
نشرة البرنامج المشترك
( الصمود الريفي 3 )

البرنامج المشترك لدعم سبل العيش واألمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن
(الصمود الريفي 3 )

اليمــن فــي  المناخــي  والتكيــف  الغذائــي  واألمــن  العيــش  ســبل  صمــود  لدعــم  المشــترك  البرنامــج  يهــدف 
(الصمــود الريفــي 3 ) إلــى تعزيــز صمــود المجتمعــات فــي المحافظــات األكثــر ضعفــًا فــي اليمــن، يدعــم برنامــج الصمــود 
الريفــي 3 إمكانيــة خلــق فــرص ســبل عيــش مســتدامة مــن خــالل تعزيــز األمــن الغذائــي والتوظيــف واســتعادة األصــول 
المجتمعيــة والخدمــات االجتماعيــة األساســية وسالســل القيمــة الزراعيــة والتمكيــن االقتصــادي وكذلــك إمكانيــة 

الوصول إلى الطاقة المتجددة. 

تعزيــــــــــز للبرنامــــــــج:  العـــــــام  الهـــــدف 
قــــــدرة المجتمعــــــــــات علـــــــى الصمـــــــــود 
فــــــي المحافظــــات األكثــــــــر ضعفـــــًا فــي 

اليمن.

إدارة  علــى  المجتمعــات  قــدرة  تحســين  العامــة:  الُمخرجــات 
ــر ضعفــًا  ــة فــي المحافظــات األكث الصدمــات والمخاطــر المحلي

في اليمن.

الُمخــرج 1: تعزيــز إدارة الصمود المؤسســي 
المحلـــــــي والتماســـــــك االجتماعــــــــي فــي 

المجتمعات المتضررة من األزمات. 

تحســـــــــــــين  :1.1 الُمخـــــرج 
قــدرة الهيـــــــاكل المجتمعيــة 
والمؤسســات المحليــة علــى

تعزيز صمود المجتمع.

قــدرة  تعزيــز   :2.1 الُمخــرج 
لحــل  المحليــة  المجتمعــــات 
مالئمـــــة بــأدوات  النزاعــــــات 
ثقافيًا ومراعية لفوارق النوع االجتماعي.

واإلنتاجيــــة  اإلنتـــــــاج  زيـــــادة   :3 الُمخــرج 
المســتدامة للمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة 

في المجتمعات المتضررة من األزمات.

الُمخــرج 1.3: تحســين قــدرات 
المزارعيــن فــي مجــال الزراعــة 

.(CSA) الذكية مناخيًا

قــدرة  تعزيــز   :2.3 المخــرج 
األســر الزراعيــة االكثــر ضعفــا  
علــى تطويــر سالســل القيــم

الزراعية المختلفة.

الُمخــرج 2: توســيع نطــاق وصــول المجتمعــات األكثــر ضعفــا 
إلــى مصـــــادر الطاقــــــة وفــــرص العمـــــــل فــي قطـــــاع الطاقــة 

المتجددة.
الُمخرج 1.2:

المحليــة  للمجتمعــــات  المتاحــة  الفــرص  زيــــادة 
للوصول إلى حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

الُمخرج 2.2:
توســـــيع مقــــــدار القـــــوى العاملــة الماهــرة فــي 

قطاع الطاقة المتجددة.

الُمخــرج 4: تحســــــين فــــــرص الحصــول علــى الغــذاء والدخــل 
للشباب والفئات األخرى المستهدفة.

خلــــق فــرص دخــل لألفــراد األكثــر   :1.4 الُمخــرج 
ضعفا في المجتمعات المحلية.

المخرج 2.4:
علــى  ضعفـــــًا  األكثـــــر  األفـــــراد  قـــــدرات  زيـــــادة 

المشاركة في فرص ريادة األعمال.

المخــرج 3.4: زيــادة قــدرات األفــراد األكثــر ضعفــا 
المهــارات  تنميــة  فــرص  فــي  المشــاركة  علــى 

التقنية والمهنية.
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