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 2017دراسة نقدية مشتركة بين الوكاالت لعام 
 

 

 شركاء مجموعة العمل النقدية والسوقية
 (CMWG)ساهمت المنظمات التالية في إصدار هذا التقرير، كأعضاء في مجموعة العمل النقدي والسوقي لليمن 
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 2015 يونيو/ شارلوت كانس، صنعاء ،  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(صورة الغالف: 
.https://ocha.smugmug.com/Countries/Yemen/General-views-Sanaa/i-CrmGpCB 

 

SUMMARY 

  
 

 

 

 
 

 Reachحول 
   المعلومات ومنتجات أدوات تطوير  Reach سهلت  

   الفاعلة الجهات قدرة تعزز  الت 
 تستند  قرارات اتخاذ  عىل المعونة مجال ف 

   األدلة إىل
كة المعونة تنسيق آليات خالل من REACH أنشطة جميع وتجري. والتنمية واإلنعاش الطوارئ سياقات ف   بي    المشت 
 جميع عرض يمكنك. yemen@reach-initiative.org: القطري مكتبنا  إىل الكتابة يمكنك المعلومات، من لمزيد . الوكاالت 
نت عىل موقعنا  زيارة ،reachresourcecentre.info: لدينا  الموارد  مركز  عىل لدينا  الحقائق وصفحات والخرائط التقارير   االنت 

reach-initiative.org،  عىل ومتابعتناREACH_info   
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 ملخص
 

ماليين شخص ومعاناة أكثر من نصف السكان من انعدام األمن الغذائي، ودمار  3م في نزوح 2015تسبب النزاع في اليمن منذ عام 
يتمكنوا من  ٪ لم46، فقد الكثير من السكان مصدر دخلهم الرئيسي، و 2017يوليو  واعتبارا من ،1الكثير من البنيى التحتية في البالد

  .2الحصول على مصدر مياه محسن مجانية، وأكبر تفشي لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث
 

محافظة في جميع أنحاء  22ية في م تنفيذ برامج التحويالت النقد2016أنه تم في عام  ((CMWGقدرت مجموعة العمل النقدية والسوقية 
ومن . اليمن؛ ومع ذلك، ال توجد سوى القليل من فقد وجدت أدلة قليلة لتحديد أي طريقة للمساعدة المالية هي األنسب في سياق اليمن

 نقدية والسوقيةالنقدية، شرعت مجموعة العمل ال لنظم السوق الحالية وتصورات السكان اليمنيين تجاه برامج التحويالت أجل بناء فهم
CMWG)) مجموعة تم انشاء   .أنسب طريقة للتدخالت النقدية التي تستخدمها الجهات الفاعلة اإلنسانية في هذه الدراسة بهدف تحديد

ومكتب األمم  REACHلتنسيق مراحل التصميم والتنفيذ والتحليل، وترأسها (: TAWGعمل التقييم الفني للدراسة النقدية المشتركة )
في توفير  (TAWGمجموعة عمل التقييم الفني للدراسة النقدية المشتركة ) اعضاء وساهم .OCHA ة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةالمتحد

عن بعد، وذلك أساسا  المساعدة والدعم التقني REACHفي جمع البيانات من أجل الدراسة، في حين قدمت  الموارد وشاركوا بنشاط
مما يؤدي إلى إدارة البيانات  وتوفير الدعم التقني والتنسيقي لجمع البيانات؛ ات ومنهجية الدراسة؛عن طريق تقديم المشورة لتطوير أدو

وإنتاج  تصميم وصياغة ونشر الناتج النهائي؛ تطوير إطار تحليل البيانات وعملية تحليل البيانات الرائدة؛ التقنية وتنظيف البيانات؛
 .الخرائط وغيرها من منتجات تصور البيانات

 
اليمن تمكنت المنظمات الشريكة من  محافظة في 13الدراسة من مكونين، أولهما يهدف إلى بناء فهم لوظائف السوق في  تألفت هذه

الثاني  واستند العنصر، بائعا من السلع األساسية المختارة 1399المخبرين الرئيسيين أجريت مع  الوصول إليها، من خالل مقابالت مع
مختلفة منن ) النازحين داخليا والعائدين وأفراد  مع مجموعات سكانية(  ( FGDمن المناقشات الجماعية المركزة   114من الدراسة إلى 

تصورات المجتمعات المحلية نحو  محافظة، تهدف إلى استكشاف 11المهمشين تاريخيا (عبر  المجتمع المستضيف وأعضاء مجتمع
. وقد 2015عام  تغير وصول األسر إلى األسواق والخدمات المالية منذ بداية النزاع فيكيفية  آليات برامج المساعدات النقدية ومعالجة

 هو ممثل للسوق في تلك المرحلة من الزمن. والذي ،2017جمعت البيانات األولية لهذه الدراسة بين أغسطس وسبتمبر 
 
 الرئيسية النتائج

 
 السوق وظيفة .1

 

  من قبل خط النزاع،  مقسمة .نظامان سوقيان بشكل شبه مستقل عن بعضهما البعضوجدت الدراسة أنه في غرب اليمن، يعمل
 الحديدة، في حين يتم توفير جنوب غرب البالد من ميناء عدن. يتم توفير شمال غرب وغرب البالد في المقام األول من ميناء

بتوريد البائعين من خالل شبكة  م الحديدةالتوريد إمدادات متباينة للسلع وآليات توزيع مختلفة، حيث تقو ويوجد لدى شبكتي
 الموزعين في عدن يميلون مباشرة إلى توريد البائعين في المحافظات المجاورة. توزيع بالجملة لمعظم المنتجات، في حين أن

 .ويعد ميناء المكال ومنتجي غاز الطهي في مأرب استثناءات من هذا االتجاه، حيث يزود البائعين في غرب اليمن
 

  في وقت الحق إلى خلق  البيانات، تم اإلبالغ عن نقص في الوقود عبر عدن وجنوب غرب البالد، مما أدى وقت جمعفي
سعر السوق بين البائعين في المحافظات المجاورة للمنتجات  قضايا النقل، وأوقات أطول إلعادة التخزين، واختالل آليات

ة، حيث يتعين على العديد من بائعي الديزل في جنوب غرب البالد ويبدو أن إمدادات الديزل تشكل قضية خاص األساسية.
لغالبية  الدراسة إلى أن الحديدة هي المورد الرئيسي للوقود والموارد األساسية وتشير نتائج هذه تصدير منتجاتهم من المكال.

الوقود، فإن هذا سيكون شديد للواردات الغذائية و غرب اليمن، وأنه إذا نشأت حالة حيث كان ميناء عدن الوحيد المتاح
 .التداعيات عبر وسط غرب وشمال غرب البالد

 

 مجموعة من السلع على أساس  مالئمة برنامج التحويالت النقدية النواع مختلفة من المنتجات، تم تقييم كل من أجل تقييم مدى
واتساق فترات إعادة التخزين بين واتساقها على مستوى المحافظة،  مجموعة من المعايير، بما في ذلك توافر األسعار

المجتمعية، وجدت هذه  المعايير، والبيانات التي تم جمعها من خالل مجموعات النقاش المركزة استنادا إلى هذه .المحافظات
األغذية وغاز الطهي ومستلزمات النظافة وشاحنات نقل المياه  الدراسة أن المنح النقدية متعددة األغراض التي تستهدف

 األنسب لبرامج المساعدات النقدية اآللية ستكون
 

 
 
 

 وصول المجتمع إلى السوق، القبول والسالمة والمخاطر .2

                                                           
 .برنامج الغذاء العالمي تقرير مراقبة السوق اليمني، سبتمبر 2017 1
2 REACH اليمن نظرة عامة على الوضع: الوصول إلى مصادر المياه المحسنة يوليو 
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 ي جميع فوالمستهلكين  وقضايا السيولة وانخفاض القوة الشرائية إلى فرض قيود كبيرة على البائعين أدى تضخم األسعار
لمجتمعات االوقود على جميع قطاعات السوق، وأصبحت العديد من  أنحاء البلد، في حين أثرت الزيادة السريعة في تكاليف

 ماليا وبدنيا عن الوصول إلى أسواقها المحلية. المحلية عاجزة
 

 ساعدة من الحصول على الم في مجموعة النقاش المركزة ندرة المصارف باعتبارها العقبة الرئيسية أمام أبرز المشاركون
 اد العديد منالنقل إلى أقرب بنك إلى مستويات عالية بشكل غير مقبول، أف ول تكاليفمع وص خالل مقدمي الخدمات المالية.

لمشاركون اوعالوة على ذلك، أشار  .منتظم المشاركين في مجموعة النقاش المركزة بأنهم لم يتمكنوا من السفر على أساس
االكتظاظ  المجاالت، وأن مستوى العديد منفي مجموعة النقاش المركزة إلى أن المصارف كانت تعاني من نقص السيولة في 

 ن المصارف.موأفيد أيضا بأن التعرض لخطر السرقة أعلى في القرب  .والمسنين يعني أن المصارف لم تعد في متناول النساء
 

 ة ة للمرونكانت النتيجة الرئيسية للمكون المجتمعي في هذه الدراسة أن أي تدخل قائم على النقد يجب أن يعطي األولوي
حتياجاتهم تلبي ا المشاركون في مناقشات مجموعة التركيز على أهمية وجود آلية تسمح بمرونة وشدد .والمالءمة للمتلقين

انت تستخدم أيضا إلى أن مكاتب الصرافة، التي ك وأشاروا .المحددة، ويمكن توزيعها واستخدامها دون تكبد تكاليف النقل
عات المحلية بأكبر المجتم م الحوالة، هي الجهة التي تقدم الخدمات المالية التي تتمتعخالل نظا تقليديا في تحويل األموال من

  .دراية بها قدر من الوصول إليها والتي يشعرون بأنهم أكثر
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  قائمة المختصرات

 
ACF  Action Against Hunger/العمل ضد الجوع 

CMWG  Cash and Market Working Group/ مجموعة العمل النقدية والسوقية 
FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations/ منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 

IDP  Internally Displaced Persons/ االشخاص النازحين داخليا 
MEB  Minimum Expenditure Basket/ الحد األدنى من سلة االستهالك 

NFDHR  National Federation for Development and Human Response/  االتحاد الوطني للتنمية واالستجابة االنسانية 

NRC  Norwegian Refugee Council/ المجلس النرويجي للالجئين 

OCHA  United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

TAWG  Technical Assessment Working Group/ التقييم الفني للدراسة النقدية المشتركة 
UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees/ مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

WFP  World Food Programme/ برنامج األغذية العالمي 
YER  Yemeni Riyal/الريال اليمني 
YRC  Yemen Red Crescent Society/ جمعية الهالل األحمر اليمني 

 

 التعريفات

أفراد لمدة  7ية مكونة من الحد األدنى من المواد المناسبة ثقافيا التي تحتاجها أسرة يمن مؤشر على تكلفة من سلة االستهالك:الحد األدنى 

 .لنظافة الصحيةواستخدام المياه وا شهر واحد، والتي تحتوي المعايير األساسية لألغذية المفيدة للجسم

 

 :يعرف بأنه سوق له الخصائص التالية: لسوق الدائما

 .تقع في هيكل دائم، وليس هيكل مؤقت حيث التجار يجلبوا األكشاك ليوم واحد -
لمواد الغذائية مثل الخبز، وا هناك أنواع مختلفة من السلع الغذائية وغير الغذائية المتاحة في هذه السوق ينبغي أن تكون -

 .الصحية، والوقود، والغاز، وما إلى ذلك واألغذية المعلبة، ومواد النظافةالطازجة، 
 .يجب أن يكون حجم السوق متوسط أو كبير: يجب أن يكون هناك تاجر جملة واحد على األقل داخل السوق -
 .ينبغي أن يأتي السكان من القرى الصغيرة إلى هذا السوق لشراء اإلمدادات -

 

 .في المناطق الريفية واألحياء في المناطق الحضريةيشير إلى القرى  - المجتمع

 

الخدمات  زودوميشمل  الكيان الذي يقدم الخدمات المالية، والتي قد تشمل خدمات التحويل اإللكتروني.(: FSPمزود الخدمة المالية )

هاتف المحمول ( ومشغلي شبكات الومؤسسات التمويل االصغر المالية شركات القسائم اإللكترونية والمؤسسات المالية )مثل المصارف

(MNOs)( .FSP )لمحاسبة (إلى الكيانات ) مثل صناديق االستثمار وشركات التأمين وشركات ا الخدمات المالية العديد من مزودو تشمل

الخدمات المالية  هذه الدراسة يشير إلى مقدمي تلك التي تقدم تحويالت نقدية إنسانية أو خدمات قسائم، ومن ثم، فإن الغرض من جانب

  .للجهات االنسانية الفاعلة الذين يقدمون خدمات تحويل

 

 في سياق المساعدة ين.برنامج يتم فيه تقديم النقد )أو قسائم السلع أو الخدمات( مباشرة إلى المستفيد(: CTPبرامج التحويالت النقدية )

وليس للحكومات  ات المتلقية؛المقدمة إلى األفراد أو األسر أو المجتمع ائماإلنسانية، يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى توفير النقد أو القس

 يستثنى من ذلك .ويغطي البرنامج جميع أشكال برامج المساعدات النقدية، بما في ذلك القسائم .أو الجهات الفاعلة األخرى في الدولة

وال قد تستخدم التمويل االصغر ومؤسسات تحويل االم ؤسساتالحواالت والتمويل االصغر في التدخالت االنسانية( على الرغم من أن م

 .ويمكن استخدام هذا المصطلح بالتبادل مع التدخالت النقدية والتحويالت النقدية (.في التسليم الفعلي للنقد

 

 التصنيفات الجغرافية

 على شكل من أشكال الحكم/االدارة دون المستوى الوطني في اليمنا المحافظة   
 المناطق اإلدارية التي تضم المحافظات المديرية   
 أصغر كيان إداري داخل المدن المنطقة    

 
 أصغر كيان إداري في المناطق الريفية   العزله
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 المقدمة

 

 

 
 
 
 

يعانون من انعدام االمن الغذائي،  ماليين شخص وأكثر من نصف السكان الذين 3تسبب النزاع في اليمن في نزوح  ،2015منذ عام 

يتمكنوا  ٪ لم46، فقد الكثير من السكان مصدر دخلهم الرئيسي، و2017يوليو  واعتبارا من ،3ودمر الكثير من البنية التحتية في البالد

 .4في التاريخ الحديث من الحصول على مصدر مياه محسن مجانا، وأصبح وباء الكوليرا األكبر

 
 80موعه قسائم عبر ما مج ، تم توزيع المساعدات المالية في شكل نقد أو2016أنه في عام  مجموعة العمل النقدية والسوقيةوتقدر 

مديرية يجري فيها إجراء تدخالت نقدية من قطاعات متعددة في  29ويشمل ذلك  .22محافظة من محافظات اليمن ال  13في  ديريةم

والزراعة، يليها المأوى والحماية  برامج المساعدة النقدية أو القسائم أكثر شيوعا في مجموعة األمن الغذائي وكانت .نفس الوقت

 لمبكر.والصحة واإلنعاش ا

 

الديناميكي للصراع في اليمن، برزت  سعت فيه الجهات العاملة في المجال اإلنساني إلى توفير استجابة مرنة للسياق وفي الوقت الذي

مشترياتهم  كخيار إيجابي، مما مكن المستفيدين من التكيف مع الظروف المتغيرة ولتكييف منح نقدية متعددة األغراض صغيرة الحجم

 .اجاتهم الخاصةلتلبية احتي

 

للتقارير الحالية التي تستكشف الحالة  ، أجرت مجموعة عمل المجتمعات المحلية استعراضا مكتبيا2017كانون الثاني  / وفي يناير

الدراسات  وشملت .تقديم المعلومات والدعم للمنظمات اإلنسانية في تصميم برامج االستجابة االقتصادية داخل اليمن، وذلك بهدف

التي قدمت لمحة عامة عن هيكل السوق قبل بدء  2010العالمي لعام  الرئيسية التي تمت مراجعتها دراسة السوق اليمنية لبرنامج األغذية

، 2016تشرين الثاني / نوفمبر  وفي الحالي، بما في ذلك مؤشرات لخطوط اإلمداد وأنماط توفر السلع األساسية والبضائع. النزاع

للبلد  تحديثا اجتماعيا واقتصاديا، يوضح بالتفصيل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي ط والتعاون الدولي في اليمننشرت وزارة التخطي

يتقاضون ال  التي نشأت فيما كان العمال في جميع أنحاء البلد نتيجة للنزاع، وارتفاع العجز في الميزانية العامة، وأزمة السيولة

الواردات، حيث انخفض سعر الصرف  لى ارتفاع معدالت التضخم داخل الدولة التي تعتمد علىسلطت الدراسة الضوء ع كما اجورهم.

سجلت منشورات مثل نشرة الرصد  ، حيث2017واستمرت هذه الشواغل طوال عام  .األجنبية وفقد الريال اليمني قيمته مقابل العمالت

أسعار  او( وتقرير مراقبة السوق في برنامج األغذية العالمي تقلبلألمم المتحدة )الف الشهري الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة

 السلع األساسية داخل اليمن.

 

لتحديد الطرق المناسبة لبرامج المساعدات النقدية أو القسائم، من قبل االتحاد الوطني للتنمية واالستجابة  تم اجراء تقييم دراسة الجدوى

 ، أوصت(NRC) ، والمجلس النرويجي لالجئين Oxfam  ، ومنظمة أوكسفام (ACF) وعالج ومنظمة العمل ضد (NFDHR )اإلنسانية  

أجريت هذه الدراسة في منطقة جغرافية محدودة في  باستخدام قسائم لألغذية والمياه والصرف الصحي والصحة برامج موجهة، ولكن

 المسح السريع   الوقت نفسه، الحظ وفي .ى البلد ككلالصعب القول ما إذا كانت هذه النتيجة تنطبق عل محافظة البيضاء، ولذلك فمن

أنه  INTERSOSإنتيرسوس" " و(UNHCR)للمساعدة النقدية واإلعانات اإليجارية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 .األدوية واألغذية تقديم منح نقدية غير مشروطة، سيعطي المستفيدون األولوية لإلنفاق على عند

 

توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان التدخل  أنه ال CMWG   مجموعة العمل النقدية والسوقيةالنظر في المنشورات المتاحة، رأت  بعد

إجراء دراسة  CMWG   مجموعة العمل النقدية والسوقيةعلى ذلك، قررت  بناء للسياق الحالي لليمن. النقدي والقائم على السوق مناسبا

وعقب اجتماع تنسيقي  .الفاعلة في المجال اإلنساني يانات لمعالجة الثغرات القائمة في المعلومات، وتقديم التوجيه للجهاتالب أولية لجمع

 :أولي ألعضاء مجموعة عمل المجتمعات المتعددة المهتمين بإجراء الدراسة، تم تحديد األهداف التالية

الصلة في األسواق التي تم تقييمها   التخزين للسلع األساسية ذات خط أساس للمعلومات المتعلقة باألسعار ومعلومات توفير .1

 للمنظمات التي تقوم ببرامج االستجابة المساعدات النقدية في اليمن.
 تحديد قيود وقدرة البائعين على توريد وتسعير السلع األساسية في األسواق التي تم تقييمها. .2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .برنامج الغذاء العالمي تقرير مراقبة السوق اليمني، سبتمبر 2017 3
4 REACH اليمن نظرة عامة على الوضع: الوصول إلى مصادر المياه المحسنة يوليو 
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ئق واآلليات رة على الوصول إلى األسواق ومعارفها وقبولها وتفضيالتها للطراجمع ردود الفعل من المجتمعات المتضر .3

 لبرامج المساعدات النقدية.
 تحديد القيود والمخاطر المحتملة لالستجابة للبرامج النقدية في اليمن. .4

 

 وكان التحليل،ولتنسيق مراحل التصميم والتنفيذ   (TAWG)ومن أجل إجراء الدراسة، تم انشاء فريق عمل التقييم التقني 

مشاركة بنشاط في وال الوكاالت المعنية باالهتمام بالموارد المساهمةعبارة عن   (TAWG)أعضاء فريق عمل التقييم التقني 

 .فريقفي رئاسة ال OCHA المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب األمم REACHالدراسة، في حين شاركت مجموعة 
ة لتطوير أدوات وطوال فترة الدراسة، قدمت الهيئة الدعم عن بعد والخبرة التقنية، وذلك أساسا عن طريق تقديم المشور

 قنية وتنظيف البيانات؛مما يؤدي إلى إدارة البيانات الت وتوفير الدعم التقني والتنسيقي لجمع البيانات؛ ومنهجية الدراسة؛

تاج الخرائط وغيرها وإن تصميم وصياغة ونشر الناتج النهائي؛ ة تحليل البيانات الرائدة؛تطوير إطار تحليل البيانات وعملي

 لمشتركة للتحويالتاالتقييم المشترك بين الوكاالت بإطار تحليل دراسة الجدوى  فريقتم قيادة  من منتجات تصور البيانات.

