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  مقـدمــة 
انية للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومـن خـالل تقيـيم          في إطار اإلعداد للخطة الخمسية الث     

الوضع الراهن لالقتصاد الوطني ومسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية خالل العقد األخيـر،      
كان ال بد من وقفة جادة ومتأنية لتقييم التجارب الماضية ومالمـسة التحـديات والـصعوبات                

وفي استخالصـات تلـك     . محتملة الستشراف المستقبل  األساسية وكذلك اإلمكانيات المتاحة وال    
الوقفة تحققت القناعة بأنه ال يمكن االستمرار في وضع خطط تقليدية تعجز عن كسر الطـوق                

  :وتجاوز المرحلة دون تبني مقاربات جديدة ترتكز على ثالث ضروريات
معالجات طويلة األجل تتعامل مع التحديات التي تتطلب فترة طويلة وتخـضع             ♦

  .مراجعة والتصويب باستمرار من خالل خطط زمنية متوسطة المدىلل
معالجات شاملة تعمل على تعبئة كامل إمكانيات المجتمع واالقتـصاد لتجـاوز             ♦

  .المعوقات والصعوبات
الجمع بين المعالجات التقليدية واالبتكارية مع التأكيد على خصوصيات المجتمع           ♦

  .واالقتصاد
  

ن لليمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تبين الطموحات والغايـات          وتحتم تلك المقاربات أن يكو    
التي يتطلع إليها المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً، ويخـتط بهـا مـساره               
اإلنمائي، باإلضافة إلى تمكينه من المشاركة الفاعلة والمتكافئة في االقتـصاد الـدولي وفـق               

وتصبح الرؤية االستراتيجية بذلك مـسار التطـور        . بة ومتوائمة إستراتيجيات وسياسات مناس  
االقتصادي واالجتماعي التي يلتف حولها المجتمع بكافة فئاته وتنظيماته ودليل عمـل للدولـة              

  .مهما تبدلت وتعاقبت الحكومات وتفاوتت المهام واألدوار
  

 السكاني المرتفـع وتـدني      وال ينبغي أن يحبط استفحال التحديات الرئيسية والمتمثلة في النمو         
مؤشرات التنمية البشرية واستنفاد الموارد المائية والتوسع الكبير في زراعة القـات وآثـاره              
االجتماعية واالقتصادية فضالً عن ضعف الجهاز اإلداري للدولة، من عزائمنا أو يقلـل مـن               

ة اليمن وترسيخ نهج    فبعد تحقيق وحد  . طموحاتنا في تحقيق التنمية المطلوبة والمعيشة الكريمة      
الديمقراطية، تبقى معركة بناء اليمن الحديث والذي ال يقل أهمية عن مرحلة تحقيـق الوحـدة                

ويتطلب ذلك رؤية شاملة تستوعب الطموحات العريضة والتحديات الموروثـة          . والحفاظ عليها 
يات عن الماضي بكل ما فيه من سلبيات وتشوهات وتناقضات، فضالً عن التعامل مع التحـد               

ورغـم صـعوبة المـسار ووعـورة        . الجديدة والمستجدة بكافة متغيراتها وصورها وأشكالها     
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الطريق، إال أن شعباً تمكّن من تجاوز العقبات وتخطي الصعاب على مر التاريخ لقـادر                
وبإرادة قوية وعزم ال ينثني وبعون من اهللا على تحقيق آماله وطموحاته في معيـشة رضـية                 

  .ر ينعم به في ظل أخوة صادقة وحسن جوار وسالم ووئام عالميينوحياة كريمة وفكر ح
  

 2025  إطار وتوجهات الرؤية االستراتيجية لليمن 2-1

تنبثق الرؤية من جملة اعتبارات ومبررات تعكس الواقع االقتصادي واالجتماعي والـسياسي            
 بطاقـات وقـدرات     والثقافي ومجمل التحديات التي تعترض انطالقة التنمية الشاملة واالرتقاء        

وتحدد الرؤية الطموحات والغايات بعيدة المدى التي يتطلـع         . المجتمع ومقومات نموه وتطوره   
وتساير التطورات وسرعة التغيرات    إليها المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً،        

ت وفئـات المجتمـع   كما تغطي كافة قطاعـا . في المجاالت االقتصادية والعلمية والتكنولوجية  
والتنظيمات السياسية والمجتمعات المحلية وجوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والـسياسية          
والثقافية ألنها تستهدف نماء المجتمع وأفراده على كافة األصعدة والمستويات، باإلضافة إلـى             

  .انسجامها مع التراث الثقافي والحضاري للبالد
  

قترحة لمسار التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة خالل الخمـس         لذلك، تستهدف الرؤية الم   
 تحسين مستوى التنمية البشرية ليصبح اليمن ضـمن         - وبمشيئة اهللا    –والعشرين سنة القادمة    

الدول متوسطة التنمية البشرية وبما يرفع مستوى معيشة المجتمع وأفراده ويضمن حياه كريمة             
قيق ذلك الهدف زيادة متوسط دخل الفرد من حـدوده الـدنيا            ويتطلب تح . لهم وألفراد أسرهم  

حالياً إلى مستويات الدخول المتوسطة والذي يقترن بتنويع مصادر توليد الناتج المحلـي فـي               
 االقتصاد اليمني بدالً من اعتماده شبه الكلي على استخراج وتصدير النفط والغـاز الطبيعـي،              

عات الواعدة وخلق فرص عمل وتحقيق دفعة قويـة         تحديد مصادر النمو والقطا   باإلضافة إلى   
  . في الصادرات

  
إيجاد فرص عمل منتجـة     الصادرات و ونتاج  وزيادة اإل  االقتصاد اليمني قاعدة  تنويع  ويستدعي  

حفز المجتمع على تطوير إنتاجيته وتنافسيته في كافة المجاالت         و" االقتصاد الجديد "التوجه نحو   
فرص لد  عمل إلى مولّ  باحث عن   ل الفرد من    يحو ي لالبتكار تنمية نظام وطن  من خالل إيجاد و   

التكنولوجيـا عامـة    وتـساعد   .  من تحويل الموارد الطبيعية إلى سلع وخدمات       هنمكّ، وي عمل
  .يادة قدرة تطوير المنتجات محلياً خصوصاً على زتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتو
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 دون أن يصاحبه ويعتمد على تطوير       كما أن تحقيق التقدم االقتصادي ال يمكن أن يتحقق         
وبذلك تكـون صـياغة     . البنيان االجتماعي والثقافي والسياسي تجسيداً لتحقيق التنمية الشاملة       

نتقال اليمن إلى مجموعة الـدول متوسـطة التنميـة          ا:  هي 2025رؤية اليمن االستراتيجية    

 .البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي

  

    توجهات اإلستراتيجية لبلوغ طموحات وأهداف الرؤية االقتصادية2-1-1
إن الوصول باليمن إلى مصاف الدول متوسطة التنمية البشرية يستوجب مضاعفة دخل الفـرد              
عدة مرات من خالل دفع عجلة التنمية االقتصادية لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمتوسط نمو              

.  الربع قرن القادم مع خفض النمو السكاني الحالي المرتفع         خالل% 9حقيقي سنوي ال يقل عن      
 لمواجهة مـشكلة البطالـة وخلـق    – أيضاً –وتتضح الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع      

على –يحتاج االقتصاد أن يبدأ في السنوات األولى تحقيق         و. فرص تشغيل لقوة العمل المتنامية    
باعتبار معدل  % 2.5ج المحلي اإلجمالي يزيد عن       نمو سنوي في نصيب الفرد من النات       -األقل

 . نمو السكان الحالي

  
والخارجيـة  ) المحليـة (ويتطلب تحقيق معدالت النمو الطموحة زيادة االستثمارات الداخليـة          

كمـا يبقـى    . في آنٍ واحد حيث ال يمكن في المرحلة المقبلة االستغناء عن أحدهما           ) األجنبية(
زيادة اإلنتاجية وتحديد القطاعات غير النفطية القادرة على تحقيـق          تحقيق هذا النمو مرهوناً ب    

نمو عال والتركيز على المزايا النسبية واألخذ بخيـارات التنميـة الـصحيحة وحـسن إدارة                
  . الموارد

  
    مصادر النمو والقطاعات الواعدة2-1-1-1

   النهوض بالمناطق الساحلية 2-1-1-1-1

ية وعلى رأسها ضيق الرقعة الزراعية وشح المياه في منـاطق           تُبرز محدودية الموارد الطبيع   
 أحد القيـود    -وباألخص في الهضبة الوسطى   -التجمعات السكانية مع استمرار زيادة السكان       

الممتدة على طول الـسواحل     وتمثل المناطق والمدن    . األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية   
مكونـاً  في الشرق،   ) المهرة(دي في الشمال إلى حوف      اليمنية التي تربو على ألفي كم، من مي       

ووسيلة إستراتيجية أساسية للخروج من هذه اإلشكالية من ناحية، ولتحقيـق أهـداف الـيمن               
االقتصادية واالجتماعية للربع القرن القادم من ناحية ثانية، وصـوالً إلـى تـوازن سـكاني                

