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  تصدير
  

 ،  انطالقة جديدة     2010-2006تمثل خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر          

في مسار التطور والتنمية صوب تحقيق الحياة الكريمة والمنتجة لكل أفراد المجتمع اليمني، وتعزيـز               

 األهداف التنمويـة بعيـدة      قحقيمكانة االقتصاد الوطني على الصعيد اإلقليمي،  والمضي قدماً نحو ت          

كما مثلت مرحلة إعداد الخطة محطة هامة تمت من خاللها مراجعة وتقييم السياسات والبرامج . المدى

القائمة، وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف في بنية االقتـصاد الـوطني، واسـتخالص الـدروس،                

  . الوطنيواستشراف اآلفاق التنموية وفرص النمو المستقبلية لالقتصاد 

  

وتستند وثيقة خطة التنمية الثالثة في األساس إلى المنطلقات واألسس المرجعية المتمثلة في الرؤية 

، والخطط الخمسية األولى والثانية 2015 وأهداف التنمية األلفية 2025اإلستراتيجية لليمن 

لمالي واإلداري وإستراتيجية التخفيف من الفقر، باإلضافة إلى برنامج اإلصالح االقتصادي وا

وبناء على ذلك، تبلورت التوجهات العامة للخطة في محورين . واألجندة الوطنية لإلصالحات

  :رئيسيين، هما

 يركز على حفز النمو االقتصادي في كل القطاعات االقتصادية وإطالق طاقات النمو في : األول

ع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي القطاعات الواعدة، وتعزيز مناخ االستثمار، وحشد إمكانات القطا

  . متنام، مستفيدين من الميزات النسبية والموارد الطبيعية المتاحة والكامنة لالقتصاد الوطني

 عبر رؤية شاملة آلليات ة يستهدف الحد من الفقر وتحرير الفئات الفقيرة من العوز والحاج:الثاني

  . اقتصادية واجتماعية هيكليةوسبل معالجة الفقر والتخفيف من آثاره باعتباره ظاهرة 

لقد استهدفت خطة التنمية الثالثة للتنمية، وفي إطار من الواقعية والطموح، تحقيق معدل نمو اقتصادي 

سنوياً، والذي يعني مضاعفة متوسط دخل الفرد خالل السنوات العشر % 7.1يبلغ في المتوسط 

  :سس والمقومات تشمل ما يليويعتمد هذا الهدف الطموح للنمو على عدد من األ. القادمة

تجسيد رؤية القيادة السياسية وتوجهات الحكومة في تنفيذ األجندة الوطنية لإلصالحات والتي  •

تركز على مواصلة مسيرة البناء المؤسسي ألجهزة الدولة المختلفة وتعزيز الالمركزية وتوسيع 

، االستمرار في وتيرة كما تشمل في الوقت نفسه. المشاركة الشعبية في التنمية المحلية

اإلصالحات االقتصادية وإعادة هيكلة االقتصاد لتحسين البيئة االستثمارية للقطاع الخاص المحلي 

  . والخارجي

تأهيل االقتصاد الوطني لالندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في  •

خليجية والهادفة إلى جعل اليمن عمقاً ضوء الرؤية اإلستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية وال

إضافياً وامتداداً لقاعدة النهضة االقتصادية والتنموية في المنطقة، وتحقيق التكامل االقتصادي 
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 .  بأبعاده المختلفة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي باالقتصاد الوطني

ستراتيجيات االمؤسساته للمساهمة في وضع شراكة مع تحفيز أنشطة القطاع الخاص وبناء  •

تفعيل األطر المؤسسية الحكومية االقتصادية، باإلضافة إلى والسياسات والخطط والبرامج 

 في الجهود الرامية إلى التكامل واالندماج االقتصادي الثنائي وإشراكهالداعمة للقطاع الخاص 

 .واإلقليمي والدولي

  

  . فعالً إنها خطة وإنها خطوة

وأهداف ومؤشرات وسياسات و برامج ، وبما تستند إليـه مـن قياسـات           بما تحتويه من غايات      فهي خطة 

وتنبؤات وإسقاطات على مستوى االقتصاد الكلي والتنمية القطاعيـة بجوانبهـا االقتـصادية واالجتماعيـة               

وقد اعتمدت الخطة في إعدادها منهج التخطيط التأشيري الذي يركز في المقام األول على رسـم                . والثقافية

 علـى   تريضة للسياسات العامة واألدوات والحوافز، في حين تظل برمجة واختيار المشروعا          الخطوط الع 

وبالتالي، فإن الخطة تمثل وثيقة ديناميكية متجـددة ومـستجيبة للمتغيـرات            . البرنامج االستثماري السنوي  

لعمـل  كما تشكل الخطة قفزة نوعية في منهجية وأسـاليب ا         . والمستجدات التي هي سمة عصرنا الحاضر     

التنموي لمؤسسات الدولة المختلفة، من خالل استيعابها لكافة اإلستراتيجيات والخطـط القطاعيـة وبـرامج          

اإلصالحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية وتحديث الخدمة المدنية وتطوير السلطة القـضائية             

  . وتعزيز الالمركزية المالية واإلدارية

  

سلسلة من الخطوات والحلقات المتصلة للوصول إلى الغاية المنشودة في الرؤية            في إطار    وهي خطوة 

، والمتمثلة في انتقال اليمن إلى مجموعة الدول متوسطة التنميـة البـشرية             2025اإلستراتيجية لليمن   

بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي، باإلضافة إلى تحقيـق أهـداف التنميـة               

 والتي أقرتها األسرة الدولية في مؤتمر قمة األلفية العـالمي فـي سـبتمبر               2015ول عام   األلفية بحل 

2000 .  

  .وفقنا اهللا جميعاً لما فيه خير هذا الوطن وأهله

  عبدالقادر عبد الرحمن باجمال

  

      رئيس مجلس الوزراء
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  مقدمة الخطة

  

 فـي   2010-2006لثة للتخفيف من الفقر     يأتي إعداد وتنفيذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثا       

ظل متغيرات هامة على المستوى المحلي ، فالخطة هذه تمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم السياسات               

القائمة واستخالص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بنية االقتصاد الـوطني              

ها وتبيان الفرص المتاحة لحسن استغاللها بما       وتحديد التحديات والمعوقات لمعالجتها والعمل على حل      

  . يعود بالنفع على الوطن والمواطن

  

، 2004لـسنة   ) 185(لقد بدأ العمل في إعداد خطة التنمية الثالثة منذ صدور القرار الجمهوري رقم              

جيـة  بشأن تشكيل اللجنة العليا إلعداد الخطة الخمسية الثالثة، والذي أكد على أهمية االلتـزام بالمنه              

العلمية وتجسيد مبدأ الشراكة في كافة مراحل ومستويات إعداد الخطة، لضمان المساهمة الفاعلة لكل              

  .شركاء التنمية في المراحل التالية لتنفيذ الخطة ومتابعتها وتقييمها

وفي ضوء هذه التوجيهات حرصت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ضمان التنسيق والتـشاور              

 الوزارات واألجهزة الحكومية المركزية وأجهزة السلطة المحلية، ومع شركاء التنميـة            المستمرين مع 

من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين خالل كافة مراحل إعداد الخطة، وفي مختلف مكونات 

الخطة من أهداف وسياسات عامة، وخطط قطاعية وخطط التنمية المحلية وذلك لتجسيد مبدأ الشراكة              

وتم لهذا الغرض عقد العديد من الفعاليات واللقاءات التشاورية في أمانة العاصـمة وفـي               .. عبيةالش

المحافظات وبمشاركة ملموسة من أعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلي السلطة المحلية والتنفيذية 

  .ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
  

 مثلت  2005-2001انية للتنمية االقتصادية واالجتماعية     وما من شك أن فترة تنفيذ الخطة الخمسية الث        

تحديا كبيرا للجهود التنموية في ظل األحداث والمتغيرات اإلقليميـة والدوليـة، فـرغم التطـورات                

اإليجابية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، إال أن االنعكاسات السلبية للعوامل 

افرت مع التحديات الداخلية أدت إلى تدني معدالت النمو القطاعية، ومـن ثـم              الخارجية، والتي تض  

خالل % 4.1فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي متوسط نمو . معدل النمو االقتصادي بشكل عام

، بينما بلغ متوسط نمـو النـاتج المحلـي    %)5.6(، وهو دون ما تم استهدافه    )2005-2001(الفترة  

وقد انعكـس هـذا     .  نقطة 2.7، والذي يقل أيضاً عن المستهدف بمقدار        %5.3 النفطي   اإلجمالي غير 

الوضع على جهود الحكومة في الحد من البطالة وفي توليد فرص عمل جديـدة، وعلـى إمكانيـات                   

كما ساهمت تلك األسباب والعوامل إلى تراجع األهمية النسبية الستثمارات القطاع           . التخفيف من الفقر  

محلي واألجنبي مقارنة بما كان متوقعاً، حيث استهدفت الخطة إعطاء القطاع الخاص دورا             الخاص ال 
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إال أن الظروف لم تساهم     . رائدا وأساسيا في تحريك عجلة النشاط االقتصادي في القطاعات المختلفة         

 في إيجاد البيئة االستثمارية المواتية  للقطاع الخاص وتمكينه مـن لعـب دور الريـادة فـي النمـو               

االقتصادي، لكم لم تساعد في جذب استثمارات خارجية مباشرة مما سبب اإلخفاق في تحقيق معدالت               

  .النمو المنشودة في الخطة

  

وفي ضوء التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها بالدنا خالل فترة تنفيذ الخطـة الخمـسية               

قت في مجـال اإلصـالحات الماليـة        ، يمكن القول أن خطوات هامة قد تحق       )م2005-2001(الثانية  

والنقدية والتجارية وفي إعادة هيكلة االقتصاد بما يعزز االستقرار المالي والنقدي والحد نـسبياً مـن                

الضغوط التضخمية وتحقيق فوائض في الموازين الداخلية والخارجية وتعزيـز انـدماج االقتـصاد              

حقيق تقدماً ملموساً في مجال تطوير البنية التحتية كما تم ت  . الوطني في االقتصاديات اإلقليمية والدولية    

. من طرقات ومياه وصرف صحي واتصاالت رغم حجم الطلب المتزايد وخاصة في قطاع الطاقـة              

وعلى نفس المستوى تحسنت مؤشرات التنمية البشرية في مستويات التعليم وأنواعه وخاصـة تعلـيم               

حماية والرعاية االجتماعية وبرامج شـبكة األمـان        الفتاة وفي الخدمات الصحية، وفي توسيع مظلة ال       

االجتماعي،  رغم الحاجة إلى معالجة فجوة النوع االجتماعي والتباين بين الريف والحضر في تلـك                

ومن جانب آخر، اتخذت إجراءات في مجال البناء المؤسسي واإلصالح اإلداري وتعزيز            .  القطاعات

ستقرار، واالستمرار في دعـم الالمركزيـة وتعزيـز دور          دور السلطة القضائية وتحقيق األمن واال     

السلطة المحلية في إدارة شؤون المجتمعات المحلية في المجال االقتصادي واالجتماعي لإلسهام فـي              

  .تنمية الموارد المتاحة وتخصيصها للمشروعات اإلنمائية وفقاً لألولويات التنموية

  

 ما يزال يواجه تحديات وصعوبات جمة، يأتي في ورغم كل تلك الجهود إال أن االقتصاد الوطني

مقدمتها استمرار نمو السكان بمعدل عال يعيش معظمهم في المناطق الريفية والمتباعدة األطراف، 

وشحة الموارد المائية وخطر استنزافها باإلضافة إلى ) رغم االنخفاض النسبي أثناء الخطة الثانية(

الت البطالة، باإلضافة إلى استمرار مظاهر القصور والضعف في تزايد نمو القوى العاملة وتزايد معد

أداء الجهاز اإلداري والسلطة القضائية وفي فاعلية مكافحة الفساد ومحدودية المساءلة والشفافية، 

  . فضال عن تدني مستوى الخدمات العامة وعدم كفايتها

  

-2006ماعية الثالثة للتخفيف من الفقر واستيعابا للدروس والعبر، فإن خطة التنمية االقتصادية واالجت

 تحمل في طياتها رسالة هامة تجسد رؤية القيادة السياسية وبرامج وتوجهات الحكومة في تنفيذ 2010

األجندة الوطنية لإلصالحات لتحسين البيئة االستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي 

النسبية لالقتصاد الوطني، وتمتين العالقات مع دول لتحفيز النمو االقتصادي واستغالل الميزات 

  . الجوار وتعزيز ثقة المجتمع الدولي باالقتصاد الوطني
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سنويا خالل  % 7.1وتجسيداً لذلك، فإن الخطة تستهدف بديالً طموحاً للنمو االقتصادي يبلغ بالمتوسط 

اسات واالجراءات في مجال إن ذلك الهدف يتطلب تحقيقه تنفيذ حزمة من السي. 2010-2006الفترة 

االصالحات المؤسسية واالقتصادية باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع اإلنمائية في 

عدد من القطاعات وذلك بهدف تحسين مقومات البيئة االستثمارية وتعزيز التنافسية وإعطاء مساحة 

م بالدور المناط به في تحريك عجلة النشاط  تنموية وفاعلة معه للقياشراكةأوسع للقطاع الخاص وبناء 

  : االقتصادي وتحفيز النمو، وتشمل تلك السياسات والبرامج ما يلي

o  تحسين منظومة الحكم الجيد من خالل تعزيز الفصل بين السلطات وتطوير السلطة

القضائية وتعزيز استقالليتها وإصالح وتحديث اإلدارة الحكومية وتطوير سياسات 

حة الفساد وتعزيز الحريات وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز الالمركزية وآليات مكاف

  .وتفعيل دور السلطة المحلية

  

o نفاقاإل ترشيد اإلنفاق العام لصالح  زيادة :تحسين إدارة االقتصاد الوطني من خالل 

 في الموازنة  الخدمات االجتماعية األساسيةنصيبوالرأسمالي، ورفع  االستثماري

بما يكفل النظام الضريبي  اإليرادات غير النفطية  وتعبئة  وتطوير العامة  وتنمية

، وإصالح الحفاظ على االستقرار النقديباإلضافة إلى . العدالة وكفاءة التحصيل

وتعزيز  دور الوساطة المالية القطاع المصرفي وإنشاء سوق األوراق المالية لتعزيز

 وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات استقاللية البنك المركزي وتفعيل دوره الرقابي،

 .والصادرات الوطنية واستكمال إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية

  

o تنمية القطاع الزراعي وتحقيق:  وذلك عبرتنمية القطاعات االقتصادية الواعدة 

 التحويلية واالستخراجية وتنشيطالصناعات وتنمية االستغالل األمثل للثروة السمكية 

 .  وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغرالسياحةقطاع 

  

o  وطني قتصاد الاالإقامة بنية تحتية متطورة تلبى متطلبات إحداث نقلة نوعية في

 والتوسع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائيةإتباع سياسة مائية وبيئية سليمة و: وذلك عبر

يلبي احتياجات ما بالنقل من طرقات وموانئ ومطارات تطوير شبكة في التغطية، و

بناء  نحوالمعلومات تقنية التصاالت وا النمو االقتصادي، واالستمرار في تطوير

  . االقتصاد المعرفي

  

o   في التعليم والصحة وتمكين المـرأة فـي الحيـاة الـسياسية             توفير فرص متكافئة 

تعزيـز  واالقتصادية واالجتماعية وتوسيع مظلة الحماية االجتماعيـة للمـواطنين و         
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 في جميع المحافظات مع مراعاة التوازن بين الريف          شبكة األمان االجتماعي   برامج

  .والحضر

  

إن الخطة الخمسية الثالثة تحتوي على مجموعة من البرامج االستثمارية التنموية بما يتوافق مع 

وفي ضوء التوجهات . األهداف والسياسات واإلجراءات الواردة في خطط القطاعات والمحافظات

يجية للخطة، تم تصنيف القطاعات والبرامج أو المشروعات االستثمارية في أربع مجموعات  اإلسترات

  : رئيسية، وتم ترتيبها وفقاً لألولويات واألفضليات على النحو التالي

 وتشتمل على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والموانئ واالتصاالت :قطاعات البنية األساسية •

 . من استثمارات الخطة% 48من إجمالي التكلفة، وبنحو % 51.5والمطارات وتحظى بحوالي 

 من أبرز ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على االستثمار في :قطاعات تنمية الموارد البشرية •

 873تنمية الموارد البشرية من تعليم وتدريب وصحة، حيث يبلغ حجم االستثمار في أكثر من 

 أضعاف ما تم 6م استثمارات الخطة، وهو ما يمثل من حج% 26.3مليار ريال والذي يساوي 

  . استثماره في الخطة الخمسية الثانية على تنمية الموارد البشرية

الصندوق االجتماعي للتنمية، (والتي تشمل : الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي •

لفة اإلجمالية من التك% 8.8وخصص لها حوالي ، )مشروع األشغال العامة، والبرامج األخرى

  . للبرامج االستثمارية

 وتشتمل على قطاعات الغاز والمعادن والزراعة واألسماك :القطاعات اإلنتاجية والواعدة •

من إجمالي اإلنفاق، باعتبار أن معظم % 11.5والصناعة التحويلية والسياحة، والتي حدد لها 

 .االستثمارات في هذه القطاعات تأتي من القطاع الخاص

 وتشمل تحديث الخدمة المدنية ومؤسسات السلطة :الحكم الجيد والخدمات العامة األخرىتعزيز  •

من إجمالي % 7القضائية، وأجهزة الرقابة والمحاسبة واألمن، حيث بلغ المخصص لها حوالي 

    .التكلفة

  

 ، ومـن  %44.9وتتكون مصادر التمويل للبرامج االستثمارية من الموارد الحكومية والذاتية بنـسبة            

ويتضح من ذلك أن تمويل     %.  42.5، لتشكل بذلك الفجوة التمويلية      %12.1التمويل الخارجي بنسبة    

البرامج والمشاريع االستثمارية للخطة تمثل إحدى اإلشكاليات التي تواجه الحكومـة خـالل الفتـرة               

توسيع القاعدة  القادمة، ذلك أن الموارد المتاحة لالقتصاد الوطني محدودة، مما يتطلب تكثيف الجهود ل            

االقتصادية وتنويع الموارد الممكنة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحديـد األنـشطة والقطاعـات ذات              

  .األولوية في اإلنفاق العام للدولة وتلك التي يمكن أن يتوالها القطاع الخاص
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اتها، وقـد   وتعد هذه الخطة األولى التي تشارك في إعدادها السلطة المحلية بكافة مـستوياتها ووحـد              

احتوت على جزء كامل لخطط التنمية المحلية، مما يجسد االهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنميـة                

المحافظات والمديريات، بهدف ترسيخ نظام السلطة المحلية والالمركزية وتفعيل دورها فـي عمليـة          

  .التنمية

إلصالحات تحتل أولوية مطلقة بكافة     في الختام أنتهز هذه الفرصة ألشير إلى أن المصفوفة الوطنية ل          

أبعادها، إيماناً بأن النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر يتطلبان إيجاد المناخ المالئم لالستثمار والذي              

ال يمكن تنفيذه إال من خالل تطوير القضاء ودعم استقالليته وتعزيز األمن واالسـتقرار االجتمـاعي                

ة وتحديث الخدمة المدنية ورفـع كفـاءة الجهـاز اإلداري للدولـة             وتطوير البنية التشريعية والقانوني   

ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق اإلنسان وحماية الحريات وتدعيم الممارسة الديمقراطيـة والمـشاركة             

  .  السياسية

  

  وفقنا اهللا جميعاً لما فيه مصلحة وطننا وأمتنا،،،

  عبدالكريم إسماعيل األرحبي

  

  لدوليوزير التخطيط والتعاون ا
 



 VIII

  I........................................................................................تصدير
  III..............................................................................مقدمة الخطة

  
  1................................2005-2000الفصل األول التطورات االقتصادية خالل الفترة 

  2........................................................... المؤشرات الكلية لالقتصاد الوطني-1
  3.............................................................  تطور الناتج المحلي اإلجمالي1. 1
  4.................................................................. أداء القطاعات االقتصادية2. 1
  4.........................................................................  القطاع النفطي1. 2. 1
  4.................................................................. القطاعات غير النفطية2. 2. 1
  5.......................................................  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي3. 1
  7...........................................................................  االدخار القومي4. 1
  7...................................................................  النمو االقتصادي والفقر5. 1
  8.................................................................. السياسات االقتصادية الكلية-2
  8..............................................................................ية العامة المال1. 2
  10....................................................................... اإليرادات العامة1. 1. 2
  11......................................................................... النفقات العامة2. 1. 2
  13..........................................................................  السياسة النقدية2. 2
  13........................................................................ العرض النقدي1. 2. 2
  14...................................................................... التضخم واألسعار2. 2. 2
  15.......................................................... سعر الصرف وأسعار الفائدة3. 2. 2
  15................................................... ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية3. 2

  
  17..................................................الفصل الثاني التوجهات والمرتكزات العامة

  18..................................................................... المنطلقات العامة للخطة-1
  18........................................................2025  الرؤية اإلستراتيجية لليمن 1. 1
  18.............................................................2015  أهداف التنمية األلفية 2. 1
  19............................................2005-2003  إستراتيجية التخفيف من الفقر 3. 1
  19...........................................برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري   4. 1
  20.................................................................:االستراتيجيات القطاعية. 5. 1
  20........................................................................... التحديات التنموية-2
  20......................................................................السكانية  اإلشكاليات 1. 2
  21...........................................................   ضعف تنمية الموارد البشرية2. 2
  21.......................................................  تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية3. 2
  21.........................................................  ضعف جاذبية البيئة االستثمارية4. 2
  21..............................................................  قصور منظومة الحكم الجيد5. 2
  22................................  محدودية القدرات التمويلية واالستيعابية لالقتصاد الوطني6. 2
  22..............................................................  تحديات العولمة االقتصادية7. 2
  22............................................................................ التوجهات العامة-3
  22..............................................تعزيز النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل. 1. 3
  23.......................................................  التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه2. 3
  24........................................................................... المرتكزات العامة-4
  25.................................................................  توسيع مسار اإلصالحات1. 4



 IX

  26.....................................................  تحقيق الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة2. 4
  28.................................................  تعميق االندماج االقتصادي إقليمياً ودوليا3ً. 4
  29...................................................................  تنمية الموارد البشرية4. 4
  29..........................................................قتصادياً وسياسياً  تمكين المرأة ا5. 4
  29........................... دعم آليات الحماية االجتماعية وتوسيع شبكة األمان االجتماعي6. 4
  30...................  تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة7. 4
  32.............................عيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة  تف8. 4

  
  33.................2010-2006الفصـل الثالث إطار االقتصاد الكلي والسياسات الكلية للفترة 

  35........................................................................ إطار االقتصاد الكلي-1
  35.......................................................جية إعداد إطار االقتصاد الكلي  منه1. 1
  36...................................................... متطلبات النمو المستهدف في الخطة2. 1
  36.................................................................. سيناريو النمـو المحتمل3. 1
  36............................................................... فرضيات السيناريو المحتمل4. 1
  37.............................................%7.1االعتبارات المتعلقة بتحديد معدل النمو. 5. 1
  38....................................................... األهداف والسياسات االقتصادية الكلية-2
  38..........................................................................  القطاع الحقيقي1. 2
  39...........................................................................   القطاع المالي2. 2
  42...........................................................................   القطاع النقدي3. 2
  43........................................................................   القطاع الخارجي4. 2
  45.................................................................  االستثمار وأداء األعمال5. 2
  47................................................مخاطر عدم تحقق معدل النمو المستهدف. 6. 2

  
  48..........................................................صل الرابع منظومة الحكم الجيدالف

  50............................................................. تطوير القضاء ودعم استقالليته-1
  53..................................................................... تعزيز األمن واالستقرار-2
  55.......................................................... تطوير البنية التشريعية والقانونية-3
  56.............................................. تحديث الخدمة المدنية والجهاز اإلداري للدولة-4
  58............................................................... رفع كفاءة الرقابة والمحاسبة-5
  59.............................................................................. مكافحة الفساد-6
  60....................................................................... تعزيز حقوق اإلنسان-7

  
  63................................................الخامس القطاعات اإلنتاجية والواعدةالفصل 

  65....................................................................... قطاع الزراعة والري-1
  65............................................................................  قطاع الزراعة1. 1
  68......................................................................... اإلنتاج النباتي1. 1. 1
  69....................................................................... اإلنتاج الحيواني2. 1. 1
  70............................................................ الغابات والتشجير الحراجي3. 1. 1
  71........................................................................ ظاهـرة القات4. 1. 1
  72................................................................................ قطاع الري2. 1
  74.............................................................................  قطاع األسماك-2
  76..............................................................قطاعات النفط والغاز والتعدين  -3



 X

  76.......................................................................... قطاع النفط الخام1. 3
  78................................................................................ قطاع الغاز2. 3
  79.......................................................... قطاع المقالع والمحاجر والتعدين3. 3
  82...................................................................ويلية  قطاع الصناعة التح-4
  85............................................................................... قطاع التجارة-5
  85......................................................................... التجارة الخارجية1. 5
  88........................................................................... التجارة الداخلية2. 5
  89.............................................................................  قطاع السياحة-6

  
  95.......................................................لسادس طاعات البنية التحتيةالفصل ا

  98......................................................................... إدارة المياه والبيئة-1
  98............................................................................ الموارد المائية1. 1
  100........................................................ إمدادات المياه والصرف الصحي2. 1
  102................................................................................... البيئة3. 1
  105............................................................................ قطاع الكهرباء-2
  108............................................................................... قطاع النقل-3
  108.................................................................... الطرق والنقل البري1. 3
  110....................................................................... الطرق الريفية1. 1. 3
  111.........................................................................لبري النقل ا2. 1. 3
  112.................................................................. الموانئ والنقل البحري2. 3
  113................................................................. المطارات والنقل الجوي3. 3
  115...................................................... االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد-4
  115.....................................................بكات االتصاالت تقنية المعلومات وش1. 4
  117..................................................................................  البريد2. 4
  118............................................... التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية-5
  120............................................................... أراضي وعقـارات الـدولة-6

  
  121....................................................رد البشريةالفصل السابع طاعات الموا

  123................................................................................... السكان-1
  126.................................................................الطفولة والنشء والشباب-2
  129............................................................................. القوى العاملة-3
  133.............................................................................. قطاع التعليم-4
  133................................................................و األمية وتعليم الكبار مح1. 4
  134............................................................... التعليم األساسي والثانوي2. 4
  138.......................................................... التعليم الفني والتدريب المهني3. 4
  141...........................................................  التعليم العالي والبحث العلمي4. 4
  145............................................................................. قطاع الصحة-5
  149........................................................................... قطاع المغتربين-6

  
  150................................................قطاعات الخدمات الحكومية: الفصل الثامن

  151................................................................... قطاع الشباب والرياضة-1
  153......................................................ية وحماية التراث قطاع التنمية الثقاف-2



 XI

  155............................................................................. قطاع اإلعالم-3
  158................................................................... قطاع األوقاف واإلرشاد-4
  160..................................................... قطاع اإلحصاء والمعلومات والتوثيق-5
  160........................................................................... نظام اإلحصاء1. 5
  161............................................................... النظام الوطني للمعلومات2. 5
  163....................................................................... التوثيق واألرشفة4-3

  
  164....................الفصل التاسع شبكة األمان االجتماعي والحماية والتأمينات االجتماعية

  166...................................................................مان االجتماعي شبكة األ-1
  167............................................... تطوير البنية األساسية المادية واالجتماعية1.1

  169....................................................... تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر2. 1
  169........................................ البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة3. 1
  169......................................................... الدعم المؤسسي وبناء القدرات4. 1
  174....................................................................... الحماية االجتماعية-2
  177...................................................................... التأمينات االجتماعية-3

  
  179.............................................تمكيـــن المــــــرأة: الفصل العاشر

  182.................................................................... تمكين المرأة اقتصادياً-1
  183......................................  توسيع المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار-2
  183......................................................... تعزيز البناء التشريعي والقانوني-3
  184................................................................رأة مناهضة العنف ضد الم-4

  
  185................2005-2000تحليـل واقع التنمية في المحافظات : الفصل الحـادي عشر

  188........................................................التطور في مؤشرات التنمية البشرية.1
  188.............................................................. محو األمية وتعليم الكبـار1. 1
  189..........................................................................  التعليم العـام2. 1
  191......................................................... التعليم الفني والتدريب والمهني3. 1
  192...............................................................  التعليم الجامعي الحكومي4. 1
  192...............................................................................  الصحـة5. 1
  195......................................................................اعات اإلنتاجيـة القط-2
  195........................................................................  الزراعة والري1. 2
  196.........................................................................:  األسمـــاك2. 2
  198......................................................................... البنيـة التحتيـة-3
  198.............................................................................. الكهـرباء1. 3
  198................................................................. المياه والصرف الصحي2. 3
  199.............................................................................  الطــرق3. 3
  200......................................................................  اإلتصــــاالت4. 3
  202............................................ مستوى أداء السلطة المحلية في إدارة الموارد-4
  202........................................................................الموارد  تحصيل 1. 4
  204...................................................  إنفـاق المـوارد المالية في التنمية2. 4
  205...................................................... توزيـع الموارد على القطـاعات 3 .4
  207.............................................................................. التحديــات-5



 XII

  207...............................................ؤسسي للسلطة المحلية  جوانب البناء الم1. 5
  207....................................................................  المـوارد المحليـة2. 5
  208..........................................................................  المشـروعات3. 5
  208.....................................................  التنسيق في عملية التنمية المحلية4. 5
  208........................................ت الالمركزية والتنمية المحلية إستراتيجية وسياسا-6
  209.............................محاور إستراتيجية التنمية المحلية والالمركزية وسياساتها. 1. 6

  
  213.........................................الفصل الثاني عشر خطــط المحافظات التنموية

  215..............................................................................أمانة العاصمـة
  220............................................................................محافظة حضرموت

  225................................................................................محافظة عـدن
  229.............................................................................محافظة صنعـاء
  233................................................................................محافظة أبيـن

  238............................................................................محافظة حجـــة
  242.................................................................................محافظة تعـز

  247.........................................................................محافظة مــــأرب
  251.............................................................................محافظة المحويت

  255........................................................................محافظة ذمـــــار
  259...................................................................................محافظة إب

  263......................................................................... الجـــوفمحافظة
  267.................................................................................محافظة شبوة
  272................................................................................محافظة لحـج
  280...............................................................................محافظة الحديدة

  285............................................................................محافظة البيضـاء
  289..........................................................................محافظة صعـــده
  293.............................................................................محافظة عمـران
  297.............................................................................محافظة المهـرة
  301.............................................................................محافظة ريمــة

  
  305.............2010-2006 البرنامج االستثماري لخطة التنمية الثالثة خالل الفترة Iملحق 

  
  323......................................... المصفوفة التنفيذية لخطة التنمية الثالثةIIملحق 

  
  338..................................... نظام المراقبة والتقييم لخطة التنمية الثالثةIIIملحق 

  
  347 التنمية الثالثة توصيات االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بشأن خطةVIملحق 

 
 



  الفصل األول
   

  التطورات االقتصادية 
   2005-2000خالل الفرتة 

 

  2005-2000التطورات االقتصادية خالل الفترة  الفصل األول



 2

  العوامل المعيقة للنمو: 1-1إطار 
يعد االقتصاد اليمني من االقتـصاديات األكثـر عرضـة          

 خالل الفترة هللمخاطر والصدمات الخارجية، خاصة ما شهد
، والتي تؤثر علـى قـدرات االقتـصاد         2005 – 2001
ومع ذلك، ال يمكن دائماً إلقاء اللوم علـى تلـك           . وتوقعاته

العوامل مع أهميتها، بل ينبغي أيضاً بيان األسباب الداخلية         
. بما في ذك غير المباشرة وراء عدم تحقيق أهداف النمـو          

ويعود عجز القطاعات غير النفطية وخاصة الواعدة منهـا         
ية في تحقيق أهدافها وقيادة النمو االقتصادي إلى معوقات ذات        

في بنيانها الداخلي، فضالً عن أن البيئة التي تعمل فيها هذه           
القطاعات غير مواتية، حيث لم تترك إجـراءات برنـامج          
اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري النتـائج المطلوبـة        
على القطاعات اإلنتاجية نظراً لتركيز تلك اإلصالحات على 

كمـا اتـسمت    . جوانب التثبيت واالستقرار المالي والنقدي    
اإلصالحات الهيكلية بالتباطؤ، مما أخّر تحقيـق التحـسن         

 . المطلوب في مناخ االستثمار

  مقدمة
  

الحلقة األولى ) 2005-2001(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر مثلت 
داعية إلى نقل اليمن إلى مجموعة الدول متوسطة  ال2025في سلسلة خطط الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

-2003( التخفيف من الفقر إلستراتيجية اإلطار العام  الوقتكما مثلت في ذات. التنمية البشرية
وعملت على استيعاب أهدافها وسياساتها في مجمل االتجاهات والمعالجات، بعد أن أصبح ) 2005

  .عاون وشراكة مع المجتمع الدوليالفقر وقضاياه محور اهتمام الحكومة وآلية ت
   

جملة من الغايات واألهداف التي ،  التخفيف من الفقروإستراتيجيةتضمنت الخطة الخمسية الثانية و
مع ضمان وخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من الفقر قتصادي تحقيق نمو ااستهدفت 

من خالل تنويع قاعدة لتنموية  إلى تحقيق األهداف ااوسعت ،االستقرار االقتصادي واالجتماعي
  . تلك المرتبطة بنشاط ومعيشة الفقراءكذلك حفز النمو في القطاعات الواعدة وواالقتصاد الوطني 

  

 المجـاالت االقتـصادية     إيجابية فـي  تطورات  ستراتيجية  واإلالخطة   تنفيذفترة  شهد اليمن خالل    وقد  
االنعكاسات رغم  ،  واالجتماعية والسياسية والثقافية  

، والتي تـضافرت مـع      لعوامل الخارجية لسلبية ل ا
تبـاطؤ النمـو    إلـى   لتـؤدي   التحديات الداخليـة    

عدم تمكن  و .بشكل عام األداء التنموي   االقتصادي و 
كافـة  قطاعات الناتج المحلي اإلجمالي من تحقيق       

وتتعلق هذه األسباب والعوامـل باإلنفـاق       . أهدافها
رفية، العام واتجاهات االئتمان والتسهيالت المـص     

وتأخر تنفيذ اإلصـالحات اإلداريـة والتنظيميـة،        
واستمرار الصورة السلبية للـيمن الناتجـة عـن         
الحوادث اإلرهابية السابقة والطاردة لالستثمار رغم      

وقد ترافق كـل    . التحسن الملموس في هذا الجانب    
 والغزو  2001 سبتمبر   11ذلك مع تداعيات أحداث     

 آثارهـا   انعكست األمريكي للعراق واحتالله، والتي   
  . السلبية على أداء االقتصاد الوطني وعملية التنمية

  

 اإلنفاق العام على خدمات القطاع الزراعي وانخفـاض         تدنيعلى المستوى القطاعي، أدى استمرار      و
، وكذلك شحة    كل من الخطة واإلستراتيجية    اتتوقععن  استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي      

كما نتج عـن عـدم   . لقطاع الزراعي، أدى إلى نمو محدود في ا    غير مواسمها  األمطار وسقوطها في  
التحتية وبيروقراطيـة   بنية  ضعف ال مثل   التحويلية   ةالصناعتواجه   الصعوبات والعقبات التي     معالجة

؛ فضالً عـن مواصـلة تحريـر التجـارة          تحسين البيئة االستثمارية  صعوبة  الجهاز اإلداري للدولة    
األراضي مواد البناء و  أسعار  رتفاع  كذلك، كان ال  . أداء هذا القطاع  ضعف  في  هم  الخارجية والذي سا  

   . الدخل المحدود والفقراءلذويالبناء والتشييد، وخاصة نشاط أثر سلبي على 
  

  وطنيالكلية لالقتصاد الالمؤشرات  -1
 متفاوتة، تمثلت   اتصف التطور االقتصادي خالل فترة خطة التنمية الثانية بعدة مظاهر إيجابية وسلبية           

في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً بالمقاييس اإلقليمية والدولية، مع تراجع في معدالت النمو               
السكاني والفقر والتي كانت تمثل كبريات التحديات التنموية، في حين لم تتمكن القطاعـات الواعـدة                

ناتج المحلي اإلجمالي من تحقيق كامل والتي كان يعول عليها في دعم مسيرة التنمية وتصحيح هيكل ال
  . أهدافها، مع تراجع حاد في استثمارات القطاع الخاص
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تالالت االخ: هيكل الناتج المحلي اإلجمالي   : 2-1إطار  
  والتحديات

يتصف الهيكل اإلنتاجي بعدد من االختالالت والمتمثلة       
في غلبة القطاعات التي يحكم أدائها عوامل خارجيـة         
كالنفط، أو طبيعية كالزراعة والتـي تتـصف أيـضاً          
بإنتاجية منخفضة، في حين تنخفض مساهمة القطاعات       
التي يمكن السيطرة على أدائها مثل الصناعة التحويلية        

وتؤدي هذه األوضاع إلـى جعـل       . التأمين والتمويل و
االقتصاد الوطني شديد الحساسية ألية تغيرات طبيعيـة        
أو خارجية، ومحدود االستجابة للعديد من الـسياسات        

  .التنموية
  

 .    .2003إستراتيجية التخفيف من الفقر، تقرير اإلنجاز

    تطور الناتج المحلي اإلجمالي1. 1
 مادون وهو ، )2005-2000(خالل الفترة % 4.1نمو متوسط الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حقق 
يقل الذي و، %5.3غير النفطي لمحلي اإلجمالي ناتج انمو المتوسط بلغ بينما ، %)5.6(ه افاستهد تم

هذا نعكس اوقد .  نقطة2.7أيضاً عن المستهدف بمقدار 
جهود الحكومة للتخفيف من الفقر حيث الوضع على 

الحقيقي  من الناتج المحلي اإلجمالي دنصيب الفرارتفع 
% 2.3  متوسطمقابل خالل الفترةفقط % 1.1بمتوسط 

كما انعكس  .المعيشةلتحسين مستوى تم استهدافه 
االختالالت التي استمرار النمو االقتصادي وتواضع 

إمكانيات على  يتسم بها هيكل الناتج المحلي اإلجمالي
نمو بلغ متوسط ل جديدة، حيث فرص عمخلق 

يقل عن  والذي خالل الفترة% 2.8 المشتغلين حوالي
، سنوياً% 3.9متوسط معدل نمو قوة العمل المقدر ب

في عام % 12ر ارتفاع معدل البطالة من وبالتالي قد
بالمعدل مقارنة  2005في عام % 16.8 إلى 2000

 %.9.5المستهدف البالغ 
  

   2005 – 2000الحقيقي اإلجمالي الناتج المحلي هيكل تطور  :1-1جدول 
 %)(متوسط  النمو  % من الناتج المحلي اإلجمالي 

  2000  البيـان
 محقق

2005 
  أوليتقديري

2005 
تهدفمس  

تقديري 
  مستهدف أولي

 6.1 2.9 14.5 19.2 20.4  الزراعة والغابات والقنص
 13.1 22.2 1.6 1.1 0.5  الصيد

 10.0 4.8 6.0 9.5 9.2  )بدون تكرير النفط(الصناعات التحويلية 
 7.5 2.6 2.8 0.3 0.4 صناعة تكرير النفط

 10.0 6.1 0.1 0.6 0.5 )بدون النفط(الصناعات اإلستخراجية 
 9.2 7.6 0.8 1.4 1.2 الكهرباء والمياه والغاز

 11.0 5.8 5.5 2.2 2.0  البناء والتشييد
 8.1 4.2 31.3 34.4 34.3  إجمالي القطاعات السلعية
 9.0 8.3 8.4 7.5 6.2 تجارة الجملة والتجزئة

 10.7 0.9 0.9 0.8 0.9 المطاعم والفنادق
 8.3 4.3 0.9 0.9 0.9 اإلصالح والصيانة

 9.1 7.9 12.2 13.6 11.4 ل والتخزين والمواصالتالنق
 12.0 3.0- 3.8 3.5 4.9 التمويل والتأمين

 8.0 6.3 5.5 5.6 5.0  العقارات وخدمات األعمال
 6.5 18.7 0.9 2.1 1.1 الخدمات الشخصية واالجتماعية

 9.1 6.4 32.5 33.9 30.5 إجمالي القطاعات الخدمية
 8.6 5.3 63.9 68.3 64.8 مجموع القطاعات اإلنتاجية
 4.7 4.1 10.4 20.4 20.5 منتجو الخدمات الحكومية

 - 1.0 - 0.1 0.1 القطاع  العائلي
 5.0 9.3 0.1 0.3 0.2 الهيئات التي ال تهدف للربح

 3.7 3.7- 1.9 1.2 1.8 الرسوم  الجمركية
 3.1 4.8- 1.9 2.8- 4.4-  الخدمات المصرفية المحتسبة-ناقصاً   
  8.0 5.3 74.3 87.6 83.0  المحلي اإلجمالي للقطاعات غير النفطيةالناتج

 0.0 2.2- 25.7 12.4 17.0  الناتج المحلي الستخراج النفط الخام
 5.6 4.1 100 100.0 100 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
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ية خالل الفترة بما في مساهمة القطاعات غير النفطمحدوداً هيكل الناتج المحلي اإلجمالي تغيراً وشهد 
يحقق الهدف الرئيسي للخطة واإلستراتيجية في تنويع قاعدة االقتصاد الوطني وتقليص االعتماد على 

% 17النفط، سوى ما نتج عن تراجع إنتاج النفط وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من 
طاعات غير النفطية في الناتج القبالتالي، ازداد نصيب و. 2005في عام % 12.4 إلى 2000في عام 
   . سنوياً%5.3توسط منفسها، بخالل الفترة % 87.6إلى % 83من اإلجمالي المحلي 

  

  االقتصاديةقطاعات ال أداء 2. 1
تنويـع القاعـدة اإلنتاجيـة      من خالل   إلى تعديل هيكل االقتصاد الوطني      دفت خطة التنمية الثانية     ـه

ستخراجية غيـر   قتصاد، مثل الصناعات اإل   ئدة والواعدة في اال   بالتركيز على القطاعات واألنشطة الرا    
األجنبية ضمن والنفطية واالصطياد السمكي والسياحة، مع حفز وتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية 

وبالرغم من تحقيق معدالت نمو إيجابية في شتى القطاعات السلعية والخدمية،           . محفزة يةبيئة استثمار 
  . يدة عن االستغالل األمثل لطاقاتها وإمكاناتها ما زالت بعهاإال أن

  

   القطاع النفطي 1. 2. 1
القتصاد الوطني رغم تراجع األهمية النسبية للقطاع النفطي إال أنه ما يزال يشكل رافداً أساسياً ل

في عام % 12.4 ي الحقيقمساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجماليقد بلغت ف. فيهومستقبل التنمية 
% 2.7تراجع اإلنتاج السنوي للنفط الخام بمتوسط ، نتيجة 2000في عام % 17 مقارنة بـ2005

استخراج النفط ن عسجلت القيمة المضافة المتولدة و. تحييده وبقائه دون تغييرإستهداف سنوياً، رغم 
تج المحلي والذي أدى إلى انخفاض األهمية النسبية للقطاع في النا، %2.2 بمتوسط  تراجعاً طفيفاًالخام

األعمال مجموعة عوامل أهمها مواصلة نتاج اإلوساهم في التخفيف من حدة تراجع كميات . اإلجمالي
الخطة كل من  لما توقعته  وخالفاً،من جانب آخرو. االستكشافات الجديدةلحقول المنتجة ولالتطويرية 

دوالر  51.5 و27.4وح بين راتتلسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً كبيراً ، فقد واإلستراتيجية
 . الصادرات النفطيةالعوائد على األمر الذي أسهم في زيادة ، للبرميل

  

معدل نمو الناتج المحلي النفطي وغير النفطي

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2001 2002 2003 2004 2005

%

الناتج المحلي الستخراج النفط الخام الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق
  الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

  

  غير النفطية القطاعات 2. 2. 1
 المستهدف البالغوهو دون الخطة الثانية خالل فترة % 5.3متوسط نمو غير النفطية القطاعات حققت 

 مقارنة ، على التوالي%6.4 و%4.2لخدمية االقطاعات السلعية وط نمو ، حيث بلغ متوس%)8(
مثل ر بلقطاعات األكمبيناً إخفاق االقطاعات السلعية وتباين أداء . امتم استهدافه )%9.1( و)%8.1(بـ

نشاط تجاوز الوصول إلى أهدافها، بينما في الصناعات التحويلية بدون تكرير النفط والزراعة 
القطاعات اإلنتاجية عدد من  ونجح .المعدالت المستهدفةات الشخصية واالجتماعية والخدماألسماك 
في   مثل تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والمواصالت، والعقارات وخدمات األعمالالخدمية

  .فةالمعدالت المستهداالقتراب من 
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 أداء القطاعات السلعية. أ
في % 22.2، بلغ  الخطة الثانيةمعدل نمو خالل فترةى علأفي تحقيق طاع صيد األسماك قنجح 

 مقارنة 2005عام من الناتج المحلي اإلجمالي في % 1.1 إلى مساهمتهلترتفع بذلك والمتوسط 
لمحلية واألجنبية في هذا اتزايد االستثمارات قد نتج هذا النمو عن  و.2000عام في % 0.5ـب

لم تتمكن من ف ،بقية القطاعات السلعيةأما . عليهفاق العام نإلا، فضالً عن الزيادة النسبية في القطاع
% 3.6مجتمعة متوسط نمو قطاع الزراعة والغابات والصيد ، إذ بلغ تحقيق معدالت النمو المستهدفة

في  في الناتج المحلي اإلجمالي  على مساهمتهالقطاعومع ذلك حافظ  .تم استهدافه )%6.1(مقابل 
 التحويلية والتي يعول عليها في تغيير  أما الصناعات،2005-2000األعوام  خالل% 20.5 حدود

ومع . )%10(مقارنة باستهداف % 4.8هيكل االقتصاد، فقد كان أداؤها دون المستوى بمتوسط نمو 
ورغم . 2005 في عام  مئويةنقطة 3تحسن طفيف في أهميتها النسبية بحوالي إلى هذا النمو أدى ذلك 

، إال أنه ما زال دون %7.6من نوي لقطاع الكهرباء والمياه والغاز النمو الستوسط ماقتراب 
من بلوغ النمو المستهدف والمقدر قطاع البناء والتشييد  كذلك، لم يتمكن .)%9.2(البالغ  المستهدف

 %.5.8وحقق نمواً متوسطاً  )%11(بـ
 
  داء القطاعات الخدمية أ  . ب

ملة جتجارة ال، حيث حققت كل من المستهدفةنمو المعدالت في تحقيق القطاعات الخدمية تفاوت أداء 
 %8.3نمو توسطات والتجزئة، والنقل والتخزين والمواصالت، والعقارات وخدمات األعمال، م

ويعود نمو النقل  .)%8( و)%9.1( و)%9( على التوالي مقارنة باستهداف %6.3 و%7.9و
 الحاويات، رغم تأثرها مؤقتاً بحادثي نئ اليمنية وخاصة ميناءوالتخزين بشكل رئيسي إلى نشاط الموا

جاوز متوسط النمو من تواالجتماعية تمكن قطاع الخدمات الشخصية و". لمبرج"و" كول"تفجير 
زيادة مساهمته في مكنه من مما ، %18.7، محققاً ثاني أعلى متوسط نمو يقدر بـ%6.5المستهدف 

توسطات موبقيت  .2005عام ي ف% 2.1إلى  2000في عام % 1.1الناتج المحلي اإلجمالي من 
% 0.9، وهي المطاعم والفنادق عن المستهدفيدة بعاألخرى خدمية القطاعات  في الالنمو المحققة

مقابل %  -3التمويل والتأمين و، %)8.3(مقابل % 4.3، واإلصالح والصيانة %)10.7(مقابل 
)12.(%  
 

بفـارق  % 4.1محققـاً   ي  والنمو السن  ، فقد اقترب هذا القطاع من هدف      منتجو الخدمات الحكومية  أما  
 بشكل طفيف في الناتج المحلي اإلجمالي     في حين تراجعت مساهمته      نقطة مئوية عن المستهدف،      0.6
النمو السنوي للهيئات   ضاعف متوسط   ت و .2000عام  في  % 20.5 مقابل   2005في عام   % 20.4 إلى

في المرتبة الثالثة من حيث معدالت      ، وليأتي   %9.3 إلى   )%5(البالغ  هدف  العن  التي ال تهدف للربح     
 وأخيراً، انخفض متوسط نمـو      .الناتج المحلي اإلجمالي  في  أهميته النسبية   رغم استمرار ضآلة    النمو،  

 النسبية  اأهميتهتراجع  ، األمر الذي أدى إلى       استهداف )%3.7(مقابل  %  -3.7إلى  الرسوم الجمركية   
  . %1.2إلى % 1.8في الناتج المحلي اإلجمالي من 

 
  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  3. 1

ومسار إلى إحداث تغيير في هيكل التخفيف من الفقر وإستراتيجية الخمسية الثانية سعت الخطة 
 )اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي(توجيه الموارد واالستخدامات  خالل مناالقتصاد الوطني 

خالل الفترة الموارد واالستخدامات ادت دزاوقد ). راالستثما(لصالح تكوين رأس المال الثابت 
تعود هذه  و. استهداف)%9.6(مع مقارنة  سنوياً %14.3وبمتوسط ، ملحوظ بشكل 2000-2005

% 14.3% 17.6متوسط بالواردات االستثمارات اإلجمالية وكل من  إلى نموالزيادة بشكل رئيسي 
   .على التوالي
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 غلبة الدور الحكومي على االقتصاد : 3 -1إطار 
لم يتمكن القطاع الخاص من استالم دفـة قيـادة          
االقتصاد الوطني وخاصة فيمـا يتعلـق بنمـو         

 ونتج عن هذا الحال تغير في هيكـل       . استثماراته
تخصيص الموارد لصالح االسـتثمارات العامـة      
حيث ارتفع متوسط نسبة االستثمار العـام إلـى         

. خالل الفترة % 9.4الناتج المحلي اإلجمالي إلى     
وازدادت االستثمارات العامة بمكوناتها المختلفة     

. من إجمالي االستثمار  % 53.7إلى  % 39.6 من
أما استثمارات القطاع الخاص، فقـد تراجعـت        

مـن  % 46.3إلى  % 60.4 مستمرة من    بصورة
 .إجمالي االستثمار خالل الفترة

   االستهالك النهائي . أ 
خالل الفترة، مما أدى إلى رفع نسبته من الناتج % 15.6االستهالك النهائي الكلي بمتوسط تزايد 

ورغم هذا المعدل، . 2000في عام % 73.9 مقارنة بـ2005في عام % 78.6المحلي اإلجمالي إلى 
وقد نما االستهالك النهائي الحكومي . فقط خالل الفترة نفسها% 3.8فإن النمو الحقيقي يقدر بـ

االستهالك أما . )%12( المستهدف البالغليتساوى بذلك مع المتوسط  ،في السنة %11.6 سطتوبم
قد تحسن نصيب و .ط مئويةا نق6بـ%) 10.5( والبالغ المستهدفنمو الالنهائي الخاص، فقد تجاوز 

  .في السنة% 11.8 متوسطبمعدل التضخم ارتفاع رغم  نقطة مئوية 1.2الفرد الحقيقي منه بحوالي 
   

   2005 –2000اإلنفاق على الناتج  المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية : 2-1ول جد

   %من الناتج المحلي متوسط النمو 
 البيــان

 مستهدف تقديري أولي
2000  
  محقق

2005  
  أوليتقديري

2005  
 مستهدف

 100.0  100.0 100.0 10.6 14.2  اإلجماليالناتج المحلي 

 35.1 34.5 34.1  7.0 14.5 الواردات من السلع والخدمات

  135.1 134.5 134.1 9.6 14.3  الموارد إجمالي

 72.4 78.6 73.9 10.8 15.6 النهائي الكلي  االستهالك     

 15.0 12.1 13.6 12.0 11.6 العامالنهائي  االستهالك     

 57.5 66.5 60.3 10.5 16.5 النهائي الخاص   االستهالك     

 28.6 21.9 18.9 19.9 17.6  :ومنه اإلجمالي،االستثمار 

 27.2 21.2 17.1 19.9 19.2  الثابتالرأسماليالتكوين  مجمل     

 1.4 0.7 1.8 20.0 5.8- التغير في المخزون     

 34.0 34.0 41.3 2.2 9.8 الصادرات من السلع والخدمات

 135.1 134.5 134.1 9.6 14.3 االستخدامات إجمالي
   

  جمالي  االستثمار اإل. ب
تـرة، مقتربـاً مـن المعـدل المـستهدف          خـالل الف  % 17.6ارتفع االستثمار اإلجمالي بمتوسط     

ويعود هذا النمو بـصورة رئيـسية إلـى         %). 19.9(
الزيادة الكبيرة في اإلنفاق العام االستثماري، والـذي        

، %25سجل معدالت نمو عالية بلغت في المتوسـط         
اإلنفـاق  واسـتهدف   . مخطط%) 18(متجاوزاً بذلك   

العام في الجانب االستثماري تحسين البنيـة التحتيـة         
توسيع تغطية الخدمات األساسية وتحـسين      ولالقتصاد  

وفي المقابل، نمـت اسـتثمارات      . البيئة االستثمارية 
في % 11.5القطاع الخاص المحلي واألجنبي بمتوسط      
 المـستهدف السنة خالل الفترة والذي يقل كثيراً عـن         

)23.5(%.  
  

 االستثمارات الخاصة المحليةجذب قدرته على ، إال أن مناخ االستثمارتحقق تحسن محدود في ورغم 
االستثمار في المنطقة الحرة الخصخصة وكذلك جهود  ظلت ضعيفة، فضالً عن تباطؤ األجنبيةو

هذه المعدالت على الجهد التنموي وإمكانية تحقيق أهداف النمو والتخفيف من تواضع  ويؤثر .بعدن
، ويشير إلى عدم تمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الريادي المناط به في إطار الخطة قرالف

 .واالستراتيجية
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ة     ة والخاص تثمارات العام ور االس تط

0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5

نة  الس

ال  
 ري
ون

ملي

ام    اع الع تثمارات القط اس اص    اع الخ تثمارات القط اس تثمارات    الي  االس إجم
  

  

 الواردات والصادرات من السلع والخدمات   . ج
، 2005-2000خالل الفترة % 14.5واردات السلع والخدمات نمواً مرتفعاً بلغ في المتوسط ت شهد

والذي تعجز الطاقات الطلب المحلي تنامي ويعكس هذا االتجاه %). 7 ( البالغالمستهدف النمومقارنة ب
على ، األمر الذي أسهم في الضغط على العمالت األجنبية في السوق المحلية و عن تلبيتهالمحلية

من إجمالي الواردات كمتوسط للفترة، مع تراجع % 28.3  وتمثل الواردات الغذائية.ميزان المدفوعات
لصالح المصنوعات و 2005 في عام %22.3 إلى 2000في عام % 29.6من أهميتها النسبية 

  . واآلالت ومعدات النقل
  
وبلغ متوسط  . إلى أخرىة سن منالصادرات من السلع والخدمات نمو معدالت تاوتفتالمقابل، في و

بذب وتذ رتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، نتيجة استهداف ا)%2.2( مقابل %9.8للفترة النمو 
على فائض خالل ميزان السلع والخدمات  حافظ وبالتالي. قيم صادراتها التي تمثل غالبية الصادرات

في % 103.9بنسبة  للوارداتلى استمرار تغطية حصيلة الصادرات ، مما أدى إ2005-2000الفترة 
  .المتوسط

  

 إال أن أهميتها ،2005-2000خالل الفترة % 11.6بمتوسط قدره الصادرات غير النفطية نمت وقد 
في عام % 9.1 إلى 2000عام في % 14.5السلعية قد تراجعت من  إجمالي الصادراتالنسبية إلى 

التجارة (االنكشاف تراوح معدل و. في السنة% 15.8 بمتوسطالسلعية  نتيجة نمو الصادرات 2005
  .2005 في عام% 68.5 و2000في عام % 75.5بين ) الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

  

   القومياالدخار  4. 1
كمتوسط سنوي، مما أدى إلى تراجع نسبته من % 2.3حقق االدخار القومي نمواً متواضعاً بلغ 

، وبالتالي اتساع 2005في عام % 18.4 إلى 2000من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 26.5
، بعد 2005في عام % 30 وأصبحت المدخرات تقل عن االستثمار اإلجمالي بحوالي. فجوة الموارد

  . 2000في عام % 38.1أن كانت تفوقها بحوالي 
  
  الفقروالنمو االقتصادي   5. 1

مع انخفاض % 4.1توسط  بم2005-2000فترة ال الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل نموانعكس 
لفقر وتحسين خالل نفس الفترة، إيجابياً على مستوى ا% 3.0إلى % 3.5مواٍز في النمو السكاني من 

 2000في عام  %39.4 منالعام تشير تقديرات مؤشرات الفقر إلى تراجع الفقر و. ات المعيشةيمستو
                              %.9.9بمعدل تراجع ، و2005في عام % 35.5إلى 
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   2005-1998 مؤشرات الفقر: 3-1جدول 

 1998  2000  2005 
 لفترةلمعدل التغير 

1998-2005 
 لفترةللتغير معدل ا

2000-2005  
 26.1-  39.3- 18.7 25.3 30.8 حضر
  العامالفقر  6.9- 9.8- 40.6 43.6 45.0 ريف

 9.9- 15.1- 35.5 39.4 41.8 إجمالي
 29.7- 45.1 - 4.5 6.4 8.2 حضر
 فجوة الفقر 7.0- 9.5- 13.3 14.3 14.7 ريف

 9.6- 14.4- 11.3 12.5 13.2 إجمالي
 33.3- 50.0- 1.6 2.4 3.2 حضر
 حدة الفقر 6.3- 10.4- 6.0 6.4 6.7 ريف

 9.1- 13.8- 5.0 5.5 5.8 إجمالي
  

   خـالل   %18.7إلـى   % 25.3 فـي الحـضر مـن     واضـح   بـشكل    العام انخفضت نسبة الفقر  و
بمعدل تراجع  و %40.6إلى  % 43.6من  بنسبة أقل   في الريف   تراجعت  بينما  ،  2005-2000الفترة  

مما يشير  ،  %9.6بمعدل  % 11.3إلى  % 12.5 انخفضت فجوة الفقر من      ،رىومن ناحية أخ  . 6.9%
إلى أن الفئات التي كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقترب تدريجياً منه بـسبب تزايـد مـستوى                   

فتـرة، وبنـسب   الخالل % 9.1كما تقلصت حدة الفقر بمعدل . اإلنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل 
فـي  في الحضر، تراجعـت     % 33.3 ففي حين انخفضت بمعدل      .لريفغير متوازنة بين الحضر وا    

ـ    تحسن المستوى المعيشي ألشد الناس      أن  مما يعني   فقط،  % 6.3الريف بمعدل     تفقراً في الريف كان
  . أقل من الحضر

 

  السياسات االقتصادية الكلية -2
   

التخفيف وإستراتيجية ية الخمسية الثانالخطة كل من ركزت األهداف والسياسات االقتصادية الكلية في 
ظ على االستقرار االقتصادي والسيطرة على التضخم والعمل على تحقيق االحفأولوية على من الفقر 
 في الحسابات والموازين االقتصادية الداخلية والخارجية، ومعالجة الركود االقتصادي اتالتوازن

  . الضاغطةالتحديات والمسائل والبطالة والفقر وغيرها من 
  

 العامة الية الم 1 .2
 أناطت ،لذلك. األهداف االقتصادية واالجتماعيةتعد الموازنة العامة األداة األساسية للحكومة لتحقيق 

توقعت و .الخطة واإلستراتيجية بالسياسة المالية العبء األكبر في تحقيق الغايات واألهداف الكلية
من الناتج % 2.4إلى عجز يعادل  ليتحول ،تراجع فائض الموازنة تدريجياًالخمسية الثانية الخطة 

 السيطرة 2005-2003التخفيف من الفقر إستراتيجية  كذلك، هدفت .2005المحلي اإلجمالي في عام 
من الناتج المحلي اإلجمالي % 3.7و% 4و% 3يعادل وبما  الثالث هاكلي خالل سنواتالعجز على ال

   .على التوالي
  

سجلت ، في حين %18.9 نمواً سنوياً بلغ 2005-2000ترة حققت النفقات العامة خالل الفوقد 
إلى لموازنة العامة افائض تحول في السنة، مما نجم عنه % 14اإليرادات العامة متوسط نمو بلغ 

 وبقي. 2005في عام % 2.3 قدرهإلى عجز  2000في عام % 6.1 البالغالناتج المحلي اإلجمالي 
التي اتخذتها الحكومة عالوة على تدابير المالية الجراءات و نتيجة اإلالحدود اآلمنةالعجز ضمن هذا 

   . النفطيةائد الصادراتوعتزايد 
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  )مليون ريال                (2005-2000الموازنة العامة : 4-1جدول 

    (%)متوسط النمو   2005
  البيان

2000  
  فعلي أولي  مستهدف  فعلي أولي  مستهدف  فعلي

 14.4  3.2- 842,156 378,835  430,279  ازإجمالي إيرادات النفط والغ
 17.2  20.0 95,676 109,550  43,241  ضرائب مباشرة

 12.1  17.0 120,059 128,450  67,749  ضرائب غير مباشرة
 2.4  18.0 47,341 82,860  42,129  إيرادات جارية أخرى

 13.6  1,105,2323.7 699,695  583,398  إجمالي اإليرادات الجارية
 24.8  - 49,866 110,000  16,504  يرادات الرأسمالية إجمالي اإل

 14.0  1,155,0986.7 809,695  599,902  اإلجمالي العام لإليرادات
 14.7  11.0 280,936 238,560  141,397  المرتبات واألجور وما في حكمها

 14.9  9.0 93,289 71,770  46,647  النفقات على السلع والخدمات
 9.7  13.0 15,497 18,030  9,756  نفقات الصيانة

 22.1  14.0 384,931 272,600  141,594  التحويالت الجارية
 15.4  5.0 70,723 45,540  34,601  مدفوعات الفوائد

 18.6  10.0 18,554 12,820  7,918  النفقات الجارية األخرى
 17.7  11.3 863,930 659,320  381,913  إجمالي النفقات الجارية
 23.0  18.0 256,017 170,120  90,821  ية نفقات رأسمالية واستثمار
 18.9  1,195,19012.1 864,440  502,440  إجمالي النفقات العامة

    - -69694 54,745-  97,462  العجز الكلي/ الفائض 
نسبة العجز أو الفائض الكلي إلى الناتج 

  -  - -2.3 2.4-  6.1  (%)المحلي اإلجمالي 

 
في  2005-2001ريال خالل الفترة مليار  219ها الفعلية قيمتالتي بلغت وساهمت أذون الخزانة 

تجاوز اإلصدار غرضه من  مما يعني ، مليار ريال201 بحواليكاملة تمويل عجز الموازنة العامة 
السيولة فائض المتصاص استخدم اإلصدار الفارق و .تغطية عجز الموازنة بوسيلة غير تضخمية
  .بة على العمالت األجنبية في السوق المحليالنقدية والحد من التضخم وتقليص المضار

  

 إلى حوالي 2000 مليار ريال في عام 109.6من حوالي وقد ارتفعت القيمة الفعلية ألذون الخزانة 
، لترتفع نسبتها إلى إجمالي اإليرادات %27نمو بمتوسط  و2005عام نهاية  مليار ريال في 328.5

تأثير من الأذون الخزانة لم يخُل دور ومع ذلك،  .خالل الفترة% 28.4إلى % 18.3العامة من 
إصدارها لفترة طويلة ساهم مواصلة و ،إصدارها في وقت يعاني االقتصاد من ركودسلبي، حيث أن ال

  . الركود وضعف النمو االقتصادي وبطء إعادة هيكلة البنيان االقتصادي وتنويعههذا في استمرار 
  

استيعاب فوائض صناديق التقاعد وودائع القطاع زانة إلى توسع الحكومة في إصدار أذون الخأدى و
 االستثمارية التيمشاريع  تمويل العدم االستفادة منها فيه األموال ود هذيتجموبالتالي  ،المصرفي

أغلب خاصة وأن ، لقطاع الخاصنشاط اأوجه شجيع ت في وأتساهم في تحفيز النمو االقتصادي 
بنسبة البنوك التجارية و %50.6بنسبة ن قبل صناديق التقاعد إصدارات أذون الخزانة تم شراؤها م

  .%3.3  بنسبةفراداأللقطاع الخاص ومتواضع لنصيب ، مقابل 34.6%
   

بلغ  حيث  العام الداخلي، فوائد الدينجراء موازنة الأذون الخزانة أعباء إضافية على ألقت كذلك، 
، شكل %15.5نمو متوسط بخالل الفترة ريال  مليار 36.3مدفوعات الدين المحلي المتوسط السنوي ل

  .على الموازنة العامةمتزايداً عبئاً 
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  )مليون ريال (            2005-2000 الخزانة أذون إصدارات: 5-1جدول 
 البنود من إجمالي الدين العام الداخلي%  فعلي فعلي

2000 2005 2000 2005 
 83.5 62.8 328,546 109,555 : ومنها،)قيمة الشراء( الخزانة أذون

 28.6 28.4 112,726 49,551  للقطاع المصرفي
 54.8 34.4 215,820 60,004 مصرفيالللقطاع غير 
 0 0 0 0 سندات مباعة

 16.5 37.2 65,000 65,000 : ومنها،ذونأللالشراء إعادة 
 16.3 23.4 65,000 40,806 للقطاع المصرفي

 0.2 13.9 0 24,194 مصرفيالللقطاع غير 
  100.0  100.0 393,546 174,555  الدين العام الداخلي إجمالي
 54.9- 45.7- 216048- 79,708-  البنك المركزيىالحكومة لدودائع 

 45.1 54.3 177,498 94,847 )الصافي(الدين العام الداخلي 
  

   اإليرادات العامة1. 1. 2
ير النفطية مـن خـالل تبنـي جملـة     اعتمدت توقعات الخطة واإلستراتيجية على زيادة اإليرادات غ     

الموازنـة العامـة إلـى نمـو     بيانات وتشير . التحصيلوتحسين تها  إجراءات وتدابير تساهم في تنمي    
وبلغـت  . )%6.7( البـالغ المستهدف  النمو   يتجاوزالذي  سنوياً و % 14.0توسط  اإليرادات العامة بم  

  .مالي خالل الفترةمن الناتج المحلي اإلج% 33.3اإليرادات العامة في المتوسط 
  

  )من الناتج المحلي اإلجمالي (%   2005-2000هيكل اإليرادات العامة للدولة : 6 -1جدول 
 2000 البيان %متوسط النمو السنوي  2005

 مستهدف أوليفعلي  مستهدف أوليفعلي 
 - 13.5 35.4 36.5 37.7  والمنحاإليرادات إجمالي
 6.3 13.7 29.2 36.5 37.4   الذاتيةاإليرادات إجمالي

 3.7 13.6 29.2 36.4 37.4 ـ:جملة اإليرادات الجارية ومنها 
 3.2 17.5 15.8  27.8 24.1  ـ:إيرادات  النفط والغاز ومنها 

 - 16.1 - 16.6 15.3 النفط المصدر       
 - 20.0 - 10.9 8.6        نفط  لالستهالك المحلي

 - 13.9 - 0.3 0.3 إيرادات الغاز        
 18.3 14.2 9.9 7.1 7.1 ـ:اإليرادات الضريبية ومنها 

 20.0 17.2 4.6 3.2 2.8 ضرائب مباشرة
 17.0 12.1 5.4 4 4.3 ـ:ضرائب غير مباشرة ومنها 

 - 11.7 - 1.7 1.9  الجمرآيةاإليرادات
 18.0 13.3- 3.5 1.6 6.2  األخرىاإليرادات الجارية

 - 65.4 - 0.1 0.0 اإليرادات الرأسمالية 
 - 39.0- - 0 0.0متحصالت أصول القروض ومبيعات أسهم راس المال

 - 100.0- - 0 0.3 المنح  الخارجية 
 - 33.5 4.6 1.6 0.7 االقتراض  الخارجي

 6.7 14.0 33.7  38.1 38.4 راداتـإلياإجمالي العام 
  

ة، وبالذات النفط المصدر اإليرادات النفطيزيادة بصورة أساسية إلى اإليرادات العامة ويرجع نمو 
إلى إجمالي اإليرادات النفطية حصة ومع ذلك فإن  .خالل الفترة% 16.1متوسط ذي تزايد بال

كما  .2005عام % 72.9 إلى 2000عام % 73.6  تراجعت بشكل طفيف مناإليرادات العامة
% 16.6 إلى 2000 عامفي % 15.3إيرادات النفط المصدر إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  ارتفعت

% 7.3، %9.2، %11.3(توقعته اإلستراتيجية خالل سنواتها الثالث  ما وهذا يتجاوز، 2005عام 
  ). على التوالي
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   أثر تأخر اإلصالحات المالية4-1إطار 
الـضريبة العامـة علـى      أفقد تأجيل تطبيق قانون     

 الموازنة العامة   2001المبيعات منذ صدوره في عام      
مـن النـاتج    % 5.4-3مورداً مستداماً يتراوح بين     

عدم استكمال إصالحات   كما يؤدي   . المحلي اإلجمالي 
النظام الضريبي إلى عدم القدرة على تحـسين أداء         
اإلدارة الضريبية وزيادة تحصيل الموارد الضريبية      

مـن النـاتج    % 6-4األخرى والتي تقدر بحـوالي      
وفي الوقت نفسه، فـإن ضـعف       . المحلي اإلجمالي 

اإلجراءات القانونية والتنظيمية للحد مـن التهريـب        
وغير المباشر، باإلضافة إلى عدم     الجمركي المباشر   

األخـرى  ترشيد اإلعفاءات الجمركية واالمتيـازات      
مثل السماح المؤقت للـسيارات واآلالت والمعـدات        
وغيرها من اإلجراءات، حال دون زيادة اإليـرادات        

مــن النــاتج المحلــي % 2-1الجمركيــة بمقــدار 
.اإلجمالي

، إذ بلغ معدالت النمو المستهدفةالوصول إلى من وخاصة الضريبية لم تتمكن اإليرادات غير النفطية و
  حين  فيو. استهداف )%20(مقابل % 17.2المتوسط السنوي لنمو اإليرادات الضريبية المباشرة 

 اإليرادات الجارية األخرىفان  %12.1نمواً متوسطاً بلغ اإليرادات الضريبية غير المباشرة  تحقق
أن نمو هذا النتج عن و. همافااستهدتم  )%18( و)%17 ( مقارنة بـ%2.4 حققت نمواً متواضعاً بلغ

إال أن هذه  %7.1 في حدود  المحلي اإلجمالي الناتجمن حافظت اإليرادات الضريبية على نسبتها
  . )%9.9(النسبة تقل عن المستهدف البالغ 

  

من الناتج المحلي % 1.7، %2، %1.9 بلغت على اإليرادات الجمركية التيذاته الوضع وينطبق 
 .2005-2003خالل سنوات االستراتيجية  اإلجمالي

ما زالت إال أن نسبتها % 11.7ورغم نموها بمتوسط 
، %2.8، %2.5( المستهدف في االستراتيجيةقل من أ

وإيرادات القروض أما اإليرادات الرأسمالية . %)3.1
حجم نتيجة تذبذب فقد تفاوتت من عام إلى آخر، 

المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات المانحة 
في عام ريال  رمليا) 5.1( والتي تراوحت بين المختلفة
  .2004خالل عام  يال ررمليا) 18.7(حوالي و 2000

  

  غير النفطيـة   ويعود النمو المتواضع لإليرادات العامة    
الهيكليـة  خاصة  إلصالحات المالية، و  تأخر تنفيذ ا  إلى  

قانون الضريبة العامة تطبيق تأجيل كذلك ، ووالمؤسسية
مـن  حزمة  ، علمـاً بأن الحكومة نفذت      على المبيعات 

ت  تصحيح اخـتالال    بهدف 2005اإلجراءات في يوليو    
  :  وقد شملت هذه اإلجراءات.الموازنة
  . المشتقات النفطيةرفع الدعم جزئياً عن  •
 . وتخفيضهاالتعرفة الجمركيةهيكل تعديل  •
 .  على المبيعات المعدلتنفيذ قانون الضريبة العامة •
 .  األجور والمرتباتإستراتيجيةالمرحلة األولى من تنفيذ  •

  

   النفقات العامة2. 1. 2
النفقـات  ترشـيد   لسياسات وإجراءات   التخفيف من الفقر    وإستراتيجية  خمسية الثانية   التضمنت الخطة   

اإلجمالية أن الخطة تمكنت مـن تحقيـق مـا          بيانات  ظهر ال تُو. فقات غير التنموية  النوخاصة  العامة  
خـالل الفتـرة    % 17.7بلـغ   متوسط نمو النفقات الجارية     ، إذ أن    ه في مجال النفقات العامة    تستهدفا

ـ  النـسبية    أهميتهـا تراجعت  و،   نقطة مئوية  6.2بحوالي  لمستهدف  والذي يفوق ا   2000-2005 ن م
متوسـط  كما نمـا    . إجمالي النفقات العامة  من   2005 في عام    %72.3 إلى   2000عام  في  % 76.1

   .استهداف) %12.1(مقابل % 18.9بحوالي النفقات العامة 
  

تجاوز معدالت النمو لكل من األجور      ،  اعيةالنفقات العامة، وخاصة الجارية واالجتم    مكونات  وتظهر  
كمـا  . والمرتبات والنفقات على السلع والخدمات والنفقات الجارية األخـرى المعـدالت المـستهدفة            

 إلى  2000في عام   % 1.94 إلى إجمالي النفقات العامة من       نفقات الصيانة انخفضت األهمية النسبية ل   
امي دور الصناديق المستقلة الخاصة مثل صـناديق   ويعود هذا التراجع إلى تن    . 2005في عام   % 1.3

   .صيانة الطرق
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  فتح اعتمادات إضافية للموازنة: 5-1إطار 
ة خالل الفترة الماضية على فتح اعتماد       دأبت الحكوم 

، %16إضافي سنوي للموازنة العامة للدولـة، بلـغ         
على التوالي خـالل الفتـرة      % 25، و 15%،  19%

ويعود السبب الرئيسي إلى الفـوائض      . 2001-2004
وقـد بلـغ    . المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الـنفط      

مـن  % 54 حـوالي    2005االعتماد اإلضافي لعـام     
نة، شكلت مخصصات دعم المشتقات النفطية ما       المواز

يزيد عن النصف، إلى جانب متطلبـات إسـتراتيجية         
 .األجور والمرتبات ومشاريع البنية التحتية وغيرهـا      

ومع ذلك، فإن لهذه االعتمادات جوانب سلبية، يـأتي         
في مقدمتها تشويه عملية تخصيص الموارد وانخفاض       

ءة إدارة النفقـات    مستوى الشفافية، وبالتالي تدني كفا    
وما زالت الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق       . العامة

احتياطي يستوعب الزيادات السعرية للنفط، بحيث يتم       
  .تمويل الموازنة في حال العجز منه

 ) من الناتج المحلي اإلجمالي%(  2005-2000 النفقات العامة للدولة 7-1جدول 
  محقق نـاالبي 2005

 مستهدف أوليفعلي  2000
 27.5 28.5 24.5 :جملة النفقات الجارية ومنها 

 9.9 8.8 9.1 المرتبات واألجور وما في حكمها
 3.0 2.8 3.0  النفقات على السلع والخدمات

 0.8 0.4 0.6 نفقات  الصيانة
 11.4 3.3 9.1 ـ:التحويالت الجارية ومنها 

 0.1 1.7 5.7 ـ:الدعم ومنه 
 0.0 0.0  0.6 األساسيةدعم المواد 

 0.0 0.2 0.0 ءالكهربادعم 
 0.0 1.5 5.1 دعم المشتقات النفطية

 1.9 1.7 2.2 مدفوعات الفوائد
 0.5 0.6 0.5 نفقات جارية أخرى
 7.1 8.4 5.8   النفقات االستثمارية

 0.0 1.9 1.3 اإلقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال
 0.0 0.6 0.6 تسديدات القروض

 36.0 39.4 31.6 اإلجمالي العام للنفقات
  

سـنة  من  التحويالت الجارية والدعم    وتذبذبت قيم   
أخرى خالل الفترة مـع اسـتمرار أهميتهـا          إلى

مـن  % 32.2و% 22تراوحت بـين    إذ  ،  النسبية
كما . للفترة% 25.7إجمالي اإلنفاق العام وبمتوسط     

اتج المحلـي   النمن  % 12.6و% 6.9تراوحت بين   
رجـع  يو%. 8.9خالل الفترة وبمتوسط    اإلجمالي  

هذا الوضع إلى دعم المشتقات النفطية الذي تراوح        
من إجمالي اإلنفـاق    % 23.8و% 9.1ن  بدوره بي 

مـن النـاتج المحلـي      % 9.2و% 2.8العام وبين   
، في ضوء تقلب أسعار     %5.2اإلجمالي وبمتوسط   

ات الرفـع الجزئـي لـدعم       إجراءالنفط العالمية و  
يوليـو  فـي   ومؤخراً   2001في  المشتقات النفطية   

2005 .  
  