 WFP األغذية العالمي  نامجوبر UNICEF سيف اليوني - UNالنقدية الذي وضعته أربع وكاالت تابعة لألمم المتحدة 
 لعالمي.اعلى الصعيد  -   OCHA اإلنسانية ومكتب تنسيق الشؤونUNHCR ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 

 د للسلعهو مكون وظائف السوق، الذي سيستكشف التسعير ،الوفرة وشبكة التوري األول .تتكون الدراسة من مكونين

 القبول، والسالمة،والثاني، وهو الوصول المجتمعي إلى السوق،  ال عن تقييم القيود التي يواجهها البائعون.األساسية، فض

قشة كيفية تنوع المختلفة، فضال عن منا والمخاطر، فستستكشف تصورات المجتمعات المحلية نحو آليات المساعدة واإليصال

  .الحاليالصراع  وصول األفراد إلى األسواق منذ اندالع

 

 يصف القسم التالي منهجية الدراسة، يليها مناقشة النتائج لكل عنصر من عناصر الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 2017دراسة نقدية مشتركة بين الوكاالت لعام 
 

 

 

 

 المنهجية 

 
موضوعيين قد تم بصورة مشتركة  منهجية منفصلة لكل عنصر من عناصر الدراسة، وفي حين أن تصميم البحوث لمجالين استخدمت

األولية  البيانات .موضوعي ، فقد تم بصورة مستقلة تنفيذ جمع البيانات وتحليلها لكل مجال  (TAWG)في إطار فريق عمل التقييم التقني 

 .الزمنية ، وهي ممثلة للوضع خالل تلك الفترة2017أيلول  / التي جمعت لهذه الدراسة في الفترة ما بين آب / أغسطس وسبتمبر

 

 منهجية وظائف السوق

البائعين على مستوى المديرية، ولبناء صورة  الهدف من مكون وظائف السوق من هذه الدراسة هو الحصول على فهم لتجارب وكان

يهدف إلى ذلك،  وباالضافة مصدرها، وكيف تختلف مستويات األسعار بين المديريات والمحافظات. للمنتجات المتوفرة حاليا، من حيث

البائعون في إدارة أعمالهم، ومدى تمكنهم من الوصول إلى أي خدمات  هذا المكون من الدراسة إلى استكشاف القيود التي يواجهها

 :وترد أدناه أسئلة البحث عن هذا المكون من الدراسة .مالية

 
 أسئلة البحث: وظائف السوق

 من قبل الجهات الفاعلة اإلنسانية متاحة في األسواق المحلية؟ ضروريةهل السلع والخدمات التي تعتبر أساسية و .1
 أوقات إعادة تخزين الحالية؟من اين يحصل البائعون على مصدر منتجاتهم؟كم تستغرق  .2
 للسلع والخدمات األساسية؟ما هو متوسط االسعار  .3
 ؟ما هي القيود التي يواجهها البائعون في نقل وشراء وبيع السلع والخدمات األساسية .4
 هل يمكن للبائعين الحصول على الخدمات المالية أو االئتمانية؟ .5

 

 عملية جمع البيانات

مع البائعين من السلع والخدمات األساسية،  البيانات األولية لهذا القسم من الدراسة من خالل مقابالت مع المعرفين الرئيسين لقد جمعت

إجراء مقابالت مع موردي المجموعات  وتم المكتبي للمنشورات الموجودة.المعلومات المكتسبة خالل االستعراض  بغية استكمال

ومستلزمات النظافة  الغذائية أو المواد غير الغذائية، بما في ذلك الغذاء والوقود وغاز الطهي السلعية المتعددة، سواء من حيث المواد

ة والعكازات وبائعي بطاقات الهاتف المحمول. ومن بين المتحرك وصهاريج نقل المياه واألدوات المنزلية ومواد البناء والكراسي

وقد حددت  .محافظة، كما هو مبين أدناه 13مديرية في  103بائع من  1399مديرية داخل اليمن، تم تقييم  333و  22المحافظات ال 

 الوصول إليها .   (TAWG)يم التقني المناطق وعدد من البائعين الذين تم تقييمهم من قبل المديريات التي يمكن لشركاء فريق عمل التقي

 
تحديد قائمة بالسلع التي ستدرج في هذا  من أجل األدنى من سلة االستهالك استعراض للمنتجات بالمجموعة الخاصة  بالحد لقد أجري

ا، تم تحديد قائمة ذکرن وکما .   (TAWG)العنصر من الدراسة، والذي نوقش ثم تم اقراره فيما بعد من قبل فريق عمل التقييم التقني 

التقييم وإمکانية الوصول إلی المديريات التي توفرها المنظمات األعضاء في   المديريات المشمولة في هذه الدراسة بناء علی قدرة

 وفي .وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المقابالت التي أجريت بشكل متنوع بين المناطق الجغرافية .   (TAWG)فريق عمل التقييم التقني 

مقابالت فقط لكل محافظة، بمعنى أنه في حين  محافظتي الجوف ومأرب، بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول، أجريت ست

إلى ذلك، في حين تمت مقابلة  وباإلضافة فإن البيانات التي تم جمعها تتميز حتما بدرجة أقل من الثقة. تم النظر في ردود البائعين هناك،

العثور على  العدادون من الوصول إلى المديريات األكثر اكتظاظا بالسكان حيث من المرجح مناطق في عدن، لم يتمكنالباعة في أربع 

 .لمحافظة عدن أكبر األسواق، مما يشكل حدا عند استخالص استنتاجات وضع السوق
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 معهم مقابالت في كل محافظة : عدد المقاطعات التي تم تقييمها والموردين الذين أجريت1الجدول 

 
عدد المديريات   المحافظة

 التي تم تقييمها
عدد البائعين الذين تم 

مقابلتهم حسب 

 المحافظة

 113 5 أبين

 46 4 عدن

 121 9 الضالع

 63 2 الحديدة

 6 2 الجوف

 29 10 امانة العاصمة

 293 20 عمران

 65 4 حجة

 364 20 اب

 108 5 لحج

 6 3 مأرب

 69 14 صنعاء

 116 5 تعز

 

 

تي ال توجد فيها أسواق تفي للمديريات الصغيرة أو الريفية ال وبالنسبة .في كل مديرية تم تقييمها، تم تقييم سوق دائم واحد على األقل

لتي تمت مراقبتها من السلع ا سلعةولكل  .الدائم"، اختير السوق المركزي ألكبر تجمع في المنطقة لجمع البيانات بتعريف "السوق

كون كل بائع من األسواق بأن يتم اعطاء تعليمات للعدادين .مواصفات محددة مسبقا تم شرحها لقادة فريق العدادين أثناء عملية التدريب

المعرفين ت مع ولكل مجموعة من مجموعات السلع، أجريت مقابال .المختارة، إذا أمكن، لكل مجموعة من مجموعات السلع األساسية

عما إذا كانت كل  وسئل البائعون .أوال، تم تعريف التوافر على أساس ثنائي نعم أو ال .التي تركز على أربعة عواملالرئيسين و

عروض اسعار لكل  ثانيا، تم جمع الحد األدنى المستهدف من ثالثة .مجموعة من مجموعات السلع المعينة متاحة في السوق المعينة

ما ال يقل  كحد أدنى، وهذا ينطوي على .ي كل مخزن تم أخذ عرض سعر واحد ألرخص سعر لكل سلعة، إن وجدتف سلعة في السوق.

بند في السوق، تم العثور عليها ل اسعار  حالة وجود أقل من ثالثة عروض وفي عن ثالث مقابالت مع معرفين رئيسين في السوق.

ي قسم النتائج في هذه العثور عليها ف نعكس ذلك في خرائط التوافر التي يمكنعدد البائعين الذين تمت مقابلتهم، وي لوحظ النقص في

زم إلعادة تخزين منتج معين األيام التي ستل فيما يتعلق بأوقات إعادة التخزين وخطوط اإلمداد، سئل البائعون عن عدد وثالثا، .الدراسة

ثالثة التي يواجهونها طلب من البائعين بيان القيود الرئيسية الوأخيرا،  .بناء على طلبهم، وفي اي محافظة يوجدالموزع الخاص بهم

ام األمن، ونقص والنقل، وانعد خيارات الرد على ذلك شبه منظمة، وشملت خيارات: تضخم األسعار، ونقص السيولة، وكانت حاليا.

للمستجيبين  وسمح الخيار "اخرى" .السلع، وعدم وجود تحديات تواجه وغيرها المعروض، والقيود الحكومية المفروضة على بيع

 بإعطاء إجابة نوعية ولتفاصيل القيود التي كانت محددة لسياقهم.
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: المديريات التي تم تقييمها لدراسة وظائف السوق1الخريطة   

 
 

رة )مقياس ثنائي على مستوى الوف ( :ومن أجل تقييم مدى مالءمة كل مجموعة سلعية لبرنامج المساعدة النقدية، استخدمت ثالثة معايير

طبقت هذه المعايير لتقييم المواد  وقد .(إعادة توطيد الوقت )بين المحافظات (3 .(اتساق األسعار )داخل المحافظات (2 المديرية(؛

متحركة والكراسي ال النظافة، وشاحنات نقل المياه، ومواد األدوات المنزلية، ومواد البناء، الغذائية، وغاز الطهي، ومستلزمات

 :أعطيت كل مجموعة سلع درجة "جيدة" "متوسطة" أو "ضعيف" لكل معيار، استنادا إلى التصنيفات التالية.5 والعكازات

 

 

 

  لسلع على أنها اوقد صنفت مجموعات  .كنسبة من المديريات التي يوجد فيها بائعون لمجموعة سلعة معينةتم قياس الوفرة

صنيف السلع على أنها تم ت وقد .في المائة على األقل من المديريات التي تم تقييمها 90ذات توفر "جيد" إذا وجد بائعون في 

من المديريات، في حين تم منح تصنيف "ضعيف" لمجموعات  ٪89-50ذات توفر "متوسط" إذا كان البائعون يقعون في 

 .ها٪ من المديريات التي تم تقييم50على البائعين في أقل من  السلع حيث يمكن العثور
 

 

 

 

 لى أنه الفرق بين تم حساب التباين في هذه الحالة ع .تم تصنيف اتساق االسعار على أساس تباين االسعار داخل المحافظات

 .الحد األقصى والحد األدنى لعرض األسعار، كنسبة من السعر األقصى لكل محافظة
 

 100*  د األدنى للسعر(الح -)الحد األقصى للسعر االختالف = 

 الحد االعلى للسعر 

 
٪ على األقل 80٪ في 50التغير في األسعار أقل من  تصنيف المجموعات السلعية على أنها ذات اتساق "جيد" في األسعار إذا كان تم

٪ على األقل من المحافظات 80تصنيف "متوسط" لمجموعات السلع حيث كان  أعطي مقابلة البائعين. من المحافظات التي تمت فيها

                                                           
 .ولم تعتبر منتجات الوقود ورصيد الهاتف المحمول ألن هذه األنواع من السلع ال تعتبر عموما أهدافا مناسبة لبرنامج التحويالت النقدية 5
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أعطي تصنيف "ضعيف" للسلع التي لم تتماشى  ٪ ولكن ال يمكن تصنيفها على أنها "جيدة"، في حين70تباين في األسعار أقل من  لديها

 مع التصنيفات. 

 

 موعة سلعة معينة بناء الالزم إلعادة تجميع مج المعيار الثالث، وهو اتساق أوقات إعادة التخزين، فقد قيم متوسط الوقت أما

وقات إعادة أأعطيت المجموعات السلعية تصنيفا "اتساقا جيدا" في  وقد متاحا فيها. فظة كان المنتجعلى طلب كل محا

طي تصنيف أع .% من المحافظات 80كان بمقدور البائع العادي أن يعيد تخزينه في غضون سبعة أيام في  التخزين إذا

عادة اإلمداد إتقييمها  ٪ من المحافظات التي تم80٪ إلى 50السلعية حيث يمكن لمتوسطي الباعة في  "متوسط" للمجموعات

متوسط الباعة  مجموعات السلع تصنيفا ل "اتساع الوقت" في إعادة تخزين المخزون إذا كان وقد أعطيت .خالل سبعة أيام

 أسبوع عند الطلب. ٪ من المحافظات يمكن أن يعيد تخزينه في أقل من50في أقل من 
 

تم تحديد مجموعة سلعية ي ولكي .المعطاة، تم تحديد مدى مالءمة مجموعة سلعة معينة لبرنامج المساعدة النقديةواستنادا إلى الدرجات 

 .مقررةتصنيفها على أنها "جيدة" في اثنين من ثالثة من المعايير ال كمرشح مناسب لبرنامج التحويالت النقدية، يجب

 

 المخاطرية وصول المجتمع إلى السوق، القبول، السالمة وجمنه

 
دية القائمة على أساس آليات المساعدة النق تصميم هذا القسم من الدراسة لجمع نظرة ثاقبة لتصورات المجتمعات المحلية حول وقد تم

لة البحث فيما يلي أسئ .لكيفية تغير تجارب األفراد في الوصول إلى السوق نتيجة للنزاع المستمر مختلف، فضال عن اكتساب فهم أعمق

 :المكونعن هذا 

 

 أسئلة البحث: وصول المجتمع إلى السوق، والقبول، والسالمة، والمخاطر

 ما هي العوامل التي تؤثر على وصول المجتمع المحلي إلى األسواق المحلية؟ .1
 ما هي العوائق التي تحول دون وصول المجتمع المحلي إلى المساعدة من خالل مقدمي الخدمات المالية؟ .2
 ما مدى معرفة المجتمع وقبوله وتفضيالته لطرق برامج المساعدات النقدية وآليات التنفيذ؟  .3

 

آب / أغسطس وسبتمبر  وفي الفترة ما بين .((FGDتتألف جمع البيانات األولية لهذا المكون من الدراسة من مجموعات النقاش المركزة 

في عملية  وشاركت فئات متعددة من المجموعات المستجيبة حافظة.م 11في  جماعية مركزةمناقشة  114، أجريت 2017أيلول  /

النازحون  كور؛ذاألشخاص النازحون داخليا  .المجتمع المستضيف اإلناث وشملت هذه: المجتمع المستضيف الذكور؛ جمع البيانات؛

تي تم عقدها أعضاء من اعية المركزة ال٪ من المناقشات الجم20وشمل ما مجموعه  واإلناث العائدات. العائدون الذكور؛ داخليا إناث؛

اعية مركزة على وفي كل مديرية، تم إجراء ما يصل إلى ثمانية مناقشات جم .مجتمعات المهمشين، وهي مجموعة مهمشة داخل اليمن

جراء تم إ .نوتضمنت جميع الفئات أفرادا من مختلف األعمار، وشملت مشاركة كبار الس .أساس توافر مجموعات سكانية مختلفة

 .مناقشات جماعية مركزة بطريقة شبه منظمة لإلجابة على أسئلة البحث المذكورة أعاله

 

قرب سوق لها للمجتمعات للوصول إلى أ حساب مختلف أوضاع الوصول إلى األسواق عبر المحافظات، أخذ وقت السفر الالزم بغية

ات"إمكانية الوصول ذلتقريبية، صنفت المديريات إما على أنها واستنادا إلى هذه التقديرات ا .في االعتبار كمؤشر تقريبي للدخول

تم  وقد .لكل محافظة وعلى هذا األساس، تم اختيار مديرية واحدة على األقل من "الوصول المرتفع" ."العالية" أو "الوصول المنخفض

دقيقة سيرا على األقدام  45فيها السفر أكثر من المحلي  تعريف هذه المديريات بأنها المديريات التي لم يكن على معظم أفراد المجتمع

هذه  وتعرف .ةوباستخدام نفس المعايير، أدرجت أيضا مقديرية واحدة على األقل "الوصول المنخفض" لكل محافظ .إلى أقرب سوق

را على األقدام للوصول السفر أكثر من ساعة واحدة سي المديريات بأنها المديريات التي يتعين على معظم أفراد المجتمع المحلي فيها

 .إلى أقرب سوق لهم
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 : عدد مناقشات مجموعات النقاش المركزة التي أجريت لكل محافظة ومجموعة سكانية2الجدول 
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 21 2  3 2 2 2 2 1 3 2 2 مجتمع مستضيف اناث

 19 4  2 2 2 2 2 1 2 1 1 نازحون اناث

 1   1         نازحون مهمشين اناث

 10 2 1 1  2 1 2    1 جتمع مستضيف مهمشين اناث

 3 2    1       اناث عائدات

 21 3  2 2 4 2 2 1 3 1 1 مجتمع مستضيف رجال

 20 3  2 2 4 2 2  2 1 2 نازحين رجال

رجال نازحين مهمشين        2  1 1  4 

 10 2  2  2 1 2    1 مجتمع مستضيف مهمشين رجال

 5 2    3       رجال عائدين

 114 20 2 14 8 22 10 12 3 10 5 8 المجموع لكل محافظة

 

 

 

 التحديات والقيود

من    (TAWG)لتقني االعدادون من أعضاء فريق عمل التقييم  وتمكن .شكلت مسائل إمكانية الوصول تحديا وقيدا الحقا لهذه الدراسة

على مناطق  وعدن، اقتصر الوصول محافظة في اليمن، ولكن في مناطق مثل الجوف والحديدة 33محافظة من أصل  13الوصول إلى 

دادون في عدن من يتمكن العبينما لم  حاالت الجوف ومارب، أدى ذلك إلى إجراء عدد قليل من المقابالت مع البائعين، في .محددة

تاجات الالحقة التي تم جمعها واالستن وعلى هذا النحو، فإن البيانات التي تم .بالسكان الوصول إلى بعض المديريات االكثر اكتظاظا

ه الدراسة تستند ية في أن هذأحد القيود الثان ويتمثل وتصورات المجتمع في المناطق التي تم تقييمها. التوصل إليها تعكس السياق السوقي

السوق في تلك  وظائف ، وهي بذلك توفر لمحة عن2017البيانات أجريت في آب / أغسطس وسبتمبر / أيلول  إلى جولة واحدة من جمع

 .ة لسياق اليمنوينبغي مراعاة ذلك عند استخدام نتائج هذه الدراسة، بالنظر إلى الطبيعة المتقلب .الفترة الزمنية المحددة
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 ائجالنت

 

  مكون وظائف نظام السوق

مليار دوالر من  8.5مليار دوالر، مقارنة مع  2.05نحو  2015االقتصادية، بلغت قيمة الصادرات اليمنية في عام  تعقيدلمرصد ال وفقا

العمالت  اليمني مقابل الريالمليار دوالر، مما ساهم في انخفاض كبير في قيمة  6.44تجاري قدره  الواردات، مما أدى إلى عجز

الصرف  . وفي تلك الفترة كان سعر2006عام كان فيه لليمن ميزان تجاري إيجابي في عام  ان آخر األجنبية في السنوات األخيرة.