  . بما ال يتناسب مع الخدمات والمرافقوجغرافي يخفف من التركز الحضري الحالي والهجرة إليه
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   التسريع بعجلة التصنيع  2-1-1-1-2 

ينبغي أن يكون التصنيع والتسريع بالتنمية الـصناعية خيـاراً ومحـدداً إسـتراتيجياً للنمـو                
االقتصادي في اليمن خالل الفترة القادمة لتحقيق الغايات المنشودة ولضمان انتقال اليمن مـن              

المنخفض الدخل إلى مصاف الدول متوسطة الدخل وسريعة النمـو بحلـول            وضع البلد الفقير    
وتركز أهداف القطاع الصناعي في ضرورة توسيع القاعدة الصناعية وتطويرها          . 2025عام  

وتنويعها، واالرتقاء بجودة المنتجات الصناعية وتطوير صناعات حديثة رائـدة تـستفيد مـن              
  .دي العاملة وتفتح آفاقاً واسعة لزيادة الدخل والتوظيفالميزة النسبية للموارد الطبيعية واألي

  
زيادة القيمة   وسيلةً أساسيةً ل   نظام وطني لالبتكار  من خالل   " تطوير المنتج "المقدرة على   تعتبر  و

 باإلضافة إلـى تـشجيع      التنويع االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة منتجة،      وتحقيق  المضافة  
بغي تحديد التكنولوجيا الهامة للصناعة اليمنية ووضـع   كما ين  .الصناعات الصغيرة والمتوسطة  

استراتيجية لنقلها وتوطينها وتوليد الممكن منها محلياً، خاصة في مجال تحلية المياه وفي صيد              
أن كمـا   ). التكنولوجيا الحيويـة  (وحفظ وتسويق األسماك وفي تحسين البذار والري والتسميد         

ع الحكومة ودعمها إلنشاء المدن الصناعية وتجهيزهـا        التسريع بالتنمية الصناعية يتطلب تشجي    
بالمرافق والخدمات وتوفير األراضي للمشروعات الصناعية الكبيرة، والذي سيـساعد علـى            

  . تخفيض التكاليف المرتفعة لإلنتاج ويحسن من القدرة التنافسية للصناعة اليمنية
  
    تشجيع الصناعات اإلستخراجية2-1-1-1-3

 مليار برميل من احتياطات الـنفط       5.7وة معقولة من النفط والغاز تقدر بنحو        يمتلك اليمن ثر  
ويستدعي االستفادة من هذه الثـروة      .  ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي      14المؤكدة ونحو   

التوسع في أعمال التنقيب واالستكشاف ليشمل كافة أنحاء اليمن بما في ذلك المناطق البحريـة               
لى معاهدة ترسيم الحدود اليمنية السعودية والذي سيمكن قطاع النفط من           وخاصة بعد التوقيع ع   

  . القيام بدور رئيسي في تنشيط االقتصاد الوطني
  

كما ينبغي اإلسراع في استثمار الغاز الطبيعي محلياً واالستفادة منه ألغراض توليـد الطاقـة               
المولدة ويـساعد علـى قيـام       بالدرجة األساسية النخفاض كلفته وبما يعزز الطاقة الكهربائية         

الصناعات التي تحتاج إلى طاقـة كبيـرة مثـل صـهر الحديـد واأللمنيـوم والـصناعات                  
ويجب في ضوء احتماالت تزايد االحتياطي من الغاز وضـع وتنفيـذ خطـة              . البتروكيماوية

التوسـع فـي    متكاملة وطويلة األجل لتصدير الغاز إلى األسواق الخارجية، باإلضـافة إلـى             
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وفي المعامل والمزارع   ) وخاصة في الريف  (م الغاز المسال في االقتصاد المنزلي       استخدا 
  . وحتى المنشآت الكبيرة

   
وتسعى سياسات تنمية قطاع المعادن إلى تشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية فـي             

ة أعمال البحث والتنقيب واالستغالل حيث يمكن تنمية إنتاج المعـادن والـصخور الـصناعي             
والمواد اإلنشائية واستغاللها في صناعة اإلسمنت والطـوب والزجـاج والطـالء ومنتجـات              

ويمكن أن يشكّل هذا القطاع مصدراً للنقد األجنبي ويخلق فـرص عمـل             . السيراميك والجير 
خاصة إذا تم إنشاء صناعات تولّد قيمـة مـضافة ومنتجـات    كثيرة ويساهم في إنعاش الريف  

 . خالل دعم نقل وتوطين التكنولوجيات المناسبةجديدة مرتبطة بها من 

  
    تنمية وترشيد النشاط الزراعي2-1-1-1-4

يجب أن تبنى الرؤية المستقبلية للنشاط الزراعي على قاعدة إعادة النظر في نشاط ودور هـذا                
. القطاع في ظل العوامل الحاكمة له والتوجه نحو ترشيد استخدام مـصادر الميـاه الـشحيحة               

%. 40من الموارد المائية بكفاءة ري ال تتجاوز        % 93-90القطاع الزراعي حوالي    ويستهلك  
وتتسم الزراعة المروية والمطرية بشكل عام بإنتاجية منخفضة نتيجة أسباب متعـددة أهمهـا              

ويشكل التوسع في زراعة القات واعتماد االقتصاد الريفي عليه في          . تشتت الحيازات الزراعية  
  . إضافياً يؤدي إلى استنزاف المواردمناطق زراعته تحدياً

  
وبغض النظر عن جودة المنتجات الزراعية التي تعاني من المنافسة فإن جزءاً مـن فـائض                

كما أدى المردود األعلى نسبياً للمحاصـيل       . القيمة يتحقق نتيجة انخفاض تكلفة استغالل المياه      
ويترافق مع هبوط مناسيب    . لجوفيةالمروية إلى إهمال الزراعة المطرية والتزاحم على المياه ا        

المياه وتردي نوعيتها وتراجع إنتاج المحاصيل الزراعية األساسية نمو القطاعات الـصناعية            
والحضرية بشكل متسارع مما يؤدي إلى إعادة تخصيص المياه لصالحها مقابل إهمال أجـزاء              

رار مالحقـة الميـاه     ويترتب على ذلك استم   . واسعة من المناطق الريفية واألراضي الزراعية     
الجوفية إلى أعماق أبعد ونقل المياه بين األحواض، أو اللجوء إلى تحلية مياه البحر بتكـاليف                
مرتفعة مما يؤثر جدياً على الجدوى االقتصادية لنشاط السكان وحالتهم المعيـشية والـصحية              

 واألمـن   وهكذا نجد أن األمن الغـذائي     . وخصوصاً صغار المزارعين وذوي الدخل المحدود     
 .المائي يشكالن تحدياً وطنياً يستلزم جهوداً مركزة ومضنية
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لذلك، يجب تبني خطة لتنمية اإلنتاج الزراعي وإعطاء وقت لالقتصاد والمجتمع للبدء في              
وتشمل هذه الخطة إعادة توجيـه أنـشطة اإلنتـاج الزراعـي            . التكيف مع األوضاع الجديدة   

. المزرعة سواء في المناطق الريفيـة أو الحـضرية        والتحول إلى أنشطة مدرة للدخل خارج       
ويتطلب ذلك نشر وتوسيع استخدام حصاد المياه وتحسين الري التقليدي وإدخال طرق الـري              
الحديثة لرفع كفاءة االستخدام وإدخال بدائل لزراعة القات للحد من استنزاف المياه وفي الوقت              

اطا وغيرها من المحاصيل ذات الميـزة       نفسه تحقيق مردود اقتصادي مثل زراعة البن والبط       
  .النسبية والقابلة للتصدير باإلضافة إلى الزراعة المحمية لبعض الخضار

  
ورغم أن البعض قد يطمح إلى تحقيق هدف عام وشامل للتخلص من شجرة القات والعيش في                

ع من ناحيـة     إال أن هدفاً أكثر واقعية يتمثل في إيجاد التوازن بين تنمية المجتم            يمن بال قات،  
وطموحات تقليص انتشار القات والحد من أضراره من ناحية أخرى، وذلك من خـالل تبنـي                
إجراءات متدرجة في جانبي الطلب والعرض الحتواء االنتشار المتزايد السـتهالكه وتوسـع             
زراعته أوالً ومن ثم التقليص التدريجي للمساحات المزروعة به ومن حجم االستهالك اعتماداً             

  .عاون الجميع أفراداً وجماعات ومؤسساتعلى ت
  
    االستغالل المتوازن للثروة السمكية2-1-1-1-5

يعد قطاع األسماك من أهم القطاعات االقتصادية الواعدة في المرحلة القادمة نظراً لما يمتلكـه        
اليمن من مخزون كبير من الثروة السمكية بفضل الموقع البحري المميز والسواحل الطويلـة              

ياه اإلقليمية الممتدة على البحر األحمر والبحر العربي وخليج عدن فضالً عـن شـواطئ               والم
ونتيجة كثافة العمالة في نشاط االصطياد التقليدي وتـوفر الميـاه           . الجزر المنتشرة في مياهه   

الدافئة طوال العام فيمكن تشجيع إقامة مزارع حديثة لألسماك واألحياء البحريـة ذات القيمـة               
ينبغي ولتحقيق ذلك   .  العالية والتي تتوفر لها أسواق مغرية في كل من أوروبا وأمريكا           التجارية

