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  تصدیر
ریة الیمنیة التي تؤكد على دور الجمھو لحكومة یمثل إطار العمل االستراتیجي للمعونات الخارجیة وثیقة سیاسة

وكذا ) تعاون الدوليمن خالل جھة التنسیق المركزیة فیھا وھي وزارة التخطیط وال(ومسئولیة الحكومة الیمنیة 
األجنبیة في حشد الموارد الخارجیة وأعمال تنسیق المعونات وفق القوانین واللوائح الوكاالت دور ومسئولیة 

المعونات الخارجیة  ألھداف والمبادئ التي ستوجھ إدارةكما تحدد ھذه الوثیقة ا. ةالساریة في الجمھوریة الیمنی
واالستغالل الفعال لھا من أجل التنمیة المستدامة وفي تعزیز بناء الدولة وھما من أكبر التحدیات التي تواجھ 

لحریة والحیاة المزدھرة التي إن الیمن ال تزال بحاجة إلى أن تمضي قدمًا لكي تكفل لمواطنیھا ا. الحكومة الیمنیة
  .ستقود األمة إلى التنمیة المستدامة

على شراكة بوسان للتعاون صادقت حكومة الجمھوریة الیمنیة على إعالن باریس حول فعالیة المعونة وكذلك 
تقدیم  الفعال وذلك مع شركائھا في التنمیة على المستوى الثنائي والمتعدد بھدف زیادة مستوى الكفاءة في التنموي

مبادئ إعالن باریس وتم إعدادھا في سیاق من  روحوھذه الوثیقة الحالیة تنطلق من . وإدارة المعونات الخارجیة
ج لمشاورات تاكما أنھا ن. وھي ترسم الغایات الطموحة التي تستجیب لوضع الیمن واحتیاجاتھ. "شراكة بوسان"

  .اع الخاصطیمنیة وشركاء التنمیة والمجتمع المدني والقمكثفة مع األطراف والجھات ذات العالقة في الحكومة ال
وفي الوقت الذي تبذل فیھ الحكومة الیمنیة جھودًا ھامة لكي تقلل تدریجیًا من االعتماد على المعونة الخارجیة 
فإنھا تنظر إلى المعونة ذات الجودة العالیة كعامل حاسم في المسار التنموي في الیمن في األجل القصیر 

عنھ إلى حد اآلن تغییر القیادة والسیر في تنفیذ اآللیة  وسط وخصوصًا في سیاق الربیع العربي الذي نجموالمت
في الریاض، المملكة العربیة  2011نوفمبر  23التنفیذیة لمبادرة مجلس التعاون الخلیجي التي وقعت في 

  .2014السعودیة، وكذلك قرار مجلس األمن الدولي 
بجھود مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في صنعاء للمساعدات التي قدمھا في إعداد  أود ھنا أن أنوه وأشید

وثیقة السیاسة ھذه من خالل مشروع ممول من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكذلك لدعمھم في إنشاء قاعدة 
وإعداد التقریر األول حول التعاون التنموي الذي یعكس ) sdp.orgwww.yemen(بیانات المساعدات التنمویة 

اعدة بیانات وألن نظام ق. 2010-2008مستوى المساعدات التنمویة الرسمیة التي تلقتھا الیمن خالل السنوات 
طیط عتمد كلیًا على البیانات التي تدخلھا الجھة المانحة بانتظام  فإن دور وزارة التخالمساعدات التنمویة ی

  .والتعاون الدولي سیقتصر على تحلیل ھذه المعلومات وإعداد تقریر التعاون التنموي سنویًا
. 2012ــــ یولیوالعمل االستراتیجي ھذا في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في تبنت الحكومة الیمنیة إطار 

ت السیاسات الموضحة في ھذه تعمل وفق متطلباحتى  كافة األطراف علىأولویة كبیرة  تضعوالحكومة الیمنیة 
الوثیقة التي تجسد مبادئ إعالن باریس حول فعالیة المعونة وأجندة عمل أكرا وشراكة بوسان للتعاون التنموي 

  .الفعال
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  سياسة وطنية للمعونة تبينربر خلفية وم
  
وعًا للحوار في عدة منتدیات ھذا األمر موض أضحىأھمیة التعاون التنموي الفعال باعتراف متزاید و ىظتح

عمل أكرا  ةوأجند)  2005(المعونة  فعالیة وتلتزم الحكومة الیمنیة بإعالن باریس حول. ومؤتمرات دولیة
عاون التنموي الفعال في المنتدى الرابع رفیع المستوى حول فعالیة كما صادقت على شراكة بوسان للت) 2008(

وتدرك الحكومة . 2011دیسمبر  1نوفمبر إلى  29المعونة الذي انعقد في مدینة بوسان في كوریا الجنوبیة من 
لویات الیمنیة حقیقة أن االستخدام الكفء والفعال للمساعدات التنمویة الرسمیة ھو في غایة األھمیة لتحقیق أو

الذي سیتعامل مع احتیاجات المرحلة االنتقالیة في سیاق  2014- 2012البرنامج االنتقالي لالستقرار والتنمیة 
تنفیذ مبادرة مجلس التعاون الخلیجي وآلیتھا التنفیذیة وكذلك لتحسین فعالیة المعونة وإدارتھا لتعظیم فوائد ھذه 

  .دمة التي ترمي إلى تجاوز تحدیات التنمیة المستدامةالمعونة للشعب الیمني وكذلك لخطط التنمیة القا
  

ن تحلل وتؤسس ألفي االقتصاد فإن ھذه السیاسة تسعى  األجنبیةللدور الھام الذي تقوم بھ المعونات  وإدراكا
 في الیمن المعونة الخارجیة وآفاقھا وإشكالیاتالمبادئ التوجیھیة واألھداف وأدوات السیاسة والرقابة والتقییم 

بمراجعة ورقة السیاسة ھذه  تبدأ. النتائج التنمویة مستوى أفضل من دف تعظیم أثرھا وفعالیتھا من جھة تحقیقبھ
سریعة لمستوى أداء المعونة سابقًا في الیمن، ثم تشرح الخطوات التي تقوم بھا الحكومة للتعامل مع القضایا 

سات واستراتیجیات جدیدة تھدف إلى تنظیم المرتبطة بھذا األداء بما في ذلك استیعاب خطط توجیھیة وسیا
كما تتضمن ھذه . ھكذا مساعدات والتأثیر على ذلك بما یكفل تحسین استغالل مثل ینھاانسیاب المعونة وتكو

حول فعالیة ورقة نقاشًا یتمحور حول المبادرات الجدیدة المتعلقة بفعالیة المعونة وذلك في سیاق إعالن باریس ال
لكي یتم توجیھ دعم  2011وشراكة بوسان للتعاون التنموي الفعال  2008عمل أكرا  ةوأجند 2005المعونة 

 لتزام قوي وموارد تخصص على أساس یمكن االعتماد علیھالمانحین باتجاه یخدم جھود التنمیة في الیمن مع ا
  .أكبروالتنبؤ بھ بصورة 

  

  الوضع الراهن يف اليمن
  

البرامج والمشاریع  اغلبتوقفت حیث على التنمیة   غیر ایجابيثر أ 2012-2011لثورة الشباب في الیمن  كان
حلول بناءة  بإیجادالمطالبة ولى بدأت االحتجاجات والمظاھرات بفي األیام األ. بسبب تدھور الجوانب األمنیة

دیة للتعامل مع البطالة المرتفعة في أوساط الشباب وعموم الناس بما في ذلك النساء وتحسین األوضاع االقتصا
واتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الفساد وكذلك االعتراض على مقترحات حكومة الحزب الحاكم حینھا لتعدیل 

بعد ذلك تصاعدت مطالب المحتجین لتطالب برحیل الرئیس السابق كما ساھمت االنشقاقات . الدستور في الیمن
في ذلك الحزب الحاكم في جعل أجزاء  المؤسسات الحكومیة األخرى بماالكبیرة في المؤسسة العسكریة وكذلك 

السیاسي شھد الوضع  األفقمن البلد خارج سیطرة الحكومة وتعاھد الشباب على تحدي سلطتھا وكنتیجة النسداد 
معاناة الشعب الیمني من مصاعب شتى ًا بوتیرة متسارعة فاقمت من تدھور ياالقتصادي واإلنساني واألمن

كافة القیادات السیاسیة لمسئولیاتھا نحو الشعب من خالل االنخراط الفوري واستلزم ھذا الوضع تحمل . وكبیرة
وعلیھ فقد كان التوقیع على اتفاق نقل السلطة الذي . دیمقراطیًا في الیمنملیة واضحة لالنتقال إلى حكم جید في ع

ة المرحلة بوساطة من دول مجلس التعاون الخلیجي شاھدًا على والد 2011 نوفمبر 23تم في الریاض یوم 
  .قالیة التي تمر بھا الیمن حالیًااالنت
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تدرك الحكومة الیمنیة مدى التحدیات العدیدة التي تواجھھا في طریق تحقیق الغایات التنمویة ومع أنھ قد تحقق 

من انجازًا ھامًا خالل السنوات الثالث المنصرمة إال أن الكثیر ال یزال مطلوبًا لتحسین فعالیة المعونة من كل 
ة إلى مج ومشاریع التنمیة وكذلك من شركاء الیمن في التنمیة الذین ھم بحاجلوزارات والجھات المنفذة لبراا

المرتبط بالقدرات المحدودة لدى الوزارات والجھات  توحید أنشطتھم وإجراءاتھم للتقلیل إلى أدنى حد من العبء
  .لیمنلالتي ستصرف من الشفافیة في استخدام الموارد  أكبرالمنفذة ولضمان مستوى 

  
أتسمت العالقة بین الحكومة الیمنیة والھیئات المانحة باإلیجابیة خالل السنوات األخیرة وھذا أدى إلى إنجازات 

تأثروا وكذلك على مستوى المساعدات الطارئة لألشخاص الذین  ةاالجتماعیة واالقتصادی دُعالصُّطیبة على 
من قبل  اأخذت األصوات ترتفع إزاء سوء اإلدارة أو عدمھ األجنبیة بالكوارث، غیر أنھ ومن بدایة المساعدات
فالمساعدات التنمویة قد أدت إلى االعتماد على اآلخر على حساب . المانحین والمتلقین للمساعدة على حٍد سواء

عموم الناس بالوھم في الفساد وتوسیع نطاق عدم المساواة وخدرت  االعتماد على الذات وساھمت في خلق
صحة مثل ھذا النقد مما یؤكد  ة ثبتوفي حاالت كثیر. تائجھا ذات األفق الضیق واألجل القصیر وغیر المستدامن

ونوعیتھا واستخدامھا أفقھا دة للمفاھیم الحالیة للمعونة ونطاقھا واجة إلى إعادة التفكیر وبصورة ناقوبقوة على الح
  .وأدوات حشد مواردھا

  
من جھة تسعى الیمن إلى ف. مسار للتنمیة یقف على اقتصاد یسیر في اتجاھین تعكف الحكومة الیمنیة على رسم

تحقیق نمو اقتصادي بمستویات عالیة وشاملة ومستدامة وبعائدات مرتفعة، واستثمارات واسعة في البنیة التحتیة 
أن یولي  ومن جھة أخرى یتعین على الیمن. عيعلى أن یترافق كل ذلك مع نمو مماثل في الرأسمال االجتما

لسلم من خالل اتخاذ في أسفل ا بیرًا في توزیع فرص مثل ھذا النمو على فئات الشعب الواقعةاھتمامًا وحرصًا ك
لة خالل ھذه العملیة یمثل بناء الدو. لدولة في المبادرةخطوات وإجراءات تعزز وتؤكد دور ا كل ما یلزم من

 حقق من خالل التركیز علىتتوھذه األھداف . لتنمیةالستقرار واالبرنامج والتخفیف من الفقر أھداف كلیة 
  :األربع التالیة یاتواألول

  
 .واستعادة االستقرار السیاسي للسلطةالسلمي  استكمال عملیة االنتقال •
 .تحقیق االستقرار األمني وتعزیز حكم القانون •
 .المادیةوتلبیة االحتیاجات العاجلة اإلنسانیة  •
 .قتصاد الكليتحقیق االستقرار على مستوى اال •

  
المستوى الثنائي سواًء على (وتشعر الحكومة الیمنیة باالمتنان إزاء الدعم المقدم من شركاء التنمیة في الخارج 

ن الیمن من تحقیق یتمكھم لھذا الدعم لوتأمل في استمرار تقدیم) على مستوى المنظمات غیر الحكومیةوالمتعدد و
منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة  عنوبحسب بیانات صادرة . من الفقر أھدافھا في تعزیز بناء الدولة والتخفیف

المقدمة من شركاء التنمیة خالل السنوات الثالث توسط مبلغ المساعدات وقاعدة بیانات المساعدات التنمویة بلغ م
تحوًال  ةكما حدث خالل السنوات األخیر. سنویًا أمریكيملیون دوالر  550.6حوالي ) 2010-2008(األخیرة 

