
المشاركة من أجل البقاء: التحقیق في دور 
الشبكات االجتماعیة خالل األزمة االنسانیة 

في الیمن
10 شباط، 2022  |  8:00-9:00 صباًحا بالتوقیت الشرقي

         



 اختار اللغة العربیة أو االنجلیزیة: یجب على الجمیع اختیار لغة!•

 

 امأل االستطالع الظاھر على الشاشة أمامك•

•"chat" عّرف عن نفسك باستخدام أداة الدردشة 

مالحظات تذكیریة:

 یرجى كتم صوت المیكروفون إن لم تكن تتكلم•
 یرجى التواصل مع سوزان (Suzanne) أو أمیلي (Emily) باستخدام الدردشة •

إذا واجھت أي مشاكل تقنیة

الترحیب وتعلیمات ھاّمة
• Select English or Arabic: Everyone must select a 

language! 

• Fill out the poll on your screen 

• Introduce yourself in the chat 

Remember:  

• Mute yourself when not speaking 
• Reach out to Suzanne or Emily in the chat for any tech 

support



الدكتورة جیون كم
باحثة أولى، میرسي كور

لجنة الیوم

الدكتورة جیسیكا أندرسن
مستشارة النزاعات 

األولى، مركز المرونة 
التابع للوكالة األمریكیة 

للتنمیة الدولیة

إملي ھندرسن
 مستشارة الشؤون

 اإلنسانیة، وزارة الخارجیة
 وشؤون الكومنولث

والتنمیة

مدیرة النقاش

یزید الجداوي
 زمیل أبحاث، منتدى الیمن

 للسالم ومستشار أبحاث
مستقل



الترحیب•
العرض•

المشاركة من أجل البقاء: التحقیق في دور الشبكات االجتماعیة خالل األزمة االنسانیة في •
الیمن

مناقشة اللجنة•
دروس للیمن والجھات المقدمة للمعونة وتشجیع توطین االستجابة•

فقرة األسئلة واألجوبة•

البرنامج 



المشاركة من أجل البقاء: التحقیق في دور الشبكات 
االجتماعیة خالل األزمة االنسانیة في الیمن



البیانات والمنھجیة
أسئلة البحث:

كیف تعتمد األسر على شبكات الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة للتأقلم والنجاة في ظل األزمة التي طال أمدھا؟•
كیف أثرت تجربة الصراع ونضوب الموارد ووباء كوفید-19 على الترابط االجتماعي وقدرة األسر على •

االعتماد على شبكاتھم؟
كیف تؤثر المساعدة الخارجیة على شبكات الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة؟ •



خالل األزمة اإلنسانیة، تعد شبكات الدعم غیر الرسمیة أساسیة لقدرة الناس 
على التأقلم والنجاة...

لقد تعلم الناس النجاة بالحد األدنى… 
نظام الدعم االجتماعي ھو الشيء الوحید 

الذي یجمع [الناس] مًعا.

عاملة في منظمة غیر حكومیة، -
تعز

ثمة تاریخ طویل من الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة، والتي •
تسبق األزمة الحالیة وتسبق وصول الجھات المقدمة للمعونة

تحشد مجموعة متنوعة من الموارد من خالل شبكات الدعم •
غیر الرسمیة التي تعتبر حاسمة في األزمات - التحویالت 

المالیة من المغتربین أمر أساسي
 أشكال الدعم غیر الملموسة مھمة أیًضا•
الدرجة التي ترتبط بھا األسر واألفراد اجتماعًیا تتأثر بالعدید •

من العوامل بما في ذلك العمر والجنس والطبقة االجتماعیة 
وسبل العیش



ومع ذلك، تتعرض ھذه الشبكات لضغط ھائل نظًرا للتحدیات الجدیدة 
والمتكررة.

في بدایة الصراع، تقاسمت الموارد المادیة بحّریة في غیاب •
المساعدة الخارجیة

أجھد الحرب وتبعات الحرب االقتصادیة وسلسلة الصدمات •
والضغوطات مدى قدرة األسر على حشد الدعم من خالل 

شبكاتھم
أجھد وباء كوفید-19 وتدابیر الصحة العامة المرافقة لھ •

األسر ومواردھا بشكل إضافي



قد تجھد المساعدات الخارجیة (عن غیر قصد) شبكات الدعم غیر 
الرسمیة.

تساعد المعونة على تقلیل الطلب على موارد األسرة وتیسیر •
تقاسم الموارد

مع ذلك، قد تؤدي المعونة عن غیر قصد إلى استثناء األسر •
من شبكات الدعم

تفوت الجھات المقدمة للمعونة الفرص لدمج الشبكات •
اإلجتماعیة بشكل أفضل في برامجھم، نظًرا إلى أن

1) الفھم السیاقي محدود؛
2) معاییر االختیار ضیقة وغیر شفافة؛

3) ثمة استبعاد اجتماعي واستحواذ النخبة من خالل 
لجان المجتمع؛ و

4) معاییر مشاركة الدعم غیر واضحة 



قیاس ومراقبة شبكات الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة1.

تصمیم البرامج واستراتیجیات المشاركة المجتمعیة بطرق تدعم، وال تقوض على 2.
األقل، شبكات الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة

البحث عن الفرص للشراكة الھادفة مع جھود الحمایة االجتماعیة غیر الرسمیة 3.
واالستثمار بھا

إذن ما الذي یمكن أن تفعلھ الجھات المقدمة للمعونة بشكل مختلف؟



مناقشة اللجنة



فقرة األسئلة واألجوبة



تستكشف ھذه السلسلة العناصر األساسیة للمرونة في األزمات الممتدة. ركزت 
المناقشات األخیرة على ھذه المفاھیم:

تحلیل مستمر للسیاق،-
تعزیز منع العنف،-
دعم السوق المحلي واألنظمة االجتماعیة، و-
دور الشبكات االجتماعیة.-

تركز ھذه المناقشات على كیف یمكن تصمیم وتنفیذ استثمارات الوكالة األمریكیة 
للتنمیة بشكل أفضل لحمایة الرفاھیة الحالیة والمستقبلیة في األزمات المتكررة 

والممتدة.

 صفحة معلومات سلسلة النقاشات - تم نسخ الرابط في أداة الدردشة
ترقبوا المزید من النقاشات في ھذه السلسلة لعام 2022!

 :(REAL) فعالیات جائزة تقییم وتحلیل وتعلم المرونة
المرونة في األزمات الممتدة

https://www.fsnnetwork.org/reals-resilience-protracted-crises-discussion-series


Thank You!

شكًرا!




