
تدخالت النوع االجتامعي

حقائق وأرقام

اإلنجازات السنوية للعام 2021م



150امرأة و 52 رجل من الذين تعرضوا لحاالت 
عنف قائم عىل النوع االجتامعي أُحيلوا إىل الجهات املناسبة

الربامج
يهدف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن إىل ضامن التصميم والتنفيذ املراعي للنوع االجتامعي والرصد 

والتقييم يف جميع أنشطة املشاريع.

1. برنامج سيادة القانون
يساعد الربنامج يف تحسني الوصول إىل العدالة واألمن من خالل تقديم خدمات أقوى،وخدمات أكرث موثوقية 

وحامية أكرب - مبا يف ذلك الرشطة والسجون وغريها من الجهات املحلية الفاعلة يف مجال العدالة.

 النتائج: مرشوع تعزيز األمن والحامية عىل املستوى املحيل يف اليمن، عدن وحرضموت

مخرجات النشاط 1: تعزيز الوعي بسالمة املجتمع، مبا يف ذلك التوعية مخاطر العبوات الناسفة، بإسلوب يراعي الفوارق 

بني الجنسني والعمر، ويشمل جميع املستضعفني

مخرجات النشاط 2: تعزيز التفاعل بني أفراد السلطات املحلية )مبا يف ذلك الجهات الفاعلة األمنية( وأفراد املجتمع املحيل
750 امرأة استفادت من الحملة اإلعالمية 

ملجابهة كوفيد-19، مبا فيها الفالشات وامللصقات

220من أصحاب املصلحة املعنيني تم تدريبهم، مبن فيهم 200 
رشطية و 20 سلطة محلية، ومقدمي خدمات، حول العنف القائم عىل 

النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان وذلك من أجل تحسني االستجابة للعنف 

القائم عىل نوع االجتامعي

200امرأة و611 من موظفي األمن استفادوا من 
توزيع 5,000 صنف من معدات الوقاية الشخصية

200رشطية تم متكينهن من القيام مبعالجة قضايا متعلقة بالعنف 
القائم عىل النوع االجتامعي بشكل إيجايب خالل أزمة كوفيد-19

20 من أصحاب املصلحة النساء وقنوات اعالمية 
سيشاركن يف اإلجراء التشغييل املوحد

10 نساء و6 مسؤولني حكوميني تم تدريبهم
)وزارة الداخلية، وزارة الشئون االجتامعية والعمل، ووزارة الصحة(

20 امرأة من القيادات النسائية تم متكينهمن يف
التواصل واتخاذ القرارات

)الرشطة والصحة العامة وسلطات املرأة(

20 من القيادات النسائية تم تدريبهن عىل مهارات االتصال، واتخاذ 
القرارات، والوقاية من األزمات املتعلقة بكوفيد-19

10نساء و 6 رجال تم تضمينهم يف لجنة اإلحالة للحوكمة األمنية 
الشاملة وسيادة القانون

8 استشارات التوعية بالسالمة يف 7 مناطق
)محافظة حرضموت: القطن، الشحر، غيل باوزير، شبام( ويف منطقتني 

)محافظة تعز: املفري، جبل حبيش، ومقبانة(

 الرتكيز عىل ما يقدمه املركز اليمني التنفيذي 

للتعامل مع األلغام يف أنحاء املجتمع
)18% نساء، 30% فتيات(

75 ممثالً مجتمعياً تم تدريبهم يف السلطة املحلية إلرشاك املجتمع
)47% نساء(

75 ضابطاً تم تدريبهم عىل التخلص من القنابل 
يف املركز اليمني ملكافحة األلغام

)6% نساء(

45 إمرأة تم تدريبهن عىل مخاطر 
الذخائر املتفجرة

20 امرأة تم تدريبهن يف املسح 
غري التقني

4 ورش عمل تم عقدها
)2 املكال، 2 تعز(

410ممثلون عن املجتمع
)32% منهم نساء(



4,125 امرأة وطفال
النقد مقابل التغذية

يساهم الربنامج يف الحد من الضعف وتعزيز قدرة املترضرين من األزمات عىل الصمود يف املجتمعات املحلية من 

خالل خلق سبل عيش مستدامة وتحسني الوصول إىل الخدمات األساسية.