روض من المساعدات ث القروض والمنح حیث یصل مكون القھامًا في تركیبة ومكونات ھذه المساعدة من حی
 220.6وإلى ) 2009في العام (ملیون  234.2وإلى ) 2008في العام (ملیون دوالر  253.4التنمویة الرسمیة 

التي  2007مقارنة مع أرقام  2008لعام وھذه الزیادة في حصة القروض ابتداًء من ا). 2010في (ملیون دوالر 
في قادم األیام نتیجة لھذه  ةعلى مخصصات الموازنة الوطنی آثارھاملیون دوالر سیكون لھا  147.5وقفت عند 

  .لدین الوطني وتكالیف خدمة الدیونالزیادة في حجم ا
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  حملة عامة عن إدارة املعونة يف السابق
  

في تقدم الیمن خالل سنوات العقد الماضي وستستمر في دورھا ھذا في  لعبت المساعدات الخارجیة دورًا ھامًا
على صلة بھذه المساعدات الخارجیة وھي أنھ على الرغم من تدفق الموارد ھواجس السنوات القادمة غیر أن ثمة 

ل األمثل الخارجیة ومشاركتھا في جھود الیمن التنمویة خالل السنوات إال أن البلد لم یتمكن من تحقیق االستغال
للمكاسب الناجمة عن المعونة، فمستوى التفاوت بین  ما تحقق فعًال وما كان یمكن لھ أن یتحقق بفضل موارد 

كانت حوافز النمو التي أوجدتھا الیمن في  أیًاام بأنھ وثمة اعتراف ع. اسعًا إلى حد كبیرالمعونة الخارجیة و
بصورة جوھریة على زیادة انتاجیة االقتصاد والتخفیف من أعجز من أن تؤثر  ظلت الماضي إال أن االستثمارات

الفقر كما أن القدرة التنفیذیة لحشد موارد المعونة لم تزداد زیادة ملحوظة وال تزال القدرة المؤسسیة في العدید من 
ضح رؤیة وھذه الوثیقة تو. المستمرة في االرتفاع والتحدیات المجاالت غیر كافیة وال مالئمة لالستجابة للمطالب

الحكومة الیمنیة لتحسین مستوى تنسیق المعونة وإدارتھا وتعزیز المساءلة المشتركة والمتبادلة بین الحكومة 
  .وشركاء التنمیة كما تستعرض تلك السیاسات التي ستترجم ھذه الرؤیة إلى واقع

  
لمعونة مرھون بتوفر الشروط في الیمن على افتراض أن نجاح ا األجنبیةمن منظور المانحین ینبني أداء المعونة 

. ا كل من الجھات الوطنیة والمانحةھالمسبقة والقدرة االستیعابیة والبیئة المواتیة لذلك وھذه كلھا مسئول عن
واستجابة لھموم ومشاكل القدرات المحدودة للجھات الوطنیة فقد اتجھ المانحون للعمل مباشرة مع الھیئات المحلیة 

إال أن . الفئات المجتمعیة أو في اشراك جھات منفذة ومؤسسات استشاریة من لدیھاومنظمات المجتمع المدني و
ھذه الجھات المانحة أصبحت تدرك بصورة متزایدة أنھ لیس ھناك بدیًال سوى تعزیز األنظمة الوطنیة في البلد 

لجمھوریة جوید عمل المعونة وتحسینھ بما یخدم مصالح الشعب في اتوكذلك القدرات المؤسسیة للحكومة ل
  .الیمنیة

  
یس ھناك حرج في القول إن المعونة قد حققت نجاحات في عدد من المجاالت ومن منظور الحكومة الوطنیة فل

غیر . كبناء الھیاكل والبنى التحتیة المادیة واالجتماعیة كالطرق ومرافق الخدمات الصحیة ومیاه الشرب والتعلیم
 ات العقد الماضي لم یطرأ تحسن مماثلي تلقتھا الیمن خالل سنوأنھ وعلى الرغم من حجم ونطاق المعونة الت

االت قد أدت التصورات العامة الشائعة فإن المعونات في معظم الح في سیاق ا ذھبناعلى الحیاة العامة بل إذا م
 ز الثروة في جیوب معینة بل وفاقمت من حدة التفاوت في مستوى الدخل بین الناس ومن ھنا فقد أصبحإلى ترك

واقتراح توصیات  تجردلزامًا إجراء تقییم مستقل عن أداء المعونة في الیمن لبیان مواطن الخطاء بموضوعیة و
والخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة للمرحلة القادمة من أجل تنفیذ البرنامج االنتقالي لتحقیق االستقرار والتنمیة 

م في عدم فعالیة التعاون اإلشكالیات التي تساھ ونستعرض فیما یلي بصورة موجزة أھم. والتخفیف من الفقر
  .المانحین والجھات الوطنیة كال من منظوروضعف النتائج التنمویة وذلك من  التنموي

  

  :القضايا الرئيسية كما عرب عنها اهليئات املاحنة وتتمثل يف
  

 .لھا المانحونبرامج ومشاریع التنمیة من قبل الحكومة وال سیما تلك التي مو مأسسةغیاب ملكیة و - 

 یات اإلنفاقووجھ الخصوص في تحدید أول ضعف مستوى القیادة والتوجیھ من قبل الحكومة وعلى - 

 .وكذلك في تحمل المسئولیة المطلوبة في تصمیم وإعداد وتنفیذ البرامج والمشاریع 
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من  ربةات التي تتم بصورة غیر مناسبة وتتبع مقاغیاب الواقعیة في عملیة التخطیط وإعداد الموازن - 

أعلى إلى أسفل من دون إشراك قوي ألصحاب المصلحة الفعلیین التي تشمل المؤسسات المحلیة 

 .والفئات المجتمعیة والمستفیدین في إعداد البرامج وتنفیذھا

ط في اتجاه زیادة البرامج والمشاریع التنمویة بما یتجاوز الحد الذي یمكن التعاطي معھ بفعالیة الضغ - 

 .بلداللتنفیذ المؤسسیة في ضمن قیود قدرات ا

 .ط على مستوى التخطیط للنتائج والمخصصات المالیةربضعف ال - 

 .األنظمة ال تعمل بصورة كاملة تضمن الوثوق في البیانات - 

المالیة العامة والمشتریات وضعف اإلشراف والرقابة على البرامج وبما یؤدي في  ضعف أنظمة إدارة - 

 .لشفافیة وتسرب الموارد وسوء استخدامھاالمقابل إلى ضعف مستوى المسائلة وا

  
  
  

  :تتمثل باآلتيف أما اإلشكالیات التي غالبًا ما تعبر عنھا الجھات النظیرة الوطنیة
  

 .عدم توافق وانسجام األولویات بین المتلقي للمساعدة والجھات المانحة - 

دًال من المتلقي من البرامج والمشاریع ال تزال تخضع لقیادة الجھات المانحة بثمة عدد كبیر  - 

كامنة في قد تكون في الحقیقة  اإلشكالیةذه وتدرك الجھات الوطنیة مع ذلك أن جذور ھ. للعون

على سبیل المثال تعاني معظم . ما یتیح لھیمنة المانحینھات مھذه الجلمشاركة  القدرات المحدودة

ظمة التخطیط وإدارة والتكلفة بسبب ضعف أن الفترة الزمنیة للتنفیذ في التمدیدالمشاریع من 

المشاریع التي یجب أن تتضمن تنفیذ مراجعة وتقییم نشط وفعال عند صیاغة المشاریع وتنفیذھا 

 . واإلشراف علیھا

جرى في حاالت كثیر التغاضي وعدم االنتباه إلى جوانب االستدامة والتشغیل والصیانة للمشاریع  - 

 .وبصورة بارزة وواضحة للعیان

التقدیر المناسب فإن المعونة االجنبیة قد تركزت غالبًا من مجموعة واسعة في ظل غیاب التقییم و - 

من المشاریع الصغیرة والتي ربما كانت غیر ضروریة أو حتى غیر مرغوبة من المنظور 

وھذا قد أدى إلى التوسع في عدد المشاریع بصورة أدت إلى تشتتھا . الطویل األجل للبلد

 .وازدواجیتھا

ھناك اتجاه یساھم في االعتماد المبالغ فیھ على الخبرات األجنبیة بدًال الفنیة في مجال المساعدات  - 

إن . من االستفادة من القدرات الفنیة المحلیة من خالل تعزیز قدرات المؤسسات الوطنیة

أعباء ضخمة  ي عبر قروض ولیس عن طریق منح تخلفالمساعدات الفنیة خصوصًا عندما تأت

  .على المتلقي
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یمن تفتقر إلى اآللیة المناسبة والكافیة لتقییم النواحي التكنولوجیة للمساعدات األجنبیة ال تزال ال - 

 .منھاوالسیما المساعدات الرأسمالیة 

 ضعف القدرات بالبطء وربما ساھم اتسمت عملیة صرف المعونة التي تعھدت بھا الجھات المانحة - 

 .المؤسسیة في البلد في ھذه الظاھرة

ظمات غیر الحكومیة وھذا تھان بھا من المعونة االجنبیة عبر مختلف المنجرى ضخ مبالغ ال یس - 

وغالبًا ما تسیر طرق التشغیل . قد تم ضخھا خارج أنظمة الحكومة ولم تقید في خزانتھا یعني أنھ

  .للمنظمات غیر الحكومیة بالتوازي مع طرق وأسالیب التشغیل الحكومیة

 .وعكسھا بصورة كاملة في الموازنة نیة لم یتم التعبیر عنھاالمعونة المتاحة للحكومة الیمإن موارد  - 

الوزارات أو  إشعارإلى حسابات المشاریع دون  ةوم المانحون بتحویل مبالغ مالیة مباشرعادة یق - 

السجالت لضمان الشفافیة  ة، وقد نجم عن ھذا صعوبة في تحدیثاإلدارات المعنیة في الحكوم

 .والمساءلة في مثل تلك العملیات

مة ھذه دبمرور السنوات ارتفعت حصة الیمن من الدیون األجنبیة المتأخرة وكذلك التزاماتھا لخ - 

في طبیعتھا  امتیازیھ ھيالقروض ومع أن ھذه . الدیون نتیجة الستخدام القروض األجنبیة

وتتضمن درجة عالیة من مقومات المنح إال أنھا ال تزال تشكل عبئًا متزایدًا على الخزانة العامة 

 .للدولة

 .المانحة والمؤسسات الوطنیة في البلد وة ھامة حضاریة فیما بین المؤسساتثمة فج - 

    

قف الیوم على أعمدة أساسیة لفعالیة التكلفة مثل الملكیة وص حشد وتعبئة المعونة األجنبیة یإن وضع الیمن بخص

 خارجي ینبغي أن ینطلق على أساس وأي دعم. لة المشتركةوالتناغم والتنسیق الموحد والمساءوالقیادة الوطنیة 

ید على ھذه المطالب الوطنیة ینبغي وحتى یتم التأك. خضع لتقدیر المانحینمطالب وطنیة تقوده بدًال من أن ی

اعتماد اإلطار الوطني للتخطیط والسیاسات وكذلك السیاسات القطاعیة كأطر عمل توجیھیة في توحید وتناغم 

ن فرض اشتراطات من جانب واحد قدر من األھمیة أیضًا الحاجة إلى إدراك أعلى نفس ال. المساعدات الخارجیة

ج مشاعر الناس ضد عملیة اإلصالح، ومن ھنا یوإنما أیضًا تأج فحسب تسبب في إبطاء وعرقلة التنفیذلن ی

  .ةالحاجة إلى إزالة مثل ھذه الشروط أو اإلبقاء علیھا في الحدود الدنیا عند االتفاق علیھا بصورة مشترك

  :املربر لوجود سياسة وطنية للمعونة
رت حكومة الجمھوریة الیمنیة في الماضي إلى أنظمة وخطوط توجیھیة واضحة تساعدھا على حشد افتق

وبتصدیقھا على إعالن باریس حول فعالیة  .المساعدات الخارجیة وإدارة مواردھا مما فاقم من حدة ھذه المشكلة
. تلقاھان بزیادة فعالیة المساعدات التي تالتنموي الفعال فقد التزمت الیم المعونة وعلى شراكة بوسان للتعاون
شركاء التنمیة، أساس قوي للتحسین والتطویر من جانب الحكومة و إیجادوالمقصود من إعداد ھذه الوثیقة ھو 

الیمني  لخدمات للمواطنذلك أن زیادة فعالیة التكلفة ھو على وجھ الخصوص على صلة بتحسین مستوى تقدیم ا
الخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة والتخفیف من قیق االستقرار والتنمیة وحیرة تنفیذ البرنامج االنتقالي لتوبتسریع وت

  .الفقر
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إن مرحلة االنتقال السیاسي التي تمر بھا البلد حالیًا قد أوجدت بصورة واضحة قوة دفع وزخم باتجاه تحقیق السلم 

