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 الملخص التنفيذي
 

 من جزء وهو اليمن، مركز وتشغيل تصميم  في به االسترشاد  بهدف  اليمن في الصون لمشهد  تحليال القطري التقييم يقدم

  .المتحدة المملكة من الممول والدعم الموارد  الصون مركز برنامج دعم 

 

  بالفعل الموجودة  والموارد  والمبادرات  الرئيسيين المصلحة أصحاب  عن وكذلك الوطني السياق عن  تفاصيل التقييم ويقدم

 توصيات   ويقدم واالحتياجات، والثغرات  القوة نقاط يحدد  كما. اليمن في والتحرش واإلساءة واالستغالل الصون/ لمعالجة

  .اليمن مركز لتفعيل الفورية والفرص   األولويات  بشأن

 المنهجية 

  للبيانات  المكتبية المراجعة من مزيجا ،2021 الثاني تشرين/ ونوفمبر تموز/يوليو   بين أجري الذي القطري، التقييم ستخدمإ

 مع  الرئيسية المخبرين ومقابالت  ،(FGDs) المجموعة المركزة مناقشات  من وعددا إلكترونيا، إستبيانا و الثانوية،

 ومنظمات  الدولية، الحكومية غير والمنظمات  ،التنسيقيةمجموعات وال المتحدة، األمم ووكاالت  الحكومية، المؤسسات 

 .المدني المجتمع

  اليمن  في السياق

  بيجين عمل  بمنهاج والتزم الطفل، حقوق تفاقيةإو المرأة، ضد  التمييز أشكال جميع على القضاء تفاقيةإ على اليمن صادق

 تزال ال ذلك، ومع. واألمن والسالم والشباب  واألمن والسالم المرأة بشأن 2250و  1325 الدولي األمن مجلس وقرارات 

 مواءمة في ضئيل تقدم سوى يحرز  ولم وتنفيذها، الدولية والمعاهدات  االلتزامات  لهذه االمتثال في خطيرة فجوة هناك

 .الدولية األطر مع الوطنية التشريعات 

 النساء حماية في البالد  واجب  على الدستور، ذلك في بما  اليمن، في المحلية التشريعات  تنص  ذلك، إلى وباإلضافة

  وقانون  الجنائية اإلجراءات  قانون ذلك في بما المواطنين، حقوق تحمي نصوص  على مختلفة قوانين وتنص . واألطفال

 التحديد  وجه على  تشريع يوجد  ال. والفتيات  النساء ضد  العنف بشأن مخصص  أو محدد  تشريع يوجد  ال ذلك، ومع. العقوبات 

  .تخدمهم  الذين األشخاص  أو لصالحها العاملين صون  في المنظمات  واجب   بشأن
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  وغيرهم  والمهمشين واألطفال النساء ضد  التمييز أشكال جميع تحظر جديدة قوانين إلى حاجة هناك الحالي، للسياق ونظرا

 . الضعيفة الفئات  من

 

 والممارسات  والعادات  والمواقف  والمعايير العرفي القانون فإن اليمن، في القائمة واألنظمة القوانين من الرغم على

  ويؤدي. الرجال من شأنا أقل أنهن على غالبا إليهن ينظر اللواتي والفتيات  النساء على سلبا تؤثر البالد  في االجتماعية

 في هاما دورا الشخصية، األحوال قانون مثل للبلد، القانوني اإلطار في الموجود  مبني على النوع اإلجتماعي ال التمييز

  .المرأة على  تؤثر التي االجتماعية والممارسات  والمواقف المعايير

  استجابة المكثفة التدخالت  بسبب  2015 عام منذ  اليمن في النوع اإلجتماعي على  القائم والعنفصون  ال قضايا ارتفعت 

  فقد  اإلنمائية، أو اإلنسانية المنظمات  تسببه  الذي الضرر عن أرقام وجود  عدم  من الرغم وعلى. اإلنسانية واألزمة للحرب 

 سياسات  وضع  اآلن المنظمات  على  ويتعين. التمويل يتلقون الذين الشركاء المنفذين من صون سياسات  المانحون طلب 

  بشكل المتاحة التقني والدعم والموارد  األدوات  ساهمت  وقد . لها والتصدي واالستغالل ساءةاإل  لمنع للحماية داخلية وأدوات 

  الشكاوى وآليات  السلوك قواعد  مدونة مثل المجال، هذا في الداخلية سياساتها بوضع المنظمات  من العديد  التزام في كبير