أخـرى فـي    نشاء  القائمة وإ راكز والمختبرات   االهتمام بالبحوث والدراسات السمكية ودعم الم     
 المدن الساحلية، مع التركيز على التكنولوجيات الحديثة في االستزراع والصيد والتبريد            فمختل

إيجاد حاضنات   كما أن    .التنافسيةتحسين الجودة و  اإلنتاجية و رفع  والتعليب والتسويق ل  والحفظ  
  .ةالميعالتطورات الواكب يما مجال سيؤدي إلى تنمية القطاع بهذا الأعمال في 
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    استثمار إمكانيات القطاع السياحي2-1-1-1-6 

المستغلة مما يؤهلها أن تـصبح      تعد اليمن من البلدان الغنية بثرواتها ومواردها السياحية غير          
ويفتح تنمية قطاع السياحة آفاقاً واسعة للتخفيف مـن مـشكلة           . دولة سياحية هامة في المنطقة    

البطالة حيث تسمح إمكانيات اليمن بتنمية الـسياحة الثقافيـة والتاريخيـة والبيئيـة وسـياحة                
لـذلك سيـشهد    . ارياالصطياف والشواطئ والجزر باإلضافة إلى تسلق الجبال وريادة الصح        

اليمن خالل الفترة القادمة تالزم قيام الحكومة باستكمال بعض مشاريع البنية التحتية مع نشاط              
دؤوب إلقامة المشروعات السياحية الخاصة المتنوعة كالفنادق والمطاعم والقرى والمجمعـات           

ع الواعـد   وفي حال استغالل هذا القطـا     . السياحية ومراكز الغوص ومشاريع النقل السياحي     
 إلى حوالي مليـوني     2000 ألف في عام     73يمكن أن يرتفع عدد السياح القادمين من حوالي         

وبالتالي ترتفع العائدات إلى ما بين      ) بمعدل سنوي يفوق المعدل العالمي     ( 2025سائح في عام    
  .    مليار دوالر2-3
  

   العولمة والتوجه نحو  التصدير 2-1-1-1-7

. رض أو أن يقف أمام رياح التغيير العاصفة وعلى رأسها رياح العولمة           ال يمكن لليمن أن يعا    
إال أن ذلك ال يعني الوقوف دون حراك بل يجب العمل وبشكل جماعي على أن تحقق العولمة                 

  .نمواً ومستويات معيشة أفضل وفرصاً جديدة ليس فقط للدول المتقدمة بل للجميع
  
دور العلم والتكنولوجيا في اإلنتاج     توسع  حو المعرفة و  توجه االقتصاد العالمي ن   برتبط العولمة   ت

زيـادة  لتصدير السلع المصنعة بدالً من تصدير المـواد الخـام            و التنافسيةلتحسين  والخدمات  
أشكالها افة  على المعرفة بك  نفاق  اإلنمو  ويتصف هذا االقتصاد ب   . الثروة الوطنية وفرص العمل   

 باإلضـافة إلـى     كنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ومنها ت  من بحث وتطوير ونقل التكنولوجيا    
  .الملكية الفكريةاالهتمام ب

  
وفي ظل محدودية السوق المحلي، تظهر أهمية التجارة وارتباطها بالنمو االقتـصادي حيـث              

أن كمـا   . تصبح التجارة مصدراً للنمو ووسيلة لرفع اإلنتاجية وخلق قـيم االلتـزام المهنـي             
تـصبح تنميـة     إستراتيجياً ومحركاً للنمو االقتصادي المنشود ل      التصدير يجب أن يكون خياراً    

الصادرات القضية األولى في اهتمام االقتصاد والمجتمع بكل فئاته وليس قضية قطاع بذاتـه،              
والذي يتطلب تغيير تقدير الناس ومفهومهم حول التعامل مع هذه المتغيرات لتصبح جزءاً من              

   .ثقافتهم وسلوكياتهم
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 االستفادة من اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر، ودفع الخطى لتحريـر            ويمكن لليمن  
التبادل التجاري مع مجلس التعاون الخليجي ودول شرق أفريقيا التي تمثل سوقاً طبيعياً ومنفذاً              

. للصادرات اليمنية الصناعية إلى قلب أفريقيا باإلضافة إلى منظومـة دول المحـيط الهنـدي              
وهنا يظهر البون الواسـع     . ولمة كذلك تدفق االستثمارات األجنبية إلى البالد      يرتبط بمسألة الع  و

بين ما تحصل عليه الدول التي تحقق معدالت نمو عالية وبين نصيب الدول األقل حظاً ومنها                
مـن  % 1) بعد استبعاد الشركات النفطية  (اليمن، حيث لم يتجاوز نصيب االستثمارات األجنبية        

لذلك، وقبل  . 2000 وحتى نهاية عام     1992رخصة خالل الفترة من عام      إجمالي المشاريع الم  
دعوة االستثمارات األجنبية يجب إقناع اليمنيين أنفسهم باالستثمار في بالدهم من خالل تـوفير        
البنية التحتية الالزمة وتهيئة البيئة االستثمارية المواتية والخالية من البيروقراطية ومن الفـساد          

راضي، مع ضمان إجراءات نزيهة وعادلة وسريعة للتقاضي، وحماية أكيدة          ومن منازعات األ  
بعد ذلك، لن نحتاج للترويج لالستثمار في بالدنا بل سنجد أن المغتـربين             . للحقوق والملكيات 

والمهاجرين اليمنيين في كافة أرجاء المعمورة سيكونون أول من يبـادر إلـى ضـخ رؤوس                
  . ليار دوالر لالستثمار في وطنهم م30-20أموالهم المقدرة بحوالي 

  
   استثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة 2-1-1-1-8

تمثل المناطق الحرة إحدى القطاعات الواعدة للنمو االقتصادي في اليمن نتيجة موقـع الـيمن               
 الوطني  وقد حرصت الحكومة اليمنية إثر تحقيق وحدة الوطن على تطوير االقتصاد          . الجغرافي

وربطه باالقتصاد الدولي وتنويع مصادر الدخل من خالل تنمية الصادرات واستغالل المزايـا             
ورغم أن تنفيـذ    . النسبية التي تتمتع بها البالد، وعلى رأسها الموقع االستراتيجي لميناء عدن          

المرحلة األولى من المشروع يمثل خطوة أساسية وهامة فـي سـبيل التـرويج لمزيـد مـن                  
ثمارات، إال أنه ينبغي بذل المزيد الستعادة دور ميناء عدن في ظل التنافس بين المناطق               االست

كما يجب تعزيز العالقة مع المناطق الحرة األخرى وخاصة تلـك           . الحرة المختلفة في المنطقة   
التي تقع في الدول المجاورة سعياً نحو التنسيق والتكامل بما يحقق ازدهار ونمو نشاط كافـة                

  . مناطق وبالذات في ضوء معطيات النظام العالمي الجديدهذه ال
  

وبما أن طبيعة اليمن الجغرافية والسكانية تهيئ مناخاً استثمارياً مناسباً إلقامة أنشطة اقتصادية             
متنوعة في المناطق المختلفة، وبناء على سياسات وخطط الدولة وبرامجهـا، ينبغـي إنـشاء               

بحيـث  وفق الفرص االستثمارية الواعدة فيهـا       ) ، المكال سقطرة، الحديدة (مناطق حرة أخرى    
تصبح اليمن مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والصناعة واالستثمار وأنشطة الترانزيت والتخزين           
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من جهة أخـرى،    . والشحن وبما يؤمن زيادة الناتج والدخل وخلق فرص للعمالة اليمنية          
فـي الـصناعات الـسمكية       وبالـذات    سبة لليمن تكنولوجيا منا وحاضنات  مناطق  نشاء  نبغي إ ي

  .ممكنة وغير مكلفةمثل هذه اآلليات خاصة بعد أن أصبحت  ،والزراعية والمعدنية
  

    متطلبات وشروط تحقيق النمو االقتصادي  2-1-1-2

  الحكومة والقطاع الخاصالشراكة بين   2-1-1-2-1

كومة وللقطاع الخاص في الحيـاة      يتالزم تحقيق أهداف الرؤية وبشكل وثيق مع دور جديد للح         
وتنبني إستراتيجية العمل المستقبلي على دور القطاع الخـاص كمحـرك للنمـو             . االقتصادية

االقتصادي وهو ما يتطلب رفع كفاءه استخدام الموارد وتعزيز التنافـسية وإشـراك وتمكـين               
مـشاريع البنيـة    القطاع الخاص المحلي واألجنبي من تنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلـك              

 .        وغيرها ) التملك/التشغيل/البناء(و) النقل/التشغيل/البناء(التحتية من خالل تطبيق أنظمة الـ

  
ويعد قيام الدولة باستكمال البنية التحتية وتطوير الوسائط المالية والمحافظة على معدل تضخم             

 شـروطاً ضـرورية     -والتي ليست أهدافاً لـذاتها    –منخفض وتحقيق استقرار سعر الصرف      
  . وأساسية لحركة االقتصاد والمجتمع ولتنمية االستثمارات ونمو وتوسع القطاع الخاص