والتنمیة  للمضي في أجندة السلم ًاوھذا أصبح ضروری. ة واتخذ كل ھذا شكل اتفاقاألھلي والدیمقراطیة والتنمی
وھذا االتفاق . بدرجة أقل من حیث التركیز واألولیةالخلفي رك التنمیة في المقعد في وقت واحد بحیث ال تت

میة من جانب والحكومة وشركاء التن) لةكما ھو محدد في إطار المساء(جانب سیدخل فیھ الحكومة والشعب من 
  .)على أساس المساءلة وقابلیة التنبؤ(آخر 

  
ص وبصورة سلیمة أن السلم لخلخاص للمرحلة االنتقالیة في الیمن فإنھ یمكن أن نستوبإمعان التفكیر في السیاق ا

. روالدیمقراطیة والتنمیة بحاجة إلى ربطھا معاً  في ترتیب متزامن بدًال من التعامل مع كل واحد بمعزل عن اآلخ
ویتعین على المعونة الخارجیة أن تعزز من ھذه العالقة المتداخلة كما ینبغي على المانحین أن یتنبھوا إلى ھذه 

  .المقاربة
  

اة االنخراط في ھذه في العالقة التنمویة الیوم أصبح كل من المانح والمتلقي شركاء تنمیة والمعونة ھي أد
جھودھا مع  تضممع اآلخرین یتعین علیھا أن ومتكافئًا ًا ھادفًا تصبح الیمن شریكًا تنموی ولكن لكي. الشراكة

من التعاون والشراكة في سیاق  و فنیةاء مالیة ألبات االرتقاء سوالمانحین للحصول على موارد تنسجم مع متط
  . المشتركة

  
ن حیث حشد وإدارة نمیة وتحدد األفضلیة من تحققھ بالمساعدات من شركاء التج الیمن أاتبین ھذه الوثیقة ما تحت

 والتنمیة المساعدات والتغییرات الضروریة للوصول إلى غایات وأھداف البرنامج االنتقالي لتحقیق االستقرار
  .والخطط القادمة في المستقبل 2014- 2012

  

  :واألولوياتاألهداف 
  

) 1الوثیقة وھما من خالل التعبیر بصورة واضحة عن بیان السیاسة ونقاط العمل ھناك ھدفان رئیسیان لھذه 
خاللھ حشد المساعدات اإلضافیة التي تحتاجھا  من أساس یتم إیجاد) 2زیادة فعالیة المساعدات الخارجیة للیمن، 

  .الیمن للوفاء باحتیاجات االستثمار
  

  الغرض واملبادئ التوجيهية واألهداف
  

یة ولغرض التعاون التنموي خمسة رئیس نة على جوانب خمسة تستجیب لتحدیاتمن سیاسة المعو الغرضیشتمل 
  :في الیمن، وھذه ھي

  
ال تزال مستویات المساعدات التنمویة التي تلقتھا الیمن منخفضة : زیادة مستویات المساعدة التنمویة )1

 .بالنسبة لدول أخرى توجد فیھا مستویات مماثلة لالحتیاج من حیث الفقر ومستوى التنمیة
الھامة بخصوص فعالیة المعونة في  لتعامل مع اإلشكالیاتیتعین ا :ین فعالیة التعاون التنمويستح )2

لزیادة وتعزیز أثر المعونة المقدمة وبالتالي تقویة قضیة المطالبة بزیادة المعونة من شركاء  یمنال
 .التنمیة
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وضعت : متوسطة المدىدعم تنفیذ البرنامج االنتقالي لتحقیق االستقرار والتنمیة وخطة التنمیة  )3
وكالھما  متوسطة المدىالبرنامج االنتقالي لتحقیق االستقرار والتنمیة وخطة التنمیة  الحكومة الیمنیة

 .)المعونة بصورة رئیسیة( لى زیادة كبیرة في صافي التمویل األجنبيبحاجة إ
ھا حیث أن الحكومة الیمنیة وشركاء: تنفیذ التعھدات وااللتزامات الدولیة بشأن التعاون التنموي الفعال )4

أطراف موقعة على إعالن باریس حول فعالیة المعونة وكذلك على شراكة بوسان للتعاون  في التنمیة
 .التنمویة الفعال

یعتبر عدد الھیئات المانحة التي تعمل حالیًا في الیمن : بناء شراكات جدیدة مع شركاء تنمیة آخرین )5
طار سیبسط من عملیة منخفضًا بالمعاییر الدولیة ولھذا فإن ایجاد إطار سیاسة واضح ونشر ھذا اإل

 .استقطاب جھات مانحة جدیدة
  

التالیة والتي تبنى على التعھدات  االعتبار المبادئ التوجیھیةوقد جرى إعداد السیاسة الوطنیة للمعونة باألخذ في 
  :الفعال على شراكة بوسان للتعاون التنمويضمنھا إعالن باریس حول فعالیة المعونة وكذلك تالدولیة التي 

ستواصل الحكومة الیمنیة في وضع وتحدید أھدافھا وسیاساتھا  :یة الرئیسیة للملكیة الوطنیةاألھم - 
ة عملیة حوار وتشاور واسعالتنمویة على أن تسعى لضمان أن تكون ھذه األھداف والسیاسات ھي نتاج 

 .عبر قطاعات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
" مملوكة"وھي لھذا  ھذه الوثیقة ھي بیان عن سیاسة الحكومة :التنمیة التشاور والحوار مع شركاء - 

 طرقولكي تضمن ملكیة البلد ستعمل الحكومة على حشد المساعدات الخارجیة عبر . للحكومة الیمنیة
ووسائل ال تضر باستقاللھا ومن ذلك عبر التشاور والحوار مع شركاء التنمیة والذي تدرك الحكومة 

ھذه لغایة فقد سعت الحكومة للتشاور مع شركائھا خالل عملیة إعداد وتطویر سیاسة أھمیتھ ولھذه ا
  .المعونة

ستكون السیاسة الوطنیة للمعونة جزًء من السیاسة العامة الكلیة  :المعونة التي تقوم على أساس الطلب - 
. االقتصادیةعات لحشد الموارد للتنمیة وذلك على مستوى كل من المشروع الفردي وعلى مستوى القطا

وھذا أیضًا سیضمن تعزیز الشفافیة والمساءلة . كون المعونة األجنبیة یقودھا الطلبوھذا یستلزم أن ت
 .والقدرة على التوقع داخل وخارج أنظمة الحكومة على حٍد سواء

لتعظیم فعالیة المساعدات الخارجیة للیمن من المھم أن تكون ھذه السیاسة وأي سیاسات الحقة  :الشمول - 
ومن ھنا فإن ھذه الوثیقة یقصد بھا أن تكون بیان لسیاسة الحكومة حول . شاملة في طبیعتھا وفي بیانھا

 .كافة المساعدات التنمویة الرسمیة التي تحصل علیھا الیمن
في حین تطلب الحكومة زیادة المعونة األجنبیة كمًا  :عتماد على الذات في النھایةلسعي الجاد لالا - 

ل القصیر والمتوسط فإن سیاسة الحكومة ھي أن تسعى جاھدة لتحقیق االعتماد الذاتي وكیفًا خالل األج
واالستدامة على األجل الطویل من خالل تعزیز وتنمیة الموارد المحلیة وخلق فرص للتجارة 

 .واالستثمار وتدفق رؤوس األموال الخاصة إلى البلد
ھنا یقصد منھ أن تكون وثیقة حیة حیث من  إن بیان السیاسة:وثیقة السیاسیة ھي وثیقة حیة ومعاشة - 

المتوقع أن یدخل علیھا تعدیالت ومراجعات في المستقبل مع تغیر وتطور احتیاجات الحكومة 
 .وكذلك مع تعزیز وتقویة قدرات الحكومة في تنفیذ اإلصالحات. وشركائھا في التنمیة بمرور الزمن

  
الرئیسیة للتعامل مع تحدیات وفرص التعاون  األھداف منتتجھ السیاسة الوطنیة للمعونة نحو تحقیق عدد 

  :وھذه األھداف ھي. ھا أعالهلیالتنموي في الیمن والمشار إ
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بحیث ترتبط كافة المعونات باألولویات واالستراتیجیات الوطنیة المتفق علیھا  :تحسین مستوى التناغم - 
ضمان تقدیمھا في اإلطار الكلي للتخطیط إما من خالل استیعاب المعونة في الموازنة العامة للدولة أو ل

 .یات المتفق علیھاوھھا إلى أنشطة األولیفي البلد بما یكفل توج
دارة لشركاء التنمیة لتمكینھم من إلتقدم السیاسة الوطنیة للمعونة رؤیة وإطار ل :تعزیز مستوى التنسیق - 

لمؤسسات الحكومیة الیمنیة ربط المساعدة باألولویات الوطنیة كما تقدم إطار عمل للتنسیق عبر ا
 لتحسین فعالیة المعونة

جھود التخفیف من الفقر عبر طرق وتعزیز بناء الدولة  :تعزیز عملیة بناء الدولة والتخفیف من الفقر - 
رافقھ االستغالل الفعال للمعونات األجنبیة من خالل نمو اقتصادي عالي المستوى وشامل ومستدام ی

سین الروابط عبر القطاع العام والتعاونیات والقطاع ة المنتجة وتحتوزیع عادل وتركیز على العمال
 .الخاص ورعایة وتشجیع شراكة القطاع العام والخاص

رعایة وتشجیع الجھود التي ترمي إلى تحقیق االعتماد على الذات والخروج من دائرة تلقي  - 
الستغالل الفعال للمعونة خلق المناخ المناسب والمالئم للتجارة واالستثمار من خالل ا :المعونات
یعتمد على الذات على المدى بما یفضي إلى وجود اقتصاد حتى یقل االعتماد علیھا تدریجیًا  األجنبیة
 .الطویل

تحدید وتوضیح عالقة الشراكة  :ایجاد إطار عمل للشراكة والمساءلة من أجل التعاون التنموي الفعال - 
بادئ فعالیة المعونة التي تم التأكید على االلتزام بھا من بین الحكومة وشركاء التنمیة بما ینسجم مع م

على  2011وشراكة بوسان للتعاون التنمویة الفعال  2008وأجندة أكرا  2005خالل إعالن باریس 
 .التوالي

ایجاد إطار یتم من خاللھ : تدفق مخصصات المعونة توقع الشفافیة والقدرة علىمستوى  تحسین - 
ساعدات األجنبیة للیمن مع الجھات النظیرة في الیمن بشفافیة وفي الوقت تبادل المعلومات حول الم

إن التقاریر والمعلومات الناقصة بخصوص . المناسب لتحسین القدرة على التنبؤ بصرف المعونة
المقدمة لقطاع المنظمات غیر  بما فیھا تلك المساعدات(المساعدات التنمویة الرسمیة للحكومة 

ستوى الشفافیة ویعیق من قدرة الحكومة على رقابة وإدارة المساعدات التي تتلقاھا قلل من می) الحكومیة
إن عملیة تبادل المعلومات ھذه ھي في غایة األھمیة لعملیة التخطیط وإعداد الموازنات وأیضًا . الیمن

 .لتنفیذ الموازنة التنمویة
  

  :حملة عامة عن حتديات التعاون التنموي الفعال يف اليمن
  

لرغم من تحرك كل من الحكومة الیمنیة وشركاء التنمیة نحو تحقیق مستوى أفضل من التنسیق والحوار على ا
ءة وفعالیة ما یقدم وباستمرار من كفا یات تظل موجودة، وھذه المشاكل تحدوالتشاور إال أن ھناك عدد من االشكال

  .على المدى القصیر والمتوسطضعف من موقف الحكومة الراغب في زیادة حجم المساعدات من مساعدات وی
  

والمالیة داخل  قدرات، فأنظمة اإلدارة والمشتریاتني من المشاكل على مستوى الاال تزال الحكومة تع :القدرات
وي التأھیل العالي والمھارات نیة الستقطاب الكادر الوظیفي من ذالحكومة ضعیفة، كما أن قدرة الحكومة الیم

  .خطیط والمفاوضات ویمكن أن یؤدي إلى ضعف التنسیق والتنفیذتبقى محدودة مما یؤثر على الت
  

ثمة غیاب للتنسیق الفاعل فیما بین المؤسسات الحكومیة في سیاق إدارة المعونات وفي بعض الحاالت ینجم عن 
ة المحلیة بشأن المساعدات بصورة ض الوزارات الرئیسیة وھیئات السلطغیاب المسارات الواضحة أن تتفاو
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ع المانحین بما یضعف دور وزارة التخطیط والتعاون الدولي في إدارة مثل ھذه المساعدات وتنسیق مباشرة م
  .عملیاتھا

  
س المعونات یتغیب المقدرة على التنبؤ بتدفق المعونات، وتبقى قضیة تسی :القدرة على التنبؤ وتوقع المساعدات

نجم عنھ اشكالیات بالتنبؤ مما قد تعن حدھا  ویظھر أیضًا على السطح فرض الشروط الزائدة. في الیمن مشكلة
من حیث حجم المعونة ونوعیتھا وتوقیتھا وھذا من شأنھ أن یوقف تنفیذ برامج تنمویة تستھدف الفقراء أو یبطئ 

