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  : خلفية عامة
واجه االقتصاد اليمني خالل السنوات القليلة الماضية سلسلة من األزمات المتوالية والتحديات الطارئة التي 

في منطقة الشرق أدت لتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام األمن الغذائي حيث تصنف اليمن بالدولة األشد فقراً 
التي بين األطفال  سوء التغذية ، وتصل مستويات%42.8فنسبة الفقر تقدر بحوالي . األوسط وشمال أفريقيا

كما يواجه اليمن العديد من التحديات . 2009عام % 59إلى حوالي  األعلى في العالمضمن المعدالت تعتبر 
ها االقتصاد للنضوب، شحة الموارد المائية، ارتفاع التنموية أهمها اتجاه الموارد النفطية التي يعتمد علي
  . معدل النمو السكاني، ومحدودية الخدمات األساسية

، شهد اليمن كغيره من بلدان الربيع العربي حراك شعبي متواصل في مختلف 2011وخالل عام 
العدالة ويحارب المحافظات يطالب بتغيير النظام وبناء يمن جديد تسوده دولة النظام والقانون وتحكمه 

وبالتالي . وقد صاحبه تدهور شديد في المشهد السياسي وانفالت األمن وتدمير جزئي للبنية التحتية. الفساد
وزاد من سؤ األوضاع، تجميد . تفاقمت األوضاع االقتصادية واإلنسانية والمعيشية للسكان بصورة حادة

ق كثير من المانحين للقروض والمساعدات معظم مشاريع البرنامج االستثماري العام للدولة، وتعلي
  .الخارجية

وخاصة االنعدام خانقة في إمدادات السلع والخدمات األساسية وعالوة على ذلك، تعرض االقتصاد ألزمة 
وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بدرجة قياسية تجاوزت الستة  النفطيةشبه التام لمواد المشتقات 

وبالنتيجة، أصيبت حركة الحياة  .لكهربائيالتيار متكرر ومستمر لطاع انقإضافة إلى حدوث . أضعاف
العامة والخاصة بالشلل وتجمدت األنشطة االقتصادية واالستثمارية وتفاقمت البطالة واشتعلت األسعار 

حيث يقدر عدد المتضررين نتيجة تدهور األوضاع اإلنسانية . وأصبحت البالد على حافة كارثة إنسانية
 10مليون حالة، وبلغ عدد السكان الذين ال يستطيعون الحصول على غذاء كافي أكثر من  8 بأكثر من

  . 2011مليون نسمة عام 

ورغم كل الصعوبات والتداعيات، فقد بعث تشكيل حكومة الوفاق الوطني األمل في قلوب المواطنين 
م إلى ما وراء ذلك فهم ينتظرون اليمنيين ليس في تجاوز التداعيات المستجدة فحسب بل ارتفع سقف توقعاته

حصد ثمار التغيير التي تطلعوا إليها وضحوا من أجلها، خاصة وأن تشكل حكومة الوفاق جاء في إطار 
المبادرة الخليجية المدعومة إقليمياً ودولياً، والتي نصت على إعداد وتنفيذ برنامج لالستقرار االقتصادي 

  .   لسكان في كل مناطق اليمنوالتنمية لمعالجة االحتياجات العاجلة ل

واستجابة لذلك، وفي سبيل التغلب على التحديات ومعالجة اإلشكاالت والتعاطي االيجابي مع تطلعات 
كخطة تنموية للمرحلة االنتقالية  2014- 2012المواطنين، تم إعداد البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية 

ستند في المقام األول إلى وي، واالقتصادي وتعزيز بناء الدولةتستهدف استعادة االستقرار السياسي واألمني 
  .الخطط واإلستراتيجيات التنموية السابقة وإلى البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني
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  :منهجية إعداد الربنامج
األداء االقتصادي واالجتماعي الكلي خالل السنوات الماضية، وتوقعات أداء تلك في ضوء مؤشرات 

وفق 2013 – 2012لتنمية للعامين لالستقرار واإعداد البرنامج المرحلي تم  م 2011خالل العام  المؤشرات
مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني منهجية تشاركيه 

أخذ ، وقد دةبحيث تضمن البرنامج أهدافاً وسياسات وبرامج عمل ومشروعات استثمارية محد ،ومانحين
  : إعداد البرنامج المراحل التالية 

  :وتم فيها  مرحلة اإلعداد. 1
 – 2012مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خططها وبرامجها االستثمارية لألعوام  •

 .م2014

وبرامج العمل والمشروعات السياسات باألهداف ومقترحات الجهات الحكومية المختلفة تقديم  •
 .نجازها خالل سنوات البرنامجالمستهدف ااالستثمارية 

تشكيل لجنة فنية أساسية وعدد من فرق العمل القطاعية داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي  •
واألهداف التنموية  االحتياجات الطارئةومواءمتها مع المقدمة من الجهات مراجعة المقترحات ل

 .متوسطة المدى

إعداد البرنامج االستثماري وضمان موائمته مع األهداف التعاقد مع خبير دولي للمساعدة في  •
 .مة التي تضمنها البرنامجوالسياسات العا

  .بشكل منسق ومترابط البرنامجإخراج المسودة األولية  من  •
  

 :وتم فيها  مرحلة النقاش والتشاور. 2

 لعرضعقد عدد من االجتماعات مع القيادات اإلدارية والمختصين في الجهات ذات العالقة  •
 .واستيعاب مالحظاتهم عليها مسودةالخطط القطاعية بما تتضمنه من برامج استثمارية 

عقد ثالثة لقاءات موسعه مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين   •
 . واالستفادة من مالحظاتهم وخبراتهم في هذا المجال  لمناقشة مسودة البرنامج

لمجموعة أصدقاء اليمن في العاصمة الثالث  االجتماع الوزاريمج في عرض ملخص عن البرنا •
 . م2012مايو  23بتاريخ السعودية الرياض 

 

 :مرحلة اإلقرار وتم فيها . 3

لمالحظات ابعد استيعاب النهائية  البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية في صورته مراجعة •
 .جميع شركاء التنميةالمقدمة من مقترحات الو

 .لإلقرار والمصادقةمجلس الوزراء إلى المرحلي لالستقرار والتنمية  فع البرنامج ر •
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  لبرنامج المرحلي لالستقرار والتنمیة التقییم االقتصادي واالجتماعي المشترك في ا

طلبت الحكومة الیمنیة من البنك الدولي المساعدة في إعداد تقییم لألوضاع االقتصادیة 
واستجابة لذلك، قام بإعداد التقییم . 2011واالجتماعیة المستجدة التي شھدھا الیمن عام 

. ، والبنك اإلسالمي للتنمیةالمشترك كل من البنك الدولي، األمم المتحدة، االتحاد األوربي
وتناول التقییم أربعة مكونات رئیسیة ھي التطورات االقتصادیة واالجتماعیة، سبل 
العیش، توسیع الخدمات االجتماعیة وبناء القدرات البشریة، واالستثمار في المرافق 

  .األساسیة العامة

عداد البرنامج المرحلي لالستقرار واستنادًا لذلك، مثلت وثیقة التقییم المشترك مرجعًا أساسیًا إل
والتنمیة حیث تم االستفادة منھ في تقییم الوضع الراھن للبرنامج وعند صیاغة أولویاتھ العاجلة 

فضًال عن االستفادة . وكذلك محاور برنامج اإلنعاش االقتصادي متوسط المدى وأولویاتھ القطاعیة
 .   مج المرحليمنھ في صیاغة أولویات البرنامج االستثماري للبرنا

2011 

  :الوضع االقتصادي: أوالً
إلى تراجع حاد في المؤشرات  2011أدى التدهور في المشهد السياسي واألمني منذ بداية عام 

المالية والنقدية وتفاقم األوضاع المعيشية واإلنسانية بدرجة غير مسبوقة، ويمكن استعراض االقتصادية و
  : ذلك فيما يلي بصورة موجزة

 : نمو اقتصادي سالب. 1
ويمثل . 2011عام % 19.1- تشير التقديرات األولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

ي خسارة غير مسبوقة في تاريخ اليمن االقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة هذا المستوى من النمو االقتصاد
. 1990للجمهورية اليمنية عام 

ويرجع ذلك إلى ركود وتوقف 
معظم األنشطة االقتصادية 
متأثرةً بتدهور األوضاع 
السياسية واألمنية التي شهدتها 
البالد وما صاحبها من أزمة 
للمشتقات النفطية وانقطاع 

إضافة إلى تعليق . اءالكهرب
العديد من المشاريع االستثمارية 

كما طال الدمار البنية التحتية من طرق وكهرباء والعديد من . الوطنية واألجنبية التي كان مخطط إقامتها
فضالً عن توجيه الدعوات للعصيان المدني وحالة اإلضرابات في كثير من . المنشات الحكومية والخاصة

والخدمية، والتي أثرت سلباً على معدل اإلنتاجية الكلية لالقتصاد الوطني، ومن ثم تدهور  المرافق اإلنتاجية
  .دخل الفرد ومستوى معيشته

  

  : تدني الخدمات األساسية للدولة. 2
يعاني االقتصاد اليمني من ضعف شديد في مستوى تغطية الخدمات األساسية حتى قبل األحداث األخيرة، 

خدمات األمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة من السكان، وتتوفر % 42تغطي سوى  فالطاقة الكهربائية ال
من % 16و % 26وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي . فقط% 35.2

  . السكان على التوالي

مر بأسوأ مراحله ، وخاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي 2011وقد أزداد الوضع سوء منذ مطلع عام 
بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الكهرباء وخطوط النقل، وكذلك شحة المشتقات النفطية 
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للتيار  مستمرة انقطاعمما أفضى إلى . الالزمة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت
المناطق يستمر انقطاع  ، وفي بعضساعة 24ساعة لكل  20بعض األحيان إلى في الكهربائي وصل 
وبالنتيجة، طالت اآلثار السلبية لالنقطاعات الكبيرة واالستثنائية للكهرباء كل مناحي  .الكهرباء لمدة أيام

  .  الحياة ليس الخاصة فحسب ولكن أيضاً العامة

  

 :تفاقم وضع الموازنة العامة. 3
المتغيرات المستجدة وما نجم عنها من  أوضاع حرجة جداً أفرزتها 2011واجهت المالية العامة خالل عام 

تراجع في الموارد الضريبية وخسارة لجزء كبير من العائدات النفطية بسبب تفجير أنبوب ضخ النفط الخام 
  .إضافة إلى تعليق كثير من المانحين للقروض والمساعدات الخارجية. رأس عيسى-مأرب

  

واضطرت . ي الوفاء بأجور ومرتبات موظفي الدولةونتيجة لذلك، واجهت الموازنة العامة صعوبة كبيرة ف
لتبني مجموعة من السياسات المالية التقشفية التي كان لبعضها آثار قاسية على عملية التنمية ومستويات 

  .  المعيشة، وخاصة تجميد معظم مشاريع البرنامج االستثماري العام، وتقليص نفقات دعم المشتقات النفطية
  

والتدابير التقشفية، استمر تفاقم عجز الموازنة العامة وأصبح من غير الممكن تمويله  ورغم تلك اإلجراءات
وتم اللجوء لتمويل العجز جزئياً من مصادر تضخمية، مما يترتب عليه مزيد من . عبر أذون الخزانة

لعملة الضغوط على ميزان المدفوعات وخسارة متسارعة الحتياطيات النقد األجنبي، ومن ثم تدهور قيمة ا
  .الوطنية وارتفاع التضخم

  

، تواجه الموازنة العامة مخاطر حادة بسبب النفقات اإلضافية للمرحلة 2012وخالل العام الجاري 
والذي يقع خارج إطار سيطرة الحكومة ويندرج ) رأس عيسى-مأرب(االنتقالية، وقطع أنبوب النفط الخام 

 . ضمن المماحكات السياسية واألعمال اإلرهابية

ن وضع الموازنة العامة غاية في التعقيد، بما يحتم تسريع وتيرة اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية إ
والتي ستأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل، أما على المدى القصير فال مناص من حشد الموارد 

السيطرة على عجز الموازنة في ويتطلب . الخارجية الكافية على شكل منح نظراً لضعف استدامة المديونية
  .الحدود اآلمنة، وتحسين قدرة الدولة على تقديم السلع والخدمات العامة الحصول على دعم مباشر للموازنة

  

أدت االضطرابات التي حيث  ،قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبيةارتفاع األسعار وتدهور . 4
نهاية (ألسعار المستهلك رتفاع األسعار حيث بلغ معدل التضخم إلى ا 2011تعيشها اليمن منذ بداية عام 

، كما واجه سعر صرف الريال ضغوطاً شديدة ، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ %23.2حوالي ) الفترة
العديد من السياسات واإلجراءات بما في ذلك خفض احتياطياته من النقد األجنبي لتمويل فاتورة واردات 

 ورغم ثبات سعر الصرف الرسمي للريال اليمني عند حوالي. ة وحماية العملة الوطنيةالسلع األساسي
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. ريال للدوالر 240-235موازي بين ال في السوقالدوالر  تراوح سعر بيعللدوالر، فقد  ریال 213.85
 . مما ساهم في رفع أسعار الواردات وتصاعد معدل التضخم وتدهور مستويات معيشة المواطنين

  

 ، فقد انخفضت قيمة صافي األصول الخارجية للبنك%24.4 بحوالياالحتياطيات من النقد األجنبي تراجع  .5
مما أدى إلى  2011مليار دوالر عام   4.3إلى حوالي 2010مليار دوالر عام 5.7 المركزي من حوالي 

 . انخفاض تغطيتها لشهور الواردات وضعف الجدارة االئتمانية لالقتصاد الوطني
  

 :الوضع االجتماعي واإلنساين: ثانياً

 . ارتفاع معدل البطالة. 1
تعد مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض االستقرار السياسي 

في الفئة العمرية % 52.9واألمني في البالد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 
وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين ). 59- 25(في الفئة العمرية % 44.4كما تبلغ نسبة  سنة،) 24- 15(

  . من العاطلين هم ممن يحملون مؤهالت التعليم الثانوي فما فوق% 25فحوالي 
  

، ازدادت مشكلة البطالة تفاقماً نتيجة تعليق معظم المشاريع االستثمارية وتعثر كثير من 2011وخالل عام 
االقتصادية التي تستوعب معظم األيدي العاملة مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، األنشطة 

وتتجلى مظاهر ذلك في تسريح كثير من العاملين، وإعطاء بعض العاملين إجازات بدون . السياحة، والنقل
يجة، أضحت البطالة وبالنت. راتب، وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب

  . للسكينة العامة واالستقرار االجتماعي اوتمثل تهديد. اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياًل أمراً غير مقبو
وللحد من البطالة، من المهم تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش القطاعات اإلنتاجية 

وسيؤدي . لى استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجيةكما تعول اليمن ع. وتحسين البنية التحتية
  .ذلك إلى أثر سريع في تحسين مستويات المعيشة وسيسهم بصورة فعالة في تثبيت األمن واالستقرار

  

 .تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام األمن الغذائي. 2
سلبيا مزدوجاً على الحياة المعيشية  تركت التطورات التي شهدها االقتصاد اليمني خالل العام الماضي أثراً

ومن ثم الدخول  ، وفقدان الوظائفمن جهة األسعارانخفاض القوة الشرائية بسبب تصاعد متمثالً في  للسكان
األمر الذي يقود لزيادة شدة الفقر بين األسر الفقيرة وكذلك انزالق الكثير من األسر تحت  .من جهة أخرى

 .2011من السكان عام  %54.4يرات بارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي وتفيد التقد. خط الفقر الوطني

وتظهر نتائج المسح المنفذ من قبل برنامج األغذية العالمي ارتفاع نسبة انعدام األمن الغذائي إلى حوالي 
وهذا يعني ارتفاع عدد السكان الذين . 2009عام % 32.1مقارنة بحوالي  2011من السكان عام % 44.5

 أن ورغم. 2011عام مليون نسمة بحلول نهاية  10ون الحصول على غذاء كافي إلى أكثر من ال يستطيع
 لم االجتماعي الضمان من المستفيدين أنها إال الماضي العام خالل استمرت االجتماعية الحماية مشاريع
 مالیین ىعل أثر مما. 2011 عام من األخير الربع خالل المستحقة المدفوعات على الحصول من يتمكنوا
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توسيع برامج   أیضًا ولكن المدفوعات تلك استئناف فقط لیس یستدعي الذي األمر. الفقراء معاناة من وفاقم الیمنیین
  .للفئات األشد فقراً وتضرراً وآليات الحماية االجتماعية بصورة عاجلة

  

  :تدهور الوضع اإلنساني. 3
مليون نسمة  8األوضاع اإلنسانية إلى حوالي تشير التقديرات إلى وصول عدد المتضررين جراء تدهور 

 10وباستخدام مؤشرات إنعدام األمن الغذائي وسؤ التغذية يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من . 2011خالل عام 
وقد ازدادت معاناة السكان في المناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً مثل مناطق الحصبة  .مليون نسمة

مانة العاصمة ومديريات أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة وصوفان ومديرية بني الحارث في أ
وقد أدى . إضافة إلى صعدة وعمران وحجة. تعز،إضافة إلى الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين
ألف  465.9ويقدر وصول أعداد النازحين إلى .الصراع المسلح إلى سقوط اآلالف من الشهداء والجرحى

ألف من صغار ومتوسط المزارعين، وأدت إلى هجرة  440اث على ما يقارب كما أثرت تلك األحد.نازح
فضالً عن ما خلفته الحرب من دمار في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والتي . ألف نسمة 26