     الرسمي، بلغ سعر الصرف غير 2017في سبتمبر / أيلول  لاير مقابل الدوالر، إال أنه في وقت جمع البيانات لهذه الدراسة 198حوالي 

 .لاير مقابل الدوالر، وفقا لتقرير مراقبة السوق في اليمن 373

 

% من  29السلة الغذائية الدنيا كانت أعلى بنسبة  أن تكلفة الفرد من 6، قدر برنامج األغذية العالمي2017من أيلول / سبتمبر  واعتبارا 

٪، والبنزين بنسبة 89حيث ارتفعت أسعار غاز الطهي بنسبة  ر حدة،وارتفع متوسط تكاليف الوقود بشكل أكث.7 النزاع مستويات ما قبل

تفاقم أثر مستويات التضخم هذه بسبب االفتقار إلى فرص العمل أو عدم  قد ، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع.٪51 ٪ والديزل بنسبة69

إلى أنها فقدت مصدر دخلها  2016المعيشية في عام  % من األسر 40العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، حيث أشارت  دفع أجور

 األساسي.
 

الصراع الحالي، لوحظ أن البالد كانت  قبل اندالع 2010الغذاء العالمي، التي نشرت في عام  رنامجالتابعة لبدراسة السوق اليمني 

نتجات الغذائية، مع هيمنة عدد قليل من ٪ من الم90وتشير التقديرات إلى أن البلد استورد  .بالفعل تقاوم انعدام األمن الغذائي

، فإن البالد ال تزال تعتمد 2015٪ من سلة الصادرات اليمنية في عام 35وعلى الرغم من أن النفط الخام يمثل  المستوردين على السوق.

هذا  وسيولي .قسم القادموهذا يترك االقتصاد معرضا لتقلبات العرض وأسعار الوقود، كما سنرى في ال .8على الوقود المكرر المستورد

الرئيسية التي تدخل من خاللها الواردات إلى البلد، فضال عن  القسم من الدراسة اهتماما خاصا لموانئ عدن والحديدة، وهي الموانئ

 .حضرموت ميناء المكال في

 

يسي الذي يواجه البائعين من جميع العائق الرئ جميع مجموعات السلع التي تم تقييمها، ظهر تضخم االسعار بشكل متكرر باعتباره وفي

بشأن هذا الموضوع إلى أن النتائج تعكس الحالة  ويشير االتساق في ردود البائعين .السيولة والنقل أنواع المنتجات، يليه نقص

ات أكثر هناك تباين غير أن البلد ككل، وبالتالي لن تناقش على حدة كل مجموعة من السلع األساسية. االقتصادية في جميع أنحاء

سيتم مناقشتها الحقا في هذا الفصل حيث أن النتائج تعطي مؤشرا  وضوحا وجدت في المعوقات التي تواجهها كل محافظة والتي

 .الفريدة في كل محافظة للظروف

 

نادا إلى توافرها، لتكون محور برنامج المساعدة النقدية است ذكر في قسم المنهجية، تم تقييم مدى مالءمة مجموعات السلع المحتملة وكما

يعتبر البنزين والديزل ورصيد الهاتف المحمول هدفا لبرامج المساعدات  وال بين المحافظات، وأوقات إعادة التخزين. واتساق االسعار

 النقدية، في حين جميع فئات المنتجات األخرى يمكن اعتبارها.

 

ائج وظائف السوق لكل مجموعة سلعنت  

  سلعة الوقود: البنزين

التي تم  103بين المديريات ال  ومن .يتفاوت توافر البائعين من البنزين في جميع أنحاء البلد الذي جرى تقييمه، وكذلك شبكات اإلمداد

 40في  في عشر مديريات، وفي الوقت نفسه يمكن العثور على ثالثة بائعين على األقل تقييمها، ال يمكن العثور على بائعين للبنزين

العثور  كثيرا ما تقع على مسافة قريبة من أقرب مركز حضري أو طريق رئيسي، ال يمكن في المديريات المتبقية، التيو .مديرية فقط

 إال على بائع واحد أو اثنين.

 

 

قة وفي وقت جمع البيانات، كانت األسعار متس .لاير يمني 275بلغ متوسط سعر البنزين للتر الواحد في جميع المديريات التي تم تقييمها 

حازت لحج وأبين على أعلى األسعار وأكبر التباين في األسعار بين البائعين المحليين، مما يعني وجود سوق  .تماما بين المحافظات

في المقابل، لوحظت أدنى األسعار في الجوف، والتي كان لها أيضا أدنى تباين في التسعير بين البائعين، تليها أمانة  .غير تنافسية

                                                           
 تقرير برنامج االغذية العالمي لمراقبة السوق في اليمن، ايلول 2017/سبتمبر 6
تتكون اقل سلة الغذاء من 75 كيلوغرام من الدقيق و 10 كيلوجرام من الفاصوليا المجففة و 8 لتر من الزيت النباتي و 2.5 كيلوغرام من الملح و 1  7

أفراد 7السكر ألسرة مكونة من  كيلوغرام من  
 مرصد التعقيد االقتصادي 8
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ونظرا لمسائل إمكانية الوصول بالنسبة للعدادين في عملية جمع البيانات، لوحظ عدد قليل جدا من بائعي الوقود في  .ءالعاصمة وصنعا

 عدن.

 

وقد تم العثور  .اموفي المتوسط، أشار البائعون على الصعيد الوطني إلى أنهم سيتمكنون من إعادة شحن البنزين في غضون خمسة أي

تم العثور على  وقد .زبالقرب من الموانئ الرئيسية على الساحل الغربي، في محافظات الحديدة وحجة وتع على أقل فترات إعادة تخزين

دن، وكذلك الجوف، عأطول فترة إلعادة التخزين في محافظتي الجنوب الغربي في لحج وأبين اللتين تم توريدهما من قبل موزعين في 

 انية أو تسعة أيام إلعادة التخزين.أشار البائعون إلى أنه قد يستغرق األمر ثم حيث

 

اء بالدين من الحصول على االئتمان/الشر جميع مجموعات السلع التي جرى تقييمها، كان بائعي الوقود أقل قدرة على ومن بين

األسباب  أحد .همإلى أنهم يحصلون حاليا على ائتمانات/الشراء بالدين من موردي % فقط من البائعين 12.4الموردين، حيث أشار 

النزاع، الشيء الذي يجعل   دراماتيكية من أي نوع من المنتجات منذ بداية المحتملة لذلك هو أن الزيادات في أسعار الوقود كانت األكثر

جموعات السلع محين أن  في .، هو طبيعة شبكة اإلمداد2والسبب الثاني، الذي يتضح في الخريطة  االسعار مجهولة في المستقبل.

على مستوى  ظام تاجر الجملةالمواد الغذائية أو مواد النظافة الصحية، تعمل أساسا على ن تي تم تقييمها في هذه الدراسة، مثلاألخرى ال

 ي فإن األلفة أو الثقة بينالموزعين الموجودين في مدن الميناء، وبالتال المحافظة، يتم تزويد بائعين البنزين إلى حد كبير مباشرة من

 يمكن أن يكون أقل من أنواع المنتجات األخرى. عينالموزعين والبائ

 

ي عدن والحديدة ومأرب هونقاط اإلمداد الرئيسية األربعة  .وتوضح الخريطة أدناه توافر الوقود ومنشأ التوريد على مستوى المديريات

هو المورد الرئيسي للبائعين  أن ميناء عدنيوضح الشكل  .والمكال، والتي تقوم بتزويدها الحديدة أكبر عدد من المديريات التي تم تقييمها

 وزود .نة العاصمةالحديدة هي المصدر الرئيسي لتوريد البائعين عبر إب وصنعاء وحجة وأما .في لحج وأبين والضالع ومحافظة عدن

ولحج إلى ان  عمران وأمانة العاصمة والضالع الموزعون في مأرب البائعين في الجوف وعمران، في حين أشار بائعون في كل من

 .إمدادات البنزين من المكال
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 :وفرة الوقود وتوريد االصل  2خريطة 
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 ار الديزل لكل مديريةأسع :3خريطة 

 
 
 
 



 19 

 2017دراسة نقدية مشتركة بين الوكاالت لعام 
 

 

 
 

  سلع الوقود: الديزل

وجود بائعي ديزل في ملم يكن  .وخاصة في أبين والضالع وإبكان الديزل متوفر بيسر اقل من البنزين عبر المناطق التي تم تقييمها، 

نحاء البالد، وفي الشمال الحديدة المزود األبرز في جميع أ ظلت مديرية فقط. 30مديرية، في حين يوجد ثالثة بائعين على األقل في  21

الحديدة وأمانة العاصمة. عمران وحجة و تقييمها عبريكون هناك ثالثة بائعين على األقل في معظم المديريات التي تم  الغربي، يمكن أن

عمران  وفي سية.وكان عدد البائعين الموجودين في هذه المحافظات أعلى عموما من المراكز الحضرية وعلى طول طرق النقل الرئي

، صعدةنعاء بصتربط  بالقرب من طرق النقل الرئيسية التي على وجه الخصوص، كان هناك تباين ملحوظ في عدد الباعة الموجودين

 زودها عدن للبنزينتباين ملحوظ في الجنوب الغربي يتمثل في أن المناطق التي ت وهناك الواقعة غرب المحافظة. مقارنة بالمناطق

 زعين فيقوا إمداداتهم من الموبائعو الديزل في الضالع وأبين ولحج أنهم تل وذكر .تتلقى في المقام األول إمداداتها من الديزل من المكال

 .المكال، وهذا االعتماد على الميناء يشير إلى نقص في إمدادات الديزل من عدن

 

على الصعيد  المحافظات، حيث بلغ متوسط السعر الرغم من وجود تفاوت محدود مرة أخرى في مستويات األسعار للديزل بين على

باين في تلبالد، حيث قدم البائعين في لحج أعلى وكانت االسعار اعلى قليال في جنوب غرب ا لاير لكل لتر. 235الوطني 

مة، حيث قدم وأمانة العاص لوحظت أدنى التفاوتات في االسعار داخل المحافظات في محافظتي حجة وصنعاء وقد االسعار .عروض

ديزل إلى أنهم لالحال بالنسبة إلمدادات البنزين، أشار بائعو ا كما هو البائعين في محافظة حجة بعض من اقل عروض االسعار.

لى أن إعادة تامين البائعون إ خمسة أيام في المتوسط إلعادة تأمين المخزون عند الطلب، ولكن في لحج وأبين، أشار سيحتاجون إلى

 المخزون ستستغرق حوالي أسبوعين. 

 

 
  : تغيرات أسعار منتجات الوقود1الشكل 
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 غاز الطهي

ثالثة بائعين على األقل  مديريات، في حين كان هناك التي تم تقييمها، باستثناء تسع 103غاز الطهي متاحا في جميع المديريات ال  كان

توريد  حين يتم في .وتختلف شبكة إمدادات غاز الطهي عن البنزين والديزل، وتعمل أساسا على أساس تجارة الجملة .مديرية 56في 

من البائعين من قبل  والمنتجين في مأرب أو ذمار، يتم توفير العديد البائعين في بعض المديريات مباشرة من موانئ الحديدة وعدن،

هو المنتج الوحيد  المثير الهتمام أن غاز الطهي في لحج ومن .على مستوى المحافظة في مناطق مثل تعز وأمانة العاصمة الموزعين

لوقود أو الطعام أو من بائعي ا توزيع الجملة، وبعد ذلك يكون لدى بائعي غاز الطهي أوقات إعادة تخزين أقصر آلية الذي يعمل على

 .النظافة في المحافظة

 

البائعين الذين تم  في حين يتم استيراد غاز الطهي، ال يزال المصنعين المحليين قائمين بالعمل، من خالل تزويد غالبية امدادات

يصل إلى البائعين في  المورد الذي في مأرب هم المزودون الرئيسيون لغاز الطهي، حيث يقدمون مثاال نادرا على والمنتجون .تقييمهم.

تر واحد من غاز لوكان متوسط السعر على الصعيد الوطني  .والجنوب الغربي من البلد جميع أنحاء الشمال الغربي والوسط األوسط

 90ي الجوف عند لاير لكل لتر، وأدنى سعر ف 240ط سعر حسب المحافظة في أمانة العاصمة عند وكان أعلى متوس .لاير 200الطهي 

 .لاير لكل لتر

 

 وقد .دة تخزين غاز الطهيوفي جميع المديريات التي جرى تقييمها، أشار البائعون إلى أنه سيستغرق األمر أربعة أيام في المتوسط إلعا

عدن إلى أنهم كل من البائعين في أبين ولحج و طول الساحل الجنوبي الغربي حيث أشار لوحظت أطول أوقات إعادة التخزين على

إعادة تخزين غاز  يوما في المتوسط 15وأشار البائعون في عدن إلى أنه سيستغرق  .إلعادة اإلمداد سيحتاجون إلى أكثر من أسبوع

لبائعين إلى يومين ، أمانة العاصمة، والضالع، حيث يحتاج اولوحظت أقصر وقت إلعادة تامين المخزون في صنعاء .الطهي عند الطلب

 فقط  في المتوسط العادة تامين المخزون. 

 

مع وجود  .تحويالت النقديةوباستخدام المعايير المبينة في قسم المنهجية، تم تقييم سوق غاز الطهي باعتباره مركز اهتمام  لبرنامج ال

جلت إحدى عشر وس ."المديريات التي تم تقييمها، أعطي غاز الطهي درجة توافر "جيدة٪ من 91البائعين الين تمت مقابلتهم في 

 وأخيرا، ."يد٪، ومن ثم تم تصنيف اتساق األسعار أيضا على أنه "ج50محافظة تغيرات في األسعار تقل عن  13محافظة من أصل 

طهي، أعطيت من أسبوع إلعادة تخزين غاز ال ثرحيث قال بائعون في ثالث من المحافظات الثالث عشرة أنهم سيحتاجون إلى أك

 عيار من المعاييرمواستنادا إلى الدرجات الممنوحة لكل  .متوافقا.السلعة درجة "متوسطة" لجعل الوقت المستغرق العادة التخزين

 .لنقديةات هدف مناسب لبرنامج التحويال الثالثة، تشير النتائج إلى أن سوق غاز الطهي يعمل بما فيه الكفاية، كما هو
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  السلع الغذائية

لمنتجات الغذائية االغذائي، مع ارتفاع أسعار  ٪ من السكان اليمنيين يعانون من انعدام األمن60، قدر أن 2017يوليو  وحسبما ورد في

ا في ذلك الدقيق عملية جمع البيانات لهذه الدراسة في توافر المواد الغذائية األساسية، بمونظرت  .األساسية مع انخفاض دخل األسر

األساسية  ذائيةالتي جرى تقييمها، كانت بعض هذه المنتجات الغ 103بين المديريات ال  ومن .واألرز والزيت النباتي والملح والسكر

ن المديريات التي أمقاطعة، في حين  84ما ال يقل عن ثالثة بائعين في  ووجد .متاحة على األقل في جميع المديريات باستثناء مديريتين

 .يواجه فيها العدادون مسائل تتعلق بإمكانية الوصول تقع على مقربة من المراكز الحضرية، أو في المديريات التي 2-1فيها بائعي  يالحظ
 

في شمال  .محافظاتفي المقام األول على نظام تاجر جملة على مستوى الكما هو مبين أدناه في الخريطة ، تعمل شبكة إمدادات األغذية 

يمكن العثور  .فظاتووسط غرب البالد، يتم توفير البائعين على مستوى المديرية من قبل تجار الجملة داخل بلدهم، أو المجاورة، المحا

ها الحديدة، إما ويزود غالبية هذه الموزعين بدور .الععلى تجار الجملة في المحافظة في عمران، حجة، أمانة العاصمة، إب، تعز، الض

ن، وال يبدو أنهم وعلى النقيض من ذلك، يتم توريد الباعة في لحج وأبين مباشرة من عد .بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أمانة العاصمة

 .يعملون على شبكة تاجر جملة
 

 .نى من سلة االستهالكمتوسط تكلفة الحد االدلبلد، تم حساب نسخة معدلة من ومن أجل قياس التغيرات في تكاليف األغذية في جميع أنحاء ا
راما من السكر، كيلوغ 1كيلوغراما من الملح و  2،5كيلوغراما من الزيت النباتي و  8من الدقيق و  كيلوغراما 75هذه السلة  وشملت

م حذفها من دراج الفاصوليا عموما في سالل الغذاء، تفي حين يتم إ .سبعة أفراد لمدة شهر واحد وهي مصممة لدعم أسرة مكونة من

  .حسابات األسعار بسبب محدودية توافر في العديد من المناطق

 
عار كل مع متوسط أس لاير يمني،  14,386المعدلة   التي تم تقييمها للسالل الغذائية ديرياتالمتوسطة المسجلة في جميع الم بلغت التكلفة

مسجلة لكل يوضح صندوق مخطط االسعار تغيرات األسعار ال .لاير يمني كحد أدنى  20,975و  يمني  لاير  11,875منطقة تتراوح بين 

كبيرا  ريان سجلتا تبايناالفاصوليا واألرز، وهما سلعتان غذائيتان أساسيتان أخ من المنتجات المدرجة في سلة األغذية.باالضافة الى اسعار

 .لسكر والملح والزيت النباتيفي األسعار أكثر من الدقيق وا

 
 : تغيرات أسعار السلع الغذائية2الشكل 

 
 
 
 
 
 

 تاالسعار، كمامحافظات عمران والحديدة وأبين على الدوام  أعلى متوسطا وسجلت .تراوحت أسعار المحافظات بين المديريات المجاورة

لوصول إلى مديريتين اأنه في الحديدة، يمكن  تجدر اإلشارة إلى .سجلت المحافظتان االخيرتان أعلى معدالت التغيير في مستويات االسعار

ناطق التي جرى جميع الم وفي .فإن هذه النتيجة ال تعكس بالضرورة الوضع في جميع أنحاء المحافظة فقط في جنوب المحافظة، وبالتالي

  .األساسية عادة إمداد المنتجات الغذائيةالمتوسط إلى أقل من ثالثة أيام إل تقييمها، أشار البائعون إلى أنهم سيحتاجون في
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يوما  12ن إلى البائعون أنهم سيحتاجو متوسط مدة إعادة التخزين في لحج ، حيث ذكر اطول ، بلغالحال مع المنتجات االخرىكما هو 

لحصول على االئتمان لوعلى النقيض من بائعي الوقود، كان لبائعي األغذية أعلى إمكانية  .الغذائية تجاتالعادة تخزين المن المتوسط  في

