل ية االجتماضعية( مثبلن،ن )صندكؽ الرضعالدضعم الحكومي مل

الحكومي، كيرل المهمشوف أف قادة الدضعم تلٌقوا بانتظاـ عيش، حتى لو فرص أفال للبحث ضعن ، كأنهم غير ميهتمين بالالتسوؿممارسة ضعن 
 أحقيتهم باستهداؼ صندكؽ الرضعاية.ضعلى الرغم من فئات مجتمعية أخرل، م للتوجيو الدضعالمجتمع أكثر اىتمامان ب

أما في لبقا ، اضعلى استراتيجيات ـو حياتهم كتقان أكثر، فااعاست (األخداـففي األكلى يعيش )، ( ك)تعز(زبيد) بينة كىناؾ اختبلفات ىامٌ 
 متهامشاركأبنائهم، كتدضعم وفير فرص لتعليم ساضعدىم ضعلى ت، كتمضعن حقوقهتدافع المنظمات غير الحكومية  فلديهم ضعدد من، (تعز)

 .السياسية
 

 سعى خشائظ انضؼف  5.2

من تحدث أفراد العينات من الجنسين ضعن صور كأشكاؿ المستفيدين كغير المستفيدين، ضعلى أساس كونهم فقرا ، من تم اختيار ضعينات 
، كالتي تتأثر في االقتصادية كاالجتماضعية كالصحية ذات الصلةظركؼ ال ها في مختلف المجاالت، بما في ذلكونواجهيالاعف التي  حاالت

 .كالمكانة االجتماضعية ،كالجنس ،كالعمر كافالممجملها بعوامل 
 اتالعينمن عينة فئة مي إال أٌف ىناؾ طلقات(، الشابات المي يشتركوف جميعان في حاالت الاعف، كمن ضمنهم )المستجيبين  أف كضعلى الرغم من

   قاكمة.مكتمٌيز في اللمواجهة ة كٌفرت لها شي  من ااستراتيجيت خصوصية المبحوثة ذا
اآلليات ضعن  ان موجز  تحليبلن ثٌم نقٌدـ بعد ذلك مواطن الاعف التي تواجو المشاركين، ضعن خرائط الكتحليل  برسم بابلاىذا كسنقـو في 

نماذج تسليط الاو  ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، ك  بما في ذلكمع حاالت الاعف، لتعامل لمبحوثين ضعن آليات كسبل االمتاحة ل
 نجحت في مقاكمة الاعف كمكافحة الفقر .لحاالت كتجارب 

ضعلى مستول  قد جرت تجربتهاكاف ما  إذا بياف ما للموقع، ك  التي تم تحديدىا كفقان  ،الاعفأبرز أسباب ضعامة ضعن  لمحةن  (3)كيقدـ الجدكؿ 
ة الفرديٌ  يمكن للتجارب ضعلى سبيل المثاؿك ، التجارب كمع ذلك، ىناؾ تداخل كاضح بين ىذه .تمعأك المج ،كاألسرة المعيشية ،الفرد

 .ؤدم إلى ضعف األسرة أياان تأف  ةفياعال
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 انضعف انشئٛسٛت يٕاطٍ: َظشة عبيت عهٗ 2انجذٔل 

 حضرٌة(مع عٌنات )تعــز  شبه حضرٌة(مع عٌنات )زبٌـد  

 
 األفراد

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

 معيشتهم
 إلناثين امستويات التعليم منخفاة، خاصة ب. 
 دـ في ظل ضع، -فتياتخاصة لل-شائعه بكر ج المي يزك تال

 .قانوني للزكاج كجود سنٌ 

  المنزؿ خركج من البسبب يتعرضن للتحرش المرأة
 ، أك للعمل.الجامعة، أك رسةالمدإلى 

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

 .شرا  الطعاـ تأمينالقدرة ضعلى   األسر
 ال تعيش استقراران معيشيان. ، غالبان العدد يرةثاألسر ك 
  يخلق توترات االستقرار المعيشي ضعدـ القدرة ضعلى توفير

كمن ثٌم ، للتفكك كالعنف األسرمدم ما يؤ ألسرة، داخل ا
 .الطبلؽ

 تكوف فرص العبلج كالخدمة الصحٌية لتعرض للمرض ضعند ا
  قليلة.

  المواد الغذائيةتأمين القدرة ضعلى. 

  الطعاـشرا  القدرة ضعلى 
 ستقراران معيشيان.اال تعيش ، العدد يرةثاألسر ك 

 

 
 المجتمع

  محدكدةالمجتمع في الدخل زيادة فرص تعدد. 
 ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية. 
  لسكنل أراضو همشين ضعلى الممحدكدية فرص حصوؿ 

 أكثر( في زبيدربما  هالكنناطق، لماكل مشكلة متواجدة ب)
  حرارة ل نظران  فواتير الكهربا  كالمياه ضعاليةفي)زبيد( كلفة

 الطقس.
  انعداـ األمن بما تكوف مرتبطة  األسر الكبيرة، غالبان

 ة.محدكد الدخلسيع فرص تو كتكوف  ،قتصادماال

  الدخل محدكدةسيع كتعدد فرص تو. 
 ارتفاع أسعار السلع كالخدمات األساسية. 
  في  ان ؤلمن، كانخفاضل ان كانعدام ،لصراعتزايدان لشهدت

 االستقرار.النشاط االقتصادم، ككاف لو أثر ضعلى 
  التعليمنسبة الشباب رغم ارتفاع تزايد البطالة في. 

 
التحديات االقتصادية التي ات مكافحة بعض الاعف االجتماضعية كاالقتصادية، ضعلى الرغم من إمكانيمظاىر ضعن كذلك ف  و كتحدث المشارك

 .الصحية كالبيئيةمجتمع ، خصوصان التحديات لاتواجو 
 

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

فيها، االقتصاد قد تكوف أفال بسبب قوة ، (تعز)في  لشبابالفرص بالنسبة لالدخل التي تؤثر ضعلى كل شي ، لكن سيع كتعدد فرص تو 
  لعمل.، إضافة إلى تعٌدد فرص ا، بما في ذلك قطاع الخدمات الهامة كاإلنتاج الصناضعيكلوجود تنوع أكثر

كمحود مقارنة بحجم الباحثين ضعن العمل، إضافة إلى االرتفاع الملحوظ  أقلٌ فإف فرص تعدد فرص العمل فيها  ةزراضعيذات طبيعة  (زبيدكألف )
  .السلع األساسية كالخدماتألسعار 

يل المثاؿ حيث تكوف درجات ضعلى سب في زبيدف ة.مختلفتأتي المشاركين ( فإف إفادات تعز)ك (زبيد)في كبسبب اختبلؼ المجتمع في 
لؤلسر الذين  كبيران   يشكل تحديان ، كذلك فواتيركلفة الالطلب ضعلى الطاقة كالمياه، مما يؤدم إلى ارتفاع   عرتففي،  الحرارة ضعالية ضعلى الدكاـ
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فمع بداية األزمة ، (زتع)في  ، أماىذه الخدماتلتغطية كلفة ( التحويل النقدم )ضعادة كل أك معظم ممن دخلهكبير جز    إلنفاؽكف اطر ي
 كالتدىور األمني. المصاضعب االقتصاديةـ زاد تفاقم 2100السياسية في 
 (تعز -ضعامان  41-رجل أم دخل" )تاريخ حياة،  ، كانعداـ فرص سعاراأل منذ بداية النزاع، ارتفاع ان سو ازداد  كل شي "
نحصل  أحيانان  ،الدخل اليومي كعماؿبنظاـ نعمل األزمة كنا قبل ،  سياسيةخبلؿ السنوات الثبلث الماضية كقبل االضطرابات ال"

يس ىناؾ  ، كلضعامين بسبب النزاع في الببلدمنذ بطالة  فيف ..، نحن اآلع أخرليباسأ ، كأحيانان ال نجد العملسبوعضعلى ضعمل أل
ضعلى  ةقادر  لم تعدلمرأة أخرل، فامشاكل  خلقإف الصراع في تعز  ،سعار ]...[األالبنا  بسبب الصراع كارتفاع ن أضعماؿ كثير م

")تاريخ ..خارج نطاؽ السيطرةأصبحوا  كالشباب أياان خركج للعمل في الفترة المسائية، كىي تأثران بما يجرم من تدىور، ال
 (تعز-ضعامان  41-رجل حياة،

سببان رئيسيان لذم أصبح اك  ،لعمللضعدـ كجود فرص  نتيجةبشكل كبير  كاتأثر ، لقد  الوضع بالنسبة للشباب كالشابات غير مستقر تمامان 
لم يوفر لهم فرص  كرأكا أف نجاحهم الدراسي التعليم الثانوم كالجامعيكملوا لذين أال سيما ا (زبيد)في الفئة، خصوصان تلك في لئلحباط 

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

اآلبا  يزيد من مسؤكليات كبير من األطفاؿ )ضعادة أكثر من ستة( العدد ، فالتفاقم الاعف االقتصادم ىو حجم األسرةأحد أبرز أسباب 
المشكلة مشتركة في  ن كىذه ال تعمل فرص ضعمل كربما ئهاضعااتتوفر ألقد ف، كبيرة التي تعيش بشكلو مشترؾ، فابل ضعن األسرة ال كاألمهات
تساكم نسبة ر فسٌ يي لكن ذلك ال  (،تعز)لنسا  في كحرية تنٌقل كخركج لأضعلى تعليمي مستول كجود على الرغم من ف، ( تعز)ك (زبيد)كل من 

  .في زبيداألطفاؿ كالوالدة مع ما ىي ضعليو 
جيبين جود ضعائلة كبيرة، كالعديد من المي ك إلى تشجيع  وفيميلك األطفاؿ؛  منضعدد لهم أف يكوف في  همقحٌ  ضعندفاع يميلوف للكاف المشاركوف  

جمعيات الخيرية(، بل قد المن )ضعلى سبيل المثاؿ من قبل الحكومة أك يحصلوا ضعلى الدضعم بسبب كثرة األطفاؿ، نهم يتوقعوف أف أقالوا 
 .ذلك ألطفالهم الكثيرينلقدرة ضعلى توفير ضعدـ اتحقيق االستقرار المعيشي، ك صعوبات في بوجود اضعترؼ معظم المجيبين، 

كأفراد ومي، يساضعد ببعض الدضعم، نحن ال نعمل بشكلو ي ،حمٌاالن الذم يعمل  األصغر يأخك ضعتمد ضعلى دخلي اليومي كعامل، أ "أنا
 (زبيد -ضعامان 25 -قة، شاب )مقابلة معم                                                                           " شخصان  02أسرتنا 

 "لمرض أياان صابة بااإلأك ضعند  ضعيد ، ة أكضعندما يكوف ىناؾ مناسبة خاصٌ  أطفاؿ، خصوصان  01راتبي ال يكفي لتغطية احتياجات "
  

 (زبيد -ضعامان  55 –مقة )مقابلة مع                                                                                                        
 

 الاعف ذات الصلة بالصحة حاالت
 تجعل، كالتي باألمراض الطارئة كالقويةالمتعلقة بشكل كبير ىي تلك ااضعف المصاضعب االقتصادية ت كالتيالناس التي ضعرفها حد العوامل أ

 .يعانوف ضائقة ماليةاألسر 
طبية، ما أدل إلى زيادة الرضعاية الاحتاجوا إلى ك ألسرة، جميع أفراد ا تلمرض، كالحمى ىاجملتفشي سنة فقط حصل  خبلؿ"

 (زبيد -ضعامان  22-شاب  ،)مقابلة معمقة                                             "العقاراتممتلكاتنا من كبيع  ،القركض األسرية
                "مراضالعائلة من األأكثر تعاني ك  ةنوبة قلبيٌ  كأصبح ضعندم ،صبح أسوأأكضعي الصحي اض من االخرين ك ر تقفي اال لقد بدأت"

 ("زبيد -ضعامان  61-، رجلتاريخ حياة)                                                                                                  
العديد من الحاالت إضافة إلى ، يةمرضال صاباتضعالية من اإلضعن نسبة البالغين وف من في زبيد ضعلى كجو الخصوص، تحدث المشارك

لتخصيص بعض ، كذلك يجعل األسر ماطرة جراحةالأك التي تتطلب  زمنة،المي مراض كاألضعند المصابين، لحرارة ات اارتفاع درج، كةالمرضيٌ 
، (، كبصورة أكثر كضوحان مجانية)الخدمات الصحية في العيادات  ، لتلقي العبلجةإلى المرافق الصحيٌ نتقاؿ مواردىا المحدكدة لدفع ثمن اال

 منىا ا شر ل، لذلك ىم بحاجة مكدسة فى المخازف هافي العيادات كلكن مجانيةاألدكية، التي يجب أف تكوف قيمة دفع ياطر الناس دائمان ل
 .صعوبةتعقيد كالبالغ ال أمران مسألة توفيرىا  ا يجعلالخاص، ممٌ قطاع ال
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ني القياـ ال يمكن ضعاجزه  إلى اإلضعاقة، كلذا فإنني بي  لئة، خاصة ظهرم، مما أدٌ سيكأصبحت صحتي ضعلى عمل فى الأثر حادث "
)مقابلة   العبلجالمعدة، لذلك ال أستطيع تحمل  فى فتق اي لديهتىناؾ أياا االمراض في ضعائلتي، مثل أمي، ال .شاؽ بأم ضعمل

 ("ضعاما من الذكور، تعز 28، معمقة
وا من اشتكالمواطنين محدكدة للغاية، كيقع خارج المدينة؛ الكثير من الصحٌية خدمات ال (زبيد)ي مستشفى إف فضعبلكة ضعلى ذلك، ف

، لتلقي العبلج الاركرم -ضعاصمة المحافظة–( الحديدة)إلى المستشفى أك إلى أجور االنتقاؿ نفاؽ الكثير من الماؿ ضعلى اضطرارىم إل
  كراتفاع التكاليف يؤدم لعجز البعض ضعن السفر للعبلج .

متوفرة، الالخدمات معرقةن بطبيعة ك ، ضامر األب الناس أكثر كضعيان ، لطبيعة المدية الحارم، كألف مختلففإنو  (تعز)في لوضع الصٌحي أما ا
 .كالكشف الطبي لفحوص ،اإلجرا  مواؿ كثير من األيحتاجوف إلنفاؽ اللذلك 

   "ساضعد أياا أم من أفراد ضعائلتيف أممكن أأمي إلى المستشفى إلجرا  ضعملية جراحية ك  ألخذتكاف لدم الماؿ   لو"
 (تعز -ضعامان 24- مقاببلت معمقة)                                                                                                               

 نقاط الاعف االجتماضعي
ن ضع كاألفراد ىناؾ تجارب لؤلسر(، ـ2101ضعية كالسلوكيات )جونز كىولمزاالجتما العادات نتيجة كوفالتي يمكن أف تت المخاطر االجتماضعية

لوصمة العار  دخل األسرة، نظران تحسين لمساىمة في ضعلى امحدكدة الكمن األمثلة الواضحة ضعلى ذلك ىو قدرة المرأة ، التحديات االقتصادية
  .ة خارج المنزؿعمل اإلناث، خاصٌ باالجتماضعية المرتبطة 

في المؤسسات مثبلن ، منازلهن خارجن يعمل للواتياأما ضعلى العمل خارج المنزؿ،  اتقادر  كنٌ يلم  نفي زبيد، أنه اتجيبستمعظم الم تكقال
  ينظر إليهن المجتمع باحتقار.المدارس كالمستشفيات( )الحكومية 

التي ، الصغيرة اتالتجار ، خصوصان في درة للدخلمي  كثر سعيان إليجاد فرصاأل فتياف ىمال أحيانان ، ك الرجاؿ ضعادةن يكوففرص العمل، ل بالنسبة 
ي بعض تستطيع فالمرأة  النقاش الجماضعي أفك  المقاببلت الميعٌمقة جيبين فيستقاؿ بعض الم، كقد سرةتؤٌمن االستقرار المعيشي لؤلما  نادران 

نادر، كيرجع ذلك  أمره ذلك ، ك هابيعبج ا زك األأك حتى  ىنبنا أ كأ هنإخوانليقـو  ،زؿافي المنكىٌن كمنسوجات  ،سلع غذائيةإنتاج األحياف 
معظم أفراد هن، كقد اتفق زلاقتصادية داخل منانشطة ليقمن بأللنسا  المطلوب الدضعم  لاعفعدـ كجود ما يكفي من المعلومات ك ل جزئيان 

  ىذا النوع من الدضعم.الحكومة وٌفر أف تأىمية اإلناث ضعلى من العينة 
سوا ه في اجتماضعية  ضعار زاؿ كصمةيال ذلك  ضعلى الرغم من أفيمكن للفتاة كالمرأة أف تخرج للعمل، ة، حدٌ  في تعز كانت المشكلة أقلٌ      

، ضعلى ضعكس محدكدةضعمل النسا   ان أف فرصضعملي، كذلك يؤكد لتحرشممارسات العديد من أك الخاص، لكنهن قد يتعرضن لالقطاع العاـ 
 .الرجاؿ

بشكلو مينفرد، فقد تحدث الماايقات، كربما يحدث مشي بالخوؼ ضعندما ن، نحن نشعر يألمنستقرار ااال ـاعدحاليان، كفي ظل ان"
نسمع ضعن كل يـو نسمع قصة جديدة؛ ، ك أصبح أسوأالوضع ف ،مكافأم  في كأ ،في الحافلة من ذلك حين نمشي أكأسوأ ماىو 

 منهن.سرقة حقائب اليد ل ،لنسا لالدراجات النارية كسائقي  ،مهاجمة اللصوص
ضعندما  ،؟ نشعر باألمافأننا ، ىل تعتقد يجمع الحكومديرية في الممالمكتب بنحن نعمل ت، ك قتلثم  ،فتاة تكقبل أياـ اغتصب

المخاكؼ  مكاتبنا، كدائمان ما تنتابناما نترؾ  نادران ك  ،الكلمات السيئةيعٌلقوف ببعاهم بنا، ك  وفقحدٌ يجميع الرجاؿ  نخرجأك  دخلن
 ، السيما حين ييشهركفيأتوف إلى المبنىالذين أبنا  القبائل متخاصمين خصوصان من اليدة بين الشدخبلفات حينما تحدث 

 ("، تعز ضعامان  36،  )متحدث في نقاش جماضعيأسلحتهم ضد بعض 
 

كتنتج ضعنو تحديات معيشية كاقتصادية لدل المطلقات، كقد أٌكد ذلك  للمرأة، جتماضعياالالاعف يعتبر )الطبلؽ( أحد أىم أسباب 
 .م إلى التهميش االجتماضعيمكن أف يؤدٌ فقط، بل يطلقة كأسرتها ال يؤدم إلى الصعوبات االقتصادية للمرأة المي ، كقالوا أنو ف و المستجيب

المنزؿ، كأنا ال أضعرؼ  أترؾ أخي يريد مني أف  ،فقط ينالناس الخيريمن أتلقى الدضعم من الجيراف ك  ،طلقةمتزكجة كال مي ال اآلف أنا "
  "دضعم البيتيبدأ و، كىو اآلف ضعملساضعدني بما يحصل ضعليو من بني يمعي إ خادمة في المنازؿ،  اآلف أضعملكنت  ،ذىبإلى أين أ

 (تعز -ضعامان  42 - )تاريخ حياة                                                                                                       
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 مناقشاتالك الميعٌمقة مقاببلت كفي كل ال ،لهذه التحديات ران نظطلقات، النسا  المي قد بدأ أساسان باستهداؼ  جتماضعيةكاف صندكؽ الرضعاية اال
فراد ألاالستقرار المعيشي ضعجز الرجاؿ ضعن توفير  ىوشائع للطبلؽ السبب الأف اتاح التركيز مع ضعدد من النسا ،  اتمجموضعإطار  في

  .المشاكل الزكجيةيسبٌب لتوتر الذم يصيب األسرة ك األسرة، األمر الذم يؤدم إلى ا
االقتصادم دىور الت بين وابطر  ،معظم المشاركين في مناقشات مجموضعة التركيز كتمارين رسم الخرائطبل إٌف  ،ينجوبستمي من ال ةخمسىناؾ 

 .ألطفاؿعنف المنزلي، بما في ذلك العنف الجسدم كاللفظي ضد اتفكك األسرم كحدكث الالكالمعيشي كبين 
كضعند كجود أم مشكلة  وف..أطفالي ىادئ كالدم،أك  مى ؤال ضغط ضعلى نفسي كأقوؿ ىأداخل المنزؿ، لكني  أتعٌصبأنا دائما "

  " فقد أضعصابي من ىذا الوضعأك  ،جنوفال إلىأصل  أحيانان  اهلل يبارؾ فيهم(،" )نشهد معك"يا أمي نحن  يقولوف
 (تعز -ضعامان  51-)مقابلة معمقة                                                                                              

لرضعاية المالية النفقة ليسهل حصولهن ضعلى كم، ا المحضعبر الطبلؽ حصل ضعلى ما ت أف المرأة غالبان  (زبيد)ثيرة لبلىتماـ في مي الج ائالنت من
ليكررف  القاايا القانونيةيمكن للنسا  أف يسمعن ضعن نجاح مثل ىذه مجتمع صغير  (زبيدبمعرفة أف )كيمكن تفسير ىذه الظاىرة  ،أطفالهن

فالناس ىناؾ درايتهم أكسع ضعن اإلجرا ات القانونية كالشرضعية، لذا ، إضافةن لخصوصية مجتمع )زبيد( كثقافتو الشرضعية كالفقهية، ىذه التجارب
  ال سيما حق النفقة أك حق الحاانة ألطفالهن.حتى بعد الطبلؽ، تزاع حقوقهن، فإف الرجاؿ يجدكف سهولة في الدفاع ضعن قريباتهم كان

كم، ا المحضعبر الطبلؽ إمكاناتهن كقدراتهن ال تساضعدىن كال تمكنهٌن من الحصوؿ  أف ت ضعدد من النسا  الميشاركاتأكضحفقد  (تعز)في أما 
لم للمرأة شخصه يدضعمها لتنتزع حقوقها الشرضعية ضعبر شية، ال سيما إذا التخلي ضعن مواصلة دضعم أسرىم المعيلذا فإٌف الرجاؿ يمتلكوف خيار 

 .المحكمة سوا  الطبلؽ أك الحاانة كالنفقة كغير ذلك من الحقوؽ
ز تتجاك  أف من أبرز أسباب المخاطر االجتماضعية الشائعة في )زبيد( ىو الزكاج الميبٌكر، إذ يتٌم تزكيج فتيات ال -منٌفذكا الدراسة–الحظ الفريق 

لتسرب من كيؤٌدم لضعلى نمو األطفاؿ، ان سلبيٌ المبكر يؤثر  ، كقالوا أف التزكيججميع المشاركينكقد أٌكد ذلك  سنوات، 01أضعمارىن 
  .ضعبلقات غير متوازنة في األسرة، كبالتالي نشو  ؤلطفاؿالمبٌكر لنجاب كاإلالصحة اإلنجابية  مرتبطة بالمخاطر الفابلن ضعن المدارس، 

 ، كىذا كاف أقلٌ ينتزكجمي  واكان  -سنة أك أقل 25كأضعمارىم  – هممقاببلتالذين تمت الغالبية العظمى من الشباب أف ي زبيد، فلوحظ أياان 
  (.تعز)في  شيوضعان 
التركيز،  اتمناقشات مجموضعان أف الرجاؿ كانوا أكثر من النسا  اىتمامان كإثارةن للمخاكؼ المتعلقة بآثار الزكاج المبٌكر، خبلؿ بى غرى ستى مي ككاف 

 وضعيةحمبلت الت، كلاعف كصوؿ كمنظمات المجتمع المدني ،المنظمات غير الحكومية عم ضعملهمخبلؿ  كضعيان منربما ألف الرجاؿ أكثر 
  .النسا التي تستهدؼ 
كليس  تماضعي،اج كاقعه ضعلى أنو رؤية الزكاج المبكر فإف المبلحظ أنهن يًملن ل، ( خصوصان الفتياتزبيد)قاببلت النسا  في كمن خبلؿ م

أسر  الذين كٌونواكل الرجاؿ كالنسا  الشباب فإف  ذلك رغم ك  ،ضعامان  21سن تجاكز ضعدـ العثور ضعلى زكج بعد من  أكثر قلقان  نٌ كلذلك  مشكلة، 
  .سرماأل التفككؤدم إلى تأف كمعيشية يمكن لبعاها تحديات اقتصادية يشوف ر يعبكٌ مي  سنٌ في 

كنتيجة لذلك فإف معظم األطفاؿ  حيث أضعرب كل الميستجوبين في )تعز كبيد( ضعن ىذه الرغبة،لتعليم، ل كضعمومان فإف ىناؾ في اليمن رغبةن 
ة، لكٌن الثانويالمرحلة بعد فإنو من النادر في )زبيد( أف تواصل الفتيات التعليم كمع ذلك ألساسي، التعليم امرحلة اع سنوات من درسوا ب

قليل من الرجاؿ كالنسا   قاؿ ضعدده  فقد ،ة فيما يتعلق بمستول التحاؽ البنينزاؿ ىناؾ ثغرة ىامٌ ت اللكن رغم ذلك ، شائعه في )تعز( ذلك أمره 
كالمعيشية، التي جعلتهم يعانوف التعليم الثانوم كالعالي ضعلى الرغم من الصعوبات االقتصادية أنهم تلقوا  (تعز)الذين تمت مقابلتهم في 

  .ىرىمامظشية التي كاف تعكسها بسبب مستوياتهم الماديٌة كالمعيلتهميش ا
ضعلى  مقدرتهت من حدٌ ، كأف مظاىرىم إلقصا تعٌرضوا للتهميش كالاغوط كا، ماٌدمضعهم الك ك  هممبلبسقاؿ بعض المستجيبين أنو بسبب ك 

 .الحصوؿ ضعلى كظيفة جيدةكمن االختبلط 
 

 حعض يٍ عبيب   86فخبة ٚخًٛت  ، : دساست حبنت3اإلطبس 
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كل  لاير  02111تحصل ضعلى ك  من الصندكؽ، مستفيدالكالدتها ىي  ، األنثى الوحيدة بين أخوتها،28 ضعامان  06 مرىافتاة يتيمة ضع سنػػا  ،
متواضع كسط ضعددو من اإلخوة الذكور، إذ تواجو في منزؿ فقيرة، التي تواجهها الفتاة ال ،الاعف حاالتلعديد من نموذجه لقصتها ، ثبلثة أشهر

 .المنزليالعنف منها تحديات اجتماضعية 
كاف يقود سيارة   حيث مركرم،حادث بكالدىا  ، توفيغرؼثبلث مع  باإليجار، في منزؿ صغير جدان  01الػع كالدتها كإخوتها م  تعيش سػػنا

 .اإلخوة األكبر سنان يقـو بمنع أم ضعنفو يمارسو كاف   كالدىا أف، كتتذٌكر سنا  ضعلى تغطية جميع النفقات المنزلية ككاف قادران ، أجرة
، القليل جدان  ، كيكسب منهااليومي باألجرلديو كظيفة  األكبر هاشقيق، ك المنزؿمعها بنفس كيعيش مع زكجتو كأكالده  ،د أشقائها متزكجحأ

إحدل أخواتها مؤخران كيقـو زكج األخت بتقديم بعض الدضعم المالي أحيانان حينما تزكجت معيشة، نفقات البعض دفع ساضعد كالدتو أحيانان بكي
 ى ذلك.يقدر ضعل

في  نكبقي ،من المدرسة نتسرب مني، اللواتي األكبر أكوف كأخواتيأنا ال أريد أف  ،إتماـ دراستيبنفسي ريد أف اتحٌدل أ""                    
 . ذلك سنا  كىي تبتسم قالت ، ألحصل ضعلى معيشة أفال..."،المنزؿ المزدحم، أريد أف أغادر الزكاجيحلمن بالمنزؿ 

 
 .خل المحدكدمقارنةن بالدالنفقات إضافة لكثرة لؤلسرة، بالنسبة المدرسة مكلفة كانت تكاليف 

 ،عنيأستاذم يشجٌ  كاألناشيد، كافمجموضعة الغنا   يحتى ف، يةالطبلب الفعالياتشارؾ في العديد من أك كنت نشيطة،   في المدرسة،"
 ككنت 

بعض الحدائق إلى ت الترفيهية التي تنظمها المدرسة من دفع رسـو بعض الرحبل ئيإضعفا، بمن كقت آلخرأحصل ضعلى مكافآت  
 .."العامة

  
 .يمكنها العودة لمواصلة الدراسةمتى  ةا  غير متأكدال تزاؿ سنضعلى الرغم من اىتمامها كحسن األدا  في المدرسة، 

حصلت الرغم من أني ضعلى ك  ،لى ذلك اليـوإ ؿو رغب في الوصأأنا ال  ،تعليميفيو ضعن وقف الذم قد أتاليـو  يأتأخشى أف ""
المبلبس كالنقل كأكاجو الكثير من الصعوبات التي تغطي احتياجات التعليم األخرل،   إال أنني الرسـو المدرسية، من إضعفا  ضعلى

أريد أف أذىب إلى كافتيريا المدرسة لتناكؿ ، ك الفتياتكبقية أفال المبلبس   معي كوفتأريد أف  في المدرسة أكوف ضعندما .كالغذا 
 .كجبة اإلفطاربأنني تناكلت التظاىر االستمرار فى  ال أريد ن،ـ مثلهالطعا

 جبرأ ا أنني أفطرت، ككنت يعتقدك ، لأماـ زمبلئي كقت اإلفطار آلكلو لاير(21م بػ)اآليس كريكنت أشترم   ي كثير من الحاالتف
 ". كثيران ما أخاؼ أف أمشي لوحدم  كنتبيت،  الللذىاب إلى المدرسة كالعودة إلى  ان م يوميلك  3نفسي ضعلى المشي أكثر من 

 
 ضعن نفسها كاالبتسامة ال تفارقها، ككانت أحيانان تحاكؿ منع دموضعها أثنا  حديثها ضعن تجربتهاتحدث ت ا ىكذا استمٌرت سن 

بين إخوتي الصراع اليومي اآلف بسبب  ي،ىذا حلم بيتنا، في ةاالبتسامضعندما كنت قادرة ضعلى  ،كالدمأياـ  ..ياـ الخوالياألفتقد "أ
آمل أف  ،ضربناضعن وقف كالتي كأخواتي، أمٌ  مونني، كيحترموفحتر ي تيرل إخو أحلمي ىو أف ، النـو رشي ضعلى الغذا  كالمبلبس كفي 

ـه يأتي   " .كالدمة، كما كانت أياـ داسعأف يعيشوا ال ،مرة أخرل وفبتسميأفراد ضعائلتي فيو أرل  يو
 

التمييز كاإلقصا  االجتماضعي في ىذه المجتمعات، ما أدل إلى تفاقم أكضاضعهم  يواجهوف أياان  (األخداـكػ)شة  همٌ ة المي المجموضعات العرقيٌ 
متهن  ضعلى سبيل المثاؿ، كضعادة ما ي أك السكن البلئق بٌر األمافضعلى الوصوؿ إلى  ممن قدرته يحدٌ الذم  فقرالإضافة إلى ، ةػػترديٌ المعيشية المي 

من البرامج  (األخداـ)ما يتم استهداؼ  نادران ك  كاألسكفة، ، مثل جمع القمامةإليها بأنها أضعماؿ دنيا كثير من ىذه الفئة أضعماالن كحرفان ينظر
 .ينستفيداألخداـ غير المي  أحدضح أك ، كما كالتهميش اإلقصا بشعورىم األمر الذم يعٌزز ، )صندكؽ الرضعاية االجتماضعية( الحكومية، مثل

 
 

31
ك تحويل اللهجة المحلية الى العربية الفصحى لتعميم االستفادة من التقرير داخل ك  حفاظان ضعلى الخصوصيةما  في ىذا الجز  ك بقية اجزا  التقرير تم تعديل اإلس   

 خارج اليمن 
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 ،تنظف الشوارع كأنتالناس  راؾأف ي تتعود، حيث مكاننا؟ ضع نفسك  شكولمن أك  شاركهاأت مع من؟  ماذا أقوؿ ضعن المشاضعر"
لكن ميجرٌد أف يشاىدكؾ فى المدرسة أك في حفلة ضعرس، يحٌدقوف بأنظارىم نحوؾ، ، ؤلشيا  الثقيلةحمٌاؿ لبلسمنت ك ل ضعتٌاؿعمل تك 

ىل من السهل أف تتعايش مع ىذا الشعور دائمان ؟.كيسخركف من مبلبسك، قد يقولوف ماذا تعمل ىنا يا خادـ ؟ ىذا ليس مكانك، 
  

ككلما تحاكؿ النسياف، لبلستمتاع بوقتك، كترفع صوت الكاسيت إلى أضعلى مدل بأغانيك الميفالة، تلتفت نحو كضع منزلك 
  الردم ، كضعك يذٌكرؾ بأنك ما زلت خادـ، أمٌ مشاضعر يجب أف نتحدث ضعنها؟..". 

 من الفئات المهمشة، زبيد( -سنة 26-)مجموضعة نقاش، شاب غير مستفيد                                                             
لوحظ خبلؿ الدراسة، أٌف المستجوبين في )زبيد( نادران ما يذكركف اإلضعاقة كمصٌدر للتحٌدم كالصعوبات، كلعٌل ذلك بسبب الشعور بأف 

ر فئة المعاقين ضعيفان كغير ملحوظ، بالمقابل في )تعز( يوجد معلومات ككضعي أكبر ضعن اإلضعاقة ىي كصمة ضعيب كانتقاص، مما يجعل ظهو 
ن اإلضعاقة، ىناؾ مناصرة لذكم اإلضعاقة من منظمات غير حكومية، ما يجعل اإلضعاقة أكثر تلٌمسان، في تعز يوجد الكثير من الميعاقين ميسٌجلي

 لدل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية.
 

  اعزشارٛدٛبد انًٕاخٓخ 5.3

قٌدـ المستجوبوف رؤية حوؿ أىم الطرؽ الشائعة الستراتيجيات المواجهة التي يستخدمونها، كبعض ىذه األنشطة لها ضعواقب سلبٌية )قصيرة 
كمتوسطة المدل(، لمختلف أفراد األسرة صحيان، كتعليميان، أك ضعلى مستول االستقرار العاطفي، كضعلى أية حاؿ يؤخذ بهذه االستراتيجيات،  

 يوجد الكثير من الخيارات أك البدائل لمواجهة حاالت الاعف كالتحديات.  كونو ال
ية كأحد أىم األساليب المتعارؼ ضعليها لمواجهة الدخل المحدكد لؤلسر، كارتفاع أسعار المواد الغذائية، ىو اضطرار أفراد األسرة لتقليل كم

 لوجبة فقط ضعلى الخبز كالشام.الطعاـ، كنوضعيتو، كجودتو، حتى ضعدد الوجبات، كغالباى ما تقتصر ا
 " الدخل كلو يذىب الحتياجات البيت كاألسرة، لكنو ال يغطي االحتياجات األساسية، فناطر إلى تخفيض ضعدد كجبات الطعاـ"  

 زبيد( -سنة 25-رجل-)مقابلة معمقة                                                                                            
 بيع الممتلكات أياان ىو أحد االستراتيجيات الشائعة لمواجهة الاعف كالفقر، في ىذه الحالة النسا  ىن األكثر تأثران كونهن ياطررف إلى
ة التخلي ضعن مدخراتهن من الزينة كالذىب الذم يعتبر صداؽ زكاجهن، فبعد بيع الذىب لتغطية نفقات احتياجات األسرة األساسية، التي ضعاد

ما تكوف للخدمات الصحية، كالعبلج، كالديوف، كاإليجارات، ال يبقى لدل النسا  أمه من ممتلكاتهن، كفي كبل الموقعين تحٌدث بعض 
 المستجوبين ضعن بيع أجهزة المنزؿ اإللكتركنية للحصوؿ ضعلى النقود.

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

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

ن المدارس، كىذه تعٌد أحد استراتيجيات المواجهة كالتي قد تكوف سلبية خصوصان ضعلى األطفاؿ كتنمية قدراتهم الميستقبلية ىو تسربهم م
 أكثر شيوضعان فى المناطق شبو الحارية كػ)زبيد( حيث ال توجد قيمة ضعالية للتعليم الرسمي، كما ىو الحاؿ في )تعز( حيث أنهم يدركوف ىناؾ

أكضح  . ككجد أٌف ما يحدث في )زبيد( ىو العكس حيث32مخاطر خركج األطفاؿ كبالذات الفتيات من المدارس بسبب تكاليف التعليم 
 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 تحٌمل نفقات التعليم كالمتطلبات األخرل مثل الزمٌ 
 (28-22أضعمارىم بين  –مجموضعة نقاش رجاؿ من تعز المدرسي"                  )

أخ كأخت للتعليم، كالرضعاية الصحية، كالغذا ، كلهذا إخوتي كأخواتي لم يستطيعوا مواصلة  02"كاف من الصعب رضعاية كدضعم 
 تعز( -سنة  25 -رجل  –)مقابلة معمقة                                                                                تعليمهم"
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كاحدة من االستراتيجيات المؤلمة للمواجهة كالتي تكوف غالبان ضعواقبها كخيمة ىي ضعدـ الذىاب لتلقي الخدمات الصحية تجنبان لعدـ دفع 
ادرين ضعلى توفير تكاليفها، كىنا قد يتخلى المريض ضعن العبلج تمامان، أك قد يلجأ للمعالجين الشعبيين كالمشعوذين الذين قد يكونوف غير ق

  الرضعاية الصحية البلزمة، كاحيانان قد يذىبوف مباشرة إلى الصيدليات لشرا  األدكية مباشرةن دكف معاينة طبية، أك إجرا  فحوصات.
وف كالبعض قد يتأخر فى المعالجة حتى تتحوؿ الحاالت إلى حرجة كمتدىورة، كتم الحديث ضعن مثل ىذه األمور من قبل الكبار الذين يعان 

 من أمراض مزمنة بما فيها السكر الذم يكوف ضعبلجو مكلفان.
ؿ في )زبيد( ينظر إلى ضعمل النسا  بأنو من استراتيجيات المواجهة الميحرجة، فكما تم النقاش مسبقان بأف ضعمل النسا  غير مشجع، كأف الرجا

إلى أىمية تحسين دخل األسرة، فإف النسا  يقمن بأنشطة  كالنسا  ضعلى حدو سوا  ال يفالوف شغل المرأة نهائيان، كضعلى أية حاؿ، كبالنظر
 منزلية مدرة للدخل، مثل الخياطة، كصناضعة البخور، كالطعاـ الذم يتم بيعو، كتقـو بهذا العمل ضعادة نسا  كبيرات في السن، كبرغم الوصمة

سا  المشاركات فى الحوارات الجماضعية كالمعٌمقة ذكرف المرتبطة بهذا النوع من العمل، كإدراؾ الصعوبات التي تواجهها األسر، فإف أغلب الن
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.
 

