
التقييم القطري

مركز اليمن

التابع لمركز موارد والدعم للشرق االوسط وشمال أفريقيا



خلفية التقييم والمنهجية

م وتشغيل مركز يقدم التقييم القطري تحليال لمشهد الصون في اليمن بهدف االسترشاد به في تصمي

.  اليمن

:  ما يليوشملت المنهجيات. وجمعت المعلومات المتعلقة بالتقييم باستخدام نهج متعدد األساليب

مراجعة مكتبية 1.

استطالع على االنترنت 2.

( (KIIsمقابالت المخبرين الرئيسية 3.

( (FGDsمناقشات مجموعات التركيز 4.

والحد األدنى وتشمل القيود صغر حجم العينة، والمستجيبين من خارج الفئة المستهدفة ذات األولوية،

.من البيانات النوعية



الصون /نسيين تشمل القوانين والتشريعات الوطنية التي تؤثر على اإلستغالل، اإلساءة والتحرش الج

: في اليمن ما يلي

نفيذها صادق اليمن على بعض االتفاقيات وااللتزامات الدولية، إال أن هناك فجوة خطيرة في ت•

يز ضد ويشمل ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمي. والمواءمة مع التشريعات الوطنية

و 1325المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، ومنهاج عمل بيجين، وقرارات مجلس األمن الدولي 

بشأن المرأة والسالم واألمن والشباب، والسالم واألمن2250

.ال يوجد تشريع محدد بشأن العنف ضد النساء والفتيات أو واجب المنظمات في الصون•

وتقدم خدمات الحماية ومواردها من قبل الجهات الفاعلة الحكومية ، وتمولها وتدعمها عادة •

.وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية 

السياق في اليمن



:كشف التقييم عن التحديات التي تواجه الحماية في اليمن

النتائج الرئيسية

الوصول للخدمات

التنسيق 

الخبرة في مجال الصون

عامل الوعي
الوصمة او الرفض 

اإلجتماعي 

اإلطار القانوني 

إنتهاكات العنف القائم على

النوع اإلجتماعي



:  وحددت الدراسة المواضيع التالية ذات األولوية القصوى

زيادة المعرفة العامة والفهم بشأن الصون•

تعزيز القيادة والثقافة في مجال الصون•

تعزيز معارف ومهارات منظمات المجتمع المدني لدمج الصون في الموارد •

البشرية 

زيادة القدرة على الحماية بفعالية في الشراكات•

ييمهازيادة قدرة المؤسسات على تصميم البرامج والبحوث اآلمنة ورصدها وتق•

النتائج الرئيسية



أهم التوصيات

األساليبالمتعددالنهج

ني والندوات صفحة اإللكترونية، بما في ذلك التعلم اإللكترو: على اإلنترنت
الل عبر اإلنترنت واالجتماعات عبر اإلنترنت ونشر الرسائل الهامة من خ

ووسائل التواصل االجتماعي CSOمواقع شبكات 

مثل االجتماعات الثنائية والموائد المستديرة: وجها لوجه



أهم التوصيات

اريح استهداف منظمات المجتمع المدني النشطة األقل موارد التي لديها تص•
ظيمية سارية المفعول من خالل تزويدها بالموارد الالزمة لتطوير قدرة تن

مستدامة

المجموعة الرئيسية 

المستهدفة

ة في دعم ضباط اإلرتباط الصون في  منظمات المجتمع المدني للمشارك•
ة المعرفية شبكة الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين وتضييق الفجو

األولويات الوطنية للمركزبين الجهات الفاعلة المحلية والدولية 

ل االستفادة من الخبرة في مجال الصون لدى البلدان األخرى من خال•
ريقياإجراء بحوث وتدريبات إقليمية مع مركز الشرق األوسط وشمال أف

التركيز اإلقليمي للمركز



!شكرا لك
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مركز الموارد والدعم 

رانيا الجابري، منسق وطني لمركز اليمن

ranya.al-jaberi@rshub.org.ukالبريد اإلكتروني:

تفضل بزيارة موقع مركز الشرق األوسط

:وشمال أفريقيا

mena.safeguardingsupporthub.org 

mailto:ranya.al-jaberi@rshub.org.uk
https://safeguardingsupporthub.org/

