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وصف البرنامج

عنوان البرنامج
البرنامج المشترك لدعم سبل العيش  واألمن 

الغذائي في اليمن )الصمود الريفي 2(

اإلطار الزمني للمشروع
مارس 2019 - فبراير 2022

 مليون دوالر
أمريكي

 الميزانية اإلجمالية بتمويل مشترك
 من االتحاد األوروبي والوكالة السويدية

للتعاون اإلنمائي الدولي

المستفيدون )عدد المستفيدين أو الفئات 
المستهدفة(

740,404
مستفيد مباشر من الفئات الضعيفة في ست 

محافظات يمنية.

 51,8

القطاعات المستهدفة
تعزيز القدرة على الصمود، سبل العيش واألمن 

الغذائي.

النطاق الجغرافي
)المحافظات المستهدفة(

حجة، الحديدة، لحج، أبين، تعز، وصنعاء

وكاالت األمم المتحدة المشاركة في التنفيذ
منظمة األغذية والزراعة

منظمة العمل الدولية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

برنامج األغذية العالمي
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ملخص المشروع
البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن الغذائــي فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 2( هــو برنامــج إســتمر 
لمــدة 3 أعــوام بتمويــل مشــترك مــن اإلتحــاد األوروبي والوكالة الســويدية للتعــاون اإلنمائي الدولــي. قام بتنفيذ 
هــذا البرنامــج كل مــن منظمــة األغذية والزراعة، منظمــة العمل الدولية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج 
ا وإحتياًجا، وهي حجة، الحديدة، لحج، أبين، تعز،  األغذية العالمي في ست من المحافظات اليمنية األكثر ضعّفً

وصنعاء.

الهدف العام
للبرنامــج هــو المســاهمة فــي الحــد مــن الضعــف وتعزيــز قــدرة المجتمعــات الريفيــة المتأثــرة باألزمــة فــي اليمن 

على الصمود من خالل خلق ُســبل عيش مســتدامة وتحســين الوصول إلى الخدمات األساســية.

أما الهدف المحدد للبرنامج ومخرجه األساسي
 فهــو أن تصبــح المجتمعــات المتضــررة مــن األزمــة أكثــر قــدرة علــى إدارة المخاطــر والصدمــات المحلية من أجل 

رفــع القدرة على الصمود واإلعتماد على الذات.

حقق البرنامج 
المشترك
النتائج التالية

خالل اإلطار 
الزمني للتنفيذ:
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ــاد  ــف واالعتم ــى التكي ــدرة عل ــز الق ــي لتعزي ــن الغذائ ــة، واألم ــول اإلنتاجي ــات، واألص ــش المجتمع ــبل عي ــين ُس تحس
علــى الــذات.

الُمخرج 1
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ــبل  ــرص س ــر ف ــل توفي ــن أج ــية م ــة الشمس ــن الطاق ــتفادة م ــن االس ــة م ــة الضعيف ــات المحلي ــت المجتمع تمكن
ــة. ــات المجتمعي ــم الخدم ــين تقدي ــتدامة وتحس ــش مس عي

الُمخرج 2
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تعزيــز قــدرة المجتمعــات والســلطات المحليــة علــى االســتجابة لالحتياجــات التــي تراعــي حساســية النزاعــات 
والفــوارق فــي النــوع االجتماعــي وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى إدارة المخاطــر والصدمــات لزيــادة القــدرة علــى الصمــود 

واالعتمــاد علــى الــذات.

الُمخرج 3
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المكونات الرئيسية 
للبرنامج:

 التماسك
االجتماعي

 المساعدات
 الغذائية مقابل

األصول

 سلسلة القيم
 الزراعية

 الطاقة
الشمسية

 ُسبل العيش
 والعمالة الطارئة

 تنمية المهارات
وريادة األعمال

الحكم
المحلى 
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التقدم العام
نحو تحقيق

الهدف:

اســتفاد 710,000 شــخًصا )45٪ منهم نســاء( بشــكل مباشــر من مختلف تدخالت البرنامج وتحســنت ُســبل 
عيشــهم وأمنهم الغذائي ومســتوى دخلهم وإمكانيتهم على بناء القدرة على الصمود.

الُمخرج

األول: 
تحســين ســبل عيــش المجتمعــات، واألصــول اإلنتاجيــة، واألمــن الغذائــي لتعزيــز القــدرة علــى التكيــف 

واالعتمــاد علــى الذات.

سلسلة القيم الزراعية
• 10,100 مــن صغــار المزارعيــن تــم تزويدهــم ببــذور الــذرة الرفيعــة والدخــن إلنتــاج محاصيل الحبوب األساســية 

وعلف الماشية.
• 11,225 مــزارع تــم تدريبهــم علــى سالســل القيــم الزراعيــة لمحاصيــل الــذرة الرفيعة/الدخــن، والطماطــم، 

والحليــب، والبــن وعلــى الطــرق الصحيحــة لتربيــة الماشــية وتســمينها ومعالجــة منتجــات األلبــان وتســويقها.
• 3,500  من صغار المزارعين تم دعمهم ببذور وأسمدة طماطم عالية الجودة.