 .البائعينمن موردي أي مجموعة من 
 

البائعين قدموا ائتمانا  ٪ من67.5وبالتالي فإن  األغذية الذين تمت مقابلتهم أنهم يحصلون حاليا على ائتمان من الموردين، أفاد نصف بائعي

كن أن يكون البائعون حيث يم يكون للطبيعة بالجملة لسلسلة اإلمدادات الغذائية دور على مستوى المحافظة، وقد .يوما 30لعمالئهم في آخر 

  .درجة أكبر من الثقة بينهم أكثر قربا من موزعيهم، ومن ثم قد يكون لديهم

 
ت ال المديريافي جميع  توافر البائعين "جيدة"، مع وفرة ذات  المنهجية، صنفت السلع الغذائية على أنهاالمبينة في قسم  ووفقا للمعايير

في سلة  ٪50 االتساق في االسعار على أنه "جيد"، مع تسجيل تغيرات في االسعار أقل من كما تم تصنيف .التي شملها التقييم 103

، حيث أفاد متوسط إعادة اتساق الوقت أيضا على أنه "جيد" وأخيرا، تم تصنيف .ييمهااالغذية المعدلة في جميع المحافظات التي تم تق

إلى أنهم سيحتاجون  حيث أشار البائعون قادرون على إعادة التخزين في أقل من أسبوع في جميع المحافظات باستثناء لحج، البائعون أنهم

 التخزين. يوما إلعادة 12إلى ما يصل إلى 
 

ئي، فإن آليات السوق انعدام األمن الغذا الدراسة إلى أنه في حين أن تضخم األسعار ترك الكثير من السكان يعانون من وتشير نتائج هذه

 .فيه الكفاية لتسهيل برنامج التحويالت النقدية  والتي تستهدف السلع الغذائية لتوريد األغذية ال تزال تعمل بما

 

 سلع النظافة

ي معظم والمناديل الصحية، متوفرة ف في هذه الدراسة الصابون، ومسحوق الغسيل، والمناشف،النظافة، التي تضمنت  كانت سلع

ين لم يتم العثور حوفي  مديرية جرى تقييمها، 103مديرية من أصل  79ما ال يقل عن ثالثة بائعين في  ووجد .المديريات التي تم تقييمها

 المناطق التي كان يصعب على العدادين الوصول اليها. مديريات، كان ذلك إلى حد كبير في 9على أي بائعين في 

 

الغربي والوسط  تعمل المحافظات في الشمال إمدادات منتجات النظافة على أساس مشابه لشبكات اإلمدادات الغذائية، حيث وتعمل شبكة

منتجات  ، أنتجتتاريخيا .شرة من عدنالجملة، في حين يتم توفير المحافظات في الجنوب الغربي مبا الغربي من البالد على أساس تاجر

اطق مقارنة حيث توفر الحديدة نسبة أقل بكثير من المن النظافة الصحية محليا، وينعكس ذلك في الشمال الغربي والغرب األوسط،

، الضالع بإالخريطة أدناه في عمران، أمانة العاصمة،  يمكن العثور على الموزعين كما هو مبين في .األخرى بمجموعات المنتجات

ظام اإلمداد بالطعام ذلك، فإن عدن، التي تعكس ن وعلى النقيض من المديريات المحيطة بهم. وتعز،والذين يعملون على توريد البائعين في

لحج وأبين مرة  يتم توريد .مباشرة للموردين في المحافظات المجاورة دون أن يعملوا على نظام تاجر جملة وغاز الطهي، توفر إمدادات

 رى  من عدن، كما كانت مديرية واحدة في تعز، ومديرية واحدة في إب، ومديريتين في جنوب شرق صنعاء.اخ

 

كلف تالغسيل  غرام من مسحوق 100لاير يمني، في حين أن  80غرام 100من الصابون  متوسط سعر لوح على الصعيد الوطني، كان

م حساب سلة النظافة تمن أجل مقارنة األسعار بين المديريات،  لاير يمني. 30لاير، والفوطة الصحية النسائية  الواحدة تكلف بمعدل  50

ختالفات واستبعدت المناشف بسبب اال .فوط صحية نسائية 10من مسحوق الغسيل و  غرام1400من الصابون،  غرام 1040بما في ذلك 

حد االدنى للمحافظة متفاوتا من متوسط ال يمنيلاير   1,875على الصعيد الوطني  بلغ متوسط السعر في حجم المنتجات المتاحة وتكلفتها .

األسعار،  وسجلت أبين باستمرار أدنی عروض .، لوحظ في حجةيمني  لاير 2320لاير يمني في أبين، الى حد أقصى  1,628   البالغ 

غرب عمران  وقدم البائعون في .علی الرغم من أن األسعار في جميع أنحاء البالد کانت أقل عموما في القرب من المراکز الحضرية

 .وحجة باستمرار أعلى األسعار

 

تجات األخرى، كانت هو الحال مع المن وكما .أشار بائعو النظافة إلى أنهم سيحتاجون إلى أربعة أيام إلعادة تامين المخزون عند الطلب

أيام  1.5لتخزين من البائعين الى أقصر وقت إعادة ايوما، ولكن بالنسبة لعدن يحتاج  12لحج  تحتاج الى أطول مرات إعادة التخزين من 

ن أيضا أن تلعب الممك ومن .وبالنظر إلى قرب المحافظتين، فإن هذا االختالف الفت للنظر، ويشير إلى صعوبات في سلسلة اإلمداد فقط.

 لجملة.امل على نظام تاجر واحدة من المحافظات الوحيدة التي ال تع طبيعة شبكة اإلمداد دورا هنا، بالنظر إلى أن لحج هي

 

% 91معهم المقابالت في  البائعين الذين أجريت بمعايير التقييم، صنفت منتجات النظافة على أنها ذات وفرة "جيدة"، مع تقييم وفيما يتعلق

في أسعار  اتتغير السلع على أنها ذات اتساق "متوسط" في التسعير، حيث سجلت جميع المحافظات وقد صنفت مجموعة من المديريات.

أنه "جيد"،  ت علىتم تصنيف إعادة اتساق الوق .٪50٪ لسالت النظافة، ولكن عدد قليل من التغيرات تم تسجيله بنسبة أقل من 70أقل من 

بالت مع بائعي تسع من المحافظات اإلحدى عشرة حيث تم إجراء مقا مع قدرة البائع العادي على إعادة التخزين في أقل من أسبوع في

لع النظافة الصحية أن سوق س من المعايير الثالثة قد صنفا على أنهما "جيدان"، فإن هذا التقرير يخلص إلى وبما أن معيارين افة.النظ

 .التحويالت النقدية يعمل بما فيه الكفاية ليكون هدفا مناسبا لبرنامج
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 المياهنقل المياه/وايت 

ة ال تزال تعمل على يشير إلى أن الخدم ٪ من المديريات التي تم تقييمها، مما98موزعين لنقل المياه بالشاحنات في  أجريت مقابالت مع

النسبة تكلفة الوقود، سواء ب االعتماد الكبير على أنه منذ بداية النزاع، ازداد سعر نقل المياه بالشاحنات زيادة كبيرة نتيجة غير .نطاق واسع

االفتقار إلى  طلب بسببارتفاع التكاليف، فإن خدمات نقل المياه بالشاحنات ال تزال عليها ال وعلى الرغم من لعمليات االستخراج والنقل.

لقسم، وحظ سابقا في هذا الالوقود الذي  وباعتبار توافر .التي تم تقييمها بدائل ميسورة التكلفة، ولذلك لوحظ البائعين في معظم المديريات

في الجوف،  حين لوحظت أعلى األسعار وفي .جنوب غرب البالد، في المناطق التي زودتها عدن لتر أعلى في 1000كانت االسعار لكل 

 لتر. 1000رياال لكل  850وتعز والضالع أعلى من متوسط سعر الصرف الوطني البالغ  كانت أسعار المياه في عدن وأبين ولحج

 

على ذلك،  ني وبناءلاير يم 60لتر من المياه المعبأة في زجاجات  0.75تكلفة المتوسطة على الصعيد الوطني ل وكنقطة مرجعية، بلغت ال

رة لنقل المياه لاير يمني، أي عشرة أضعاف تكلفة التكلفة المناظ 8,000لتر من المياه المعبأة في زجاجات ستكون  1000فإن تكلفة 

وسط لالسعار في اعلى مت لتر، في حين تم العثور على 0.75لاير لكل  45لمياه في تعز، عند أرخص أسعار ا تم العثور على .بالشاحنات

 . لتر في المتوسط 0.75لاير لكل  100المعبأة  أبين وعدن والحديدة ولحج ومأرب حيث تكلف المياه

 

 590تر من المياه ل 1000التكلفة المتوسطة ل في أمانة العاصمة، فقد بلغت  أما .وقد لوحظت تباينات كبيرة في األسعار بين المحافظات

ا تباين في ويعكس هذ .رياال على التوالي 2800لاير يمني و  2,375لاير يمني، أما في عدن والجوف، فقد بلغت التكاليف المتوسطة 

 ة المستهدف المياهات النقديالتباين في التسعير أن يجعل برنامج المساعد ومن شأن هذا %.300األسعار بين مختلف أنحاء البالد بنسبة 

ي في التسعير كل من عدن والجوف أعلى انحراف معيار معقد للغاية نظرا  للتغيرات في االسعار بين المحافظات وداخلها، كما يسجل

 .بين البائعين

 

 .لسلع األخرىامجموعات ونظرا لطبيعة سوق نقل المياه بالشاحنات، لم تقاس مرات إعادة التخزين بنفس الطريقة التي يتم بها قياس 
افظات هو الحد هناك تباين بين المح ومع ذلك، كان وعادة ما يكون مزودو نقل المياه بالشاحنات قادرين على تقديمها حسب الحاجة.

ا إلى أن ن فقد أشاروالبائعون في عد أما .حتى يتمكن الموزعون من توصيل المياه إلى الزبائن االدنى من كمية المياه التي يجب شراؤها،

لحد األدنى للطلب هو ا لترا، في حين أشار البائعون في أمانة العاصمة وحجة إلى أن 2000للتسليم بلغ  الحد األدنى من الكمية المطلوبة

 .لتر 5000

 

أن إمداداتهم ٪ ذكرت 2بمحركات، وأقل من  ٪ أن مياههم قد تم استخراجها من آبار96المياه الذين تمت مقابلتهم، ذكر  من بين بائعي نقل

 لبيع، حيث کانت المياهالبائعين بأن المياه قد تمت معالجتها بالکلور قبل ا ٪ فقط من28أفاد  المياه. تم الحصول عليها من محطة معالجة

 .المعالجة بالكلور أرخص من غير المعالجة بالكلور في معظم المديريات، باستثناء عدن والجوف

 

ابالت مع حيث أجري مق إلى ذات وفرة "جيدة"، ة لبرنامج التحويالت النقدية، صنف نقل المياه بالشاحناتبالمعايير التقييمي وفيما يتعلق

يث سجلت ست حاالسعار داخل المحافظات على أنها "ضعيفة"  وتم تصنيف اتساق المديريات التي جرى تقييمها. % من 98البائعين في 

خزين على أنها ثالثا، تم تقييم اتساق أوقات إعادة الت .٪70االسعار سجلت أكثر من عشر محافظة تغيرات في  محافظات من أصل ثالثة

يدة"، وجدت هذه الدراسة من المعايير الثالثة بأنها "ج ومع تصنيف اثنين "جيدة" نظرا لتوافر البائعين واستعدادهم  لتقديمها عند الطلب.

ي مختلف المجاالت، فلمستويات األسعار  النقدية، ولكن يجب إيالء اهتمام خاصبالشاحنات مناسب لبرنامج التحويالت  أن سوق نقل المياه

 وذلك بسبب االعتماد على الوقود لعملية االستخراج والنقل. ال سيما وأن مستويات األسعار متقلبة
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 سلع المواد المنزلية

 لت عملية جمعوشم بشكل ملحوظ بين المديريات مقارنة بمجموعات السلع التي نوقشت حتى اآلن.تتفاوت وفرة واسعار السلع المنزلية 

 .ة لكل منتجإليجاد عروض أسعار لمواصفات معين من منتجات األدوات المنزلية، وأصدر تعليمات للعدادين 13البيانات ما مجموعه 
، فراش (م 2.0*  م 1.5) لتر، ابريق بالستيكي، بطانية مصنوعة من البوليستر 10دبة مياه بالستيكية سعة : يشملت هذه العناصر ما يل

ام واحدة، ، صحن ستانلس ستيل،ملعقة طع( مع غطاء)لتر  5،وعاء سعة (لتر 7، وعاء للطبيخ مع غطاء سعة (م 0.9*م  1.7)اسفنجي

 احدة  سجادة و/،حصيرة (مع غطاء ومقابض)لتر 15دلو مياه بالستيكي سعة /كوب واحد،سكين واحد، ملعقة غرف طعام واحدة،سطل 
 .(م 0.9* م  1.8(

 

جميع المديريات  الباعة في وتوجد .التي جرى تقييمها 103مديرية فقط من المديريات ال  54وكان هناك ما ال يقل عن ثالثة بائعين في 

 مديريات. عدة الغربي من البلد، ولكن في شمال غرب البالد لم يكن هناك بائعون في تقريبا في جميع أنحاء الجنوب الغربي والوسط

لى عموما في عدد البائعين الذين أجريت معهم مقابالت لكل مقاطعة أع وكان .وشملت هذه المناطق أجزاء من صنعاء وكثير من عمران

 مديرية. 83جموعه ممقابالت مع البائعين في ما  الواقعة بالقرب من المراكز الحضرية أو طرق النقل الرئيسية، في حين أجريت المناطق

 

 لحصيرة والبطانياتباستثناء مالعق كبيرة، ا األدوات المنزلية، بما في ذلك واحدة من كل من المنتجات المذكورة أعاله، تم حساب سلة

تسعيرها تختلف لاير يمني، إال أن توافر هذه المنتجات و 7640وبلغ متوسط تكلفة هذه المنتجات مجتمعة  بسبب محدودية المالحظات.

ومن ثم فإن  .لثالثة عشروال يمكن العثور على سلة منزلية كاملة إال لدى البائعين في سبع من المحافظات ا اختالفا كبيرا بين المديريات.

ت المنزلية، حيث أن قد تم اختيار دبات المياه البالستيكية كمؤشر أساسي لألسعار لألدوا ب مؤشرا بديال عن تغير األسعار.األمر يتطل

 .صحيحة غير توافرا، باالضافة الى ان طبيعة تصميمها خفضت ميل عروض األسعار التي يتم جمعها لمواصفات هذا هو المنتج األكثر

 

 وكانت .سب طلبهمحأيام في المتوسط، لكي يعيدوا تأمين المخزون  4المنزلية إلى أنهم يحتاجون إلى ما يقل عن وأشار بائعو األدوات 

ادة التخزين في الباعة يحتاجون إلى يومين إلع أوقات إعادة التخزين في أدنى مستوياتها في أمانة العاصمة وعمران وحجة، حيث كان

 لمحافظة، أطولااألدوات المنزلية في عدن، الذين لوحظوا بشكل رئيسي في غرب  ن لدى بائعيكا .المنتجات المناطق التي تتوفر فيها

 عند الطلب. فترة إلعادة التخزين، مشيرين إلى أنهم يحتاجون إلى ستة أيام إلعادة تأمين المخزون

 

يريات التي تم ٪ من المد81ما مجموعه  وقد صنفت السلع المنزلية على أنها ذات توفر "متوسط"، مع إجراء مقابالت مع البائعين في

جات االدوات حيث كانت منت االسعار داخل المحافظات على أنها "ضعيفة"، تم تسجيل أربع من المحافظات تم تصنيف اتساق .تقييمها

الوقت المستغرق  ٪ بالنسبة لدبات المياه البالستيكية منفردة.تم تصنيف اتساق70عن  المنزلية متوفرة، سجلت تغيرات فياالسعارتزيد

دة تأمين المخزون العادة تأمين المخزون لالدوات المنزلية على انه "جيد"، مع حاجة البائعين في كل محافظة إلى أقل من أسبوع إلعا

هما لبرنامج لكي يوصى ب "الشرط القائل بضرورة تصنيف معيارين من المعايير الثالثة على أنهما "جيدان واستنادا إلى عند الطلب.

في هذا  تحويل نقدي سوق االدوات المنزلية ال يعمل بكفاءة كافية إلجراء برنامج لتحويالت النقدية، تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنا

ات، والتغيرات الالحقة في لنوع المنتج مثل هذا البرنامج ينبغي أن يستبعد تلقائيا، ولكن ينبغي إيالء اهتمام وثيق وهذا ال يعني أن الوقت.

 .عار، في المحافظات المستهدفةاألس
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 مواد البناء

الزمة لبناء المالجئ ومن أجل توفير فهم لمدى توافر المواد األساسية ال تم تقييم ثالثة منتجات في قسم مواد البناء من هذه الدراسة،

،الواح خشبية متر( 4سم * الطول  4المؤقتة، شملت هذه المنتجات :غطاء/شادر بالستيكي )حسب الكيلوغرام(،عمود/وتد خشبي )القطر 

على األقل  ائعينبالتي جرى تقييمها، حيث يوجد ثالثة المواد متاحة إال في المديريات  لم تكن هذه متر(، 3طول  x  سم x 10سم  2.5)

و الحال مع هوكما  مديرية أخرى. 33لم يكن هناك بائعون في  التي جرى تقييمها، في حين 103مديرية فقط من المديريات ال  33في 

عمران، لم يكن هناك  وفي .لمناطق الساحليةمنتجات األدوات المنزلية، كان بائعو مواد البناء أكثر تواجدا في المناطق الجنوبية الغربية وا

في  .لنقل الرئيسيةالمديريات القريبة من المراكز الحضرية أو على طول طرق ا سوى عدد قليل جدا من البائعين، باستثناء عدد قليل من

 .11إب وتعز والضالع، يمكن أن يكون أحد البائعين أو اثنين في معظم المديريات، كما هو مبين في الشكل 

 

لاير، وتكلفة  2500 حدلاير، بينما كان سعر العمود/الوتد الخشبي الوا 900الكيلوغرام من األغطية البالستيكية/الشادر  وبلغ متوسط سعر

، تم تقييمها البناء التي تباينت هذه االسعار تباينا كبيرا، في المحافظات، ولكل من مواد وقد .لاير للقطعة الواحدة 1000األلواح الخشبية 

 ٪.70سجلت غالبية المحافظات تغيرات في االسعار تزيد عن 

 

ر الموردون إلى أنهم األخرى، حيث أشا تتوافر فيها المنتجات، كانت مواعيد إعادة تأمين التخزين متسقة مع المنتجات وفي المناطق التي

حتاج الى أقل من تأدنى مستوى في الحديدة والتي التخزين  كانت أوقات إعادة التخزين في المتوسط. سيحتاجون إلى أربعة أيام إلعادة

الستيكية األكثر وكانت األغطية الب .حيث يحتاج الباعئعين إلى أكثر من خمسة أيام إلعادة التخزين يومين، وأعلى في أمانة العاصمة

 ال تتجه نحو المواد غيرد، والتي ال تزأقل في الجنوب الغربي من البال اتساقا من بين المنتجات الماحة التي تم تقييمها. وكانت االسعار

 المعدالت. الغذائية االخرى، في حين كانت االسعار في أمانة العاصمة من بين أعلى

 

لتي تم تقييمها، ا٪ فقط من المديريات 68البائعين في  مواد البناء على أنها ذات توفر "متوسط"، حيث يمكن العثور على قد تم تصنيف

