
ي اليمن: 
التعلم المبكر من "التعامل مع أزمة الغذاء �ف

 1" ف محافظات عمران وأب�ي

االستجابة

 Action Contre اكة مع ي �ش
بدًءا من عام 2017، قامت مؤسسة CARE اليمن, �ف

ف وعمران بتمويل  ي محافظات أب�ي
ًكا للمرونة �ف la Faim )ACF(, بتنفيذ برنامًجا مش�ت

يجمع  الذي   ،"Cash Plus" نهج  وع  الم�ش هذا  استخدم   . ي الأورو�ب التحاد  من 

الأصول  تأهيل  وإعادة  الأغراض  متعددة  شهرية  نقدية  تحويالت  ة  ع�ش ف  ب�ي

المناطق  عىل  نامج  ال�ب ز  وركَّ العيش.  سبل  مهارات  ودعم  للمجتمع  الحيوية 

السابق لتعزيز  ي 
كانت محرومة من الخدمات �ف ي 

ال�ت

سبل  داد  اس�ت عىل  والتشجيع  والتغذية  الغذاء  أمن 

ضافة  بالإ للخطر،  المعرضة  لالأ�  والمرونة  العيش 

ف الأسواق المحلية. وقد تم دمج كال هذين  إىل تحف�ي

ف بناء المرونة عىل مستوى  ف عن عمد لتحس�ي التدخل�ي

نامج نجح  شارة إىل أن ال�ب الأ�ة والمجتمع. تجدر الإ

ي الوصول إىل 74,656 مستفيد )36,871 من الذكور 
�ف

فرًدا   12,871 ذلك  يشمل  ناث(.  الإ من  و37,785 

إىل  ينتمون  ناث،  الإ الذكور و6,447 من  )6,424 من 

2,010 أ�ة( تم دعمهم بالمساعدات النقدية المتعددة الأغراض.

 .AFCAR Consulting ي الطوارئ". للحصول عىل النتائج الكاملة، يرجى الطالع عىل التقرير الكامل من
1  هذا النص مقتبس من التقرير الكامل "البعد المتعلق بالنوع الجتماعي للمساعدات النقدية المتعددة الأغراض الداعمة للمرونة �ف

.CARE Nederland وع بدعم من تم تنفيذ الم�ش

CARE )2016(. "زيادة المرونة"  2

 .)CSI( اتيجية التأقلم انظر دليل منهجية مؤ�ش اس�ت  3

عىل  وع  الم�ش أثر  لتقييم  دراسة  بإجراء  ي  الأورو�ب التحاد  تحالف  ُكلف 

المرونة  عمل  إطار  باستخدام  نامج  ال�ب يستهدفها  ي 
ال�ت الأ�  مرونة  مستوى 

الأ�  قدرة  "تعزيز  هذا  العمل  إطار  ي 
�ف بالمرونة  يُقصد   .CARE لمؤسسة 

وتحويل  المخاطر  وإدارة  والضغوط  الصدمات  مع  التعامل  عىل  ة  الفق�ي
والفرص."2 للمخاطر  الستجابة  إطار  ي 

�ف الأفضل  إىل  حياتهم   مستوى 

. ي والتنبؤي والتكيفي والتحويىلي
وهو يتناول أربعة مجالت للتغي�ي - الستبا�ت

تغ�ي   - التداب�ي  هذه  بكل  يتعلق  فيما  ًا  كب�ي تحسًنا  المشاركة  الأ�  أظهرت 
التأقلم3 اتيجية  اس�ت مؤ�ش  درجات  ي 

�ف المتوسط  ي 
�ف  67% بنسبة  ي   إيجا�ب

عىل  الدراسة  عملت  وقد   . ف المحافظت�ي كلتا  ي 
�ف  )CSI(  

أسها إناث،  ي ت�ت
ي تجارب الأ� ال�ت

النظر بشكل أعمق �ف

مستوى  بزيادة  يتعلق  فيما  تواجهها  ي 
ال�ت والتحديات 

ي تقف أمامها ول تقف أمام الأ� 
المرونة، والعوائق ال�ت

أسها ذكور. ي ي�ت
ال�ت
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ات مرتبطة بالنوع االجتماعي عىل  هل هناك أي تأث�ي
التحويالت النقدية المتعددة االأغراض الهادفة إىل 

تحقيق المرونة؟ 

ملخص

المساعدة النقدية والقسائم

ي ممولة من التحاد الأورو�ب



ي كل مجاالت إطار العمل؟ 
ماذا كانت النتائج المتعلقة بالنوع االجتماعي �ف

أسها ذكور  ي ي�ت
ي التجارب بالنسبة لالأ� ال�ت

: لم يكن هناك اختالف كب�ي �ف ي
االستبا�ت

أسها إناث. ي ت�ت
والأخرى ال�ت

التنبؤي: لم يالحظ تحقيق أي نتائج فيما يتعلق بالنوع الجتماعي.