 : دساست حبنت، ايشأة يطهمت، يسخفٛذة، يٍ صبٛذ2اإلطبس 

غلبن رغم قيود العادات كالتقاليد في زبيد كالتي تحٌد من قدرة المرأة ضعلى مواجهة الصعوبات االقتصادية، كاف ىناؾ حاالت قليلة من النسا  ت
 ضعلى ذلك لتوفير ما أمكن ألسرىن.

أف تدضعم أسرتها، كأصبحت قادرة ضعلى مواجهة القيود المجتمعية، كقررت أف تنتج مادة كاحدة من ىذه الحاالت ىي امرأة مطلقة أرادت 
 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 
 حرر كخركج ضعلى المألوؼ"، لكنو مٌكنها من تجاكز ىذا السياؽ كأصبحت قادرة ضعلى أف تهتم بأسرتها.البعض بأنو "ت

" كاحد من أزكاجي السابقين )كالد ابنتي( قاؿ لي خذم إبنتك كلن أدفع لك أم شي ، كضعندىا تنازلت ضعن ذىبي كصداقي ككافة 
د مغادرة زكجي األخير إلى بلده كالذم كاف يدضعمني كثيران تعلمت حقوقي كأخذت إبنتي، إنو ضعقب كفاة كالدم ككالدتي كأياان بع

 أف أكوف قوية كخشنة، ككما يقولوف دائمان ىاجم العسكرم قبل أف يهاجمك"
 

بنات ككلد. إنها تدضعم بناتها فى  3مرات، كىي مطلقة حاليان كلها  4سنة كتزكجت  37إنها امرأة فقيرة كمستفيدة من الصندكؽ، ضعمرىا 
الجامعية من خبلؿ التحويبلت النقدية من الصندكؽ كدخلها البسيط من البخور كبيع الطعاـ. ضعملت من قبل كمنظفة في مبنى  دراستهن

حكومي قبل أف تسجل فى برنامج الصندكؽ. أصبحت مشهورة لكونها قوية فى الرد ضعلى أية اتهامات أك كبلـ يصدر ضدىا نتيجة خركجها 
 ضعي كرفاها للسيطرة التي تخاع لها النسا .الغير مألوؼ ضعن العرؼ االجتما

" 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 يقـو بإىانتي دكف خوؼ، لو لم يكن معي قلب قوم لن أستطيع مواجهة الرجاؿ"

دائما يمجدكف األغنيا ، كيهينوا الفقرا ، لكن بالنسبة لي ال يستطيع أحد أف يؤذيني ألني قوية كاستطيع الدفاع ضعن نفسي " الناس 
 كأطرح أفكارم. أنا طيبة بطبيعتي لكن ظركؼ الحياة أجبرتني أف أكوف ىكذا".

 
فقيرة، كضعن ذلك تحٌدث المستجوبين ضعن التغيرات في في تعز مشاركة النسا  فى العمل أمره متعارؼ ضعليو، خصوصان في أكساط األسر ال

مجاؿ األضعماؿ التي أصبحوا يمارسونها ضعندما سا ت الظركؼ االقتصادية، فمثبلن ضعن العمل، كعماؿ محليين فما لم يكن فى الحسباف أف 
ذكرت فيها شواىد ضعن انغماس تاطر بعض النسا  للتعرض للماايقات، كقد يسا  استخدامهن، رغم أف القليل من النقاشات الجماضعية 

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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مية تنمية القدرات التي بنيت خبلؿ السنين الماضية، فإف ضعواقب األطفاؿ كالشباب خصوصان تأثركا بالصعوبات االقتصادية، كبالرجوع إلى أى
  اتباع االستراتيجيات الهٌدامة في مواجهة الصعوبات االقتصادية، قد ترافق الشخص مدل الحياة كقد تتوارث ضعبر األجياؿ. 

ؿ أطفالهم للعيش مع أقارب أغنيا  حتى في )زبيد( كفي مجموضعة نقاش جماضعي مع الكبار ذكركا أف بعض اآلبا  أحيانان يجبركا ضعلى إرسا
يتحٌصلوا 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.
تيجيات الجديدة للبقا ، األطفاؿ كالشباب لوحظ بأنهم يقوموف بجمع بقايا في كل من )تعز( ك )زبيد( ذكر المستجوبوف العديد من االسترا

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

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

 بأنها مذلٌة.
ولين ألنهم لن يتغيركا نهائيان، كال جدكل من ىذه المساضعدة، كضعن بعض كقد ذكر أحد الرجاؿ المستجوبين أنو يجب ضعدـ دضعم الميتس

الحاالت يقوؿ الشباب في تعز أنو ضعندما يتسٌوؿ األطفاؿ كالشباب يتم اتهامهم بأنهم لصوص كيتعرضوف فى النهاية للارب، كأحيانان تتعرض 
 .الفتيات للماايقة، كيمكن أف يجبرف ضعلى االنغماس في أضعماؿ ال أخبلقٌية

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 

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

فى النقاش الجماضعي كالمقاببلت مع الشباب ضعلى كجو الخصوص، خرجنا برؤية ملفتة للنظر ضعن استراتيجيات محددة للمواجهة، تنتهجها 
ا تكوف متناقاة مع بعض األنشطة المذكورة أضعبله، خاصة ضعندما يكوف الشباب متزكجوف كلديهم أطفاؿ كما ىو في ىذه المجموضعة، كغالبان م

الكثير من ىذه األنشطة كانت شائعة في )تعز( ضعندما يقـو الشباب بتكوين األسر، كيصبح لديهم العديد من األطفاؿ، ككما ذكر   )زبيد(.
شائعان، خصوصان في أكساط الفتيات، ففي )تعز( يتجو بعض الشباب بشكل ملحوظ إلى أضعماؿ السرقة، أضعبله بأف الخركج من المدرسة أصبح 

.كنهب السيارات، كالدراجات النارية، كالسطو ضعلى المسافرين، كاألجانب، كقد يمارسوف ىذه األضعماؿ السيئة للتعبير ضعن مآسيهم االقتصادية
  

إلى جماضعات مسلحة )مثل القاضعدة(، نتيجة لعدـ كجود خيارات، كنوع آخر من الشباب يركف أف الكبار في تعز يقولوف بأف الشباب ينظٌموف 
النشاط السياسي كسيلة لتعزيز التغيير، كأصبحوا متظاىرين فى الشوارع، للفت نظر الحكومة إلى مطالبهم، كالبعض قاؿ أنهم اشتركوا فى 

 ؿ، ككانت ىذه أسرع ليحصلوف ضعلى الدضعم.المظاىرات فقط ألف المنظمين لها أضعطوىم الغذا  كالما
بشكل ضعاـ ينتهج الناس أكثر من استراتيجية لمواجهة األكضاع االقتصادية المتراكمة، كالتي ال يستطيعوف التغلب ضعليها بممارسة نشاط 

يينظر إليها ضعلى أنها البدائل كاحد، كمع العديد من ىذه االستراتيجيات المؤلمة قد تكوف ضعواقب بعاها كخيمة ضعلى األفراد، كاألسر، لكن 
 المتاحة بسبب ضعجز أك ضعف آليات الدضعم.

" إلى جانب الدضعم من الناس كمن الصندكؽ، أقـو ببيع ذىب زكجتي، كبعض الممتلكات، ضعندما ىاجر كلدٌم االثنين بدأت 
زكاج، كحصل أحد أبنائي ضعلى األسرة تبلقي الدضعم، كلكن ضعندما ضعادكا من السعودية، كأصبحوا ضعاطلين كال يستطيعوف حتى ال

 زبيد(  -سنة  61 -تأشيرة ضعمل فى السعودية، كىو اآلف الوحيد الذم يدضعم األسرة "                   )قصة حياة، رجل 
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 آنٛبد انذػى انشعًٛخ ٔغٛش انشعًٛخ 5.4

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

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

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

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

ـ لشرا  غذا ، كدكا ، كإيجار، كفي بعض الحاالت مستلزمات مدرسية. أغلب أكجو آليات الدضعم الرسمٌية تتمثل فى القركض ضعادة تستخد 
المقرضين، الذين ضعادة ما يكونوف أصدقا ػ أك أقارب، أك جيراف، ككذلك المحبلت التجارية التي تقرض مواد غذائية كغير غذائية، كغير 

 نقدية.
ا تقدـ البنوؾ قركضان مصغرة، ككذلك في بقية مناطق الجمهورية. في )زبيد( ال يوجد إال بنك التسليف التعاكني في كبل الموقعين، نادران م

الزراضعي )كاؾ بنك( فقط، لكنو لم يعقد اتفاقية مع الصندكؽ لمنح قركض، كال يقـو بعملية تحويل المبالغ من الصندكؽ إلى المستفيدين، 
 دكف الستخداـ العبلقات الشخصية، كالدضعم من الناس البارزين فى المنطقة كأحد مصادر الاماف.كللحصوؿ ضعلى القركض يلجأ المستفي

انات، رغم كجود العديد من البنوؾ الفاضعلة في )تعز(، إال أنها نادران ما توفر منح القركض الصغيرة التي ترافقها العديد من اإلجرا ات كالام
ي إجرا ات ليس من السهل ضعلى الفقرا  توفيرىا، خصوصان من ال توجد لديهم مرتبات لسداد كالخطوات المعقدة، كالوثائق المطلوبة، كى

  القركض، أك ضمانات تجارية أك شخصية.
كفقان للمستجوبين يعتبر )بنك األمل( الذم يقدـ دضعم القركض المصغرة، كقد قاـ بتأسيسو الصندكؽ االجتماضعي للتنمية، كىو المؤسسة 

ر مكاتب البريد المتعاقدة مع صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لنقل التحويبلت النقدية للمستفيدين. كيتم خصم أقساط الوحيدة في )تعز( غي
القركض بشكل منتظم من التحويبلت النقدية. كمن المفيد أف نذكر ىنا أف الصندكؽ لديو رصيد محدكد كبرنامج لمنح القركض للمستفيدين 

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

 الجمهورية.
ضعلى أية حاؿ، ذكر المستجوبين في )تعز( أف )بنك األمل( يقـو بخصم نسبة أرباح ضعالية ضعلى القركض التي تعطى للمستفيدين، كتخصم أياان 

 النقدية. من مبالغ التحويبلت
 كفى االجتماع مع الميدلين الرئيسيين للمعلومات كجد أف القليل من المنظمات غير الحكومية في )تعز( تمنح قركضان للفقرا ، كيركزكف ضعلى

وؽ كل فئة النسا  لتعزيز فرص البرامج المصغرة المدرٌة للدخل، كيبدك أف ىناؾ شٌحة فى المعلومات لدل المستجوبين حوؿ ىذا البرنامج، كف
ىذا، ال يزاؿ الناس متخوفين من االقتراض من البنوؾ ألسبابو منها دينية )لتجنب الفوائد(، أك مخاكؼ من ضعدـ االستطاضعة ضعلى إرجاع 

 القركض فى الوقت المتفق ضعليو مع البنك.
ية تؤىلهم إلنتاج ما يتطلبو السوؽ، مع التأكيد أشار الشباب ضعلى كجو الخصوص، بأنهم يتمنوف لو أنهم يستطيعوف اإللتحاؽ ببرامج تدريب

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

تحدث المستجوبين ضعن محاكلة التسجيل مع المنظمات اإلغاثية، كالكثير منها ذات طابع دينية مثل الجمعيات الخيرية التي توزع مبلبس، 
نادران ما كغذا ، خاصة خبلؿ شهر رمااف باستخداـ الدضعم من الزكوات، كتركز ىذه المنظمات ضعلى األيتاـ كاألرامل كاألسر الفقيرة، ك 

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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الخصوص في تعز، كأغلب المشاركين في مجموضعات النقاش، كتمارين رسم الخرائط في كبل الموقعين ذكركا خمسة مستجوبين ضعلى كجو  
 بأنو خبلؿ رمااف يحصلوف ضعلى دضعم من )جمعية ىايل سعيد( ضعلى شكل غذا  ، كتحويل نقدم.
واد استهبلكية متنوضعة، بحسب اىتماـ طالبي ىناؾ تواجد كبير للمنظمات غير الحكومية في تعز، كىي ضعمومان تقـو بتقديم الدضعم ضعلى شكل م

الدضعم، فمثبلن تقدـ األدكية للمنظمات كالجمعيات المتخصصة في الرضعاية الصحٌية، كتدضعم التدريب كبنا  قدرات للمنظمات المتخصصة في 
كشي  أساسي مع نوع محدد من ذلك، إضافة إلى االىتماـ بدضعم األقليات العرقٌية المستاعفة، كىذا النوع من الدضعم ذكره المستجوبوف  

 أنواع حاالت الاعف مثل األمراض النادرة كاإلضعاقات. 
  " بالمبلغ الذم أمتلكو ال يمكن أف أشترم األدكية ألطفالي"      )أب ألربعة أطفاؿ مصابين بفقر الدـ التحللي(

حوصات كضعندما تستلم ىذه الجمعية دضعم ىناؾ جمعية تدضعى جمعية أصدقا  مرضى الثبلسيميا تساضعد بمجانية المعاينة كالف - 
 سنة رجل، تعز(" 41)قصة حياة    -من مانحين توفر األدكية المجانية للمرضى

"ضعندما كنت طفلة في سن ثمانية أشهر أصبحت معاقان )شلل ناتج ضعن حقن ضعالي( شعرت بالحزف كوني الميعاؽ الوحيد فى األسرة، كليس 
ر بالعزلة، لم أشارؾ في أنشطة الصف، كاستطعت أف أصل إلى الصف التاسع، ثم قررت التوقف ألني لي صديق إال أختي، كنت كحيدة، كأشع

  تعبت، كبعد ثبلث سنوات ضعدت إلى المدرسة، كأكملت الثانوية.
ت بدأت أضعمل لدل محل اتصاالت، لكني كجدتها صعبة نتيجة الماايقات، كفقداف بعض الدخل بسبب الغش كالخداع كالسرقة. ثم ذىب 

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

ير الرسمي من األقارب كالجيراف كفاضعلي الخير من المجتمع، لكنها ضئيلة كغير منتظمة، كثير من المستجوبين ذكركا بعض أكجو الدضعم غ
  كضعمومان ال ينتج ضعنها أم تغيير ملحوظ لوضع األفراد الذين يواجهوف صعوبات. 

كوف فيها الركابط يشمل ىذا الدضعم حاالت مثل حدكث مناسبات معينة مثل األضعراس، كالوفاة، أك بعض المشاكل الصحية الصعبة، كالتي ت
 االجتماضعية أكثر دضعمان كفعالية كوجو من أكجو الدضعم غير الرسمي.

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

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

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

 

 الخزًبػٛخانًؼبسف ٔانًفبْٛى ػٍ صُذٔق انشػبٚخ ا 9.1

ضعندما نستلم المبلغ يعتبر يـو سعيد بالنسبة لنا ]...[ ال اضعلم شيئا ضعن البرنامج،  "إنو ىبة من اهلل، كنحن نشتي األرز كالسكر،
إنهم  .توزيع ضعلى الراتب مباشرة بعد كفاة زكجيللجنة  جا ت .دضعم من من الخارج أك من الرئيس، أنا ال أضعرؼ كأحيانا يقولوف أنو

مستفيد،  ضعاما امرأة  51، )مقابلة معمقة كل شي ر ك الصو  ىمكاضعطينا العاقلختم  وا، كطلبجا كا أكالن  (يين االجتماضعييناألخصائ)
 .تعز("

فابل ضعن أضعاا  آخرين في المجتمع، مثل ، المستفيدين قبلمن  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةىناؾ معرفة محدكدا جدا ضعلى كافة جوانب  تكان
قرار حوؿ من أف المقابلتهم  ذكر المستجوبين ضعندأكال،  .ستهداؼالبرنامج ابتصل تكاحدة من أىم الثغرات في المعلومات  .القادة المحليين

حوؿ األساس المنطقي  معرفة وجدتكلكن ال  ،صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كضابط ينينبغي أف يتلقى المساضعدة متركؾ لقادة المجتمع التقليدي
باضعتبارىا كراتب للفقرا ، كىذا يعني أنو  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لمساضعدة كفث ينظر حالبفى بعض المشاركين  .ياربلختل ةعملية الصحيحالك 

في كقت الحق  سنوضحم ذال يوجد التخرج(، كال)وف أنو لن يتوقف الحصوؿ ضعليها دركهم يفأن، الحصوؿ ضعلى المصلحةفي  البدل بمجرد 
الدخل المحددة  إدرارمنطقي نظرا لحالة الفقر المزمن كقلة فرص  تعطي إحساسنامج األكثر إيجابية ك تكوف كاحدة من فوائد البر أنها قد 

 .أضعبله
األسر الكبيرة التي ليس  استهدؼ صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةضعلى الرغم من المعلومات الخاطئة حوؿ ىذا البرنامج، ذكر بعض المشاركين أف 

المبالغ بحجم كبالمثل، لم يعلم جميع المشاركين  .النسا  األرامل أك المطلقات أكالمسنين  ألسرةارأس  يوجد ضعلىلها رب األسرة، حيث 
 كاف  للتحويل الندمصود ر في الواقع بعض المستفيدين يعتقد اف المبلغ الم دم،لنقللتحويل امتباينة المعايير الألسر ك امختلف لالمدفوضعة 
 .الفعلي للتحويلصغيرة فقط  مبلغترؾ يمن قبل منفذم البرامج، كبالتالي  ع للخصمياتيخاتحويلو  تمالذم يالمبلغ كلكن معظم  0011

الناس ال تعرؼ ما إذا كاف البرنامج ىو  .في المجتمع برنامج التحويبلت النقدية معلومات حوؿالالتوضعية أك فى ليس ىناؾ ضعمليا أم زيادة 
، كبعض الناس يعتقد أنو ىو اهلل، التحويلناؾ أياا كضوح كاؼ حوؿ مصدر ى ضعملية استحقاؽ،كما ال يوجدمؤقت أك دائم، أك إذا كاف 

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

 لاير " 01,111 ف المبلغأمن الخارج ك  دضعمأنو  رؼنحن نع "
 " .دضعم البرنامجىي التي تا لنا، الحكومة، أف الدكؿ األجنبية قالو '
 .("مؤسسة خيرية " )مناقشات مجموضعة التركيز مع النسا  البالغات، المستفيدين، تعز هانحن نعلم فقط أن"

من حد يلمعلومات في ا قصورال اكل ىذ تحويل.حصل ضعملية اليكاف معظم الناس ال يدركوف أف أكثر من شخص كاحد في األسرة يمكن أف 
 كسائلأك  الشفهيجود خطة لبلتصاؿ ال ت، صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةلبرنامج  ينالمحلي نلمنفذيلكفقا  .شفافية البرنامج في ضعيوف المستفيدين

 .البحث ضعلى حد سوا  قعيلمو  فعليةىذه القيود  .ضعلى المستول الشعبي، كالتي من شأنها تحسين ىذا الوضع المعلوماتلنشر 
أك قادة المجتمعات  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية فال )مثل أكلئك الذين يعرفوف ضباطاأل ة، الناس فقط مع الشبكيةقا لمناقشات الميدانكف

 لحاالت الاعففال، الذين ىم بالفعل أقل ضعرضة األشبكة مع الىذا يعني أف أكلئك الذين  .لحصوؿ ضعلى مزيد من المعلوماتلالمحلية( 
 .يمكن جني أكبر قدر من الفوائد أياا من ىذا البرنامجك االجتماضعية غير الرسمية، ماية لحصولهم ضعلى الح
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 التحويل، ليةللمستفيدين للحصوؿ ضعلى معلومات حوؿ كيفية الوصوؿ إلى ضعم متوفرةآلية  كال توجد حدةفي زبيد، ندرة المعلومات اشد 
ضعدـ مع  الستبلـ التحويلإلى مكتب البريد  لتسجيل أكل االجتماضعيةصندكؽ الرضعاية إلى مكتب  همضعن كصولتحدثوا كتحدث بعض الناس 

 .ريزبيد أف ىذا العجز جعلو يشعر بأنو مكركه كونو فقمن  ستجوبينالمأحد كقاؿ  ،معرفة ما يجب القياـ بو
، كما أف ىناؾ العديد من البرامج المستفيدين في زبيد ىو أف ىناؾ قدرا كبيرا من االرتباؾ حوؿ من يفعل ماذا هاوجهالتي يتحديا الاحد أكثر 

 التنفيذ يةكىيكل ضعلى قائمة المستفيدين كفعتمديالمنظمات غير الحكومية ضعلى كجو الخصوص(، كمعظمهم )القادمة من مختلف المنظمات 
بعض الالنقدية، أك لماذا  ليسضعلى المواد الغذائية ك إال كنتيجة لذلك، ال يفهم الناس لماذا ال يمكن الحصوؿ  .صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمن 

 .تحصل ضعلى أكثر من اآلخرين، كفي أكقات مختلفةي
، كبعض الناس ال، كال لاير 07،411 ي لاالماؿ، حو ة إلىى إضاف شخاص يحصلوف ضعلى المواد الغذائيةأىناؾ  في بعض األحياف، "

 .("، الذكور البالغين، زبيد)مقابلة معمقة' أضعرؼ السبب
، بما في صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةلبنا  ضعلى الهياكل القائمة التي كضعها اغم من أنو سيكوف من المفيد لبرامج أخرل ضعلى الر ك هذا المعنى، ب

بعض ضعن البرامج المختلفة، كلماذا يتم استهداؼ توفر معلومات جيدة  ،النقديةالتحويبلت توزيع تحديد الفقرا  كآليات  أساليبذلك تحديد 
حاليا، ضعدـ كفاية التنسيق بين البرامج الحكومية كالمنظمات  .لبرنامج مع المستفيدينلزيادة المسا لة د بعيد في ستسهم إلى حالمستفيدين 

ين كممن! ماىي ستفيدالم من ىم تقدـ ما ذا!مج االبر أم حوؿ  االرتباؾ يثيرضعلى المستول المحلي  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية غير الحكومية ك
 .الخ ؟اإلجرا ات؟ كماذا يسجلوف

مج ضعموما ابر تنفيذ الضعملية ك تسجيل المستفيدين كآليات االختيار ك ، بما في ذلك ضعن ىيكلو صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةلدل  ضعيف المعرفة
كىناؾ حاجة إلى حملة إضعبلمية ضعلى ىذا المستول كذلك  ،بين منفذم البرامج المحلية كقادة المجتمعات المحلية أياا ةمشتركىي صفة 

 .تحسين االتصاؿ مع المجتمع لتمكين
إرساؿ األطفاؿ إلى ببرنامج مشركطة فى ال أف التحاقهمبعض ما زالوا يعتقدكف الالمعلومات الخاطئة ىو أف  ضعلىكمن األمثلة المحددة 

يعتقد البعض  ،توضعيةمتابعة أك  كفي ظل ضعدـ كجودكمع ذلك،  (.في بداية البرنامج ذلك ذكركا يينالمركجين المجتمعيكوف المدرسة )قد 
 .أف البرنامج غير مشركط فهم ط بدال منك شر التم إسقاط  وحاليا أن

 الحصوؿ ضعلى مزيد من المعلومات حوؿبالبرنامج مهتموف جدا من المستفيدين غير كضعموما، أشار العمل الميداني إلى أف المستفيدين ك 
ضعلى قادة المجتمع كممثلي  ـخبلؿ قنوات مختلفة للحد من اضعتمادىا ضعن البرنامج من وفعرفيأف  كفريدي ـأنها .صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

حدد المشاركين ضعدد من  .المعلومات الحصوؿ ضعلى المتقدمين ضعند التماس / المجالس المحلية كاألقارب كغيرىم من المستفيدين
كضعملية التطبيق كالوثائق البلزمة كالبرامج  ،داؼستهاالآليات ك المجاالت التي يرغبوف في معرفة المزيد ضعنها، بما في ذلك أىداؼ البرنامج، 

، ككيفية تجنب االستغبلؿ، كآليات التحويل النقدمقادرين ضعلى الحصوؿ ضعلى سيكونوف فيها  ما مدل طوؿ الفترة التي التكميلية األخرل، 
الموت  و في حالةفعليتم ة، كماذا قاايا محددضعند كجود تصاؿ الا ي جهةى منالشكاكل كسبل تنظيم أنفسهم إلسماع أصواتهم، ك التظلم 

 .الخدمات العامة، الخ من رسـواإلضعفا ات ك  كالطبلؽ داخل األسرة، ككيفية الوصوؿ إلى الحقوؽ
 
 

 لٕٛد رُفٛز ثشَبيح 9.2

قع، ضعلى تشير إلى كجود مشكلة في الطريقة التي يعمل البرنامج ضعلى أرض الوا ، كالتيسلبيةكانت كانت معظم التعليقات بشأف تنفيذ برنامج  
ؤلضعراؼ لالعديد من الشكاكل من الرجاؿ، ال سيما في زبيد )النسا  أقل أىمية، نظرا  تكجا  ،لسنوات ضعديدة يعمل الرغم من كونو

ضعلى من التعليم، كاف ىناؾ شكاكل أكثر حوؿ البرنامج في تعز )كل من األمستول البالنظر إلى  (.من المشاركة ناالجتماضعية التي تمنعه
، كلكن بمجرد أف يكونوا إيجابيين للغاية في طرحهم قبل قادة المجتمعمن كالذين تم تهيئتهم  ستجوبينبدأ الكثير من الم (.رجاؿالنسا  كال

 .اختيار المستفيدين ىي ضعمليةتنفيذ الكاف احدا أىم القاايا التي أثيرت فيما يتعلق ب جدية.أكثر  واأصبحانفتاحهم ضعلى النقاش 
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 ختياراالك  ستهداؼاال
من قبل ؼ استهداال يعتقدكف أفالمشاركين في زبيد  ،التصورات لم تكن متجانسةأف القلق، ضعلى الرغم من  من كثيرالستهداؼ ىو مصدر الا

لك قد يكوف سبب كقد أرجع المدلين الرئيسيين المحليين للمعلومات إلى أنو في تعز،  ، كىذا ضعكس ما يعتقدكنوأفالالبرنامج كاف 
ضعبلكة ضعلى ذلك أشار بعض المجيبين )المستفيدين في المقاـ  ،معايير االختيارقناضعة حوؿ الناس أكثر لهذا ك  ،لفقر في زبيدلكثر األ نتشاراالا

سو  اشتكوا من ىم الذين ككاف غير المستفيدين ضعادة الذين  فى االستهداؼ كانت جيدة،  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةطريقة األكؿ( أف 
 ؼ األمثل.االستهدا تعيق ضعمليةقيود الوساطة تعتبر  كأ)مثل الشباب(، أك الفساد تي لم يشملها البرنامج ال من حيث الفئات .ستهداؼاال
 واكحمل كمرتبطان بالحزبية،كخاصة الشباب أف البرنامج كاف مشركطا  ان سيستكثر كىم األفي تعز  بحثلمشاركين في االمع ذلك قاؿ بعض ك 

 .كثر فقرا كضعفامن حقوؽ الناس األالبرنامج حق القدرة ضعلى جعل ي ذلك ضعف اإلدارة كضعدـ عيوبو، بما فال مسئولية ىذهالحكومة 
ضعاما،  22، أنثي )مقابلة معمقة ألنهم موظفين والماؿ للفقرا ، كلكن ىناؾ ناس يحصلوف ضعليو كال يستحقون واعطي مأنا أضعلم أنه" 

 (.غير مستفيدة، تعز
يتم كاهلل كحده يعلم إذا كاف  الماؿ للفقرا  كاألرامل كالمطلقات ككبار السن ]...[ واعطي مأنه فقطأضعرؼ  لكنال اضعلم شيئا، ك  "

 .("كبار، غير مستفيدة، زبيد،، أرملة)مقابلة معمقة "اختيار األشخاص المناسبين
، كل كاحد ككالدتي مكالد استلمكقد  ،أخي مرة كاحدة فقط استلم .دضعم كبار السن كاألرامل كالفقرا ي التحويبلت النقدية برنامج"

 .("، شابة، مستفيد، تعز)مقابلة معمقة" سنوات  7لاير لمدة  01,111-7منهم 
 كونهم فقرا يستحقوف ذلك  يستلوف من الحكومة للفقرا  كأكلئك الذين لديهم دخل محدكد ]...[ كل الذين  أنويقولوف  "

 (".، زبيدةنثى بالغة، مستفيدأ، )مقابلة معمقة كضعاطلين ضعن العمل
المستفيدين ك  في حاالت ضعفيخلق ضعدـ اليقين بين الناس الذين ىم مما  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالوضوح محدكد ضعن استهداؼ 

 .ىذا يتسبب في انعداـ الثقة في البرنامج .م أـ الهالمحتملين حوؿ ما إذا كاف يمكن تسجيل
)مجموضعة  "" كليست مسئوليتييقع ضعلى ضعاتق جمعية المعاقين  كقاؿ:" ىذا ةقاأف لدم ابنة مع ضعن ضعاقل الحارةلقد تحدثت مع  "

 .("، زبيداتلشابات، غير المستفيدنقاش، ا
لم  ، كلهذامتزكجة يكنت في نزاع مع جيراني كقالوا لو إن .رفضلكنو  يضعبده آدـ تسجيلمن  تلجنة كطلبالنا يلإجا ت " 

 .("، شابات، زبيد)مجموضعة حوار جماضعي"يسجلوني 
قادرة ضعلى كما كاف ينظر إليها ضعلى أنها  فئاتال ستهداؼال  كؽ الرضعاية االجتماضعيةلصند ةمعايير األصليال( من 31-08الشباب ) تم استبعاد

كمع ذلك، فإف توسيع استهداؼ البرنامج ليشمل جميع األسر  للاعف.ضعرضة غير  مالدخل، كلذا فه إيجادأك قادرة ضعلى  ةكظيفممارسة 
الذين يواجهوف تحديات الفقرا  من قد يكوف ك من الفئات الاعيفة، أف يكونوا يحتمل كالذم العديد من الشباب  هايدرج فينالفقيرة يمكن أف 

كانتقد كل من المشاركين  .رة العددثيأسرة كلهم من سن مبكرة ك  وفتزكجي هممثل البالغين، كال سيما بالنظر إلى أن كالبطالةالمساكاة  ضعدـ
 .باب من معايير االستهداؼالشباب كالكبار استبعاد الش

ألحزاب ا تدضعمهمأكلئك الذين  كأفىو أداة سياسية،   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أكثر تسييسا، أف يي ىتكاف ىناؾ تصور، ال سيما في تعز ال
 .النقدم يستلموف الدضعم

 .("مستفيد، تعز ضعاما غير  41، )مقابلة معمقة ضعاوا في أم حزب تكلس ألنني لست سياسيان  اختيارملم يتم " 
مقابلة الكثير من الناس الذين ال يستحقوف ذلك بسبب التحيز السياسي" ) اختيارىذا البرنامج للفقرا ، كلكن يتم  تم تخصيص "

 .("سكرتير لجمعية الشباب تعز مع مدلي رئيسي للمعلومات،
التحدم الرئيسي ىو أف يتم إضعطا  قادة  كانت ىناؾ أياا التحيز كالوساطة ]...[ إف .أضعتقد أنو كاف ىناؾ تدخل سياسي "

 .("رابطة الشباب كتعز رئيس، مقابلة مع مدلي رئيسي للمعلوماتالمجتمعات المحلية الدكر الرئيسي في ضعملية االختيار ")
، اتنسا  المهجور الفئات الاعيفة جدا، ضعلى سبيل المثاؿ ال التي لم تظممعايير الأفراد العينة حوؿ من كانت ىناؾ أياا بعض االنتقادات 
 .األخداـ من األقليات العرقيةك األسر كالشباب العاطلين ضعن العمل 
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البرنامج بشكل جيد ألنها تصل إلى الناس الذين يستحقوف ذلك، مثل األرامل ككبار السن، كلكن من قبل ستهدؼ تتم ضعملية اال "
كلكن ىناؾ الشباب  ،الشباب قادرين ضعلى العملأف ىناؾ غيرىم من الناس الذين يستحقوف ذلك، مثل الشباب، لكنهم يقولوف 

 (".، أنثى، زبيدابةشقيادية  مقابلة مع مدلي رئيسي للمعلوماتضعلى أم دضعم ) فو لحصي كالالذين لديهم أمراض 
 .كضعدـ اليقين بشأف االستهداؼ في بعض الحاالت أدت إلى توترات ال داضعي لها كشك حوؿ البرنامج

ضعلى  .لتحسين االستهداؼ كالحد من التسربكالذم تم تنفيذه  2118ن مخاكؼ بشأف ضعملية المسح األسرم العديد من المجيبيلدل كاف 
الجيراف حوؿ كضع لؤلسرة، ألنو في  كفر يستشيفي زبيد أنو لم يكن من العدؿ أف األخصائيين االجتماضعيين  مستجوبسبيل المثاؿ، قاؿ 

ضعلى  اختيارىا. يتم، مما يعني أنو لم أف الجيراف سيعطوا معلومات خاطئة ضعن ىذه األسرة دل إلىقد يؤ كتوترات مع الجيراف  اياقاحالة كجود 
ما ضعند  كفوائدهك االجتماضعي يشبالفكرة ىنا ىي حوؿ الت، اختيار ىذا المستجوبالرغم من أنو من غير المرجح أف ىذا ىو السبب في ضعدـ 

صائبة بشأف  اتاتخاذ قرار كالذم سيؤدم إلى األسر  أكضاعن ضعيكوف مصدر الحصوؿ ضعلى المعلومات من ثبلث جهات مختلفة 
 .االستهداؼ

ستهداؼ االضعملية قد حسن   2118كاف مسح ضعاـ   كإفحتى  وأن ذكركا لمعلوماتل ينالرئيسيين المحلي المدلين خصوصاك  المستجوبين
 ديرياتمن م همناس كانوا يعرفون واين أدرجحتى أف المساح ستجوبينكقاؿ أحد الم قد انحرفت ضعن مسارىا.النتائج أف بعض الشي ، ف

تحسبان من أف ضعند تقييم المتقدمين من جماضعتهم  يتم تطبيقهامعايير المسح لم يدضعوف بأف من األسر المهمشة )األخداـ(  المستجوبين .أخرل
 صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةاتيجية أف استر ضعلى ىذا النحو، كاف تصورىم  .للحصوؿ ضعلى المساضعدة ينمؤىل واكونيس جميع أفراد ىذه الفئة

 .كانت مجحفة في حقهم
فقرىم، لنظرا  التحويبلت النقدية وفاالختيار متحيزة، كرغم أف بعض المستفيدين تستحقك ستهداؼ الا أف ضعملية بينستجو كرأل الكثير من الم

 وف.المستفيدين ال "تستحقمنالكثير  لكن ىناؾ
أكثر ك أكثر تعليما  في تعز لمجتمعا ربما ألف زبيد، ربما نتيجة أكثر منها في ستهداؼالا سو   حوؿ وؾفي تعز، كاف ىناؾ المزيد من الشك

 .نشاطا
 ." ينالماؿ لتسجيل غير الفقيرة، بينما يتم ترؾ الفقرا  غير مسجل كاأخذ منهأ: 011من الخطأ " 
 .":011مسجلين في البرنامج، كنحن نعرفهم غير فقرا  ال يستحقوف كىم  شخاصأ ىناؾ "
 تلجنة المسح إلى منطقة القاىرة، حيث سجل تكذىب 2118تم تسجيل الناس الذين ليسوا فقرا  في ضعاـ ، المبليين !نعم "

 ."فقطحالة  911بينما المستحقين ، حالة 2511
ى البداية فتم تسجيلو، بأنو خطي  توجيوالبرنامج كذىبت إلى المجلس المحلي كأضعطوني  لظمو إلىرفض طلبي معاؽ كتم ابني  "

 ."قبلوهكلكن في النهاية  يوجو تلا ارفض ىذ تم
يمكن إسقاط  كأنوجيدا  همننا نعرفإ .ركاتب أضعطواك  همالمعلمين ضعلى سبيل المثاؿ تم تسجيل ،حوؿ أسما  متكررة يتأنا اشتكى" 

 .("ناث بالغات، تعزإ، )مجموضعة نقاش برنامجالأسمائهم من 
 مسئوؿإلى  نقاؿ البعض من أنها قد اتخذت شكواىك حوؿ مشاكل االختيار؛  نفي شكواى يعبرفعز في ت نسا ىذه االقتباسات توضح أف ال

 .ضعلى مستول المنطقة  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية
المجتمع،  قادةفي زبيد، كافق بعض الناس مع نظاـ اختيار المستفيدين برئاسة . فستهداؼالكمع ذلك، لم تكن جميع التصورات سلبية ضعن ا

ىو  ما سيأتي أدناهكمع ذلك  .تمكنوا من إجرا  تحديد دقيق إلى حد مايالمزيد ضعنهم ك  وفيعرفللمجتمع التقليديين  أف القادة كفشعر ي مألنه
أكثر مصداقية في زبيد، نظرا ربما  مالقادة المحليين لديه لهم.قرب األالناس  كفختار الذين يضعن قادة المجتمع  ىذه اآلرا ضعلى النقيض من 

 .مجتمع أصغر )كأقل تسييسا( زبيد ستول السكاف من التعليم بالمقارنة مع تعز، كلكن أياا ألفتدني مل
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 حجم المبالغ المحولة
خيرية بدال من  مساضعداتصغيرة كرأيت بشكل ضعاـ ضعلى أنها  المحولة أحجاـ المبالغالمستفيدين تعتبر  من المستفيدين كغير معظم المجيبين

، كلكن أقل كضوحا حوؿ لماذا مختلف لاير( 02،111-6  )ضعادة يستلمونو المبلغ الذمف ضعلى بينة من حجم ستحقاؽ، كاف المشاركو الا
 .مختلفة يستلموف مبالغالناس 

 م.أكثر من غيرى وفتلقىيلماذا بعض المستلمين  وايفهم لممن جهة، المستفيدين  التحويبلت.ىناؾ بعض المفاىيم الخاطئة ضعن حجم 
 للخصم تعرض الحواالتمنخفاا بسبب  يعتبر وف ضعليوحصليالمبلغ الذم  وقعين أفالم بلاؿ بعض المشاركين في كباإلضافة إلى ذلك، ق
ضافي من ضعدـ اليقين أف بعض اإلمصدر الككاف  .دكالر 011فترض أف يكوف المبلغ الحقيقي ي أف، ككانوا مقتنعين خبلؿ ضعملية التحويل

بالتفصيل  وضحي 9الباب  .أخرل، كلكنها ليست قادرة ضعلى التمييز بينها تحويبلت برامجضعلى إضعانات إضافية من  فو لحصيالمستفيدين 
 .منخفاة جدا التحويبلت النقدية باضعتبارىا اآلثار المترتبة ضعلى المستفيدين من

 
 تسجيلال

ضعاقل لذىاب من خبلؿ ا ضعليك يتم تسجيلكضعدة أشخاص في زبيد أنو من أجل أف  ذكركا .ىناؾ معلومات غير كافية ضعن آليات التسجيل
أكثر شفافية،  حتى أصبحتحسين االستهداؼ تم ، ضعندما 2118كاف ىذا ىو الحاؿ حتى ضعاـ  ،الرضعاية االجتماضعية لصندكؽكفقا  الحارة.