3. الربنامج املشرتك لدعم سبل العيش واألمن الغذايئ 

يف اليمن )الصمود الريفي 2(

يوفر املرشوع املحفزات االقتصادية عرب املشاريع الواسعة للنقد مقابل العمل، ودعم املشاريع الصغرية واألعامل التجارية، إصالح 

العاملة الكثيفة لألصول االجتامعية واالقتصادية، مام يعود بالنفع عىل األرس واملجتمعات املحلية املترضرة يف جميع أنحاء اليمن.

4. مرشوع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن 

بناء الدعم الشعبي لعملية السالم من خالل العمل عىل تحسني جودة حياتهم. يتم ذلك من خالل إظهار البدائل املتاحة 

للرصاعات، وتكوين مطالبة شعبية بالسالم، بناء الثقة، وتحفيز األطراف عىل املشاركة الكاملة يف اجتامعات املبعوث الخاص 

لعملية السالم.

2. مرشوع مرفق دعم السالم 

3,350 امرأة شاركن يف املنتديات املحلية 
لتحديد ومناقشة السالمة واألمن

)5 محافظات، 15مديرية(

360  امرأة شاركن يف مجتمع الحوارات، االجتامعات مع 
السلطات املحلية

)5 محافظات، 15مديرية(

70  امرأة شاركن يف اجتامعات املائدة املستديرة عىل 
مستوى املحافظات مع صناع القرار

95  معلام،ً موظفاً إدارياً، ومسؤوالً يف وزارة الرتبية 
والتعليم )40 امرأة و 55 رجالً( تلقوا تدريباً عىل املواد 

التدريبية لـ »مدارس أكرث أماناً«

10 نساء من أصل 20 عضواً شاركن يف فريق العمل التقني 
للعمل عىل تطوير مواد تدريبية ضمن »مدارس أكرث أمانا«

أخصايئ النوع االجتامعي واإلدماج انضم إىل مرفق دعم السالم  

لدعم ودمج النوع االجتامعي

تعميم النوع االجتامعي يف مجتمع مجموعات الحامية 

)CPGs( ويف التدريب مع قوات األمن

3,500 أرسة

1,170 أرسة تعيلها نساء

19,900رجل
5,500 امرأة

730 رجل
180 امرأة

370 رجل
330 امرأة

تم تزويدهم بفوانيس طاقة شمسية محمولة

تدخالت النقد مقابل العمل

العاملة باألجر بناء عىل إنتاج املزارع

ومصايد األسامك وتربية الحيوانات

متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة

25  امرأة شاركن يف 3 منتديات للحوار املدين العسكري 
بشأن حامية املدنيني

)عدن ومأرب وتعز(



حصلوا عىل منح نقدية

 5. مرشوع تعزيز املرونة املؤسسية واالقتصادية يف 

اليمن
يهدف إىل زيادة الدعم املقدم إىل السلطات املحلية للحفاظ عىل الوصول العادل اىل الخدمات العامة وتحسينها وتعزيز التامسك 

االجتامعي لتحقيق انتعاش مستدام. الهدف طويل األجل للمرشوع هو إعادة بناء الثقة يف الدولة وإعادة متاسك العالقات 

املحلية.

 6.مرشوع نزع األلغام الطارئ
يساعد املرشوع عىل الحد من مخاطر الكوارث وإعداد املجتمعات للتعامل مع الوجود واآلثار السلبية للمتفجرات من خالل 

التوعية باملخاطر، ومساعدة الضحايا، وعمل املسوح  املتعلقة بالذخائر القابلة لإلنفجار وعمليات إزالتها بالتعاون مع الجهات 

املحلية املعنية بإزالة األلغام.