إنفاق  بكيفية  يتعلق  فيما  القرارات  يتخذ  كان  الذي  "من  سؤال  عند  التكيفي: 

حيث  للمجيب؛  الجتماعي  بالنوع  متأثرة  الإجابات  جائت  النقدية؟"  التحويالت 

ناث بإنهن كن يتخذن القرارات و%91 من الذكور بأنهم هم  ادعى %80 من الإ

الأ�  استهداف  أن  إىل  بوضوح  النمط  هذا  يش�ي  القرارات.  يتخذوا  كانوا  الذين 

ي تمكينهن من اتخاذ 
ف عىل وجهات نظهرهن قد يساعد �ف ك�ي أسها إناث وال�ت ي ت�ت

ال�ت

القرارات القتصادية المتعلقة بالأ�ة. كما يش�ي إىل أن سؤال والعمل مع الأ� 

ي الغالب تصورهم لأنفسهم كصناع للقرارات المتعلقة 
أسها ذكور يدعم �ف ي ي�ت

ال�ت

بالأ�ة. 

دخل  مصادر  لتنويع  ىلي 
ف الم�ف غ�ي  العمل  ي 

�ف النساء  مشاركة  احتمالت  تكن  ولم 

الأ�ة بنفس مستوى احتمالت مشاركة الرجال. لكن كانت النساء متساويات مع 

ي 
�ف والستثمار  الدخار  باحتمالت  يتعلق  فيما  أحيانًا،  عليهم  وتفوقن  الرجال، 

نتاجية لالأ�ة. بينما كانت الحتمالت متساوية بالنسبة للرجال والنساء  الأصول الإ

ة الدراسة البالغة ستة أشهر. ولم يبدو أن  اء الماشية خالل ف�ت فيما يتعلق ب�ش

اتيجية التأقلم  ي مؤ�ش اس�ت
النوع الجتماعي يمثل عائًقا أمام المرونة أو التحسن �ف

ف  ي النسب المئوية ب�ي
)CSI( أو درجات مؤ�ش سبل العيش؛ حيث أن الختالفات �ف

ة.  الرجال والنساء لم تكن كب�ي

ذكور  يديرها  السوق مؤسسات  ي 
�ف المستفيدة  الفاعلة  الجهات  كانت   : التحويىلي

ي الغالب. 
�ف

ورقة المعلومات الخاصة بأداة مؤ�ش العتماد عىل النفس المعدل متاحة تحت الطلب  4

 ،)WFP( ف المرأة: دراسة متعددة االأقطار، برنامج االأغذية العالمي ف وتمك�ي ف الجنس�ي 5  توصلت دراسة حديثة حول النوع الجتماعي والنقدية إىل نتائج مشابهة: إمكانات التدخالت القائمة عىل النقد للتشجيع عىل المساواة ب�ي

اير 2019. ف�ب

النتائج االأخرى المتعلقة بالنوع االجتماعي

شملهن  الذين  النساء  كل  ف  ب�ي من  االجتماعي:  النوع  المرتبطة  االأمن  تحديات 

ي مؤ�ش العتماد عىل النفس )SRI( المعدل4, أبلغت 9 نساء فقط )بنسبة 
المسح �ف

ما  رصد  أظهر  وقد  اليومية.  حياتهن  عىل  تؤثر  الأمان  بعدم  مشاعر  عن   )6%

بالغ عن عدد قليل للغاية من المشاكل الأمنية فيما يتعلق  بعد الن�ش أنه تم الإ

من  ما  أنه  ف  ي ح�ي
و�ف أشهر.  ة  ة ع�ش لف�ت الأغراض  المتعددة  النقدية  بالتحويالت 

وع تناول  ة لذلك، لكنه يش�ي إىل أن تصميم الم�ش طريقة لمعرفة الأسباب المبا�ش

ي ربما كانت قائمة وخفف منها. 
المخاوف الأمنية ال�ت

التحديات والعوائق المرتبطة بالنوع االجتماعي فيما يتعلق ببناء المرونة: لم 

المقارنة  إمكانية  دون  حال  مما  الجتماعي،  للنوع  أساسي  تقييم  أي  هناك  يكن 

الموضوع  مراجعة  إىل  الدراسة  هذه  خالل  الباحثون  سعى  وقد  الدراسة.  أثناء 

ف )KIIs( والمناقشات الجماعية المركزة  ف الرئيسي�ي من خالل المقابالت مع المبلغ�ي

أسها  ت�ت ي 
ال�ت والأخرى  ذكور  أسها  ي�ت ي 

ال�ت الأ�  تجارب  بتحليل  وقاموا   ،)FGDs(

وع. وبناءا عىل هذه البيانات، لم يتم تحديد أي اختالفات مهمة  ي الم�ش
إناث �ف

كانت  وم�ت  المرونة.  بناء  أمام  تقف  ي 
ال�ت العوائق  ي 

�ف الجتماعي  بالنوع  مرتبطة 

ي واضح بالنوع الجتماعي. عىل سبيل  توجد تباينات، لم يكن هناك ارتباط سب�ب

أك�ب  كانت  ف  أب�ي ي محافظة 
�ف الأ�  الواردة من  التحسن  تقارير  أعداد  فإن  المثال 