لها إلى يتم إرسا كمن ثم، ةأخصائي اجتماضعي من األسر المهتم هاجمعيقـو بمعلومات ة كضعبر ربمج يةنهجمختيار من خبلؿ الكاآلف يتم ذلك ا
 .المستول المركزم لبلختيار

تقييم األىلية يتطلب من مقدـ الطلب تقديم الوثائق لك  مطولة كبيركقراطيةبأنها ضعملية  كاف ينظر إلى ضعملية التقدـ للحصوؿ ضعلى المساضعدة
كتكاليف مالية ستغرؽ كقتا طويبل ي األمر الذمالموت كالوالدة كاإلضعاقة(،  )مثل شهادات ولديمتوفرة كن تالتي في كثير من األحياف لم 

ىذه الوثائق ليست سول إجرا  شكلي، أف كرأل المشاركوف  .مييناألك  ا فقر ال صعوبة ضعلىأكثر  كىي حتى، ىذه الوثائقللحصوؿ ضعلى 
تصاالت ن لهم الذيا اكمع ذلك، كاف بعض الناس  تكوف مرفقة بالطلب.اذا لم   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كيمكن تجاىلها من قبل العامل

أف ك  كباإلضافة إلى ذلك فإف معايير اإلدراج ليست كاضحة ،الحصوؿ ضعلى ىذه الوثائق بسهولة حتى لو كانوا غير مؤىلينمن  جيدة يتمكنوف
 .العملية تتممحليا ال يعرؼ كيف   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مركزيا كبالتالي فإفىو قرار تخصيص الماؿ 

صندكؽ الرضعاية  ، مدير برنامجمدلي رئيسي للمعلوماتصعب ) أمرتسجيل التسجيل كإضعادة اللكن ستبعاد أمر سهل، ك " اال
 .("، تعز االجتماضعية

ىذا يمثل . قادة المجتمع المحليمن قبل قر يك  يعملالبد من الذم طلب المساضعدة  كيعنيالطلب،  ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكيستند 
 ضعن كسائللديهم المعرفة  كليستبرنامج ال جهبلن ضعن، مثل األخداـ كالمعوقين الذين ىم أكثر ةوصمم الذك تحديا للجماضعات األكثر ضعفا ك 

زاؿ ىناؾ ضعدد قليل جدا من األضعاا  ي، ال ات جديدةكبمجرد تقديم طلب يكوف لدل القادة المحليين معرفة بهم،ل، كأياا قد ال يسجالت
 بدالن من ضعلى حاالت الطوارئ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لتحويبلتن، مع كضع أكثر إلى قائمة المستفيدي مإضافتهالذين تمت الجدد 

 .البرنامج العادم
سوا  من كاستخدامها،  امحتوياتهحوؿ نجاح ضعملية التسجيل، ىناؾ القليل جدا من الوضعي  ندضع تعريفيةضعلى الرغم من أف البرنامج يوفر بطاقة 

لهم شرح ي كال يوجد من ينأمي واكونيحقيقة أف المستفيدين كثيرا ما  ىوسوأ  كما يجعل األمر أكثر ،المستفيدين في أكساطالحكومة أك  قبل 
في زبيد نظرا للقيود  ةخاص تتحديامن الكاحد  وا.تسجيل كلكن لم يتمكنالكقاؿ العديد من المجيبين أنهم حاكلوا  .البطاقة ماموف ىذه

بالنسبة  ان صعب األمرللوصوؿ إلى الشخص الذم يسجل المستفيدين المحتملين، مما يجعل د كسيلة منفصلة للنسا  و كج ضعدـاالجتماضعية ىو 
 .نله

استبعاد  تم، 2118مسح ضعاـ لنتيجة  وها المستفيدين، ىو أنلهجي كلمعلومات ل الرئيسيينالمدلين كمن القاايا الرئيسية التي أشار إليها 
شبح المستفيد '( أك مشاكل أخرل، ال ')من البرنامج بسبب أسما  كىمية ( ينالسابق ينمستفيدمن المليوف  0شخص )من  251،111

رصدت لو أك لو خطط مكمع ذلك، كاف الدافع كرا  ىذا القرار سياسيا كليس  ،ضعاا  جدد ضعلى قائمة المستفيدينكأ 511،111أدرجت 



 

52 
 

الحصوؿ ضعلى المزيد ال يتم ة كليس من المرجح أف سول دفعة كاحد ستلمالمستفيدين حتى اآلف لم ت من الجديدةالفئة ميزانية، لذلك ىذه 
 .وفتوقعي وفزاليال  مضعلى الرغم من أنه في المدل القصير

صندكؽ الرضعاية  لتحويبلت كجز  من حالة الطوارئ  مألنو تم تسجيلهاما مرة كاحدة فقط  استلم التحويلضعبلكة ضعلى ذلك، البعض اآلخر 
ليست لديهم كسيلة لمعرفة ك أم معلومات  واعطيلم  مكما أنه ،قائمةالمن الغوا كبعد ذلك  2118في ضعاـ  مأك ألنو تم تسجيله االجتماضعية
 التحويل.ؿ و وصلستمر مفي انتظار  كما يزالواكضعهم 

ضعاما  32من مكتب البريد مرة كاحدة فقط ")تاريخ حياة،   لاير8111 استلمتقبل نحو ضعامين ك  التحويبلت النقدية بدأ برنامج" 
 (".مستفيد، زبيد من الذكور،

شارؾ أم امرأة في جمع لم ت، 2118في زبيد أنو خبلؿ مسح ضعاـ  مجموضعة نقاش مثيرة لبلىتماـ من قبل النسا  فيالشكول ال تككان
 كاف الوضع مختلفا في تعز، أكال .تحدث إلى الرجاؿفى ال، لذلك لم يكن لديهم الخصوصية، كأنهم شعركا بعدـ االرتياح ألسريةالمعلومات ا

يعني أف ىناؾ نسا  ضعامبلت في ك مشاركة ك ر أقل، كأياا ألف المرأة في القول العاملة أكثر نشاطا و ذكالألف مشكلة النسا  مع العدادين 
ال ك ىؤال  النسا  ال يذىبن إلى الميداف أف تسجيل األضعاا  الجدد المحتملين )ضعلى الرغم من يقمن بك   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مكتب
 (.اتخاذ أم نوع من القرارات في المكتب في نتشارك

من خبلؿ األخصائيين  تتمضعملية اختيار المستفيدين أصبحت ( 2118الجديد )ما بعد  أف ،صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كفقا لاباط
الها إلى مجلس إرسيتم يعني أنهم يتلقوف حاليا طلبات من المستفيدين أنفسهم أك من خبلؿ شخص موثوؽ بو، مع قائمة ك االجتماضعيين 

ذلك كلضعدد المحتاجين،  كي تلبيالموارد محدكدة للغاية  من أف اباط الكمع ذلك، اشتكى  م. القادملمسح اإلدارة ليتم تامينها في ا
 .ؤلفرادلكاف من الاركرم إيجاد كسيلة بديلة الختيار أفال  أنو كاشعر  ،كختيار ال يعكس الواقعالاف

 
  تسليمالآلية 

حصل معظم  .ضعلى نطاؽ كاسع، كال سيما في زبيد للتحويبلت النقدية صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةأف آلية تسليم ككانت الشكاكل بش
 الرئيسيين المدلين ، كرغم أف بعضالبريدتب اضعن طريق مك التحويبلت النقديةضعلى  وقعينالم بلالمستفيدين الذين تمت مقابلتهم في ك

 .ةغير مريح أنهاضعن طريق البنك، كالتي كجدت  التحوبل يستلموفالمستفيدين  منقليل أف ضعن  والمعلومات في تعز تحدثل
 الى مؤثربشكل  مديؤ خر شهر ضعلى األقل، مما نو يتأكل ثبلثة أشهر، كلكن من المسلم بو ضعموما أ  بلغكمن المفترض أف يتم تسليم الم

يجب أف يصل  أف التحويل كافكر يالناس أف العديد من  إلى االتصاالت مبلئمةكفي الوقت نفسو، أدل ضعدـ  حجم المبلغ.انخفاض سنوم في 
لجمع الماؿ  وفذىبيفي الشهر الثالث  االستبلـأياا، كالناس الذين يتوقعوف  بأنها ال تقـو بأم تغيير.شعور ىناؾ ضعلى أساس شهرم، كبالتالي 

من لمدة ستة أشهر،  المبلغ ستبلـال واذىبيض الناس لم أف بع لتقاريرمن ناحية أخرل، أفادت ا .تكبد التكاليف المباشرة كغير المباشرةك 
كاحدة من  كافقدأنهم كل ثبلثة أشهر(، كلكن بعد ذلك في الواقع   مواصبلت)كشكل من أشكاؿ االدخار كتجنب تكاليف ال نموأف ت أجل

 .فعوضح بالتفصيل خصائص ضعملية الدتيتم تقديم معلومات للمستفيدين لم مرة أخرل،  .لحواالتضعمليات ا
القدرة ضعلى كضعدـ الاعيفة )مثل كبار السن كذكم االحتياجات الخاصة( الحاالت المستجيبين بشأف من مخاكؼ  تر ي، أثوقعينالم بلفي ك

تمثل  مواصبلتتكاليف ال التوضيح ضعلى أفتم  .بعض الناس ال تفعل ذلك ألى أف يؤدم، مما الحواالت الستبلـاالنتقاؿ إلى كسط المدينة 
 .حوالةحد من حجم االستفادة من الت، ك وقعينالم بلمشكلة في ك

بسهولة.  ن الحصوؿ ضعليهاتمكنوا مبالقرب من مكتب البريد ي ساكنالذم أف بعض النسا  في زبيد  ت، قالالتحويلمن حيث نقطة تسليم 
ما أم ، ألف لاير 4-3من  تصل السفر من خارج زبيد إلى مكتب البريد يمكن اف ضعلىالمسافة متغير مهم، ألف التكاليف المترتبة ضعلى ف

كاف من الخطورة بالنسبة للمرأة أف تذىب إلى مكتب البريد لجمع الماؿ، لذلك   2100في تعز، نتيجة لصراضعات  الحوالة.يقرب من ثلث 
 .أكثر حرية في التحرؾبيرسلوف ضعادة رجل، كاآلف الوضع أفال كيشعركف 

ضعملية الدفع أف ضعاـ بشكل شعر المشاركين في زبيد يكنتيجة لذلك  ،كتب البريد في زبيدكانت ىناؾ تعليقات سلبية كثيرة ضعن التسليم في م
 .هكن جيدتلم 
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ضعاما من الذكور،   25، )مقابلة معمقة" تنتظر تحت الشمس كنحن، كىناؾ قائمة انتظار طويلة كمتعبة مزدحممكتب البريد " 
 .(زبيد
 تحديدضعلى كجو الخصوص تم  حوالة،ال تسليم يـوبريد كالقادة المحليين خبلؿ المعاملة من قبل موظفي مكتب المن سو   ىناؾ شكاكل

 رسـو ضعشوائية في دفعبأخذ كاتهموا أياا  ،المستفيدين بكرامة كال يعاملوفمشاكل  وفيسبب اساس أنهماثنين من ضعماؿ مكتب البريد ضعلى 
، لذلك ىناؾ بعض التفاؤؿ بالفعلحدث ما ىذا، ك توقيفهمطلب بية السلطات المحلإلى قياـ  تجدا قد أد ةملحوظالىذه المشكلة الحواالت. 

 .بشكل سريع أك بطي بشأف حل مشاكل محددة 
ياـ الدفع: في كقت الدفع، تشكل أالناس ضعن الظركؼ خبلؿ من  كلشكاىناؾ في مكتب البريد في زبيد،  يةباإلضافة إلى مشاكل اإلنسان

كخاصة لكبار السن  ان قاسي األمر كالناس أياا ال تستطيع الوصوؿ إلى المياه، مما يجعل مكتب كضعادة في الشمس،الطوابير طويلة أماـ 
خارج المنزؿ لفترة طويلة، كالوقوؼ في الشمس جنبا إلى جنب مع  ينبقييجب أف  نكما كجدت النسا  ىذه العملية صعبة، ألنه ،كالمعوقين

 .في يـو منفصل للرجاؿ التحويلتحدث النسا  ضعن الرغبة في الحصوؿ ضعلى ك  (.مثل دكرات المياه)الرجل، مع ضعدـ كجود مرافق منفصلة 
)الزكج / االبن(، كخاصة  بلغالم ستبلـإرساؿ شخص آخر ال ان ألىحيانأ لجأفيأنهن  بعض النسا  ذكرت، الستبلـا لصعوباتاا، نظرا أي

 .الرفضبمعقدة كغالبا ما تنتهي  طلب اجرا اتآخر الستبلـ التحويل يتشخص توكيل ، كلكن ضعملية مرياةمشغولة أك  تكوفضعندما 
عمل بشكل صحيح، كأنو ينبغي كضع ضعملية تنافسية تال  البريدآلية مكتب  يشعركف بأفأياا  المجتمعكقادة  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةضباط 

اشتكوا للسلطات في محافظة  كقاؿ مسؤكلوف محليوف انهم .أفالبشكل  بالتحويل قـويمكن أف ي من الذمباستخداـ البنوؾ، لمعرفة 
أنو لم  أدركوا ممكتب في زبيد، ضعلى الرغم من أنهال مديرتغيير  تمكنوا منصنعا  في البداية ك لم يتغير شيئ، كلكن بعد الكثير من الاغط 

ض ىذه التحديات طريقة كاحدة لحل بعىناؾ ك  .الذين كانوا يسببوف المتاضعب كسو  معاملة المستفيدينىم كلكن الموظفين  المديريكن 
 .الى مثل ىذا اإلجرا  كار يلم يش ينالمحلي نمنفذيالإضافية في مكتب البريد في يـو التوزيع؛  كوادرتمثل في توظيف  ت

حل ىذه نالفساد، كنحن نوع من  هعتبر نالذم ك ، التسهيبلتك  مواصبلتمبلغ معين لل وفدفعيفي الماضي، كاف المستفيدين  "
، ضعاو المجلس المحلي، )مدلي رئيسي للمعلومات ع المستفيدين باستخداـ مكبرات الصوتالمشكلة ضعن طريق إببلغ جمي

 (".زبيد
معاملة  سيامن وأن البريدكاف االتفاؽ األصلي مع مكتب أنو  ضعلى الصعيدين الوطني كالمحلي،   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كفقا لمقاببلت مع

 .العملي، ىذا ال يحدث واقعفي ال .لمناطق النائية من أجل الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعفاتوزيع ضعلى االالمركزية ينفذ لمستفيدين ك لجيدة 
فقط في  كأصبح التسليم تعملعد تلية لم ىذه اآلبداية )للتقليل من الرحبلت الطويلة(، كلكن التوزيع مرتين في الالمركزية نفذكا في زبيد، 

 .السن أك أنو من الصعب للغاية بالنسبة لهم للوصوؿ إلى الماؿدفع للفقرا  ككبار يتم الىذا يعني ال  مركز.ال
صندكؽ الرضعاية  توزع ضعلى جميع القرل من خبلؿ خريطة تسليم بالتنسيق معبال كقاـ: 2فائدة بنسبة  البريدتم التعاقد مع مكتب  "

نفسها، األمر  المديريةمكتب بريد من خبلؿ  حيث أصبحتوزيع ال و فىغير سياست ، إال أف المكتبكالمجلس المحلي  االجتماضعية
، مدلي رئيسي للمعلوماتضعلى المستفيدين كيسبب لهم تكاليف النقل كفترات االنتظار الطويلة ") ة بمكافبو الذم يجعل من الصع

 (".، زبيدصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمنسق فرع 
كزارة المالية، كالتي   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من جانب كل من مشاكل ضعلى المستول الوطني، وسبب لمبالغالتأخير في تحويل اإلى أف كينظر 

 .المدفوضعات ضعلى نحو فعاؿ ال تديرينظر إليها ضعلى أنها 
صندكؽ  البريد مكتبكل من  ةألى أف ضعماؿفاأض ،مبالغ صغيرةالىناؾ تأخير في الدفع ك  .المستفيدكف ىم أقل كضعيا بحقوقهم" 

 .("، ذكر، زبيديمجتمع قائد، مدلي رئيسي للمعلوماتأم احتراـ ")بالمستفيدين  ال يعاملوف  الرضعاية االجتماضعية
كمع  ،بنك األمل االستبلـ ضعبرجديدة بدأت تتم الحاالت أف الفي حين  البريدضعن طريق مكتب  تستلمفي تعز، ال تزاؿ الحاالت القديمة 

كيوجد  المبلغإلى السفر لمسافات طويلة للحصوؿ ضعلى  وفاجتحيذلك فإف النظاـ ال يعمل بشكل فعاؿ حتى اآلف، كذلك ألف بعض الناس 
 .لدل البنك فركع قليلة تقع في المراكز الحارية
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في ىذه الحالة، الشخص المسؤكؿ  .توزيعالجدكؿ ل كفقان  التسليم تمال يك  البريدتحديات مثل التأخير من قبل مكتب " توجد 
نيابة  من يستلمفي بعض األحياف الناس من ذكم االحتياجات الخاصة بحاجة إلى أياا،  .سلطة البريد قبليحتاج إلى استبدالو من 

 (".، ضعاو المجلس المحلي، زبيدمدلي رئيسي للمعلوماتتأخير ')الضعنهم، كالتي تتطلب الكثير من األكراؽ ك 
 

 تنفيذ التي تواجو الخدمات التكميليةالقيود 
ى بعض خدمات الدضعم للمستفيدين بما في ذلك اإلضعفا  من الرسـو ضعلصوؿ حال شملت صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةخدمات من المفترض أف 

، األسر المستفيدة مناألدكية في المستشفيات الحكومية، كالحصوؿ ضعلى التمويل األصغر كالتدريب للشباب  يةمجانك المدرسية كالصحية، 
ضمن  مذكور التكميليةالخدمات الحصوؿ ضعلى تلك  مسألةدأ، من حيث المب بلؿ ذلك.استغ كال يتم ةنادر  ة ضعن ىذا األمرمعرفال كلكن

لعديد من لهذا، ال سيما في زبيد، كيرجع ذلك جزئيا بالمستفيدين ضعلى ضعلم ما يكوف ، كلكن نادرا صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بطاقة محتويات
 .حوؿ ما يمكن الوصوؿ إليو ينالمحلي نمنفذيقبل الن كجود التوضعية مضعدـ بطاقة، كلكن أياا بسبب ال حتويواألميين ك ال يمكن قرا ة ما ت

ضعلى الخدمات الصحية كالتعليم مجانا، كلكن لم يتم  فو لأنو ينبغي أف يحص يعلموفأكثر المستفيدين في تعز قادركف ضعلى قرا ة البطاقات ك 
 .خداعبال كفهذه الخدمات كبالتالي يشعر بتزكيدىم 

، التزامها بتقديم الخدمات مجانا تقدرالمدارس كالمراكز الصحية ضعادة ال أف  وقعينالم بلفي ك بينستجو كباإلضافة إلى ذلك، كفقا ألبرز الم
المعلومات من  وفتلقيضعندما  حليينالم  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةضعلى الرغم من أف ىذه المعلومات من المفترض أف تنشر من قبل موظفي 

ر ىذه الخدمات ضعلى المستول المركزم(، كيبدك أف المعلومات غير كاملة كال تتدفق إلى ال تزاؿ تدا أنوكما ) الرئيسي للصندكؽ مقرال
ذكر أنو استخداـ االئتماف من  29 في تعز النقاش الجماضعي في ينالمستفيد الذكور المشاركمن كاحدة فقط  شخص في الواقع .المستفيدين
حوؿ كيف من قبل المنفذين لمعلومات لىناؾ أياا ندرة  .الذم يرل أنو مفيد، صندكؽ الرضعاية االجتماضعية من خبلؿ كالذم استلموبنك األمل 

 .أخرل شبكة الخدمات االجتماضعيةمع برامج  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةدمج برنامج  يحصلوا ضعلىن أف يلمستفيدليمكن 
الخدمات. إذا كاف ىناؾ أدكية مجانية، توفير الخدمات الصحية المجانية كالتعليم ك  ةاقترحنا ىذا ككاف لدينا البطاقة التي ذكر " 

مدلي ضعفا  ")اإل المديرية سيتم تنفيذمن مدير  كضعند كجود توجيهاتالناس ال يدركوف محتويات البطاقة  ،كخاصة لمرضى السكر
 (".، أنثى، زبيديشباب قائد، رئيسي للمعلومات

 
 تنفذ محليان التي التنسيق بين برامج الحماية االجتماضعية 

البحث، كال سيما  يمعتجمضعف التنسيق بين منفذين برامج الحماية االجتماضعية التي يجرم تنفيذىا في  نتج ضعنالرئيسي التي  كاف التحدم
تلقي الفوائد األخرل، بالنظر إلى أف المنظمات األخرل   صندكؽ الرضعاية االجتماضعية في قاضعدة بياناتالمسجلين لناس ل يمكن .في زبيد

نوع ما  أنهم ال يعرفوفالمستفيدين الذين تلقوا المزيد من الماؿ  ذكر .معلوماتالتفتقر إلى  هاكلكن ،ساس لبلستهداؼستخدـ ىذه القوائم كأت
صندكؽ الرضعاية  ىذا يشير إلى كجود نقص في التنسيق بين. قد يحصلوف ضعليها كألم غرض كما الذم كف منهاستفدلتي يمج ااالبر  ىذه

 .لمستفيدينمع اككذلك التأكيد ضعلى مسألة ضعف التواصل كغيرىا من المنظمات،   االجتماضعية
ستخدـ ت السكاف المستهدفة، كما أنهانفس لأككسفاـ )كما ىو موضح أضعبله،  ة منطك شر م تحويبلت نقديةضعلى سبيل المثاؿ، يتم توزيع 

غير  ةر يصغال، خاصة كأف المنظمات ـ أفالانظ يبني، كلكن ال يوجد تنسيق حقيقي يمكن أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية  قاضعدة بيانات
 .االستفادة منها  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةيمكن ؿ ةبتكر مبيجابية إبرامج  قدمتالحكومية 

دضعم أككسفاـ، كلكن من ىو األفال من حيث االستمرارية، كلكنها محدكدة مقارنة مع مبلغ الدضعم  التحويبلت النقديةبرنامج " 
أم نوع من  ألى االحتياجمع ضعدـ  توزيعتنظيم أفال أثنا  ال لديهاأككسفاـ (، ل )ثبلث مرات فقطأككسفاـ ليس ضعلى المدل الطوي

 
 

32
. ضعمومان من السهل الحصوؿ ضعلى قرض من البنك باستخداـ بطاقة الصندكؽ، لكن الناس يفالوف منح قركض بامانة كرت صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةىذا المستجوب ذكر أنو سمع ضعن أف البنك ي    

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

 
 ج صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةبرنامقيود الموارد كالقدرات لمنفذم 

لقاا  ضعدـ تحفزىم إلى  تقودللموارد، كالتي  مىو افتقارىك  ،ضعلى المستول المحلي الصندكؽ موظفيل يةتنفيذالقدرة الثمة تحد رئيسي في 
من بين  مواصبلتلتكاليف الدارية أك معدات أك دضعم إكليس لديهم ميزانية لهم دفع ي دقيق ضعلى االختيار: أنو بالكادتالفى بعض الوقت 

 ب إلى الميداف للمساضعدة في ضعملية االختيار.اذىالغيرىا من القيود، لذلك ال يسعهم 
قدـ شيئ كما أنو اليموظفين غير مؤىلين.  كجود سو  التخطيط ك باإلضافة إلى ضعلى مستول أضعلى،  ةعدـ كفاية الميزانيكيرتبط ىذا إلى قاايا  

لشبكات االستثمار في ىذا منخفض للغاية )بما في ذلك مقارنة مع البرامج األخرل  - ؽالصندك بنا  القدرات لموظفين  نحويذكر 
 مستول القدرات.في كقد أدل ذلك إلى انخفاض الاماناالجتماضعي، 

)مدلي رئيسي  من المستفيدين  ألخذجبرىم ضعلى اتميزانية تشغيل لدضعم األنشطة الميدانية  ضعدـ كجودصغيرة ك الركاتب " ال
 ، ذكر، زبيد(. يمجتمع قائد، للمعلومات

الفساد بكوف مرتبطة ي، كحقيقة يقاؿ أف تعزيز الموظفين الصندكؽع ك لفر الصبلحيات ة يمنفذم البرامج تشمل محدكدلتحديات إضافية 
 بدال من األدا . لوصوؿكا
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 ٔرأثٛش خٔانزصٕساد زٕل لًٛ د انُمذٚخانزسٕٚالاعزخذاو  11
 ٚخ االخزًبػٛخصُذٔق انشػب

 
، ٔكزنك حصٕساث انًسخجٛبٍٛ حٕل لًٛت انخحٕٚالث انُمذٚتًضٚذ يٍ انخفبصٛم انشدٔد بشأٌ اسخخذاو ب ببةْزا ان ٕضحٚ

ٔأثشِ عهٗ األفشاد ٔاألسش ٔانًجخًعبث انًحهٛت انخحٕٚم  

 

 خانُمذٚ انزسٕٚالد اعزخذاو  11.1

 

الذم الشخص ضعادة مع  يتفقرب األسرة الذم بمن ىو يتأثر ضعموما  تماضعيةصندكؽ الرضعاية االجالمقدـ من قبل  التحويل النقدم استخداـ
القليل كمع ذلك، فإف  .صانع القرار الرئيسيىي ضعادة  تكوف، مطلقة، أرملة(، لجدةإذا كاف رب األسرة ىو امرأة )األـ، ا .يحصل ضعلى النقد

معظم الرجاؿ إلى أف لدينا أدلة تشير  .استخداـ النقد طريقة فك قرر يفي معظم الحاالت الرجاؿ ىم أرباب األسر، ك  .سرأ يرأسنالنسا  من 
إلنفاؽ افي األسر التي ترأسها نسا  يميل  .جبات الطعاـ الخاصة أك حتى القاتبعض ك و لتغطية نفقات معينة، مثل سداد الديوف ك ونستخدمي

كىكذا  .أكلويات اإلنفاؽ مختلفةتكوف لذلك  ،طفاؿخاصة األ -احتياجات كأكلويات جميع أفراد األسرة  نحو توجهان إلى أف يكوف أكثر 
لؤلغذية، رمااف، كاألدكية كالتعليم كالمياه كالكهربا ، كما ىو موضح بالتفصيل  لمبلغا نستخدمي نانه هنقابلتالذم تمت منسا  ال تقال

يعني كجود اتجاه بين المنظمات النقدية مما  التحويبلت  ماشى مع األدلة كالممارسات الدكلية فيتتئلنفاؽ لنماط المختلفة األىذه  .أدناه
جديد، ك، في ال التحويبلت النقدية لبرامج اتالرئيسي اتالمتلقي ناإلناث ىأف تكوف الدكلية غير الحكومية كالجهات المانحة لاماف 

ليست ىذه ىي الحاؿ بالنسبة  .الماؿ كليس الرجاؿ لبأخرل لج امرأةحار، فإنها تحتاج إلى تعيين تيمكن للمرأة أف ال الحاالت التي 
 .صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةل

ىذا ألنو كما ىو  ،من قبل الشباب، ضعلى الرغم من تركيز ىذه الدراسة ضعلى ىذه المجموضعة التحويلاستخداـ لم يتطرؽ إلى التحليل أضعبله 
من  نكاألصحا  كانوا المستفيد الرئيسيعازبين الفئة ضعيفة، لذلك لم نجد أم من الشباب كستهدؼ الشباب  ي لمموضح في المقاطع السابقة 

 يكونواقرارات بشأف استخداـ الموارد، أك  كفتخذيال  مالشباب الذين يستفيدكف ىم إما جز  من األسرة حيث أنه التحويل النقدم.ضعملية 
كمع ذلك، ككما ذكر من  .أرباب األسرط استخداـ األمواؿ ىي مماثلة لتلك التي من الكبار انمأفي ىذه الحالة تكوف سر، ك أأنفسهم أرباب 

لهذا  التحويل النقدمستخداـ بعض يكبالتالي  -كال سيما التعليم  - التي تعتبر مهمة للشباب ىي بعض األسرلأكلويات النفقات  أف قبل
 .الغرض

للحجم نظرا .بالالقركض الصغيرة شرا  السلع كالخدمات كسداد التحويل النقدم فيها:ىناؾ نوضعاف رئيسياف من النفقات التي يتم استخداـ 
بالتأكيد  للتحويل ضعلى أنوينظر أنو النفقات صغيرة كال نلعب دكرا رئيسيا في رفاىية أفراد األسرة، ضعلى الرغم من  تعتبر، الصغير لمبلغ التحويل

 .مفيد
 شرا  السلع كالخدمات األساسية

في زبيد، قاؿ غالبية . لتي تعكس االحتياجات األكثر إلحاحا في كل مكافالموقعين، كا بينكاف ىناؾ فرؽ كاضح جدا في استخداـ األمواؿ 
)كيعني  ستخدـ لدفع تكاليف الكهربا  كالما  التي ىي من األكلويات، نظرا للحرارةيالماؿ أف  ين، بما في ذلك الرجاؿ كالنسا جوبالمست
ىو السبيل الوحيد  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أفالمستفيدين كر ذ ، ك كضعليهم دفع ذلك بانتظاـ حاال(. ؤلفقرل اتلخدملأنها تمثل دضعم  ذلك

 .ستخدـ لشرا  بعض المواد الغذائيةكير من الماؿ يشي  يس يتوفرفي بعض الحاالت أنو  المستجوبينذكر النفقات. ك   مثل ىذه لتحمل
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)مقابلة  إرساؿ أطفالنا إلى المدرسة نايمكنلم يكن لدينا ىذا الدضعم ال  لواألثر اإليجابي ىو أنو يساضعدنا ضعلى شرا  الطعاـ، ك  "
 (".مستفيد، تعز ،ضعاما  51، معمفة
ضعلى  ان كثاني أكالن، الماؿ إلرساؿ أطفالهم إلى المدرسة نستخدمي نهالمستجوبات ذكرف أن معظم .سداد الفواتير المستجيبين في تعز، لم يذكر

 كفشعر يأياا  واالبقالة كدفع اإليجار، ككانمن ىا في شرا  مواد ك التي تكبدالغذا  لؤلسرة؛ كتحدث الرجاؿ بصفة رئيسية ضعن سداد القركض 
كقاؿ المستجيبين الذكور  .لرسـو المدرسيةلحد ما، كلكن ليس إلى بالقلق إزا  التكاليف ذات الصلة بالصحة كبعض التجهيزات المدرسية 

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

 .اىاةى تكاليفها البماؿ لتغطية تكاليف الرضعاية الصحية، كالتي ينظر ضعادة إللىذ ا
 .من أكركبا إلى طبلب المدارس  لاير6111 باإلضافة إلىمن ىايل سعيد خبلؿ شهر رمااف، لاير  8،111بمبلغ دضعم  ىناؾ “

 قدـكي ،ىا لتلبية احتياجاتهم األساسيةو ستخدمأف يىو أفال ألف الناس يمكن  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لكن الدضعم النقدم من
، حجمونظرا ل، يوما من المواد الغذائية 05-01محدد من الماؿ كل ثبلثة أشهر كيغطي  مبلغط فق صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

 .("ضعاما رجل كتعز 41حياتي ")تاريخ حياة،  ضعلى يؤثر فذلك المتاح أك ال  كاف التحويلسوا   
 ".اسطوانة الغاز ككيس من الدقيق فقط يتر تشا نيأقسم أن "
 ".دجاج كفاكهةحبة  يتر تشا "
 (".الرئيس السابق لليمن)نأكل الدجاج ضعندما نحصل ضعلى الماؿ، كنحن نصلي من اجل ضعلي ضعبد اهلل صالح نحن  "
 .("، تعزاتناث بالغات، مستفيدأ، )مجموضعة حوار" في القرل كممثلي أخذ األمواؿ من المستفيدين" الماؿ "

 
  دفع الديوف اماف لال

كاماف إلخراج القركض لتسهيل االستهبلؾ في فترات ما بين ىو   ذكرىا  تكررتي ال صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةستخدامات اكاف احد 
بعض  من شرا مبالغ صغيرة من الماؿ كتعطى من قبل المحبلت التجارية أك المبلؾ، كلكنها تمكن المستفيدين ىي معظم القركض  .الدفع

 .ضعلى أساس منتظم هاضعلى دفع ثمن ينقادر  واكونيد التي لن او مال
 .("ضعاما من العمر، تعز 41األرز كالزيت كالسكر ")تاريخ حياة،  مر تشألمحل كأياا لالديوف  صفي" أنا أ

لدفع  ى المستفيدينكمن ثم الاغط ضعلالنقدية  بموضعد تسليم الحواالتضعلى ضعلم يكونوف ين قرضالمف و كهذا أياا تأثير سلبي،  فلكمع ذلك، 
 .ت أخرلطلب من الماؿ لتغطية نفقات، حتى ضعندما يلديهمما 
 

 ضعدـ كفاية المبلغ
جدا؛  ضئيبلن كاف   حجم المبلغأف ب يكإف كاف ىناؾ شعور جماضعحتى ، ان كاف مفيد صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بحث أفال فى اتفق المشاركوف

ظم المشاركين أف في الواقع، اشتكى مع .استخدامو لتلبية بعض المطالب لمود قصيرة األجل كلكنها ليست تحويلية وا منمكنتالمستفيدين ي
يعادؿ بالعملة ما ضعلى مبلغ يحصلوف ستة أشخاص من األسرة  تتكوف :ضعلى سبيل المثاؿ ،المبلغ غير كاؼ لتلبية االحتياجات األساسية

صغر األاألسر  .ىذا يكفي فقط لشرا  ست قطع من الخبز ،في اليـو 1.6(، كىو مبلغ فى الشهر دكالر 09دكالرا في الربع ) 56المحلية 
، كالسلطات المحلية كالجهات برنامج صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كشفت المقاببلت التي أجريت مع منفذم .حصل ضعلى نصف ىذا المبلغت

 ين.محدكد فإنو من الصعب أف يكوف لها تأثير ضعلى مستول األسر/المستفيدالأنو مع مثل ىذا المبلغ  /كالفاضعلين األساسيينالمانحة الرئيسية 
 .محدكدة آثارهأف يعني بالتالي الصغير  المبلغحجم 

ر و شعىو الاألثر السلبي  ،أماـ األطفاؿ تكصور يحسن ىذا ، األثر اإليجابي ىو أنو يمكنك شرا  المواد الغذائية باماف البطاقة "
 .("ضعاما من الذكور، تعز  27، )مقابلة معمقة قركضالبالحرج ألف المبلغ قليل جدا كالناس ينتظركف سداد 
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صغير كأنت ال تستطيع أف تفعل  مبلغاألثر السلبي ىو أنو مجرد  ،المياه كالكهربا دفع فواتير ر اإليجابي ىو أنو يساضعد في األث"
 .("ضعاـ من الذكور، زبيد  25، )مقابلة معمقة هابالكثير 

ضعلى سبيل المثاؿ، تحتاج  ،امجلبرنا فى تسجيلالمن ارتفاع تكاليف ضعملية  وفشتكيألف المستفيدين  ضعلى كجو الخصوصمشكلة تعد ىذه 
شهادة تكاليف؛ أك أف ىناؾ ضركرة للشهادات )ب إال يأتيال أنها مطلقة أك أرملة، كىذا  توضحالنسا  للحصوؿ ضعلى بطاقات ىوية محددة 

كمع ذلك الناس ضعلى  .مجقلل من نسبة المنافع من البرناتالتكاليف  هىذ .شهادة ميبلد(، كالتي يترتب ضعليها تكاليف مباشرة كغير مباشرة كفاة
يوما ما  أنوالواقع أضعلى ك  أف المبلغ فىألنهم يعتقدكف  للتحويل النقدمصغير ال الحجماستعداد لتحمل ىذه التكاليف ضعلى الرغم من 

 .مشكلة ضعدـ كفاية المعلوماتبمرة أخرل  ا يرتبطىذ لمبلغ الحقيقي.ا ىسيحصلوف ضعل
 

 صُذٔق انشػبٚخ االخزًبػٛخ ًخ ٔآثبسلٛ 11.2

ضعلى  التي برزتضعلى المستول الفردم، ضعلى الرغم من بعض المخاكؼ  ةضعادة إيجابي التحويل النقدمنت التصورات حوؿ قيمة كتأثير كا
مستول المجتمع المحلي من حيث التوترات بين المستفيدين كغير المستفيدين، فابل ضعن المحسوبية السياسية الناشئة نتيجة لعملية 

 .لتحويلا
منخفاة للغاية، ال سيما في سياؽ حجم األسرة الكبيرة  التحويل النقدم قيمة أفضعل  ىو االتفاؽككشف بتفصيل أكبر ىنا،  ،ككما ذكر أضعبله
 .محدكدة ضعلى األفراد كاألسر كالمجتمعات المحلية التي ذكرىا أفراد العينة مبلغاآلثار اإليجابية كالسلبية للككانت  ،كارتفاع األسعار

 
 يجابيةاإلثار اآل
 دقةال

)حتى لو صغير( باستمرار  استلم التحويلمعظم المستفيدين ف .موثوقيتهاىو  لصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةقيمة مذكورة باستمرار  أكثر كانت
 ،ضعلى مدار السنةضعليو سيحصلوف الذم مبلغ الماؿ  بحجم ونهم يعرفوفلتخطيط كباكىذا يسمح لهم  ،ضعلى مدل السنوات العديدة الماضية

لمدة شهر أك اثنين )كالذم يعني من الناحية  ىام من أف التحويبلت نفسها ليست دائما في الوقت المناسب، كأحيانا يتم تأخير ضعلى الرغ
الماؿ سوؼ يأتي  المستفيد في غاوف سنة(، كالناس ضعلى ثقة من أف بعض يتحصل ضعليو لماؿ الذميتم تقليل المبلغ اإلجمالي لأنو العملية 

ىذه ىي كاحدة من  .الهامة طلباتأكثر ضعلى كجود ىذا الماؿ لدفع نفقات بعض المت ينعتمدملهم يجعكىذا . جلن يتم قطع البرنامك 
كمع  ،البرنامجبموثوقية ال كفالمستفيدين سيفقد وفالتحديات التي تواجو إدخاؿ معايير التخرج، كالتي ىي غير موجودة حاليا في البرنامج، ك

 .التبعية يؤدم إلىطويلة من الوقت كلفترة د ىذ االضعتماأف ذلك رأل البعض أياا 
تأثير ضعلى  لوالمبلغ لتغطية االحتياجات المنزلية ككذلك الرسـو المدرسية، كنعم  واستخدمأف يالمستفيدين يمكن  أفأضعتقد  "

