
دليل مصغر للتمكين االقتصادي
في المساحات اآلمنة



الو�سع القت�سادي ال�س��ائد يف غاية ال�سعوبة حاليًا يف كافة املحافظات, الأمر الذي ينعك���س وب�س��كل مبا�س��ر على م�س��توى حياة الفرد والأ�س��رة, 
ناهي��ك ع��ن حال��ة الن��زوح امل�س��تمرة الت��ي اجتاح��ت العدي��د م��ن املحافظ��ات.. كل ذلك اأدى وب�س��كل ملح��وظ اإىل ات�س��اع الفجوات املجتمعية, وات�س��اع 
دائ��رة املخاط��ر والت��ي ميك��ن اأن تواج��ه الن�س��اء, وبرزت �س��لوكيات خاطئة �سد الن�س��اء يف اأ�س��كال متع��ددٍة, بالإ�سافة اإىل ذلك حال��ة الفقر املتزايدة 

بفعل عدم ال�س��تقرار مما اأدى اإىل حتمل الن�س��اء م�س��وؤولية اإعالة الأ�س��ر واأعبائهن.
لع��ل م��ا �س��بق يجع��ل الن�س��اء يف حال��ة م��ن ال�سع��ف والتعر���س لال�س��تغالل؛ نتيج��ة لتفاق��م الظ��روف وثقاف��ة النظ��رة ال�س��لبية اأو الدوني��ة نحو الن�س��اء؛ 
لذلك فاإن معاناة الن�ساء تت�سع لت�سمل الأطفال والأ�سر الالتي يعولنهن, مما يخلق تاأثريًا �سلبيًا يف اجلوانب ال�سحية والتعليمية والجتماعية وغريها.

وا�س��تجابة لهذا الو�سع فقد قام احتاد ن�س��اء اليمن باإن�س��اء العديد من امل�س��احات الآمنة على م�س��توى املحافظات واملديريات؛ لتقدمي عدد من 
اخلدمات للن�س��اء الالئي تعر�سن حلوادث و�س��لوكيات �س��يئة ناجتة للو�سع الراهن وامل�سنفة �سمن الأمناط ال�س��تة املتعارف عليها, اأو تلك الن�س��اء 
امل�ست�سعفات يف املجتمع, وهذا التدخل على املدى البعيد والقريب �سيعمل على تخفيف حجم املعاناة املجتمعية جراء تفاقم هذه الظاهرة, ويعمل 

على اإعادة الأمل لكثري من الن�ساء والأ�سر الالئي يواجهن �سعوبات وحتديات جمة.

خلفيـــــــــــــــــــة



ي�س��مل الدلي��ل الإط��ار النظ��ري والإجرائ��ي لعملي��ة التمك��ن القت�س��ادي الت��ي يقدمه��ا احت��اد ن�س��اء اليم��ن للفئ��ة امل�س��تهدفة يف م�س��روع »توف��ري �س��بل 
العي�س والتمكن القت�سادي« حتت �سعار »اأمني.. م�ستقبلنا« والذي ُينفذ �سمن اأن�سطة امل�ساحات الآمنة يف العديد من املحافظات, وهو ما ميكن اأن 

ي�س��اعد الن�س��اء عل��ى تخط��ي ال�سعوب��ات القت�سادي��ة ال�سعبة التي ب�س��ببها قد يتعر�سن لالإيذاء اأو لأي مظه��ر من مظاهر النتهاك. 
يو�س��ح ه��ذا الدلي��ل اجلوان��ب النظري��ة للتمك��ن القت�س��ادي ويركز على اخلطوات والإج��راءات الالزمة لتنظيم عملية التمك��ن القت�سادي للفئات 
امل�س��تهدفة م��ن الن�س��اء به��دف تغي��ري حياته��ن اإىل الأف�س��ل, م��ن خ��الل الدع��م القت�س��ادي, ودعمه��ن ب��اأدوات ومتطلب��ات متكنهن من البدء يف ت�س��يري 
احل��رف الت��ي تدرب��ن عليه��ا كم�س��روعات �سغ��رية ت��در عليه��ن دخ��ال ي�س��اعدهن عل��ى مواجهة متطلبات العي���س والتخل���س من تاأثريات ح��الت ال�سعف 

والإيذاء ال��ذي تعر�سن له.

هــــــــــــذا الدليــــــــــــل



• تنظي��م عملي��ة التمك��ن القت�س��ادي املوجه��ة للن�س��اء الالتي تعر�سن لالإيذاء اأو امل�س��ت�سعفات �سمن احلالت امل�س��تهدفة يف امل�س��احات الآمنة, 
ووفق معايري ال�ستهداف.