 .والتدريب 

فما زال  . خاصة بالصون في المنظمات  تدابير لوضع واالستعداد  الكافية التنظيمية القدرةوجود   إلى يؤد   لم وحده هذا أن بيد 

  وممارساتها  إجراءاتها ضمن وبالتالي)  المدني المجتمع منظمات  داخل منتظم غير  الصون بمفهوم المتعلق الفهم ومستوى

  وال) واالجتماعية  القانونية الخدمات  ومقدمي  والمستفيدين المحلية المجتمعات  بين الوعي مستوى إلى باإلضافة ،(التنظيمية

 .غ عن إساءة او إستغالل في حال حدوثها اإلبالعملية  يقوض  مما ،(الحكوميين سيما

 أصحاب المصلحة الرئيسيين 

 المشاكل من العديد  االجتماعي النوع على القائم والعنف  الحماية خدمات  يقدمون  الذين المصلحة أصحاب  يواجه

 اآلمن  الوصول في المستضعفة الفئات  حقوق  لضمان الوطنية القوانين في الثغرات  بسبب  تتفاقم والتي   الميدانية، والصعوبات 

  والقوانين  ،(1994 عام  في العقوبات  قانون صدر المثال، سبيل على)  قديم القانوني اإلطار ان حيث . الخدمات  هذه إلى

 القوانين تقصر عندما  العرفية القوانين استخدام إلى األحيان من كثير في يؤدي  مما وضيقة محدودة تكون  أن إلى تميل

 .التدابير تنفيذ  على  القانون إنفاذ  مؤسسات  الوطنية القوانين تشجع ال ذلك، إلى باإلضافة. المدنية

 قد أشار التقييم إلى: و

أن معظم خدمات اإلبالغ والتحقيق في مجال الحماية أو العنف القائم على النوع االجتماعي في الدولة تقع على عاتق  •

 بما في ذلك أقسام / أقسام الشرطة والخدمات األمنية في وزارة الداخلية.  والسالمة،خدمات األمن 

 سبيل   على)   الحكومية  الفاعلة  الجهات   قبل  من  هي،  كما  واألدوات،  والموارد   واآلليات   الحماية  خدمات   توفير  يتم •

 ، (اليمن  نساء  واتحاد   العدل  ووزارة  العامة  الصحة  ووزارة  الداخلية  ووزارة  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  المثال،

 اإلدماج   وإعادة  واالحالة  المحلية،  والعدالة  اإلحالة  ونظام  القانونية  والمساعدة  السياسات   توفير  عن  المسؤولة

 وكاالت   قبل  من  تقنيًا  ودعمها  تمويلها  يتم   ما   وعادة.  الرعاية  ومؤسسات   المالجئ  على  اإلشراف  وكذلك  االجتماعي،

 .الحكومية الموارد  نقص  بسبب   الدولية الحكومية غير والمنظمات  المتحدة األمم
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 التركيز بسبب   األمان عدم  من وتعاني أقل فتغطيها واالجتماعي النفسي والدعم القانونية المساعدة خدمات  أما  •

  تديرها التي الممولة المشاريع على كليا يعتمد  والوصول  مجانية ليست  الخدمات  هذه معظم. العواصم على

 المدني  المجتمع منظمات 

اللجنة الدائمة  -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  كتل تدعم الجهات الفاعلة الدولية مثل  ذلك،باإلضافة إلى  •

)بما في ذلك مجموعة الحماية والمجموعات الفرعية الخاصة بالعنف القائم على النوع   ة بين الوكاالت المشترك

( منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في مجال  حماية الطفلاالجتماعي و

 YHF حماية حقوق اإلنسان والمرأة والطفل من خالل صندوق اليمن اإلنساني

 

 المتحدة  األمم مفوضية/لليونيسيف  المشتركة القيادة إطار في الجنسيين ساءةواإل االستغالل من الحماية شبكة أنشئت  •

 وثالث   الدولية،  الحكومية   غير  والمنظمات   اليمن،  في  المتحدة  األمم  وكاالت   جميع  الشبكة  وتضم.  الالجئين  لشؤون

عقد المجموعات المركزة معها على علم   التي  المدني  جتمعالم  منظمات   غالبية  تكن  ولم.  المدني  المجتمع  منظمات 

 الشبكة  تركز    حيث ما زال غير فعال ،  هو  المدني  المجتمع  ومنظمات   PSEA  شبكة  بين  التنسيق .  ودراية بعمل الشبكة