• 4,750 من صغار المزارعين استفادوا من مدارس المزارعين الحقلية.
• 16,500 مــن مربــي الماشــية تــم تزويدهــم بنخالــة القمــح لتحســين إنتــاج الحليــب وتســمين األغنــام / الماعــز 

على نطاق صغير في األفنية الخلفية.
• 2,184 مــن منتجــي األلبــان تــم دعمهــم بمعدات تصنيــع منتجات ألبان صغيرة ومتنوعة ، و 6 وحدات لتصنيع 

منتجات األلبان تم إعادة تأهيلها.
• 38,140 من مربّي المواشــي اســتفادوا من عالج وتحصين 600,000 رأس من األغنام / الماعز و100,000 

رأس مــن االبقــار.

زيادة دخل األسر وتحسن أمنها الغذائي
تحّسن إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاجيتها جراء تحسين البذور والممارسات الزراعية

زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية ونوعية الحليب وكميته
إكتساب المزارعون ومنتجو الثروة الحيوانية مهارات جديدة

54٪ من المستفيدين المستهدفين في إطار سلسلة القيمة الزراعية هم من النساء
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دعــوات لزيــادة دعــم قطــاع الزراعــة مــع إحتفــال منظمــة األغذيــة والزراعــة بيــوم األغذيــة 
العالمــي فــي اليمــن

صنعاء-28 اكتوبر 2021
شــاركت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة وزارة الزراعة في اليمــن في اإلحتفال بيــوم األغذية العالمي 
فــي حفــل بهيــج ُأقيــم فــي كليــة ناصــر للعلــوم الزراعيــة فــي محافظــة لحــج.  تــم اإلحتفــاء هــذا العــام تحــت 
شــعار:«أفعالنا هي مســتقبلنا، إنتاج افضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل وحياة أفضل« و حظي الحفل بمشــاركة 
محافــظ محافظــة لحــج ووكيــل وزارة الزراعــة لقطاع تنميــة اإلنتاج الزراعي وغيرهم من المســئولين الحكوميين 

من المحافظة.

أبــرزت أجنحــة المعــرض قصــص نجــاج سالســل القيمــة الزراعية المحســنة الناجمة عــن التدخالت التــي قامت بها 
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ضمن أنشــطة البرنامج المشــترك لدعم ســبل العيش واألمن الغذائي 
فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 2(، الممــول من ِقبل اإلتحاد األوروبي والوكالة الســويدية للتعــاون اإلنمائي الدولي 
)ســيدا(. وضمــن أنشــطة المشــروع، قامــت منظمــة األغذيــة والزراعــة بدعــم منتجــي مشــتقات األلبــان - النســاء 
بشــكل رئيســي – بمعــدات حديثــة إلنتــاج مشــتقات األلبــان، حيــث تــم تزويدهــم بهــا بالتزامــن مــع تدريــب فــي 
مجــال معاييــر الغــذاء والنظافــة وكيفيــة صناعــة تشــكيلة واســعة مــن منتجــات األلبــان، مثــل الجبنــة البلديــة 
– وهــي جبنــة بيضــاء مشــهورة وشــائعة االســتخدام فــي األطبــاق اليمنيــة ولكنهــا كانــت تســتورد فــي الســابق. 
وقــد منــح اإلحتفــال بيــوم األغذيــة العالمــي النســاء الفرصــة للحديــث عن قصص النجــاح المتعلقة بمشــاريعهن 
المزدهــرة فــي مجــال صناعــة مشــتقات األلبــان وكذلــك الترويج لمنتجات مشــتقات األلبــان المتنوعــة التي يقمن 

بإنتاجها حاليًا.

,,

دعوات لزيادة 
دعم قطاع 

الزراعة مع إحتفال 
منظمة األغذية 

والزراعة بيوم 
األغذية العالمي 

في اليمن
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المساعدات الغذائية مقابل األصول

• 18,695  مشارًكا في تدخالت المساعدات الغذائية مقابل األصول
• 89,917  مستفيد مباشر

• 107,780  مستفيد غير مباشر
• 195 من األصول المجتمعية تم إعادة تأهيلها/إنشاؤها

• 7,614,051 إجمالي المبالغ النقدية المحولة إلى المستفيدين المستهدفين.
• 195 نوع من أالصول المجتمعية المختلفة تم إعادة تأهيلها:

23 مدرسة
5  أنشطة زراعية وأنشطة حماية األراضي

4  أنشطة بيئية
3 منشآت صحية

49 طريًقا تم بناؤها وإعادة تأهيلها
8  أنشطة للصرف الصحي

68 مصدًرا لتزويد المجتمعات المستهدفة بالمياه تم ترميم وإنشاؤها.
10 مالجئ

بناء غرفة والدة في مديرية تبن
إن التدخــل الُمتمثــل فــي بنــاء المرفــق الصحــي فــي مديريــة تبــن بمحافظــة لحــج قــد مّكــن 550 أســرة فــي هــذه 
المديريــة مــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة األوليــة باإلضافــة إلــى تقديــم أجــر نقــدي مباشــر ألبنــاء المجتمــع 
المحلــي الــذي ســاهموا فــي بنــاء المرفــق. أتاحــت المســاعدة النقديــة المقدمــة للمشــاركين فــي أعمــال المشــروع 
الفرصــة لألشــخاص األشــد إجتياًجــا فــي هــذه المنطقــة الريفيــة للحصــول علــى مصــدر دخــل مســتدام يســاهم 
فــي تغطيــة إحتياجاتهــم الغذائيــة ويســاعدهم فــي تكويــن رأس مــال  يمكنهــم مــن بــدء مشــاريعهم الخاصــة.