 ٪.70ل من في األسعار أق تصنيف اتساق األسعار على أنه "ضعيف" حيث أن أقلية من المحافظات سجلت تغيرات وفي الوقت نفسه تم

ي صنعاء أقل تم تصنيف اتساق الوقت المستغرق العادة تأمين المخزون على أنه "جيد"، حيث كان متوسط عدد مرات إعادة التخزين ف

لمواد البناء  وظيفة السوق لى أنهما "متوسط" و "ضعيف"، تشير هذه النتائج إلى أنوجود معيارين يصنفان ع ومع .من أسبوع واحد فقط

 ليست كافية حاليا لدعم برنامج التحويالت النقدية. 
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 الكراسي المتحركة والعكازات

 وقد .يرية تم تقييمهامد 103فقط من  39محدود للغاية، حيث تم  العثورعلى بائعين في كان توافر البائعين للكراسي المتحركة والعكازات 

، كان ال يقل عن محافظات مثل إب وعمران وأمانة العاصمة كان توافر البائعين مرة أخرى أعلى قليال في جنوب غرب البالد، بينما في

 المراكز الحضرية. ثالثة بائعين فقط في

 

دي بسعر وسطي حين أن تكلفة كرسي متحرك فر لاير، في 2,000لتي تم تقييمها، كان متوسط سعر العكاز الواحد المديريات ا في جميع

وقد  .رياتكانت العكازات أكثر وفرة من الكراسي المتحركة، ولكن مستويات األسعار تختلف بشكل ملحوظ بين المدي .لاير 25,000

كبر تباين في حين كان لدى عدن أيضا أ لاير على التوالي، في 3300لاير و  3500 مستويات االسعار في أبين وعدن عند لوحظت أعلى

إعادة التخزين  وكانت أوقات للعكازالواحد. 1800قدم البائعون في إب أدنى عروض األسعار، بمتوسط  .االسعار بين البائعين المحليين

التخزين، وأشار  ذكروا أنهم سيحتاجون إلى عشرة أيام إلعادة تأمين متسقة بشكل عام في أقل من أسبوع واحد، ولكن البائعين في عدن

 .صنعاء إلى أنهم سيحتاجون إلى أكثر من أسبوعين إلعادة التخزين البائعون في

 

مقابالت في مجموعة السلع من الكراسي المتحركة والعكازات على أنها "ضعيفة"، بموجب البائعين الذين أجريت معهم ال وقد صنفت

ديها لالمديريات  ٪ من40الوقت نفسه تم تصنيف االتساق في األسعار على أنه "ضعيف"، مع وجود  ط من المديريات، في٪ فق38

يث سجلت عدن جيد"، ح"تم تصنيف اتساق الوقت المستغرق العادة تأمين المخزون على أنه  .أو أعلى ٪70اختالفات في األسعار بنسبة 

 يعمل بما لذلك، وجدت هذه الدراسة أن سوق الكراسي المتحركة والعكازات ال .كثر من أسبوعوصنعاء فقط متوسط أوقات التخزين أل

 .فيه الكفاية ليكون هدفا لبرنامج التحويالت النقدية

 

 رصيد الهاتف المحمول والشبكات

ن البائعين على أ عدد أكبر محيث بد من المديريات التي جرى تقييمها، 103مديرية من أصل  98رصيد الهاتف المحمول في  تواجد بائعو

، Yemen Mobileو  SABAFON ،MTNلكل من مقدمي الشبكة البارزين الثالثة،  وكان رصيد الهاتف مقربة من المراكز الحضرية.

 كعالمة Yemen Mobileالشمال الغربي، تم إدراج  في في غالبية المديريات التي تم تقييمها، ولكن مستويات الشعبية متنوعة. متوفرة

 في مناطق على وجود قوي، وخاصة SABAFONمن أمانة العاصمة وجنوب صنعاء، في حين حافظت  تجارية أكثر شعبية في الكثير

في  الشبكة الرئيسية Yemen Mobileالبالد، كان  وفي وسط غرب .عمران وحجة التي كانت على بعد مسافة من أقرب مركز حضري

 .حافظاتمن هذه الم البائعين الرئيسيين في المناطق الشمالية SABAFONو  MTNوالضالع، في حين كانت  المناطق الجنوبية من إب
 Yemenو  SABAFONالجنوب، على الرغم من أن البائعين في غرب لحج أشاروا إلى أن  كانت البيانات غير متوفرة لعدن، وكثير من

Mobile تحظى بنفس القدر من الشعبية. 

 
الرغم من  على .طلبفي غضون يومين كحد أقصى عند التأمين المخزون jوأشار البائعون في جميع المناطق إلى أنهم استطاعوا إعادة 

االتصال عن طريق  إشارات الهاتف وانقطاع التيار الكهربائي جعل توافر جاهز لرصيد الهاتف بسعر ثابت، وأبرز البائعين أن ضعف

 عدد حاالت انقطاع في لحج بشكل خاص إلى نقص الكهرباء، ومن المحتمل أن يكون وقد أشار بائعون عليه. يمكن االعتماد الهاتف ال

 .إليها سابقا في هذا المكون من الدراسة التيار الكهربائي قد تتعلق باإلمدادات المحدودة من الوقود المشار

 

 محافظة لكل السوق وظائف نتائج

 الغربي الحنوب محافظات

حج وبعض مديريات ، كان ميناء عدن بمثابة نقطة االمداد لمحافظة عدن، وكذلك المديريات المجاورة في أبين ولفي وقت جمع البيانات 

االكثر اكتظاظا  كان جمع البيانات داخل عدن محدودا إلى حد ما حيث لم يتمكن العدادون من الوصول إلى بعض المديريات .الضالع وتعز

يتم العثور إال  ولم .قودالبيانات التي تم جمعها إلى أن معظم المنتجات كانت متاحة بسهولة داخل المحافظة، باستثناء الووتشير  بالسكان.

 .إمداداتهم من المكال زودونأن بائعي الديزل في المناطق المجاورة عادة ما ي على عدد قليل من البائعين إما للبنزين أو الديزل، في حين
المنتجات األخرى،  تأثيرا كبيرا على تكلفة ي عدن إلى قيود شديدة على النقل، في حين أثر النقص الظاهر في الوقودف وأشار البائعون

 .مع البياناتجوقت  باللتر الواحد إلى أربعة أضعاف األسعار التي لوحظت في أمانة العاصمة وإب في حيث ارتفعت أسعار نقل المياه

 

ائية مثل األدوات المنزلية أسعار المواد غير الغذ وكانت .فعا نسبيا بالنسبة لألغذية والمواد غير الغذائيةوفي أبين، کان توافر المنتج مرت

 كان التباين في .سلة األغذية البائعين في أبين سجلوا بعض أعلى األسعار لمجموعات المنتجات األخرى مثل ومواد البناء منخفضة، لكن

يفيا، إال أن نسبة البلد، مما يعني وجود سوق مختل وظ داخل المحافظة من بين أعلى المعدالت في األسعار بين بائعي األغذية والوقود

 .تقييمها ي أي محافظة تمفائتمان/شراء بالدين من الموردين أو منح االئتمان/بيع بالدين  للعمالء كانت األعلى  البائعين الذين حصلوا على

 

 

 



 33 

 2017دراسة نقدية مشتركة بين الوكاالت لعام 
 

 

 

فظات للمحا وخالفا .خاصة في أبين، حيث يقوم الموردون بتوريد منتجاتهم من المكال بدال من عدنبدا أن إمدادات الديزل تشكل معضلة 

ة في مجال المياه المواد الغذائية وغاز الطهي والمواد غير الصحي الواقعة في الشمال الغربي والوسط الغربي من البالد، فإن توزيع

حق، كانت وفي وقت ال .مباشرة من عدن اجر الجملة، حيث يتم توريد الباعةالصحي والنظافة الصحية لم يعمل على نظام ت والصرف

البائعون إلى أنهم  وأشار .أوقات إعادة التخزين في أبين أعلى من المتوسط الوطني، ومن بين أعلى المعدالت بالنسبة للوقود وغاز الطهي

 قص اإلمدادات.يواجهون طائفة من التحديات بما في ذلك قضايا النقل ونقص السيولة ون

 

صعوبات في سلسلة  وفي لحج، كان لدى البائعين باستمرار أطول فترة إلعادة  تأمين تخزين أي محافظة تم تقييمها، مما يشير إلى وجود

ة كهربائي المتكررالتيار ال في الوقود مصدر قلق خاص في وسط المحافظة، وأشار البائعون إلى حاالت انقطاع ويبدو أن النقص .اإلمداد

وقود بين وكان االنحراف المعياري في أسعار ال .اتصاالت الهاتف المحمول ونقص الكهرباء، مما تسبب أيضا في وجود قيود على

لباعة في لحج مباشرة مثل أبين، تم توريد ا .البائعين أعلى من أي محافظة تم تقييمها، مما يعني وجود نظام سوق غير قادر على المنافسة

خرى التي توردها المناطق األ وكما هو الحال مع لمنتجات، وباستثناء غاز الطهي، لم يتم تشغيل نظام تاجر الجملة.من عدن لغالبية ا

على  وعالوة .توسطةمالبنود الوطنية، في حين كانت أسعار المنتجات الغذائية األساسية  عدن، كان توافر المواد غير الغذائية أعلى من

 تمانات للزبائن من بين أعلىالخدمات المالية أو الذين يمنحون حاليا ائ ن يتمتعون حاليا بإمكانية الوصول إلىذلك، كانت نسبة البائعين الذي

 .المعدالت في جميع المحافظات التي تم تقييمها

 

 الوسط غرب محافظات

م توريدها من قبل الحديدة المحافظة التي ت في المقام األول من قبل عدن، باستثناء بعض البائعين في المناطق الشمالية من تم توريد الضالع

ين المخزون في وقت العادة تأم الرغم من موقعها الجغرافي وبعدها عن ميناء عدن، إال أن الضالع سجلت أقصر وعلى .وأمانة العاصمة

 الجملة لجميع كة توزيعالمحافظة الوحيدة التي تزودها عدن والتي تعمل على شب وهي أيضا .جميع مجموعات السلع من أبين ولحج وعدن

إلى انخفاض التباين  بنية سوق تنافسية، مما يؤدي أيضا المجموعات السلعية، بما في ذلك البنزين والديزل، التي تساهم على ما يبدو في

ئعين هنا، إال أنه تم ى الباوانعدام االمن قيودا كبيرة عل ويشكل النقل .البائعين المحليين من المحافظات الجنوبية الغربية في االسعار بين

 .من جميع مجموعات المنتجات في معظم أنحاء المحافظة الحفاظ على إمدادات

 

لمناطق األكثر االمنتجات متاحة بشكل عام في  وكانت .كان لدى إب مستويات مختلفة من االمدادات والتوافر واالسعار بين المديريات

جات يعمل على نظام المنت سوق معظم .ية، ولكن هذا االتجاه يختلف تبعا لنوع المنتجطرق النقل الرئيس اكتظاظا بالسكان وعلى مقربة من

 .ئعين من مختلف المديرياتمن الحديدة ومن ثم توزيعها من قبل تجار الجملة للبا تاجر الجملة، بالنسبة للسلع في المقام األول يتم توريدها
ادة التخزين أعلى البائعين، وأحيانا كانت أوقات إع عتبارهما عقبات من جانبإلى نقص السيولة وانعدام األمن على حد سواء با وأشير

 .من المتوسط

 

افظة إما من الحديدة وبسبب النزاع، تم توفير مناطق مختلفة داخل المح .وفي تعز، شكل انعدام األمن والنقل عقبات كبيرة أمام البائعين

ألسعار منخفضة، االمنتجات مرتفع جدا، وغالبا ما تكون  في حين أن توافر لإلمدادات.أو عدن، وبالتالي تعمل ضمن شبكتين مختلفتين 

الدين كانت من بين أعلى بائتمانات لعمالئهم/بيع  التخزين أعلى قليال من المتوسط، إال أن نسبة البائعين الذين يقدمون كانت أوقات إعادة

 .المعدالت في أي محافظة

 

محافظة بشكل مباشر وّرد بائعو الوقود من ال وقد .الحديدة أكبر نقطة توريد للسلع في جميع أنحاء البالدفي وقت جمع البيانات، كانت 

ن المواد المستوردة وغيرها م الغربية والشمالية الغربية من البالد، في حين قام موزعو المنتجات الغذائية الكثير من المناطق الوسطى

ة، لم يتمكن العدادون داخل المحافظ من حيث الوضع بدورها توّرد المناطق المحيطة بها. مة، والتيبتوريد المدن الكبرى مثل أمانة العاص

بائعون الذين ال وأشار .مما يعكس أثر النزاع، وخاصة في الجزء الجنوبي من المحافظة من الوصول إلى مديريتين فقط لهذه الدراسة،

 مؤسسات% من البائعين من الوصول إلى ال 5اإلمدادات، ولم يتمكن سوى  جرى تقييمهم إلى وجود مشاكل في نقص السيولة ونقص

بين أعلى المعدالت  وكانت أسعار الوقود وأوقات إعادة التخزين أقل من المتوسط، إال أن أسعار سلة األغذية كانت من .المالية الرسمية

 الملحوظة.
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 الغربية الشمالية المحافظات

د، وبالتالي تمتاز بانها في شمال غرب البال التي تم توفيرها في المقام األول من قبل الحديدة، هي نقطة التوزيع الرئيسية أمانة العاصمة،

لطهي والمواد غير االمحافظة، واولئك الذين توردهم، تعمل على أساس الجملة بالنسبة  للمواد الغذائية، غاز  .ذات وفرة منتجات عالية

ى الرغم من أن وكانت االسعارعموما أعلى من المتوسط داخل المحافظة، عل الصحي والنظافة الصحية. اه والصرفالغذائية ومواد المي

ه أكبر عقبة يواجهها وأدى نقص السيولة إلى تضخم االسعار باعتبار .كانت من بين أقصر المحافظات التي تم تقييمها أوقات إعادة التخزين

 البائعون داخل المحافظة.

 

لنظافة توافر الغذاء والوقود وغاز الطهي ومنتجات ا وكان .محافظة عمران صورة سوق معقدة، ومتناقضة في بعض األحيانقدمت 

 من االسعار ومع ذلك، فإن كال .المحافظات، مع وجود ما ال يقل عن ثالثة بائعين لوحظوا في عدة مديريات الصحية مرتفعا في معظم

مرتفعا  السلع كان المحافظة على وصلة نقل رئيسية بين صنعاء وصعدة، فإن توافر ولعله نظرا لموقع .والتوافر يختلفان اختالفا كبيرا

اسعار، في  وكان توافر المنتج أقل بكثير، مع ارتفاع اعلى .في المديريات على طول الطرق الرئيسية وقريب من عاصمة المحافظة

من البائعين  ، لم يشر أيانعدام األمن عقبات كبيرة أمام البائعين، وفي الوقت نفسهالنقل و وتشكل قضايا الغرب االكثر عزلة في المديرية.

 توجد حاليا بنوك تعمل إلى المؤسسات المالية الرسمية، مما يعني أنه ال الذين تمت مقابلتهم إلى أن لديهم حاليا إمكانية الوصول 253ال 

 المحافظة. في

 

بائعين لكل يتوفر سوى واحد أو اثنين من ال ولم .منتجات من موزعين في أمانة العاصمةيحصل بائعو صنعاء في المقام األول على 

البا ما تكون أقل واالسعار غ المديريات، ربما بسبب جغرافية المنطقة، ولكن معظم المنتجات كانت متاحة، مجموعة سلعية في الكثير من

 .عتباره عائقا رئيسيا أمام البائعينوأشير إلى نقص السيولة با .المجاورة لها من أمانة العاصمة

 

التخزين  وكان توافر السلع مرتفعا، وكانت األسعار وأوقات إعادة .في حجة، تم الوصول إلى أربع مديريت ألغراض هذه الدراسة

ن، غير أن نسبة يالنقل وانعدام األمن عقبات رئيسية أمام البائع ويشكل .منخفضة بوجه عام، وال سيما على مقربة من عاصمة المحافظة

ين كانت نسبة حمن أي مديرية لوحظت، في  الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المؤسسات المالية الرسمية هي أعلى نسبة البائعين

 الموردين الذين يقدمون خدمات ائتمان للزبائن ثاني أعلى نسبة في البالد.

 

 الشرقية المحافظات

 

ائعين فقط، وبالتالي ونظرا لمحدودية إمكانية وصول  جامعي البيانات، تمت مقابلة ستة ب .العاصمة يتم توفير الجوف من قبل مأرب وأمانة

على  رق الرديئة .وعالوةوأشار البائعون إلى أن القيود الرئيسية التي يواجهونها تشمل مسائل النقل ونوعية الط فإن االستنتاجات محدودة.

ان من الصعب عن عمليات التسليم قبل وصولهم، ولذلك ك من األحيان نقص في المعلومات ذلك، الحظ بائعو الوقود أن هناك في كثير

 .معرفة كمية الوقود التي سيتم تسليمها في مناسبة معينة التخطيط للمستقبل دون

 

رب كنقطة توزيع مأ وتعمل .وكما هو الحال في الجوف، فانه في مأرب تم مقابلة ستة بائعين فقط بسبب محدودية إمكانية وصول للعدادين

منتجا رئيسيا لغاز  تعتبر مأرب .للسلع التي تنقل من ميناء المكال، وهي تقوم في المقام األول بتوريد المحافظات في وسط وشمال البالد

 .الطهي، وبالتالي توّرد مساحات كبيرة من البالد لهذا المنتج
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 والسالمة والمخاطروصول المجتمع إلى السوق، القبول 

ات المالية منذ األسواق والخدم هذا المكون من الدراسة هو الحصول على فهم لكيفية تغير وصول المجتمعات إلى وكان الهدف من

ثه المحتمل الذي يمكن أن تحد األفراد إلى اآلليات المختلفة للمساعدات النقدية ، والتأثير اندالع الصراع، وتقديم نظرة ثاقبة كيف ينظر

قد تضاءلت بشدة  نيةالبيانات الثانوية على نطاق واسع إلى أن القوة الشرائية للمجتمعات اليم وقد أشارت مصادر .على مجتمعاتهم

إلى األسواق،  تهدف إلى استكشاف كيفية تأثير ذلك على الوصول بسبب تضخم االسعار وانخفاض دخل األسر، غير أن هذه الدراسة

 دية.برنامج المساعدة النق يجب على الجهات اإلنسانية أن تأخذها في اإلعتبار عند تنفيذالمخاوف التي  وبالتالي

 

كانية التالية: أعضاء الفئات الس نظرة ثاقبة على تجارب جميع قطاعات المجتمع، عقدت مجموعات نقاش مركزة مع ومن أجل إلقاء

ور، عائدات اناث، مهمشين ذك عائدون ذكور؛ إناث؛نازحين  نازحين ذكور؛ .مجتمع مستضيف اناث مجتمع مستضيف ذكور؛

ت األربعة التي المجموعات في المجاال لم يذكر خالف ذلك، كانت نتائج التصورات واألفضليات متسقة بين هذه ما .ومهمشات اناث

 .نوقشت في هذا المكون من الدراسة

 

 المحلية األسواق إلى الوصول

لفعلي إلى األسواق اانخفضت وأن الوصول  الهامة أن المجتمعات المحلية شعرت بأن قوتها الشرائية قدكان من النتائج  كما كان متوقعا،

رتفاع تكلفة النقل ولم تكن غالبية المجتمعات المحلية تعيش بالقرب من أقرب سوق، وذكرت أن ا .النزاع قد أصبح تحديا أكبر منذ بداية

تيجة للنزاع، إلى زيادة في أسعار الوقود، مقترنة بخيارات نقل أقل ن وقد أدت الزيادات .سوقزيارات األفراد إلى ال أدى إلى التقليل من 

مكانية إونتيجة لعدم  .تكاليف الذهاب على أساس منتظم تكلفة النقل العام إلى الحد الذي ال يستطيع فيه كثير من األفراد تحمل حادة في

ن الذهاب سيرا على ومع ذلك، فإ .لمشاركين أنهم أجبروا على الذهاب سيرا على األقدامالوصول إلى وسائل النقل العام، ذكر العديد من ا

ونهب  المجتمعات المحلية إلى أن خطر نشوب اشتباكات مسلحة وأشارت .األقدام يرتبط بدوره بمخاطر شخصية أكبر على الطريق

 .بوجه عام سواق، والتنقل الفرديمنذ اندالع النزاع، مما يعوق مرة أخرى الوصول إلى األ وسرقة قد ازداد

 

بقا في هذا وكما لوحظ سا .تم تسليط الضوء على تضخم األسعار باعتباره عائقا خطيرا أمام وصول المجتمعات المحلية إلى األسواق

النقل إلى زيادة في يف اإلمدادات وزيادة تكال أدى النقص في التقرير، ارتفعت أسعار السلع األساسية ارتفاعا كبيرا منذ اندالع النزاع.

