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  2014- 2012لالستقرار والتنمیةلبرنامج المرحلي ل والموارد ألولویاتلالمصفوفة الملخصة 

المنفذة الجهة المقترحةالتمويل  آليات  *التعهدات   
 مليون دوالر

)أمريكيمليون دوالر ( التمويل  
وبرامج العملالسياسات    

 إجمالي محلي خارجي فجوة
 حكومي أخرى التكلفة

 
قصيرة المدى األولويات: أوالً  

 
 .الوطني  الحوار لجنة •
 .القانونية الشؤون وزارة  •
 لالنتخابات العليا اللجنة •

 .واالستفتاء
 .الدستورية تتعديالاللجنة  •

 

 المتحدة األمم  برنامج •
 التحول لدعم

 . لديمقراطيا
البرنامج لطارئ لدعم  •

 . القدرات
 

 

150   150 300 

 القوى والفعاليات السياسية لإجراء حوار وطني شامل لك •
 .لشبابا فيها بما

 ونظامها هيكل الدولة تطويرل إجراء إصالحات دستورية •
 .السياسي

 .جديد انتخابي سجل إعدادو .بناء نظام انتخابي مالئم •
 .االنتخابات البرلمانية والرئاسية إجراء •

استكمال االنتقال . 1
السياسي السلمي 

 .للسلطة

 .وزارة الداخلية •
 .وزارة الدفاع •
 .األمنيةاللجنة العسكرية و  •
 .وزارة الشؤون القانونية •
 .وزارة العدل  •

 

مشاريع األمم المتحدة  •
في سيادة القانون 
والعدالة االنتقالية 
 .وحقوق اإلنسان

 

 

425   20 445 

 . العاجلة األمنيةتوفير االحتياجات  •
 .والقرصنة اإلرهابمكافحة  •
 .إعادة هيكلة وإصالح الجيش واألمن •
اتخاذ التدابير واإلجراءات التشريعية والمؤسسية لتحقيق  •

 .نوضمان حماية حقوق اإلنسا العدالة االنتقالية
 .المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة تتوحيد القوا •
المعايير الدولية في النيابات العامة وأقسام الشرطة تطبيق  •

 .والسجون

تحقيق االستقرار  .2
األمني وتعزيز سيادة 

 .القانون

 االجتماعية الرعاية صندوق •
 الصندوق االجتماعي للتنمية •
 مشروع األشغال العامة •
 المنظمات غير الحكومية •
 .أبيناعمار  إعادةصندوق  •
 .اعمار صعده إعادةصندوق  •
 .والطرق العامة اإلشعالوزارة  •
 أوضاعاللجنة الوطنية لمعالجة  •

 .النازحين
الفريق .والسكان العامة وزارة الصحة •

 .القطري للشئون اإلنسانية

األمم المتحدة خطة  •
 . الستجابة اإلنسانيةل

 الرعاية صندوق •
 .االجتماعية

الصندوق االجتماعي  •
 .للتنمية

 .مشروع األشغال العامة •
 

 

3215   327 3542 

 .والخدمات السلع من األساسية االحتياجات توفير •
، بما في ذلك معالجة أوضاع اإلنسانية األضرارمعالجة  •

 .النازحين
 المتضررة العامة والمرافق الخاصة المنشآت اعمار إعادة •

  .وإعطاء األولوية للصحة والتعليم
 هداءوتعويض اسر الشاإلنسانية توفير المساعدات  •

 .الجرحى ومعالجة
 .ن سوء التغذيةالحد م •

تلبية االحتياجات . 3
اإلنسانية والمادية 

  .الطارئة
 )عمارإعادة اإلبرنامج (
  
 



 الجمھوریة الیمنیة
 وزارة التخطیط والتعاون الدولي

www.mpic-yemen.org 2  
 

 

المنفذة الجهة المقترحةالتمويل  آليات  *التعهدات   
 مليون دوالر

)أمريكيمليون دوالر ( التمويل  
وبرامج العملالسياسات    

 إجمالي محلي خارجي فجوة
 حكومي أخرى التكلفة

 وزارة المالية •
 .البنك المركزي اليمني •
 .التخطيط والتعاون الدولي وزارة •
  .لإلحصاءالجهاز المركزي  •
 

 المشروط غير الموازنة دعم •
 .النفطية المنح ذلك في بما

 .المنسق الميزانية دعم •
 

 