ــط وكان  ــن فق ــن غرفتي ــون م ــي يتك ــز الصح ــة: »كان المرك ــرداح- قائل ــة الس ــي منطق ــة ف ــب- قابل ــح كوك توض
ــى  ــل عل ــاء الحوام ــادت النس ــا إعت ــي. كم ــع المحل ــراد المجتم ــدودة ألف ــة مح ــة أولي ــة صحي ــات رعاي ــدم خدم يق

ــل«،  ــرة الحم ــاء فت ــة أثن ــة المنتظم ــى الرعاي ــول عل ــة للحص ــافات طويل ــفر لمس الس
ســاهم البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن الغذائــي فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 2) مــن خــالل برنامج 
األغذيــة العالمــي والشــريك المنفــذ منظمــة »كيــر« الدوليــة فــي التخفيــف مــن معانــاة األشــخاص الذيــن يعيشــون 
ــم  ــز لتقدي ــة التجهي ــة والدة متكامل ــاء غرف ــة لبن ــات المحلي ــع المجتمع ــل م ــالل العم ــن خ ــة م ــذه المديري ــي ه ف

خدمــات عاليــة الجــودة لجميــع النســاء الالئــي يقطــّن فــي مديريــة  تبــن.
تختتــم كوكــب حديثهــا بالقــول: »أشــعر بالســعادة ألن جميــع النســاء أصبــح بإمكانهــن اآلن الحصــول علــى خدمات 
صحيــة جيــدة دون الحاجــة إلــى الســفر إلــى المدينــة. تحصــل النســاء اآلن علــى جميــع خدمــات الرعايــة أثنــاء الحمــل 

ممــا يســاعد بشــكل دائــم علــى جعــل فتــرة الحمــل مأمونــة وصحيــة لألمهــات وأطفالهــن«.

67٪ مــن الســكان فــي المجتمعــات المســتهدفة اســتفادوا مــن ســبل العيــش المعــززة مــن خــالل 
تدخــالت المســاعدات الغذائيــة مقابــل األصــول.

تم تحسين الوصول إلى الغذاء والنقود.
تم تعزيز األمن الغذائي واستراتيجيات المواجهة الخاصة بالمستفيدين.

تم تحسين القدرة على الوصول للمياه النظيفة والكافية والخدمات الصحية.
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بناء غرفة والدة 
في مديرية تبن

العمالة المؤقتة ومهارات تطوير المشاريع الصغيرة )منهجية 3×6( 

• 6,798  مستفيًدا شاركوا في أنشطة النقد مقابل العمل.
• 37 من األصول المجتمعية تم إعادة تأهيلها ليستفيد منها 100,000 شخص.

• 6,855 مستفيد من انشطة النقد مقابل العمل تم تدريبهم على المهارات الحياتية وإدارة األعمال.
• 67,980 يوم عمل تم توفيره.

• 142,020 دوالًرا أمريكًيــا إجمالــي المبلــغ النقــدي الــذي حصــل عليــه المســتفيدون مــن أنشــطة النقــد مقابــل 
العمل.

• 4,012 شــخًصا اســتفاوا مــن أنشــطة النقــد مقابــل العمــل وقامــوا بتأســيس مشــاريعهم الصغيــرة بقيمــة. 
ــي. 2,200,407  دوالر امريك

ــب  ــتدامة لكس ــا مس ــت فرًص ــها وخلق ــم تأسيس ــي ت ــرة الت ــاريع الصغي ــن المش ــل م زاد الدخ
العيــش للفئــات المســتهدفة

97٪ من المشاريع متناهية الصغر هي قائمة ونشطة وُتدر أرباحًا
كان إلعادة تأهيل األسواق أثر إيجابي في تحسين وصول المؤسسات الضعيفة إلى األسواق

تشكل النساء حوالي 35٪ من المستفيدين
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شغف بسيمة
تقــول بســيمة: »أدركــت أنــه ال يوجــد مســتحيل«، وأضافــت بــكل ســعادة »هــذا المشــروع لــم يكــن تمكينــًا مــن 
الناحيــة الماليــة فحســب، بــل منحنــي أيضــًا دورًا رائــدًا فــي منزلــي. فــاآلن، يمكننــي أن أقــول إننــي صانعــة قــرار. 

يمكننــي أن أدرس متــى أردت، واألهــم مــن ذلــك، أنــي أخطــط لمســتقبلي بــكل إســتقاللية.
َعِمَلــت بســيمة كقابلــة متطوعــة فــي إحــدى عيــادات القريــة وهــي تبعــد مــن منزلهــا مســافة نصــف ســاعة 
ســيرًا علــى األقــدام بعدمــا أكملــت بنجاح دبلومًا مدته ثالث ســنوات فــي مجال القبالة. وفــور تخرجها، كافحت 
بســيمة لتجهيــز عيــادة الــوالدة الخاصــة بهــا وبــدء حياتهــا المهنيــة ولــم تفقد األمل أبــدًا. إلتحقت بســيمة بدورة 
تدريبيــة لمــدة 10 أيــام حــول إدارة األعمــال، ثــم تلقــت منحــة أوليــة بقيمــة 600 دوالر أمريكــي لشــراء المعــدات 
الالزمة لعيادتها. تســتقبل اآلن عيادتها ما ال يقل عن 10 حاالت والدة شــهريًا وتقدم خدماتها مقابل فقط ما 

تســتطيع األســرة تحمله من رســوم غير مشــروطة. 