 .منشأة 2526تقدر في أمانة العاصمة وحدها بحوالي 

العبوات الناسفة والقذائف غير  اتجة عن بقاياومن ناحية ثانية، ترك الصراع المسلح مخاطر مستقبلية ن
والتي تمثل في مجملها تحدياً أمنياً وإنسانياً خطيراً يعوق عودة النازحين والمشردين إلى األلغام والمنفجرة 

ديارهم واستئناف أنشطتهم وأعمالهم السابقة، وبالتالي تظل الحاجة ماسة إليجاد وسائل وآليات فعالة للتعامل 
  .تحديمع هذا ال

  بعض الفئات أكثر ھشاشة من غیرھا
  

ر م   ن غیرھ   ا ول   ذلك   ب   أكالمجتم   ع بدرج   ة  ت   أثرت بع   ض فئ   ات   ، 2011نتیج   ة للت   داعیات الت   ي خلفتھ   ا أح   داث الع   ام الماض   ي     
  ):وبدون حصر ما یلي(أصبحت أكثر ھشاشة وتشمل تلك الفئات 

م  ن % 10-1ر ھش  ة للغای  ة حی  ث یق  دم ال  دعم فق  ط لنس  بة      ت  م التع  رف عل  ى ھ  ذه األس  ر كأس      : األس  ر الت  ي تعیلھ  ا ام  رأة    •
أفرادھ  ا م   ن قب   ل برن   امج الغ   ذاء الع  المي حس   ب تقری   ر مراقب   ة األم   ن الغ  ذائي لش   ھر یولی   و ف   ي محافظ   ات حج   ة وإب      

تش   مل ھ   ذه الفئ   ة األس   ر الت   ي كان   ت معیش   تھا مبنی   ة عل   ى إنت   اج الق   ات واألس   ر المع   وزة غی   ر المس   تھدفة       و. وعم   ران
 وتظھ    ر). م2011تقری    ر مراقب    ة األم    ن الغ    ذائي لش    ھر یولی    و   : المص    در( االجتم    اعيبكة األم    ان عب    ر برن    امج ش     

م  ن األس  ر الت  ي تعیلھ  ا ام  رأة كان  ت غی  ر آمن  ة غ  ذائیًا مقارن  ة       % 52م أن 2012دراس  ة م  ن برن  امج الغ  ذاء الع  المي ف  ي    
 .بنسبة أقل من األسر التي یعیلھا ذكور

الفئ  ة تتع   رض   وھ  ذه ) م2011منظم  ة رعای  ة األطف   ال،   (ال  یمن م   ن األطف  ال   یتك  ون نص   ف س  كان   : األطف  ال والموالی  د   •
فیم  ا یتعل  ق بالموالی  د ف  إن     و. لخط  ر الوف  اة أو اإلص  ابة كنتیج  ة لأللغ  ام وتجنی  د األطف  ال ف  ي النزاع  ات وعمال  ة األطف  ال          

راف   ق ومحدودی   ة ت   وفر حلی   ب األطف   ال وغی   اب م  ) ف   ي بع   ض المن   اطق % 10(انخف   اض مع   دالت الرض   اعة الطبیعی   ة  
. الرعای   ة الص   حیة ذات خ   دمات الط   وارئ وغی    اب المی   اه النظیف   ة یجع   ل الموالی    د معرض   ین بش   كل خ   اص للخط    ر          

وھ  ي النس  بة الثانی  ة   % 56نص  ف أطف  ال ال  یمن تقریب  ًا یع  انون م  ن س  وء التغذی  ة الم  زمن وتص  ل مع  دالت التق  زم إل  ى            ف
مكت   ب تنس   یق الش   ئون (الثالث   ة ف   ي الع   الم وھ   ي النس   بة % 46ف  ي الع   الم وتص   ل نس   بة األطف   ال منخفض   ي ال   وزن إل   ى   

 ).2011ستجابة  اإلنسانیة في الیمن اإلنسانیة، خطة اال
ب   الرغم م   ن الزی   ادة ف   ي حص   ول ھ   ذه الفئ   ات عل   ى المس   اعدة الغذائی   ة       : الن   ازحین والعائ   دین والمجتمع   ات المض   یفة   •

یمنی   ة الزال    وا یواجھ   ون مش    اكل   وغی   ر الغذائی    ة ف   إن الن    ازحین ال   ذین یقیم    ون خ   ارج المخیم    ات ف   ي المجتمع    ات ال     
. م ل   م ی   تم ت   وفیر المس   اعدة م   ن حی   ث ت   وفیر الم   أوى لھ   ذه الفئ   ات    2011انخف   اض تغطی   ة تل   ك المن   افع فحت   ى فبرای   ر   

م  ا ن  تج   می  زداد وض  ع ھ  ذه الفئ  ات س  وء بس  بب فق  دان بعض  ھا لوثائقھ  ا المالی  ة وبطاق  ات الھوی  ة خ  الل فت  رة الن  زوح                و
وت    أخیرات كبی    رة ف    ي عملی    ة التس    جیل م    ن أج    ل الحص    ول عل    ى المس    اعدة    عن    ھ محدودی    ة الق    درة عل    ى الحرك    ة  

ع  اد الكثی  ر م  ن الن  ازحین بع  د النزاع  ات لیج  دوا أن ممتلك  اتھم وس  بل معیش  تھم ومقتنی  اتھم ق  د تض  ررت أو             و. للن  ازحین
تش    یر التقییم    ات األخی    رة إل    ى المخ    اوف المتعلق    ة بنف    اذ ص    بر المجتمع    ات المض    یفة بس    بب محدودی    ة         و. ت    دمرت

 .واردھام
ومرك    ز مراقب    ة الن    زوح   ) 2010(واللجن    ة الدولی    ة للص    لیب األحم    ر   ) 2012(ومكت    ب تنس    یق الش    ئون اإلنس    انیة   ) 2010(وبرن    امج الغ    ذاء الع    المي  ) JSEA )2012 :المص    در
  ).2011(الداخلي 
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استكمال االنتقال السلمي لتجاوز التداعيات السلبية للمتغيرات المستجدة، تضع الحكومة على رأس أولوياتها 
تلبية فضالً عن  ،سيادة القانونوتعزيز تحقيق االستقرار األمني و ،استعادة االستقرار السياسيللسلطة و

تركز الحكومة على تحقيق تلك األولويات لو، االستقرار االقتصادي وتحقيق ،االحتياجات اإلنسانية العاجلة
  :االنتقالية نوجزها فيما يلي المرحلةخالل حزمة محددة من التدابير والتدخالت 

  

  

  .السلمي للسلطة السياسي استكمال االنتقال : األولوية األوىل
  .لسياسي واستكمال االنتقال السلمي واآلمن للسلطة تحقيق االستقرار ا: الهـدف

  السياسات وبرامج العمل
 إلى يفضي والمرأةالشباب  فيها بما السياسية والفعاليات القوى لكلإجراء حوار وطني شامل  •

 :من خالل  وآمنه واستقراره وحدته لليمن يحفظ عادل وطني حل
o للمؤتمر تحضيرالو عداداإل لجنة تشكيل  
o اآللية هذه بموجب المنشأة األخرى والهيئات التفسير لجنة تشكيل  
o الوطني الحوار مؤتمر عقد 

 السياسي والنظام الدولة هيكل ةعالجلم إجراء إصالحات دستورية •
o جديد دستور لصياغة دستورية لجنة إنشاء 

 
 األولویات العاجلة والتدابیر الضروریة

 

 الحوار الوطني الشامل  •
 اإلصالحات الدستوریة  •
 نتخاباتاال •

لسلمي لسیاسي ااستكمال االنتقال ا
 للسلطة 

االستقرار األمني وتعزيز سيادة 
 القانون

 تحقیق االستقرار االقتصادي الكلي تلبية االحتياجات الطارئة

 

توفیر االحتیاجات  •
 األمنیة الطارئة

مكافحة اإلرھاب  •
  والقرصنة

  ھیكلة الجیش واألمن  •

 

احتیاجات السلع  •
 اسیةوالخدمات األس

معالجة األضرار  •
  اإلنسانیة

إعادة إعمار المناطق  •
المتضررة وتأھیل 
  الخدمات الحكومیة

 

السیطرة على عجز  •
 الموازنة العامة 

تعزیز الثقة في العملة  •
 الوطنیة 

السیطرة على معدالت  •
 التضخم 

التقید بتنفیذ برنامج  •
اإلصالحات الموقع مع 

  صندوق النقد الدولي
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o الدستور مشروع على الشعبي االستفتاء إجراء 

 . المالئم  االنتخابي نظامال بناء •
o ذلك تكفل التي النافذة واللوائح القوانين إلصدار منخال االنتخابية اتالتشريع تطوير . 

o النتخاباتل العليا اللجنة لتشكي 
 دستورية أسس على بناء االستفتاءو

 التوافق يحقق وبما جديدة وقانونية
 . الوطني

o  أو  جديد نتخابيا سجلإعداد
 .تحديث السجل االنتخابي الحالي

o بموجب برلمانية انتخابات إجراء 
 الجديد الدستور أحكام

o وفقاً مراحلها بكافة االنتخابية عملياتال سير على والدولية المحلية الرقابة عمليات تطوير 
 .االنتخابية العملية سير على اإلطالع لنظام

  

  .حتقيق االستقرار األمين وتعزيز سيادة القانون: األولوية الثانية
 .على كامل األراضي اليمنية  الدولة سيطرة وبسطاستعادة االستقرار األمني : الهدف

  السياسات وبرامج العمل
 الدولي اإلنساني القانون وانتهاكات العنف أشكال جميع وقف لضمان الالزمة الخطوات اتخاذ •

 األخرى المسلحة والجماعات والمليشيات والتشكيالت المسلحة القوات بين االشتباك وفض
 .المسلحة النزاعات جميع إنهاء على والعمل ثكناتها، إلى عودتها وضمان

لمؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية وضمان حماية حقوق التشريعية وا واإلجراءاتاتخاذ التدابير  •
 اإلنسان وتجريم انتهاكها

 عليهم تنطبق ال من تأهيل إعادة •
 المسلحة القوات في الخدمة شروط

  .األمنية واألجهزة
 المسلحة القوات تكامل تحقيق •

 موحدة ووطنية مهنية قيادة تحت
 .القانون سيادة إطار في

 في األمني االنتشار كمالا •
 .والمناطق المديريات

 .إصدار وتنفيذ قانون العدالة االنتقالية •

  التكلفة اإلجمالية لإلصالحات السياسية  ) 1(جدول 

 المشروع/ البرنامج 
  التكلفة 

 )مليون دوالر (

 30  الحوار الوطني

 80 الدستورية والقانونية اإلصالحات

 190 االنتخابات

 300 العام اإلجمالي

  طاع األمن وسيادة القانونالبرامج والمشاريع االستثمارية لق) 2(جدول 
  التكلفة  المشروع/ البرنامج   م

 )مليون دوالر(
 120 استكمال االنتشار األمني  1
 135 مكافحة اإلرهاب وإعادة الهيكلة 2
 130 تعزيز قدرات خفر السواحل 3

  60  االحتياجات الطارئه للقضاء 4
 445 اإلجمالي 
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 .تنفيذ قانون تنظيم حيازة وحمل السالح •

 .قانون مكافحة اإلرهاب إصدار وتنفيذ •

 .استمرار إصالح قطاع األمن وبناء القدرات المؤسسية •

  .تعزيز الثقة بين المؤسسات األمنية والسكان •
  

  .ات اإلنسانية واملادية الطارئةاجتلبية االحتي: األولوية الثالثة
 لفئات األكثر تضرراًلتحسين األوضاع اإلنسانية وخاصة : الهدف

  .السياسات وبرامج العمل
تأمين االحتياجات األساسية من السلع والخدمات للمواطنين؛ وخاصة توفير المشتقات النفطية  •

 .ه بصورة منتظمةوالغاز المنزلي، وتلبية االحتياجات المحلية من الكهرباء والميا

 .معالجة األضرار االنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات ألسر الشهداء والجرحى •

مع إعطاء . المرافق العامة والخاصة المتضررة جراء االحداثالبنية التحتية ووتأهيل  إعمارإعادة  •
   . لمدناألولوية للخدمات التعليمية والصحية، الطرق، الكهرباء، شبكات المياه، وشوارع ا

 . تهيئة األوضاع لعودة النازحين •
 .تقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة األوضاع اإلنسانية •
؛ ومن ذلك دعم الحماية االجتماعية ربط التدخالت اإلنسانية العاجلة بالتدخالت التنموية طويلة المدى •

 .دة االنسانية بالتنمية االقتصادية طويلة المدىومعالجة االحتياجات الطارئة لسوء التغذية عبر ربط المساع

 .توسيع تغطية الجهود اإلنسانية لتشمل الفئات المتضررة في مختلف المناطقمساعدة النازحين و •

 .تحسين جاهزية وقدرات البرامج لضمان استجابتها الفعالة  لالحتياجات اإلنسانية •

 .  لمرتبطة باألوضاع اإلنسانيةتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تجاوز الصعوبات ا •
 .التخلص من اآلثار المتبقية عن النزاع المسلح وخاصة األلغام •

  اإلنسانية العاجلة والبرامج والمشاريع االستثمارية ) 3(جدول 

  عناصر ومكونات  المشروع/ البرنامج  م
 المشروع/البرنامج

  التكلفة 
 )ملیون دوالر (

العامة المتضررة  المنشآت والمرافق إعمارإعادة  1
 األحداثجراء 

 أبین، تعز، صنعاء،(ار المرافق  العامة المتضررة في إعادة إعم 
  )صعدة أرحب، نھم ،

 تجھیز المرافق العامة المتضررة في تلك المناطق
276 

المنشآت الخاصة المتضررة جراء  إعمارإعادة  2
 األحداث

 تعز، ،صنعاء(المتضررة في  إعادة إعمار المنشآت  الخاصة 
 398 )صعدة أرحب، نھم ، أبین،

النازحین من  أوضاع( األوضاع اإلنسانیةمعالجة  3
 )مناطق التوتر

صنعاء،تعز،أبین،نھم (معالجة أوضاع النازحین في    
 2047 )،أرحب،صعدة

 تحسین وتعزیز منظومة الطاقة الكھربائیة  4
  تأھیل  وتحسین محطات التولید القائمة

میجاوات  120بواقع ) المخا،عدن(حطات التولیدزیادة القدرة في م
 تأھیل شبكات التوزیع - تأھیل خطوط النقل -

308 

منظومة المیاه والصرف الصحي في  تحسین وتعزیز 5
 30    المناطق المتضررة

إعادة تأھیل وصیانة شوارع المدن المتضررة جراء  6
 29    األحداث

 130    الشھداء والجرحى  7
 324    أخرى 8
 3542   العام اإلجمالي  
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  2012لكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي اإلطار االقتصادي ا
  

 أقرت حكومة الوفاق الوطني الدخول في برنامج جديد مع الصندوق لمدة عام
للحد من االختالالت المالية الطارئة التي تعصف بالموازنة العامة  )2012(

 100ويقدم صندوق النقد الدولي للحكومة بموجب البرنامج حوالي . للدولة
ويتمتع هذا البرنامج بالمرونة . منحة% 20منها  2012عام  مليون دوالر خالل

. مليار ريال 405الكافية، مع استهدافه السيطرة على عجز الموازنة العامة عند 
 561قد تجاوز ذلك الحد والذي بلغ  2012ومع أن عجز الموازنة العامة لعام 

تم صرف المبلغ ولن ي. مليار ريال، فإن الحكومة ملتزمة برقم العجز المتفق عليه
 . الفارق إال في حال توفر تمويل خارجي لتغطيته

  العامة استدامة المالية
یمثل االعتماد المتزاید على اإلیرادات النفطیة كمصدر رئیسي 
لإلیرادات العامة والمورد األساسي لتمویل اإلنفاق العام أحد أھم 

ستمر في في ظل التراجع الم  وخاصةالتحدیات المالیة واالقتصادیة، 
. إنتاج النفط الخام وانخفاض حصة الحكومة منھ سنة بعد أخرى

في تمویل مشاریع البنیة  وبالتالي الحد من قدرة الدولة على التوسع
التحتیة وتوفیر الخدمات األساسیة والمحافظة على االستقرار المالي 

وھذا یستدعي رفع مستوى االعتماد على العائدات غیر . والنقدي
بر تعبئة الفاقد الضریبي من خالل استكمال تفعیل العمل النفطیة ع

بالقوانین الضریبیة وخاصة قانوني ضریبة المبیعات وضریبة الدخل 
  .واألرباح

رأس عیسى صدمة –ومثل تفجیر أنبوب ضخ النفط الخام مأرب 
. جدیدة للموازنة وخسارة كبیرة تھدد االستقرار االقتصادي الكلي

ل الجھود الالزمة الستدامة إصالح أنبوب األمر الذي یتطلب بذل ك
الوفاء كون الموازنة غیر قادرة على تس ھبدون إصالحف الخام النفط

  .بتنفیذ كثیر من بنود النفقات العامة

  .حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي: األولوية الرابعة

  :المالية العامة سياسات. 1
  :األهداف

 في %3.1إلى يصل نمو بمعدل الضريبية اإليرادات وخصوصاً العامة اإليرادات تنمية .1
  .المتوسط

 اإلنفاق االستثماريرفع كفاءة تخصيص اإلنفاق العام، وتخصيص أي موارد إضافية لصالح  .2

 .تضخمية غير مصادر من الموازنة العامة عجز تمويل .3

  : وبرامج العملالسياسات 
  :اإليرادات العامة . أ

تطبيق قانون استكمال  •
الضريبة العامة على 
المبيعات، واستكمال تنفيذ 
قانون ضريبة الدخل الجديد، 
وتحصيل الموارد الضريبية 
المتأخرة لدى المكلفين 

 . مشاكل التراكمات الضريبية ومعالجة

ترشيد وتنظيم اإلعفاءات الضريبية والجمركية وإلغاء اإلعفاءات الممنوحة للجهات الحكومية  •
 .وبعض المشاريع الربحية التي تجاوزت فترتها القانونية

واستكمال  التحصيل وأساليب آليات تطوير خالل من والجمركي الضريبي التحصيل كفاءة رفع •
زيادة مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لمحاربة ، وافذ الجمركية بنظام االسكوداربط كل المن

التهرب الضريبي والتهريب 
تعزيز دور اإلدارات ي، والجمرك

الجهات المحافظات والمالية في 
 رسوم الحكومية في تحصيل
 الخدماتوعوائد وأجور 

 .الحكومية

التدقيق والرقابة على الترتيبات  •
راء المشتقات المحاسبية لش

النفطية، وإعادة النظر في طريقة 
احتساب نفط الكلفة وأساليب 
ومعايير تقدير النفقات التشغيلية 
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 . في موازنات الشركات النفطية

إصالح الوحدات االقتصادية العامة بما استكمال معالجة أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة، و •
 . هالحكومة من فوائض أرباحدة حصة اايضمن تقليص دعم عجزها الجاري وزي

 .تنويع وتوسيع مصادر تمويل العجز غير التضخمية عبر إصدار الصكوك اإلسالمية والسندات الحكومية •
 

  : إلنفاق العاما.  ب
 .واالجتماعي الرأسمالي اإلنفاق بزيادة يسمح بما األساسية غير الجارية النفقات ترشيد .1
 . ثاث ووسائل النقلترشيد نفقات الوقود والزيوت ومشتريات األ .2
األمنية استكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين في مختلف أجهزة الدولة المدنية و .3
 . ةالعسكريو
 . المستهدفةإعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خالل وضع آلية إلعادة توجيهه لصالح الفئات  .4
 جودة ورفع المتقادمة الرأسمالية األصول وتحديث صيانةب يسهم بما والتشغيل الصيانة نفقات زيادة .5

 .المقدمة العامة الخدمات وكفاءة
والمشاريع  أولوية إلعادة اإلعمار إعطاء مع العام االستثماري البرنامج مشاريع تنفيذ على التركيز .6

 . قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها
 .ارجيةتحسين كفاءة استخدام القروض والمساعدات الخ .7

  
 :إصالح إدارة المالية العامة -  . ج

البرنامج المرحلي  وسياسات أهدافو للدولة العامة الموازنة  بين أهداف وبرامج المواءمة .1
 .االستثماري وبرنامجه

 نظام إلى لالنتقالاستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً  .2
 .العامة الخزانة

 .واستكمال لوائحها التنفيذية ةوالجمركي ةالضريبي نالقواني روتطوي ةمراجع يف راالستمرا .3
. العامة المالية إدارة إصالح برنامج تنفيذ خالل من العامة المالية إدارة في والشفافية الكفاءة تعزيز .4

  . االستخراجية الصناعات في العالمية الشفافية تطبيق مبادرة تسريع إلى إضافة
 العامة الموازنة وتنفيذ نظمة الحديثة في إعدادالنظام المالي والمحاسبي وإدخال األحوسبة  استكمال .5

 .للدولة
 

  متطلبات دعم عجز الموازنة العامة للدولة (...) جدول 
 )مليون دوالر(التكلفة  المشروع/ البرنامج   م
 350  دعم حاالت الضمان االجتماعي 1
تنفيذ الممولة حصة الحكومة في تمويل المشاريع قيد ال 2

  خارجياً
120 

  470  اإلجمالي 3
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 متطلبات دعم عيني أخر

 .توفير دعم للموازنة في شكل مشتقات نفطية من السعودية ودول آخرى  توفير المشتقات النفطية 

 
   

 :ةوالمصرفي ةالنقدي السياسات. 2
  : األهداف
 خالل عند رقم أحادي التضخم معدل على السيطرة .1

 .البرنامجفترة 
 الوطنية العملة صرف لسعر نسبي تحقيق استقرار .2

  .األجنبية العمالت أمام
  3عن يقل ال لما األجنبية العملة احتياطيات تغطية .3

  .في المتوسط والخدمات السلع واردات من شهور

  : وبرامج العمل السياسات 
 السيولة ركةح عبر مراقبة تطورات النشاط االقتصادي مع يتماشى بما النقدي العرض نمو مواءمة .1

  .النقدي العرض آليات وتصحيح النقدية
بما يضمن منع المضاربة في سوق الصرف  والبنوك الصرافة شركات على الرقابة تعزيز .2

 .األجنبي، والحد من التقلبات غير المبررة في سعر الصرف

 من السوق تلبية احتياجاتمراعاة  مع األجنبية، العملة احتياطيات من مقبولة مستويات على الحفاظ .3
 .الالزم الستيراد المواد األساسية األجنبي النقد

  ة الوطنية متطلبات دعم استقرار العمل
تنعكس األوضاع السیاسیة واألمنیة غیر 
المواتیة بصورة سلبیة على ثقة المتعاملین 

ضع ولذلك فإن من شأن و. بالعملة الوطنیة
یمني أن یعمل على ال ودیعة في البنك المركزي

استعادة الثقة في العملة الوطنیة، وتعزیز 
ومن ثم . الجدارة اإلئتمانیة لالقتصاد الوطني

ة المستثمرین والمتعاملین بالعملة كسب ثق

 2014 - 2010اإلطار العام للموازنة العامة للدولة للفترة 
  الفترةمتوسط  2014 2013 2012 2011 2010  

 )مليار ريال(    البيان

 1974.2 1,850.4 1961.2 2111.1 1733.3 1837.1 إجمالي عام الموارد
 590.2 658.3 587.3 524.9 376.1 454.7 إيرادات ضريبية  

 1230.4 1,097.3 1249.1 1344.8 1305.5 1320.2 :إيرادات غير ضريبية ومنها  
 946.4 811.3 964.9 1062.9 1226.8 1121.9 إيرادات النفط والغاز  

 2640.2 2,626.8 2621 2672.7 2081.6 2115.4 إجمالي عام االستخدامات 
 664.9- 776.3- 657.4- 561- 316- 274.2- العجز النقدي الصافي

 %كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي  

 27.6 23.4 26.8 32.5 25.6 26.8 إجمالي عام الموارد
 8.1 8.31 8.0 8.1 5.56 6.64 إيرادات ضريبية  

 17.2 13.9 17.1 20.7 19.3 19.28 :إيرادات غير ضريبية ومنها  
 13.3 10.2 13.2 16.4 18.1 16.4 إيرادات النفط والغاز  

 36.7 33.2 35.8 41.1 30.8 30.9 إجمالي عام االستخدامات 
 9.1- 9.8- 9.0- 8.6- 4.7- 4- العجز النقدي الصافي
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 االستثمار وتشجيع  ادخاري كوعاء الريال جاذبية بين التوازن تحقيق في الفائدة سعر دور تعزيز .4
 . الخاص

 البنوك عملوتحسين  االحترازية لضمان سالمة الجهاز المصرفي، الرقابة التطبيق الصارم لمعايير .5
 .اإلسالمية الصكوكإصدار لتمويلي، وتشجيع السوق بين البنوك، وا التأجير بقانون

 
 2014 – 2011اتجاهات مؤشرات القطاع النقدي 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 البيان
 2012 -2014  

 11 11 11 11 0.07 %العرض النقدي في معدل التغير 

 3.0 3.1 2.7 3.2 7 شهور تغطية االحتياطيات للواردات

 8.2 8.5 9 7 19.3  %ضخم  معدل الت

  

  :القطاع الخارجيسياسات . 3
  

  : األهـداف
  .من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط% 4.6- السيطرة على عجز الحساب الجاري بما ال يتجاوز .1
 .في المتوسط% 19.9نمو الصادرات الوطنية غير النفطية بمعدل .2
 .ن الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسطم% 3.2تحقيق فائض في حساب رأس المال يصل إلى حوالي .3

  
  :وبرامج العمل السياسات 
واستكمال إعداد  ،استكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية .1

 .اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية

مواقع توفير المعلومات الخاصة بفرص التصدير للمصدرين عن طريق إنشاء ال .2
 .اإللكترونية وبناء قاعدة معلومات متطورة وتحديثها باستمرار

 متخصصة مالية مؤسسة إنشاء خالل من للصادرات التمويلية التسهيالت توفيرل السعي .3
 .متخصصة سلعية تصديرية ومجالس المصدرين إتحاد وإنشاء .الصادرات لتمويل

 .الدولية التجارة في الضارة ارساتوالمم اإلغراق من الوطني اإلنتاج حماية قواعد تطبيق .4

 .العالمية التجارة منظمة إلى االنضمام إجراءات استكمال .5

 لدول التعاون مجلس اقتصاديات في اليمني االقتصاد اندماج لتحقيق الجهود مواصلة .6
 .العربية الخليج

 من دةاالستفا والدولية، وتعظيم اإلقليمية التكتالت مع والتجاري االقتصادي التعاون تطوير .7
 .نظام األفضليات المعمم في تنمية الصادرات،وبرامج المساعدات المادية والفنية
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 من الناتج المحلي اإلجمالي%  2014-2011اتجاهات ميزان المدفوعات للفترة 
  2014-2012المتوسط 2014  2013 2012 2011 البند

 4.6- 3.9- 5.0- 5.1- 3.9- الحساب الجاري - أ

 3.2- 3.5- 3.7- 2.5- 1.31 الميزان التجاري

 25.1 23.7 24.5 27.2 27.4 الصادرات

 28.4 27.2 28.1 29.7 26.1  الواردات

 1.9- 1.8- 1.9- 2.2- 3.0- ميزان الخدمات

 6.7- 6.3- 6.6- 7.3- 8.1- ميزان الدخل

 7.3 7.7 7.1 7.0 5.8 تحويالت جارية

 3.2 3.4 3.2 2.9 2.3- حساب رأس المال - ب

 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 سهو والخطأصافي ال

 1.5- 0.5- 1.8- 2.1- 4.42- الميزان الكلي
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نظراً لمحدودية اإلمكانات واتساع نطاق الصعوبات والتحديات، قامت الحكومة بتحديد األولويات العاجلة 
ذلك، فإن المعالجات اآلنية على أهميتها تظل قاصرة وتحتاج إلى  ومع. للعمل خالل المرحلة االنتقالية

تدعيمها بسياسات وبرامج أخرى أطول أمداً ولما من شأنه تهيئة الظروف المواتية لحفز النمو االقتصادي 
وانطالقاً من ذلك، يسعى البرنامج .على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر

إلى تتويج األولويات العاجلة ببرنامج إنعاش اقتصادي متوسط  2014- 2012لالستقرار والتنمية المرحلي 
  :المدى يرتكز على ستة محاور أساسية نوجزها فيما يلي

  

  .االقتصادي للحد من البطالةتنشيط النمو : احملور األول
تخفيف من الفقر من خالل حزمة ن البطالة واليسعى البرنامج المرحلي إلى تنشيط النمو االقتصادي للحد م

وسيتم إعطاء إهتمام . لتوفير بيئة مواتية لنمو القطاعات االنتاجية والعادلةشاملة السياسات والبرامج المن 
 ،قضية تقاطعية في تنمية القطاع الزراعي، تحسين األمن الغذائيكلمشاركة المرأة في قوة العمل  خاص

وتكثيف الجهود  ،)للتهيئة للنمو طويل المدى(ية، تنشيط قطاع السياحة تحقيق االستغالل األمثل للثروة السمك
وفي ضوء ذلك، . أنشطة البحث والتنقيب عن النقط والغازالطاقة اإلنتاجية لمصافي تكرير النفط ولتوسيع 

في المتوسط الفترة % 4.5يستهدف البرنامج تحقيق زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل 
، وبما يسهم في تحسين مستويات المعيشة للسكان بحيث تصل الزيادة في معدل نصيب 2014- 2012

سنوياً في المتوسط، ويمكن تحديد االتجاهات المحتملة  1.5%الفرد الصافي من الناتج المحلي اإلجمالي إلى
  :  لمسار أهم مؤشرات النمو االقتصادي الكلي وذلك على النحو التالي

 
 2014-2011للفترة ج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة الناتتوقعات نمو 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 البيان
2012- 2014  

 4.5 3.7 6.5 3.4 19.1- :نمو الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

 5.4 6 5.8 4.5 19.3-  :نمو الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

غاز نمو الناتج المحلى لقطاع النفط وال
 :ومنه

-17.9 -3.6 11.5 -11.5 -1.2 

 1.6- 13.9- 14.2 5.0- 24.4- نمو قطاع إنتاج النفط الخام

ويعتبر ذلك المستوى من النمو مقبول وواقعي كون فترة البرنامج المرحلي أساسية لتهيئة األرضية 
النتقالية أثر ملموس وسيكون للجهود المبذولة خالل المرحلة ا. المناسبة للنمو االقتصادي طويل المدى
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  مواجھة مشكلة القات
من االستخدامات الزراعية للمياه، ويوفر % 30يستهلك حوالي في اليمن والمساحة المزروعة  إجمالي من% 9.9يستحوذ القات على حوالي 
البرنامج المتكامل للحد من اإلقبال على "لتنفيذ  اضيةخالل السنوات الموقد سعت الحكومة . ألف فرصة عمل 500فرص عمالة تقدر بأكثر من 

برنامج لرفع مستوى الوعي العام والتثقيف ) 1 :علىو يشمل البرنامج . والذي تم تطويره والموافقة عليه مع أصحاب المصلحة الرئيسيين" القات
البحث في الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك ) 3رى ، توسيع استبدال محصول القات بمحاصيل أخ) 2بشأن اآلثار الضارة الناجمة عن القات، 

، ويمكن إبراز من اإلفراط في استخدام المبيدات تدابير للحد) 4استهالك القات،  عناآلثار الصحية ،والقضايا االقتصادية و االجتماعية الناجمة 
  :في اآلتي  التدخالت المقترحةأهم 

  :في المياه والبيئة ) 1
 .ر المباشر من خالل إزالة دعم الطاقة على الريالقضاء على الدعم غي •
 .تشجيع استخدام الطرق الحديثة في الري  •
  :في الزراعة واالقتصاد ) 2
 زيادة ضرائب القات للحد من زراعته واستهالكه  •

  )المزرعة(إيجاد آلية مناسبة لتحصيل الضرائب من مصدر اإلنتاج مباشرة  •
  .لقات للتخلص التدريجي من أشجار القات لتبني محاصيل بديلةدراسة منح قروض ومساعدات لدعم مزارعي ا •
  :في المجال المؤسسي والتنظيمي ) 3
  تطوير واعتماد سياسة شاملة للقات تتعامل مع آثاره السلبية، فضال عن إيجاد بدائل تحل محل دخله  •
 .ث عن آثار القات السلبية سلوكهإنشاء معهد بحوث القات لتحقيق التوازن بين المعلومات المتاحة، والبيانات، والبح •
  :في الجانب االجتماعي) 4
  .تفعيل دور أجهزة اإلعالم المختلفة في نشر الوعي عن تأثير القات السلبية على الصحة العامة وحالة التغذية و ميزانية األسرة  •
في أماكن العمل واألماكن العامة وحصـر   القات اولتبني األسلوب المتدرج في تقليص استخدام القات واستخدام وسائل إبتكارية مثل منع تن •

  .منع األطفال من بيع وشراء القاتو  بيع القات في أسواق محددة في ضواحي المدن وبناء على تصاريح ومنع بيعه في األماكن األخرى
  

وانب اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة للیمنیین، ویتطلب جھود ومع ذلك فإن الحد من اآلثار السلبیة لمشكلة القات یتطلب فترة زمنیة طویلة نسبیًا ، كونھ مرتبط بج
 .استثنائیة وظروف طبیعیة مالئمة 

ويمكن تحقيق النمو . في توفير فرص العمل خاصة للمرأة والتخفيف من الفقر على المدى الطويل
 :لرئيسية، وذلك على النحو اآلتيالمتوقع من خالل التركيز على القطاعات اإلنتاجية ا

 :القطاع الزراعي. 1
دعم الجهود و اج الغذائي الزراعي المحليمستويات األمن الغذائي المعتمد على اإلنتتحسين : الهـدف

  .المبذولة المكافحة الفقر في المجتمع الريفي 
 السياسات وبرامج العمل

  .التوسع في زراعة الحبوب وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية  •
  .إدخال تقنيات حديثة في الزراعة المطرية تتالءم مع الممارسات التقليدية  •
  .ري، بإدخال تقنيات وأنظمة ري كفؤة ومالئمة رفع كفاءة استخدام مياه ال •
  . االستمرار في إقامة الحواجز المائية، والسدود الصغيرة وحصاد مياه األمطار •
  .الغذائي وتخفيف الفقر في المناطق الريفية األمنتعزيز دور المرأة الريفية في  •
  .اعةتشجيع  وتطوير الحركة التعاونية الزراعية والمبادرات الخاصة في الزر •
 .تعزيز دور صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي في التمويل الزراعي •
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  لقطاع الزراعة ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية ) 8(جدول 

 المشروع/عناصر ومكونات البرنامج  المشروع/ البرنامج  م
  التكلفة

 مليون دوالر

1 

  الغذائي األمنبرنامج 
محاصيل  تحسين وزيادة إنتاج

- الزراعة المطرية(الحبوب 
  ). المرحلة الثانية

 . ي في إنتاج الحبوب وتسويقهابناء قدرات  وزارة الزراعة والر •
 .اد الزراعي والمدخالت الزراعيةعزيز دور اإلرشت •
 .باإلرشاد على مستوى المزرعةتشخيص أنظمة زراعة الحبوب وربطها  •
 . وقدرات التخزين دعم االستثمار في تحسين الحبوب بعد الحصاد •

30 

2 
  برنامج األمن الغذائي 

 .الزراعية االتكنولوجي

  .زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل  دعم البذور المحسنة وتوزيعها على المزارعين •
الحديث وإدارة المياه تحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل تحسين تقنيات الري  •

  .والتربة
ي المروية من خالل تحسين تقنيات الري تحسين معدل اإلنتاج الزراعي لألراض •

  .فقراء الريف الستهدافوإدارة نشاطات األحواض العليا 
 .تعزيز مؤسسات التنمية الزراعية والتقييم االجتماعي والبيئي •

62 

3 

  تنمية الثروة الحيوانية
تطوير أنتاج األلبان و تصنيع 
مشتقاته في مناطق الزراعة 

 المطرية

  .ت اإلنتاجية للمزارعينتقديم خدمات المدخال –
  .مشتقاتها على مستوى المديرياتاأللبان وإنشاء معامل  - 
  .معالجة فائض الطلب والعرض الموسميةتطوير شبكة أساسية للتخزين والنقل و - 
  .إنشاء سوق منظم لمنتجات األلبان من خالل محالت متخصصة و بأسعار مناسبة - 
  .مترابطة مع كل مراحل إنتاج و تسويق األلبانتطوير أنشطة اقتصادية أمامية و خلفية  - 
 .تأسيس جهاز تنظيمي فعال لضمان تعميم صناعة األلبان و إستدامتها بكفاءة اقتصادية - 

4.8 

4 
مراكز تنمية الثروة الحيوانية، 
 الحجر وتطعيم الحيوانات

  .مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين  الوطنية المتعلقة بالصحة الحيوانية 
  إقامة نظام مراقبة لضمان جودة المختبرات و.البيطري المركزي تجهيز وثأتيث المختبر

  .تصميم وتنفيذ شبكة المراقبة الوبائية
  تنظيم حمالت التطعيم 

 تعزيز الدعم المقدم لمزارعين الثروة الحيوانية و اإلرشاد في مجال الوقاية من األمراض .

15,2 

5 
 أبين/ لحج/الحديدة / تعز( في نطاق المحافظاتالري الحديثتعميم ونشر إستخدام تقنيات  ثبرنامج تقنيات الري الحدي

  ).حجه/ حضرموت/ شبوة/
  .هكتار لألراضي المروية 69500تنقيط لمساحة :شبكات ري حديثتركيب  

146 

6 
  .برنامج حصاد المياه

ال/ذمار/حجة/المحويت/صنعاء(
 ) أب/ضالع

  هكتار ، 3500لحوالي لمهجورة في المواقع المختارة ت اإعادة تأهيل المدرجا
  .خدمات الري االستشارية - 
 ).االستشاري/ إشرافي (الدعم الفني   - 

38 

  296  اإلجمالي 

  

  :القطاع السمكي. 2
تحقيق نمو مستدام في إنتاجية القطاع السمكي لتحسين مستويات األمن الغذائي مع الحفاظ : الهدف العام 

 . وارد السمكيةعلى قاعدة الم
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  : السياسات وبرامج العمل
    .إجراء إصالحات قانونية وهيكلية إستراتيجية في قطاع األسماك  •
  .تطوير البنى التحتية للقطاع السمكي واستكمال المشروعات قيد التنفيذ •
      .استكمال بناء منظومة رقابة وتفتيش بحرية فعالة  •
  .والصناعات السمكيةتشجيع االستثمار  في مجال االستزراع السمكي  •
  .تطوير البحوث والدراسات السمكية وإنشاء قاعدة معلومات وبيانات شاملة •
 .وتشجيع العمل التعاوني، تنمية التجمعات السكانية  الساحلية •

 .تعزيز دور صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي في تمويل مشاريع وأنشطة القطاع السمكي •
  لقطاع األسماك  ذات األولوية الستثماريةالبرامج والمشاريع ا) 9(جدول 

 المشروع/عناصر ومكونات البرنامج  المشروع/ البرنامج  م
  التكلفة

 مليون دوالر

1 
  :تنمية الموارد السمكية
 Research. توفير قارب األبحاث

Vessele 

  توفير قارب لألبحاث مزود بمعدات أبحاث علوم 
األعماق و أجهزة قياس الصدى و (البحار و المحيطات 

أنظمة جمع النماذج و تحليلها و أجهزة قياس الملوحة و 
  .الحرارة و شباك للعوالق البحرية

13 

2 

  :تنمية الموارد السمكية
  التقييم الشامل للمخزون السمكي 

البحر / البحر األحمر( المياه اإلقليمية 
 )والجزر اليمنية/ العربي

  بحريةإجراء دراسة بيولوجية لألسماك واإلحياء ال
  بغرض تنظيم مصائد األسماك وتحديد فترات  

 االصطياد والكميات المسموح اصطيادها ووسائل اإلنتاج 
22  

3 
التنمية المستدامة : تنمية الموارد السمكية
  لقطاع الثروة السمكية

  .االلتزام بالنظام واإلدارة - 
تأسيس دائرة التفتيش وتدريب المفتشين وبناء قدرات  - 

  .حلحفر السوا
تطوير النظام اإلداري إلصدار التراخيص واألمثال  - 

  .لمتطلبات السالمة في البحر 
تطوير سلسلة القيمة السمكية وتعزيز الروابط بين 

  الصيادين والجهات األخرى الفاعلة 
  .تحسين عملية تداول األسماك - 
قارب  28توفير قروض من مؤسسات التمويل لتوفير  - 

  .زن معزول للثلج واألسماكصيد كبير ومجهزة بمخ
  مركز إنزال جديدة وترميم مراكز إنزال قائمة  12إنشاء  - 

35 

  70  اإلجمالي 4

  

 قطاع الصناعة التحويلية. 3
تعزيز مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية والتخفيف من الفقر والحد من : الهـدف العام 

 البطالة 
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  : السياسات وبرامج العمل 
  .استكمال البنية التشريعية المنظمة للنشاط الصناعي •
  .تحسين البنية التحتية والمرافق األساسية الالزمة لالستثمار واإلنتاج الصناعي •
  .تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ألهميتها في تقليص الفقر والبطالة •
غيرة ومنحها التسهيالت إعطاء األولوية لسيدات األعمال لالستثمار في الصناعات المتوسطة والص •

 .م 2011لعام 20الالزمة ضمن قانون الصناعة رقم

  . 2010توفير المخرجات النهائية لنتائج المسح الصناعي الشامل  •
  وضع برنامج تنفيذي لزيادة إنتاج األسمنت ومعالجة المشاكل الفنية واإلدارية للمؤسسة •
    .معالجة أوضاع مؤسستي الغزل والنسيج في صنعاء وعدن •
 .أهيل المناطق الصناعيةت •

  

 قطاع النفط. 4
تنمية االحتياطي النفطي والحد من تراجع اإلنتاج النفطي وتوفير حاجة السوق المحلية : الهـدف العام 

  من المشتقات النفطية 
  : السياسات وبرامج العمل 

الستفادة من وبحيث ال تسمح للمهربين با عادلة،حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار  •
  .الدعم الحكومي

وتأهيل مصفاة عدن لزيادة طاقتها ، تعزيز كفاءة إنتاج المصافي الوطنية لمواكبة الطلب المحلي  •
  .ألف برميل يومياً 150اإلنتاجية إلى 

زيادة الطاقة التخزينية لتوفير مخزون استراتيجي كاف من المشتقات النفطية  لمواجهة احتياجات  •
  .تزايدة السوق المحلية الم

من بين البدائل المطروحة للتعامل مع موضوع الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والتي  األنسباختيار  •
خفض الكلفة ، تحسين شراء المشتقات من الخارج ، تقليص كميات الديزل المستخدم في إنتاج : (تشمل 
الحكومية والخاصة لتلك  تنظيم وضبط االستخدامات، ، مكافحة تهريب المواد البترولية ء الكهربا
 ).المواد

  : تطوير البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع من خالل  •
  .استكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية  •
  .المصادقة على قانون إنشاء الشركة الوطنية الستكشاف وإنتاج النفط والغاز إتمام •
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  . يب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف االستكشاف واإلنتاج تأهيل وتدر •
توسيع وتكثيف أعمال التنقيب واالستكشاف عن النفط والغاز من خالل الترويج المستمر للفرص  •

المنافسة الدولية الخامسة لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة ، لجذب  االستثمارية، وإنزال
، وتقليص مسار اإلجراءات لكفاءة والقدرات المالية والفنيةنفطية ذات ااالستثمارات والشركات ال

 .القانونية والفنية الستكشاف وإنتاج النفط

  
 

  لقطاع النفط ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية ) 10(جدول 

 المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م
  التكلفة 

 مليون دوالر
 76برميل وبناء ) 3.000.000(تصل إلى  تخزينهبناء خزانات ذات سعات        رصيف وخزانات رأس عيسى بناء 1
  500  يوم/ألف برميل 150تحديث مصفاة عدن لرفع طاقة التكرير الى   تحديث مصفاة عدن 2
  576    اإلجمالي 3

  

    :غـــــــــازال. 5
وتوفير احتياجات السوق  والمالية،تنمية االحتياطي الغازي وتحسين عوائده االقتصادية : الهـدف

  المحلية من الغاز الطبيعي و البترولي لمختلف االستخدامات
  :العملالسياسات وبرامج 

ك وتوسيع نطاق ومواجهة الزيادة في االستهال البترولي،توفير حاجة السوق المحلية من مادة الغاز  •
  .الصناعة، وفي وسائل النقلاستخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وكمادة خام ووقود في 

  .اليوم/ طن متري ) 800(دخول المعمل الجديد في صافر اإلنتاج بطاقة إنتاجية •
  .البنى األساسية الداعمة وإقامةتأمين مخزون استراتيجي من مادة الغاز البترولي ،  •
 .ر إجراء الدراسات حول توفر الغاز الطبيعي وإصدار شهادة االحتياطياستمرا •

  

              :قطاع المعادن . 6
تنمية الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة لالقتصاد الوطني من النشاطات التعدينية : الهـدف

  .والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة

  لقطاع الغاز ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية ) 11(جدول 

 المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م
  التكلفة 

 مليون دوالر

1 
مد خط أنبوب الغاز الطبيعي      

  )معبر - مأرب (

 –ة شبكة أنابيب بمختلف األقطار من مأرب إلى مدينة معبر إقام
 337 عدن –الحديدة 
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  :السياسات وبرامج العمل 
  .الواعدة  ر أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدناتاستمرا •
وإنشاء قاعدة استثمارها، تطوير المعرفة الجيولوجية والتقنية واالقتصادية حول الثروة المعدنية وفرص  •

 .معلومات جيولوجية

  .الترويج للفرص االستثمارية في القطاع وتشجيع االستثمارات الوطنية والخارجية •
  لمعدنية الفلزية والالفلزية داخلياً وخارجياً استغالل الخامات ا •
 .استكمال مشروع الزنك والرصاص والفضة  في منطقة نهم محافظة صنعاء •

              :قطاع السياحة. 7
  . تعزيز دور القطاع السياحي في النمو االقتصادي والحد من معدالت الفقر والبطالة : الهـدف

  : السياسات وبرامج العمل 
  . ألمنية الكفيلة بتحقيق أمن وسالمة السياح توفير الظروف ا •
تقديم الدعم والمساعدة الالزمة إلعادة تشغيل المنشآت السياحية المتضررة والمغلقة للقطاع  •

  .الخاص
    .تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي للقطاع السياحي •
  . تنفيذ مشاريع التطوير السياحي المستهدفة في اإلستراتيجية  السياحية  •
    .ال تطوير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالسياحةاستكم •
  .واألجنبيةتشجيع االستثمارات السياحية المحلية  •

  

 . حتسني البنية التحتية: احملور الثاين

  البيئة. 1
واستغاللها على الطبيعية، حماية البيئة والحفاظ على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها : دف العام اله

  نحو يكفل تلبية احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية 

  البرامج والمشاريع االستثمارية ذات األولوية لقطاع السياحة ) 12(جدول 

 المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م
  التكلفة

 )مليون دوالر (

 السياحةتعزيز وتطوير  1
  األمن والتوعية السياحية، تطوير البناء المؤسسي

وتوسيع عرض المنتج  تنويع، تطوير المناطق السياحية
 السياحي

4.5  

 24 ة  ئتوالحضارة اليمنية ورفع كفالآلثار ترويجية  وأنشطةإقامة معارض  2
  28.5 اإلجمالي 3
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  أزمة الموارد المائية
، دام والضخ المفرط للمياه الجوفيةاالستخ كما تعاني من، ي السنةمترا مكعبا ف 127تقع اليمن حاليا تحت خط الفقر المائي بنصيب للفرد الواحد ال يتجاوز 

  . مليار متر مكعب سنوياً 2.1من المياه المتجددة سنوياً والتي تقدر بنحو % 138معدل استنزاف المياه بحوالي  درحيث يق

 إلستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج االستثماري لقطاع المياهوضع ا فيبالتعاون مع مجموعة المانحين الدوليين  2005وقد بادرت الحكومة في عام 
)NWSSIP( .الرئيسية في  هماأهدافت وتحدد: )حماية الموارد المائية من التلوث والمخلفات) 2( المتاحة،االستخدام الكفء والعادل للموارد المائية ) 1 .
داف تطوير خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف والتوسع فيها على النحو الذي يحقق األه) 4(استكشاف وسائل لزيادة الموارد المائية ) 3(و

 والبرنامج االستثماري الوطنية اإلستراتيجية بتحديث قرارا الحكومة اتخذت ، 2007 عام وفي. الموضوعة ويكفل استدامة هذه الخدمات على المدى الطويل 

 .القطاع ككل مستوى على التمويل لطريقة أساس من ذلك توفير ، وكان الهدف 2015إلى عام  2009الفترة من عام  خالل ليستمرا المياه لقطاع

  : السياسات وبرامج العمل 
  .والمواصفات والمعايير لحماية البيئةوالتشريعية، تقوية وتعزيز البنية المؤسسية  •
  .البيئيةو بناء نظام حديث للمعلومات البيئي، تخطيط والمتابعة والتقييم تحسين ال •
  .دعم البرنامج الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية، وتنفيذ الخطة الوطنية للبيئة  •
  .وضع األطر القانونية واإلجرائية إلعالن المحميات الطبيعية البرية والبحرية •
  .لبيئي المختلفة تفعيل دور المرأة في مجاالت العمل ا •
 . تعزيز الوعي والتعليم البيئي وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في العمل البيئي •

  

  :قطاع المياه. 2
  تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وفقاً ألفضل ممارسات االستدامة  :العامالهدف 

  :العملالسياسات وبرامج 
  .المياهقانون  المائية لتنفيذالعامة للموارد  والهيئة المياه والبيئةتعزيز قدرات وزارة  •
تسجيل حقول المياه وتحديد األولوية ، وتحسين وتطوير مستوى إدارة الموارد المائية في األحواض •

  . لالستخدامات وفقاً لخطة إدارة الحوض
  .وضع المعالجات اإلسعافية لتوفير مياه الشرب في تعز و إب والعاصمة صنعاء •
 .خدمات المياه والصرف الصحي في الحضر والريف زيادة التغطية ب •

  

  لقطاع المياه والبيئة  ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 13(جدول 
  التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

 مليون دوالر

 محطات معالجة  -  وزيعشبكات ت )المرحلة الثالثة( المياه والصرف الصحي للمدن الثانوية 1
80 

 50 المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية 2

3 
عدن، تعز، (المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية 

  )المكال، الحديدة
 في الصحي والصرف المياه لمشاريع التوسعة أعمال تنفيذ
  .الرئيسية المدن

80  
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  لقطاع المياه والبيئة  ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 13(جدول 

4 
ي إنشاء المحطة الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصح

 .باألمانة و ربطها بالمحطة القديمة
  .لمعالجة مياه الصرف الصحي محطة متكاملة إنشاء - 
 .خط ناقل يربط المحطتين –

80 

  شبكة الصرف الصحي ألمانة العاصمة المرحلة الرابعة 5
  

60   

6 
مد خط لنقل مياه الشرب من المخا إلى مدينة تعز بطول 

 ) كم98.5(

 + أنش  ) 28 -  44(تلفةخط أنابيب حديدية بأقطار مخ
 خزانات )4(محطات ضخ 

220 

 2.5 .تجهيزات فنية وإدارية برنامج حماية البيئة التكيف مع المتغيرات المناخية 7

8 
مشروع الرصد والمراقبة والتحكم ( حماية البيئة

 )لملوثات الهواء

معدات لقياس تلوث الهواء  في المدن  -شائية تجهيزات إن
 الرئيسية

3.3 

 3.9 تجهيزات إنشائية ، تجهيزات فنية ، توفير معدات القمامة) مقالب(طوير وتحسين ت 9

10 
  برنامج تعزيز الموارد المائية ألمانة العاصمة 

 )حقل الحفا ، حقل الصباحة ، حقل جنوب العاصمة(
تجهيزات  -  خطوط رئيسية - تنفيذ خزانات  -حفر آبار 
 كهربائية

8.6 

  588.3  اإلجمالي 

  

  اع الكهرباء قط. 3
رفع القدرة التوليدية للكهرباء وتوفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المحلي للكهرباء   :الهـدف

  .لألغراض اإلنتاجية واالجتماعية
  :السياسات وبرامج العمل 

  على المدى القصير
ئمة،وتقليل الفاقد في الحادة إلمدادات الكهرباء،وتوفير الوقود لمحطات التوليد القا االنقطاعاتمعالجة  •

  .النقل والتوزيع
  .وتأمينها من أي اعتداءات مستقبلية عليها، إصالح منشآت الكهرباء المتضررة  •
  .اإليرادات معالجة مديونية المؤسسة  العامة للكهرباء ورفع كفاءة تحصيل   •
 .ات المانحين الدوليينتعثر مشاريع الكهرباء وتحسين االستفادة من التمويالت المتاحة وتعهد أسبابمعالجة  •

ميجاوات  70ميجاوات للمنظومة الوطنية و 400ميجاوات لقدرة وحدات التوليد المركبة و  200 إضافة •
 .للمنظومات المعزولة 

وبدء تشغيلها خالل العامين ) ميجاوات  450(انجاز المرحلة الثانية لمحطة مأرب الغازية بقدرة  •
 2014- 2013 القادمين

  على المدى المتوسط
إجراء الترتيبات األولية للبدء بتنفيذ عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لضمان تغطية الطلب  •

المتزايد على الطاقة لألعوام القادمة وفقاً للدراسات االستشارية المعدة وعلى وجه الخصوص المشاريع 
    :التالية
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 .ميجـاوات 400محطة معبر الغازية بقدرة  •

  .ميجاوات 200ة مأرب الغازية بقدرة المرحلة الثالثة لمحط •
،  ميجاوات 400الحديدة بقدرة (القائم إدخال مادة الفحم في توليد الطاقة لسد جزء من عجز الطاقة  •

 )ميجاوات 500عدن و

محطة المخا إلنتاج الطاقة الكهربائية ( إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة البديلة والمتجددة  •
  ). أولىمرحلة (ميجاوات ) 60(بالرياح بقدرة 

 )المرحلة الثانية(مواصلة كهربة الريف من خالل مشروع الطاقة الخامس  •

 

 
  )مليون دوالر( لقطاع الكهرباء                  ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية ) 14(جدول 

  التكلفة  المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م
 

1 
برنامج التوليد في 

 المنظومة
  ).  المرحلة الثالثة(ميجاوات  200زيادة قدرة التوليد في المحطة الغازية بمأرب بقدرة -1
  . ميجـاوات 400إنشاء محطة معبر بقدرة  -2
 )أولىمرحلة (ميجاوات  60إنشاء محطة المخا بالرياح  بطاقة  -3

185  
390  
125  

2 
برنامج التوليد خارج 

  المنظومة

بطاقة ) صعدة ،المكال ، عتق ، الغيضة ، سقطرى، الجوف(تعزيز التوليد في المدن الثانوية 
  ميجاوات 53إجمالية 

  ميجاوات 60محطة توليد الطاقة بالغاز في خرير حضرموت بطاقة 

60  
  
60 

3 

برنامج نقل 
وتصريف الطاقة 

  الكهربائية 
 في الشبكة الوطنية

  ) مرحلة ثانية (حريب  مأربافر مشروع خط النقل ومحطة التحويل ص-1
حجة / القناوص ) الجزء المتبقي(الخط  الشمالي :  2مشروع تصريف الطاقة من مأرب-2
  عمران/
 ذمار   /  مشروع  خط النقل ومحطات التحويل معبر -3

47   
 42   

90  

4 

برنامج نقل 
وتصريف الطاقة 

الكهربائية في 
 الشبكات المستقلة

  الشحر/الريان/ت التحويل المكال مشروع خط النقل ومحطا-1
  مفرق حويرة المكال الريان 10لكمشروع خط النقل ومحطة التحويل ب-2

18   
75 

5 
برنامج كهرباء 

 الريف
 )محوالت - شبكات توزيع ( )المرحلة الثانية(مشروع الطاقة الخامس 

55 

  1147  اإلجمالي 6

  

              :قطاع النقل.  4
فق مواصفات فنية مدروسة بما يتماشى مع احتياجات النقل والمبادالت تطوير قطاع النقل و :الهـدف

 .والدوليالتجارية وحركة المواطنين وربط اليمن بمحيطه اإلقليمي 
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  :السياسات وبرامج العمل 
              :النقل البري-أ
    .العمل على توفير مقومات التشغيل للمؤسسات المحلية للنقل البري •
    .الرتياد اليمن مجلس النقل السككياستكمال الدراسات الالزمة  •
  إرساء مناخات مالئمة لالستثمار والمنافسة في سوق النقل البري بالشراكة مع القطاع الخاص •
              :الموانئ والنقل البحري- ب
  .الموانئوتشجيع االستثمار في توفير خدمات القائمة، تطوير الموانئ  •
على الشواطئ الشرقية والجنوبية لليمن بما يلبي وخاصة جديدة، في إقامة موانئ المدروس التوسع  •

 .البضائعاحتياجات ومتطلبات الحركة المالحية وشحن 

  )مليون دوالر (لقطاع النقل البحري          ذات األولوية  البرامج والمشاريع االستثمارية ) 15(جدول 

  التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م
 

1 
المكال  – برومنشاء ميناء بحري في منطقة إ

 حضرموت 

لسفن و إنشاء أرصفة إنشاء كواسر األمواج وحقل استدارة ا
إنشاء المباني المساعدة ـ التجهيزات   –السفن  لرسو 

  .والمعدات
150  

 .عدن –المعالتوسيع وتعميق ميناء الحاويات  2
الخدمات  - ة لتوسيع وتعميق القناة المالحيةالمدني األعمال

 االستشارية
70 

  220  اإلجمالي 3

  
              المطارات والنقل الجوي - ج
  .إعادة هيكلة القطاع وتأهيله لمواجهة المنافسة في ظل سياسة األجواء المفتوحة •
  .الراهنة  أزمتهاالعمل على انتشال شركة الخطوط الجوية اليمنية من  •
    .وخاصة المشاريع اإلستراتيجيةالقطاع في معالجة المشكالت التي تواجه المشاريع القائمة  •
 .التوسع المدروس في إنشاء المطارات في مختلف مناطق الجمهورية  •

  )مليون دوالر ( لقطاع النقل الجوي       ذات األولوية  البرامج والمشاريع االستثمارية ) 16(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م

1 
  ستكمال مبنى الركاب بمطار صنعاءا
 ).  أولىمرحلة (الدولي  

باألجهزة  هالركاب والمباني المساعدة وتجهيزمبنى  إنشاءاستكمال 
 الخدمات االستشاريةو.   والمعدات الالزمة

180 

2 
) الغربي(إنشاء حقل الطيران الجديد 

 ). مرحلة ثانية (بمطار صنعاء الدولي 
اني المساعدة وتجهيز المطار باألجهزة إنشاء حقل الطيران والمب

 .   والمعدات الالزمة
300 

  480  اإلجمالي 4
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  .قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات. 5
توفير بنية تحتية متطورة وكفؤة لالتصاالت وتقنية المعلومات تلبي متطلبات التنمية واالندماج  :الهـدف

 في االقتصاد العالمي

            :العملالسياسات وبرامج 
  .استكمال وإصدار قانون االتصاالت وتقنية المعلومات •
  .إعادة هيكلة المؤسسة العامة لالتصاالت وإنشاء هيئة تنظيمية للقطاع •
  .ابتة وتطوير خدمات الهاتف النقالاستكمال المشاريع التطويرية للشبكة الث •
   .الوطنيةتوسيع انتشار نفاذ خدمات اإلنترنت وتطوير شبكة التراسل  •
  .تنويع الربط الدولي للجمهورية اليمنيةتوسعة و •
  .الخارطة الرقمية الموحدة لليمنوبناء وتحديث حاوية البيانات الوطنية   •
  .ية والمالية وتحديث قانون البريدالتطوير الشامل للخدمات البريد •

              : األشغال العامة والطرق. 6
ة مدروسة بما يتمشى مع احتياجات تطوير شبكة الطرق البرية وبناؤها وفق مواصفات فني: الهـدف

 النقل والمبادالت التجارية وحركة المواطنين

  :السياسات وبرامج العمل
مواصلة العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها وإعطاء األولوية للمشاريع االستراتيجية الهامة الستكمال  •

  . ل فيها وسفلته المقاطع المشقوقةاألعمال فيها، وبالنسبة للمشاريع ذات األولوية الثانية يتم مواصله العم
  .المنخفضة األولويةذات  طرقالومشاريع ، المتعثرة طرقالحصر وتصفية األعمال في مشاريع  •
  .الصيانة بأنواعهامواصلة برامج االهتمام بالمحافظة على شبكة الطرق القائمة من خالل  •

  )مليون دوالر ( لنقل البري       لقطاع ا ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 17(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

أعمال ترابية  و أعمال إنشائية و بيئية و أعمال السفلتة   )المرحلة الرابعة(برنامج الطرق الريفية  1
 230 كيلومتر 1500 إجماليوالرصف بطول 

 برنامج الطرق الرئيسية 2

  كم236ميدي بطول  –اللحية  –ق الحديدة طري 
 كم80بطول . و شحة ـ قارة ـ بكيل المير طريق كشرـ

  .جسور في المكال5انشاء 
  .طريق نصاب البيضاء
  كم28المقطع االول .عدن –تعز  –توسعة طريق صنعاء 

40   
28  
  
30  
35  
40 

  برنامج صيانة الطرق 3
لمنعطفات إعادة تأهيل وتوسعة وعمل حارات تجاوز وتحسين ا

 اعادة تأهيل وتوسعة طريق(الخطرة وموجودات السالمة 
 )الحديدة –صنعاء 

110 

4 

  برنامج تحسينات المدن 
  )المرحلة الرابعة(التقاطعات الرئيسية

المرحلة (حماية مدينة صنعاء من كوارث السيول 
 )الثانية

 -رئيسية في مدينة صنعاء العدد من  التقاطعات  إنشاء
،و المجموعة الثانية ) الجزء الغربي(ى المجموعة األول

  ) الجزء الشرقي(
  

األعمال الترابية الحفر و الردم وأعمال إنشائية عبارات 
 .خرسانية وجدران ساندة وأعمال التشطيبات للشوارع

  
60  

  
  
30  
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              والتنمية الحضرية قطاع اإلسكان. 7
  :السياسات وبرامج العمل

إعادة  إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث األزمة من خالل دراسة األضرار المشاركة في  •
   .وإعادة البناء والتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحديد المتطلبات وإطار العمل

وإعداد اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان  الحضرية والتنمية اإلسكان لقطاع تطوير البناء الهيكلي •
     .التنمية الحضريةوإعادة هيكلة صندوق 

وحدة سكنية في ) 5018(ذوي الدخل المحدود لعدد  إلسكاناستكمال تنفيذ مشاريع المرحلة األولى  •
     ).عدن ، تعز ، حضرموت ،لحج ، أبين ، الضالع ، حجة ، الحديدة(كل من 

صنعاء ، عدن ، تعز ، : التعاقد مع شركات متخصصة إلعداد مخططات عامة للمدن الرئيسية  •
كال ، والحديدة ، بحيث يتم تنفيذها بمساعدتهم ، وتعاون القطاع الخاص الوطني من اجل االرتقاء الم

 .بهذه المدن من حيث المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى الالئق بها
  

  

 .توسيع احلماية االجتماعية: احملور الثالث

  .لتخفيف من اآلثار السلبية للفقر والبطالة لالمحافظات  كافة الىتوسيع مظلة الحماية االجتماعية   : الهـدف

  السياسات وبرامج العمل
  :الرعاية االجتماعيةي مجال ف
  تطوير البناء المؤسسي لكل من صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين  •
  ناديق المتخصصةزيادة عدد المستفيدين من اإلعانات النقدية والمنح والمساعدات الفورية المقدمة من الص •
  .الكشف المبكر لإلعاقة وتوفير ،الريفوخاصة في  المعوقينتبني منهجية التأهيل المجتمعي لألطفال  •

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مساعدة اجتماعیة أم تنمیة اجتماعیة؟
  

یتبن  ى البرن  امج المرحل  ي لالس  تقرار والتنمی  ة توجھ  ًا وطنی  ًا منس  قًا لك  ي یع  الج بطریق  ة متكامل  ة ھ  دفین اثن  ین وھم  ا المس  اعدة               
یمك   ن  و). النتقالی   ة طویل   ة األج   ل بع   د الفت   رة ا    (والتنمی   ة االقتص   ادیة   ) قص   یرة األج   ل خ   الل الفت   رة االنتقالی   ة     (االجتماعی   ة  

مس  اعدة الح  االت عل  ى الخ  روج م  ن     لاالس  تفادة م  ن إس  تراتیجیة معیش  ة ترك  ز عل  ى المن  اطق الریفی  ة والفئ  ات األكث  ر ھشاش  ة          
یوظ   ف ص   ندوق الرعای   ة االجتماعی   ة حالی   ًا آلی   ات اس   تھداف    . برن   امج الحمای   ة االجتماعی   ة عل   ى الم   دى المتوس   ط والطوی   ل   

بالتح   اق أطف   ال األس   ر المس   تفیدة ب   التعلیم  ) تح   ویالت نقدی   ة مش   روطة (أن تص   بح مش   روطة  للتح   ویالت النقدی   ة والت   ي یمك   ن 
یمك   ن لھ   ذا األس   لوب المتكام   ل   . وب   ذلك ی   تم معالج   ة ھ   دف م   زدوج وھ   و المس   اعدة االجتماعی   ة وك   ذلك التنمی   ة االجتماعی   ة     

ف  ي الت  دخالت الت  ي تس  تھدف األطف  ال      ال  ذي یجم  ع ب  ین التنمی  ة البش  ریة والمس  اعدة االجتماعی  ة أن یك  ون مفی  دًا بش  كل خ  اص          
یمك  ن ك   ذلك لمش   روع األش  غال العام   ة أن یق   دم ال  دعم للس   كان األكث   ر ھشاش   ة     . والش  باب ال   ذین یش   كلون غالبی  ة س   كان ال   یمن  

یمك   ن أن یس   اعد تنفی   ذ اإلس   تراتیجیة الوطنی   ة لألم   ن الغ   ذائي    و. م   ن خ   الل االختی   ار الھ   ادف للمش   اركین ف   ي ف   رص العم   ل    
حم  الت الص  حة العام  ة الت  ي تس  تھدف    لدع  م  تض  منتھ تل  ك االس  تراتیجیة م  ن  م  ا فم  ن ش  أن تنفی  ذ   ؛لم  دى الطوی  ل الفق  راء عل  ى ا 

یقل   ل م   ن ع   دد الح   االت المس   تحقة للمس   اعدة النقدی   ة    أن م   ن الحب   وب اس   تراتیجي االحتف   اظ بمخ   زون وك   ذلك  ،س   وء التغذی   ة
 .  وعلى األخص عند حدوث األزمات
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  المشكلة السكانية في اليمن
، حيـث  ديات التنموية الرئيسـية فـي الـيمن   تبرز القضية السكانية كإحدى التح

 كمـا ،  علـى المسـتوى العـالمي   مـن المعـدالت العاليـة     النمو السكاني يعد
فـي  ) تجمـع سـكاني  ألـف   130(يساهم التشتت السـكاني الواسـع حـوالي    

وبالتــالي ، اتســاع الطلــب علــى الخــدمات األساســية  وارتفــاع تكلفتهــا 
ومـن ناحيـة   . د التخفيف من الفقر والحـد مـن البطالـة   فعالية جهو يةمحدود

نسـبة السـكان فـي الفئـة      (التركيب العمري الفتـي للسـكان   أخرى يساهم 
ارتفـاع معـدالت اإلعالـة الكليـة فـي      في  )%67.2سنة بنحو  24-0العمرية 
  .  االقتصاد

 تالسـنوا  خـالل  السـكاني  النمـو  معـدل  مـن  الحـد  إجراءات ولذلك ستشمل
  :التالية  عناصرال المقبلة

  .السكانية  والبرامج السياسات لتنفيذ المستمر السياسي الدعم .1
  .اإلنجابية  الصحة خدماتب التغطية ونوعية نطاق توسيع .2
 مجــال فــي العاملـة  والوكــاالت للــوزارات المؤسسـية  البنيــة تعزيـز  .3

 .السكانية القضايا

ـ  بالنسبة التعليم في االلتحاق معدل زيادة .4  األميـة  معـدل  وخفـض  ات،للفتي

  :في مجال تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة 
 زيادة القروض المقدمة من قبل المؤسسات المتخصصة للتمويل الصغيرة واألصغر  •

 .القرض الحسن وصغير بضمان الحكومة ال التمويلمويل الخاصة على تقديم تحفيز البنوك ومؤسسات الت •

  الريفيةالمناطق في تشجيع مؤسسات التمويل على استخدام أسلوب التمويل المتنقل   •

  .الصغير للمستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية تشجيع ودعم برامج اإلقراض •
  لمزارعينوخاصة لصغار ا االقراضاعي والسمكي في صندوق تشجيع اإلنتاج الزرلوضع رؤية جديدة    •

  :في مجال توفير فرص العمل
  .معلومات سوق العملقاعدة وتطوير  مكاتب التشغيل وإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل تحسين اداء •
 لصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة ا عبر كثيفة العمالة المشاريعفي  التوسع •

  .لألجور في القطاع الخاص ، مع وضع حد ادنى لة اليمنية المتخصصة محل العمالة األجنبيةإحالل العما   •

  

 . رد البشريةوتنمية املواواملرأة تطلعات الشباب : احملور الرابع

  : قطاع التعليم) 1
  :التعليم العام

رفع معدالت االلتحاق : الهـدف
في كافة مراحل للجنسين الصافي 

وتحسين  في الريف والحضروالتعليم 
  .الجودة

  
  :السياسات وبرامج العمل

إعادة تشغيل المؤسسات  •
في مناطق التعليمية 

في  التعليموفير وتالصراعات 
 .مخيمات النازحين

  )مليون دوالر ( لقطاعات الحماية االجتماعية             ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 18(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

1 
ندوق االجتماعي الص

 للتنمية
تنمية المنشآت الصغيرة  ،بناء القدرات، البنية التحتية للمجتمع المحلي

 كثيفة العمالة ، األشغالواألصغر
1200 

 301 ..بناء منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم  مشروع األشغال العامة 2
  1501  اإلجمالي 3
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 االحتياج  أولويةبحسب وسع في بناء الصفوف الجديدة الت •
 التوسع في برامج الحوافز األسرية لرفع التحاق أبناء األسر الفقيرة  •
 المعلمات في المناطق الريفية الكافية من  اإلعدادتوفير  •
ءة الدراسية، وتدريب المعلمين عليها، وتحسين كفاتطوير المناهج من خالل  ضمان الجودة في التعليم •

 .المدرسيةدارة اإل
 .معايير الجودةااللتزام ب مع مراعاة، تشجيع التعليم األهلي •

  
  )مليون دوالر (       العاملقطاع التعليم  ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 19(جدول 

 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

 األساسيالتعليم  1
  .فصل دراسي مع المرافق التعليمية) 23.000(ناء وتجهيز عدد ب –
 ).تطوير وتأهيل اإلدارة التعليمية( البناء المؤسسي  –

509 

 التعليم الثانوي 2
  .فصل دراسي مع المرافق التعليمية) 2585(بناء وتجهيز عدد  –
  ).تدريب وتأهيل المعلمين وتطوير المناهج( تحسين النــوعية  –
 .ـاء المؤسسيالبنـــ –

65 

 100 أدارة الوسائل التعليمية -تطوير المناهج -تدريب وتأهيل الكادر التعليمي – تحسين جودة التعليم  3

4 
تعزيز قدرات جهاز محو األمية 

 وتعليم الكبار
أجهزة حاسوب ومكائن خياطة (توفير الوسائل التعليمية –تطوير المناهج   –التدريب  –

 رة محو األمية وتعليم الكبار إدا –)وتجهيزات أخرى
11.2 
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:التعليم الفني والتدريب المهني  

، ورفع كفاءتها بما يتوافق واحتياجات ج التعليم الفني والتدريب المهنيتحسين فاعلية برامج ومناه: الهـدف
 .علي المستويين المحلي واإلقليمي سوق العمل

  :السياسات وبرامج العمل
 .االكفاءالمدرسين وتوفير االعداد الكافية من  البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والتدريبيةتطوير  •

القطاع الخاص في  مشاركةتشجيع ، واستحداث تخصصات وبرامج ملبية الحتياجات سوق العمل •
 .مجال التعليم الفني والمهني

 .والمتسربين من التعليم العامعاطلين عن العمل والمهمشين للالقصيرة التدريبية الدورات  تنظيم •

 .والمهني الفني مبالتعلي الخاص القطاع استثمارات تشجيع •

 .لذالك المناسبة التخصصات وإيجاد الفتيات التحاق وتشجيع دعم •
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 وظيفية فرص وتأمين، المستمر والتدريب التأهيل خالل من والمدربين المدرسين قدرات رفع •
 .النقص سد أو التوسع لمواجهة جديدة

  
 

  )مليون دوالر (       الفني والتدريب المهنيلقطاع التعليم  ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 20(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م

1 
  معاهد تدريب نوعية) 4(تجهيز عدد 

  توظيف وتأهيل الكادر التشغيلي  -وتركيب التجهيزات توفير •  )الضالع  -ذمار  -تعز –عدن ( في محافظات 
 إعداد المناهج والبرامج التعليمية لجميع التخصصات• 

25 

2 
تدريب في  مختلف  معاهد  ومراكز) 48(تجهيز عدد 
 المحافظات 

120 

3 
  تدريب وتأهيل المدربين وإعداد 

 .وتحديث المناهج

ومتطلبات توفير احتياجات  - توفير برامج تدريب نوعية
  التدريب
 .وتطوير المناهج إعداد

30 

4 
في  كليات مجتمع قائمة للتدريب النوعي) 8(تجهيز عدد 
صنعاء  –إب  –البيضاء  –تعز  –حجة  –عمران ( محافظات 

 ).ذمار –لحج  –

  .إعداد قوائم التجهيزات والمواصفات الفنية•
 34 .توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات –

7 
مجتمع قيد التنفيذ وقائمة في   كليات) 6(دد تجهيز وتأثيث ع

 )الهجرين –عبس  –الغيضة  –يريم  –مأرب  –ذمار (
  .إعداد قوائم التجهيزات والمواصفات الفنية–
 .توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات –

18 

8 
بجزيرة  األحمدمشروع كلية المجتمع سمو الشيخ صباح 

 (***)سقطرى  

توظيف وتأهيل • ب التجهيزات توفير وتركي -  ء وتشييدبنا•
إعداد المناهج والبرامج التعليمية لجميع • الكادر التشغيلي 

 التخصصات 

20 
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  :التعليم الجامعي
  .تحقيق الموائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات التنمية وسوق العمل : الهدف

  دور التعلیم الفني والتدریب المھني: استھداف البطالة
  

الس   كان وإع   داد یس   اھم التعل   یم الفن   ي والت   دریب المھن   ي ف   ي التنمی   ة االقتص   ادیة م   ن خ   الل تط   ویر المھ   ارات المطلوب   ة لالقتص   اد         
تباطئ    ت م    ؤخرًا إال أن    ھ  وإن كان    تم 2005كل س    ریع قب    ل الت    دریب المھن    ي بش    بازدادت مع    دالت االلتح    اق لق    د . لف    رص العم    ل

ت  م إع  داد ب   رامج تدریبی  ة ومن   اھج مبنی  ة عل  ى احتیاج   ات س  وق العم   ل       . الزال  ت مع  دات االلتح   اق ب  التعلیم الفن  ي ف   ي تص  اعد مس   تمر     
  .بقي ھناك نقص شدید في أعداد المدرسین ومع ذلك، ،كما تم تحسین طریقة التدریس

ل  ي لالس  تقرار والتنمی  ة تلبی  ة طل  ب االقتص  اد للعمال  ة الم  اھرة كم  ا سیس  اعد التعل  یم الفن  ي والت  دریب المھن  ي              ھدف البرن  امج المرح یس  ت
مجل  س التع  اون الخلیج  ي كم  ا یمك  ن أن یس  اعد ف  ي امتص  اص البطال  ة الحالی  ة ف  ي         لإدم  اج العمال  ة الیمنی  ة ف  ي س  وق العم  ل ب  دو     عل  ى

تواج  ھ الحكوم  ة ث  الث    و. لمھ  ارات بش  كل أفض  ل م  ع احتیاج  ات س  وق العم  ل      أوس  اط الخ  ریجین م  ن خ  الل إع  ادة الت  دریب وموائم  ة ا      
س   د ال   نقص ف   ي أع   داد المدرس   ین والم   دربین ووج   ود العدی   د م    ن         ) 1: (تح   دیات رئیس   یة ف   ي س   عیھا لتحقی   ق ھ   ذه األھ   داف ھ   ي        

المع   دات واألجھ   زة   ع   دم كفای   ة التموی   ل لتوس   یع النظ   ام وبش   كل خ   اص ت   وفیر     ) 2(المدرس   ین ال   ذین یفتق   رون للم   ؤھالت المناس   بة    
  .الالزمة ومجاراة التطورات التكنولوجیة وضعف الروابط مع سوق العمل

تھ    دف إس    تراتیجیة القط    اع إل    ى تخص    یص بع    ض التموی    ل عب    ر البرن    امج االس    تثماري الع    ام وزی    ادة التوظی    ف وض    مان الق    درة   
الس   وق وب   أن تك   ون المھ   ارات الت   ي ی   تم ت   دریبھا       االس   تیعابیة لمعاھ   د التعل   یم الفن   ي والت   دریب المھن   ي بم   ا یتواف   ق م   ع احتیاج   ات       

وإع   داد ب   رامج خاص   ة للم   رأة تعك   س احتیاج   ات الس   وق  ) الم   نھج ال   ذي یتكی   ف م   ع احتیاج   ات الس   وق (متوافق   ة م   ع م   ا ھ   و مطل   وب 
إن الحكوم   ة حریص   ة عل   ى ج   ذب   . الم   وظفین وتحس   ین ق   درات المدرس   ین والم   دربین    وت   دریبوإنش   اء معاھ   د لتخصص   ات الم   رأة   

ی  ل م   ن القط   اع الخ  اص للتعل   یم الفن   ي والت  دریب المھن   ي واستش   ارة أرب   اب العم  ل ح   ول ن   وع المھ  ارات المطلوب   ة ویش   مل ھ   ذا        التمو
  .األمر بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتشجیعھ على المشاركة بشكل فاعل في تعزیز التعلیم الفني والتدریب المھني
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  :السياسات وبرامج العمل 
 .ء المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق الكفاءة والفاعلية تعزيز البنا •

 .تأهيل الكوادر المتخصصة في االعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم العالي  •

 .تطوير البرامج األكاديمية والخدمات التعليمية المقدمة للجامعات  •
 

  )مليون دوالر (       العاليلقطاع التعليم  األولويةذات  البرامج والمشاريع االستثمارية) 21(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م

1 
  وتجهيز الكليات في  إنشاء

 الجامعات القائمة

  10 كلية الصيدلة بجامعة صنعاء -1

   14.5  كلية الصيدلة بجامعة ذمار -2
   10.1  معلومات بجامعة إبكلية تكنولوجيا تقنية ال -3

   22  بجامعة الحديدة األسنانكلية طب  -5
   10.1  كلية الصيدلة بجامعة حضرموت -6
   14.5  كلية العلوم بجامعة صنعاء -7
   14.5  كلية العلوم التطبيقية بجامعة عدن -8

2 
  وتجهيز الكليات في  إنشاء

 الجامعات الجديدة

  10.2 معة عمرانكلية العلوم الطبية بجا -1

   10.2  كلية العلوم الطبية بجامعة البيضاء -- 2
   10  في صعدةكلية إنشاء وتجهيز  -3

 تعزيز وتطوير الكليات القائمة  3

 5 تجهيز كلية الهندسة جامعة صنعاء -1

   15  لمباني كلية الهندسة عدن واألثاثالتجهيزات المختبرية  -2

   3  صيدلة جامعة عدنوتجهيز كلية ال تأثيث -3
خدمات تكنولوجيا المعلومات للجامعات  وإدخالمشروع الربط الشبكي  -4

  الحكومية
15  

  9  جامعة إب –تجهيز وتأثيث كلية طب األسنان  -5

4 
إنشاء وتجهيز متحف العلوم 

  الطبيعية صنعاء
  15  الطبيعية العلوم متحف وتجهيز إنشاء

5 
المستشفى التعليمي بجامعة 

 نعد
 60 وتجهيز المستشفى إنشاء

  248.1  اإلجمالي 

  :الصحة قطاع ) 2
  .، وتقديم خدمات صحية ذات جودة وتعزيز النظام الصحي تخفيض نسب المراضه والوفيات: الهـدف

  السياسات وبرامج العمل
  تقديم حزمة الخدمات الصحية األساسية وتيسير الحصول على الخدمة والتوسع في تقديمها .1

  ن عبء األمراض المستوطنة والشائعةالتخفيف م •
  رفع نسب التحصين ضد األمراض •
  تخفيض نسب سوء التغذية  •
  رفع نسب التغطية بخدمات الصحة اإلنجابية  وتنظيم األسرة  •
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  توفير قائمة األدوية األساسية في المرافق الصحية  •
 التوعية الصحية والسكانية  •

 صحية العاجلة تقديم خدمات الطوارئ واالستجابة لالحتياجات ال .2

تعزيز خدمات الطوارئ العاجلة شاملة الخدمات األساسية والمخيمات الطبية واألدوية والمستلزمات  •
 . الطبية بالتركيز على المناطق ذات األولوية

 المكافحة والتحكم في الجائحات الصحية واألوبئة  •

 تخفيض معدالت سوء التغذية الحادة  •

 رعاية الصحية األولية في المناطق ذات االحتياجتعزيز خدمات الصحة اإلنجابية وال •

 تأهيل البنى التحتية والمؤسسية للنظام الصحي .3

 تعزيز خدمات الطوارئ في المستشفيات الرئيسية  •

 تلبية االحتياجات لتجهيز المستشفيات ومستشفيات المحافظات •

 تأهيل وإنشاء المراكز الصحية التخصصية  •

 ل التدريب والتأهيلتعزيز النظام الصحي مؤسسيا من خال •

 إعادة الهيكلة والتوصيف الوظيفي للمرافق والكادر •

 تعزيز نظم المعلومات لصحية والرقابة والتقييم ونظم جودة الخدمات  •

 مباشرة اإلجراءات التحضيرية للبدء بنظام التامين الصحي •

  )مليون دوالر (     لقطاع الصحة العامة   ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 22(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

1 
 

إنشاء وتجهيز مستشفيات ريفية في عدن، 
تعز، الحديدة ، حجه، البيضاء، إب، ذمار 

 ،أبين ، ريمه ، الجوف

  .مستشفيات ريفية) 10(تجهيز وتأثيث و إنشاء –
 70 

 كز تخصصية بناء وتجهيز  مستشفيات  ومر 4
في عدد  مستشفي ومركز تخصصي) 55(وتأثيث  تجهيزوبناء  

 من المحافظات
130 

 برامج الرعاية الصحية األولية 5
، اإليدز، صحة الطفل، التحصين االمالريالسل، (  مشروعاً) 20(

 )وغيرها ....، سوء التغذية،
700 

 للكادر الطبي التطوير المهني المستمر 6
دورة تدريبية في  169عقد بعة والتقييم ، تطوير آليات المتا

 . مختلف المجاالت الطبية والفنية واإلدارية والخدمات المساعدة 
80 

 األنشطة السكانية 7
  .توفير المساعدة في مجال تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية –
توفير برامج  – في مجاالت األمومة والطفولة المساعدةتقديم  –

 .االيدز انشر الوعي بقضاي – التوعية السكانية
20 

 230 وتجهيز المستشفى  إنشاء )المرحلة األولى( بصنعاء المدينة الطبية  8
  1230  اإلجمالي 9
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 .توليد فرص عمل للشباب) 3
تنمية قدرات الشباب والشابات وتوظيفها في عملية التنمية بأبعادها المختلفة السياسية : الهـدف

   .في مجال البحث العلمي والتقدم التكنولوجيواالقتصادية واالجتماعية و
  السياسات وبرامج العمل

 .الفرص االقتصادية للشباب التي تمكنهم من التمتع بالمستوى المعيشي الالئق توفير .1

فيز اإلنتاج تنفيذ إستراتيجية التشغيل للحد من البطالة في أوساط الشباب وزيادة االستثمار وتح •
  .وخلق فرص عمل للشباب

النفط لصالح تشغيل الشباب يتم توظيفه من خالل صناديق التنمية  إيراداتجزء من  تخصيص •
  .االجتماعية ومشروع األشغال العامة

  .عملة التنمية  في وإشراكهم قدراتهم لتنمية الالزمة البرامج إعداد •
رة على تقديم تمويالت لمشاريع صغي بنك األمل وبالذات تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة •

  .بضمان الحكومة وعن طريق القرض الحسن
 .القطاعات مختلف في للشباب وظيفية عمل فرص يجادإ •

 .للمؤسسات المعنية بقضايا الشباب بناء القدرات. 2

 أسواق في إدماجهم بغية للشباب تدريبية برامج لوضع الخاص والقطاع الجامعات بين الشراكة دعم •
  .العمل

الشباب والرياضة بما يتناسب مع طموحات واحتياجات الشباب  تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة •
  والرياضيين

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ خالل من والرياضة والشباب النشء رعاية صندوق موارد تنمية •
  المتاحة للموارد األمثل للتحصيل

 باأللعا مختلف في المبرزين وتشجيع الرياضية واالتحادات األندية أداء مستوى كفاءة رفع •
  الرياضية

 .تفعيل الخطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب •

 .بناء القدرات الرياضية للشباب والوصول إلى مستوى احترافي متقدم. 3

 ودفعهم لتطويرهم الالزمة والتسهيالت المدربين وتوفير الواعدة الرياضية القدرات احتضان •
  يوالمحل الدولي المستوى على للتنافس

 .جديدة مجاالت لتشمل للشباب الجمهورية رئيس جوائز وتوسيع ويرتط •

  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت بناء قدرات الشباب  •
 طاقاتهم واستغالل مواهبهم وإبراز للشباب حاضنة بمثابة لتكون الرياضية بالمتنفسات االهتمام •

 .األمثل بالشكل
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  أولى كمرحلة مديرية) 50( المحافظات، في تالمديريا مستوى على خفيفة مالعب إنشاء •
 .بناء القدرات اإلبداعية لدى الشباب. 4

 مواهبهم وإظهار إلبراز الفرصة وإتاحة الشباب بالمخترعين تهتم شبابية حاضنة بيئة توفير •
  .وإبداعاتهم

  لشباب لخدمة المجتمعلالتطوعي العمل تنمية وعي  •
 .المحافظات شباب بين تالزيارا لتبادل الفرص إتاحة في المساهمة •

 في الشباب من أكثر نسب الستيعاب والتقنية الفنية والمعاهد للجامعات االستيعابية الطاقة زيادة •
 األعباء لتخفيف والموازي العام الجامعية الرسوم ومراجعة والتقني والفني الجامعي التعليم حقل
  .والطالبات الطالب على

  .ين صفوف الشبابتعزيز الوعي السياسي والثقافي ب. 5
  .السياسية الحياة مستقبل تقرير وفي الوطني الحوار مؤتمر في الشباب إشراك •
على المستوى  همتهمالتي  والتثقيفية التوعوية الفعاليات جميع في الشبابمشاركة  تشجيع •

   .المحلي والدولي
نسان بصفة االهتمام الكافي بتربية الجيل تربية صحيحة تقوم على أساس فهم ماهية حقوق اإل •

عامة وحقوق الشباب بصفة خاصة مثل الحق في الحياة الكريمة والحق في التعليم الجيد والحق 
   .في الصحة والحق في العمل والحق في الكرامة وغيرها من الحقوق اإلنسانية األساسية

 

  

  :المرأة تمكين )4
واقتصادياً وسياسياً  اجتماعياً زيادة مشاركة المرأة في مختلف جوانب حياة المجتمع وتمكينها: الهدف

  .وحقوقياً

  : السياسات وبرامج العمل
  

  :التمكين االجتماعي .1
  :التعليم

 وذلك الذكوروبين  بينهن التعليمية الفجوة التسرب وتقليص نسبة وخفض بالتعليم الفتيات التحاق زيادة •

 التعليم بإلزامية قانون رإصدا التوسع في بناء مدارس خاصة بالفتيات في مناطق االحتياج و خالل من

  .األساسية للمرحلة

  .من الدرجات الوظيفية المحددة لوزارة التربية والتعليم للمعلمات في الريف% 30 تخصيص نسبة •

 .التعليم الجامعي وبالتعليم الفني والمهني تحسين فرص التحاق الفتيات  •
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 :الصحة
  .يات األمهات واألطفال والحد من وف االهتمام بتمويل خدمات الطوارئ التوليدية •

 .وتطبيق سياسة مجانية وسائل تنظيم الحمل الريف،اعتماد درجات وظيفية للقابالت العامالت في  •

  :الحقوق
 .العنف ضد النساء على مستوى الريف والحضر وتحديد مؤشراته  رصد ممارسات •

 . والتشريعات الوطنية مواصلة ازالة النصوص التمييزية ضد المرأة في القوانين •

 

  :التمكين االقتصادي .2
 توسيع دائرة النساء المتدربات بمراكز األسر المنتجة ومساعدتهن في الحصول على فرص العمل   •

 من الموازنة لصالح احتياجات النساء في القطاعات المختارة % 25اعتماد نسبة ال تقل عن  •

 . تأهيل النساء وبناء قدراتهن للعمل في القطاع الخاص •

 . لى إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة واألصغر وتوفير التمويل الالزم لذلكتشجيع النساء ع •

  :التمكين السياسي .3
   .ئيةالتشريعية والتنفيذية والقضا زيادة تمثيل النساء في المواقع القيادية للسلطات •

 .اعتماد نظام الكوتا للمرأة اليمنية في االنتخابات التشريعية والمحلية القادمة •

  .النساء وتشجيعهن على تبؤ مناصب قيادية وحزبيةتأهيل وتدريب  •

 

  
  .اخلاص وحتسني بيئة أداء األعمال تعزيز دور القطاع: احملور اخلامس

  : األهداف
  .وجاذبة لالستثمار الخاص تهيئة بيئة مواتية .1
 .تقدم وضع اليمن في مؤشرات بيئة أداء األعمال .2

  
  
  

  )مليون دوالر ( الخاصة بتمكين المرأة      ذات األولوية  البرامج والمشاريع االستثمارية) 23(جدول 
 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

 برنامج األسر المنتجة 1
  تجهيزات المراكز  - إنشاء مراكز لألسر المنتجة  

 .تدريب كوادر األسرة الفقيرة والمشمولة بالضمان االجتماعي 
38 

 70 المكون السمكي، التوظيف الريفي، المكون الزراعي الفرص االقتصادية  2
  108  اإلجمالي 3
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  :السياسات واإلجراءات
 العقاري السجل قانون مثل جديدة قوانين وتنفيذ إصدار خالل من والمؤسسي التشريعي اإلطار تطوير مواصلة - 1

 وقانون ،)IPP( المستقل الكهربائية اقةالطإنتاج  بنظام الخاصة والتشريعات الخاصة، االقتصادية المناطق وقانون
 إصدار استكمال متابعة إلى إضافة). PPP( التحتية البنى مجال في والخاص العام القطاعين بين الشراكة
  .األعمال أداء بيئة بتحسين العالقة ذات والجديدة المعدلة واللوائح القوانين مشاريع منظومة

 المستثمرين بين وتسويقها األولوية ذات والمشاريع الواعدة قتصاديةاال القطاعات توضح استثمارية خارطة إعداد - 2
 .لالستثمار القطاعية الدراسات ضوء في االستثمار بشؤون والمهتمين

 الالزمة اإلجراءات وتبسيط لتسهيل لالستثمار العامة لهيئة فروعامكاتب و في الواحدة النافذة نظام تفعيل استكمال - 3
 . الستثماريةا المشاريع وتنفيذ لتسجيل

 بين االستثمار وفرص مزايا عرض على التركيز مع. لالستثمار للترويج الوطنية اإلستراتيجية البدء بتنفيذ - 4
 .   تركزهم مناطق في اليمنيين المغتربين أوساط

 .االستثمارية للمشروعات الالحقة الرعاية خدمات تحسين - 5

 .العالية االستثمارية التكاليف ذات بالمشاريع البدء مع المتعثرة الخاصة المشاريع تواجه التي العوائق معالجة - 6

 وأتمتة بالمستثمرين، خاصة ومعلومات بيانات وقاعدة إلكترونية مكتبة إنشاء ذلك ويشمل المعلومات نظم تطوير - 7
 مارلالستث العامة الهيئة بين الشبكي والربط ، االستثمارية المشاريع وتنفيذ بتسجيل الخاصة واإلجراءات العمليات
 .وفروعها ومكاتبها

 نافذة وفتح الواحدة، النافذة خالل من وميسرة ممتازة خدمات وتقديم التجاري النشاط تبسيط إجراءات استكمال - 8
 .الصناعة لوزارة الواحدة النافذة إطار في األعمال سيدات بمعامالت خاصة

ق الحرة بعدن للقيام بحمالت ترويجية طوير منطقة عدن، والتنسيق بين الهيئة العامة لالستثمار وهيئة المناطت - 9
 .مشتركة لتسويق الفرص االستثمارية الواعدة في المنطقة الحرة

 .التركيز على مؤسسات األعمال المتوسطة والقصيرة كقاطرة رئيسية للنمو المستدام -10

 

  
 . تعزيز بناء الدولةلاحلكم الرشيد  تطوير منظومة: احملور السادس

 ث الخدمة المدنيةاإلصالح اإلداري وتحدي. 1
نظام حديث لإلدارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية بدرجة عالية من الجودة وبأقل  تطوير: الهدف 
  . تكلفة

  .السياسات وبرامج العمل
 . والوظيفي التنظيمي هيكلها بناء وإعادة الدولة وظيفة دور مراجعة •

 . والمتقاعدين ظفينالمو لجميع البيولوجي والصورة البصمة نظام تطبيق استكمال •
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مراجعة نظم وتشريعات الخدمة المدنية وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الحكم الرشيد  •
 . والمستثمرين المواطنين إلى الحكومية الخدمات تقديم إجراءات وتبسيط

 الوظائف في التدوير قانون توصيف وتصنيف الوظائف في وحدات الخدمة العامة، وتطبيق •
 .القانون لهذا التنفيذية لالئحةا وإصدار العامة

 .العليا اإلدارية المستويات في الحكومية المناصب تقلد في المنافسة مبدأ تأسيس •

تفعيل صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة في ضوء نتائج إصالح وتطوير  •
البي العمل لدى إنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طو ،الجهاز اإلداري للدولة

 .الحكومة قبل حصولهم على فرص عمل

التحضير والتهيئة إلدارة حوار حول اإلصالحات المطلوبة في مجال الخدمة المدنية مع  •
مختلف الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني ضمن إطار مؤتمر الحوار 

  .الوطني

لومات الخدمة المدنية ونظم المعلومات استكمال بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومع •
  .اإلدارية

تحسين مستوى األداء والكفاءة اإلدارية لوحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي    •
 . يوالمحل

 
  )مليون دوالر ( لقطاع الخدمة المدنية       ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 24(جدول 

 التكلفة المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج  م

1 
تطوير وتحديث الخدمة 

 المدنية
بناء القدرات ، تحديث الخدمة المدنية،  ترشيد حجم الموظفين

 األنظمةتحسين ، المؤسسية
55  

  55  اإلجمالي 3

  

  .تحقيق االستقرار األمني وتعزيز سيادة القانون. 2
 .ضي اليمنية على كامل األرا الدولة سيطرة بسط: الهدف

  السياسات وبرامج العمل
 التصرف وعدم والسجون الشرطة ودوائر العامة النيابة في الدولية المعايير تطبيق على العمل •

 . قانونية غير بصفة المحتجزين سراح وإطالق لقانون، خارجا

 .والمفرقعات النارية األسلحة وحيازة حمل تنظيم قانون وتنفيذ إصدار •

 اإلرهاب مكافحة نقانو وتنفيذ إصدار •

 الشرطة لرجال سلوك مدونة وإعداد الشرطة جهاز لمنتسبي األداء لتقييم نظام بناء •
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  .السلطة القضـــائية . 3
  .إيجاد نظام قضائي عادل ومستقل:الهدف 

  :السياسات وبرامج العمل
 . إصدار الئحة الرقابة القضائية •

 .دإعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية وتطبيق قواعد المساءلة واإلحالة للتقاع •

لتعزيز مكتب النائب العام وهيئة التفتيش القضائي إعادة هيكلة كل من وزارة العدل و •
 .االستقالل القضائي 

إعادة هيكلة المحاكم االستئنافية االبتدائية وفقاً لالئحة التنظيمية للمحاكم، وتحديد مستويات  •
  .في كافة محافظات الجمهورية االبتدائيةالمحاكم 

وأقالم التوثيق وقطاع التوثيق على ضوء قانون التوثيق الجديد والئحته  استكمال هيكلة مكاتب •
 .التنفيذية

 . تفعيل آلية تنفيذ األحكام القضائية •

نظام سير الدعوى ( في المحاكم ، و ) نظام سير الملف القضائي (تنفيذ النظام القضائي  •
 .في النيابات العامة) الجنائية

 .في عواصم محافظات الجمهورية حوسبة أعمال مكاتب وأقالم التوثيق •

  
 

  )مليون دوالر( لقطاع األمن وسيادة القانونذات األولوية  البرامج والمشاريع االستثمارية) 25(جدول 
  التكلفة  المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

 )دوالرمليون (
تعزيز قدرات قوات خفر  1

 السواحل 
  48 )المرحلة الثانية(منظومة الرقابة والتحكم الساحلية 

إنشاء مرافق أمنية وبعدد   2
)131( 

  
75 

إنشاء  وتجهيز مبنى القيادة  3
 والسيطرة األمنية

  
8 

 30   إنشاء وتجهيز أكاديمية الشرطة 4
  )1م(للدفاع  المدني  وأجهزةيد معدات شراء وتور تعزيز قدرات قوات األمن 5

  )50(شراء وتوريد مختبرات متنقلة  للتحقيقات الجنائية وبعدد 
  توفير تجهيزات تقنية ومكتبية للمنافذ الحدودية والمطارات

وحماية  اإلنسانفي مجال حقوق   األمنتعزيز  وتطوير قدرات قوات 
  الحريات

 جرين غير الشرعيينمراكز اليواء المها) 4(إنشاء وتجهيز عدد 

5   
1.5   
2.5   
2.5   
10.3  

  182,8    اإلجمالي 6
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  )مليون دوالر ( للسلطة القضائية       ذات األولوية البرامج والمشاريع االستثمارية) 26(جدول 
 التكلفة  المشروع/عناصر ومكونات البرنامج المشروع/ البرنامج   م

1 
تعزيز وتطوير السلطة 

 القضائية

  االستئناف مباني لمحاكم )   5(    وتجهيز  عدد  إنشاء
  مباني لنيابات االستئناف)   8(    وتجهيز  عدد  إنشاء
  مباني للمحاكم  والنيابات االبتدائية)   45(  وتجهيز  عدد  إنشاء
  مباني للنيابات االبتدائية)   4(    وتجهيز  عدد  إنشاء

 بناء وتطوير قدرات الكادر القضائي

14.5   
14.5   
17.5   
3.4   
30   

  79.9  اإلجمالي 2

 الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد. 4
  والمساءلة الشفافية إجراءات تعزيزو الفساد لمكافحة فعالة منظومة تطوير:الهدف 

  :السياسات وبرامج العمل
 تخصيص شعب خاصة بقضايا الفساد ضمن محاكم األموال العامة •

 .الفساد لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية تنفيذاستكمال  •

 .الف الوطني لمكافحة الفساد التحتفعيل دور  •

وبما يضمن تعزيز  الجديد بالهيكل قانون إصدارالمركزي للرقابة والمحاسبة و الجهاز هيكلة إعادة •
 .استقالليته

والقضاء والشرطة والهيئة الوطنية العليا  الجهاز وبين وفروعه الجهاز بين الشبكي تنفيذ الربط •
 لمكافحة الفساد 

ة والمراجعة ابفي مجال المحاسبة الحكومية وتعزيز دور الجهاز في الراقتطبيق المعايير الدولية  •
  .المالية

  .إعداد اإلستراتيجية الوطنية للرقابة على المناقصات والمزايدات •
  .وموقع الهيئة على شبكة االنترنتوالمناقصات، معلومات للمشتريات  امونظبناء قاعدة بيانات  •
 .المحاكموالمزايدات ضمن  شعب متخصصة بقضايا المناقصات إنشاء •

 :الشؤون القانونية. 5
تطوير وتفعيل أداء وزارة الشؤون القانونية وتحسين مخرجاتها بما يحقق المهام المناطه بها  •

  .استكمال إنشاء قاعدة المعلومات القانونيةو وتأهيل القدرات الفنية والتشريعية لموظفيها
التنفيذية للمبادرة لتحقق مبدأ الشفافية والمساءلة  إصدار مشروعات القوانين التي شملتها اآللية •

 .وتطبيق مبدأ الحكم الرشيد

   .مواءمة التشريعات مع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها •

  الحقوق والحريات . 6
  تعزيز الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات العامة: الهدف
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  :السياسات وبرامج العمل
 .ة لحقوق اإلنسان إنشاء هيئة وطني •

مع مبادئ وقواعد االتفاقيات والمعاهدات  تهاموائمولتشريعات والقوانين الوطنية لالمراجعة الشاملة  •
 .الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان المصادقة عليها بالدنا 

بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق اإلنسان من خالل إعداد وتنفيذ برامج وخطط التأهيل  •
تعزيز الشراكة بين مؤسسات  ،وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة والتدريب

 .الدولة ومنظمات المجتمع المدني

دارية إلى جميع فروع القطاع الحكومي لاللتزام الفوري بمعايير اإلقانونية والتعليمات الإصدار  •
    .الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

   .اقتراح القوانين الالزمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة •

ونشر مفاهيم حقوق  االنتقاليةلتحقيق العدالة  مؤتمرات وطنيةنشر مفاهيم حقوق اإلنسان وعقد  •
 .اإلنسان وإصدار مجلة حقوق اإلنسان

إغالق جميع السجون والقوانين النافذة إطالق سراح المعتقلين خالفاً ألحكام الدستور والعمل على  •
 . السرية والسجون الخاصة ومحاسبة المتسببين في ذلك

          .إطالق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك •
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حاالت ووضع تفعيل دور مركز المعلومات لحقوق اإلنسان و •

  .حقوق اإلنسان

  ي الحكم المحل.7 
  : الهدف

  :السياسات وبرامج العمل
 .الحكم المحلي لدعم التنمية بالمحافظات البرنامج الوطني إلستراتيجية تنفيذ •

 .المحلي الحكم لنظام المؤسسية التشريعية المنظومة استكمال •

 المحلية السلطة أعضاء قدرات بناءى عل للعمل االستشارات وتقديم المؤسسي التطوير وحدة إنشاء •
 . المشاريع وتنفيذ والمالية التخطيطية الجوانب في وباألخص

 المحلية السلطة احتياجات يؤمن بما المحلية والسلطة المركزية السلطة بين العاملة القوى توزيع إعادة •
 .المؤهلة البشرية الموارد من

