وتستمر الحياة يف اليمن
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حوار مع عائالت مينية مع اقرتاب الحرب من عامها الثامن
نظره عامه

 .2تنوع مصادر الدخل

يهدف هذا البحث إىل تزويد العاملني يف املجال اإلنساين بفهم نوعي لكيفية تأقلم وتكيف العائالت اليمنية املتوسطة يف ظل التحديات
الناجمة عن الحرب وتفاقمها .صممت الدراسة عىل افرتاض أن الطرق املتبعة للعائالت يف إدارة شؤونهم الحياتية ،االجتامعية واملاليه
من شأنها أن تعزز فهم اسرتاتيجيات التأقلم والتكيف وكيف تغريت هذه األسرتاتيجيات مع الزمن  ،فضال عن تقديم رؤى حول تطوير
تصميم املساعدات اإلنسانية لدعم اسرتاتيجيات البقاء يف اليمن.

•يعيش اليمنيون ضمن شبكة من الديون واالئتامنات .تدير و تحافظ العائالت عىل هذه الشبكة بفاعليه من خالل سداد تلك الديون ،ومشاركة املوارد ،والعالقات
االجتامعية ،وبالتايل بناء رأس مال اجتامعي ميكن اللجوء إليه عند الحاجة.

منهجيه البحث
كَلف مركز تحليل اليمن ACAPS/عدد من الخرباء والباحثني بتحليل هذا البحث  ،حيث يتضمن نتائج من :مقابالت مع رشكاء محليني
رئيسيني  ،وسلسلة من النقاشات املركزة مع سبعه عرش أرسة مينية  ،ومراجعة ادبيات وبيانات ثانوية  ،وجلسات تحليل مشرتكة .كام و
شملت عملية التحقق من البيانات تقنيات تدقيق واسعة .

أهم الدروس املستفادة والنتائج
يسلط هذا التحليل الضوء عىل تنوع العائالت اليمنيه والطرق املختلفة التي يتكيف بها االفراد مع التحديات االقتصادية والكيفيه التي
يتم بها استيعاب االحتياجات اليومية واالسرتاتيجية طويلة األجل .تم تجميع هذه النتائج يف ثالث فئات رئيسية:

 .1الشبكة االجتماعية هي المفتاح:
•تعترب الشبكة األجتامعيه عنرص مهم وحيوي للعائالت يف الحفاظ عىل مستوى قريب للحياة الطبيعية أثناء النزاع ألنه يتيح الوصول إىل الدعم املادي واملايل
والنفيس يف أوقات الحاجة.
•تعتمد الشبكة االجتامعية عىل مجموعة من العوامل ،مبا يف ذلك القرابة االجتامعية ،ورمبا األهم من ذلك ،القرب الجغرايف ،وهذا القرب هو العنرص الرئييس
للدعم االجتامعي ،وأثبتت نتائج البحث انه يعترب اهم من من االنتامء القبيل ،الذي يتم تفعيله فقط ألسباب محددة للغاية مثل الدفاع عن الرشف واألرض.
•هناك عالمات عىل تغري العالقات االجتامعية يف اليمن ،حيث أصبحت االحتفاالت باملناسبات االجتامعية أكرث تواضعا ،والتبعات املالية (مثل مهر العروس)
أصبحت اقل  ،ونسبة الزيارات بني االفراد والعائالت أصبحت اقل كذلك ،أوقات الجلسات املخصصة للقات اقرص .وتعطي العائالت األولوية للروابط االجتامعية
						
التي يجب الحفاظ عليها بناءا ً عىل هذه التغيريات يف التفاعل والنسيج االجتامعي.
			

هل لديك أية أسئلة؟ يرجى االتصال بنا عىل INFO@ACAPS.ORG

•حتى قبل الحرب ،اعتمدت األرس اليمنية عىل مصادر متعددة للدخل .لقد اعتادوا عىل الجمع بني االسرتاتيجيات االقتصادية املختلفة لتمويل حياتهم واحتياجاتهم
العملية واالسرتاتيجية  ،اكتساب أشكال جديدة من مصادر الدخل حسب الحاجة.
•السيولة النقدية ال تدوم طويال يف اليمن .حيث يتم إنفاقها بسهولة أو تفقد قيمتها مع انخفاض قيمة العملة املحليه .ولهذا السبب ،تحتفظ األرس اليمنية برثواتها
محفوظه كأصول وال تباع هذه األصول إال كخيار أخري.
•زيادة املساهمة االقتصادية للمرأة ،عزز هذا التطور املكانة االجتامعي للمرأة وحسن مشاركتها يف صنع القرارعىل مستوى االرسة.
•تغري النظرة العامة للوظائف املرتبطة سابقا باملكانه االجتامعي األقل ،حيث أصبحت اآلن تعترب اعامل مقبولة رافق هذا التغري تأثري سلبي عىل الفئات ذات
املكانة األجتامعيه االقل.

 .3التأقلم مع تغير االستهالك
•تتمثل اسرتاتيجية التكيف الرئيسية واملتعلقة بالطعام والتي يستخدمها اليمنيون يف تقليل تناولهم لألغذية الطازجة (اللحوم والخرضوات والفواكه).
•تلجأ األرس إىل االسوق املوازية للحصول عىل الرضوريات غري الغذائية ،مبا يف ذلك غاز الطهي ،ووقود املركبات ،واألدوية ،واملياه ،والكهرباء ،وترصيف العمالت.

مواضيع تحتاج للمزيد من التحليل
•تحليل فاعلية االستمرار يف االعتامد عىل الشبكة االجتامعية ؟
•التغريات االقتصادية عىل مستوى األرسة
•النضوب املحتمل الحتياطيات األرس من الذهب
•أمناط إنفاق األرس
•انطباعات األرس عن املساعدة اإلنسانية

للوصول إىل التحليل الكامل يرجى زيارة هذا الرابط