تنمية المهارات وريادة األعمال
• 1,822 متدرًبــا تحســنت قدراتهــم علــى العمــل مــن خــالل برنامــج التلمــذة المهنيــة ألكثــر 11 مهنــة مطلوبــة 

في السوق.
ــا للمدربيــن تــم تدريبهــم علــى حــزم تدريــب االعمــال )مشــروعي األول & المنهــج الخــاص باشــباه  • 68  مدرًب

المتعلميــن( وهــم بدورهــم قامــوا بتدريــب 3,500 مســتفيد.
• 207 مزارًعــا وعضــوًا فــي مجموعــة المنتجيــن الزراعييــن تــم تدريبهــم على التعاونيــات؛ و 35 مدرًبــا محلًيا تم 

تدريبهــم علــى حزمــة التدريــب التعاونــي الخاصــة بمنظمــة العمــل الدوليــة )فكــر في التعــاون وإبــدء بالتعاون(.
• 370 مزارعة ريفية تم تدريبهن على مهارات تنظيم المشاريع.

• 10 مناهج للتدريب المعتمد على الكفاءات تم تطويرها للمهن األكثر طلًبا. 

• 955 حرفًيا محترًفا تم تدريبهم على منهجيات التعلم في إطار برنامج التلمذة المهنية.

41٪ من المستفيدين المستهدفين هم من النساء.
90٪ هي نسبة تحسين المهارات الفنية للمتدربين باإلعتماد على برنامج التدريب أثناء العمل.

85٪ من المتدربين يعتبر برنامج التلمذة المهنية وسيلة للحصول على العمل بأجر.
72٪ مــن المتدربيــن الذيــن تخرجــوا مــن برنامــج التلمــذة المهنيــة إنخرطــوا فــي أنشــطة مــدرة 

للدخــل ســواء مــن خــالل العمــل بأجــر أو العمــل الحــر.
67٪ مــن الســكان فــي المجتمعــات المســتهدفة اســتفادوا مــن ســبل العيش المعــززة المقدمة 

ضمــن برنامــج الغــذاء مقابــل األصول.



ملخص اإلنجاز للبرنامج المشترك لدعم الصمود في الريف اليمني - العدد السادس15 2022 أجبر 
الصراع

آالف النســاء علــى مغــادرة منازلهــن والبحــث عــن مصــادر دخــل مناســبة إلعالــة أســرهن 
وأطفالهــن.

فــي ظــل إنقطــاع الرواتــب ألكثــر مــن 7 ســنوات متتاليــة ونــدرة فــرص العمــل المتاحــة فــي ســوق العمــل اليمنــي، 
وجــدت هــدى نفســها فــي ظــل هــذه التغييــرات مجبــرة علــى تــرك منزلهــا والخــروج للبحــث عــن عمــل للحصــول 

علــى مصــدر دخــل يمكنهــا مــن تلبيــة االحتياجــات الالزمــة ألســرتها. 
تــم اختيــار هــدى لإلنضمــام إلــى برنامــج التدريــب المهنــي فــي مديريــة المراوعــة بمحافظــة الحديــدة، حيــث تميــزت 
ــز وتصميــم المالبــس بشــكل  عــن باقــي زمالئهــا بحرصهــا علــى اكتســاب كافــة المهــارات الالزمــة إلتقــان التطري
إحترافــي. تمكنــت هــدى بالفعــل مــن إكتســاب حرفــة التطريــز وتصميــم المالبــس وخياطتهــا مــن خــالل التدريــب 
النظــري والعملــي الــذي حصلــت عليــه لتتمكــن مــن إنتــاج انــواع مختلفة مــن المالبــس وبيعها فــي الســوق المحلي.

ــل  ــة العم ــع منظم ــراكة م ــابة بالش ــادات الش ــة القي ــة تنمي ــه مؤسس ــذي نظمت ــازار ال ــي الب ــدى ف ــاركت ه ــا ش كم
ــات  ــج لمنتج ــو التروي ــازار ه ــن الب ــدف م ــة. كان اله ــة المراوع ــي مديري ــة ف ــلطات المحلي ــن الس ــم م ــة وبدع الدولي
المســتفيدين مــن البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن الغذائــي فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 2(. 
تمكنــت هــدى مــن تســويق منتجاتهــا خــالل البــازار وحققــت ربًحــا جيــًدا، كمــا أتيحــت لهــا الفرصــة للقــاء العديــد 

ــس. ــة المالب ــم وخياط ــي تصمي ــة ف ــا الرائع ــن بمهارته ــوا مهتمي ــن كان ــن الذي ــار المحليي ــن التج م
ــي  ــتدام ل ــل مس ــدي االن دخ ــح ل ــد أصب ــاص فق ــروعي الخ ــدأت مش ــي ب ــعيدة ألنن ــا س ــة: »أن ــدى قائل ــت ه أوضح
ولعائلتــي. أحقــق ربًحــا جيــًدا قــي عملــي وقــد ســاعدني هــذا البــازار أيًضــا فــي معرفــة المزيــد عــن الســوق المحلــي. 