7.  مرشوع إنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات 

صيادي األسامك من أرباب األرس يف محافظتي عدن 

وحرضموت
يعزز املرشوع قدرة املجتمع اليمني عىل الصمود ملواجهة آثار النزاع، مام ميكن أولئك الذين ترضرت سبل عيشهم كثرياً من 

التعايف وإعادة البناء، ال سيام يف مجتمعات صيد األسامك.

155370

14,600 شخص )6,571 امرأة و 8,032 رجل( 
استفادوا من تأهيل مركز صحي واحد

عدن، خور مكرس

9,530 طالب )7,633 فتاة، 1,899 صبي( 
استفادوا من تأهيل 8 مدارس

)عدن و لحج(

60 عضواً يف فرق تيسري املقاطعات )17 امرأة، 42 رجل( تلقوا تدريباً للمدربني وهم اآلن 
مؤهلون لتدريب 240 أعضاء الفريق األسايس للمنطقة يف إدارة النفقات العامة

) عدن، لحج، مأرب، وتعز(

من أجل صندوق الصمود والتعايف املحيل 

ويستفيد منه مجموعة واسعة من املواطنني،

مبا يف ذلك النساء

65 سيدة أعامل وقيادات نقابة سيدات األعامل )35 
امرأة من عدن و 30 امرأة من حرضموت( شاركن يف ورشة عمل 

القرتاح حلول وسياسات عملية

واختيار 50 مرشوع فرعي حكومي

639,400 شخص 
)233,520 امرأة, 76,415 فتاة( استفادوا 

من التوعية مبخاطر الذخائر املتفجرة

900 رجل استفادوا من التدريب التقني 
والتعلم الذايت عىل قارب ومحرك وصيانة االنرتنت 

)GPS( واستخدام نظام تحديد املواقع العاملي
)عدن وحرضموت – 50% لكل محافظة(

419,600 مستفيد 
)157,590 امرأة، 47,903 فتاة( من 

جهود التخلص األلغام واملسوحات

15شخص )3 نساء( تدربوا عىل 
أفضل الطرق للتخلص من العبوات 

الناسفة املصنعة محلياً
)املكال(
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9. مرشوع بناء سبل العيش القادرة عىل التكّيف 

وتحسني خدمات الحامية للمجتمعات املتأثرة 

بالرصاع يف عدن ولحج
يساعد املرشوع يف الحد من مواطن الضعف االجتامعية واالقتصادية بسبب النزاع وكوفيد-19 يف املجتمعات املترضرة بسبب 

نقص فرص الدخل وفرص الوصول إىل متويل املشاريع.

8. مرشوع مرفق التمويل العاجل

يساهم املرشوع يف تعزيز قدرة املجتمع املحيل عىل الصمود يف وجه الصدمات واألزمات. يركز عىل حامية الفقراء والضعفاء من 

تفاقم التحديات بسبب كوفيد-19من خالل دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة واألصغر والتدخالت الوقائية املجتمعية لكوفيد-19.
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100 امرأة ساحلية مدربة عىل 
تدربوا عىل األعامل واملهارات الحياتية إلنشاء منتجات سعف النخيل

مشاريع متناهية الصغر

حرضوا جلسات التوعية بكوفيد-19
استفادوا من توزيع ُعدة كوفيد-19

تلقوا تدريباً يف مجال املشاريع
استفادوا من جلسات الوعي االجتامعي يف 

الحدائق العامة

نفذوا مسحاً مجتمعياً

شاركوا يف مرشوع هيئة الحوكمة
)سيئون(

100900

استفادوا من جلسات الدعم النفيستدربوا عىل التعلم الذايت ومهارات املشاريع

 استفادوا من جلسات التوعية بكوفيد-91 والحامية 

الشخصية وتوزيع املعدات

استفادوا من توزيع منح نقدية إلنشاء فرص 

مشاريع صغرية

 تلقوا تدريباً يف بناء القدرات لتعزيز روابط 

سلسلة القيمة

500500



10. مرشوع تدريب ودعم املهارات املهنية والتجارية

يهدف املرشوع اىل متكني الشباب الريفي من خالل املهارات املهنية والتقنية والتجارية، مع رعاية ثقافة ريادة األعامل لتعزيز 

قابليتهم للتوظيف واملشاركة يف االقتصاد وأنشطة اإلنعاش املحلية.