470    470 

السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويلية من مصادر غير  •
 .تضخمية

 .تعزيز الثقة في العملة الوطنية  •
 .السيطرة على معدالت التضخم  •
 تنفيذ برنامج اإلصالحات المالية والنقدية الموقع مع صندوق النقد •

 .ومواصلة اإلصالحات االقتصادية والمالية .الدولي

االستقرار تحقيق . 4
  .االقتصادي الكلي

   4260   497 4757 
 

قصيرة المدى األولويات إجمالي  
  
  متوسطة المدى األولويات: ثاًلثا
 

& الزراعة والري  وزارة •
 الوحدات التنفيذية

الوحدات  السمكيةوزارة الثروة  •
 التنفيذية

 وزارة النفط والمعادن •
 صندوق الفرص االقتصادية •
 والتجارة الصناعةوزاره  •
 السياحة وزارة •
 لالستثمار العامة الهيئة •

  

1200   108 1308 

 األخرى اإلنتاجيةتطوير القطاع الزراعي والقطاعات  •
 . والتعدين التحويلية السياحة و الصناعات مثل

 .الغذائي األمنتعزيز  •
 .االستغالل األمثل والمستدام لمصائد األسماك تحقيق •
ة عدن لتكرير افلمص اإلنتاجيةتحديث وتأهيل القدرة  •

  .النفط

تنشيط النمو   .1
  .االقتصادي

 
&  والطاقة الكهرباء وزارة •

 الوحدات التنفيذية
  والبيئة المياهوزارة  •
 والطرق العامة األشغال وزارة •

 .الوحدات التنفيذيةو
 .والوحدات التنفيذية وزارة النقل •

  

 
  
 
 

 

2388 315  335 3038 

بصورة  وإدارتهاتطوير نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية  •
 .الخدمةوالتوسع في توليد  الطاقة وتوفير  ،اقتصادية

التركيز على الطرق الريفية وصيانة وتأهيل شبكة  •
 .الطرق القائمة

در المياه ومعالجة المشاكل الحالية في امص إدارةتطوير  •
 .تعز واب وصنعاء

ف الصحي للمناطق في خدمات المياه والصر التوسع •
 .الريفية والمدن الثانوية

  .تطوير المواني القائمة وتشجيع االستثمار في المواني •

  .تطوير البنية التحتية .2
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المنفذة الجهة المقترحةالتمويل  آليات  *التعهدات   
 مليون دوالر

)أمريكيمليون دوالر ( التمويل  
وبرامج العملالسياسات    

 إجمالي محلي خارجي فجوة
 حكومي أخرى التكلفة

 .ةللتنميالصندوق االجتماعي  •
 .العامةمشروع األشغال  •
 المنتجة األسربرنامج  •
 صندوق الفرص االقتصادية •
  صندوق الرعاية االجتماعية •
 

  

951 421  237 1609 

 .وبرامج شبكة الحماية االجتماعية آلياتتعزيز  •
وبرامج شبكة الحماية االجتماعية لتمويل  آلياتتوسيع  •

 .للفقراء واألصغرالمشاريع الصغيرة 
تمكين الفقراء وخصوصاً المرأة الريفية في الوصول  •

 .اإلنتاجية  األصول إلى
توسيع تغطية اإلعانات النقدية المقدمة عبر صندوق  •

 اإلعاناتزيادة وبصورة مؤقتة  ةاالجتماعيالرعاية 
 .الشهرية ولمدة عامين

  .كثيفة العمالة  للمشاريع االستثمارية األولوية إعطاء •

توسيع الحماية   .3
االجتماعية وشبكة 

  .األمان

الوحدات &  والتعليم التربية وزارة •
 األشغال مشروع & التنفيذية
 االجتماعي الصندوق & العامه
 للتنمية

 .الجامعاتو التعليم العاليوزارة  •
الوحدات & وزارة التعليم الفني •

 التنفيذية
 االقتصادية الفرص صندوق •
 وزارة الشباب والرياضية •
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل •
&  وزارة الصحة العامة والسكان •

 الوحدات التنفيذية
  .اللجنة الوطنية للمرأة •
 

 
 

 

1981.6 123.3  304.7 2409.8 

وتشجيع التحاق  األساسيرفع معدل االلتحاق بالتعليم  •
من أبنائهم  إللحاق األسرالفتاة وخفض الترسب وتشجيع 