ــا شــغوفة جــًدا بهــذا المجــال وآمــل أن أحســن مــن مهاراتــي ألتمكــن مــن صناعــة مالبــس ذات جــودة عاليــة«. ان
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الُمخرج 
الثاني

ــية  ــة الشمس ــن الطاق ــتفادة م ــن االس ــا م ــد إحتياًج ــة األش ــات المحلي ــت المجتمع تمكن
مــن أجــل توفيــر فــرص لٌســبل عيــش مســتدامة وتحســين تقديــم الخدمــات المجتمعيــة.

الطاقة الشمسية 
• 72 ثالجــة لقاحــات تعمــل بالطاقــة الشمســية تــم تركيبها فــي المراكز الصحية حيث يســتفيد منها 60 ألف 

شخص.
• 112 مرفًقا صحًيا ومدرسة ومكتب محلي تم دعمهم بأنظمة للطاقة الشمسية.

• 9 شبكات طاقة شمسية صغيرة تم إنشاؤها.
• 22 مجموعة منتجة لأللبان استلمت أنظمة شمسية.

• 4 أنظمة ري بالمياه تعمل بالطاقة الشمسية تم إنشاؤها لدعم 4 من جمعيات مستخدمي المياه.
• إنشاء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

• 3 أنظمــة ضــخ لميــاه الشــرب بالطاقــة الشمســية تــم إنشــاؤها مــن خــالل التــآزر بيــن مكــون الحكــم المحلــي 
ومكــون التماســك االجتماعي في البرنامج.

• إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في لحج ويستفيد منها 10,000 فرد.
• ال يزال العمل جارُيا على إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في محافظة الحديدة.

• 543 مؤسسة صغيرة تعمل في مجال الطاقة الشمسية تم إنشاؤها.
• 713 شخًصا من النساء والشباب تلقوا تدريبًا مهنيًا في مجال تركيب األنظمة الشمسية.

• 7560 أسرة تم دعمها من خالل حلول الطاقة الشمسية المنزلية.
• تــم إطــالق منصــة واحــدة علــى اإلنترنــت لدعــم إجــراءات المســح المتعلقــة بتدخــل الطاقــة الشمســية التابــع 

لمجموعــة العمــل الوطنيــة.
• إطالق مبادرة محلية واحدة إلنتاج حلول أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

• تم إطالق مبادرة واحدة إلنتاج عربات التوك توك التي تعمل بالطاقة الشمسية بإستخدام موارد محلية.
• تــم اجــراء 23 تقييًمــا وتصميًمــا هجيًنــا لحلــول أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي مراكــز عزل المصابيــن بفيروس 

كورونا المســتجد.

أدى توفيــر أنظمــة الطاقــة الشمســية فــي المرافــق العامــة إلــى تحســين تشــغيلها وعــزز قــدرة المســتفيدين علــى 

الوصــول إلــى الخدمــات العامــة.

ســاهمت تدخــالت الطاقــة الشمســية فــي خلــق فــرص للعمــل والدخــل. كمــا انهــا تحســن ســبل العيــش وتســاهم 

فــي حمايــة البيئــة.

ســاعد توفــر الوصــول المجانــي والمســتمر إلــى الطاقــة المؤسســات الصحيــة العاملــة فــي الخطيــن الثانــي والثالــث 

للتصــدي لفايــروس كورونــا المســتجد علــى التعامــل بشــكل أفضــل مــع تحديــات االســتجابة للجائحــة.
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الُمخرج 
الثالث

تعزيــز قــدرة المجتمعــات والســلطات المحليــة علــى اإلســتجابة لإلحتياجــات التــي تراعــي 
حساســية النزاعــات والفــوارق فــي النــوع اإلجتماعــي وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى إدارة 

المخاطــر والصدمــات لزيــادة القــدرة علــى الصمــود واإلعتمــاد علــى الــذات.

التماسك االجتماعي
• 140 وسيًطا محليا تم اختيارهم وتدريبهم لتسهيل حل النزاعات بالوسائل السلمية.

• 4 تحليالت للنزاع تراعي الفوارق في النوع اإلجتماعي تم إجراؤها.
• 37 حواًرا مجتمعًيا تم إجراؤه.

• 29 مبادرة مجتمعية تم تنفيذها للتخفيف من حدة النزاعات.
• 5 تدريبات على الحساسية تجاه النوع االجتماعي والنزاع تم إجراؤها.

الحكم المحلي
• 57 لجنة مجتمعية تم إنشاؤها على مستوى الُعزل في المديريات.

• 57 خطة صمود مجتمعية تم تطويرها على مستوى العزل في المديريات.

• 195 من التدخالت المختارة ذات األولوية تم تحديدها وتنفيذها في إطار خطط الصمود المجتمعية.

• 285 عضوًا في لجان التنمية المجتمعية في ُعزل المديريات )منهم 59 امرأة( تم تدريبهم على التخطيط والتنمية.

• 8 فرق إدارية على مستوى المديريات تم إعادة تفعيلها وتدريبها وتوجيهها.

• 8 خطط للتعافي تم إعدادها على مستوى المديريات.

• 8 خطط للتعافي تم تنفيذها.

ســاهمت مبــادرات التخفيــف مــن حــدة النزاعــات فــي الحــد مــن النزاعات علــى الموارد الشــحيحة وإســتئناف المشــاريع 

المعلقة.