البطء أكثر من مجرد ات دعم تنفیذ المشاریع بالتأخیر وتصف عملیكثیر من الحاالت توفي . من عملیة التنفیذ
  .ؤ في حد ذاتھاالقدرة على التنب

  
قاعدة بیانات شاملة عن المساعدات  ال یزال غائبًا في الیمن المعلومات الشفافة عن انسیاب تدفقات المعونة

الیمنیة حول المساعدات المستلمة ھي معلومات متفرقة  التنمویة ونتیجة لذلك فإن المعلومات المتوفر للحكومة
 رقابة، ومن الصعب الحصول على صورة كاملة عن المساعداتألغراض اإلدارة وال ومشتتة وناقصة وال تكفي

للیمن ألن بعض المانحین إما غیر راغبین أو غیر قادرین على تلبیة طلب الحكومة للمعلومات وھذا  الخارجیة
وفي الوقت نفسھ یبدو واضحًا أن الحكومة الیمنیة قد  ،یحد من مستوى الشفافیة والمساءلة في تقدیم المساعدات

في بعض الحاالت بطلبات غیر واضحة وغیر منظمة لتزویدھا بمعلومات من قبل شركاء التنمیة مع وجود  تتقدم
بعدھا في تبادل مثل ھذه المعلومات فیما بینھا  تتقدم بطلب معلومات لكي تخفق وزارات وجھات  تنفیذیة مختلفة

  .بصورة فعالة
  

كما تستمر الجھات . المعونة وربطھا بأولویات الحكومةال توجد عملیة فعالة تضمن تنسیق  :الموائمة والتناغم
ومعظم . ملكیة الحكومةالخاصة بھا وعلى حساب  تكرر كثیرًا في العمل وفق اھدافھاالمانحة وبصورة ت

. ما یعكس غیاب التناغم واالرتباط مع أولویات الحكومة وأنظمتھامخارج الخطط والموازنات تظل المساعدات 
في ، )أو عدم وجودھا(االستراتیجیات  ض لضعفاتحیط بغیاب التناغم واالرتباط ھي أعروبعض المشاكل التي 

  .الوقت نفسھ تبقى بعض المنظمات المانحة مقیدة بالترتیبات واإلجراءات المؤسسیة داخلھا
  

  حتسني فعالية املعونة وإدارا
  

موقعون على إعالن باریس حول فعالیة  الجمھوریة الیمنیة وشركائھا الرئیسیین في التنمیة ھم أطرافحكومة إن 
وھذه التعھدات الدولیة تلزم كًال من الحكومة وشركاء التنمیة . المعونة و شراكة بوسان للتعاون التنموي الفعال

 ةوھكذا فإن المبادئ الوارد. بتنفیذ سیاسات واستراتیجیات تكون من شأنھا زیادة فعالیة التعاون التنموي مع الیمن
حول فعالیة المعونة و شراكة بوسان للتعاون التنمویة الفعال یشكالن األساس لتعریف الفعالیة  ریسفي إعالن با

  .من قبل الحكومة الیمنیة
  

زیادة فعالیة  دوفي حین تسعى الیمن إلى أن تقلل في النھایة من اعتمادھا على المساعدات الخارجیة فإن مجر
ن غیر كافیًا للوصول إلى المستویات المطلوبة لالستثمار في الیمن المعونة التي تحصل علیھا الیمن حالیًا سیكو

ومن المعروف أن نجاح ). وأھداف التنمیة األلفیة 2025في رؤیة الیمن  وردكما (حقیق أھدافھا التنمویة تل
مساعي الیمن في زیادة حجم المعونة ھو رھن بقدرتھا على إدارة الحجم الحالي للمساعدات الخارجیة بصورة 

  .وعند استقطابھا لموارد خارجیة أخرى فإن الحكومة ستسعى لضمان استدامة سداد الدیون. عالةف
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  االلتزامات المشتركة لتحسین فعالیة التعاون التنموي
في إطار الھدف العام الكلي لتحسین فعالیة المعونة تم تحدید المبادئ التالیة من إعالن باریس كمبادئ رئیسیة 

  :اون التنموي في الیمنلتحسین فعالیة التع
  

  األھداف بالنسبة للیمن  مبادئ فعالیة المعونة
، خطة االستقرار والتنمیةایجاد روابط واضحة بین   استراتیجیات تشغیل للتنمیة  )أ 

االستراتیجیات القطاعیة، الموازنة وخطط التنمیة على 
مستوى المدیریات، وتسھیل ربط دعم المانحین مع 

  .أولویات الحكومة
تعزز أنظمة المعونات األجنبیة والمشتریات ورفع   وطنیة یمكن الوثوق بھا  أنظمة  )ب 

   .التقاریر
 باالستراتیجیات المعونة مخصصات تدفق ربط  )ج 

  الوطنیة
رفع تقاریر بجمیع التدفقات لتعكس في موازنة الحكومة 

  .اإلستراتیجیةوفق الخطط 
دة الفنیة على نقل المعارف والخبرات من تركیز المساع  تعزیز القدرات المحلیة من خالل دعم تنسیقي  )د 

   .برامج منسقة ومتسقة مع أولویات الیمنخالل 
تقدیم جمیع المساعدات من خالل أنظمة الیمن الوطنیة   استخدام األنظمة الوطنیة  )ه 

   .للمساعدات التنمویة األجنبیة
    

  .ول الزمنیةصرف مخصصات المساعدات حسب الجدا  زیادة القدرة على التنبؤ بصرف المعونة  )و 
تحقیق زیادة ملموسة في المساعدات التي تأتي في سیاق   استخدام ترتیبات مشتركة  )ز 

  .المقاربات القطاعیة
زیادة مستوى البعثات المشتركة واألنشطة التحلیلیة   بعثات وأنشطة تحلیل مشتركة  )ح 

  .لتصبح أكثر شیوعًا وممارسًة
مؤشرات األداء لتكون معروفة  توحید الشروط وتحدید  على النتائج  أطر عمل قائمة  )ط 

  .عند الجمیع
  .وضع آلیات رقابة مستقلة  المساءلة المشتركة   )ي 

  
وتقییم األداء بصورة مشتركة بین المانحین  مراجعة ساس لتنفیذبادئ واألھداف المذكورة آنفًا األستشكل الم

أنظر كذلك ( اإلستراتیجیةفي إطار منتدى الشراكة  مراجعاتوالحكومة ویتم مناقشة واستعراض نتائج ھكذا 
  ).الجزء الخاص بالرقابة والتقییم

  

 آليات وإجراءات لتحسني إدارة معلومات املعونة
  

ة عن موحدسبقت اإلشارة آنفًا بأن الحكومة الیمنیة تواجھ صعوبات جمة في الحصول على معلومات مفصلة و
 ستلمةة أن معظم المساعدات األجنبیة المإن حقیق. المساعدات التي تلقتھا وما ھي الخطط للمخصصات القادمة

تبقى خارج الخطط والموازنات یجعل من جھود تحسین مستوى التنسیق بین المؤسسات الحكومیة المختلفة أكثیر 
  .صعوبة كما أنھ یعرض جھود تعزیز الشفافیة والمساءلة لإلدارة المالیة العامة للخطر والتقویض

  
 ) www.yemensdp.org(التنمیة المستدامة  صةمنة الیمنیة ما یسمى لمعالجة ھذا الوضع استحدثت الحكوم

المعلومات بطریقة شفافة ومن  تدىفمن جھة سیوفر ھذا المنتصمیمھ لیخدم غرضین في آن واحد،  والذي جرى
تنمیة إلدارة األجندة التنمویة لتحقیق جانب آخر سیوفر مساحة عمل لمؤسسات الحكومة الیمنیة وشركائھا في ال

إلى زیادة مستوى التنسیق فیما بین المؤسسات الحكومیة وبین الحكومة وشركاء  تدىویھدف ھذا المن. النتائج
جھود وزارة التخطیط والتعاون الدولي في تحسین فعالیة وإدارة  تدىومن المنتظر أن یدعم ھذا المن. التنمیة
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وقاعدة ) PIP(برنامج العام لالستثمار المباشرة مثل  االنترنتوعة من األنظمة على كما ستوضع مجم. المعونة
. لتحسین فعالیة المعونة وإدارتھا ورفع تقاریرھا) للرقابة والتقییم(Devinfo بیانات المساعدات التنمویة ونظام 

لتعاون الدولي من تحدید وھذه األنظمة سیتم ربطھا ببطاقة األداء المتوازن التي ستمكن وزارة التخطیط وا
والتنفیذ والرقابة والتقییم ورفع  على وثیقة المشروع أي التخطیط والتوقیع(المعونات في دورة المشروع 

عملیة التنسیق فیما بین الجھات ھذه المنصة ستسھل كما أن . في المراحل المبكرة ومعالجتھا على الفور) التقاریر
  .زیة مع شركائھا في التنمیةالحكومیة وكذا تنسیق الحكومة المرك

مرحلة التخطیط، مرحلة التنفیذ، : المشروع/ یمر التعاون التنموي مع الیمن بثالث مراحل في دورة البرنامج 
  .ومرحلة الرقابة والتقییم ورفع التقاریر وكما ھو موضح في الشكل التالي
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 مرحلة التخطیط .1
  

ویل البرنامج العام لالستثمار سیتم إدخال كافة المعلومات عن ابتداًء من تاریخ حصول تعھد من المانحین لتم
من خاللھا سیتم الرقابة . التنمیة المستدامة في الیمنمنصة في ) 1الشكل (المشروع في بطاقة األداء المتوازن 

األخضر : أداء منفذي المشروع بثالثة ألوانوُیحدد مستوى . على األداء بما في ذلك أثناء تنفیذ المشروع
 إلى أنھ بحاجة إلى تنبھ ویشیر اللون األخضر أن األداء ھو في المسار الصحیح واألصفر – واألصفر واألحمر 

وزارة التخطیط والتعاون كون تولضمان توزیع الواجبات والفصل بینھا س. ومتابعھ واألحمر انھ خارج المسار
ت التي یدخلھا تقییم وكذا عن تحلیل البیاناعن إدارة بطاقة األداء المتوازن وعن الرقابة وال ًةمسئول الدولي

عن  تقریر السنويال، وعن إعداد )انترنت مباشر نظام(بیانات المساعدات التنمویة المانحون في قاعدة 
  ).أي تقریر التعاون التنموي(المساعدات التنمویة الرسمیة 

  
  
  
  
  
  

  :1الشكل
 بطاقة األداء المتوازن

التنمیة  منتدىفي 
  المستدامة

  
  
  
  
  

/ وثیقة مشروع / مذكرة تفاھم ( تمتد الفترة الفاصلة بین تعھد المانح والمساھمة والتوقیع الفعلي على المشروع 
ًال بین التوقیع على المشروع وبدء وونفس ھذه الفترة یعتبر التأخیر فیھا مقب. أقصىإلى ثالثة أشھر كحد ) اتفاقیة

إن الھدف من . وعلى ضوء ھذا  ینبغي أن یتحرى المانحون الدقة عند تحدید الفترة الزمنیة لكل مرحلة. العمل فیھ
ع بصرف المعونة داء المانحین وزیادة مستوى التوقتثبیت مثل ھذه التأخیرات والرقابة علیھا یتمثل في تحسین أ
  .وھو ما سیدعم أھداف المشروع وبالتالي زیادة فعالیة المعونة

  
 حلة التنفیذمر .2
  

طة طرق وأدوات محددة یتم من خاللھا ضمان شفافیة محددات اسأثناء فترة التنفیذ ألي مشروع سیتم الرقابة بو
المشروع وخصوصًا التعھدات المالیة وصرف المخصصات وما إذا كان المشروع في المسار لتحقیق النتائج 

لتسھیل مثل ھذه  Devinfoعدات التنمویة ونظام اعدة بیانات المساأنظمة قوقد صممت . التنمویة المتوخاة
أما المراجعة العامة التي توفرھا بطاقة . الرقابة عبر جمع معلومات وبیانات واضحة عن سیر تنفیذ المشروع

األداء المتوازن في مرحلة التنفیذ فتتضمن معلومات عن األداء بما لھ عالقة بتنفیذ الموازنة السنویة والنفقات 
  .ضًا النتائج التنمویةالربعیة وأی
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 مرحلة الرقابة والتقییم ورفع التقاریر .3
  

خالل كافة مراحل دورة المشروع وحتى نھایتھا تتم الرقابة والتقییم على تنفیذ المشروع ورفع تقاریر بذلك وذلك 
یل تنفیذ لكي یتم تحدید المشاكل المحتملة في الوقت المناسب واتخاذ الخطوات التصحیحیة عند الضرورة لتعد

حقق بصورة فعلیة یوالغرض األساسي من الرقابة والتقییم ھو لمعرفة وتقدیر ما إذا كان المشروع . المشروع
من ممارسة الرقابة والتقییم على النتائج التنمویة في حین  Devinfoویسھل نظام . النتائج التنمویة المتوخاة منھ