 . اآلن حتى المتحدة األمم ووكاالت  الدولية الحكومية غير المنظمات  تمثيل على

 الرئيسية نتائج ال

 مجال في بها خاصة داخلية وإجراءات   سياسات  لديها المدني المجتمع منظمات  معظم أن  إلى القطري التقييم وخلص  

 يتعلق فيما سيما وال كافية، غير  عليها  يعتمدون  التي الصون موارد  أن منهم كثير ويرى. الدولية القوانين إلى تستند   الصون

 الخبراء من ذلك في بما والدعم، الموارد  محدودية األخرى عقبات ال وتشمل. السياق حيث  من  وفعاليتها  مالءمتها بمدى

 أنشطة نفيذ ت مخاطر فإن ذلك، إلى وباإلضافة. المانحين من التمويل  ونقص  معقولة، بتكاليف  والمتخصصين المؤهلين

  جميع اعتبار يمكن  حيث  اليمن شمال  في سيما ال ،الحساسية سياسيا شديدة بيئة في الحرش، اإلساءة واإلستغالل/الصون 

 .سياسيا تدخال  النوع اإلجتماعي والصون على  القائم العنف ب  والمتعلقة الخارج من الممولة المعونة برامج

  :اليمن في الصون ممارسات  تنفيذ  على  تؤثر التالية القضايا أن التقييم ووجد 

  من بالعديد   سلبا والفعالة  اآلمنة الحماية خدمات  على الحصول على  المتضررين السكان قدرة تتأثر: الوصول •

  مستوى لتلبية هشا  صونال جدار يجعل وهذا. وصمة العارو  والتشريد  األمني الوضع مثل والثغرات  العوامل

 .سنوات  سبع استمرت  التي اليمنية الطوارئ حالة عن الناجمة الحماية احتياجات  زيادة  مع خاصة الحماية، مخاطر

  الحوار قيادة في واضح بشكل مفيدة كانت  الحماية من اإلستغالل،اإلساءة والتحرش شبكة أن حين في: التنسيق •

  ضعف بسبب  الصون مجال في المشتركة والسياسات  والتخطيط  التنسيق في ضعف هناك القطاع، داخل حول

 . الشبكة في المدني المجتمع منظمات  تمثيل

 فرق أن حين في المناطق، وبعض  المدن عواصم  على الصون مجال في الخبرة تقتصر:  الصون مجال في الخبرة •

 منظمات  داخل صونال مجال في والخبرة مبني على النوع اإلجتماعيال العنف إلى اإلحالة خدمات  ضمن الحماية

 واإلبالغ للوقاية آليات  وجود   عدم يعني وهذا. المحافظات  مناطق من العديد  في  تماما غائبة المدني المجتمع

 .الخدمات  على الحصول على المستهدفة الفئات  قدرة عدم  وبالتالي واالستجابة،

 حقوقها  بشأن المحلية المجتمعات  بين والمعلومات   الوعي  في نقص  هناك تغطية، وجود  لعدم نتيجة:  الوعي زيادة •

 .لها المتاحة والخدمات  المنظمات  التعرض للضرر من  عدم في

 من العديد  ويخشى. بصراحة التحدث  من الناجين والتقاليد   والمعايير العادات  تمنع ما غالبا: الوصمة او العار •

 . االجتماعي والنبذ  الوصم  من دورة إلى علنا التحدث  يؤدي أن من الضحايا

. بالموضوع  الصلة وثيق أمر الضعيفة  الفئات  حقوق لحماية الحالي القانوني اإلطار كفاية عدم إن: القانوني اإلطار •

 و المشاكل من العديد صون ال مجال في المتخصصة والمنظمات  للوكاالت  الميدانية الخبرة تبرز المثال، سبيل على
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  يستجيب   ال القانوني اإلطار ألن وذلك. الجماعات  هذه حقوق  لضمان بالتشريعات  المتعلقة المتعددة والصعوبات 

 . للحماية الكافي بالقدر

 وفقا  اإلجتماعي النوع على المبني العنف عن متزايدة تقارير هناك: اإلجتماعيمبني على النوع ال العنف انتهاكات •

  ومن. اليمن في واسع مستوى على تعمل  التي الحماية وأنشطة لبرامج السنوية التقارير في الواردة للمؤشرات 

 . مناسبة استجابة وجود  عدم مع الصون قضايا انتشار من المشكالت  هذه تزيد  أن المرجح

  قطاع في العاملة المدني المجتمع ومنظمات   حكومية حكومية غير  منظمة 42  من بيانات  الدراسة جمعت 

  السياقات  في الدولية المعايير تطبيق هي المحددة األولويات  أهم وكانت .  اليمن في واإلنمائية  اإلنسانية المساعدات 