، كأياا بعض غطي احتياجات المستفيدينيغير كافي كأنو ال  حجم المبلغاألثر السلبي ىو أف  .المدل البعيد ألنو دضعم مستمر
 .("، أنثى، تعزية، ضعاو جمعية شبابمدلي رئيسي للمعلوماتضعلى ىذا الدضعم كضعدـ االنتقاؿ الى تحسين دخلهم ) كاعتمديالناس 

 .مرة كاحدة فقط  لاير05111 أياا من منظمة أككسفاـك من ىايل سعيد خبلؿ شهر رمااف، لاير  2،111ىناؾ دضعم إضافي  "
 .("ضعاما رجل، زبيد 61مستمر )تاريخ حياة،  ألنو دضعمأفال  يةصندكؽ الرضعاية االجتماضعدضعم 

، مع ىذه المدفوضعات 2118بعد ضعاـ  تم الحاقهمفقط، إما ألنو  ةكاحد تحصلوا ضعلى التحويل لمرةأقلية من المستفيدين أف كما لوحظ، 
 كالذين لطوارل  لصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةدكف معرفة في بند ا هم سجلوابعد، أك ألن ةظملم تكوف منت كالتيللمستفيدين « الجديدة»

 وفزاليال  كانهمدكف أم معلومات ضعن ىذه التغيرات،  2100مدفوضعات أقل، كلكن تم تعليق ىذا نتيجة لذلك الصراع في ضعاـ  يستلموف
 .من الناس في المجتمع مالعادية مثل غيرى الصندكؽ مدفوضعات وفتوقعي

 كرامةال
قد أضعطاىم بعض الكرامة ضعن طريق  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إلى أفالمستفيدين من البرنامج ، أشار ئلذالؿلببا بالنظر إلى أف الفقر يعتبر س
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ضعلى المشاركة في المناسبات  ينقادر  بعض األحياف يكونواي فك  ،لعائبلتهم كنهاوفر ي التيتغطية بعض النفقات الصغيرة من هم تمكبن
 .االجتماضعية

الماؿ  .سوؼ تكوف زكجة سعيدة ككل شي  ضعلى ما يراـك ، يحبونكفراد األسرة سوؼ ف أأفالماؿ،  كمعك  تي إلى المنزؿتأضعندما " 
 .("ضعاما مستفيد ذكر، تعز  27، )مقابلة معمقة" ىو المصدر الرئيسي للسعادة

 .من المجتمعها بأنها جز  بأف يعترؼ من  هاأف البرنامج مكنبشعرت أنها في تعز  معاقةضعلى سبيل المثاؿ، قالت امرأة 
 

 الفوائد التي تعود ضعلى المجتمع
ىناؾ  استبلـ التحويبلت النقدية يكوفأنو في يـو  الموقعين بللمعلومات في كل الرئيسيين ذكرىا المدلينكاف كاحدا من اآلثار اإليجابية التي 

لكوف المحبلت التجارية تلذين يماكخرين  آ ألناسللمستفيدين كلكن أياا  فقط ليس ،المزيد من النشاط االقتصادم في المجتمع
 .فوائد تستمر ألسبوعكالنو مجتمع صغير جدا، بما أ  ،الموارد جرضعة منكالخدمات، الذين يحصلوف ضعلى 

مليوف(، كزيادة  61لغذا  كالما  كالكهربا  ، كالحركة االقتصادية )ضخ لأضعتقد أف ىناؾ الكثير من اآلثار اإليجابية، مثل الدفع  "
كضعي يزداد أياا، سوؼ  .ضعلى الدضعم يحصلوفكالمطلقات  ينهمشملامعينة مثل ضعيفة مجموضعات ىناؾ وضعي ك في العمل التط

اد الخطأ كحاالت سو  دز سوؼ يالناس حوؿ حقوقهم، مما يؤدم إلى مزيد من الاغط ضعلى البرنامج، كبمواردىا المحدكدة، 
 (".، فرع زبيدالصندكؽ ، منسقمدلي رئيسي للمعلوماتاالستهداؼ )
 كابعض المشاركين في زبيد ذكر  .ف 'يـو سعيد' أك يـو من االحتفاؿو كييـو الدفع للمعلومات أف ين الرئيسيين دلكبالمثل في تعز، قاؿ الم

 .ضعبلقات أكثر إيجابية كانخفض حدة التوتر بين قادة المجتمعات المحلية كاألسر ىبن تحويل النقدمأياا أف ال
نظرا لمحدكدية الموارد من  ،كوسيلة لدضعم األسر الفقيرة صندكؽ الرضعاية االجتماضعية تسجيل فيلل جتمعيقائد متقدـ يفي الواقع، يمكن أف 

ضعلى قادة المجتمع  كفعتمدي وفزاليال  الصندكؽ موظفيفأف آليات االستهداؼ،  ضعنالوضوح ية محدكد ك  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية موظفي
 .معركفة في المجتمع كاألكثر فقراالإلى تسمية بعض العائبلت  وفميلي ينجيدالقادة المجتمع  برنامج التحويل النقدم.لترشيح بعض األسر ل

القناة الرئيسية  وفصبحيقادة الكنتيجة لذلك، مثل ىذه األنواع من  م،ن قادتهم كزيادة دضعمهضعىذه الممارسات تحسن تصورات المجتمع 
 .كمنظمات الرضعاية االجتماضعية األخرل التي تسعى للوصوؿ إلى دضعم الفقرا ، كالسلطات المحلية صندكؽ الرضعاية االجتماضعية لموظفين

 
 عهٗ يسخٕٖ انًجخًع انًحهٙانمٛبدة  حعضٚضنهبشَبيج فٙ : دٔس غٛش يببشش 4اإلطبس 

 .ضعاما في زبيد 35قادة المجتمع أحد تم نقل األقواؿ التالية من اجتماع مع 
جار في قايتو للحصوؿ ضعلى المساضعدة من  تنوات حين كنت في المجلس المحلي دضعم؛ قبل باع سحتى أصبح قائدلم أكن استخدامها "

مسح الاآلخرين ضعن الحاجة إلى المساضعدة في  قادةالحديث مع ال كاكبدأ الصندكؽ السلطات المحلية إلضعادة تأىيل منزلو، كجا  ممثلو
ضعملت  ،أم مساضعدة كااالناماـ إلى الباحثين في حاؿ أراد كطلب مني حيكل   ضعاقلرشح األمين العاـ للمجلس المحلي  .لتحديد الفقرا 

في زبيد مشابو بالنسبة  كوف الوضعكلويات  األهم لتحديد لكن كاضح يمعهم خبلؿ العملية برمتها، كساضعدتهم في بعض الحاالت ضعندما لم 
 ".لمعظم األسر

 
صندكؽ  حارك  ة صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةفي مساضعد مدكرىبضعتراؼ لئلالمجلس المحلي لقا  مع جميع القادة  أجرلبعد المسح، " 

 قائد مجتمعي،كفجأةأفال  إلى من كاف ريشأف ي الصندكؽ في نهاية الحفل، طلب رئيس المجلس المحلي مدير .أياا الرضعاية االجتماضعية
لي إو رئيس المجلس المحلي وجتضعلى الفور،  اسمي ذكرلمساضعدتهم، ك  ونيعيالذم تم تفال ىو األ الشخص الصندكؽ إلى أف مدير ذكر

منذ ك ، نطقتو الخاصة التي أنا منهافي م قائدكوف أقادة"، كطلب مني أف النت كاحدا من أ"اضعتبارا من اليـو  وقائبل أماـ جميع الناس ضعلى أن
يسمع ضعن ذلك أك يحلم  ككاف البعض منهم لم صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، كجههم لبلناماـ إلىأساضعد العديد من األسر ك أذلك الحين كأنا 
لتعامل مع بعض الصراضعات بين الناس ضعلى الملكية، كالطبلؽ، كما إلى ذلك  افي اآلكنة األخيرة طلب مني مكتب األمن  .أف يكوف مستفيد

 ". ساضعد المنظمات الدكلية التي بدأت تستهدؼ الفقرا  في زبيدأكما طلب مني أف 
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 .أنك تفعل شيئان بتشعر أنك جيد األمر ال ال افإكبيرة جدا، الضعدادىم ألجدا في منطقتنا نظرا ضعلى الرغم من أف العمل مع الفقرا  صعب  "

لبلستمرار في العمل معهم، ضعلى الرغم من أنو   ميعني الكثير بالنسبة لي، كقد تم تحفيز  ا الشعور من االحتراـ من قبل أضعاا  المجتمع الفقر 
كبالتالي أنا أضعمل دائما مع  ،غل لمساضعدة اآلخرين، كأحيانا صعبة جدا لتحديد أفقر األسرتترؾ ضعملك كتشأف تجدا  صعبفي بعض األحياف 

 ." بعض العائبلت نضع لةقليالضعتماد ضعلى معلوماتي إللتجنب اك اآلخرين في المجتمع للتعامل مع مثل ىذه الحاالت 
 

 اآلثار السلبية
 التوترات ضعلى مستول المجتمع المحلي 

أياا،  و.نتلقو كأكلئك الذين ال ي الدضعمآثار سلبية أياا في المجتمع، ال سيما نتيجة الغيرة بين أكلئك الذين يتلقوف ناؾ أـ ىأفادت التقارير 
أفراد أسرىم قد أك انتقاد البرنامج، كالشعور بأنهم  حوؿ، بما في ذلك نشطا  أكثربعض الشباب الذكور في تعز قلقوف من أف يصبحوا 

غ لبأكما  .لشبابا ضعلى لاغطلمن قبل البعض ضعلى أنها أداة سياسية  الذلك كاف ينظر إليه ،وؿ إلى برنامجخطر فقداف الوصيتعرضوف ل
لتقديم أمثلة ضعن   ينكاف الناس سريع (.في الفساد )من خبلؿ خلق المزيد من الفرص واقد ساىم مزيادة التوتر مع قادة يبدك أنهضعن برنامج ال

 .كفالمجتمع فاسدفى صبح مسؤكلين الحكومة كالقادة كالناس أف يفي  سببت صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكيف أف 
واجو نفس الوضع، إلقا  اللـو ضعلى ي، في حين أنو الالدضعم كاآلخر  ىمحدما يتلقى أقد يحدث الصراع حتى بين األصدقا  ضعند  "

لحل ىذا الصراع، فإنهم  .الظركؼ ضعن أصدقائهم الذين يواجهوف نفس صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بعاهم البعض لعدـ إخطار
 وفحصلال ي مكلكنه صندكؽ الرضعاية االجتماضعية، في همحوؿ ضعدـ تسجيل كالعاقل المديريةيشكوف في بعض األحياف إلى مدير 

 .(، الذكور البالغين، زبيدبلت )مقابلة معمقةكحل المشك للشكاكلىذا يعني ضعدـ كجود نظاـ كاضح  ،ضعلى أم رد
، مدلي رئيسي للمعلومات) كاألحزاب نلسياسيلدضعاية كلتسجيل  اوسطا  كغير المستفيدين، كيمكن استخداـ البين  تاقد تحدث التوتر  "

 .("، ذكر، زبيدمجتمعي قائد
 

 األسرة كيةالاغط ضعلى دينامي
 .زكاجاألاآلبا  ضعادة أك  - برنامج سبب بعض التوتر في األسر المستفيدة بين المستفيدين المستهدفين كأكلئك الذين يسيطركف ضعلى األمواؿال

من صراع ضعلى ال، كيمكن أف تؤدم إلى لديو المبلغبقي يقرر من الذم يجب أف يالمستفيد األكؿ من األسرة، فإنو من الصعب أف  ماتإذا 
ىم حتى األـ ضعادة األب( أك )ضعدد قليل من النسا  )النسا  المطلقات خصوصا( رب األسرة  ت، قالوقعينالم بلفي كيكوف صاحب السلطة. 

 يردف بعضبرنامج المن قبل  اتضعلى سبيل المثاؿ، بعض الشابات المطلقات المستهدف  .ستخداـ الماؿأصحاب القرار النهائي في كيفية ا
 .ضعلى المواد المنزلية األخرل األمر باإلنفاؽ ، كلكن نقل ينتهيناألشيا  ألطفالهشرا  بعض رس أك االماؿ لئلنفاؽ ضعلى المد

 
 لحجم الحوالةقيمة ضعدـ كجود 

لذلك ال يؤدم إلى تمكين  - حياة المستفيد إلى األفال قيمة حقيقية التحويل التكوف لو إلى أنوينظر  لمبلغ الحوالة صغيرال إف الحجم
انية كيااؼ إلى ذلك ضعدـ كجود إمك .حقيقي، كالتي كفقا لئلطار المفاىيمي لدينا، ىو كاحد من أىداؼ الحماية االجتماضعية التحويلية

 .الوصوؿ إلى أية خدمات أك برامج تكميلية
 .("، ذكر، زبيدقائد مجتمعي، مدلي رئيسي للمعلوماتيؤدم إلى تمكين الفقرا  ") لنصغير، ف " بما أنو مبلغ

 
 ة ك داضعمةتكميليكبرامج الطلب ضعلى خدمات 

اإلضعفا  من الرسـو كبنا  القدرات كالقركض الصغيرة  - ةالنسا  المشاركات في مناقشات مجموضعة التركيز في تعز أف البرامج التكميلي ذكرت
دضعم لبد  األنشطة المدرة للدخل كتقليل أضعبا  ال، ألف الناس يريدكف صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية يمكن أف تكوف في الواقع أكثر فائدة من -
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حتى اآلف،  .نقاط الاعف كالعمل بطريقة أكثر تنسيقاىذا يسلط الاو  ضعلى الحاجة إلى أنظمة متكاملة تعالج العديد من  .التكاليف الهامة
شيئ يذكر لتوصيل  كال يتم ضعملن ىذه البرامج التكميلية؛ ضعأكثر كضعيا  وفالذين يكونىم ف قادة المجتمع المحلي أك الناشطين فقط أ يبدك

 .لوصوؿ إليهالالمعلومات كمساضعدة األفراد 
  الحصوؿ ضعلى قركض من البنك هم أياان كيمكن ،لمستفيديناعائبلت لة نعم، ىناؾ أنشطة مشتركة: التدريب ضعلى الخياط "

آلة  ا المنازؿ، شر بنا  ) مثل وحسن استخداـ القرض نتيجة لزيادة الوضعي حوؿ كيفية استخدام قادرين ضعلىبعض الناس الزراضعي. 
، مدلي رئيسي للمعلوماتثركة ")ك لمبلغا مقدار كفر يتحسن الدخل، كساضعد في تعليم األطفاؿ ، كالفقرا   مما أدل إلىالخياطة(، 

 .("رابطة الشباب تعز قائد
منح لبد  المشاريع المدرة الرة، ك امن بين أمور أخرل، في فرص التدريب المهني كالمه مكضعموما، الناس يريدكف برامج تكميلية لتحسين دخله

 ة للصندكؽ.الحاليالتحويبلت النقدية ذه أكثر أىمية من كاضعتبرت ى .للدخل كالحصوؿ ضعلى فرص العمل العامة أك الخاصة، كخاصة للشباب
غير مصممة بشكل اآلخرين الشركا   صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيةكمحدكدة للغاية من قبل الاألنشطة الحالية ك أف كمع ذلك، شكا أفراد العينة 

مستويات محو األمية  ذلكشمل يك  ،مثل ىذه البرامجلالعديد من القيود يعني تجنب الشباب كاألسر الفقيرة جدا االناماـ  .مناسب للفقرا 
في العمل المأجور يوميا  محاور لمدل طويل نتيجة لمشاركتهالبرامج محددة كضعدـ القدرة ضعلى لكاالفتقار إلى المؤىبلت المطلوبة لبلناماـ 

ؤلنشطة المدرة ل تحتاجالتنقل التعليم ك ة ذلك المرأة محدكدككحتياجات السوؽ، الإلطعاـ أسرىم، كالتدريب المهني التقليدم غير مطابق 
لاماف، كارتفاع سعر الفائدة، كال توفر الخدمات المساندة للمساضعدة لتطلب كثائق ضعدة تبرامج التمويل األصغر  .منزلية تكوفالتي ك للدخل 

نظرا لعدـ كجود الثقة بين  .لسدادلتوفر حلوؿ بديلة ألكلئك الذين يفشلوف في تلبية الجدكؿ الزمني تفي بنا  قدرات الفقرا  كأياا ال 
 ،لحصوؿ ضعلى قركض لبد  األنشطة المدرة للدخلا طلبمحدكدة في إدارة المشركضعات، الكثير من الشباب يخافوف من الخبرة الالشباب ك 

 الحاقهمليتم  ملمناصرتهصعوبات في العثور ضعلى مؤسسة  وفواجهىة يهشالمالشباب الفقرا  الذين تخرجوا من الجامعة ككذلك الجماضعات 
 .الوظائف الشاغرة العامةب
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 ثشَبيح انًغبءنخ  11

، كما التنفيذالعديد من تحديات صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية أنو لدل ينظر إلى ومنطقتين ىو أنالفي  الدراسةكالنتيجة الهامة التي برزت من 
مساحات حيث يمكنهم التعبير ضعن  هملم يكن لدياشتكوا بأنو كغير المستفيدين المستفيدين  من قليلأف ، ضعلى الرغم من 7 بابنوقش في ال

 سيكوف مستمر،الثقة بأنو  الذم يعطيهمىو  تحديدلبرنامج ؾ "راتب" مقدـ من قبل الدكلة، كىذا بال ما يزاؿ ينظرإلىكمع ذلك،  .مخاكفهم
 .لمواطنين في اليمنبابرنامج ذات صلة  ومنجعل  كالذمبكميات صغيرة كاف كلو  حتى  مع التأخير في بعض األحياف 

ىناؾ تصورات مختلفة ضعلى االستهداؼ استنادا إلى سياؽ  .االستهداؼك  المسا لة بموضوع أساسي كىوفراد العينة يتعلق ألالشاغل الرئيسي 
ختيار قد ال يتم بشكل االالرغم من أف الفقر أكثر انتشارا، يعتقد الناس أنو ضعلى ألف في زبيد، نظرا  .كانت مختلفة  ديريتينالنتائج في الم

بعض قاؿ أنو حتى القادة المحليين ىم من ال، ك التحويل النقدم وففي حالة سيئة كيستحقفهم  قلوا أك كثركاالجميع  ،صحيح كمسيس
 ستهداؼالاسو  بشأف  ، لذلك مخاكؼالدضعم وفتلقي( أشخاص الذين لهم كساطةفي تعز، الكثير من الناس يعتقدكف أف غير الفقرا  ) .الفقرا 

 .ريكب
أف تحدث البعض ضعن  ،كاف ىناؾ قدر كبير من النفوذ من القادة المحليين  ضعلى أنو  في المجتمع صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية اتفق موظفي

الوقت نفسو، في  .لبرنامجلضغط كبير ضعلى الشفافية كالمسا لة  الذم يشكلختيار، ك الـ' لتحسين فرصهم في او لقادة 'رسل وفدفعيالناس 
 .ضعملية االختياريسيس  كبير من قادة المجتمعالتأثير ال

ضعلى ك  ، لذلكصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية جمعت محليا من قبل ضباطالتي ضعلى أساس القوائم  مركزيان  ةجديدالتم ضعملية االختيار ت في الغالب
الذين يعملوف ضعلى مستول المحافظات فأف ، ان محليتحصل  تيمشاكل الالالرغم من أنها تهدؼ إلى زيادة المسا لة ضعن طريق الحد من 

، حتى ضعندما يركف أنهم ليسوا المختارين التغييرات لؤلسر أك األفراد بإجرا  واف يوصأليشعركف انو ليس لديهم ما يكفي من سلطة  ديرياتكالم
صندكؽ  يمسؤكلضعلى اللـو  يلقوف يزاؿ المستفيدينالسلطة للقياـ بذلك ىي إما في المركز أك مع السلطات المحلية، كلكن ال  مستحقين.

 .ختياربعملية االالتحيز فى  ينالمحلي الرضعاية اإلجتماضعية
كلكن في المناطق  .كاف ىناؾ تدخل سياسي في الماضي، كلكن بعد إشراؾ األخصائيين االجتماضعيين في ىذه العملية لم يحدث" 

 (".، ذكر، زبيدقائد مجتمعي، مدلي رئيسي للمعلوماتالريفية ال يزاؿ ىناؾ نوع من التدخل السياسي ")
الاو  أياا ضعلى التحدم المتمثل في ضعدـ كجود كسيلة للتحقق من حالة األفراد الذين يحصلوف  صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية سلطوا مسؤكلو 

فقد  من ثبلثة مصادر. المعلومات يتلقوالى أف بحاجة إ مأرملة، ، كما إلى ذلك، فإنه أك ضعاطلين ضعن العمل م إماكونهمن  لتأكيد ل الدضعمضعلى 
ضعلى سبيل المثاؿ، كاف ىناؾ باعة أمثلة  ليسوا مؤىلين لبلستحقاؽ(.)أك  الدضعمذلك اختيار العديد من الناس الذين ال يحتاجوف ضعن  نتجي

كبالمثل، كانت  ات،كن متزكج  نأصبح من الواضح أنه مجموضعات النقاش المطلقات' كلكن خبلؿ'باسم  هنمن النسا  اللواتي تم تسجيل
ضعلى  ينقادر  واكونية كفاة من أجل أف الحا ؾانى أفب يدضعوفحالة الزكاج، أك أك عمر المع األفراد أك تزكير أك ىناؾ مشاكل مع الوثائق، 

 2118ضعاـ  لم تحل دضعاكل باطلة سجلت بعدك كلكن ال يزاؿ يحدث، أياا،  2118أسوأ قبل ضعاـ  الوضع ككاف ىذا الدضعم.الحصوؿ ضعلى 
حتى يتمكنوا من  لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية بعض الناس لديهم بطاقات ىوية متعددة .الدكرم لقاضعدة البيانات الفحصال يوجد ا أنوتم 

 .قوم ينظاـ معلوماتكجود للحد من ىذه المشكلة، ال بد من  .أكثر تحويبلتاستبلـ 
ي ضعمليات صنع القرار ضعلى مستول المجتمع المحلي، كضعبلقات القوة مع كل ىذه الحاالت تؤكد ضعلى الحاجة إلى النظر ضعن كثب ف

البرنامج غير من ىذه المشاكل تجعل  صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية. من للدضعم صرؼاللفصل بين االستهداؼ ك لرضعاية كذلك الالمشاكل 
 .اآلخرين المواطنينك المستفيدين منو  منخاضع للمسا لة 

التخرج' للبرنامج، نظرا لعدـ 'إدخاؿ معايير  كفؤيديال  مأنه في صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية ينلموظفين المنفذكباإلضافة إلى ذلك، أشار ا
يمكن ك  ،تخرجالكجود برامج متكاملة لتلبية االحتياجات األساسية، فابل ضعن ضعدـ كجود خطوات، ضعلى نحو سلس كسريع لاماف ضعملية 

 .تحديات تؤثر ضعلى رفاىيتهم وفواجهي ضعندماأقرب كقت  بلناماـ إلى البرنامج فيلبسهولة  تهمإضعاد
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 'ػهٗ 'انششٔط ٜساءا 11.1

 ان نظر  .الشركط ضمن البرنامج الحالي واين ال يدضعمجوبفإف غالبية المست .مشركطية البرنامجضعن استكشف البحث أياا كجهات نظر الناس 
التحويل  يمكن إدخاؿ برنامج أنو ن للمعلومات محليان الرئيسي لينالمدأشار بعض  ان.مشركط أف يكوفبرر اليمنخفض للغاية  الدضعم حجم ألف

 يكالتي لم تلب للدضعممحدكدة الستبدالو، نظرا للقيمة ال، كلكن ليس برنامج صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية المشركط الستكماؿ النقدم
الناس  هايواجه التي غطية بعض االحتياجات األساسيةتلمباشر  تحويل نقدم ح إضافية برنامجا اقتر تم في الواقع،  .هائلةالاحتياجات الناس 

بدال من أف تكوف مشركطة ضعلى استخداـ ىذه الخدمات: مساضعدات نقدية أك قسائم للخدمات الصحية كالمواد الغذائية كاحتياجات السكن 
 .الجامعة، الخبكالدراسة كالتكاليف المرتبطة 

 

 انًشبسكخ فٙ رمٛٛى انجشايح  11.2

المرة األكلى التي ىذه ىي ف أالمذكورتين، بما في ذلك المستفيدين، كقادة المجتمع المحلي كالمستفيدكف،  ديريتينلمقاؿ المشاركوف في ا
ككذلك للحديث  اىتماماتهمىذه الفرصة باضعتبارىا فرصة للتعبير ضعن  نتهزكااكأنهم  صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيةفي دراسة أك تقييم لبها شارؾ ن

 .تشاركية المستخدمةالمنهجية التعليقات ضعموما إيجابية حوؿ ال ت، ككانالبرنامج منضعن الفوائد المستمدة 
 

 ساء ثشأٌ لُٕاد انشكبٖٔ/انزظهىاٜ 11.3
كالمقاببلت  ضعندما سئل كجز  من ضعملية البحث ضعن كجود آليات شكاكل/تظلم، تقريبا جميع المشاركين في مناقشات مجموضعة التركيز

 المحليين أك لمسؤكلي قادةللصندكؽ الن ضعلشكول ا واكل رسمية، كأف قلة قليلة من الناس حاكلاات شكانو ال توجد آلي أفادكا المعمقة
 .من تعرضهم للخركج من البرنامج خوؼللت الصندكؽ

م مستعد لتلقي أم شكول من المستفيدين كالتعامل معه صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية إف واىذه النقطة، كقالحوؿ جادؿ بعض منفذم البرامج 
ضعدد قليل من أف ضعلى الرغم من  ،من غير المرجح أف يشكوالناسفأنو كلكن، نظرا إلى أف ىذه العملية ليست مجهولة،  ،بشكل قانوني

 قناة منم ألها أك توجيهها أك التعامل معصواتهم، أل لسماعلم يتم اك مشاكل في البرنامج أم أصواتهم بصفة دكرية حوؿ  وفرفعياألفراد 
 .ية التي يمكن أف تؤدم إلى االضعتراؼ كاالستجابة الىتماماتهمالمؤسس القنوات

برنامج صندكؽ الرضعاية  م لو تأثير ضعلى تنفيذذالك الاغط الجماضعي من المستفيدين من البرامج  نتيجة الذم كجدككاف الدليل الوحيد 
ن كضعمعاملة، السو   ضعنا باستمرار و شكيف الناس في مكتب البريد في زبيد، حيث كاللحواالت عملية التسليم بفيما يتعلق اإلجتماضعية ىو 

ضعلى  ةقدر أنو ال توجد ال في حين ،الظركؼ في يـو الدفع صعوبات' من قبل العاملين في مكتب البريد ك ضعمولةتحصيل رسـو غير قانونية '
آخر ب كاستبدالوالبريد مكتب  رتغيير مديالحصوؿ ضعلى  صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية يمسؤكللكن استطاع ظركؼ، التغيير الكثير من حيث 

كمع ذلك، فإف  .الوضع قد تحسن، ضعلى الرغم من أنو ال يزاؿ أقل من مثاليفأف حسب رأم المستجيبين، . كبكذلك للحد من سو  المعاملة
خبلؿ قناة  من لم يكنىذا يوضح أف الاغط الجماضعي من قبل أضعاا  المجتمع يمكن أف يكوف لو بعض التأثير من حيث التغيير، حتى لو 

 .المؤسسية
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 ٔاالردبْبد انًغزمجهٛخ بدزٕصٛان 12

المستجيبين، بما في ذلك كجهات  آرا شفنا ستكالمعركضة أدناه، ا لصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيةتوصيات كاالتجاىات المستقبلية ال لتطوير
ىناؾ  .في المجتمع المدني كشركا  التنمية ين الرئيسيينكالمعنيوطني، الالمستفيدين كالمنفذين، كصناع قرار من نظر مختلفة مثل تلك التي 

برنامج من الموظفين، شركط، كتكامل البرنامج مع الاستهداؼ البرنامج، كإدارة البرامج، قيمة التحويبلت النقدية، احتياجات بتوصيات تتعلق 
وضح ردكد فعل ككذلك المنتجات المقبلة سي التالي لبابا .كزيادة التنسيق مع سائر ككاالت القطاع االجتماضعي ،أخرلحماية اجتماضعية برامج 

من المهم أف نشير إلى أف النتائج التي توصلت إليها ىذه الدراسة ىي جز  كاحد من الصورة،  .هذه الدراسةبالتي من شأنها أف تكوف مرتبطة 
المثاؿ، القدرة، كما إلى ذلك( تحتاج أياا إلى أف تؤخذ  الموارد المالية ضعلى سبيل) مثل كغيرىا من العوامل التقييم كالمتابعة،  مجابر  كىناؾ

 .التنفيذك تصميم المختلف خيارات لبلية اقالتقييم القدرة ضعلى تحمل التكاليف كاالستدامة كالجدكل ك الفي االضعتبار ضعند 
 

 رٕصٛبد لصٛشح األخم 12.1

 المعرفة كالوضعي حوؿ البرنامج
كاف  .ضعلى مختلف المستويات، كذلك باستخداـ قنوات اتصاؿ فعالة كمناسبة امجالوصوؿ إلى المعارؼ كالمعلومات ضعن البرنتحسين   .0

كجود كضوح حوؿ . كاحدا من أكثر الشكاكل شيوضعا بين الناس الذين شاركوا في البحث ندرة كضعدـ دقة المعلومات المتاحة لهم
لمستفيدين كغير المستفيدين لفهم أىداؼ للسماح زيادة الشفافية كاك إجرا ات التظلم ك أىداؼ البرنامج، كاالستهداؼ، كآليات الدفع 

صندكؽ الرضعاية كفي ىذا الصدد، ىناؾ حاجة ل .و، ككذلك مسا لة السلطات المحلية، كزيادة فعالية البرنامجيتحدكدمالبرنامج ك 
عمليات كاألفكار الوضيح التي يمكن أف تزيد من الوضعي كتك تصاؿ اة لوضع كتنفيذ استراتيجية ديري، ال سيما ضعلى مستول الماالجتماضعية

ضعلى  .موارد من الحكومة كالجهات المانحةك جذب أياا أكبر مخصصات كيبرنامج أكثر كضوحا كأكثر فعالية  حتى يكوف ،الخاطئة
الرغم من أف ىناؾ حاجة إلى مزيد من المعلومات حوؿ القنوات األكثر مبل مة للوصوؿ إلى السكاف ذات الصلة، بما في ذلك تلك 

، كأكلئك الذين ىم من األميين، كيتمثل نزلهان كقتا كبيرا في منيش في مناطق معزكلة كفي ظركؼ التهميش كالنسا  الذين يقاالتي تعي
للرجاؿ  تسليم التحويبلت النقدية،يـو  يةضعقد اجتماضعات دكرية مجتمع ىو بالمديرية صندكؽ الرضعاية االجتماضعية أحد الخيارات لمسؤكلي
سياؽ المجتمع، في يمكن تحديد كسائل أخرل فعالة كمناسبة  .تقديم المزيد من المعلومات ذات الصلة لككذكالنسا  بشكل منفصل 

 .ثو مزيد من البحلتكوف محور  ىا قدنشر ك 
موازية كمستقلة كتطوير  إجرا ات تظلمإلضعداد  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية دضعمك تقديم المساضعدة الفنية من قبل الجهات المانحة  ينبغي  .2

إلى المستفيدين كالجمهور  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية كوف صفحة كاحدة تصف سياسةيم يمكن أف ذ، الينلمستفيدلميثاؽ من  نوع
 .العاـ

 

 صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيةلتخصيص الموارد 
 للتحويبلتالموارد زيادة في مخصصات الضعم يقوموف بد –كخاصة كزارة المالية كمكتب الرئيس كرئيس الوزرا   -الحكومة المركزية  .3

ؤلىلية الرئيسية، من أجل زيادة التغطية لتشمل الفئات لالنقدية لدضعم األسر الكبيرة، كذلك باستخداـ الفقر بصورة أكثر منهجية كمعيار 
غير الضعات ، كغيرىا من الجما ةشهممكالضعلى سبيل المثاؿ المجموضعات العرقية )التي تواجو الفقر المدقع كحتى العوز ك المستبعدة حاليا 

ستهداؼ القائم ضعلى الفقر يمكن الا .آمنة اقتصاديا كالمحركمين كالشباب الذين يعيشوف في فقر كاألسر ذات الدخل المنخفض جدا(
 .لتحويلكوف طريقة أكثر شفافية الستهداؼ ايأف أف 
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 قيمة التحويبلت النقدية
، نظرا الرتفاع مستول الفقر، كالتاخم، كآثار االضطرابات النقدية التحويبلت  زيادة في قيمةالالحكومة المركزية أف تدضعم أياا ضعلى  .4

من مواقع التسليم، حجم األسرة الكبيرة  التحويل النقدم لبكج في مواجهة الفقر،السياسية الحالية في اليمن ضعلى استراتيجيات الناس 
كمع ذلك، كمن  ،كاف صغيرا جدا  أف حجم التحويلكين كرأل جميع المشار  .فراد العائلة الواحدةأضمن  ةمؤىلالككثير من الحاالت غير 

التي ىذا ىو السبب في تسلسل من اإلجرا ات المخططة التحويل. الواضح اف ىناؾ مفاضلة بين توسيع نطاؽ التغطية كزيادة كمية 
بدضعم تقني من  حاليا اإلصبلحات المؤسسية التي كضعت لجر تيمكن أف تشمل رفع مستول الفائدة ضعلى المدل القصير، في حين 

الجهات المانحة البد  في تحقيق تقدـ، كالتي ينبغي أف تشمل تحرير موارد البرنامج ضعن طريق زيادة كفا تها ، ثم زيادة التغطية في 
 .لكثير من أكلئك الذين كانوا ضعلى قوائم االنتظار لسنواتالمدل المتوسط 

 

 ستهداؼاال
ضعليو ينبغي وطني، كذلك بدضعم من الحكومة المركزية كبالتشاكر مع الجهات المانحة، ضعلى المستول الصندكؽ الرضعاية االجتماضعية   .5

 ،بنا  ضعلى مبادرات االتحاد األكركبي كالبنك الدكليكال، 2118ضعاـ  اتصبلحإتمشيا مع  أساليب االستهداؼك إضعادة النظر في معايير 
 كمراجعة ديريات،ضعلى مستول المحافظات كالم تماضعيةصندكؽ الرضعاية االج كينبغي بعد ذلك تحديث معايير ترسل بوضوح إلى

 :ما يليأف تشمل ستهداؼ ينبغي الا
 الجماضعات التي ليست حاليا ضمن  شمليينبغي أف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية نحو حلوؿ إدراج األسر تحت خط الفقر،  االتجاه

ضعلى  ينعرقية كالشباب الذين ىم أرباب األسر ك غير قادر الطوائف الك ، مثل المهمشين دضعممعايير كلكن التي ىي في حاجة ماسة للال
 العثور ضعلى ضعمل، كغيرىا؛

  ستمر سي ينالعديد من المستفيدين الحاليأف المرجح فأنو من  ،من ىم دكف خط الفقركبين  القديمةنظرا للتداخل بين بعض الفئات
لمعايير لكفقا  من اليستحقوف البقا  فى البرنامجليسوا فقرا   الذين فئاتتلك التتم ضعملية إخراج كمع ذلك فمن المهم أف  ،استهدافهم

 ؛فقرا  فعليينمن الناحية العملية، لتحرير مساحة ألكلئك الذين ىم
  لمؤشرات الفقركفقان ضعلى المستول الوطني محاذاة تخصيص الموارد للمحافظات كالمديريات  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ضعلىيجب. 