بكث�ي منها بالنسبة لمحافظة عمران، لكنها لم تكن مرتبطة بالنوع الجتماعي؛ من 

المحتمل أك�ش أن يكون هذا التباين مرتبًطا بعزلة محافظة عمران ونقص الدعم 

الذي كان يقدم فيها سابًقا من أي وكالة. 

ي القواعد الثقافية؛ مثل تقييد حرية حركة 
ة �ف ات كب�ي وع إىل أي تغي�ي لم يؤدي الم�ش

النساء وتوقع المخاطر الأمنية الأك�ش أهمية عند سفر المرأة بمفردها والضغوط 

وكسب  الدخل  لتحقيق  التقليدية  العمل  مجالت  ي 
�ف البقاء  عىل  تدفعهن  ي 

ال�ت

أسها إناث، المعد كمعيار لمدى  ي ت�ت
ف الأ� ال�ت ف عىل تضم�ي ك�ي العيش. وبخالف ال�ت

المتعلقة  التوقعات  ف  وتضم�ي  ، ف التمك�ي لدعم  كوسيلة  وليس  للمخاطر  التعرض 

ي عمليات اختيار المشاريع المجتمعية، لم تكن هناك أي استثمارات أو 
بالمرأة �ف

وع محددة لتغي�ي القواعد المتعلقة بالنوع الجتماعي. ونتيجة لذلك  أنشطة م�ش
فإن مالحظة عدم تأثر هذه المجالت ليست بالأمر غ�ي المألوف.5

أسها  ف إىل أ� ي�ت ي ينتم�ي
ف النساء والرجال، والنساء الال�ت هل هناك اختالفات ب�ي

أسها إناث؟: يمكن أن تكون عملية قياس  ف إىل أ� ت�ت ي ينتم�ي
ذكور، والنساء الال�ت

المرونة ذاتية للغاية وقائمة عىل التصورات. ومع ذلك، تش�ي نتائج هذه الدراسة 

ي 
أسها ذكور والأخرى ال�ت ي ي�ت

ف تجارب الأ� ال�ت إىل عدم وجود اختالفات مهمة ب�ي

أسها إناث. لكن بدلً من ذلك يبدو أن الختالفات المالحظة تستند إىل القواعد  ت�ت

ي حالة العمل فإنه يتم 
ي الزراعة التجارية، و�ف

الثقافية، مثل عدم مشاركة النساء �ف

ات  تغ�ي أي  تطرأ  لم  الدخل.  لتحقيق  المحلية  أو  لية  ف الم�ف الأنشطة  ف عىل  ك�ي ال�ت