  
    تحديث الجهاز اإلداري للدولة2-1-1-2-2

ولضمان أداء االقتصاد اليمني لوظائفه بسالسة وفعالية وخلق المناخ الجاذب لالستثمارات، ال            
ق القطاع الخاص وتقيد نشاطه مـن خـالل تحـديث         بد من تذليل الصعوبات التي تعيق انطال      

مهـام الجديـدة    الجهاز اإلداري للدولة وإعادة هيكلة قطاعاته ومؤسساته المختلفة بما يخـدم ال           
وال تحتاج هذه المهام زيادة رصيد القوانين والـنظم، وإنمـا           . تعزيز دورها التنظيمي  للدولة و 

ط اإلجراءات وتجفيف منابع الفساد ووضع      تبسيالعمل على مراجعتها وتطويرها باإلضافة إلى       
 عـن   التوجه التدريجي نحو الحكومة اإللكترونيـة     كما يعمل   . حد للتسيب واالختالل الوظيفي   

الدولـة  أجهزة  رفع األداء في مختلف     على  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     طريق  
ر قـانون الـسلطة      وخاصة بعـد صـدو     –ويجب العمل كذلك     .هاسهل تعامل المواطن مع   يو

 على تفويض السلطات إلى الوحدات اإلدارية في المحافظات والمـديريات ومنحهـا             -المحلية
  .الصالحيات الكافية إلدارة أمور المجتمعات المحلية
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ولذلك، فـإن   . كما يعتبر القضاء العادل والنزيه ضماناً لتحقيق أمن المواطن وأمان البالد           
رطاً مسبقاً لتعزيـز منـاخ االسـتثمار وإنعـاش النـشاط      المضي في إصالح القضاء يمثل ش  

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي اإلسراع     . االقتصادي في ظل حماية الحقوق والملكيات والتعاقدات      
في تنفيذ اإلصالحات القضائية الهادفة إلى تحسين أداء أعـضاء الـسلك القـضائي وتيـسير                

ألحكام من قبل أجهزة الـضبط وتوثيـق        إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا وتنفيذ ا       
  .السجل العقاري

  

    النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر2-1-1-2-3

شهدت فترة الخطة الخمسية األولى تحسناً ملموساً في أداء االقتصاد الوطني انعكس إيجاباً فـي               
% 5.5الي  عدد من المؤشرات االقتصادية، إال أن النمو المحقق خالل تلك الفترة والمقدر بحـو             

في المتوسط يعد غير كافياً لرفع مستوى المعيشة وتقليص البطالة وتوليد فرص عمـل منتجـة       
  .بالقدر الذي يضمن ديمومة النمو االقتصادي على المدى  البعيد

  
وتتوقف المعالجة الشاملة لهذه المسألة على اتباع استراتيجية مناسـبة تتـوخى تحقيـق نمـو                

التعليم (رص عمل وتوزيع عادل للدخل وزيادة اإلنفاق االجتماعي         اقتصادي مستديم مع توفير ف    
. وتحديد أولوياته والتوسع في مشاريع التخفيـف مـن الفقـر          ) والصحة والخدمات االجتماعية  

 والقضاء عليـه    2015تستهدف الرؤية اإلستراتيجية تخفيض فقر الغذاء إلى النصف في عام           و
  .2025بحلول عام % 10 كلية مع تحجيم الفقر األعلى إلى أقل من

  
 تأسيس شبكة لألمان االجتماعي بدعم من شـركائنا فـي           1995وقد بادرت الحكومة منذ عام      

التنمية لتشمل صندوق الرعاية االجتماعية وبرنامج األشغال العامة والـصندوق االجتمـاعي            
ريع للتنمية ومراكز تنمية المجتمع واألسر المنتجة وعدد غير قليـل مـن البـرامج والمـشا               

وضمن هذا اإلطار، فإن الرؤيـة اإلسـتراتيجية لـشبكة األمـان            . الحكومية وغير الحكومية  
االجتماعي تهدف في مجملها إلى خلق فرص عمل منتجة عن طريق تبني عدة اتجاهات، أولها               
وأهمها إيجاد قاعدة واسعة لالستثمارات الصغيرة لتمكين كافة الشرائح مـن إقامـة أعمالهـا               

وتسعى الشبكة أيضاً إلى االهتمام ببرامج المجتمع المحلـي         .  فرص عمل لها   الخاصة أو خلق  
ويمكن . والتي ترتكز على مشاركة المواطنين ومساهمتهم في إعداد وتنفيذ المشروعات المحلية          

تنمية المناطق المختلفة في     و فعالة لخلق فرص عمل منتجة     كآلية   حاضنات األعمال تقديم فكرة   
 كما أنه ال بد من التركيز على الفئات األكثر حرماناً بنـاء             .ها التفاضلية  حسب ميزات  اليمن كالً 
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على أسس ومعايير تضمن استفادة المحرومين والعدالة في التوزيع وفق خارطة توضـح              
  .  بؤر الفقر في المحافظات والمديريات

  
    حماية البيئة2-1-1-2-4

وتدرك الحكومة أن المحافظـة     . اطنينأصبحت قضايا البيئة مثار اهتمام الجميع مسؤولين ومو       
على البيئة  ليست قضية اليوم فقط بل إنها أكثر ارتباطاً بالمستقبل القريـب والبعيـد وتمـس                  

وإدراكاً للعالقة بين البيئة والتنمية، وألهمية اإلدارة البيئية الـسليمة          . مقدرات األجيال القادمة  
واالرتقاء بالعمل  ث والتطوير في هذا المجال      واالهتمام بالبح ينبغي العمل على تعزيز التوعية      

البيئي الرسمي واألهلي حيث تتلخص أولويات العمل البيئي في تعزيز إدارة المياه ومنع تلوث              
أحواض المياه، والحد من تدهور موارد األرض والموائل، وتنظيم إدارة المخلفات والتأثيرات            

، ودراسة تأثير تغير المناخ علـى عناصـر         الصناعية، وإدارة السواحل وتلوث البيئة البحرية     
  .البيئة والتصحر، باإلضافة إلى حماية المدرجات الزراعية والتنوع الحيوي في المحميات

  

قامـة المنـشآت    كما ال بد من دخول مجال صناعات البيئة واالهتمام بهذا القطاع الجديـد وإ             
إنتاج جة المياه المستعملة، وفي     لمعالالبسيطة  والمحطات الريفية    إعادة التدوير  صة في خصالمت

  .  حماية البيئةعلى ساعد تمنتجات 
  
    توجهات وأهداف الرؤية االستراتيجية في المجال االجتماعي2-1-2

تهدف التنمية البشرية إلى بناء اإلنسان واالرتقاء بمستواه معيشياً وفكرياً وثقافياً مـن خـالل               
ارات المتاحة لتمكين المجتمع وأفراده من مصدر       تكوين القدرات البشرية المنتجة وتوسيع الخي     

رزق يحقق الحياة الالئقة والكريمة، وإشراكهم في اتخاذ القـرارات الـسياسية واالقتـصادية              
واالجتماعية في ظل نظام يسوده األمن واالسـتقرار، وعدالـة اجتماعيـة تكفـل الحريـات                

ومـن  . اظ على مصادرها وتجديدها   والمساواة، وبيئة طبيعية تستغل استغالالً أمثل يضمن الحف       
هذا المنطلق، تنبثق التنمية البشرية في غاياتها وطموحاتها التي تجسدها الرؤية االسـتراتيجية             

  :في جانبها االجتماعي لتحقيق السياسات واألهداف المحددة اآلتية
  

    مجال السكان2-1-2-1

ابطة والتي تسهم مجتمعـة فـي       تتطلع الرؤية إلى إيجاد منظومة من الهياكل والسياسات المتر        
معالجة التحدي السكاني ومتغيراته في مختلف جوانب الحياة بهدف خفض معدل النمو السكاني             
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 مليون نسمة بحلـول     37والوصول بعدد السكان إلى حوالي      % 2.3الحالي تدريجياً إلى     
هها نحـو   كما تستهدف الرؤية السيطرة على عوامل الهجرة الداخلية وإعادة توجي         . 2025عام  

  %. 60مناطق النمو الساحلية بحيث ترتفع نسبة الحضر إلى حوالي 
  

ويمثل الطفل حلقة أساسية في عقد الحياة االجتماعية حيث تقع مسئوليته على األسرة والمجتمع              
ويتمثل الوضع الطبيعي في وجود الطفل في أحضان أسرة تحيطـه بالرعايـة والحنـان               . معاً

ه الثقة بالنفس، ثم في مجتمع يوفر له روافد تعليميـة وظـروف             وتحقق له إشباعه وتزرع في    
وتواجه الشباب تحديات كثيرة، ولذلك ال بد من العمل         . صحية مالئمة تدعم تنشئته االجتماعية    

على بلورة شخصية النشء والشباب ليكونوا أكثر قدرة على شق طـريقهم واالعتمـاد علـى                
أمـا المعـاقون    . ل تنمية قدراتهم وإمكانيـاتهم    أنفسهم ومساعدة أسرهم وبناء وطنهم من خال      