 الستهداؼ )انظر النقطة أدناه(؛ا فيالمشاركة المجتمعية المبني ضعلى محلي، كيمكن استخداـ النهج ضعلى مستول المجتمع ال
  فحص إلى ضعملية لى الطلب ضع بنيستهداؼ المالحالي كىو االبعيدا ضعن النهج  من التحوؿصندكؽ الرضعاية االجتماضعية ستفيد يسوؼ

ث/ اسيكوف من المناسب استخداـ خبرا  أن .بمشاركة المستفيدينك  يةالمجتمعاألسر لتحديد األسر الاعيفة، تليها التقنيات التشاركية 
العائلة، كخاصة في األسر التي ترأسها نسا ، كإضعطا  األكلوية ألكلئك الذين ىم أكثر ضعن األخصائيين االجتماضعيين لجمع معلومات 

 المؤىلين للحصوؿ ضعلى المساضعدة؛
 ى تخصيص ميزانية كافية الستهداؼ كاختيار المستفيدين للقاا  ضعلى التحيز الحالي نحو الوطني بحاجة إل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

 ؛يتم الوصوؿ اليهماستهداؼ المواقع التي ىي مريحة أك ضعلى مقربة من أجل الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعفا الذين ال تزاؿ لم 
 ضعن طريق إزالة الحواجز من الحاجة  تقديم الطلباتأثنا  ضعملية الوطني تخفيف العب  ضعلى الفقرا   صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةيمكن ل

كيمكن أف يتم ذلك  .إلى إبراز بطاقات الهوية، كالصور، كغيرىا من الوثائق الداضعمة )شهادات الوالدة كالموت الطبلؽ( في حد ذاتها
 .ةصندكؽ الرضعاية اإلجتماضعيمن قبل  ىاحشدك  ذات الصلةضعن طريق فرؽ مشتركة من المؤسسات 



 

22 
 

 الحاالت المستفيدة حاليا منمن غير مؤىلة  271،111حتاج إلى دضعم الحكومة المركزية لمعالجة ي صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .6
كىذا  .لتحرير الموارد لتشمل تلك الحاالت المؤىلة الذين كانوا ضعلى قائمة االنتظار للبرنامج لعدة سنوات برنامج التحويل النقدم

 اإلبقا  ضعلى الوضع الراىن يقوض مصداقيةف"العمل كالمعتاد":  ؤدمات كاضحة ضعلى أف الحكومة اليمنية ال ترسل إشار يالقرار أياا 
 .في االستهداؼ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

 

 تحويبلت النقديةتسليم ال
من قبل  قاط التسليمنضعلى ضعلى المدل القصير يمكن القياـ بذلك ضعن طريق تشجيع زيادة الرقابة  .التحويل النقدمتحسين تسليم  .7

 من التحويلم تسليحاليا لمعهاالتعاقد التي تم وكاالت للكقدر أكبر من المسا لة  ين،المحلي صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةمسؤكلي 
( لؤلفراد عهمقامو  منالعقوبات )مثل الغرامات أك العزؿ بمرتبطة اللشكول لمن خبلؿ آلية شفافة  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةكذلك

نظاـ التسليم في األجل المتوسط، ضعلى النحو الموصى بو لكما يتعين العمل ضعلى اصبلح أكثر شموال  المتدني. األدا ب يقوموفين الذ
 .أدناه

 

 برنامج الإدارة 
سية الناشئة ، مع األخذ في االضعتبار القاايا الرئياللوائح الحالية / الدليل العمليالوطني بحاجة إلى مراجعة  صندكؽ الرضعاية اإلجتماضعية .8

 .من ىذا التقييم، كالدركس المستفادة من التقييمات كالتوصيات األخيرة من المشاريع الحالية
باضعتباره المنفذ  صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةإضعادة النظر في الدكر الحالي لحاجة إلى ببدضعم من الجهات المانحة، ك الحكومة المركزية  .9

 .قيادة كتيسير كتوفير الرقابة، كالدضعوة إلى توسيع نطاؽ الحماية االجتماضعيةدكره في  كبالمقابللتحويبلت النقدية ل
 

 الرئيسيين الفاضعلينالتنسيق كالعمل المشترؾ مع 
الحاجة إلى خطة تعاكنية للعمل ضعلى تعزيز الحماية االجتماضعية الشاملة كاحدة من القاايا الرئيسية الناشئة من ىذا التقييم النوضعي ىو  .01

ىذا يمكن أف يكوف من خبلؿ، إضعطا  األكلوية للحماية االجتماضعية ضعلى جدكؿ أضعماؿ  .ك االجتماضعي كاالستقراركمفتاح التماس
، كتعزيز المعرفة كتبادؿ لتدخل فيهالمانحين كشركا  التنمية من ايمكن لالتي  ضعلى المواطنالسياسات الحكومية، كتسليط الاو  

لتسجيل(، كموا مة المناىج كتعزيز التآزر كتحسين الممارسات في مجاؿ ربط لوحد ستخداـ نظاـ ماضعلى سبيل المثاؿ )المعلومات 
تكوف نقطة انطبلؽ لهذا البرنامج التعاكني  أف المانحينمن يمكن لمجموضعة العمل الحالية  .العمل اإلنساني مع الحماية االجتماضعية

 .للعمل

 رٕصٛبد يزٕعطخ األخم 12.2

 تخرجال
 كفعتمدي واكحساس من الناحية السياسية، بالنظر إلى أف المستفيدين قد أصبح موضوع شائكمج ىو 'التخرج' من البرنا أف ففي حين .0

معلومات كافية بدضعم الالمدل، ب ةضعلى مراحل متوسط ضعملية التخرجتتم االضعتماد ضعليو،  يتمكانتظامو كمصدر للدخل  التحويلضعلى 
أف في سياؽ اإلصبلح المؤسسي، ضعلى الرغم من  .دضعم ىذه العملية إلضعداد المستفيدين من ىذا التحوؿ ضعلى المدل القصير، يمكن

ضعلى المدل القصير، ىناؾ مساحة لرصد أفال ضعليها ستهدؼ كبيرة كربما من الصعب جدا التغلب ضعملية االحسين تالتحديات التي 
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مرة  وقر ك أقل ضعرضة للوقوع فيتخرج إذا كانت قد انتقلت من الفتيمكن أف  تيضعلى مستول المجتمع المحلي للتأكد من األسر ال
، يمكن أف بالمديريات الصندكؽ إذا تحسنت قنوات االتصاؿ لمسؤكلي .ضعلى سبيل المثاؿ نتيجة لمصادر جديدة مدرة للدخل -أخرل 

 .ينلمستفيدلتعالج ىذه المعلومات ضعلى مستول المحافظات لبد  التحسن التدريجي لقاضعدة البيانات 
 

 دين األساسيةمعالجة احتياجات المستفي
التوجهات  أففي مناقشات مجموضعة التركيز، كالمقاببلت كرسم خرائط الفقر كاستراتيجيات المواجهة  ينالمشارك وفأشار المستجيب .2

خارجة ضعن إرادتهم  هاالتي ال تزاؿ كسائل مساضعدة المستفيدين لتلبية االحتياجات األكثر أساسيةلبرامج ينبغي أف تركز ضعلى لالمستقبلية 
 .7باب في ال اتختلف االحتياجات المحددة استنادا إلى خصائص السياؽ كالمجموضعة، كما تمت مناقشته تها.لمعالج همصفر ك 
تم زيادة تمن فخ الفقر، حتى لو  جواخر يالناس لن أف الفشل في تلبية ىذه االحتياجات كالتحديات يعني أف حسب رأم المستجيبين، كب

لبد   المالي / التكميلية األساسية في شكل توزيع المواد الغذائية كالتدريب ضعلى المهارات، كاالئتمافكيتم تقديم البرامج  التحويل قيمة
، كال من مقدمي الخدمات االجتماضعية مالتنسيق مع غيرى الصندكؽ هذا الغرض، يجب ضعلى مسؤكلي. لمشركضعات صغيرة مدرة للدخل

، الصحة، المياه، الخ لتحديد الثغرات في الخدمات )ضعلى سبيل المثاؿ )التعليم ديريةسيما الوكاالت الحكومية ضعلى مستول الم
لعدـ كجود القاببلت في  تكوفتغيب المدرسين، مشاكل الصحة اإلنجابية قد قد يكوف ناتج ضعن المتسربين من المدارس قد 

حقوؽ المستفيدين في التمتع من حد تساضعد في تحديد كمعالجة بعض مشاكل التي يمكن أف تالمجتمعات المحلية، كما إلى ذلك( 
المنظمات غير الحكومية الوطنية كالدكلية الذين يقدموف خدمات ىامة مع شمل أياا التنسيق يكىذا ينبغي أف  .مثل ىذه الخدماتب

بد من حتاج الى مزيد من الموارد البشرية كالمالية ضعلى الصعيد المحلي، ال يبالنظر إلى أف ىذا التنسيق قد  .ضعلى المستول المحلي
 .رضعى أياا التنسيق بين الوزارات المعنيةيالذين يجب أف ك الوطني،  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية القياـ بو مع الدضعم الكامل من

 

 العمل/الدخل ك البرامج التكميلية فرص
مستفيدين لتحسين من خبلؿ برامج متكاملة، كغيرىا من المبادرات في القطاع العاـ أك الخاص لل تحسين فرص الحصوؿ ضعلى العمل .3

لتوظيف مع الدخل ك ا ادرارلبد  مشاريع  دضعمالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كالمهارة كال دخلهم كتعزيز فرصهم في التخرج من خبلؿ
 أك اتمحافظكضعلى مستول ال، ضعامةتواجو اليمن التي بالنظر إلى التحديات  .العامة أك الخاصة، كخاصة للشباب المؤسسات

ت تعزيز الحوار مع غيرىا من الوكاالت الحكومية المحلية كالقطاع ديرياضعلى مستول الم ندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالمديريات، ضعلى ص
المشاريع الصغيرة أك بالخاص كىياكل المجتمع المدني إليجاد المساحات حيث يمكن للناس المشاركة في األنشطة اإلنتاجية، إما 

صندكؽ  الحالي من التحويل النقدم أكثر أىمية بكثير من الحصوؿ ضعلىتعتبر فرص  ذهى مثلأف  رل المستفيديني اليومي. العملب
خصوصيات الجنسين  ظمنما يبة لتناسب الفقرا ، ك يليكمالتمع ذلك من المهم أف يتم تصميم ىذه البرامج ك  الرضعاية االجتماضعية.

 .كالسياقات االجتماضعية كالثقافية
 .لمشاريع صغيرة توفر لهم الدضعم كالمشورة حتى يتمكنوا من الوصوؿ إلى فرص أفال راضعيةج حاجة إلى برامالأشار المشاركوف إلى   .4

إلى الدخل  يناجتحماقتصاديا، كلكن ليس للفقرا ، كال وبالنسبة لهم، فقد تم تصميم برامج التمويل األصغر الحالية للجماضعات النشط
المستفيد كتوسيع دكرىا ليشمل تسهيل  إدارةالصعيد الوطني تعزيز قدرة  ضعلى ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ينبغي ك. طعاـ أسرىمإل

في  المناصرةنحو السوؽ كالقطاضعين العاـ كالخاص التدريب ضعلى العمل، كلعب دكرا  هةكصوؿ المستفيدين إلى فرص التدريب الموج
 .ط من الدضعمخصم أقسا دكفالقركض لصالح الفقرا  كتحديد الوسائل المناسبة للسداد  لمنحالدضعوة 



 

25 
 

ة كبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، ينبغي عنيبدضعم من الوزارات األخرل كالمؤسسات الوطنية المك ، صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .5
، مع التركيز ضعلى دكر المجتمعات المحلية كاألسر التحويبلت النقديةلزيادة تأثير  قدـ مجموضعة من األنشطة التكميلية اإلضافيةيأف 
من خبلؿ نظاـ  .تخرج من براثن الفقرلقافة في بنا  المشاركة المجتمعية، التماسك كاالندماج االجتماضعي، كمساضعدة األسر الفقيرة كالث

(، كينبغي أف تشمل اإلضافيمع التعويض المناسب لدكرىم ) صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إلدارة الحاالت التي يمكن أف يقودىا مسؤكلوف
كبرامج الممارسات السلوكية، كاإلدماج االجتماضعي، كالدضعوة  ،تعبئةالية كإسدا  المشورة كالمساضعدة القانونية ك ىذه األنشطة التوضع
لجاف / المنظمات غير الحكومية بشأف القاايا التي لها تأثير ضعلى مصادر رزقهم )الجنس،  /المستفيدين ىياكل  يكالتشبيك بين ممثل

التهميش، القات، االناماـ إلى الجماضعات المسلحة، كاإلحباط، كاالستغبلؿ الجنسي / بالمتصلة كالزكاج المبكر، كالطبلؽ، كالقاايا 
تدابير التطبيق العملي للتأثير ضعلى سياسات كإجرا ات الوزارات  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية اعيينبغي أف  (.التحرش، كما إلى ذلك

 .المعنية كالمؤسسات األخرل
قودىا المجتمع كالمشاركة المجتمعية، كتعزيز يتعزيز كدضعم المبادرات التي  ديريةمستول المضعلى  تماضعيةلصندكؽ الرضعاية االجينبغي  .6

الدخل  من إدرارلتمكين المستفيدين  الركابط مع تنمية المهارات كأنشطة التدريب المهني في قطاضعات أخرل، إلنشا  بيئة صحية قوية
 .من برامج الحماية االجتماضعية كالتخرج

 

 امجنالبر خدمات يم قدتطرؽ 
من  التحويبلت النقديةيم خدمات قدتالذين سيقوموف بالوسطا  مع قد اعكالتتحديد الالوطنية  ضعلى صندكؽ الرضعاية االجتماضعيةيجب  .7

 تنفذ من خبلؿ المراقبة التي تقـو بها ،كاضحةكأحكاـ الوصوؿ، مع شركط تعاقد آلية خبلؿ ضعملية مناقصة شفافة ضعلى أساس قدراتهم ك 
يجب أف تشمل األحكاـ كالشركط )كلكن ال تقتصر ضعلى( ما  .الشكاكل كالتظلمات كاالستفادة من نظاـ صندكؽ الرضعاية االجتماضعية

 :يلي
  مظللة من الشمس كالمطر لاماف الكرامة )انتظار  أماكنالتسليم )مريحة كضعلى مقربة من المستفيدين( ك  اتط خدماقع نقامو

 ين الجنسين(؛تراضعي الفوارؽ ب أنهافي حين 
 ؛يةالنقدالحوالة  استبلـ)الطابور( كقت االنتظار  عدؿم 
 في الوقت المتفق ضعليو؛ حواالتلتسليم ال ةقدرة الموظفين المطلوب 
 الخفي حالة توقف النظاـتسليم الالوسيط لاماف  من قبل أخرل بدائل أك حلوؿ توفير ،. 

 
أف تكوف منظمة مستقلة مثل الصندكؽ ك صندكؽ الرضعاية االجتماضعية إضعادة ىيكلةإضعادة تنظيم ك الحكومة المركزية اكشاؼ إمكانية  ضعلى .8

 لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية،المالية كاإلدارية  تحسين النظم إمكانيةذا لم يكن ذلك ممكنا في المدل القصير، ثم . االجتماضعي للتنمية
كتعزيز المسا لة كتقديم التقارير إلى الجهات المانحة، كالتعلم من  يم،الرقابة كالتقي اتخاذ القرار إلى مستويات أدنى، كتعزيز ةمركزيال

 .التجربة الناجحة للصندكؽ االجتماضعي للتنمية
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 الرئيسيين الفاضعلينالتنسيق كالعمل المشترؾ مع 
خاص كالمنظمات غير للوزارات، كالمؤسسات الوطنية، كالمنظمات الخيرية، كالقطاع ال تقييم القدرات المؤسسية كاألدكار الحالية .9

الحكومية الدكلية المعنية ضعادة في الحماية االجتماضعية، كتحديد العبلقات بين ىذه الجهات المعنية كالجهات الفاضعلة الرئيسية األخرل، 
 :شمل ما يلييكىذا ينبغي أف  .مثل كزارة المالية ككزارة الخدمة المدنية 

 
 تقييم الترتيبات المؤسسية الحالية كالتنسيق؛ 
 التعرؼ ضعلى نقاط الاعف كالثغرات، ك 
  لحماية االجتماضعية الشاملةا توفيرتعزيز القدرات ك ك لترتيبات اتوصيات لتنسيق الاقتراح. 

 
كتدخل كاحد لؤلسر الاعيفة من المشاريع   خدمات التحويبلت النقديةالحماس المتزايد ضعلى التوسع في ك ال يصرؼ االنتباه ينبغي أف  .01

 .ضعن تعزيز أك تقويض نوضعية خدمات الحماية االجتماضعية ، المانحة الحاليةالتي تمولها الجهات 
 التي تمولها الجهات المانحة بالتشاكر الوثيق كالمشاركة النشطة من جانب اإلدارات ذات الصلة كموظفي مبادرات بنا  القدرات تنفيذ .00

 .المبادراتلاماف نقل المعرفة كالدراية كتعزيز استدامة  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية
لتمكين  اإلدارة اإللكتركنية ضعلى الصعيد الوطنينظاـ شامل ضعن  ينظاـ معلومات صيانةإنشا  ك يحتاج إلى  صندكؽ الرضعاية االجتماضعية .02

ىذا يتطلب الدضعم المالي من كزارة المالية، فابل ضعن التعاكف من  .تسجيل كرصد جميع المستفيدين من برامج الحماية االجتماضعية
 .فيذ برامج الحماية االجتماضعية األخرل، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميةككاالت تن

 

 انخطٕاد انزبنٛخ 12.3

ضعلى المستول ة ك ديريفي أشكاؿ مختلفة ضعلى مختلف المستويات، بما في ذلك المجتمع كالمكتغذية راجعة كوف نتائج ىذه الدراسة  تكسوؼ 
صندكؽ الرضعاية  الرئيسيين، ككبلىما من الفاضعلينبعد مناقشات مع  .()في لندف ينليفي صنعا  كالدك  للفاضعلين الرئيسيين ندكةفي  الوطني

من أربع صفحات، استنادا إلى التقرير الكامل كتسليط الاو   محليا في مؤتمر تقديمهلندف، سيتم  دفيدداخل اليمن ك دفيد ، االجتماضعية
 .الوطنية كالدكلية لفعالياتل ةكوف جاىز ست الندكة المحليةكىذه  .لبرامجضعلى النتائج الرئيسية كالتوصيات المتعلقة بالسياسة العامة كا

 
لمحة ضعامة ضعن النتائج كالتوصيات المتعلقة بالسياسة  متكامل كتقرير خبلصة إلضعطا عالمي، سيتم إضعداد تقرير البحثي المشركع الكفيما يتعلق ب

الرسم أياا ضعلى ك ينيا كموزامبيق كاألراضي الفلسطينية المحتلة كأكغندا( القطرية الخمس )اليمن كك التمج من دراسات الحااالعامة كالبر 
لنشر ليكوف جاىزا في الوقت المناسب سكىذا  .خلفية استعراض األدبيات كالعمل الذم تم القياـ بو اإلثنوغرافية في كينيا كموزامبيق كأكغندا

 .الدكلي
 

كالوثائق األخرل ذات ، لرصد كالتقييم التشاركياكأدكات  متوفرةال كاألدلةذكورة أضعبله، كأخيرا، باالضعتماد ضعلى النتائج من جميع المنتجات الم
 .تطوير برامج التحويبلت النقديةك (، كالتوجو لمشاركة المستفيدين في رصد كتقييم يةالصلة كالمناقشات )ضعلى سبيل المثاؿ ضعلى القيمة المال
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 ًشاخغان

-  

 .لندف: كزارة التنمية الدكلية شعبة السياسات .ثباتإالتحويبلت النقدية كرقة  (2100) ،إـ قرينزالند،ك  تي. ، كونوام،.سيأرنولد، 

في التنمية البشرية كالموارد  ةمعالجة التوأم :إقصا  الشباب في اليمن" D. (2119)، إيجل دك  .،كوبيتو أم،  جي، برسـو آرأسعد،  -
 .ركز كلفنسوف للتنمية، دبي: كلية دبي لئلدارة الحكوميةم .9مبادرة شباب الشرؽ األكسط كرقة ضعمل رقم  ."الطبيعية

باسينغستوؾ: بالغريف  .الحماية االجتماضعية للفقرا  كاألشد فقرا: المفاىيم كالسياسات كالسياسة (2118) .،د ، كىولمأ بارينتوس -
 .ماكميبلف

(: 5) 29ياقات األزمة '، استعراض سياسات التنمية تمويل الحماية االجتماضعية لؤلطفاؿ في س" (2100) ،نيرك زارازكا إـ، ك أ بارينتوس -
613-621. 

 .069كرقة العمل رقم  .األقليات العرقية الفقر في فيتناـ  (2101)، بي تي فاـ ، ، فونج ثي، كأتش تي ، نجوين مينوباكلش بي -
 .لبحوثل مانشستر: مركز الفقر المزمن

بحوث  ."تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية في اليمن: تقييم" (2102) ،باكرنك إـ، ك إتش فغرينلو ، ك سيكويز إـ، إـ ، آؿ الحورمباتولي أ -
 .كاشنطن، البنك الدكلي .6103السياسية كرقة ضعمل 

كرقة مناقشة  ." دضعم البتركؿ في اليمن: االستفادة من اإلصبلح من أجل التنمية' (2100)، أك ، كإيكرانجليكر دبليو، بريزينقر سي -
 .:DCكاشنطن،  .10170

كاشنطن،  .11710كرقة مناقشة  ." اإلنفاؽ العاـ كالحد من الفقر في االقتصاد القائم ضعلى النفط: حالة اليمن' (2117)، شيمنقوم إـ أ -
DC:  

 .مانشستر: مركز البحوث المزمن الفقر .: ىركب براثن الفقر19-2118( كتقرير الفقر المزمن 2118لبحوث( )لمركز الفقر المزمن 
صنعا : منظمات المجتمع  ." 2114( 'المساكن كالمنشآت لعاـ 2116تمع المدني )الجهاز المركزم لئلحصا ( )منظمات المج -

 .المدني
 مركز الحماية االجتماضعية :UKبرايتوف،  .الحماية االجتماضعية في أفريقيا: حيث في المرة القادمة؟" كرقة مناقشة" (2101)، اس ديفيرك -

(CSP) ،كبرنامج الحماية االجتماضعية في معهد التنمية ما كرا  البحار، كمدرسة التنمية الدكلية في جامعة  في معهد دراسات التنمية
 (RHVP)اعف البرنامج ك ، كالجوع اإلقليمي (UEA-DEV) ايست انجليا

 .نميةبرايتوف: معهد دراسات الت .232كرقة ضعمل  .الحماية االجتماضعية التحويلية ' (2114)، أر كيلرساباتس ، اس ديفيرك -
لندف: كزارة التنمية  .مراجعات المنهجية في تنمية الدكلية: مبادرة لتعزيز األدلة سياسة مستنيرة (2100كزارة التنمية الدكلية ) دفيد -

 .الدكلية
 .دكليةلندف: كزارة التنمية ال .اليمن: دراسة الجدكل كملخص التدخل صندكؽ الرضعاية االجتماضعية (2100كزارة التنمية الدكلية( )دفيد  -
اللجنة االقتصادية ألفريقيا كمنظمة العمل الدكلية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة كالتنمية، إدارة األمم المتحدة للشؤكف االقتصادية  -

 .األمم المتحدة اإلنمائي 2105-الحماية االجتماضعية: من أكلويات التنمية في جدكؿ أضعماؿ آخر (2102)كاالجتماضعية كاليونيسيف 
 السبلـ.ية فكر المواضيع

 .األمم المتحدة اإلنمائي 2105فريق العمل لؤلمم المتحدة حوؿ جدكؿ أضعماؿ النظاـ بعد ضعاـ  -
 ."مشركع تقرير ."( "اليمن صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بعثة مراقبة2102االتحاد األكركبي )االتحاد األكركبي( ) -
 .ODI :لندف .28دراسة موجزة  .االجتماضعية كالقطاضعات اإلنتاجية ربط الحماية ' (2117)، آر ، كىولمزآر ، سبلترجي فارنجتوف -
 .صنعا : الحكومة اليمنية ."( "في اليمن رقة استراتيجية الحد من الفقر2112الحكومة اليمنية )الحكومة اليمنية( ) -
 DPPR) للحد من الفقر ةلثثاال( "في اليمن خطة التنمية االجتماضعية كاالقتصادية 2116الحكومة اليمنية )الحكومة اليمنية( ) -

 .صنعا : الحكومة اليمنية .(2116-2101
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 .صنعا : الحكومة اليمنية .2105-2100الخاصة بالفترة  ( 'خطة التنمية للحد من الفقر2100الحكومة اليمنية )الحكومة اليمنية( ) -
لندف: معهد التنمية ما كرا  البحار كنيجيريا  .عيالحماية االجتماضعية في نيجيريا: التقرير التجمي  (2102)، آر، ىولمز جي زانكر ىاغن -

 .اليونيسيف
 .526-500(: 5) 29كضع السياسات استعراض  .آثار األزمات االقتصادية ضعلى رفاه الطفل " (2100)، إف ، كجونزسي ىاربر -
 .483-473(: 8) 28 السياسة لحماية أفقر:؟ تجاكز" آلة مكافحة السياسة "" الجغرافيا السياسية " (2119)إف ،  اس ىيكي -
لندف:   .( الجنس كالحماية االجتماضعية في العالم النامي: ما كرا  األمهات كشبكات األماف2103)يصدر قريبا  ،اف ، كجونزآر ىولمز -

 .كتب زيد
االقتصادية إطار لفهم الركابط بين المخاطر  :ع 'االجتماضعية' العودة إلى الحماية االجتماضعيةا كضاأل  (2119)، اف ، كجونزآر ىولمز -

 .ODI :لندف .كاالجتماضعية للحد من الفقر
 IDS نشرة ." الحماية االجتماضعية كسياسة المساكاة بين الجنسين كالحماية االجتماضعية يلماذا ى" (2100)  ، اف ، كجونزآر ىولمز -

42 (6). 
 .63أكراؽ إحاطة، العدد  ODI .حماية االجتماضعية البرمجة: الحاجة إلى ضعدسة الجنسينال' (2101)  ، اف ، كجونزآر ىولمز

( "كيف جئت إلى السماح تزكجت الفتيات الصغيرات؟ زكاج األطفاؿ في 2100ىيوماف رايتسوكتش )منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف( ) -
 .نيويورؾ: ىيومنرايتسوكتش .البحث التقرير .'اليمن

، التقرير السادس: الاماف 2100، 011، الدكرة ( مؤتمر العمل الدكلي2100منظمة العمل الدكلية )منظمة العمل الدكلية( ) -
 .جنيف: منظمة العمل الدكلية .السادسة البند ضعلى جدكؿ األضعماؿ .االجتماضعي من أجل العدالة االجتماضعية كالعولمة العادلة

 :وفر في(، مت2101-2118( "برنامج القطرية للعمل البلئق: اليمن )2118منظمة العمل الدكلية )منظمة العمل الدكلية( ) -
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/download/yemen.  قوات الدفاع

 .الشعبي
-2105مسارات الحماية االجتماضعية: تشكيل نتائج العدالة االجتماضعية األكثر تهميشا لآلخر كاآلف ' (2102)، تي ، كشاىرخاف جونز -

 .كرا  البحارلندف: معهد التنمية ما  .مبلحظة الخلفية .'
 .لندف: الصحافة السياسات .( كالقرائن كسياسة: تعميم لؤلطفاؿ في التنمية الدكلية2100، فقر األطفاؿ )أ ، كسومنراف جونز -
لبنات: حفز التغيير التنمية من خبلؿ بنا  المؤسسات ل كانطبلقا من الفقر المزمن (2101)  ، سي ، كاتسوفسي ، ىاربراف جونز -

 :مانشستر .االجتماضعية فقط
إضعادة النظر في التحويبلت النقدية في تعزيز صحة األـ:  (2100)  ، ام ، كبريسلر مارشاؿجيسبام اؿ، اؼ ، صامويلاف جونز

 .ODI :لندف .الممارسات الجيدة من البلداف النامية
 .النظرية كالتطبيق -كين المرأة موارد الوكالة، اإلنجازات: تأمبلت في قياس تمكين المرأة '، في مناقشة تم" (2110)  ، اف كبير -

 .ستوكهولم: سيدا
 IDS :برايتوف .األىداؼ اإلنمائية لؤللفية توفر طريقا لتحقيق العدالة االجتماضعية؟ تحدم ضعدـ المساكاة المتقاطعة (2101)، اف كبير

 .كصندكؽ تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية
 .الدكليةسايتسيفر  :برايتوف .ية كاإلضعاقة في البلداف الناميةالمساضعدة االجتماضع (2117)  ، ؾ ، كغودينغأ ماريوت -
األطفاؿ كالحماية االجتماضعية في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا: ضعملية رسم " (2100)، افجونز أم، ، كولين برزنيتو بي، آر ماركوس -

 :http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp-، متوفر فيODI :لندف335 .الخرائط، كرقة العمل 
._children_social_protection_mena_FINAL.pdf335 

، DCأضعماؿ البحوث، كاشنطن، كرقة معلومات أساسية أضعدت لئلضعاقة كالتنمية االجتماع جدكؿ  ."اإلضعاقة كالتنمية" (2114)، آر ميتس -
 .نوفمبر تشرين الثاني 06

http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp-335_children_social_protection_mena_FINAL.pdf
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp-335_children_social_protection_mena_FINAL.pdf
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 .صنعا : كزارة الصحة ." رصد حالة النسا  كاألطفاؿ .( "الدراسة االستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات2116كزارة الصحة ) -
 :ت في خدمة الدكلة؟ جنيفالتغيير كاالستمرارية في الحماية االجتماضعية في أمريكا البلتينية: األمها  (2117)، اـ مولينو

UNRISD. 
 :IDS ،Susses. ISBN .5التحويبلت النقدية المشركطة: مسار 'لتمكين المرأة؟ مسارات رقة العمل  (2119)  ، اـ مولينو -

-5empowerment.org/PathwaysWPhttp://www.pathwaysofX ( 562 85864 0 978
.website.pdf 

 .SINTEF :تركندىايم .الحياة مع اإلضعاقة في اليمن: دراسة نوضعية -ىذه ىي حياتي " (2116)  ، دم مونت -
 .صنعا  ."2104-2102( "البرنامج االنتقالي لتحقيق االستقرار كالتنمية 2102كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي( ) -
كرقة ضعمل  ."التفكير حوؿ الفقر الشباب من خبلؿ ضعدسات الفقر المزمن من الفقر دكرة الحياة، كالفقر بين األجياؿ" (2115)  ، ؾ مور -

 :مانشستر .57
  :باريس .: التماسك االجتماضعي في ضعالم التحوؿ2102( كجهات نظر حوؿ التنمية العالمية 2100منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية ) -
 .OPM :أككسفورد .منظمة رضعاية كصندكؽ تأىيل المعاقين ( "استشارات لدضعم2100دارية )أكسفورد السياسات اإل -
 :اليمن صندكؽ الرضعاية االجتماضعية بعثة المراقبة '، متوفر في " (2100)بركماف  -

.347jects/projects_reference_http://www.proman.lu/index/pro 
 .المتوازف جنسانيا آثار العولمة: العمالة كالحماية االجتماضعية (2102)  ، ؾ ، كغولدنغاس ، كوؾام  ، بركنستينسي ، أرزااس رضوم -

  :جنيف
 .IDS :فبرايتو  .الورؽ T2 العمل .' الهجرة كالحماية االجتماضعية: كرقة مفهـو" (2113)  ، اـ ، كايتساباتس ركؿ آر -
 .البحث التقرير ." ( 'تجاكز الوضعود: تصورات كأكلويات كمشاركة الشباب في اليمن تمر بمرحلة انتقالية2102منظمة العالم اآلمن ) -
 .(2105-2102مشركع كثيقة البرنامج القطرم لليمن )' (2100aبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االنمائي( ) -

 .مج األمم المتحدة اإلنمائيبرنا .صنعا 
صنعا : برنامج  .جمهورية 'اليمن .التقييم القطرم المشترؾ" (2100bبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االنمائي( ) -

 .األمم المتحدة اإلنمائي
نيويورؾ: برنامج األمم المتحدة  .مية البشريةتقرير التن (2100cبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االنمائي( ) -

 .اإلنمائي
نيويورؾ:  ." 2100-2112( 'مؤشرات التنمية البشرية: 2102برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االنمائي( ) -

 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الوطني الثاني تقرير أىداؼ التنمية األلفية، ' (2101)مائي( كجمهورية اليمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االن -

 .صنعا : برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كجمهورية اليمن .اليمن
تحديث  .الشخصي اليمن-2100( ضعمليات القطرية للمفوضية '2100المفوضية )مفوض االمم المتحدة السامي لشؤكف البلجئين( ) -

 .جنيف: المفوضية .ميةاالستئناؼ العال
 :، متوفر في"( "تقرير اليونيسيف السنوم لليمن2101صندكؽ األمم المتحدة للطفولة( ))اليونيسيف  -

.df.p2101http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_COAR_ 
الشخصي المساكاة بين الجنسين، كضع الفتيات كالنسا  في  MENA :( "اليمن2100صندكؽ األمم المتحدة للطفولة( ))اليونيسيف  -

 .نيويورؾ: اليونيسيف ."منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا
 .نيويورؾ: اليونيسيف .اليمن( 'اإلحصائيات المتعلقة باألطفاؿ الفقر: 2102اليونيسيف )صندكؽ األمم المتحدة للطفولة( ) -
 .ركما: برنامج األغذية العالمي ."( "اليمن: مسح شامل لؤلمن الغذائي2101برنامج األغذية العالمي )برنامج األغذية العالمي( ) -
 .( "الفقر كالتحويبلت في اليمن، كالبنك الدكلي الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا سلسلة أكراؽ العمل2112البنك الدكلي ) -

http://www.pathwaysofempowerment.org/PathwaysWP5-website.pdf
http://www.pathwaysofempowerment.org/PathwaysWP5-website.pdf
http://www.proman.lu/index/projects/projects_reference_347
http://www.unicef.org/about/annualreport/files/Yemen_COAR_2010.pdf
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 .صنعا : البنك الدكلي ." ( 'مسح ميزانية األسرة2117نك الدكلي )الب -
( "كثيقة المشركع الطوارئ ضعلى األغذية االتحاد األكركبي أزمة مرفق االستجابة السريعة كبموجب برنامج الغذا  2119البنك الدكلي ) -

رقم  ."ز السبلمة المشركع الطارئ صافي االجتماضعيمليوف يورك لجمهورية اليمن لتعزي 07.5العالمي في االستجابة لؤلزمات في مقدار 
 .البنك الدكلي :DCكاشنطن،  .الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا .اإلنساف كحدة تطوير القطاع .YE-51331التقرير: 

 .صندكؽ الرضعاية االجتماضعية -( "كثيقة معلومات المشركع '، كتقييم المرحلة: اليمن 2101البنك الدكلي ) -
 :( 'حالة التنفيذ كالنتائج: اليمن، صندكؽ الرضعاية االجتماضعية مشركع الدضعم المؤسسي "، متوفر في2100البنك الدكلي ) -

 .البنك الدكلي :DCكاشنطن،  .نظرة ضعامة الدكلة: اليمن" (2102aالبنك الدكلي )
البنك  :DCكاشنطن،  .' 0 .المشترؾ التقييم االجتماضعي كاالقتصادم، كالمجلد -الجمهورية اليمنية " (2102bالبنك الدكلي ) -

 .الدكلي
األغذية مرفق المنح( مشركع كاألكركبية أزمة الغذا   EC) إضعادة الهيكلة المعتمدة في حاالت الطوارئ األماف االجتماضعي تعزيز صافي' -

لي البنك الدك  '2102مارس  0يورك،  07511111، بمبلغ (TF195879) االتحاد االستجابة السريعة مرفق اتفاقية المنحة
(2102c).  :66736رقم التقرير-YE.  ،كاشنطنDC: البنك الدكلي. 

( "تقييم 2117البنك الدكلي، الحكومة اليمنية )الحكومة اليمنية( كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )برنامج االمم المتحدة االنمائي( ) -
 .لحكومة اليمنيةصنعا : البنك الدكلي، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كا ."الفقر في اليمن

 ."، محافظة الحديدة، تقرير التقييم النوضعي(CCTSY) للتحويبلت النقدية المشركطة في اليمن مخطط" (2101)  ، دم زينة -
 .مشركع
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 انًشفمبد
 : سعى رخطٛطٙ يزكبيم اإلطبس انًفب1ًْٙٛانًشفك 
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 يٕالغ رُفٛز انذساعخ: 2انًشفك 
 الحدٌدةمدٌرٌة زبٌد ، محافظة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الرئٌسٌة زبٌد مؤشرات

ٌّئ   مئوٌة الفقراء نسبة -  1.36: لس

 1.1: الفقر فجوة -

 1.131: الفقر   كثافة   -

 561155: تقدٌري للفقراء عدد  -

: قر  الف فجوة  تقدٌري للفقراء فً  عدد  -

151511 

  6117: قر  الف بكثافة  المتأثرٌن  الناس  تقدٌر   -

 % 31: (ورالذكتعلٌم )المعدل   -

 % 53.56: (النساءتعلٌم )المعدل   -

: ور(  الذكمعدل االلتحاق بالتعلٌم االساسً )  -

11 % 

: معدل االلتحاق بالتعلٌم االساسً )النساء(   -

74.4 % 

 :المصدر
  2111تقٌٌم الفقر  .1

 1114 سكانتعداد ال .2

 

 جزء من مدٌنة تعز –رٌة القاهرة 31مدي

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرئٌسٌةالقاهرة  مؤشرات

ٌّئ   مئوٌة لفقراءنسبة ا -  1.16: لس

  1.14: الفقر فجوة -

 231111: تقدٌري للفقراء عدد  -

: الفقر   تقدٌري للفقراء فً فجوة   عدد  -

51115 

  2121: الفقر   المتأثرٌن بكثافة   تقدٌر الناس    -

 :المصدر  

  2111تقٌٌم الفقر  .3

 1114 سكانتعداد ال .4
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 انصٕس: ثببج بجبش    
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 ضح             ٔ نًسخ يٕخ: يصفٕفخ انؼًم انًٛذاَٙ 3انًشفك 

 لمحة موجزة

 كل موقعل -البحوث  أدكاتضعدد  محافظة تعز -مديرية القاىرة  محافظة الحديدة  -زبيد مديرية  دكاتاأل

الفقر كاستراتيجيات 
 التعامل رسم الخرائط

رسم الخرائط 
 المؤسسية 

 معا ضعمل

 مشاركين   01بعدد بداية، الضعملو في تم 
 3 مستفيدين كبار ذكور. 
 2  ر مستفيدين كبار ذكورغي. 
 2 رو ذك ن الشبابيمستفيد 
 3 ورشباب غير مستفيدين ذك  

 

 مشارؾ   02بعدد بداية، الضعملو في تم 
 2 أناث.كبار   اتمستفيد 
 2  أناث.كبار   اتغير مستفيد 
 2 أناث شباب اتمستفيد 
 2  أناث شباب اتمستفيدغير 
 4 موظفات من الصندكؽ مديرية القاىرة بتعز 

 0ك ؿاالرج مع 0كل موقع( ) في0تمارين ) 2
( مع مشاركين من مختلف الفئات بما نسا مع ال

 :في ذلك
 امرأة، 02شخصا،   22
، 00، الشباب 00رجاؿ، كبار  01

 03، غير المستفيدين 9المستفيدكف 
 

مناقشات مجموضعة 
 التركيز

 4( )8المجموع ) 
 (لكل موقع

 ( 0مستفيد ذكر كبار) 
 ( 0مستفيدات الكبار) 
  (0ر غير مستفيدين )شباب ذكو 
  (0) اتناث غير مستفيدإشباب 

 ( 0مستفيد ذكر كبار) 
 ( 0مستفيدات الكبار) 
 ( 0شباب ذكور غير مستفيدين) 
  (0) اتناث غير مستفيدإشباب 

رجل ك  33مشارؾ،  65ش، امجموضعة نق 8
 .في تعز 29في الحديدة،  36امرأة، ك  32
رجل ك  08مستفيد / بالغين بما في ذلك  36
من  05بينهم غير مستفيد  29، رأةام 08

 شابات 04الذكور شباب، 

مع المدلين مقاببلت 
لمعلومات لالرئيسيين 

ضعلى مستول المجتمع 
في 4)، (8) المحلي

 (ةديريكل م
 

 0 المجلس المحلي قائد مجتمعي 
 0  في  الصندكؽ مدير فرعمنفذ

 منطقة زبيد
 0 ناشطذكر  يشباب قائد 

 اجتماضعي
 0 مات غير المنظ يةشباب قائدة

 الحكومية في زبيد
 0 ل(اق)ضع قائد مجتمعي 

 
 

 0  مديرية في  مدير فرع الصندكؽ –منفذ
 القاىرة

 0 إحدل المنظمات غير  قائدك  يناشط شباب
 الحكومية لحقوؽ الشباب

 0 من الفئات يناشط شباب 
المهمشة، كىي منظمة غير حكومية لمجتمع  

 ينالمهمش
 0 في مختلف  ةنشط ةضعاو ية شباب ةناشط

 لمنظمات النسائية غير الحكوميةا
  

  لمعلوماتلالرئيسيين مع المدلين مقاببلت  9
قادة  2 :ضعلى المستول المحلي بما في ذلك

 المنفذين 2المجتمع 
ات كالمنظمات غير يقادة شباب من الجمع  5

مع  وفعملي 2-ذكور 3إناث ك  2الحكومية )
 (الفئات المهمشة

 مقاببلت معمقة
 في كل موقع 5 
 مقاببلت(01مالي )أج
 

  األسرة مستفيدة -كر شباب ذ 
  غير مستفيد -ذكر كبار 
  كبار مستفيد  -ذكر 
 2 اتمستفيد -ناث شباب  إ 
 اتناث كبار غير مستفيدإ 
 اتناث كبار مستفيدإ 

 ذكر كبير مستفيد 
 2 كبار الذكور غير المستفيدين 
 اتمستفيد كبارناث  إ  
 اتناث شباب غير مستفيدإ 
 2 فيد ة سرمستأناث شباب إ 