وع. ة الم�ش مهمة عىل هذه الأنماط خالل ف�ت

ي الأزمة، تولت فيها النساء 
كانت هناك حالت منفصلة، ناتجة عن وضع الأ�ة �ف

مهاًما ليست ضمن أدوارهن المعيارية فيما يتعلق بالنوع الجتماعي. عىل سبيل 

الرئيسي  المصدر  أعمالهن ح�ت أصبحت  بتوسيع  النساء قمن  المثال فإن بعض 

غ�ي  أخرى  بمهام  اضطلعن  أو  الحقول،  ي 
�ف للعمل  خرجن  أو  الأ�ة،  لدخل 

ي 
اتيجية التأقلم مع سبل العيش )LCSI( �ف كانت درجات مؤ�ش اس�ت

ي بادئ االأمر، ولم تكن هناك أي خدمات 
محافظة عمران عالية جًدا �ف

دعم دولية متاحة. وقد توصلت الدراسة إىل حدوث تغي�ي نسبته 62% 

أسها  ي ت�ت
أسها ذكور و%84 بالنسبة لالأ� ال�ت ي ي�ت

بالنسبة لالأ� ال�ت

، حدثت تحسينات  ف ف الرئيسي�ي إناث. وبناءا عىل المقابالت مع المبلغ�ي

ي قدرة المرأة عىل الحفاظ عىل خيارات سبل العيش وح�ت 
ة أيًضا �ف كب�ي

ي عمران.  
نامج �ف ي ال�ب

تنميتها بعد المشاركة �ف



ي أدوارهن الجديدة، لكن ل 
وع عمل عىل دعم النساء �ف ف أن الم�ش ي ح�ي

تقليدية. و�ف

قرار هذه الأدوار الجديدة ول يرى كل النساء والرجال  يمكن اعتباره محرك رئيسي لإ

ي الواقع فإن هذه الأدوار الجديدة كان 
أن تلك الأدوار تمثل تطورات إيجابية. �ف

اتيجيات سلبية للتأقلم يجب التخىلي عنها م�ت  ي بعض الحالت كاس�ت
يُنظر إليها �ف

ي 
ي يسافرن للمشاركة �ف

، لسيما فيما يتعلق بالنساء الال�ت توافرت لالأ�ة موارد أك�ب

أعمال الزراعة التجارية. 

هل كانت التحويالت النقدية المتعددة االأغراض تدعم المرونة؟ ساعد توجيه 

ي دعم مرونة 
أسها إناث �ف ي ت�ت

المساعدات النقدية المتعددة الأغراض إىل الأ� ال�ت

ي 
�ف ومهمة  ة  كب�ي زيادة  إىل  الأ�  أسن  ي�ت ي 

اللوا�ت ناث  الإ أشارت  وقد  الأ�.  هذه 

ي الأ�ة. 
سلطة اتخاذ القرار حول سبل استخدام الأموال �ف

النوع  عىل  يعتمد  واستخدامها  الجتماعية  المشاريع  ي 
�ف المشاركة  أن  يبدو  لم 

ي طريقة إبالغ النساء والرجال عن 
الجتماعي؛ حيث لم يكن هناك أي اختالف �ف

استخدامها.  أو  المجتمعية  المرونة  مشاريع  إىل  الوصول  إمكانية  عن  تجاربهم 

الشاملة  العملية  يُشار إىل  )KIIs(، كان  ف  الرئيسي�ي ف  المبلغ�ي المقابالت مع  وخالل 

يجابية  الإ ات  التأث�ي أهم  كأحد  الغالب  ي 
�ف المجتمعية  المرونة  مشاريع  لتحديد 

ناث خالل  عىل المجتمعات، حيث أنها كانت تسمح بالستماع إىل آراء الذكور والإ

ي ستؤثر عىل 
تيب الأولويات للمشاريع ال�ت المناقشات المهمة للغاية فيما يتعلق ب�ت

بالغ  شارة إىل أنه لم يتم الإ ي الناس. تجدر الإ
المدى القص�ي إىل المتوسط عىل تعا�ف

ات مهمة ناتجة عن عدد كب�ي من مشاريع البنية  من قبل الرجال أو النساء أي تأث�ي

الأساسية أو مرتبطة باستخدامها خالل حديثهم عن طريقة تعاملهم مع الأزمة 

ي كانت مهمة بالنسبة لهم. 
وأنواع الدعم ال�ت

ي 
نفا�ت هل تؤثر المساعدة النقدية المتعددة االأغراض المستمرة عىل السلوك االإ

للمستفيدين )القدرة عىل التخطيط واالستثمار( أو عىل عقلية توزيع النفقات؟: 

ف أقدارهم وظروفهم،  عند السؤال عن ما إذا كان أفراد الأ�ة يسعوا إىل تحس�ي

قول  احتمالت  فإن  ذلك  ومع  يجاب.  بالإ ف  المستجيب�ي من  من 84%  أك�ش  أجاب 

ف وضع  لتحس�ي بجد ونشاط  يعملون  كانوا  ف  البالغ�ي بأن  إناث  أسها  ت�ت ي 
ال�ت الأ� 

الأ�ة كانت أقل بنسبة 20%.

"ماذا فعلت عندما ساءت االأمور؟ كنت قد حصلت عىل منحة نقدية، 

ي 
. كما أن�ف ي

ي ادخرت االأموال وقمت بسداد بعض مديونيا�ت
ولذلك فإن�ف

ل ونقل االأدوات الزراعية،  ف يت بقرة وحماًرا لنقل الماء إىل الم�ف اش�ت

ف و30 كيلو ذرة  ي معزت�ي
ضافة إىل تربية بعض النحل واالستثمار �ف باالإ

ي جمعية المدخرات والقروض 
ي �ف

بيضاء وحواىلي 30,000 ريال يم�ف

ي بيع 
القروية )VSLA(.  واالأن بعد أن توقفت المساعدات، بدأت �ف

ي كنت أحتفظ بها لشهر رمضان 
ي ال�ت

االأصول واالأخذ من مدخرا�ت

ي التقدم 
المبارك. لم أكن الأضطر للقيام بذلك وكنت سأستمر �ف

ي حال عدم توقف المساعدات".
ي قدًما �ف

والم�ف

- ربة أ�ة من محافظة عمران
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