ونات نظم السوق يتضح من مك وكما .المواد األساسية، ولذلك ذكر المشاركون أن قوتهم الشرائية قد انخفضت تكاليف األغذية وغيرها من

 بالد.ال ميع أنحاءيختلف بين المديريات، ولكن ارتفاع األسعار هو مسألة متسقة في ج في هذه الدراسة، فإن توافر المنتجات األساسية

 منتجات أو النقل.وأبرز المشاركون أنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى أسواقهم المحلية بسبب زيادة التكاليف، سواء من حيث ال

 

الوطني، والذي برز بسبب تعطيل الصراع  القوة الشرائية للعديد من المجتمعات بسبب النقص في السيولة على الصعيد وقد تفاقم انخفاض

في اليمن أن اجمالي الناتج المحلي في  9العمال دون دخل. وقدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي العامة، مما ترك العديد من الخدمات

البنك  وأن االنخفاض الالحق في اإليرادات العامة واستنزاف مخزون السيولة لدى ، 2015% في عام  32.9البالد انخفض بنسبة 

سبتمبر  / وبحلول أيلول التي كانت تعتمد على الرواتب العامة. ٪ من األسر اليمنية32المدفوعات إلى  المركزي قد أدى إلى عدم سداد

فقدت مصدر دخلها األساسي منذ اندالع النزاع، وقد ردد المشاركون  % من األسر اليمنية 40، قدر برنامج األغذية العالمي أن 2017

في الوصول إلى األسواق  حالة مالية خلص كثيرون منهم إلى أنهم لم يعودوا في، و10في مجموعات النقاش المركزة هذه اإلحصائية

 .المحلية على أساس منتظم

 

 المساعدة وآليات المالية الخدمات مقدمي إلى الوصول

اختار سكان اليمن من استخدام المؤسسات المصرفية الرسمية،  وبدال .على النقد االيمن تقليديا قائم اقتصاد  من الناحية التاريخية، كان

ولتحقيق  .1990اليمني الحديث إال بعد توحيد البلد في عام  حوالة، ولم يتم بعد إدخال النظام المصرفيالاألموال من خالل  تقليديا تحويل

ما ال يقل عن من خالل المؤسسات المصرفية الرسمية، وأن  اجمالي الناتج المحلي في اليمن تتم معالجته٪ فقط من 40اليوم، يقدر أن  هذا

المركزة، حيث رأى العديد من المشاركين  مجموعات نقاش وقد انعكست هذه الثقافة المالية ضمن .حسابا مصرفيا ٪ من السكان يمتلكون5

   .خيارا إشكاليا أو غير مألوف أن البنوك تمثل
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نت مسألة ومع ذلك، كا .يعمل النظام المصرفي وفي بعض الحاالت، ذكر المشاركون أنهم ال يملكون حسابا مصرفيا وال يفهمون كيف

لها، وكما  المجتمعات أنها ستتحمل رسوم نقل للوصول إلى أقرب بنك ذكرت العديد من ندرة المصارف منفصلة أبرزها المشاركون .

لذهاب/السفر على ان على يشعرون أنهم غير قادري القسم السابق، فإن تكلفة النقل وصلت اآلن إلى درجة أن العديد من األفراد نوقش في

ستوى موأن  ناقش المشاركون أن المصارف كانت تعاني من نقص السيولة في كثير من المجاالت، وعالوة على ذلك، .أساس منتظم

ار المشاركون وأش .ورئي أيضا أن خطر السرقة أعلى بالقرب من المصارف .االكتظاظ يعني أن المصارف لم تعد متاحة للنساء والمسنين

 .أن مكاتب البريد متاحة بسهولة أكبر من البنوك، ال سيما في حجة، ولكنها كثيرا ما تفتقر إلى السيولة إلى

 

قليدي لنظام االنتشار الت إن .وقد برزت مكاتب الصرافة بشكل واضح كمزود للخدمات المالية التي يكون المستجيبون على دراية بها

الخدمات  مة بمقدميفي جمع التحويالت المالية يعني أن عامة السكان على دراية تا رف هذهالحوالة، واالستمرار في استخدام مكاتب الص

تعيش بالقرب من مكتب  يةالمرتفع لهؤالء المزودين في جميع أنحاء البلد أن غالبية المجتمعات المحل ويعني التواجد المالية مثل الكريمي.

ة أو سالمة السرق القرب من منازل األفراد يقلل المخاوف بشأن .النقل رسوم الصرف، وبالتالي يمكن الوصول إلى الخدمة دون تكبد

ة بإخطار مكاتب الصرافة عاد ويقوم موظفو .الحال في القطاع المصرفي الشخص، في حين أن نقص السيولة ال يبدو منتشراكما هو

أشاروا  مركزةالمشاركين في مجموعات النقاش ال إرسال رسالة نصية قصيرة، غير أن المستلمين بأن هناك أموال متاحة لهم عن طريق

كما أن  .لى تحصيل الدفعةيزور الوكالء األفراد في منازلهم لدعوتهم إ إلى أنه نظرا لعدم موثوقية االتصاالت الهاتفية الحالية، غالبا ما

 .لعزي والشيخ والجزيرةمكاتب الصرافة هي األكثر انتشارا، إال أنه تم ذكر العديد من مكاتب الصرافة األخرى مثل ا

 

 وكثيرا .ركين في الدراسةوفيما يتعلق بآليات التنفيذ من جانب مقدمي الخدمات المالية، كان النقد الكاش هو الخيار المفضل بالنسبة للمشا

النقل وخطر السرقة  ذلك من شأنه أن يخفف من تكاليف ما كان ينظر إلى تقديم النقد الكاش إلى منزل الفرد أو القرية كخيار مثالي ألن

ن استالم  المساعدات متمكن االفراد  المشاركين أعربوا عن قلقهم من أن المكاتب التي لم تطلب إثبات الهوية، أثناء السفر، غير أن بعض

ت لى مدفوعاوأشير إلى أن مكاتب الصرف في الكريمي تتطلب من األفراد تقديم بطاقات هوية من أجل الحصول ع النقدية لشخص آخر.

فعة النقدية، أشار هوية شخصية للحصول على الد الرغم من أن النساء اللواتي أجبن على االستبيان أشاروا إلى أهمية وجود وعلى .نقدية

 .الوثائق الالزمة وبالتالي تتطلب من أفراد األسرة الذكور جمع األموال البعض إلى أن النساء كثيرا ما ال يملكن

 

المدفوعة مسبقا،  األخرى التي تمت مناقشتها تحويل األموال عن طريق شبكات الهاتف المحمول والبطاقات الذكيةوتشمل آليات التسليم 

 نظرا إلشارات المال المنقول عن طريق الهاتف، أعربت غالبية المستطلعين عن مخاوف من أنه مع .وكالهما لم يكن مألوفا للمشاركين

هذه هي  لدفع بنجاح.ارسائل نصية قصيرة العالمهم عن  يمة التي تمتلكها عموما، قد ال يتم تلقيالهاتف الغير موثوق بها والهواتف القد

على  وعالوة .ةنفس القضايا التي تسببت في بعض مكاتب الصرف إلرسال وكالء إلى منازل األفراد إلبالغهم باستالم الدفعات النقدي

أو إبالغ الوكالة  لضياع او السرقة فإنهم سيواجهون صعوبات في تغيير ارقامهمذلك، أشار المشاركون إلى أنه في حالة كسر الهواتف ،ا

 .التي تقدم المساعدة أو المنظمة

 

وكان  .مشاركينونادرا ما ذكرت البطاقات الذكية المدفوعة مسبقا ضمن مجموعات النقاش المركزة، ويبدو أنها مفهوم غريب لمعظم ال

القيود  إلى البائعين. يمكن استخدامها فقط لدى بعض البائعين ثم هذا من شأنه أن يخلق قضايا الوصولالتصور أنه إذا كانت هذه البطاقات 

ين السفر إلى مواقع المتلق االموال المنقولة عن طريق شبكات الهاتف والبطاقات الذكية المدفوعة مسبقا هي أنه إذا كان على على كل من

 الشخصية. مرة أخرى القضايا المرتبطة بالنقل، من حيث التكلفة والسالمة ك سيخلقمحددة لجمع األموال أو استخدامها، فإن ذل

 
 فهم المجتمع وتفضيله لبرامج المساعدات النقدية

أن المساعدات لقياس تصورات المجتمع بش المساعدة النقدية على نحو متكرر في إطار مجموعات النقاش المركزة ، وذلك نوقشت آليات

ية هي إلى حد بعيد الخيار والمساعدة النقد لغذائية والطرود الغذائية، وهي أكثر أشكال المساعدة شيوعا بين المجتمعات.النقدية والقسائم ا

الخاصة تعني أنه  إن سهولة االستخدام والحرية التي توفرها لألسر لتلبية احتياجاتها .المفضل للمجتمعات المحلية التي جرى تقييمها

لألسر  ر المشروطة تسمحاألخرى مثل قسائم األغذية أو الطرود، فإن المنح النقدية غي وخالفا لآلليات حد بعيد. الخيار األكثر مرونة إلى

يع النقد على توز وتعني إمكانية من المنتجات الغذائية. بأن تنفق على منتجات أخرى مثل الطب والمالبس واإليجار ومجموعة واسعة

لوسيط من مكتب االحصول على المساعدة، وإذا كان الموزع الموثوق به أو  رسوم النقل من أجلالمنازل أن األسر ال تحتاج إلى تحمل 

 .لألفراد في جمع المساعدة أو أي مزود خدمات مالية آخر يمكنه تقديم األموال، فإن ذلك يخفف من المخاطر الصرف
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ود الكاش ضخ المحلية، حيث توفر النق ن أن ينشأ داخل المجتمعاتالمشاركين أيضا إلى فوائد األثر المضاعف الذي يمك وأشار بعض

 فحسب، بل تشمل أيضا البائعين المحليين وأصحاب العقارات. سيولة ال تفيد المستفيدين األوائل

 

راد األسرة، عض أفأعطيت األموال لب أثاره المشاركون في مجموعات النقاش المركزة ، وال سيما النساء، هو أنه إذا وكان القلق الذي

لمحتملة اوعلى الرغم من المخاطر  ومع ذلك، .األموال على سلع غير أساسية مثل القات فإن الرجال على وجه الخصوص قد ينفقون

لتلبية  ت لألسرالمشاركين، كانت المساعدة النقدية ال تزال اآللية الوحيدة التي سمح لالنفاق على المواد غير الضرورية، في نظر

 .احتياجاتهم

 

ئيسية المتصورة في الفائدة الر وتتمثل .الثاني المفضل من قبل المشاركين في مجموعات النقاش المركزة وكانت القسائم الغذائية الخيار

لقسائم ا ثانيا، تمكن الغذائية األساسية، وبالتالي التخفيف من مسألة اإلنفاق غير الضروري. أنه ال يمكن صرف القسائم إال على المواد

تى وإن كانت الغذائية، حطرود تشتريها، وهو خيار ال توفره ال من الحصول على درجة من المرونة في المواد الغذائية التي األسر

لمشاركة في توزيع وأخيرا، ليست هناك حاجة للوسطاء ل .وال يمكن دائما شراء الفواكه والخضروات باستخدام القسائم الخيارات محدودة

 .إليها على أنها فائدة من قبل بعض المشاركينالقسائم، التي كان ينظر 

 

أوال، قد يكون  .تعددةموهذا يثير قضايا  .إن القيد الرئيسي لقسائم الطعام هو أنه غالبا ما يمكن استخدامها فقط لدى تجار تجزئة معنيين

البائعين الذين  انيا، فإنوث سيرا على األقدام.على المتلقين تكبد تكاليف النقل من أجل إنفاق قسائمهم، أو تحمل خطر السفر لمسافات طويلة 

بائعين يستفيدون وفي بعض الحاالت كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض ال يقبلون قسائم الطعام ليسوا بالضرورة أرخص أو أكثر مالءمة،

الحية أو ذات جودة منهية الص ابقةيقدمون األغذية س المحدود من الموردين المتاحين لمتلقي القسائم، ثم يرفعون أسعارهم أو من العدد

ظ، ينظر إلى هذا لوح وكما .والقيد النهائي، وربما األهم، للقسائم المذكورة هو أنها تقتصر عموما على مجموعة سلعية واحدة .منخفضة

ن هذا هو أيضا الفشل ولكاالنفاق غير االساسي من قبل أفراد االسرة،  القيد على االنفاق على أنه منفعة بالنسبة للبعض الذين يخشون من

بيع قسائمهم  إلى الحاالت قد يضطر الناس في القسائم حيث ال تستطيع االسر تخصيص النفقات لتلبية احتياجاتهم، وفي بعض الرئيسي

 .من أجل الحصول على نقود لإلنفاق في أماكن أخرى
 

راية بآلية تسليم  ديكن بعض المشاركين على  ولم .ش المركزةوكانت الطرود الغذائية هي األفضلية الثالثة للمشاركين في مجموعات النقا

 عن النزاع. مةآخرون إلى أن هذا النوع من المساعدة مقبول فقط بسبب الظروف الشديدة الناج طرود المواد الغذائية، في حين أشار

لتالعب التجار  ضمان عدم تعرض المتلقينو وتتمتع طرود المواد الغذائية بفوائد تسليمها للمجتمع، وتوفير كمية جيدة من األغذية،

فأوال، ال تمنح أي  .يةومع ذلك، هناك عيوب عديدة لبرنامج المساعدة المالية التي تركز فقط على الطرود الغذائ .باألسعار وجودة المنتج

ال أن تتلف الطرود، ا، هناك احتموثاني .مرونة للمستفيدين من حيث تلبية احتياجاتهم الخاصة، وال سيما بالنسبة لألصناف غير الغذائية

 .أو المنتجات التي يتم إزالتها قبل التسليم إلى األسرة المتلقية
 

  اآلثار السلبية المحتملة وتدابير التخفيف من المساعدة النقدية لألسر والمجتمع

تعين استباقها بالمخاطر التي ي خيارالسابق، ال توجد طريقة للمساعدة النقدية علی أساس کامل، وسوف يرتبط کل  وکما يوضح القسم

التوزيع،  رقة عند نقطةالسالمة والخوف من التعرض للسمتعلق باألول المرتبط بتسليم المساعدات الخيرية النقدية  الخطر وتخفيفها الحقا.

النقاش  في مجموعاتوفي نظر المشاركين  .إلى المنزل سواء كان ذلك لدى مكتب الصرافة أو مكتب بريد أو مصرفا، أو عند السفر

لصرافة االمستوى المحلي من خالل مكاتب  المركزة ، يمكن التخفيف من هذه المخاطر عن طريق تقديم مساعدات خيرية تعمل على

يارا ى األسرة قد ال يكون خإل والن التسليم .الموثوق بهم الذين يمكنهم تقديم األموال إلى المستفيدين داخل المجتمعات المحلية، أو الوسطاء

مقدمي  وصول إلىمن التقرير هو أن المشاركين ال يرغبون في السفر لمسافات طويلة لل واقعيا، فإن االتجاه المتكرر في هذا العنصر

لذلك يجب  .مرأةالتعرض للسرقة على الطريق، وال سيما تجاه ال الخدمات المالية أو األسواق، وردعهم عن طريق تكلفة النقل أو خطر

 .يعمل على توزيع المساعدات الخيرية النقدية قدر المستطاع إيجاد حل الذي

 

 

ن المساعدة ينظر إليها المحلية نتيجة أل أبرزها المشاركون هي إمكانية حدوث توتر داخل األسر المعيشية أو المجتمعات وثمة مسألة ثانية

عين فقط للنازحين محالة تقديم مساعدة نقدية في موقع ذلك أنه في  ومن األمثلة على المجموعات. على أنها موزعة بشكل غير متساو بين

التي تشير  .زةمجموعات النقاش المرك ذلك قد يوتر العالقات مع المجتمع المستضيف، على الرغم من بعض المشاركين في داخليا، فإن

ات إلى توتر أو تؤدي هذه النزاع ويمكن أن أنفق النازحون النقد داخل المجتمع المحلي. إلى أن المجتمع المستضيف سوف يستفيد إذا

النقدية استنادا  اتأن الطريقة المثلى هي تحديد توزيع المساعد .في مجموعات النقاش المركزة واقترح المشاركون .سرقة بين المجموعتين

 القرارات إلى بقية المجتمع على مذكرة مماثلة، إلى الوضع االقتصادي، األمر الذي سيجعل من األسهل تبرير
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ج والزوجات بشأن المعيشية، أو بين األزوا إلى أنه قد تكون هناك خالفات داخل األسر .في مجموعات النقاش المركزة وأشار المشاركون

الذكور المساعدة  يشيةالنساء على وجه الخصوص إلى القلق من احتمال أن ينفق أفراد األسرة المع وأشارت .كيفية إدارة المساعدات النقدية

بصفة خاصة هو أن أولئك  ذكرته النساء وثمة شاغل آخر الغذائية مقابل النقد. ية على المواد غير الضرورية أو لبيع قسائم أو الطرودالنقد

المجتمع اآلخرين أن  الهوية قد يناضلون للحصول على المساعدة النقدية، وقد يتطلب ذلك من أفراد الذين ليس لديهم وثائق رسمية لتحديد

 بات هويتهم.يشهدوا الث

 

 وصول المجتمع الى السوق،القبول، السالمة والمخاطرمكون استنتاجات 
 

ذ اندالع الصراع األسواق ومقدمي الخدمات المالية من الهدف من هذا المكون من الدراسة تقييم التغيرات في وصول المجتمع إلى وكان
مع  .لنقاش المركزةاخالل إجراء مجموعات  ومن يات المساعدة النقدية.للمفاهيم واألفضليات والشواغل المتعلقة بآل الحالي، وبناء فهم

فاع أدى ارت وقد .وجدت هذه الدراسة أن وصول المجتمع إلى األسواق قد تقلص بشدة محافظة، 11مجموعات سكانية متعددة في 
لة في تكاليف النقل حين أدت الزيادات الهائلكثير من السكان بسرعة، في  التكاليف وانخفاض الدخل والسيولة إلى تآكل القوة الشرائية