عززت مبادرات التخفيف من حدة الصراع التضامن بين النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

ساهمت جلسات الحوار في بناء الثقة وتقليل النزاعات المستقبلية.
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شريان حياة ل 23 ألف يمني بحاجة الى الوصول الى الخدمات العامة

فــي بلــد مزقتــه الحــرب وتضــررت بنيتــة التحتيــة بشــدة، ممــا تســبب فــي صــراع علــى الخدمــات األساســية وحرمــان 

الكثيــر مــن اليمنييــن حــق العيــش حيــاة كريمــة.

ــا  ــم عبوره ــب عليه ــي يتوج ــس الت ــورة التضاري ــن وع ــز م ــة تع ــّمايتين بمحافظ ــة الش ــي مديري ــكان ف ــي الس يعان

للوصــول الــى األســواق والمرافــق الصحيــة والتعليميــة.

تتكلــم الهــام المذحجــي، ابنــة المذاحــج والبالغــة مــن العمــر واحــد واربعــون عامــًا عــن المعانــاة التــي ســببتها وعــورة 

الطريــق: »لقــد عانينــا كثيــرا بســبب وعــورة طريــق عليافــه. لألســف، تضــررت المــرأة أكثــر مــن غيرهــا«.

تشير منح المشاريع الصغيرة إلى مستويات كبيرة من مشاركة اإلناث في التخطيط والتنفيذ المجتمعي.

تطــورت قــدرات فــرق إدارة المديريــات ولجــان التنميــة المجتمعيــة علــى التخطيــط وتحديــد اإلحتياجــات ذات األولويــة 

وإدارة ومتابعــة المشــاريع.

أشــار جميــع أعضــاء لجــان التنميــة المجتمعيــة الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي إطــار عمليــة المتابعــة مــن قبــل طــرف 

ثالــث إلــى أن المبــادرات المنفــذة كانــت ذات أولويــة قصــوى بالنســبة للمجتمــع.

أدت المبادرات المنفذة إلى تحسين وصول المجتمعات إلى الخدمات األساسية.

طريق
عليافه
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فــي أواخــر ديســمبر مــن العــام 2019، عانــت ورد – ام لعشــرة أطفــال– مــن نوبــة قلبيــة مفاجئــة. كانــت حالتهــا الصحيــة 

حرجــة للغايــة وبحاجــة الــى مســاعدة فوريــة، لكــّن أقــرب مرفــق صحــي يبعــد عــن منــزل العائلــة حوالــي 25 كيلــو متــر. 

لســوء الحــظ لــم يتمكــن زوجهــا عبــد اهلل مــن دفــع تكاليــف النقــل التــي وصلــت الــى 50 ألــف ريــال يمنــي )ما يعــادل 86 

دوالر امريكــي( فهــم أســرة فقيرة ال تملــك مصدر دخل منتظم.

عاشت األسرة حالة من الهلع المستمر خوفًا على حياة األم، وأدركوا أّنُه يتعين عليهم إيجاد حل بديل. اضطر أحد أبناء 

عبــداهلل الــى حمــل والدتــه علــى نقالــة خشــبية فــي ســباق مــع الزمــن إلنقــاذ حياتهــا. خســرت ورد معركتها أمــام المرض 

وفارقت الحياة قبل ان تصل الى المستشــفى. 

وإدراًكا للحاجــة الماســة للطريــق مــن قبــل المجتمــع المحلــي، فقــد تــم تمهيــد طريــق عليافــه لخدمــة حوالــي 23,000 

شــخص وتســهيل تنقلهــم إلــى المناطــق المجــاورة.

قــام الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة - بدعــم مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي في اليمن   – بإنشــاء وإعــادة تفعيل 72 

مــن المجالــس التعاونيــة القرويــة، و12 لجنــة مــن لجــان التنميــة المجتمعيــة التــي تــم انشــاؤها علــى مســتوى العــزل فــي 

مديريــة الشــّمايتين حيــث يقــع طريــق عليافــة. إلــى جانــب ذلــك، تــم دعــم تســع مبــادرات مجتمعيــة، نتــج عنهــا تعبيــد 

2,400 متــر مــن الطــرق الوعــرة هنــاك.
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النتائج الرئيسية لعملية المتابعة من قبل طرف ثالث:

92٪ ممن تمت مقابلتهم ذكروا زيادة في مستوى دخلهم.

80٪ إكتســبوا مهــارات جديــدة مثــل مهــارات ريــادة األعمــال وتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية ومهــارات تربيــة 

الماشــية ومــا إلى ذلك.

81٪ نسبة المساهمة في تحسين التماسك اإلجتماعي في مجتمعات المستهدفة.

64٪ من األشخاص الذين تمت مقابلتهم الحظوا تحسًنا في مستوى معيشتهم.

90٪ أعربــوا عــن رضاهــم عــن عمليــة اإلختيــار ، حيــث كانــت تشــمل أغلبيــة األشــخاص األشــد إحتياًجا فــي المناطق 

المستهدفة.

98٪ ذكــروا بــأن العمــل كان مناســبًا للمــرأة ولــم يواجهــّن أي تحديــات فــي الجوانــب المتعلقــة بالمســاواة بيــن 

. لجنسين ا

النتائج الرئيسية لتقييم االتحاد األوروبي:

المالءمة:

83٪ من المستفيدين وجدوا أن أنشطة البرنامج المشترك )الصمود الريفي 2( مناسبة وذات صلة.

79٪ قيموا الخدمات والدعم الذي يقدمه البرنامج المشترك بأنها جيدة.

التأثير:

75٪ أجــاب بشــكل إيجابــي علــى إذا مــا كان لمشــاركتهم فــي أنشــطة البرنامــج المشــترك )الصمــود الريفــي 2( 

أي تأثيــر عليهــم و/أو علــى أســرهم مــن الناحيــة الماليــة.

71٪ أجــاب بشــكل إيجابــي علــى إذا مــا كانــوا هــم وعائالتهــم قادريــن علــى عيــش حيــاة كريمــة مــن خــالل دعــم 

البرنامــج المشــترك )الصمود الريفي 2(.

70٪ أجاب بشكل إيجابي على إذا ما كان كانوا قادرين على الحصول دخل كاف من المنح المقدمة لهم.

االستدامة:

كان المســتفيدون إيجابييــن فيمــا يتعلــق بفرصهــم فــي مواصلــة العمــل، حيــث رأى 88٪ أنهــم قــادرون علــى 

القيــام بذلــك.
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وفد من االتحاد األوروبي يتفقد 
أنشطة برنامج )الصمود الريفي 2( 

في الجنوب

نظــم البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن الغذائــي فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 2( معرًضــا خــالل فتــرة 

زيــارة وفــد دول اإلتحــاد األوروبــي - ألمانيــا وفرنســا وهولنــدا - إلــى عــدن. خالل الحــدث، إلتقى مندوبو اإلتحــاد األوروبي 

وتحدثــوا مــع المســتفيدين مــن البرنامــج المشــترك وتعرفــوا بشــكل أكبــر علــى تأثيــر البرنامــج علــى حيــاة الشــعب 

اليمنــي فــي المناطــق الريفيــة. كمــا نظمــت وكاالت األمــم المتحــدة األربــع المشــاركة )منظمــة األغذيــة والزراعــة، 

منظمــة العمــل الدوليــة، برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وبرنامــج األغذيــة العالمــي( وشــركاؤها المنفــذون معرًضــا 

قــدم فيــه المســتفيدون مــن البرنامــج المشــترك منتجاتهــم وتحدثــوا عــن كيفية مســاهمة البرنامج في تعزيز ســبل 

عيشــهم وأمنهــم الغذائــي. وقــد صرحــت كارولينــا هيدســتروم - رئيســة التعــاون فــي بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي 

اليمــن - قائلــة: »شــكًرا لفريــق البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن الغذائــي فــي اليمــن )الصمــود الريفي 

2( علــى العــرض الرائــع ألنشــطة المشــروع والزيــارات التعريفيــة لمواقــع المشــاريع في لحــج. إنها ألمثلــة إيجابية على 

العالقة بين العمل اإلنســاني والتنمية والســالم.”
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كان الهــدف الرئيســي مــن الزيــارة تقييــم اإلحتياجــات والرقابــة علــى مشــاريع التنميــة الجاريــة إلكتســاب فهــم أفضــل 

للوقائــع علــى األرض والنتائــج المحققــة مــن المشــاريع التــي تركــز علــى ســبل العيــش واألمــن الغذائــي و الحكــم المحلــي 

والتنميــة االقتصاديــة وســيادة القانــون والمــوروث الثقافــي والبيئــة. ووفًقــا لالتحــاد االوروبــي، فقــد أظهــرت المشــاريع 

ــم  ــد بالرغ ــة األم ــة طويل ــد ملموس ــة وفوائ ــج ملحوظ ــا نتائ ــت زيارته ــي تم ــي الت ــاد األوروب ــل االتح ــن قب ــة م ــدة الممول العدي

مــن الوضــع الصعــب والنــزاع الجــاري. واســتنتج الوفــد أن مشــاريع التعــاون التنمــوي الطويــل األمــد فــي اليمــن ُتكمــل بشــكل 

أساســي المســاعدات اإلنســانية الجاريــة بغــرض تعزيــز التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة األكثــر اســتدامة لتخفيــف االحتياجات 

اإلنســانية الملحــة فــي اليمــن ولتقديــم رؤيــة حــول مســتقبل أفضــل للشــعب اليمنــي. تســاهم المبــادرات التنمويــة بشــكل 

مباشــر فــي اإلســتقرار وبنــاء القــدرات وتمكيــن المــرأة والشــباب وفــي إيجــاد حلــول ســلمية للنزاعــات المحليــة.

الدروس المستفادة من البرنامج المشترك - الصمود الريفي 2

• تعزيز مالءمة تدخالت البرنامج المشترك

• أهمية ربط التدخالت اإلنسانية ببناء القدرة على الصمود 

• تعزيز التآزر بين الشركاء المنفذين / وكاالت األمم المتحدة المشاركة

• بناء نظام أقوى للمتابعة والتقييم وقياس التغييرات واستراتيجيات الخروج

• تكامل وترابط األنشطة من خالل إستهداف نفس المناطق الجغرافية

ــدة  ــم المتح ــات األم ــع منظم ــل جمي ــن قب ــات م ــي المديري ــزل ف ــان الُع ــة ولج ــة المجتمعي ــط المرون ــن خط ــتفادة م • اإلس

المشــاركة

• تعزيز إستقرار سبل العيش وإعادة تأهيل األصول المجتمعية من أجل بناء القدرة على الصمود بشكل أفضل

• تعزيز قدرات المؤسسات المحلية والمجتمعية والمنظمات غير الحكومية المحلية

• زيادة مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديا

• تعزيز التنوع في مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ

• ربط المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات والقطاع الخاص

• بناء عالقة أفضل بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم

• تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية
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 (     49,378,000)

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

الهدف العام للبرنامج:
تعزيز قدرة المجتمعات المتضررة من األزمات على 
إدارة المخاطر والصدمات المحلية لزيادة الصمود 

واالعتماد على الذات.

النتيجة 1: 
أن تصبــح المؤسسات المجتمعية المتضررة من 

األزمات أكثر قدرة على إدارة المخاطر والصدمات 
المحلية مـن أجـل زيـادة القـدرة على الصمود

النتيجة 3: 
خلق وتعزيز سبل كسب العيش المستدامة من خالل تحسين اإلنتاجية واألمن الغذائي وفرص توليد الدخل.

األهداف المحددة )النتائج(: 

النتيجة 2: 
تحسين وصول المجتمعات الضعيفة إلى حلول 

الطاقة النظيفة وحماية البيئة والتكيف مع المناخ 
بطريقة مستدامة.

مدة البرنامج:
مارس 2022 - فبراير 2025

إجمالي ميزانية البرنامج:
مبلغ التمويل

دوالر امريكي
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شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع االتحاد األوروبي والسويد: 

دعم سبل العيش واألمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن

ســاهم االتحــاد األوروبــي والوكالــة الســويدية للتعــاون التنمــوي )ســيدا( بتمويــٍل جديــد بلــغ 49.37 مليــون دوالر أمريكــي 

لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود وتعزيــز ســبل العيــش واألمــن الغذائــي والتكيــف مــع المنــاخ فــي اليمــن. اإلتفاقيــة الموقعــة 

مؤخــرًا لدعــم المرحلــة الثالثــة مــن البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيش واألمــن الغذائــي والتكيف المناخــي في اليمن 

)الصمــود الريفــي 3( ســتمتد علــى فتــرة ثــالث ســنوات بــدءًا مــن مــارس 2022.

يهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز قــدرة المجتمعــات المتضررة مــن األزمات علــى إدارة المخاطر والصدمات المحليــة لرفع القدرة 

علــى الصمــود واالعتمــاد علــى الــذات. كمــا يســتهدف البرنامــج علــى وجــه التحديــد الفئــات األكثــر ضعفــًا فــي المجتمــع؛ 

بمــا فــي ذلــك النســاء، والعاطليــن عــن العمــل، والشــباب، واألقليــات المهمشــة، والنازحيــن، وكذلــك المجتمعــات المضيفــة 

المجهــدة جــراء موجــات النــزوح.

مــن المحتمــل أن يصــل البرنامــج إلــى مــا يقــرب مــن 847,000 مســتفيد مباشــر وســيتم تنفيــذه بشــكل مشــترك مــن 

قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي )UNDP(، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة  )FAO(، ومنظمــة العمــل 

.)WFP(وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،)ILO(  الدوليــة

نظًرا للعوائق االجتماعية والثقافية التي تواجهها المرأة الريفية في اليمن، ســتركز أنشــطة الصمود الريفي 3 على تعزيز 

التمكيــن االقتصــادي للمــرأة فــي جميــع مراحل التنفيذ ومعالجــة اإلحتياجات والفرص المتاحة للمرأة. كما ســيتم الحرص 

على أن تكون األنشطة المقدمة للنساء مقبولة ثقافيًا ويمكن للنساء الوصول إليها.

ستعمل وكاالت األمم المتحدة معًا لضمان تعزيز مؤسسات المجتمع، وتطوير قدراتها في المجاالت المحددة التالية:

1.تخطيط المرونة الحساسة للنوع االجتماعي وحل النزاعات وبناء التماسك االجتماعي.

2.اســتفادة المجتمعــات الضعيفــة مــن المســاواة فــي الوصــول إلــى حلــول الطاقــة النظيفــة، وحمايــة البيئــة، والقــدرة 

علــى التكيــف مــع المنــاخ بطريقــة مســتدامة.

3.خلق سبل عيش مستدامة للنساء والرجال من خالل تحسين اإلنتاج واألمن الغذائي وفرص الدخل.

بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي والوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة، فــإن البرنامــج المشــترك لدعــم ســبل العيــش واألمــن 

الغذائــي والتكيــف مــع المنــاخ فــي اليمــن )الصمــود الريفــي 3( ســيمتد علــى فترة ثالث ســنوات وســيتم تنفيذه بالشــراكة 

بين منظمة األغذية والزراعة )FAO(، ومنظمة العمل الدولية )ILO(، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(، وبرنامج 

الغــذاء العالمــي )WFP(. يهــدف البرنامــج المشــترك إلــى الحــد مــن الضعــف وتعزيــز صمــود المجتمعــات المتضــررة مــن 

األزمات في اليمن من خالل خلق سبل عيش مستدامة وكذلك تحسين الصمود واألمن الغذائي والوصول إلى الخدمات 

األساســية فــي خمــس مــن المحافظــات األشــد احتياجــًا فــي اليمــن، وهــي حجــة، الحديــدة، لحــج، أبيــن، وتعز.