  .ع التقاریر عن الجوانب المالیة لتنفیذ المشروعتسھل قاعدة بیانات المساعدات التنمویة عملیة رف
  

  حتسني واستخدام األنظمة الداخلية للحكومة
  

إن استخدام المؤسسات واألنظمة الوطنیة للبلد حین توفر ھذه المؤسسات "على ) 17الفقرة (تنص مبادئ باریس 
ستدامة لمعونة بتعزیز القدرات المالنظم ضمانة بأن المعونة ستستغل لألغراض المتفق علیھا یزید من فعالیة ا/ 

وتشتمل . المساءلة عنھا أمام مواطني ھذا البلد ومجلسھ البرلماني تحملتھ وتنفیذھا وللبلد الشریك في وضع سیاسا
على الترتیبات واإلجراءات الوطنیة  –وإن كانت غیر محصورة بذلك  –ظمة واإلجراءات القطریة في العادةاألن

بوسان  شراكة أیضًا ووفقًا لوثیقة". شتریات وإطار النتائج والرقابةوالمحاسبة والتدقیق والمإلدارة المالیة العامة 
. إن استخدام وتعزیز األنظمة في البلدان النامیة یصب في قلب جھودنا لبناء مؤسسات وطنیة فعالة" 19الفقرة 

ستخدم األنظمة الوطنیة في ن) أ: باریس وأجندة عمل آكرا لكي إننا نبني على التزاماتنا الواردة في إعالن
البلدان باعتبارھا المقاربة الطبیعیة للتعاون التنموي دعمًا لألنشطة التي یدیرھا القطاع العام وأن نعمل مع 

  ".المتلقي لعون التنموي والبلد الناميبنى الحكومیة في كل من بلد مقدم اونحترم الھیاكل وال
  

أنھا في حاجة إلى تحقیق لكنھا تدرك  ةھا الوطنیر مؤسساتھا وأنظمتوالحكومة الیمنیة ملتزمة بتعزیز وتطوی
فعالة في مؤسسات وأنظمة الحكومة صالح قبل أن تصبح كافة لإل انجاز على مستوى كبیر في مجاالت عدة

في الیمن على فاعلیتھا في إدارة الموارد  وقد اتجھت القطاعات والمؤسسات التي برھنت بقوة. إدارة الموارد
من خالل إجراءات متطورة أتاحت التخلص من قیود عامة تؤثر على  للعمل) ...،للتنمیة صندوق االجتماعيكال(

. وتجاوز مثل ھذه القیود) مثال عدم المرونة في توظیف العاملین واالستغناء عنھم(تنفیذ الوظیفة الحكومیة بفعالیة 
) براجماتیة(مثل ھذه اآللیات كوسائل عملیة  وترى الحكومة الیمنیة أنھ من المناسب االستمرار في استخدام

وذلك في انتظار تحقیق ) نفس اآللیات وفقوفاعلیة الموارد المحلیة التي تدار (لتحسین فاعلیة إدارة المعونة 
وتدرك الحكومة . ثماره في األجل الطویل ظمة كلھا والذي من المرجح أن یؤتيانجاز على مستوى إصالح األن

المرتبطة بالمقاربات ردیئة اإلعداد لتطویر مثل ھذه اآللیات ) تم التأكید علیھا في إعالن باریس(الیمنیة المخاطر 
 الترتیبات وفي المقابل فإن. وتساھم في تشتت جھود إدارة المعونة الحكومیة التي قد تقوض القدراتووالترتیبات 

عالیة في تنفیذ وإدارة األنشطة الحكومیة المؤسسیة االبتكاریة الناجحة قد تدل على الطریق نحو أسالیب أكثر ف
  .ستوعب في مجمل أجندة إصالح الخدمة العامةوالتي یمكن أن ُت

  
ھو ة خاصة یبناًء على ما سبق فإن الحكومة الیمنیة ترى أن االستمرار في العمل وفق ترتیبات وآلیات مؤسس

اجھة القیود المفروضة على قدرة رونة المساعدات وتعظیم أثرھا في مومن جھة حل عملي لزیادة سرعة وم
ولكن حتى یعظم  .ذلك سیوفر التوجیھ واإلرشاد لزیادة فاعلیة الوظیفة الحكومیة بشكل عاما أن الحكومة، كم
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وللتقلیل إلى أدنى ) ض األحیان وحدات تنفیذ المشاریعبما في ذلك في بع(من األثر االیجابي لمثل تلك الترتیبات 
مراجعة على جیھیة وإجراء سلبیة یتعین وضع إطار واضح للسیاسة وخطوط توحد من اآلثار الجانبیة ال

الترتیبات القائمة حالیًا في إدارة المشاریع على ضوء ھذه السیاسة وھذه الخطوط التوجیھیة ویتعین أن تشارك 
رة في مسئولیة ضمان وجود ترتیبات مناسبة إلدا ئیس الوزراءروالتعاون الدولي ومكتب وزارة التخطیط 

حسین فعالیة والجھات الحكومیة المسئولة عن ت باإلضافة إلى الوزارات الرئیسیة المسئولة عن التنفیذالمعونة 
  .قدرة الخدمة العامة في الحكومة بشكل عام

  
  :یلي ماینبغي تنفیذ مراجعة على الترتیبات الحالیة إلدارة المشاریع على أن تشمل ھذه المرجعة 

ق توثیو تعزیز ة بذلك بما في ذلكة وحدات تنفیذ المشاریع واآللیات المرتبطإعداد قائمة شاملة بكاف - 
اختیار الموظفین، اإلدارة ونظام األجور، توزیع المسئولیات مع  التي تتضمن مثال إجراءات التشغیل 

الوزارات الرئیسیة والمؤسسات الحكومیة األخرى، الترتیبات الخاصة برفع التقاریر واإلشراف 
 لكفاءة والفاعلیة ومؤشرات ا

ط التوجیھیة من واقع التجربة وأفضل الممارسات الناشئة ومجموعة متكاملة من الخط تطویر وتعزیز - 
 توضح كیف ینبغي أن تعمل تلك الترتیبات

) أ(عبر المؤسسات الحكومیة بھدف ة وتحسین إجراءات تنفیذ المشاریع إعداد خطة عمل لمراجع - 
ات الحكومیة المساھمة في تقویة وتعزیز القدر) ب(ھا تلك الجھات، تحسین فعالیة الموارد التي تدیر

ینبغي أن تتضمن خطة العمل ھذه على سبیل المثال دراسة ما إذا كان ھناك ضرورة . بشكل عام وكلي
الستحداث وحدة واحدة لتنفیذ المشاریع لكل قطاع رئیسي تلقى المعونات أم أن ھناك مجال في توحید 

 واإلجراءات المؤسسیة وتبسیط الترتیبات 
  

وعبر فترات زمنیة منتظمة ینبغي القیام بمراجعة وتقییم ألنظمة مختارة بعینھا على أن یتم ذلك بصورة 
تفق علیھا بصورة الرئیسیین باستخدام أدوات تشخیص ُیمشتركة بین الحكومة وشركائھا في التنمیة 

على األنظمة الوطنیة التي تم تحدیدھا كاختناقات الحكومة الیمنیة أولویات إلجراء المراجعة ستضع .مشتركة
وال سیما أنظمة المشتریات ورفع التقاریر  االستقرار والتنمیةوتعاني من قیود فنیة وإداریة وذلك في سیاق خطة 

وھذا التشخیص والفحص سیقرر مقدمي العون التنموي المدى الذي بوسعھم فیھ زیادة واستخدامھم لألنظمة 
یكون االستخدام الكامل للنظام الوطني غیر ممكن سیحدد شریك التنمیة أسباب عدم االستخدام وحین . الوطنیة

وسیناقش مع الحكومة ما الذي یلزم للتحرك نحو االستخدام الكامل شامًال أي مساعدات أو تعدیالت ضروریة 
في السیاق العام الكلي لبناء  أن توضع م األنظمة الوطنیة وتعزیزھا ینبغيإن قضیة استخدا. لتقویة وتحسین النظام

  .وتطویرھا من أجل تحقیق نتائج مستدامة ةالقدرات الوطنی
  

  الرقابة والتقييم لنتائج التنمية
  

ھا في التنمیة الستخدام األنظمة الوطنیة للرقابة وتقییم نتائج التنمیة والتي ساھمت تشجع الحكومة الیمنیة شركائ
وھذا من شأنھ أن یبسط الرقابة والتقییم ورفع التقاریر وفي النھایة یخفف في تحقیقھا المساعدات التي قدموھا، 

  .لكل من الحكومة والمانحینمن العبء 
  

عملیات المراجعة وینبغي أن تتحدث . م وتحلیل مشتركةتقدم الحكومة الیمنیة كامل الدعم لتنفیذ بعثات تقیی
 في الخطط االستراتیجیة ونعني بذلك العالقة بین القطاعیة المشتركة في تقاریرھا عن األھداف المتفق علیھا



 2012، سیاسة الشراكة الوطنیة في الجمھوریة الیمنیة

  18  www.mpic-yemen.org  
 

إن حكومة الجھوریة . نتائج ھذه المراجعة في أنشطة السیاسة للسنة التالیةاإلنفاق والنتائج على أن تستوعب 
  .الیمنیة تعمل من أجل تسھیل مثل ھذه المراجعات وأي صور أخرى من التعاون المشترك مع شركاء التنمیة

  
التقاریر عن أنشطة المانحین المقدمة إلى الحكومة الیمنیة یعد أمرًا جوھریًا إذا ما أرید إلدارة إن تحسین عملیة 

نة لة ومزّمماأنھ لكي یقدم المانحون بیانات ش المعونة أن تتحسن، وفي الوقت نفسھ یجب أن تدرك الحكومة الیمنیة
ات المساعدات التنمویة القائمة في وزارة ستعمل قاعدة بیان. ودقیقة فیجب أوًال تبسیط عملیة جمع البیانات

المشترك بین شركاء التنمیة والمنظمات غیر الحكومیة والحكومة في عملیة جمع  تفاعلالتخطیط كوسیلة لل
ومن . البیانات والتحقق منھا والقیام بتحلیل أولي على البیانات بخصوص مجمل المساعدات المالیة المقدمة للیمن

قاعدة بیانات المساعدات التنمویة لیرتبط مباشرة مع المعلومات حول نتائج التنمیة التي  نظام یدمج المتوقع أن
 إلى كل ونقلھا، وستكون وزارة التخطیط مسئولة عن إیصال المعلومات الحكومي Devinfoوضعت في نظام 

الضرورة لممارسة شركاء التنمیة والوزارات الرئیسیة وتدریب ھذه الجھات على استخدام ھذه األنظمة عند  من
  . الرقابة على المساعدات المالیة الخارجیة وذلك عند تشغیل ھذه األدوات

  
الشفافیة والمساءلة في عالقتھا مع شركاء التنمیة فإنھا ستجعل البیانات عن  الیمنیة ولكي تضمن الحكومة

  .تتلقاھا متاحة للجمیع بصورة مجانیةالمساعدات المالیة الخارجیة التي 

  فضلةوأساليب تقدمي العون امل لسياساتأدوات ا
  

وفعالیة تكلفة ھذا الدعم المقدم یجب أن یكون عامًال  رتباط الدعم واتساقھ مع أولویاتھاترى الحكومة الیمنیة أن ا
شاملة وإن لم تكن محصورة (وتزداد فعالیة التكلفة . رئیسیًا في تقریر ما إذا كان ینبغي قبول عرض المعونة أم ال

دمت المعونة دون وكذلك اتساق العون كلما ُق) روط المالیة لتقدیم المعونة كشروط المنح والقروضعلى الش
  .شروط معقدة وزائدة عن الحاجة وكذلك عبر آلیات ثم التنسیق لھا بین المانحین

  
یات وولین مع األفي كل القطاعات ھو مسألة ھامة لتحقیق اتساق تمویالت المانح قویة إستراتیجیةإن توفر خطط 

القطاعیة لتعزیز الترابط مع  اإلستراتیجیةھذه الخطط والسیاسات  بعضب تطویر وتحسین ولھذا یج. الوطنیة
المانحین ولھذه الغایة ستقوم الحكومة الیمنیة بخطوات تضمن من خاللھا بأن ھذه الخطط تحتوي على أھداف 

جة لعملیة تشاوریة شارك فیھا شركاء واضحة ومحددة وتتسق مع الخطط على المستوى الوطني، وأنھا نتی
فق بخطة القطاع ة بمختلف أنواعھا في ملحق محدث یرینبغي كذلك أن توضح كافة المساعدات الخارجی. التنمیة

  .على أن تعمل القطاعات في النھایة على تطویر مقاربة شاملة لكل القطاعات اإلستراتیجیة

  اخلارجية شد وإدارة موارد املعونةاملسئوليات اخلاصة حب
  

یر وتحسین ثمة ھاجس یطرحھ غالبًا المانحون بأن ھناك جوانب عدید في عملیة تنفیذ المشاریع بحاجة إلى تطو
فإن الحكومة   - وھو سلیم في معظم الحاالت -وللتعامل مع ھذا الھاجس . لیة المعونةعابشكل جذري حتى تتعزز ف

بصورة مشتركة خالل اللقاءات الحواریة المتفق علیھا  تزام بالعمل وفق اإلجراءاتلالیمنیة ستركز على اال
وأنشطة  اإلستراتیجیةھا منتدى الشراكة م بین الحكومة والمانحین والتي منالتشاوریة واجتماعات الرقابة والتقیی

  .تنفیذ وااللتزامات المتبادلة لتحسین فعالیة المعونةالسنویة الخاصة بتحدید أسالیب ال المراجعة
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من بین أمور  –تعتمد فعالیة المعونة : والحكیمة في تخصیص الموارد وإدارتھا لواعیةجراءات االتمسك باإل
بھذا الخصوص . على الموازنات الواقعیة وتحدید أولویات اإلنفاق العام وعلى فحص ودراسة المشاریع –أخرى 

  :سیحض تحسین عملیة إعداد الموازنات باھتمام خاص وعلى النحو التالي
یز الروابط بین إعداد الموازنة السنویة والخطط الدوریة وذلك عبر التنسیق لألنشطة بین سیتم تعز - 

 إطار عملیة أثناءوزارة المالیة ووزارة التخطیط والتعاون الدولي والوزارات الرئیسیة وذلك في 
 النفقات النصفي

ع من حیث تخصیص الموازنة أولویات تم تحدیدھا بصورة واضحة ووفق ترتیب المشاری سیتبع - 
ستعطى اعتبارات كافیة  –ة على المستوى القطاعي والوطني میتھا المحتملة لتحقیق أھداف تنمویأھ

قدم باحتیاجات الموارد في المشاریع والبرامج الجاري تنفیذھا حتى یتم اكمال المشاریع في تللتخطیط الم
 . األوقات المحددة وتجنب تجاوز الفترة الزمنیة والموازنة المخصصة

  
ولتجنیب انھاك موازنة التنمیة فسیتم فحص وتقییم المشاریع الجدیدة والممولة عبر المعونات الخارجیة 

  ًا إلزامیًا الستیعاب مثل ھذه المشاریع في موازنة التنمیةحصًا دقیقًا وسیكون ھذا الفحص شرطف
  

ویمكن لمثل ھذه  .دورة المشروعط للمشروع في بدایة ستنفذ أنشطة التخطی: لفعال للمشاریعاالتخطیط والتنفیذ 
على مبررات المشروع، وحجم الموارد المطلوبة من المعونة  –من بین أمور أخرى  –األنشطة أن تركز 

األجنبیة والجداول الزمنیة للتنفیذ،،، الخ ویمكن أیضًا لھا أن تغطي كافة الجوانب الرئیسیة المتعلقة بإعداد 
القدرة المؤسسیة  ستتعززومن خالل ھذه األنشطة . وكذا الرقابة والتقییموصیاغة المشروع، التحدید، االختیار 

  .المتصلة بالتخطیط للمشاریع
  

  :وأجنبیة من خالل محلیةستضاعف الحكومة الیمنیة جھودھا لتحسین عملیة تنفیذ المشاریع الممولة من موارد 
 توفیر التمویل من جانب النظیر في الوقت المناسب - 
/ ض صالحیة اتخاذ القرار على كافة المستویات وصوًال إلى مدراء البرامج ال مركزیة في تقوی - 

 لھم المسئولیة عن األداءیالمشاریع في المیدان وتحم
حدد بوضوح إجراءات جدیدة تطبیق التزام المانحین بقوانین الحكومة الیمنیة الجدیدة للمشتریات والتي ُت - 

ت وتعزیز قدرات مكتب الرقابة على المشتریات العامة للمشتریات بما في ذلك وثائق معیاریة للمناقصا
 .لضمان رقابة فعالة

  
قویة ونشطة لتقییم المشاریع عملیات ستنفذ  :شراف والرقابةتقییم المشاریع ودراسة األثر واإلتحسین عملیة 

عة تكون قادرة كما سیتم استحداث آلیات قویة للتغذیة الراج. وإجراء دراسات أثر للمشاریع الرئیسیة على األقل
االستماع "سیس نظام سیتم الشروع في تأ. على استیعاب أصوات وأراء األطراف المعنیة وأصحاب المصلحة

ریر دراسة أثر المشاریع كذلك سُیدرس عدد معقول من مشاریع المعونة الخارجیة التي نفذت في تقاحول " العام
أیضًا سیتم تعزیز عملیات اإلشراف . المستقلین إطار كل قطاع وبصورة دوریة من قبل مجموعات من الخبراء

وحتى تتم عملیة  .كلما كان ذلك ضروریًا لتجنب المشاكل وتحقیق الفوائد المرجوةیع والمتابعة لتنفیذ المشار
  .اإلشراف والرقابة بصورة فعالة ستبذل الجھود لتأسیس لجان رقابة على المستوى التشغیلي

  
ستعمل الحكومة الیمنیة على تشجیع  :وأسالیب التمویل المشترك" لمشتركا الوعاء"تشجیع العمل من خالل 

تكون الجھات المنفذة بحیث ال  ك حاجة لترتیبات التمویل المشتركناھكلما كان " اء المشتركالوع"مقاربة  تبني
. ه الجھاتنھاك القدرات المؤسسیة لھذقاریر مستقلة لكل جھة مانحة على حدة وبالتالي تحاشي إت مقیدة بتقدیم

ولھذا الغرض سیتم العمل وفق مقاربة سلة التمویل التي طورت مؤخرًا والتي تقدم التقاریر فیھا وفق نموذج 
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لمشاركة الطریقة یتم االتفاق على ا وفي إطار ھذه. شاركة في ھذه السلةیمكن تطبیقھ على كل جھة مانحة ممبسط 
ین المانحین والحكومة الیمنیة، وھي تستلزم أن تتولى الفردیة بصورة مشتركة ب في تكلفة مكونات المشاریع

المشروع وتكون بالتالي مساءلة عن مخرجات واستخدام / الحكومة الیمنیة زمام الملكیة في تنفیذ البرنامج 
غیر أن ھذه الطریقة ال تمنع الحكومة من اتاحة المجال للتمویل الفردي للمشاریع كما ھو معتاد، . التمویل

المشاریع، وفي كال الحالتین وبصرف النظر عن طریقة / كون ھناك طریقتان لتمویل البرامج وبالتالي سی
/ شجع تنفیذ البرامج في الوقت نفسھ لن ُی. وأسلوب التمویل ینبغي أن یتسق المشروع مع األولویات القطاعیة

  .المشاریع من قبل شركاء التنمیة بما یخلق أنظمة وھیاكل موازیة
  

  :معونة وذلك على النحو التاليدارة المالیة للمشاریع الممولة بالسیتم تعزیز اإل :المالیةتعزیز اإلدارة 
ًا بتقدیم تقاریر مستفاضة عن اإلنفاق من قبل الوحدات سیتم ربط صرف المخصصات المالیة ربطًا قوی - 

العمل من ب(أن تشمل ھذه التقاریر أیضًا مؤشرات عن مستوى االنجاز الفعلي للمشاریع  على فقةالمن
 )وبطاقة األداء المتوازن ،، الخ Devinfoیة ونظام وخالل قاعدة بیانات المساعدات التنم

البرامج الممولة بالمعونة في / سیتم العمل على ضمان تقدیم طلبات بصرف مخصصات المشاریع  - 
 الوقت المناسب

تعرض أي یس، تھاء السنة المالیةسیتم توفیر البیانات المالیة التي تم تدقیقھا خالل فترة ستة أشھر من ان - 
 تأخیر في تقدیم بیانات االنفاق المالیة إلجراءات عقابیة

مع الجھة المانحة تفق على خالف ذلك ي ما لم ُیعلن یسمح بتمویل مشاریع المعونة األجنبیة بأثر رج - 
حقیق وعند حصول ذلك سیتم العمل على ضمان الصرف السریع لمثل ھكذا تمویل لت .المعنیة مسبقًا

 .أھداف المشروع
سیتم تعزیز المساءلة المالیة بصورة أكبر من خالل خطة عمل فعالة وتنفیذ عملیات التدقیق االجتماعیة  - 

 أو العامة وإجراءات أخرى
 ستتم عملیة صرف الموازنة ومعاییرھا بشفافیة كاملة - 
وعدم االكتفاء بمجرد قراء  سیتم االلتزام الكامل بإطار النتائج الذي یؤكد على النتائج واألثر الواسع - 

 .م األداء وتنفیذ أھداف المشروعالحصاءات والتحقق منھا أثناء تقییا
  

من سیتم تحدید آلیات لزیادة صرف مخصصات المعونات األجنبیة للحد: تحسین عملیات صرف المخصصات
ھذه االشكالیة ستقوم الحكومة وحتى یتم التعامل مع . الفجوة فیما بین االلتزامات واالستفادة من تمویالت المعونة

وبھذا . الیمنیة باإلجراءات الالزمة للحد من التأخیر الذي یظھر في المراحل المختلفة من دورة المشروع
االختناقات والمشاكل الخصوص سیتم اعطاء األولویة القصوى لزیادة كفاءة إدارة المشروع من خالل معالجة 

منیة وعلى غرار ذلك ستراجع إجراءات الصرف وأنشطتھا واتخاذ التي تعیق أنشطة المشروع ومواعیده الز
كما سُینتظر من المانحین أن یكونوا مرنین ومتجاوبین لتسریع علمیات . خطوات عملیة لتسریع عملیة الصرف

ومثل ھذا سیتناغم تمامًا مع . القطریة ذلك اعطاء صالحیات أكثر لمكاتبھم الصرف وتبسیط إجراءاتھا بما في
" المساءلة المتبادلة من أجل تحقیق النتائج" على راكة بوسان للتعاون التنموي الفعال والتي تؤكد بقوةجوھر ش

  .على أساس من المسئولیة المشتركة للمانحین والبلد المتلقي للمعونة
  

تدرك الحكومة الیمنیة أن وجود سیاسات وممارسات سلیمة في المشتریات ھو أمر  :تحسین المشتریات
وانطالقُا من ھذا اإلدراك تم سن مجموعة جدیدة من قوانین . الستفادة الكاملة من التمویل الخارجيضروري ل

المشتریات وتفعیلھا بعد استیعابھا ألفضل الممارسات العالمیة في ھذا المضمار بما في ذلك إعداد وثائق موحدة 
في وكاالت التنمیة الدولیة كما أن المانحین قد  والقوانین الجدیدة ھذه تنسجم مع تلك الُمطبقة. ومعیاریة للمناقصات

عال لھا من خالل ضمان ة أمامنا ھي في كیفیة التنفیذ الفخالت ودعم لھذه القوانین وتبقى القضیة الماثلاقدموا مد



 2012، سیاسة الشراكة الوطنیة في الجمھوریة الیمنیة

  21  www.mpic-yemen.org  
 

 ئاسةالجمھوریةمكتب رإطار  ویوجد اآلن ھیئة رفیعة المستوى تعمل في. االلتزام الكامل بھا من قبل المانحین
قلیل من الفجوة القائمة بین اإلطار تأعمالھا، كما سیتم ال حتاج بالطبع إلى التمكین الالزم قبل أن تنطلق فيوھي ت

  .القانوني والمالي للمشتریات في الیمن وبین قواعد وإجراءات المشتریات المتبعة من قبل المانحین
  

ات وتعزیزھا لزیادة فاعلیة المعونة اإلجراءسیتم تنفیذ مزید من التحسین على عدد من  :تحسین اإلجراءات
  :ومجاالت التحسین تتضمن من بین أمور أخرى ما یلي. الخارجیة في كل من المنح والقروض

ترشید وتوحید اإلجراءات المتعلقة باإلعفاءات على االیرادات والتسھیالت األخرى بما في ذلك  - 
 بالمعونةالضریبیة التي تقدم في سیاق األنشطة المدعومة  ستثناءاتاال

العمل على توضیح شروط وبنود المعاھدات واالتفاقیات والتفاھمات التي أبرمت سابقًا مع الدول  - 
والمؤسسات المانحة بھدف تعزیز كفاءة وفعالیة المعونة من خالل توحید المعاییر وإجراءات التنسیق 

 في إدارة الموارد الخارجیة
مستوى  وء تزاید عبء البلد نتیجة الرتفاعة على ضاستحداث معاییر للموافقة على المعونة الخارجی - 

 الدین العام كما ذكر آنفًا 
  

سُیطلب من المانحین أن یوائموا أنظمة اإلدارة المالیة لدیھم بما في ذلك المحاسبة  :توحید أنظمة الجھات المانحة
سُیطلب منھم الموافقة  یةة من األھموعلى نفس الدرج. ورفع التقاریر والتدقیق والمشتریات مع أنظمة الحكومة