والمسنون والعجزة، وحتى نضمن االهتمام بهم وتخفيف شـظف العـيش وتجنيـبهم الفقـر               
والتهميش وتوفير الرعاية الالزمة لهم، فيجب المحافظة على عمق التكافل التزاماً بتعاليم ديننا             

ت االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها     الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة حتى في ظل التحوال       
  .المجتمع اليمني

  
وتركز الجهود كذلك على تقليص الفجوات القائمة بين الرجل والمرأة سـواء فـي التعلـيم أو               

إتاحة المزيد من الفرص للمرأة للمشاركة في كافة األنشطة السياسية واالقتـصادية     الصحة، أو   
 ونحـو تأكيـد     ل في تحمل عبء التنمية وقطف ثمارها،      واالجتماعية لتكون شريكاً كامالً للرج    

  . مع عدم إغفال واحترام االختالفات النوعية الثابتة شرعاً وقانونياً" النساء شقائق الرجال"مبدأ 
كما يستهدف التوجه زيادة مشاركة المرأة في كافة أوجه النـشاط االقتـصادي ورفـع نـسبة           

  .2025بحلول عام % 50 إلى %22.7إسهامها في القوى العاملة من حوالي 
  
    مجال الصحة2-1-2-2

أدى النمو السكاني الكبير إلى الضغط على اإلمكانيات المحدودة للقطاع الصحي وبالتالي تدني             
ويعاني القطاع أيضاً من وجـود      . مستوى الخدمات الصحية وانتشار بعض األمراض واألوبئة      

، ومن موارد مالية ال تفـي باحتياجـات         أنظمة إدارية غير مالئمة ال تنسجم مع روح العصر        
يعتبر االستثمار العام والخاص المدخل األولي واألساسي لتنمية الخدمات الـصحية           و. البرامج

بمختلف مستوياتها الوقائية واألولية والعالجية ولتحقيق التنمية االجتماعيـة وتهيئـة اإلنـسان             
  . لإلنتاج والعطاء والخلق واإلبداعالكتساب العلم والخبرات والمهارات الفنية التي تؤهله
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ويتحقق رفع المستوى الصحي للسكان من خالل تعمـيم وتحـسين الخـدمات الـصحية                
، مع التركيـز علـى   2025في عام   % 90وخاصة في الريف ورفع نسبة التغطية إلى حوالي         

الرعاية الصحية األولية والصحة اإلنجابية والتحصين ورفع الوعي الـصحي حتـى يتحقـق              
. 2025 على التوالي في عام      31 و 250 معدالت وفيات األمهات واألطفال الرضع إلى        خفض

كما تستهدف الرؤية إعالن اليمن خال من األوبئة واألمـراض الـسارية والمـستوطنة مثـل               
  . المالريا والبلهارسيا والسل والطفيليات المعوية

  

    مجال التعليم2-1-2-3

  محو األمية وتعليم الكبار

حقيق احتياجات وتطلعات المجتمع اليمني بالكامل إال بعد القضاء على األميـة مـن              ال يمكن ت  
خالل برامج تعليمية موجهة تسعى لتطوير حياة الفرد وتمكينه من ممارسة حقوقه وتعزيز ثقته              

وتركز الرؤية االستراتيجية وبشكل رئيسي علـى محاربـة         . وقدراته واحترامه للعمل المنتج   
  %. 10أقل من األمية لتنخفض إلى 

  

  تحقيق التعليم للجميع

رغم توسع التعليم في اليمن خالل العقود األخيرة باعتبار القاعدة التي انطلقـت منهـا، إال أن                 
مع وجود فجوات كبيرة بين الريف والحـضر        % 61.4معدالت االلتحاق في التعليم األساسي      

ل تعليم الفتاة تستهدف    وفي مجا %). 77.2،  %43.9(وبين اإلناث والذكور    %) 80،  38.1%(
الرؤية االستراتيجية تعميم وضمان تعليم الفتاة وخاصة في الريف وتقليص الفارق بين البنـين              

 من خالل   2025بحلول عام   % 95والبنات لتصل نسبة التحاق البنات في التعليم األساسي إلى          
ـ           ع الطاقـة االسـتيعابية     تطبيق مبدأ إلزامية التعليم األساسي والتوعية بأهمية تعليم الفتاة ورف

  . لمدارس البنات والحد من الفاقد
  

وتستهدف الرؤية االستراتيجية إدخال تحول جذري في أنظمة التعليم من حيث الهيكل والمنهج             
وتنطلق في ذلك مـن     . ليصبح قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية واحتياجات التنمية        

والتي تمكنت بعض البلدان من إنجاز خطوات كبيرة وحققت         نقطة البداية في مجال المعلوماتية      
وبما أن المدرسـة تمثـل      . مستويات متقدمة هيأ لها تدريجياً التعاطي مع مقومات المعلوماتية        

المدخل السليم لعصر المعلوماتية، وفي حين تمكنت الدول المتقدمة من توفير جهاز كمبيـوتر              
يمن الذي يستهدف القضاء على األمية وتعميم التعلـيم  لكل تلميذ في المدرسة، فإنه وفي حالة ال  
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األساسي خالل ربع القرن القادم، يصبح السعي للمحاكاة أمراً غير منطقي إلى جانب أنه               
ولمواكبة العصر في ضوء اإلمكانيات المتاحة يمكن إنشاء مدارس         . قد يكون غير قابل للتحقيق    

  .  ميذ النابهين وتوفر التعليم والتدريب الالزم لهملتكنولوجيا المعلومات تعمل على استقطاب التال
    
    توجهات وأهداف الرؤية االستراتيجية في مجال العلم والتكنولوجيا 2-1-3

تطـوير  وإعادة هيكلـة    والتي تحتاج إلى    منظومة العلم والتكنولوجيا    تتوفر في اليمن أساسيات     
كمـا  . وجيه نظام التعليم والتدريب نحوهـا بنيتها وإيجاد اإلطار القانوني والتشريعي المالئم وت 

أساس التنمية الحقيقيـة    يمثل  الذي  وتتحول إلى نظام وطني لالبتكار      عزيز ل دعم وت إلى  تحتاج  
 وزيادة معدالت نموه، وخلق فرص العمل المنتجـة فيـه،           ،لالقتصاد اليمني من حيث تنويعه    

هدف الرؤية اإلستراتيجية تحويـل     تست و .ه االقتصاد العالمي الجديد المبني على المعرفة      ولوجو
  :وفق المنظور التاليلالبتكار المنظومة العلمية والتكنولوجية اليمنية إلى نظام وطني أوليات 

  
  م والتكنولوجياووضع استراتيجية وطنية للعل  2-1-3-1

إلـى نظـام وطنـي      حاليـة   تضمن هذه اإلستراتيجية تحويل المنظومة العلمية والتكنولوجية ال       
تفعيل العالقات بين التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، وفعاليات اإلنتـاج          من خالل   ر  لالبتكا

مثل  اجاتتيحات واال يبشكل يتناسق مع اإلمكان   و ،والخدمات، والنشاطات العلمية والتكنولوجية   
هـذه اإلسـتراتيجية خـالل      مكن إعـداد    وي. الصيانة والتقييس والمعايرة والتسويق الخارجي    

التنسيق وتنفيـذ االسـتراتيجية    جهاز يقوم ب  وإنشاء  منظومة  ليلة القادمة ليتم هيكلة ال    لقالسنوات ا 
  .ومتابعة تطورها

  
  والتدريبالتعليم   2-1-3-2

  التعليم والتدريب المهني والفني

يفرض ارتفاع كل من البطالة ومعدل نمو السكان والهجرة الداخلية إعطـاء أهميـة خاصـة                
وتحتاج زيادة أعداد طالب    . لفني وتوسيع قاعدته وتطوير مجاالته    للنهوض بالتعليم والتدريب ا   

هذا التعليم توجيه نسبة مئوية من مخرجات مرحلة التعليم األساسي والتعلـيم الثـانوي نحـو                
التدريب المهني والتعليم الفني وكليات المجتمع، مع التأكيد على تكامل ومرونة قنوات وروافد             

 طالب وترتفـع    120,000) بعد التعليم األساسي  (تدريب المهني   التعليم بحيث تستقبل معاهد ال    
  .2025 طالب وطالبة في عام 105,000الطاقة االستيعابية للمعاهد الفنية وكليات المجتمع إلى 

  



ستراتيجية لليمنالرؤية اال: الفصل الثاني
 

54 
 
 

ويهدف هذا النوع من التعليم والتدريب إلى إعداد القوى العاملة المؤهلـة فنيـاً وتقنيـاً                 
ة وإيجاد التوازن بينها وبين حاجـات النمـو االقتـصادي           للمساهمة في تحقيق التنمية الشامل    

االعتناء بالمؤسـسات  والقطاعات الواعدة التي تركز عليها الرؤية االستراتيجية، باإلضافة إلى         
علـى ابتكـارات    عتمـدة   بشتى الوسائل وخاصة تلك الم    شجيع قيامها   الصغيرة والمتوسطة وت  

  .جديدة
   

  التعليم الجامعي

 جامعـات   7 إلى   2000للتعليم الجامعي حيث وصل عدد الجامعات في عام         رغم النمو الكبير    
 ألف طالبـة    45 ألفاً منهم نحو     184 جامعات خاصة، وعدد الطالب المقيدين إلى        8حكومية و 

يمنياً، إال أن هذا التعليم يتـصف       % 80 عضواً منهم    3,200وعدد أعضاء هيئة التدريس إلى      
تطلب تطوير التعليم الجـامعي رفـع درجـة اسـتجابته           وي. بضعف البنية وبمحتواه التقليدي   

لمتطلبات المجتمع والتنمية ومواكبة التطور في مجاالت العلوم اإلنسانية والتطبيقية وتغيـرات            
  . العصر وتحدياته

  
يتحـول فيهـا    بحيـث   ربط التعليم العالي بالمجتمع     تصبو الرؤية االستراتيجية إلى ضمان      و 

ويمكن تحقيق ذلـك مـن خـالل تبنـي          . فرص عمل ل  مولد عمل إلى باحث عن   الخريج من   
تقدم ومحدودة   اًأعدادمتفوقين تستوعب   معاهد جامعية لل  نشاء  إ) أ (مثلمن اإلجراءات   مجموعة  

عم تد و ،اختصاصات علمية وتكنولوجية بمستوى يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين         
نـشاء  إ) ج(في مجاالت العلم والتكنولوجيا؛     زيادة نسبة الطالب    ) ب(النظام اليمني لالبتكار؛    

معاهد التعليم والتـدريب المهنـي      حاضنات األعمال في    و حاضنات التكنولوجيا في الجامعات   
  .كليات المجتمعفي والتقني و

  
 البحث والتطوير  2-1-3-3

في اليمن والتي تنتشر في بعض المراكز والمؤسـسات         البحث والتطوير   تتوفر أسس وأوليات    
ال يزال  وأغلبها  ،  فعاليةوالحجم  ط وال االنشمن حيث   المؤسسات   تلك   نشاطويتفاوت   .معاتوالجا

زيـادة عـددها    إلى  االستراتيجية  الرؤية  تطلع  وت .كي يكون فاعالً  طوير  في بداياته ويحتاج للت   
وربطهـا بقطاعـات    وتعزيز التنسيق فيما بينهـا        دورها دعمها وتفعيل نفاق عليها و  وزيادة اإل 
فـي   الوطني لالبتكار و   لنظاماحتى تصبح من المركبات الفاعلة في       المختلفة  الخدمات  اإلنتاج و 
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فـي  العلمية  لبحوث  ، باإلضافة إلى تشجيع إجراء الدراسات وا      اقتصاد مبني على المعرفة    
  .علمية العليادرجات الالللحصول على بما في ذلك جامعات ال
  

 نتـائج ة على   عتمدصغيرة والمتوسطة الم  دعم صناديق االستثمار في الصناعات ال     ويمكن كذلك   
 البحـث   لتمويل تطبيق نتـائج   صناديق وبنوك لرأس المال المخاطر      نشاء  البحث والتطوير، وإ  

حاضنات األعمال وحاضنات التكنولوجيا    وتعتبر  . الصناعة والزراعة والخدمات  في  والتطوير  
 إلنتاجيـة والخدميـة   القطاعـات ا  عبر  يجب أن تنشأ في مختلف مناطق اليمن و       آليات عملية   

  .المختلفة
  
 نقل التكنولوجيا وتوطينها  2-1-3-4

مؤسـسات البحـث    نـشاء   وإ تنشيط التنمية العلمية والتكنولوجية المرتبطة باالقتـصاد      يعمل  
افـة  وينبغي االهتمـام بك   . ستيعاب التكنولوجيا المناسبة  وطنية ال القدرة ال على توفير   والتطوير  

إستراتيجية مع الشركات المالكـة     ة  شراكعقد  تدريب عليها، أو ب   لاطرق نقل التكنولوجيا سواء ب    
المشاريع المشتركة، أو بتشجيع االستثمار األجنبي المباشـر وخاصـة فـي            من خالل   لها، أو   
التفـاوض  علـى   القدرة  ، إلى جانب تعزيز     زراعيةالطبيعية أو   ال تصنيع المواد األولية     مجال

 والهندسة العكسية وغيرها من اآلليات    " تطوير المنتج "تبر  كما يع . والتعاقد على نقل التكنولوجيا   
  .لتحقيق أهداف نقل التكنولوجيا وتوطينهارئيسية وسائل 

  
 الخدمات العلمية والتكنولوجية  2-1-3-5

 مواتيةبيئة  تلبي متطلبات الرؤية االستراتيجية، تهيئة      توفير خدمات علمية وتكنولوجية     يتطلب  
 في مختلف المجاالت الـصناعية والزراعيـة والعلميـة          هاوشبكاتتوفر المعلومات   تتمثل في   

نشر المعرفة بـالطرق الحديثـة والـسريعة كـالتلفزيون          في وسائل   و،  والتكنولوجية والثقافية 
فـي   أجهزتها   عم التقييس والمعايير وتفعيل دور    كما يتطلب د  . واإلنترنت واألقراص المدمجة  

العربي التعاون  يستحق   ،وأخيراً .محليةوالخدمات ال لمنتجات  باوثوقية  مالجودة وال مستوى  رفع  
مـن   وربط الشبكات اهتماماً خاصاً لما لـه         اإلقليمي والدولي في مجاالت العلم والتكنولوجيا     و

  .أهمية بالغة
    توجهات وأهداف الرؤية االستراتيجية في المجال الثقافي2-1-4

حضارات عريقة ومتميزة أبرزهـا     يتمتع اليمن برصيد ثقافي كبير ومتنوع استمد جذوره من          
سبأ ومعين وحمير، قبل أن يحقق امتزاجاً إيجابياً مع الدين اإلسالمي الحنيف الذي دخل اليمن               
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. برداً وسالماً في القرن السابع الميالدي حين أقبل اليمانيون قبائل وأفراداً عليـه ملبـين               
يره  إلى مناطق عديدة مـن       وظل هذا الرصيد يتنامى ويتجدد على مر العصور، بل وامتد تأث          

العالم عبر الهجرات القديمة والحديثة والتي عكست الهوية اليمنية األصيلة وتراثهـا الثقـافي              
  .والحضاري

  
ولعل من أبرز تجليات الثقافة اليمنية التمسك بالعقيدة اإلسالمية والوالء هللا وللرسـول وحـب               

 واإلقبال على العمل والتفاني فيـه       الوطن والتكافل والتراحم وإكرام الضيف ونصرة الضعيف      
وحب التجارة ونهل المعارف والبحث عن الجديد؛ ليتجسد عن ذلك كلـه االنفتـاح الفكـري                

  . والثقافي مع االحتفاظ بالهوية واألصالة والتميز
  

اختراقات ثقافيـة   إلى بناء وتطوير المؤسسات القادرة على تحقيق        وتهدف الرؤية االستراتيجية    
 من اهتمام على هامش التنمية إلى عنصر يحرك عملية التنمية، ومجـال لإلبـداع               تنقل الثقافة 

. واإلنتاج وجذب االستثمار وخلق فرص عمل، وبوابة من بوابات التواصل مع العالم المعاصر            
الموروث التاريخي والحضاري المتمثل في      الحفاظ على    وال يتعارض هذا التوجه بأي حال مع      

الهويـة  المعماري واألدبي واإلنتاج العلمي والفني، وال مـع التمـسك ب          التراث الثقافي واألثر    
 اليمنية وتأصيلها في نفوس وأذهان وسلوك األجيال الصاعدة بما تشمل من قيم الخيـر               الثقافية

  .والمحبة والتعاون والتسامح والعطاء والحرص على الوطن وحمايته
  
    البعد الثقافي للتنمية2-1-4-1

اف وغايات الرؤية في المجال الثقافي إعطاء اهتمام خاص بالبعد الثقـافي            ويتطلب تحقيق أهد  
ويجب أن تتعامـل    . للتنمية وتوطين هذه التنمية عن طريق إشراك المواطنين فيها ووعيهم بها          

التنمية مع المعتقدات الدينية والقيم الثقافية، وتسخر الموروث الثقـافي والمكتـسب والمـوارد              
كما يمكن استغالل تنوع    . سان إلى مشارك في إنتاج المعارف والخيرات      والطاقات لتحويل اإلن  

المناخ والتضاريس، وتعدد واختالف العادات والتقاليد والفنون وأنواع التراث المـادي وغيـر          
المادي لتنطلق منها في تحقيق إضافات وإبداعات جديدة، ولتصبح بذلك ثقافة تـدمج الـسكان               

الجديد بإبداع لصالح اإلنسان وتقدمه، وتكـرس مفهومـاً جديـداً           بالتنمية وتتعامل مع القديم و    
  .لألصالة يجعلها مرادفة لالبتكار، وتبث روح المثابرة والعمل ومكافأة اإلنتاج واالبتكار

  
. وبذلك تصبح الثقافة عنصراً الستدامة التنمية وترشيد الموارد الطبيعية والبشرية والمعنويـة           
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الثقافية جزء ال يتجزأ من الحرية السياسية وحرية الكلمـة          ترسيخ وتعميق الحرية    كما أن    
ومكون عضوي في مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، يهيئ مناخ الخلق واإلبـداع ويكفـل              

   .التفاعل اإليجابي مع العولمة وثورة المعلومات
  
    التنوع الثقافي واألدبي والفني2-1-4-2

 أرجاء البالد المختلفة لتطوير إسـهاماتها وإثـراء         يتم تعزيز التنوع الثقافي عن طريق تشجيع      
. المشترك الثقافي اليمني ضمن ثقافة عربية إسالمية تنفتح على التجـارب الثقافيـة األجنبيـة              

ويكون النهوض الثقافي اليمني رافداً لثقافة عربية إسالمية منفتحة على العالم ومتفاعلة معـه،              
ة من ناحية وتحقق التنوع الثقافي العالمي الخـالّق مـن           تمنع الهيمنة الثقافية المصاحبة للعولم    

   .ناحية أخرى
  

ويصبح التنوع في اليمن ثقافة للتسامح تستوعب وتسمو بتراث المجتمعـات المحليـة لتنـشئ               
مشتركاً جديداً يتقبل العيش مع اآلخر ويتضامن معه علـى أسـاس المـساواة ونبـذ العنـف         

لق الفتن وتحطيم عرى الوحدة الوطنية وروابط األخـوة         الفوارق التي من شأنها خ    واالستبداد و 
  . في إطار من الوالء المشترك هللا ومن ثم الوطن والوحدة

  
وفـي  . الحقوق والحريات من تفكير وإبداع وكتابة ونشر      ولضمان هذا التنوع ال بد من كفالة        

روايـة وقـصة    هذا الجانب، يجب إعطاء اهتمام لتشجيع اإلنتاج األدبي بأنواعه المختلفة من            
قصيرة ومسرح وسينما وفن تشكيلي وموسيقي وبحث علمي وإنتـاج معرفـي، إلـى جانـب         

  .مواصلة تشجيع الشعر بسبب أصالته في الحياة الثقافية منذ ما يقرب من ألفي سنة
  
    توسيع مفهوم اإلبداع2-1-4-3

جميـع جوانـب    ال يقتصر مفهوم اإلبداع على المجاالت األدبية والفنية فحسب، وإنما يـشمل             
الحياة وكافة مجاالت المعرفة بما يرسخ قيم اإلنتاج وعمق التفكيـر وحـسن إدارة المـوارد                

كما يشمل تطوير الصناعات الثقافية لرفع مستوى إنتاجها وتـوفير          . والمجتمعات وحب التغيير  
لذلك، يتوجب العمل على نشر المكتبات العامـة ابتـداء          . فرص عمل وخاصة صناعة الكتاب    

عاصمة وعواصم المحافظات وإقامة مكتبات مدرسية، وعقد مـسابقات ثقافيـة مدرسـية،             بال
واالهتمام بثقافة الطفل وتوفير كتب األطفال، والحث على تقديم برامج تلفزيونية وإذاعية عـن              

  .الكتب والقراءة وترميم الصلة بين المثقفين والتلفاز
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ن وتطوير قاعدة إنتاجها، وقبل ذلـك       ويتطلب ذلك تفعيل دور المسرح والسينما والتلفزيو       
كله تأسيس المسرح المدرسي لتعريف النشء بالمسرح وتنمية الذوق المسرحي والكشف عـن             

كما أن االهتمام بالحرف التقليدية وتطويرها يعد ضـرورة         . المواهب والقدرات للكتابة واألداء   
 تغيير الوعي نحوهـا،     للمحافظة على بنية البيت اليمني من حيث الوظائف والزخرفة وتجنب         

أو أجنبي وتدريب العاملين المحليين عليها      /وإدخال حرف جديدة يتوفر لمنتجاتها سوق محلي و       
  .وبخاصة النساء

  
لتقديم المواد الثقافية، وبخاصة ذات     ) األقراص الضوئية (وينبغي نشر استخدام وسائط االتصال      

ويمكن . ديدة التي ال تتوفر في السوق المحلي      الحجم الكبير والكلفة العالية، والمواد الثقافية الج      
استخدامها أيضاً إلبراز تنوع الموروث الثقافي اليمني واإلمكانيات الطبيعية والسياحية للـبالد            
المستوحاة من اآلثار وتنوع التضاريس والمناخ، ومن مكونات التراث الثقافي الملموس وغير            

  .يد والكلمة واللون والنغم والصورةالملموس المتمثلة في الحرف والعادات والتقال
  
    نقل العلم والتكنولوجيا2-1-4-4

ال يمكن للثقافة أن تتطور وتحقق ما تهدف إليه الرؤية من نهوض تنموي ما لم تعمل على نقل                  
المعرفة والتكنولوجيا، وبالذات من خالل تحقيق التعليم للجميع وتطوير التعليم العالي وتدريس            

يا وتحسين وسائلها واالهتمام بالبحث العلمي، ونـشر مراكـز المعلومـات،            العلوم والتكنولوج 
  .وإدخال تكنولوجيا االتصاالت، واالهتمام بالترجمة من وإلى اللغات األجنبية

  

    ثقافة الصيانة2-1-4-5

وتطبيقه كمنهج لترشيد استخدام الموارد والتعامل      " ثقافة الصيانة "ينبغي العمل على بث مفهوم      
النية وإبداع، ونشر الوعي بضرورة صيانة اآلالت واألدوات والمنجزات، والحفـاظ           معها بعق 

على الهوية الوطنية وعلى التراث المادي وغير المادي، وشحذ الهمم للبحث عن حلول مبتكرة              
القضاء على العادات والتقاليد السلبية كاإلسراف والبذخ وكل ما يـنجم           ويشمل ذلك   . لمشاكلنا

وال يخفـى كـذلك دور      . ماعية مستفزة مدمرة لموارد المجتمع وإمكانياتـه      عنه سلوكيات اجت  
كأسـاس لعالقـة    الثقافة في القضاء على ظاهرة الثأر وفرض سلطان القانون واالحتكام للشرع            

 .الفرد بالجماعة وبالدولة

    النظرة إلى المرأة2-1-4-6

والتي تمثـل   ة الدونية إلى المرأة     تشع إبداعات هذه الثقافة بمثل تعمل لتغيير النظرة االجتماعي        
جزءاً من الموروث الثقافي الخاطئ للمجتمع، لتنال المرأة بذلك مكانتها كشريك فاعل ومساوي             
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يعطي إشراك المرأة فـي اإلنتـاج       و. للرجل في الحقوق والواجبات وفق الشرع والقانون       
 توسع قاعدة اإلنتاج    الثقافي وتوسيع فرص تعليمها ودورها في بناء المجتمع مردودات سريعة         

  . واإلبداع، وتحسن الصحة والتعليم وتسهم إسهاماً فعاالً في تنظيم النمو السكاني
  
    مسألة القات2-1-4-7

وال يمكـن   . يدخل القات في صميم ثقافة المجتمع وتراثه حيث أصبح له ثقافة شـبه متكاملـة              
ت بجوانبها المختلفة حيث ال بـد أن  للثقافة خالل ربع القرن القادم أن تتجاهل مسألة هامة كالقا   

تطرحها وتثير حواراً مستمراً ومنفتحاً حول المضار الناشئة عـن تزايـد انتـشاره وآثـاره                
  . االجتماعية والصحية والبيئية، وبالتالي التفكير والبحث عن بدائل وحلول مقبولة

  
    تحقيق الصلة بين القطاعات2-1-4-8

صلة تفاعل وترابط العديد من القطاعات ذات العالقة بـالحرف          تعد الثقافة واإلنتاج الثقافي مح    
والبناء والزخرفة والفن التشكيلي والسياحة، وبالمسرح والمـدارس والجامعـات والتلفزيـون            

ويؤدي التنسيق والتعاون فيما بين هذه القطاعات إلى تطوير القاعدة اإلنتاجية وحفز            . واإلذاعة
فتطوير السياحة مثالً يتطلب    . والمنافسة في الداخل والخارج   اإلبداع للخلق والترويج والتسويق     

االتجاه نحو إحياء طرق القوافل القديمة مثل طريق البخور، وطرق الحرير، وطـرق الحـج               
  .وغيرها

ويستدعي تحقيق أهداف التنمية الثقافية إعادة النظر في دور المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها             
 النهوض الثقافي الذي تنشده الرؤيـة، باإلضـافة إلـى وضـع           لتتمكن من اإلسهام الفاعل في    

سياسات جديدة لتقديم حوافز لإلنتاج الثقافي تربط المكافأة باإلنتاج واإلبـداع وتحـث عليهـا               
كما أنه من الضرورة تشجيع مساهمة المجتمع المدني في اإلنتاج الثقـافي ورعايـة              . وترافقها

ار في المجال الثقافي ورصد جوائز تشجع اإلنتـاج         المبدعين وتشجيع القطاع الخاص لالستثم    
الثقافي، باإلضافة إلى استخدام المهرجانات لحشد المبدعين في كل حقل ثقافي أو فني ولتنشيط              

  .البيئة الثقافية
 
    توجهات وأهداف الرؤية االستراتيجية في المجال السياسي2-1-5

ز المكاسب والمنجزات التي حققتهـا      يتطلب نهوض اليمن الحضاري في المرحلة القادمة تعزي       
البالد والمضي قدماً بالنظام السياسي والتجربة الديموقراطية لالنطالق نحو مراحل أكثر تقدماً            

ومن أجـل ذلـك تـسعى    . وصوالً إلى تأسيس الدولة والمجتمع الديمقراطي الناضج والمستقر  
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يمن من وضع الديمقراطيـة     انتقال ال الرؤية االستراتيجية في الجانب السياسي إلى تحقيق         

 بحيث تـصبح التعدديـة الـسياسية والحزبيـة          الناشئة إلى الديمقراطية الناضجة والمستقرة    
والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان آليات المجتمع الراسخة والقوية فـي العمـل              

  . الديمقراطي وفي إدارة الحكم وتحقيق التطور السياسي للمجتمع ككل
  

هذه الرؤية من الثوابت والمسلمات التي أجمعت عليها مبادئ وبرامج كافة األحـزاب             وتنطلق  
 :والقوى السياسية في الساحة اليمنية والمتمثلة في اآلتي

 .االلتزام بالعقيدة اإلسالمية باعتبارها المرتكز الرئيسي لكل قواعد السلوك •

 .   كتوبرالتمسك بالنظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأ •

 .   حماية الوحدة اليمنية أرضاً وإنساناً وتعميق الوحدة الوطنية •

 . تأسيس الدولة اليمنية الحديثة على أساس ديمقراطي وااللتزام بها •

  
ومن أجل تحقيق األهداف الكبرى للمجتمع في المجال الـسياسي يجـب أن ترتكـز الرؤيـة                 

 :لرئيسية اآلتيةاالستراتيجية في العمل المستقبلي على المحاور ا

  
   تعزيز الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية 2-1-5-1

ينبني هذا المحور على تعزيز النهج الديموقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية أسلوباً             
ويترتب على هذا النهج ترسـيخ      . للحكم وعلى الممارسة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة      

توري في االنتخاب وحق الترشيح وحق تأسيس واالنضمام للجمعيـات والنقابـات            الحق الدس 
واألحزاب والتنظيمات السياسية، والتطبيق السليم للقوانين ذات العالقة باألحزاب واالنتخابـات           
وتوفير فرص متكافئة لألحزاب والتنظيمات السياسية في كافة المجاالت بما يمكنها مـن أداء              

جتماعي والثقافي في المجتمع وفي تمثيل وتفعيل دور المعارضة البنـاءة           دورها السياسي واال  
ويتعزز هذا االتجاه مع المراجعـة      . والمسئولة كضمان الستمرار وتطور المسار الديمقراطي     

والتطوير المستمر لنظم وأساليب إدارة العملية االنتخابية وصوالً إلى نظام  انتخابي متطـور              
  .كة شعبية ويواكب التطورات والمستجدات ويجسد االختيار الحرومتكامل يؤمن أفضل مشار

  

من ناحية أخرى، باتت مشاركة المرأة في العمل السياسي عـامالً هامـاً للتـسريع بالتنميـة                 
وبالتالي يجب أن تتركز الجهود في المرحلة القادمة من أجل العمل علـى             . السياسية وتطورها 

مرأة ومساهمتها في الحياة العامـة والمجتمـع وتوليهـا          تهيئة المناخ المناسب لتعزيز دور ال     
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المراكز والمناصب القيادية من خالل تشجيعها وتمكينها مـن ممارسـة كافـة حقوقهـا                
  . القانونية واالجتماعية والسياسية المكفولة دستورياً وفي مقدمتها حق الترشيح واالنتخاب

  
    الحريات العامة وحقوق اإلنسان2-1-5-2

م الدولة والتزامها بالحريات العامة وحقوق اإلنسان مقياساً أساسياً يعكس درجـة            أصبح احترا 
لذلك، فإن من األساسيات اسـتكمال إصـدار القـوانين          . نضج النظام السياسي وتطور البالد    

والتشريعات التي تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة وتقديم التسهيالت الكفيلة بتمكيـنهم      
  .مارستها والحصول على االحتياجات التي تترتب على حق المواطنةمن التمتع بها وم

  

   والشفافيةجيدةاإلدارة ال  2-1-5-3

تقع على الدولة ضغوطاً للقيام بإدارة الحكم بكفاءة أعلى وبتكلفة أقل من خالل جهـاز إداري                
 صغير ال مركزي وابتكاري، إلى جانب ضرورة توفير ظروف المنافسة والشعور بالمسئولية           

أصبحت شفافية اإلدارة ومحاربة الفـساد مـن        وقد  . والذي يجب أن يصاحبه عنصر المساءلة     
ـ و. ومن مستلزمات التنمية االقتصادية واالجتماعيـة     جيد  ضرورات الحكم ال   اسـتخدام  ساعد  ي

خاصة اإلدارة باألهداف واإلدارة اإلستراتيجية واسـتعمال       - التكنولوجيات الحديثة في اإلدارة   
وصول إلى ما يسمى بالحكومة اإللكترونيـة       في ال  -معلومات في التطوير اإلداري   تكنولوجيا ال 

  .شفافيتهارفع كفاءة اإلدارة وتعزيز التي تساعد على 
  
    الالمركزية والسلطة المحلية2-1-5-4

في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية، ولـضمان             
نحها القانون للمواطن في انتخاب ممثليه في المجالس المحلية وتفعيل دور هذه            الحقوق التي يم  

المجالس في المستقبل، ووفقاً للصالحيات الواردة في قانون السلطة المحلية في عملية التخطيط             
والتنفيذ للمشروعات والبرامج على مستوى المحليات، فـإن ذلـك يفتـرض تطبيـق مبـدأ                

الية والتي جاءت لتفعيل دور المواطنين وتوسيع مشاركتهم في عملية          الالمركزية اإلدارية والم  
  . التنمية، والذي يمثل أداة استقرار للسكان في مناطقهم وتوضيح عالقتهم بالدولة في المركز
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    المجتمع المدني2-1-5-5 

علـى  ال يقوم النظام الديمقراطي على التعددية السياسية والحزبية فقط، وإنما يرتكـز أيـضاً               
وينبغي لتعزيز عالقة التكامل بين الدولة والمجتمع المدني تـشجيع          . مؤسسات المجتمع المدني  

تنظيم المجتمع لنفسه من خالل إنشاء المنظمات والمؤسسات المهنيـة والنقابيـة واالتحـادات              
والمنظمات الجماهيرية وغيرها، وتفعيل دورها في مختلف المجـاالت الـسياسية والثقافيـة             

ويعمل تطوير التشريعات وتوفير الظـروف والمقومـات الكفيلـة          . اعية واالقتصادية واالجتم
بضمان استقالل هذه المؤسسات على رفع مساهمة هذه المؤسسات في تنمية المجتمـع وفـي               

 .تعميق  الممارسة الديمقراطية وخلق المجتمع اليمني الديمقراطي والمتطور

  
 ة السياسية   الوعي السياسي وتقاليد الممارس2-1-5-6

يمثل نشر الوعي الدستوري والحقوقي والقانوني في المجتمع شرطاً الزماً يمكّن المواطن من              
وينتج عن وعي المواطن ترسيخ الـسلوك والتقاليـد         . معرفة حقوقه واالضطالع بمسؤولياته   

الديمقراطية في إطار مؤسسات الحكم وكذلك داخل األحزاب والتنظيمات السياسية وفي إطـار             
كمـا أن تـوفير     . لجمعيات والنقابات والمنظمات وغيرها من مؤسسات المجتمـع المـدني         ا

المعلومات والبيانات تدعم قدرة المجتمع على القيام بواجب الرقابـة علـى تنفيـذ القـوانين                
وينبغي االنتباه إلى أن خلق مستوى عال من الوعي يتطلب تنشئة األجيال علـى              . والتشريعات

  . وغرس قيمه وممارساته فيهم وتطعيم مناهج التعليم بهامفاهيم الديمقراطية
  
    السياسة الخارجية2-1-5-7

أصبح استقرار البلدان وتطورها السياسي وتقدمها االقتصادي في عصر العولمـة والتكـتالت             
االقتصادية يرتبط بقدرتها على خلق تفاعل إيجابي مع محيطها اإلقليمي والدولي وفق قواعـد              

بل، بات المبدأ األساسي هو استخدام السياسة الخارجية        . لح االقتصادية المتبادلة  المنافع والمصا 
كأداة ووسيلة هامة لخدمة القضايا االقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية والبحث عـن أسـواق              

ومن هذا المنطلق يجـب أن توجـه الـسياسة الخارجيـة لتحقيـق              . جديدة وتنمية الصادرات  
ياسي والتقدم االقتصادي للبالد، وتفعيـل دور الـيمن فـي التكـتالت             االستقرار والتطور الس  

االقتصادية اإلقليمية والعمل على إحياء العمل العربي المشترك على قاعدة التضامن و التعاون             
والتكامل، واالهتمام بتعزيز العالقات بالدول المجاورة وعلى وجه الخـصوص دول مجلـس             

 األفريقي، باإلضافة إلى تطـوير عالقـة الـيمن بكافـة            التعاون الخليجي ودول منطقة القرن    
  .       المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالقضايا اإلنسانية وحقوق اإلنسان