المستهدف  تجاوزوالذي  ،الل الفترةخ% 23وبلغ متوسط نمو النفقات االستثمارية والرأسمالية 
 إلى 2000عام في % 18.4من العامة لنفقات ا أهميتها النسبية في إجمالي، وبالتالي زادت %)18(

  . %8.4من الناتج المحلي اإلجمالي إلى % 5.8 ومن 2005عام في  21.7%
  

  ق االجتماعيانفاإل
األساسية مـن    الخدمات االجتماعية    زيادة نصيب لتضمنت الخطة واإلستراتيجية سياسات وإجراءات      

التعليم والصحة، وكذلك زيادة االستثمارات العامة في البنية التحتية للمنـاطق           النفقات العامة وخاصة    
قطاعـات  العـام ال  ستهدف اإلنفاق   ا كما   .العدد األكبر من الفقراء   أغلب السكان و  تحتضن  التي  الريفية  

 اًأن اإلنفاق االجتماعي حقق نمو    البيانات  ظهر  وتُ . السكان المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة     
 قطاع التعلـيم    في% 14.8 قطاع الصحة في  % 17.6المتوسط  ، بلغ في    2005-2000 خالل الفترة 

عـام  % 4.3 العـام اإلنفاق   إجماليقطاع الصحة من     نصيب   وبلغ .في الحماية االجتماعية  % 9.3و
اإلنفاق  نصيب ظلوفي الوقت نفسه، . 2005في عام % 6البالغ الخطة مقترضاً من استهداف   2005

استهدفت ، مع أن اإلستراتيجية     كمتوسط للفترة % 1.4  بحدود اإلجماليالناتج المحلي    إلى   على الصحة 
% 74.3استحوذت النفقات الجارية على    د  ـوق. 2005في عام   % 2.2 إلى   ذه النسبة تدريجياً  ارتفاع ه 

  .قطاعإجمالي نفقات الكمتوسط من 
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 %21.2إلى   2000عام  % 17.6من    إلى إجمالي اإلنفاق العام    التعليماإلنفاق على   نصيب  زداد  إوقد  
% 6 حوالي    من الناتج المحلي اإلجمالي    صيب اإلنفاق العام على التعليم    ن بلغ متوسط     كما .2005عام  

التعليم ازنة  مو من   %88.4في المتوسط    النفقات الجارية    تشكلكما في قطاع الصحة،     و. خالل الفترة 
إجمـالي  من  % 1إلى  نصيبه  ، فقد عجز عن زيادة      الحماية االجتماعية  أما اإلنفاق على     .خالل الفترة 

متوسط نمـو   حقق هذا اإلنفاق    ومع ذلك   . خالل الفترة قط  ف% 0.4نصيبه  وبقي متوسط   ،  ق العام انفاإل
وذت النفقات الجارية   واستح. تذبذبه بين سنة وأخرى   ، فضالً عن    )%32.7(رنة باستهداف   مقا% 9.3

  . هذا اإلنفاقمن في المتوسط % 87.4على 
  

  

 2005- 2000 اإلجمالي الناتج المحلي إلىنسبة مكونات التقسيم الوظيفي للنفقات العامة  8- 1جدول 

   فعلي  البيــان
2000   

  تقديري
2005  

 النسبية من األهمية
النفقات العامة  

2000 

 النسبية من األهمية
 النفقات العامة 

2005 
 25.3 23.5  7.0 7.5  خدمات الجمهور
 15.2 16.5 4.2 5.3 شؤون الدفاع

 7.9 6.0 2.2 1.9  األمن والسالمةشؤون
 11.5 23.7 3.2 7.6  اقتصاديةشؤون

 2.4 0.1 0.7 0.0 حماية البيئة
 6.2 5.0 1.7 1.6 ون اإلسكان والمجتمع المحليؤش

 5.4 4.0 1.5 1.3 قطاع  الصحة
 2.0 1.4 0.6 0.5 فة ودينترفيه وثقا

 21.2 17.7 5.9 5.7 التعليمقطاع 
 0.4 0.4 0.1 0.1 الحماية االجتماعية

  
 وخاصـة   ،صناديق وبرامج أخـرى   وتقوم الحكومة كذلك باإلنفاق على القطاعات االجتماعية من خالل          

 فقد نفذ . والسمكي تشجيع اإلنتاج الزراعيقي للتنمية ومشروع األشغال العامة وصندوالصندوق االجتماع
.  مليـون دوالر   301.1بتكلفة إجمالية   خالل الفترة    مشروعاً   3,888حوالي  للتنمية  الصندوق االجتماعي   

ـ  ، مشروعاً إنمائياً  1,270 مشروع األشغال العامة حوالي      ابلغ عدد المشاريع التي نفذه    و إجماليـة  ة   بتكلف
والممولة مـن قبـل     خالل الفترة   اري تنفيذها   عدد المشاريع المنفذة والج   يصل  كما  .  مليون دوالر  86.8

   . مليار ريال29.6 بتكلفة مشروعاً) 1,096( صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
  

  النقديةالسياسة   2. 2
 الـسيطرة علـى  استمرار  من خالل    إلستراتيجيةلت السياسة النقدية وسيلة لتحقيق أهداف الخطة وا       ثّم

 إلـى   لليصلنفقات المعيشة بصورة تدريجية     التضخم  تخفيض   و ،%10.1بمعدل  نمو العرض النقدي    
ـ سعر  تحرير  باإلضافة إلى تأكيد    ،  %4.9 وبمتوسط للفترة    2005في عام   % 4.3 وسـعر  صرف  ال

  . والتوزيع األمثل للموارداتلتحقيق التوازنكأداتين الفائدة واستخدامهما 
   
  العرض النقدي 1. 2. 2

ه اشبزادت أ فيما  ،  2005-2000خالل الفترة   % 12.3نمو  توسط  ق م  بالمفهوم الضي  يالنقدالعرض  حقق  
ـ   % 25.4توسـط    الودائع بالعملة الوطنيـة بم     توارتفع. %21.7متوسط  بد  والنق  )%20.6(مقارنـة بـ

ـ  %19.5الودائع بالعملة األجنبية بحوالي     كذلك نمت    .فااستهد  وتزايـد   .فا اسـتهد  )%4.7( مقارنة ب
رغم أن الخطة سعت إلى     وف،  ا استهد )%10.1(مقابل  % 17.2 بمتوسط   العرض النقدي بالمفهوم الواسع   

 في  )%33.5( إلى   2000 في عام    )%34.3( من    العرض النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي      خفض نسبة 
  الفتـرة  خالل% 35.1 النسبة ظلت في حدود      تشير إلى أن متوسط هذه      البيانات الفعلية   إال أن  ،2005عام

الكبير في صافي األصول الخارجيـة      رتفاع  إلى اال في العرض النقدي    ذا النمو   ويرجع ه . 2001-2005
فـي  و%. 24.3توسـط   اد بم دزإواالئتمان المقدم للقطاع الخاص الـذي       ،  %21.1بمتوسط  إزدادت  التي  
 على العرض النقـدي     اً انكماشي اًصافي األصول المحلية وصافي البنود األخرى أثر      ترك كل من     ،المقابل

  .ةخالل الفتر
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  2005-2000تطور العرض النقدي : 9-1جدول 

األهمية النسبية إلى إجمالي  مليون ريال
)%(العرض النقدي   البيــان 

   تقديري2005 2000

 متوسط النمو
% 2000 

 تقديري  2005 

 42.2 52.1 12.3 442,464 247,248  إجمالي النقود
 31.5 41.5 10.9 330,620 197,123    العملة المتداولة

 10.7 10.6 17.4 111,844 50,126    ودائع تحت الطلب
 57.8 47.9 21.7 607,045 227,277 إجمالي  شبه النقد

 24.0 17.1 25.4 251,531 81,126    ودائع بالعملة الوطنية 
 33.9 30.8 19.5 355,514 146,151    ودائع بالعمالت األجنبية

 100.0100.0 1,049,50917.2 474,525 إجمالي العرض النقدي
   
ما يعادل أي  2005بنهاية عام  مليار دوالر 6.5بلغ صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي و
هذه في رفع صافي من العائدات النفطية حصيلة الحكومة ساهمت و. من الواردات اً شهر19غطية ت

من إجمالي أصول % 84.4وشكلت ، %13.6نمت بمتوسط التي وللبنك المركزي تحديداً األصول و
بمتوسط شهد صافي األصول الخارجية للبنوك التجارية زيادة و، الجهاز المصرفي خالل الفترة

  . وتعود هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى تزايد حجم تحويالت العاملين في الخارج.7.5%
  

 )مليون دوالر (     2005-2000 صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي 10-1جدول 

 فعلي البيـــــــان
2000 

 فعلي 
متوسط النمو 2005

 7.5 813.8 567.8  صافي األصول  الخارجية للبنوك التجارية
 13.6 5704.8 3,021 صافي األصول الخارجية للبنك المركزي

 12.7 6518.6 3,588 صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي
  
  

   واألسعار التضخم2. 2. 2
 إليجاد بيئة اقتصادية مستقرة، السيطرة على التضخمف االقتصادية واالجتماعية طلب تحقيق األهدات
عكس وقد ان. دعم جهود الحكومة في التخفيف من الفقرو ،لسكانة اى معيشعل السلبية هالحد من آثارو

التي  معدالت التضخمعلى  -إلى جانب عوامل أخرى  -نمو العرض النقدي بالمفهوم الواسع 
كما يعود ارتفاع معدل ، )%4.9(المستهدف  بكثيرة جاوزمت، %11.8بحوالي توسط في المارتفعت 

الرقم القياسي للغذاء حيث نما أسعار السلع الغذائية، الزيادة الكبيرة في إلى التضخم خالل الفترة 
  %.15.4متوسط ب
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   سعر الصرف وأسعار الفائدة3. 2. 2
سعر الصرف تحقيق التوازن والوصول إلى سعر صرف حقيقي ) تحرير(عويم استهدفت سياسة ت

 سعر صرف الريال أمام الدوالر  تراجعوقد. منافس لتشجيع الصادرات والتوزيع األمثل للموارد
أي ، 2005 ريال في عام 191.42  متوسط إلى2000 ريال كمتوسط لعام 161.73األمريكي من 

وقد ساهم نمو واردات السلع والخدمات بشكل أساسي في . وسطفي المت% 3.4بتراجع سنوي قدره 
 متراكمة من العمالت األجنبية تتراجع سعر صرف الريال، إال أن احتفاظ البنك المركزي باحتياطيا

وتدخله لمواجهة الطلب ساعد على تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، وبالتالي الحد من 
  . الل الفترةالتضخم المستورد على معدل التضخم خ

  

ورغم أن كل من الخطة واإلستراتيجية أشارا إلى أهمية استكمال التحرير الكامـل ألسـعار الفائـدة                 
بغرض تشجيع االدخار المحلي وزيادة تدفق رؤؤس األموال األجنبية، وفي الوقت نفسه استخدام سعر              

طات النقدية حافظت على سـعر      السلالفائدة كوسيلة لتحقيق التوازن والتوزيع األمثل للموارد؛ إال أن          
فـي  ،   والذي أفقدها قدرة التأثير على النشاط االقتصادي       خالل الفترة % 13فائدة لودائع االدخار عند     

وتعكس هذه األسعار سياسة امتـصاص      . على السلفيات % 21-15بين    معدالت الفائدة  حين تراوحت 
  .دولرة االقتصاد الوطني الحد منالسيولة المحلية والحفاظ على سعر حقيقي موجب وكذلك 

  

   ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية3. 2
لمحافظة علـى الوضـع الجيـد لميـزان المـدفوعات وخاصـة             إلى ا لخطة واإلستراتيجية   سعت ا 

 اسـتمرت   لـذلك . إلـى زيـادة الـصادرات غيـر النفطيـة         يـضاً   أكما سعت   الحساب الجاري،   
الـصرف وتحـسين إدارة الـدين واالحتياطيـات         سياسات تحرير التجارة الخارجية وتعويم سـعر        

 االقتـصادي والتجـاري علـى المـستوى         واالنـدماج الخارجية، والعمل علـى تحقيـق التكامـل         
تجـاوزت الفـوائض    ووقد اسـتمر الوضـع االيجـابي لميـزان المـدفوعات،            . اإلقليمي والعالمي 

  .المتحققة في الموازين الخارجية كل األهداف والتوقعات
  

 اإلجمـالي مـن النـاتج المحلـي       % 13.8 الفائض المتحقق في الميزان الجاري من        نسبةتراجعت  
 ويعود هـذا الوضـع بـصورة رئيـسية إلـى تراجـع           .2005في عام   % 7.8 إلى   2000في عام   

ارتفـاع رسـوم    ان الخـدمات عجـزاً مـستمراً نتيجـة          فائض الميزان التجاري، وتحقيـق ميـز      
 2001 سـبتمبر    11 جـراء تـداعيات أحـداث        خدمات النقل والـشحن والتـأمين إلـى المنطقـة         

  .التي استهدفت مينائي عدن والمكالوالحوادث اإلرهابية 
    

لك، تأثر ميزان الدخل بحصة الـشركات األجنبيـة مـن الـنفط المـستخرج، حيـث ارتفعـت                   كذ
وفـي المقابـل، شـهد ميـزان التحـويالت نمـواً            %. 20.4المبالغ المدفوعة إلى الخارج بمتوسط      

مما أدى إلى تراجـع حـصته إلـى النـاتج المحلـي           خالل الفترة،   % 3.5 في المتوسط    محدوداً بلغ 
  .2005في عام % 8.9 إلى 2000في عام % 14.7اإلجمالي من 

  
ـ           فـي المتوسـط    %7.3وبلغ فائض الميزان التجـاري       الل ـ مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي خ

نمـو  مـن   %) 15.8(نمـو الـصادرات الـسلعية بنـسبة أكبـر           ، نتيجـة    2005-2000الفتـرة  
 بـصورة   نمـو الـصادرات   ويرجـع   .  في المتوسـط خـالل الفتـرة       %)14.6( الواردات السلعية 

 27.4 مـن    أسـعار الـنفط العالميـة     تزايـد    ارتفاع عائدات الصادرات النفطية نتيجـة        رئيسية إلى 
  .2005دوالر للبرميل الواحد عام  51.5 إلى متوسط 2000دوالر للبرميل الواحد عام 
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  )مليون ريال(         2005-2000 ميزان المدفوعات: 11-1جدول 
 أولي 2005    2000فعلي  البيان من الناتج المحلي اإلجمالي% 

 2005 أولي 2000 فعلي 
  7.8 13.8 235374.4 212991.7 الحساب الجاري
  14.3  13.8 433190.1 212491.9 الميزان التجاري
  4.9- 6.5- 149123- 100103- ميزان الخدمات 

  10.5- 8.2- 317839- 125713- ميزان الدخل
  8.9  14.7 269146.6 226315.4 ميزان التحويالت الجارية

  1.3-  2.4- 40671.2- 37507.5- حساب رأس المال
 2.7- 3.0 81006.2- 45883.3 الخطأ والسهو

 3.7 14.4 113697.9 221367.4 موقف ميزان المدفوعات
 3.7- 14.4- 113698- 221367- :التمويل
 4.9- 15.5- 148622- 239291- االحتياطية األصولصافي 
 4.6- 14.9- 138973- 229636- االحتياطية األصول
 0.3- 0.6- 9649.4- 9654.7- السلطات النقدية التزامات
 1.2 1.2 34925.2 17923.7 الدينمتأخرات  أعباءتخفيف 

 100.0 100.0 3033380 1539636 اإلجماليالناتج المحلي 
  

وسعت الخطة الخمسية الثانية إلى رفع كفاءة استغالل الموارد المحلية المتاحة وجذب االستثمارات 
وإذا ما تم استثناء عام       . األجنبية بغرض تقليص االعتماد على القروض الخارجية في تحقيق التنمية

من الناتج المحلي % -1.3  حواليإلى ي والماليمالالرأسحساب وضع ال الذي تراجع فيه 2005
وذلك  .2004-2000خالل الفترة % 1.0 بلغ في المتوسط فائضاً هذا الميزانشهد  فقد اإلجمالي،
، 2004-2000 مليون دوالر خالل 4000تدفق االستثمارات المباشرة إلى الداخل التي بلغت نتيجة ل

  . دوالر مليون2,630خروج رؤوس األموال والمقدرة بـ محدودة لمقابل زيادة 
   

الحد من نموه وسداد االلتزامات القائمة على على أما الدين الخارجي، فقد حرصت سياسات الدولة 
 200 أكثر منوقد وصل عدد القروض التي تم التعاقد عليها خالل الفترة إلى . القروض الخارجية

مليون دوالر 4,934.4 وزاد الرصيد القائم للدين الخارجي من .  مليون دوالر1,791.9قرضاً بقيمة 
مقابل % 0.9، بمتوسط نمو 31/12/2005 مليون دوالر في نهاية 5,167.8 إلى 2000في عام 

 مقابل 2005لناتج المحلي اإلجمالي لعام من ا% 32.6ويشكل هذا الرصيد . فا استهد)%-0.4(
مما ة ، حيث لم تتمكن االستثمارات األجنبية من تمويل برامج ومشاريع التنمي)%44(استهداف 

برامج واضطر الحكومة إلى االقتراض بشروط ميسرة لتمويل البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية 
  . اإلصالح المالي واإلداري

  )مليون دوالر(               2005-2000الدين الخارجي : 12-1 جدول              
 2005 2000 الجهة المقرضة

 1,743.0 1,853.4  نادي باريسأعضاءالبلدان 
 0.0 2.9 القروض  الرسمية والتصديرية

 911.0 756.7 : ومنها،الصناديق العربيةوالبلدان 
 284.4 81.7 ثنائي

 482.0 675.0 الصناديق
 144.6 258.8 أخرىحكومات 

 2,513.8 2,052.0 : ومنهااألطراف،المؤسسات متعددة 
 1,974.7 1,534.2 هيئات بريتون وودز

 539.1 517.8 أخرى
 0.0 10.6 )التجارية(البنوك العالمية 
  5,167.8 4,934.4  اإلجمالي الكلي

  



 
 الفصل الثاني التوجهات والمرتكزات العامة
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  مقدمة
  

، 2010-2006تعكس خطة التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة الثالثـة للتخفيـف مـن الفقـر                   
ـ             سار النمـو االقتـصادي واالجتمـاعي       تطلعات المجتمـع اليمنـي للفتـرة القادمـة، وتحديـد م

وتتطلع خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقـر إلـى تحـسين فـرص االنـدماج مـع                  . واتجاهاته
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق التعاون مـع كافـة التكـتالت االقتـصادية اإلقليميـة                 

فقـر علـى عـدد مـن األولويـات،          وبالتالي، تركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف مـن ال        . والدولية
تحقيق تحسن مطرد في معدالت النمو االقتـصادي، ورفـع مـستوى المعيـشة وتحـسين                : أهمها

ويـشمل هـذا   . نوعية الحياة مع تفعيل منظومة الحكم الجيد وتوسيع دائرة المـشاركة فـي التنميـة       
والبـشرية المتاحـة    التركيز أيضاً تحقيق التعبئة الكفؤة للمـوارد، واسـتنهاض الطاقـات الماديـة              

والكامنة، وحسن تخصيصها في المجاالت التي تعجـل مـن وتيـرة التنميـة بمفهومهـا الـشامل،                  
ومن وتيرة تأهيل اليمن لتتكامل مع دول مجلس التعـاون تجاريـاً وفـي أسـواق العمـل والنقـد                    

 مـع   ورؤوس األموال، وللوصول به إلى الحد األدنى من مستوى التنمية البـشرية لتلـك الـدول،               
المــضي قــدماً فــي اســتكمال برنــامج اإلصــالح االقتــصادي والمــالي واإلداري وتــصحيح 
االختالالت التي نجمت عن تطبيقه، ومكافحـة الفـساد، وتحديـد دور الدولـة، وتطـوير الـنظم                  

  . والقواعد واإلجراءات لخلق بيئة استثمارية مواتية لريادة القطاع الخاص
 

   المنطلقات العامة للخطة-1
ق خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر من األسس المرجعية التي تنظم حركة المجتمع، ومـن                 تنطل

وقد .  االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافيمالرؤى اإلستراتيجية التي تحدد مسارات التطور العا
ـ            ي البنيـة  تم إعداد الخطة استناداً إلى رؤية شاملة تستوعب جوانب التطـور والتغييـر المنـشود ف
 وتـشمل   .االقتصادية واالجتماعية وفي الجوانب الهيكلية، فضالً عن تجسيد غايات وأهداف المجتمع          

  :تلك األسس والرؤى اآلتي
  

  2025  الرؤية اإلستراتيجية لليمن 1. 1
 المنشود فـي    يتمثل خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الحلقة الثانية من حلقات التطور االقتصاد            

وقد حددت هذه الرؤيـة مجمـل الطموحـات         . 2025ر الرؤية اإلستراتيجية لليمن بعيدة المدى       إطا
 عن استشراف   والغايات التي يتطلع إليها المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وثقافياً وسياسياً، فضالً          

السياسات المتوائمة مع    وفقاً للموارد المتاحة والكامنة،  وفقاً إلستراتيجيات و        ياتجاهات النمو المستقبل  
وقد مثلت الرؤية   . مسارات التطور، وفي إطار من التفاعل اإليجابي مع المتغيرات اإلقليمية والعالمية          

 الخـاص   ع إجماعاً وطنياً، حيث ساهم في إعدادها الجهات الرسمية والقطا         2025اإلستراتيجية لليمن   
جية علمية لتـشخيص وتحليـل الوضـع         األكاديمية وفق منه   تومنظمات المجتمع المدني والمؤسسا   

االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ومن ثم تحديد اتجاهات التطور في المجاالت المختلفة وصوالً إلى   
مسار التنمية الشاملة والغايات المنشودة التي تحددت في انتقال اليمن إلى مجموعة الـدول متوسـطة             

ومن ثم، فإن خطة التنمية . معرفي وثقافي وسياسي  التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي و      
 عنها من أهداف وغايات وسياسـات       ق وما ينبث  2010-2006الثالثة للتخفيف من الفقر خالل الفترة       

 من مراحل متتالية تستهدف تحقيق أهداف تساعد في نهاية المطـاف علـى بلـوغ                ةليست إال مرحل  
  . ةاألهداف والغايات الشاملة للرؤية اإلستراتيجي

  

   2015  أهداف التنمية األلفية 2. 1
 كأحد المنطلقـات    2015تستند خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر أيضاً إلى أهداف التنمية األلفية             

 لتحقيق أهدافها، وخاصة في جوانب تنمية الموارد البشرية وقضايا الفقر والحماية االجتماعية     ةالرئيسي
ي وتمكين المرأة، فضالً عن تطوير الشراكة مع المـانحين وشـركاء            وتوسيع شبكة األمان االجتماع   

وتشمل أهداف التنمية األلفية القضاء على الفقر والجوع الحـادين، تعمـيم التعلـيم              . التنمية اآلخرين 
األساسي للجميع، تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض وفيات األطفال، تحسين صحة 

 واألمراض المعدية األخرى، ضمان بيئة      امرض نقص المناعة المكتسب والمال ري     األمومة، مكافحة   
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  2015لفية تقييم االحتياجات لتحقيق أهداف التنمية األ: 1-2إطار 
أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتحقيق أهداف التنمية األلفية، وبالتالي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم 
من منظمات األمم المتحدة المتخصصة العاملة في اليمن بتنسيق الجهود إلعداد تقرير تقييم االحتياجات القطاعية 

نهجية مشروع األلفية لألمم المتحدة، وبما يتناسب مع المبادرات المحلية لتحقيق تلك األهداف اعتماداً على م
وقد تم تحليل الوضع الراهن وتحديد التحديات التي يعاني منها كل قطاع على حدة، . والمرجعيات التخطيطية الوطنية

 والبرامج والفجوات بما باإلضافة إلى وضع الخطة االستثمارية وتكاليفها والتي تعطي أساساً لتحديد االستراتيجيات
 مليون دوالر 48,405ويقدر التقرير أن اليمن يحتاج إلى برنامج تأهيلي بإنفاق عام يبلغ . يساعد على تعبئة الموارد

  .لمدة عشر سنوات، لمقاربة تلك األهداف
درتها على تعزيز وتعمل الحكومة على مواجهة التحدي األساسي أمام تمويل هذه البرامج والمشاريع من خالل إبراز ق

سياسات التحديث والتطوير، والتحول نحو العمل المؤسسي في ظل األطر القانونية والتشريعية المالئمة والمواكبة 
وال تؤدي تلك الجهود إلى تعبئة الموارد الداخلية . للتطورات المختلفة، وخاصة دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولة

ها أيضاً تساهم في جذب المساعدات الخارجية، وإضفاء جو من الثقة ، لكنفحسبوتشجيع أنشطة القطاع الخاص 
. والمسئولية لدى الجهات المانحة والمستثمرين المحليين واألجانب

  الثالثةالتنمية دمج إستراتيجية التخفيف من الفقر مع خطة : 2-2إطار 
أعدت الحكومة خالل السنوات الخمس الماضية العديد من خطط التنميـة           

ق اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية بدءاً بالرؤيـة اإلسـتراتيجية         ووثائ
، والخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتـصادية واالجتماعيـة         2025لليمن  
واستناداً . 2005-2003، وإستراتيجية التخفيف من الفقر      2001-2005

إلى التقييم السنوي والدروس المستفادة من إعداد كل من الخطة الخمـسية     
ستراتيجية التخفيف من الفقر، تبين ضرورة دمج إستراتيجية التخفيـف          وإ

بموجـب قـرار    وقد تم هذا الـدمج      . ضمن خطة التنمية الثالثة   من الفقر   
  :وتظهر أهم مزايا الدمج في اآلتي. 2004مجلس الوزراء لعام 

توحيد اإلطار المنهجي والمعرفي للعملية التنموية وطرق وأسـاليب          •
ـ       إعداد البرامج وا   ة ؤلخطط الهادفة إلى استغالل الموارد بصورة كف

  .وتخصيصها وفقاً لألولويات
صياغة الغايات واألهداف العامة والسياسات التنفيذية لإلستراتيجيات        •

  .بصورة تمنع التضارب أو التعارض من وثيقة إلى أخرى
توحيد اإلطار الزمني للخطط والبرامج التنموية، وبالتـالي توحيـد           •

 .شرات وتوفير الوقت والجهد الالزم للمتابعة والتقييماألهداف والمؤ

ـ         . مستدامة، وأخيراً تطوير شراكة عالمية للتنمية       دوبناء على ذلك، تصبح أهداف التنمية األلفيـة أح
األطر المرجعية إلعداد الخطط والبرامج التنموية وكذلك لتعبئة الموارد والمساعدات في ضوء دراسة             

وتجسيداً لهذا التوجه،   . 2015يم االحتياجات التي أعدت للوصول إلى تحقيق األهداف بحلول عام           تقي
 تتوافق مع تحقيق    2010-2006تم وضع أهداف مرحلية ومحددة للخطة الخمسية الثالثة تغطي الفترة           

  .    2015أهداف التنمية األلفية 

  

  2005-2003  إستراتيجية التخفيف من الفقر 3. 1
 على تحقيق التوازن االجتماعي وتحقيق التكافل وتكافؤ الفرص ورفع مستوى المعيـشة             رالدستونص  
 أن تخفيف الفقـر     ن كمنطلق للخطة م   اوتكتسب إستراتيجية التخفيف من الفقر أهميته     .  المجتمع دألفرا

 عن أهـم غايـات      اًليس إال تعبير  
ويـأتي قـرار    . وأهداف الخطـة  

يف الحكومة بدمج إستراتيجية التخف   
خطة التنمية الثالثـة    من الفقر في    

تأكيـداً ألهميـة    للتخفيف من الفقر    
التعامل مع الفقر من منظور شامل، 
ــصه   ــسبباته وخصائ ــة م وبكاف
وانعكاساته، وبمفهومه الذي بـات     
يتجاوز عجز الموارد ليشمل التعليم     
والصحة والسكن والمـشاركة، أو     
بمعنى آخر كافة جوانـب التنميـة       

ال بد من معالجتهـا     البشرية والتي   
ضمن إطار كلي وقطاعي وضمن     

  .رؤية شاملة ومتكاملة
  

وبنـاء على ذلك، ترتبط خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر وتتكامل مع إستراتيجية التخفيف من 
، فضالً عن استيعاب محاورها يالفقر في الغايات واألهداف على مستوى االقتصاد الكلى والقطاع

 تحقيق النمو االقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتوسيع البنية التحتية عمودياً والمتمثلة في
  .وأفقياً وضمان الحماية االجتماعية وتعزيز الحكم الجيد

  

  برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري    4. 1
 بالتعاون مـع   1995شرع اليمن في تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في مطلع            
واشـتمل البرنـامج    . كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبدعم من الجهات المانحة األخرى           

 في إيقاف تدهور مؤشـرات االقتـصاد        )1998-1995(المرحلة األولى   مرحلتين رئيسيتين، تمثلت    
ك اإلصالحات فـي    وقد أثمرت تل  . الكلي واستعادة التوازن االقتصادي وخاصة كبح التضخم الجامح       
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مجملها عن تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتحسين مؤشرات االقتصاد الكلي حيث انخفض التـضخم              
إلى رقم أحادي وتراجع عجز الموازنة العامة إلى نسبة آمنة، واستقر سعر صـرف الريـال عنـد                  

 وسـن   على إعـادة هيكلـة االقتـصاد      ) 1999منذ عام   (المرحلة الثانية   وركزت  . مستويات مقبولة 
التشريعات والقوانين الهادفة إلى خلق بيئة مواتية لالستثمار وإعداد االقتصاد لتحقيـق وتيـرة نمـو                

ـ      . مستدام تضمن تحسين التنمية ومعيشة األفراد       لتحقيـق نمـو     اًوأصبح االقتصاد جراء ذلـك مهيئ
. 2005-2000خالل الفترة %4.1اقتصادي مستدام، حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمتوسط        

وتواصالً مع تلـك اإلنجـازات، واسـتدراكاً أليـة          . كما تعززت الجهود التنموية في كافة المجاالت      
انعكاسات سلبية نشأت من برنامج اإلصالح الشامل، فإن خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تركز               

ستفادة من المكاسب التي    على االستمرار في أجندة اإلصالحات لتحفيز وتعزيز النمو االقتصادي واال         
تحققت في الفترة الماضية، ومواصلة دفع القطاعات الواعدة واستغالل طاقات القطاع الخاص وإدماج             

  . االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي
  

  :االستراتيجيات القطاعية. 5. 1
تـي تحظـى     إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية، وال        2005-1995تم خالل الفترة    

وتبلور عن ذلك العديد من اإلستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهـات           . بأولوية في برامج التنمية   
السكان، المياه، البيئة،   : العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي تواجهها تلك القطاعات مثل         

باإلضافة إلى تبني عدد    .  والصحة العامة  التنمية الزراعية، الثروة السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم      
من االستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع مثل استراتيجيات التنمية الريفية والمحليـة              
والطفولة والشباب وتنمية المرأة وتنمية المنشاءات الصغيرة واألصغر غيرها، حيث تم إعـداد تلـك               

ة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من        االستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمي    
لذلك فإن كل تلك االستراتيجيات تحتل موقعا مهما بين المصادر األساسية ألهـداف             . مجلس الوزراء 

 .وسياسات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خالل فترة الخطة الخمسية القادمة
  

   التحديات التنموية-2
  

هداف خطة التنمية الثالثة للتخفيف مـن الفقـر وتحقيقهـا مـزيج مـن التحـديات                 يعترض بلوغ أ  
فمـا زالـت المـسائل المتعلقـة بـالنمو         . واإلشكاليات التنمويـة ذات الطـابع الهيكلـي المـزمن         

السكاني وتشتت السكان فـي أرجـاء الـيمن، وتفـشي األميـة والبطالـة بمفاهيمهـا المختلفـة،                   
رفـة الحديثـة، واسـتمرار الـيمن ضـمن الئحـة دول التنميـة               والتخلف عن ركب اإلنتاج والمع    

البشرية المتدنية، تمثل أمثلة حية وواقعية لـضخامة المعـضالت التـي تواجههـا مـسيرة الـيمن                  
وتسعى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومـة التخطـيط بعيـد المـدى، إلـى                 . التنموية

ا ومواجهتهـا ومـن ثـم تجاوزهـا لبلـوغ أهـداف             رصد تلك التحديات والمعوقات، والتصدي له     
  . الرؤية المستقبلية

  

وقد بذلت الحكومات المتعاقبة خالل الفترات الماضية جهوداً متواصلة في التنمية االقتصادية 
غير أن . واالجتماعية والتي كان لها مردود إيجابي في شتى المجاالت التنموية والسياسية والمؤسسية

االجتماعي اليمني ال يزال يتطلب المزيد من الجهود للوصول إلى األهداف الواقع االقتصادي و
   . المنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحات وأهداف التنمية اآلنية والمستقبلية

  

   السكانيةت  اإلشكاليا1. 2
ورغم . نمية في اليمنيمثل النمو السكاني المرتفع مقارنة بالموارد المتاحة أهم التحديات التي تواجه الت 

، فإنه ما يزال من بـين أعلـى المعـدالت           %3.0إلى  % 3.5تراجع المعدل خالل العقد األخير من       
ويفرز التشتت السكاني الواسع في     . العالمية، ويحد من زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي         

، وتنامي الطلـب علـى      )مناطق حضرية ( حارة   3,642وفي  ) مناطق ريفية ( قرية ومحلة    129,299
الخدمات األساسية والمنافع العامة واإلسكان، عالوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم تـوفر فـرص               
عمل كافية لها، آثاراً سلبية على االقتصاد الوطني ويضعف جهود التنمية الرامية إلى رفع المستويات               

  . رعاية االجتماعيةالمعيشية للمواطنين وبخاصة في مجاالت التعليم والصحة وال
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  ية البشر   ضعف تنمية الموارد2. 2
من الـسكان البـالغين،   % 47.2قيوداً عديدة أبرزها اتساع األمية إلى  تواجه تنمية الموارد البشرية 

ومحدودية المؤسسات التعليمية والتدريبية، وارتفاع التسرب في التعليم األساسي والثانوي وخاصة بين      
لتعليمية بين الذكور واإلناث وبين الحضر والريف، وتدني مـستوى مخرجـات            اإلناث، والفجوات ا  

  . التعليم، فضالً عن انخفاض مؤهالت المدرسين
  

وتظهر كذلك القضايا التربوية المتعلقة بالتدريب وتحديث المنـاهج، ومالءمـة مخرجـات التعلـيم               
سـوء  عكس  تعليم الفني والذي ي   الحتياجات سوق العمل، واإلقبال على التعليم الجامعي على حساب ال         

مـن ثـم حجـم      اإلنتاجية و وينتج عن مجمل هذه الظواهر تدني       . توظيف أهم الموارد على اإلطالق    
 وفـرص النمـو وكـذلك       االستهالك واالدخار و  الدخل الذي يترتب عليه انخفاض   النشاط االقتصادي   

   .اتساع ظاهرة الفقر والبطالة
  

وبات جمة، يأتي على رأسها قصور الخدمات الصحية عن كذلك، يواجه قطاع الصحة تحديات وصع
 كارتفاع وفيات ةالوفاء باالحتياجات المتنامية للسكان، فضالً عن استمرار تدني المؤشرات الصحي
   .األمهات ووفيات األطفال دون الخامسة ، وكذلك انتشار اإلمراض المعدية والسارية

  

    تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية3. 2
يواجه اليمن عجزاً كبيراً في موارده المائية بسبب انخفاض معدل سقوط األمطار وتنامي االستهالك 
السنوي من المياه، والذي يؤدي إلى استنزاف المخزون المائي، فضالً عن الحفر العشوائي وأساليب 

ار متر مكعب ويقدر العجز السنوي للمياه بأكثر من ملي. وطرق استخدام المياه لألغراض الزراعية
 متر مكعب في 150-120وال يتجاوز نصيب الفرد من المياه . وبما يزيد عن ثلث االستهالك السنوي

كذلك، يتفاقم .  متر مكعب سنويا1,250ًالسنة، وهو أدنى بكثير من المتوسط اإلقليمي الذي يبلغ 
ع مستقبل التنمية وينذر هذا الوض. الوضع مع تدني التغطية من المياه اآلمنة وخاصة في الريف

. ومعيشة المجتمعات في المناطق ذات الوضع الحرج، كما يهدد أسس ومقومات االقتصاد الريفي
وبرزت كذلك مشاكل بيئية على نحو ملحوظ خالل السنوات األخيرة، منها ما يتعلق باالستخدام الجائر 

ع التجمعات العشوائية للموارد الطبيعية وجرف التربة والتصحر وتلويث الموارد المائية واتسا
  . والزحف السكاني على المناطق الزراعية

 
    ضعف جاذبية البيئة االستثمارية4. 2

 في إحداث تحسن نسبي في 1991 لعام 22ساهمت التعديالت المتتالية على قانون االستثمار رقم 
أكانت -رات الخاصة ورغم ذلك، ما زالت االستثما. البيئة االستثمارية خالل السنوات القليلة الماضية

 محدودة، وال تتناسب البتة مع االحتياجات التنموية لكافة القطاعات السلعية -محلية أم خارجية
والخدمية، وال مع مجاالت االستثمار الالمتناهية التي يمكن لليمن أن يوفرها للمستثمرين، وبخاصة 

ويعود هذا الوضع إلى . لخفيفةفي القطاعات الواعدة مثل السياحة والثروة السمكية والصناعات ا
تضافر عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إضعاف جاذبية البيئة االستثمارية، أهمها مجموعة 
العوائق اإلدارية والقطاعية واألمنية والجمركية والضرائبية التي تواجه المستثمر، وضعف خدمات 

كذلك، أدت األحداث اإلرهابية . مؤهلةالبنية التحتية ومشاكل األراضي ومحدودية الموارد البشرية ال
الخارجية وما عاناه اليمن من أحداث إرهابية محلية إلى تلبد المناخ االستثماري بوجه عام وإلى 

 .تراجع االستثمار في المناطق المحتاجة لها بوجه خاص
  

    قصور منظومة الحكم الجيد5. 2
أداء الجهاز اإلداري وتحسين مؤشرات رغم الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لرفع مستوى 

منظومة الحكم الجيد، إال أن التقييم العام يشير إلى استمرار مظاهر القصور وضعف فاعلية مكافحة 
الفساد وأداء السلطة القضائية والمحاكم ومحدودية المساءلة والشفافية، فضال عن تدني مستوى 

  .الخدمات العامة وعدم كفايتها
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   االقتصاديةت رؤية بديلة للسياسا:3-2إطار 
 وإشراف من البرنامج اإلنمائي لألمـم       لأعد فريق متخصص بتموي   

إلـى  وتهدف الدراسـة    . المتحدة دراسة حديثة عن االقتصاد  اليمني      
الخارجية فـي   تحقيق االستفادة من اإليرادات النفطية والمساعدات       
ركـزت علـى    تسريع النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر، حيث        

.  االقتصادية البديلة للسياسة االقتصادية الحاليـة     تحزمة من السياسا  
ويبرز من هذه الحزمة تبني برامج مركزة لالستثمار العـام تحفـز            
النمو االقتصادي وتحول الثروة النفطية القابلة للزوال إلـى ثـروة           

ويشمل توجه الدراسة زيادة اإلنفـاق      . ي قطاعات االقتصاد  منتجة ف 
العام وتوسيع االستثمار في البنية التحتية االقتصادية واالجتماعيـة،         

 لالستثمار الخاص من خالل وضع نظـام        ضوتوسيع قنوات االقترا  
لتمويل االستثمار الخاص وتأسيس صندوق يعتمد على المـساعدات         

عمالت األجنبية إلطالق اليمن علـى      الخارجية وتراكم احتياطيات ال   
كما تقترح الدراسة وضع آليـات      . مسار أسرع في التنمية المستدامة    

لتعبئة الموارد غير النفطية عبر قنوات كالضرائب لدعم االسـتثمار          
وتـرى الدراسـة    . العام والمدخرات المالية لدعم االستثمار الخاص     

 وفـي حـدود     إمكانية تحقيق عجز للموازنة يساوي معدل التـضخم       
؛ دون أن يترك آثار سلبية على       من الناتج المحلي اإلجمالي   % 10الـ

  .االستقرار االقتصادي

  الوطنيلالقتصاد واالستيعابية قدرات التمويلية ال  محدودية 6. 2
يعكس ضعف المدخرات ومحدودية الموارد الخارجية، محدودية القدرات التمويلية للبرامج والمشاريع 

كذلك، لم يرتق الجهاز المصرفي إلى مستوى . اإلنمائية وبخاصة تلك الموجهة للتخفيف من الفقر
ه قروضباعتبار  ويتجه معظم التمويل نحو القطاع التجاري. عتنمية الوساطة المالية وتمويل المشاري

ع، مقابل ارتفاع مخاطر االستثمارات الصناعية والزراعية وانخفاض قصيرة األجل وعائـدها مرتف
كما يعاني االقتصاد الوطني من محدودية القدرات االستيعابية لتحديد وتنفيذ البرامج . عائدها

صور القدرات البشرية والفنية واإلدارية الالزمة لتخطيط المشروعات والمشاريع اإلنمائية، نتيجة ق
والبرامج وترتيب أولوياتها، وإعداد دراسات الجدوى لها وتنفيذها واإلشراف عليها ومتابعتها 

  .وتقييمها
  

    تحديات العولمة االقتصادية7. 2
لتجارة، وفتح األسواق وإزالة فرضت العولمة العديد من التحديات االقتصادية والمتمثلة في تحرير ا

الحواجز وإطالق المنافسة محلياً وعلى المستوى الدولي بغض النظر عن اإلمكانيات وطبيعة الهياكل 
ويتطلب التحول في استراتيجيات اإلنتاج والتجارة، االتجاه نحو التصدير . اإلنتاجية في البلدان النامية

تعزيز القدرات التنافسية اصفات وجودة عالية، واعتماداً على تقنيات متقدمة ومنتجات ذات مو
لالقتصاد في ظل تباين مستوى التطور االقتصادي وأسواق محلية ودولية مفتوحة، باإلضافة إلى 

  .توفير شروط االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
  

   التوجهات العامة-3
  

تيجية اقتـصادية وإنمائيـة غايتهـا       تم إعداد خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر  بآفـاق إسـترا            
 فـي حفـز النمـو       التوجـه األول  يتمثـل   . تحقيق التنمية المستدامة من خالل تـوجهين رئيـسيين        

االقتصادي في كافة القطاعات االقتصادية وإطالق طاقـات النمـو فـي القطاعـات الواعـدة بمـا                  
ين معيـشة   يمكن من تحقيق زيادة فـي نـصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي وتحـس                   

 بالتصدي لظاهرة الفقـر بأبعادهـا المختلفـة والبحـث فـي سـبل       التوجه الثانيويتعلق  . المواطن
معالجتها والتخفيف من آثارها باعتبارها ظـاهرة  اقتـصادية واجتماعيـة هيكليـة، اتـسع مـداها                  

ـ                 ق مع استمرار النمو السكاني المرتفع واألزمات التي يتعرض لها االقتـصاد الـوطني منـذ تحقي
  .  الوحدة

  

  تعزيز النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل. 1. 3
تمثل تنمية مصادر النمو االقتصادي     
وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفـع      
وقابل لالستدامة التوجه الرئيسي الذي     

. تتمحور حوله خطة التنمية الثالثـة     
وستعمل الخطة على ترجمـة هـذا       
التوجه من خالل حشد وتعبئة الموارد      

ن اطراد النمو االقتصادي بكل     لضما
جوانبه وأبعاده، واستعادة ديناميكيـة     
النشاط االقتصادي، وتحقيـق زيـادة      
الدخل والقدرة التشغيلية واالستيعابية    
لالقتصاد، وتحسين مستوى المعيـشة     

وتعتمـد  . وتوليد فرص عمل منتجة   
الخطة في تسريع النمو االقتـصادي      

  : على اآلتي
ل  كي النمو فتتعزيز طاقا •

القطاعات اإلنتاجية والخدمية مع 
إعطاء أولوية لتنمية القطاعات 
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  معالجة الفقر من وجهة نظر الفقراء: 4-2إطار 
إن االستماع إلى رأي الفقراء يدعم الوصول إلى حلـول تالمـس            

وقد أصبحت األبحاث بالمشاركة تـستخدم فـي فهـم          . احتياجاتهم
وفـي  .  وأسبابها ومعالجتها من وجهة نظـر الفقـراء        ظاهرة الفقر 

دراسة أصوات الفقراء التي أجرتها وحدة مراقبة الفقـر بـوزارة           
، طرح الفقـراء حلـوالً      2005التخطيط والتعاون الدولي في عام      

ويركز الفقراء  . يعتقدون أنها ستساعد على الخروج من مأزق الفقر       
ت من الدولة، وتوفير    من الرجال على أهمية تأمين مصدر دخل ثاب       

فرص عمل، وبناء السدود والحواجز المائية واستصالح األراضي        
الزراعية ودعم اإلنتاج الزراعي، باإلضافة إلى تـوفير القـروض          

وترى أغلب النـساء الفقيـرات أهميـة        . لبدء مشروعات صغيرة  
تخفيض األسعار وضمان مجانية الخدمات التعليميـة والـصحية،         

 الغذاء والتعليم وتأثير ذلك علـى أطفـالهن         كونهن يكتوين بنقص  
ويأتي توفير فرص العمل وزيادة المرتبات واألجور       . داخل المنزل 

وتؤكد النساء على ضرورة    . مع التدريب بعد ذلك من حيث األهمية      
توفير السلع الغذائية في القرى لتوفير الجهد وتكلفـة النقـل التـي             

ـ     . يتكبدها الفقراء  ادة حـاالت الرعايـة     كما جاءت مطـالبتهن بزي
 .االجتماعية باعتبار العديد منهم معيالت ألسرهن

الواعدة لزيادة إسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع مصادر توليد الدخل القومي وتوسيع 
وسيتم استغالل . قاعدة االقتصاد الوطني وتقليل االعتماد على قطاع النفط القابل للنضوب

منة لهذه القطاعات وإحداث نقالت نوعية في قدرتها على خلق فرص اإلمكانيات المتاحة والكا
 .  عمل وزيادة القيمة المضافة

توسيع نطاق المشروعات الصغيرة واألصغر في أماكن التركز السكاني سواء في الحضر أو  •
الريف، كوسيلة لتعزيز قدرات االقتصاد الوطني وأداة لتوليد فرص عمل مولدة للدخل وقابلة 

وتشمل مجاالت هذه األنشطة الصناعات الغذائية، والسلع الزراعية الموجهة للتصدير، . امةلالستد
ومشروعات اإلنتاج السمكي والخدمات المرتبطة بها، والمنشآت السياحية وخدماتها في الشواطئ 

 .والجزر والمحميات الطبيعية والمدن األثرية والتاريخية، فضالً عن الصناعات الحرفية
التهيئة لجعل اليمن مركزاً للتجارة اإلقليمية والدولية من خالل تأهيل المنطقة الحرة في اإلعداد و •

عدن، وتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية فيها، وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات 
 . لتواكب التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية

    

  به  التخفيف من الفقر ومعالجة أسبا2. 3
غدت ظاهرة الفقر في السنوات األخيرة مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور في               

وقد تجمعت روافد وأسباب قوية عمقت مـن هـذه          . المجتمع، وتؤثر على االستقرار والسكينة العامة     
السلبية التـي   الظاهرة، مثل انخفاض معدل النمو االقتصادي، وارتفاع معدل النمو السكاني، واآلثار            

وقـد بـادرت الحكومـة بوضـع        . صاحبت تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري      
 لتتكامل مع الخطة الخمسية الثانية للتنميـة         2005 -2003اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر      

األدوار  لتشخيص الظاهرة وتحديـد التـدخالت المطلوبـة و         2005-2001االقتصادية واالجتماعية   
. وقد أظهرت اإلسقاطات تراجع محدود في معدالت الفقـر        . ومعالجة آثارها المختلفة لتحجيم الظاهرة    

وتحظى جهود مكافحة الفقر في السنوات القادمة بأولوية مطلقة، حيث أن خطة التنمية الثالثة للتخفيف               
من الفقر مـا هـي إال أداة لمعالجـة          
ظاهرة الفقر والحد من شأفتها، مـن       

ل رؤية شـاملة لمفهـوم الفقـر        خال
تتجاوز قصور الدخل إلـى جوانـب       
التعليم والصحة والخدمات االجتماعية    

وبناء على ذلـك،    . األساسية األخرى 
تستهدف الخطة تعزيـز النمـو فـي        
القطاعات غير النفطية وتنويع قاعـدة      
النشاط االقتـصادي وزيـادة حجـم       
االستثمارات وحشد طاقـات القطـاع      

 دائرة المشاركة في    الخاص، وتوسيع 
جهود التخفيـف مـن الفقـر لتـضم         
المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع    
المدني، فضالً عن توجيه اإلنفاق العام      

 بالتخفيف من   ةإلى القطاعات المرتبط  
وتركز الخطة في التصدي للفقر     . الفقر

  : ومعالجة أسبابه على سبعة مسارات رئيسية هي
  

 للمشاريع والبرامج االستثمارية كثيفة العمالـة فـي كافـة القطاعـات             إعطاء أولوية : المسار األول 
 فـرص عمـل وتقلـيص       ق يترتب عليها خل   ي والسياحة الت  ةاالقتصادية وخاصة الزراعة والصناع   

البطالة، وكذلك إيالء المناطق الريفية أهمية من خالل تنفيذ المشاريع التنموية فيها من شـق الطـرق      
ويؤدي هذا المسار إلى كسر عوامل العزلة عـن المنـاطق           . ر المياه النقية  ومد شبكة الكهرباء وتوفي   
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الريفية وتسهيل نقل المنتجات إلى األسواق ومراكز المدن، وبالتالي تحسين العائد االقتصادي لـسكان              
  . الريف حيث يتركز معظم الفقراء

  

عات المالية والضريبية بما مراجعة السياسات االقتصادية ومنظومة القوانين والتشري :المسار الثاني
 الدفع بالنمو االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور ييعزز فاعليتها ف

  . أكبر في النشاط االقتصادي وزيادة استثماراته، وبالتالي إيجاد فرص عمل وتوليد مصادر للدخل
  

نظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في  تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وم:المسار الثالث
جهود التخفيف من الفقر، وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه اإلنتاجي 
في المجاالت التي ترتبط بالفئات االجتماعية الفقيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك 

  .وإمكاناتهااالستفادة من قدرات منظمات المجتمع المدني 
  

 تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في اإلنتاج من خالل :المسار الرابع
 األساسية كالتعليم والرعاية الصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية لالرتقاء بقدراتهم تتوفير الخدما

  . ومهاراتهم اإلنتاجية
 

ملك أصول إنتاجية من خالل توسيع آليات اإلقراض والتمويل  تن تمكين الفقراء م:المسار الخامس
ويتوقع استكمال اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط بنك األمل للفقراء . للمشروعات الصغيرة واألصغر

. لتقديم القروض وتمكين الفئات الفقيرة وخاصة المرأة الريفية من الحصول على األصول اإلنتاجية
جارب األخرى الناجحة والعمل على التوسع فيها لمواجهة االحتياجات كما ستتم االستفادة من الت
  . المتزايدة لإلقراض الصغير

  

تعزيز آلية وبرامج شبكة األمان االجتماعي لتوسيع مظلة الحماية االجتماعة ودعم : المسار السادس
الصندوق (كة خدماتها للفئات والشرائح الفقيرة من خالل التدخالت المباشرة التي تقوم بها الشب

، فضالً عن تفعيل آلية )االجتماعية للتنمية، مشروع األشغال العامة، صندوق الرعاية االجتماعية
التنسيق بين برامج الشبكة وتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية لبرامجها، وبما يساعد على تحسين 

شبكة األمان االجتماعي وسيتم استحداث برامج جديدة في إطار . الظروف المعيشية للفئات الفقيرة
وتعزيز الشراكة بين برامجها والقطاع الخاص ومعاهد التدريب لالستفادة منها في تأهيل الفئات 

  .الفقيرة المستهدفة
  

تطوير أداء السلطة المحلية في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مجاالت تساعد على : المسار السابع
للفقراء وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب التخفيف من الفقر وبناء األصول الرأسمالية 

  .وتحسين البنية التحتية
  

   المرتكزات العامة-4
ترتكز الخطة على مجموعة مترابطة من األسـس العامـة المـستوعبة لكافـة جوانـب التطـور                  
والنمو االقتصادي واالجتماعي، وشمول اإلصـالحات كافـة اإلصـالحات المؤسـسية واإلداريـة              

كمـا  . ، وتفعيل شروط الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة، وتـوفير بيئـة اسـتثمارية مواتيـة              والسياسية
ترتكز الخطة على تعزيز الشراكة بين كل من الدولة والقطـاع الخـاص والمجتمـع المـدني فـي                   

  . دفع القطاعات الواعدة، وتحقيق التنمية وتوفير احتياجات السكان في المناطق الريفية
  

نمية البشرية مـن أشـد التحـديات التنمويـة التـي يواجههـا الـيمن حاضـراً                  وتعتبر قضايا الت  
وتحتــل تنميــة المــوارد البــشرية الــصدارة فــي ســلّم أولويــات خطــط التنميــة . ومــستقبالً
كذلك تعد الحماية االجتماعية وشبكة األمـان االجتمـاعي وتمكـين المـرأة والتنميـة               . ومرتكزاتها

  .  ألساسية للتخفيف من الفقرالمحلية المتوازنة من المقومات ا
  

وتنظر الخطة بذات األهمية إلى تعزيز التعـاون والتكامـل االقتـصادي مـع المحـيط اإلقليمـي                  
وتـشكل هـذه المرتكـزات فـي        . والدولي وبخاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة         
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تنميـة االقتـصادية    مجموعها دفعة قوية لمسار النمو والتطور المنـشود، وتفـتح آفاقـاً أوسـع لل              
  . واالجتماعية

  

    توسيع مسار اإلصالحات 1. 4
أسفر تقييم أداء االقتصاد الوطني وتجربة اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية عن قصور في 
بعض جوانب اإلصالح، مما يتطلب تركيز المرحلة القادمة على توسيع مسار اإلصالحات لتشمل 

 واإلدارية والمؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة ومعالجة االختالالت كافة المجاالت االقتصادية
كما يتم التأكيد على التالزم والتكامل بين تلك األبعاد المختلفة لإلصالحات . والتشوهات المزمنة

  : وترابطها باعتبارها حزمة واحدة، لتشمل الجوانب اآلتية
   

سة الماليـة وإصـالح القطـاع       تعميق اإلصالحات االقتصادية والتـي تـشمل جوانـب الـسيا           ) أ
  :ومن أهم سياساتها وإجراءاتها ما يلي. المصرفي وتوفير بيئة استثمارية مواتية

 .استكمال تنفيذ برنامج إصالح اإلدارة المالية العامة •
رفع كفاءة اإلنفاق العام بما يسهم في ترشيد النفقات الجارية وزيادة اإلنفاق االستثماري وتوجيهه               •

تنمية، وتعزيز دور الموازنة العامة في تحقيق االستقرار ودعم النمو االقتصادي،           نحو أولويات ال  
فضالً عن توسيع قاعدة اإليرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل والجباية لألجهزة والمـصالح             

  . اإليرادية وتقليص االعتماد على الموارد الناضبة، والمحافظة على التوازنات النقدية والمالية
الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية البنوك التجارية واإلسالمية في تنمية الوساطة            تفعيل   •

المالية وتحديث أطر تطوير الخدمات المصرفية ، وزيادة تمويل المشاريع االسـتثمارية وحجـم              
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات الالزمة إلنشاء           

ق األوراق المالية، فضالً عن دراسة الخيارات المختلفة لتوجيه موارد مؤسـسات وهيئـات              سو
 .التأمينات االجتماعية وشركات التأمين نحو توظيف مواردها لخدمة عملية التنمية

تعزيز عناصر البيئة الجاذبة لالستثمارات المحلية واألجنبية لجعـل الـيمن مركـز اسـتقطاب                •
المنطقة الحرة بعدن، مع السعي إلنـشاء منـاطق اسـتثمارية حـرة،             لالستثمارات وخاصة في    

ويتطلب هذا التعزيـز    . ومناطق صناعية أخرى واستكمال برنامج تطوير الموانئ اإلستراتيجية       
تطوير األطر المؤسسية ومنظومة القوانين والتشريعات مع تطوير خدمات االستثمار بما في ذلك             

ن توجيه االستثمار نحو البرامج والمشاريع اإلستراتيجية التي        توفير بنية تحتية عصرية، فضالً ع     
 .تتبناها الخطة

 
تركـز علـى إعـادة هيكلـة الجهـاز اإلداري            والتي ةتعزيز اإلصالحات  المؤسسية واإلداري    ) ب

للدولة ورفع كفاءة الموظف وتحسين الخـدمات العامـة، وشـمول بـرامج تحـديث الخدمـة                 
  : ويتأتى ذلك من خالل. إلدارة والوظيفة العامةالمدنية مختلف جوانب وأبعاد ا

تطوير وتحديث البناء الهيكلي والمؤسسي للجهـاز اإلداري للدولـة إللغـاء مظـاهر االزدواج                •
والتداخل والتضارب في األدوار والمهام واألنشطة بين الوحدات اإلدارية، واسـتكمال مراحـل             

إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم      إعادة هيكلة وحدات الجهاز اإلداري للدولة وتبسيط        
 .في تحسين األداء والحد من ظاهرة الفساد

تطبيق إستراتيجية األجور والمرتبات، وتحديثها دورياً كوسيلة لرفع إنتاجيـة الموظـف العـام               •
 . مصغّر وكفؤي العامة، بهدف إيجاد جهاز إدارةومعالجة االختالالت والتشوهات في بيئة اإلدار

سس ومعايير لشغل الوظائف وتقييمها وتحديد أجورها، وتطبيق نظام معياري لتوصـيف            وضع أ  •
وتصنيف الوظائف والقضاء على ازدواجية الوظائف، فضالً عن اعتماد مبدأ الشفافية في إعـداد        

 . وتنفيذ الموازنة الوظيفية
 وما  2004لسنة  ) 1(إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن موظفي الدولة وفقا للقرار الجمهوري رقم             •

تتضمنه هذه القاعدة المركزية من قواعد بيانات فرعية، وبدء تنفيذ نظـام البـصمة والـصورة                
البيولوجية والبطاقة الوظيفية، باإلضافة إلى بناء نظام المعلومات اإلدارية وتنفيذ نظـام كـشف              

 .المرتب بربط نظام األجور والمرتبات آلياً بالموازنة العامة للدولة
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م بالتدريب وبناء الكادر الوظيفي والقيادات اإلدارية في جهاز الخدمة المدنيـة، وزيـادة              االهتما •
 .مخصصات االستثمار في رأس المال البشري

وتفعيل نظام التقاعد وإعادة توزيع الموظفين في       ) البصمة والصورة (تعميم نظام البطاقة الوظيفية      •
 . الخدمة المدنيةالمحافظات والوزارات، ومحاربة ممارسة بيع وظيفة 

 .تفعيل دور المجلس األعلى للخدمة المدنية وصندوق الخدمة المدنية •
توسيع نظام النافذة الواحدة للحصول على التراخيص الحكومية وإصدار دليل موحد لها وأدلة إرشـادية                •

 .للخدمات الحكومية، وأتمتة اإلجراءات الالزمة كجزء من تبسيط اإلجراءات ومكافحة الفساد
يز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، واستحداث آليـات أكثـر فعاليـة للعمـل                تعز •

  .الحكومي المشترك
 . مراجعة وتعديل القوانين الضريبية لتتوائم مع المعايير الدولية •
تفعيل دور لجان التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير خدمات حكوميـة مواتيـة لبيئـة               •

 .األعمال
  

    تحقيق الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة2. 4
يعد تفعيل الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة أساس جذب االستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس األموال 

وينضوي تحت مفهوم الحكم الجيد، تعزيز اإلصالحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق . الوطنية
وتركز الخطة على إبراز جوانب تفعيل . ن والقضاء سيادة القانوخومكافحة الفساد وترسي والحريات

  :شروط الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة كما يأتي
  

 توسيع اإلصالحات والمشاركة السياسية لكي تشمل توسـيع المـشاركة الـشعبية والحقـوق     . أ
  : ويتأتى ذلك من خالل. والحريات وتطوير الصحافة المسئولة

 .لتشوهات في الجهاز اإلداري للدولة ورفع كفاءتهاالستمرار في تصحيح االختالالت وا •
تطوير النظام التشريعي واالنتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثـي أعـضاء                •

ين، فضالً عن تقوية دور مجلس النواب في إعـداد الموازنـة            ظمجلس الشورى وانتخاب المحاف   
 .والرقابة على تنفيذها

 .حلية وتفعيل لوائحه التنفيذية تطوير قانون  السلطة الم •
إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون االنتخابات وقوانين تعزيز الرقابة             •

 .على المال العام كقانون الذمة المالية
 يدعم حرية الصحافة المسئولة وتعزيز دورها في تناول القضايا الوطنية بمسئولية، وتنمية الوع             •

اسي للمحافظة على الهوية الوطنية وروح االنتماء والتمسك بالثوابت، وإرساء مناخ           الثقافي والسي 
 . رحب للتعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والبناء

تعزيز الحقوق والحريات ورفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان وإدماجها في المناهج الدراسـية،              •
 . فضالً عن االهتمام بقضايا وحقوق الطفل والمرأة

يع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع القيادية في أجهـزة              توس •
  . الدولة المختلفة وفي العمل الدبلوماسي

مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصـة ذات العالقـة بحقـوق               •
 .اإلنسان والمرأة ودعم تجربة برلمان األطفال

 منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي والقانوني، وفي تعزيـز الـسلوك              تفعيل دور  •
 .الحضاري  واحترام المرجعيات القانونية والدستورية

  

تطوير آلية مكافحة الفساد والتعامل معها بمنهجيـة متكاملـة لتـشمل إصـالحات مؤسـسية                 . ب
  :وتشريعية، تضم

س أعلى للمراجعة والمحاسـبة، وتفعيـل دور الجهـاز          إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومجل      •
 .المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير عالقته بمجلس النواب في جوانب الرقابة
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  تأثير الفساد على النمو االقتصادي والتنمية: 5-2إطار 
يؤدي الفساد إلى إضعاف النمـو االقتـصادي وتهديـد عمليـة التنميـة              

  :االقتصادية واالجتماعية برمتها، ومن أهم معالمه
كانيات العامة، وإهدارها في أوجـه       الموارد المالية واإلم   ص سوء تخصي  -

  .ال تحفز النمو االقتصادي وال تدفع بعجلة التنمية وال تخدم الفقراء
 تهديد االسـتقرار االقتـصادي ومنـاخ االسـتثمار، وزيـادة تكلفـة              -

االستثمارات، وبالتـالي هـروب رؤوس األمـوال الوطنيـة وتثبـيط            
 .االستثمارات الخارجية

الفساد إلى الخارج، أو إعادة استثمارها فـي        تهريب األموال الناتجة عن      -
 .  مجاالت ذات أثر محدود على النمو االقتصادي المواتي للفقراء

تدمير األخالق والمبادئ النبيلة ونشر القيم الفاسدة، واحتقار العمل المنتج           -
واإلتقان في العمل، فضالً عن ترسيخ أنماط االستهالك البذخي والمظاهر          

 . إلى انفراط روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمعالمادية بما يؤدي 
تقليص قدرة الدولة على زيادة إيراداتها بـصورة عادلـة واقتـصادية،             -

 .وبالتالي الحد من قدرتها على توفير الخدمات العامة
غياب العدالة في توزيع الدخل القومي، بحيث تستحوذ فئة محدودة مـن             -

  .خل في أنشطة ريعيةالمجتمع على الجزء األكبر من الد
تعسير حصول المواطن البسيط على الوظائف واألعمال وكذلك فـرص           -

 .الترقي

إجراء مراجعة شاملة للقوانين ومعالجة الثغرات التي تحتويها لتضييق فرص استغاللها في جرائم  •
صدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة      األموال العامة، فضال عن استكمال البنية التشريعية  كإ        

الفساد، وإنشاء آليات لتطبيـق     
االتفاقيات الدوليـة لمكافحـة     
الفساد ومنع استغالل المنصب    
ــافع  ــق من ــي تحقي ــام ف الع

  .شخصية
وضع نظام للشفافية والمساءلة     •

ــالي   ــساد الم ــة الف لمكافح
ــراءات  ــشمل إج واإلداري ي
احترازية تحول دون تـدويل     

شاره فـي أجهـزة     الفساد وانت 
 . السلطة المركزية والمحلية

إلزام المتولين مناصب حكومية  •
عليا تقـديم إقـرارات ماليـة       
بأمالكهم ومصادر دخولهم إلى    
هيئة مستقلة تعنى بهذا الشأن،     
وتفعيل آليات منع الجمع بـين      
ــل   ــة والعم ــة العام الوظيف

 . التجاري
ات واألشخاص ونشرها وإتاحتها لمنظمـات      إعداد سجالت لتدوين قضايا الفساد المتعلقة بالشرك       •

  . المجتمع المدني ومؤسسات الرأي العام والمهتمين
 على التنمية واالستثمار، وإنـشاء خطـوط سـاخنة          هتعميق الوعي العام بقضايا الفساد ومخاطر      •

 .لإلبالغ عن قضايا الفساد
  . ت كمؤسسة مستقلةتعديل قانون المناقصات الحكومية وإعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصا •

  

 نظراً ألهميتهما كإطـار مرجعـي لـضمان الحقـوق           تعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء     . ج
وحماية األمـوال ومطلـب أساسـي لتحقيـق االسـتقرار االقتـصادي والـسياسي وتـوفير                 

  :عناصر الثقة واألمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ االستثمار، وذلك من خالل
لقضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل مؤسسياً ومالياً وإدارياً، وإجراء التعـديالت           فصل السلطة ا   •

القانونية المطلوبة لذلك، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتطويرها شامالً مجلـس              
القضاء األعلى، وإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة كإنشاء هيئة إلدارة شئون القـضاة مـن               

ونقل وتأسيس القضاء اإلداري، باإلضافة إلى دمج هيئة التفتيش القضائي فـي كـل مـن            تعيين  
 .الوزارة والنيابة وإلحاقها بهيئة شئون القضاة

بناء القدرات الذاتية للقضاء من خالل التدريب والتأهيل الفني واإلداري العالي، واالهتمام بالمعهد  •
  .لتدريسيةالعالي للقضاء وتحديث مناهجه وتأهيل هيئته ا

تطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية واالستثمارية أولوية، وتفعيل محـاكم             •
 .األموال العامة وإنشاء محاكم متخصصة بغسيل األموال

حماية حقوق الملكية واألراضي من خالل دمـج الهيئـات المختـصة باألراضـي وتـسجيلها                 •
 .نين المتصلة بذلكوتخطيطها في هيئة واحدة وتعديل القوا

رفع كفاءة وفاعلية المحاكم عبر مجموعة من اإلصالحات واإلجراءات مثل تطوير سير الملـف               •
القضائي، وإصدار األدلة اإلرشادية الالزمة، وتطوير آلية رسمية لتوفير المعلومات حول كفـاءة       

  . محاكمالمحاكم وقدرتها على حل النزاعات ونشر المعلومات عن كل قضية منظورة في ال
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   تعميق االندماج االقتصادي إقليمياً ودوليا3ً. 4
يمثل استمرار االنفتاح االقتصادي وتحرير التجارة الخارجية واالندماج في االقتصاد اإلقليمي والعالمي            

وستعمل الخطة علـى تهيئـة االقتـصاد        . خطة التنمية الثالثة  أحد الخيارات اإلستراتيجية التي تتبناها      
الل منظومة السياسات وخاصة التجارية للتعامل مع هذا الوضع الجديد بكفـاءة، ورفـع              الوطني من خ  

القدرة التنافسية لالقتصاد واالنتقال به من إطاره المحلي إلى األسواق الدولية، واستغالل الفرص المتاحة              
رات غير  للتصدير واستقطاب رؤؤس األموال األجنبية، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويضاعف الصاد           

 :وتشمل سياسات الخطة في هذا الجانب اآلتي. النفطية
  

تكتسب العالقات بين الـيمن   إذاالندماج االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،      . أ
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة في ظل إمكانيات التكامل االقتصادي التي              

، فضالً عن الروابط التاريخية ووشائج القربى والمشترك في الدين والتاريخ           تحقق المنافع للطرفين  
  . والثقافة

  

وقد . ويمثل اليمن بموقعه الجغرافي وثقله السكاني عمقاً استراتيجياً واقتصادياً لدول الخليج العربية           
خيرة، حيث تزايدت أهمية تطوير أشكال التعاون التجاري واالقتصادي بين الجانبين في السنوات األ    

من % 36 أصبحت دول المجلس الشريك التجاري األول لليمن وبات السوق اليمني يستوعب حوالي           
كما تمثل وفرة الموارد البشرية اليمنية مصدر لسد النقص في          . إجمالي وارداته من هذه المجموعة    

رية مواتية لفوائض   األيدي العاملة المطلوبة لتلك الدول، في حين يمثل االقتصاد اليمني بيئة استثما           
  . رؤوس أموالها

  

المضي قدماً في تطوير أشكال التكامل االقتصادي       خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر       وتستهدف  
ويشمل هـذا   . المختلفة، وتأهيل اليمن على المدى المتوسط لالنضمام إلى هذا التكتل االستراتيجي          

   :المسار اآلتي
من ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتذليل الـصعوبات          توسيع التبادل التجاري بين الي     •

 .وإزالة العوائق التي تعترضه
 .مواصلة التنسيق والتشاور مع دول المجلس لتنظيم انتقال األيدي العاملة اليمنية إلى أسواق تلك الدول •
 .إعطاء الحوافز والضمانات لتشجيع االستثمارات والسياحة من تلك الدول إلى اليمن •
توجيه المساعدات المقدمة من تلك الدول والصناديق اإلقليمية نحو تأهيل اليمن لالنضمام إلى هذا               •

 .التجمع
مواصلة العمل المشترك في إطار هذا التجمع ومجالسه المختلفة لتنسيق الـسياسات االقتـصادية       •

بـاب لعمليـة    واالجتماعية والبرامج المختلفة مع اليمن، بما يحقق التقارب المنـشود ويفـتح ال            
 . االنضمام والتكامل

 

، والذي يأتي في ظل القرار االسـتراتيجي  التكامل االقتصادي على المستوى اإلقليمي والـدولي     . ب
لليمن بإجراء اإلصالحات السياسية واالقتصادية كامتداد لخيار الديمقراطية السياسية وتبني فلسفة           

ويتطلب تحقيق هـذا    . صاد اإلقليمي والعالمي  اقتصاد السوق، وبما يساعد على االندماج في االقت       
 :الهدف تبني السياسات اآلتية

 في إعادة ترتيب أوضاع الـصناعة المحليـة         2010استغالل فترة السماح لليمن التي تمتد إلى         •
واستكمال بنيتها التحتية، والتركيز على االرتقاء بجودة ومواصفات السلع والمنتجات المحليـة،            

  . ومات التي توفر مناخ االستثمار المواتي للتنافس عربياً وعالمياًووضع السياسات والمق
استكمال خطوات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خالل وضع خطة تفاوضية متكاملـة               •

تحدد القضايا المطلوب إنجازها والجهات المنوط بها تنفيذها وفق برنـامج زمنـي، ومنهجيـة               
قوة ومكامن الضعف في االقتصاد بما يؤدي إلـى بنـاء           تستكشف الفرص وتستخلص عناصر ال    

  . رؤية وتدخالت تضمن االنضمام السليم إلى المنظمة
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    تنمية الموارد البشرية 4. 4
يعد اليمن من الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة، وضمن المجموعة خارج مسار تحقيق أهداف 

وتواجه تنمية . تعليم للجميع وخفض وفيات األطفال باستثناء هدف ال2015التنمية األلفية بحلول عام 
الموارد البشرية في اليمن تحديات جمة، مما يتطلب تركيز السياسات واإلجراءات على تحسين أحوال 
األسر الفقيرة للحصول على الحد األدنى من الدخل والغذاء وضمان الحصول على الخدمات 

نحو التدخالت والمجاالت التي تخدم تحقيق تلك االجتماعية األساسية من خالل تخصيص الموارد 
  :األهداف، وخاصة اآلتي

 .نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية واألفراد •
 .توفير فرص التعليم للجميع وخاصة للفتيات في الريف •
 . كبارمعالجة مسببات األمية والحد من روافدها، وتعزيز برنامج مكافحة األمية وتعليم ال •
 .تحسين خدمات الرعاية الصحية األولية وخاصة لألمهات واألطفال ومكافحة األمراض المعدية •
 .تعزيز مكانة المرأة ودورها في النشاط االقتصادي والسياسي •
 .ضمان بيئة مستدامة ومياه مأمونة •
 .توفير خدمات البنية التحتية األساسية في الريف لكسر عزلة المناطق النائية •

  

   تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً  5. 4
تولي خطة التنمية الثالثة اهتماماً كبيراً للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة فـي التنميـة االقتـصادية                  

وتظهـر  . واالجتماعية باعتبارها شريكاً فاعالً في تحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمـع          
ومعـدالت  % 21.8 زفي النشاط االقتصادي ال تتجـاو     فجوات النوع االجتماعي أن مشاركة المرأة       

 عـن   على التوالي، فـضالً   % 51.6و% 24.8االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي للفتيات ال يتعدى        
فقط من النساء على العناية الطبية، حيـث ترتفـع          % 35وتحصل  . انتشار األمية في صفوف النساء    

  . ة والدة حي100,00 لكل 366وفيات األمهات إلى 
ويتطلب إلغاء فجوات النوع االجتماعي التعامل مع القطاعات المختلفة باعتباره موضوعاً متقاطعـاً،             
وبالتالي تحديد السياسات والتدخالت المطلوبة في كل قطاع من ناحية، وكذلك تحديـد االحتياجـات               

د حددت الخطـة    وق. وقضايا النوع االجتماعي المستقلة التي تتطلب تدخالت إضافية من ناحية أخرى          
  :أربعة اتجاهات رئيسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، وهـم

  

تضيق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة من خالل توفير البيئة المالئمة لتعليم : األول
  .  الفتاة وتحسين الخدمات الصحية للمرأة وخاصة الصحة اإلنجابية

ياسية للمرأة من خالل تطبيق نظام الحصص في كافة مستويات المشاركة تعزيز المشاركة الس: الثاني
السياسية وتوعية القوى السياسية لتبني توسيع مشاركة المرأة في عملية التصويت والترشيح، فضالً 
عن بناء قدرات العامالت في المواقع اإلدارية والمجالس المحلية والمنتخبات في البرلمان 

  .  الناشطات سياسياًوالدبلوماسيات وتشجيع
 توسيع الفرص االقتصادية للمرأة في كافة القطاعات وتوفير التمويل والقروض لتشجيع وتنمية :الثالث

  .أنشطتهن ومبادراتهن االقتصادية، فضالً عن مراجعة القوانين ومواءمتها بما يكفل الحقوق العادلة
  .من النصوص التمييزية ضـد المرأةمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح وتنقيتها : الرابع

  
  

   دعم آليات الحماية االجتماعية وتوسيع شبكة األمان االجتماعي6. 4
تولي خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر األبعاد االجتماعية و األهداف المتعلقة بحمايـة الفئـات                

اإلصالح االقتصادي، اهتماماً   الفقيرة واألكثر تضرراً من اآلثار السلبية لسياسات وإجراءات برنامج          
وتسعى الخطة إلى توسيع مظلة الحماية االجتماعيـة لتـشمل فئـات أخـرى مثـل ذوي                 . خاصاً

االحتياجات الخاصة والخريجين العاطلين عن العمل، وتعمل على إشراك القطاع الخاص ومنظمات            
ن خالل المشاركة في تنفيذ     المجتمع المدني في تحمل المسئولية االجتماعية تجاه تلك الفئات، سواء م          
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  مفهوم شبكة األمان االجتماعي : 6-2إطار 
للتخفيف مـن   الحديثة  شبكة األمان االجتماعي    ئت  نشأ

التـي تزامنـت مـع      لإلنفاق العام   اآلثار االنكماشية   
 تطبيـق برنـامج اإلصــالح االقتـصادي والمــالي   
 واإلداري وتقليص الدعم للسلع والخدمات األساسـية      

دالها بمجموعة من البرامج االجتماعيـة األقـل    واستب
تكمن و. كلفة والموجهة مباشرة لحماية الفئات الفقيرة     

واضحة غياب قواعد    إشكالية شبكة األمان الحالية في    
ها وآليات االسـتهداف ومعـايير تقـديم        تحدد مكونات 

واإلعانات، وكـذلك شـروط     المشروعات والخدمات   
  .تضمين أو استبعاد بعض األنشطة من منظومتها

وتركز السياسات الرئيسية لهذا المرتكـز      . بعض البرامج أو تمويلها أو في عملية الرقابة والمتابعة        
  : في األبعاد اآلتية

توسيع برامج شبكة األمان االجتماعي بحيث       •
تتجه نحو خلق فرص عمـل مـدرة للـدخل          
وتساهم في استيعاب العمالة الفائضة والحـد       

لة من خالل التركيز علـى بـرامج        من البطا 
 . ومشاريع للخريجين الجدد

التوسع في خدمات التعليم والصحة، وخاصة       •
التعليم األساسـي وتعلـيم الفتـاة والرعايـة         
الصحية األولية، والوصول بتلك الخدمات إلى      

 .مختلف المناطق الريفية
في الريف  وخاصة  توفير خدمات البنية التحتية      •

  .المناطق النائيةفي يشها السكان كسر العزلة التي يعل
زيادة الفرص االقتصادية للفئات الفقيرة من خالل دعم وتمويل اإلقراض الـصغير واألصـغر،               •

 .وخاصة األسر التي تعيلها إمرأة
 ةرعاية ذوي االحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتدريبي           •

 .وإدماجهم في المجتمع
راجعة نظام اإلعانات النقدية من خالل صندوق الرعاية االجتماعية من حيث االستحقاق والمبلغ م •

 . وعدالة التوزيع على جميع المديريات
 .تكوين رؤية أكثر وضوحاً حول برامج الشبكة بما في ذلك التأمينات االجتماعية وأهدافها وكفاءتها •

  

  مع المدني والجهات المانحة  تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجت7. 4
شكلت توجهات ومنطلقات برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري أساساً قوياً إلطالق طاقات            
النمو للقطاع الخاص وتوسيع أنشطته االستثمارية وتنويعها، والدخول في مجاالت كانت حكراً علـى              

طة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر األداة       ومثّلت خ . الدولة مثل التعليم والصحة واالتصاالت وغيرها     
  . المالئمة لتحقيق ذلك التحول، وتمكين القطاع الخاص عملياً من قيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية

وتعزيزاً لتلك التوجهات، تستهدف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر توسيع آفاق تلك الشراكة مع               
 - باعتبار أنها أصـبحت مـسئولية مجتمعيـة       -األطراف المعنية بالتنمية    القطاع الخاص ومع كافة     

وخاصة منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة واالنتقال بها إلى اإلطار األوسع، سواء من حيث              
طبيعة االلتزامات على الشركاء، أو المدلول العملي والواقعي للشراكة، أو من حيث توسـيع آفاقهـا                

  : وتسعى الخطة إلى ذلك من خالل. ياً ودولياًمحلياً وإقليم
  

  : من خالل التركيز على الجوانب اآلتيةتقوية جوانب الشراكة مع القطاع الخاص. أ
استكمال توفير متطلبات البيئة االستثمارية المالئمة وتوفير البنية التحتية وتهيئة أجواء االستقرار             •

لخاص المحلي واألجنبي لالستثمار في القطاعات      االقتصادي واألمني والسياسي لتشجيع القطاع ا     
 . المختلفة

إنشاء مجلس أعلى مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة االسـتراتيجيات والـسياسات              •
والخطط والبرامج والقوانين التي تقترحها الحكومة أو التي يقدمها القطاع الخـاص، ومراجعـة              

 . تغيراتالسياسة االقتصادية في ضوء التطورات والم
تفعيل األطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص مثل المجلس األعلى للصادرات واللجان المشتركة  •

في القطاعات والمجاالت المرتبطة بنشاط القطاع الخاص، واستمرار إشراك القطاع الخاص في            
لرامية إلى رسم السياسات االقتصادية وفي لجان التعاون اإلقليمي والدولي، والتنسيق في الجهود ا         

 .التكامل واالندماج االقتصادي الثنائي واإلقليمي والدولي
مساعدة القطاع الخاص في تطوير أطره التنظيمية وتـشجيع تحويـل الـشركات والمؤسـسات                •

  .الخاصة الفردية أو العائلية إلى شركات ومؤسسات مساهمة
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  لية المساعدات الخارجيةعتحسين فا: 7-2 إطار
 نهاية عـام  وحدة فنية في    أنشأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي      

تحقيق شراكة فاعلـة    ولتنسيق وتوجيه المساعدات الخارجية      2005
وتمثـل  . مية والتخفيف من الفقر    بما يخدم أولويات التن     المانحين مع

تطـوير  على  وزارة  الفي تعزيز قدرات    هذه الوحدة أداة دعم تسهم      
عمل إعداد أطر تعاون وبرامج     العالقة بين اليمن وشركاء التنمية و     

على تقديم الـدعم    تعمل الوحدة   سو.  التعاون المشترك  تشكل محور 
اد إستراتيجية  إعدالفني للوزارة لتنسيق التعاون مع الجهات المعنية و       

 الدولي لليمن،   لتعاونحول ا وإصدار تقارير سنوية    للتعاون الدولي،   
 .  شاملةوإعداد قاعدة بيانات

  المنظمات الدولية غير الحكومية كشريك في التنمية: 8-2إطار 
كـشريك فـي     واضحاً   غير الحكومية دوراً  الدولية  تلعب المنظمات   

نـشيط منظمـات    علة في ت  ا ف التنمية االقتصادية واالجتماعية وكأداة   
، األمر الذي جعل المجتمـع الـدولي فـي          المجتمع المدني المحلية  

  نشاط للمنظمات   أوقد بد .  على قدراتها  ل كثيراً السنوات األخيرة يعو 
 فـي المحافظـات     1964عام  منذ  الدولية غير الحكومية في اليمن      

يـر  بلغ عدد المنظمات الدولية غ    ،  2005نهاية عام   ومع  . الشمالية
تركـز  ي منظمة أجنبية وعربية وإسـالمية       45الحكومية في اليمن    

قـضايا  نشاطها في المجاالت التربوية والصحية والتنمية الريفيـة و      
 .النوع االجتماعي وغيرها

ل إعطاء أولوية للمجـاالت      وتأطيرها من خال   إيالء أهمية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني      . ب
  : اآلتية

إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية، وفي تحديد المشاريع التـي               •
 . تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات الفقيرة

إدماج منظمات المجتمع المدني في آليات إعداد تقارير المتابعة واإلنجاز الدورية بما فـي ذلـك                 •
، وتشجيعها على إعداد تقـارير الظـل وإجـراء          خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر     اصة ب الخ

المسوح لدراسة أثر المشاريع على المجتمع وتعزيز الوعي التنموي والسلوك االقتصادي الرشيد            
  . للمجتمع

  

ت المجتمع من خالل تشجيع منظماتنمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية   . ج
المــدني علــى توســيع دائــرة 
تدخالتها ومساهمتها التنموية في    
المناطق الريفية في إطـار مـن       
الشراكة الفاعلـة مـع الـسلطة       
المحلية، والذي يتطلـب تبنـي       

  : اآلتي
دعم المبادرات الذاتية للمجتمـع      •

المدني وخاصة في تنفيذ بعض     
 .المشروعات ومتابعتها وتقييمها

مجتمع تشجيع دور منظمات ال    •
المدني في إطار السلطة المحلية في المحافظات والمديريات على المساهمة في تحديد االحتياجات             

  .التنموية للمجتمعات المحلية وفي إعداد الخطط والبرامج وتقييمها ومراقبة تنفيذها
وضع آلية لمساعدة المجالس المحلية في تحديد الفئات الفقيرة والمستهدفة من خدمات المجـالس               •

 .المحلية ومشاريعها
  

لما له من أهمية فـي رفـع الطاقـة االسـتيعابية            تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع المانحين       . د
لالقتصاد الوطني وتعبئة المـوارد     
الخارجية وتوسيع قاعدتها وزيـادة     
تدفقها عند مستوى يضمن تغطيـة      
الفجــوة التمويليــة، مــع ضــمان 
االستغالل الكفؤ والتخصيص األمثل 
للمــوارد نحــو االحتياجــات   

وتتضمن هذه السياسة   . واألولويات
ــه  إعــداد إطــار متكامــل لتوجي
ــشمل   ــة ي ــساعدات الخارجي الم

  : العناصر اآلتية
  

تفعيل نظام إدارة المساعدات الخارجية كأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجيـة،             •
 .وتقوية تنسيق تدخالت المانحين بحسب أولويات الخطة

شاء قاعدة بيانات موحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحيث تشمل كافة المعلومات عن              إن •
المساعدات الخارجية، واالستفادة منها في إعداد التقارير الدورية والـسنوية للتعـاون الـدولي              

 .والمساعدات الخارجية
ي الجهات المانحة فـي     توطيد عالقة الشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية، وتعزيز إشراك ممثل          •

مراحل اإلعداد والتنفيذ والتقييم والمتابعة للخطط والبرامج من خالل مجموعات العمل القطاعية            
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  إستراتيجية التنمية الريفيةالسلطة المحلية و: 9-2إطار 
ال يمكن تحقيق النمو االقتصادي وتحسين معيشة األفراد 

ويوفر . من السكان% 74ن الريف حيث يقطن بعيداً ع
قانون السلطة المحلية اإلطار القانوني والمؤسسي لتنمية 
محلية وريفية، بينما تمثل إستراتيجية التنمية الريفية التي 
أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي وسيلة لتحسين 

وتتطلع الرؤية اإلستراتيجية لليمن . معيشة قاطني الريف
ى التحكم في العوامل الدافعة للهجرة وتوجيهها  إل2025

تمثل المناطق الساحلية حيث نحو المناطق الساحلية، 
مكونات إستراتيجية وأساسية لمعالجة طويلة المدى للتجمع 

ويساعد نظام الالمركزية في تنظيم . السكاني في الهضبة
الهجرة الداخلية وتطوير مجتمعات محلية ذات جدوى 

  .الترابط بين الحضر ومناطق الريفاقتصادية تحقق 

واللجان المختلفة واللقاءات الدورية وغيرها، فضالً عن العمل بشكل مشترك على توسيع قاعـدة              
 .المانحين والممولين لبرامج التنمية في اليمن

 والتنسيق  مع شركاء التنمية وتنظيم لقاءات منتظمة للتشاور حول قضايا            تطوير آليات التواصل   •
التنمية وتحدياتها والتمويل الالزم لمشاريع الخطة، وبما يضمن التوجيه الـسليم لتلـك المـوارد               

 .والتخصيص الكفؤ لها
ـ      وضع خطة لتعبئة الموارد الخارجية لتمويل برامج ومشاريع          • ن خطة التنمية الثالثة للتخفيـف م

استناداً إلى المبادرات وااللتزامات الدولية، وخاصة أهداف التنمية األلفية، مع العمل علـى             الفقر  
رفع الطاقة االستيعابية في قطاعي الصحة والتعليم،  والترويج للبرامج التمويلية المشتركة علـى        

 .مستوى القطاعات مثل التعليم والمياه
 

  ق التنمية الريفية المتوازنة  تفعيل دور السلطة المحلية وتحقي8. 4
 المحلية خياراً استراتيجياً في إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوسيع دائرة           ةشكل األخذ بنظام السلط   

خطة التنمية الثالثة للتخفيف    وتركز  . المشاركة الشعبية في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفية        
ير من االهتمام لتعميق تجربة الالمركزية اإلدارية والمالية من خالل إشراك      على إعطاء حيز كب   من الفقر   

المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة السلطات المحلية بما يمكنها من بناء قـدراتها الذاتيـة                 
عمالة الفائضة وتنمية مواردها وإمكانياتها لتلبية االحتياجات التنموية وخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب ال

  :  ويشتمل هذا التوجه على الجوانب اآلتية. وتنويع مصادر الدخل في الريف
تحفيز النمو االقتصادي القابل لالستدامة من خالل تحسين البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية             •

في الريف، والتركيز على األنشطة الواعدة في المحافظات، وتشجيع القطـاع الخـاص علـى               
 .ثمار فيهااالست

 .تقليص الفجوة بين المناطق الريفية وبينها وبين الحضر •
استكمال البنية التـشريعية والمؤسـسية       •

للسلطة المحلية بما مـن شـأنه توسـيع         
الصالحيات المالية واإلدارية والتنمويـة     
للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية     
لقيادة أجهزة السلطة المحلية في الوحدات      

 . ة المختلفةاإلداري
بناء القدرات والطاقات البشرية للـسلطة       •

المحلية وإعادة توزيع القوى العاملة بـين       
السلطتين المركزيـة والمحليـة لتـأمين       
احتياج السلطة المحليـة مـن المـوارد        
البشرية المؤهلة، باإلضافة إلى االهتمـام      
بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية    

               .      للسلطة المحلية
تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة       •

المحلية من خالل توفير المقرات والتجهيزات الالزمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية          
الريفية ليشمل تحديد مؤشرات وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم األداء في ضوء تحقيقها، فضالً              

 . بة بيع الوظائفعن مكافحة الفساد ومحار
دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسـط والبعيـد،                •

كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع الحراك السكاني نحو المدن الثانوية والمنـاطق             
 .الساحلية

وع االجتمـاعي فـي التعلـيم       تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة الن           •
 .والصحة وحقوق اإلرث والملكية

معالجة استنزاف الموارد المائية وإدارة األحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجـاالت التـي               •
تساعد الفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفاف، ودعـم الزراعـة              

ور محسنة وأسمدة، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية       المطرية ومدخالت اإلنتاج الزراعي من بذ     
 .وزيادة مساهمتها في دخل األسرة، وتشجيع  الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية



  الفصـل الثالث
  

  إطار االقتصاد الكلي والسياسات الكلية
 2010-2006للفرتة 

  
 2010-2006الفصـل الثالث إطار االقتصاد الكلي والسياسات الكلية للفترة 
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   إطار االقتصاد الكلي-1

 في خضم رؤية 2010-2006االجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر تم إعداد خطة التنمية االقتصادية و 
. طموحة تهدف إلى تأهيل اليمن لإلندماج في مجموعة دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة                

وتجمع هذه الخطة بين معطيات وآفاق التأهيل وبين الطموحات التي تسعى خطـة التنميـة الثالثـة                 
قها باعتبارها الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات الساعية إلـى مكافحـة            بتوجهاتها ومرتكزاتها إلى تحقي   

  . 2025 والرؤية اإلستراتيجية لليمن 2015الفقر وتحقيق أهداف األلفية 
  

ويتطلب مفهوم وأسلوب التخطيط االستراتيجي المعتمد في هذه الخطة كما في سـابقتها، قـدراً مـن                 
 الداخلية والظروف الخارجية التي قد تطرأ خـالل فتـرة           المرونة، ويأخذ بعين االعتبار المستجدات    

 . التنفيذ
  

ويقوم إطار االقتصاد الكلي لخطة التنمية الثالثة على تكامل التوازنات فـي الجوانـب االقتـصادية                
 أكبـر   روالمالية والنقدية، وبما يتوافق مع السياسات االقتصادية لتحقيق أهداف الخطة وإعطـاء دو            

ويعتمد إطار االقتصاد الكلي على تفعيل أدوات الـسياسات         . حقيق تلك األهداف  للقطاع الخاص في ت   
كما يوفر اإلطار قدراً كافياً من المرونة إلجراء        . االقتصادية والمالية والنقدية المباشرة وغير المباشرة     

 التعديالت الالزمة وفق مقتضيات تنفيذ سياسات الخطة، وفي ضوء نتائج تقييم أثر الـسياسات علـى               
  .االقتصاد الوطني

   

    منهجية إعداد إطار االقتصاد الكلي1. 1
 مـن خـالل     ةاعتمد إعداد إطار االقتصاد الكلي للخطة على تقدير المؤشرات االقتصادية المـستهدف           

ويستند هذا . الذي قام بتطويره البنك الدولي) نموذج معيار الحد األدنى المعدل(نموذج التدفقات النقدية 
  :فتراضات األساسية اآلتيةاإلطار إلى اال

 كسنة أساس للبيانات المدخلة في النموذج والمتعلقة بالحسابات القومية والمالية           2004اعتماد عام     . أ
  . العامة والقطاعين النقدي والخارجي

االسترشاد بالمؤشرات المنشورة في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول األسـعار                . ب
 .مؤشرات االقتصادية التي ال تتوفر من خالل النشرات المحليةوالمرونات لعدد من ال

 في الجانب االقتصادي والجانب المالي والنقدي بما يتوافق مع تكامل السياسات            تتكامل التوازنا   . ج
  .االقتصادية الكلية لتحقيق أهداف الخطة

  

االفتراضات العامة   ألهم المؤشرات االقتصادية الكلية في ضوء عدد من          ةوتتحدد االتجاهات األساسي  
  :التي تحقق أهداف الخطة، أهمها ما يلي

تعزيز دور القطاعات االقتصادية الواعدة في تحقيق نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبلوغ أهداف               -أ 
  .الخطة

تحقيق تحسن مطرد في تنفيذ السياسات االقتصادية والبرامج والمشاريع الواردة في الخطة على         -ب 
لي وعبر القطاعات المختلفة، بما ينعكس فـي تحـسن المؤشـرات            المستويين المركزي والمح  

  .االقتصادية المستهدفة
  .زيادة تعبئة الموارد المحلية والخارجية المحتملة وتخصيصها بطريقة كفؤة  -ج 
تنمية دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية واستثمارها في االقتـصاد الـوطني                -د 

 .الستقرار االقتصاديلزيادة النمو االقتصادي وضمان ا
توفير بيئة استثمارية مالئمة، تمكّن القطاع الخاص المحلي واألجنبي من أداء دور رئيسي في                -ه 

  .تحقيق أهداف الخطة
 . استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة  -و 
 .زيادة االستثمارات األجنبية وبخاصة استثمارات المغتربين ومواطني دول مجلس التعاون  -ز 
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   متطلبات النمو المستهدف في الخطة2. 1
  سـنويا خـالل الفتـرة       % 7.1تستهدف الخطة بديال طموحا للنمو االقتـصادي يبلـغ بالمتوسـط            

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تبني حزمة من الـسياسات واإلجـراءات فـي مجـال               . 2006-2010
امج والمشاريع اإلنمائية في    االصالحات المؤسسية واالقتصادية، باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من البر        

عدد من القطاعات وذلك بهدف  تحسين مقومات البيئة االستثمارية وتعزيز التنافسية وإعطاء مساحة              
 تنموية وفاعلة معه للقيام بالدور المناط به في تحريك عجلة النشاط شراكةأوسع للقطاع الخاص وبناء     
  .االقتصادي وتحفيز النمو

  

مو االقتصادي المستهدف على عدد من المتطلبات الداعمة للتأثير اإليجابي في ويعتمد تحقيق معدل  الن
المتغيرات الداخلية والخارجية ورفع وتيرة الحراك االقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين مـستوى   

  :معيشة الفرد خالل الفترة القادمة، وتشمل تلك المتطلبات ما يلي
مل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء          تأهيل االقتصاد الوطني لإلندماج والتكا     •

الرؤية االستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والخليجية والهادفة إلى جعل الـيمن عمقـا إضـافيا               
وامتدادا لقاعدة النهضة االقتصادية والتنموية في المنطقة وتحقيق التكامل االقتـصادي بأبعـاده             

ركة للحد من الفقر والبطالة ومكافحة بؤر التطـرف واإلرهـاب           المختلفة وتكثيف الجهود المشت   
 .لتعزيز االستقرار وإلعطاء دفعة قوية للنماء والتطور يجني ثماره الجميع

مؤسـساته لتـشجيعه     مـع    تنمويةشراكة  تحفيز أنشطة القطاع الخاص المحلي والخارجي وبناء         •
االقتـصادية،  الخطـط والبـرامج      االستراتيجيات والسياسات و   في تطوير  للمساهمة والمشاركة 

 فـي الجهـود   وإشـراكه تفعيل األطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص       باإلضافة إلى   
 .الرامية إلى التكامل واالندماج االقتصادي الثنائي واإلقليمي والدولي

  

  سيناريو النمـو المحتمل 3. 1
حلي اإلجمالي، ال يزال الـنفط يقـوم بـدور          رغم أهمية القطاعات غير النفطية في تركيب الناتج الم        

من الناتج المحلي % 28.7ويساهم القطاع النفطي بحوالي . رئيسي في تحديد مستوى النمو االقتصادي
مـن قيمـة    % 92.9من إجمالي اإليرادات العامة و    % 72.9، وبحوالي   2004اإلجمالي بأسعار عام    

الثالثة وكذلك أهدافها معتمدة إلى حٍد كبيـر        ويجعل هذا الوضع خطة التنمية      . 2005الصادرات عام   
  .    على توقعات أسعار النفط في األسواق الدولية، والتي يصعب التأثير عليها والتحكم في اتجاهاتها

  

ويعتمد سيناريو النمو في خطة التنمية الثالثة على نتائج تقييم كل من الخطة الخمسية الثانية للتنميـة                 
ويـستند  ). 2005-2003(وإستراتيجية التخفيف من الفقر     ) 2005-2001(االقتصادية واالجتماعية   

إلى تحقيق تحسن مضطرد في أداء االقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة بالتركيز علـى القطاعـات               
 أجندة اإلصالحات الوطنية أو ما يعرف بمنظومة الحكم الجيد وكـذلك            ذاالقتصادية الواعدة نتيجة تنفي   

ية وتحسين بيئة االستثمار، وبما يمكّن من استغالل الطاقـات اإلنتاجيـة غيـر              اإلصالحات االقتصاد 
  .المستغلة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة

  

كما يستند سيناريو النمو إلى تدفق المساعدات الخارجية استجابة اللتزام الدول المتقدمـة والمانحـة               
عن مسيرة تأهيل واندماج الـيمن فـي مجلـس          لتحقيق أهداف التنمية األلفية ولما يمكن أن يتمخض         

ويستند السيناريو كذلك إلى توقع زيادة االستثمارات الخارجية، وظهور         . التعاون لدول الخليج العربية   
ويـرى هـذا    .  في بعض الحقول المنتجـة حاليـاً       باكتشافات نفطية جديدة تعوض التراجع والنضو     

دالت نمو عالية تتوافق مع أهداف التنميـة األلفيـة          السيناريو أن االقتصاد الوطني يمكن أن يحقق مع       
  :وتشمل فرضيات هذا السيناريو، اآلتي. 2025وتتوازن مع أهداف الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

  
   فرضيات السيناريو المحتمل4. 1

 .خالل فترة الخطة% 4.5تراجع كميات اإلنتاج النفطي بمتوسط   -أ 
  .2009استغالل عوائده في عام إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء   -ب 
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 . دوالر للبرميل الواحد خالل سنوات الخطة59.2استقرار أسعار النفط عند متوسط   -ج 
  .2010في عام % 2.75خفض معدل النمو السكاني إلى   -د 
 .خالل فترة الخطة% 29.1نمو التكوين الرأسمالي الثابت بمتوسط سنوي   -ه 
  .ن موارد خارجية مليار دوالر م10.2تغطية فجوة التمويل بحوالي   -و 
  .تبني الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية  -ز 
 .تنفيذ مصفوفة اإلصالحات الوطنية بوتيرة عالية  -ح 

  

  2010-2006المؤشرات األساسية لسيناريو النمو المحتمل : 1-3جدول 

  2010  2006 البند
-2006المتوسط خالل الفترة 

2010 
 القطاع الحقيقي: أوالً

 7.1 8.8 4.9 الينمو الناتج المحلي اإلجم
  1.8- -5.6 -2.8 نمو الناتج النفطي

 10.1 12.6 7.9 نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
  )من الناتج المجلي اإلجمالي(% المالية العامة : ثانياً

 26.6 18.7 34.9  :إجمالي اإليرادات والمنح ومنها
  34.0 28.7 38.0 اإلجمالي النفقات وصافي اإلقراض

 0.9 0.6 1.3  في اإلقراض   صا
 7.4- 10.0- 3.2-  )الكلي(الفائض / العجز 

 5.1 7.8 1.1   صافي التمويل األجنبي
 2.3- 2.2- 2.0-)الصافي(الفائض / العجز 
 القطاع النقدي: ثالثاً

  1,967 2840 1253 )مليار ريال (M2العرض النقدي 
 9.0 9.5 9.2  شهور الواردات التي تغطيها االحتياطيات

 القطاع الخارجي: رابعاً
 6.2- 8.0- 1.7- الحساب الجاري

 8.7 10.7 6.6 الحساب الرأسمالي
 2.5 2.7 4.9 الميزان الكلي

  
  %7.1االعتبارات المتعلقة بتحديد معدل النمو. 5. 1

خالل عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضـي أن         تشير اتجاهات النمو االقتصادي      •
، وقد ساعد في ذلك، ارتفـاع       %7يمني حقق معدل نمو اقتصادي بلغ بالمتوسط        االقتصاد ال 

وبالمقابل وقد شكلت محدودية الموارد المتاحة القيد       . حجم التحويالت والمساعدات الخارجية   
، وبالتالي  2005-1990األساسي التي حالت دون تحقيق معدل النمو المستهدفة خالل الفترة         

في المتوسط خالل فترة تنفيذ خطة      % 7.1محلي اإلجمالي بحوالي    فإن استهداف نمو الناتج ال    
التنمية الثالثة، يبدو ممكناً إذا توفرت الموارد الالزمة والشروط الضرورية األخرى لتحفيـز             

  . النمو االقتصادي
  

 فما يزال هناك مـوارد كبيـرة        :تحسين كفاءة استخدام الموارد في القطاعات غير النفطية        •
دد من القطاعات االقتصادية وخاصة القطاعات الواعدة التي يمتلك فيهـا           غير مستغلة في ع   

ويتوقع أن يؤدى التركيز عليها وتنميتها إلى زيادة        . اليمن ميزة نسبية وقدرات تنافسية عالية     
حركة النشاط االقتصادي فيها وفي القطاعات المرتبطة والمتشابكة معها، مما سيؤدي إلـى             

  .ي إلى مستويات أعلى من ذي قبلدفع وتيرة النمو االقتصاد
  

ويشمل ذلـك جوانـب إصـالح    توسيع مسار برنامج اإلصالحات االقتصادية بوتيرة عالية       •
وتعزيـز  . السياسات المالية والنقدية والقطاع المصرفي وتوفير بيئـة اسـتثمارية مواتيـة           

ـ          ةاإلصالحات  المؤسسية واإلداري    صورة  وتطوير آليات مكافحة الفساد والتعامـل معهـا ب
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  2010-2006 للفترة توقعات الفقر العام: 2-3جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006  األعوام
 23.4 27.7 31.8 35.7 38.8 ريف
 8.0 11.3 13.9 16.4 19.5 حضر
 19.8 23.9 27.7 31.2 34.3 إجمالي

 

متكاملة نظراً ألهميتهما كمطلب أساسي لضمان الحقوق وحماية األموال ولتحقيق االستقرار           
  .االقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة واألمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ االستثمار

  

لكونها تمثل نسبة كبيرة من المـوارد       انسياب موارد خارجية إضافية لتغطية فجوة التمويل،         •
المطلوبة لتمويل مشاريع وبرامج الخطة، وتمثل شـرطاً ضـرورياً لـدفع عجلـة التنميـة              

. االقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لجعل مصادر تمويل االستثمارات األخـرى ممكنـة           
ويأتي ذلك استجابة اللتزام دول مجلس التعاون في تأهيل االقتصاد اليمني لالنضمام إلى دول     

دول والمؤسسات الدولية واإلقليمية المانحة في إطار مؤتمر المـانحين          المجلس والتزامات ال  
  . لتحقيق أهداف التنمية األلفية

  
   األهداف والسياسات االقتصادية الكلية-2

  

تستهدف السياسات االقتصادية الكلية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر زيادة النمو االقتصادي في 
ية من خالل تعبئة الموارد وتوجيهها نحو االستثمار وتحسين البيئة كافة القطاعات االقتصاد

االستثمارية التي تشجع القطاع 
الخاص المحلي واألجنبي على 
االستثمار، باإلضافة إلى المحافظة 
على االستقرار المالي والنقدي والحد 
من االختالالت في الموازين الداخلية 

  . والخارجية لالقتصاد
  

، يتوقع انخفاض نسبة 2010-2006خالل الفترة % 7.1لنمو االقتصادي البالغ وفي ظل متوسط ا
 مقارنة 2010، مع تقلص الفجوة بين الحضر والريف عام 2010في عام % 19.8الفقر تدريجياً إلى 

وينسجم هذا االنخفاض مع أهداف األلفية ويعكس إمكانية تحقيق . 2006بما كان عليه الوضع عام 
  . 2015إلى النصف بحلول عام ) ءفقر الغذا( نسبة السكان الذين يعانون من الفقر هدفها األول بخفض

  

    القطاع الحقيقي1. 2
تركز خطة التنمية الثالثة على حفز النمو االقتصادي المواتي للفقراء وحشد الموارد المحلية 

ة اإلنتاجية لالقتصاد وتستهدف خطة التنمية الثالثة رفع الطاق. والخارجية وتخصيصها وفقاً لألولويات
  . الوطني وزيادة إسهام القطاعات الواعدة في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص عمل

  

  األهداف
تحفيز النمو وخاصة في القطاعات الواعدة من خالل تعبئة الموارد وحـشد إمكانيـات القطـاع                 .1

الخاص لتحقيق متوسط نمو يصل إلـى       
في الناتج المحلـي اإلجمـالي      %  7.1
ـ  فـي النـاتج المحلــي   % 10.1ى وإل

اإلجمالي غير النفطي، وبحيـث يزيـد       
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي      

ــي بحــوالي  ــالي الحقيق % 4.2اإلجم
سنوياً، وخفـض نـسبة الفقـر إلـى         

19.8.% 
ــصاد  .2 ــشغيلية لالقت ــة الت ــع الطاق رف

ومعدالت التشغيل بما يتالءم مع نمـو       
 .والسيطرة على معدل البطالةقوة العمل 

 . من االستثمار اإلجمالي% 62زيادة االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية إلى  .3
 .من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط% 21تحفيز االدخار القومي ليبلغ  .4

  

معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام 2004 
خالل فترة الخطة
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الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية
الناتج المحلى النفطي
الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق
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      (%)  2010-2006نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والقطاعات الواعدة : 3-3جدول 
  متوسط  2010  2009  2008  2007  2006  البنــد

  7.1 8.8  9.9  6.7  5.5 4.9  الناتج المحلي اإلجمالي
 -1.8 -5.6  5.5  -2.7  -3.7 -2.8 الناتج المحلي النفطي

 10.1 12.6  11.2  9.7  8.8 7.9 :الناتج المحلي غير النفطي، ومنه
  5.3  6.3  6.1  5.4  4.6  4.0  الزراعة والغابات والصيد

  8.1  10.0  8.8  7.6  7.1  7.0  الصناعة 
  11.9  14.8  13.1  11.4  10.5  9.4  خدماتال

  

  

  السياسات واإلجراءات
 لنمو القطاع الخاص من خالل تعميق اإلصـالحات          المالئمة  االستثمارية ةيئالباستكمال متطلبات    •

 الهيئات والمؤسسات الداعمـة  والمساءلة، ورفع قدراتتعزيز مبدأ الشفافية    اإلدارية والمؤسسية و  
  .واألجنبيالقطاع الخاص المحلي بين  إقامة مشروعات مشتركةيع تشجلخاص، واالقطاع لنشاط 

وسياحة والصناعات  ك  اسمأوة  زراعفي القطاعات الواعدة من       القطاع الخاص  تشجيع استثمارات  •
 .التحويلية واإلستخراجية، مع تقديم الحكومة أوجه الدعم والتسهيالت الالزمة

 الخاص المحلي واألجنبي في إقامـة محطـات         تنفيذ مشروعات إستراتيجية بالشراكة مع القطاع      •
، وإنـشاء  استغالل الثروات المعدنيةشبكة الكهرباء إلى المناطق الريفية، و الكهرباء الغازية ومد

 الطرق السريعة، وتوسيع طاقات الموانئ البحرية والجوية ومـصافي تكريـر الـنفط، وإقامـة              
 .عية والحرة، وإنشاء المناطق الصناالمشاريع المعتمدة على الغاز

ـ والميز النـسبية    االستغالل األمثل للطاقات     الصناعات التحويلية من خالل      إنتاجيةرفع   • ة المتاح
 وجعلهـا مركـزاً     االستفادة من المنطقة الحرة في عدن     ، وتعظيم   الجودة والتميز وتطبيق مفاهيم   

 .للتجارة اإلقليمية والدولية
  بالصناعات الـصغيرة    واالهتمام خالت المحلية ذات المد و  كثيفة العمالة  التركيز على الصناعات   •

  .التقليدية والحرفيةواألصغر، بما في ذلك 
 .الداخلية واإلقليمية والدوليةتنمية السياحة  •
 التوسع في التعليمومخرجاته وتحسين نوعية التعليم  من خالل  الموارد البشريةرفع مستوى تأهيل •

 .عرفة وتنمية اقتصاديات الم والتدريب المهنيالفني
 التنافسية للصادرات اليمنية وتنويعها واالستفادة من الفرص المتاحة في األسـواق            ةتعزيز القدر  •

 .اإلقليمية
  

     القطاع المالي2. 2
تتبنى خطة التنمية الثالثة جملة من السياسات 
الرامية إلى تطوير أساليب إعداد الموازنة 
وتنفيذها ومراجعتها وتقويمها، فضالً عن 

التدريجي من موازنة البنود التحول 
  . والوظائف إلى موازنة البرامج واألداء

  

  األهداف
السيطرة على عجز الموازنة العامة في  .1

من % 3حدود آمنة بحيث ال يتجاوز 
  .الناتج المحلي اإلجمالي

تنمية الموارد المالية المحلية واألجنبية  .2
وزيادة اإليرادات العامة غير النفطية إلى 

 . من إجمالي اإليرادات% 45 – 40ما بين 
 .من إجمالي اإلنفاق العام% 30زيادة اإلنفاق االستثماري إلى  .3
  

العجز / الفائض (الصافي)  للموازنة من الناتج 
المحلي االجمالي %

-2.7
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  السياسات واإلجراءات
 الموازنة العامة. أ
زيادة األثر التنموي واالجتماعي للموازنة العامة للدولة، وإعداد إطار مالي متوسط األجـل تـتم                •

  .مراجعته سنوياً لتحسين كفاءة السياسية المالية
تحقيق شمولية الموازنة العامة، بحيث يتم دمج كافة الصناديق والحسابات في إطـار الموازنـة                •

 . العامة للدولة والتخلص من المبالغ والحسابات الخاصة التي ترصد خارجها
أتمتة بيانات ومعلومات النفقات العامة للوزارات والجهات الحكومية من خالل تفعيل النظام اآللي              •

 . ارات والجهات الحكوميةوربطه بالوز
تطوير القدرات التخطيطية والتنبؤية لوزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها مـن خـالل               •

إعداد توقعات شهرية وفصلية لإليرادات والنفقات العامة، وكذلك إعداد تقارير منتظمة عن سـير    
 . كليةتنفيذ الموازنة واآلثار المترتبة على المؤشرات االقتصادية ال

تبسيط إجراءات صرف المستحقات والمخصصات المالية للجهات الحكومية المختلفـة وإعطـاء             •
 .المزيد من الصالحيات للسلطة المحلية

 .تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المالي للسلطتين المركزية والمحلية •
ؤشرات االقتـصادية   تطوير نظام المعلومات المالية على المستويين المحلي والمركزي ليشمل الم          •

 .  واالجتماعية
إعداد تقارير مراجعة شهرية وربع سنوية عن سير تنفيـذ مخصـصات الـوزارات والجهـات                 •

 .الحكومية وبما يضمن الكفاءة في التنفيذ وتصحيح االنحرافات والتجاوزات
 . تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في عمليات المراجعة والمراقبة •
 .صات بما يؤدي إلى مزيد من الشفافية في كافة مراحل المناقصةتعديل قانون المناق •
 .تحسين وتطوير مضمون ومكونات الحسابات الختامية لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح •
 .تمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في اللجان الخاصة بإعداد الموازنة العامة والموازنات المحلية •
  اإلنفاق العام. ب
ق العام لصالح اإلنفاق االستثماري بما يسهم في زيـادة النمـو االقتـصادي،              إعادة هيكلة اإلنفا   •

وتوجيهه نحو البنية التحتية المرتبطة بتحسين مناخ االستثمار واإلنفاق االجتماعي األساسي الذي            
 .يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، باإلضافة إلى زيادة مخصصات التشغيل والصيانة

  

    

األهمية النسبية لتوزيع النفقات العامة لعام 
2005

    النفقات  
الجارية 
73.4

نفقات  
رأسمالية 
واستثمارية

21.7

   صافي 
اإلقراض 

4.9

    

األهمية النسبية لتوزيع النفقات العامة 
لعام 2010

    النفقات 
الجارية 
64.3

   نفقات 
رأسمالية 
واستثمارية

33.6

   صافي 
اإلقراض 

2.1

  
  

إصالح نفقات األجور والمرتبات من خالل تطبيق برامج إصالح الخدمة المدنية بما فـي ذلـك                 •
 . إستراتيجية وقانون المرتبات واألجور

اعتماد معايير الجدوى االقتصادية واالجتماعية وتوفر الموارد المالية كأساس لتحديـد مـشاريع              •
 .االستثماريالبرنامج 

 .تقديم الخدمات العامة مقابل عائد يكفل استدامتها والمحافظة عليها •
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زيادة مخصصات القطاع الصحي في اإلنفاق العام، واالهتمام بمخصصات التـشغيل والـصيانة              •
لضمان تشغيل وصيانة المشاريع القائمة بصورة عامة وتحديداً في القطـاع الـصحي، وبحيـث              

 . وإقرار مشاريع جديدةتعطى أولوية على اعتماد
  

 اإليرادات العامة. ج
إصالح المؤسسات اإليرادية العامة وإعادة هيكلتها من خالل تبني أنظمة إيراديه مبسطة وشفافة ومرنة،               •

تساهم في توسيع قاعدة المكلفين وتكون عامالً أساسياً في دعم أنـشطة اإلنتـاج والتـصدير وجاذبـةً                  
 .الستثمارات القطاع الخاص

 . مام بجوانب التأهيل والتدريب للكوادر البشرية وتطوير قاعدة البيانات الماليةاالهت •
العمل على دمج القطاع غير المنظم في االقتصاد الرسمي وإجراء المسوح الميدانيـة لتحديـد حجمـه                  •

 . ومساهمته االقتصادية، وتحديد األطر واآلليات المناسبة الستيعابه وزيادة إنتاجيته
لمبيعات في صيغتها الدائمة وإصدار الئحتها التنفيذية، والعمل على تطـوير وتحـديث             تطبيق ضريبة ا   •

التشريعات الضريبية األخرى، وإعادة النظر في ضريبة األرباح على بعض األنشطة االقتصادية بهدف             
 . تشجيع استثمارات القطاع الخاص

 ذوي  الدخل المحدود، وإصدار      ترشيد اإلعفاءات الضريبية والجمركية، مع مراعاة ظروف وإمكانيات        •
 . القوانين الالزمة لذلك

 .مراجعة القوانين المالية والتجارية وخاصة القانون التجاري وقانون الشركات وقانون السجل التجاري •
إصدار أدلة عمل متكاملـة، ووضـع معـايير          •

وتطوير مجموعة دفتريـة محاسـبية مبـسطة       
 . لألعمال الصغيرة

نون مكافحة التهـرب    إعداد وإقرار مشروع قا    •
الضريبي والتهريب الجمركي، وإيجـاد آليـة       
تطبيقية وتنسيق جهود الجهات الحكوميـة بمـا    

 . يكفل الحد من التهريب
في ) اسكودا(تعميم النظام اآللي المعروف بنظام  •

كافة الدوائر والمنافذ الجمركيـة مـن خـالل         
 . استكمال المرحلتين الثانية والثالثة

سسية والتنظيمية والتشريعية   تطوير األطر المؤ   •
واألنظمة المالية والمحاسبية الالزمة للتخفيـف      
تدريجياً من المركزية على الرسوم والضرائب      
المحلية، ودراسـة خيـارات توسـيع أوعيـة         

 .اإليرادات الذاتية
تفعيل دور المجالس المحليـة فـي تحـصيل          •

اإليرادات وتوجيهها بما يخدم عمليـة التنميـة        
 .المحلية

  
  

  ) المحلي اإلجماليمن الناتج (%      2010-2006  المالياإلطار: 4-3ول جد
 المتوسط  2010 2009 2008 2007 2006  البند

 26.6 18.7 21.9 26.4 31.3 34.9 إجمالي االيرادات والمنح
 25.8 17.8 20.9 25.3 30.4 34.4   اإليرادات الذاتية

 25.8 17.8 20.9 25.3 30.4 34.4 :     اإليرادات الجارية
 6.9 6.8 6.9 7.1 7.0 6.6         اإليرادات الضريبية

 18.9 11.0 14.0 18.2 23.4 27.7 :         اإليرادات غير الضريبيةومنها
 17.4 9.3 12.6 16.7 21.9 26.3               إيرادات النفط والغاز

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02   اإليرادات الرأسمالية 

اإليرادات العامة % من الناتج المحلي اإلجمالي 
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 المتوسط  2010 2009 2008 2007 2006  البند
 0.8 0.8 1.0 1.1 0.8 0.5 المنح  

 34.0 28.7 31.9 34.7 36.7 38.0 اإلجمالي النفقات وصافي االقراض
 23.1 18.5 20.9 23.3 25.7 27.2 :     النفقات الجارية ومنها

 3.8 0.0 1.8 3.7 5.7 7.7                   الدعومات
 2.8 2.5 2.6 2.9 3.1 3.0                   التحويالت الجارية
 10.0 9.7 10.3 10.5 10.0 9.5    النفقات الرأسمالية واالستثمارية

 0.9 0.6 0.7 0.9 1.0 1.3    صافي اإلقراض 
 7.4- 10.0- 10.0- 8.4- 5.5- 3.2- ) الكلي(الفائض / العجز 

 5.1 7.8 7.2 5.6 3.5 1.1 صافي التمويل االجنبي
 2.3- 2.2- 2.7- 2.8- 2.0- 2.0- ) الصافي(الفائض / العجز 

 2.3 2.2 2.7 2.8 2.0 2.0 صافي التمويل المحلي
  

  : مصادر تمويل عجز الموازنة. د
فوائض أسعار النفط، : تستهدف الخطة تمويل عجز الموازنة من مصادر تمويل غير تضخمية تشمل

مثل االقتراض عبر أذون الخزانة، المنح والمساعدات الخارجية باإلضافة إلى مصادر إضافية 
الوفورات الناتجة عن إصالح هيكل األجور والمرتبات في إطار إصالح الخدمة المدنية، وتختلف 
األهمية النسبية لتلك المصادر المحتملة والتي تخضع لمجموعة من االعتبارات االقتصادية والمالية، 

الموارد المتاحة والمتمثلة في مراعاة عدم زيادة أعباء الدين الداخلي، وعدم التأثير السلبي على 
  . لالستثمارات الخاصة

  
  الدين العام. هـ
االلتزام بضوابط ومعايير االقتراض الخارجي واقتصاره على القروض الميسرة والتسهيالت الموجهة  •

  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 60ألغراض التنمية، وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي 
 .عاب المساعدات الخارجيةرفع قدرة االقتصاد الوطني على استي •
 .السعي إلعادة جدولة مديونية اليمن الخارجية •
 .وضع الضوابط المعززة لرفع كفاءة استخدام القروض •
ترشيد االقتراض المحلي وباألخص من أذون الخزانة، وتحويلها تدريجياً إلى سندات حكومية طويلة  •

 .األجل ألغراض التنمية
  .ي إلى سد فجوة الموارد المحليةتنمية المساعدات الخارجية بما يؤد •

             

     القطاع النقدي3. 2
 تحقيق االستقرار االقتصادي وتهيئة المناخ المالئم لجذب  تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في 

 دور السياسة قوتهدف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تعمي. االستثمارات المحلية واألجنبية
 في اإلصالحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في النقدية

  . تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح لألنشطة االستثمارية
 

  األهداف
الحفاظ على االستقرار النقدي وضمان استقرار المستوى العام لألسعار بحيث ال يتجاوز معدل  .1

 .في المتوسط سنوياً% 22ونمو العرض النقدي الواسع بما ال يتجاوز % 13.8تضخم السنوي ال
توفير االستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العمالت األجنبية، بحيث ال يتجاوز معدل التغير  .2

 . سنوياً، وتوفير الحماية الالزمة له من المضاربة وسوء االستغالل% -3.16في سعر الصرف 
واردات في / شهر9جع االحتياطيات الرسمية بحيث تغطي االحتياجات من الواردات بحوالي ترا .3

 . المتوسط
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 السياسات واإلجراءات
تفعيل دور السياسة النقدية في حفز النمو االقتصادي والتوسع في استخدام أدوات السياسة النقدية               •

 .ديدةغير المباشرة مثل سياسات السوق المفتوحة، واستحداث أدوات ج
تعزيز الجدارة االئتمانية لالقتصاد الوطني من خالل المحافظة على احتياطيات العمـالت األجنبيـة               •

 . الواردات، وحسن إدارة هذه االحتياطياتنلتغطية ستة أشهر على األقل م
تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية واإلسـالمية وتحـديث األطـر القانونيـة                •

زيـادة تمويالتهـا    و  تطوير وتنويع خدماتها المـصرفية     علىة والمؤسسية لها، وتشجيعها     والتنظيمي
 والحـد مـن     وكذلك توفير متطلبات بدء أنشطتها في التأجير التمويلي       للقطاعات اإلنتاجية المختلفة،    
 .ودائعها لدى البنك المركزي

 وتقليص المخاطر التي قـد      تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف من خالل رفع رؤوس أموالها          •
 .تتعرض لها

تحفيز البنوك على مواكبة التغيرات العالمية وتشجيع عمليات التكامل واالندماج فيما بينها والـدخول               •
 .في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة وتوفير الحوافز الالزمة لها

ة مثل قانون أنظمـة الـدفع والمعـامالت         توفير التشريعات الالزمة للمعامالت المصرفية االلكتروني      •
االلكترونية، وتشجيع استخدام أدوات ووسائل الدفع اآللي وااللكتروني، وإقرار مشروع اتفاقية تسوية            

  .الشيكات وتحويل األموال بين البنوك عبر المحافظات
مجهـا فـي    استكمال معالجة مشاكل الديون المتعثرة وإعادة هيكلة بنوك القطاع العام والمخـتلط ود             •

 . تعزز الدور التنموي للجهاز المصرفيةمؤسسة مالية واحد
توسيع أنشطة التسويق والترويج المصرفي، ووضع خطة إعالمية لنشر الوعي المـصرفي تـدعم               •

 .قدرتها على جذب المدخرات
 وتـوفير متطلباتهـا     استكمال المراحل الالزمة إلنشاء سوق األوراق الماليـة       قيام لجنة سوق المال ب     •

 :تشريعية والمؤسسية والتنظيمية والفنية من خالل اآلتيال
إصدار قانون سوق األوراق المالية واستكمال بقية القوانين واللوائح والوظائف المطلوبة لتشغيل  −

 . السوق
 .إعداد األطر التنظيمية والمؤسسية والهياكل التحتية للسوق −
ير مهنة المحاسبة والتدقيق والتحليل إعداد برامج تدريب الكادر الفني واإلداري للسوق، وتطو −

 .المالية بما يتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات إنشاء السوق
مواصلة تنفيذ برنامج خصخصة المؤسسات والشركات العامة وفقاً لقانون الخصخصة، وإنزال  −

 .أسهمها لالكتتاب العام عبر السوق
    

  2010-2006مؤشرات القطاع النقدي : 5-3جدول 
 متوسط 2010 2009 2008 2007 2006  البند

 1,967 2,840 2,333 1,877 1,530 1,253 )مليون ريال(عرض النقود الواسع 
 22.0 21.7 24.3 22.7 22.1 19.4 %معدل التغير 

 35.9 35.7 36.0 36.0 36.0 36.0 %الناتج المحلي اإلجمالي/ العرض النقدي 
 9.0 9.5 8.7 8.5 9.0 9.2 أشهر تغطية االحتياطات للواردات

 13.8 11.5 13.1 14.8 15.4 14.0 %التضخم 
  
  

     القطاع الخارجي4. 2
يؤدي تحرير التجارة الخارجية واالنفتاح االقتصادي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية االقتصاد 

تبادل الوطني وتمكينه من النفاذ إلى األسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل ال
  .الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي
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  األهداف
 .توفير عناصر البيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمارات المحلية والخارجية .1
 .تحسين مؤشرات بيئة األعمال بما يتفق والمعايير الدولية .2
 . أتمتة الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص .3
  

  السياسات واإلجراءات
 . كمتوسط سنوي للخطة% 20.2صادرات السلعية غير النفطية بحوالي نمو ال •
 . في المتوسط لتلبية احتياجات الطلب المحلي% 15.2نمو الواردات من السلع والخدمات بحوالي  •
 . خالل فترة الخطة% 8.2نمو صافي التحويالت الجارية بمتوسط  •
 مليار دوالر   10.2ت الخارجية البالغة    رفع قدرة االقتصاد الوطني على استيعاب القروض والمساعدا        •

 . خالل فترة الخطة
 .تعزيز فرص االندماج في االقتصاد اإلقليمي والدولي •
 :تقليص العجز في الحساب الجاري والرأسمالي إلى مستويات مقبولة من خالل •

 .تعزيز قدرات األطر الداعمة لزيادة وتنويع قاعدة الصادرات -
 . يل الصادرات السلعية والخدميةإنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمو -
 .االستثمارية المالئمة لجذب االستثمار الخاص المحلي واألجنبي البيئة استكمال متطلبات -
  . استقطاب وتحويل مدخرات المغتربين اليمنيين إلى الداخل -

وضع خطة عمل تفاوضية متكاملة وفق برنامج زمني وآليات مناسبة لعملية االنضمام إلى منظمة  •
  :رة العالمية باالعتماد علىالتجا

تأمين الدعم المحلي التفاوضي سياسياً وبرلمانياً ومن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  -
المدني، وتهيئة الظروف الداخلية لألجهزة الحكومية أثناء المفاوضات الثنائية للحصول على 

 .أفضل المكاسب
سهيل انضمام اليمن والحصول على توظيف العالقات الجيدة مع الدول والمنظمات الدولية لت -

 .مزايا تفضيلية باعتباره من الدول األقل نمواً
تهيئة القطاعات االقتصادية المختلفة لالنضمام من خالل تبني سياسات وإجراءات مصفوفة  -

 . المساعدة الفنية وخطط العمل المقترحة للقطاعات المختلفة
 .وفق برنامج زمني محددإعداد القوانين والتعديالت التشريعية المطلوبة  -

االستفادة من المزايا النسبية لالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستغالل فترة  •
  : في استكمال بعض الجوانب المتمثلة في2010السماح لليمن التي تمتد إلى 

 .مياًوضع السياسات والمقومات التي توفر مناخ االستثمار المواتي للتنافس عربياً وعال -
إعادة ترتيب أوضاع الصناعة المحلية واستكمال بنيتها التحتية والتركيز على االرتقاء بجودة  -

 .السلع والمنتجات اليمنية
توفير التسهيالت الالزمة لزيادة الصادرات واالستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها  -

 .ي أوساط القطاع الخاصاتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتعريف بها ف
 .اعتماد المواصفات القياسية التي يتم إقرارها -

 :تحديد رؤية ووضع آليات لالنخراط في التكتالت اإلقليمية والدولية من خالل •
تعزيز العالقات االقتصادية مع التكتالت االقتصادية المتواجدة على المحيط اإلقليمي والقاري  −

 .وتشجيع التبادل التجاري مع دولها
توظيف العالقات السياسية الجيدة لليمن مع مختلف دول العالم واستثمارها اقتصادياً، وخاصة  −

 .في جذب رؤوس األموال الخارجية
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  )من الناتج المحلي اإلجمالي           (% 2010-2006ميزان المدفوعات : 6-3  جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 البند
المتوسط 
 السنوي

 6.2- 8.0- 7.8- 8.4- 4.9- 1.7- اري الحساب الج-أ
 3.6- 7.7- 6.9- 6.6- 1.1- 4.3 الميزان التجاري

 22.4 14.1 17.6 21.1 27.0 32.2 الصادرات
 26.0 21.8 24.5 27.7 28.1 27.8 الواردات

 3.5- 1.7- 2.3- 3.2- 4.6- 5.5- ميزان الخدمات
 4.8- 2.9- 3.6- 4.4- 5.6- 7.6- ميزان الدخل

 5.7 4.4 5.0 5.8 6.4 7.0  جاريةتحويالت
 8.7 10.7 9.2 9.2 7.9 6.6  حساب رأس المال-ب

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
 2.5 2.7 1.4 0.9 3.0 4.9 الميزان الكلي

  

   االستثمار وأداء األعمال5. 2
ء األعمال، واستكمال تسعى خطة التنمية الثالثة إلى تعزيز بيئة االستثمار وتحسين مؤشرات أدا

عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية واإلدارية والسياسية 
باعتبارها مدخالً أساسياً وفاعالً لجذب االستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو االقتصادي 

لدولية مثل تقرير بيئة األعمال  من التقارير اةوتستهدف الخطة االستفاد. والتخفيف من الفقر
)DOING BUSINESS ( مؤشرات أداء األعمال بما يتفق والمعايير الدولية، نظراً لما تمثله لتحسين

تلك المؤشرات من أهمية في التأثير على قرارات االستثمار وخاصة األجنبية والتي يعول عليها في 
 بيئة األعمال ونمو االستثمارات الخارجية ويؤدي التحسن في مؤشرات. سد فجوة الموارد الخارجية

  .إلى تسريع وتيرة التنمية ونقل التكنولوجيا الحديثة والنظم اإلدارية المتطورة
  

  2006مؤشرات بيئة أداء األعمال لعام : 7-3جدول 

متوسط منطقة الشرق األوسط   ترتيب اليمن  المؤشرات
  وشمال أفريقيا

      يع التكوين القانوني لألنشطة والمشار- 1
  10  12  عدد اإلجراءات لبدء النشاط أو المشروع 

  46  63  )يوم عمل(المدة الزمنية لبدء النشاط 
  64  240  )من دخل الفرد(% تكلفة إنجاز اإلجراءات 

  859  2703  )من دخل الفرد(% الحد األدنى من رأس المال 
       التعامل مع تراخيص االستثمار- 2

  20  13  راخيص عدد اإلجراءات للحصول على الت
  216  131  )يوم عمل(المدة الزمنية للحصول على التراخيص 

  469  274  )من دخل الفرد(% تكلفة الحصول على التراخيص 
      )يوم عمل(المدة الزمنية للحصول على التراخيص 

  15.8  17  ) من المرتب(% تكلفة التوظيف 
  38  37  مؤشر صعوبة التوظيف

  79  17  )ابيع مدفوعة األجرعدد األس(تكلفة فصل العامل 
      تسجيل ملكية المشروع- 4

  7  6  عدد اإلجراءات 
  52  21  عدد األيام 

  6.7  3.9  )من قيمة الملكية(% تكلفة التسجيل 
       الحصول على االئتمان- 5

المقترضين (نطاق تغطية السجل لمعلومات االئتمان 
  1.9  0.1  )كنسبة من عدد السكان البالغين
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  األهداف 
يص إجراءات منح التراخيص للمشاريع االستثمارية والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة تقل .1

 . بنشاط القطاع الخاص إلى المستويات  المناظرة إقليمياً
في ) أسكودا(تبسيط اإلجراءات الضريبية وتقليص إجراءات التخليص الجمركي من خالل تعميم نظام  .2

 .جميع المنافذ الجمركية
ات تراخيص ممارسة األنشطة التجارية أو الخدمية أو الصناعية ومن خالل نافذة واحدة تضم دمج إجراء .3

 .كافة الجهات ذات العالقة
إصدار دليل إجراءات الحصول على التراخيص، وأتمتة تلك اإلجراءات وتيسير الحصول عليها عبر  .4

 .شبكة اإلنترنت
 

  السياسات واإلجراءات
 الشركات التجارية والقانون نباالستثمار وخاصة قانون االستثمار وقانوذات العالقة القوانين مراجعة  •

التجاري، وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين 
 .ويعمل على الفصل بين الملكية واإلدارة

الحرة لتسهيل اإلجراءات والخدمات دراسة دمج الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للمناطق  •
للمستثمرين، وتعزيز فاعلية الهيئة في تنمية وجذب االستثمار المحلي والخارجي، وكذلك العمل على دمج 

 .   الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية
 .للقطاع الخاص مساعدة المؤسسات االقتصادية لتحسين خدماتها المقدمة •
 .وضع إجراءات عملية  للحد من عمليات التهريب والغش والتزوير التجاري •
 .التنسيق مع منظمات القطاع الخاص بشأن التوعية بأهمية الضريبة ودورها التنموي •
 .تأهيل وتدريب ورفع كفاءة القضاة واألجهزة المساعدة، وتفعيل آليات التفتيش القضائي •
رك في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية، وبما يرفع كفاءة إعادة هيكلة مصلحتي الضرائب والجما •

 .اإلدارة وتسهيل إجراءات التحصيل وتفعيل الدور االقتصادي والتنموي للضريبة
مواءمة قوانين وإجراءات تحصيل اإليرادات المختلفة مع متطلبات البيئة االستثمارية المحفزة واحتياج  •

 .ةاليمن لالستثمارات الوطنية والخارجي
إيجاد حوافز لتشجيع االدخار المحلي وتوفير موارد مالية لإلقراض، والحصول على مصادر تمويل  •

 . خارجية من البنوك والصناديق اإلقليمية والمؤسسات الدولية وخاصة لتمويل الصادرات
  )مليار ريال              (2010-2006االئتمان المحلي : 8-3                    جدول 

نالبيـا  2006 2007 2008 2009 2010 
 132.6 110.0 74.7 39.9 7.5    القطاع العام غير المالي

 382.4 274.3 100.1 63.1 193.1   القطاع الخاص
 515.0 384.3 174.8 103.0 200.6 إجمالي االئتمان المحلي

 74.3 71.4 57.3 61.3 96.3 %االئتمان للقطاع الخاص 
 

ئتمانية، والتنسيق مع لجنة البنوك والمصارف اليمنية إلنشاء شركة للمعلومات إصدار قانون المعلومات اال •
 . والمواصفات الدوليةراالئتمانية وكذلك نظام آلي لمعلومات االئتمان في البنك المركزي وفق المعايي

 .تعديل القوانين الخاصة باإلفالس وبما يضمن حماية الدائنين •
  .ة والصناعية خاصة بأخالقيات العملإنشاء لجنة في اتحاد الغرف التجاري •
  .استكمال عناصر البيئة اإلدارية المحفزة اقتصادياً واستثمارياً •
  

  )مليار ريال     (2010-2006مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت : 9-3   جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة/ البيان
 2332 2024 1693 1339 925  التكوين الرأسمالي الثابت

 871 768 630 488 381   الحكومي
 1461 1256 1063 851 544    الخاص

 16 17 18 17 14 %اإلجمالي الناتج المحلي  إلى االستثمار الخاص
 63 62 63 64 59 %إجمالي االستثمار إلى االستثمار الخاص 
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  مخاطر عدم تحقق معدل النمو المستهدف   . 6. 2
م الدعم المقدم من المانحين و دول مجلس التعاون لتوفير التمويل الـالزم لتغطيـة              محدودية حج ) أ

، وقد يؤدي ذلك إلى تعثر نسبة كبيرة من االستثمارات          الفجوة التمويلية للمشاريع االستثمارية للخطة    
  : المطلوبة للخطة، وهذا يعني

ل والسيطرة على معـدل     عدم القدرة على رفع معدالت التشغيل بما يتالءم مع نمو قوة العم            •
البطالة، فضالً عن عدم تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقـي لحـوالي               

  .سنوياً% 2.1
صعوبة إحراز تقدم ملموس في خفض نسبة الفقر إلى المستويات التي يمكن معهـا تحقيـق                 •

  .لمنطقةأهداف التنمية األلفية والوصول إلى المستويات الدنيا للتنمية في دول ا
تزايد الضغوط على الموازنة العامة مما قد يؤدي إلى تزايد حجم العجـز المـالي وتغييـر                  •

أولويات اإلنفاق العام في الموازنة على حساب تطوير وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية             
  . لالقتصاد

 جانـب   تزايد مخاطر عدم االستقرار النقدي، وذلك بسبب االختالالت التي قد تحـدث فـي              •
السياسة المالية وتراجع الموارد الخارجية األمر الذي سيؤدي إلى تزايد حجم العرض النقدي             
وتفاقم معدالت التضخم وبالتالي زيادة الضغوط على سعر الصرف وتدهور القوة الـشرائية             

 . للعملة الوطنية
  

على العوائـد النفطيـة     فاالقتصاد الوطني يعتمد بدرجة كبيرة      :  في أسعار النفط   تمخاطر التقلبا ) ب
من إجمـالي اإليـرادات العامـة       % 72.9من الناتج المحلي اإلجمالي و      % 28.7والتي تشكل حوالي  

، وبالتالي فإن أي تراجع في أسعار النفط أو كميات اإلنتاج           2005من قيمة الصادرات لعام     % 92.9و
  . لنمو المستهدف للخطةالنفطي أو االثنين معاً سيؤدى إلى انعكاسات سلبية حادة على مستوى ا

  
 فالتراخي في تنفيذ اإلصالحات الوطنية      :مخاطر التباطؤ في تنفيذ مصفوفة اإلصـالحات الوطنية      ) ج

المستهدفة في الخطة سيجعل من الصعب المحافظة على االستقرار االقتصادي وتنقية مناخ االستثمار             
لنمو وتراجع فرص التشغيل وتوفير     وإطالق طاقات القطاع الخاص، وقد يؤدي إلى انحسار معدالت ا         

  . فرص العمل في االقتصاد الوطني
  



  
  الفصل الرابع منظومة الحكم الجيد

  الفصل الرابع 
  

 منظومة احلكم اجليد
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  مفهوم الحكم الجيد: 1-4 إطار
يعرف الحكم الجيد بأنه مجموعة الطرق واألسـاليب        

 المـوارد   والنظم التي تستخدمها الدولـة فـي إدارة       
وتـشمل تلـك الطـرق      . االقتصادية واالجتماعيـة  

  : واألساليب
الكيفية التي يتم فيها اختيار الحكومـة ومراقبـة          .1

  . أدائها وتغييرها
قدرة الحكومة على وضع السياسات السليمة ومن        .2

 . ثم تنفيذها بكفاءة وشفافية
مدى احترام المـواطن والحكومـة للمؤسـسات         .3

ـ       ات االقتـصادية   واآلليات التـي تـنظم العالق
 . واالجتماعية والقضائية واألمنية والسياسية بينهما

  

  مقدمة 
يعـد اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في مجال اإلصالحات الديمقراطية بالرغم من الصعاب 

والتحديات التنموية الكبيرة التي مر ويمر بها منذ تبنيه 
ومن . 1990الديمقراطية عقب ترسيخ الوحدة عام للعملية 

أبرز هذه الخطوات الرائدة، القيام بأول انتخابات رئاسية 
حرة في المنطقة، وتعزيز حرية التعبير، وخلق جو سياسي 
وحزبي منفتح، وبرلمان تشريعي منتخب، واهتمام متزايد 

  . بمختلف قضايا وحقوق المرأة
  

تور يقر الحريات المدنية وقد توجت هذه الخطوات بتبني دس
والحقوق السياسية والحقوق المتساوية لكل المواطنين بما في 
ذلك المرأة، ويضمن بيئة مواتية لحرية الصحافة والتعبير، 
ويؤسس مبدأ الفصل بين السلطات، ويعزز عملية المساءلة 

  .العامة
  

 مثل النمو السكاني المتسارع وجاءت هذه الخطوات في خضم تحديات واختالالت تنموية هيكلية مزمنة،
والعشوائي، والقوى العاملة غير المؤهلة، وتفشي ظاهرة البطالة الجزئية، واألمية المستفحلة، والخدمات 
والبنية التحتية المتدنية، وندرة المياه، عالوة على القضايا المرتبطة ببناء المؤسسات الديمقراطية والفساد 

 باألداء االقتصادي العاجز عن رفع المستوى المعيشي إلى مصاف المالي واإلداري، وتلك المرتبطة
وقد عزز من هذه التحديات مناخ ما زال غير مشجع لالستثمارات المحلية . الدول المتوسطة الدخل

  .والخارجية، وانتهاكات لحقوق الملكية ولملكية األراضي على وجه التحديد
  

.  بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واإلداري والمالي1995ولمواجهة هذه التحديات، بدأ اليمن منذ عام 
-2001(وتم توجيه أهداف وسياسات وإجراءات الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  . إلى التنمية نحو التخفيف من الفقر) 2005-2003(وإستراتيجية التخفيف من الفقر ) 2005
  

فقد .  والقطاعي أن الجهود اإلصالحية التي بذلت لم تكن كافية أو شاملةوقد أظهر تقييم األداء الكلي
أبرز التقييم العام لمنظومة الحكم الجيد قصوراً واضحاً في جوانبها المختلفة ابتداء بفاعلية إجراءات 
مكافحة الفساد المالي واإلداري، وضعف أداء السلطة القضائية بما في ذلك محاكم األموال العامة 

محاكم التجارية، ومحدودية المساءلة والشفافية، فضالً عن االختالل في الجهاز اإلداري للدولة وال
  . وتدني مستوى الخدمات الحكومية وعدم كفايتها

  

واتساقاً مع التوجهات السياسية العليا الداعمة إلصالح نظم وأجهزة القضاء والرقابة والمحاسبة 
على مكافحة الفساد من كافة أوجهه وأبعاده، تولي خطة التنمية واألمن واإلدارة العامة، والمرتكزة 

 مسألة تفعيل منظومة الحكم الجيد 2010-2006االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
وتأتي هذه . واإلدارة الرشيدة أولوية مطلقة في كافة معالجاتها وغاياتها وأهدافها وسياساتها وبرامجها

ناً بأن االستقرار والتخفيف من الفقر يتطلبان إيجاد المناخ السليم لالستثمار والذي اليمكن األولوية إيما
توفيره إال من خالل تطبيق منظومة متكاملة من اإلدارة الرشيدة تدعم الخطوات الرائدة والمعززة 

النمو لالستقرار السياسي واالقتصادي التي بدأها اليمن، وتعمل على معالجة التحديات وتعزيز 
كما تأتي هذه األولوية كشرط مسبق . االقتصادي وتنويعه وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر

وضروري لتأهيل اليمن لالندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كشريك فاعل ومساهم في 
ة توجهات المجلس للقضاء على منابت الفساد وتجفيف منابعه، وخلق بيئة استثمارية وبيئة تشريعي
  .وتنافسية الستقبال االستثمارات الجديدة واستقطاب رؤوس األموال وتدويرها فيما بين دول المجلس
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وبالتالي، تركز خطة التنمية الثالثة على كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز شروط الحكم الجيد والمتمثلة في 
توياته، وتحسين مستوى الشفافية تعزيز كفاءة الجهاز اإلداري للدولة وتطوير العمل المؤسسي في كافة مس

والمساءلة، ورفع كفاءة وفاعلية أداء أجهزة السلطة القضائية، وتطوير آلية وإجراءات مكافحة الفساد، 
 .  سيادة القانون إلى جانب توسيع المشاركة السياسية ودعم الحقوق والحرياتخوترسي

  

   تطوير القضاء ودعم استقالليته -1
  

نات األساسية لحماية الحقوق والحريات العامـة والخاصـة، وصـمام أمـان              يعد القضاء أحد الضما   
وينص الدستور ويؤكد أن القضاء مـستقل ماليـاً وإداريـاً           . للمجتمع واألفراد والدولة على حد سواء     

عتبـر  يو. وتمثل استقاللية القضاء أهم الضمانات األساسية لحسن إدارته ومكافحة الفـساد          . وقضائياً
 المجتمع،  ةيا، وحم  لدى القضاة  االطمئنانوركناً أساسياً في توجهات الدولة لزرع الثقة        تطوير القضاء   

  . األمن واالستقرارسيادة القانون وخ يرست الحقوق والحريات، وةنياوص
  

وقد شهدت السلطة  القضائية العديد من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتـشريعية، مثـل إعـادة                
لى وأمانته العامة ومكتبه الفني وتحديد اختصاصه ورفده بالكوادر المؤهلة،          تشكيل مجلس القضاء األع   

 وأمانتها العامة ومكتبها الفني وإصدار الئحته التنظيمية وهيئـة           العليا وإعادة تشكيل كل من المحكمة    
التفتيش القضائي وتحديد صالحيتها وفقاً لقانون السلطة القضائية وتوصيات المؤتمر القـضائي األول             

  . رفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجال الرقابي والتفتيش القضائيو
  

رفدت السلطة القضائية الشعب والمحاكم التجارية بكـوادر مؤهلـة مـن ذوي الخبـرة والنزاهـة                 
وبالمستشارين والخبراء، وإدخال التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة األرشيف، واستحداث إدارة           

بالمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية التجاريـة محليـاً            عامة خاصة   
، 1991لـسنة   ) 32(كما صدر قانون الرسوم القضائية، وتم تعديل القانون التجاري رقـم            . وخارجياً

 واستكمال قانون المعهد العالي للقضاء وتحديد نظام القبول فيه ووضع برنامج زمني للدراسات العليا             
كما تم إعداد مشروع قرار جمهوري بإنشاء الشرطة القـضائية وتحديـد            . وإعادة النظر في مناهجه   

اختصاصها وكافة اللوائح المنظمة ألعمالها وأعمال أجهزة الضبط، فضالً عن إنجـاز إسـتراتيجية              
  .تطوير وتحديث القضاء

  

المختلفة، وإعـادة هيكلـة النيابـة       من جهة ثانية، تم إنجاز الالئحة المنظمة لوزارة العدل بقطاعاتها           
العامة، وإصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية األخرى مثل الالئحة المنظمة لمجلس القضاء األعلى،             
والئحة مصلحة السجل العقاري، والئحة إنشاء هيئة الطب الشرعي، والئحة إنشاء مركـز التوثيـق               

آللي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة لمختلـف        وقامت وزارة العدل بتنفيذ برنامج النظام ا      . القضائي
أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي لجميع محاكم االستئناف والنيابة العامة والمعهد العالي للقـضاء              

  . وربطها بالشبكة المركزية وبمركز المعلومات القضائي في الوزارة
  

ارتفع معدل البت    في القضايا، إذ  وتظهر مؤشرات األداء تحسناً في تبسيط إجراءات التقاضي والبت          
  .2005عام % 70 إلى 2000عام % 59في القضايا المنظورة أمام المحاكم االبتدائية من 

 

  2005-2000القضايا المنظورة في المحاكم االبتدائية واإلنجاز : 1-4جدول 

  إجمالي  2005  2004  2003  2002  2001  2000  المؤشر

  520,371  69,503  84,408  93,072  82,790  91,610  98,988  القضايا الواردة 

  325,478  48,819  49,739  57,585  51,947  59,400  57,988  القضايا المنظورة

  342,739  48,684  49,739  57,483  51940  58,905  75,988  القضايا المحكوم فيها

  63  70  59  62  63  65  59  %اإلنجاز 

  194,893  20,684  34,669  35,487  30,843  32,210  41,000  القضايا المرحلة 
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  2005-2000 تطور أعداد المحاكم 2-4جدول 
  2005  2000  السنة/المؤشر

  20  17  المحاكم االستئنافية
  225  215  المحاكم االبتدائية
  5  5  محاكم أموال عامة

  5  5  محاكم تجارية
  9  2  محاكم أحداث
  3  0  محاكم ضرائب
  7  4  محاكم مرور

  1  1  محاكم متخصصة جزائية
  275  249  جمالياإل

وتدل اإلحصائيات على أن أكثر من ثلث القضايا المنظورة أمام المحاكم هي في األسـاس نزاعـات                 
لذا يعد تأمين حق ملكيـة األرض أمـراً         . على األراضي، التي تتخذ في بعض األحيان طابع العنف        

أساسياً في محاربة الفـساد، وتقليـل       
النزاعات، وتعزيز سـيادة القـانون،      

  . وفير بيئة مناسبة لالستثماروت
وقد ارتفع إجمالي المحاكم في مختلف      

 وتم تنفيذ   275 إلى   249المناطق من   
 مجمعاً قضائياً فـي عـدد مـن         11

المحافظات وإنشاء وتجهيز العديد من     
مقرات النيابة في المدن مع تطـوير       

وتم تنفيـذ العديـد مـن       . العمل فيها 
الدورات في الداخل والخارج منهـا      

 من القضاة وأعـضاء     1,450يب  تدر
النيابة العامة وتنظيم دورة خارجيـة      

متخصصة لقضاة المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجال القانون التجـاري              
 قاضياً للدراسـات العليـا      15والتحكيم، بما في ذلك االتفاقيات والقوانين التجارية، فضالً عن ابتعاث           

  . ضياً في زيارات استطالعية خارجية قا895ومشاركة 
  

  التحديــات
ما زال قانون السلطة القضائية غير منسجم مع التعديالت الدستورية التي نصت علـى اسـتقالليته،                

كما يعاني  . وظلت عدد من المواد في القانون تعطي صالحيات للسلطة التنفيذية في الشئون القضائية            
بالمحاكم والنيابات، وافتقار معظمها لمقومات الفعالية والكفاءة،       القضاء من عدم تغطية كافة المناطق       

وتدني كفاءة القضاة ومعاونيهم، وتراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضالً عن طول أمد التقاضي              
  .وغياب أنظمة المعلومات وعدم التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة

  

 الغايات واألهداف والسياسات
إقامة العدل بين المواطنين وبسط سيادة القـانون مـن          يجية تحديث وتطوير القضاء إلى      تتطلع إسترات 

خالل إجراء تغييرات في هيكل السلطة القضائية لتتواءم مـع الدسـتور، ورفـع قـدرات القـضاة                  
التخـصص   وتحصينهم، وتحسين إدارة المحاكم عالوة على تحديث أجهزة السلطة القضائية وتطوير          

 بما يعزز مقومات الدولة العصرية ويواكب المـستجدات الـسياسية واالقتـصادية             الوظيفي للمحاكم 
 . واالجتماعية

  

  األهداف
  .من خطة تطوير وتحديث التشريعات القانونية والتنظيمية% 70إنجاز  .1
على % 65و% 80رفع نسبة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم االبتدائية واالستئنافية إلى             .2

 .قضايا المنظورةالتوالي من ال
علـى  % 80سنوياً في تنفيذ األحكام النهائية وبحيث تصل نسبتها إلى          % 10تحقيق متوسط نمو     .3

 .األقل من األحكام الصادرة
% 15سنوياً من القضاة والنيابة العامة وبنسبة       % 10زيادة خريجي المعهد العالي للقضاء بنسبة        .4

 . من الكوادر المساعدة
من المحاكم التجارية ومحاكم نيابات األموال العامـة والمحـاكم   % 30مكننة العمل القضائي في   .5

 . االستئنافية والشعب االستئنافية النوعية
بنهايـة عـام    % 90تفعيل هيئة التفتيش القضائي لتقليص االختالالت في عموم المحاكم بحوالي            .6

2010. 
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  السياسات واإلجراءات
لشئون القضاة في إطـار     إنشاء مجلس   و ،ة القضائية لسلطالبناء المؤسسي ل  إعادة هيكلة   استكمال   •

ب والنقـل   ادتنوالتعيين والترقية واال  والمحاكم  يتولى إدارة شئون القضاة     المجلس األعلى للقضاء    
 . والتقاعدوالتأديب

واسـتكمال  تعديل قانون السلطة القضائية      •
 التشريعات المنظمة للقضاء والنيابة العامة    

ئياً وماليـاً   لترسيخ مبدأ اسـتقاللها قـضا     
   .وإدارياً

برامج وخطط اإلصالح القـضائي     تعزيز   •
 إنشاء محاكم إدارية متخصـصة    المختلفة و 

وتطوير أجهزة الضبط القضائي بما يخدم      
 .العدالة ويحقق األمن واالستقرار

طوير دور التفتيش القضائي مـن خـالل        ت •
فـي هيئـة    دمج هيئات التفتيش القضائي     

القضاة بمـا   وإلحاقها بمجلس شئون    واحدة  
ة والقيـام بمـسئولياتهم     يكفل نزاهة القضا  

 . بكفاءة والحد من الظواهر السلبية
ضبط إجراءات التقاضي وتبسيطها لتعكس سهولة ومرونة المعامالت مع مراعاة التنفيذ الـدقيق              •

 . لألحكام من قبل السلطات المختصة ومنع أي خرق أو تجاوز
  .بالخبرات الالزمةها نازعات التجارية واالستثمارية ورفدالمفي حل تفعيل دور المحاكم التجارية  •
مواصلة بنـاء   والنيابة العامة من خالل     استكمال البنية التحتية ألجهزة وهيئات السلطة القضائية         •

 .إلى مستوى أدنى وحدة إداريةالمجمعات القضائية والمحاكم والنيابات 
د الكافي من القضاة وأعضاء النيابـة       حصر وتصفية القضايا المتراكمة من خالل تخصيص العد        •

 .للبت فيهاالعامة 
ضبط العالقة وتقنينها بين جهاز التحقيقات والنيابة العامة من ناحية والقضاء من ناحية أخـرى،                •

الجهاز المركـزي   وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العالقة بالشأن القضائي، وخاصة           
 . القضائية في مكافحة الفسادللرقابة والمحاسبة لمساعدة السلطة

 وتوخي الدقة في االختيار على أسـاس الكفـاءة          إعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية      •
واالستقامة، ومحاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة الـذين يخلّـون بواجبـاتهم أو يـستجيبون               

 .للتدخالت في شئون القضاء
 .  للقيام بواجباته في الدفاع عن الحقوق وتطبيق القانونتطوير مهنة المحاماة بما يؤهل المحامي •
 . تطوير المعهد العالي للقضاء، واالهتمام بمناهج المؤسسات التعليمية المناط بها تخريج قضاة •
 .ووضع مؤشرات تقييم األداء والكفاءة وإدارياًإعداد برامج تدريب القضاة وتأهيلهم فنياً  •
 . يادات العليا والوسطى في مؤسسات وأجهزة القضاء والعدلزيادة مشاركة عمل المرأة في الق •
 . توسيع وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في القضايا ذات العالقة بالمرأة واألسرة واألحداث •
  
  
  

  

تعزيـز  القضاء التجاري من أجـل        تطوير   2-4إطار
  االستثمار والتنمية

 تجـاوز تهدف إستراتيجية تحديث وتطوير القـضاء       تس
خدمـة التنميـة     بغـرض    معوقات القضاء التجـاري   

 :تيل التركيز على اآلواالستثمار من خال
تعديل القوانين المرتبطة بالتجارة والضرائب والمال       •

 .العام
لنظر فـي قـضايا     المختصين با قضاة  التنمية قدرات    •

لـى جانـب    إاالستثمار  والتأمين  والمالحة  والبنوك  
 .في القضاء التجاريخارجية  بخبرات االستعانة

 إدخال نظام متابعة قضايا ومعامالت المواطنين فـي        •
تحويل المحاكم التجارية   إلكترونياً و  التجارية   لمحاكما

 .إلى محاكم رقمية
تعزيز العالقة مع المؤسسات االقتصادية مثل البنوك        •

   .وهيئة االستثمار
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  ألمن واالستقرار تعزيز ا-2
  

السـتقرار فـي    يعتمد نجاح جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية بدرجة كبيرة على تحقيق األمن وا           
وقد اتسمت السنوات األخيرة بسلسلة من      . باعتباره متطلباً أساسياً للبيئة المواتية لالستثمار     عموم البالد   

التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في المجال األمني، أهمها استكمال اإلجراءات الدستورية           
والـذخائر والمفرقعـات، وقـانون الجـوازات        والقانونية لتعديل قانون تنظيم حيازة األسلحة النارية        

والجنسية، وقانون السجون، وقانون أكاديمية الشرطة، وقانون هيئة الشرطة وأخيراً إصـدار قـانون              
  . صندوق الدفاع المدني والئحته التنفيذية

  

كذلك، تم استكمال إنشاء العديد من األجهزة واإلدارات المتخصصة مثل مصلحة خفـر الـسواحل،               
ة العامة لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، واإلدارة العامة لمكافحة المخـدرات، واإلدارة            واإلدار

العامة لألدلة الجنائية، واإلدارة العامة لشئون المرأة واألحداث، واإلدارة العامة للخـدمات الطبيـة،              
 .امةوتم إعداد اللوائح التنظيمية للعديد من المصالح واإلدارات الع. وإدارة الكوارث

 
وتعزيز إنشاء  واستكملت وزارة الداخلية تنفيذ المراحل األربع من خطة االنتشار األمني التي تضمنت             

  بين خطوط طرق الربط   نقطة مراقبة على     176 منطقة أمنية و   18 مديرية من مديريات األمن و     220
على تقويـة   وعملت الوزارة   .  مراكز مراقبة على ساحل البحر األحمر وخليج عدن        4و ،المحافظات

التنسيق مع أجهزة النيابة والقضاء واالهتمام ببرامج التأهيل والتدريب النوعي والتخصصي، باإلضافة 
فاقيات تعـاون أمنـي     اتكذلك، تم التوقيع على     .  ضابط وفرد في الشرطة النسائية     806إلى استيعاب   

  . لمكافحة اإلرهاب مع خمس دول عربية وأجنبية
  

ناً مطرداً في األداء األمني، تمثل في زيادة مراكز الخدمة األمنية، وأقسام وقد أظهرت المؤشرات تحس  
لمنتسبي أجهزة األمن، وكذلك تطوير األنظمة اآللية        والدورات التأهيلية    الشرطة، ومجموع الدراسات  

 573لمصلحة األحوال المدنية والسجل المدني في الواقعات الحيوية، وإصدار البطاقة الشخصية لنحو             
، والربط اآللي لمـصلحة الهجـرة       2000 ألف بطاقة عام     436 مقارنة بنحو    2005 مواطن عام    ألف

 إلى جانب استكمال إدخال شبكة الكمبيوتر إلى اإلدارة العامة          ،والجوازات والجنسية بالفروع والمنافذ   
 زيادة ملحوظة فـي الجـرائم       - وعلى نقيض السنوات السابقة      - 2005وعموماً شهد عام    . للمرور

المضبوطة وفي القضايا المرفوعة للنيابات العامة والمحاكم االبتدائية، حيث بلغـت نـسبة الـضبط               
 %.94.3للجرائم المبلغ عنها 

   

  2005- 2000 تطور مؤشرات األداء األمنية 3-4جدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشـرات

 597 570 554 509 467 457 المراكز والمرافق األمنية 

 34,121 22,960 24,406 24,866 25,810 24,066  مالي الجرائم المسجلة إج

 39,024 30,575 25,865 26,283 24,054 12,599  المتهمون المسجلون في الجرائم 

100,563 85,842 84,365 76,211 81,012 80,450  القضايا المحالة للمحاكم اإلبتدائية

 9,498 8,892 6,597 6,135 م. غ م.غ  القضايا المحالة للمحاكم النوعية

الدراسـات والـدورات التأهيلية لمنتسبي 

  أجهزة األمن 
81  143  485  855  566  1,610  

  



 54

  التحديــات
يعاني قطاع األمن من عدم التفاعل الكافي مع بالغات وشكاوي المواطنين وتأخير اإلجراءات، وكذلك 

ي القطاع من قصور آلية التعاون والتنسيق       كما يعان . من بعض التجاوزات والممارسات غير المسئولة     
ويعيق الحد من االختالالت األمنية، ظاهرة حمل السالح، وتأخر إقرار قانون           . مع األجهزة القضائية  

تنظيم حمل وحيازة األسلحة النارية والمفرقعـات، إلـى جانـب تـداخل وتـشابك االختـصاصات                 
كما يعاني قطاع األمن من شحة اإلمكانـات        . تعددةوالمسئوليات األمنية فيما بين األجهزة األمنية الم      

والتجهيزات الفنية العصرية على المستوى المركزي وعلى مستوي المحافظات والمـديريات، ومـن             
ومن جهة ثانية تعاني األحوال المدنية من ضـعف         . محدودية الخبرة والتخصص في شتى المجاالت     

نتيجة عدم اإلبالغ مـن قبـل       ) الطالق-الزواج–ات  الوفي-المواليد(الرصد للواقعات الحيوية األربع     
 . المواطنين وعدم تعاون األجهزة الحكومية والهيئات االجتماعية مع مصلحة األحوال المدنية وفروعها

  

 الغايات واألهداف والسياسات   
 عناية خاصة بدور األجهزة األمنية وتطويرهـا لـضمان أمـن            إلى إعطاء  خطة التنمية الثالثة  تتطلع  

وحقوق  وأفراده، وتوفير السكينة العامة في عموم البالد، فضالً عن احترام الحريات             حماية المجتمع و
  . المواطن والممتلكات الخاصة والعامة

  

  األهداف
  .  سنوياً% 5تخفيض معدل الجريمة بكافة أنواعها بنسبة  .1
 . االنتشار األمنيمن خطة% 95سنوياً خالل الفترة وإنجاز % 10زيادة االنتشار األمني بمعدل  .2
 .  اتفاقيات أمنية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون األمني إقليمياً ودوليا10ًتوقيع  .3
 . امرأة في كافة القطاعات األمنية2,067توظيف  .4
  

  السياسات واإلجراءات 
 . تعميم خدمات األمن في عموم البالد وتقوية األجهزة األمنية كماً ونوعاً •
ة المؤسسية والتنظيمية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وتحسين قدرات التخطيط          تحديث البني  •

 . والبرمجة وتقييم األداء
 . واإلرهاب العنف والتطرف مخاطر احترام الحريات والحقوق ومواجهة •
تحسين أداء الخدمات األمنية لتواكب التطورات االقتـصادية واالجتماعيـة محليـاً وعالميـاً،               •

 . التكنولوجيا الحديثة في مجال األمن ودعم التخصص في أعمالهاواستيعاب
 . المجتمع المدنيمنظمات واألجهزة األمنية التعاون بين تعزيز  •
تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية األمنية بما يلبي توجهات البناء النـوعي، ورفـع كفـاءة                •

 . لدى القوى األمنيةالوعي الثقافي واألمني والقانونيالعاملين فيها وتنمية 
تنظيم األحوال الشخصية والسجل المدني وإدخال التقنيات الحديثة في إصدار البطاقة الشخـصية              •

 .تطوير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيةنجاز الرقم الوطني، واوالعائلية و
 .بناء قوة الدفاع المدني وتجهيزها •
 وتفعيل دورها فـي تنفيـذ األحكـام    هانظيمتوبخاصة النسائية وتوسيع انتشار الشرطة القضائية   •

 .والضبط القضائي
 .وبخاصة في مكافحة التهريب والتسلل غير المشروعدعم مصلحة خفر السواحل  •
  .سفارات والهيئات الدوليةواالقتصادية والالحكومية منشآت وحراسة الالشرطة السياحية دعم  •
  .ور وتأمين تنقل وسالمة األشخاصفي تنظيم حركة المر دور اإلدارة العامة للمرورتفعيل  •
 . مراكز إصالحية وتأهيليةجعلها وبخاصة النسائية وتحسين أوضاع السجون  •
 .األمني إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرفالتنسيق تعزيز  •
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   تطوير البنية التشريعية والقانونية -3
  

 مجموعة جيدة من    2005-01نها أنجزت خالل الفترة     إال أ رغم حداثة إنشاء وزارة الشئون القانونية،       
 لمجلـس   اً قـرار  971اً و  جمهوري اً قرار 427قانوناً و  47 إصدارلت  ستكما األعمال التشريعية حيث  

   .الوزراء
  

  التحديــات
تتمثل الصعوبات التي تواجه الوزارة في عدم استكمال هياكلها المؤسسية ونقـص الكـادر المؤهـل                

  .ة المعلومات والتوثيق الحديثةواالفتقار إلى أنظم
  

 الغايات واألهداف والسياسات  
يتطلب تعزيز دور أجهزة الدولة وتحديد الحقوق والواجبات للمـواطنين تطـوير العمـل القـانوني                

 والدولية،  ةوالمنظومة القانونية والتشريعية في إطار الدستور وبما يواكب التطورات المحلية واإلقليمي          
  .الشعبيوالوعي القانوني على المستويين الرسمي االرتقاء بوكذلك 

  

  األهداف
 إلى  1962من القوانين واالتفاقيات اإلقليمية والدولية التي وقع عليها اليمن من عام            % 90حصر   .1

  .  حتى اآلن وأرشفتها1990من القوانين واالتفاقيات للفترة من % 100، وبنسبة 1989
 . تفاقيات اإلقليمية والدولية التي وقعها اليمنمواءمة كل القوانين والتشريعات مع اال .2
 

 السياسات واإلجراءات
  .معلوماتالشبكة واستكمال بنيتها التحتية للوزارة والبناء المؤسسي والهيكلي التنظيمي تطوير  •
أو استكمال إصـدارها    على  القوانين والتشريعات بما في ذلك االتفاقيات الصادرة والعمل         حصر   •

ا مع البرامج العامة للحكومة في مجـال اإلصـالحات الماليـة واالقتـصادية              ومواءمتهتعديلها  
 . القانونيةهاوتفعيل نصوصوااللتزامات الدولية واإلدارية 

المعـامالت  مكننـة    والتوسع في    لتشريعاتاموحدة عند إعداد    ة  وضع الضوابط واألسس لصياغ    •
 .القانونية بالوزارةواإلجراءات 

لتوسـع فـي    المختلفة وا بالتشريعات عن طريق الوسائل اإلعالمية      تنفيذ برامج وحمالت توعية      •
  . كافيةها بأعدادتوفيروطباعة الجريدة الرسمية 

 البيانـات    وجمـع  ورفده بالمراجع والدراسات والكتب القانونية     لمعلومات القانونية اإنشاء مركز    •
 . الالزمة

ن بالترافع عن الدولة أمـام المحـاكم        ن المكلفي يتفعيل لجان الرقابة والتفتيش على أعمال القانوني       •
 .وطلب التقارير الدورية وحصر تلك المنازعات واألحكام الصادرة بشأنها

 برمجـة الكمبيـوتر     ومجـال التـشريعات والقـوانين        في   لتأهيل العاملين عقد دورات تدريبية     •
   .والترجمة
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   مرتكزات اإلستراتيجية الوطنية لألجور والمرتبات3-4إطار 
  .جذب الكفاءات الجيدة للعمل في الجهاز اإلداري للدولة •
 .على األداء المتميزحفز الموظفين  •
 .ضمان ممارسة الحق والمساواة والشفافية في اإلجراءات •
 . معالجة عدم التوازن بين المناطق الحضرية والريفية •
معالجة االختالالت الحالية في األجـور والمرتبـات وتحقيـق           •

 . التناسب بين الحد األدنى لألجور وخط الفقر

  

   تحديث الخدمة المدنية والجهاز اإلداري للدولة-4
  

جية تحديث الخدمة المدنية بمعالجة االختالالت الهيكلية في الجهاز اإلداري للدولة فـي             تُعنى إستراتي 
وقد تضمنت اإلستراتيجية خالل الفترة الماضية تنفيذ العديـد مـن           . ضوء برنامج اإلصالح اإلداري   

السياسات واإلجراءات التي أبرزها ضبط التوظيف الجديد حيث إزداد عدد العـاملين فـي الجهـاز                
 471,461 إلـى    2000 موظف فـي عـام       436,351اري للدولة والقطاعين العام والمختلط من       اإلد

وتم إنجاز دليل الخدمات الحكومية، ومـشروع       %. 1.5 بمتوسط زيادة سنوية     2005موظفاً في عام    
 حالة ازدواج وظيفي وإلغاء األسماء الوهمية واإلحالة إلى التقاعـد           4,520البصمة الوظيفية، وإنزال    

  . بلغ أحد األجلينلمن 
  

وتم إقرار وتفعيل اإلسـتراتيجية الوطنيـة       
وتطبيـق  . 2005لألجور والمرتبات عـام     

الكادر الموحد لألجور والرواتـب، وتمثـل       
اإلستراتيجية بمراحلها األربـع تـصحيحاً      
  . شامالً لكافة االختالالت في النظام اإلداري

  

  التحديــات
ة هيكلة الوحدات اإلدارية، ومن محدوديـة القـدرات الفنيـة           ما زال القطاع يعاني من بطء في إعاد       

والتخصصية في الخدمة المدنية، وضعف نظام معلومات وبيانات موظفي الدولة وغياب التنسيق بشأن 
 .إحالة المتقاعدين

  

  الغايات واألهداف والسياسات
وتقديم الخدمات الحكومية   تستهدف إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية إنشاء نظام حديث لإلدارة العامة           

ويتم ذلك من خالل إعادة الهيكلـة وتطـوير القـدرة           . بدرجة عالية من الجودة وبأقل تكلفة اقتصادية      
المؤسسية والتشريعية والمالية، وبناء األنظمة األساسية، وتوفير أنظمة معلومات متكاملة، وتحـديث            

 ضمان تكافؤ الفـرص بـين الجنـسين فـي            توزيع القوى العاملة، مع    ةإدارة الموارد البشرية وإعاد   
  . التوظيف والترقي والتدريب

  

  األهداف
 .سنوياً% 1.5 موظف خالل الفترة بمتوسط نمو 64,150توظيف  .1
 . ممن بلغ أحد األجلين إلى التقاعد28,197إحالة  .2
 ألـف   60 ألف من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية والتخلص من            15إحالة   .3

 .وظيفيحالة ازدواج 
 . وحدة من وحدات الجهاز اإلداري للدولة20إعادة هيكلة  .4
  

  تطور القوى الوظيفية في الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط5-4جدول 
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البيان

  503,453  496,564  489,408  481,121  471,461  465,387  الموظفون الثابتون

  12,150  12,500  12,800  13,000  13,400  13,272  يدالتوظيف الجد

  8,489  5,611  5,644  4,713  3,740  7,198  المتقاعدون

  507,114  503,453  496,564  489,408  481,121  471,461  اإلجمالي
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  السياسات واإلجراءات
يل الدور  إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية ورفع كفاءة كادرها الوظيفي والقيادات اإلدارية، وتفع            •

 .الرقابي للوزارة لمواكبة المتغيرات
مواصلة إعادة هيكلة وحدات الجهاز اإلداري للدولة وإعداد نظام التوصيف والتصنيف الوظيفي،             •

وتحديد دور ومهام الدولة وخصخصة عدد من القطاعات، وإزالة التكرار والتداخل فـي مهـام               
 .وأنشطة الوحدات اإلدارية

انين لمواكبة التحديث والتطوير اإلداري والالمركزية والشفافية وتبسيط        مراجعة التشريعات والقو   •
 .اإلجراءات وتوسيع مشاركة المرأة

نشر الوعي بقوانين الخدمة المدنية وإعالن اللوائح واألنظمة وإبرازها في دواويـن الـوزارات               •
 .والمؤسسات

تعميم نظام البطاقة الوظيفية    توحيد قاعدة بيانات ومعلومات موظفي الدولة وتحديثها باستمرار، و         •
 .المعتمدة على البصمة والصورة

تبني نظام المعلومات وشبكة االتصاالت الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية في إطـار التوجـه           •
  .نحو الحكومة اإللكترونية

رفع كفاءة الخدمات الحكومية والتأكيد على أخالقيات الوظيفة العامـة وتطبيـق معـايير األداء                •
 .ستحقاقواال

تطوير اإلجراءات التي تكفل الكفاءة والشفافية وتأسيس رقابة فاعلة تـشرف علـى مـستويات                •
 .التوظيف وإعادة توزيعها

 .اعتماد أسس ومعايير موضوعية في شغل الوظائف وتحديد أجورها •
حـصر  تفعيل نظام التقاعد وفقاً للقانون وإعادة توزيع القوى العاملة بما يحقق كفاءة استخدامها، و      •

التوظيف الجديد على االحتياجات األساسية في قطاعي التربية والصحة، مع إعطاء أولوية خاصة         
 .للمرأة وذوي االحتياجات الخاصة

تفعيل دور صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة في ضـوء نتـائج إصـالح                 •
 .الجهاز اإلداري للدولة وتطويره

أهيل، وتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم اإلدارية في تقديم البرامج زيادة مخصصات التدريب والت •
 .التدريبية للجهاز اإلداري للدولة

  



 58

  

  الرقابة والمحاسبة رفع كفاءة -5
  

يتبع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئاسة الجمهورية ويتمتع باالستقاللية ويعمل وفقـاً للمعـايير              
  اإلداري الجهازويخضع لرقابة الجهاز جميع وحدات      . حكم األداء الرقابي  والقواعد المهنية التي تنظم وت    

وتشمل اختصاصاته الرقابة السابقة والمصاحبة إلى جانب الرقابـة         .  ووحدات القطاع االقتصادي   للدولة
  . الالحقة لجميع المجاالت واألنشطة والعمليات التي تتعلق بالمال العام

  

ا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خالل السنوات الماضـية فـي           وتتمثل أبرز التطورات التي شهده    
بالتوجيهات واإلرشادات المتعلقـة بأسـاليب العمـل        ها  مد و الجهاز وفروعه ديوان  التنسيق بين   تعزيز  

فـي  إرشادات وإجراءات المراجعة لحسابات الوحدات اإلداريـة        كما أعد الجهاز    . وإجراءات المراجعة 
 مـن   581 الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً حيث تـم تـدريب           تدريبجهاز تأهيل و  وأولى ال . المديريات
 في مجال النظـام     327وفي مجال الرقابة الداخلية والتفتيش      ته  الجهات المشمولة برقاب  الجهاز و موظفي  

 حـال أوفي إطار ممارسة مهام الرقابة على أداء الجهاز اإلداري للدولة،           . المالي والمحاسبي الحكومي  
 317متابعة  فيما يجري   ،   الماضية خالل األعوام األربعة  األموال العامة    قضية إلى نيابات     319 جهازال

  . المختلفةمن قبل الجهاتتبلغها الجهاز قضية 
  

  التحديـــات
أدى انخفاض مستوى التنسيق بين األجهزة المسئولة عن رفع قضايا الفساد في األموال العامة والمتمثلة               

ومحكمـة األمـوال    ) كذراع فني (موال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة       بمكتب محامي األ  
وتفتقر جهود هذه الجهـات     . العامة، إلى تطويل اإلجراءات مما يعرض القضايا المرفوعة لخطر الفساد         

إلى آلية واضحة في تبادل المعلومات والفهم المتبادل لدور كل طرف والفجوة التقنيـة بـين المـدققين                  
  . لتقنيات الجديدة المستخدمةوا

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
كفاءة بتحقيق رقابة فعالة على األموال العامة والتأكد من حسن إدارتها           تتطلع برامج مكافحة الفساد إلى      

رفع ، وكذلك   المالي واإلداري ين   في المجال  ةصاوخجهاز اإلداري للدولة    تطوير أداء وحدات ال   ووفعالية  
 .ء مهنة المحاسبة والمراجعةمستوى أدا

 

 األهداف 
 . من أعمال الرقابة والمراجعة المالية في وحدات الجهاز اإلداري والقطاع االقتصادي% 95انجاز  .1
 .سنوياً% 5تخفيض حاالت الفساد المالي بحوالي  .2
   

  السياسـات واإلجـراءات
المحافظـة   و المالية واإلدارية تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف االختالالت           •

  .على المال العام والحد من الفساد
تعزيز العالقة مع الوحـدات الخاضـعة للرقابـة        ته و  منهجي الرقابي وتطوير توسيع مجاالت العمل     •

زيادة الثقة بأعمال الجهاز والتعاون مـع       ل الفسادالجهات ذات العالقة بحماية المال العام ومكافحة        و
 .ه تقاريروالتفاعل معكوادره 

تحقيق المعاير الدولية في الشفافية والمساءلة للمناقصات الحكومية وإعادة هيكلة آليات المناقصة في هـذا                •
 .االتجاه

 .التعاون مع الجهات القضائية في تطبيق المساءلة اإلدارية والقانونيةوضع آليات لتقوية  •
مساعدة الوحدات فـي وضـع أسـس         و ةالتقارير الدوري تطوير  متطلبات  إنشاء قاعدة بيانات تلبي      •

 . تقييم األداءالالزمة لمنهجية إعداد الومعايير تقييم أداءها و
مـع   التقارير بما يتوافـق      وأنماطتوحيد أعمال المراجعة    ومراجعة التشريعات المالية والمحاسبية      •

 .يواكب المستجدات ومنهجية العمل الرقابي
ز اإلداري للدولـة    العاملين في الجها  كذلك  في الجهاز و  رفع المهارات المحاسبية والرقابية للعاملين       •

 .ووحدات القطاع االقتصادي
والرقابة على القروض   التنموية  والمشاريع   الخصخصة   وبرنامجتوسيع رقابة الجهاز لتشمل الخطط       •

  .في المديريات وتقييم األداءالوحدات اإلدارية والمساعدات الخارجية، وكذلك الرقابة على 
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  الفساد مكافحة -6
  

أدناها ( نقطة   2.6في اليمن من    " إدراك الفساد "تحسن مؤشر   " منظمة الشفافية العالمية  "سجلت مقاييس   
 وليضع اليمن فـي المرتبـة       2005 نقطة فقط في عام      2.7 إلى   2003في عام   ) 10صفر وأقصاها   

  . دولة تم قياس مؤشر الفساد فيها159 من أصل 106
  

 2003ساد على المجتمع والتنمية، صدر قرار جمهـوري فـي عـام             وإدراكاً من الدولة لمخاطر الف    
وقد حققت هذه اللجنة تطورات ملموسة في اسـتهداف قـضايا           . بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد    

 على معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدر        2005ومسببات الفساد، وصادق البرلمان في عام       
وتم السماح لرؤساء اللجـان النيابيـة باسـتدعاء الـوزراء           . اك العام بشأنها قرار جمهوري بنهاية ذ    

كما اتخذت الحكومة عدد من اإلجراءات مثـل        . والمحافظين دون الحاجة للرجوع إلى هيئة الرئاسة      
 الجمركية التي هدفت لمحاربة التهريب، وخفض النفقات في بنود الميزانية وترشـيد             ةتخفيض التعرف 

  .استخدامها
  

  تالتحديــا
يعزى الفساد إلى العديد من األسباب الجذرية والمتمثلة بالمستويات المرتفعة للبيروقراطية اإلداريـة،             
واإلجراءات المالية واإلدارية المعقدة، وانخفاض الرواتب والمستويات العلمية والمهنيـة للمـوظفين،            

ـ     شي وضـعف اإلطـار   وانخفاض األخالقيات المهنية لدى عدد من الموظفين، وتدني المستوى المعي
القانوني الذي ينظم استخدام األموال العامة، وضعف آليات التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد، عالوة              

  .على افتقار بعض الصفقات والمناقصات الحكومية إلى الشفافية
  

  الغايات واألهداف والسياسات
جراءات مكافحة الفساد، وذلك من     تسعى خطة التنمية الثالثة إلى تقديم بيئة واضحة ومحددة المعالم إل          

خالل محاربة المسببات االجتماعية للفساد، والقيام بحمالت إعالمية للتوعية العامة بمضار الفـساد،             
  .وإزالة العوائق القانونية التي كانت تساعد على خلق بيئة مالئمة للفساد

  

  األهداف
ألمن، وتطـوير البنيـة التـشريعية،       عالوة على أهداف تطوير القضاء والمحاكم، وسيادة القانون وا        

وتحديث الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الرقابة والمحاسبة، تبرز أهمية إعطاء دفعة للتوجـه الـسياسي               
والمؤسسي في إحداث المزيد من التطور والتقدم في مكافحة الفساد، وصوالً إلى تحسين مؤشر إدراك               

الذي وصلت إليه في المتوسـط مجموعـة دول          نقاط على األقل وهو المستوى       4الفساد إلى مستوى    
  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

  السياسات واإلجراءات 
تشكيل جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتكون من أفراد خارج إطار المؤسسات الحكومية ومـشهوداً              •

 تقيـيم   لهم بالنزاهة واالستقامة يعمل على تحديد المعايير المطلوبـة للـشفافية والرقابـة وكـذا              
  . اإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد

  .إصدار قانون الذمة المالية •
تشكيل لجنة رسمية من مكتب محامي األموال العامة والجهاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة                •

 . ومحكمة األموال العامة، لتسريع البت في القضايا المرفوعة
فـساد وضـرره علـى المـواطن        تنفيذ حمالت توعية عامة حول تكاليف وعواقب ممارسـة ال          •

 .والمجتمع
تعديل بعض القوانين لتتوافق مع معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافق عليها البرلمـان                •

 .2005في يونيو 
 .إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتنفيذ أدلة إرشادية لتعزيز الشفافية •
 .مجتمع المدني لمراقبة إجراءات مكافحة الفسادإيجاد شراكة بين الحكومة والبرلمان ومؤسسات ال •
 .إنشاء خط ساخن لإلبالغ عن قضايا الفساد وتعزيز الحماية لمن يقوم باإلبالغ •
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ـ بعـض    مـصادقات الـيمن علـى        4-4إطار   دات المعاه
  واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

  

 ).1976(اتفاقية الحرية النقابية  -
 ).1976(اتفاقية مساواة العمال والعامالت في األجر  -
 ).1980(البرتوكول الخاص بأوضاع الالجئين  -
 ).1984(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  -
  ).1987(ة والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني -
 ).1991(اتفاقيات مناهضة التعذيب  -
 ).1991(اتفاقية حقوق الطفل  -
 ).1998(معاهدة حضر استخدام األلغام المضادة لألفراد  -
 ).1999(اتفاقية حضر عمل األطفـال  -
 ).2000(اتفاقية حضر صنع وتخزين األسلحة الكيماوية  -
لتمييـز ضـد    البرتوكول الملحق باتفاقية القضاء على أشكال ا       -

 ).2004ديسمبر (المرأة 

  

   تعزيز حقوق اإلنسان-7
  

  مقدمة
تضمن الدستور عدداً كبيراً من المبادئ التي ترعى الحقوق العامة والطبيعية لإلنسان، وغير ذلك من               

ويشمل .  برفاهيته وتطوره  الحقوق ذات الصلة  
ذلك حرية النشاط االقتصادي، وتشجيع التعاون      
واالدخار، وكفالة ورعاية المنشآت واألنـشطة      
التعاونية، وحق العمل واختياره، وكفالة مبـدأ       
تكافؤ الفرص، وحماية األمومـة والطفولـة،       
ورعاية النشء والشباب، وحق اإلنـسان فـي        

عية، وحماية  التعليم والصحة والخدمات االجتما   
وصيانة اآلثار والمنشآت التاريخيـة وحمايـة       

كما تتجه التدابير التشريعية والقانونيـة      . البيئة
إلى إزالة التمييز على أساس النوع، حيث بـدأ         
اليمن بتبني العديد مـن الـسياسات لـضمان         
النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة الحقـوق       

  . الدستورية والقانونية
  

 مبكرة بقضية الحقوق والحريات كقضية إستراتيجية، وعمل على تهيئة المناخ   ة منذ فتر  وقد اهتم اليمن  
للتوعية والتطبيق العملي لصون حقوق الناس وحمايتها من أي تطاول أو اختـراق، انـسجاما مـع                 

  .المبادئ الدستورية والخيار الديمقراطي المنتهج والتعهدات الوطنية والدولية
  

الرتقاء باآلليات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، والمتمثلة باللجنة الوطنية لحقوق           من أهمية ا   اوانطالق
اإلنسان، وتنسيق الجهود الحكومية فـي هـذا        

 التنسيق والتعاون مـع     ت، وتعزيز قنوا  لالمجا
المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، تم      

 تعيين وزيـرة دولـة لـشئون        2001في عام   
يزاً لما تقدم، اسـتحدثت     وتعز. حقوق اإلنسان 

 أول حقيبـة    2003حكومة اإلصـالح عـام      
ويعـد  . وزارية تعنى بقضايا حقوق اإلنـسان     

إنشاء وزارة مستقلة تعنى بحقـوق اإلنـسان،        
حــدثاً بحــد ذاتــه، وتحــوالً ديمقراطيــاً ذو 
انعكاسات إيجابية والتزاماً حكوميـاً بتفعيـل       
آليات الحماية الوطنية لحقوق اإلنسان اليمنـي       

  . وأمام المجتمع الدولي
  

وقد تم خالل السنوات القليلة الماضية، دراسة       
التشريعات الوطنية ومدى مالءمتها لالتفاقيات     
والمعاهدات الدولية، وإعداد التقارير الوطنيـة      
عن مستوى التنفيذ لالتفاقيـات والمعاهـدات       

عالجتها، كذلك تم إعداد التعليقـات  الدولية، وتلقي التقارير والشكاوى الداخلية والخارجية ودراستها وم     
الرسمية على التقارير والبالغات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتنسيق مع منظمـات المجتمـع              
المدني والهيئات والمؤسسات واللجان المعنية بحقوق اإلنسان والمرأة واألم والطفل والالجئين، عالوة            

اد المجتمع بالحقوق المكفولة دستورياً وتشريعا، وإعداد       على نشر الوعي بحقوق اإلنسان، وتوعيه أفر      
  .       الدراسات والبحوث في مجاالت حقوق اإلنسان

  المؤسسات الوطنية المعززة لحقوق اإلنسان  5-4إطار 
 التشريعات ة القانون الدولي اإلنساني التي تتولى مراجع    ةلجن .1

النافذة ذات العالقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون         
 .الدولي وتقديم المقترحات بشأنها

التي تقوم بزيارات ميدانيـة     اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين      .2
ـ          ةلمراكز استقبال الالجئين بمديرية ميفعة في شبوة ومنطق

، والتنسيق مع    في لحج   خرز ةالبساتين بمحافظة عدن ومنطق   
 .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئوون الالجئين حولها

حوال السجون والسجناء التي تقـوم بوضـع        ألاللجنة العليا    .3
لإلفراج عن السجناء قبل نهاية المدة ،        من المعايير    ةمجموع

 .الزيارات الميدانية للسجونبو
لجان حكومية متعددة، تعنى بشكاوى وتظلمات المـواطنين         .4

تتبع مكتـب رئاسـة الجمهوريـة،        وقضايا حقوق اإلنسان  
مجلسي النواب والشورى، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء       و

 . ووزارة العدل
المتخصصة فـي جانـب      اللجان والمجالس العليا     ةمجموع .5

المرأة والطفل، مثل المجلس األعلـى للمـرأة،  واللجنـة           
 . الوطنية للمرأة، والمجلس األعلى لالمومه والطفولة

مجموعة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقـوق          .6
 . منظمة 147اإلنسان والبالغ عددها حالياً 
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كذلك، أسهمت وزارة حقوق اإلنسان في تصحيح األوضاع القانونية والصحية واألمنية للمـسجونين،             
رعاية االجتماعية، تمهيدا ونفذت برنامج زيارات ميدانية مكثفة للسجون المركزية واالحتياطية ودور ال

إلصالح أوضاعها وأوضاع نزالئها، إضافة إلى مشاركة الوزارة في التنسيق واإلشراف على تنفيـذ              
، والدور الذي لعبته في تعديل قـانون الـصحافة، وفـي            15/4/2004 برلمان األطفال في     تانتخابا

  .استصدار القرار الجمهوري بعدم سجن الصحافيين
  

  التحديـات
ـداتساع الفقر بمفهومه الشامل، وبخاصة في األرياف ولدى اإلناث، أحد القـضايا األشـد فتكـاً                 يع 

كما يمثل الفقر أحد اإلشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير واإلبداع           . بحقوق اإلنسان وحرياته  
ـ               وق والعـيش   في ميدان حقوق اإلنسان، إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد األدنى من الحق

الكريم، في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب االرتقاء الحضاري والنوعي بالحقوق والحريـات العامـة               
  .والخاصـة

  
  الغايات واألهداف والسياسات 

تسعى خطة التنمية الثالثـة إلى إعداد وتفعيل إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان، تعمل على ترسـيخ               
ممارستها، ضمن إطار متوازن من الحقوق والواجبات التـي نـص           الحقوق والحريات والتمتع بها و    

  . عليها الدستور واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
  

  األهداف
 .  حقوق اإلنسان في شتى المجاالتمتعزيز ودع .1
 .تحسين أوضاع السجون والسجناء في كافة المناطق والمراكز األمنية .2
 .السجناء والسجيناتإعداد التقارير التفصيلية عن أوضاع السجون و .3
إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق اإلنسان وتـشجيعها              .4

 . على كتابه تقارير الظل
 .تنفيذ مشروع مكافحة تهريب األطفال  .5
 .  مع المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وخارجهاةتعزيز المشارك .6
  

  ات واإلجراءاتالسياس
استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقـوقهم وتـدعم حريـاتهم               •

 . والحصول على االحتياجات األساسية التي تترتب على حق المواطنة
 .مراجعه منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها •
 .لدستوري والقانوني والتعريف باالتفاقيات الدولية ذات العالقةنشر الوعي ا •
إصدار دليل تدريبي لمأموري الضبط القضائي يشتمل على القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها              •

 . إثناء التحقيق وفي أماكن االحتجاز وأمام القضاء
  . ليين ودوليينتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان كمراقبين مح •
تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال  •

 . حقوق اإلنسان
 .إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات اإلحصائية والمعرفية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان •
رقابة على أداء مختلف المؤسسات     تشجيع الصحافة والرأي العام لممارسة دور أكبر في عملية ال          •

 . الوطنية الرسمية واألهلية
غرس مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في أوساط النشء والشباب من خالل إدماجهـا فـي                •

 . المناهج والمقررات الدراسية
اتخاذ تدابير تشريعية تتيح لذوي االحتياجات الخاصة الحصول على الخدمات األساسية والتمتـع              •

 .الحقوقبكافة 
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   تدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية-8
  

يعد اليمن من الدول ذات الديمقراطية الناشئة نسبة إلى فتاوة العهد السياسي الذي نضج مـع تحقيـق                  
، ونسبة إلى النهج الديمقراطي اآلخذ بالتطور من ذاك الوقت، والمبني على            1990الوحدة اليمنية عام    

افة أبعادها، وتثبيت السلم األهلي وإقرار دستور معدل موحد، والـسماح بالتعدديـة             ترسيخ الوحدة بك  
السياسية والحزبية، وتداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات تشريعية نزيهـة، وتـشكيل حكومـات              
وطنية، وإطالق كافة السجناء السياسيين، وإصدار عفو عام عن معارضي الوحدة والسلطة، وتوزيع             

ام والبرامج االستثمارية بنحو متوازن  على كافة المناطق دون أية اعتبارات مناطقيـة أو               اإلنفاق الع 
  . حزبية على الرغم من شحتها ومن الصعاب والتحديات التنموية الهيكلية التي تعاني منها البالد عامة

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
ارسة الديمقراطية في المجتمع، وقبول التنافس       إلى تجذير المم   2025تتطلع الرؤية اإلستراتيجية لليمن     

والتداول السلمي للسلطة،   وتوظيف العملية االنتخابية كأداة لتحقيق التنمية       من خالل صندوق االقتراع،     
وصوالً إلى انتقال اليمن من وضع الديمقراطية الناشئة إلى الديمقراطية الناضجة والمستقرة، بحيـث              

زبية واحترام حقوق اإلنسان وتعزيز السلطة المحلية، آليـات راسـخة           تصبح التعددية السياسية والح   
  . وقوية في العمل الديمقراطي وفي إدارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع ككل

  

 األهداف 
  . في مواعيدهااالنتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابيةإجراء  .1
  .ة للمرأمن المقاعد البرلمانية والمحلية% 15-10تخصيص  .2
  

  السياسات واإلجراءات
ثيـل  تمواالستفتاء وضـمان ال   تطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا لالنتخابات          •

   .ةألمرالمناسب ل
ة وفقا لنتائج التعداد    الدوائر االنتخابي  تقسيم   في النظر   وإعادة االنتخابيةالتشريعات  وطوير النظام   ت •

  .السكاني
  .والدولية من التجارب العربية االستفادةها بشكل مستمر عبر وتطويربية االنتخارعاية التجربة  •
  . القوى الشعبيةوالحزبية وكذلك السياسية التنظيمات مشاركة كافة توسيع  •
لرقابة المحلية  ا إتاحةوتجسيد مبدأ الشفافية في إدارة الفعاليات االنتخابية من خالل           حياديةال التزام •

 .اإلطالعوفقاً لنظام واالنتخابية ة لعمليكافة مراحل افي والدولية 
 واالستفتاءات  باالنتخابات القانونية المرتبطة  والتشريعات    بالمفاهيم الديمقراطية  توعية المواطنين  •

 .االنتخابية السليمةالممارسة والعامة 
ظمات الشراكة بين اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء واألحزاب والتنظيمات السياسية ومن         عزيز  ت •

 . عموماًالعملية الديمقراطيةو يخدم الممارسة االنتخابية االمجتمع المدني بم
واالستفتاء وكذلك المشاركين   للجنة العليا لالنتخابات     ا رفع كفاءة العاملين في   تنفيذ برامج تدريبية ل    •

 . في تنفيذ االنتخابات والمشرفين عليها
 وحـق تأسـيس الجمعيـات والنقابـات         ترسيخ الحق الدستوري في االنتخابات وحق الترشـيح        •

 . واألحزاب والتنظيمات السياسية
توفير فرص متكافئة لألحزاب والسياسات والنقابات والجمعيات لممارسـة أدوارهـا الـسياسية              •

 . واالجتماعية والثقافية
 . تفعيل دور المعارضة البناءة والمسئولة كضمان الستقرار وتطور المسار الديمقراطي •
 المناسب لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية وممارسـة كافـة حقوقهـا               تهيئة المناخ  •

المكفولة دستورياً بما في ذلك حق الترشيح واالنتخابات وتولي المناصب في السلطات المركزية             
 . والسلطات المحلية

 . اسيةتفعيل دور المجتمع المدني في مشاركة ومتابعة وتقييم الممارسات الديمقراطية والسي •



  
  الفصل الخامس القطاعات اإلنتاجية والواعدة
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 الزراعة المطرية: 1-5 إطار
.  ألف هكتار637تقدر أراضي الزراعة المطرية بحوالي 

من األراضي المزروعة على مياه األمطار % 53.6تعتمد و
% 3على مياه السيول و%7.5على المياه الجوفية و%34.3و

وفي ظل محدودية الموارد المائية، فإن نمو . على مياه الغيول
ي على تطوير الزراعة قطاع الزراعة يعتمد بشكل رئيس

ويجري التنسيق مع البنك الدولي . المطرية ورفع كفاءة الري
الستكمال مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية والذي 
يهدف إلى توفير بذور محسنة عالية اإلنتاجية وتحسين معيشة 

  .المزارعين والترويج ألنشطة القطاع الخاص

  مقدمة
 مجموعة من االستهدافات بعيدة المدى، والتي يتوقف تحقيقها 2025تناولت الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

ـ              ات التـي   على تهيئة واستغالل القطاعات الواعدة، والتي تم تحديدها بناء على القـدرات واإلمكاني
تمتلكها، وحتمية التنويع في الموارد االقتصادية وعدم االرتهان لمورٍد وحيد كالنفط، وذلك من خالل              
التوجه نحو تسريع عجلة التصنيع وتشجيع الصناعات االستخراجية، واالستغالل المتـوازن للثـروة             

وتعـد  . النشاط الزراعـي  السمكية، واستثمار إمكانيات القطاع السياحي، باإلضافة إلى تنمية وترشيد          
تنمية تلك القطاعات مرتكزاً لتحقيق النمو االقتصادي الذي يعتمد بدرجة أساسية على توفير خـدمات               

  . البنية التحتية المساندة وبيئة استثمارية مواتية
  

وتشتمل خطط وبرامج تأهيل اليمن لالنضمام إلى مجموعة دول الخليج العربية، زيـادة صـادرات               
راعية النباتية والحيوانية والسمكية إليها، وكذلك األمـر بالنـسبة للمنتجـات الـسلعية              المنتجات الز 

والصناعية والتعدينية، مع إيجـاد شـراكات إسـتراتيجية مكملـة فـي قطاعـات الـنفط والغـاز                   
والبتروكيماويات، واالستفادة من الميزة النسبية للمنطقة الحرة في عدن، عالوة علـى جعـل الـيمن                

  . ستثمارات السياحية لمواطني دول مجلس التعاونموطئ جذب لال
  

   قطاع الزراعة والري-1
   

    قطاع الزراعة 1. 1
يلعب قطاع الزراعة بمكوناته النباتية والحيوانية والغابات دوراً أساسياً في تحقيـق األمـن الغـذائي                

تخفيف مـن الفقـر     وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع القاعدة االقتصادية وخلق فرص عمل وال          
عامل استقرار كما يشكل القطاع مدخالً أساسياً للتنمية الريفية المتكاملة و       . وخاصة في المناطق الريفية   

كـذلك، يـؤدي    .  الناجمة عنها  المشاكل االجتماعية واالقتصادية  ولهجرة الداخلية   وللحد من ا  للسكان  
حد من أزمة المياه الحادة التي يعيشها تحسين نظم ووسائل الري وتطويرها في القطاع الزراعي إلى ال

  .اليمن
  

يعملـون فـي   الذين  سواء سكان اليمن من% 73.5 الرئيسي لحوالي لوتشكل الزراعة مصدر الدخ
. الزراعة بشكل مباشر أو في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سـكان الريـف والحـضر               

من الصادرات غيـر    % 56.6لي وحوالي   من الناتج المحلي اإلجما   % 20.5وتساهم الزراعة بحوالي    
، فضالً عن دورها    من قوة العمل في البالد    % 31 حوالي   شغل، وت 2005-2000النفطية خالل الفترة    

  . الهام في توفير األمن الغذائي
  

 مساحة األراضي الصالحة للزراعـة      ز من الدول محدودة الموارد الزراعية، إذ ال تتجاو        نويعد اليم 
وتبلغ المساحة المستغلة فعليـاً     . من إجمالي مساحة الجمهورية   % 2.5أو ما يعادل     مليون هكتار  1.5
 وهي مساحة 2005 مليون هكتار في عام      1.2

ال تتناسب البتة وحجم السكان وتزايده وتحقيق       
وتتسم هذه المساحة   . أمن غذائي شامل وكامل   

بصغر حيازاتها وغلبة الملكية الفردية والعائلية 
الحيـازات الزراعيـة نحـو      وتبلغ عدد   . لها

 ألف حائز، في حين تبلـغ المـساحة         1,180
 ألف هكتـار، ممـا      1,189المحصولية نحو   

يعني أن متوسط الحائز الواحـد ال يتجـاوز         
  . الهكتار الواحد

  

تعتمد معظم الحيازات على الطرق والوسائل الزراعية القديمة والتقليدية، األمر الـذي يـؤدي إلـى                
وينعكس هذا الوضع بطبيعة الحال سلباً علـى فئـات صـغار            . تاج واإلنتاجية استمرار انخفاض اإلن  

  . المزارعين وذوي الدخل المحدود والفقراء، سواء كانوا منتجين أم مستهلكين
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  لغذائيالوضع الراهن لألمن ا: 2-5إطار 
أن : " علـى  1996تم التوافق في قمة الغذاء العالمية عام        

اَ عندما يحصل جميـع النـاس       توفراألمن الغذائي يعتبر م   
على مصدر كاٍف وآمن للغذاء وبكمية تـسد احتياجـاتهم          

 من القيام بأنشطة الحياة بـشكل حيـوي         ا ليتمكنو ،الغذائية
نـسيق  وفي ضوء ذلك، قامت الحكومة اليمنية بالت ". ومنتج

مع منظمة الغذاء العالمي بتنفيذ مـسح نظـام الخـرائط           
 في الـيمن فـي عـام        لغياب األمن الغذائي  والمعلومات  

  :، وكان من أبرز نتائج المسح ما يلي2003
% 21.8أن حوالي نصف مليون أسرة وهو ما يمثـل           •

األمـن  غيـاب   من إجمالي األسر في الـيمن تواجـه         
  .الغذائي

األمـن  غياب  تعاني من   من األسر   % 13.8أن حوالي    •
  .الغذائي، ولكن عند مستوى مقبول من الجوع

األمن غياب  من األسر تواجه خطر     % 6.9أن حوالي    •
 .الغذائي عند مستوى الجوع الحاد

  
ــصدر ــات ل : الم ــرائط والمعلوم ــام الخ ــسح نظ ــائج م ــابنت ــذائي غي ــن الغ   األم

  .2003 في اليمن

 إلى تعثر هذا القطاع والذي لم يتجاوز        2005-2000وتشير مراجعة أداء قطاع الزراعة خالل الفترة        
 كمـا   .ته الخطة الخمسية الثانية   ستهدفا% 6.1بـمقارنة  % 2.9حلي   الم السنوي لناتجه نمو  توسط ال م

المواتية والتي تـضررت مـن جرائهـا المحاصـيل          غير   يرجع تعثر القطاع إلى الظروف المناخية     
فـضالً   المتصلة بتسويق وتخزين المنتجات الزراعية،       تالمعتمدة على األمطار، واستمرار الصعوبا    

  .صتدني استثمارات القطاع الخاعن 
  

كما صاحب هذا األداء توسع مضطرد في زراعة القات على حـساب المحاصـيل األخـرى لتبلـغ              
ـ  2005 في عام    المزروعةمن إجمالي المساحة    % 10.6  نظـراً   2000فـي عـام     % 9.1 مقارنة ب

ن إ الحال بالنسبة للمحاصيل النقدية و     وكذلك بصورة كبيرة، الحبوب  كما تراجع إنتاج    . الرتفاع عوائده 
ـ حقأدى إلى ت  وتراجع  الذلك  ض عن    عو األخرى نمواً حاصيل  الم حققت   في حين أقل،  درجة  بكان   ق ي

في واالستثمارية الحكومية   قدر إجمالي النفقات الرأسمالية     يو .نمو متواضع في اإلنتاج الزراعي ككل     
   . في السنة%2.9، بزيادة متوسطة 2005-2000 الفترةليار ريال خالل  م28.4 هذا القطاع بنحو

  

 فقط، بلغت الواردات من بعض      2004وخالل عام   
السلع الزراعية األساسـية مـن حبـوب ولحـوم          
ودواجن وألبان وزيوت وخـضار وفاكهـة نحـو         

 مليون دوالر   790 مليار ريال، أو ما يعادل       54.4
. لتغطية العجز الغذائي من تلك السلع اإلستراتيجية      

وفي ذلك ما يدل على حجم االستثمارات الزراعية        
لمحلية الكامنة، ليس للتعـويض عـن الـواردات        ا

فحسب، وإنما االستفادة من الميزات النسبية لجعل       
اليمن مصدراً لبعض السلع الزراعية ذات القيمـة        

  .المضافة العالية
  

  التحديات 
   :يمكن إجمال التحديات التي تواجه قطاع الزراعة بما يأتي

 .ضعف األداء المؤسسي للقطاع •
 . وندرة المياه وبالتالي تدني اإلنتاج واإلنتاجيةمحدودية األراضي  •
 .تشتت الحيازات وعدم كفاية سياسات الدعم لصغار المزارعين •
ازدياد حدة الضغط على الموارد الزراعية       •

من أرض ومياه، ونمو الطلب على الـسلع        
الغذائية، مما يوسع الفجوة الغذائية وخاصة      

 .في السلع االستهالكية اإلستراتيجية
 كفاءة الري وحصاد مياه األمطـار       ضعف •

 وصيانة وتأهيل المـدرجات الزراعيـة،  
وانخفاض خصوبة التربة وبالتالي ضـعف      

 .اإلنتاجية الزراعية
ضعف نظم اإلنتاج الحالية وبرامج البحث       •

 .واإلرشاد الزراعي والنظم التسويقية
 قصور التشريعات والتنـسيق المؤسـسي،      •

 .فضالً عن التداخل واالزدواجية
ب المعلومـات والبيانـات والمفـاهيم       غيا •

والتعاريف اإلحصائية الدقيقة المتكاملة عن     
القطاع الزراعي وعـن أعـداد العـاملين        

  . واقعية بعض خطط وبرامج التنمية الزراعيةموالمنتجين فيه من كال الجنسين، مما أدى إلى عد

الواردات من بعض السلع الزراعية األساسية خالل 
عام  2004

18%

14%

5%
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10%

لحوم وحيوانات حية  ألبان ومشتقاته  
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جة ضعف الحوافز والتسهيالت     للقطاع وتدني االستثمارات الخاصة نتي     عدم كفاية الموارد المالية    •
 . وكذلك محدودية دور تنظيمات المزارعين

محدودية اإلقراض الزراعـي وضـعف       •
 .  االستفادة من هذه الخدمة

عدم كفاية بـرامج التـدريب والتوعيـة         •
الموجهة للمرأة الريفية لتطوير مـشاركتها      
في التنمية الزراعية والمحافظة على البيئة      

 . والموارد الطبيعية
 مستوى وصول المرأة إلى الموارد،    ضعف •

ــسويق المنتجــات  وضــعف مــستوى ت
 . الزراعية التي تنتجها المرأة

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
سـتدامة  البايتـصف  نمـو  تنوع اقتصادي و  تحقيق  في  لسياسة الزراعية   يتركز التوجه االستراتيجي ل   

ـ لنصاف وزيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصا        اإلو التوجـه  وفـي إطـار هـذا       . راءلفق
بلوغ مستويات عالية من األمن الغذائي المعتمدة علـى       تتمثل الغايات العامة للقطاع في       االستراتيجي،

  .الريفمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في ، واإلنتاج الزراعي المحلي
  

  األهداف
فع كفاءة إدارة واستغالل    خالل سنوات الخطة عن طريق ر     في القطاع   % 4.5 متوسط نمو    تحقيق .1

 . الموارد المتاحة مع المحافظة على البيئة لضمان استدامة اإلنتاج
زيادة الدخول المتولدة من الزراعة من خالل تنمية الزراعة المطرية وبناء الـسدود والحـواجز                .2

صغار المزارعين والمـرأة    العاملين في النشاط الزراعي وبالذات       المائية، بهدف تحسين معيشة   
 .الريفية

 .في السنة على التوالي% 5و% 4.6اإلنتاج النباتي والحيواني بمتوسط يادة ز .3
 

  السياسات واإلجراءات 
يعتمد تحقيق األهداف اإلنمائية لقطاع الزراعة في خطة التنمية الثالثة على الـسياسات واإلجـراءات               

  :التالية
 األدوار المؤسـسية المختلفـة إلدارة       تعزيز البناء المؤسسي وتكامل   إعادة هيكلة القطاع الزراعي و     •

 .للقطاعاستكمال التشريعات المنظمة و ،انتهاج مبدأ تخويل السلطات والصالحياتالقطاع، و
 ورفـع   الزراعيـة، االهتمام بالبرامج التدريبية     •

  .لكادر الزراعياكفاءة أداء 
زيادة االستثمارات الزراعية بما يتناسـب مـع         •

 . الثالثةأهداف القطاع في خطة التنمية
التوسع في إدخال تربية النحل وإنتاج العسل في  •

  .النظام الزراعي
تطبيق نظم زراعية متكاملة قائمة على حزمة  •

 . من التقنيات الزراعية المالئمة للمناطق المطرية
تتوافق مـع اتجاهـات      انتهاج سياسات تسويقية   •

، وتشجيع إنشاء شركات تسويق     تحرير التجارة 
 .زراعية

حاصيل الموجهة للتصدير وخاصـة     تنمية الم  •
 .النقدية

 تطوير زراعة عباد الشمس : 3-5إطار 
لتجارب التي أجرتها المؤسسة العامة إلكثار البـذور        أثبتت ا 

نجاح زراعة عباد الشمس في محافظتي ذمار وحـضرموت         
فـي  % 607في ذمار و  % 675حيث حققت عائداً عالياً بلغ      

حضرموت، مما يشجع التوسع في زراعته ليكون من أهـم          
ويسعى البرنامج الوطني لتنمية وتـصنيع      . المحاصيل النقدية 
لشمس إلى تقليص واردات الزيوت وزيـادة       محصول عباد ا  

اإلنتاج الزراعي وتوسيع قاعدة التكامـل بـين القطـاعين          
الزراعي والصناعي، فضالً عن المساهمة في توفير فـرص         

الثالثـة  التنمية  وتستهدف خطة   . عمل وتحقيق األمن الغذائي   
 ألـف   31 ألف هكتار، وإنتاج     11.5التوسع في زراعته إلى     

د تم توزيع زراعـة المحـصول علـى         وق. طن من الزيوت  
  : أربعة أقاليم هي

  ).أبين، لحج(إقليم السهول الساحلية  -1
 ).صنعاء، ذمار(إقليم المرتفعات الوسطى والشمالية  -2
 ). تعز، إب(إقليم المرتفعات الجنوبية  -3
 ).حضرموت، الجوف، مأرب(إقليم الهضبة الشرقية  -4
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  تطور زراعة الحبوب للفترة  2004-1970

0

1000

2000

مساحة  (الف
ار ) هكت

1082 851 844.8 619.6 685.5

اج(الف طن) انت 845 796 766.9 672.2 487.9
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  تنمية الزراعيةمساهمة منظمات المجتمع المدني في ال: 4-5إطار 
يقوم االتحاد التعاوني الزراعي بدور فاعل في تنفيذ التوجهات االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفقر بحكم التصاقه        

وقد تبنى االتحاد إقامة مزارع لإلنتاج النباتي والحيواني، وتنظيم تصدير المنتجات الزراعيـة،             . بالتجمعات الريفية 
إلنتاج والبذور المحسنة، باإلضافة إلى دوره في استخدام وسائل الري الحـديث فـي              واستيراد وتوزيع مستلزمات ا   

كما ساهم االتحاد في إقامة مخازن التبريد ومراكز فرز المنتجات          .  ألف هكتار وإقامة الحواجز المائية     11.9حوالي  
 جمعية للنهوض   681راعي عبر   ويسعى اإلتحاد التعاوني الز   . الزراعية ومعاملتها وتجهيزها بالطرق الفنية الحديثة     

 ألف طن مـع  10.8 إلى 2006 ألف طن في عام 7.8بالنشاط الزراعي، حيث يستهدف زيادة اإلنتاج الحيواني من       
  .   ألف طن خالل الفترة نفسها813.2 ألف طن إلى 291.2نهاية الخطة، والصادرات الزراعية من 

 . تامين احتياجات الصناعة من المواد األولية الزراعية المحلية •
وبنـاء قواعـد     ،اإلرشاد التسويقي لتقليل فاقد ما بعد الحصاد      وأنظمة  إعداد الدراسات والبحوث     •

د الزراعـي    واإلرشـا   البحوث الزراعية  البيانات وأنظمة المعلومات، وتوثيق الصلة بين برامج      
 . المطرية وال سيمافي مختلف األنظمة الزراعيةتهما زيادة فاعليو

تمويل ل مصادر   نحو المحاصيل التي تتفق مع توجهات القطاع، وتوفير       توجيه القروض الزراعية     •
 .المزارعين الصغيرة واألصغرمشاريع 

قـديم التـسهيالت    تو ، الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات الزراعيـة        إشراك المرأة  •
النسوي في المنـاطق الريفيـة مـع         الزراعي   تطوير دور اإلرشاد  لها، و والتسويقية  قراضية  اإل

 . المنزلياالقتصاد والتركيز على األنشطة المدرة للدخل 
تحري أوضاع المرأة في القطاع الزراعي من حيث التصنيف في سوق العمل، ومفهوم عملها في        •

 .األجر وساعات العمل وحقوقها المشروعةالقطاع إلى جانب األسرة، و
إعادة تأهيل وصيانة المدرجات الزراعية، وإدخال أصناف البذور المحسنة والتكثيـف الرأسـي              •

 .للمحاصيل الزراعية المطرية
 .تعزيز اإلدارة المتكاملة لمنظومة المساقط المائية، وإدخال  التقنيات الحديثة لزيادة اإلنتاجية •
 .التوسع في إقامة الجمعيات التعاونية الزراعيةي الزراعي ودعم القطاع التعاون •
  . المؤسسات العامة الزراعية كوسيلة لزيادة إنتاجيتها خصخصة برنامجتنفيذ •
بشقيه النبـاتي   تنظيم الحجر الزراعي    ، و دعم برنامج بحوث الوقاية من األوبئة واآلفات الزراعية        •

تطـوير  وإتباع طرق المكافحة المتكاملـة و     اآلفات   الوطنية لمكافحة تنفيذ الحمالت   والحيواني، و 
 . االعتماد على المبيداتصقلتمستديمة و كفؤةأنظمة 

  

   اإلنتاج النباتي1. 1. 1
 األولى في الناتج المحلي     النباتي المرتبة يحتل اإلنتاج   

مـن  % 60.5إذ تحتل الحبـوب حـوالي      ،الزراعي
إجمالي المساحة المزروعة، يلي ذلك الخـضروات       

، والقات واألعالف بحوالي    %12.8واكه بحوالي   والف
%. 6 بنسبة   النقديةلكل منهما، والمحاصيل    % 10.3

وتتبوأ الذرة الرفيعة مكان الصدارة في المحاصـيل        
تغطي و حيث يتم إنتاجها في مختلف المناطق      الحقلية،

  .المزروعة سنوياًمساحة من ال% 40أكثر من 
  

  التحديات
 ،ف الغلة لوحـدة المـساحة  يتصف اإلنتاج النباتي بضع   

خاصة في الوديان والمرتفعات حيث تـسود الزراعـة         
. المحصول المروي غلة  ، في حين ترتفع نسبياً      المطرية

كما أن الزراعة المطرية ال تـساعد علـى التكثيـف           
باإلضافة إلـى    المحصولي أو على الزراعة المستديمة،    

مـح  وتأتي فجوة الق  .  التقليدية أساليب الزراعة استمرار  
وفجوة الذرة الشامية في مقدمة التحديات لبلوغهن نسبة        

   .فيما بين اإلنتاج المحلي واإلستيراد% 90

ترة         ة للف م المحاصيل الزراعي ن أه اج م ات اإلنت دل نمو آمي مع
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  الغايات واألهداف والسياسات 
ويأتي في مقدمـة    . تسعى الرؤية اإلستراتيجية إلى توفير األمن الغذائي من كافة المنتجات الزراعية          

 التي يعتاش منها ويعيش عليها الفقراء بوجـه خـاص،           ذلك اإلنتاج النباتي بوجه عام وإنتاج الحبوب      
  . ناهيك عن األهمية اإلستراتيجية لالكتفاء الذاتي من الحبوب من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية

  

  األهداف 
، من خالل 2010-2006خالل الفترة  %4.6تهدف الخطة إلى زيادة اإلنتاج النباتي بمتوسط سنوي 

، واألعالف %3.6، والبقوليات بـ%4.4، والخضار بـ%3.5متوسط إنتاج الحبوب بزيادة 
  . خالل الفترة نفسها% 7.3، وأخيراً الفواكه بـ%4.1، والمحاصيل النقدية بـ%2.5بـ

  

 السياسات واإلجراءات
 .إنتاج المحاصيل المطرية وزيادة العائدلتحسين إدخال تقنيات حديثة في الزراعة المطرية  •
 .لزراعية في استنباط أصناف محسنة ومالئمة للزراعة المطريةتعزيز دور األبحاث ا •
 .تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف واألقل احتياجاً للمياه •
تشجيع المحاصيل والتسويق وأساليب اإلنتاج تطوير  •

   .للتصديرالنقدية الموجهة 
التوسع في الزراعة المحمية للمحاصيل النقدية، مع  •

رية الستخدام األسمدة والمبيدات ضمان المراقبة الدو
 .الكيماوية

تشجيع زراعة المحاصيل اإلستراتيجية ذات القيمة  •
المانجو، النخيل، الزيتون، البن، (المضافة العالية 

 ).دوار الشمس، العسل
              

   اإلنتاج الحيواني2. 1. 1
 حجـم الثـروة     يقـدر  من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي، حيث     %20بحوالي   يقدر اإلنتاج الحيواني  

 مليون رأس من    17.2الحيوانية بنحو     
. الضأن والماعز واألبقـار والجمـال     

وتمثل الفجوة الغذائية بـين الكميـات       
المنتجة والمستوردة من اللحـوم نحـو       

ويتصف اإلنتاج الحيواني بتدني    %. 50
اإلنتاجية نتيجة استمرار أساليب اإلنتاج     

واجن التقليدية فيه، باستثناء إنتـاج الـد      
الــذي يحقــق نمــواً ســريعًأ يعكــس 

تغطـي  و .االستثمارات الكبيـرة فيـه    
 من% 40األراضي الرعوية أكثر من     

 مليون  22.6 أي     ،المساحة الكلية لليمن  
 لغـذاء   رئيسي وهي المصدر ال   هكتار،
وقد حقق اليمن اكتفـاء ذاتيـاً       . الماشية

وكلياً من البيض، في حين يتم سـنوياً        
 مليار ريال مـن     28استيراد ما قيمته    

 22اللحوم والحيوانات الحيـة ونحـو       
مليار ريال من األلبان ومشتقاته، أي ما       

من إجمـالي الـواردات     % 25يعادل  
  . الزراعية

  

  مصدر واعد لتحسين المعيشة في الريف: أللبان صناعة ا5-5إطار 
تمثل األلبان ومشتقاتها مصدراً هاماً لتحسين التغذية لدى سكان الريـف           

اإلمكانات وتبين الدراسات   . وخاصة الفقراء، وكذلك لزيادة دخل األسرة     
 حيث تشير أن متوسـط االسـتهالك     الواعدة لصناعة األلبان ومشتقاتها،   

 جرام  100 جرام يومياً مقارنة باحتياج      10ب يبلغ   الحالي للفرد من الحلي   
كمـا أن  .  مليون طن متري في اليـوم 1.8يومياً، أي ما يساوي حوالي     

حجم الطلب المحلي ينمو بمعدالت مرتفعة، ويتم مواجهته مـن خـالل            
 . 2004 ألف طن في عام71االستيراد الذي بلغ حوالي 

من البنك الممول –نية ويشمل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوا
 تمكين المزارعين لتطوير منتجات األلبان ومشتقاتها -الدولي وآخرين

  :من خالل
تقديم خدمات المدخالت اإلنتاجية للمزارعين عن طريق تحسين تغذية  •

  .الحيوانات
 .إنشاء معامل لأللبان ومشتقاتها على مستوى المديريات •
تسويق منتجات األلبان تطوير شبكة أساسية للتخزين والنقل لتسهيل  •

 .ومعالجة فائض الطلب والعرض الموسمية في المناطق المختلفة
إنشاء سوق منظم لمنتجات األلبان من خالل محالت متخصصة  •

 .وبأسعار مناسبة
تطوير أنشطة اقتصادية أمامية وخلفية مترابطة مع كل مراحل إنتاج  •

 .وتسويق األلبان
لقرية والمديرية والمحافظة تأسيس جهاز تنظيمي فعال على مستوى ا •

 . لضمان تعميم صناعة األلبان واستدامتها بكفاءة اقتصادية
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  التحديات
لى تعرية التربة وتدهور األراضـي      وأدى إ  األرض الرعوية، الرعي التقليدي كثيراً على حيوية      أثر  

ن التحديات األخرى في انخفاض القوة الـشرائية للفقـراء وذوي           وتكم. األخيرةخالل العقود الثالثة    
  .الدخل المحدود وحرمانهم من استهالك أنوع عدة من اإلنتاج الحيواني والبروتينات

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
ي تسعى خطة التنمية الثالثة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة اإلنتاج والتكاثر والتحسين المحل             

  . من اإلنتاج الحيواني لدعم عوامل االستقرار والتنمية في المناطق الريفية والنائية
  

  األهداف 
خـالل الفتـرة    % 7زيادة إنتاج الثروة الحيوانية بنسب تفوق الزيادة السكانية، وذلك بمتوسـط             .1

لكل من الحليب والبيض    % 5للحوم الدواجن، و  % 10 للحوم الحمراء، وبمتوسط     2006-2010
  . عسل والجلودوال

  

   واإلجراءات تالسياسا
تطوير السالالت المحلية للثروة الحيوانية وصوالً إلى سالالت ذات إنتاجية عالية، وتشجيع المـرأة               •

 .الريفية إلحياء األنشطة التقليدية والتعاونية في اقتناء وتربية الماشية
العلفيـة   زراعة المحاصيلالتوسع في بيطرية، والرعاية التوفير تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية مع  •

   .استخدام العالئق المركزةنشر ذات القيمة الغذائية المرتفعة و
تـشجيع  و ، واستخدام الوحدات العلفية ونشر مفاهيمها عبر الوسائل المختلفة        ،المناطق الرعوية تنمية   •

 .المتوفرةإنشاء شركات إلنتاج أعالف الدواجن باستخدام الخامات المحلية 
 ةوحدات صـغير   من خالل    تشجيع تصنيع منتجات األلبان   إلنتاج الحليب واأللبان، و   جمعيات  اء  إنش  •

 .صغار المزارعينل
حيث أساليب التغذية والرعاية داخـل    اإلرشاد الحيواني الموجهة للنساء الريفيات منتطوير برامج  •

  .الحظائر
أداء الحجر البيطري الـداخلي     تفعيل  و ،األمراض واألوبئة الحيوانية  مكافحة  التوسع في حمالت     •

  الثـروة الحيوانيـة    مستوى التدريب والمعرفة البيطرية بين أوساط مربي      ، وتحسين   والخارجي
 .ومنتجيها

  

  الغابات والتشجير الحراجي3. 1. 1
فـي  تمثل   مليون هكتار    12.2 أي   ،مساحة اليمن إجمالي  من  % 27حوالي  تغطي الغابات واألحراش    

مـردود  ذات  وأخـرى    األشجار،تواجد ضمن هذا الغطاء أنواع نادرة من         وي .حد ذاتها ثروة طبيعية   
  . اقتصادي كبير

  

  التحديات
مـن أضـرار   الطبيعـي   المورديعاني هذا  

 تتمثل في قطـع األشـجار لتـوفير         ،كبيرة
 ممـا   ،لوقود ومواد البناء   كمصدر ل  حطب  ال

وتسريع التدهور البيئـي  يؤدي إلى التصحر  
 كمـا أن ملكيـة      .وفقدان التنـوع البيئـي    

األراضي الخاصة بالغابات والمراعي غير     
هـذه الغابـات    تشكل  ويمكن أن   . واضحة

لـم يـتم     للوقود إذا    اً دائم اًمصدرواألشجار  
  .تحسين إدارتها وتطوير أشكال تنميتها

  

  تدهور األراضي والتصحر: 6-5إطار 
أبرزت نتائج دراسة تقييم تدهور األراضي اليمنية أن مساحة 

 5.1األراضي المتدهورة بفعل اإلنجرافات المائية تقدر بحوالي 
رة بفعل التعرية الريحية بحوالي مليون هكتار، واألراضي المتدهو

كما تم احتساب أنماط األراضي المختلفة، .  ألف هكتار578.2
  : حيث تبين المساحات اآلتية

 . مليون هكتار8أراضي الكثبان الرملية حوالي  ♦
 . مليون هكتار4.9أراضي صحراوية  ♦
 . مليون هكتار28.2أراضي صخرية  ♦
 . ألف هكتار662أراضي المدرجات الجبلية  ♦
 . ألف هكتار272راضي الغابات واألحراش أ ♦
 .  ألف هكتار48أراضي رطبة  ♦

وإجماالً، تعتبر ظاهرة تدهور األراضي وتصحرها من المسببات 
األساسية لتدهور النظام البيئي وانخفاض إنتاجية األراضي، 

  . ومعاناة اإلنسان، وبطء عجلة التنمية االقتصادية
 . 2002اليمنية دراسة تقييم تدهور األراضي:المصدر
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  الغايات واألهداف والسياسات 
ياتـه االقتـصادية والبيئيـة      تتطلب الرؤية اإلستراتيجية لقطاع الغابات والتشجير النظر إليه من معط         

  . اإليجابية في آن واحد، مع التوكيد على أهمية زيادة المساحات الحراجية واألحزمة الخضراء
  

  األهداف 
  .المحافظة على الموارد الطبيعية وبما يسهم في المحافظة على البيئة .1
  . محمية وتنميتها20زيادة عدد المحميات الطبيعية إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات
 . وتوسيع مناطق انتشارهاالحراجية والرعويةتوفير الشتالت وتشجيع إقامة األحراج  •
المحميات الطبيعية وتعميمها من منطلق الحفاظ على األصـول الوراثيـة النباتيـة             إنشاء  التوسع في    •

 .وحماية البيئة البيولوجية
 في نطـاق     والسياحية  للقطاع الخاص في إقامة المنتجعات الصحية       محفزة توفير ظروف استثمارية   •

 . المثمرة كتجربة أولية – وإدراج استزراع األشجار المختلطة الحراجية الحراجية،المناطق 
 من خالل االستفادة تهاتحسين إدارولمحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية لتطوير األطر القانونية  •

    .الحراجيةمن األعراف الخاصة بالمراعي االجتماعية و
وإشراك المجتمعـات    ،إقامة مصدات الرياح وتشييد المدرجات ومساقط المياه      في  مزارعين  تشجيع ال  •

 .المحلية في المحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية وتطوير آلية دعمها
تنسيق الجهود مع المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية بحماية البيئة في مقاومة تصحر مناطق               •

 .  من خالل إعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعيف الرمالاألطراف والمعرضة لزح
 . في إنشاء المسطحات الخضراء والحدائقمجتمعية تشجيع األنشطة المدرسية والجامعية وال •
إنشاء األحزمة الخضراء حول المدن الرئيسية وشبه الحضرية في المناطق الساحلية والـصحراوية،              •

 .  في عملية الري مياه الصرف الصحي والمعالجةلواستغال
 

   ظاهـرة القات 4. 1. 1
حيث ارتفعت من    ضعفاً،   18بحوالي  ازدادت المساحة المزروعة بالقات خالل العقود الثالثة الماضية         

ألف  127إلى   1970 عامفي   ألف هكتار    7
من % 25، ما يساوي    2005عام  في  هكتار  

وزاد اإلنتـاج   . األراضي الزراعية المروية  
 2000ف طن في عـام       أل 108من حوالي   
. 2005 ألف طن في عـام   124إلى حوالي   

مـن   %30 يحـوال ويستهلك إنتاج القات    
 مليـون   850 (هالزراعية للميا االستخدامات  

 ألف فرصة   500 ي، ويوفر حوال  ) سنوياً 3م
الكبيـرة  هـذه الزيـادة     قد أخلـت    و. عمل

 هــاترتــب عليو المحــصولي،بالتركيــب 
 أيـة ل  االنحياز نحو إنتاج محصول ال يشك     

، فضالً عـن نمـو       في األمن الغذائي   ةأهمي
ـ     الريف أصبحنمط اقتصادي     هيعتمـد علي

  . بصورة غير مسبوقة
  

  التحديات
وتشير . يتناول القات عدد كبير من محدودي الدخل والفقراء غير القادرين على تأمين احتياجاتهم األساسية 

 دخل األسرة محتالً المرتبة الثانية بعـد        من% 26الدراسات أن اإلنفاق على القات يستحوذ على حوالي         
ويقدر اإلنفاق علـى    . الغذاء، مما يشكل عبئاً على ميزانية األسرة وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء           

 مليـون   20وتبلغ الساعات المهدرة جراء تناول القات نحو        .  مليار ريال سنوياً   250تناول القات بحوالي    
 يستدعي إعطاء االهتمام الكافي بهذه الظاهرة من قبل أجهـزة الدولـة             ساعة عمل في اليوم، األمر الذي     

  .ومنظمات المجتمع المدني المختلفة 

   القات وآثاره7 -5إطار 
أظهرت نتائج الحوارات والنقاشات في المؤتمر الوطني األول بشأن         

، تباين وجهات النظر حول حجـم القـضية أو حـدة            2002القات  
المشكلة، بسبب تعدد فئات المستفيدين من زراعة القات واألنـشطة          

. ذه الخاصية المرتبطة به، كما ال يوجد محصول آخر يضاهيه في ه         
فالقات يؤثر على االقتصاد واألمن الغذائي، فضالً عن تأثيره علـى           

وتساهم زراعـة   . دخول المزارعين وعلى االقتصاد الريفي عموماً     
القـات  يعـد   كما  . القات في الحفاظ على التربة وحماية المدرجات      

استثماراً عائلياً يعمل على إنتاجه وتسويقه جميـع أفـراد األسـرة،            
لي يتميز باستيعاب العمالة في الريف وخلق فرص عمل تخفف          وبالتا

وقد انعكست زيادة الطلب على القات فـي        . من الهجرة إلى الحضر   
توسع مساحته على حساب المحاصيل األخرى، وفي زيادة استخدام         

كمـا أن   . المياه في ظل استنزاف الموارد المائية وسـوء إدارتهـا         
دة الكيماوية يـؤدي إلـى تـراكم      االستخدام المفرط للمبيدات واألسم   

بقاياها في التربة والمياه السطحية ويشكل خطراً على الكائنات الحية          
  . النافعة بوجه عام، وعلى مستهلكي القات بوجه خاص

 .مداوالت المؤتمر الوطني األول بشأن القات:المصدر
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  الغايات واألهداف والسياسات 
تسعى خطة التنمية الثالثة إلى معالجة ظاهرة القات بتدرج موضوعي، وتحقيق تـوازن بـين كافـة                 

جوانبه االقتـصادية واالجتماعيـة والـصحية       
، وكذلك من جانبي العـرض والطلـب        والبيئية

وإيجاد البدائل الممكنة للحد من هـذه الظـاهرة         
اآلخذة في االتساع واالنتشار لدى كافة شـرائح        
المجتمع بوجه عام، ولدى ذوي الدخل المحدود       

  .والفقراء بوجه خاص
  

  األهداف
إجراء المزيد مـن الدراسـات واألبحـاث         .1

  .االقتصادية واالجتماعية
ل لزراعة واستهالك القات وسن     إيجاد البدائ  .2

 .التشريعات الالزمة
من إجمـالي المـساحة     % 10الحد من زيادة المساحة المزروعة بالقات واإلبقاء عليها في حدود            .3

  .المزروعة
  

 السياسات واإلجراءات 
تشجيع إنتاج محاصيل زراعية بديلة للقات وذات مردود اقتصادي عـال مـن خـالل تـوفير                  •

 .التسهيالت المحفزة
جمـع  إنشاء قاعدة بيانات عن الجوانب المختلفة للقات من خالل          وحدة بحوث القات و   دور   تفعيل •

   . وخارجياًالمعلومات داخلياً
اآلثـار  كـذلك   والـصحيةً،  وةًقتـصادي اال وةًجتماعياالثاره  آتشجيع البحث العلمي حول القات و      •

   . استخدام المبيدات الكيميائيةلىالمترتبة ع
 .اعد على تقليل استخدام المبيدات وزيادة كفاءة استخدام المياهتطوير تقنيات تس •
 . لتعاطي القاتاالجتماعية المناسبة توفير البدائل  •
 .التشديد على منع تعاطي القات في المؤسسات الحكومية واألجهزة األمنية والعسكرية •
  

   قطاع الري 2. 1
 األمطـار، على مياه    بشكل رئيسي    ة تعتمد الزراع 

 اإلنتاج الزراعـي عرضـة لتذبـذبات        مما يجعل 
وتقـدر  . األمطار ولمواسـم الجفـاف المتكـررة      

من إجمـالي   % 91االستخدامات الزراعية بحوالي    
 488االستخدامات المائية، تروي مساحة قـدرها       

 ويشكل النظـام الزراعـي المطـري        .ألف هكتار 
المروي مـن اآلبـار      والنظام الزراعي    ،53.6%
 ومـن الغيـول     ،%7.5، ومن الـسيول     34.3%

  %. 4.6ومصادر أخرى 
  

  التحديــات 
ظاهرة اسـتنزاف   كما تشتد   . ورأسـيـاً معوق للتوسع الزراعي أفقياً      المائية أكبر  الموارد   ةشحتمثل  

وعدم  التقليديةالري االستمرار في استخدام أساليب والحفر العشوائي لآلبار،  لمياه الجوفية عن طريقا
  . في المياهارتفاع نسبة الفاقدما يؤدي إلى إتباع أنظمة الري الحديثة م

  

  تطور المنشآت المائية خالل األعـوام  1990-
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  الغايات واألهداف والسياسات
يعد االستغالل األمثل للموارد المائية وحسن إدارتها وصيانتها، عالوة على ترشيد استخدامها، واتباع             

  . أساليب ري مقننة وحديثة من الغايات اإلستراتيجية لخطة التنمية الثالثة
  

  األهداف 
  .تخدام مياه الري واالستفادة القصوى من وحدة المياه المستخدمةاسرفع كفاءة  .1
  . تخفيض الفاقد إلى النصف مع نهاية الخطة .2
 

  السياسات واإلجراءات 
 المائيـة  إقامة الحواجز    من خالل  وتغذية أحواض المياه الجوفية      السطحية،تنمية الموارد المائية     •

والسدود وتشجيع استخدام تقنيات حـصاد ميـاه        
 .طاراألم

تغيير الممارسات والعمليات الزراعية المتبعـة       •
تقنيـات  والتحول من طرق الري التقليدية إلـى        

ومالئمة لتحقيق التوازن بين    حديثة  وأنظمة ري   
 .المياه المتاحة واالحتياجات المائية المتزايدة

التوسع في طرق الري الحديثة وأهمهـا الـري          •
اسـطة  بالتقطير، وكذلك نقل المياه إلى الحقل بو      

 .األنابيب
إنشاء شبكات المراقبة ومحطات الرصد المائي،       •

ودعم البحوث الزراعية في تحديـد المتطلبـات        
 .المائية للمحاصيل المروية

 ،االستفادة من المياه العادمـة بعـد معالجتهـا         •
ري وفي أنشطة اقتصادية وبيئية الواستغاللها في 

وغيرها، حراج  ألزيادة المسطحات الخضراء وا   ل
                      . علي البيئةةحافظاعاة الممع مر

مستفيدين في تشغيل وصيانة منـشآت      إشراك ال  •
لتخفيف وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه      ،الري

 كاهـل الدولـة فـي تحمـل هـذه           عنالعبء  
 .المسؤولية

، وتـشجيع   لمحاصـيل المرويـة   في زراعة ا  عتماد مبدئي الميزة النسبية والجدوى االقتصادية       ا •
 . أقلكبر باستخدام مياهأقنيات التي تساعد المزارعين على تحقيق دخل الت

  

ــار  ــصحي : 8-5إط ــصرف ال ــاه ال ــة مي  معالج
   وإعادة استخدامها في الزراعة 

ُيعد استخدام ميـاه الـصرف المعالجـة لألغـراض          
المختلفة أحد البدائل اإلسـتراتيجية للميـاه المتجـددة       
والتــي تكتــسب أهميتهــا مــن النــواحي البيئيــة 

فإلى جانب ري المزروعات والمساهمة     . واالقتصادية
ي، تحتوي هذه الميـاه علـى       في تخفيف العجز المائ   

عناصر غذائية تؤدي إلى زيـادة اإلنتاجيـة وتقليـل          
مخاطر العناصر الضارة في التربة والمياه الجوفيـة،        

وتقدر مياه  . فضالً عن توفير تكاليف احتياجات السماد     
الصرف الصحي التي تتدفق إلى محطات المعالجـة        
بنوعيها الميكانيكي وأحواض األكسدة في عشر مـدن        

 ألف متر مكعـب يوميـاً،       170يسية وثانوية بنحو    رئ
 ألف متـر مكعـب يوميـاً        370يتوقع أن ترتفع إلى     

 بعد استكمال تنفيذ مشاريع التوسع      2010بحلول عام   
 مدينـة   13 شبكات حالية وبناء محطات فـي        5في  
ويصبح حسن استخدام هذه الكميات واستغاللها  . جديدة

ذ تشكل حاليـاً    وفق المواصفات مصدراً مهماً للري، إ     
من إجمالي االستهالك الـسنوي مـن       % 3-2حوالي  

بعد إكمال  % 7-5المياه الجوفية، يمكن أن ترتفع إلى       
.المشاريع الجديدة
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  األسماك  قطاع -2
  

يعد صيد األسماك أحد القطاعات االقتصادية الواعدة الذي يمتلك إمكانيات كبيرة وفرص اسـتثمارية              
ادي إقتـص  الثروة السمكية في تحقيق نمـو        ويعول على . متنوعة في االصطياد والتصنيع والتصدير    

وتشير . األنشطة االقتصادية األخرىتحفيز ج وزيادة الصادرات واإلنتافي  توسع  مضطرد من خالل ال   
 ألـف   400-350 ألف طن يسمح بإنتاج      850التقديرات إلى أن حجم المخزون السمكي يبلغ حوالي         

ك ويسهم صيد األسـما   . 2005 ألف طن في عام      290طن سنوياً، مقارنة باستغالل فعلي لم يتجاوز        
الساحلية، حيث  المناطقدعم جهود مكافحة الفقر في  وكذلك في في تحقيق األمن الغذائيبدور أساسي 
  .  ألف نسمة400 ألف صياد يؤمنون المعيشة لحوالي 65يوجد حوالي 

  

خالل الفترة  % 15.8بمتوسط سنوي   ) التقليدي والصناعي والخاص  (وقـد نمت كمية اإلنتاج السمكي      
سنوياً، متجـاوزاً المعـدل المخطـط والبـالغ       % 22.2 ناتج القطاع بمتوسط     وازداد،  2000-2005
مـن قيمـة    % 13.2لتـشكل    سنوياً% 30.4كمية الصادرات السمكية بمتوسط     وازدادت  %. 13.1

ويرجع هذا النمو إلى زيادة قوارب الصيد التقليـدي، وتنـامي اسـتثمارات      . الصادرات غير النفطية  
 التسويق والتخزين، فضالً عن توسع أنـشطة االتحـاد التعـاوني            القطاع الخاص في توفير خدمات    

كذلك شـهد التـصنيع     . السمكي وخاصة في رفع كفاءة اإلنتاج والتصدير والتسويق داخلياً وخارجياً         
السمكي تطوراً ملحوظاً خالل السنوات الماضية وبخاصة في محافظة حضرموت، حيث بلـغ عـدد               

 مليـون عبـوة     30ا ثالثة مصانع  بطاقة إنتاجية إجمالية تبلـغ          المصانع المنتجة لمعلبات سمك التون    
  . ويساهم هذا اإلنتاج في خفض الواردات وتحقيق االكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات الوطنية. سنوياً

  

  التحديات
  :يواجه تنمية القطاع السمكي العديد من الصعوبات والمعوقات، أهمها

اإلنتـاج  أنـشطة   على   طياد التقليدي التعاوني والفردي    االص محدودية أسطول الصيد وغلبة طابع     •
 . الحديث ذات التقنيات المتقدمةالسمكي

 .ضعف مستوى خدمات البنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات األساسية التي يحتاجها القطاع •
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
ل األمثل والنمو المـستدام للمـوارد       االستغالتحقيق  تهدف إستراتيجية التنمية في قطاع األسماك إلى        

 السمكية مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية والبحرية وبما يمكن القطاع من المساهمة في تحقيق              
الساحلية، وتوفير االحتياجـات المحليـة مـن         المناطقدعم جهود مكافحة الفقر في       و األمن الغذائي 

  . األسماك
  

  

ترة  2005-2000 تطور الصادرات السمكية خالل الف
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  مشروع إدارة الموارد السمكية والحفاظ عليها: 9-5إطار
حصلت الحكومة اليمنية على تمويل من هيئة التنميـة         

مكية والحفـاظ   إدارة المـوارد الـس    "الدولية لمشروع   
ويـساهم االتحـاد    .  مليـون دوالر   25، بمبلـغ    "عليها

األوروبي في تمويل مكون جودة المنتجات والصادرات       
السمكية وشبكـة المعلومات واإلحـصاءات الـسمكية       

ويهــدف المـشروع إلـى      .  مليون دوالر  7.5بمبلغ  
تحسين دخول الصيادين وزيادة فرص العمل المتاحـة        

  : لهم من خالل اآلتي
تعزيز اإلصالحات الهيكليـة والمؤسـسية لقطـاع         •

 .األسماك
تطوير البنية األساسية للموانئ الـسمكية واأللـسنة         •

والمراسي البحرية على ساحل البحر األحمر وخليج       
عدن والبحر العربي، وشق وسفلتة طـرق داخليـة         

  .مؤدية إلى الموانئ
 .تحديث منظومة الرقابة والتفتيش البحرية •
تاج السمكي عـن طريـق تقـديم        تحسين جودة اإلن   •

تسهيالت إلنشاء وتأهيل مصانع ثلج وساحات حراج       
 مـع مواصـفات     تـتالءم نموذجية في مواقع إنزال     

  .واشتراطات الجودة
الـصادرات الـسمكية لتـسهيل إجـراءات        طوير  ت •

 .االندماج في السوق العالمية

   دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية10-5إطار 
مشاريع ع الخاص خالل العشر السنوات الماضية في إقامة         ساهم القطا 

تحضير الصادرات الـسمكية والخـزن والنقـل        تشمل  سمكية متعددة،   
. صطيادوسائل ومعدات اال  إنتاج  والتسويق والتعليب وطحن األسماك، و    

في اإلنتاج  رتفعة  في تحقيق معدالت نمو م    وانعكست هذه االستثمارات    
الثالثة تـشجيع القطـاع     التنمية  ف خطة    وتستهد .والصادرات السمكية 

لمساهمة بوتيرة عالية في تنمية القطـاع الـسمكي         مواصلة ا الخاص ل 
المشاركة في أنشطة االصطياد السمكي فـي المنطقـة         وتطويره من خالل    

تـصدير المنتجـات الـسمكية      ، و االقتصادية واستغالل األحياء البحرية فيها    
بنـاء  ، و  في المحافظات الـساحلية    وإنشاء مراكز إعداد الصادرات السمكية    

واصم المحافظـات والمـدن الرئيـسية،       أسواق بيع األسماك بالجملة في ع     
إنتـاج  ، و تطوير تجهيزات تحضير وحفظ ونقل وتسويق المنتجات السمكية       و

وسائل وأدوات االصطياد السمكي، وإقامة مصانع قوارب الصيد التقليـدي          
ء معامـل طحـن وتجفيـف       إنشاالمطورة، وقوارب الصيد المتخصصة، و    

إنـشاء مركـز    ، وإنشاء مزارع األسماك والجمبـري، و      األسماك ومخلفاتها 
 .تدريب وتأهيل العاملين في مجال االصطياد والتصنيع السمكي

  األهداف
بنهاية % 2.2إلى   وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي     % 7كي بمتوسط   زيادة كمية اإلنتاج السم    .1

 .فترة الخطة
 .في السنة% 9زيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط  .2
تطوير أنشطة صغيرة الحجم لصيد وتسويق األسـماك         .3

 .واألنشطة األخرى المرتبطة بهـا
   واإلجراءات السياسات

مـن خـالل    للقطـاع   البناء المؤسسي   القدرات و تعزيز   •
تحديث التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة الستغالل      

 .الثروة السمكية
 وإنشاء قاعـدة بيانـات دقيقـة        السمكيتقييم المخزون    •

 .وشاملة
 والبيئة البحريـة    من االستنزاف ة المخزون السمكي    حماي •

 تطوير قـدرات خفـر الـسواحل      و من التلوث والعبث،  
  .لبحريأنظمة الرقابة والتفتيش او
 وإنـشاء   تشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية     •

شركات مساهمة لالصطياد والتصنيع والتسويق، وتطوير  
أنشطة القطاع التقليدي والتعاوني في مجال االصـطياد        

نميـة  هتمام بأوضاع المرأة الساحلية وت    االمع  والتسويق،  
 .األنشطة المتعلقة بها

 . بالخدمات األساسية تدار بواسطة الجمعيات التعاونية السمكيةإنشاء موانئ صيد حديثة مزودة •
إعادة تأهيل وتوسعة سـاحات     ربط موانئ الصيد بشبكة الطرق، وتطوير البنية التحتية للقطاع من خالل             •

إنشاء أسواق نموذجية لبيع األسماك بالجملة والتجزئة       وحراج األسماك وتجهيزها بما يلبي معايير الجودة        
 .لمحافظات ومراكز المديرياتفي عواصم ا

تنميـة المـوارد    حول   والبحوث   إجراء الدراسات وكز أبحاث علوم البحار     اتفعيل دور مر  وإعادة تأهيل    •
 . واستزراع األسماك واألحياء المائيةالسمكية

الجمعيات التعاونية السمكية في    نشاط  تشجيع  تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعمل التعاوني السمكي، و        •
جاالت اإلنتـاج والتـسويق الـداخلي       م

، ومنحها األولوية في الحصول   والتصدير
على القروض الميـسرة والتـسهيالت      

 . االئتمانية
صندوق تـشجيع اإلنتـاج     ة  إعادة هيكل  •

 وتفعيـل دوره فـي      الزراعي والسمكي 
المجال السمكي وفي تنميـة الخـدمات       

 .والمجتمعات الساحلية
زيادة تشجيع تصنيع المنتجات السمكية و     •

القيمة المـضافة لإلنتـاج والتـصدير،       
وخاصة المنتجات ذات القيمـة العاليـة       

 .والمطلوبة عالمياً
  وتشغيل نظم المراقبـة النوعيـة،      إنشاء •

وتطــوير مختبــرات ضــبط الجــودة 
 . مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييسبالتنسيقللمنتجات السمكية 

 .الدول الشقيقة والصديقة في مجال الثروة السمكيةمع  وقليمية واإلالتعاون مع المنظمات الدوليةمواصلة  •
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 أهم المشاريع االسـتثمارية النفطيـة للقطـاع         11-5إطار  
 الخاص في خطة التنمية الثالثة

 المحلي واألجنبي    يتولى القطاع الخاص   :إنتاج النفط وتكريره  
 14تنفيذ مشروعات استكشافية وإنتاج النفط في أكثـر مـن           

قطاعاً استجابة للمناقصات الدولية التي أعلن عنها خالل عام         
كمـا يقـوم    .  مليون دوالر  2,547، وبتكلفة استثمارية    2005

القطاع الخاص بتنفيذ مصفاة رأس عيسى بمحافظة الحديـدة         
 برميل في اليـوم، وبتكلفـة        ألف 60بطاقة إنتاجية تصل إلى     

 مليون دوالر، وكذلك إنـشاء  400 و300تقديرية تتراوح بين  
 ألف برميـل يوميـاً وبتكلفـة    120مصفاة حضرموت بطاقة   

  .  مليون دوالر300-250تتراوح بين 

  قطاعات النفط والغاز والتعدين  -3
 

   قطاع النفط الخام1. 3
يعد قطاع استخراج وتصدير النفط الخام من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلـي اإلجمـالي                

ويقدر إجمـالي   . 2005عام  % 12.4بنصيب  
 مليـون   148.85 بحـوالي إنتاج  النفط الخام     

  ومثلـت عوائـد الـنفط     . 2005 عـام    برميل
من اإليرادات العامة للدولـة     % 70.4حوالي  

، 2005-2000في المتوسط خـالل الفتـرة       
نتيجة ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية       

 دوالر للبرميل الواحد عـام      51.5إلى متوسط   
، ومما جعل الصادرات النفطية تـشكل       2005
  .2005من قيمة الصادرات عام % 92.9

  
وشهد القطاع تراجعاً في اإلنتاج من الحقول العاملة وتكثيفاً لعمليات المسح والتنقيـب فـي حقـول                 

، وتراجعت القيمة المضافة المتولـدة      %2.7فقد انخفض اإلنتاج السنوي للنفط الخام بمتوسط        . أخرى
التطويريـة فـي الحقـول المنتجـة        وفي المقابل ساعدت األعمال     %. 2.2ه بمتوسط   استخراجمن  

 قطاعـات   9 قطاعات، إلى زيادة عدد القطاعات المنتجـة إلـى           3واالكتشافات النفطية الجديدة في     
  . والتخفيف من حدة تراجع اإلنتاج

  

 مليون لتر سنوياً خالل     5,672 إلى   4,669ونمت الكميات المستهلكة محلياً من المشتقات النفطية من         
، مع معدل نمو أعلى الستهالك الديزل بسبب الدعم الحكـومي لهـذه             %6ي  الفترة، وبمتوسط سنو  

  . 2005المادة حتى يوليو 
  

وتعتمد هذه الصناعة علـى مـصفاتي عـدن         . وما زالت صناعة تكرير النفط في اليمن في بداياتها        
يون  مل38.3وقد بلغت الكميات المسلمة للمصفاتين  من حصة الحكومة في النفط الخام نحو . ومأرب

اليوم، في حين تبلغ في   / ألف برميل  120-110وتبلغ الطاقة الحالية لمصفاة عدن      . 2005برميل عام   
ونظـراً  . اليـوم / آالف برميل  10مصفاة مأرب   

لضعف الطاقة التكريرية من جهة، وتزايد الطلب       
 استيراد مـادة    2004من جهة أخرى، تم في عام       

  مليار ريـال، أو مـا نـسبته        63.7الديزل بقيمة   
من إجمالي الواردات، لتترأس هذه المادة      % 8.65

وتم أيضاً استيراد   . بذلك أكبر حصة من الواردات    
 مليـار   17.4بقيمة  ) المازوت(مادة الفيول أويل    

  . من إجمالي الواردات% 2.36ريال وبنسبة 
  

  التحديات
صاحب تراجع اإلنتاج النفطـي تراجـع حـصة         

ـ  2000 مليون برميل عـام      98الحكومة من    ى  إل
. على التوالي من إجمالي إنتاج الـنفط      % 57.5و% 61، أو ما يعادل     2005 مليون برميل عام     85.7

عن مستواه الحالي والمقـدر بنحـو       % 6.5وتظهر التوقعات استمرار تراجع اإلنتاج بمتوسط سنوي        
وبالتالي، فإن  . 2010 مليون برميل في عام      106.2، وليصل   2005 مليون برميل في عام      148.85

 مليون برميل، ما لم تظهـر       123وسط اإلنتاج السنوي خالل فترة خطة التنمية الثالثة يقدر بحوالي           مت
  . ودخولها مرحلة اإلنتاجاكتشافات جديدة 

  

  خارطة استكشاف وإنتاج النفط: 12-5إطار 
 قطاعات  9 قطاع امتياز منها     84 النفطيةتشمل الخريطة   

 قطاعات قيد المصادقة    9 قطاعاً استكشافياً، و   18ومنتجة،  
 قطاعات تـم    4على اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج لها، و      

 قطاعاً مفتوحـاً    44توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وأخيراً      
يجري الترويج الستقطاب الشركات العالمية لالسـتثمار       

ويوجد ثالثة سيناريوهات لالستكـشافات النفطيـة       . فيها
  :  خالل السنوات الخمس القادمة، هيالمحتملة

 استكشافات نفطية مختلفة الحجـم فـي        10تحقيق    -أ 
  . عشرة قطاعات

  .  قطاعات6 استكشافات نفطية في 6تحقيق  -ب 
 . قطاعات5 استكشافات نفطية في 5 إلى 4تحقيق   -ج 
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  الغايات واألهداف والسياسات 
تستهدف إستراتيجية التنمية في هذا القطاع تحقيق االستغالل األمثل للثروة النفطية من خالل تحديـد               

ات المثلى لإلنتاج من الناحيتين الفنية واالقتصادية، وبما يحافظ على استمرار هـذا المـورد               المستوي
  . واالنتفاع منه في تمويل جزء كبير من متطلبات التنمية، وبرامج التخفيف من الفقر

  

  األهداف
القطاعـات  دخـول    علـى    سـنوياً اعتمـاداً   % 4.5تقليص تراجع اإلنتاج النفطي السنوي إلى        .1

 . مرحلة اإلنتاجافيةاالستكش
 . زيادة االحتياطيات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار اإلنتاج على المدى الطويل .2
ـ   ألف برميل يومياً وتوفير    320رفع القدرات التكريرية إلى      .3  الـسوق المحليـة مـن       ات احتياج

 .المشتقات النفطية
  

  )مليون برميل ( 2010-2005 وحصة الحكومة والشركاء النفط الخام  إنتاج 1-5جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيـان

 106.2 115.9 122.9  130.8 141.1 148.8 إجمالي اإلنتاج

 55.3  64.0  70.3 77.1 86.9 85.7 حصة الحكومة

 50.9 51.9 52.7  53.6  54.2 63.2 :حصة الشركاء، منها

 48.6 49.3 49.8 50.6 50.7 62.2  الشريك األجنبي

 0.6 0.6 0.7 0.7 0.82 1.0 منية لالستثمارات النفطيةالشركة الي

 1.7 1.9 2.2 2.3 2.75 0.0 نفقات تشغيل قطاع مأرب 
  

   واإلجراءات السياسات
 .المياه المغمورةالحدودية والبرية المناطق وفي القطاعات المفتوحة توسيع االستكشافات النفطية وخاصة  •
احتياطيات قابلـة لالسـتغالل     المسوح الجيولوجية األولية    ت   أظهر الترويج لالستثمار في المناطق التي     •

عاقـدات وفقـاً    تاالتفاقيات وال من خالل مراجعة     الشركات النفطية    لجذبتوفير التسهيالت   التجاري، و 
 .متطلبات التنقيب واالستكشافات المستقبليةوللمتغيرات 

 ضوء األسعار العالمية، والعمل على      فياستخراج وتصدير النفط    ة والمالية من     االقتصادي تعظيم العوائد  •
 .تحسين شروط االتفاقيات مع الشركات المنتجة

 الـشركات  إزاء التنافـسية   اقدرتهتطوير   المحلية في مجال الخدمات النفطية ودعم       االستثمارات تشجيع •
 .األجنبية

حـسين   ت وبما يسهم فـي    عالمية،األسواق ال في ضوء تطورات      حصة الحكومة من النفط الخام     تسويق •
 .والتصديرشروط البيع وعمليات الشحن 

 لالسـتهالك المحلـي     يكـاف المخزون  المين  أتاإلستراتيجية للمشتقات النفطية و   بناء المنشآت التخزينية     •
 . على البيئة مراعاة متطلبات الحفاظعوالمالئمة، موسائط النقل والتجهيزات والعبوات الكافية و

محطات تموين  ، وإنشاء   االستهالكمناطق  مين إيصالها إلى    أوتتحسين خدمات توزيع المشتقات النفطية       •
 .خدماتقديم تلك النموذجية لت

  .من خالل إزالة التشوهات السعريةتحسين كفاءة استخدامها و ترشيد استهالك بعض المشتقات •
 توتقديم التـسهيال    على المشتقات النفطية كمدخالت أولية أو وسيطة       التي تعتمد تشجيع قيام الصناعات     •

 .والحوافز االستثمارية لها
، وتعزيز الـدور التنمـوي      مع القطاعات األخرى وخاصة الصناعة التحويلية      قطاع النفط     ارتباط تقوية •

 .للشركات النفطية وخاصة في مناطق اإلنتاج
 . توسيع مصفاة مأرب وتحديث مصفاة عدن، وتنفيذ مصفاتي النفط في حضرموت ورأس عيسى •
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للقطاع الخاص في   الغازية   أهم المشاريع االستثمارية     :14-5إطار  
  الثالثةالتنمية خطة 

استمر التفاوض حول مشروع إنتاج     :  الغاز الطبيعي المسال   مشروع
 عاماً بسبب المنافسة في األسواق      13وتصدير الغاز الطبيعي حوالي     

 تم التوقيع على اتفاقيات بيـع       2005 سبتمبر   وفي .اإلقليمية والدولية 
الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي          

وشـركة سـويس    ) كوجاز(ن المؤسسة الكورية للغاز     المسال وكل م  
ويجـري العمـل   . لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز      

 مليار دوالر   3.7عمال اإلنشائية التي تبلغ تكلفتها حوالي       حالياً في األ  
، تشمل تطوير حقول الغاز الطبيعي وبناء       2008-2005خالل الفترة   

رب وفي ميناء التصدير بميناء بلحاف،      منشآت في مواقع الحقول بمأ    
ويوفر المـشروع  .  كم من الحقول إلى الميناء    320ومد أنبوب بطول    

 .عمل خالل مراحل تنفيذه المختلفة ألف فرصة 10أكثر من 

، وتنمية الكوادر المحليـة     والتنظيمية والرقابية في مجال اإلدارة واإلنتاج النفطي      رفع القدرات اإلشرافية     •
 . وإحاللها محل الكوادر األجنبية في القطاع

  
  

   قطاع الغاز2. 3
 لم يتم استغاللها     تريليون قدم مكعب   16.3يمتلك اليمن احتياطيات جيدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو          

ويقدر اإلنتاج اليومي مـن     . اد على الغاز المصاحب بعد فصله ومعالجته      حتى اآلن، حيث يتم االعتم    
 مليـار قـدم     2.8الغاز المصاحب بحـوالي     

لألغـراض  % 5مكعب، يستخدم منه حوالي     
وتـم  . المنزلية، ويعاد حقن الباقي في الحقول     

 التوقيع علـى اتفاقيـات      2005في مطلع عام    
أولية مع عدد من الشركات لتصدير حـوالي        

يون طن سنوياً مـن الغـاز الطبيعـي        مل 6.7
   المسال إلى السوق الكورية واألمريكية ابتـداء

، والذي سيحقق عوائد ماليـة      2009من العام   
للخزينة العامة ودعم موارد النقد األجنبي تبدأ       

  . مليون دوالر، فضالً عن نتائج استثمارات القطاع على االقتصاد الوطني316 بمقدار 2009في عام 
  

  ت التحديا
حرم االقتصاد الوطني ونموه، وتنويع قاعدته      
اإلنتاجية، وتمويل برامج التخفيف من الفقـر،       
من مصدر استراتيجي كامن يعاد حقنـه فـي         

كمـا اقتـصرت    . باطن األرض لعقود خلت   
عمليات اإلنتاج على تأمين االستهالك المنزلي      
دون استفادة مثلى من الغاز كمصدر طاقة في        

أو كبديل بيئـي لمـصادر      اإلنتاج الكهربائي   
الطاقة الملوثة أو الناضبة األخرى أو تلك التي        

  . تمثل عبئاً كبيراً على الموازين الخارجية
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
االستغالل تستهدف إستراتيجية القطاع تحقيق     

يادة فـي   ة الز  وتوسيع نطاق البحث والتنقيب، ومواجه     من الغاز الطبيعي   المتاحة لالحتياطياتاألمثل  
كبديل لمصادر الطاقة األخرى، وإقامة بعض الـصناعات        لغاز الطبيعي    وكذلك استخدام ا   ستهالكاال

 . عالمية الإلى األسواقتصدير الغاز باإلضافة إلى  ، المعتمدة على الغاز
  

  األهداف 
 التجمعـات   وتوسيع الخارطة التسويقية إلى كافـة     لغاز البترولي المسال    ل زيادة الطاقة اإلنتاجية   .1

  .السكانية ولمختلف األغراض واالستخدامات
 . 2009 مليون طن سنوياً بحلول عام 6.3بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط  .2
  
  
  
  
  
  

 إنتاج واستهالك الغاز البترولي المسال: 13-5إطار 
 ألـف  458ارتفع استهالك الغاز البترولي المسال من حـوالي        

 ألف طن متري    714.7 إلى حوالي    2000في عام   طن متري   
.  منـه  %88يشكل االستخدام المنزلـي     حيث  ،  2005في عام   

 ألف طن متـري     934.5 إلىزيادة االستهالك   يتوقع  في حين   و
سنوي توسط  بمتراجع اإلنتاج المحلي    ، فإن   2010عام  بحلول  

فجـوة   سيؤدي إلى اتـساع      2010-2006خالل الفترة   % 0.5
لذلك، تولي الحكومة مشروع إنـشاء الوحـدة        . الطلب المحلي 

بما يواكـب علـى     اإلنتاج  الخامسة للغاز المسال أولوية لزيادة      
   .األقل احتياجات السوق المحلي
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   واإلجراءاتالسياسات
الدراسات الالزمة  إعداد إستراتيجية لالستفادة من الغاز في األنشطة االقتصادية المختلفة، وكذلك            •

 .ياجات هذه المجاالت من الغازلتقدير احت
تغطية االحتياجات السكانية من مادة الغاز المسال        •

من خالل إنشاء محطات تعبئة في كافة المناطق        
نـشاطها لحمايـة    اإلشراف والرقابـة علـى      و

 في المحافظات  ت تخزينية آإقامة منش المستهلك، و 
 . إستراتيجي مخزون لتأمين

 البحث  مجال األجنبية في     الترويج لالستثمارات  •
وتقديم التـسهيالت    ،والتنقيب عن الغاز الطبيعي   

لها وإتباع منهج تنافسي واضح للتفاوض واختيار       
 .المستثمر

 تسويق الغاز الطبيعي  بإنتاج و  والخدمات المرتبطة    األنشطة في   تشجيع استثمارات القطاع الخاص    •
 .مختلف األغراضمحلياً ل

، وبدء تنفيـذه السـتغالل الغـاز        )عدن-الحديدة-برمع-مأرب(استكمال دراسة أنبوب نقل الغاز       •
ووسـائل النقـل    اإلسـتراتيجية    الـصناعات  الطاقة الكهربائية و   الطبيعي محلياً ألغراض لتوليد   

  .غيرهاو
 .مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعيتنفيذ  •
  

   قطاع المقالع والمحاجر والتعدين3. 3
 منـشأة   432بلـغ   المناجم والمقالع   قطاع  ت  آمنشعدد   أن   2003تشير بيانات المسح الصناعي لعام      

تتوزع بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وتنتج ما       
 مليون ريال وتحقق قيمة مـضافة       2,186قيمته  
كمـا تـوفر هـذه      .  مليون ريال  1,503قدرها  

 1,266  فرصة عمـل، منهـا     1,423المنشآت  
وقد حقق القطاع   .  موسمية ومؤقتة  157دائمة و 

، 2005-2000الفترة  خالل  % 6.1متوسط نمو   
إال أن أهميته في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي        

  . ً%0.56ظلت عند مستواها بمتوسط 
  

  التحديات
تحول العديد من المعوقات دون استغالل احتياطيات األحجار والمعادن، أهمها صعوبة الوصول إلـى           

لبنية التحتية المناسبة لالستغالل    المواقع أو بعدها عن مواقع االستهالك ومنافذ التصدير، وعدم توفر ا          
التجاري وخاصة للرخام وبعض المعادن الثمينة، وكذلك ضيق السوق المحلية وبدائيـة االسـتغالل              

كما تقصر الدراسات االستكشافية والمعلومات والبيانـات عـن واقـع المعـادن             . ومحدودية اإلنتاج 
  .والمحاجر لتشجيع االستثمارات فيها

  

  السياسات الغايات واألهداف و
تتركز إستراتيجية التنمية في هذا القطاع على استغالل الخامات المعدنية وتحقيق االنتفاع منها محلياً،              

والتأكد من االحتياطيات ودراسة تكاليف اإلنتاج في ظل        . فضالً عن التصدير إلى األسواق الخارجية     
 المحليـة واألجنبيـة     الشركاتتشجيع  و عتحسين الجاذبية االستثمارية للقطا   تغير أسعارها العالمية، و   

 .ونقل التكنولوجيا الحديثة في االستكشافات ةللمساهمالعاملة في التعدين 

  اإلمكانيات المتاحة للمعادن: 15-5إطار 
تتوفر لليمن إمكانيات مشجعة في قطاع المعادن ومجموعـة         

ويتمتع اليمن بميزة الموقـع     . يارات لتصنيعها أوسع من الخ  
 دوتكشف الدراسات الجيولوجية وجو   . إزاء األسواق الكبيرة  

معادن الفضة والبالتين واليورانيوم، كما توجد مؤشرات على    
توفر الذهب والنحاس والحديد والتيتانيوم، باإلضـافة إلـى         

لتي الخامات المعدنية والصخور الصناعية والمواد اإلنشائية ا      
يمكن تنميتها واستغاللها في األنشطة الـصناعية المختلفـة         

 . كاالسمنت والطوب والزجاج والطالء
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 األهداف 

خـالل  % 7.6 بمعدل   قطاع المقالع والمحاجر والتعدين   تحقيق  متوسط نمو في القيمة المضافة ل        .1
  .سنوات الخطة

   

   واإلجراءات السياسات
وزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة     ممثلة ب لتشريعي إلدارة القطاع    استكمال البناء المؤسسي وا    •

لهيئات العاملة فـي مجـال      كوادر المؤسسات وا  تطوير القدرات التنفيذية والمهارات الفنية ل     و ،لها
 . أعمالهاالتعدين من خالل تدريب القوى العاملة وإدخال التقنيات المتطورة في 

المواقع والمكامن  تقييم  انجاز الخرائط التفصيلية للمعادن، و    وليمن،  لاستكمال المسوح الجيولوجية     •
 .لهذه الثروات المحتملةالجدوى االقتصادية  والتحقق من المخزون المعدنية و

 بيانـات بناء قاعدة   االستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين و           •
 . نظام المعلومات الجغرافيةوفق 

سين طرق استغالل الخامات واألحجار وخاصة لألغراض الصناعية، ووضع قواعد وضوابط           تح •
 . الستغاللها مع الحفاظ على البيئة

لصناعات المعتمدة علـى الخامـات      اإقامة  دراسة استغالل المواد الصناعية واإلنشائية، وتشجيع        •
  .المعدنية واإلنشائية المحلية

وتـوفير  قطاع  الفي   من خالل الترويج للفرص االستثمارية       ة الوطنية واألجنبي  االستثماراتجذب   •
 . الداعمةالبنية التحتية البيئة االستثمارية المناسبة و

التي يمكن استغاللها بكميات تجارية، والعمل علـى زيـادة          الخامات المعدنية واإلنشائية    تصدير   •
 .القيمة المضافة لها من خالل إجراء عمليات تصنيعية عليها

  .لقدرات البشرية ومهارات العاملين في قطاع التعدين تنمية ا •
  

    خامات المعادن الفلزية المتوفرة3-5جدول 
  احتياطي الخام  المنطقة  الخام

  .طن فضة/جم9طن ذهب، /جم15بدرجة ) ممكن( ألف طن 678  )حضرموت(وادي مدن 
  الذهب

  .طن ذهب/ جم ........ مليون طن بتركيز 31  )حجة(الحارقة 

  )صنعاء(الجبلي 
رصـاص  % 1.2زنـك و  % 8.9بدرجة  ) ممكن+محتمل+مؤكد( مليون طن    12.6

ــك   .طن فضة/  جم68و ــاص الزن والرص

  والفضة 
  ) شبوة(طبق 

رصاص من خالل الدراسة األولية، ولم يتم       % 3.8زنك و % 12بلغت درجة الخام    

  .تقدير االحتياطي

  .نيكل% 0.39نحاس و% 0.57بدرجة ) مؤكد( مليون طن 4.1  )تعز(ة الحامور

  )عمران(سوار 
للنيكـل،  % 1.40-0.86للنحاس، و % 0.52-0.32 مليون طن بدرجة تركيز      40

  .كوبالت مع نسبة مشجعة من البالتين والبالد يوم والروديوم% 0.66و

ــت  ــاس والكوبال النح

ــر  ــة عناص ومجموع

  البالتينيوم 
  )صعدة(والمصنعة ) حجة(قطابة 

قيد الدراسات االستكشافية مـن     .......وال تزال منطقة    لم يتم تقدير احتياطي الخام      

  .قبل شركة كانتكس الكندية

تمعـــدنات الحديـــد 

  والتيتانيوم
  )البيضاء(مكيراس 

 مليون طن أكسيد    46مليون طن خام الحديد،     130:  مليون طن موزع كالتالي    860

تـوى   مليون طن من أكسيد الفاناديوم بمح      0.15 مليون طن فوسفات،     27تيتانيوم،  

 V205.% 0.02 وP205% 3.14أكسيد تيتانيوم و% 5.3حديد و% 15.5معدني 
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     المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية4-5جدول 
  االحتياطي  المحافظات التي تتواجد فيها  االستخدامات الصناعية  مادة

الجيـري   

  ميت 

صنعاء، تعز، الحديدة، باجـل، مـأرب،         . الكاويةاألسمنت، الزجاج، األصباغ، الحديد، السيراميك، صودا

  .أبين، عمران، حضرموت، شبوة

  3 مليار م13.5

  3 مليون م365  .الحديدة، شبوة، مأرب  .ملح الطعام، الزجاج، الصابون، الدباغة، صودا الكاوية  صخري

ديدة، مأرب، أبين، حـضرموت،     تعز، الح   .األسمنت، الزجاج، أغراض طبية، عوازل حرارية، زخرفة وديكور

  .شبوة

   مليون طن337

   مليون طن500  .الحديدة، المهرة، حضرموت  . صناعة هياكل الطائرات، األصباغ، السيراميك، الحراريات  لسوداء

الحراريات، الزجاج، السيراميك، الخزف، البالستيك، المطاط، الصابون،         ر

  .الطالء

  3ون م ملي16.2  .أبين، حجة

الزجــاج 

  )لسليكا

الحراريات، الزجاج، السيراميك، األسمنت، مادة عازلة، مـواد الـصقل،          

  .الطالء

  3 مليون م157  .صنعاء، تعز، صعدة، رداع، شبوة

البصريات، األجهزة الكهربائية، لتبطين الخالليا الشمسية، أغراض طبية،          ز

  .المطاط

  3 مليون م11.2  .صعدة، حجة

األسمنت، الورق، السيراميك، الخزف، المطـاط، البالسـتيك، الطـوب             الطينية

  .الحراري، الطالء

  3 مليون م120  .صنعاء، صعدة، إب، الحديدة، عدن، لحج

المنظفات، الصابون، علف حيواني، تنشيط التربـة الزراعيـة، الـورق             ت

  . وكمادة نقية للزيوت

  3ليون م م73.8  .تعز، إب، ذمار

  3 مليون م58  .صنعاء، تعز، إب، ذمار  .حجر البناء، رصف السكك الحديدية، صناعة الدروع األسمنتية واألنابيب  

  غير محدد  .صعدة، مأرب، أبين، الضالع  .الورق، الطالء،مستحضرات التجميل، األغراض الطبية

  3 مليون م4  .صنعاء، صعدة، الجوف  .دهان، صناعة الطالءالورق، السيراميك، المطاط، البالستيك، ال  

 البركاني  

  )ريا

األسمنت، إنتاج الخرسانة خفيفة الوزن، عازل صوتي وحـراري، وفـي           

  .رصف الطرق والسكك الحديدية

صنعاء، ذمار، مأرب، أبـين، عمـران،       

  .شبوة

  3 مليون م613

الخفـاف   

  )س

فرة، معاجين األسنان، المطاط، وفي عمليـة ترشـيح         صناعة مواد الصن  

  .المياه وأعمال البناء والتشييد

  3 مليون م34.5  .ذمار، عدن

ــــت 

  س 

صناعة العوازل الحرارية، إنتاج الخرسانة خفيفة الوزن، تحسين التربة،         

صناعة المنظفات، امتصاص الزيـوت، صـناعة المطـاط والـدهانات           

  . واللدائن

  3 مليون م89  .، عدن، تعزذمار

ـــــت 

  و

صعدة، مأرب، أبـين، البيـضاء، تعـز،          .أحجار بناء وزينة، بناء ورصف السكك الحديدية والسدود والحواجز

  .الحديدة

  3 مليون م316

  3ن م مليو900  .صنعاء، تعز، حجة، مأرب، أبين  .أحجار بناء، الزينة والديكور، أغراض طبية ومادة الصقة

ـــــف 

  برايت

  3 مليون م31  .صنعاء، تعز، إب، ذمار، لحج، حجة  .كأحجار بناء وزينة، صناعة األسمدة، صناعة المنظفات، الصابون

  3 ألف م500  .صنعاء، إب  .أحجار بناء وزينة، صناعة بالط األرضيات   ين 
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    قطاع الصناعة التحويلية-4
  

ة أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية وزيادة الدخل وخلـق فـرص عمـل              التحويلي ةالصناعتعتبر  
ويتصف هيكل  القطاع بغلبة المنشآت الصغيرة ومحدوديـة المنـشآت           . والتخفيف من الفقر والبطالة   

 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية بلغ       2003الكبيرة والمتوسطة، إذ تبين نتائج المسح الصناعي لعام         
% 7.3منها، والمنشآت المتوسطة والـصغيرة      % 1.4 حوالي   مثل المنشآت الكبيرة  ت منشأة،   34,357

ـ      . ، على التوالي  %91.4و وقد حقق قطـاع    .  عامالً 119,978وقدر عدد العاملين في هذه المنشآت ب
خالل فترة الخطة الخمسية الثانية، والـذي ال يعكـس          % 4.7الصناعة التحويلية متوسط نمو حوالي      

  . يه وال اإلمكانيات التي يتمتع بهااألمل الملقى عل
  

  التحديات
يعاني القطاع من انخفـاض درجـة       
تنوع الصناعة، والـضعف الهيكلـي      
لالقتصاد الوطني الذي تتمثـل أهـم       
سماته في محدودية الـسوق وتـدني       
القدرة الشرائية، وعدم كفايـة البنيـة       
التحتية األساسية، وانخفاض مـستوى   

كما يشكو  . المهارات اإلدارية والتقنية  
المنافــسة الــشديدة للمنتجــات مــن 

المستوردة والمهربة بشكل خـاص،     
ومحدودية الخامات المحلية وارتفـاع     
 تكلفة مدخالت اإلنتـاج المـستوردة،     

وعدم االستغالل الكامـل للطاقـات      
اإلنتاجية الصناعية المتاحة والتحسن    
البطيء لمناخ االستثمار، إضافة إلى     

  .لمي في التطوير الصناعيضعف االهتمام بالبحث الع
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
مـن خـالل    توسيع القاعدة الـصناعية     والتصنيع  عملية  تسريع  إلى  الرؤية اإلستراتيجية لليمن    تتطلع  

كما تسعى خطة التنمية الثالثة . الرخيصةمن الميزة النسبية للموارد الطبيعية واأليدي العاملة        االستفادة  
  . وخلق فرص العمل والتخفيف من الفقراسعة لزيادة الدخل فتح مجاالت وإلى 

  

  األهداف
 سنوياً خالل فترة الخطـة ورفـع   %8.4تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة للصناعات التحويلية        .1

 .2004 بأسعار عام 2010من  الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 7.2مساهمة القطاع إلى 
 . من إجمالي الصادرات السلعية%10زيادة  الصادرات الصناعية إلى  .2

ام 2003 المنشآت الصناعية حسب الحجم في ع

المنشآت  
الصغيرة 
91.4%

المنشآت  
الكبيرة 
1.4%

المنشآت  
المتوسطة 
7.3%
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  2010 – 2005تقديرات القيمة المضافة حسب األنشطة الصناعية   5-5جدول 
)مليون ريال(القيمة المضافة   ط الصناعياالنش 

2005 2010 

  متوسط النمو 
 %السنوي 

 10.7 73,077 43,890 الغذائية والمشروبات
 16.6 61,926 28,732 منتجات التبغ 

 23.3 15,134 5,310 ات المنسوج
 22.9 21,237 7,571 المالبس والفراء 

 7.0- 384 553 الحقائب واألحذية والدباغة
 14.2 8,373 4,305 )دون األثاث(الخشبية 

 9.3- 420 683 الورق ومشتقاته
 7.2 8,000 5,664 الطباعة والنشر 
 6.0 13,740 10,290 مشتقات النفط 

 2.4 1,536 1,365 قاتهاالمنتجات الكيماوية ومشت
 23.1 14,233 5,038 المنتجات البالستيكية 

 14.9 42,072 21,036 )اإلنشائية (المنتجات الالفلزية 
 18.6 33,886 14,450 منتجات المعادن المشكلة 

 23.3 527 185 اآلالت والمعدات 
 3.6 37 31 اآلالت والمعدات الكهربائية 

 - - 27 معدات النقل األخرى 
 26.9 17,259 5,254 األثاث 

 15.1 311,841 154,384 اإلجمالي
 

   واإلجراءات السياسات
البنيـة التـشريعية والقانونيـة       ومراجعةمهامها  وزارة الصناعة والتجارة وتطوير     إعادة هيكلة    •

 .والمؤسسية للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع االحتكار وتطوير آليات السوق
ــة  • ــسين البيئ ــشجيع تح ــتثمارية وت االس

االستثمارات الصناعية المحلية واألجنبيـة،     
وبناء القدرات الوطنية في مجال التـرويج       

قـدرات  زيـز   تعلالستثمارات الصناعية، و  
السـتفادة مـن    اليمنـي ل  القطاع الخـاص    

الخاصة بتشجيع  االتفاقيات العربية والدولية    
 . وتنمية االستثمار

ة الحكومية   شراكة حقيقية بين األجهز    إقامة   •
 العقبات التي تواجه    وإزالةوالقطاع الخاص   

 .المستثمرين
القدرة التنافسية للصناعات الوطنيـة     قوية  ت •

عن طريق تحـسين المواصـفات وجـودة        
 المواصـفات   وتطبيـق  المنتجات المحليـة  

 – الخليجيـة    –اليمنية  (المعتمدة  والمقاييس  
مواصـلة العمـل فـي      من خالل    )العالمية

ئة المواصـفات والمقـاييس     تفاق بين هي  اال
تغييـرات فـي    الد  يتحدل المصانع   إداراتو

 وفي مـدخالت    واإلنتاجيةالعملية الصناعية   
الالزمـة  زمنيـة   الفترة  والومكونات المنتج   

 .ل على شهادة التصنيع الجيدوحصلل
  
  

 أهم المشاريع االستثمارية الـصناعية للقطـاع        16-5إطار  
  الثالثةالتنمية الخاص في خطة 

  : صناعة األسمنت  - أ
األسمنت والتـي   يقوم القطاع الخاص بإقامة عدد من مصانع        

  : ، وهذه المصانع هي2007يتوقع بدء إنتاجها في عام 
 1.2حضرموت بطاقة إنتاجيـة     -مصنع أسمنت المكال   

  .  مليون دوالر200مليون طن سنوياً وبتكلفة 
 بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً      –مصنع أسمنت باتيس     

 .  مليون دوالر165وبتكلفة 
 مليون 1.2تاجية  لحج، بطاقة إن  –مصنع إسمنت المالح     

 . مليون دوالر200طن سنوياً وبتكلفة 
 : صناعة الحديد  - ب

 كل من مـصنع صـهر   2005دشن القطاع الخاص في عام      
وتشكيل حديد الخردة في محافظة لحج بطاقة إنتاجية تتراوح         

 ألف طن في السنة وباستثمار مشترك يمنـي         500-400بين  
 بطاقـة    طريق أبين  –ألماني، ومصنع آخر في محافظة عدن       

التنميـة  وتشمل خطـة    .  ألف طن سنوياً   100إنتاجية قدرها   
 :الثالثة إقامة اآلتي

مصنع في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحـرة بعـدن          
 ألف طـن كمرحلـة أولـى        150بطاقة إنتاجية قدرها    

 . صيني–باستثمار مشترك يمني 
 مليـون طـن     1.6مصنع األسمنت في المكال بطاقـة        

 . سنوياً
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تخفيض الضرائب والرسوم علـى مـدخالت اإلنتـاج         اإلغراق، و من  ة الصناعات الوطنية    حماي •

 .دةالمستور
مزايـا  قـديم ال  إجـراءات التـصدير وت    المنتجات الصناعية من خالل تبسيط     دعم فرص تصدير   •

 .، واالستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعيةحوافزالو
 الـشركات   ، وتنظـيم  توفير التمويل الالزم للمشروعات الصناعية    تشجيع القطاع المصرفي على      •

 .وتوجيهها نحو التصنيعغيرة المساهمة لتعبئة المدخرات الص
إنشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات، وتخصيص أراضي فـي المنـاطق       •

 .الساحلية البيضاء كمناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
 .الزراعية والسمكية والتعدينيةالمواد الخام المحلية  و المتاحة الصناعيةاستغالل الطاقات •
اإلنتاجية وتحديث آلياتها وأسـاليبها الفنيـة       تها  رفع كفاء نمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة و    ت •

، والتوسع في اإلقراض الصغير، وبخاصة لسيدات األعمال وفي األنـشطة الـصناعية             واإلدارية
 . ذات الكثافة العمالية النسائية

 . دعم التعاونيات النسوية في األنشطة الصناعية •
 . ض للنساء إلقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطةتقديم القرو •
 .تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة النسائية في القطاع الصناعي •
 . والتزامه بالعمل واألنظمةورفع إنتاجيته  ،مل الصناعياتنمية مهارات وقدرات الع •
 .لحد من التلوث الصناعي والحفاظ على سالمة البيئةا •
 .قطاع الصناعةعن بناء قاعدة معلومات دقيقة ومتطورة واألسواق  عن تتوفير المعلوما •
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   قطاع التجارة-5
  

  مقدمة 
تكمن أهمية التجارة الخارجية في توفير متطلبات التنمية االقتصادية من السلع الرأسمالية، وتـسويق              

ـ                ي جـذب   فائض اإلنتاج المحلي، ويعزز من هذه األهمية الدور الذي تلعبه المنطقة الحرة بعـدن ف
كمـا  . االستثمارات واالستفادة من نقل التكنولوجيا ودمج عدن واالقتصاد الوطني في التجارة الدولية           

تكمن أهمية التجارة الداخلية في تطوير القاعدة اإلنتاجية وتنويعها، وتحقيق التوازن بـين العـرض               
  . والطلب في السوق المحلي

  

، والذي انعكس في زيادة نصيب 2005-2000فترة وقد شهد قطاع التجارة تطورات ملحوظة خالل ال
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تحـسين البنيـة األساسـية،            . التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي    

وإصالح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط اإلجراءات الجمركية، وتقويـة دور الهيئـة العامـة              
ائي بين بالدنا والدول الشقيقة والصديقة والمصادقة علـى         للمواصفات والمقاييس وتفعيل التعاون الثن    

بعض برامج التعاون الفني لتنمية الصادرات، وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخلـيج               
وأنجزت الهيئة العامة للمناطق    . العربية،  وتجمع صنعاء والدخول في المنطقة الحرة العربية الكبرى         

تبطة بالبنية التحتية، وإنشاء مركز للمعلومات، والترويج والتسويق للمنطقة         الحرة بعض المشاريع المر   
  . الحرة بعدن

  

   التجارة الخارجية1. 5
من الناتج % 7.3، وبمتوسط 2005-2000استمر الميزان التجاري في تحقيق فائض خالل الفترة 

تجاري لليمن مع العالم وتشير بيانات التبادل ال. المحلي اإلجمالي رغم تذبذبه من سنة إلى أخرى
بسبب االعتماد % 14.6الخارجي خالل تلك الفترة إلى ارتفاع معدالت نمو الواردات السلعية بمتوسط 

وفي المقابل، . على األسواق الخارجية في تغطية معظم االحتياجات االستهالكية وغير االستهالكية
نمو الصادرات إلى ارتفاع عائدات كمتوسط للفترة، ويرجع % 15.8نمت الصادرات السلعية بحوالي 

 . 2005 دوالر للبرميل عام 51.5الصادرات النفطية نتيجة لتزايد أسعار النفط العالمية إلى 
  

، %41.3ومثّلت البلدان العربية الشريك التجاري األول لليمن من حيث الواردات السلعية وبنسبة 
والمجموعة االقتصادية % 24.3ثانية بحوالي جاءت الدول اآلسيوية غير العربية بعدها في المرتبة ال

وفي الصادرات السلعية، مثلت المجموعة اآلسيوية %. 14.8األوروبية في المرتبة الثالثة بحوالي 
غير العربية الشريك التجاري األول لليمن بسبب توجه معظم الصادرات النفطية اليمنية إلى عدد من 

تشكل الصادرات % 12.5ة في المركز الثاني بحوالي وجاءت البلدان العربي. دول تلك المجموعة
السلعية غير النفطية التي تستحوذ المملكة العربية السعودية بالنصيب األكبر ثم دول الخليج العربي 

  %.1.8أما المجموعة األوروبية، فقد جاءت في المركز الثالث بنصيب . ودول القرن األفريقي

  (%)                   2005-2000رة الخارجية   مؤشرات التجا6-5            جدول 
 متوسط النسبة 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

 35.0 40.3 33.9 33.1 34.2 33.7 39.4  الناتج المحلي اإلجمالي /الصادرات
 27.7 26.0 27.9 30.0 28.6 26.1 25.7 الناتج المحلي اإلجمالي /الواردات السلعية

 7.3 14.3 5.9 3.1 5.6 7.6 13.6  اإلجماليالناتج المحلي /ريالميزان التجا
 63.1 66.3 61.8 63.0 62.8 59.7 65.1 الناتج المحلي اإلجمالي  /التجارة الخارجية

 88.9 92.9 92.0 88.1 84.7 86.4 89.5 الصادرات /النفط الخام
 131.3 110.3121.2154.9 152.9129.2119.5  الواردات/الصادرات
 31.8 37.4 31.2 29.1 28.9 29.1 35.2 الناتج المحلي اإلجمالي /النفط الخام

في % 29.6ومع نمو إجمالي الواردات، تراجعت األهمية النسبية لواردات األغذية والحيوانات من 
، مقابل تزايد األهمية النسبية لآلالت ومعدات النقل من 2005في عام % 22.3 إلى 2000عام 
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خالل الفترة نفسها، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع األهمية النسبية لمجموعة % 26.4إلى % 20.9
وظلت األهمية النسبية للمجموعات %. 14.1إلى % 11.9الوقود المعدنية والزيوت والتشحيم من 
ويعكس هيكل الواردات في مجمله زيادة االعتماد على . السلعية األخرى شبه ثابتة خالل الفترة

وفي . رجية في تغطية احتياج اليمن من السلع االستهالكية والمعمرة وغير المعمرةاألسواق الخا
المقابل، فإن هيكل الصادرات يبين محدودية الصادرات السلعية واالعتماد المطلق على الصادرات 

واحتلت الصادرات السمكية . من حجم الصادرات السلعية% 88.9النفطية التي شكلت في المتوسط 
  %.7والصناعية % 2اعية والزر% 4.1

  

  التحديات
تتمثل أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو قطاع التجارة الخارجية في صعوبة النفاذ إلى 

ويختل الهيكل السلعي . األسواق الخارجية، وضعف القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المحلية
 متكامل لدعم وتطوير القطاعات الواعدة للتجارة الخارجية لصالح الواردات نتيجة عدم وجود نظام

 .والكامنة وتصديرها في ظل تنافس عالمي غير متكافئ
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تشكل التجارة الخارجية عنصراً هاماً لتنمية النشاط االقتصادي وتوفير فرص عمل، فضالً عن دورها 

ويمكن استغالل الموقع . قتصاد العالميفي تحسين معيشة المواطنين وإدماج االقتصاد الوطني في اال
  .   الجغرافي لليمن في إعادة إحياء دوره التجاري والمساهمة في إنعاش االقتصاد الوطني

  

 األهداف
 .2010من إجمالي الصادرات عام % 19تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى  .1
ليمي والعالمي من خالل الحصول على      مواصلة خطوات دمج االقتصاد الوطني في االقتصاد اإلق        .2

 .عضوية منظمة التجارة العالمية وتنفيذ كامل مقررات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

 السياسات واإلجراءات
استكمال تطوير البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية، وخاصة إصدار القوانين واللوائح  •

 .  إلى منظمة التجارة العالميةالتي تتوافق مع خطوات االنضمام
تسريع إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة االستفادة من وضع اليمن  •

  .ضمن الدول األقل نمواً
توسيع دور اليمن في التكتالت االقتصادية اإلقليمية، وخاصة لتحقيق التكامل مع دول مجلس  •

إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق 
  .التعاون االقتصادي بين دول تجمع صنعاء

 .مواصلة إجراءات إنشاء وحدة مكافحة اإلغراق والدعم، واستكمال إنشاء قاعدة للمعلومات •
رفع كفاءة تسويق الصادرات السلعية ودعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في األسواق  •

 . خارجية، وإخضاع الصادرات للمواصفات المعتمدةال
تشجيع الشركات الوطنية للنفاذ إلى األسواق اإلقليمية والدولية، والتوسع في إقامة المعارض  •

 .التجارية للمنتجات الوطنية في األسواق الخارجية
ة من إنشاء نظام تمويل وضمان الصادرات، وتوفير الدراسات والمعلومات عن األسواق الخارجي •

 .خالل قواعد معلومات محدثة
تفعيل االتفاقيات التجارية لالستفادة من مزاياها، وإبرام اتفاقيات جديدة تحقق المصالح المشتركة  •

  .مع الشركاء التجاريين
 .تطوير نظام رد الرسوم الجمركية بما يسهم في تحفيز الصادرات والحد من هدر الموارد العامة •
قيات التجارية في تنشيط التعاون التجاري وفتح فرص للقطاع تفعيل دور السفارات والملح •

 .الخاص الوطني في الجوانب االقتصادية والتجارية
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  المشاريع التطويرية للمنطقة الحرة بعدن: 17-5إطار

  التكلفة   الوصف  مشروعال
  مليون ريال

قرية البضائع 
  والشحن الجوي

هـدف  ب هكتار   198يقام المشروع على مساحة     
زيادة قدرات الشحن الجوي المقـدم للخطـوط        
الجوية المحلية واإلقليمية والعالمية وربط النقـل       

علـى  ينفذ المشروع   و. بحري بالشحن الجوي  ال
 ألف طن متري فـي      300مراحل بقدرة مناولة    

   .السنة قابلة للزيادة

2,706  

منطقة الصناعات 
الثقيلة 

  والبتروكيماوية

لـصناعات  لإلى إقامة منطقـة     المشروع  يهدف  
الثقيلة والبتروكيماوية واالستفادة من الخامـات      

  . تصديرهاالمتاحة محلياً إلعادة تصنيعها و
40,956  

المنطقة 
الصناعية 
  والتخزينية

  

يهدف و ، هكتار 722يقع المشروع على مساحة     
  طلب المستثمرين وخاصة األجانـب      تلبية   إلى

على مواقع لمشاريعهم االستثمارية يتوفر فيهـا       
  .خدمات البنية التحتية

17,217  

المنطقة 
التخزينية 

المجاورة لميناء 
  الخامات 

  

روع ميناء الخامـات والبـضائع      المشيكمل هذا   
السائبة ويخدم في نفس الوقت منطقة الصناعات       

وترتبط هـذه المنطقـة     . الثقيلة والبتروكيماوية 
ن وتوزيـع   يخـز تنقـل و  سهل  بشبكة طرقات ت  

واردات وصادرات المنطقـة الحـرة والـسوق        
ويساهم المشروع في تحقيق مخـزون      . المحلية

بعض عار  أسسلعي لمواجهة التقلبات الحادة في      
جهد وفر على المستوردين ال    وي ،الخامات والسلع 

   .مالالو

534  

  61,413  اإلجمالي

   عدن–المنطقة الحرة 
تحتل المنطقة الحرة بعدن أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لما تتمتع به من إمكانيات جغرافية               

وتعرضت أعمال تطوير المنطقـة     . واقتصادية
 تباطؤ بسبب مجموعـة عوامـل داخليـة         إلى

وخارجية، وخاصة األعمال اإلرهابيـة التـي       
وقد بـدأ تنفيـذ     . شهدتها بعض الموانئ اليمنية   

المرحلة األولى من تطوير المنطقة الحرة بعدن       
 من خـالل اتفاقيـة التطـوير        1996في عام   

، وبدأ تشغيل ميناء    "يمنفست"الموقعة مع شركة    
 500قدرة مناولـة     ب 1999الحاويات في عام    

وقامت الحكومة بإنهـاء االتفـاق      . ألف حاوية 
، وتوقيع اتفاقية التطوير    2004السابق في عام    

االستراتيجي للمنطقة مع شركة مـوانئ دبـي        
وتـشمل تلـك االتفاقيـة      . 2005العالمية عام   

، وإنشاء قرية    مليون حاوية سنوياً   1.5تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى          
البضائع والشحن الجوي لتلبية احتياجات التجارة المحلية وإعادة التصدير، وإقامـة البنيـة التحتيـة               
للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وكـذلك تطـوير منـشآت             

 . جال الشحن البحريأحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في م
  

االتجاهات المـستقبلية    وتستهدف
لتطوير المنطقة الحـرة بعـدن      
تحويلها إلى محطة دولية للشحن     
البحري والجوي فـي المنطقـة،      
ومركز دولي للتجارة، ومنطقـة     
لجــذب االســتثمارات المحليــة 
واألجنبية في مجال الـصناعات     
التصديرية واألنشطة التجاريـة    

لخـدمات  والتخزين والـشحن وا   
ويواجه تطوير المنطقة   . المساعدة

الحرة بعدن حدة التنـافس بـين       
مثيالتها في المنطقـة، وارتفـاع      
تكاليف التأمين جراء الحـوادث     
اإلرهابيــة، ومحدوديــة البنيــة 
ــسي   ــاء المؤس ــة والبن التحتي
والقدرات البشرية بما يؤدي إلى     
ضعف كفاءة المهـام المناطـة      

 . بالهيئة
  

  ات السياسات واإلجراء
تحديث اإلطـار التـشريعي      •

 .والقانوني، وتأسيس نظم إدارية ومعلوماتية متكاملة
 .تطوير القدرات واإلمكانات البشرية وتأهيلها •
  .   إجراء الدراسات الالزمة لتطوير المنطقة وربطها بتحقيق أهداف التنمية في اليمن •
منطقة الحرة بعدن والمناطق    تكثيف برامج وحمالت الترويج الداخلي والخارجي لالستثمار في ال         •

 . األخرى المتوقع إنشائها

   حرآة السفن والحاويات في ميناء الحاويات 
بالمنطقة الحرة خالل الفترة 2004-1999
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   التجارة الداخلية2. 5
يسهم قطاع التجارة الداخلية بدور أساسي في توفير احتياجات االقتصاد الوطني من مختلف السلع 
والخدمات الالزمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع 

وقد ارتفعت مساهمة قطاع التجارة الداخلية . مات في ضوء تزايد السكان واحتياجاتهم المستمرةوالخد
، لتعكس نمو 2005في عام % 13.8 إلى 2000في عام % 8.7في الناتج المحلي اإلجمالي من 
كما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية في . خالل الفترة% 21.6القيمة المضافة للقطاع بمتوسط 

  .من إجمالي المشتغلين في االقتصاد الوطني خالل الفترة% 12.2 استيعاب
  

 شركة في عام 12 إلى 2000وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة المسجلة من مجرد شركتين في عام 
 شركة 68 مقابل 2005 شركة في عام 506وبلغ عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة . 2005

 شركة 100 شركة إلى 11دد الشركات التضامنية المسجلة من ، في حين قفز ع2000سجلت في عام 
 وكالة 1,673، فقد بلغ )2005-2000(أما عدد الوكاالت المسجلة خالل الفترة . خالل الفترة نفسها

 وكالة من إجمالي الوكاالت المسجلة خالل نفس الفترة وتعديل 2,028أجنبية، كما تم التجديد لـ
  . وكالة824أوضاع 

  

  التحديات
قطاع التجارة الداخلية العديد من الصعوبات، أبرزها ضعف البنية التحتية لقطاع التجارة  يواجه نمو

الداخلية بما في ذلك الدور الرقابي واإلشرافي على أنشطته ومحدودية المعامل والمختبرات، وشحة 
لنظام التسويقي، المعلومات والبيانات المتاحة عن أنشطته سواء الجملة أو التجزئة، وضعف كفاءة ا

 .باإلضافة إلى اتساع حجم النشاط غير المنظم
  

  الغايات واألهداف والسياسات واإلجراءات
تسعى خطة التنمية الثالثة إلى قطف ثمار نمو التجارة الداخلية وبيان أثرها على معيشة المواطنين، 

االقتصادية المختلفة، فضالً وتحقيق الوفورات االقتصادية من خالل العالقات التشابكية بين القطاعات 
  .عن تنمية نشاط األعمال التجارية من خالل إدماجها في القطاع المنظم

  

  األهداف 
تنمية األسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات إلى المناطق المحرومة والذي سيرفع مساهمة التجارة 

  . 2010من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام % 16.1الداخلية إلى 
  

  السياسات واإلجراءات
مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية، وخاصة في مجاالت الرقابة والمنافسة  •

 .ومنع االحتكار وإشهار األسعار وحماية المستهلك
تشجيع القطاع الخاص إلقامة شركات تسويق متخصصة، وكذلك االستثمار في البنية التحتية  •

 .للتجارة
المرأة في األعمال التجارية وزيادة أعداد سيدات األعمال في االتحادات والجمعيات تشجيع نشاط  •

 .ذات العالقة
إصدار قانون حماية المستهلك، وتشجيع إنشاء جمعيات حماية المستهلك المختلفة وتوسيع  •

 . أنشطتها
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  قطاع السياحة  -6 
  

 من العوامل والمتغيرات والظروف التـي       أصبحت السياحة اليوم نشاطاً اقتصادياً وبيئياً يخضع للعديد       
ويتمتع الـيمن   . ترتب عليها تعدد أنماطه وخصائصه واتجاهاته والجهات المناط بها تنميته وتطويره          

بالعديد من المقومات  السياحية بحكم الموقع والمناخ وتنوع طبوغرافية البالد التـي تتـراوح بـين                 
 مما يسمح بالعديد من األنشطة السياحية التاريخية        السهول والشواطئ والجبال والوديان والصحاري،    

وتعتبر السياحة من القطاعـات الواعـدة       . والثقافية والترفيهية والرياضية والدينية والعالجية وغيرها     
التي تتزايد أهميتها في االقتصاد الوطني،  باعتبارها مصدراً إضافياً للدخل وللعوائد مـن العمـالت                

ها على تنمية األجنبية، فضالً عن قدرت
المناطق التي تقام فيهـا مـشروعات       
سياحية وحفز نمو العديد من األنشطة      
االقتصادية جراء تشابكها القطـاعي     
معه وخلق فرص عمل مباشرة وغير      

كما تمثل الـسياحة وسـيلة      . مباشرة
إلبراز حضارة البالد وإمكانياتها إلى     
الخارج بما يساعد في تطوير التعاون      

  .في مع بلدان العالماالقتصادي والثقا
  

وشهدت السياحة نشاطاً متنامياً خالل     
السنوات الماضية، سواء في أطرهـا      
المؤسسية والتنظيمية أو فـي تأهيـل       
مناطق سياحية جديدة وزيادة الطاقـة      

وتعزيـز تنويـع     اإليوائية والفندقية، 
. المنتج السياحي والعائدات الـسياحية    

 )40(تعديل قانون السياحة رقم   فقد تم   
، وأعيد ترتيب الوضـع     1999لعام  

المؤسسي للقطاع فـي إطـار وزارة       
 الهيئة العامة   الثقافة والسياحة وإنشاء  

القـرار  للتنمية الـسياحية بموجـب      
 فـي  لهافتح فروع   وإصدار الالئحة التنظيمية للهيئة     ، و  وتعديالته 2002لعام  ) 387( رقم   الجمهوري
والفنادق والمطاعم  ت  آمنشللاصفات التصنيف السياحي    إصدار الئحة مو  السياحية، و مناطق  العدد من   

  . السياحيةوالمنتزهات
  

الـسياحية،   المخصـصة ألغـراض التنميـة        قانون األراضي عداد   إ 2005-2000وتم خالل الفترة    
اسـتكمال  سياحية، و  دمت منطقة تنمية     بإعالن 2004لعام  ) 135( قرار مجلس الوزراء رقم      وإصدار

إمـدادات الطاقـة     وأهمها الطريق الساحلي، وتعزيز      ساسية الداعمة للسياحة   األ البنيةتطوير خدمات   
. الهاتف وغيرها  وخدماتالمياه  والكهربائية  

كما تميـزت الفتـرة بـدعم المهرجانـات         
السياحية المحلية في عدد مـن المحافظـات    
كمهرجان حوف السياحي، ومهرجان البلدة     
في المكال، ومهرجانات سيئون، ومهرجـان      

نية، ومهرجان قرناو فـي الجـوف،       الحسي
فضالً عن مهرجان الصهاريج الدولي فـي       

كذلك، يقوم القطـاع الخـاص      . مدينة عدن 
بدور رئيسي في التنمية السياحة من خـالل        
االستثمار المباشر في المـشاريع الـسياحية       
والعمل على تنمية المناطق التي تتوفر فيها       

  . اإلمكانات والمقومات السياحية

مقومات الجذب السياحية وعناصرها:18-5إطار
يزخر اليمن بالعديد من اآلثار والفنون المعمارية والشعبية والعادات         
والتقاليد والصناعات الحرفية التي نجدها في صنعاء القديمة ومدن         

ي حضرموت وقالع الحديدة وبيت الفقيه ومدينة زبيد ومواقـع          واد
وتتصدر ثالثة مدن يمنية قائمة مدن التراث       . مأرب القديمة وغيرها  

هي صنعاء القديمـة     العالمي المعترف بها من قبل منظمة اليونسكو      
كما يمتلك اليمن شواطئ طويلـة علـى        . وشبام حضرموت وزبيد  

يج عدن في كل مـن محافظـات        البحر األحمر والبحر العربي وخل    
حجة والحديدة وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، إضـافة         

 جزيرة ما زال أغلبها بكـراً       181إلى شواطئ الجزر البالغ عددها      
  .توفر فرص لالستجمام والترفيه والغوص

 ينبوعاً للميـاه المعدنيـة الحـارة        93وأظهرت المسوح أكثر من     
ـ       ى جانـب الحمامـات الطبيعيـة       والباردة في مناطق مختلفـة، إل

لالستشفاء واالستجمام أهمها حمام دمت فـي محافظـة الـضالع،           
وحمام علي في محافظة ذمار، وحمام بالد الروس فـي محافظـة            
صنعاء، وحمام ثبالة في حضرموت، وحمام الحويمي في محافظـة       

 محميـات   9كما يوجد فـي الـيمن       . لحج، وحمام الطور في حجة    
 نوعـاً نباتيـاً والعديـد مـن         2,810ا حوالي   طبيعية وساحلية فيه  

الحيوانات البرية، مما يوفر مجاالً لتنمية السياحة البيئية وخاصة في    
وتتوفر مناطق للسياحة الجبلية في جبـل النبـي         . جزيرة سقطرى 

شعيب وجبال المحويت والطويلة وردعان وصعدة، وكذلك مناطق        
شـبوة القديمـة    السياحة الصحراوية في رملة السبعتين بمـأرب و       

  .وحضرموت

  2005-2001هيكل السياحة الوافدة خالل الفترة 

ة ار العربي  األقط
57 .5%

ا  ارة أوروب  قـ
19 .9%

ريكيتين   األم
7 . 1%

تراليا   ارة اس ق
0 . 4 %

ا  ارة آسيـ  ق
11.7%

ا  ارة أفريقي  ق
3.4%
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 ألف سائح فقط في عام      67السياح من   هود، ومنها الجهود األمنية األخيرة، إلى تنامي أعداد         وأدت الج 
وقـد  . سنوياً% 38، بمتوسط نمو    2005 ألف سائح من جميع أقطار العالم في عام          336 إلى   2000

ر تحقق هذا النمو رغم تأثر حركة السياحة الوافدة إلى اليمن بتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمب               
 شأنها شأن حركة السياحة العالمية، األمر الذي لم تقتصر نتائجه على تدني مؤشرات السياحة               2001

 هيكل السياحة الوافدة لصالح السياح مـن دول         يخالل ذلك العام، بل أدى إلى حدوث تغيير ملحوظ ف         
ـ        . الجوار وبعض األقطار اآلسيوية    % 57.5صيب  وبالتالي، جاء السياح العرب في المرتبة األولى بن

، وأخيـراً   %7.1ثم األمريكيون   % 11.7فاآلسيويون  % 19.9من إجمالي السياح، يليهم األوروبيون      
  %.0.4فاالستراليون % 3.4األفارقة 

  

  2005-2000 الطلب السياحيمؤشرات   7-5جدول 

 المــؤشــــر
  وحـدة

  القياس
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

توسط م

  %النمو
  38  336 274 155 98 75 67 ألف :ن للسياحة، منهمإجمالي الواصلي

  9.2 57.5 65.3 68 66 49 38 % من األقطار العربية

  14.0- 19.9 10.5 9 16 34 34.1 % من أوروبا

  9.0- 7.1 6.3 8.4 4.5  5 11.2 % من األمريكيتين

  12.9- 0.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 % من استراليا

  5.5 11.7 14.9 10 11 7.7 11.5 % من آسيـا

  10.1- 3.4 2.8 4.4 2 3.7 4.6 % من أفريقيا

  30.2 2016 1642 928 588 224 473 ألف ليلة  إجمالي الليالي السياحية-

  1.6- 6 6 6 6 3 6.5 ليلة سياحية  متوسط الليالي السياحية-

  

دة إقامة السائح   في السنة، رغم تأثرها سلباً بتراجع م      % 24.9 طالسياحية بمتوس العائدات  وقد ارتفعت   
 ليـال  6 قبل أن يعاود االرتفاع إلـى     2001 ليال في عام     3 إلى   2000 ليلة سياحية في عام      6.5من  

 160وتأثرت العائدات كذلك بتراجع متوسط إنفاق السائح من         .  إلى نهاية الفترة   2002ابتداء من عام    
  .2005 دوالر عام 130 إلى 2000دوالر لليلة السياحية في عام 

  

 2005-2000   تطور العائدات السياحية8-5ل جدو
 %النموتوسط م 2005 2004 2003 2002 2001 2000  وحدة القياس المــؤشــــر

 4.1- 130 130 150 180 170 160 دوالر متوسط إنفاق السائح في الليلة
 24.9 231 214 140 106  38 76 مليون دوالر إجمالي العائدات السياحية

 11.6 33 33 25 22.4 8.2 19.1 % ة إلى الصادراتالعائدات السياحي
  

 ألف سائح إلـى     515من   الداخلية   السياحةونمت  
وقد تحقق  %. 13 ألف وبمتوسط نمو سنوي      813

لـسياحة  ل يةلتـشجيع االبـرامج   هذا النمو نتيجة    
، مما ساعد على     عدد من المحافظات   فيالداخلية  

. تعويض نقص الطلب على السياحة من الخـارج       
 مـن جميـع     فندقاً 578 بلغ عدد الفنادق نحو      وقد

ـ  2005الدرجات في عام      فندق في   381 مقارنة ب
 26، وبالتالي ارتفع عدد األسرة مـن        2000عام  

 ألف سرير خـالل الفتـرة       33.6ألف سرير إلى    
 . نفسها

  
  

تطور السياحة الداخلية   2005-2000
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   ظاهرة اختطاف السياح19-5إطار 
تعد ظاهرة اختطاف السياح واحتجازهم من الجرائم 

لتعاليم الدين خالفة الدخيلة على المجتمع اليمني وم
وقد سجلت أول . اإلسالمي وكافة العادات والتقاليد

، 1991حادثة اختطاف للسياح األجانب في عام 
 ليبلغ عدد 2001-1993تكررت بعدها خالل الفترة 
 شخصاً، تم إطالقهم 195المختطفين بنهاية تلك الفترة 

جميعاً دون أذى باستثناء مقتل المجموعة التي اختطفت 
وشهدت االختطافات . ألغراض سياسية في أبين

، 2005 حتى نهاية 2002من عام  واضحاً انحساراً
تميزت الفترة بازدهار سياحي واضح واكبه جهود و

الستكمال االنتشار األمني، ومنح التسهيالت للسياح في 
 وواجهت الحكومة حاالت االختطاف .كافة األوجه

األخيرة بيد من حديد وبإصرار على قطع دابر هذه 
 يقف الظاهرة، إلى جانب االستعانة بالرأي العام الذي

 .كلية ضد هذه الظاهرة

  
 التحديات 

 النـشاط   أدت الحوادث المخلة بأمن السياح، وخاصة ظاهرة خطف السياح األجانب، إلـى تهمـيش             
السياحي وتشويه سمعة اليمن، فضالً عن نيلها من هيبة الدولة والتأثير سلباً على منـاخ االسـتثمار،                 
األمر الذي أضر بجهود دفع النمو االقتصادي وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقـر والحـد مـن                  

  . البطالة
  

مـوانئ وخـدمات    ورغم توفر قدر ال بأس به من خدمات البنية التحتية من مطارات وطـرق و              
الكهرباء والهاتف والمياه وغيرها، إال أنها مازالت غير كافية وال تتوفر في كثير مـن المنـاطق                 

  . واألماكن السياحية
  

وتتركز الخـدمات والتـسهيالت الـسياحية،       
المحدودة أساساً، في المدن الرئيسية بمـستوى       
متدن، وتندر في أماكن المنتج السياحي، مـع        

  . تخصصة في العمل السياحينقص الكوادر الم
  

ويعاني النشاط السياحي أيـضاً مـن قـصور         
التسويق والترويج نتيجة ضعف دور مجلـس       

 يعتبـر مـسئوالً عـن       يالترويج السياحي الذ  
الترويج والتسويق السياحي داخلياً وخارجيـاً،      

قاعدة معلومات متكاملـة    غياب  باإلضافة إلى   
 فـي   كمـا يحد غياب الخبرة المهنية    . للسياحة

ــة   ــات الحرفي ــرويج للمنتج ــسويق والت الت
والصناعات التقليدية من إمكانيـات انتـشارها    

 . والتوسع فيها وزيادة الدخل منها
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
وفير مناخ   ت  التركيز على    2025تتطلب تنمية السياحة وتحقيق غايات الرؤية اإلستراتيجية لليمن         

  . عمال غير المسئولة التي تخل بأمن وسالمة السياحكل األقضاء على الوسياحي آمن 
  

 مساهمته في  وتتطلع الخطة إلى الدفع بقطاع السياحة لتعزيز تنويع قاعدة االقتصاد الوطني وزيادة           
 للتخفيف من الفقر والحد من       عمل مباشرة وغير مباشرة    وفي خلق فرص   المحلي اإلجمالي الناتج  
  .البطالة

  

 األهداف
  . سنوياً% 12لسياحة الدولية الوافدة بمتوسط تحقيق نمو في ا . 1
  .  سنوياً% 19 ليال سياحية ونمو الليالي السياحية بمتوسط 8 زيادة متوسط إقامة السائح إلى  . 2
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 6.5في السنة لتعادل % 22 نمو العائدات السياحية بمتوسط  . 3
  .سنوياً% 12فنادق بحوالي التوسع في العرض السياحي من خالل زيادة غرف ال . 4
المساهمة في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بقطاع الـسياحة لكـال الجنـسين                . 5

  . سنوياً% 12بمتوسط 
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  مستقبل السياحة في اليمن  20-5 إطار
تتسم والتي  والثقافية للسياحة   والتاريخية  المقومات الطبيعية   يمتلك اليمن   

 وتمثل السياحة وسيلة تحويل هذه الموارد إلـى قيمـة           .لتنوعلغنى وا با
. دلنفـا اقتصادية مستدامة خالفاً للقطاعات التي تعتمد على موارد قابلة ل         

خـالل العقـد    االهتمام الكافي   لم تجد   السياحة  ويرى القطاع الخاص أن     
الـسياسات  الخطط وفي ترجم فتقار لرؤية إستراتيجية ت   الماضي نتيجة اال  

والبنية األساسية لالستثمارات السياحية وضـرورة      إلمكانيات  وضعف ا 
 كما يرى أن تنمية السياحة في اليمن تتطلـب أوالً         . وجود مناخات آمنة  

تعامل الحكومة بجدية مع مشكالت وتحديات السياحة، وثانيـاً أن تأخـذ            
السياحة مكانها المناسب ضمن التوجهات المؤسسية والتنموية والتمويلية        
للحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة كإحدى القطاعات الرئيـسية         
لتحريك النمو االقتصادي وجذب االستثمارات، خاصـة أن المؤشـرات          

 تراجع كميات إنتاج النفط والصادرات النفطيـة، ممـا يـستدعي            تظهر
  . االهتمام بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها السياحة

  

  .2005إصدار االتحاد اليمني للفنادق مايو-نشرة الفندقة: المصدر

   2010-2006  مؤشرات األنشطة السياحية خالل الفترة 9-5جدول 
%متوسط النمو  2010 2005 وحدة القياس المــؤشــــر

 12 540 336 لفأ  أعداد الواصلين من السياح
  8 6 ليلة سياحية متوسط الليالي السياحية
 19 4320 1836 ألف  إجمالي الليالي السياحية

 22 648 239 مليون دوالر إجمالي العائدات السياحية
  6.5 2.4 % العائدات السياحية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 11 1386 813 ألف إجمالي  السياحة الداخلية
 12 1018 578 عدد الفنادقعدد 

 12 25.6 14.5 ألف عدد الغرف
 22 92.3 33.6 ألف عدد األسرة

 12 11.5 6.6 ألف فرص عمل مباشرة في المنشآت السياحية
 12 23.1 13.1 ألف فرص عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة

 12 34.6 19.7 ألف  إجمالي فرص العمل
  

  السياسات واإلجراءات
تعزيز البناء المؤسسي واستكمال التشريعات والقوانين واللوائح والمتطلبات األخرى من خالل            .1

  :اآلتي
 . وإنزال المخططات العامةاحيةيإصدار قرار تحديد األراضي المخصصة لألغراض الس •
ــي   • ــاء التنظيم ــة البن مراجع

واإلداري والفنـــي لـــوزارة 
السياحة، في ضـوء التكامـل      

ـ    ا وبالهيئـة   والمهام المنوطة به
  .العامة للتنمية السياحية

هنية واألطر   الم المنظماتتشكيل   •
النقابية للمهن السياحية، وإنشاء    

لجان للتنشيط الـسياحي    /مجالس
 .على مستوى المحافظات

الــسياحية  رفــع كفــاءة اإلدارة •
وقدرات الهيئات والمؤسـسات    
ــة   ــة بالتنمي ــة المعني الحكومي
السياحية مـن خـالل تأهيـل       

عاملين في الـوزارة    وتدريب ال 
المنـشآت والمرافـق    والهيئة العامة للتنمية السياحية وكذلك العاملين من القطاع الخاص فـي            

 تالسياحية من فنادق ووكاالت سياحية، باإلضافة إلى كوادر الـشرطة الـسياحية والجـوازا             
ة للـسياح،   لضمان جودة الخدمة المقدم    واألمن في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية      
 .وتفعيل أنشطة الرقابة والتفتيش على الخدمات المقدمة

لبـي  ي بمـا    تها االستيعابية، وزيادة التحاق الفتيات فيهـا      تطوير المعاهد السياحية وزيادة طاق     •
 .وكيفاً، وتحديد العالقة المناسبة مع وزارة السياحة سوق العمل كماً احتياجات

فـي  ة  يلـسياح المناطق  الالزمة ل  والتجهيزاتالداعمة   تحتيةاستكمال وتطوير خدمات البنية ال     •
ضوء المخططات التي تعدها الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات             

 .العالقة
تسهيل حصول مشاريع القطاع الخاص على تمويل طويـل المـدى مـن خـالل الـصناديق        •

 .والمنظمات المالية اإلقليمية والدولية
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تـوفير  ه وخاصة في المدن الرئيـسية، و      انتشارانون تنظيم حيازة األسلحة والحد من       تعديل ق  •
 .ة، وتعزيز دور الشرطة السياحية غير منظوريةأمنحماية 

  :توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع السياحية من خالل اآلتي .2
هرجانات الفنية والمنتجعـات    كالموتطوير أنماط وخدمات سياحية جديدة       تنويع المنتج السياحي   •

البحرية والرياضة المائية والغوص والمحميات الطبيعية وأماكن االستشفاء والعالج الطبيعـي           
  .، وتطبيق معايير الجودة لضمان تميزهاوغيرها

مثل بناء الفنادق والقرى والمنتجعـات      المنشآت والمرافق السياحية المتكاملة      الصناعات و  إقامة •
ات المسافرين على الطرق الطويلة ومستلزمات اإلسعاف الطـارئ علـى           السياحية واستراح 
 .الشواطئ وغيرها

 . إنشاء وتطوير الوكاالت المتخصصة في تنظيم البرامج السياحية •
ة لتمويل مشروعات سياحية     المحلي اتللمجتمعتشجيع السياحة الريفية وتقديم تسهيالت ائتمانية        •

 .صغيرة
ثمار السياحي واستخدام مدخالت محلية كلما أمكن دون التأثير         زيادة المكون الوطني في االست     •

 .على الجودة
  

تعزيز أنشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في األسواق الرئيسية المصدرة للسياح             .3
  : من خالل اآلتي

وضع سياسة تسويقية للمنتج السياحي الوطني وإنشاء تنظيمات تتولى تسويق البرامج السياحية             •
 . م التعاقدات في جميع األسواق العالميةوإبرا

تسويق المشاريع االستثمارية السياحية عبر المشاركة في المعارض الـسياحية المتخصـصة،             •
 .وإقامة الندوات والمؤتمرات مع االستعانة ببيوت الخبرة الدولية

ملـصقات، مطويـات، أفـالم،      (دعائية للمنـتج الـسياحي      مواد  وإعداد  حمالت ترويج   تنفيذ   •
بعدة لغات وتوزيعها في المطارات والموانئ والمنافذ البرية ومكاتب الطيـران         ) الخ...رائط،خ

 .في الداخل والخارج، باإلضافة إلى إتاحتها على شبكة اإلنترنت
تكثيف برامج التوعية السياحية في وسائل اإلعالم ومن خالل عبر مجتمعي وعي سياحي إيجاد  •

 .ط الطالب في مراحل التعليم المختلفةمنظمات المجتمع المدني وبين أوسا
  :توفير البيانات والمعلومات السياحية من خالل .4

إجراء وإمكانياتها وفرص تطويرها وأسواقها الخارجية، واحة يالسعن دعم البحوث والدراسات  •
  .دلبالفي الموارد والمقومات السياحية لالمسوح الميدانية 

حصاءات السياحية من الجهات المختصة وتوفيرها      وضع وسائل مناسبة النسياب البيانات واإل      •
 .بشكل فصلي

  

  :الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والبيئي، من خالل اآلتي .5
صيانة اآلثار والموروث التاريخي من قـالع وحـصون وقـصور       تأهيل المناطق التاريخية و    •

ـ      ومعابد وتهيئة مرافقها وخدماتها    ز وبيـوت المـأثور     ، وتشجيع الجهود الخاصة إلقامة مراك
  .الشعبي ومعارض الفنون التشكيلية وغيرها

تشجيع االستثمار في الصناعات الحرفية والمشغوالت التقليدية وإيجاد كيان تنظيمي لتطويرها            •
من خالل األدوات والوسائل الموفرة للجهد والوقت، مع إرشاد المنتجين والحرفيين إلى تحسين             

 .فية لتالئم أذواق الزبائن وخاصة السياحصناعة وتزيين بعض المنتجات الحر
نشر الوعي حول أهمية األنظمة المعمارية التقليدية والصناعات الحرفيـة وأسـاليب الحيـاة               •

 .المتوارثة
 واعتماد الجوانب البيئية في تنفيذ وتشغيل        على البيئة السياحية   الالزمة للحفاظ وضع السياسات    •

 .  بيعيةالمشاريع السياحية وإنشاء المحميات الط
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  الفصل السادس طاعات البنية التحتية

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
  

  قطاعات البنية التحتية
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  مقدمة 
  

، رافقها تحسن ملمـوس فـي       2005-2000حققت قطاعات البنية التحتية تقدماً ملحوظاً خالل الفترة         
ورغم ذلك، فإن خدمات البنية التحتية ال تزال تعاني من التحيز لـصالح المنـاطق     . الخدمات المقدمة 
 2004وقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام . ساب الريفالحضرية على ح

تفاوتاً كبيراً في تغطية الخدمات األساسية بين الريف والحضر وكذلك بين المحافظات، حيث بلغـت               
% 36.8،  %60.3تغطية الشبكة الحكومية لخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في الحـضر            

  .في الريف على التوالي% 22.9، و%0.7، %7.4التوالي، مقارنة بـعلى % 81.8و
  

  التوزيع النسبي للمباني حسب اتصالها بالخدمة: 1-6جدول 
   توفر الخدمات الحكومية في المباني 

  الحالة  الخدمات المتوفرة
  التغطية من الشبكة العامة 

%  

  التغطية اإلجمالية للمباني  
  )العامة واألهلية والخاصة(

%  
  73.7  60.3  حضر
  المياه اآلمنة  27.9  7.4  ريف
  38.7  19.9  إجمالي
  82.8  36.8  حضر
  الصرف الصحي  25.7  0.7  ريف
  39.2  9.2  إجمالي
  87.6  81.8  حضر
  الكهرباء  31.1  22.9  ريف
  44.5  36.8  إجمالي

  )2004النتائج األولية للتعداد السكاني (
  

 المذكورة عبر شبكات أهلية وخاصة إلى جانب الشبكة الحكوميـة،           وتبين النتائج أيضاً تقديم الخدمات    
والذي يظهر بشكل أكبر في الريف ليعكس الحاجة الماسة إلى زيادة االستثمارات العامة في قطاعات               
البنية التحتية وكذلك إفساح المجال للقطاع الخاص واألهلي للتوسع في تقديم خدمات البنيـة التحتيـة                

  .وخاصة الكهرباء
  

ويعكس الوضع الراهن تدني مستويات وسوء توزيع خدمات البنية التحتية المشتملة علـى المـوارد               
المائية وإمدادات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والكهرباء، والطرق والنقل، واالتصاالت والبريد،           

  .والتخطيط الحضري، وأراضي وعقارات الدولة
  

، يتمثل األول بأهمية معالجة قصور وترهل خـدمات البنيـة           ويبرز أمام اليمن تحدياً ذو ثالثة أوجه      
التحتية القائمة، ويتعلق الثاني بسد االحتياجات الناجمة عن النمو السكاني، ويتمحور الثالث واألخيـر              
حول إيجاد البنية التحتية والقاعدة االستثمارية المالئمتين إلطالق العنان للقطـاع الخـاص المحلـي               

  . دة عجلة التنمية والدفع بهاواألجنبي لتولي قيا
  

ويتطلب مواجهة هذا التحدي ذو األوجه المتعددة والمتداخلة، تكثيف االستثمار الحكومي خالل سنوات             
خطة التنمية الثالثة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية ذات أولوية في المياه والكهرباء والطـرق والـصرف               

أرباع السكان والسواد األعظم من الفقراء، مع       الصحي خاصة في الريف باعتباره يضم حوالي ثالثة         
تالزم االستثمارات الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي وفتح المجال لـه فـي               
السنوات الراهنة والمقبلة لتكثيف استثماراته في تلك البنى من خالل برامج الخصخصة أو االستثمار              

وغير ذلك من األنظمة، وبخاصة في      ) B.O.T(شغيل والتحويل   المباشر أو من خالل نظام البناء والت      
قطاعات الكهرباء والطرق السريعة والنقل الجوي والنقل البحري والموانئ واالتصاالت والمعلوماتية           

  .والبريد
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   إدارة المياه والبيئة-1
الجتهـا إال   تمثل قضايا المياه والبيئة أهم وأصعب التحديات التنموية التـي لـم يعـد باإلمكـان مع                

من خالل إدارة متكاملة بعد أن كانت الجهود المبذولة فـي هـذين القطـاعين مـشتتة مـع وزارة                    
الزراعة تارة ومع وزارة الكهرباء تارة أخرى، ناهيك عـن تعـدد الهيئـات والمؤسـسات العامـة                  

وضـمن هـذا اإلطـار، تـضمن برنـامج          . التي كانت تعنى بهما دون وجود جهة إشرافية منسقة        
، إنـشاء وزارة مـستقلة للميـاه والبيئـة تعنـى بـاإلدارة المتكاملـة لهـذين                  2003ومة عام   الحك

القطاعين وما يتفـرع عنهمـا، وتنـسيق الجهـود بـين المجـالس والهيئـات والمؤسـسات ذات                   
  .العالقة وعلى المستويين المركزي والمحلي

  

  الموارد المائية1. 1
ة خاصـة فـي أولويـات خطـط التنميـة االقتـصادية             تكتسب إدارة الموارد المائية في اليمن أهمي      

ويتـضافر فـي نـشوء العجـز المـائي          . واالجتماعية والتخفيف من الفقر نظراً لندرتها النـسبية       
ويتطلـب هـذا األمـر      . ازدياد الطلب على المياه والحفر العشوائي لآلبـار وسـوء إدارة الميـاه            

االحتياجـات المتزايـدة لالسـتخدام      تكثيف الجهود لتحقيق التـوازن بـين المـوارد المحـدودة و           
المنزلي وللقطاعات الزراعية والصناعية، مع مراعاة ضرورة اسـتدامة هـذه المـوارد لألجيـال               

  .القادمة
  

وتعد األمطار المصدر الرئيسي . ويعد اليمن من المناطق الواقعة في نطاق المناخ الجاف وشبه الجاف
 فـي   ةسـن / ملـم  250 - 50ت هطول األمطار بين     معدالللمياه وتتفاوت من عام آلخر، إذ تتراوح        

  . الجبلية في المرتفعات ةسن/ملم 800-400 والمناطق الشرقية والساحلية
  

مليـون   1500 منهـا    ،3مليـون م   2500 يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سـنوياً بحـوالي        و
ـ       و.  ميـاه سـطحية    3 مليـون م   1000 و  مياه جوفية  3م  3400واليتقـدر الميـاه المـستخدمة بح

وتقـدر  . الجوفيـة الميـاه   تـسحب مـن      3مليـون م   900 تبلـغ مما يدل على فجـوة      ،  ³م مليون
 68، واالسـتخدامات الـصناعية بحـوالي        %)7 (³ مليـون م   238االستخدامات المنزلية بحـوالي     

يـستهلك القـات     %)91 (³ مليـون م   3,094، واالستخدامات الزراعيـة بحـوالي       %)2 (³مليون م 
، مقارنـة بحـوالي      فـي العـام    ³م150نـصيب الفـرد الواحـد       ال يتجـاوز     و . منها %30حوالي  
  . كمتوسط عالمي³م2,500  كمتوسط لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و³م 1000

  

  التحديــات 
.  التحديات تتعلق باستنزاف الموارد المائية وبإدارتها      يعكس الوضع الحالي للموارد المائية جملة من        

ة الموارد المائية والنقص الواضح في أعداد السدود والحـواجز المائيـة، يـزداد              فباإلضافة إلى شح  
التنافس بين استخداماتها المتعددة، نتيجة تنامي احتياجات السكان ونمو األنشطة االقتصادية المختلفة،            

رات فضالً عن زيادة المخاطر الناتجة عن  التلوث والتدهور النوعي والسيول واتساع رقعة وامتداد فت  
ومن جانب آخر، تتمثل الصعوبات المؤسسية في تعدد الجهات المعنية بالموارد المائية، وفي             . الجفاف

ضعف المنظومة اإلدارية والتشريعية المتعلقة بحماية وإدارة الموارد المائية، وفـي غيـاب أوجـه               
دور القطاع الخـاص    التعاون والتنسيق  بين مختلف األطراف المعنية بإدارة المياه، وكذلك محدودية            

  .والمجتمع المدني والمشاركة الشعبية
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
تشكل شحة الموارد المائية قيداً رئيسياً على النمو والتنمية، وتهديـداً خطيـراً السـتمرار وسـالمة                 

تجاهات اإلستراتيجية البعيدة المدى للموارد المائية، حيث       باالثالثة  التنمية  خطة  لذلك، تهتدي   . المجتمع
تسعى إلى تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التشريعات وتحسين كفاءة حـصاد ميـاه               

  . األمطار، فضالً عن التأكيد على الحقوق المتساوية للناس في هذا المورد
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  األهداف
 مـن إجمـالي     %4 واالستخدامات الصناعية إلى     %15ى  زيادة نصيب االستخدامات المنزلية إل     .1

  . الموارد المائية
 . وتحقيق أعلى درجات االستدامة في االستخدام،%25بمعدل تقليل نسبة االستنزاف  .2
 %. 5تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي  .3
  

  
  السياسات واإلجراءات

تطوير القـوانين   ، و سات التابعة لها  تعزيز البناء المؤسسي لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤس        •
 .  بها، وتوزيع المهام بينها بما يكفل التكامل وتحقيق األهدافواللوائح المتعلقة

 .تطوير إدارة الموارد المائية وإدخال اإلدارة الحديثة والمتكاملة •
 تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه واللوائح واإلجراءات األخـرى بهـدف صـون              •

 . الموارد المائية
 تخصيص المياه للقطاعات المختلفة، وتغييـر أنمـاط         نات الموارد المائية وتحسي   استخدامترشيد   •

 التكاليف، والحفاظ عليها من التلوث والهدر واالستنزاف، وتحديد أولويات          داالنتفاع منها واستردا  
االستثمار، فضالً عـن  تنميتهـا وتـوفير         

  .  يكفل استدامتهامصادر جديدة لإلمدادات بما
التوسع في إنشاء السدود والحواجز والقنوات       •

 .وتطوير محطات الرصد المائي
تعزيز التكامل بين سياسات المياه والسياسة       •

العامة للتنمية المستدامة وتخفيـف الفقـر،       
وتأكيد التنسيق بين كافة القطاعات وعلى كل       

 . المستويات
ه  الميـا   وتحليـة  حصاد المياه تشجيع تقنيات    •

معالجة ميـاه   ومياه البحر و  الجوفية المالحة   
  .الجوفيةوتغذية المياه ري  في الواستخدامهاالصرف الصحي 

إجراءات حماية المياه الجوفية مـن      وتنفيذ   ،تقييم الطلب على المياه   األحواض المائية و   رفع كفاءة  •
 .االستنزاف

 هااختيار إدارة المشاريع وتـشغيل    في  و المائية   في إدارة األحواض   المحليةالمجتمعات  دور  تعزيز   •
 . مراقبة استخدام المياه وحماية الموارد المائيةفيو
وضع تعريف واضح ألسس ومعايير استخدام المياه، والتمييز الواضح بين إدارة الموارد المائيـة               •

وبين خدمات توفير المياه، وتوجيه االستخدامات نحو القطاعات االقتصادية ذات المردود العـالي             
 . ما يحقق أقصى عائد لكل وحدة مياه مستخدمةوب

 الريـف  معينة، وجعلها قابلة للتداول التجاري والنقل بين  تحديد حقوق المياه وربطها باستخدامات       •
 .إعداد مشروع نظام حقوق المياهوالحضر، و

مسئولية كل جهة فيما يتعلق بنوعية المياه وصالحيتها لالسـتخدامات          تجاه  بلورة سياسة واضحة     •
 .لمختلفةا
بما فـي   الالزمة  اإلجراءات التنظيمية   واستخدام األدوات و  مراجعة السياسات التجارية والزراعية      •

وضع التعرفة السترجاع التكلفة في مياه الري وتوزيع المياه في الحضر، مع مراعاة ظروف ذلك 
 .الفقراء

ن صندوق تشجيع   كبر م أ مخصصات   تخصيص الموارد المالية الالزمة لتحقيق األهداف وتوجيه       •
  .اإلنتاج الزراعي والسمكي إلدارة المياه وبرامج رفع الوعي العام وكفاءة استخدام المياه

   استنزاف المياه الجوفية1-6إطار 
ياه الجوفية من أهـم عوامـل اسـتنزاف         يعد الضخ الجائر للم   

عاني معظم األحواض من السحب بمعدل      تالموارد المائية، حيث    
اليمن  في   توسط االستنزاف ويصل م .  مستوى التغذية  أعلى من 

في بعض  ، في حين يبلغ     من التجديد السنوي  % 138إلى حوالي   
  ويقدر عدد اآلبار في الـبالد      %.400-250األحواض الحرجة   

ويبلـغ  .  منصة حفر  200ألف بئر خاص وحوالي      45بحوالي  
 6األحواض بحوالي    منسوب المياه في معظم      انخفاضمتوسط  

توقع نضوب معظم األحواض خـالل      ، وبالتالي ي  في السنة متر  
 الـضخ بـنفس     اسـتمر  سـنة إذا     50 – 15فترة تتراوح بين    

ويستدعي هذا الوضع الحرج اتخاذ إجراءات       . الحالية المعدالت
 .إستراتيجية نادرة تتعامل مع المياه كسلعة عاجلة وخطط
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  لمياه والصرف الصحي إمدادات ا2. 1
  

إمدادات المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي من الخدمات   توفير خدماتعتبري
  . ة البشرية وجهود التخفيف من الفقراالجتماعية األساسية  التي تعزز مستوى  التنمي

  

 في 3ممليون  98وقد ارتفع إنتاج المياه في الحضر من 
، بمتوسط 2005 في عام 3م مليون 130 إلى 2000عام 
 66، بينما ارتفعت كمية المياه المستهلكة من %5.8نمو 

فقط % 3.9توسط نمو م ب3م مليون 88 إلى 3ممليون 
سط نمو استهالك المياه في خالل الفترة نفسها، ويقدر متو

في السنة خالل الفترة نفسها، حيث % 4.7الريف بحوالي 
  . 3 مليون م112.5 إلى 3 مليون م89.3زاد من 

  

ويعاني اليمن من نقص حاد في خدمات وشبكات الصرف 
الصحي، بما ينعكس سلباً على األوضاع الصحية والبيئية 

التغطية ، بلغت نسبة 2004ففي عام . الفردية والعامة
% 30عبر الشبكات األهلية والخاصة والفردية نحو 

 219 مليون منتفع من خالل 1.8، أي %9.2وبلغت عبر المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي 
وتتركز خدمات تلك المؤسسات في المدن الرئيسية وبدرجة أقل في عدد محدود من . ألف مشترك

ن المحافظات والمديريات مثل تريم وشبام ومناخه عواصم المحافظات، وتنعدم كليةً في عدد م
والقاعدة وزبيد والمخا وبيت الفقيه والمنصورة وباجل وخمر وصعده والغيضة وعتق وحريب 

  . والضالع
  

  التحديات
ويأتي في . يواجه التوسع في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي عدد من القيود والصعوبات

ية أساساً في الريف، مصحوبة بنمو الطلب الناجم عن النمو السكاني مقدمة ذلك نسبة التغطية المتدن
والهجرة الداخلية المرتفعتين ومحدودية الموارد المائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة اإلمدادات نتيجة تشتت 

عدد وسيع خدمات المياه اآلمنة وتطويرها واجه توي. التجمعات السكانية في المناطق الريفية والنائية
لمياه لالمصدر الرئيسي  التي تشكل المياه الجوفيةتراجع منسوب التي من أهمها صعوبات لمن ا
خاصة إلى المناطق الجبلية، فضالً عن ارتفاع فاقد المياه كلفة تحلية وإيصال المياه وارتفاع ت اآلمنة،

  .لتشغيل في الشبكة العامة نتيجة تقادمها وضعف الصيانة وا%32تبلغ كبيرة مستويات إلى 
  

  الغايات واألهداف والسياسات
ات المياه اآلمنة والصرف الصحي المناسبة للوفاء باحتياجات خدمإلى توفير الثالثة التنمية خطة تسعى 

ئية على السكان في كافة المناطق، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية من الجوانب الصحية والبي
  .وجه التحديد

    

  األهداف
فـي الريـف    % 47ومن السكان في الحضر     % 71إلى حوالي   اآلمنة  رفع تغطية إمدادات المياه      .1

عام في الحضر والريف على التوالي بحلول       % 37و% 52تغطية الصرف الصحي إلى حوالي      و
2010 .  

  %.15إلى   فاقد المياه في الشبكاتخفض .2
 عام 3 ألف م100م إلى 2005 يومياً عام 3 ألف م50لمعالجة من مضاعفة مياه الصرف الصحي ا .3

2010 . 

 الشرب في المناطق    هميا  توفير  2-6إطار  
  الريفية

إمدادات للحصول على    تعتمد األسر الريفية    
% 50على المياه الجوفية بنسبة     اآلمنة  المياه  

مكشوفة وغير  الالباقي على المياه السطحية     و
وتضطر غالبية األسر الفقيرة إلى     . معالجةال
دار الوقت والجهد في الذهاب إلى مصادر       إه

تكون ملوثة وإحضارها بوسائل غير     قد  مياه  
ومـع إن   . غير صـحية  يجعلها   مما   ،مأمونة
األمطار يساعد في التخفيف من عبء      هطول  

حجز إمكانية  الذهاب إلى مصدر المياه نتيجة      
سدود قريبـة    وات أ المياه في برك أو كرفان    

ق أيـضاً   طـر إال أن لهـذه ال    ،  من المسكن 
 .مخاطرها على صحة السكان
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  إشراك المجتمعات المحلية الالمركزية و3-6إطار 
يعتبر ارتفاع تكاليف توصيل المياه المأمونة إلى المنـاطق         
الريفية أحد تحديات التنمية الرئيسية، والذي يمكن أن يـتم          
التعامل معه من خالل إنشاء هيئات محلية علـى مـستوى           

الخدمة وفق ظروف المنطقـة، مـع       المحافظة تتولى تقديم    
استمرار دعم اإلدارة وبيان مستويات الدعم للمؤسسات التي        

كذلك، فإن نقل مرافق إمدادات المياه محدودة       . تتطلب ذلك 
النطاق إلى جماعات المستهلكين المحلية والقرويـة تحقـق       
فوائد جمة ترتبط بفعالية التشغيل والصيانة وتقليل األعبـاء         

وقد حظيت تجربة التعاونيات األهليـة      . لةعلى خزانة الدو  
شرط بتقدير  القطاع الخاص   وكذلك  في إدارة شبكات المياه     

يمكـن أن تكـون      و .أن يتم تـصميمها بطريقـة سـليمة       
مشروعات المياه والـصرف الـصحي البنيـة األساسـية          
االجتماعية التي يمكن أدارتها من قبـل المـستفيدين فـي           

 . من المؤسسات الحكوميةالمناطق الريفية دون أدنى تدخل

  السياسات واإلجراءات 
  لمناطق الحضريةفي ا -أ
مراجعة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته وتطوير إدارتـه، وإزالـة التـداخل                •

وع التابعة للمؤسسة   تحويل الفر  من خالل    تطبيق الالمركزية في  توسع  واالزدواجية المؤسسية، وال  
 ، على مستوى كـل محافظـة       وإدارياً العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات مستقلة مالياً       

فـي  الوزارة والمؤسسة العامـة     تركيز دور   و ،والفصل بين الوظائف التنظيمية والتنفيذية للقطاع     
 . الالزموتقديم الدعماألداء ومراقبة القطاع السياسات وتنظيم وضع 

 .وتطوير القدرات والمهارات التخطيطية والفنية واإلداريةتنمية  •
ترشيد استخدام المياه، وضمان االستدامة المالية من خالل تقديم الخدمة وفق مبدأ استرداد التكلفة               •

  .مع مراعاة العدالة االجتماعية
 . إنشاء وتشغيل نظم المراقبة النوعية ومواصفات الجودة ووضع آلية لتنفيذ برامجها •
ــش • ــاص  ت ــاع الخ ــشاركة القط جيع م

والجمعيات التعاونية في مشاريع إمدادات     
المياه وتنظيم تشغيلها وإدارتها بالتعـاون      
ــة أو   ــسة العام ــع المؤس ــسيق م والتن
المؤسسات المحلية، وتعزيـز مـشاركة      
المجتمعات المحلية والمجالس المحلية في     

 .اإلشراف
للصرف الصحي  محددة  إعداد إستراتيجية    •

ث الموارد  يالبيئة وتحد من تلو   تحافظ على   
  .والمياه بشكل خاصعموماً الطبيعية 

استكمال المشروعات جارية التنفيذ وبناء      •
محطات معالجة مياه الصرف الصحي في      

 .والثانويةالمدن الرئيسية 
 
   ةريفيلمناطق الا في -ب
طـوير  تو الريـف    لهيئة العامة لمشاريع مياه   وإعادة هيكلة ا  استكمال البناء المؤسسي والتشريعي      •

يد جهة تختص بتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق         دتح، و تنفيذ المشروعات قدرتها على   
 .الريفية

التنسيق والتكامل فـي التخطـيط      وتحقيق    في الريف،  وضع إستراتيجية للمياه والصرف الصحي     •
 .مجالهذا الوالتنفيذ بين مختلف الجهات في الريف التي تعمل في 

  .نوعيةالحسين ات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وتمخدتوسيع نطاق  •
، لتحديد أولويات االستثمار  اقتصادية  تطبيق معايير   للوفاء باحتياجات السكان و   تحسين االستهداف    •

 .أساسي وخاصة النساء بشكل الفقراء واستهداف مناطق المحرومةلمراعاة امع 
ضـمان المـشاركة    و  وتمويلهـا،  ي تنفيذ المشاريع  فالمجتمعات المحلية   القطاع الخاص و  شجيع  ت •

لـضمان  قدراتهم  المبكرة للمستفيدين في تخطيط وتصميم المشروعات وتشغيلها وصيانتها وبناء          
 .استدامتها

 الجوانب البيئيـة المتعلقـة      ومراعاة ، وتحسين الكفاءة الكلية للمياه    ،لمياه وحمايتها امين مصادر   أت •
 . بها

كلفة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في الريف بما في تخفضة النتشجيع استخدام تقنيات م •
  . األدنى الفاقد إلى الحد ص وتقلي،ذلك تطوير األساليب التقليدية والمبتكرة محلياً

 في   في المشروعات عبر جعل الصرف الصحي إلزامياً        البيئي دمج الصرف الصحي واإلصحاح    •
 تستهدف بـشكل    وأنالمشروعات  تلك   من    الصحية جزء   تكون التوعية  وأن ،المشاريع المستقبلية 

  .أساسي النساء
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   البيئة3. 1
أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدها الـيمن خـالل العقـود القليلـة الماضـية إلـى                  
تزايد الطلب على المـوارد الطبيعيـة واسـتنزاف مخزونهـا وإلـى تـدهور كافـة المؤشـرات                   

وتكتسب البيئة اهتماماً محلياً ودوليـاً الرتباطهـا بقـضايا التنميـة            . ة أنواعها واألنظمة البيئية بكاف  
ويعـد تحقيـق    . المستدامة والصحة العامة ومستقبل المصادر الحيوية الالزمـة لمعيـشة اإلنـسان           

االستدامة البيئية أحد األهداف التنموية األلفيـة مـع مـا          
 تتطلبه من مكافحة التدهور والتلـوث البيئـي وتطـوير         

وقــد . اإلدارة وترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة
تجــسد االهتمــام بــشئون البيئــة وحمايــة مواردهــا 
الطبيعية محلياً بإنـشاء مجلـس حمايـة البيئـة عـام            

وارتقى العمل البيئي بـصدور قـانون حمايـة         . 1990
، وإنـشاء المركـز الـوطني       1995 لعام   26البيئة رقم   

الهيئـة العامـة    لبحوث المـوارد الطبيعيـة المتجـددة ب       
، وإنـشاء   1997للبحوث واإلرشـاد الزراعـي عـام        

وأعقــب ذلــك . 2000وزارة الــسياحة والبيئــة عــام 
إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة كجهـة تنفيذيـة معنيـة       
بقضايا البيئة، ومن ثـم إنـشاء وزارة الميـاه والبيئـة            

ــام  ــتورية  2003ع ــديالت الدس ــن التع ــك ع ، ناهي
  . لبيئةالمتتالية لحماية ا

  

  التحديــات
على الرغم من التطور المؤسسي والتشريعي للعمل البيئي في اليمن، ال زالت المعـايير والمقـاييس                
والمواصفات وأعمال الرصد والمتابعة للتشريعات غير متكافئة مع حجم وأشـكال التحـديات التـي               

يك عن الكوارث الطبيعية والبيئية     يواجهها النظام البيئي في شتى أرجاء اليمن، براً وجواً وبحراً، ناه          
  : وتعاني إدارة البيئة العديد من المعوقات والصعوبات، أهمها. التي تحدث من حين آلخر

 . قصور آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالقضايا البيئية •
يذيـة   إلى اللـوائح التنف    ها من ر والتشريعات البيئية، وافتقار الكثي     القوانين تداخل وازدواجية بعض   •

  . القوانين واللوائحإنفاذوضعف 
 .انخفاض الوعي البيئي، وتدني االلتزام باإلصحاح البيئي •
، ونقص الموارد الالزمة لتنفيذ الـسياسات والخطـط والبـرامج           ضعف قاعدة المعلومات البيئية    •

 .البيئية
  

  :حو التاليعلى الن حدتهاودرجة خطورتها واجه اليمن مشكالت بيئية حادة يمكن تصنيفها حسب وي
والتي تتمثل إجماالً في شحة الموارد المائية، وعدم ترشيد استخدامها وتلويـث             :ئيةاوارد الم الم .1

بعض مصادرها، وتدهور نوعيتها، وتوجيه موارد المياه في أنشطة ذات عائد متدن، والحقـوق              
الذي  واالستنزافباإلضافة إلى الحفر العشوائي لآلبار ، المطلقة للمياه الجوفية في أراضي المالك     

   .من التجديد السنوي% 138 ييقدر بحوال
تعتبر من أهم المشاكل التي تهدد استقرار النظم البيئية وبالتـالي   والتي  : والتصحر موارد األرض  .2

طبيعية مثل الجفـاف     وترجع أسباب هذا التدهور إلى العديد من العوامل منها        . استقرار اإلنسان 
سي، وأخرى ناجمة عن التدخالت البشرية كالزحف العمراني        وكوارث السيول والوضع التضاري   

التـي  والتصحر  وتتفاقم ظاهرة   . على األراضي الزراعية وشق الطرق وتراكم المخلفات وخالفه       
 .  سنوياًهامن% 5 -3وتقضي على ي الزراعية ضامن األر% 97 يحوالتهدد 

  
  
  

   أنواع تدهور األراضي والتصحر 4-6إطار 
  

أن تشير دراسة حديثة لتقييم تدهور األراضي اليمنية        
مساحة األراضي المتدهورة بفعل اإلنحرافات المائية      

 مليـون هكتـار، واألراضـي       5,1تقدر بحـوالي    
 ألـف   578المتدهورة بفعل التعرية الريحية حوالي      

) متملحـة (ضي المتدهورة كيميائيـاً     هكتار، واألرا 
كما تـم احتـساب أنمـاط       .  ألف هكتار  40حوالي  

األراضي المختلفة، حيث وجد أن مساحة أراضـي        
 مليــون هكتــار، 5,8الكثبــات الرمليــة حــوالي 
ــصحراوية  ــار، 4,9واألراضــي ال ــون هكت  ملي

 مليون هكتار، وأراضي    28,2واألراضي الصخرية   
كتـار، واألراضـي     ألف ه  662المدرجات الجبلية   

 272) أراضي الغابات واألحـراش   (الثابتة طبيعياً   
 .  ألف هكتار48ألف هكتار، واألراضي الرطبة 

Deleted :الفصل السادس-الجزءالثاني - 

¶2006البنية التحتية سبتمبر 

mderhemالحفظ األخير بقلم 



  103

Formatted: Position:
Horizontal: Center, Relative to:
Margin

خالل الفترة  % 1سنوي  توسط  بات بم تقلص الغا تشير الدراسات إلى     إذ   :التنوع الحيوي  و الغابات .3
ين وكـذلك التوسـع     نتيجة الجفاف واألنشطة الزراعية والرعي والتحطيب الجائر       1990-2000

حطب للوقود، مما يـؤدي     من السكان مازالوا يستخدمون ال    % 60أن  البيانات  تظهر  و. الحضري
ذلك وجود حـوالي    تبين الدراسات ك  و. خطير خلق وضع بيئي  والغطاء النباتي   إلى القضاء على    

، فـضالً عـن     اً نوعاً طبيعي  2,559 عائلة، منها    173 جنساً و  106 نوعاً نباتياً تنتمي إلى      2,810
التنـوع   واضح في    انحسار التدهور السريع في البيئة إلى       ىوقد أد . العديد من الحيوانات البرية   

  . عامشكل تهديداً للحياة البرية بشكلي مما الحيوي بشقيه النباتي والحيواني،
المدن الساحلية وردم السواحل والـصرف     في   التوسع العمراني    بسبب :البيئة البحرية والساحلية   .4

، واالصطياد الجائر المعيق لنمو وتكاثر األسماك وتعـريض الـشعاب           الصحي ومخلفات السفن  
 .المرجانية واألحياء البحرية ألخطار التدمير

 نتيجـة  خدمات الـصرف الـصحي   قصور   من   تعانيوالتي   : البيئي حالحضرية واإلصحا البيئة   .5
الصلبة المخلفات فقط من % 70جمع وتصريف كذلك  و،من المساكن الحضريةفقط % 44 ةتغطي
  . تجمعات السكانيةالتخلص منها في مناطق ال تبعد كثيراً عن التم غالباً ما يالتي و

 الكهربـاء ووسـائل      ومحطات توليد   والمعامل المصانعمن   انبعاث الغازات  نتيجة :الهواءتلوث   .6
 . المخلفات في المدنقرحالنقل و

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
تستهدف إستراتيجية حماية البيئة إلى تحقيق التوازن الالزم بين السكان والموارد الطبيعية في ظـل               
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، والحفاظ على المـوارد الطبيعيـة والمـوروث             

 .لتاريخي والثقافي والحضاري وتوفيرها لألجيال القادمةا
  

 األهداف
حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على سالمتها وتوازنهـا وصـيانة أنظمتهـا الطبيعيـة                •

 .واستغاللها على نحو أمثل يكفل تلبية احتياجات األجيـال الحالية والمستقبلية
اركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسساته فـي        تعزيز الوعي والتعليم البيئي وتشجيع مش      •

 . تنفيذ أنشطة العمل البيئي
  

  السياسات واإلجراءات
يحكم مكافحة التلوث البيئي والحفاظ على البيئة جملة من القيم األخالقيـة والـسلوكيات الحـضارية                

ويتطلب نشر هذه القـيم وتأصـيلها فـي     . والجمالية
لبيئي لدى المواطنين   المجتمع، التركيز على الوعي ا    

والهيئات والمؤسسات العامة والخاصـة، وتفـاعلهم       
المسئول مع جهود الحماية والوقاية والحفـاظ علـى         

 : ويتأتى ذلك من خالل. الموروث البيئي
تنمية القـدرات الفنيـة      و تطوير اإلدارة البيئية   •

المتابعـة  التخطيط و في جوانب   لمؤسسات البيئة   
 مـستوى الـسلطة     البيئي علـى  األثـر  وتقييم  

بنــاء نظــام حــديث و ،المحليــةوالمركزيــة 
  .للمعلومات البيئية

تطوير األطر القانونيـة والتـشريعية      استكمال و  •
 وإعـالن   اإلجرائية المتعلقة بحمايـة البيئـة     و

رفع كفاءة  والمحميات الطبيعية البرية والبحرية،     
ــوارد  ــا إدارة الم ــة ومواءمته ــاً الطبيعي وفق

 .ات الجديدةتطورلل

    تقييم األثر البيئي5-6إطار 
رصد وتقيـيم المـشاريع     في  تقييم األثر البيئي    يتركز  

 خـشية أن  ،  التنموية والصناعية أو الحيوية األخـرى     
األنظمـة البيئيـة    واختالل  تتحول إلى مصادر تلويث     

 والغطـاء النبـاتي      كالماء والهواء والتربة   هااستنزافو
  إلـى   الحاجة تصبح ماسة   نإفلذلك،   .والتنوع الحيوي 

  : تبني اآلتي
التـأثيرات  وتحديـد   تقييم األثر البيئي للمشروعات      •

المنظمـة  اآلليات والتـشريعات    ووضع   ة،المحتمل
  .لذلك

 راء عملية تنفيذها وإج مراجعة المشاريع التي سبق      •
ء،  الكهربـا   توليد محطات ل  وخاصة "التدقيق البيئي "

محطات معالجة مياه الصرف الـصحي، مـصانع        
اإلسمنت، الكسارات، مقالع ومناشـير األحجـار،       
معامل الطـوب واليـاجور، الرخـام، مـصافي         
البترول،المستشفيات والعيادات، مصانع األصـباغ     

ـ       دابغ والطالء، البطاريات، البالستيك، األدويـة، م
الجلود، السمن والصابون، األغذية والدهون ومواد      
التنظيف، الورق، معامل التـصوير الفوتـوغرافي       
والخرائط، مكبـات القمامـة، محطـات الوقـود         

  .والزيوت والقرى السياحية والفنادق وغيرها

Deleted :الفصل السادس-الجزءالثاني - 

¶2006البنية التحتية سبتمبر 

mderhemالحفظ األخير بقلم 



  104

Formatted: Position:
Horizontal: Center, Relative to:
Margin

  .الجديدةتطورات حديث خطة العمل الوطنية للبيئة بما يتالءم مع الت •
تنمية المنتجعـات البحريـة والمحميـات       و ، تعزيز اإلدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية      •

المركزيـة والجهـات    سلطة  تكامل وتنسيق اإلجراءات من قبل ال     تضمن  الطبيعية من خالل آلية     
 . المجتمع المدنيالتنفيذية المحلية ومنظمات

البيئية وفي التثقيف منظمات المجتمع المدني والمنتفعين في إدارة الموارد       المرأة و توسيع مشاركة    •
 . واإلعالم واإلصحاح البيئي

وضع آلية متكاملة لتنفيذ سياسات تقييم األثر البيئي، وإشراك القطاع الخاص في منظومة اإلدارة               •
 .المتكاملة

عزيز االستفادة منها لخدمة أهداف اإلدارة اآلمنة للمخلفات الخطرة بكافـة           تطبيق اتفاقية بازل وت    •
 .أنواعها، وإنشاء نظام متكامل لها

إعداد خطط الطوارئ في جميع قطاعات البيئة حفاظاً على الموارد الطبيعية وحسن اسـتغاللها               •
 .وحمايتها

 في أوساط المجتمـع     عية والبيئية  المستدام للموارد الطبي   باالستخدام  والتعليم البيئي  يتعزيز الوع  •
نشر المطبوعات حول حمايـة     و توعيةإعداد برامج   و إنشاء األندية المدرسية البيئية      عبر تشجيع 

 .البيئة وإدارة الموارد الطبيعية
 . الموارداستدامةتشجيع األنشطة المدرة للدخل في المناطق الريفية لتحقيق  •
المستدامة وتيسير حصولها على المـوارد والخـدمات        تمكين المرأة للمساهمة في تحقيق التنمية        •

 في إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة في مجاالت المياه تهاوتعزيز مشاركالبيئة والمحافظة على 
 .التنوع الحيوي، وإعادة تدوير المخلفاتوالطاقة، والتربة، و
 اإلشـعاعية وائلة  الـس و نظام المعايير والمواصفات المتعلق بتصريف المخلفات الـصلبة          تطبيق •

 .الحرارية والزيوت وغيرهاو
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  قطاع الكهرباء -2
 

تعد الطاقة الكهربائية إحدى المتطلبات األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وخاصة فـي             
تنشيط االستثمار وتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات االقتـصادية األخـرى،             

رها غير المباشر في خلق فرص عمـل والتخفيف من الفقر بما في ذلك األعباء علـى                فضالً عن دو  
ورغم الجهود المبذولة خالل السنوات الخمس الماضية، إال أن مـستويات           . المرأة السيما في الريف   

في الريف، بـسبب    % 15من إجمالي السكان و   % 42التغطية من الشبكة العامة للكهرباء لم تتجاوز        
الناتج عن ربط المدن الثانوية وبعض منـاطق الريـف بالـشبكة            % 7.0بمتوسط سنوي   نمو الطلب   

  . العامة، فضالً عن متطلبات النمو الطبيعي للسكان والنشاط االقتصادي
  

 ميجاوات من نظامين أساسيين هما الشبكة الموحدة        1,040وتتألف المنظومة الكهربائية الحالية بطاقة      
كون الشبكة الموحدة من محطات بخارية وأخرى تعمل بالـديزل بقـدرة            وتت. ونظام التوليد المستقل  

 وبنسبة  2005 ميجاوات في عام     288ويقدر إجمالي العجز بحوالي     .  ميجاوات 774تشغيلية إجمالية   
من إجمالي الطلب الفعلي، األمر الذي يبرز أهمية زيادة القدرات التوليدية بشكل كبير لمواجهة              % 25

  . يهالزيادة المستمرة ف
  

  )ميجاوات         (2005-2000 تطور القدرات التوليدية للمحطات الكهربائية 2-6جدول 
  العام  المنظومة الموحدة

  إجمالي  ديزل  بخار
النظام 
  المستقل

  إجمالي

2000  435  171  606  208  814  
2005  435  339  774  266  1,040  

متوسط النمو 
  %السنوي

0.0%  14.7%  5.0%  5.0%  5.0%  

  

، شـكّل االسـتهالك     2005-2001خالل الفترة   % 10د ارتفع استهالك الكهرباء بمتوسط سنوي       وق
ومع ذلك، بقي متوسط استهالك المشترك من الطاقة        %. 20منه والصناعي والتجاري    % 60المنزلي  

، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسـطات        2005 كيلووات ساعة في الشهر في عام        235الكهربائية عند   
الطاقـة  ، وسـجلت    %5.8وحققت القيمة المضافة لقطاع الكهرباء متوسط نمـو         . ة والعالمية اإلقليمي

محطـات الـديزل   جراء تعزيز قدرات توليد  % 5.0الكهربائية المولدة خالل نفس الفترة متوسط نمو        
أمـا  %. 5.0المـستقلة بمتوسـط      ومحطات التوليـد  % 14.7 بمتوسط   بالمنظومة الموحدة المرتبطة  

% 42 إلى حوالي  اإلجمالية للسكان التغطية  لترتفع  % 8.5، فقد نمت بمتوسط سنوي      نتجةاقة الم ـلطا
  .2000عام في % 30.9 مقارنة بحوالي 2005عام في 

  

  2005-2001 المؤشرات الرئيسية للطاقة الكهربائية 3-6جدول 

 2005 2001 وحدة القياس المؤشر
  النموتوسط م

 % السنوي
 5.4 1,040 844 ميجاوات الطاقة المركبة
 7.0 842 643 ميجاوات الطاقة المتاحة
 8.5 5,017 3,622 س.و.ج الطاقة المنتجة
 11.8 3,502 2,244 س.و.ج الطاقة المباعة
 5.5 850 686 ميجاوات الحمل األقصى
 6.9 1,129 866  ألف مشترك  عدد المشتركين
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   توليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة6-6إطار 
 يـأتي االهتمـام بتوليـد الطاقـة         :يعيباستخدام الغاز الطب  ثيصفقالتوليد  . 1

الكهربائية اعتماداً على الغاز الطبيعي لسببين، يتمثل األول في ارتفاع تكلفـة            
وقود المازوت والديزل في التوليد وتأثيراتهما السلبية على البيئـة، والثـاني            

وتشمل خطط الحكومة إنشاء عدد     . توفر الغاز الطبيعي بكميات جيدة في اليمن      
 ميجـاوات   2000ات التي تعتمد على الغاز وبطاقة إجمالية تبلـغ          من المحط 

ويعول على القطاع الخاص دخول هذا المجال والمساهمة        . 2020وحتى عام   
  .في إقامة هذه المحطات

تـسهم مـصادر الطاقـة الجديـدة        يمكن أن   : الطاقة الجديدة والمتجددة  . 2
وتقـوم  . فية السيما النائية  والمتجددة في توفير الطاقة الكهربائية للمناطق الري      

لتغلب علـى   ل دراسة   ذ بتنفي 2005شركة المهير التي بدأت العمل في سبتمبر      
البناء كما تعد شركة استشارية     . التكاليف اآللية ألنظمة الطاقة المتجددة    ارتفاع  

 فـي وزارة الكهربـاء،       لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة    يالمؤسسي والتنظيم 
 وتبذل وزارة الكهرباء جهوداً إلقامـة مـشاريع         .يةعشرخطة  باإلضافة إلى   

عدد من القرى في بعض المحافظات بواسطة الخاليا         حيث تم كهربة     ،ريادية
 والمتجددة على تقييم الموارد     ةوتركز إستراتيجية الطاقة الجديد   . الكهروضوئية

  المتاحة مثل الـنظم الشمـسية      بدائلالوتحليل اإلمكانيات الفنية واالقتصادية و    
الحرارية بعد أن أكدت الدراسات تمتع اليمن بمعدالت إشعاع شمسي مرتفـع            

 .ومن أفضل المواقع لتنفيذ مشاريع هذه النظم

  التحديـــات
تقـادم محطـات التوليـد      الكهرباء، أبرزهـا    يعكس الوضع الراهن مجموعة صعوبات تواجه قطاع        

 وثبات القدرة التوليدية منذ أكثر من عقدين،  باستثناء زيادة محدودة في المحطـات               وشبكات التوزيع 
المستقلة واإلسعافية عن طريق تركيب مولدات بالديزل أو المازوت والتي عادة ما تكون غير مواتية               

ة من تدني كفاءة التوليد والتوزيع والتي تظهر في ارتفاع الفاقد           لذلك، تعاني المنظوم  . اقتصادياً وبيئياً 
 وتعـاني   .2001عـام   % 38 وإن كانت قـد بلغـت         المتعارف عليها دولياً   متجاوزة،  %30بحدود  

المؤسسة العامة للكهرباء كـذلك     
مشكالت مؤسـسية وفنيـة     من  

من عجز مالي مزمن    و ،وإدارية
يفرض استمرار دعم الموازنـة     

ومـا  . نشطة القطاع الحكومية أل 
زالت مشاركة القطاع الخـاص     
في نشاط الكهربـاء محـدودة،      
باإلضافة إلى غياب الرؤية بشأن     
تعزيز التغطية الكهربائيـة فـي      

وقـد بـدأت    . المناطق الريفيـة  
 إنـشاء   2005الحكومة في عام    

أول محطة توليد الكهرباء تعتمد     
على الغاز في محافظة مـأرب      

  ميجاوات كمرحلـة   340بقدرة  
ويجري التفاوض مع عدد    . أولى

من الـشركات الدوليـة إلقامـة       
 . محطات غازية أخرى لمعالجة فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المديين المتوسط والبعيد

  
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
يع تسعى الخطة طويلة األمد لقطاع الكهرباء إلى توسيع نطاق خدمات الطاقة الكهربائية وتنو

مصادرها وتوفيرها للتجمعات السكانية وفق األولويات والمعايير االقتصادية واالجتماعية، وتحفيز 
 .األنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في الحضر والريف

  

  األهداف 
رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى  .1

من إجمالي السكان من الشبكة % 53
  .الحكومية العامة

 2,114كبة إلى مضاعفة الطاقة المر .2
ميجاوات بنهاية الخطة في الشبكة 
العامة، وزيادة الطاقة المتاحة إلى 

 ميجاوات، والطاقة المنتجة 1,816
س، والطاقة المباعة .و. ج8,745إلى 
س، وكذلك زيادة .و. ج6,742إلى 

 . ميجاوات1,541الحمل األقصى إلى 
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في  .3

  . ميجاوات2,000توليد 
بنهاية % 19.5خفض نسبة الفاقد إلى  .4

 .الخطة
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א6−7 א א
تبنت الحكومة إستراتيجية إصالح قطاع الكهرباء وتنميته والتي تركز         

ل دور الدولة من مشغل إلى راسم للـسياسات واتجاهـات           على تحو 
 : اآلتيووفقاً لذلك، تؤكد االستراتيجية على .تطورال
 إشراك القطاع الخاص في األنشطة المختلفة من توليد ونقـل           •

عقود إدارة وتشغيل أو عقود شـراكة وفـق         من خالل   وتوزيع  
 بإقامة  تنافس والسماح التكفل   )IPP(نظام المنتج المستقل للطاقة     

 . نتاج والتوزيعلإلشركات جديدة 
إصدار من خالل    في قطاع الكهرباء     ةمنظموإيجاد بيئة تنافسية     •

لكهرباء واعتماد لوائح ترفع مستوى الخدمة للمستهلكين       اقانون  
 .  لكل المشاركين في نشاط القطاعةلاعدالو

 
  السياسات واإلجراءات

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومؤسساته ومنح الوحدات الوظيفية استقاللية مالية وإدارية للعمل وفق  •
 .األسس التجارية

 .تحسين الكفاءة التشغيلية واإلدارية والتخطيطية والمالية للقطاع •
 الموحدة وتوحيد تطوير الشبكة الكهربائية •

األعمال في نظام واحد لمواجهة 
التوسعات الجديدة ومواجهة الطلب 

 .المتزايد على الطاقة الكهربائية
تخفيض تكاليف اإلنتاج وترشيد  •

االستهالك من خالل إعادة تأهيل 
المحطات المتقادمة وتسريع العمل في 
المحطات الجاري تنفيذها وإنشاء محطات 

 . ز الطبيعيجديدة تعتمد على الغا
تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  •

  .واالستفـادة مـن التطبيقات المتوفرة في إمداد المناطق الريفية بالكهرباء والسيما النائية والجزر
 ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، ورفع تقليل الفاقد الفني واإلداري في محطات التوليد •

 . وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانويةوط النقلكفاءة التشغيل والصيانة لخط
إزالة الشبكات العشوائية وتغيير نظام الجهد وتخفيف األحمال على الخطوط لضمان استمرار  •

 .الخدمة ومعالجة االختناقات القائمة
  .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في أنشطة توليد الطاقة، وإصدار قانون ينظم ذلك •
ستراتيجية لكهربة الريف، وتنفيذ المشاريع فقاً لألولوية، ووضع الضوابط الالزمة لضمان إعداد إ •

 .استمرارية تشغيل تلك المشاريع في المستقبل
توسيع المشاركة المحلية واألهلية في تنفيذ مشاريع الكهرباء وإدارتها وتأمين تشغيلها وصيانتها  •

 .وبما يكفل حسن استغاللها وتطويرها
 .دريب الكادر اإلداري والفني ورفع مستوى كفاءتهمتأهيل وت •
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   قطاع النقل-3
  

ويدعم . لتنمية االقتصادية واالجتماعيةليعد النقل المكون الرئيسي في البنية التحتية ومرتكزاً هاماً 
تطور النقل  قطاعات التنمية اإلنتاجية والخدمية كالزراعة والصناعة والتعدين والتجارة، كما يعمل 

ويساهم القطاع في ربط التجمعات السكانية وتوسيع .  زيادة إنتاجيتها وخفض تكاليف اإلنتاجعلى
العالقات االقتصادية بين المناطق بما يسهل تكوين السوق الداخلية، فضالً عن الدور الهام في تحسين 

ل الحصواألسواق وتيسير والوصول الميسر إلى  انتقال السلع والخدمات لنوعية الحياة عبر تسهي
وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية وبين أوساط ، على خدمات التعليم والرعاية الصحية

 وقد أدركت الحكومة أهمية إنشاء شبكة نقل بحري وجوي وبري تربط مناطق البالد وتسهل .الفقراء
ليمية نقل البضائع واألفراد والحصول على الخدمات، وتساعد على اندماج اليمن في األسواق اإلق

  :لذلك، تهدف إستراتيجية تنمية قطاع النقل إلى ما يلي. والدولية
مواكبة التطورات في المجال الزراعي والصناعي والسياحي ونشاط االستيراد والتصدير ونمـو             .1

  . التجارة الداخلية وأهدافها
تطوير شبكة الطرق البرية وبناؤها وفق مواصفات فنية مدروسة، مع التركيـز علـى الطـرق                 .2

 . لريفيةا
دراسة إقامة نظام نقل يعتمد السكك الحديدية للركاب أو الشحن أو نقـل المـواد االسـتخراجية                  .3

 . ليتكامل مع أنظمة النقل المختلفة
تطوير وسائل النقل الجوي والبري والبحري وتحسين خدماتها ووسائل السالمة فيها، وبما يتوافق              .4

 .بالعالم الخارجيربط اليمن ة المواطنين ومع احتياجات النقل والمبادالت التجارية وحرك
  .تحسين األداء المؤسسي للقطاع في جوانب التخطيط والتنظيم والتنفيذ .5
  

   الطرق والنقل البري1. 3
اليمن، أهم وسائل النقل في والتي تعد  الطرق شهدت الخطة الخمسية الثانية إنجازات عديدة في مجال

 كم من الطرق 10,662من الطرق اإلسفلتية وكم 10,982انعكست في توسعة شبكة الطرق لتبلغ 
، فضالً عن 2005الحصوية في نهاية عام 

.  ألف كيلومتر من الطرق الترابية60 حوالي
 الشبكة الحديثة من الطرق هذا االمتداد فيرغم و

التي أصبحت تربط معظم أجزاء البالد من ناحية 
ال  هاوبالدول المجاورة من ناحية أخرى، إال أن

التنمية متطلبات كافة الوفاء بدون مستوى ال تز
ال تزيد نسبة الطرق المعبدة الشاملة، حيث 
شبكة الطرق إجمالي من % 9باإلسفلت عن 

 من 2كم 1000 كيلومتر لكل 11وبمعدل 
وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدالت ، المساحة

   .اإلقليمية والدولية
  

 2005 كم في عام 10,982 إلى 2000 كم في عام 6,732وقد ازدادت أطوال الطرق اإلسفلتية من 
، %103.4 كم وبنسبة 10,662 كم إلى 5,243، وتضاعفت الطرق الحصوية من %63بنسبة 

للطرق اإلسفلتية وثالثة أضعاف للطرق % 110وبالتالي تجاوز التنفيذ الفعلي استهداف الخطة بحوالي 
 كم من الطرق 17,989حوالي الصيانة ل أعمال الفترة نفسها تنفيذخالل كذلك  وتم. الحصوية
إنفاق و كم من الطرق الترابية 829 صيانة إلى باإلضافة ،صيانة روتينية% 97 منها نسبة ،اإلسفلتية
  .  مليون ريال على صيانة الطرق الحصوية483حوالي 

  

   تقييم إصالح  قطاع الطرق 8-6إطار 
تقييم جهود  ب البنك الدولي    فيقامت دائرة تقييم العمليات     

خلصت ، حيث   في مجال الطرق والنقل   اليمنية  الحكومة  
مشاريع الطرق التي جرى تقييمها تحقـق   جميع إلى أن 

مؤسسية التنمية  ، بينما مشاريع ال   مصالح اقتصادية مهمة  
إنـشاء  ببـادرت الحكومـة     وقد   .مشاريع جيدة تعتبر  

لبنـاء  صندوق صيانة الطرق وتحويل الهيئة العامـة        
، والـذي يعتبـر     الطرق والجسور إلى مؤسسة تجارية    

القطاع الخاص مع  منافسة  العلى  تها  قدريعكس   إجراء .
ضمن أولويات الحكومة توسيع نطاق صيانة شبكة       من  و

.لتفادي ارتفاع تكاليف إعادة تأهيلهاالطرق 
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تطور شبكة الطرق خالل الفترة 2010-2006
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 التحديــات
معظم الطرق  بين المواصفاتتباين يواجه أعمال الطرق 

شبكة الطرق من ء كبيرة أجزاتدهور واإلسفلتية 
الدورية، وقصور الصيانة  قصوراالسفلتية بسبب 

. الطرق وصيانتهاالالزم لشق وتعبيد مشاريع التمويل 
من أهم المعوقات التي تواجه القطاع، مما جعل معظم 
المشروعات الممولة من الميزانية العامة تعاني من 

  .التعثر وعدم اإلنجاز وفقاً للفترة المحددة
ن الموارد المحددة للصيانة ال تمثل سوى نسبة كما أ

ضئيلة من االحتياجات الملحة بصيانة وترميم الطرق، 
ويواجه تنفيذ مشاريع الطرق ضعف قدرات المقاولين 
المحليين وعدم توفر اإلمكانيات لهم لتنفيذ مشاريع 

  .الطرق الكبيـرة
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
 اإلنتاج ومراكـز االسـتهالك      ع لتحقيق الربط بين مواق    الطرق البرية شبكة  توسيع   تسعى الخطة إلى  

كما تتطلع الخطة   . وأماكن التجمعات السكانية، فضالً عن االتصال بالدول المجاورة عبر طرق حديثة          
  . ة الطرق واستكمال وسائل السالمة المروريةتأمين سالمإلى 

  

  األهداف
كم خالل سنوات 13,412 والطرق الحصوية إلى كم،19,107زيادة أطوال الطرق اإلسفلتية إلى .1

 .الخطة
 مليون متر مربع    20سفلتة  تنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية، تقدر ب          .2

 ألـف متـر     1.86 عمود إنارة للشوارع مع ملحقاتها بطـول         52,651حسب األولوية، وتركيب    
  .طولي

 مشروعاً في مختلف    38ة  استكمال دراس  .3
 كـم   3,819 يات وبطول إجمال  المحافظ

المـشاريع  تقريباً، باإلضافة إلى دراسة     
اإلستراتيجية ذات األولوية المـستهدف     

 .تنفيذها خالل فترة الخطة
ـ      .4  1,544تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لـ

كم من الطـرق، والـصيانة الروتينيـة        
 1,140 كم سنوياً، وتخصيص     8,230لـ

  .مليون ريال ألعمال الصيانة الطارئة
  

  السياسات واإلجراءات
بـشبكة طـرق    يمن  ربط أجزاء ال  لتنفيذها  الدولية والرئيسية الجاري    استكمال مشروعات الطرق     •

 .حديثة واستكمال مشروعات الطرق الحصوية
الطرق اإلسفلتية  الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة             •

 . منهاالتالفوإعادة تأهيل 
 . لتر بنزين وديزل قيمة كلمن% 5 على وتعديالته للحصولة الطرق صندوق صيانفعيل قانون ت •
في استعادة الكلفة من مستخدمي الطرق وفرض تعريفة الوزن وضريبة الطرق           بدء تطبيق نظام     •

 .ضوء التجارب الناجحة في الدول النامية
طوط الدائرية وتوزيع الحركـة     تخفيف االختناقات المرورية داخل المدن من خالل استكمال الخ         •

 .على الخطوط الكبيرة بما يواكب التوسع العمراني
للتوسع في لكوادر العاملة ااالهتمام بتدريب وتأهيل و دعم قدرة المؤسسة العامة للطرق والجسور، •

 .مشروعات الطرق تنفيذ
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ودراسـتها  الطـرق   شبكة  ل  الدورية حومستنفيذ ال  و ووسائل السالمة، تحديث نظام إدارة الطرق      •
 . واعتمادها في تخطيط التوسعات المستقبلية ومتطلبات الصيانة

 وتحديـد مواصـفات     ،دوى االقتصادية اختيار وتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة وفق معايير الج        •
 . اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي تتوافق مع ومقاييس فنية وهندسية لشبكة الطرق

وإنشاء وتـشغيل محطـات الـوزن     ،المحورية واألبعاد الكلية للمركباتااللتزام بقانون األوزان     •
المحوري، وتنفيذ أعمال السالمة المرورية خالل فترة الخطة من خالل تعديل المنحنيات الخطرة             

 . اإلرشاديةعلى شبكة الطرق وتنفيذ أعمال الطالء الحراري وحواجز السالمة واللوحات
  

   الطرق الريفية 1. 1. 3
لحكومة برنامج تطوير الطرق الريفية بهدف كسر عزلة المنـاطق الريفيـة وتـسهيل تـوفير                تبنت ا 

الخدمات االجتماعية وتشجيع النمو االقتصادي     
وتوفير فرص العمل للحد من الهجـرة إلـى         
المدن، باإلضافة إلـى تعزيـز الالمركزيـة        
والمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشاريع الطرق      

 برنامج الطرق الريفية    ويعمل. ومراقبة تنفيذها 
االحتياج ومؤشرات الفقـر، حيـث      "وفق مبدأ   

من ) 2005-2001(تمكن في مرحلته األولى     
ـ      طريق فـي    31تنفيذ أعمال الشق والسفلتة ل

 85 كم وتكلفة 940عدد من المحافظات بطول 
وقد تم اعتماد المرحلة الثانيـة      . مليون دوالر 

بتمويل مشترك من الحكومة    ) 2006-2010(
  . دد من المانحين أهمها البنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء االقتصاديوع

  

  التحديــات
تشكل التضاريس الطبيعية الصعبة والتشتت السكاني واالنحرافات األرضية، أهـم تحـديات قطـاع              

كذلك، يعاني برنامج الطـرق     . الطرق الريفية وما ينجم عنها من صعوبات في التنفيذ وارتفاع التكلفة          
الريفية من نقص حاد في أعداد الشركات االستشارية وشركات المقاوالت الوطنيـة المؤهلـة لتنفيـذ       

  . مشاريعه
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تتطلع الخطة إلى ربط المناطق الريفية بشبكة الطرق الرئيسية الساحلية والمحورية، بما يعزز التنمية 

  .ل إلى الخدماتاالقتصادية في هذه المناطق وييسر الوصو
  

  األهداف
 الحـصوية  كم من الطرق     2,750، وحوالي   الثانوية الريفية  كم من الطرق     4,000انجاز حوالي    .1

  . الريفية
  

  السياسات واإلجراءات 
، بما  جعلها صالحة طوال العام   ل ها وإعادة تأهيل أكبر قدر من     ،مستوى الطرق الريفية الحالية   رفع   •

  .  وخفض تكاليف النقلإيصال البضائع والخدماتيمكن من 
 .تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في األعمال االستشارية والهندسية •
 .موضع التنفيذ" الفقرمؤشرات االحتياج و"وضع برنامج أولويات الطرق الريفية باستخدام طريقة  •
يات والرقابة  تحديد األولو قدراتها في   تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية ورفع       والالمركزية  عزيز  ت •

إشـراك  ، و علـى مـستوى المحافظـة والمديريـة       الريفية وصيانتها   على تنفيذ مشاريع الطرق     
 .االمجتمعات المحلية واإلسهامات الفردية في إنشاء الطرق الفرعية والترابية وصيانته

  

في  معيشة ال علىوخدمات النقلالطرق   أثر9-6إطار 
  الريف
% 75 أن أكثر من     1999 نتائج مسح الفقر لعام      أظهرت

من األسر في الريف ال تحصل على خـدمات الرعايـة           
الدخل ونظام النقل غير    ، بسبب انخفاض    الصحية األولية 

 وتبرز هذه الصعوبات بشكل أكثر وضوحاً فـي       . الفعال
، مرفـق صـحي    يتوفر لـديها     ة التي ال   الريفي اتالتجمع

االنتقـال   لوصول إلى الخدمة الـصحية    وبالتالي يتطلب ا  
ارتفاع معدل وفيات األطفال    وبناء عليه، يرتبط    . ةًبالسيار

صعوبة واألمهات في المناطق الريفية بشكل أو بآخر إلى         
  . االنتقال إلى أماكن تقديم الخدمة الصحية
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  النقل البري 2. 1. 3
  

ويتولى القطاع الخاص   . نقل البري يعتمد انتقال الركاب ونقل البضائع في اليمن اعتماداً كبيراً على ال          
تقديم الجزء األكبر من خدمات النقل البري لكل من الركاب والبضائع، فيما تساهم المؤسسة العامـة                

وقد أقرت الحكومة خصخصة المؤسسة منذ فتـرة غيـر          . للنقل البري بنسبة ضئيلة من هذا النشاط      
 واللوائح  2003 لعام   30ر قانون النقل رقم     وقد ساهم إصدا  . قصيرة، إال أن إجراءاتها بطيئة ومترددة     

التنظيمية ذات العالقة على تحرير الفرزة بالنسبة لشحن البضائع وفتح المجال أمام القطاع الخـاص،               
% 50األمر الذي أدى إلى تضاعف شركات نقل البضائع وتخفيض أجور النقل بين المحافظات بنسبة               

كات النقل الداخلي والدولي للركاب من شركتين فـي         كما زاد عدد شر   %. 40والنقل الدولي بحوالي    
 رحلة دولية مغادرة نقلـت علـى متنهـا          6,463، سيرت   2005 شركة في عام     23 إلى   2002عام  

  .  راكب185,232 رحلة قادمة نقلت 5,908 مقابل 2005 راكب في عام 240,702
  

  التحديـــات
 وفيما   داخل المدن  ل النقل العام للركاب العاملة    يواجه القطاع إشكاليات تدني كفاءة أنظمة وتقادم وسائ       

وغياب دور شركات القطاع الخاص في النقل داخل المدن، وارتفاع نسبة الحوادث والتلويـث               بينها،
الذي تحدثه هذه الوسائل، وتعدد جهات اإلشراف على قطاع النقل البري مما يشكل عائقاً أمام تنظـيم                 

ستوى دخل غالبية المواطنين، وأخيراً عدم توفر شروط الـسالمة          خدماته وارتفاع أسعارها مقارنة بم    
 . العامة

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
وزيادة درجة المنافسة بين وتنشيط حركة النقل واالنتقال تسعى الخطة إلى تطوير خدمات النقل البري      

تعمل على  الكبيرة و وإيجاد سوق واسعة للنقل البري تبرر إقامة المشروعات         شركات القطاع الخاص    
  . تحسين الخدمة وتخفيض التكلفة

 

 األهداف
تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل البري، وتوسيع خدمات النقل البري إلى جميع               .1

 .المراكز الحضرية وربط المدن بالدول المجاورة
 مستويات مقبولة البيئي إلىرفع مستوى األمان والسالمة وتقليص اإلختناقات والحوادث والتلوث  .2

 .إقليمياً ودولياً
  

 السياسات واإلجراءات 
 .استكمال إصدار تشريعات تنظيم قطاع النقل •
 .تشجيع االستثمارات الخاصة في مجال النقل البري بأنواعه المختلفة •
البري والتحول التدريجي داخل المدن إلى وسائل النقـل ذات االسـتيعاب            تطوير خدمات النقل     •

 .رئيسيةالدن  جميع المربطاألكبر، مع 
، الـدول المجـاورة   تسيير رحالت منتظمة إلى      •

وتحــسين الخدمــة بمــا يواكــب التطــورات 
االقتصادية ومتطلبات االنفتاح والتحرير والتكامل 

 .مع تلك الدول
تخفيض رسوم نقل السلع واألفراد بما يؤدي إلى         •

  .تقليص تكاليف اإلنتاج
ري إلـى   تحويل فروع المؤسسة العامة للنقل الب      •

مؤسسات محلية لنقل الركاب في المحافظـات،       
تعمل تحت إشراف المجالس المحلية، في إطـار        
خصخصة أنشطة المؤسسة بما في ذلك إشـراك        

 ل البريدورالقطاع الخاص في  النق 10-6ر
 أمام النقلالحكومة على تحرير قطاع  عملت

 وقد شكل إعداد قانون النقل .القطاع الخاص
البري خطوة هامة، إذ يهدف إلى تحديد 
المسئوليات التنظيمية في قطاع النقل البري 
وتحرير سوق النقل وإرساء مناخ مالئم 

كما تم إعداد مشروع الالئحة . لالستثمار
بضائع لتوفير مناخ الخاصة بتنظيم نقل ال

وفي نفس االتجاه، . المنافسة وخفض تكلفة النقل
تم منح تراخيص لمكاتب شحن ولعدد من 
شركات النقل الجماعي للركاب بين المدن، 

 .وكذلك في مجال النقل السياحي الدولي
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 .القطاع الخاص والعاملين بنسب معينة في رأس المال
ـ     النقلتحسين وسائل    ومواصلة   تطوير برامج السالمة المرورية    • ة ودراسة الملوثات البيئية الناجم

 .عن وقود المركبات وتحديد مستوياتها
  

   الموانئ والنقل البحري2. 3
  

تأتي أهمية النقل البحري من موقع اليمن االستراتيجي على الممر البحري بين جنوب غـرب آسـيا                 
 كم، فضالً عن المزايا الطبيعيـة       2000وشرق إفريقيا، وامتداد شواطئه الصالحة للمالحة ألكثر من         

ويوجد ستة موانئ تجاريـة     . لموانئ اليمنية كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه       التي تتمتع بها ا   
على امتداد السواحل اليمنية هي عدن والحديدة والمخا، والصليف، والمكال، ونشطون، إلى جانب عدد              

  . من األلسن والمنصات البحرية
  

السنوات الماضية، رغـم تعرضـها      وقد شهدت حركة السفن إلى الموانئ اليمنية نمواً خالل الخمس           
فـي  " ليمبـرج " وناقلة النفط الفرنسية     2001في عام   " كول"النتكاسة جراء حادث المدمرة األمريكية      

 2002 وعـام    2000في المتوسط ما بين عام      % 12، واللتين أدتا إلى تراجع الحركة بحوالي        2002
  . قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي في األعوام التالية

  

 سفينة وناقلة بحرية بمتوسـط نمـو        3,200 حوالي   2005ماالً، بلغ عدد السفن الواصلة في عام        وإج
، حيث ساهمت سياسات التحرير االقتصادي التـي انتهجتهـا          2005 وعام   2002ما بين عام    % 4.7

الحكومة في زيادة عدد الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الشحن، وكذلك عدد الشركات العاملة في               
المـوانئ بتـأجير مـساحات       وقامت مـصلحة  . كيالت المالحية ومناولة البضائع وتموين السفن     التو

 .لشركات استثمارية محلية لتعبئة اإلسمنت والحبوب في موانئ عدن والحديدة والصليف والمخا
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
إلى توفير موانئ حديثة ذات طاقة عالية وهامش احتياطي كاف للتوسع في            الثالثة  التنمية  خطة  تتطلع  

موقع عدن علـى خطـوط المالحـة        غالل  استالمبادالت الخارجية وفق المعايير العالمية، فضال عن        
إقامة مرافق و ،البضائعوتصدير  زين  ختوتقديم خدمات المناولة وال     في جذب االستثمار   البحرية الدولية 

  .الخدمات الالزمة للسفنقديم وانئ بما في ذلك أحواض إصالح السفن وصيانتها وتمتكاملة للم
  

 األهداف
 مليون طن بضائع جافة     8.5 موانئ وحجم الشحن البحري إلى       9زيادة عدد الموانئ التجارية إلى       .1

 .2010 مليون حاوية في عام 1.7 مليون طن نفط و15.7و
  

 السياسات واإلجراءات 
العاملة في  والقوانين واللوائح المنظمة ألنشطة وأعمال المؤسسات والهيئات        استكمال التشريعات    •

 .النقل البحري، ومواءمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات اإلقليمية والدولية
المـوانئ  المالي واإلداري بما يكفل رفع كفاءة اإلنتاج واسـتيعاب آليـات ونظـم              األداء  تطوير   •

 .الحديثةوالخدمات البحرية 
 .  البحريةوشركة خطوط اليمن المالحة الوطنية إعادة هيكلة كل من شركة •
العمل على جـذب    ، و استكمال برنامج خصخصة المؤسسات والمرافق البحرية وفق أسس سليمة         •

 .لشركة أحواض السفن الوطنيةشركاء استراتيجيين 
ي الموانئ والسفن اليمنية     وتطبيق أحكام األمن البحري ف     االنضمام إلى االتفاقيات البحرية الدولية     •

 .وفق االتفاقيات الدولية
بما يرفع كفاءتها التنافـسية      وتحسين خدماتها ووسائل السالمة فيها       تطوير قدرات الموانئ اليمنية    •

  .على الصعيد اإلقليمي والدولي
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تعميق أرصفة الموانئ القائمة وتزويدها باآلليات والمعدات والتجهيزات الالزمة ألعمال الـشحن             •
  .االهتمام ببرامج صيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها، والتفريغو

تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة العديد من أنشطة وخدمات الموانئ وتحريـر نـشاط                •
 . مناولة البضائع للشركات الخاصة

 بما في ذلك األحواض الجافة ومرافـق تقـديم الخـدمات            تطوير خدمات صيانة وإصالح السفن     •
 .مة للسفنالالز

ط نـشاطها   بربعدن  وخاصة  في أنشطة التخزين وإعادة الصادرات و         حرة  المنطقة  تفعيل دور ال   •
 . األخرىبالموانئ اليمنية

الخدمات المالحية وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتمـوين        تقديم  تشجيع القطاع الخاص في      •
 .السفن

 باإلرشاد البحري وفق مقتـضيات حركـة        القياماستكمال نظام تأمين سالمة المالحة البحرية، و       •
 .والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث ، وحماية السواحل اليمنية،التجارة الخارجية والداخلية

  .فع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في نشاط الموانئ والنقل البحرير •
  

   المطارات والنقل الجوي3. 3
تتـولى الهيئـة    و . مطارات محلية  4دولية و  مطارات   5ات منها    مطار 9بلغ عدد المطارات  المدنية      

  . هذه المطارات، إضافة إلى خدمات األرصاد الجويةالعامة للطيران المدني واألرصاد الجوية إدارة 
  

 4 منهـا    ات طـائر  9ها الجوي مـن     أسطول، ويتكون   الوطني الناقلاليمنية   الجوية    الخطوط روتعتب
  .800 -737بوينج طائرات  3 و200-330رتين  وطائ300-310طائرات ايرباص 

  

  التحديــــات
عالوة على محدودية األسطول الجوي وركود الحركة على الخطوط الداخلية، ما زالـت المطـارات               
الدولية وبخاصة في صنعاء وعدن دون المقاييس الدولية وغير مهيأة لمواكبة الطموحـات المعقـودة               

كذلك يغيب القطاع الخاص عن أي نشاط في النقل الجـوي           . لعلى قطاع السياحة وتنشيط قطاع النق     
  .وفي تشغيل المطارات وخدمتها

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
إلى تيسير النقل الجوي الـداخلي      الثالثة للتخفيف من الفقر     االقتصادية واالجتماعية   التنمية  خطة  تنظر  

 يتناسب مـع مركـز الـيمن        بماع شبكة الخطوط الجوية اليمنية      يتوس ومع العالم الخارجي من خالل    
  . وتحقيق مستوى أعلى من السالمة واألمان فق المعايير الدوليةووالسياحي والتجاري 

  

 األهداف
% 5اليمن الدولية وزيادة الرحالت الدولية إلى معدل        استغالل مطارات   تحسين الكفاءة التشغيلية و    .1

 .سنوياً
 %.4.6 بمعدل على الخطوط الداخلية وسنوياً% 7.4 بمعدل على الخطوط الدوليةالركاب زيادة  .2
 .%4.6 بـعلى الخطوط المحلية وسنوياً% 8.1  بمعدلعلى الخطوط الدوليةالشحن الجوي زيادة  .3
  . محطات مناخية متكاملة9إنشاء  .4
  

  السياسات واإلجراءات
  

  الطيران المدني واألرصاد ) أ
تنظيم عمل الجهـات     و اإلصالح اإلداري وتنفيذ   ،التشريعية للهيئة ة و إجراء اإلصالحات المؤسسي   •

 . لتتوافق مع قانون الطيراناستكمال الالئحة التنظيمية في المطارات، والمختلفة 
لمفتوحـة  ا  سياسة األجواء  وإتباعتعديل القوانين والسياسات المتبعة حالياً في مجال النقل الجوي           •

 . الجوي أمام حركة الشحن مطاري عدن والحديدةبدء بفتح 
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إعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى              •
 .الخدمة

أنظمة  و سالمة حركة الطيران  وأنظمة   اإلدارية   شاملة األنظمة الخدمات المالحية   منظومة  تطوير   •
األرصـاد  تعزيـز   ور األقمار الصناعية،    نظام المالحة الجوية عب   تطبيق خطة    و المراقبة الجوية 

 . أجوائهوبما يحقق سيادة اليمن على لمواكبة التطور الجوية 
  المطارات وخاصة الخدمات األرضـية وخـدمات       خدماتلالستثمار في   لقطاع الخاص   تشجيع ا  •

   .الشحن الجوي
للـوائح  إصـدار ا  تطوير معاهد ومراكز التدريب على الطيران واألرصاد والمراقبة الجويـة، و           •

  .المنظمة لها
مـن خـالل التأهيـل      إدارة وتشغيل وصيانة المطـارات      كفاءة ومهارة الكوادر العاملة في      رفع   •

 . المستمروالتدريب
 . عمليات التخطيط والتنبؤتحسين المناخية لمعلومات التوفير  •
 

  الخطوط الجوية اليمنية) ب
وتحديث النظم واللوائح، واالسـتغناء عـن       الخطوط الجوية اليمنية إدارياً وتنظيمياً،      إعادة هيكلة    •

 . فائض القوى العاملة بما يؤدي إلى تحسين أداء الشركة
توفير التسهيالت لجذب االستثمارات الخاصة في مجال النقل الجوي، ودراسة إنـشاء شـركات               •

  .للركاب والشحن النقل الداخلي طيران خاصة في مجال
  ونوعـاً  مواكبة النمو المتصاعد للنقل الجوي كماً      ل تحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه    مواصلة   •

 مقعد للعمل على الخطوط الداخلية واستئجار       70-50شراء أو استئجار طائرتين سعة      من خالل   
 .طائرة للشحن الجوي

 . وإعادة تشغيل بعض الخطوط الدولية التي توقفت خطوط داخلية جديدة، 6و خطاً دولياً 11فتح  •
 .ط الداخلية التي تتمتع مناطقها بعوامل جذب سياحي كبيرةزيادة رحالت بعض الخطو •
 .مكاتب مبيعات جديدة في الداخل والخارجتطوير نشاط التسويق وفتح  •
 .تحالفات تجارية إقليمية في مجال النقل الجويالدخول في  •
 . وتنمية قدرات الكوادر العاملة اإلدارية للخطوط الجوية اليمنيةةتحسين الكفاء •
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  وتقنية المعلومات والبريدصاالت االت -4
  

يحتل قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات مكانة حيوية في البنية التحتية لالقتصاد الوطني، إذ يـوفر               
سهولة االتصال وتبادل المعلومات وتخفيض تكاليف االنتقال، ويسهم في تحسين الكفـاءة اإلنتاجيـة              

وتشجيع الصادرات واجتذاب االسـتثمارات     
وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً،     . ةاألجنبي

وأصبحت معظم المدن الرئيـسية مغطـاة       
بشبكة اتصاالت حديثة وكذلك بعض المدن      
الثانوية والقرى، فضالً عن انتشار الهـاتف       

وقـد تمكنـت    . الخلوي بـصورة سـريعة    
الحكومة خالل  السنوات األخيرة من زيادة       
الكثافة الهاتفية للخطوط األرضية وإقامة بنية 
تحتية تتمثل في شبكة األليـاف الـضوئية        
المرتبطة بالكابل الدولي والتي تغطي معظم      
أرجاء اليمن بما يساعد على زيادة التغطيـة        
الهاتفية في المـستقبل إلـى المتوسـطات        

كما تطورت الخـدمات البريديـة      . اإلقليمية
  . المقدمة لتتواكب مع التغيرات اإلقليمية والدولية في هذا الجانب

  

   تقنية المعلومات وشبكات االتصاالت1. 4
شهد قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ثورات تكنولوجية كبيرة خالل العقدين الماضيين وأصـبحت        
تقنية المعلومات تمثل إحدى الوسائل الهامة للوصول والحصول على المعلومات التي بدورها تزيد من 

وقد بذلت الحكومة خالل الفترة الماضية جهوداً       . لفقراءالبدائل المتوفرة أمام أفراد المجتمع وخاصة ا      
كبيرة لتنمية استخدامات تقنية المعلومات كوسيلة لرفع مستويات النمو االقتصادي ودعـم قطاعـات              

خـالل  % 25الثابتة بمتوسط سـنوي      للشبكة الهاتفية  المجهزة   تاالقتصاد الواعدة، حيث نمت السعا    
، والخطـوط   2005-2000الفترة  
  %. 21فية العاملة بمتوسط الهات

  

وحققــت الــسعات الهاتفيــة فــي 
المناطق الريفية أيضاً زيادة أعـداد      

 ألف خط   6.2الخطوط العاملة من    
 ألف خط خالل الفتـرة،      119إلى  

. مع بقائها عند مستويات متدنية جداً   
من ناحية أخرى، تـضاعف عـدد       
مشتركي الهاتف الخلـوي خـالل      

فـي  % 109الفترة نفسها بمتوسط    
السنة، لترتفع بذلك الكثافة الهاتفيـة      

 خط لكـل    19الثابتة والخلوية من    
خدمـة  ن فـي  مـشتركي كذلك، نما عـدد ال   . 2005خط في عام     156 إلى   2000ألف نسمة في عام     

 مشترك لكل ألف    0.3في السنة، وبالتالي ارتفعت كثافة انتشار االنترنت من         % 76 بمتوسط   اإلنترنت
  . 2005عام   مشترك في5.1 إلى 2000عام  نسمة في

  

 مشاركة القطاع الخاص في االتصاالت  11-6 إطار
  والبريد

  

قطاع االتصاالت منذ فترة     فعال في    بشكل القطاع الخاص    يشارك
تشغيل الهـاتف   لبعد منح امتيازين    حيث اتسع دوره     غير قصيرة، 

، ومـنح   2000لشركتين من القطاع الخاص فـي عـام         خلوي  ال
القطـاع  كما أسـهم    . 2005الترخيص للمشغل الثالث بنهاية عام      

، فضالً  في المدن واإلنترنت   مراكز االتصاالت    في انتشار الخاص  
. للمعلوماتية التدريب والتأهيل في فتح مراكز    فعالة  عن المشاركة ال  

 بمـنح   2000 لـسنة    16ويمثل صدور قرار مجلس الوزراء رقم       
، تاله صدور القرار الـوزاري      تراخيص لمزودي خدمة اإلنترنت   

مهمـة علـى    خطوات   لتنظيم نشاط مزودي ومشغلي هذه الخدمة     
 انتـشار هـذه الخدمـة     مشاركة القطاع الخاص في     طريق توسيع   

من جانب آخر، تم فتح المجال أمـام القطـاع          . نوعيتهاوتحسين  
ل ل ل ل
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   اإلجراءات التنظيمية والمؤسسية12-6إطار 
نتهى عقد الـشراكة بـين المؤسـسة العامـة          ا

 البرق والالسلكي البريطانية    الت وشركة لالتصا
، حيـث عـادت ملكيـة       2003عام  ية  هافي ن 

لحكومـة  ل) تيليمن(اليمنية لالتصاالت   الشركة  
) 51( رقم   الوزراءمجلس   قرار    وقضى .اليمنية
ـ    باستمرار   2003لعام   اليمنيـة  شركة  قيـام ال

كما  . الدولةملكية  ظل  التصاالت بمهامها في    ل
بـإنزال  لالتـصاالت   العامـة   امت المؤسسة   ق

فازت مناقصة إدارة الشركة لمدة خمس سنوات       
 وتقوم الـشركة  .شركة االتصاالت الفرنسيةبها  

هيكلـة وتـدريب    العـادة   إلحالياً بإعداد خطط    
 .الموظفين

  التحديـــات
، التجمعـات الـسكانية   تـشتت   وضاريس  التيواجه تنمية قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات صعوبة        

كـذلك  . بعض المناطق مع تفاوت مستويات الخدمة فيما بينهـا        محدودية انتشار الخدمة الهاتفية في      و
اجز اللغة في توفر األنظمـة الداعمـة للغـة          يعاني القطاع من محدودية انتشار تقنية المعلومات وح       

فـي  الحقيقيـة   غياب المنافسة   ، و اإللمام بأنظمة تشغيل الحاسوب وبرامج اإلنترنت     العربية، وضعف   
  .تدني مستوى شبكات التوزيع في المدن، إضافة إلى تقديم خدمة اإلنترنت

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
وكفـؤة لالتـصاالت وتقنيـة      بنية تحتية متطورة    طاع إلى توفير    تتطلع اإلستراتيجية بعيدة المدى للق    

ـ    وطني  قتصاد ال االإحداث نقلة نوعية في     التنمية و  متطلبات   المعلومات تلبي  ة، باتجاه اقتـصاد المعرف
 الحاسـوب فضالً عن تنويع قاعدة االقتصاد من خالل إيجاد صناعات وفرص عمـل جديـدة فـي                 

  .والبرمجيات
  

  األهداف 
 ألـف   1,242 ألف خط، والخطوط العاملة إلى       1,533ت المجهزة للهاتف الثابت إلى      زيادة السعا  .1

  .  نسمة1,000 خط لكل 54خط بحيث ترتفع الكثافة الهاتفية إلى 
  . نسمة1,000 خط لكل 183 ألف خط بما يعادل 4,280مضاعفة خطوط الهاتف الخلوي إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات 
.                                                خصخصة االتصاالتخطة ل وإعداد كبة التطورات،مواقطاع لعادة هيكلة مؤسسات الإ •
 االقتـصادية   القطاعـات  ة الطلب المتزايد من   تلبي •

وتـوفير   والمواطنين على خدمات االتـصاالت،    
الخدمة الشاملة وزيادة منافذها بما يواكب النمـو         

ال الخدمات الحديثة   إدخمع  السكاني واالقتصادي،   
  . الناتجة عن التطور التقني المتسارع

توفير التجهيزات الحديثـة لالتـصاالت وتقنيـة         •
المعلومات في إطار شبكة رقمية متكاملة للخدمات       
الثابتة والخلوي كأساس لتقديم جميـع الخـدمات        
المحلية والدولية بما يتفق مع المعـايير الدوليـة،         

  .وتغطية التوسعات العمرانية
إحالل أنظمـة   من خالل االهتمام بالمناطق الريفية  •

الهواتف الالسلكية الثابتة وأنظمة النواقل الرقميـة       
محل األنظمة التقليدية، وتوسعة البنيـة التحتيـة         

وإعادة استخدام المحطـات  لتغطية العزل والقرى،   
 .أخرىاألرضية في مواقع نائية 

خفيض تعريفة المكالمات الدولية لتتوافـق مـع        تعريفة خدمات االتصاالت بما في ذلك ت      مراجعة   •
 .على استخدام االتصاالت والمعلوماتيةتشجيع المواطن دخل ومتوسط ال

 المنافـسة بـين     تحفيز االستثمارات الخاصة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتـشجيع          •
 .وخاصة الشركات التي تقدم خدمات اإلنترنت خدماتالمزودي ومشغلي 

ذ الربط الخارجي لتوفير سعات تراسلية تسهل االتـصاالت الهاتفيـة والمعلوماتيـة،             تطوير مناف  •
 .وإيجاد منافذ أوسع وأكثر تعدداً الستيعاب التطور المتسارع في الشبكة العامة

استكمال مراحل مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وإنشاء فرع لها في عـدن السـتقطاب               •
 وصناعة البرمجيات، وتشجيع الكفاءات المتخصصة والمبدعـة        شركات االتصاالت والمعلومات  

  .لتحويل األفكار إلى منتج اقتصادي
تحديث المعهد العام لالتصاالت، وإنشاء فروع له في المحافظات لتلبية االحتياجـات التدريبيـة               •

 .والتأهيلية للقطاعين العام والخاص
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  البريد  2. 4
جوانـب  االقتصادي والمـساهمة فـي تطـوير ال       داعمة للنشاط   الاألساسية  ات  يعتبر البريد من الخدم   

تنويـع  خالل السنوات الماضية من خـالل   اًحسنتهذا القطاع  شهد  وقد  .  للمجتمع االجتماعية والثقافية 
، حيث أدخلت الهيئة المجتمعاالقتصاد الوطني والخدمات البريدية والمالية التي يقدمها لتلبية احتياجات 

 خدمات مالية أهمها    6 خدمات بريدية و   7 خدمة منها    13وفير البريدي تطويراً شمل     العامة للبريد والت  
  . 2005 ألف حساب في عام 42الحسابات الجارية التي بلغ عددها 

  

 ليصل عدد   %36وتضاعفت خدمات اإلنابة لصرف المعاشات واإلعانات االجتماعية بمتوسط سنوي          
، باإلضافة إلى نمو خدمة تحصيل الفواتير بمتوسط        2005 ألف في عام     536المستفيدين منها حوالي    

  .  سنويا30%ً
  

  التحديــات
المتناميـة  غير قادرة علـى تلبيـة المتطلبـات         الخدمات البريدية محدودة االنتشار، و    شبكة  ما زالت   

أدنى نسبة   نسمة، وهي     ألف 104بريدي  المكتب  ال السكان الذين يخدمهم     طوالمنافسة، حيث يبلغ متوس   
  .  بشكل كبيروالريفحضر بين النسبة تفاوت هذه الوت. يدية على المستوى اإلقليمي والعالميتغطية بر

  

ـ  و الحجـم المفترضة مـن حيـث      المواصفات  أدنى  معظم المكاتب البريدية    كذلك، ال يتوفر ل    ع الموق
 دفـع المعاشـات   مثل  المالية  التوسع في تقديم الخدمات وخاصة       مما يحد من قدرتها على       ،التجهيزو
  .التوفير البريديو
  

  الغايات واألهداف والسياسات
موثـوق بهـا وميـسرة      و ة بريدية شمولية ذات نوعيه جيد     إلى تقديم خدمة  الثالثة  التنمية  خطة  تتطلع  