رجاؿ ك مع  6مع النسا ،  8، مقابلة معمقة 04
غير  5مع الكبار،  6مع الشباب،  8

المستفيدين / من األسر  9المستفيدين، 
 :المستفيدة ضعلى النحو التالي

بالغين ذكور غير  3مستفيدين شباب ك  ورذك 2
 2مستفيد كبار من الذكور،  0مستفيدين، 

لشباب ،  ناث المستفيدين اإ 4 مستفيدات كبار
شابات إناث  0، اتغير مستفيد إناث كبار 0

 ات غير مستفيد

 

 ينالمستفيد –الذكور البالغين   :قصص الحياة
  ينالمستفيد –ذكر الشباب 

 ينالمستفيد – الذكور البالغين 
 ينر الكبار المستفيدو ذكال 

مع المستفيدين،   8، قصص حياة 9المجموع 
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 اتاإلناث الكبار المستفيد 
 اتث الشباب المستفيداأن  

 2 المستفيد الشباب  ثاأن 
 إناث اتالشباب غير المستفيد 

 4إناث،  5ذكور ك  4، ينغير المستفيد 0
 الشباب 5أشخاص بالغين، 

  :دراسات الحالة
لكل  0) 2المجموع 

 (موقع

   

  اتناث الكبار المستفيدإ   0 ذكر غير مستفيد، 0دراسات الحالة  ) 2 الشباب الذكور غير المستفيد 
 (مستفيدة ىإنث

 مراقبة التسليم / تسجيل الحدث  المبلحظة:
 صندكؽ الرضعاية مكتب 
  المجموضعة المهمشة من الشباب

منازلهم كاالناماـ إليهم في الوقت 
  كحمالين  واعمليالذم 

  الموظفات كقت العملالصندكؽ مكتب ، 
 اإلناث  ة منرصد الصراضعات بين كسيط

بين كسيطة الصندكؽ ) كالعمبل  كموظفين
األسر الفقيرة كمصادر الرضعاية االجتماضعية، 

 (كيشمل أنواع االستغبلؿ

 

مع المدلين مقاببلت 
لمعلومات لالرئيسيين 

ضعلى المستول الوطني 
 (8)المجموع 

االتحاد األكركبي، كزارة التنمية الدكلية، كالبنك الدكلي، كاليونيسيف، ضعلى المستويين الوطني 
المستول ضعلى مستويات المحافظة ك  كالصندكؽظمة أككسفاـ الحديدة، كالمحافظة كالرضعاية كمكتب من

 الوطني

8 
 

 مشتركا في المجموع  032 المجموع

 
 
  العمل الميداني صفوفةم

 تعز-مديرية القاىرة الحديدة-مديرية زبيد مع من متى ككيف األدكات

الفقر  رسم خرائط
كاستراتيجيات 

 التعامل 
رسم الخرائط 

المؤسسية )نسخة 
 (مبسطة

 :المخطط فى البداية
 0في كل موقع( ) 0تمارين ) 2

في  0( )0الذكور كاإلناث 
 (في كتعز 0الحديدة ك

فصل مجموضعات الذكور )
ص، اشخأ 01-8كاإلناث( 

غير ك  من البرنامج المستفيدين
ضماف تمثيل مع المستفيدين 

 الشباب

رسم الخرائط ىل الفقر كاستراتيجيات المواجهة 
مؤسسي مبسط في البداية، ئط رسم خرامع  ان مع

 كاحدة بسبب المعايير الثقافية،ذكور مجموضعة 
 في المجموع 01 

 
 ،3المستفيدين الكبار من الذكور  * 
 2الكبار الذكور غير المستفيدين  *

 2رو المستفيدكف الشباب  ذك * 
 3شباب غير ذكر غير المستفيدين  *

رسم الخرائط ىل الفقر كاستراتيجيات 
مؤسسي مبسط رسم خرائط مع  ان المواجهة مع

كاحدة بسبب ذكور في البداية، مجموضعة 
 المعايير الثقافية،

 في المجموع 02
 
 ،2المستفيدات الكبار* 
 2ات مستفيد الكبار اإلناث غير* 
 2ثاالشباب  أن اتالمستفيد* 
 2اتالشباب غير اإلناث غير مستفيد* 
 مديريةفي  الصندكؽ موظفات من فرع4* 

 القاىرة 

رجاؿ، كبار  01امرأة ك  02شخصا،  22مع الرجل مع المرأة( مع المشاركين من مختلف الفئات بما في ذلك:  0ك  0كل موقع( )في  0تمارين ) 2 :تم ضعمل 
 03، غير المستفيدين 9، المستفيدكف 00، الشباب 00



 

15 
 

مناقشات 
 مجموضعة التركيز

 4) 8المجموع 
 (لكل موقع

 التأكد من أفمع 
في  الحوار

نطقة التي يقيم الم
الفقرا  /  فيها 

كثافة المشاركين 
 في البرنامج

 تحديدبعد 
كمنذ  ،المجتمع

ذلك الحين 
 .فصاضعدا

 :المخطط
 يأشخاص )مجموضعت 2*   

 منفصلتين(الذكور كاإلناث 
 يالشباب )مجموضعت 2*   

 منفصلتين(الذكور كاإلناث 

  (0ر )و المستفيدين الكبار ذك 
   (0)أناث المستفيدات الكبار 
 ( 0الشباب الذكور غير المستفيدين) 
 (0) اتالشباب اإلناث غير المستفيد 

  المستفيدين الكبار 
 (0ر )و ذك

   (0)أناث المستفيدات الكبار 
 ( 0الشباب الذكور غير المستفيدين) 
 (0) اتالشباب اإلناث غير المستفيد 

مستفيد / بالغين بما في   36) .في تعز 29في الحديدة،  36النسا ، ن م 32 من الرجاؿ،  33مشارؾ  65مناقشات، شارؾ فيها  اتمجموضع 8: تم ضعمل 
 (.الشابات 04من الذكور الشباب،  05بينهم غير المستفيدين  29امرأة( ) 08رجبل،  08ذلك 

 دلينمقاببلت الم
ين الرئيسي

ضعند  للمعلومات
مستول المنطقة 

 4( )8)المجموع 
 (في كل موقع

خبلؿ العمل 
الميداني )في حين 

أضعاا  الفريق  أف
يقوموف اآلخرين 

 اتضعو جممال بعمل

 :المخطط
  0-الصندكؽ ذينفنالم 
  المجلس  قائد مجتمعي /

 المحلي
  موظفين الصحة 
 قادة مجموضعة نسائية 
 القادة الشباب 
 / الزضعما  الدينيوف 

 المنظمات غير الحكومية 

 0 مجلس المحلي، ال قائد مجتمعي 
 0  في  مدير فرع الصندكؽ –المنفذة

 يدزب
 0 جتمعي الذكور بالموقعم يشباب قائد 
 0 المرأة المنظمات غير  يةشباب قائدة

 الحكومية
  في زبيد

  

 0  في  فرع الصندكؽ مدير -المنفذ
 القاىرة مديرية

 0إحدل المنظمات  قائدك  يناشط شباب
 غير الحكومية لحقوؽ الشباب

 0 من الفئات المهمشة،  يناشط شباب
مع كىي منظمة غير حكومية في مجت

 ينالمهمش
 0 في  ةمدرب ،من اإلناث يةشباب ةناشط

في  ةشطان ةالشباب ضعاو شئوف 
مختلف المنظمات النسائية غير 

 .الحكومية
،  القادة الشباب من الجماضعات أك 2 ،  المنفذين2ضعلى المستول المحلي بما في ذلك: )قادة المجتمع  مقاببلت مع المدلين الرئيسيين للمعلومات9 تم ضعمل 

 مع الفئات المهمشة وفعملي 2-من الذكور 3إناث ك  2) ،5مات غير الحكومية المنظ

المقاببلت 
المعمقة، 
لها المخطط 

(01) 
 ما نفذمجموع 

كل  في7) 04
 (موقع

 

 تحديدبعد 
كمنذ  .المجتمع

ذلك الحين 
 .فصاضعدا

 تم اختيار
 المقاببلت المعمقة

من أفقر األسر كفقا 
الفقر  اتلترتيب

الخاصة، انظر 
استخدـ ، تم هأضعبل

معايير تصنيف 
من  ةالفقر المقدم

المجتمع في اختيار 
المستجوبين 

 :المخطط
كزضعوا ضعلى إناث  5ر ك و ذك  5

/ ضعازب/ متزكج موظف أساس
شباب / الكبار /  نوظفيغيرم

المهمشين المشردين داخليا /؟ 
 المستفيدين كغير المستفيدين،

ق بما في ذلك المستفيد الساب
تغير أم  حصللمعرفة ما إذا 

 ناتج ضعن التحويل
 :تم ضعمل

مع النسا ،  8، مقابلة معمقة 04
مع  6مع الشباب،  8رجاؿ ك  6

غير المستفيدين، مع  5الكبار، 
 المستفيدين مع  9

 :الذكور
  ،سرة أسنة، يمثل  25ذكر شاب

 يرأس، أميمستفيدة، ضعاطل ضعن العمل، 
لو األسرة بعد اختفا  كالده الذم حصلت 

 .مشاكل صحة ضعقلية
 ذكر بالغ 

 قدرأطفاؿ، ال ي   01لو ، يعمل مدرسا، 
 منساضعدىم ضعلى مواصلة تعليمهم،يأف 

الطعاـ كالمبلبس  وفيرت صعوبةالتحديات 
 .للعائلة

    ،العديد  لديومستفيد من الذكور الكبار
من المشاكل الصحية المزمنة، ضعاطل ضعن 

 يستطيع العمل العمل، ال 
 اإلناث: 

 مستفيدك، مسجلة  ةسنة، أمي 25، ةشاب
ال  هاضعلى الرغم من أن كالدتها ببطاقة

  :الذكور
  ، سنة،  27ذكر الشباب المستفيد

لدتو ما زالت تعيش طفاؿ، كالو أمتزكج ك 
معو، ال يوجد لديو منزؿ في اآلكنة 

غير  منزؿ كالد زكجتو، في يعيشاألخيرة 
قادر ضعلى العمل بسبب حادث في 
المصنع حيث كاف يعمل منذ ضعدة 

 .سنوات
 متزكج أميغير مستفيد،  بالغ ،ذكر ،

أطفاؿ، من الفئات المهمشة،  5كلديو 
، يعيش في منزؿ ناريةعمل ضعلى دراجة ي

د صغير مع كالديو كأخوتو اآلخرين كاح
 .أطفاؿ أياا مكلديه وفالذين متزكج

 لوسنة، متزكج ك  28 ،غير مستفيد ،ذكر 
جامعة كضعاطل الأطفاؿ، تخرج من  5

 بسبب يعملأف  ستطيعضعن العمل، ال ي
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 :ضعلى النحو التالي للمقاببلت المعمقة
 المستفيدكف الشباب الذكور 2
 مستفيدين الذكور البالغين غير 3
 رالمستفيدين الكبار الذكو  0
 المستفيدكف اإلناث البالغات 2
 اإلناث اتالشباب المستفيد 4
 ناث إ كبار  ةغير مستفيد0

 الشابات  اتغير المستفيد 0
 

حصل ضعلى دضعم ت كالعيش مع كالدتها ت
منزؿ لها  تجر أ، استمطلقةمنها،

، ليس لديهم موارد أخرل 2كألكالدىا 
فى دكالر أمريكى  0.5لاير /  311ضعدا: 

 ةقايبعد زكجها السابق من من ليـو ا
األكبر بدا  ابنها  .أثيرت في المحكمة

 قريبفي مطعم  تها بالعملمساضعدب
 .حصوؿ ضعلى األجر اليوميلل

 من ةسنة، أمي 27، ةأنثى مستفيد ،
في كقت  تالفئات المهمشة، تزكج

من  6رضعاية كتعمل ضعلى طلقت تمبكر، 
أطفاؿ لها، تعيش في كوخ من األغطية 

شجار النخيل، أ الببلستيكية كأكراؽ
عتمد ضعلى الدخل من التسوؿ إلطعاـ تك 

تحويل لمرة أطفالها، الشباب تلقت 
 الصندكؽ. من 2118نذ ضعاـ م كاحدة

 سنة،  31غير مستفيدة،  ةر يكب  ،أنثى
عيش مع شقيقها كضعائلتو الفقيرة ت، ةزباضع

 ةالكبيرة، كحصلت ضعلى تدريب كمدرس
ىي الشخص ك  توظفتبعد الثانوية، ك 

ها. احتياجاتى األسرة كيلبي رضعالذم ي
ؤلسرة مقارنة لعانوف من المطالب العالية ت

 الدخل لمع مستو 
 ضعازبة، سنة،  40 ةمستفيد ة،ر يكب  ،أنثى

تعيش كحدىا، متعلمة، كانت تعتمد فقط 
  لاير =6111   ضعلى يعتمد ضعلى

في ك  ر،أشه 3كل  الصندكؽ من027.5
تحصل ضعلى  صبحتاآلكنة األخيرة أ

من وصية كدكالر   55لاير /  02111
 .شقيقها الراحل

األزمة السياسية أحداث  جرا  ةصابإ
من ضعدـ القدرة ضعلى  ياألخيرة، يعان

 .تحمل إيجار منزلو
 اإلناث: 

سنة، أرملة،  51 ةميأ ة،أنثى، مستفيد
أكالد،  3بنات ك  3أطفاؿ ) 6لها 

من آالـ العمود  يكاحد منهم يعان
باإلضافة إلى أطفالها تعيش مع  ،الفقرم

الذم تعطل بسبب حادث  وىاأخ
هم كل .أطفاؿ 3زكجة ك  كلوسيارة، 
 .في منزؿ صغير يعيشوف

 عمل ت .سنة 26 .ة،غير مستفيد ةشاب
كزكجها ة مطلق، من الجامعةبعد التخرج 

لديها  .يعاني من مشاكل الصحة العقلية
خوة  ك إ 6رضعاية بأياا  كتقـوبنات  3
 ،المدارسب همجميع ،أخوات لها 5

كباإلضافة إلى ذلك أنها تستايف 
 ف.السرطاب ةمرياالكالدتها 

 من ضعائلة ضعازبة، سنة،  21 ةشاب
 01ك، تعيش مع كالديها، ةمستفيد

من أشقائها  2بن أخ، اك  ،خواتكأ اخوة
 أحد مشاكل الصحة العقلية هملدي

أشقائها تزكج أياا في نفس المنزؿ 
 .أطفاؿ 01كلديو 

 سنة، كالدتها ىي  06، ةيتيم ةشاب
لاير  02111حصل ضعلى تك  ةالمستفيد

تعيش مع أمها ك  55 $ أشهر، 3كل 
اخوة كأخوات في منزؿ صغير جدا  01
أشقائها كيعيش  أحدتزكج  .غرؼ 3من 

معهم في نفس المنزؿ مع زكجتو 
 كزكج أختهاىذا األخ األكبر  .كأطفالو

 بعضأمها في نفقات المعيشة ك  وادضعمي
من كقت  أىل الخيرقليلة من الالموارد 

كىي نشطة في فريق المدرسة  .آلخر
الموسيقى كلكن يجد صعوبة في تغطية 

جيدة، كالنقل إلى ال للمبلبساحتياجاتها 
المدرسة كالغذا  المدرسة، كالغذا  في 

تفتقد إلى األياـ  .ضعلى مستول األسرة
 حيث أصبحابيها الخوالي قبل كفاة 

العنف في المنزؿ ضعلى أساس يومي بين 
فرد من . تريد كل اإلخوة كاألخوات

  ا .سعد واكونيأف  األسرةأفراد 
استكشاؼ تجربة  قصص الحياة

ضعن لحياة، لمتعمقة 
 :المخطط

 طفاؿأ معأرملة  0
 الذكور 

 ة مثل ضعائليضعاما،  27، ذكر، بالغ
استلم تحويل نقدم لمرة ، ةمستفيد

 رو ذكال
 01 لوسنة،  41 ، بالغ،مستفيد ،ذكر 

من  4 ،األجر اليوميب يعملأطفاؿ، 
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الذين األشخاص 
طر اخالممن يعانوف 

كالاعف، 
استراتيجيات 

المواجهة، ككيف 
تغيرت حياتهم 

لتحويل نتيجة ل
 النقدم

 أطفاؿمع مطلقة  0
 بدكف أطفاؿ أك  مع 0
كليا أك  عملتذكور / إناث  0 

 جزئيا
 المهمشينمن  ذكر مهاجر 0 
 

 :تم ضعمل
 8، قصص حياة  9المجموع 

غير مع  0مع المستفيدين، 
 5ذكور ك  4، ينالمستفيد

 5أشخاص بالغين ك  4إناث، 
 شباب

 فقير، 2118فقط  منذ ضعاـ  كاحدة
تزكج  أمي،، فئات المهمشةللغاية، من ال

أطفاؿ، ضعاطل ضعن  5 لوفي كقت مبكر، 
بيت، يعيش مع أمو في   ، ليس لوالعمل
 .ألمو بطاقة المستفيدين ،صغير كوخ

 سرة أسنة، يمثل  22شاب،  ،ذكر
مستفيدة، ضعاطل ضعن العمل، طالب 

التحديات ارتفاع األسعار، من جامعي، 
التعليم ك  ةتكاليف الصح ارتفاعك 

 .كالمبلبس
 :اإلناث

 ةمطلق، سنة 37 ة،ضعيف ة،مستفيد ىنثأ 
 3لديها اآلف  ،بعد الزكاج ضعدة مرات

ي تكاليف دضعم بناتها ف،تبنات ككلد
التعليم الجامعي من خبلؿ الدضعم المقدـ 

قليل من بيع الكدخلها  الصندكؽ من
محلية الصنع كالمنتجات الالعطور 
في  ةقوي امعركؼ جدا بأنه .الغذائية

ردكدىا ضعلى أم اتهامات أك التحدث 
لمعايير  خاعضدىا نتيجة لكونها ال ت

ضعلى المرأة  تحكم  يالت قاليد المجتمعيةالت
كقالت  .المجتمع المحافظ كجز  من

صمت بالإذا احتفظت  هاانها تعتقد ان
التحرؾ بحرية،  لن تتمكن من، لخجكال

  ."طفالهاألالحياة  كتوفر سبل
 في ةدرجمسنة  21 ة،مستفيد ى،نثأ 

من  ،والدتهاب بطاقة الصندكؽ الخاص 
تركت زكجها  ة،أمي ،مجموضعة مهمشة

تتابع في  ،كتزكجت في منطقة أخرل
 ،للحصوؿ ضعلى ضعملية الطبلؽالمحكمة 

 ،بناتها 2ليس لديها مكاف للعيش مع 
عتمد ضعلى تأنها تعيش مع كالدتها ك 

 الصندكؽ حصل كالدتها منت ،التسوؿ
  (.$ 42لاير )  9111   ضعلى

ف كيحتاجو  ،الثبلسيمياب مصابين األطفاؿ
الذم يتطلب تكاليف نقل الدـ كالدكا  ل

 ال يقدر ضعلى تحملها.
 سنة 31مستفيد،  ،طلاضع ،بالغ ،ذكر، 

إلى المدرسة  ضعادمن الفئات المهمشة، 
كىو اآلف فى لعدة سنوات،  انقطاع بعد 

كيعيش في منزؿ  الصف العاشر،
مع شقيقو المتزكج كلديو  متواضع

خرين آخوة إ 4طفاؿ، لديو أياا أ
 كلهمفي نفس المنزؿ كأياا  يعيشوف 

 .ينطلاضع
 :اإلناث

 ،جسديا،  ةقامع ةمستفيد ،سنة24 أنثى
من المدرسة الثانوية، تعيش مع  تتخرج

 يوفركالدىا الذم كاف  توفى ،ضعائلتها
ضعائلتها  ،الخبز لؤلسرة في حادث سيارة

العمل   ضعلى تعودت ،سرة فقيرة جداأ
كمتطوضعة في جمعية رضعاية ذكم 

ة، كالتي كانت جيدة االحتياجات الخاص
جدا بالنسبة لها للتفاضعل مع غيرىا من 

ساؽ ضعلى الرغم من أنها كانت تعتمد 
فقط في التنقل كمع ذلك منذ كاحدة 

كنتيجة لذلك  ،ساقها تضعدة أشهر كسر 
أم  تمارسالمنزؿ، لم  قاضعدة فى يى

دخل لها  ا بدائلال يوجد لديهك كظيفة 
  .شعر بالوحدة كاليأستعائلتها، ك لك 

 كالديهاغير مستفيدة  ،سنة25 ى،ثإن 
 تعيش ،من الجامعة تمنفصلين، تخرج

 ،أخوات 4خوة ، ك ا 2ك مع كالدتها، 
عمل  كانت تبعد أف   ت كالدتهاتقاضعد

كعاملة نظافة في مكتب كزارة الشؤكف 
 لال يوجد لد ،االجتماضعية في تعز

المبلغ األسرة مصدر دخل آخر غير 
 .التقاضعد ؿمحدكد من بدال

 هاضعن ىتخلة، مستفيد ،سنة45 ى،نثأ 
تم  ،ضعاما كلم يطلقها 00زكجها قبل 

طفاؿ أ8تجاىلها من قبل زكجها مع 
لديها مشاكل صحية خطيرة )الكبد  ،لها

مكاف للذىاب  اال يوجد لديه (،كالكلى
مع زكجها، ضعاشت  تهافي أضعقاب مشكل

 .نتمي إلى أخيهايفي منزؿ صغير جدا 
قها شقي يحاكؿالماضية   تينخبلؿ السن

قطع يبدأ  ،أكالدىامع المنزؿ  تهامغادر 
ليس لديها دخل آخر ك  ،المياه ضعليها

 ك قليل من من الصندكؽ غير المساضعدة
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االبن األكبر الذم بدأ العمل من الماؿ 
األجر ب طانشلفي نوع بسيط من ا

 .اليومي
 دراسات الحالة

 2المجموع 
 (لكل موقع0)

 لهاأرملة شابة أك امرأة مطلقة  
ؿ )لفهم مدل تعرض األطفا

 للخطر( األطفاؿ
 

األخداـ  ، ذكر، منالشباب
 العاطلين ضعن العمل / يعملوف

 دنيا،  أضعماؿ
يمكن أف تكوف قاايا المساكاة 
بين الجنسين مختلفة من موقع 

 .آلخر
 

 :تم ضعمل
ذكر غير  0دراسات حالة  ) 2

 مستفيدة( ىإنث 0مستفيد، 

 :أنثى
  0الحالة: 

كاف ،  بنات 4 اهسنة، ل 28أرملة،  ،أنثى 
زكجها يعاني من مشاكل الصحة العقلية، 

كانت تعتمد بشكل رئيسي ضعلى دضعم 
 كأحيانان دضعم خيرم ،الرضعاية االجتماضعية

كقالت انها لم تحصل  ،األفراد بعض من
 تضعلى الدضعم خبلؿ ىذا العاـ، ككضعد

تمكن تحتى  البطاقة يريتغ لحصوؿ ضعلىيا
دضعم نفسو مرة المن الحصوؿ ضعلى 

تعيش مع أكالدىا في منزؿ صغير  ،أخرل
أم  ، ال توجد0جدا مستأجرة غرفة 

 .مساحة للطهي، كما إلى ذلك

 ذكر:
  0الحالة: 

سنة،  25شاب، ذكر، غير مستفيد، 
من تشوىات خلقية  أضعمى جزئيان، كيعاني

فى الصدر، ملتـز بإنها  دراستو 
الجامعية، متطوع مع جمعية للمعاقين 

ل الخيرم بصريان، يعمل في جلب العم
أخوة آخرين كالذين  5للمعاقين، لديو 

يعانوف أياان من العمى الجزئي. كالده 
كأخوه األكبر يعانوف من مشاكل صحية 
ضعقلية، كال يوجد لهم مسكن، كيسكنوف 

في منزؿ امرأة مسنة حيث ترضعاىم 
  مؤقتان.

ضعندما يتصاضعد  المبلحظة:
الوضع كفقان 

للمستجدات فى 
 المنطقة

 تسليم النقد 
  زيارة تقييمية من قبل المنفذين

)الباحثين االجتماضعيين( 
 للمرافق الصحية.

 

 التسليم، التسجيل/ اإلغاثة اإلسبلمية 
  مكتب الصندكؽ، الفئات المهمشة من

منازلهم كاإلنظماـ إليهم ضعندما -الشباب
 يعملوف كحمالين.

 

 مكتب الصندكؽ، موظفة، كقت العمل 
 ا  مبلحظة الصراع بين الوسيطة من النس

كالمستفيدات كموظفات الصندكؽ بما 
 في ذلك االستغبلؿ.

المقاببلت مع 
الفاضعلين 

الرئيسيين ضعلى 
 المستول الوطني

متابعة العمل 
الميداني كرئيس 
لفريق البحث من 
خبلؿ االنظماـ 
اليهم في ضعملهم 

 الميداني.

  االتحاد األكركبي 
 دفيد 
 البنك الدكلي 
 اليونيسيف 
 كير 
 أكسفاـ 
 ة االجتماضعيةصندكؽ الرضعاي 

 

 

اجتماضعات أخرل 
قصيرة للتنسيق 

 كالتشاكر

   )القادة التقليديين )ضعاقل، ذكر 
 مدير فرع الصندكؽ بالمحافظة، ذكر 
  مدير مكتب اليونسيف بمحافظة

 الحديدة، )ذكر(
  قائد فريق أكسفاـ بمحافظة الحديدة

للبرامج االنسانية بما فيها مشركع 
ة مع التحويبلت النقدية في نفس المنطق

تدخبلت حياتية مثل الصحة كالتعليم 
 كالتغذية
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  : أدٔاد ٔأدنخ انذساعخ4انًشفك 

 كبار -المستفيدكف الدراسة الرئيسية  -مناقشات مجموضعة التركيز 
 :األسرة كاستكشاؼ ما يلي فى إجرا  رسم خرائط تفصيلية مستول الاعف

 بين الفئات االجتماضعية االقتصادية فوارؽ  الاو  ضعلى اليساضعد ضعلى إلقاأف اختيار مناقشات مجموضعة التركيز يجب 
 

 ومناقشة سياؽ الاعف ألنلدقيقة  05أكثر من  ستغرؽال ت) :مواطن الاعف الرئيسية كاستراتيجيات المواجهة :0الموضوع 
 مجموضعات الحوار(. معلومات منضعلى بالفعل  تيكوف قد حصل

 
 ماذا يفعل الناس لكسب العيش في ىذا المجتمع؟ 
  انعداـ األمن الغذائي كالبطالة كالمخاطر البيئية كارتفاع )استوضحما ىي التحديات االقتصادية الرئيسية يواجهها الناس في ىذا المجتمع؟ :

 (.األسعار كالجفاؼ
  ومات، من االحتفاالت، االستبعاد االجتماضعي )من المعل )استوضح:يواجهها الناس في ىذا المجتمع؟ التي ما ىي التحديات الرئيسية االجتماضعية

 الصحي(. ( ضعلى أساس التمييز من العمر، كالجنس، كالعرؽ، كاإلضعاقة، كالوضعالتشبيكمن 
  إلى العنف كالصراع؟ تؤدمالتي ك لتوتر لىل ىناؾ مصادر 
 ىل ىناؾ تحديات خاصة يواجهها األطفاؿ كالشباب ككبار السن، ذكم االحتياجات الخاصة، في ىذا المجتمع؟ 
 (.لموسم، كفقا لنوع الصعوبةلم تغييرات ملحوظة في التحديات التي تواجهها في ىذا المجتمع )ضعلى مر الزمن، كطبقا ىل ىناؾ أ 
  (.كالفوارؽ العمرية لمنطقة،ابحث ضعن نوع الجنس كا)م فقرا  في ىذا المجتمع؟ ككونلكم  ماذا يعني 

 
  صعوبة؟ توجدماذا يفعل الناس ضعندما 
 ىل االستهبلؾ، تأخذ المزيد من العمل، يطلب أفراد األسرة غير العاملين لتحمل المزيد من العمل، كبيع األصوؿ ) (: تخفيضان )اقتصادي استوضح

تقاسم العمل )ضعدـ كجود التحكم ضعندما يتم طلب ضعوائد العمل = ضعبلمة ضعلى حالة حزف  ،الرجل(، استراتيجيات المشاركة أكالمرأة  ممتلكات
 (.ضعلى التحويبلت االضعتمادمحليا أك دكليا،  ةهجر الأك األصدقا ،  كبيرةالدين، كطلب الدضعم من األسرة الالخوض في  / شديد(، كاالقتراض

 الشراب كالدخاف، كاالنخراط في  الجتماضعية،لمساضعدة القانونية، كالبحث ضعن المشورة، كالحصوؿ ضعلى الرضعاية ال(: تسعى ان )اجتماضعي استوضح
 (.تجارمالالخطير أك الجنس  السلوكيات الخطرة )المخدرات، كالجنس

  تلقى الناس في المجتمع ضعلى مر الزمن، من، الحكومة كالمؤسسات الدينية كالمنظمات غير الحكومية، كاألسرة، كما الذم يما ىي أشكاؿ الدضعم
 إلى ذلك؟

 ىم كلماذا؟األكانت   أيها 
  ليم، كشرا  األراضي، كإقامة األضعماؿ التجارية الصغيرة، كغيرىا(؟)مثل الصحة، كالتع وتنفقسكنت ذا   إذا كاف لديك المزيد من الماؿ، ضعلى ما 

 

 التحويل النقدم: برنامج :2الموضوع 
 ستهداؼالاك عاوية / الالبرامج ك ضعن تصورات ال
 فعل البرنامج بالنسبة لك؟يماذا يتكوف البرنامج / ماذا م 
  ىذا النقد؟ يأتيأين تعتقد من 
  ،(.حقوؽ / االستحقاقات، الدكلة / المواطناللحصوؿ ضعلى قاايا احاكؿ )كتعويض؟ أحق  كأإحساف،  كأىل تعتقد أنو ىو ىدية 
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  معرفة ذلك؟ تسنىماذا تعرؼ ضعن أىداؼ البرنامج؟ كيف 
 الستخداـ النقد؟ التىل ىناؾ أم حا 
  شكل؟أم في ك الذين قدموا ىذا؟ من ضعن البرنامج؟ إذا كاف األمر كذلك،  معرفةىل كاف لديك أم تدريب / معلومات أك 
  حقوؽ كالتمييز لمعاملة القا  كمناقشة القاايا االجتماضعية مثل لال ممناسبات ضعندما يمكنكال/  ياتالمنتدنوع من برنامج أم ال للديوجد ىل

 أفال من اآلخرين، كتغيير المواقف االجتماضعية / األضعراؼ؟
  ،أنواع القاايا؟ أم نوع من كفي؟ ضعمل مثل ىذه المنتديات من المفيد وتعتقد أن ىلإذا لم يكن كذلك 
 رضعاية األطفاؿ  ك/ دضعم تكساضعدم/  يتم تشجيعكىل  *ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟  ةقادر  م بأنكتشعر رأة ىل للمرأة: كم(

 كالنقل، كما إلى ذلك( ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟
 

 النقد؟ بلـكيف يتم اختيار الناس الست 
  م؟ىختار يمن 
  (.مستفيدين من البرنامجكضعلى سبيل المثاؿ دكراف األسر  )تغيرت مع مركر الوقت؟  ىلما رأيك في ضعملية االختيار؟ ك 
 (.ضعلى سبيل المثاؿ إيجابية أك سلبية)؟ وتكياختيار ىذه ضعلى العبلقات المجتمعية، كديناميالماذا كاف تأثير العملية ا 
  ال يحصلوف  لكنىناؾ بعض الناس الذين يستحقوف ذلك ك ىل /  يستلمونهاال ينبغي أف  نلذياك التحويبلت النقدية  يستلموفبعض الناس ىل

 ؟يحصل؟ لماذا تعتقد أف ىذا  يوضعل
 

 :توزيعالوصوؿ ك ال
  ؟فترات التسليم مناسبة لعطى ؟ كم مرة؟ ضعلى يد من؟ ىالذم ي النقدمىو المبلغ كم 
 (.خاصة للبنات / نسا )سبلمة في الوصوؿ إلى النقد؟ المرتبطة ب؟ ىل ىناؾ قاايا لبلستبلـبعد نقطة ما ىي أ 
 ىل المبلغ النقدم الكافي؟ 
  دفعات منتظمة كيمكن التنبؤ بها؟الىل 
  )كإرساؿ األطفاؿ إلى المدارس، كإرساؿ األطفاؿ ألتوضعية، ل اتالحصوؿ ضعليها )مثل حاور جلسبتعلق تىل ىناؾ شركط )رسمية كغير رسمية

 يجب أف تكوف ىناؾ شركط؟ و(؟ إذا كاف األمر كذلك، ما ككيفية تنفيذ تلك؟ إذا ال، ىل تعتقد أنإلى المستشفى، كما إلى ذلك
 إلى الخدمات األخرل، كما إلى ذلك(؟ ما رأيك في ىذا؟ وؿوصالأم شي  آخر معين )المعلومات،  ل ىناؾباإلضافة إلى النقد ى 
 عطى، ضعلى سبيل المثاؿ الغذا ، يكالجماضعات الاعيفة ؟ إذا ال، ماذا يمكن أف لؤلسر  ئوالنقدم ىو أفال / أنسب إلضعطا أف التحويل ىل تعتقد

 كما إلى ذلك؟
 

 (.. المصفوفة امبل ستخداـ )الا
  الناس االمواؿ؟ يستخدـماذا في 
  األسرة كيف ينبغي استخداـ النقدم؟ من قررالذم يمن 
  ذلك، كيف يمكن تحسين ذلك؟أفال طريقة ممكنة؟ إذا لم يكن كبيتم استخداـ النقد أنو ىل تعتقد 
  من األطفاؿ )الرسـو المدرسية كالكتب كالزم المدرسي كاألحذية كالمواد الغذائية(؛ ب كخاصة فيما يتعلقىل ىناؾ استخدامات معينة من النقد

 لك؟الذم يقرر استخداـ النقدم لذ
 

ستخداـ؟ كصنع الر ااقر  ىلمن الذم يقرر األضعماؿ ) استخداـ الماؿ؟ ضعلى سبيل المثاؿ كصف األسرة
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ثاؿ، االستهبلؾ، الصغيرة ضعلى سبيل الم
كالوصوؿ إلى خدمة لؤلطفاؿ، كالنقل(؛ نسبة ما 

 بما في ذلك الرشوة() X ينفق ضعلى السلعة

القرار ضعلى الماؿ في منزلك  االستخداـ بشأف
 يتغير منذ إدخاؿ برنامج

 ؟التحويل النقدم
ضعلى سبيل المثاؿ نوع األسرة 

دـ الرضعاية، ذكر )أرملة، جدة مق
 األسرة  ترأس ، أنثىةاألسر يرأس 

   

 
 :اآلثار

 ما ىي اآلثار اإليجابية للتحويبلت النقدية؟ 
 (.سن، كالقدرة، كاالختبلفات بين الجنسينال :ضعلى األفراد )التحقيق 
 (.، كما إلى ذلكالزكجات ةتعددمممتدة، كاألسر الاإلناث التي تعيل األسر، األسرة  أكالذكور  :ضعلى األسر )التحقيق 
  السلطات(؟ التواصل مع - -قرانهم مع أ التواصل -سوا  من حيث الترابط االجتماضعي )ضعلى المجتمع ككل؟ 
  صمة العار كاإلقصا  ك ضعلى سبيل المثاؿ )كسلبية(؟ أمنزؿ )يمكن أف تكوف إيجابية الاآلثار المحددة للتحويبلت النقدية ضعلى األطفاؿ في  ىيما

 (.جنسية أمورط ضعلى االنخراط في اغالفي المدرسة، 
  حياتكم، ما يتبادر إلى الذىن؟من قد تغير التي هذا البرنامج لن أىم الوسائل ضعفي التفكير 
  (ترجمة حسب مقتاى الحاؿ)النفسي بأم شكل من األشكاؿ؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف؟  كضعكىل أثرت التحويبلت النقدية ضعلى 
 ؟لتحويل النقدماما ىي اآلثار السلبية لبرنامج 
  خلقت توترات / مشاكل / قاايا / صراضعات داخل األسرة، كبين األسر كالمجتمعات، بما في ذلك بين أكلئك الذين حصلوا ضعلى النقد ىل

 ؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف تجلى ىذا التوتر؟ال يحصلوف ضعليوكأكلئك الذين 
  رأيكم يمكن ضعملو لتخفيف ىذه التوترات؟الذم بما 
 تتنافس مع غيرىا من األنشطة، الخلض العمل كتخصيص الوقت داخل األسرة؟ ك ضعلى ضعر ذلك  ىل أثر. 

 

 المسا لة
  في مجتمعك؟بها عمل يبرنامج كالطريقة التي الضعموما، ىل أنت راض ضعن 
  لواقع؟لوصوؿ إلى األسر األكثر فقرا / األيتاـ كاألطفاؿ الاعفا ، ىل تعتقد أف ىذا يحدث في ااهذا البرنامج ليفترض 
  مشكلة في ىذا المجتمع؟ىذه الوجد ت ىلذىب الى األشخاص الخطأ؟ ما رأيك؟ يبعض الناس يقولوف اف النقد 
  في مجتمعك؟ موجودىذا ىل بعض الناس يقولوف أنهم ال يلقوف معاملة بكل احتراـ من قبل موظفي البرنامج؟ 
  ؟ إلخلي  يمكن القياـ بو لمعالجة ىذا الوضع؟ شكو البرنامج، ىل ىناؾ أم ش لدخوؿ ىذا يتم اختيارؾلم أنو لنفترض 
  تم التعامل معك بطريقة غير ضعادلة، ماذا كنت ستفعل؟أنو لنفترض 
  لهم؟ المجددةلغ امبالضعلى  والاماف أف الجميع يحصل ةضعملي أف ىناؾىل تعرؼ 
  سليم؟تالبرنامج حوؿ كيفية إدارة البرنامج ك اللتحدث إلى موظفي لىل ىناؾ مساحة مناسبة لك 
 ىل ىناؾ مساحة مناسبة بالنسبة لك للتعبير ضعن مخاكفك؟ 
  ذكم االحتياجات الخاصة، كبار السن كالشباب كالمتعايشين مع  الفئات المستبعدة؟ كعاو في كمرأةقدرة ضعلى تقديم شكول  بال ينىل تشعر(

 فيركس األيدز(؟
  (.ن، الخإف أمكن تتبع ضعدد المشتكي)؟ يلتشكاعملية ل نظاـضعن ىل ىناؾ مسؤكؿ 
  لعاقلحدث التتفال )التحدث مع ممثل منتخب؟  التيلية اآلما ىو نوع )لشكاكل، ىل تعتقد أنو يمكن تحسين ذلك؟ لإذا كاف ىناؾ نظاـ 
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ل ىفي اإلذاضعة المحلية؟ برسالة نصية أك الهاتف المحموؿ )كسيلة مجهوؿ(،  كالعيادة؟ إلى منفذ البرنامج؟ تعبر ضعن مخاكفبالقرية؟ للموظفين 
 (.يكوف ىناؾ نظاـ الشكول؟ال تفال أف 

  حوؿ ماذا؟ إف لم يكن، لماذا ال؟ك ، لمن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، لتعبر ضعن مصدر يقلقكأم كقت ماى  قمت بتقديم شكول فيىل 
  حدث بعد تقديم شكول؟ذا ما 
  برنامج نتيجة لشكواؾ؟الىل تعرؼ أم تغييرات ضعلى 
   ب؟ ؟ الخاعقما نوع الالخاص بك؟ كيف كنت ضحية /  كلتعبير ضعن قلقلعاقب نتيجة كست احيةكىل كنت تشعر بالقلق إزا  الوقوع ... 