على أن یكون الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة كجھة مستقلة  وقانونیة تتولى تدقیق ومراجعة جمیع الحسابات 
  .المتعلقة بالمشاریع المدعومة بالمعونة األجنبیة

  

  النماذج املفضلة لتقدمي املعونة
  

ساعدات المالیة ھو دعم موازنة الدولة بصورة مباشرة، إن الطریقة المفضلة لدى الحكومة الیمنیة في تقدیم الم
على أكثر من طریقة واحدة تقدم من خاللھا المساعدات یمكن أن  تحتوي لكنھا مع ذلك تدرك أن ووجود حقیبة

أن تكلفة قبول مثل ھذه  ثوإن كانت قلقة من أن أنواع معینة من المساعدات فوائدھا محدودة حی. یكون مفیدًا
  .لمحدودة الفوائد غالبُا ما تكون مرتفعةالمساعدات ا

  
أھداف السیاسة الوطنیة للمعونة المذكورة آنفًا فإن حكومة الجمھوریة الیمنیة تفضل وبھدف الوصول إلى 

  :السیاسات والطرق التالیة
  
  :معوناتال
 يظام المالي ذالقروض ال تفرض المنح أي أعباء مالیة على األجیال القادمة كما أنھا ال تجھد النعلى عكس  

ومتوسطة األجل  ةوتحتاج الحكومة إلى أن تشجع تقدیم المنح لمشاریع قصیر. الموارد الضیقة في الیمن 
 المشترك من خالل المنح لتمویل النفقاتالتمویل سیتم التأكید أیضًا على إجراءات . واالستفادة القصوى منھا

الحكومة الیمنیة انتقائیة في قبول المنح ولن تقبل المنح  ستكون .والدعم الفني للمشاریع) غیر مباشرة( العامة 
. المنح المقدمة للدعم اإلنساني واحتیاجات الطوارئ ودعم الموازنة ما عدا أمریكيملیون دوالر  التي تقل عن

  :تالیةال) النماذج(الطرق  إتباع إمكانیةدراسة  على  وعند تقدیم معونة بالمنح فإن الحكومة الیمنیة تشجع المانحین
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في الحاالت التي ال یكون فیھا تقدیم الدعم المباشر للموازنة العامة خیارًا  :دعم الموازنات القطاعیة - 
متاحًا فإن الحكومة الیمنیة تشجع المانحین في النظر في تقدیم دعم مباشر للموازنة من خالل الخزینة 

حث عن مثل ھذا الدعم في سیاق سیتم الب. العامة وذلك عندما یكون ھذا الدعم مخصص لقطاع محدد
أو برامج االقتصاد الكلي عندما یكون المانحون والنظراء الوطنیون قد وافقوا / البرامج القطاعیة و 

 .على الخطط القطاعیة وعلى الوسائل المناسبة للدعم
 
طویلة  ستشجع الحكومة الیمنیة على سھولة التنبؤ بالمعونات في سیاق من الشراكة :المقاربة القطاعیة - 

ولتعزیز مستوى الموائمة والتناغم من حیث السیاسات واإلجراءات فإن العمل .  األجل مع المانحین
وسُیطلب من وعلى نطاق واسع  وفق مقاربات قائمة على برامج وعلى المقاربات القطاعیة  سیتم

كان مع خطة الذین ال یرغبون في دعم موازنات القطاعات أن یربطوا مساعدتھم قدر االمالمانحین 
 .القطاع الوطنیة ثم ینسقوا بصورة مشتركة من خالل المقاربة القطاعیة

 
سُیشجع المانحون على االنخراط في برامج  ):عبر وعاء واحد(مقاربة البرمجة والتمویل المشترك  - 

مشتركة للمساعدات التنمویة حتى یتم توجیھ الموارد نحو األولویات التي تم تحدیدھا على المستوى 
وطني وعلى االتفاق على التمویل المشترك في حالة المشاریع الكبیرة التي تتطلب مساھمة عدة جھات ال

ن التشاور مع الحكومة وبخصوص إعداد البرامج وطرق التمویل والتنفیذ لمثل ھكذا برامج فإ. مانحة
أو الصنادیق وھذه المقاربة تتسق مع آلیات سلة التمویل المشترك . ا سیكون مطلوبًاوضمان قیادتھ

مثل ھذه . االئتمانیة متعددة المانحین والتي تقوم على آلیات تمویل جرى االتفاق علیھا بصورة مشتركة
المقاربات تحقق فائدة من حیث تقلیل تكلفة العملیات وتحاشي ازدواجیة الجھود وكذلك في تطویر 

عن التوقعات سیتم إجراء  وفي الحاالت التي تتخلف فیھا مخصصات المعونة. شراكات تنمویة فعالة
 .األسباب واقتراح اإلجراءات العالجیة ةتحقیق مشترك من قبل المانح والمتلقي لمعرف

  
  :القروض اإلمتیازیة

  
سیتم تحري الحرص واالنتقاء في االستفادة من مساعدات القروض وذلك بعد الفحص المتأني ألغراض  

وض بھدف التخفیف من عبء الدیون الخارجیة وفي الوقت ومضمون وفوائد البرامج والمشاریع الممولة بالقر
ستشجع الیمن وجود شراكة متینة بین . نفسھ تسریع وتیرة النمو وتحقیق أھداف التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

ھذه القروض ومدلوالت  الحكومة والمانحین المتعددین حتى یكون في مقدورھم أن یدرسوا بصورة مشتركة آثار
  .ھمتھا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةمن حیث مسا

  
 دعند تعریفھم لحدو ةكذلك تحث الحكومة الیمنیة شركاءھا في التنمیة على أن یأخذوا في االعتبار البنود التالی

  :المساعدات التي یقدمونھا للیمن
. نمویة في الیمنیتعین على المساعدة الفنیة أن تقدم مساھمة مستدامة في العملیة الت :المساعدة الفنیة - 

االعتماد على المساعدات الفنیة والخبراء االستشاریین الخارجیین من خالل  عنتدریجیًا االبتعاد سیتم 
الخبرات  نقلبناء القدرات المؤسسیة الوطنیة عبر االستغالل المناسب للموارد البشریة وتسھیل 

وعلیھ فإن الجھود . المساعدات الفنیة والمعارف الفنیة ومن خالل االستفادة المناسبة واالنتقائیة من
 .المساعدة الفنیة إلى دعم معرفي من خالل نشر وتبادل المعرفة لتحویلستبذل 

كقاعدة عامة كانت الحكومة الیمنیة ستحبذ لو أن شركاءھا في  ):أي الحكومة(مساھمة الجھة النظیرة  - 
إن  مثل ھذه االشتراطات . حكومة مسبقًامن المتطلبات المتعلقة بتحدید مستوى تمویل ال نالتنمیة یقللو

للمساعدات الخارجیة تحد من قدرة الحكومة الیمنیة على إدارة مواردھا المالیة المتوفرة باستقاللیة وأن 
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في األجل القصیر وخصوصًا في سیاق  تطرأتستجیب بصورة مرنة لالحتیاجات غیر المنظورة التي قد 
الحكومة الیمنیة في أن توجھ مواردھا وفقًا ألولویاتھا وكما ھو وتتعھد . المرحلة االنتقالیة الحالیة

وفي الخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة والتخفیف  موضح في البرنامج االنتقالي لتحقیق االستقرار والتنمیة
من الفقر، إال أنھا وفق مبدأ الملكیة كانت ستفضل لو أنھا تتخذ قراراتھا بنفسھا في كیف ومتى وفي أي 

 .ولھذا السبب فإن الحكومة ال تفضل المتطلب الخاص بتمویل الجھة النظیرة. ت تقدم مساھمتھامجاال
  

  بناء الشراكة واملساءلة املشتركةاملعونة وتنسيق 
  

تماشیُا مع مبادئ السیاسة الوطنیة للمعونة ھذه فإنھ من المھم للغایة أن یتم دمج واستیعاب آلیات تنسیق المعونة 
أو التي تم وضعھا سابقًا بھدف تعزیز ترابط وتماسك األنظمة وضمان استدامة إطار / مة و في األنظمة القائ
  .تنسیق المعونة

  
 كما ھو حاصل حالیًا ھو طریق" لى ما یرام كل شيء ع" إن استمرار التعامل الدولي مع الیمن وفق فلسفة أن 

األولویات االستراتیجیة وفي التنسیق وصنع  كما أن غیاب المستویات العلیا في تحدیداإلخفاق والفشل، نھایتھ 
القرار وتبادل المعلومات والمخاطر بین الحكومة وشركاء التنمیة واألطراف األخرى ذات العالقة من شانھ أن 
. یقلل من األثر الجماعي للتدخالت التي تعالج تحدیات التنمیة في الیمن وكذلك التعامل مع الوضع الھش فیھا

تحكمھا عالقات نشطة وسباقة بین كافة الجھات  ًاماسة للعمل وفق مقاربات أكثر فاعلیة وابتكارھناك أیضًا حاجة 
إن ھذه المقاربات لن . للتعاطي مع الطبیعة المائعة للمرحلة االنتقالیةالمعنیة مع توفر درجة عالیة من المرونة

 فحسب رة المخاطر خالل المرحلة االنتقالیةتحسن من عملیة تحدید األولیات واختیار اسالیب التمویل والتنفیذ وإدا
  . لكنھا أیضًا ستعزز من فعالیة المعونة والشفافیة والمساءلة المشتركة

  
تنسیق استحدثتھا وزارة التخطیط والتعاون الدولي لتعزیز الشراكات فیما للھو آلیة  اإلستراتیجیةمنتدى الشراكة 

ومع المانحین والشركاء الخارجیین والجھات ) حكومیة المختلفةالوزارات والمؤسسات ال(بین األجھزة  الحكومیة 
المستفیدین من الخدمات وبرامج الحكومة، المنظمات غیر الحكومیة، الفئات (ذات العالقة وأصحاب المصلحة 

طة وھذا المنتدى ھو آلیة بسی. ذلك فیما بین المانحین أنفسھم والمستفیدین المحلیین والحكومةكو) المھمشة،،،، الخ
تحت ملكیة وقیادة الحكومة الیمنیة ویقوم على أساس إعالن باریس وشراكة بوسان كآلیة تتجاوز مسألة التمویل 

آلیة للشراكة والمساءلة والمتبادلة بین  وھو بقضیة التنفیذ الفعال من خالل عملیة تشاوریة شاملة ومتناغمة لتھتم 
ومنتدى ) مجلس التعاون الخلیجي وشركاء التنمیة التقلیدیینفي دول (الجھات الوطنیة النظیرة وشركاء التنمیة 

لتحدید األولیات بفعالیة ولتبادل الخبرات لفنیة والتعامل مع التحدیات المصاحبة للتنفیذ كلما ظھرت وقناة حواریة 
  .یةنجاعتھا في معظم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالیة ویمكن أیضًا تطبیقھا بعد الفترة االنتقال أثبتت

  
آلیات أو منتدیات أو مجموعات عمل / وال ینوي منتدى الشراكة االستراتیجیة أن یكرر ما ھو موجود من ھیاكل 

وإنما الستیعاب وتطویر الشراكات واالستفادة القصوى من مثل ھذه الھیاكل وربطھا بصورة متناغمة بھ على 
  :)3ق مزید من التفاصیل في الملح(تنمیة أساس أولویات ال

  
دور الجھة الرئیسیة في تغذیة منتدى الشراكة االستراتیجیة  منتدى المانحین القائم حالیًاعب یل - 

رؤساء مشاركین في لجنة الشراكة  المانحینوسیكون رؤساء منتدى . بالمعلومات بصورة أفضل
محل القضایا التي تطرح أثناء اجتماعات منتدى المانحین وھي / االستراتیجیة إلبداء وإثارة النقاط 

كما یمكن لمنتدى المانحین أن یرشح بعض أعضائھ لیشاركوا في رئاسة ھذه اللجنة . اھتمامھم
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جھة تنسیق مستقلة یتعامل مع قضایا حساسة مرتبطة دى المانحین القائم حالیًا عملھ كوسیواصل منت
  .حصریًا على المانحین والتي ال یوجد ضرورة إلشراك اآلخرین فیھا

  
دور الجھات الرئیسیة لتغذیة منتدى الشراكة االستراتیجیة تلعب  القائمة حالیًا منتدیات المستفیدین - 

وھذه الجھات تشمل المجتمع المدني والشباب والنساء ورجال األعمال . بالمعلومات بصورة أفضل
وھذه . وآخرین باإلضافة إلى منتدیات لجان أخرى قائمة فعًال أو ستؤسس خالل الفترة االنتقالیة

طلباتھا خالل  ئات المحرومة ستكون مسموعة وُتلبىأصوات أولئك المستفیدین والف ستضمن أن
سیكون رؤساء مثل ھذه المنتدیات أعضاء في لجنة الشراكة . التخطیط والتنفیذ للبرامج والمشاریع

رؤساء في مجموعات العمل / أعضاء  ااالستراتیجیة كما أن أعضاء ھذه المنتدیات نفسھا سیكونو
أعمالھا  وستواصل المنتدیات الحالیة للمستفیدین في. حسب ما یتقرر داخل ھذه المجموعاتالمختلفة 