  )مليون دوالر ( البرامج والمشاريع االستثمارية ذات األولوية  للسلطة المحلية  ) 27(جدول 
 التكلفة المشروع/ البرنامج  م
  25 بناء قدرات السلطات المحلية 2
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 يمثل البرنامج االستثماري العام بشقية العاجل ومتوسط المدى الترجمة الفعلية لألهداف والتوجهات العامة
وما يرتبط من سياسات وبرامج عمل خالل  ،2014 – 2012التي تضمنها برنامج االستقرار والتنمية 

األول يستهدف تغطية االحتياجات الملحة : المرحلة المقبلة، ويتكون البرنامج االستثماري من جزئين
لألشخاص واالقتصاد في المدى القصير من خالل إجراءات تركز على تثبيت االستقرار السياسي وتعزيز 

الثاني يستهدف استعادة األوضاع الالزمة لتحقيق النمو الشامل يف وطأة الفقر ودة اإلعمار وتخفاألمن وإعا
 .إصالح السياسات الكلية والقطاعيةوالمستدام في المدى المتوسط من خالل االستثمارات العامة و

  الضرورية والتدابري العاجلة األولويات
داً مـن األولويـات األساسـية التـي     يتضمن هذا المكون من البرنامج المرحلي لالستقرار والتنميـة عـد  

تستهدف استعادة االستقرار السياسي واألمنـي واالقتصـادي خـالل المرحلـة االنتقاليـة، وتسـتند فـي        
المقام األول إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيـة، كمـا يسـتهدف أيضـاً تـوفير السـلع والخـدمات        

  .ضررين من األحداث األخيرة األساسية للسكان وتحقيق العدالة االنتقالية للمت
  

  :الموارد المطلوبة. 1-1
 لالسـتقرار  المرحلـي  البرنـامج  فـي  الضـرورية  والتـدابير  العاجلـة  األولويـات  مكونتنفيذ  يتطلب 

وتقـدر   كبيـرة،  ماليـة  موارد والتنمية
الفجوة التمويلية لهذا المكـون بحـوالي   

مليــــار دوالر، ويوضــــح  4260
ـ  ية لهـذا  الجدول التالي المحاور األساس

المكون ومقدار الفجوة التمويليـة التـي   
   .يتطلبها كل محور

  

  : التمويل أساليب. 1-2
عـم  بـين الـيمن وشـركاء التنميـة وتعزيـز مسـاهمة الشـركاء فـي د         التعاون الفعالبغرض تعزيز 

االتفـاق  ترتكـز علـى أسـاس      يقتـرح عقـد حزمـة تعاقـدات انتقاليـة      ية في اليمن،االنتقالالمرحلة 
على األولويـات الرئيسـية وعلـى إسـتراتيجية واضـحة      بين الحكومة اليمنية وشركاء التنمية ي الجماع
ولرفـع القـدرة    األولويـات العاجلـة  لتمويـل   وتتسـم بالسـرعة والمرونـة    ،التنفيـذ وتمويـل  اللكيفية 

  )ملیون دوالر(الموارد المالیة المطلوبة لتنفیذ األولویات العاجلة      ) 28(جدول 
  الكلفة   العنصر

  300  االنتقال السلمي للسلطة 
  445  االستقرار األمني 

  3542  العون اإلنساني العاجل وإعادة اإلعمار والتأھیل
  470  االستقرار االقتصادي  تثبیت

  4757  اإلجمالي الكلي 



www.mpic-yemen.org 48 من 44 صفحة   
 

تـوفير المزيـد مـن    و،  1.االستيعابية للبالد طبقـاً لتوصـيات منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنميـة      
  . لملكية الوطنية لعمليات التمويلا
  

كـز علـى   تروبصفة عامة يمكن القول أن أساليب التمويل لألولويـات العاجلـة والتـدابير الضـرورية ي    
  : هي أربعة عناصر رئيسية

  .يسية التي تتطلب االهتمام العاجلاالتفاق على األولويات الرئ) 1(
   .التمويل متعدد السنوات) 2(
لمناسبة مـن أدوات التمويـل التـي يمكـن أن تلبـي األولويـات وتسـهل الصـرف         تحديد التوليفة ا) 3(

  . السريع لتمويل التنمية
  . تحديد هياكل الحكم األكثر مالئمة ومراقبة أطر العمل لتقييم اإلنجاز واالمتثال) 4(
  

  التنفيذ  آليات. 1-3
ـ    ب التعـاون التنمـوي معهـم    إن التنفيذ بمساعدة شركاء التنمية وأصدقاء اليمن وتوسـيع وتطـوير جوان

ويجسـد هـذا مفهـوم شـراكة التنميـة ويحقـق       . يعتبر عنصراً حاسـماً للبرنـامج االنتقـالي النـاجح    
وبالتـالي،  . المسئولية المشتركة محلياً ودولياً في النمو االقتصـادي ومحاربـة الفقـر والتنميـة البشـرية     

توجـد مـذكرة مفهـوم تشـرح     (جية سيمضي البرنامج الحكومي ومن خالل منتدى الشـراكة اإلسـتراتي  
للمسـاعدات الخارجيـة   قـدماً باتجـاه االسـتخدام األمثـل     ) 3منتدى الشراكة اإلستراتيجية في الملحـق  

   :والتي ترتكز على 
  .تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن  •
 .تشجيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص  •

عدداً من اآلليات التي يمكن من خاللها تنفيذ األولويات العاجلة بصورة تحقق األهداف  ويمكن اقتراح
  :المتوخاة من البرنامج وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وأبرزها

 عبر وكاالتها التنموية المتخصصة المانحة الجهات قبل من المباشر التنفيذ آلية •
   )..,GTZIS,UNOPS(دولية الليات عبر اآل التنفيذ •
مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال  الناجحة المشاريع تنفيذ وحدات التنفيذ عبر •

 .العامة 
وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في صندوق إعادة إعمار صعدة تولي كل من  •

 .حضرموت والمهرة مشاريع إعادة اإلعمار واالستفادة من تجاربهما السابقة في إعادة اإلعمار
 .العامة للموازنة تمويل دعم •
 .الدولي البنك بإدارة التمويل متعددة صناديقالتنفيذ عبر  •
  .التنفيذ لبعض المشاريع المتعلقة بالجانب اإلنساني عبر منظمات المجتمع المدني المؤهلة •

                                                             
  2011الشبكة العالمیة بشأن الصراع والھشاشة التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، مذكرة نقاش، 1
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  .المدى متوسط االقتصادي اإلنعاش  برنامج. 2
ت الحكوميـة لتحقيـق أهـداف التنميـة متوسـطة      األدوا يمثل البرنامج االسـتثماري العـام أحـد أهـم     

ــدى ــة الم ــل ،وطويل  ويمث
البرنــامج جــزاء محوريــاً 

يتنـاول  و ،من خطة التنمية
ــة  ــات التنمويـ االحتياجـ

ــرة   ، 2014-2012للفتــ
 تنفيـذ  يمتـد  أن يتوقـع  كما
 إلـى  المشـاريع  مـن  عدد

 الفتــرة مــن أطــول فتـرة 
، ويرجــع ذلــك  االنتقاليــة

   .لمشاريعإلى طبيعة التنفيذ لتلك ا
   :الموارد المطلوبة. 1- 2

ماليــة تصــل إلــى تــوفير مــوارد برنــامج اإلنعــاش االقتصــادي متوســط المــدى  يتطلــب تنفيــذ
تقسـيماً لالسـتثمارات المخططـة بحسـب القطـاع       التـالي  يبين الجدول و مليار دوالر ، 30,329قرابة

كمـا يتبـين أن معظـم االسـتثمارات     ، ، ومقدار الفجوة المالية التي يتطلبهـا تنفيـذ البرنـامج    الرئيسي 
، وذلـك يعنـي فـي معظمـه قطاعـات الطاقـة       %)48,5(مخصصة لبناء وإعادة تأهيل البنية التحتيـة  

إن هذه االستثمارات ذات رأس مـال مكثـف بطبيعتهـا لكنهـا تفسـح المجـال لتوليـد فـرص         . والمياه
يــة المــوارد البشــرية وتشــكل االســتثمارات فــي تنم. عمــل إن تــم اســتهدافها بالشــكل الصــحيح

كـذلك حصـة   %) 10.8(وبرنـامج الحمايـة االجتماعيـة     (13,1%)والقطاعات االنتاجيـة   ,%)19.8(
 . كبيرة من برنامج االستثمار العام الكلي وترتبط بمجال التركيز الخامس

 )مليون دوالر(     برنامج التعافي االقتصادي متوسط المدى) 29(جدول 

 *لتنفیذالمشاریع قید ا القطاع م

 **المشاریع الجدیدة

 إجمالي البرنامج االستثماري
 اإلجمالي فجوة خارجي حكومي

 2,361 1435 1148 42 245 926 القطاعات اإلنتاجیة  1
 17,824 5,192 2,812 330 2,050 12,632 قطاعات البنیة التحتیة 2
 4,646 2686 1996 163 527 1,960 تنمیة الموارد البشریة 3
 807 438 298 0 141 369 اعات الحكم الرشیدقط 4
 1,621 719 387 0 332 902 قطاعات اإلدارة العامة 5
 3,070 1,992 1,012 520 459 1,078 قطاعات شبكة األمان 6
 30,329 12,462 7,653 1,055 3,754 17,867 اإلجمالي الكلي 7

.نذ سنواتتمثل التكلفة اإلجمالیة للمشاریع التي بدأ العمل فیھا م*      
.تمثل تكلفة المشاریع الجدیدة المزمع تنفیذھا خالل الفترة االنتقالیة والتي سیمتد تنفیذ بعضھا إلى ما بعد المرحلة االنتقالیة**    

 

7653

4260
المدىمتوسط

علجل
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  :الفجوة التمويلية. 2-2
مليـار دوالر، وتـأتي   7,653 تقدر الفجـوة التمويليـة للبرنـامج االسـتثماري متوسـط المـدى بحـوالي       

مليـار دوالر   2.8البنية التحتية في المرتبـة األولـى مـن حيـث الفجـوة التمويليـة بحـوالي        قطاعات 
قطاعـات المـوارد البشـرية بنسـبة      من إجمالي الفجـوة التمويليـة للبرنـامج ، تليهـا    % 36.8وبنسب
مـن إجمـالي الفجـوة ، ثـم شـبكة األمـان االجتمـاعي        % 31ثم القطاعات اإلنتاجية بنسـبة  % 26.1
مـن  % 3.9وأخيـراً قطاعـات الحكـم الرشـيد بحـوالي     % 5، ثم قطاعات اإلدارة العامة%13.2بنسبة 

 .إجمالي الفجوة التمويلية للبرنامج

  
  : التمويل أساليب. 2-3

  : يمكن تبني عدد من أنماط التمويل للتمويل طويل المدى، وتشتمل على
  . يةالقطاع للموازنات والدعم ، للدولة العامة للموازنة المباشر الدعم .1
 الصـناديق  البلـد،  أنظمـة  خـالل  مـن  تعمـل  التـي  مشتركة بصفة المدارة المجمعة الصناديق .2

  .البلد أنظمة نطاق خارج تعمل والتي مشتركة بصفة المدارة المجمعة
 دعـم  ،)الطـوارئ  وصـناديق  االنتقـالي  االسـتقرار ( الخـارج،  مـن  المدارة المجمعة األنظمة .3

 الالعبـين  خـالل  ومـن  ألجـل  المشـاريع / البـرامج  دعم ،الدولة لمؤسسات المشاريع/ البرامج
  . المباشر اإلنساني والدعم الحكوميين غير

صناديق تنفيذ خاصة تستفيد من خبرة الدول األخرى فـي فتـرات مـا بعـد أو أثنـاء الصـراع        .4
 . واالنتقال

سلة تمويلية خاصة متعددة المانحين تـدار بواسـطة منظمـات دوليـة كالبنـك الـدولي واألمـم         .5
  . المتحدة

) 2سـهولة التنسـيق والتنـاغم،    ) 1: ويجب أن يسترشد اختيار الصـيغة التمويليـة بأربعـة معـايير    
  . نطاق إدارة المخاطر) 4السرعة والمرونة، ) 3التحول المؤسسي، 

  

15

36.826..1

3.9

5

13.2
اإلنتاجیةالقطاعات

التحتیةالبنیةقطاعات

البشریةالمواردتنمیة

الرشیدالحكمقطاعات

العامةاإلدارةقطاعات

األمانشبكةقطاعات
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  التنفيذ  آليات. 2-4
تمـاع  نظراً للتأخير الطويل في تنفيذ المشاريع الممولة مـن خـالل التعهـدات التـي قطعـت فـي االج      

إعـداد البرنـامج    فقـد سـعت الحكومـة عنـد    السابق للمجموعة االستشارية وكذا التعهدات التالية لـه،  
مجموعـة مـن الدراسـات القديمـة حـول القـدرة االسـتيعابية         إلى تطويرالمرحلي لالستقرار والتنمية 

ابية مـع هـذه   ويتوقع أن تتعـاطى دراسـة حـول القـدرة االسـتيع     . لليمن والرقابة على تنفيذ المشاريع
  . المسألة على وجه التحديد وترفع مجموعة من التوصيات

 الضـرورية  والتـدابير  العاجلـة  األولويـات الخاصـة ب ومع ذلك يمكن اعتماد اآلليات المقترحة للتنفيذ 
  :والتي تتضمن 

 .عبر وكاالتها التنموية المتخصصة  المانحة الجهات قبل من المباشر التنفيذ آلية •
   )..,GTZIS,UNOPS(دولية الليات آلعبر ا التنفيذ •
مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال  الناجحة المشاريع تنفيذ وحدات التنفيذ عبر •

 .العامة 
 .العامة للموازنة تمويل دعم •
 .الدولي البنك بإدارة التمويل متعددة صناديقالتنفيذ عبر  •
  .ي عبر منظمات المجتمع المدني المؤهلة التنفيذ لبعض المشاريع المتعلقة بالجانب اإلنسان •

  :االستهداف آليات. 3
يمكن تعزيز عدالة التدخالت على المسـتوى المحلـي مـن خـالل آليـات اسـتهداف فعالـة، ويركـز         

 ، بحيـث  البرنامج المرحلي لالسـتقرار والتنميـة علـى الممارسـات المثلـى فـي مجـال االسـتهداف        
لحساسة والمجتمعات الفقيـرة، عمليـاً تلـك المجتمعـات فـي      يضمن االستهداف الفعال أن المجموعات ا

تعتمـد سياسـة االسـتهداف فـي الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة        . المناطق الريفية النائية، يتم إدراجها
على المؤشرات المرتبطة بالفقر وكذا األدوات النوعيـة التـي تحـدد المنـاطق األكثـر ضـنكاً وحاجـة        

ـ . لتخصيص الموارد تراتيجية االسـتهداف فـي الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة فيمـا       يمكن تلخيص إس
 : يلي

 . ويغطي كافة مديريات البالد: التخصيص الجغرافي للموارد )1
وذلـك بتخصـيص مـوارد إضـافية وتنفيـذ بـرامج ومشـاريع تعـالج         : االستهداف البرامجي )2

 . أو شرائح بعينها أو قطاعات المشكالت التي تؤثر على مجتمعات
الشـرائح  وذلك بتخصـيص المـوارد التـي تتعـاطى مـع احتياجـات       : جتماعياالستهداف اال )3

 . األكثر تأثراً باألحداث
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  :الرقابة والتقييم .4
إن جودة تصميم البرنامج المرحلي لالسـتقرار والتنميـة وشـمولية المؤشـرات واألهـداف والسياسـات       

ليسـت كافيـة بحـد ذاتهـا لضـمان      المتزنة والواقعية، بالرغم من أنها جميعها تعتبر عوامل جوهريـة،  
ويبقى تحقيق األهداف الكليـة رهنـاً بـالمؤثرات الخارجيـة والتغيـرات المحليـة       . التنفيذ كما هو مأمول

ـ  . والتي قد تطرأ أثناء الفترة االنتقاليـة  تقيـيم سيسـمح بـإبراز    الرقابـة و لل آليـة إن تبنـي  وبالتـالي ف
  ، ولذلك فإن وتحليل وتصحيح ودمج هذه التغييرات

 : البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية سيتبنى إستراتيجية للرقابة والتقييم تدعو إلى
وزارة التخطـيط  : توسيع قاعدة المشاركة في كافـة مراحـل عمليـة الرقابـة والتقيـيم لتشـمل       •

بالمحافظـات  (والتعاون الدولي والوزارات الرئيسية والجهـات الحكوميـة والسـلطات المحليـة     
وتحـدد اسـتراتيجية الرقابـة    . منظمات المجتمع المدني والمسـتفيدين والمـانحين  و) والمديريات

والتقييم الخاصة بالبرنامج المرحلـي لالسـتقرار والتنميـة أدوار ومسـئوليات كـل مـن هـذه        
 . األطراف

. تعزيز التنسيق بين هذه الجهات مـن خـالل سـكرتارية خاصـة للتنسـيق وضـمان الصـلة        •
 . ريك من خالل آليات المتابعةويتم دمج ومواكبة عمل كل ش

 .تحسين مستوى التعاون بين هذه األطراف في نشر التقارير والدروس المستفادة  •
بحيـث يتســنى لكافـة األطــراف    DADو  Devinfoاسـتخدام األنظمـة اإللكترونيــة مثـل     •

 . إدخال البيانات وإصدار تقارير موحدة وتبادل المعلومات
  . رقابة والتقييم كعملية لتحسين التنفيذرفع الوعي فيما يتعلق بأهمية ال •

 


