
تدخ�ت النوع ا�جت�عي

 حقائق وأرقام

٢٠٢١م: إنجازات الربع الثالث

يهدف برنامج ا�مم ا�تحدة ا��ا� � اليمن إ� ض�ن 

مراعاة النوع ا�جت�عي � تصميم، تنفيذ، رصد وتقييم 

جميع أنشطة ا�شاريع.

برنامج سيادة القانون
يهــدف  إ� تحــس¨ الوصــول إ� خدمــات العدالــة وا�مــن مــن خ¦ل تعزيز جــودة الخدمات 

وجعلهــا أك¶ موثوقيــة وبالتــا´ تــوف² ح�يــة أك° للمواطــن¨، ¬ــا � ذلك الخدمــات ا�قدمة 

� مراكز ال¹طة، السجون وغ²ها من الجهات الفاعلة ا�حلية � مجال العدالة.

١٤٠من أفراد ال¹طة النسائية
تم تدريبهن ع« تعزيز الح�ية وا�من

٢٢٠

١٣٠
تم تزويدهن ¬عدات الح�ية 

الشخصية من كوفيد-١٩: 

معق�ت وأقنعة

تم اختيارهن للمشاركة � اجت�عات تنسيقية 

ع« مستوى ا�حافظات حول تدخ¦ت ا�ستجابة 

لجائحة كوفيد-١٩

٥

٦٠
Ãحالة تم إحالتهن لتقديم الدعم القانو

مرفق دعم الس¦م
يســهم � حشــد الدعــم الشــامل لعمليــة الس¦م مــن خ¦ل العمــل ع« تحس¨ جــودة حياة 

ا�واطــن اليمنــي. يتــم هــذا ع° تقديــم بدائــل للنــزاع م� يزيــد مــن العزÅة ا�حليــة �ح¦ل 

الــس¦م، يعــزز الثقــة ويشــجع جميــع ا�طــراف ع« ا�شــاركة الكاملــة � عمليــة الــس¦م 

ا�دعومة من ا�بعوث ا�ممي.

شاركوا � حوارات مجتمعية مع 

السلطات ا�حلية

أعضاء من مجموعة الح�ية 

ا�جتمعية شاركوا � ورش عمل حول 

ح�ية ا�واطن¨

١٨٠ ٥٢٠٣٠ ٣٠

١٥ ٣٠١,٤٢٠ ٢,٠٤٠
شاركوا � اجت�عات ع« 

مستوى ا�حافظات

شاركوا � منتديات مجتمعية

رجال

٤٠٪نساء ٪٦٠

شاركوا � مراجعة وتعديل مسودة الدليل الوطني للمدارس  

اÏمنة وا�واد التدريبية لض�ن دمج وجهات النظر واÏراء 

ا�ختلفة سواًء � الش�ل أو الجنوب

م¹وع ا�ستجابة الطارئة 

لÒزمة � اليمن
يدعم التحفيز ا�قتصادي ع« هيئة تدخ¦ت النقد مقابل العمل واسعة النطاق، الدعم للمشاريع 

الصغ²ة وا�ص¦حات – التي تعتمد ع« الع�لة – لÒصول ا�جت�عية وا�قتصادية وبهذا تستفيد 

ا�جتمعات ا�حلية ا�تØرة � جميع أرجاء اليمن.

٧٥٠ ١,٩٣٠
استفادوا من خدمات النقد 

مقابل العمل

استفادوا من خدمات النقد 

مقابل التغذية

١٢,٠٤٠

٥٥ ٦٠
تم تزويدهم بخدمات الدعم للمشاريع 

ا�توسطة والصغ²ة

برنامج دعم سبل العيش وا�من الغذا� � اليمن 

(الصمود الريفي ٢)

من ضمنها

يســاهم  � التقليــل من أوجــه الضعف ودعم صمــود ا�جتمعات 

ا�تأثــرة بالنــزاع � اليمــن ع° تــوف² خدمــات مســتدامة لُســبُل 

العيش وتعزيز الوصول إ� الخدمات ا�ساسية.

أßة٤,٦٦٠

١,١٧٠
أßة تعيلها نساء

تم تزويدها ¬صابيح متنقلة تعمل 

بالطاقة الشمسية

م¹وع نزع ا�لغام الطارئ
يعمــل ع«  تقليــل خطــر حــدوث كــوارث وتؤهــل ا�جتمعــات للتكيّــف مع الوجود الســلبي 

للمتفجــرات ع° التوعيــة ¬خاطــر ا�لغــام، تقديــم الدعــم للنــاج¨، عمل ا�ســوحات لتحديد 

مواقع ا�جسام ا�تفجرة وإزالتها بالتعاون مع جهات إزالة ا�لغام ا�حلية.