 .الفقيرة لألسر المشروطة التحويالت خالل
 الصحة وخدماتاألولية توسيع خدمات الرعاية الصحية  •

 .اإلنجابية
للحد من البطالة في صفوف  التشغيل إستراتجيةتنفيذ   •

 .الشباب
أسواق العمل التنافسية للعمالة اليمنية في   ةزيز القدرتع •

وربط   .بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 .مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

 وصياغةالشباب والمرأة في الحوار الوطني  إشراك •
  .للبلدالمستقبل السياسي 

تنمية الموارد  .4
دور البشرية وتعزيز 

  .والمرأة  الشباب

 والتجارة الصناعةوزاره  •
 .التخطيط والتعاون الدولي وزارة •
  االقتصادية الفرص صندوق •
  

 

  

     

تحسين اإلطار التشريعي من خالل سن وتطبيق قوانين  •
في مجال البنية  مع القطاع الخاصجديدة مثل الشراكة 

 .التحتية
 .للمشاريع االستثمارية الالحقةتحسين الخدمات  •
 .وطنية لتشجيع االستثمارال اإلستراتيجيةبدء تنفيذ  •
االنتهاء من اإلجراءات الالزمة لتبسيط األنشطة   •

 .التجارية 
  .االستثمارية المشاريعتطوير نظم المعلومات لتسجيل  •

تعزيز دور القطاع  .5
الخاص وتحسين بيئة 

  .أداء األعمال
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المنفذة الجهة المقترحةالتمويل  آليات  *التعهدات   
 مليون دوالر

)أمريكيمليون دوالر ( التمويل  
وبرامج العملالسياسات    

 إجمالي محلي خارجي فجوة
 حكومي أخرى التكلفة

  المحلية اإلدارة وزارة •
 اإلنسانوزارة حقوق  •
 .التخطيط والتعاون الدولي وزارة •
 لإلحصاءالجهاز المركزي  •
 اإلعالم وزارة  •
 الثقافة وزارة  •
  المدنية الخدمة وزارة  •
  السواحل خفر •
 الداخلية وزارة •
 وزارة العدل  •
 

   

395.3   61.9 457.2 

 قانون تنفيذ بما في ذلك الجارية اإلدارية اإلصالحات مواصلة •
 الخدمة تحديثو تطوير رؤية من جزءك الوظيفي التدوير
 .المدنية

 .تعزيز أداء السلطة القضائية •
 وجهود لةءوالمسا العامة المالية وإدارة الشفافية تعزيز •

 .الفساد مكافحة
 الفساد لمكافحة الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ على التركيز •

 .الفساد لمكافحة وطني تحالف وإنشاء
 .العامة والحريات اإلنسان لحقوق وطنيةال حمايةال تعزيز •
إنشاء آليات فاعلة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في  •

مراقبة وتطبيق القوانين النافذة ونشر الوعي حول حقوق 
 .المرأة

  .لمحليا الحكم لنظام والمؤسسي التشريعي اإلطار استكمال •

تطوير منظومة الحكم  .6
الرشيد لتعزيز بناء 

  .الدولة

    
مشاريع قطاعية  .7   810 72.9   737.1

  أخرى
   

 7653 
 األولويات إجمالي   9,632 1119.5  859.5 ***

  متوسطة المدى
  )األولويات القصيرة والمتوسطة المدى(اإلجمالي العام  14,389 1,616.5  859.5 11,913    

  
  .يرجى وضع آلية التمويل المفضلة في حال لم تكن موجودة ضمن اآلليات المقترحة* 

وسيتم مناقشة واالتفاق على هذه اآلليات بعد مؤتمر المانحين . سوءاً كانت لمانح بعينه أو متفق عليها بين مجموعة من المانحين. يرجى وضع آلية التمويل المناسبة: يتعلق بآليات التمويل المقترحة للمدى المتوسطفيما ** 
  .لدعم اليمن

  .يمثل الفجوة التمويلية للمشاريع ذات االولوية القصوى مليون دوالر 6915.9 مليون دوالر يمثل الفجوة التمويلية الكلية لمشاريع البرنامج االستثماري المتوسط المدى الجديدة في حين أن المبلغ  7653المبلغ*** 
  
  
  
  