• م�ساندة القائمن على ُمَكِون التمكن القت�سادي يف تنفيذه واإدارته بطريقة معيارية وُكْفوؤَة. 

 • احتاد ن�ساء اليمن.
 • فروع احتاد ن�ساء اليمن يف املحافظات.

 • فريق امل�سروع.

عل��ى  الآمن��ة  امل�س��احات  وف��رق  مدي��رات   • 
واملديري��ات. املحافظ��ات  م�س��توى 

 • منظم��ات املجتم��ع امل��دين املهتم��ة بالتمك��ن 

القت�سادي وم�ساعدة الن�ساء امل�ست�سعفات.
 • املدربون, واملدرباُت.

الهدف من الدليل

ملن هذا الدليل؟



ه��و عب��ارة ع��ن دع��م عين��ي يقدم��ه احت��اد ن�س��اء اليم��ن, ويتمثل يف دع��م احلالة امل�س��تهدفة ب )م�س��ريات عينية( ذات عالق��ة باملهنة اأو 
الن�س��اط القت�س��ادي/ التج��اري/ النتاج��ي ال��ذي �ستمار�س��ه احلالة امل�س��تهدفة ف��ور الدعم, وت�سرف م�س��ريات التمكن القت�س��ادي وفقًا للنظام 

واملعايري الذي ت�سمنه هذا الدليل, ووفقًا لالأنظمة املالية املعتمدة واملتبعة لدى احتاد ن�س��اء اليمن.
نق�س��د باأن�س��طة التدري��ب الإنتاجي��ة: ه��ي تل��ك الأن�س��طة الت��ي ت�س��اعد الن�س��اء عل��ى احل�س��ول عل��ى مهن وم�س��اريع �سغرية منتج��ة, ويتم 
تدريبه��ن عل��ى ح��رف ومه��ارات معين��ة ذات عالق��ة بالحتي��اج يف ال�س��ياق املحل��ي, لتتحول الن�س��اء اإىل عنا�سر منتجة ذات مه��ارات حرفية ومهنية.

عل��ى القائم��ن عل��ى امل�ص��احة االآمن��ة وقب��ل اأن يق��رروا نوعي��ة اأن�ص��طة التمك��ن االقت�ص��ادي والتدريب��ات ذات العالق��ة اأن يبن��وا ه��ذا 
االختي��ار عل��ى جمموع��ة م��ن املقوم��ات اأهمها:

 • احتياج ال�سوق ملنتجات هذه احلرفة اأو احلرف.
 • توفر املدخالت لهذه املهن و�سهولة احل�سول عليها.

 • تنا�سب هذه املهن مع قدرات الن�ساء واإمكانياتهن.

 • توفر املدربن واملدربات.
 • اأن تكون �سمن الإمكانات املتاحة ملكون التمكن القت�سادي.

 • التوافق مع قيم املجتمع وعاداته.

مفهوم التمكني االقت�صادي 



احل��الت الت��ي يت��م ا�س��تهدافها يف التمك��ن القت�س��ادي يج��ب اأن تنطب��ق عليه��ا جمموع��ة م��ن املعاي��ري املتعلق��ة بن��وع احل��الت, وتو�س��ح القائم��ة 
اأدناه جمموعة من املعايري, واأمام كل معيار توجد درجة حمددة تربز اأهمية املعيار, جمموع درجات املعايري = 100, وعند املفا�سلة بن احلالت 
امل�ستهدفة يتم اختيار احلالت احلا�سلة على الدرجة الأعلى, وبطبيعة احلال فاإن احلالة احلائزة على الدرجة الأعلى �ستكون هي الأكرث احتياجًا, 

م��ع التاأكي��د عل��ى اأن معي��ار رق��م )1( اخلا���س بو�سع احلالة هو املعيار الأ�سا�س��ي يف املفا�سلة. وميكن حتديد املعايري على النحو التايل:

احلاالت امل�صتهدفة
يخ�س�س التمكن القت�سادي للن�س��اء الالتي تعر�سن لالإيذاء اأو تلك احلالت التي ميكن و�سفها باحلالت امل�س��ت�سعفة, والتي �س��يتم اختيارها 

وفق املعايري الواردة يف هذا الدليل, واإجماَل ميكن �س��رد احلالت امل�س��تهدفة يف القائمة التالية:
•  احلالت التي تعر�سن لالإيذاء الأ�سري مبختلف اأمناطه.

• الن�ساء املعيالت لأ�سر وامل�ست�سعفات من املجتمع امل�سيف.• الن�ساء النازحات.