لجھات مستقلة تتعامل مع قضایا حساسة ترتبط بصورة حصریة على ھؤالء المستفیدین والتي ال توجد 
  .ضرورة إلشراك اآلخرین بشأنھا

  
دى الشراكة تیسیًا في تغذیة منوھذه تلعب دورًا رئالیةنتدیات الخاصة بمجموعات العمل الحالم - 

ویدخل ضمن ھذه المجموعات تلك . بالمعلومات ومجموعات العمل فیھ بصورة أفضل اإلستراتیجیة
والمنظمات المانحة والشركاء ) G10(التي تأسست في إطار منظومة األمم المتحدة ومجموعة العشرة 

كلھا سترتبط بمجموعات عمل منتدى وھذه . يجانب الحكومالالخارجیین وكذلك تلك التي تأسست على 
إذا دعت  –سیتم العمل على تجنب تكرارازدواجیة مجموعات العمل كما أنھ . الشراكة االستراتیجیة

  .م مجموعات العمل المتشابھة معًا لتعزیز الرابط بین العمل اإلنساني والتنمويضستن –الحاجة 
  

  تنفيذ سياسة الشراكة الوطنية
  

ھا على ممارسة دور قیادي فعال في إدارة المعونات ھو رھن بقدراتھا الخاصة وقدرات تعي الحكومة بأن قدرت
إن بناء وإعداد األنظمة تأخذ مداھا الزمني وصیاغة ھذه السیاسة بشكل واضح ھو . األطراف المعنیة األخرى

ركاء التنمیة مرحلة أولى في عملیة تحتاج إلى عمل مكثف یستلزم وجود اتفاق وتعھد فیما بین الحكومة وش
وتمسكًا بمبادئ الملكیة الوطنیة وتطویر القدرات .وأصحاب المصلحة اآلخرین المنخرطین في عملیة التنمیة

مدتھ سنتین ممول من عدة   "تنمیة القدرات الطارئةبرنامج " الوطنیة وقعت حكومة الجمھوریة الیمنیة مشروع
ة اإلنمائي ویقدم دعمًا لتنمیة القدرات في أربع تدخالت جھات مانحة والذي ینفذ بدعم من برنامج األمم المتحد

، اصالحات اجتماعیة واقتصادیة) 3، تنسیق المعونة والشراكة) 2، القیادة التنظیمیة) 1 :مترابطة ببعضھا وھي
من خالل ھذه المبادرة المركزة على بناء وتنمیة القدرات ستعمل الحكومة الیمنیة مع و. عملیة الحوار الوطني) 4

  . شركائھا لضمان تعزیز قدرتھا على ممارسة الدور القیادي والفعال وبأسلوب مستدام
  

كما أن الحكومة الیمنیة حریصة على أن تنفیذ المشاریع والبرامج الممولة خارجیًا والجاریة حالیًا لن تتأثر سلبًا 
. من قیمتھا الحقیقة ولن یزیدھالل أو تعثر مثل ھذه المساعدات الجاریة سیق قفذلك أن تو. تبني ھذه السیاسةب

  .وبناًء علیھ سیكون االتجاه نحو اعتماد مقاربة متدرجة في تنفیذ ھذه السیاسة التي لن تطبق بأثر رجعي
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  إعداد خطة عمل وطنیة
  

عند تبني ھذه السیاسة من قبل مجلس الوزراء سُیعھد إلى وزارة التخطیط والتعاون الدولي بمھمة إعداد خطة 
سیتم إعداد خطة العمل ھذه بصورة مشتركة من قبل الحكومة . لتنفیذ ھذه السیاسة تنفیذًا فعاًال عمل وطنیة

وشركاء التنمیة وستبین خارطة الطریق إلدارة المعونة في المرحلة القادمة في إطار من الشراكة والمساءلة 
تغییر في  إحداثخذ في االعتبار سترسم ھذه الخطة خطوات العمل من جانب الحكومة وھیئاتھا مع األ. المتبادلة

  :ستشمل خطة العمل الوطنیة على عدد من المكونات كما ھو محدد فیما یلي. قدرات الحكومة التنفیذیة
  

لتوعیة األطراف المعنیة وأصحاب المصلحة في كل من  إستراتیجیةسیتم إعداد وتنفیذ  :االتصال إستراتیجیة
وھذا من شأنھ أن یضمن أن موظفي الحكومة . سیاسة ومدلوالتھاالمستوى المركزي والمحلي بمضمون ھذه ال

  .منفذین لھذه السیاسةم كالیمنیة المشاركین في مفاوضات وإدارة المساعدات الخارجیة یستطیعون أداء دورھ
  

سیتم إعداد دلیل یقدم توجیھات وإرشادات تفصیلیة حول عملیة التفاوض للمعونة وإدارتھا  :دلیل اإلجراءات
وھذا الدلیل سیوجھ بوضوح مسئولیات مختلف الفاعلین في الحكومة . ھناك ضمان بااللتزام بالمسئولیات یكونل

  .وفي كل مرحلة من مراحل العملیة، وكذلك سیحدد الوثائق الالزمة واألطر الزمنیة التي ستنفذ خاللھا الطلبات
  

القدرات لتسھیل إدارة المعونة ومن  م احتیاجاتسیتم إجراء تقیی :تعزیز قدرات الحكومة الیمنیة في إدارة المعونة
واقع ھذا التقییم سیتم وضع وتنفیذ خطة لبناء القدرات محددة األولویات لتشمل قدرات الحكومة المركزیة 

ستنفذ برامج تدریبیة في كیفیة استخدام إجراءات . والمحلیة وكذلك جھات أخرى تدیر موارد خارجیة المصدر
تخذ خطوات تكفل جمع معلومات شاملة عن أنشطة المنظمات لقة بإدارة المعونات، وسُتوأنظمة الحكومة المتع

تخذ خطوات تضمن أن تنفیذ ھذه السیاسة سیتم بأسلوب ینسجم مع أھداف ومبادئ غیر الحكومیة الدولیة، كما سُت
  .السیاسات الیمنیة حول الالمركزیة

  
اء بالتزاماتھا الدولیة فكومة الیمنیة تعتزم الوكیف أن الحتوضح وثیقة السیاسة ھذه : التزامات شركاء التنمیة

التي تمت بصورة مشتركة مع كافة شركاء التنمیة الذین  ةلزیادة فعالیة التعاون التنموي، وھي االلتزامات الدولی
ستواصل الحكومة الیمنیة التشاور مع المانحین حول . صادقوا على شراكة بوسان للتعاون التنموي الفعال

مون وبنود سیاسة المعونة الوطنیة ھذه وستحثھم على تقدیم بیان واضح عن رؤیتھم لدورھم فیھا وتدعوھم مض
بعد ذلك سیتم وضع مقترح . إلى التوقیع على بیان مشترك بااللتزامات المتبادلة وتنفیذھا في الجمھوریة الیمنیة

ة إلى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة كذلك ستوجھ الدعو. مشترك لدعم تنفیذ ھذه السیاسة وبصورة مفصلة
  .الناشطة في الیمن لمعرفة استجابتھم على تبني الحكومة لھذه السیاسة

  
ُنفذ مسح حول فعالیة المعونة بصورة مشتركة مع  2008في العام  :الرقابة المشتركة على مستوى اإلنجاز

. ین وأقترح مجموعة من اإلجراءات والخطواتشركاء التنمیة، ھذا المسح أبرز عددُا من المجاالت الھامة للتحس
د وبالتشاور مع المانحین ستع. ھامةتوصیاتھا كأولویات  وستنفذسیتم تنفیذ مثل ھكذا مسوحات بصورة منتظمة 

وزارة التخطیط والتعاون الدولي إطارًا لتقییم األداء لرقابة مستوى تنفیذ االلتزامات الوطنیة والدولیة الخاصة 
موي الفعال من خالل إجراء مراجعات منھجیة على كافة المستویات وسیتم التقاط نتائج ھذه بالتعاون التن

، كما سیتم نشر تقاریر www.yemensdp.orgاألداء المتوازن  ة تلقائیة وفوریة في بطاقةالمرجعیات بصور
  .ر المھتمعلى الجمھووتعمیمھا مراجعة التنفیذ السنویة 
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  الطريق إىل األمام
  

كما یوحي بذلك أسمھا تحمل مدلول العمل الخیري الذي یقدمھ المانحون الذین یرسلون  "المعونة األجنبیة"إن 
ھذا المفھوم التقلیدي ینبغي أن یتغیر لمصلحة التعاون التنموي والشراكة التي یحدد . أموًال إلى المتلقي للمعونة

موجود في مقعد  للعوني للدعم بصورة أساسیة وعند االتفاق علیھا سیتم التنفیذ والمتلقي بنودھا وشروطھا المتلق
والتي تشتمل " الموارد المالیة الخارجیة"إن التعاون مع بلد یتحرك بنشاط قدمًا كالیمن یعني كافة أشكال . القیادة

معونة بالمعنى كأن یحدد  یمكن ممابصورة أكبر والخاصة  األموالعلى التجارة واالستثمار وضخ رؤوس 
إن ھذا ھو عصر االعتماد المتبادل على مستوى العالم والتعاون بتعریفھ الجدید في ھذا السیاق من . التقلیدي فقط

  . شأنھ أن یكون مكمًال ولیس بدیًال للمبادرات والجھود الوطنیة على مستوى العالم
  

موارد الخارجیة لكي تحقق التنمیة في الیمن االعتماد على إن التحدي الماثل أمامنا الیوم ھو في حشد مثل ھذه ال
إن ھذا البلد سیمضي تدریجیًا في ھذا االتجاه بزیادة التركیز على حشد الموارد المحلیة أو . الذات واالستدامة

لھ یتلقى بعد اآلن المعونة على أساس مفتوح لیس لن كذلك كافة الموارد االقتصادیة المتوفرة خارجیًا، فالبلد 
ة بجدھا وصدقھا وتفانیھا الحضاریة والقوى العاملة المشھور غنى ھذا البلد بالموارد الطبیعیة والمقوماتف. نھایة

 في العمل والتنوع وقیم التسامح والتحمل والصبر والعزیمة واإلصرار لمقارعة كافة أشكال الظلم ھي األصول
إن ھذه األصول القیمة ال یمكن . عملیة التنمیة في الیمنالتي یجب أن تستغل االستغالل األمثل لمصلحة  الثمینة

  .وال بأي معارف أجنبیة مھما عظمت تكثر تبدل بأي مبالغ مالیة أجنبیة مھمابأي حال أن تس  لھا
  

لقد حددت المبادرات الدولیة حول تعزیز فعالیة التعاون التنموي مثل مبادئ باریس حول فعالیة المعونة وأجندة 
اكة بوسان للتعاون التنموي الفعال وعلى نحو واضح العناصر األساسیة لتعزیز إدارة المعونة، عمل أكرا وشر

من جانب كل من شركاء التنمیة كما بینت ھذه المبادرات االلتزامات . وشرحت اإلجراءات الضروریة للتنفیذ
فق مقتضیات ھذه االلتزامات بالعمل وجدیًا إن الحكومة الیمنیة ملتزمة . والنظراء الوطنیین في ذلك االتجاه

حول  ةوتسترشد السیاسة الوطنیة للمعونة بھذه المبادرات الدولی. وتتوقع أن یبادلھا شركاء التنمیة نفس الروح
یاق الوطني المحدد في األجندة الحالیة التي تسعى لتحقیق التعاون التنموي الفعال بما ینسجم ویتناسب مع الس

جتماعي واالقتصادي مع تحقیق السلم والتنمیة الشاملة وتعزیز العملیة الدیمقراطیة التطور االفي امل التحول الش
  . حسب ما وضحھ البرنامج االنتقالي لالستقرار والتنمیة والخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة والتخفیف من الفقر

  
بصورة مشتركة من قبل  تھدف خطة العمل الوطنیة حول التعاون التنموي الفعال في الیمن والتي سیتم تطویرھا

. مبادئ التعاون التنموي الفعال أي تطبیقھا بما یناسب السیاق المحلي" یمننة"الحكومة الیمنیة وشركاء التنمیة إلى 
  .كمأ أنھا ستشیر إلى خطوات العمل الموضحة في ھذه السیاسة

  
للتعاون التنموي الفعال ستساھم  یمكن باختصار شدید القول أن السیاسة الوطنیة للشراكة ستوجد منبرًا مشتركًا

ھا الیمنیون أنفسھم دح أكثر انتقائیة لتنفذ عبر عملیة متناغمة یقوفي قیادة ھیكلیة المعونات في الیمن حتى تصب
ستبذل كافة الجھود الضروریة والممكنة في سبیل . حتى تحقق نتائج تساعد الیمن في أن یكون معتمدُا على ذاتھ

  .الترتیبات المؤسسیة المقترحة/ في ذلك االستخدام الكامل لإلجراءات  تنفیذ ھذه السیاسة بما