 سياسات  ووضع الصون، أجل من التنظيمية الثقافة وتغيير  المحلية، السياقات  في صونال مخاطر وتحديد  المحلية،

  .لصونها ودعمهم الشركاء صون في البشرية الموارد  ودور الصون،

 لتوصياتا

الحماية من اإلستغالل  شبكات  في بفعالية  المدني المجتمع منظمات  تشارك ال. المقترحة الرئيسية المستهدفة المجموعات

 األقل النشطة المدني المجتمع منظمات  اليمن مركز يستهدف  بأن  يوصى لذلك، . الممارسة مجتمعات  أو الصون/واإلساءة  

  تنظيمية قدرة لتطوير الالزمة بالموارد  تزويدها خالل من البالد  أنحاء جميع في المفعول سارية تصاريح لديها التي موارد 

 .تخدمها التي والمجتمعات  منظماتها داخل لحماية مستدامة

 

  المجتمع منظمات  في ضباط إرتباط ومسؤولي الصون يدعم أن اليمن لمركز وينبغي  :للمركز الرئيسية  الوطنية األولويات

 وأدوات  موارد  بشأن المعرفية الفجوة تضييق أجل من الحماية من اإلستغالل، واإلساءة شبكة في للمشاركة المدني

 المحور تنظر قد . القدرات  وتنمية التعلم وتعزيز والدولية المحلية الفاعلة الجهات  بين اإلستغالل،اإلساءة والتحرش /الصون 

 .المهمة هذه لتنفيذ  مقدمي خدمة محليين مع الشراكة في أيضا

  إجراء خالل  من صونبال يتعلق فيما األخرى البلدان خبرات  من  االستفادة اليمن لمركز وينبغي  ز:للمرك اإلقليمي التركيز

 لمنظمات  ينبغي وبالمثل،. وأفريقيا  أفريقيا وشمال  األوسط الشرق في األخرى المراكز مع ة اإلقليمي ات والتدريب البحوث 

 مكتب  مع التنسيق إلى باإلضافة. لتنسيق الصون/اإلستغالل، اإلساءة والتحرش تمرينا تجري  أن المدربة المدني المجتمع

 البرامج إلى الوصول لضمان له مقرا األردن من يتخذ  الذي اليمن (FCDO) والتنمية البريطاني الخارجي الكومنولث 

 .معهم والتأثير FCDO من الممولين والشركاء

  المجتمع منظمات  قدرات  بناء في اليمن مركز ينظر  أن ينبغي. (عال مستوى على) القدرات لبناء الرئيسية األنشطة تحديد

 والتحرش  اإلساءة اإلستغالل، الصون/ إجراءاتها لتعزيزاإلستغالل، اإلساءة والتحرش /الصون  معايير على المدني

 :يلي ما على المدني المجتمع لمنظمات  القدرات  لبناء متقدم برنامج يركز  أن ينبغي.  لها واالستجابة

 الصون  بشأن  والفهم العامة المعرفة زيادة •

 الصون  مجال في والثقافة القيادة تعزيز •

 وإدارة التوظيف وتحديدا البشرية، الموارد  في صونال لدمج  المدني المجتمع منظمات  ومهارات  معارف تعزيز •

  المتطوعين

  الشراكات  من خالل لصوناتفعيل   على القدرة زيادة •

  وتقييمها ورصدها وتقديمها  اآلمنة والبحوث  البرامج  تصميم على المدني المجتمع  منظمات  قدرة زيادة •
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 خالل من اإلنترنت  على بأنشطة القيام ذلك يشمل أن ويمكن  متعدد األساليب  تعليميا نهجا ينشر أن اليمن لمركز ينبغي

  الرسائل ونشر اإلنترنت، عبر واالجتماعات  اإلنترنت، عبر والندوات  اإللكتروني، التعلم ذلك في بما الويب، صفحة

 ببعض  للقيام فرص  عن تبحث  أن أيضا لها وينبغي. االجتماعي التواصل ووسائل CSO شبكات  مواقع خالل من الحاسمة

مختلط  نهج  من التوجيه، مثل الخيارات، بعض  تستفيد  وقد . المستديرة والموائد  الثنائية االجتماعات  مثل المباشرة األنشطة

  .أيضا

 إلكترونيا بريدا أرسل أو  اليمن لمركز الوطني بالمساعد  اتصل الكامل، القطري التقييم تقرير  على للحصول

info@safeguardingsupporthub.org  

 

 