معايري اختيار احلاالت امل�صتهدفة



الدرجةاملعيـــــــــــــــــــــــــــــاررقم املعيار
30اأن تكون املراأة هي العائل لأ�سرتها وتكون فقرية )معدمة اقت�ساديًا(

25امتالك املراأة القدرة على اإيجاد فكرة امل�سروع, وامتالك القدرة على اإدارة امل�سروع اأو ت�سيريه لي�سبح ناجحًا. )امتالك قدرات ومهارات وا�سحة ولو ن�سبيًا(

10اأن تكون املراأة نازحة

10تعر�ست لالإيذاء الأ�سري )على الأقل واحد من الأمناط(

عدد اأفراد الأ�سرة التي تعولها املراأة. )ل يوجد= �سفر, من فرد اإىل 2 اأفراد= من الدرجة 1 اىل 2 درجة, من 3 افراد اإىل 7 اأفراد= من الدرجة 3 اىل 4, من 8 اأفراد 
5وما فوق= الدرجة 5(

حالة ونوع امل�سكن. )بال م�سكن= 10, م�سكن موؤقت= من 9 اىل 7, م�سكن مهرئ اأو زجني اأو �سبه تالف= من 6 اإىل 4, م�سكن قدمي ولكنه �سالح= من 3 اإىل 2, 
10م�سكن �سالح= 1(

5نوع البيئة املحيطة بامل�ستهدفة )التمكن يقويها على بيئة الإيذاء(

5اأرملة اأو مطلقة



احلاالت التي يتم ا�صتهدافها يف التمكني االقت�صادي يجب اأن تنطبق عليها اال�صرتاطات التالية: 
 • حتقق الدرجة املوؤهلة ح�سب املعايري الواردة يف هذا الدليل كنتيجة للمفا�سلة بن املتقدمات اأو امل�ستهدفات يف التدريب.

 • اأن تكون احلالة قد ح�سرت التدريب املهني الذي نفذته امل�ساحة الآمنة وح�سلت على تو�سية من املدرب او املدربة حول توفر اللتزام والدافع كتقييم اأثناء التدريب.
 • توفر بطاقة تعريفيه اأيا كانت, �سخ�سية, انتخابية.

 • ا�ستالم احلالة مل�ساعدة التمكن بنف�سها.

التمك��ن القت�س��ادي خم�س���س لدع��م احل��الت الت��ي وردت يف فق��رة »احل��الت امل�س��تهدفة« بغر���س ال�س��تعانة بها لتح�س��ن و�سع احلال��ة وحمايتها, 
ووفق��ًا لتحق��ق املعاي��ري املذك��ورة يف فق��رة »معايري احلالت امل�س��تهدفة«, وفيما يلي و�سفًا لنط��اق التمكن القت�سادي, كما يلي:

تاأ�سي�س امل�سروعات الإنتاجية ال�سغرية التي ميكن اأن تديرها الن�ساء وفق املربرات الواردة يف فقرة املفهوم, والتي بناًء عليها مت حتديد نوعية املهن اأو التدريبات.

ا�صرتاطات ا�صتالم التمكني االقت�صادي

نطاق ا�صتخدام م�صاعدة التمكني االقت�صادي



 • ا�ستقبال احلالت وفرزها.
 • اختيار الفئة امل�ستهدفة للتدريب.
 • التقييم الأويل يف نهاية التدريب.

 • الزيارة امليدانية مل�سوؤولة املتابعة والتقييم لإجراء التقييم النهائي وتطبيق املعايري.
 • تعبئة ا�ستمارة الطلب.

 • رفع الأ�سماء اإىل اإدارة امل�سروع واحل�سول على املوافقة.
 • ال�سراء وتزويد احلالت امل�ستهدفة بالأدوات.

 • البدء بتاأ�سي�س واإدارة امل�سروعات ال�سغرية مع املتابعة امل�ستمرة.
 • التقييم وقيا�س الأثر.

خطوات تقدمي التمكني االقت�صادي



امل�صاحات االآمنة التابعة الحتاد ن�صاء اليمن ت�صتهدف الفئات التالية:
 • الن�ساء والفتيات النازحات.

 • الن�ساء امل�ست�سعفات والفتيات فوق 14 �سنة من املجتمع امل�سيف.
 • الن�ساء والفتيات الالتي تعر�سن لالإيذاء الأ�سري.

 • الأطفال امل�ساحبن لأمهاتهم من الفئات امل�ستهدفة املذكورة.

 • الدعم النف�سي الأويل والإر�ساد النف�سي.
• الإحالة.     • التمكن القت�سادي. • خدمات التدريب.      • خدمات التوعية. 

الفئات امل�صتهدفة لبقية االأن�صطة يف امل�صاحات االآمنة ونوع االأن�صطة املقدمة

االأن�صطة املقدمة من امل�صاحات االآمنة هي:


