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ي وتنمية سنوية 
 
إعداد خطط تعاف

باإلضافة إىل مشاري    ع ذات أولوية

تطوير القدرات .1
ي تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية للسلطة ال

 
محلية ف

(PEM)مجال إدارة النفقات العامة

التعاون 

*المحلي 

IRالمؤسسيةالمرونةمكون Component))

،والدعمالقدرات،تطوير خاللمنالمديريةسلطاتتمكي   إىليهدف ي
وتنفذ ستنبطلتالمتوفرةوالتمويالتالفن 

ي خطط
 
.المحليي   والمؤثرينالمجتمعاتمعبالتشاركتعاف

الهدف
ي اليمن 

وع تعزيز المرونة المؤسسية واالقتصادية ف  ي–يدعم مشر مرونة أنظمة سي 
ي للمجتمعات المت

ي اليمن ويساعد عل تعزيز التعاف 
رة من الحكم المحلي ف  ض 

،. الضاع إىل تطوير وتهدف هذه المبادرة ذو الثالث سنوات، عل المستوى المحلي
ات نحو وتكثيف الدعم ألنظمة حكومة تظهر استجابة ومساءلة وتقودها السلط

كات الصغ ة خلق اقتصادات شاملة ومدفوعة بواسطة صغار المنتجون والشر ي 
(.SMEs)والمتوسطة

ي عل مكوني    وع سي  اتيجية مشر كز اسير :  وتير

ة يركز عل االحتياجات لتقديم الخدمات المحلي:(IR)المرونة المؤسسية1.
ي إعادة بناء السالم واالستقرار

.للسكان ودور الحوكمة الممكن ف 

ي االقتصادي وي  هدف إىل ت(:ER)المرونة االقتصادية2.
ن من التعاف 

ِّ
عزيز يمك

جي   سبل العيش والحصول عل خدمات إنتاجية بالعمل مع صغار المنت
ة والمتوسطة من خالل منهجية سلسلة القيمة و  كات الصغي  التشبيك والشر
ي مع المؤسسات المالية لتمكي   الحصول عل بيئة أفضل لمرحلة ا

 
لتعاف

.االقتصادي

لية، التعاون المحلي بي   السلطات المح*
ي واللجان 

ومنظمات المجتمع المدن 
.المجتمعية والقطاع الخاص

التخطيط.2

ي والمرونة المحلية3.
 
منح تمويالت للتعاف

منح وتمويل القطاعات المستهدفة ذات األولوية

ي اليمن 
وع تعزيز المرونة المؤسسية واالقتصادية ف  يسي  –مشر

ة الحقائق نشر

انية المي  
يورو69,800,000

المحافظات
موت، حجة، الحديدة،  عدن، حض 

إب، لحج، مأرب، صنعاء، وتعز

ة الزمني ةالفير
2023أغسطس –2020أغسطس 

ي  وع سي  ي عملية التنفيذ" نهج أو أسلوب المثلث"يطبق مشر
بع وهو نموذج تسلسلي يت. ف 

.خطوات عملية ومدروسة لتعزيز قدرات السلطات المحلية



50واىلي بينما يتكون الفريق األساسي للمديرية من ح. أعضاء من السلطات المحلية للمحافظة10يتكون كل فريق تيسي  للمحافظة من 
 من السلطات المحلية للمحافظة

ً
.عضوا

(2022يونيو –2021يونيو )اإلنجازات الهامة 

تطوير قدرات السلطة المحلية1.1

ي التخطيط التنموي التعا1.2
 
ون

تعليمدعم البنية التحتية لل1.4

ي والمرونة المحلية1.3
 
2021-( L2RF)صندوق تمويالت التعاف

 من فرق التيسي  للمحافظات 110
ً
دريبهم تم تعضوا

ي مجاالت التخطيط، وإعداد الموازنات، وعمليات
ف 

.  التخطيط التشاركي التكاملي 

400+فرق التيسي  للمحافظات ما يقرب من تدرب
 من الفرق األساسية للمديرية حول مواضي

ً
ع إدارة عضوا

.النفقات العامة

موت،78امرأة، 32) ي كل من عدن، حض 
 
حجه، الحديدة، رجل ف

(مأرب، وتعزصنعاء إب، لحج، 

 من الفرق األساسية للمدي439
ً
ريةعضوا

ي ِفرق 
 
طات لتمثيل الستم تشكيلهم  ف

.مديرية45المحلية من 

هيل تهدف الفرق األساسية للمديرية لتس
تنفيذ خطط تطوير القدرات 

(DCDPs)للمديرية

ي 307امرأة،  132)
 
(محافظات9رجل ف

 ذا أولوية50
ً
وعا .نفيذتم تحديدها للتمشر

(نساء% 50تستهدف )

لسلطة ترميم مرافق صحية وبنية تحتية لمكاتب ا
.المحلية، وتركيب معدات طاقة شمسية

 ذا أولوية40
ً
وعا اتم االنتهاء من تنفيذهمشر

.مليون شخص1.6زيد عن يستفيد منها ما يو 

(رجال795,633نساء، 895,511)

، التعليم، المياه، البيئة، األسو  اق، الصحة، الحكم المحلي
والضف الصحي 

ي   لتأهيلها وتحستم تحديدها مدرسة 36

40الحصول عل خدمات التعليم ألكير من 
كي   عل الطالبات).ألف طالب وطالبة

(بالير

ي 7,226طالبة، 32,302)
(مديرية18طالب ف 

مدرسة عل منظومات شمسية 36

ي عدن، 4)
موت، 4ف  الحديدة، 4حجة، 4حض 

تعز، 4صنعاء، و4ف مأرب، 4لحج، و4إب، 4
(حجة 4و

.  2022نة لستم تطويرها خطة تنموية محلية شاملة مراعية للنوع االجتماعي للتسع المحافظات 41

موت، لحج، مأرب، وتعز؛ حجة ،الحديدة ،صنعاء، إب) (عدن، حض 



دعم بناء القدرات التعليمية1.5

ي السلطة المحلية تم100
موظف من موظف 

ي مجاالت السالمة، وإدارة المخاطر 
تدريبهم ف 

.سوالتخفيف منها وإعداد خطط الطوارئ للمدار 

موت، ومأرب، 78نساء، 22) ي عدن، ولحج، وحض 
 
رجال ف

(وتعز

ي ومدراء المدارس552
تم من موظف 

ي مديريات مختلفة حول حتدريبهم
مالت ف 

.يلالعودة إىل المدارس وفتح باب التسج

(لارج251، نساء 97)

ي تطشاركوا ممثل عن المدراس 348
وير ف 

ي إدارة المخاطر بما يتماسر 
 مع إطار العمل ف 

.السياق الحكومي 

(لارج251، نساء 97)

بية 203  من مكاتب الير
ً
ي بهم تم تدريموظفا

ف 

بوي مجال التخطيط والتشخيص، والرصد الير 
.  يموتقييم الخطة التشغيلية لقطاع التعل

ي 162نساء، 41)
 
(مديرية23رجال، ف

ة ومتوسطة273 كة صغي  رادها تم تدريب أفشر

ي إدارة واستمرارية األعمال، وتعزيز أعماله
ي ف 

م وف 
مهارات إدارة المخاطر الستمرارية العمليات 

التجارية

موتجر 217نساء، 24) ي عدن وحض 
(ال ف 

هم تم تدريبمن صغار المنتجي   680

وات) (  الحنا، والتمور، وقطاعات الخض 
مهارات الفنية والتجاريةعل 

موت) (حض 

الحصول عىل خدمات التمويل األصغر2.2

ي ذلك تكن
 
بية بمركز المحافظات والمديريات المستهدفة بأنظمة إدارة البيانات، بما ف ولوجيا المعلومات تم دعم مكاتب الير

(ICT)واالتصاالت 

ERاالقتصاديةالمرونةمكون Component))

كاتالمنتجي   صغار ودعم،(LED)المحليةاالقتصاديةللتنميةمحسنةبيئةلخلقيهدف ةوالشر ةوالمتوسطالصغي 

ي بأنشطة
 
،والدعمالقدرات،تطوير مجالف ي

األصغر تمويلالمؤسساتخدماتعلوالحصولالتشبيك،وفرصالفن 

.الماليةوالموارد 

(2022يونيو –2021يونيو )اإلنجازات الهامة 

ة والمتوس2.1 كات الصغي  ي لصغار المنتجي   والشر
طةبناء القدرات والدعم الفن 

.من صغار المنتجي   عل المنح501حصل 

موت251حناء، و 100تمور، 150) ي حض 
ة ف  ي قطاع الخض 

(ف 

ة 101تم تقديم منح جزئية ل  كة صغي  شر

.ومتوسطة 

موت) (عدن و حض 



يقة، عدن؛ (1) ي مديرية الير
 
ي مديرية الم( 2)سوق تجاري لألسماك ف

 
كال، أسواق لألسماك مختصة بمعالجة وتعليب والتوزي    ع المحلي والتصدير ف

موت؛  موت؛ ( 3)حض  ي مديرية القطن، حض 
ي مديرية تريم، ( 4)سوق مركزي لتعبئة وتغليف العسل وتوزيعه ف 

سوق تمور ومنتجات زراعية مركزي ف 
موت؛  ي مديرية بيت الفقيه، الحديدة؛ و( 5)حض 

 
ي مديرية مناخه، صنعاء( 6)سوق مركزي تجاري للماشية ف

 
سوق بن ف

ي معالجة منتجات جديد ذات قيمة مض
افة تشكيل أساليب التعاقدات الصناعية إلدماج النساء ف 

وي    ج، والتسويق، والتوزي    ع كات الير .وربطهم بشر
ي قطاعات 81تستهدف : مرحلة تجريبية)

(التمور، والحناء، واألسماك، والعسل–امرأة ف 

موت ) (عدن وحض 

تمكي   الشباب والمرأة

ك يهدف إىل زيادة الدعم للسلطة المحلية للحفاظ عل الحصول العادل للخدمات العامة وزيادتها وتعزيز التماس
ي مستدام

 
.االجتماعي لتحقيق تعاف

ي م2.2
 
ي الحكم المحىلي ف

 
أربزمالة  النساء  ف

ي سلسلة القيم2.4
 
ةإدماج النساء ف

واقالبنية التحتية لألس2.3

موت لألعمال لتعزيز تش كيل تأسس منتدى حض 
موت ليشارك ب ي حض 

 
فعالية ملتفر سيدات األعمال ف

ي صناعة القرار للحكومة المحلية
.ف 

امرأة من جهات مدنية وتجارية65+
ي تشاركن

ي اختيار القطاعات النر
خدم ف 

.النساء والشباب

اء قدرات توفي  تدريبات للمهارات الفنية وبن
 النوع النساء والشباب باستخدام منهجية تراعي 

.االجتماعي 

ي فرق 
اك النساء والشباب ف  إشر

ساسية التيسي  للمحافظات والفرق األ 
.للمديريات

اك اتم تحديدها أسواق مركزية للبنية التحتية 6 لقطاعات من خالل العمليات التشاركية وبإشر
الخاصة، والغرفة التجارية، والسلطات المحلية

موت، الحديدة، وصنعاء) (عدن، حض 

WWW.UNDP.ORG/AR/YEMEN

(2022يونيو –2021يونيو )اإلنجازات الهامة 

ي عملية التخطيط التنموي2.1
 
النساء والشباب ف

ي الحوكمة المحلية ودورة نظام إدارة النفقات العامة تم بناء قدراتهن ةأمر ا70
.(*PEM)ف 

(اً من مأربخريجات حديث35والمديريات و ةامرأة يمثلن موظفي ديوان المحافظ35)

يات ، إدا*  .إلخ.. مشاري    ع ، الرة الكمبيوتر ، االتصاالت ، القيادة ، إعداد التقارير ، هيكل الحكومة المحلية ، التخطيط التشاركي ، الموازنة العامة والمشير

النساء الرياديات2.3

https://www.undp.org/ar/yemen
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