تم تدريبهم حول أفضل ا��رسات للتعامل 

مع ا�جهزة ا�نفجرة ا�رتجلة � ا�ك¦

٣١٠

إنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صيادي ا�س�ك 

من أرباب ا�ß � محافظتي عدن وحØموت

يســاهم � بنــاء قــدرات صيــادي ا�س�ك هــو تعزيز قــدرة مجتمعات الصيــد اليمنية ع« 

الصمــود والتكيّــف مــع تــأث²ات الوضــع غ² ا�ســتقر وæــك¨ التعــا� وإعــادة بنــاء الحيــاة 

لßÒ ا�ك¶ تØراً.

عدن

حØموت
٪٥٠٪٥٠ ٩٠٠

تم تدريبهم حول ا�هارات التقنية ومهارات بناء القدرات الذاتية عن القوارب، 

(GPS) ا�حركات، صيانة شباك الصيد، واستخدام أجهزة تحديد ا�واقع

تم تدريبها حول صناعة 

منتجات سعف النخيل

٩٠٠١٠٠

٩٠٠١٠٠

٩٠٠١٠٠
تم تدريبهم حول إدارة ا�ع�ل وا�هارات 

ا�عيشية �ساعدتهم � إنشاء مشاريعهم الخاصة

تم توعيتهم � جلسات حول كوفيد-١٩

تم تزويدهم ¬عدات الح�ية من كوفيد-١٩

٢٠٠٥٠
تم تزويدهم ¬نح مالية

م¹وع مرفق التمويل العاجل
يهــدف  إ� دعــم مجابهــة ا�جتمعــات للصدمــات والكــوارث � اليمــن، وع« وجه الخصوص 

ح�ية ا�جتمعات الفق²ة والضعيفة من تفاقم الصدمات � ظل جائحة كوفيد-١٩.

٢ ٣
قاموا بإنشاء هيئة إدارية للم¹وع � 

محافظة سيئون

١,٢٣٠
متقدم لتدريب بناء مهارات إدارة ا�ع�ل 

(سيتم عقدها � الربع ا�خ² من العام)

١٠٪ من النساء

م¹وع بناء سبل العيش القادرة ع« التكيّف وتحس¨ 

خدمات الح�ية للمجتمعات ا�تأثرة بالêاع � عدن ولحج

يساهم � الحد من أوجه الضعف ا�جت�عية وا�قتصادية ا�ëتبة ع« النزاع للمجتمعات ا�تأثرة 

بكوفيد-١٩ ¬ا يتعلق بنقص الدخل للخدمات ا�الية وæويل ا�شاريع.

٥٠٠ ٥٠٠٥٠٠ ٥٠٠

٥٠٠ ٥٠٠

٥٠٠ ٥٠٠

تم تدريبهم حول بناء ا�هارات الذاتية 

وإدارة ا�ع�ل

æت توعيتهم حول كوفيد-١٩، 

ك� استفادوا من معدات الح�ية 

الشخصية التي تم توزيعها

عملوا ع« تقديم جلسات للدعم 

النفî ا�جت�عي

استفادوا من ا�نح ا�الية �نشاء 

مشاريع صغ²ة

WWW.UNDP.ORG/YEMEN@UNDPYEMEN

٨٠ ١٩٠١,١٠٠ ١,٤٠٠ ١٨٠ ٣٢٠
تم تدريبهم حول 

ا�هارات ا�هنية

تم منحهم مبالغ مالية 

عينية

æت توعيتهم حول كوفيد-١٩

م¹وع تدريب ودعم ا�هارات ا�هنية والتجارية 
يعمــل ع« æك¨ شــباب الريف وإكســابهم ا�هــارات ا�هنية والتقنيــة والتجارية، وتعزيز 

ثقافــة ريــادة ا�ع�ل لديهــم لتعزيــز فرصهــم الوظيفيــة ومشــاركتهم البنــاءة � أنشــطة 

.ðا�نعاش ا�قتصادي وا�ح

أك¶ من

تم تثقيفهم حول مخاطر ا�جسام ا�تفجرّة
(من ضمنهم ٧٦,٤١٥ فناة)

٣١٠,٠٠٠ ٣٣٠,٠٠٠

 ñراÒاستفادوا من مسوحات وتطه² ل
من ا�لغام

(من ضمنهم ٤٧,٩٠٠ فتاة)

٢٠٥,٠٠٠ ٢١٤,٠٠٠

https://www.undp.org/yemen
https://www.instagram.com/undpyemen/?hl=en
https://www.youtube.com/user/UNDPYemen
https://www.facebook.com/UNDPYEMEN/
https://twitter.com/UNDPYemen