11. برنامج القيادات الشابة بدورته السابعة
يساهم الربنامج يف متكني الشباب ويدعمهم يف تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة ومؤثرة ومستدامة للتنمية – سواء يف شكل 

مؤسسات اجتامعية أو منظامت غري ربحية أو منظامت غري حكومية أو مبادرات أو حمالت.
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استفادوا من جلسات التوعية بكوفيد-19

حصلوا عىل ُمنح عينية  تدربوا يف مجال املشاريع

متقدم تعرفوا عىل أهداف التنمية 

املستدامة وأجندة 2030
متقدم تم اختيارهم للربنامج 

)أبني، عدن، الضالع، املهرة، حرضموت، لحج وشبوة وسقطرى وتعز(

رشاكتني  تم إنشاؤها ملسارات ريادة األعامل
لتسهيل القروض للشباب وكذلك الدعم باملعرفة املالية

امرأة من ذوي االحتياجات الخاصة تم تزويدها 
بالدعم الالزم حتى التخرج.القيادات الشابة

امرأة من برنامج القيادات الشابة تم دعمها 
وترشيحها الحقاً لحضور الدورة الخامسة ملؤمتر األمم املتحدة 

املعني يف أقل البلدان منواً

حصلوا عىل تدريباً مكثفاً لتطوير معرفتهم حول  

أهداف التنمية املستدامة

تلقوا تدريباً حول املساواة بني الجنسني والتصميم 

التفكري، ومهارات االتصال، و الذكاء العاطفي

تم تزويدهم باألدوات واملواد و الفرص لزيادة التأثري 

عىل أفضل وجه وتعبئة املوارد ملشاريعهم

تلقوا دعامً يف بناء السالم وبناء مجتمعات مستدامة 

من خالل االبتكار عىل مستوى القاعدة الشعبية

خريطة النظام البيئي التفاعلية مع 15 

مزود خدمة تم انشاءها لـ 3 محافظات
)عدن وصنعاء وتعز(

4050

3  نساء مبتكرات وفاعالت يف مجال تغري املناخ تم دعمهن، 
وليرتشحن الحقاً للمشاركة يف فعاليات العاملية حول املتاخ

)COY16 و COP26 مثل(
3  فيديوهات ملهمة تم نرشها بواسطة 

خريجي برنامج القيادات الشابة



العمليات

1 نسبة إجاميل املخصصات املالية للمساهمة يف تدخالت 

املساواة بني الجنسني من ميزانيات الربامج

مؤرشات النوع االجتامعي

%25
%75

التكافؤ املبني عىل النوع االجتامعي 

ملوظفي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

التعلم اإللزامي: نسبة إكامل التدريب بني املوظفني

 جلسات بناء القدرات

يهدف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف اليمن إىل تطبيق سياسات تستجيب للنوع االجتامعي يف جميع العمليات الداخلية مع 

بناء قدرات املوظفني أيضاً.

4% املؤرش األول للنوع 
االجتامعي1

96% املؤرش الثاين 
للنوع االجتامعي1

98% منع االستغالل الجنيس وإساءة معاملة 
)PSEA( السكان املحليني

98%  األخالقيات والنزاهة يف 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

97%  دورة األمم املتحدة بشأن منع التحرش 
الجنيس وإساءة استخدام السلطة

95%  رحلة النوع االجتامعي: 
التفكري خارج الصندوق

93%  اإلطار القانوين لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
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