مكانية الوصول إلى إكما تضاءلت  .على أساس منتظم إلى تقييد تنقل المجتمعات المحلية التي تشعر بأنها لم تعد قادرة على السفر العام
مفتوحة اآلن  لفروع التي ظلتويواجه القطاع المصرفي المحدود بالفعل نقصا شديدا في السيولة، وتواجه ا .مقدمي الخدمات المالية

ف السالمة تتعلق بمخاو وألسباب .وال تزال مكاتب البريد مفتوحة في بعض المناطق ولكنها تعاني أيضا من نقص السيولة .اكتظاظا
سل سال تعد ة.المحلية من السفر لمسافات طويلة للوصول إلى الخدمات المالي الشخصية على الطرق وتكاليف النقل، تخشى المجتمعات

ناقشة بسبب األلفة المالية من قبل أغلبية المشاركين في هذه الم مكاتب الصرافة مثل الكريمي، إلى حد بعيد، المزود المفضل للخدمات
الوسيلة  النقود الكاش وتعتبر .المستمر الوصول، حيث توجد مكاتب الصرافة في معظم المجتمعات على الرغم من النزاع وسهولة

 وتتجاوز .ودهاالمرونة التي تعطيها األسر فيما يتعلق بقسائم األغذية وطر المالية، حيث يؤكد المشاركون علىالمفضلة للمساعدة 
اصة، وأن تتاح لها تكون قادرة على تلبية احتياجاتها الخ احتياجات المجتمع المحلي أكثر من الغذاء، وتحتاج األسر المعيشية إلى أن

 م الماليالمشاركون في مجموعات النقاش المركزة القلق من أن توزيع الدع وأثار مأوى. أدوية أو مالبس أو فرصة الحصول على
بالتالي تم اقتراح النازحين والمجتمعات المستضيفة، و لالفراد استنادا إلى وضعهم الديمغرافي يمكن أن يسبب توترا بين مجموعات مثل

 .ضعهم االقتصادي قد يكون أكثر قبوالالنقدية المشاركين بناء على و أن يختار برنامج المساعدات
 

ة األولوية في تقييم تعطيهما المجتمعات المحلي عام، هناك اتجاهان يظهران هما أن المرونة والمالئمة في االستخدام هما عامالن وبوجه
ول إلى األسواق ق على الوصوقد كان الرتفاع تكلفة الوقود منذ بداية النزاع آثار واسعة النطا .النقدية أي برنامج محتمل للمساعدة

مقابلتها، ولذلك  لتي تمتالسفر المنتظم خيارا ميسورا بالنسبة لغالبية المجتمعات المحلية ا لم يعد والوصول إلى مقدمي الخدمات المالية.
تهم الخاصة، ومن احتياجاوتمكين المتلقين من تصميم مشترياتهم لتلبية  التوزيع قدر المستطاع، سعى الى تمركزفإن أي تدخل يجب أن ي

أن  ، ومن المرجح، ثبت أن الوضع في اليمن متقلب جدا2015بداية النزاع في عام  ومنذ الناحية المثالية في مكان قريب من منازلهم.
في  رى وضعهاجسياق السوق وآراء المجتمعات المحلية التي  وفي يستمر السوق في عدم القدرة على التنبؤ به في المستقبل القريب.

 السياق الحالي. المنحة النقدية المتعددة األغراض توفر آلية المساعدة النقدية األنسب في االعتبار، يبدو أن
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 الخاتمة

 
على  السياق اليمني، ردا على تقارير عن نقص السيولة الهدف من هذه الدراسة هو تحديد مدى مالءمة التدخل القائم على النقد في كان

وكانت الدراسة األولى دراسة سوقية   .وتألفت هذه الدراسة من مكونين األسعار، وانخفاض القوة الشرائية. نطاق واسع، وتضخم

المكون الثاني من  سعى أجريت بهدف تقييم الوضع الحالي للسوق ومدى مالءمة مجموعات السلع المختلفة لبرنامج التدخل النقدي.

، وقياس 2015إلى األسواق والخدمات المالية منذ بداية النزاع في عام  لكيفية تغير وصول المجتمعات المحليةالدراسة إلى بناء فهم 

  .المجتمع المحلي وأفضليات آليات المساعدة النقدية المختلفة تصورات

 

 استنتاجات وظائف السوق
 

 النظافة ومواد  الطهي غاز، الغذائية السلع التخزين إعادة ومرات واالسعار، الوفرة إلى استنادا أنه، الدراسة لهذه الرئيسي االستنتاج كان

 تقييمها تم التي األخرى السلعية للمجموعات واالسعار الوفرة أشارت وقد.  النقدي للتدخل المناسب المرشح هي بالشاحنات المياه نقل و

 للتدخالت مناسب غير مرشح ستكون السلعية المجموعات هذه أن إلى( والعكازات المتحركة والكراسي البناء، ومواد المنزلية، األدوات)

 تتأثر السلع أسعار وأن السوق، مناطق جميع على كبير بشكل تؤثر الوقود تكاليف أن نالحظ أن المهم من. الزمنية المرحلة هذه في النقدية

 نقص يليه االحيان، أغلب في البائعون ذكره الذي القيد كبير حد إلى االسعار تضخم كان ذلك، على وعالوة. النقل بتكلفة كبير بشكل
 .السيولة

 

الحديدة  ثمة استنتاج ثان هو أن هناك نظامين منفصلين للسوق يعمالن في غرب اليمن، وكالهما مع سالسل توريد وأنظمة توزيع منفصلة.

توزيع السلع على  يعمل .والوسط الغربي من اليمن هي أكبر مورد لجميع المناطق التي تم تقييمها، وتورد الباعة عبر الشمال الغربي

 النظافة، في حين يتم توفير الوقود مباشرة للبائعين من الموزعين في محافظة أساس البيع بالجملة للمواد الغذائية وغاز الطهي ومستلزمات

 .الحديدة

 

نقص الوقود في المحافظات التي  ويتزامن .وجنوب تعزويعتبر ميناء عدن نقطة اإلمداد الرئيسية لمحافظات عدن وأبين ولحج والضالع 

لنظام السوق الذي توفره  وخالفا التخزين الطويلة، والتفاوتات الكبيرة في األسعار بين البائعين. تزودها عدن بمسائل النقل، وأوقات إعادة

على  لمنتجات، على الرغم من أن الضالع يعملمباشرة في محافظتي لحج وأبين لمعظم ا الحديدة، يقوم الموزعون في عدن بتوريد الباعة

في جميع المناطق التي تم تقييمها، يبدو أن المناطق التي تعمل فيها أنظمة البيع بالجملة لديها أوقات  نظام تاجر الجملة لجميع المنتجات.

والمكال في شرق البالد، حيث  من مأربعدد قليل من طرق اإلمداد عبر مركز النزاع، باستثناء السلع الموردة  تمر .إعادة تخزين أقصر

وفي حالة لم تكن موانئ الحديدة أو عدن في طور التشغيل، فإن  بعضهما البعض. يبدو أن شبكتي التوريد تعمالن بشكل شبه مستقل عن

ن المنتجات إلى الغذاء والوقود وغيرها م عليه آثار سلبية كبيرة على معظم أنحاء البلد، مما يؤدي إلى قطع إمدادات ذلك سيترتب

 . النزاع المجتمعات المحلية لدى كال جانبي

 

 وصول المجتمع إلى السوق، القبول، السالمة، والمخاطر

 

 وأشار كانت النتيجة الرئيسية للمكون المجتمعي في هذه الدراسة أن أي تدخل نقدي يجب أن يعطي األولوية للمرونة والمالءمة للمتلقين.

المالية قد انخفض انخفاضا كبيرا بسبب انخفاض  قاش المركزة  الى أن وصولهم إلى األسواق والخدماتالمشاركون في مجموعات الن

التي يمكن  لم تعد قادرة اآلن على السفر إلى األسواق على أساس منتظم، وتلك فاألسر النقل العام بسرعة. القوة الشرائية وزيادة تكاليف

 مخاطر السرقة على الطريق.أن تسافر سيرا على األقدام ذكرو زيادة 

 

المتعددة األغراض التي تمكنهم من الحصول على منتجات  المشاركون في دراسة جميع الفئات السكانية عن تفضيلهم للمنح النقدية وأعرب

كثر مقدمي أدرجت مكاتب الصرافة ووكالء الكريمي على وجه الخصوص كأ وقد باإلضافة إلى المنتجات الغذائية. مثل المالبس واألدوية

بنظام مكاتب الصرف والفروع العاملة بالقرب من  المالية الفة وووفرة من حيث الحصول على االموال بسبب إلمام االفراد الخدمات

المشاركون في مناقشات مجموعة التركيز إلى أنه من  أشار .التي تم تقييمها، وبالتالي يقلل من تكاليف النقل غالبية المجتمعات المحلية

االقتصادي، وليس على أساس الفئات  المتلقين وبقية المجتمع المحلي، ينبغي تحديد توزيع األموال على أساس الوضع منع التوتر بينأجل 

  .مثال الديمغرافية، وما إذا كان الفرد قد نزح
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 التعليقات الختامية

أن التدخل األنسب القائم على  األساسية لهذا التقرير هي فإن التوصية استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها البيانات المتاحة، وختاما،

غاز  ام،مستهدفا الطعالمستوى المحلي، ة االغراض الموزع علىدالحالي لليمن سيكون برنامج المنح النقدية المعدو النقد في السياق

بير للغاية على السوق، كل أن أسعار الوقود لها تأثير يراعي هذا التدخ ويجب أن الطهي، مستلزمات النظافة و نقل المياه بالشاحنات.

عتبارا من سبتمبر ااألساسية في غرب اليمن  هناك شبكتين لإلمداد تعمالن حاليا، حيث تعمل الحديدة أكبر نقطة توريد للسلع وأن

2017 . 
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 القسم ب: األسعار ومعلومات اعادة التخزين

 هذا في الطعام من أي يباع هل
 السوق؟

 المطحون، البر/القمح دقيق(
 السكر، النباتي، الزيت ، األرز

 مياه ، الملح الفاصولياء،
 )معبأة

   ال   ☐نعم  ☐

 المطحون البر/القمح دقيق: 1 ب

  السوق هذا في حاليا   يباع  هل

 المطحون؟ البر/القمح دقيق
   ال   ☐نعم  ☐

 دقيق ببيع حاليا   متجرك يقوم هل

 المطحون؟ البر/القمح
 مباشرة   واإلنتقال فارغا   1 ب من تبقى ما ترك يرجى ال، إذا ال   ☐نعم  ☐

 2 ب إلى

 لدقيق نوع أرخص هو ما

 المطحون؟ البر/القمح
            

 البر/القمح دقيق يباع هل

 في هذا المحل المطحون

 الواحد؟ بالكيلوغرام

 تباع التي الكمية أكتب ال، إذا ال   ☐نعم  ☐

 :بالكيلوغرام
  

 للكمية للكمية الحالي السعر أكتب

)  للكيلوغرام تحديدها تم التي

 :( اليمني بالريال

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

 دقيق) مخزون تأمين إعادة تم

 (؟المطحون البر/القمح

 مرة اخر كانت نعم،متى إذا ال   ☐نعم  ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

 باأليام)  أخرى؟ مرة المخزون

) 

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 ( بسمتي االبيض،)  األرز:2 ب

  السوق هذا في حاليا   يباع  هل

 ؟(  بسمتي االبيض،)  األرز
   ال   ☐نعم  ☐

 األرز ببيع حاليا   متجرك يقوم هل

 ؟( بسمتي االبيض،) 
 مباشرة   واإلنتقال فارغا   2 ب من تبقى ما ترك يرجى ال، إذا ال       ☐نعم☐

 3 ب الى

)  لألرز نوع أرخص هو ما

 ؟( بسمتي االبيض،
            

 بسمتي االبيض،)  األرز يباع هل

 الواحد؟ بالكيلوغرام( 
 تباع التي الكمية أكتب ال، إذا ال   ☐نعم          ☐

 :بالكيلوغرام
  

 للكمية للكمية الحالي السعر أكتب

)  للكيلوغرام تحديدها تم التي

 ( اليمني بالريال

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

)  األرز مخزون تأمين إعادة تم

 ؟( بسمتي االبيض،

 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

 باأليام)  أخرى؟ مرة المخزون

) 
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 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 (النباتي) زيت:3 ب

 السوق هذا في حاليا   يباع  هل

 النباتي؟ الزيت
   ال   ☐نعم         ☐

 الزيت ببيع حاليا   متجرك يقوم هل

 ؟ النباتي
فارغا  واإلنتقال مباشرة   3إذا ال، يرجى ترك ما تبقى من ب  ال   ☐نعم         ☐

 4إلى ب 
 

 ما هو أرخص نوع زيت نباتي؟
 

            

الزيت النباتي  بالليتر هل يباع 

 الواحد ؟
 

إذا ال، أكتب الكمية التي تباع  ال   ☐نعم         ☐

 بالليتر:
 

  

أكتب السعر الحالي للكمية التي تم 

 :تحديدها لليتر ) بالريال اليمني (
 

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

زيت  مخزون تأمين إعادة تم

 ؟نباتي

 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

 باأليام)  أخرى؟ مرة المخزون

) 

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 السكر: 4 ب

هل  يباع حاليا  في هذا السوق 

 السكر ؟
 

   ال   ☐نعم         ☐

حاليا  ببيع هل يقوم متجرك 

 االسكر؟
 

اشرة  فارغا  واإلنتقال مب 4إذا ال، يرجى ترك ما تبقى من ب  ال   ☐نعم         ☐

 5إلى ب 
 

             ؟ما هو أرخص نوع سكر

هل يباع السكر بالكيلوغرام 

 الواحد؟
 

إذا ال، أكتب الكمية التي تباع  ال   ☐نعم         ☐

 بالكيلوغرام:
 

  

الحالي للكمية للكمية أكتب السعر 

التي تم تحديدها للكيلوغرام ) 

 :بالريال اليمني (
 

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

 السكر؟ مخزون تأمين إعادة تم
 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

 باأليام)  أخرى؟ مرة المخزون

) 

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند
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 (الحمراء المجففة) الفاصوليا: 5 ب

هل  تباع حاليا  في هذا السوق 

 الفاصوليا المجففة الحمراء؟
 

   ال   ☐نعم         ☐

هل يقوم متجرك حاليا  ببيع 

 الفاصوليا المجففة الحمراء؟
 

اشرة  فارغا  واإلنتقال مب 5إذا ال، يرجى ترك ما تبقى من ب  ال   ☐نعم         ☐

 6إلى ب 
 

ما هو أرخص أنواع الفاصوليا 

 المجففة الحمراء؟
 

            

هل يباع الفاصوليا المجففة 

 الحمراء بالكيلوغرام الواحد؟
 

إذا ال، أكتب الكمية التي تباع    ال   ☐نعم         ☐

 بالكيلوغرام:
 

  

أكتب السعر الحالي للكمية للكمية 

التي تم تحديدها للكيلوغرام ) 

 :بالريال اليمني (
 

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

الفاصوليا  مخزون تأمين إعادة تم

 ؟المجففة الحمراء

 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا   ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

)  أخرى؟ مرة المخزون

 (:باأليام

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 باليود ،معالج الملح: 6 ب

هل يباع حاليا  في هذا السوق 

 الملح )معالج باليود( ؟
 

     ال   ☐نعم         ☐

هل يقوم متجرك حاليا  ببيع الملح 

 باليود(؟)معالج 
 

اشرة  فارغا  واإلنتقال مب 6إذا ال، يرجى ترك ما تبقى من ب    ال   ☐نعم         ☐

 7إلى ب 
 

ما هو أرخص أنواع ملح )معالج 

 باليود(؟
 

            

هل يباع الملح )معالج باليود(  

 بالكيلوغرام الواحد ؟
 

إذا ال، أكتب الكمية التي تباع     ال   ☐نعم         ☐

 بالكيلوغرام :
 

  

أكتب السعر الحالي للكمية التي تم 

تحديدها بالكيلوغرام ) بالريال 

 :اليمني(
 

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

الملح  مخزون تأمين إعادة تم

  ؟)معالج باليود(  

 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا      ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

)  أخرى؟ مرة المخزون

 (:باأليام

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 معبئة مياه: 7ب
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هل يباع حاليا  في هذا السوق 

 المياه المعبئة؟
 

        ال   ☐نعم         ☐

هل يقوم متجرك حاليا  ببيع المياه 

  المعبئة؟
فارغا  واإلنتقال مباشرة   7إذا ال، يرجى ترك ما تبقى من ب       ال   ☐نعم         ☐

 8إلى ب 
 

ما هو أرخص أنواع المياه 

 المعبئة؟
 

            

هل تباع في هذا المحل قنينة 

 ليتر؟ 0.75
 

إذا ال، أكتب الكمية التي تباع        ال   ☐نعم         ☐

 بالليتر:
 

  

الحالي للكمية للكمية  أكتب السعر

التي تم تحديدها بالليتر ) بالريال 

 :اليمني (
 

            

 ،هل الماضية يوم الثالثين خالل

المياه  مخزون تأمين إعادة تم

 ؟المعبئة

 مرة اخر كانت نعم،متى ذاا      ال   ☐نعم         ☐

 تأمين بعملية فيها قمت

)  أخرى؟ مرة المخزون

 (:باأليام

  

 يوما   كم ، المخزون منك نفذ ذاا

 المخزون تأمين إلعادة تستغرقه

 ذلك؟ طلب عند

            

 (الغذائية المواد) الطعام من اإلمدادات تجديد اعادة عند تواجهها التي المشاكل أهم: 8 ب

خالل الثالثة األشهر الماضية 

،يرجى تحديد أهم المشاكل التي 

تواجهها عند إعادة تجديد 

اإلمدادات من السلع المتعلقة 

 بالمواد الغذائية
 

نقص     ☐  المواصالت ☐

  االسعار تضخم ☐السيولة    

نقص     ☐    األمن إنعدام ☐  

 التموين

 البضائع بيع على حكومية قيود ☐

 أخرى    ☐

 

 الرجاء تحديد أخرى
 

    

  
خالل الثالثة أشهر الماضية، من 

معظم أي المحافظات تقوم بشراء 

 إمداداتك ؟
 

خالل الثالثة أشهر الماضية،   

من أي مديرية تقوم بشراء 

 معظم إمداداتك ؟
 

  

ما هي العمالت التي تستخدمها 

 في شراء اإلمدادات؟ 

)أُذكر الكل بما في ذلك العملة 

 المحلية(
 

ماهي العملة التي تستخدمها   

في أغلب األحيان عند شرائك 

 اإلمدادات؟

واحدة من )أُذكر عملة 

العمالت التي ذكرتها في إجابة 

 السؤال السابق(
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هل يمكنك ان تشتري بالدين من 

الموردين في حال إحتجت إلى 

 ذلك؟
 

           ال   ☐نعم         ☐
هل أنت قادر على الحصول 

على خدمات مالية وإئتمانية 

أخرى في حال إحتجت إلى 

 ذلك؟
 

   ☐نعم         ☐
           ال

 هل الماضية يوم الثالثين خالل

  ؟ بالدين زبائنك من ألي بعت

 

 يوم الثالثين خالل نعم، إذا         ال   ☐نعم         ☐

 الحد تحديد الرجاء الماضية

( اليمني بالريال) للدين األدنى

 لزبائنك باعطائه قمت الذي

  

 يوم الثالثين خالل نعم، إذا

 الحدتحديد  الرجاء الماضية

( اليمني بالريال) للدين  األعلى

 لزبائنك باعطائه قمت الذي

    

 أنت الذي السوق نفس في حاليا   

 يبيعون الذين التجار عدد كم فيه

 غذائية؟ مواد

  

 عامة تعليقات:  ج القسم

 :أدناه المخصص المكان في ذكرها الرجاء المحل/  السوق على تعليقات أي لديك كان إذا
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 : أدوات البحث للوصول إلى األسواق، القبول، والسالمة والمخاطر3الملحق 

 ارشادات الوسيط  -المركزة  اداة المناقشة الجماعية

 

 مالحظات تمهيدية )دقيقتان(

 
حيث سنطلب  ركزةالم المناقشة الجماعيةأود أن أرحب وأشكركم على العمل التطوعي للمشاركة في هذه  أوال، .XXXX   مرحبا، اسمي

ظركم على المخاطر منك الوصول إلى األسواق ومدى احاطتك وتفضيالتك  الخاصة بك  بللمساعدة القائمة على  اساس النقد، ووجهة ن

 .تخطيطوفر لنا إلبالغ استراتيجية االستجابة اإلنسانية والوسوف تستخدم المعلومات التي سوف ت .واآلثار المحتملة

 
لمناقشات فقط إلى فهم وتهدف هذه ا .يرجى مالحظة أن هذا االجتماع ليس له أي تأثير على ما إذا كنت أنت أو مجتمعك يتلقى المساعدة

 ج المساعدات النقدية.أفضل كيف أنت وأسرتك والمجتمع المحلي ان تكونو على وعي وكيف ممكن ان تتأثرو ببرام

 

 مناقشة الجماعيةالأقدر أنا والمشاركين اآلخرين في  وسوف .: اود أن أؤكد لكم أن المناقشة ستكون مجهولة المصدرمجهول االسم

أسئلة ك أي إذا كانت هنا .المركزة المناقشة الجماعيةمناقشة تعليقات أعضاء المجموعة اآلخرين خارج  ذلك إذا كنت تمتنع عن المركزة

إلجابة و المشاركة قدر اولكن يرجى محاولة  أو مناقشات ال ترغب في اإلجابة عليها أو المشاركة فيها، فال يتعين عليك القيام بذلك؛

 .االمكان 

 
 لن تستغرق هذه الجلسة أكثر من ساعة ونصف.