 

 : برامج الخدمات التكميلية 3الموضوع 
  / رضعاية األطفاؿ، كالوقاية  ،منح تدريبية ،مثل التعليم)؟ كيستفاد منهاترغب أف تكوف مرتبطة / التي برامج الىل ىناؾ أنواع أخرل من الخدمات

 .(سبل العيش، كمجموضعات التمويل المتناىي الصغر، كالتدريب المهنيلالعنف، كالمساضعدة القانونية، كالتدريب الزراضعي كالبرمجة  من
  ضعلى الوصوؿ إلى ىذه الخدمات أك البرامج األخرل؟ مكك ساضعديمنفذم البرامج أف لكيف يمكن 

 
  لمستاعفينلحق توؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي ضعلى الوص ىمساضعدتفي بعض البلداف، الناس لديهم بطاقة ىوية. 
  ؟كمكوف من حقتيجب أف التي رأيك بما ىي أنواع البرامج 
  يمكنهم التحويل من معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا، المستفيدين)ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ، أم مع بطاقة الهوية، سيكوف مفيد؟ 

 .(المدضعـوالحصوؿ ضعلى التأمين الصحي 
  دفع الالوثائق، ك لتعميد كالتفاكض  ثائقضعلى سبيل المثاؿ القياـ بأضعماؿ الو )ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟

ة، كما للوسطا ، إصدار بطاقات ىوية مزكرة، كتبادؿ بطاقات الهوية، كالحاجة إلى تسجيل المواليد، كالسفر إلى المكاتب لتسجيل مشاريع سياحي
 .(إلى ذلك

  يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات، ما يمكن ضعملو؟ أنوإذا كنت تعتقد 
 

 : التوجهات المستقبلية4المحور 
  ضعلى حياتك )ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟ذلك يكوف آثار سذا  وقف البرنامج، فماتإذا 
 ستقبل؟كيف ترل استمرار البرنامج في الم 
  ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح / شكول ضعبر )رأم في ذلك؟  معطى لهيأكثر مشاركة في البرنامج، أف  واصبحأف يكيف يمكن ألضعاا  في المجتمع

 (./ ىواتف نقالة مقالة
 
 

 كبار كالشباب  -برنامج الدراسة الرئيسية من الالمستفيدين  -مقاببلت معمقة 
 ... ى، من، ككيف في كثير من األحيافتحقق: لماذا، ماذا، أين، كيف، مت

 :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 •
 

 .، اسم المجتمع، التاريخ، الخبالمستجو المعلومات األساسية الديموغرافية: الجنس كالعمر كالعرؽ، كالدين، كنوع 
 
 الوضع العائلي كترتيبات المعيشة .0
 نت تعيش كأ ىل أنت متزكج، مطلق، أرمل؟ منذ متى .(بالغين: األـ، ضعامل، مقدـ الرضعاية، كما إلى ذلك)ضعائلتك؟ نحو الرئيسية  تكما ىي مسؤكلي

األطفاؿ، ضعدد المعالين أخرل )مثل أفراد األسرة األكبر سنا،  (، كضعددالمستجوبمع الذم ىو رب األسرة )العمر، الجنس كالعبلقة مع 
 في منزلك؟ الرئيسي يضعاىو الر من ، (مع اإلضعاقة أك المرض ينيشاعمتضعاا  الاألك 

  (.الذاتي ، كتعليم الكبار، الخ بدريتال)كم ضعدد سنوات الدراسة ىل كاف لديك؟ ىل كاف لديك غير ذلك من أشكاؿ التعليم؟ 
 

 ل العيش الفردية كاستراتيجيات المواجهةاألسرة كسب .2
 ما ىو مصدر الرزؽ الرئيسي؟ 
  كسب الماؿ، كإذا كاف األمر كذلك كيف؟تىل 
  العيش؟ لكسبماذا تفعل رب األسرة 
  (.ضعلى سبيل المثاؿ: األرض، المنزؿ كالثركة الحيوانية، الخ)من يفعل ماذا في األنشطة المنزلية؟ كلماذا؟ من يملك ماذا؟ 
 لتعامل؟( ما مدل لأم ما ىي االستراتيجيات الخاصة بك )؟ ضعندما تكوف في صعوبة ماذا تفعل؟ هالصعوبات / التحديات، الخ ىل تواجهما ىي ا

 ؟(...ما مدل فعاليتهالمواجهة نسأؿ ل)بعد كل استراتيجية  االستراتيجيات فعالية ىذه
 لمؤسسات الدينية كالمنظمات غير الحكومية، كاألسرة، كما إلى ذلك؟ما ىي أشكاؿ الدضعم التي تلقيتها ضعلى مر الزمن، من، الحكومة كا 
 كانت أىم كلماذا؟  أيها 
 كيف ىذا الشكل من الدضعم مقارنة ىذا البرنامج؟ 
  ؟أف تكوف فقيرماذا تعني لك 

 
 (.ر، الخاالشبكات االجتماضعية )الخبلفات بين رجاؿ / نسا ، ككبار / صغ .3
  ؟ ما ىو الدضعم تتلقى )االقتصادية كالعينية(؟من ترجع بحاجة إلى دضعم مالي إلى متاضعب )االقتصادية(لديك إذا كنت 
 األكالد ،ك؟ الزكجبيهتم ل إلى من ترجعى معاملة سيئة، التمييز، كما إلى ذلك ماذا تفعل؟ قلتإذا كنت تشعر بالحزف، لست ضعلى ما يراـ، ت، 

 ...؟ الدكلة، ال أحد
  مع مركر الوقتىذا تغير  لكى، لماذا؟ لمنىل تقدـ الدضعم لآلخرين؟ ... 
  ؟ كيف، لماذا، منذ متىالتحويل النقدم( تغيرت مع مركر الوقت )أياا بسبب برنامجتىل ضعبلقاتك االجتماضعية ... 
  (.ية، الخدين، الجماضعات الالرحبلتالرسمية كغير الرسمية، مثل األقارب أك الجماضعات العشائرية، )ىل أنت ضعاو في مجموضعة؟ 
 لماذا؟ إذا لم يكن 
 إلى المجموضعة؟ النتما إذا كانت اإلجابة بنعم، منذ متى؟ ماذا تفعل / ما ىي أىداؼ المجموضعة؟ ما ىي الفوائد التي تحصل ضعليها من ا 

 

 ات داخل األسرة / التوتراتكيديناميال .4
  اد األسرة الوقت، كما إلى ذلك( في منزلك؟ لماذا لموارد )النقدية، كاألراضي، كالحيوانات، كالمباني، العمل، أفر لمن يتخذ القرارات كالاوابط

كبار السن كالمرضى   ،ؤلطفاؿلضعلى سبيل المثاؿ: الرضعاية )من يتخذ القرارات في األسرة؟  /دائما ضعلى ىذا النحو؟  ىل ىوىذا ىو الحاؿ؟ 



 

24 
 

 (كذكم االحتياجات الخاصة كاستخداـ اآلخرين للعمل االستهبلؾ بيع األصوؿ؟؟
 حلها؟ يتم اخل األسرة / العائلة؟ إذا كاف األمر كذلك، ضعلى ماذا؟ ضعند مواجهة الخبلفات مع أضعاا  األسرة اآلخرين كيف ىل لديك خبلفات د

 تغير ذلك؟ إذا كاف األمر كذلك لماذا، منذ متى، كما إلى ذلك؟ ىلماذا يحدث؟ ك 
  داخل أسرتك كالمجتمع؟ تكعاملم يتمكيف 
  الذم ما ؟ الحقوؽ رأة / رجل / ذكم االحتياجات الخاصة / مجموضعة أقلية ضعرقية؟ ما ىي ىذهكشخص بالغ / ام  كحقوقبىل أنت ضعلى ضعلم

 (.البلداف لمعرفة ما ىي قوانينها بشأف فرص المناىاة للتمييز كضعلى قدـ المساكاة)لوصوؿ إليها؟ لساضعد لكم ييمكن أف 
 
 التحويبلت النقدية برنامج .5

 ستهداؼالعاوية / االلبرامج لتصورات ال
  (.؟ )مدةالتحويل النقدم متى كانت كاف ضعاوا في برنامجمنذ التحويبلت النقدية؟  استبلـمنذ متى كانت ضعاو في برنامج 
  ىذا النقد؟ يأتيأين تعتقد من 
  ،(.حقوؽ / االستحقاقات، الدكلة / المواطناللحصوؿ ضعلى قاايا احاكؿ )كتعويض؟ أحق  كأإحساف،  كأىل تعتقد أنو ىو ىدية 
 معرفة ذلك؟ تسنىرؼ ضعن أىداؼ البرنامج؟ كيف ماذا تع 
 الستخداـ النقد؟ التىل ىناؾ أم حا 
  شكل؟أم في ك الذين قدموا ىذا؟ من ضعن البرنامج؟ إذا كاف األمر كذلك،  معرفةىل كاف لديك أم تدريب / معلومات أك 
  حقوؽ كالتمييز لمعاملة الاقشة القاايا االجتماضعية مثل قا  كمنلال ممناسبات ضعندما يمكنكال/  ياتالمنتدنوع من برنامج أم ال للديوجد ىل

 أفال من اآلخرين، كتغيير المواقف االجتماضعية / األضعراؼ؟
  ،أنواع القاايا؟ كفي أم نوع من؟ ضعمل مثل ىذه المنتديات من المفيد وتعتقد أن ىلإذا لم يكن كذلك 
 رضعاية األطفاؿ  ك/ دضعم تكساضعدم/  يتم تشجيعكىل  *ىذه المناسبات؟ ضعلى المشاركة الكاملة في  ةقادر  م بأنكتشعر رأة ىل للمرأة: كم(

 كالنقل، كما إلى ذلك( ضعلى المشاركة الكاملة في ىذه المناسبات؟
 النقد؟ بلـكيف يتم اختيار الناس الست 
  م؟ىختار يمن 
  (.فيدين من البرنامجمستكضعلى سبيل المثاؿ دكراف األسر  )تغيرت مع مركر الوقت؟  ىلما رأيك في ضعملية االختيار؟ ك 
 (.ضعلى سبيل المثاؿ إيجابية أك سلبية)؟ وتكياختيار ىذه ضعلى العبلقات المجتمعية، كديناميالماذا كاف تأثير العملية ا 
  ال يحصلوف  لكنىناؾ بعض الناس الذين يستحقوف ذلك ك ىل /  يستلمونهاال ينبغي أف  نالذيك التحويبلت النقدية  يستلموفبعض الناس ىل

 ؟يحصل؟ لماذا تعتقد أف ىذا  يوضعل
  
 توزيعالوصوؿ / ال
  ؟ كلماذا؟بلغملا بجلبتقـو من الذم 
  (؟البريدمقدمي الرضعاية، مكتب  ،المانحة ةالجه المدير،الذم يعطيها لك )من أين تذىب للحصوؿ ضعلى النقد؟.. 
 ىل ىو نفس الشخص / المكاف في كل مرة؟ 
 في كل مرة، الخمنإلجابة بنعم، يرافقك شخص ما؟ إذا كانت ا ـأ ؾىل تذىب كحد ،. 
  ؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف؟استبلموىل أنت قادر ضعلى استخداـ الماؿ حسب الحاجة بمجرد 
  ؟تستلمكم 
  متى كلماذا؟منذ غير تدائما نفس المبلغ؟ إذا  ىوىل 
  (؟، لماذا الكذلكبلحتياجات الغذائية، كما إلى ذلك( )إذا لم يكن  )لىل المبلغ النقدم كافي؟ 
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 نسب ؟األإضعطا  النقدم ىو  أف ىل تعتقد 
  يمكن إضعطا  بنود أخرل، ضعلى سبيل المثاؿ الغذا ، كما إلى ذلك؟أنو ىل تعتقد 
  النقدم؟ تستلم التخويل متىكيف ك 
  دفعات منتظمة كيمكن التنبؤ بها؟الىل 
 كيف يمكنك أف تعرؼ ضعندما يكوف يـو دفع الركاتب؟ 
  (.نفس المبلغ كلكن ضعبر فترات مختلفة)بغي أف يكوف أكثر / أقل؟ ينىل ، مناسبة فترات التسليمىل 
  نقد؟التلقى بمتى كانت آخر مرة قمت فيها 
 إلى الخدمات األخرل، كما إلى ذلك(؟ وؿوصالأم شي  آخر معين )دقق: المعلومات،  ل يعطىباإلضافة إلى النقد ى 
  ؟وهقدمي أفما رأيك في ىذا؟ ىل ىناؾ أم شي  آخر كنت تريد 
 ىذه األشيا  األخرل؟ كفوفر ي كىمنذ متى م 
 كإرساؿ أالنقدم، مثل حاور دكرة لزيادة الوضعي،  كي تستلمالقياـ ببعض األشيا    يجب ضعليكىل )النقد؟  حتى تستلم عينةىل ىناؾ شركط م

 ؟إذا كاف األمر كذلك، ما ىي؟ إذا ال، ىل تعتقد أنو ينبغي أف يكوف .(األطفاؿ إلى المدرسة، كما إلى ذلك
  لحصوؿ ضعليها، التكاليف األخرل التي ينطوم ضعليها خسائرللسفر اكقت  :دقق)ما ىي التحديات التي كاجهتها في الحصوؿ ضعلى النقد؟ 

 (.الحصوؿ ضعليها، كما إلى ذلكبالسفر، كقت العمل، كصمة العار المرتبطة 
 

 ستخدـالا
  ؟تغيير كمتى كلماذا، كما إلى ذلكالتم  ىلو؟ يكن دائما ضعلى ىذا النح ىل؟ استبلمولنقد بعد بافظ تيحالذم من 
  ؟المبلغستخدـ ف يينبغي افي ما ذا ما رأيك 
  الذم يعطيك ىذه من ستخداـ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، التعليمات حوؿ كيفية ا تعطى؟ أـ أنك المبلغستخدـ ف يينبغي افي ما ذا ىل تقرر

 التعليمات؟
  (.ستثمار في الثركة الحيوانية األطفاؿ، كالزراضعةكاالأاالدخار )؟ المبلغ ذا يستخدـما في.. 
  لشخص المستهدفة من قبل البرنامج؟ لماذا؟لسرة أك لؤلستخدـ يىل 
 آخر مرة استلمت فيها المبلغ ما ذا فعلت بو؟ 
  الت معينة من النقد ىل ىناؾ استعما /ؤلشيا  التي ىي ذات فائدة خاصة ألطفالك؟ إذا كاف األمر كذلك، ما ىي؟ لستخدـ يىل أم من النقد

 ؟تتم)الرسـو المدرسية كالكتب كالزم المدرسي كاألحذية كالطعاـ(، كإذا كاف األمر كذلك، ما ىي ىذه ككيف  تتعلق باألطفاؿ
 أفال طريقة ممكنة؟ إذا لم يكن كذلك، كيف يمكن تحسين ذلك؟بالماؿ يستخدـ  أف ىل تعتقد 
  لماؿ؟لفال األستخداـ اال نتحسالتي سأنواع التغييرات ىي ما 
 أقل أىمية(. )ما إذا كاف  5كأكثر أىمية، كاف إذا   0تصنيفها من حيث األىمية )يتم ( ؟التحويل النقدم ما ىي مصادر دخل األسرة )بما في ذلك

كبير، لماذا، كما  أك إلى المنزؿ؟ إذا صغير اآلتيلك / النفقات المنزلية؟ كيف تقارف التحويبلت األخرل / الدخل  التحويل النقدممدل أىمية 
 (.جدكؿ المبلحظاتفي  أف يعملو للباحثإلى ذلك؟( )مفيد 

 ماذا سيحدث / ما يمكن أف تفعلو إذا لم يكن لديك ذلك؟ 
  إيراد(. اإلنفاؽ لكل كنسبةمختلف النفقات كاإليرادات  حوؿ -مخطط دائرم )؟ التحويل النقدم الذم يغطيوما ىي نسبة اإلنفاؽ الخاص 

 

 اآلثار
 (دقق: االجتماضعية كاالقتصادية كاإلدراج / جوانب االستبعاد)تلقى التحويبلت النقدية؟ تت حياتك قبل أف كيف كان. 
 ما ىي اآلثار اإليجابية للتحويبلت النقدية؟ 
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 (.كالقدرة، كاالختبلفات بين الجنسين ،سنال :لك كفرد )التحقيق 
 الزكجات، كما إلى  ةتعددمكاألسر   ،ممتدةال األسر ة،األسر  ، من يعوؿأنثىقابل مذكر  التحقق:، لماذا )ما ذاأسرتك،  فرادضعلى ضعائلتك / بعض أ

 (.ذلك
  السلطات(؟بصل او الت -أقرانهم التواصل ب –ضعلى المجتمع ككل )سوا  من حيث رأس الماؿ الترابط االجتماضعي 
  التحويل النقدمىل: 

 سوأ؟لؤل ك؟ إذا كاف الجواب نعم، كيف، لؤلفال /تغير ضعبلقتك مع زكج     -
 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؟ -

  (.الحاؿ ترجمة حسب مقتاى)الخاصة بأم شكل من األشكاؿ؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف؟  تكنفسي ضعلىىل أثرت التحويبلت النقدية 
  ضعلى أطفالك؟ اإليجابية كالسلبية )مثل القدرة ضعلى الذىاب إلى المدرسة بشكل منتظم، كصمة العار  تحويلاآلثار المحددة للذا كانت  ما

 (.جنسية أموركاإلقصا  في المدرسة، كأقل ضغط ضعلى االنخراط في 
 ؟التحويل النقدم ما ىي اآلثار السلبية لبرنامج 
 المشاكل / القاايا بين الناس داخل نفس األسرة، بما في ذلك بين  / (توترات / العنف )بين األجياؿ كبين الرجل كالمرأة ىل ىذا البرنامج خلق

 ؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف كقد تجلى ىذا التوتر / كيف تركف ىذه التوترات؟ال يحصلوف ضعليوأكلئك الذين حصلوا ضعلى النقد كأكلئك الذين 
  لتخفيف ىذه التوترات؟ رأيكبيمكن ضعملو الذم ما 
  ؟ض العمل كتخصيص الوقت داخل األسرة؟ تتنافس مع غيرىا من األنشطة، الخك كىل أثرت ضعلى ضعر 
  ؟أم شي  ضعلى حياتك )ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار فيذلك يكوف آثار سوقف البرنامج، فما تإذا 
  ضعلى سبيل المثاؿ بنا  )هم مع مركر الوقت؟ بنامج؟ كيف تغيرت األمور ألسرتك مقارنة البر  فىىل ىناؾ أشخاص آخرين مثلك كلكنهم ليسوا

 (.كالمدخرات، كأنماط االستهبلؾ المسكن
 

 المسا لة
  في مجتمعك؟بها عمل يبرنامج كالطريقة التي الضعموما، ىل أنت راض ضعن 
  الاعفا ، ىل تعتقد أف ىذا يحدث في الواقع؟ لوصوؿ إلى األسر األكثر فقرا / األيتاـ كاألطفاؿاهذا البرنامج ليفترض 
  مشكلة في ىذا المجتمع؟ىذه الوجد ت ىلذىب الى األشخاص الخطأ؟ ما رأيك؟ يبعض الناس يقولوف اف النقد 
  في مجتمعك؟ موجودىذا ىل بعض الناس يقولوف أنهم ال يلقوف معاملة بكل احتراـ من قبل موظفي البرنامج؟ 
  ؟ إلخلالبرنامج، ىل ىناؾ أم شي  يمكن القياـ بو لمعالجة ىذا الوضع؟ شكو  لدخوؿ ىذا رؾيتم اختيالم أنو لنفترض 
  تم التعامل معك بطريقة غير ضعادلة، ماذا كنت ستفعل؟أنو لنفترض 
  لهم؟ المجددةلغ امبالضعلى  والاماف أف الجميع يحصل ةضعملي أف ىناؾىل تعرؼ 
  تسليم؟الرنامج حوؿ كيفية إدارة البرنامج ك باللتحدث إلى موظفي لىل ىناؾ مساحة مناسبة لك 
 ىل ىناؾ مساحة مناسبة بالنسبة لك للتعبير ضعن مخاكفك؟ 
  ذكم االحتياجات الخاصة، كبار السن كالشباب كالمتعايشين مع  الفئات المستبعدة؟ كعاو في كمرأةقدرة ضعلى تقديم شكول  بال ينىل تشعر(

 فيركس األيدز(؟
  (.إف أمكن تتبع ضعدد المشتكين، الخ)؟ يلتشكاة عمليل نظاـضعن ىل ىناؾ مسؤكؿ 
  لعاقلحدث التتفال )التحدث مع ممثل منتخب؟  التيلية اآلما ىو نوع )لشكاكل، ىل تعتقد أنو يمكن تحسين ذلك؟ لإذا كاف ىناؾ نظاـ 

ىل أك الهاتف المحموؿ )كسيلة مجهوؿ(،  في اإلذاضعة المحلية؟ برسالة نصية كالعيادة؟ إلى منفذ البرنامج؟ تعبر ضعن مخاكفبالقرية؟ للموظفين 
 (.يكوف ىناؾ نظاـ الشكول؟ال تفال أف 

  حوؿ ماذا؟ إف لم يكن، لماذا ال؟ك ، لمن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، لتعبر ضعن مصدر يقلقكأم كقت ماى  قمت بتقديم شكول فيىل 
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  حدث بعد تقديم شكول؟ذا ما 
  ؾ؟برنامج نتيجة لشكواالىل تعرؼ أم تغييرات ضعلى 
   ب؟اعقما نوع الالخاص بك؟ كيف كنت ضحية /  كلتعبير ضعن قلقلعاقب نتيجة كست احيةكىل كنت تشعر بالقلق إزا  الوقوع 
 تقييم؟أم نتائج  أك ىل تم إشراكك فيلتقييم؟ لشاركت في أم ضعمليات  ىللتقييم؟ لل أنت ضعلى ضعلم بأم ضعمليات ى 
  الصعوبات التي تواجهها النسا  كالفئات الاعيفة )ذكم االحتياجات  / ىي نقاط الاعف اج مالبرنامبىل تعتقد أف الموظفين ضعلى دراية كافية

 ؟تهاىم ضعلى بينة من الدضعم البلـز لمعالجىل ؟ اىم ضعلى بينة من الخدمات المتاحة للتصدم لهىل الخاصة، كما إلى ذلك(؟ 
 

 التوجهات المستقبلية
  ى حياتك )ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟ضعلذلك يكوف آثار سذا  وقف البرنامج، فماتإذا 
 كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟ 
 ما ىي التغييرات سوؼ تقـو بها، إف كجدت؟ 
  ستفادة ، الم الدركس /لومات إلى التقييمات كالمع الوصوؿتكميلية، البرامج ال، المبلغ، كرارستهداؼ، كالتالا )التحقق:ماذا يمكن أف يتحسن؟

 (.كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي، كالصحة اإلنجابية، الخ
  ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح / شكول ضعبر )رأم في ذلك؟  معطى لهيأكثر مشاركة في البرنامج، أف  واصبحأف يكيف يمكن ألضعاا  في المجتمع

 (./ ىواتف نقالة مقالة
 

 
 

 ين للمعلوماتالرئيسي مع المدلينمقاببلت 
 الدراسة الرئيسية -قادة المجتمعات المحلية كمنفذم البرامج كصانعي السياسات الحكومية، كمحللي الحماية االجتماضعية 

 
في  ةشاركالمفة السياسات الرئيسية كموظفي البرنامج ضعلى مستويات مختل كىيكل من أصحاب المصلحة الحصوؿ ضعلى المستول الوطني

 التحويبلت النقدية برنامج
 معتجمقادة ال  .أ

 :لتغطية المواضيع
 لبرنامج ؟باضعبلقتك  ىي ما / التحويبلت النقدية ما ىو دكرؾ في برنامج 
 كيف؟نعم ىل تشارؾ في تحديد المستفيدين؟ إذا ، 
 الجديدة تحديد كما يحدث للفئات الالتحقق من  ما ىي القاايا الرئيسية، كالمشاكل كالتحديات في تحديد المستفيدين )صبلحية

 الاعيفة(.
  فئات معينة؟كتسجيل تحديد  يتمكيف 
  حدد من بين المؤىلين؟التىل أضعداد المستفيدين المحتملين مقيد؟ كيف يمكنك 
 ما إف لم يكن، تعتقد  ؟منطقتكمع أشد الفئات ضعفا في  بلئمىل تعتقد أف المعايير التي كضعها البرنامج للفئات الاعيفة المؤىلة يت

 ؟ تالفئات الاعيفة التي استبعد ىي
 ؟أم ضعبلقة للقادة السياسيينالتحويل النقدم؟ كىل يوجد   ما ىو السياؽ السياسي لبرنامج 
 ،ىل أنت تشارؾ في تنفيذ كرصد البرامج 
 ،ما ىي القاايا الرئيسية، كالمشاكل كالتحديات في تنفيذ كرصد البرامج 
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 ؟لبرامج؟ إذا كاف األمر كذلك، كيفىل تعمل مع منفذم ا 
  (.سماسرة، الخى ال وفحتاجي مكأنهأمخاطر السرقة، )كصوؿ النقد إلى المستفيدين ؟ ىل ىناؾ قاايا / اىتمامات؟ يتم كيف 
  ؟التحويل النقدم إلى نظر أفراد المجتمعيكيف 
  رأيك؟بمن ذلك  كفستفيدسيما ىي توقعاتهم؟ كيف 
  ؟ يىناؾ لقا  مجتمع ضعملية استبلـ النقد ىل يحدثحدث تضعلى سبيل المثاؿ ضعندما )؟ البرنامجتبطة بهذاىل ىناؾ أنشطة التوضعية المر

 (.؟ دكر البنوؾ المحلية كخطط االدخار؟ كيف يتم تشجيع القرارات االستثمارية؟بلدخارإذا كاف األمر كذلك، ماذا يترتب؟ )تشجيع ل
 

 :اآلثار المترتبة ضعلى التحويبلت النقدية
 المجتمع ككل )موجبة، سالبة(، ككيف أنها لم تغير ضعلى مر الزمن )تغيير دائم أك تغيير أكثر ضعابرة فقط؟(؛ ضعلىالبرنامج تأئيرات  ما ىي 
  أكثر تمكنا؛ تصبحااستبعاد مجموضعات ىل تم 
 أكثر تمكنا، كإذا كاف األمر كذلك، كيف يمكن أف ينظر لهذا ؟ واالنسا  كالمعوقين، كما إلى ذلك أصبح ىل 
  السلطة، للمطالبة بمستحقاتهم، كحقوؽ، كما إلى ذلك؟ اصحابىل الناس/ المجموضعات المستبعدة أكثر قدرة ضعلى التحدث إلى 
  كال سيما ) (غير مقصودة، )تقسيم المجتمعات / تعزيز االنقسامات االجتماضعية، التقسيم االجتماضعي / التجزئةآثار  البرنامج أم للدىل

 (ؤلجياؿ الحالية / الرضعاية كالدضعم الممارساتل نقلتفيما يتعلق بأم ضعواقب 
 ( الزكاةمقارنة مع برامج أخرل / مصادر الدضعم  )كالتحويبلت المالية، المنظمات غير الحكومية، كالمعاشات التقاضعدية الرسمي، الخ ،

الدضعم النفسي كاالجتماضعي(،  ،ضعممبلغ كنوع الد)؟ لاآلخر البرامج كيف ترل ىذا البرنامج؟ ما مدل أىمية ذلك بالمقارنة مع ىؤال  
 خرين ذلك؟اآلشخاص األرل يكاالتساؽ كاالنتظاـ، كما إلى ذلك( كيف 

 

 األىلية 
 لماذا؟ ،؟ إذا كانت اإلجابة بنعممأكثر من غيرى كاإلى حد ما، ىل تعتقد أف بعض الناس قد استفاد ضعادؿ ؼاستهدالىل ا 
  لفئات الاعيفة خاصة، األيتاـ كاألطفاؿ الاعفا  كالمسنين كالمعوقين، كما إلى ا)الوصوؿ إلى الفئات األكثر ضعرضة للخطر؟ يتم ىل

 .ذلك(
  ال  هم، كلكنالمبلغىناؾ بعض الناس الذين يحصلوف ضعلى كىل ذلك؟  وفستحقي هموف كلكنستلمال يالذين ناس الىل ىناؾ بعض

 في حاجة إليو؟و، أك يستحقون
   كاف األمر كذلك، كيف؟ لماذا؟ىل تدخلت للتأثير ضعلى ضعملية االختيار؟ إذا 
  أثر ذلك؟ما الناس من البرنامج؟ كيف؟ لماذا؟  الستبعاد تتدخلسبق ك ىل 
  ات مجتمعك؟كيديناميك كيف يمكن أف المبادئ التوجيهية للبرنامج أف تتكيف مع احتياجات 

 

 التحديات
  المخطط، كضعدـ توافر السيولة النقدية، كالقدرات  فهم)يعمل بشكل جيد؟ كال تجعلو ما ىي العقبات الرئيسية التي تعترض البرنامج

 (.كالمواقف من الموظفين، كما إلى ذلك
  ضعلى سبيل المثاؿ بين المستفيدين كغير المستفيدين، أك داخل األسرة بين الرجل كالمرأة، كاألشقا ، ككبار  -ىل يخلق أم توترات

 السن كالشباب، كما إلى ذلك؟
 ؟تها، لماذا، ما الذم يمكن ضعملو لمعالجبين منالمجتمع األكسع؟ إذا كاف األمر كذلك،  ىل البرنامج أدل إلى توترات في 
  المستفيدين يفالوف الحصوؿ ضعلى شي  آخر؟ إذا كاف األمر كذلك، ما ىي؟ أف عتقدتىل 
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  ؟ما ىي برأيكك  ؟ينبغي أف توضع شركط ضعلى تلقي النقد؟ إذا كاف األمر كذلك لماذا ونأ عتقدتىل 
  ضعجز فى الكادر  ،قدرةالمن حيث  االمكانياتكوف من منظور منفذم البرامج )بما في ذلك تقد التي بعض التحديات ىي  ماما رأيك

 (.الوقت كالميزانية -الوضعي  النسائي،
  ؟أفكار للتغلب ضعليهاما ىي األ؟ فى البلد بشكل ضعاـشاملة  ترل أنهاأك  خاصة بهذه المنطقةىذه التحديات ىي أف ىل تعتقد 

 

 :توجهات المستقبليةال
  ضعلى حياتك )ضعلى سبيل المثاؿ لم تعد قادر ضعلى االستثمار في سين كصاد كما إلى ذلك؟ذلك يكوف آثار سذا  وقف البرنامج، فماتإذا 
 كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟ 
 ما ىي التغييرات سوؼ تقـو بها، إف كجدت؟ 
  الدركس /إلى التقييمات كالمعلومات  الوصوؿتكميلية، البرامج ال، المبلغ، كرارالتستهداؼ، ك الا )التحقق:ماذا يمكن أف يتحسن؟ 

 (.ستفادة ، كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي، كالصحة اإلنجابية، الخالم
  بين الجنسين؟ الطفل، كالعمر، كالعجز، كتراضعي الفوارؽاتجاه نحو برنامج أكثر الكيف يمكن أف تصبح). 
  ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح / )رأم في ذلك؟  معطى لهيأكثر مشاركة في البرنامج، أف  واصبحأف يكيف يمكن ألضعاا  في المجتمع

 إذا كاف األمر كذلك، كيف؟ ىذا من شأنو أف يكوف مفيدا من كجهة نظركم؟ لماذا / لماذا ال؟ (./ ىواتف نقالة مقالةشكول ضعبر 
  في المناقشات ذات الصلة  واشاركيمجموضعات مختلفة )رجاؿ / نسا  كالشباب كالبالغين(، أف القياـ بو لاماف ما الذم يمكن

 البرنامج؟ ىل تعتقد أف ىذا قد يكوف من المفيد؟ لماذا أك لماذا ال؟ب
  لمستاعفينلق حتضعلى الوصوؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي  ىمساضعدتفي بعض البلداف، الناس لديهم بطاقة ىوية. 
  ؟كمكوف من حقتيجب أف التي رأيك بما ىي أنواع البرامج 
  التحويل من معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا، المستفيدين)ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ، أم مع بطاقة الهوية، سيكوف مفيد؟ 

 .(الحصوؿ ضعلى التأمين الصحي المدضعـو يمكنهم
  الوثائق، لتعميد كالتفاكض  ثائقضعلى سبيل المثاؿ القياـ بأضعماؿ الو )في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟ ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات

دفع للوسطا ، إصدار بطاقات ىوية مزكرة، كتبادؿ بطاقات الهوية، كالحاجة إلى تسجيل المواليد، كالسفر إلى المكاتب لتسجيل الك 
 .(مشاريع سياحية، كما إلى ذلك

  ن أف يكوف ىناؾ صعوبات، ما يمكن ضعملو؟يمك أنوإذا كنت تعتقد 
 يجب أف  بماحي / منفذين، صناع السياسات، كنواب، كالجهات المانحة، كما إلى ذلك )الناس في السلطة  كعاقل بما ذا ستنصح

 ؟(ضعلى الكيفية التي يمكن بها تحسين ىذا البرنامج التحويل النقدم برنامجبترتبط 
 

 ب. منفذم البرنامج
 متطوضعي  مجتمع، كالناس ضعلى مستول المديرية، أسئلة التركيز تختلف(ل المجتمع، ضعلى مستو )   

 :لتغطية المواضيع
 :تفاصيل ضعن البرنامج

 (؟تعاكف مع اإلدارات األخرلت)أم كزارة / دائرة؟  :الترتيبات المؤسسية لتنفيذ البرامج 
  ،ستهداؼ؛التم اييستهدؼ، ككيف من الذم منذ متى 
 ؛يعطى؟ ككل كم يعطى كم ىو المبلغ الذم 
  يعطي / كيف يتم توزيعها؛الذم من 
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 ؛ضعلى مستول القريةتوزيع في المجتمع / ال تمكيف ي 
  إلى الخدمات، كما إلى ذلك(؛ الوصوؿ)المعلومات،  بعطى أياان ماذا 
  النقدية، كإذا كاف األمر كذلك كيف يمكن رصدىا؟، إف لم يكن لماذا؟بالتحويبلت ىل ىناؾ شركط مرتبطة 

 

 :آليات المسا لة 
 ىل ىي فعالة؟ما ىي اآلليةيحق لهم؟ إذا كاف األمر كذلك،  الذمضعلى نفس المبلغ /  والاماف أف الجميع يحصل ةىل ىناؾ ضعملي ، 
  إف لم يكن، ىل تعتقد أف ىذا يمكن أف   ؟ألفراد المجتمع لتقديم شكول؟ إذا كاف الجواب نعم، لمن كمتى، ككيف ىناؾ مساحةىل

 كيف يمكن اف تعمل؟  كوف مفيد؟ي
 

 :فوائد البرنامج 
  أكثر تمكنا؛ تصبحأ التيمجموضعات الاستبعاد ىل تم 
 منافع؛ أكلبرنامج لديو أم آثار غير مقصودة ىل ل 
 منفذم البرامج؟ل/ بنا  القدرات  ىل يوجد استفادة من جانب التطوير المهني 

 

 :التحديات للبرنامج 
 وفحصلي، ىل تعتقد أف المستفيدين بفترات مناسبة ونوتلقي ىلكافي؛  نقدمالمبلغ ال لن: ىما ىي التحديات التي تواجو المستفيدي 

 ؛كما ىيتعتقد أنو ينبغي كضع شركط )رسمية كغير رسمية( ضعلى تلقي النقد، إذا كاف األمر كذلك لماذا  ىلضعلى شي  آخر، ما ىي؟ 
  لماذا؟ ما بين منألسر في المجتمع األكسع، كإذا كاف األمر كذلك، ف البرنامج قد أدل إلى توترات داخل األسر أك بين اأ عتقدتىل ،

بين األجياؿ / نظم التاامن ... دقق  التعاقب أكستبداؿ في حالة االضعلى أم تأثير  :؟ التحققالتوترات الذم يمكن ضعملو لمعالجة ىذه
 ؟النقديةالتحويبلت أياا ضعلى أية حالة من حاالت العنف داخل األسر بسبب 

 لماذا؟كيفعتقد بعض الناس قد استفادكا أكثر من اآلخرين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،  ىل ت ، 
 في ىذا المجاؿ كانت ضعادلة؟ اتىل تعتقد أف التوزيع 
  ؟واجهها المستفيدكفيما ىي التحديات التي 

o (.شهادات الميبلد البطاقة،ستهداؼ كتحديد المستفيدين المؤىلين )الا 
o ية.إلى االجتماضعات المجتمع وااجات الخاصة الذين ال يمكن أف يأتضعف كبار السن كذكم االحتي 
o ضعدـ كجود موظفين مؤىلين. 
o إلى األسر البعيدة.للوصوؿ  مواصبلتنقص كسائل ا 
o ضعدـ كجود دضعم من غيرىم من مقدمي الخدمات. 
o ضعدـ كضوح أىداؼ البرامج. 
o إضعطا  الناس الذين ربما ال يستحقوف ذلك؛ ليتمتعرض لاغوط ال 

  كاف ىذا التدريب مصمم ىل  ؟ ك النوع االجتماضعي العمل مع الفئات المستبعدة؟ بقاايا مثلالبرنامج؟ بقيت تدريب فيما يتعلق تلىل
 خصيصا لتلبية احتياجات التنفيذ العملي؟

  ضعلى )لق بذلك؟ فيما يتع ها؟ إذا كاف األمر كذلك، ما ىي التحديات التي تواجهالتقييم كالمتابعة القياـ بأم شكل من أشكاؿيتم ىل
 ؟(سبيل المثاؿ المؤشرات

  تواجو؟ ضعلى سبيل المثاؿ التواصل مع المستفيدين كمع رؤسائهم، في الحصوؿ ضعلى النقد  التيمحددة الما ىي التحديات اللوجستية
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 رير، في تحديث الملفات / السجبلت، كما إلى ذلك في التنسيق بين الوزارات؟ا/ البنوؾ، في اضعداد التق البريدمن 
 س؟ك من ىذا البرنامج؟ ما ىي التحديات من حيث تعلم الدر  المستفادة تقاسم الدركس يتم كيف 
 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 تقـو بها، إف كجدت؟ 
  الدركس /إلى التقييمات كالمعلومات  الوصوؿتكميلية، البرامج ال، المبلغ، كرارستهداؼ، كالتالا )التحقق:يمكن أف يتحسن؟ ماذا 

 (.ستفادة ، كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي، كالصحة اإلنجابية، الخالم
  لطفل، كالعمر، كالعجز، كتراضعي الفوارؽ بين الجنسين؟ااتجاه نحو برنامج أكثر الكيف يمكن أف تصبح). 
  في البرنامج؟ يويمكن القياـ بو للحفاظ ضعلالذم في البرنامج في موقعو الجديد؟ إذا ال، ما  أف يبقىيمكن ىل ، والمستفيد سكنغير إذا 
 ىل طلب من بعض الناس مغادرة البرنامج؟ 
 ؟ىل ىناؾ حوافز لتشجيع الناس ضعلى ترؾ البرنامج 
 ؟؟ أم أنها لم تعد مؤىلةألسريةماذا يحدث إذا تغيرت األكضاع ا 
  إلضعادة التسجيل؟ يأتوفىل الناس 
  ؟أكثر مشاركة في البرنامج؟ إذا كاف الجواب نعم، كيف، لماذا، كإذا ال، لماذا ال واصبحيأضعاا  المجتمع ينبغي أف أف ىل تعتقد 

 المنظمات غير الحكومية / المنظمات الدكلية المصممين لسياسة البرنامج ممثلي الحكومة أك  ج.