 

 القواعد األساسية )دقيقتان(

المه عندما كقد يكون هناك إغراء لتجاوزه والتعقيب على   .دفي الوقت الواح يتكلم شخص واحد فقطأهم قاعدة هي أن  .1

 .يتحدث شخص ما ولكن يرجى االنتظار حتى االنتهاء
 إجابات صحيحة أو خاطئةال توجد  .2
 وفق ترتيب معين . ال يجب عليك  التحدث .3
آراء كل واحد  أحصل علىهناك العديد منكم في المجموعة ومن المهم أن  .عندما يكون لديك ما تقوله، يرجى القيام بذلك .4

 .منكم
 ال يجب أن تتفق مع آراء اآلخرين في المجموعة .5
 اي اسئلة؟ .6
 حسنا ، دعونا نبدأ .7

 

 :طاءتعليمات إلى الوس
فردات المحددة التي قد إذا كان هناك بعض الم .هذه هي األسئلة التي ينبغي قراءتها وإبالغها إلى المشاركين أسئلة للمشاركين: -1

 .ال تتردد في تقديم تعريف لغرض هذه العملية تكون غير واضحة،

للمساعدة في توضيح ما  (1:تقًصي وتوضيح األسئلة هي جزء مهم من المقابالت ولها غرضان رئيسيان: والمتابعة  التوضيحأسئلة  -2

سمح للمشاركين التوضيحات ت .أكثر تفصيال حول الموضوعات ذات االهتمام ( للمساعدة في الحصول على معلومات2 قاله المشارك و

ستخدمها او اقتبس منها إذا ا  .للمشاركين والمتابعة ال تقرأ أسئلة التوضيح  .بتقديم أكثر من مجرد إجابة واحدة على األسئلة التي تسأل

 .ويمكن تكرار بعض اسئلة التوضيح والمتابعة لكل خيار أو بديل محدد في المناقشة .لزم األمر
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 دقائق( 5)المقدمة 

 

 اسئلة للمشاركين:

 معيشة(؟هل يمكن للجميع أن يقدموا أنفسهم، اخبروني اسماؤكم واعماركم ومهنكم )المصدر الرئيسي لل .1
 

 دقيقة( 20)حلية مالوصول الى االسواق ال

 (اسأل كل مشارك)وكيف تذهب اليها ؟ ما هي األسواق المحلية التي عادة ما تذهب إليها؟ .2

 

 :لللمتابعةسؤال / وضيحت

  ما هي األسواق المحلية التي عادة ما تذهب إليها؟ •
 هل هو سوق القرية/سوق المديرية/سوق محافظة العاصمة؟ •
 ما هي السلع الرئيسية التي تباع في السوق؟ ما هو نوع السوق؟ •
هل تذهب إلی سوق آخر لشراء مواد أساسية أخرى )مثل مستلزمات النظافة أو األدوات  •

 المنزلية(؟
 كم يبعد )بالكيلومتر(؟  •
 كم من الوقت يستغرق الذهاب هناك )بالدقائق(؟  •
 ما هي وسيلة النقل ؟  •

 

 

شراء المواد ومنذ بدء النزاع، ما هي التغييرات التي واجهتها في قدرتك على الذهاب إلى السوق المحلية  .3

 األساسية؟
 

 :وضيح/سؤال للمتابعةت

 هل كانت هناك أية مشاكل محددة من قبل؟ •
 هل هناك أي مشاكل معينة اآلن لم تكن موجودة من قبل؟ •
اب ال، إذا كان الجو هل تذهب إلی السوق المحلي کثيرا كما اعتدت علی الذهاب قبل النزاع؟ •

 فلماذا؟
خذ الحافلة( هل قام أي منكم بتغيير طريقة النقل الخاصة به )على سبيل المثال المشي بدال من أ •

 نعم، لماذا؟إذا كان الجواب  منذ النزاع؟
 عم، لماذا؟إذا كان الجواب ن االعتماد على اآلخرين لشراء المواد األساسية لك؟ عليك  هل كان •
 ا؟إذا كان الجواب نعم، لماذ هل ذهب أي منكم إلى أسواق مختلفة أو أخرى منذ النزاع؟ •
 منذ النزاع؟ هل المواد األساسية التي تجدها عادة في السوق المحلية ال تزال متاحة بشکل منتظم •

سابق والسلع يرجى ان تعطيني بعض األمثلة على السلع التي لم تعد متوفرة بشكل منتظم كما في ال

 البديلة التي استخدمتها عوضا عنها.
 من اي ناحية؟/إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف هل تغيرت االسعار للسلع االساسية كثيرا منذ النزاع؟ •
 ع / الجودة مثل قبل في السوق المحلية؟هل ال تزال تجد السلع من نفس النو •
ل ال تزال إذا كنت ال تزال تجد السلع من نفس النوع / الجودة مثل قبل في السوق المحلية، ه  •

 أو هل تشتري عناصر من نوع / جودة مختلفة بسبب ارتفاع األسعار؟ تشتري منهم؟
دتها بسبب تها أو تغيير جوهل يمکنك إعطاء بعض األمثلة علی السلع التي کان عليك تغييرنوعي  •

 ؟عدم توفرها أو ارتفاع اسعارها
 

 

 دقيقة( 20) واالمن المخاطر على السالمة   ¦تفضيل طرق البرامج النقدية وآليات التنفيذ 
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 باعتقادك من هم مزودي الخدمات النقدية او االماكن المتوفرة للحصول على النقد من خاللها؟ .4
 

  :وضيح / سؤال للمتابعةت

 البنوك؟ •
 مكاتب البريد ؟ •
 متاجر محلية توفر الدين/السلف؟ •
 مكاتب تحويل االموال )رسمية(؟ •
 وكاالت تحويل االموال )غير رسمية(؟ •
 مكاتب التمويل االصغر )مثل الكريمي(؟ •
 ؟حويالت نقدية عبر شركات الهاتف المحمولت •
 اخرى؟ •

 

 دي الخدمات النقدية؟ما هي أنواع الوثائق المطلوبة للوصول إلى النقد من خالل مزو .5
 )المرور بكل الية من اليات التسليم النقدية التي تم ذكرها(.

 

 وضيح/ سؤال للمتابعةت

 ؟ بطاقة الهوية الشخصية •
 دفتر العائلة؟ •
 شهادة الميالد؟ •
 عقد الزواج؟ •
 جواز سفر؟  •
 بطاقة هوية الناخبين؟ بطاقة االنتخاب/  •
 ؟  رخصة قيادة •
 إذا كان الجواب ال ، يرجى توضيح السبب؟ الوثائق؟ هل لديك على األقل شكل واحد من •

 

 

 دعونا نناقش مزايا وعيوب كل من مزودي الخدمات النقدية التي ذكرتموها. .6
 )المرور بكل الية من اليات التسليم النقدية التي تم ذكرها(.

 

 :وضيح / سؤال لللمتابعة ت

 مالوف وسهل االستخدام؟ •
 ؟أكثر سرية •
 قع للحصول على النقود؟ما رأيكم في سالمة المو •
 هل تشعر بالقلق إزاء شخص ما يهددك أو يؤذيك بدنيا ألنك تلقيت أمواال؟ •
 هل هناك مخاطر عند مغادرة المنزل والذهاب من وإلى مزودي الخدمات النقدية؟ •
 الوقت المستغرق للذهاب وتكلفة النقل؟ •
 الرسوم ؟ •
 الحاجة للوثائق؟ •
 الخدمات النقدية )لألشخاص ذوي اإلعاقة(؟من الصعب الوصول إلى مكتب أو مزود  •
 الخدمات النقدية؟ زوديمعلومات أو مساعدات كافية من م •
إذا كانت اإلجابة بنعم،  هل تغير الوصول إلى أي من مقدمي الخدمات النقدية منذ بداية النزاع؟ •

 كيف ولماذا؟
 

 دقيقة( 30) المخاطر على السالمة واألمن¦ االطالع وتقبل مساعدات البرامج النقدية

 
 

منذ بداية الصراع، ما هي التغييرات التي طرأت على الطرق التي يمكن أن تحصل بها األسر على الدعم  .7

عندما تكون في حالة مالية صعبة مفاجئة على سبيل المثال ،الفيضانات، وفقدان الوظيفة، وإدخال أحد أفراد 

 األسرة إلى المستشفى؟
 

 وضيح/ سؤال للمتابعةت

 در وأنواع الدعم التي تلقتها األسر من قبل؟ما هي مصا •
 ؟أنواع أخرى من الدعم المالي من أفراد األسرة حوالة مالية من العائلة؟  •
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إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى  توفير الدعم النقدي أو الغذائي؟ دعم المجتمع، على سبيل المثال  •

 إعطاء بعض األمثلة؟

 
 

 ؟سلف/دينمتاجر تقدم  •
 الطرق الرسمية أو غير الرسمية للحصول على السلف/الدين أو القرض ؟أشكال أخرى من   •
إذا كان الجواب  هل ما زال من الممكن تلقي جميع أنواع الدعم التي تم تحديدها منذ بدء النزاع؟ •

 فلماذا؟ ال،

 
 ؟ما هو أول شيء يتبادر إلى الذهن .اإلنسانية أو الخيريةبرامج المساعدات النقدية دعونا نتحدث عن  .8

 ؟سؤال للمتابعة وضيحت

 صندوق الرعاية االجتماعية؟ •
 قسائم )الطعام(؟ •
 نقد مادي ؟  •
 ؟تحويالت نقدية عبر شركات الهاتف المحمول  •
 ؟مساعدات تقدم المال مقابل العمل /مساعدات لتأمين سبل العيش •
 تقديم المساعدة لبرامج االنشطة التعليمية •
 أي شيء آخر يتبادر إلى الذهن؟ •

 

 

 .غذائية من وكالة إنسانيةقسائم وتتلقى األسر الفقيرة  .النزاع، زادت أسعار األغذية بشكل ملحوظمنذ بدء  .9
هل هذا النوع من المساعدة مقبول لك ولمعظم  .يمكن استخدام القسائم لشراء الطعام في محالت مختارة

 ذلك، لماذا هي الحالة؟إذا لم يكن ك إذا كانت اإلجابة بنعم، لماذا هي هذه الحالة؟ الناس في مجتمعك؟
 

 وضيح/ سؤال للمتابعة؟ت
إذا كان الجواب نعم، من فضلك قل  هل سمعت عن هذا أو أي شكل مماثل من أشكال المساعدة؟ •

 لنا أكثر ؟
هل تفضل قسائم الطعام على الطرود الغذائية ذات  المواد الغذائية؟كيف يختلف ذلك عن تلقي  •

 تفضيالتك؟هل يمكنك شرح  القيمة النقدية نفسها؟
 حتى تنفقها، هل من الصعب الحفاظ عليها بأمان؟ •
 ما هي المخاطر الرئيسية لتلقي المساعدات النقدية علی سالمة وأمن کل أسرة؟ •
 حتى تنفقها، هل من الصعب الحفاظ عليها بأمان؟ •
 هل تشعر بالقلق إزاء عدم توفر المحالت الکافية التي تقبل هذه القسائم؟ •

 

هل هذا النوع من المساعدة مقبول  .نية أخرى بإعطاء كل عائلة فقيرة النقود لشراء الغذاءقد بدأت وكالة إنسا .10

إذا لم يكن كذلك، لماذا هي  إذا كانت اإلجابة بنعم، لماذا هي هذه الحالة؟ لك ولمعظم الناس في مجتمعك؟

 الحالة؟

 

 سؤال للمتابعة؟ /توضيح

إذا كان الجواب نعم، من فضلك قل  المساعدة؟هل تعرفون عن هذا أو أي شكل مماثل من أشكال  •

 لنا أكثر؟
 هل يمكنك شرح تفضيالتك؟ بذات القيمة النقدية ؟ المواد الغذائيةعلى النقود هل تفضل  •
 الرجاء مساعدتي في فهم تفضيالتك؟ من نفس القيمة النقدية؟ قسائم الطعامعلى  النقودهل تفضل  •
إذا كان الجواب بالنفي، فهل يمكنك شرح  ر؟هل يفضل معظم الناس في مجتمعك نفس الخيا •

 السبب؟
المقدم  النقد المقدم إلی األسرة مباشرة من قبل الوکاالت اإلنسانية والنقد المادي هل هناك فرق بين •

إذا كانت اإلجابة  األموال(؟ بشکل غير مباشر من قبل وسيط )مثل مکتب البريد أو مکتب تحويل

 هي االختالفات؟ باعتقادك مابنعم، 
 حتى تنفقها، هل من الصعب الحفاظ عليها بأمان؟ •
 ما هي المخاطر الرئيسية لتلقي المساعدات النقدية علی سالمة وأمن کل أسرة؟ •
 هل تشعر بالقلق إزاء شخص ما يهددك أو يؤذيك بدنيا ألنك تلقيت أمواال؟ •

 

 

 (لتعريف أدناهبعد المناقشة، يرجى توضيح المساعدة النقدية استنادا إلى ا)
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أو الغذاء  المساعدات اإلنسانية حيث يتم تزويد األسر باألموال بدال من السلعمن هي شكل  المساعدة النقدية

ويمكن تقديم المساعدة النقدية نقدا /كاش أو من  .نفسه، وتكون االسرة  قادرة على اختيار على ماذا تنفق المال

 .الخ تحويالت نقدية عبر شركات الهاتف المحموللتحويل البنكي، خالل وسائل أخرى مثل القسائم، وا

 
 

لاير يمني من المساعدات النقدية بالطرق المختلفة  10.000دعونا نتصور أن هناك خمس أسر تم إعطا ءها  

 التالية : 

  مساعدات نقدية فقط1االسرة : 

  حواالت مالية عن طريق الهاتف المحمول فقط2االسرة: 

  ايداع في حساب مصرفي فقط3االسرة: 

  بطاقة ذكية مدفوعة مسبقا فقط4االسرة : 

  قسائم فقط5االسرة : 

 

 

 (المرور بكل سيناريوهات األسرة) ماذا ستكون المزايا أو العيوب بالنسبة لكل أسرة؟ .11

 وضيح/ سؤال للمتابعة؟ت

 ؟سهلة وامنة لالستالم •
مسؤولياته األخرى )مثل رعاية األطفال من سيتعين عليه استالمها وهل سيؤثر ذلك على  •

 والعمل(؟
 سهلة وامنة للحفظ قبل انفاقها؟ •
 هل هناك مخاطر مغادرة المنزل والذهاب من وإلى مزود الخدمات النقدية؟  •
 الوقت المستغرق للذهاب وتكلفة النقل؟  •

 الرسوم؟ •
 الحاجة الى الوثائق؟   •
 عدد منافذ مزودي الخدمات النقدية؟ •
 البيع /المحالت التي تتعامل مع النقد بكل اشكاله؟عدد منافذ  •

 دقيقة( 15)اثار تلقي برامج المساعدات النقدية

لاير يمني من  10,000دعونا نفكر في األسر الخمس التي ناقشناها في وقت سابق، وقد تلقوا جميعا 

على األسرة وعالقتها مع  ماذا يمكن أن يكون أثر المساعدات النقدية .المساعدات النقدية من وكالة إنسانية

 بقية المجتمع؟

 وضيح/ سؤال للمتابعة؟ت

 من الشخص المرجح أن يقرر كيف سيتم إنفاق المساعدات النقدية؟ •

إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف  هل تؤثر المساعدات النقدية على العالقة بين رب االسرة والزوجة؟ •

 تؤثر؟
مثل األطفال واآلباء( إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى ) ماذا عن العالقة مع أفراد األسرة اآلخرين؟ •

        .إعطاء مثال عن كيفية تأثير المساعدة النقدية على العالقة
 الجيران؟ ماذا عن العالقة مع األصدقاء؟ •
 مع أشخاص آخرين في مجتمعك؟ •
 مع أشخاص من مجتمع آخر) مثل النازحين والمجتمعات المستضيفة (؟    •
العالقات، ما مدى احتمال أن تؤثر المساعدات النقدية علی عالقة واحدة مقارنة من بين کل هذه  •

على سبيل المثال، هل التأثير على العالقات داخل األسرة أكثر احتماال من ) بالعالقات األخرى؟

 (التأثير على العالقات مع أفراد المجتمع المحلي؟
هل  ير للمساعدات النقدية( على سبيل المثال،العالقات، ما هو  نسبة حجم  التأث من بين جميع هذه •

   .) أفراد المجتمع المحلي؟ أثر ذلك على العالقة مع أفراد االسرة أكبر من التأثير على العالقة مع
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 دقيقة( 2الخاتمة )

 لقد كانت هذه مناقشة ناجحة جدا. .أشكركم على المشاركة .1
 آرائكم ستكون  قيمة للدراسة. .2
 المناقشة مثيرة لالهتمام.نأمل أن تكون قد وجدت  .3
 إذا كان هناك أي شيء كنت غير راض أو ترغب في تقديم شكوى، يرجى االتصال بي في وقت الحق. .4
 .وأود أن أذكركم بأن أية تعليقات ترد في هذا التقرير ستكون مجهولة المصدر  .5

 
 قبل المغادرة، يرجى التأكد من ملء نموذج استخالص المعلومات

 
 