 أك المنظمات غير الحكومية ضعلى مستول الحكومةبرنامج المصممي سياسة 
تناكؿ المواضيع ل بصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالخاصة محددة لكل مؤسسة ضعلى أساس قاايا  صممتباإلضافة إلى أسئلة محددة مسبقا )

 :التالية
 ىي حاالت/ المجتمعات المحلية(؟ ما ىي أىدافها؟ ما  ديرياتمشاريع في ىذه الممن لدكلية )ما لديهم المنظمات غير الحكومية ا 

 ؟تهاإلى معالج واهدفي التيالاعف 
o  ؟خرلألأ التحويبلت النقديةبرامج  ىيما 
o ؟حماية اجتماضعية أكسع في البرمجةللتحويبلت النقدية ل ركابط ىذا البرنامج مع البرامج األخرل ماىي  
o جرم ىذا التنسيق ضعلى المستول المحلي؟ ي؟ كيف؟ كيف صندكؽ الرضعاية االجتماضعية ىل اتخذت أم خطوات لتعزيز التنسيق مع

 -برامج أخرل؟ سياسة البرنامج بلتسجيل امعلومات ضعن تسجيلهم في ىذا البرنامج كمدل ارتباط من لناس لدل اكبالنظر إلى ما 
 حوؿ كيفية ضعمل البرامج في كقت كاحد؟ دكؽ الرضعاية االجتماضعيةصن ىل كاف لديك أم مناقشات صريحة مع

o ؟عمليةال لهذه، كمدل ملكية الحكومة من المصممتصميم ىذا البرنامج،  تم كيف 
  مع المنظمات  البرنامج (: )في اشارة الىكف ضعليهاستندي الذم/ النجاحات كالتحديات )ما ىو الدليل البرنامجفوائد  ذا يعتقدكف ضعنما

 لصندكؽ الرضعاية االجتماضعية(؟لحكومية األخرل / مع كاضعي السياسات غير ا
  ؟أية كسائللناس حوؿ ىذا البرنامج؟ من خبلؿ لما نوع المعلومات التي تعطى 

o ؟ما ىي الفوائد الرئيسية 
o ؟كيف تغيرت حياة الناس 
o  ؟فوائدكالمقصود / الالتغيير غير 
o ؟شركط كبٌ ٚهضو ٔضع كإذا 
o  اؼ في شكل مختلف؛ستهدالا يتميجب أف ىل 
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o إذا كاف النقد كافي؛ 
o إذا كانت ترل ضركرة لمنح شي  آخر؛ 
o  ؟بعملية التقييم كالمتابعة  ؟ ما ىي بعض التحديات للقياـضعملية التقييم كالمتابعة تفعليتم ىل 
o ؟التقييم كالمتابعة تنسيق كاؼ فيما بين الوكاالت الحكومية المشاركة في البرنامج كالبد  في تنفيذىل ال 
o  لخدمات تكميلية؛لكافي   وؿصك إذا كانت ىناؾ 
o  قد خلق التوترات بين أفراد المجتمع )بما في ذلك التوترات بين األجياؿ(؛البرنامج إذا كاف 
o  ؟كالعكس بالعكس الدضعم كىم ال يستحقوف وا/ أك ما إذا كاف بعض الناس قد تلق المتسلطينإذا كاف قد ضعانى من ىيمنة 
o ؟مؤشراتالك  التقييم كالمتابعةظمة أنب التحديات المتعلقة 
o ؟توزيع، الخالتحديد / التنفيذ، الستهداؼ / الالتحديات اإلدارية في ا 
o (.االستدامة المالية )الذم تمويلها 

 

 :يةالبرمجة المستقبل
 كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟ 
 ما ىي التغييرات سوؼ تقـو بها، إف كجدت؟ 
  الدركس /إلى التقييمات كالمعلومات  الوصوؿتكميلية، البرامج ال، المبلغ، كرارستهداؼ، كالتالا قق:)التحماذا يمكن أف يتحسن؟ 

 (.ستفادة ، كالحصوؿ ضعلى التدريب المهني كمحو األمية كالدضعم النفسي كاالجتماضعي، كالصحة اإلنجابية، الخالم
  كتراضعي الفوارؽ بين الجنسين؟الطفل، كالعمر، كالعجزاتجاه نحو برنامج أكثر الكيف يمكن أف تصبح ،) 
  / ما ىي المعايير، كما إلى ذلك؟إذا نعم،البرامج؟  منالناس  ىل تقـو بإخراجكيف تنظركف لقاايا التخرج كالخركج؟ كيف ينبغي ، 
  ستهداؼ؟الا مقابل حوؿ المصلحة العامةكنظرا لمدل انتشار الفقر، ما ىي كجهات نظركم. 
  ضعلى سبيل المثاؿ اقتراح / )رأم في ذلك؟  معطى لهيأكثر مشاركة في البرنامج، أف  واصبحأف يكيف يمكن ألضعاا  في المجتمع

 إذا كاف األمر كذلك، كيف؟ ىذا من شأنو أف يكوف مفيدا من كجهة نظركم؟ لماذا / لماذا ال؟ (./ ىواتف نقالة مقالةشكول ضعبر 
  في المناقشات ذات الصلة  واشاركيسا  كالشباب كالبالغين(، مجموضعات مختلفة )رجاؿ / نأف ما الذم يمكن القياـ بو لاماف

 البرنامج؟ ىل تعتقد أف ىذا قد يكوف من المفيد؟ لماذا أك لماذا ال؟ب
  لمستاعفينلحق تضعلى الوصوؿ إلى أنواع مختلفة من البرامج التي  ىمساضعدتفي بعض البلداف، الناس لديهم بطاقة ىوية. 
  ؟كمكوف من حقتيجب أف ي الترأيك بما ىي أنواع البرامج 
  التحويل من معتمدة ضعلى سبيل المثاؿ في غانا، المستفيدين)ىل تعتقد أف ىذا النوع من النظاـ، أم مع بطاقة الهوية، سيكوف مفيد؟ 

 .(الحصوؿ ضعلى التأمين الصحي المدضعـو يمكنهم
  الوثائق، لتعميد كالتفاكض  ثائقلقياـ بأضعماؿ الو ضعلى سبيل المثاؿ ا)ىل يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات في الحصوؿ ضعلى ىذا العمل؟

دفع للوسطا ، إصدار بطاقات ىوية مزكرة، كتبادؿ بطاقات الهوية، كالحاجة إلى تسجيل المواليد، كالسفر إلى المكاتب لتسجيل الك 
 .(مشاريع سياحية، كما إلى ذلك

  يمكن أف يكوف ىناؾ صعوبات، ما يمكن ضعملو؟ أنوإذا كنت تعتقد 
 يجب أف  بماحي / منفذين، صناع السياسات، كنواب، كالجهات المانحة، كما إلى ذلك )الناس في السلطة  كعاقل ستنصح بما ذا

 ؟(ضعلى الكيفية التي يمكن بها تحسين ىذا البرنامج التحويل النقدم برنامجبترتبط 
  دلة من التدخبلت؟استخداـ األ ،تغيير سياسةلالحكومة / ضعلى ما ىي التحديات التي تواجهها للتأثير 
  ستهدؼ؟ ما ىي القنوات؟ي من الذمما ىي سبل االستفادة من سياؽ سياسة معينة في اليمن؟ 
 السلطة؟ ملهيكوف ك  كاثر يأالرئيسيين الذين يمكن أف  فاضعلينمن ىم أصحاب ال 
 ؟البديلة سبلا بشكل غير مباشر / التعامل معهت؟ إذا كنت ال تستطيع االقتراب منها مباشرة، كيف التي لم يمكن طرحها ما ىي القاايا 
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 الجهات المانحة -لسياسة البرنامج  وفالمصمم د.

تناكؿ المواضيع ل بصندكؽ الرضعاية االجتماضعيةالخاصة محددة لكل مؤسسة ضعلى أساس قاايا  صممتباإلضافة إلى أسئلة محددة مسبقا )
 :التالية
  )معايير  ىل؟ يشملها الامافالفئات الاعيفة التي ينبغي أف كما ىي في ىذا البلد؟ ما رأيك في شبكة األماف )سياسة حماية االجتماضعية

 بالنسبة لليمن؟ ي شي عنتاالستهداؼ 
  يمكن / القطاع ىل ضعلى ذلك؟  تكاالجتماضعي، ما ىو رأيك كخبر  الاماف توفيرلخاص الىناؾ نقاش دائر حوؿ الدكلة مقابل القطاع

األكثر ضعرضة للخطر؟  وا الفئاتهدفىل يمكن أف يستبما في ذلك المنظمات الدينية( )سياؽ؟ ىذا العمل في الالخاص توفير  خاصال
 ؟ إيجابيات كسلبيات

  ؟موجودةالما ىي برامج الحماية االجتماضعية 
 للتحويبلت النقدية؟  توجد برامج أخرل ىل 
  ؟جز ا من شبكة األمافالتي تشكل خرل األبرامج الشكل ىو ما 
  لحماية االجتماضعية في الببلدل مقابل البرامج األخرلنقاط القوة كالاعف  ؟البرنامج هذابمعرفتهم ما مدل. 
  (ككضع الميزانية -البرمجة -داخل البلد) مع البرامج األخرل ىذا البرنامج ركابط 
  ؟خرلاألبرامج كال / لبرنامج التحويبلت النقديةما ىي الفوائد الرئيسية 
 (؟قتصادية كاالجتماضعيةكيف تغيرت حياة الناس )الفوائد اال 
 ؟سلبية(؟ إيجابيةآليات التاامن بين األجياؿ ) ،القائمة الرسمية ،مقصود / تعديل في أم فوائدالتغيير غير ما ىو ال 
 ؟/ اإلدارة / المحاسبة ةاالجتماضعي ودالتغيرات في العبلقات بين الدكلة كالمواطن / العق 
  أنو قد جعل الحكومة أكثر شعبية؟ىل حدثت مكاسب في شرضعية الحكومة / دليل ضعلى 
 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. 
  ة األماف االجتماضعي )مثل الدضعم األسرم، كالتحويبلت المالية، شبك /ما إذا كاف يتم التآزر مع ما يكفي من الحماية غير الرسمية النهج

 الدينية / برامج الاماف، الخ(؟الهيئات دضعم 
 ما إذا كاف ىناؾ رابط كافية لخدمات تكميلية؛ 
 ما إذا كاف قد خلق التوترات بين أفراد المجتمع. 
 (.مستدامة )ماليا تما إذا كان 
 ؟ كيف يمكن تجنب ذلك، التعامل معها، كما إلى ذلك؟ الذم يتخذهشكل اللمحلية، ما مكن أف يكوف تحديا مشتركا ضعلى النخبة اي

 (أذكر أدلة من الميداف حوؿ دكر القادة كمثاؿ)
 ؟ ىل تتواجد في مستويات مختلفة )الوطني كالمحلي( اآللية / في ىذا البرنامج؟ ما ىي ىذه ةىل ىناؾ أية آليات لاماف المسا لة العام

 .؟ ىل ىي فعالة، إف لم يكن، لماذا ال، الخضعنهاكم ما ىي كجهات نظر 
 

 :يةلبرمجة المستقبلا
 كيف ترل استمرار البرنامج في المستقبل؟ 
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 ما ىي التغييرات سوؼ تقـو بها، إف كجدت؟ 
  (المعارؼ الخ ، تعلم الدرس / تبادؿالمتابعة كالتقييمستهداؼ، كالتردد، المبلغ، برامج تكميلية، ال: اللتحقق )ماذا يمكن أف يتحسن؟ 

 تعزيز البرامج؟ تسهم فييمكن أف اآلثار اإليجابية  كيف
  / ما ىي المعايير، كما إلى ذلك؟إذا نعم،البرامج؟  منالناس  ىل تقـو بإخراجكيف تنظركف لقاايا التخرج كالخركج؟ كيف ينبغي ، 
  تهداؼ؟سالا مقابل حوؿ المصلحة العامةكنظرا لمدل انتشار الفقر، ما ىي كجهات نظركم 
  تغيير سياسة استخداـ األدلة من التدخبلت؟لالحكومة / ضعلى  ما ىي التحديات التي تواجهها للتأثير 
  ستهدؼ؟ ما ىي القنوات؟ي من الذمما ىي سبل االستفادة من سياؽ سياسة معينة في اليمن؟ 
 السلطة؟ ملهيكوف ك  كاثر يأالرئيسيين الذين يمكن أف  فاضعلينمن ىم ال 
 ؟البديلة سبلتعامل معها بشكل غير مباشر / الت؟ إذا كنت ال تستطيع االقتراب منها مباشرة، كيف التي لم يمكن طرحها اما ىي القااي 

 
 مع الكبار كالشباب، من الذكور كاإلناث -قصص الحياة 

 :ىي قصص الحياة أىداؼ
  التي تشكل ك  لهمالمجتمع كالسياسة المتاحة تجارب األفراد المخاطر كالاعف، كالعوامل الفردية كالمنزلية ك لاستكشاؼ معمق

 .استراتيجيات التأقلم المركنة
  متنوضعةالالنسبية لبرنامج التحويبلت النقدية مع مركر الوقت في حياة األفراد بألىمية اللحصوؿ ضعلى فهم " 

 

 :النطاؽ
  كسيتم تحديدىا خبلؿ مناقشات مجموضعة التحويبلت النقدية  لحياة  من بين المستفيدين من برامجقصص ل 8أخذ تم سيفي كل موقع

يبن بالغين  )ضماف التوازف  3شباب  ك  3كأنثى  0ذكر ك 0، كلكن سوؼ تشمل ضعلى األرجح المدلين الرئيسيين للمعلوماتالتركيز ك 
 (.سنالمدل ك الذكور كاإلناث 

  دقيقة 61سوؼ تستمر المقابلة حوالي 
 تهممشركب / الغذا  تعويض ضعلى كق ستجوبسيتم منح الم 
 ل العمر كالجنس يسجت 

 

 :ضعداداإل
 تها.باثم ترجمتها الحرفية ككت قصص الحياة ، سيتم تسجيلبداية الحديثخرل، بمجرد األمقاببلت ال كما ىو فى 
  من قبل الباحث مبلحظات إضافية إلى أنو سيتم أخذتجدر االشارة 
 إلى المقابلة اؽ كاألقبلـ يجب أف يتم تقديمهاكر األ. 

 
شعر الباحث أنو ال ك ق ائدق 01إذا كاف األمر كذلك بعد حوالي  ،لن تعمل قصص الحياة نو في بعض حاالتألمستعدا كوف تيرجى أف 

قد يكوف ىذا الحاؿ خاصة مع الشباب  مقابلة معمقة، إلى حديثإما أنو ينبغي أف تأتي المقابلة إلى نهايتها بأدب، أك تحويل ال جدكل
أخذ ي ويمكن مبلحظة العمل مع كبار السن أياا أن .س ضعلى خبرة أقل في التعبير ضعن قصة حياتونعكي الذين لديهم تاريخ أقصر كربما

قد يكوف نفس  -حتياجات كالقصص كالذكريات كغالبا ما تكوف مصادر مهمة للمعلومات الا ضعلى مبنيأف يكوف كنحتاج  –كقت 
 األشخاص ذكم اإلضعاقة

 
في التحدث في أم تفاصيل حوؿ ىذه كالباحثين في  وارغبيوا مآسي مختلفة قد ال يرجى أياا أف تكوف مستعد أف الناس الذين ضعان
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كقد تكوف قصيرة،  راحةبشأف ما إذا كاف ينبغي أف تستمر المناقشة، كإضعطا  الشخص الخيار لقاا   ينحساس واكونيحاجة إلى أف 
 لطريقة اإلصغا  قيمة.

 (األسئلة )الشباب / الكبار؛ ذكر / أنثى دليل
 ةمقدم

 (الخالمعيشيةساسية )االسم، العمر، الجنس، مكاف الوالدة، الترتيبات األمعلومات ال 
 شرح أىداؼ ىذه الدراسة كشكل المقابلة 

 

 التحويبلت النقدية ضعن البرنامج
 منذ متى كانت ضعاو في برنامج / تلقي التحويبلت النقدية؟ 
  ؟ؾاختار الذم كيف تم اختيارؾ؟ من 
 الذم يعطيها لك؟ أين تذىب للحصوؿ ضعلى النقد؟ 
  تتلقى؟ المبلغ الذمكم 
   ؟مبلغتتلقى ال كمتىكيف 
 كما إلى ذلك(؟ إلى الخدمات األخرل وؿوصال: المعلومات، التخققأم شي  آخر معين ) ل تتلقىباإلضافة إلى النقد ى 
 غي أف يكوف؟؟ إذا كاف األمر كذلك، ما ىي؟ إذا ال، ىل تعتقد أنو ينبى المبلغىل ىناؾ شركط ملحقة الحصوؿ ضعل 
 ماذا ضعن استخداـ النقد؟ ما ىي الفائدة األكثر أىمية؟ 
  النسبية للبرنامج بالمقارنة مع غيره من أشكاؿ الدضعم االجتماضعي رسمية أك غير رسمية )مثل من األصدقا  كاألقارب بكيف تقيم األىمية

 كالجيراف كالمنظمات غير الحكومية، كما إلى ذلك(؟
 

 (سنوات للبالغين( )إضعطا  أمثلة 5سنوات للشباب،  2/3لفرد )لالماضي القريب 
 ىل لك أف تخبرنا ضعن حياتك ضعلى مدل ضعامين أك ثبلثة أضعواـ / الخمس الماضية؟ 
 ماذا كاف مسؤكال؟ضعن ر ضعلى ما يراـ كال سيما خبلؿ ىذه الفترة؟ ماذا كانت التغييرات اإليجابية؟ من ك يسيشي   ىل كل 
  خاصة خبلؿ السنتين أك السنوات الثبلث / الخمس الماضية )فترة أطوؿ لكبار السن(؟ما ىي التحديات التي كاجهتها 
 ىل لك أف تشرح لماذا تعتقد أنك كاجهت ىذه التحديات؟ 
 ىذه االستراتيجيات؟ مدل  فاضعليةمدل ما لتغلب ضعلى ىذه التحديات؟ ما ىي االستراتيجيات التي استخدمتها؟ اضعائلتك أك  ىل حاكلت

، كما إلى ذلك نتكتحسأ، األكضاع تدىورتىل غيركا، ىل تك ساضعد ضعلى التغلب ضعلى التحديات؟ يشبتالىل عائلتك / ل أىمية الموارد
 اآلف؟إلى مع مركر الوقت، 

  كيف ترل الخيارات المتاحة أمامك / االستراتيجيات كانت مماثلة أك مختلفة ضعن الفتيات / الفتياف كالنسا  / الرجاؿ )الجنس اآلخر
 ( من نفس العمر؟لمقابلتو

 ما ىي الطريقة؟ -لماذا ال؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  -قدـ الدضعم للتغلب ضعلى ىذه التحديات؟ إذا ال ي التحويل النقدم ىل برنامج 
   ،برنامج اآلف؟ال ضعمل وعمل؟ كيف ىييف كاف كضعندما بدأ البرنامج 
 ؟ككيف تتأثر اختياراتك كقرارات برنامجالضعاوا في  ككون 
 خياراتك؟ك في شكل حياتك غير في كقت سابق  التحويل إلى برنامج الوصوؿ ىل 
  ترؾ البرنامج؟تأنك قد  التفكير في، كما إلى ذلك مع مجاؿىل اتخذت خطوات لتأمين مستقبلك، كاالستثمار في أم 

 



 

806 
 

 0)الخطوة  ص المحتولالماضية من أجل تلخي 5توجو األحداث الرئيسية ضعلى جدكؿ زمني ضعلى مدل العامين / ثبلثة أك اؿ  باحثال
 .(في الرسم البياني أدناه

 

 الماضي البعيد:
زمني أطوؿ تحت خط يرسم  باحثأطوؿ )ضعلى سبيل المثاؿ الفترة زمنية المناقشة حوؿ  لجعليستخدـ جدكال زمنيا أطوؿ  باحثال

 .(الرسم البياني أضعبله عم 2 (لصلة فى الخطوةالسهاـ بين االثنين الظهار ا رسمك  (أضعبله )جدكؿ زمني أقصر الخط الذم
 
 ت كانالتفكير إلى ضعندما كنت أصغر سنا، يمكنك رسم األحداث الرئيسية في حياتك حتى اآلف )اإليجابية كالسلبية( لماذا  ارجع ب

 ىذه مهمة؟
 (المستول الفردم )مثل التعليم كالصحة كالعمل ضعلى 
  القرارات في األسرة لئلنفاؽ ضعلى التعليم الصحي، كالدخل، مستول األسرة )فرص كسب العيش مثل؛ موارد األسرة المتاحة؛ ضعلى

 الوالدة كالوفاة كالزكاج كالطبلؽ كغيرىا،((؛)كالتغيرات في األسرة 
  مثل التمييز / االستبعاد من األنشطة المجتمعية أك الموارد؛ االستبعاد من المشاركة في صنع القرار  المجتمعمستول ضعلى(

 (.المجتمع، كالعنف
  حتى اآلف أثرت ضعلى طريقة التعامل مع التحديات التي تم تحديدىا من قبل؟ بها ت/ أك ضعائلتك ضعاشأنت يقة التي كيف الطر 
 ىل فكرت يوما أنو إذا كنت قد قدمت خيارا مختلفا من قبل، ستكوف حياتك مختلفة اآلف؟ ماذا كنت قد فعلت بشكل مختلف؟ 
  خياراتك لو كاف موجودا؟ك في شكل حياتك غير ابق في كقت س التحويل الوصوؿ إلى برنامجأف كيف يمكن 
  

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

  المدل القصير؟ ما ىي خططك ضعلى المدل الطويل؟ ضعلى لوتخطط  الذمكفك الحالية ما ظر لنظرا 
 المدل القصير كخطط المدل الطويل؟ ساضعدؾ ضعلى تحقيق خططي التحويل أف إلى أم مدل يمكن للبرنامج 
  لتلبية احتياجاتك بشكل أفال؟ تغييرالب التحويل برنامج قاـكيف 
  كجهات نظر مختلفة؟ مخرين في األسرة أك لهاآل كجهة نظر كجهة نظرؾ ىي نفس ىل 

 
 
 

 المبلحظة
 .لمراقبة: الرجا  تكييف أدناه كفقا لذلكامواقع 
  مثل نقاط التسليم، مكتب بريد، كبنك، مدرسة، سوؽ، ضعيادات، مركز خدمة  -لمستفيدين كغير المستفيدين لالمواقع الرئيسية

 .المجتمع، الخ
  أك غير رسمية جولة رسمية ،اجتماضعاتفي الذىاب ... 
  اجتماضعات المرأة ، الخ -خرل األالتجمعات غير الرسمية. 
  مكتب البريد أك البنك؟ -نقاط التسليم النقدم 
 زيارة الرصد المنفذة للموقع 
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 :للرصدمواضيع 
 التفاضعبلت كالعبلقات، كما إلى ذلك بين الناس، كفقا الختبلؼ العمر كالجنس كمستول التعليم، الخ. 
 لمستفيدين ،، الخلتؤثر ضعلى تقديم الخدمات  أفلتغيير اسياسة ل كيف يمكن. 
  ضعلى أساس نوع الجنس، العمر، كمستول التعليم، )الجميع بنفس الطريقة؟  يعاملوفىل مقدمي الخدمات / منفذم البرامج

 (كاللباس، كما إلى ذلك
  فتح، مواقف الموظفين، الد المعدات كساضعات ىل الخدمة / برنامج التسليم الكافي )التأخير ضعلى سبيل المثاؿ، ضعدـ كجو

 ... لتحسينلمعقولة، جيد جدا،  ي ،، ستقييمي معدؿ أف تعطي ، كلماذا(؟ حاكؿنوظفيمكمستويات ال
  صمة ك  ،مخاكؼالضعلى سبيل المثاؿ )؟ إذا كاف األمر كذلك، كيف؟ تشكيلو أضعيدىل كاف التفاضعل االجتماضعي بين المستفيدين

 (؟ينفوظمالعار؟ مواقف ال
 

 :كيفية مراقبة
  مراقبة الوضع في سياؽ تجوؿ الناس ل/  أك كاقفان باحث جالسا / الكوف يسوؼ 
  مبلبس المواقف، الخال -نسجم المراقب قدر اإلمكاف ييجب أف. 
 الساخن، طوؿ قائمة  الجو ىو ضعليو إذا كاف ذلك مناسبا قد تبدأ الدردشة مع الناس، ضعلى سبيل المثاؿ قد يعلق حوؿ كيف

 أخذ المبلحظاتمع غير رسمية، كلكن ال ينبغي أف تبدك مثل أم مقابلة تكوف النتظار، الدردشة ا
  ،آلخرين في جميع أنحا  لمعرفة ما يحدث أك ما حدث في حالة معينةاإذا كاف يمكن طرح األسئلة المناسبة، للمستفيدين 

 

 :الطبلعاطوؿ كقت 
  (ساضعات 3نصف يـو + )حد أدنى 

 

 :في االضعتبار / مبلحظة األشيا  أف نأخذ
 كم ضعدد الناس في قائمة االنتظار 
 ىل الطابور منظم؟ 
  مياه الشرب كالمأكل كالمرافق الصحيةصبلحية المناطق المحيطة بها، األشيا  المادية، كحالة 
 كيفية تنظيم الناس ترتيبات الجلوس،، الخ. 
 ة التي يتحدثوف، الخالذم ىو الحاضر، ما يرتدم الناس، ككيف يقدموف أنفسهم، كالطريق 
 (، كاألطفاؿ، األشخاص ذكم اإلضعاقةكبار السنرفقو منهم ... )خاصة  بأك برفقة، إذا  مما إذا كاف الناس يأتوف كحدى 
 ؟ما يفعل الناس، ما يحدث 
 أم مصادر للتوتر بين أفراد المجتمع؟ بين أفراد المجتمع كالمستفيدكف؟ 
  الرضا ضعن أدا  البرنامج أك الخدمةاإلفراط في سماع المحادثات حوؿ ضعدـ الرضا / 
  الوقت، كتسلسل األحداث، الخ -ضعندما ال يحدث النشاط. 
 حيث أنو يحدث 
 كيفية تنظيم النشاط 
 برز، ككصف بالتفصيلاألحدث ال/ الوضع /  الفعاليات 
 ردكد فعل الناس، كالمشاضعر، التعبير، كما إلى ذلك سوا  اللفظي كغير اللفظي 
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  فظي في التفاضعبلت الشعبيةلالغير  الردكيف ىو 
  ما قد يشير؟ يحدث كإلى؟ لماذا تعتقد أف ىذا مأكثر من غيرى يقفوفىل بعض أضعاا  الفريق 
  غالبا ما يتم التقاط الكثير ضعندما يغادركف، كيشعر بالراحة  ،مرفقالترؾ يتحقق ما يفعلو الناس، ردكد أفعالهم، كما إلى ذلك بعد أف

 .االنتها ، الخضعند أكثر 
 العار أف يكوف في قائمة االنتظار؟من  ىل 
  تسليمعيادة نقطة الالسافر المسافة للوصوؿ إلى، 

 

 :كتابة المبلحظاتلاإلرشاد 
 الحظ التاريخ كطوؿ الفترة الزمنية للمراقبة 
 ال تقفز الى استنتاجات مباشرة 
 (البحث ضعن مزيد من األدلة، نطلب من الناس للتأكد من األشيا  )تثليث 
 لناس إليكما كاإذا ال شي  كاضح جدا ، كيف رد ،يجرم ىناؾ يؤثر ضعلى الوضع، كيف كنت تعتقد أثرت ضعلى الوضع أف ما كيف 
 خارجا() ظهر للناس، إذا تحتاج لتدكين المبلحظات ضعلى الفور القياـ بذلك سرايفي حقيبتك كلكن ال  الكمبيوتر دع 
 ر قدر من التفصيل ممكن، ككصف ما رأيت حرفيااكتب كل المبلحظات في نهاية كل فترة من المراقبة، كتوفي 
  الذم قاؿ ىذا من  سجل التعبيرات الممكنة، سبل األشيا  قائبل، كما إلى ذلك حرفيا، كلمة بكلمة أم، مشيرا االمكافبقدر

 .الجنس، كالعمر، في أم سياؽ / الوضع، الخ
  كاف يحدث، ككيف تفسركف ذلك، ضعلى بما  ما ىو رأيك الفرؽ بين مبلحظة ما تراه، كالحقائق، كتفسيرىا الخاص لؤلحداث، أم

 .حدث، ككيف تفسر ردكد فعل اآلخرين، الختمشاضعرؾ رؤيتها 
 

 
 

 دراسات الحالة

 سياؽ األكسع المنزؿ / األسرة / المجتمعالشخص في الالهدؼ ىو فهم 
  ،ضعلى سبيل المثاؿ التحدث إلى يمكن أياا التحدث إلى أشخاص آخرين حوؿ كيفية النظر إلى األسرة من قبل اآلخرين

 .، كالبعض اآلخر في المجتمع، الخنمنفذيال
 مجموضعة  مثيرة لبلىتماـ، أك يمكن أف تكوف من مقدمي الخدمات، من خبلؿ حالة يمكن تحديد دراسة حالة بعد أف ضعثر ضعلى

 .، الخالنقاش
 ن البرنامجدراسة حالة األسرة / العائلة التي تم استبعادىا مبربما  قـوىل يمكن أف ت 
  يمكن أياا أف تطلب المزيد حوؿ ما ىي األنشطة اليومية، سبل معيشتهم، كما إلى ذلك )داخل كخارج المنزؿ( كيف يقاوف

 يومهم؟
 نقطة بدايةك قصة الحياة أك دليل المقابلة المعمقة استخداـ يمكن 
  ،  .كالرسومات، الخينطوم أياا ضعلى محادثات غير رسمية كالمبلحظات في أكقات مختلفة من اليـو
 مماثلة لكنها مصممة لهمالطرح األسئلة ك تحدث أياا لمختلف أضعاا  األسرة ال يمكن 
  ؤلسرةلقد تاطر إلى العودة ضعدة مرات. 
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 ًَٕرجٍٛ نمصص انحٛبة-: يثبل عٍ لصت حٛبة5انًهحك سلى 
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 اثُٙ ٔ اثُزٙ 

 ػهٗزصهٕا 

 ػًم كؼًبل
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متوسط العمر         الشباب و الرشد   المراهقة   طفولة   

 (الماضً البعٌد) المراحل الزمنٌة 

هًذسعخ ، كًب ن نى رُضى

ْٕ انسبل فٙ ػبئهخ 

فمٛشح ٔنكٍ ٚسًٛٓب األة 

. 

 8صٚبدح ػذد األطفبل انزٍٚ ٚصهٌٕ إنٗ 

أطفبل . كًب صادد انًشبكم يغ انضٔج. رؼهٛى 

ٙ رضٔج ٔ رشكُب األطفبل صؼجخ . صٔخ ٔرغزٚخ

 . اخٙ لذو نُب يُضل يزٕاضغ الػٛش فّٛ يغ 

 أطفبنٙ 

، زصم األطفبل .  ذرضٔخ

زٛبح طجٛؼٛخ يغ ألم يشبكم 

ثبعزثُبء انصسخ ، ٔانسًم ، 

ٔانزكبنٛف راد ٕالدح ٔلضبٚب ان

 انصهخ .

اطفال ( 1 –تأرٌخ دراسة حالة:) أم   

نهسصٕل  ػًم فٙ يُبصل أخشٖبد ٔ رسذٚ

يمبثم انذفغ ػهٗ انذخم ٔ أطؼى أطفبنٙ ، 

كبفر اٌٜ َانخذيبد ، فٙ ٔضغ صؼت . 

يٍ يُضنّ . ال ادسٖ  أخٙ ٚشٚذ طشدَبالٌ 

 كٛف ارصشف يغ كم ْزِ انصؼٕثبد
 

انغُزٍٛ انٕضغ أفضم يٍ 

 فٙ انٕٛو 2. انٕخجبد خانغبثم

اعزطبع انسصٕل ػهٗ . اثُٙ 

ػًم يٍ ٔلذ ٜخش ، ٔنكٍ يب 

ٌٕ االكزئبة كٙ انمهك ٔ فصنُب 

دجشَب ػهٗ رشن يُضنّ ، ٚأخٙ 

ٔيُغ انًٛبِ . َٔسٍ ال َؼشف 

 كٛف َزؼبيم يغ انٕضغ

َمص  -عؼبس األاسرفؼذ  - ئغخ ٚب    صاد انصشاع انظ

انخذيبد يثم انًبء ٔانكٓشثبء 

ٔانغبص . أصجر يٍ انصؼت ػهٗ 

سصٕل ػهٗ انؼًم انٕٛيٙ اثُٙ ان

زاء كًب كبٌ يٍ لجم . خفضُب انغ

 .ٔازذح فٙ انٕٛو إنٗ ٔخجخ 

 

ػهٗ انشغى يٍ انزسذٚبد 

اخٓٓب فٙ سػبٚخ أانزٙ 

أطفبل ، كبَذ األيٕس  8

نٛغذ يكهفخ ، كُذ أػًم 

ٔ رى فٙ رُظٛف انًُبصل 

رغدٛم اعًٙ فٙ 

. أَب انشػبٚخ االخزًبػٛخ 

 أػٛش فٙ يُضل أخٙ

 رٕلف ػًم اثُزٙ

ٚشٚذ اٌ ٔاخٙ 

َزشن انجٛذ انز٘ 

 َباػطب
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غٛش ًذ ندًؼٛخ اَضً

كغجذ إلػبلخ ، نزكٕيٛخ 

انؼذٚذ يٍ األصذلبء، ٔ كبٌ 

انٗ ػذٌ يغ سزهخ ُْبن 

ٔ جسذ ٔ اصخًٛغ انًؼبلبد 

ٔ يٕاخٓخ انؼدض لبدسح ػهٗ 

ٔ انثمخ ثبنُفظ. صٚبدح فٙ 

رطٕػذ يغ انًُظًبد ثؼذْب 

 غٛش انسكٕيٛخ

ص
خ
ش
 ان
ة 
ٛب
ح
ٔ 
ضع

ٔ 

 

زٛبح ٚبئغخ . ال أزت أٌ 

أخشج يغ ػبئهزٙ . 

دائًب فٙ انًُضل ٔ نٛظ 

 نذ٘ أصذلبء .

 

 ذ ٔ ًُظًخ غٛش زكٕيٛخ ، رطٕػذ نًاَض

زصهذ ػهٗ انؼذٚذ يٍ  -رؼهًذ أشٛبء كثٛشح 

األصذلبء يٍ خالل انًُظًبد غٛش انسكٕيٛخ 

نهًشح األٔنٗ فٙ زٛبرٙ يغ  د، عبفش

األصذلبء رٔ٘ االززٛبخبد انخبصخ األخشٖ . 

 زصهذ ػهٗ انثمخ

 

ٛبح ٚبئغخ . ال زَفظ انٕضغ: 

أزت أٌ أخشج يغ ػبئهزٙ . 

دائًب فٙ انًُضل ٔ نٛظ نذ٘ 

 أصذلبء .

 

 تأرٌخ دراسة حالة:) شابة معاقة (
 

انٕضغ اصداد عٕءا . ٔأصجسذ األيٕس االة ، رٕفٙ 

ٔغٛشْب خؼهذ كهفخ . انًشبكم انغٛبعٛخ . أكثش ر

يؼبلخ . أَب . كغشد عبلٙ انثبَٛخثخ ٕأكثش صؼااليٕس 

أ٘ دػى نهٕصٕل إنٗ زهًٙ ٔ ارًُٗ رًبيب اٌٜ 

ٔثذٔح خذا ٔ ًَٕرخب خٛذا  اسٚذ اٌ اصجر يفٛذح "

 ندًٛغ انُغبء فٙ انًٍٛ" .

انٕضغ اصداد عٕءا . االة ، رٕفٙ 

.  ٔأصجسذ األيٕس أكثش ركهفخ

ٔغٛشْب انًشبكم انغٛبعٛخ . 

. ثخ ٕأكثش صؼخؼهذ االيٕس 

يؼبلخ . أَب كغشد عبلٙ انثبَٛخ

أ٘ دػى ٔ ارًُٗ رًبيب اٌٜ 

اسٚذ اٌ نهٕصٕل إنٗ زهًٙ "

خذا ٔ ًَٕرخب خٛذا  اصجر يفٛذح 

 ندًٛغ انُغبء فٙ انًٍٛ" .ٔثذٔح 

ػٍ ٔظٛفخ.  ٔانذ٘ ثسث

ثؼض اززٛبخبد األعشح 

زصهذ ػهٗ رغطٛزٓب يٍ 

لجم األة . كًب أَُٙ زصهذ 

ػهٗ انذػى نًٕاصهخ 

انزْبة انٗ انًُظًبد غٛش 

 ُذ كٕيٛخ ٔ رسغنسا

 االداسٚخ  يٓبسارٙ

نالػبلخ َزٛدخ 

 عبقيؼٙ االٌ 

، ٔكُذ ٔازذح 

فٙ كم يشازم 

 طفٕنزٙ ال

غت فٙ اس

 انخشٔج .

 

ٔانذ٘ ٔظٛفزّ  فمذ

ٔثمٙ فٙ انًُضل . 

انًشبكم انٕٛيٛخ صادد 

ثغجت  ة ٔ االو ثٍٛ اٜ

 االززٛبخبد غٛش انًهجبح

متوسط العمر         الشباب و الرشد   المراهقة   طفولة   

 (الماضً البعٌد) المراحل الزمنٌة 
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