  .السوق احتياجات وتلبي رضاء الزبون تتوخىومؤمنة وبأسعار معقولة 
  

  األهداف  
 .مواطن ألف 31بريدي لكل  كشكأو  مكتب ىإلية البريدية رفع التغط .1
 . في السنة%47بمتوسط البريد الداخلي  و%1بمتوسط سنوي نمو خدمات البريد الدولي  .2
 .خالل سنوات الخطة% 18 بمتوسط خدمات اإلنابة و%21 بمتوسط نمو الخدمات المالية .3
 

  السياسات واإلجراءات
 .البريدأجهزة صالح هياكل  مالئم إليإطار قانوني وتجارإعداد  •
 . الثابتة والمتنقلة واألكشاكبخدماتها عبر المكات منافذ توسيع نطاق التغطية البريدية وزيادة •
 فـي المـدن     األفراد والمؤسسات احتياجات  لبي  ت جديدة    خدمات وإدخال البريدية   تطوير الخدمات  •

 .المعايير العالميةء وتحسين خدماتها في ضو واالرتقاء بفعالية شبكة البريد ،والريف
ملة بما فـي    االمقدمة في إطار الخدمة البريدية الش     التوسع في نشاط التسويق والتعريف بالخدمات        •

 .هاذلك أسعار
البريدية، وكذلك فـي    نقل وتداول البعائث    ل التدابير األمنية    التنسيق مع الجهات المعنية في توفير      •

  .رعالشوا والمنشآت وتسميةترقيم المنازل  لاستكما
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   التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية-5
  

شهد قطاع التخطيط الحضري واإلسكان وإدارة التنمية الحضرية إنجازات عدة خالل فتـرة الخطـة               
 335فقد تم إنجاز أكثر من      . الخمسية الثانية 

 ألف رخصة   32مخطط عمراني ومنح نحو     
 مليون متر 28بناء ضمن مساحة كلية بلغت     

 مليون متـر    20لك تم سفلتة نحو     كذ. مربع
مربع من الشوارع الداخليـة فـي المـدن         

 ألـف   53الرئيسية والثانوية، وتركيب نحو     
عمود إنارة، عالوة على تحـسين مـداخل        
المدن وإقامة المجسمات الجمالية والتوسـع      

. في المسطحات الخضراء والحدائق العامة    
وأولت المحافظات وبخاصة أمانة العاصمة     

 خاصـاً بالنظافـة وصـحة البيئـة      اهتماماً
والتخلص من النفايات والمخلفات، وإنـشاء      
صناديق خاصة بالنظافة والعديد من مسالخ      

كذلك أصدرت الحكومة مجموعـة     . اللحوم
قوانين وقـرارات تـنظم بنـاء المـساكن         
وتخطيط األراضي وتوفير مساحات كافيـة      
إلقامة المنشآت العامة كالمدارس والحـدائق      

  . مخطط عمراني في مختلف المحافظات335ا تم إنجاز وغيرها، كم
   

  التحديــات
" ترييـف "وفـي المـدن     رافق التطور االقتصادي واالجتماعي والنمو السكاني والعمراني المتسارع         

 االزدحـام والنمو العشوائي في أطراف المـدن       الحضر، بروز مشكالت تتعلق بالتخطيط الحضري و      
  . مع استمرار تزايد الطلب عليهاوانخفاض مستوى الخدمات العامةوالبيئة وتوفير السكن المالئم 

  
  الغايات واألهداف والسياسات 

بشكل أمثل من خالل    استخدامها  والمحافظة على األرض كثروة طبيعية      إلى  الثالثة  التنمية  خطة  تسعى  
 اإلسكانية والبعد البيئي والحفاظ على األراضـي        ت السياسا إعداد الخطط العمرانية للمدن مع مراعاة     

  .التنمية المستدامةالزراعية وفق متطلبات 
  

 األهداف
 .انوية مخطط تفصيلي للمدن الرئيسية والث700 مخطط عام و60 مخططات إقليمية و10إعداد  .1
 . طن في السنة1.7زيادة قدرة تصريف المخلفات من المدن إلى  .2
 .  محافظة16ني في مختلف المحافظات وشق وحدات جوار لعدد  مشروع سك11إنشاء  .3
 .إنشاء المرصد الحضري لتوفير قاعدة بيانات جغرافية ورسم السياسات اإلسكانية .4

 
  السياسات واإلجراءات

 بما يتوافق مع أهميتهـا االقتـصادية         الرئيسية والثانوية  تخطيط المدن في  المسح الجوي   استخدام   •
 األراضـي   تخطـيط  الفجوة الزمنية بين     وتقليص ، ومقومات وآفاق نموها   اإلدارية واالجتماعية و

 .النمو العشوائي للعمرانلحد من وتطويرها الفعلي ل
البنيـة  مـشاريع   ومواقع الطرق الجديدة    ومسح استعماالت األراضي لتحديد المراكز الحضرية        •

 .البعد البيئي، مع مراعاة األخرى لتحقيق التوازن في توزيع الخدمات العامةالتحتية 
عرضها على   و ،ةيالسياحالمرافق  التجارية والصناعية والتخزين و   لألنشطة   ية كاف مساحات  توفير   •

  .للترخيصالالزمة تسهيل اإلجراءات مع لمستثمرين ا
التوسع في المساحات الخضراء واستكمال تسمية الشوارع وترقيم المساكن والمنـشآت وإقامـة              •

 .األسواق والحدائق
ى المناطق ذات األهمية البيئية واالقتصادية مثل حقول الميـاه الجوفيـة واألراضـي              الحفاظ عل  •

 .الطبيعيةمناطق المحميات  والزراعية

    التجمعات السكانية الفقيرة13-6إطار 
رغم أن مظاهر اإلسكان العشوائي بدأت منذ أوائل ثمانينات         

 1991إال أنها تفاقمت بعد أزمـة الخلـيج         القرن المنصرم،   
والعودة المفاجئة لقرابة مليون مغترب يمني من دول الخليج         

ويقوم هؤالء وغيرهم بوضع اليد     . العربي وخاصة السعودية  
أو األوقاف، وإقامة مـأوى يقـيهم       ملك للدولة   على أراضي   
وتفتقر هذه التجمعات إلى خـدمات البنيـة        . البرد والشمس 

 مـن   وتعـاني . الخـدمات االجتماعيـة   وساسية  التحتية األ 
لـم   هذه الظاهرة، إال أنها      خطورةورغم  . المشكالت البيئية 

ال تتعدى اإلجراءات التي تمت حتـى       ، و بشكل كامل تدرس  
دراسة لموقعين عشوائيين في أمانـة العاصـمة        عداد  إاآلن  

 التعـرف علـى     ها  أمكن من خالل  ،  صنعاء ومحافظة عدن  
التدخالت الالزمة التـي     اهرة واقتراح لظلالخصائص العامة   

تقويـة اإلدارة    عناصـر أساسـية تـشمل        6تندرج ضمن   
مـن  ، وضـمان أ   تجديد السكن الفقير  ، و والتخطيط الحضري 

تزويد المواقع العشوائية بخـدمات البنيـة التحتيـة          و الملكية
تحسين مالئمة، و إيجاد أساليب تمويل    ، و الخدمات األساسية و

 .ن هذه المناطقالوضع االقتصادي لسكا
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 . واألثريةلحفاظ على المدن التاريخيةلإستراتيجية إعداد  •
 وإنشاء هيئة واحدة تتولى التخطيط واإلدارة       ، الالزمة للحد من مشاكل األراضي     اإلجراءاتتخاذ  ا •

 .عقارات الدولة خصوصاًأمالك واضي عموماً ولألر
 . المحدودضبط توزيع األراضي وتوفيرها بسعر مناسب لذوي الدخل  •
مواصلة تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات اإلنشائية والعمرانية واإلسكانية والبيئيـة بمختلـف             •

 .جوانبها
 وتحديث نظـام    ،رافق العامة ك المقاولين المحليين في تنفيذ مشاريع الخدمات األساسية والم        اشرإ •

  بما في ذلك القائمة الـسوداء،      تصنيف وتأهيل المقاولين والشركات االستشارية المحلية واألجنبية      
 .ووضع قواعد ممارسة المهنة للمهندسين والمكاتب االستشارية وتنظيم العالقة بين أطراف العمل

ء المدن والمجمعات السكنية بمـا      وتشجيع القطاع الخاص إلنشا   انجاز مشروع السياسة اإلسكانية      •
 .يتناسب مع احتياجات فئات الدخل المختلفة وفي مختلف المناطق

تبسيط اإلجراءات والتشريعات المتعلقة باالستثمار في واستكمال المشاريع السكنية الجاري تنفيذها  •
 .يةالسكنالمجمعات بناء 

 .يسيةالتركيز على التوسع العمراني الرأسي وخاصة في المدن الرئ •
 في إطار المقترحات الخاصة بإعادة هيكلـة        تقديم القروض اإلسكانية وتطوير نشاط بنك اإلسكان       •

 .البنوك العامة والمختلطة أو دمجها
 وكذلك  تلوث وخاصة تلوث المياه والهواء والطعام     الالمحافظة على صحة البيئة ومكافحة مصادر        •

 .اآلفات والحشرات الضارةالتخلص من 
أنظمة رقابية فعالة لضمان صحة     ووضع   ،البيئة مؤسسية مناسبة لصحة     طرأت و تشريعاإصدار   •

 .األغذية ومراقبة األمراض والوقاية منها
إعادة تدوير وفـرز  وإقامة مشاريع  لتخلص من النفايات الصلبة والخطرة والطبية       اتطوير مرافق    •

 .النفايات
التمويل من المراكز إلـى الـسلطات       صناديق النظافة وتنمية البلديات وتطوير آليات       عزيز دور   ت •

 .الدور اإلشرافي ألجهزة صحة البيئة والبلدياتقوية ت والمحلية
 .مسالخ واألسواق المركزية وأسواق اللحوم والرقابة عليهاالتنظيم  •
 .رفع مستوى التأهيل وزيادة خبرة الكادر الوطني في شؤون التخطيط العمراني واإلسكان •
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  لةأراضي وعقـارات الـدو -6
  

وتعتبر مـصلحة أراضـي   . يتميز اليمن باتساع ملكية الدولة لألراضي سواء في المدن أو في الريف      
وعقارات الدولة الجهة المعنية بتنظيم التصرف بأراضي وعقارات الدولة بما يحقق المصلحة العامـة              

  . وحمايتها من أي اعتداء
  

  التحديــات
راضي واالعتداء عليها، وكذلك عدم وجود رؤية حول تواجه المصلحة صعوبات تتعلق بتحديد هذه األ

  . إدارتها وأولويات التصرف فيها
  

  األهداف
 .سنوياً% 5تها بما ال يقل عناتحقيق االستغالل األمثل ألراضي الدولة وتنمية عائد .1
  

  السياسات واإلجراءات
 أراضـي    في إطار هيئة واحدة تعنى بإدارة       مصلـحة أراضي وعقـارات الـدولة    إعادة هيكلة  •

 .العمراني، مع تعديل القانون األساسي للمصلحة والئحته التنفيذيةالتخطيط الدولة وإجراء 
تحديث أنظمة وآليات العمل، وإنشاء قواعد بيانات وربط شبكي للمـصلحة مـع فروعهـا فـي                  •

 .المحافظات
 .استكمال التوثيق القانوني الشامل ألراضي وعقارات الدولة •
ص أراضي الدولة للخدمات االجتماعية األساسـية وتنفيـذ توجهـات           إعطاء األولوية في تخصي    •

 .الحكومة في إقامة المشاريع االستثمارية والمشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود
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  محددات النمو السكاني: 1-7إطار 
تتمثل عوامل النمو السكاني المرتفع في اسـتمرار        

. الخصوبة العالية مع االنخفاض التدريجي للوفيـات   
ويرجع سبب ارتفاع معدل الخـصوبة إلـى تـدني          

 عند  استخدام وسائل تنظيم األسرة وانخفاض العمر     
وتجــدر اإلشـارة أن محـددات       . الزواج األول 

الخصوبة تتأثر بجملة عوامل اجتماعية واقتصادية،      
أهمها مستوى التعليم وخاصة بين النـساء، وعمـل     
المرأة، وسالمة وصحة األطفال، ومكانة المرأة في       

وتوضح بيانـات مـسح صـحة       . األسرة والمجتمع 
ألمية  أن معدل خصوبة المرأة ا     2003اآلسرة لعام   

 مولود  2.8 مولود حي للمرأة، مقابل      6.7تصل إلى   
كما . حي لمن أكملت مستوى التعليم الثانوي فأعلى      

تظهر بيانات المسح أن نسبة استخدام وسائل تنظيم        
مقارنـة  % 19.3اُألسرة بين النساء األميات بلـغ       

بين النـساء الالتـي أكملـن التعلـيم         % 35.4بـ
 .األساسي

  

  مقدمـة
  

. قتصادية واالجتماعيـة المـستديمة    تعتبر تنمية الموارد البشرية قاعدة االنطالق األساسية للتنمية اال        
وتركز التوجهات اإلستراتيجية على بحث عوامل النمو السكاني وتطور الخـصائص الديموغرافيـة،       

، والسعي لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات وتنظيم األسرة           
  . طفولةاالهتمام بقضايا النوع االجتماعي واألمومة والفضالً عن 

  

   السكان -1
  

تحظى القضية السكانية باهتمام خاص وأولوية مطلقة في أهداف وتوجهـات الرؤيـة اإلسـتراتيجية               
والخطط التنموية والبرامج االقتصادية واالجتماعية باعتبارها إشكالية تنموية في ظل االختالل القـائم             

بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو االقتـصادي       
، وما ينتج عن ذلك من ضـغط علـى          المتواضع

الموارد الطبيعية المحدودة نتيجة تزايد احتياجـات       
السكان على نحو تقصر المـوارد المتاحـة عـن          

  . تلبيتها
  

وتظهر نتائج التعداد العـام للـسكان والمـساكن         
 أن عدد الـسكان المقيمـين       2004والمنشآت لعام   

% 3 مليون نسمة، وبمتوسط نمو      19.7ارتفع إلى   
  . 2004 – 1994اً خالل الفترة سنوي

  

وينتج عن هذا المعدل تضاعف الـسكان خـالل         
ويعـود انخفـاض النمـو      . أربعة وعشرون سنة  

السكاني إلى تراجع محدود في معـدل الخـصوبة         
 6.2 بحـوالي    2003الكلية والذي قدر في عـام       

  .يم والصحةمولود حي لكل إمرأة خالل عمرها اإلنجابي، باإلضافة إلى تحسن مستويات التعل
  

، إذ انخفضت 1994كما تظهر نتائج التعداد تغيراً هيكلياً في التركيبة العمرية للسكان مقارنة بتعداد 
في عام % 45.3 إلى 1994في عام % 50.3سنة لكال الجنسين من ) 14-0(نسبة الفئة العمرية 

، %18.2إلى % 20.2سنة من ) 5-0(كذلك، وفي إطار هذه الفئة، تراجعت الفئة العمرية . 2004
وتدنت نسبة الفئة العمرية . في الريف% 12.2مقابل % 3.1مع مالحظة أن نسبتها في الحضر تبلغ 

  %. 27.1إلى % 30.1سنة لكال الجنسين من ) 6-14(
  

سنة ومكوناتها الفرعية والمتضمن فئة ) 14-0(وعلى الرغم من تدني األهمية النسبية للفئة العمرية 
 مليون نسمة وتشتتها في 8.9شء في سن التعليم األساسي إال أن حجمها البالغ نحو األطفال أو فئة الن

المناطق الريفية والنائية يعكس أهمية توجيه مزيد من مشاريع الخدمات االجتماعية األساسية نحو 
  . الريف وخاصة الرعاية الصحية األولية والتعليمية
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التوزيع النسبي للسكان بحسب الفئات في عام 1994

الفئة  (59-25)
27.20%

الفئة  (5-0)
20.20%

الفئة  (60+)
5.50%

الفئة  (24-15)
17%

الفئة  (14-6)
30.10%

ام   2004 التوزيع النسبي للسكان بحسب الفئات في ع

الفئة (14-6)
27.10%

الفئة (24-15)
21.90%

الفئة (60+)
5.10%

الفئة (5-0)
18.20%

الفئة (59-25)
27.60%

  2004 و1994مرية بين تعدادي التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات الع

  

في % 49.6 إلى   1994في عام   % 44.2سنة من   ) 59-15(وفي المقابل، ازدادت نسبة الفئة العمرية       
سنة التي ارتفعـت مـن      ) 24-15(وقد تركزت هذه الزيادة في فئة المراهقين والشباب         . 2004عام  
مـن  (سـنة شـبه ثابتـة     ) 59-25(خالل الفترة، بينما ظلت نسبة الفئة العمرية        % 21.9إلى  % 17

ويعكس هذا التطور تزايد الضغوط من جانب العرض في سوق          . خالل الفترة %) 27.6إلى  % 27.2
العمل المنعكسة في تزايد معدالت المشاركة وأعداد الباحثين عن العمل، مما يتطلـب جهـوداً غيـر                 

  . فاًمسبوقة للرقي بجانب الطلب وموازنته ومواءمته مع جانب العرض كماً وكي
  

  التحديـــات
من السكان في الهـضبة الوسـطى       % 68.3يعاني اليمن من اختالل التوزيع السكاني، حيث يتركز         

مـن الـسكان وسـهل تهامـة        % 13.4والجبلية، بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي        
ساسـية  وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات األ       %. 5.6والهضبة الصحراوية   % 12.7

كالتعليم والصحة إلى كل تجمع سكاني، األمر الذي يتطلب تشجيع الحراك السكاني من المناطق ذات               
االقتصادية وتظهر إمكانيات   الطبيعية و الكثافة السكانية إلى تلك التي تتمتع بميزات نسبية في الموارد           

  . أكبر في الدفع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتوليد فرص عمل
  

  لغايات واألهداف والسياساتا
 2020-2001وتوجهاتها من اإلستراتيجية الوطنية للسكان الثالثة التنمية لخطة تنبثق الغايات العامة 

النمو االقتصادي واالجتماعي من ناحية والتوازن بين النمو السكاني وسياساتها التي تسعى إلى تحقيق 
دمج النمو الحضري في سياق التنمية  من ناحية أخرى، فضالً عن ية المتطلبات المتنامية للسكانوتلب

مستوى األسرة حسين تكما تتطلع اإلستراتيجية إلى . المستدامة عن طريق تنظيم الهجرة الداخلية
األطفال  والتأكيد على حقوق ، وتعزيز التكافؤ بين الجنسينالمرأة وتمكين اً، واجتماعياًاقتصادي
 ،دامةست وحماية السكان من تدهور البيئة ومن أنماط اإلنتاج واالستهالك غير القابلة لال،ونمائهم

ويمكن تحقيق هذه الغايات من خالل ثالثة . وغيرها من االنعكاسات ذات العالقة بالنمو السكاني
  :محاور رئيسية هي

  . تعزيز إدماج البعد السكاني في سياسات وبرامج التنمية-
  . تنظيم الحراك السكاني من الريف إلى الحضر وتوجيه الهجرة إلى المناطق الساحلية الواعدة-
  .  تحسين البيئة الداعمة للقضايا السكانية-
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  األهداف
 .2010السنة بحلول عام  في% 2.75النمو السكاني إلى تخفيض معدل  .1
  

  السياسات واإلجراءات 
  امج التنمية إدماج البعد السكاني في سياسات وبر-

بناء القدرات الوطنية في إدماج قضايا السكان والنوع االجتماعي والنشء والشباب في خطط              •
 .وبرامج التنمية وتقييمها ومتابعتها على كل المستويات الوطنية والمحلية والقطاعية

تعزيز حقوق المرأة والشباب وتوفير احتياجاتهم من خالل زيادة االستثمار فـي القطاعـات               •
 . جتماعية كالصحة والتعليماال

تطوير األطر المؤسسية وتفعيل آليات التنسيق والتقييم والمتابعة للقضايا الـسكانية بأبعادهـا              •
 .المختلفة

تشجيع وسائل االتصال واإلعالم السكاني وتكثيف نشاطها لرفع الوعي بالقـضايا الـسكانية              •
 .جميع المستوياتوالنوع االجتماعي وإبراز دور الشباب وااللتزام بها على 

توسيع قاعدة الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخـاص             •
 .في المجال السكاني

تطوير قواعد البيانات والمعلومات حول قضايا السكان والنوع االجتماعي وربطها باألهداف            •
 . الوطنية وأهداف التنمية األلفية

  )لداخليةالهجرة ا(  الحراك السكاني -
  . بالتنسيق مع السلطات المحليةيتنظيم الحراك السكانوتوجيه  •
 .سكانمناطق الطرد للالمجدية في االقتصادية نشطة الخدمات األساسية واألدراسة متطلبات  •
 فـي المنـاطق     والتسهيالت االسـتثمارية  توفير الخدمات األساسية والمجتمعية واالقتصادية       •

 . لة للحراك السكانيالساحلية كمناطق جاذبة ومستقب
 . وضع نظم متوازنة إقليمياً ومحلياً تتوافق مع توجهات التنمية المستدامة •
  .تحقيق الالمركزية في النظم اإلدارية للحد من انتشار السكن العشوائي •
  .التوعية بالقضايا السكانية في الريفبرامج ع يتوس •
 .، وتقديم حلول عملية للمعالجةإجراء دراسة ميدانية شاملة عن أسباب الهجرة واتجاهاتها •

    تحسين البيئة الداعمة للقضايا السكانية-
  .دعم المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات المعنية بقضايا السكان والنوع االجتماعي •
تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في قضايا السكان والنوع االجتماعي، وتوطيد             •

 .لمحلي ومنظمات المجتمع المدنيإشراك المجتمع ا
توسيع المشاركة والتعاون مع قادة الرأي والمجموعات الفاعلة في قضايا الـسكان والنـوع               •

إلبـراز قـضايا الـسكان    االجتماعي، وتفعيل دور وسائل اإلعالم وقنوات االتصال المختلفة   
  .  واالتجاهات حيالها وتمكين المرأة وإحداث التغيرات اإليجابية في السلوكوالنوع االجتماعي
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  الطفولة والنشء والشباب -2
  

 سنة نحو 24تمثل فئة األطفال والنشء والشباب أعظم ثروة للبالد، إذ تشكل الفئة العمرية صفر إلى 
 مليون طفل في الفئة 3وتتوزع تلك الفئة بين .  مليون مواطن13ثلثي إجمالي السكان أو ما يعادل 

 مليون شاب في 4.2و )  سنة14-5(يون ناشئ في الفئة العمرية  مل5.9و)  سنوات4 –صفر(العمرية 
  .كما أن حوالي ثالثة أرباع هذه الفئات يقطنون المناطق الريفية).  سنة24-15(الفئة العمرية 

  

ويبلغ معدل . من األطفال من سوء تغذية مزمن% 52من فقراء البالد، ويعاني % 53ويمثل األطفال 
 مولود حي، ويصل معدل وفيات األطفال دون الخامسة إلى 1,000ل  لك75وفيات األطفال الرضع 

 روضة أطفال فقط في 244ومازال التعليم المبكر غير متطور بوجود .  مولود حي1,000 لكل 102
كمـا تبلغ %. 35الواقعة خارج التعليم األساسي )  سنة14-6(وتبلغ نسبة النشء . شتى أرجاء البالد

فقط، مع وجود فجوة واسعة بين الجنسين وبين الريف % 51لة االبتدائية نسبة الذي يكملون المرح
  .والحضر

  

وبذلك تمثل الفئات خارج التعليم والمتسربين منه أحد روافد الجهل والضياع واألمية، وأحد مسببات 
تزايد عمالة فئات األطفال والنشء في محاولة منهم ومن ذويهم للخروج من هالة الفقر المدقع الذي 

 ألف عامل في الفئة 326 عن وجود أكثر من 1999ويشير مسح القوى العاملة لعام . حيط بهمي
 ألف من أطفال 35يتوزعون بالتساوي بين ذكر وأنثى، عالوة على ما يربو عن ) سنة14-6(العمرية 

الشوارع، وعدد كبير من المرضى والمعاقين جسدياً وخلقياً، ومن المنحرفين وذوي السلوك الخطر 
وتعد فئة الشباب، وهي الفئة التي يقدر لها أن تلتحق بالتعليم الثانوي . المعادي للذات وللمجتمعو

وتتخرج في الجامعات وتنمية المهارات والمعارف، والمعول عليها في إيجاد عمل منتج، الفئة األكثر 
م الثانوي لدى الذكور وتبلغ نسبة عدم االلتحاق بالتعلي. تعرضاً للبطالة من غيرها من الفئات العمرية

فقط من الفتيات % 16كما أن . مع تباين واضح فيما بين الريف والحضر% 63ولدى اإلناث % 35
لدى الذكور، علمـاً بأن معدل التحاق الشباب % 41يحصلن على شهادة التعليم الثانوي مقارنة بنسبة 

  . لإلناث% 5للذكور و % 17بالتعليم ما بعد الثانوي يبلغ 
  

وتمثل هذه . ، مع تباين واضح بين الذكور واإلناث%25معدل البطالة لدى الشباب عن ويفيض 
فالبطالة هي رديفة الفقر . النسبة المرتفعة إحباطاً في تحقيق الذات وهدراً للطاقات البشرية الشابة

والتعطل والفراغ، وما يمكن أن ينبثق عنها من سلوكيات خطرة على الفرد وعلى المجتمع على حد 
ويصاحب البطالة كذلك الميول إلى الزواج المبكر والحمل المبكر والعالقات غير الشرعية . سواء

  .والعنف والجريمة والجنوح وعدم المشاركة في السياسة وفي اتخاذ القـرار
  

وضمن هذا اإلطار وما يحمله من مخاطر وتبعات لدى كل فئة من فئات الطفولة والنشء والشباب، تم 
 حشد جهود كل من المجلس األعلى لألمومة والطفولة، ووزارة الشئون 2005-2003خالل الفترة 

االجتماعية والعمل، ووزارة الشباب والرياضة، والصندوق االجتماعي للتنمية، ولجنة استشارية من 
الشباب والشابات، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والصحة والتعليم والثقافة وحقوق اإلنسان 

الم، وكذلك عن اليونيسيف والبنك الدولي لتطوير إستراتيجية متكاملة ومتعددة القطاعات لحماية واإلع
ويأتي هذا الحشـد ضمن إدراك الدولة إلى حاجتها إلى إطار عمل . وتنمية الطفولة والنشء والشباب

التنمية األلفية إستراتيجي تنفذ من خالله التزاماتها كطرٍف في اتفاقية حقوق الطفل وفي تحقيق أهداف 
   .الخاصة بتلك المراحل العمريـة
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 المبادئ واألهداف اإلرشادية إلستراتيجية الطفولة 1-7إطار 
  والنشء والشباب

  :ادئـالمب
  .التمسك بالمبادئ الراسخة للدين الحنيف •
 .اإليمان بالوحدة والوالء للوطن •
 .االلتزام بالحقوق المدنية وحقوق اإلنسان •
 .مساواة والعدالة بين الجنسينااللتزام بعدم التمييز وال •
 .إشراك األطفال والشباب في صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها •

  :األهـداف
خلق فهم أعمق للمخاطر والتحديات التي تواجـه األطفـال           •

  .والشباب
 .حماية الطفولة والشباب وتنميتها •
 .توفير عمل كلي ومتناسق لالستجابة لتحديات دورة الحياة •
 .خالت السياسات والبرامجتحديد األولويات لتد •
 .الثالثةالتنمية خطة توفير المدخالت الحرجة ل•

وتتطلع إستراتيجية الطفولة والنشء والشباب إلى تحقيق مجتمع ينعم فيه جميع الذكور واإلناث 
بالحماية واالعتراف بمكانتهم وتوفير فرص متكافئة للحصول على نطاق مكتمل من الخدمات 

االجتماعية والصحية والتعليمية وفرص 
والترويح التي تهيئ بيئة اإلبداع العمل 

وتنمية الشخصية المتوازنة واإليجابية، 
  .وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

  

وقـد وضعت الحكومة ضمن أهداف التنمية 
األلفية وإستراتيجية التخفيف من الفقر 
مجموعة من السياسات والبرامج ذات 
العالقة بالطفولة والنشء والشباب موضع 

يذ،  وتشمل مشروع تنمية الطفل التنف
 الممول من الحكومة والبنك 2000-2005

الدولي واليونيسيف والذي يتكون من بناء 
القدرات واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة 
والتحصين، ورعاية األمومة، وخدمات 

دوق كما أعطى الصن. المياه والصرف الصحي، وإثراء غذاء األمهات واألطفال وأنشطة تعليمية
االجتماعي للتنمية األولوية في مشاريعه لقطاعات التعليم والصحة والمياه واألنشطة المدرة للدخل 

كما شملت مجموعة السياسات . ودعم برامج محو األمية الوظيفية بين الشباب وخصوصاً اإلنـاث
بناء  الهادف إلى تحسين كفاءة برامج 2006 -2000والبرامج مشروع توسيع التعليم األساسي 

المدارس والفصول، وتعزيز المشاركة األهلية وبناء المدارس الصغيرة الجاذبة للفتيات، وإعطاء 
األولوية للمناطق المحرومة وتشجيع األهل على إلحاق بناتهم بالتعليم األساسي، عالوة على إصالح 

 .2004نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وإصدار األجندة للتشغيل في عام 
  

  لتحديـاتا
يكتنف النهوض بأوضاع الطفولة والنشء والشباب وتحقيق أهداف التنمية أللفية مجموعة من األسباب 
التي حدت وتحد من أثر السياسات والبرامج والتدخالت الراهنة، ومن أهمهـا، محدودية السياسات 

لحجم الكبير للفئات والبرامج الخاصة بالطفولة والنشء والشباب من حيث التمويل والقدرات أمام ا
المستهدفة، وتنوع قضاياهم واستفحالها بفوارقها بين الحضر والريف، وغياب إطار عمل متكامل 
وجهة تنسيقية لتوجيه التدخالت الهادفة إلى حماية وتنمية الطفولة والنشء والشباب، عالوة على 

لخاص واألهالي قصور العمل التعاوني بين الجهـات الحكومية وغير الحكومية والقطاع ا
 .والمستفيدين

  

   سنوات5 –الغايات واألهداف والسياسات للفئة العمرية صفر 
  .تحقيق اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة واالرتقاء بصحة واحتياجات الطفل

  

  السياسات واإلجراءات
  .ةإعداد خطة وطنية لتغطية خدمات اإلدارة المتكاملة لقطاع الصح •
 .تحسين النظام الصحي، ورفع مستوى كفاءة مقدمي الخدمات •
 .تطوير العادات والسلوكيات الصحية لألسرة والمجتمع •
 .إيجاد خطة وطنية شاملة للتغذية، وتحسين العادات المرتبطة بالتغذية والصحة •
 .توفير خدمات الرعاية الصحية األولية وتطويرها، وتحسين برنامج التحصين الروتيني •
 .اد وتطوير برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرةإعد •
 .زيادة الوعي بقضايا الصحة اإلنجابية، وتحقيق األمومة السليمة •
 .وضع وتطوير األسس األولية لمرحلة التعليم التمهيدي •
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   سنة14 – 6الغايات واألهداف والسياسات للفئة العمرية 
  .األمية األبجديةتعميم إلزامية التعليم والقضاء على منابع وروافد 

  

  السياسات واإلجراءات
سربين من المدارس والمحرومين منها تطوير آليات مؤسسية جديدة إلعادة انخراط المت •

 .واالستمرار فيهـا
  .بناء وتطوير مراكز تعليم مجتمعية •
 .نشر الوعي حول خطورة التسرب وأهمية التعليم وتعليم الفتاة •
 .رفع مستوى الصحة والتغذية المدرسية •
ة زيادة أعداد المعلمات المؤهالت للعمل في المناطق الريفية، وإنشاء وحدات سكنية مناسب •

 .للمعلمات بجوار المباني المدرسية
إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن فئات النشء والمحرومين، وتعزيز العمل االجتماعي  •

 .والجماعي الموجه لهم
تعزيز األطر التشريعية والقانونية لألحداث وإزالة كافة أنواع العنف واالستغالل التي تمارس  •

 .ضد األطفال والنشء
  

   سنة24-15اف والسياسات للفئة العمرية الغايات واألهد
إيجاد فرص عمل كافية الستيعاب الشباب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والمتعطلين منهم، مع 

  :التركيز على
  .وضع مسألة خلق فرص العمل في قلب سياسات االقتصاد الكلي -
 .مساواة فرص العمل بين الشباب والشابات -
 .تعليم والتدريبتطوير أثر االستثمار في نظم ال -
 .تشجيع المبادرات والمشاريع الفردية ودعمها -
  

  السياسات واإلجراءات
 .تأسيس وتطوير المؤسسات والمبادرات الشبابية ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واألصغر •
 . تعديل وتفعيل اللوائح المنظمة لصندوق رعاية النشء والشباب •
 .اإلنتاجية الواعدةزيادة االستثمار في القطاعات  •
 . مواءمة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل المحلية واإلقليمية •
 .دعم المبادرات التي تشجع على التحاق الفتيات في التعليم الثانوي واالستمرار فيه •
 .توفير فرص التدريب وإعادة التأهيل للمتسربين •
 . في أوساط الشباب والشاباتغرس اإلحساس باالنتماء تجاه المجتمع والوطن •
 .رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق وواجبات الشباب والشابات •
 .توسيع المشاركة الديمقراطية للشباب والشابات وزيادة مشاركتهم في صنع القرار •
خلق تنوع في البدائل الترويحية وقضاء أوقات الفراغ، وخلق بيئة صديقة لألطفال والشباب  •

 .الحضريوالشابات في التخطيط 
 .التوسع في برامج مكافحة التدخين وتناول القات •
 .إنشاء مرافق رياضية وثقافية صغيرة وأماكن عامة في مختلف المديريات •
 .تفعيل وتطبيق اإلستراتيجية الخاصة بالمرأة •
 .تأخير الحمل المبكر والتقليل من مخاطر الصحة اإلنجابية •
 .دعم وتشجيع المرأة في مواقع العمل •
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  قوى العاملة  ال-3
  

أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية بما يساهم في تحسين إنتاجيـة القـوى             الثالثة  التنمية  خطة  تولي  
العاملة وينمي المهارات ويلبي متطلبات سوق العمل الداخلي والقدرة على التنـافس فـي األسـواق                

  بحسب نتـائج     1999 مليون في عام     3.5ازدادت القوى العاملة من حوالي      وقد  . الخارجية المجاورة 
 وفق النتائج األولية للتعداد العام للـسكان        2004 مليون في عام     4.2مسح القوى العاملة، إلى حوالي      

 ألف مشتغل خالل الفتـرة      3,545 ألف مشتغل إلى     3,089كما ارتفع عدد المشتغلين من      . والمساكن
  . في السنة% 2.8 ألف مشتغل، وبمتوسط نمو 456افية قدرها ، بزيادة صنفسها

  

         )باأللف(   2010-1999)  سنة فأكثر15(  تطور السكان والقوى العاملة والبطالة 1-7جدول 

  السنوات
 2004  1999  البيان

* 
2005  2010  

متوسط النمو 
  %السنوي

2005-2010  
  2.75 12,762 11,143 10,818 8,994  )سنة فأكثر15(السكان في سن العمل 

  2.9 5,041 4,368 4,234 3,490  القوى العاملة 
  - 39.5 39.2 39.1  38.8  %معدل المشاركة في النشاط االقتصادي 

 4.1  4,436 3,634 3,545 3,089  المشتغلون
  -3.8 605 734 689  410  العاطلون عن العمل

  -  12.0  16.8  16.3  11.5  %معدل البطالة 
  .2004ة للتعداد العام للسكان والمساكن النتائج األولي* 

  

ويرجع تواضع النمو في أعداد المشتغلين بشكل خاص إلى غلبة القطاع غير المنظم فـي االقتـصاد                 
الوطني والمبني على األعمال الصغيرة واألنشطة الفردية والعائلية التي قلّما يكون بإمكانهـا تـوفير               

 ألف منـشأة    407 عن وجود    2004ل للمنشآت لعام    ويشير الحصر الشام  . فرص عمل منتجة وكافية   
 ألف عامل خارج إطار المؤسـسات وفـي   2,375 ألف عامل، مما يبقي نحو    1,170يعمل فيها نحو    

وتمثـل  .  ألف عامل في القطاع الزراعي غير المؤسـسي        1,087القطاع غير المنظم، منهم حوالي      
 ألف عاملـة تتركـز      103منشآت، وبمجموع   من إجمالي العاملين في كافة ال     % 8.8العمالة النسائية   

وتتوزع . ثالثة أرباع أعدادهن في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت وأبين           
 ألف منشأة خاصة    357 ألف موظف، و   455 ألف منشأة حكومية مدنية تستخدم       50تلك المنشآت بين    

وأمام القدرات المتواضعة لنمو . ة خاصة ألف عامل، أي بمتوسط عاملين اثنين لكل منشأ715تستخدم 
الطلب في القطاع الخاص من جهة، وتوجه الدولة نحو ترشيد االستخدام في القطاع الحكـومي مـن                 

  . جهة أخرى، تبرز إشكالية موازنة العرض بالطلب
  

نتيجة عدم قدرة   % 16.3إلى  % 11.5 ارتفاعاً في معدل البطالة من       2004-1999وقد شهدت الفترة    
قتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية المتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل واألعـداد               اال

لدى الشباب % 28.3، بين   2004في عام   % 16.3وتتفاوت البطالة المقدرة بنحو     . المتراكمة للعاطلين 
اب من ، مما يعني أن الشب ) سنة فأكثر  25(لدى الفئة العمرية    % 11و)  سنة 24-15(في الفئة العمرية    

خريجي الثانوية العامة والجامعات والمتسربين من هذين       
النظامين هم األكثر عرضة للبطالة والفقـر والتهمـيش         

ويزيد من حـدة األمـر، إرتفـاع اإلعالـة          . االجتماعي
، والذي تترتب عليـه     444االقتصادية للفرد العامل إلى     

نتائج معيشية سلبية، ال سيما فـي ظـل تـدني الـدخل             
ألجور ومحدودية فرص العمل التي يولـدها       ومستويات ا 

  . االقتصاد الوطني
  

 علـى ضـوء     2004ويتوزع إجمالي المشتغلين في عام      
النتائج األولية للتعداد العام للـسكان والمـساكن، بنـسبة          

في قطاع الزراعة، ثم قطاع التعلـيم والـصحة         % 30.9
، وقطاع التجـارة    %22.5واإلدارة العامة والدفاع بنسبة     

توزيع المشتغلين حسب القطاعات   
االقتصادية عام 2004

قطاع 
الزراعة 
30.9%

األنشطة  
الخدمية 
52.7%

األنشطة  
الصناعية
16.4%
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ويمثل المشتغلون في أنشطة الصناعة والكهرباء والغاز والميـاه         %. 21.4عم والفنادق بنسبة    والمطا
فـي النقـل    % 5.5من إجمالي المشتغلين، لتتوزع النسبة المتبقية بين        % 16.4والبناء والتشييد نحو    

في أنشطة المـال    % 1.2في أنشطة الخدمات الشخصية واالجتماعية األخرى و      % 2.1واالتصاالت و 
 بنـسبة   2004 ألف في عـام      3,545كذلك، يتوزع إجمالي المشتغلين البالغين      . لتمويل والعقارات وا

ويرجع تدني نسبة المشتغالت إلى صعوبة تحديد مفهـوم دقيـق           . لإلناث% 11.8للذكور و % 88.2
لعمل وإنتاج وأجر المرأة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات الرئيسية غيـر الرسـمية أو                 

 المنظمة، وإلى تدني نسبة مشاركتها في القطاع الخاص ألسباب اجتماعية تتـشابك مـع نـدرة                 غير
  . الفرص المتاحة لها فيه

  

  التحديـات 

من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، عدم تمكن المعروض من قوة العمل من مواءمة الطلـب                 
عمل بتزايد األعداد بنسبة تفوق النمـو       فمن جهة، يتميز جانب العرض في سوق ال       . عليها كماً ونوعاً  

السكاني، وبعدم تمكن نظام التعليم والتدريب بكافة روافده من تخريج أفواج تتوافق مؤهالتهـا مـع                
احتياجات االقتصاد الوطني وأصحاب العمل، عالوة على تدني مؤهالت ومهارات العاملين مما يحـد    

ني الطلب على العمالة من ترهل القطـاع الخـاص          ومن جهة ثانية، يعا   . من رفع الكفاءة واإلنتاجية   
المنظم، ومن بيئة استثمارية غير قادرة على توليد فرص عمل كافية، عالوة على تـدني مـستويات                 
األجور والرواتب، مع تحيز واضح للذكور في معدالت المشاركة، ناهيك عن تغطية غيـر مالئمـة                

  . للتأمينات االجتماعية وشروط عمل غير مواتية
  

  لغايات واألهداف والسياساتا

الثالثة إلى تنمية المهارات في سوق العمل واالنتقال به من وضع يتصف بتـدني              التنمية  خطة  تتطلع  
المهارات إلى سوق تتوفر فيه مختلف المهارات والمهن المطلوبة لقطاعات االقتصاد الوطني وأسواق             

رأة العاملة وزيادة مساهمتها فـي النـشاط االقتـصادي          العمل المجاورة، باإلضافة إلى االهتمام بالم     
  . وصوالً إلى تضييق الفجوة واالختالالت بين النمو السكاني والطلب على العمالة

  

 إلى رفع مستويات التشغيل والحد      –2006المتوقع إقرارها بنهاية العام     –وتسعى إستراتيجية التشغيل    
مرحلة الحقة خفضها استناداً إلى نمو النـاتج المحلـي          من ارتفاع البطالة كمرحلة أولى، ومن ثم في         

كما تركز اإلستراتيجية على تنمية مهارات القوى العاملة لتلبيـة احتياجـات القطاعـات              . اإلجمالي
  .المختلفة في إطار متناسق مع فتح المجال لها في أسواق العمل المجاورة

  

، وبالتالي يتوقع   %12عدل البطالة وإبقائه ضمن حدود      الثالثة السيطرة على م   التنمية  خطة  وتستهدف  
 ألف عامل فـي األنـشطة االقتـصادية         4,436 ألف عامل إلى     3,634تزايد إجمالي المشتغلين من     

  .  ألف مشتغل802وبزيادة صافية قدرها % 4.1المختلفة خالل الفترة نفسها وبمتوسط نمو 
  

لك النسب واألعداد، تمكّن االقتصاد الـوطني مـن         ويتطلب خفض البطالة وزيادة أعداد المشتغلين بت      
سنوياً مع رفع الكفاءة واإلنتاجية مـن       % 7.1تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي اإلجمالي بمتوسط         

جهة، وفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار تأهيل اليمن لالندماج في مجلس التعـاون                
  . الخليجي من جهة أخرى
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  )باأللف   (    2010-2005  توزيع المشتغلين حسب النشاط االقتصادي 2-7ل جدو   
2005 2010 

 النشاط االقتصادي
األهمية   العدد

األهمية  العدد % النسبية
 %النسبية 

  الزيادة 
 الصافية 

  توسط م
%السنوي النمو

 2.4 137 28.1 1,245 30.5 1,108  الزراعةقطاع
  6.6 226 18.6  826  16.5 600  قطاعات الصناعة 

 4.4 56 6.5 290 6.4 234   ات االستخراجية والتحويليةالصناع
 9.2 10 0.6 28 0.5 18 الكهرباء والمياه والغاز

 7.9 160 11.5 508 9.6 348 البناء والتشييد
  4.2 439 53.3 2,365  53.0 1,926  قطاعات الخدمات

 5.5 243 23.4 1,039 21.9 796 التجارة والمطاعم والفنادق
 7.4 93 7.0 311 6.0  218 واالتصاالتالنقل 

 5.8 17 1.5 65 1.3 48 المال والتمويل والعقارات
 10.0 40 2.3 100 1.7  60 األخرىالخدمات الشخصية واالجتماعية

 1.1 46 19.2 850  22.1  804  التعليم والصحة واإلدارة العامة والدفاع
 4.1 802 100.0 4,436 100.0 3,634 اإلجمالي

  
 ألف فرصـة    243ويتوقع أن يقوم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بتوليد فرص عمل تقدر بحوالي             

من إجمالي صافي الزيادة في أعداد المشتغلين، يليه قطـاع البنـاء والتـشييد              % 30.3عمل بنصيب   
 ألف فرصـة عمـل      137، ثم قطاع الزراعة بحوالي      %20 ألف فرصة عمل ونصيب      160بحوالي
كمـا  %. 11.6ونـصيب    ألف فرصـة عمـل  93، فقطاع النقل واالتصاالت بنحو%17.1ب  ونصي

الثالثة زيادة فرص العمل في قطاعات التعليم والصحة واإلدارة العامة والدفاع           التنمية  خطة  تستهدف  
سنوياً، مستندة في ذلك إلى تحسين كفاءة األداء        % 1.1في أضيق الحدود وبما ال يتجاوز متوسط نمو         

  .  نتاجية في تلك القطاعات ضمن إطار منظومة الحكم الجيد واإلدارة الرشيدةواإل
  

تركيز االستثمار وزيادة معدالت التشغيل في البنيـة        الثالثة  التنمية  خطة  وبناء على ما تقدم، تستهدف      
لخليجية الستيعاب العمالة اليمنية، وبالنحو الـذي       التحتية وفي القطاعات الواعدة وفتح أسواق العمل ا       

  .يؤدي إلى تراجع معدل البطالة
  

  األهداف

خالل السنوات الخمس سنوياً % 4.1زيادة قدرة االقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي      .1
  .القادمة

  %.12خفض معدل البطالة إلى  .2
 ألف 50ل اليمن الستيعاب ما ال يقل عن عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الخليجية خالل مرحلة تأهي         .3

 .عامل في السنة
  فـي  % 15 إلـى    2005فـي عـام     % 12رفع حصة العمالة النسائية إلى إجمالي العمالة مـن           .4

  . من صافي الزيادة في أعداد المشتغلين خالل فترة الخطة% 29، أو ما نسبته 2010عام 
   

  السياسات واإلجراءات 

ي النشاط االقتصادي من خالل الحد من تسرب الطلبة من كافـة            طرة على معدل المشاركة ف    السي •
 .المراحل التعليمية وزيادة معدالت اإللتحاق فيها

 . زيادة إسهام المرأة في النشاط االقتصادي المنتج •
تطوير قدرات وزارات العمل والتخطيط والتعليم والتدريب في تحليل العـرض والطلـب علـى          •

ات واإلجراءات المالئمة ضمن إستراتيجية التشغيل تضمن زيـادة         القوى العاملة وانتهاج السياس   
 . فرص العمل ومواجهة الفقر وموائمة العرض بالطلب على القوى العاملة

استكمال متطلبات توفير البيئة االستثمارية المالئمة للبرامج والمشاريع االسـتراتيجية الكبـرى             •
 . والمتوسطة، المحلية واألجنبية والمشتركة
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 االستثمارات كثيفة العمل وكذلك اإلقراض والتمويل للمنـشآت المتوسـطة والـصغيرة              تشجيع •
ومشاريع الشباب والخريجين بصفة عامة، والخريجين في التعليم الفني والتدريب المهني بـصفة             

 . خاصة
تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السالمة الصحية والمهنية، وتحـسين             •

 . ت إنفاذ عقود العمل وحل المنازعات، وتوسيع نظم التأمينات االجتماعيةآليا
 . نشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات وأخالقيات العمل واحترام العقود •
تحديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان مالءمة             •

  .المحلية والخارجيةمخرجاتها مع احتياجات أسواق العمل 
دعم مراكز التدريب المتخصصة في إطار اتفاقيات التعاون الفني الدولي، وقصر االبتعاث علـى               •

 . التخصصات النادرة والتوسع فيها
إشراك أطراف العمل في إعداد البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بما يخـدم التنميـة، مـع                 •

الحاسوب ونظم المعلومات كمدخل أساسي لتنميـة المـوارد         االهتمام بمهارات اللغة االنجليزية و    
 . البشرية

 .التركيز على برامج التأهيل وإعادة التأهيل للعاملين والباحثين عن عمل والتوسع فيها •
إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن البطالة بأنواعها ومفاهيمها المختلفة، والوقـوف علـى              •

 . جتماعية وسبل وآليات الحد منهاأسبابها وآثارها االقتصادية واال
 .متابعة التنسيق مع دول الجوار لتسهيل استيعاب العمالة المؤهلة •
 .فتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي ال تتوفر فيها مثل هذه المكاتب •
تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخـاص              •

 .عمالةفي تشغيل ال
 . مراجعة الحد األدنى لألجور ليتوافق مع الحد األدنى من العيش الكريم •
مواصلة إدماج القطاع غير المنظم في النشاط الرسمي، وزيادة أعداد الـشركات والمؤسـسات               •

الخاصة الكبرى وتعزيز قدراتها االستيعابية في تنفيذ المـشاريع والعقـود ضـمن المواصـفات      
 .الدوليةوالمقاييس اإلقليمية و

تكثيف الجهود القائمة لتحديث الخدمة المدنية ورفع الكفاءة واإلنتاجيـة، وزيـادة إسـهام اإلدارة               •
العامة الخدمية في تحسين مؤشرات أداء األعمال، وتفعيل منظومة الحكم الجيد المولدة لفـرص              

 . االستثمار والتوظيف
 . ية والدوليةتطوير قاعدة المعلومات عن أسواق العمل المحلية واإلقليم •
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   قطاع التعليم-4
  

يعتبر التعليم الركيزة األساسية للتنمية البشرية والمورد االستراتيجي الذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته 
وأصبح التعليم أيضاً طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة تؤدي إلى تعزيز النمو االقتـصادي             . من الكوادر 

مـن  % 34سين مستوى الحياة اإلنسانية، فقد أوضحت الدراسات أن وزيادة القيمة المضافة وكذلك تح   
ينتج عن االسـتثمار فـي رأس المـال         % 16النمو االقتصادي يعود إلى المعارف العلمية الجديدة و       

  .من النمو االقتصادي يرجع إلى التعليم بمفهومه الشامل% 50البشري من خالل التعليم، بما يجعل 
  

  لكبار  محو األمية وتعليم ا1. 4

تعد األمية إحدى أعقد المشاكل  التي تعترض مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرتباطها بعديد 
وقد شهدت برامج محو . من القضايا االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي تؤثر فيها وتتأثر بها
ارتفع عدد الملتحقين بمراكز األمية وتعليم الكبار تطورات جيدة خالل السنوات الخمس الماضية، حين 

 2005 ألف في عام 171.2 إلى حوالي 2000 ألف دارس ودارسة في عام 66.1محو األمية من 
 ألف دارس ودارسة للفترة كلها متجاوزاً 587، بينما بلغ االلتحاق التراكمي %159بنسبة زيادة 

استهدفتا رفع الطاقة االستيعابية طموح الخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر اللتين 
كما تضاعف عدد الملتحقين .  ألف خالل الفترة345لبرامج محو األمية وتعليم الكبار إلى حوالي 

 متدرباً خالل الفترة 10,952 متدرباً من الجنسين إلى 2,562بمراكز التدريب األساسي والنسوي من 
  %.327وبزيادة 

  

، %45.7 سنوات فأكثر بلغت 10 أن نسبة األمية بين السكان 2004ويشير التعداد العام للسكان لسنة 
كما أظهر التعداد أن نسبة الذين يقرؤون %). 62.1(واإلناث %) 29.8(مع تفاوت كبير بين الذكور 

من إجمالي السكان، مما يجعل أكثر من ثالثة أرباع السكان دون مستوى % 31.7ويكتبون قد بلغت 
  .التعليم األساسي

  

  ــاتالتحدي

سنة خارج ) 14-6(يعود تفشي ظاهرة األمية إلى بقاء نسبة كبيرة من األطفال في الفئة العمرية 
المدارس، واستمرار ظاهرة التسرب من  السنوات األولى من التعليم وخاصة بين اإلناث، وضعف 

و األمية البرامج واألنشطة اإلعالمية والثقافية للتعريف باألمية وخطورتها، ومحدودية برامج مح
وتعليم الكبار في المناطق الريفية والنائية نتيجة قلة المراكز والمدرسين وانخفاض أجورهم، فضالً 

 .عن تدني المخصصات المالية لجهاز محو األمية والتي ال تتناسب بأي حال مع حجم المشكلة
  

  الغايات واألهداف والسياسات 

 الكبار على ضرورة تحرير المواطن اليمني من أميته أكدت اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم
األبجدية والحضارية في آن واحد عن طريق تزويده بتعليم مناسب يكسبه قدرات وخبرات ومهارات 

  . ومعارف أساسية
  

  األهداف

 %.20 سنوات فأكثر بواقع 10خفض األمية بين السكان  .1
، وتزويدهم 2010-2006خالل الفترة  ملتحق ببرامج التدريب األساسي والنسوي 30,000تأهيل  .2

  .   بالمهارات الحياتية والمعارف األساسية لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم
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  السياسات واإلجراءات

 .التوكيد على إلزامية التعليم وسد منابع وروافد األمية األبجدية •
 التجمعات السكانية توفير برامج محو األمية وتعليم الكبار من خالل فتح مراكز جديدة في •

  .للحضر والريف
تشجيع االلتحاق ببرامج محو األمية وتعليم الكبار وزيادة عدد الملتحقين في الحضر والريف  •

 .وخاصة من النساء من خالل تقديم حوافز غذائية وغيرها
تطوير مناهج محو األمية وتعليم الكبار ببعديه األبجدي والوظيفي، وتنفيذ برامج تدريبية  •

 .طية للعاملين في حقل التدريب والتدريسوتنشي
تنويع وتحديث برامج التدريب األساسي والنسوي بما يمكن من اكتساب معارف تقنية ومهارات  •

حياتية تساعد على إدماج المرأة الريفية في سوق العمل واالعتماد على الذات، وخاصة النساء 
 .الفقيرات

دني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو إشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع الم •
 .األمية وتعليم الكبار، وتفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة للتوعية بمخاطر األمية

 . قيام األجهزة الحكومية المدنية وغير المدنية بتنفيذ برامج لمحو أمية المنتسبين األميين لديها •
 .ص وتحسين مستوى أجورهمتوفير المدرسين والمدربين وخاصة النساء لسد النق •
  .تعزيز آليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحد من  ظاهرة التسرب •

  

   التعليم األساسي والثانوي2. 4

أحد المتطلبات األساسية لتنمية الموارد البشرية والقاعدة التي ) األساسي والثانوي(يشكل التعليم العام 
ويحظى التعليم العام بأولوية كبيرة وخاصة التعليم . جتماعيةترتكز عليها التنمية االقتصادية واال

األساسي باعتباره المرحلة التي تستوعب القاعدة العريضة من النظام التعليمي وعصب التنمية 
البشرية المستدامة، فيما يعتبر التعليم الثانوي 
ركيزة السلم التعليمي ومرحلة اإلعداد للدراسة 

وقد تزايد االهتمام في . ةالجامعية والحياة العملي
السنوات األخيرة بتطوير التعليم بصورة عامة في 
ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، والذي 
يتطلب إعادة النظر في أهدافه وأولوياته وتجويد 

  . مخرجاته بما يتناسب مع احتياجات التنمية
  

 روضة في عام 244وقد بلغ عدد رياض األطفال 
وبلغ عدد . ع القطاع الخاص تتب178 منها 2005

 في 7,886 منهم 17,574األطفال الملتحقين به 
وبلغ عدد مدارس التعليم . رياض القطاع الخاص

 أهلية في عام 260 مدرسة منها 14,617األساسي 
 غرفة دراسية تستوعب 82,354 تضم 2005

وقد ارتفع . إناث% 38.7 ألف تلميذ منهم 4,357
ذكور، % 73.1% (64.3معدل االلتحاق إلى 

 14-6(من إجمالي الفئة العمرية ) إناث% 53.9و
وتخفي هذه المؤشرات تبايناً %. 69.3والذي يقل عن استهداف الخطة الخمسية الثانية البالغ ) سنة

كبيراً بين الريف والحضر وبين مناطق التشتت والتركز السكاني، وتبرز أن نسبة كبيرة من الفئة 
  . سنة ما زالت خارج المدارس) 14-6(األساسي العمرية المناظرة للتعليم 

  

:   توسيع وتطوير التعليم ومبادرة المـسار الـسريع           2-7إطار
  نموذج للتعاون مع المانحين

 بـدعم   2001 عام   ذ من بدء تنفيذ مشروع توسيع التعليم األساسي     
من البنك الدولي والجهات المانحة األخرى في كل من محافظات          

وقد نجح المـشروع فـي      . صنعاء وعمران والمحويت والضالع   
الوصول إلى التجمعات السكانية الفقيـرة والمحرومـة، وتنفيـذ          
سياسات الحكومة في تطبيق الالمركزية، ورفع كفـاءة اإلنفـاق          

 وتحسين قدرات المعلمين واإلداريين     ،لفةوبناء المدارس بأقل تك   
. على مستوى المديريات، باإلضافة إلى ضمان تشغيل المدارس       

وارتفع معدل االلتحاق خاصة للبنات، حيث أصبح عدد الفتيـات          
في الصف األول يفوق الذكور في غالبية المدارس التي يـشرف         

من عليها المشروع، وقفز معدل التحاق الفتيات في تلك المناطق          
كمـا أدرج   . 2004في عـام    % 62 إلى   2002في عام   % 53

، وتم توسـيع    2004 عام   ذاليمن ضمن مبادرة المسار السريع من     
وأعدت . االستهداف إلى محافظات الحديدة، حجة، البيضاء، ذمار      

الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي والمانحين برنـامج تطـوير          
هذا البرنامج  يهدف  و .2005 عام   فيالتعليم األساسي لبدء تنفيذه     

إلى تقديم الدعم لبرامج إصالح وتطوير التعليم األساسي وتوفيره         
  . بجودة، مع تغطية بقية المحافظات

 2005تقرير إنجاز مشروع توسيع التعليم األساسي : المصدر
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  تدخالت وتكلفة التعليم األساسي والثانوي لتحقيق أهـداف          3-7إطار
  التنمية األلفية

االحتياجات للتعليم العام أن تحقيق هدف تعميم التعليم األساسـي          أظهر تقييم   
 يتطلب تدخالت نوعية إلى جانـب اإلنـشاءات،         2015للجميع بحلول عام    

وتستند . تشمل اإلصالح المؤسسي وزيادة عدد المعلمات، وتحديث المناهج       
 14-6من األطفال في الفئة العمرية      % 35.7هذه التدخالت إلى أن حوالي      

 مليون طفل لم 2 يزالون غير ملتحقين بالتعليم، مما يعني أن أكثر من سنة ال
وقد حدد التقرير التدخالت . تتح لهم فرص اإللتحاق بمدارس التعليم األساسي

المطلوبة للوفاء باالحتياجات وتحقيق معدالت االلتحاق المستهدفة بحلول عام         
  :  على النحو اآلتي2015

  والرمليون د  المرحلة التعليمية 
  13,121  التعليم األساسي
  2,321  التعليم الثانوي

  16,309  اإلجمالي
 . 2005تقرير تقييم االحتياجات القطاعية لتحقيق أهداف التنمية األلفية، : المصدر

  2005/2006-2000/2001  القبول وااللتحاق والتخرج في التعليم األساسي والثانوي 3-7جدول 
  %الزيادة   05/2006  00/2001  %الزيادة   05/2006  00/2001  البيان  )باأللف(المرحلة الثانوية   )باأللف(المرحلة األساسية 

  القبول
  32.3  176  133  37.1  462  337  ذكور
  54.9  79  51  41.2  346  245  إناث

  38.6  255  184  38.7  808  582  مجموع
  االلتحاق

  33.5  474  355  22.2  2,671  2,185  ذكور
  60.8  209  130  38.7  1,686  1,216  إناث

  40.8  683  485  28.1  4,357  3,401  مجموع
  التخرج
  21.7  101  83  23.4  132  107  ذكور
  60.0  48  30  73.8  73  42  إناث

  31.9  149  113  37.6  205  149  مجموع
  

% 36.9 ألف طالب وطالبة، بمعدل التحاق 484.5وارتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي من 
 طالب وطالبة 682,765، إلى 2000/2001في العام الدراسي ) لإلناث% 20.3للذكور و% 52.6(

ذي اقترب من استهداف الخطة الخمسية الثانية ، وال2005/2006في عام % 40.5بمعدل التحاق 
والتي ما زالت تبرز التحيز % 56، فضالً عن تقليص فجوة النوع إلى حوالي %41.3المقدر بـ

 طالب وطالبة، 57 غرفة بمتوسط كثافة 11,981وازداد عدد الغرف الدراسية إلى . لصالح الذكور
 طالب 80ني مثل أمانة العاصمة إلى أكثر من رغم ارتفاعها في مراكز المدن ومناطق التركز السكا

  %.  35من التعليم الثانوي مرتفعاً عند ) الرسوب والتسرب(ومع ذلك ال زال الهدر . وطالبة
  

  التحديـات
يواجه التعليم العام تحديات تبطئ تطوره، أهمها التشتت السكاني الذي يحد من إمكانية الوصول إلى كافة 

فاع النمو السكاني التجمعات السكانية، وارت
والهيكل الفتي للسكان الذي يؤدي إلى زيادة 
الطلب على الخدمات التعليمية وتزايد أعداد 
. الملتحقين بمعدل يفوق قدرة النظام التعليمي

كما أن عدم كفاية الموارد المالية لتأمين 
متطلبات التعليم من منشآت تعليمية ومكتبات 
ت ومختبرات وتطوير مناهج وكذلك نفقا

التشغيل والصيانة والترميم يعكس نفسه على 
تدني كفاءة النظام التعليمي، باإلضافة إلى 
تقادم وعدم صالحية كثير من المبانى 

كذلك، رغم تنامي دور القطاع . المدرسية
الخاص في التعليم العام، إال أن استثماراته لم 

  .تبلغ مستوى الشراكة المرجوة
  

  الغايات واألهداف والسياسات
كدت إستراتيجية التعليم على ضرورة توفير التعليم بجودة عالية وبما يمكن من بناء جيل مزود أ

بالمعارف والمهارات، وتمكين الفرد من التعلم والنمو الذاتي واالجتماعي وجعله عنصراً منتجاً 
العام برمته وتتطلع الخطط إلى تعميم التعليم األساسي وإدخال تحول هيكلي في نظام التعليم . وفعاالً

  . ليواكب التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة
  

  األهداف 
 .2010في عام % 71.8رفع القبول الصافي بالصف األول من التعليم األساسي إلى  .1
 .2010في عام % 78سنة إلى ) 14-6(رفع االلتحاق بالتعليم األساسي من الفئة العمــرية  .2
 %.50.6سنة إلى ) 17-15( بالتعليم الثانوي من الفئة العمرية رفع االلتحاق .3
  .تقليص فجوة االلتحاق بين الريف والحضر .4
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   مقومات المبنى المدرسي وتجهيزاته4-7إطار 
يمثل تشغيل المبنى المدرسي وصيانته إحـدى المـشاكل         

نظام التعليم وخاصة في الريـف، إذ       الرئيسية التي تواجه    
من المباني المدرسـية غيـاب التجهيـزات        % 61يواجه  

ال تتوفر فيها غـرف     % 94الالزمة لإلدارة المدرسية، و   
ال تــوفر غــرف خاصــة % 85للمكتبــة المدرســية، و

كمـا  . تفتقر لغرف النشاط المدرسـي    % 95للمدرسين، و 
مدرسي تفتقر معظم المدارس إلى أبسط مقومات المبنى ال       

وأكثرها تأثيراً في العملية التعليمية مثل المرافق الـصحية        
وال سيما في مدارس البنات، والكهرباء التي تتوفر فقـط          

مـن  % 23من المـدارس األساسـية و     % 49في حوالي   
المدارس الثانوية، ناهيك عن العجز في الكراسي المدرسية  

  . والمستلزمات األخرى وسوء استخدام المتوفر منها

    العالقة بين التعليم والفقر5-7طار إ
 في اليمن ارتباطاً    1998أظهر مسح ميزانية األسرة لعام      

قوياً بين المستوى التعليمي والفقر، حيث شـكل حـوالي          
من الفقراء فئات تعاني من األميـة أو لـم تكمـل            % 87

وترتفع نسبة الفقر بين األسر التي يرأسها       . التعليم األولي 
ليها األسر التي يجيد فيها رب األسرة       ، ت %47.3أمي إلى   

القراءة والكتابة أو أكمل التعليم األولـي فقـط وبنـسبة           
لألسر التي حاز عائلهـا     % 22، ثم تنخفض إلى     38.6%

كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة      . على تعليم بعد الثانوية   
المستفيدين من اإلنفاق العام على التعليم من أبناء األسـر          

من هذه الفئـة،    % 50بلغت حوالي   )  الدخل قليلة(الفقيرة  
ألبناء األسر متوسـطة الـدخل      % 57.8مقارنة بحوالي   

من الفئة األعلى دخالً، مما يعنـي أن الفئـات          % 68.2و
األعلى دخالً تستفيد أكثر من اإلنفاق على التعليم األساسي         

  . مقارنة بفئات الدخل األخرى

  

  السياسات واإلجراءات
 .إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام وتنمية القدرات المؤسسية فيها •
توسيع التعليم العام من خالل تحديث الخارطة  •

 تأهيل المدارس المدرسية وبناء مدارس جديدة وإعادة
 .القائمة وإنشاء مالحق دراسية بالمدارس القائمة

تزويد المدارس بالمرافق التربوية وتأمين التجهيزات  •
والمستلزمات المدرسية الكافية، وكذلك المتطلبات 

 .المالئمة للفتيات وخاصة في المناطق الريفية
فصل المدارس المشتركة بالمبنى المدرسي في ضوء  •

 .خصوصيات وحجم كل مرحلةمعايير تراعي 
تشجيع القطاع الخاص واألهلي للتوسع في إنشاء  •

 .رياض أطفال ومدارس التعليم األساسي والثانوي

تطوير التعليم العام ورفع كفاءته الداخلية ووضع  ضوابط تضمن جودة مخرجاته وتوافقها مع السياسات  •
 .واألهداف العامة وغايات العملية التعليمية

 .  التعليم الثانوي بما يمكن مخرجاته من التوافق مع معايير القبول بالتعليم التقني والجامعيتنويع مسارات •
تحسين أداء المدرسين واالهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتوسيعها أفقياً ورأسياً، وخاصة للحاصلين  •

 .على الثانوية العامة استجابة لالحتياجات الكمية والنوعية لمهنة التعليم
دة عدد المدرسات في المناطق الريفية وتشجيع خريجات كليات التربية للعمل بالريف مع تأمين زيا •

 . السكن الجماعي لهن في المناطق التي تبعد فيها المدارس عن السكن
 . مراجعة أداء التوجيه والتفتيش، وتعزيز وتحسين آليات ووسائل تقييم أداء المدرس وتحصيل الطالب •
 .المالية واإلدارية في إطار من الشفافية والمساءلةتعزيز الالمركزية  •
فصل ميزانية التعليم األساسي عن التعليم الثانوي  •

وإعادة توزيع الموارد المالية بين المحافظات 
 .والمديريات وفق معايير موضوعية

تأمين نفقات التشغيل والصيانة ووضع نظم متكاملة  •
 .لصيانة المدارس وترميمها

سر الفقيرة من الرسوم الدراسية وخاصة إعفاء أبناء األ •
البنات وتقديم المستلزمات الدراسية مجاناً لهم والتوسع 

 .في مشاريع التغذية المدرسية في األرياف
ربط تقديم معونات صندوق الرعاية االجتماعية لألسر  •

الفقيرة بتسجيل أبنائهم في التعليم األساسي وضمان 
 .استمرارهم في الدراسة

 العام بأهمية التعليم عامة وتعليم الفتاة نشر الوعي •
خاصة، وتفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات وجعل 

 .أولياء األمور أكثر إدراكاً بأهمية تعليم األبناء وخاصة الفتيات
إدخال المفاهيم الحديثة عن التربية السكانية والصحية، والبيئة وحقوق اإلنسان والديمقراطية في المناهج  •

 .التعليمية
التوسع في إدخال معامل الحاسوب إلى مدارس المدن وتطوير برامجه، وبدء تدريس اللغة اإلنجليزية  •

 . ابتداء من الصف الرابع األساسي
 .استكمال إنشاء القناة التعليمية وتوسيع نطاق بثها •
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  2010-2005 مؤشرات التعليم العام 4-7جدول 
 سنواتال

 النوع البيان  المؤهل
2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011

 467 419 374 332 292 254  ذكور

 436 384 335 289 246 205 إناث

المقبولون
 من 

عمر 
6

ت
سنوا

 
  

 903 803 709 621 538 459 مجموع
 3578 3318 3190 3007 2835 2671 ذكور

 2847 2589 2345 2111 1894 1686 إناث

الملتحقون
 

 6425 5907 5535 5118 4729 4357 مجموع
 226 212 197 184 172 132 ذكور

 108 99 95 88 82 73 إناث

الخريجون
 

 334 311 292 272 254 205 مجموع
 141 136 130 124 119 112 ذكور

 89 79 69 60 53 46 إناث

ـي
س
ـا
س
ـم األ

التعلي
 

سون
المدر

 

 230 215 199 184 172 158 مجموع
 242 228 214 201 188 177 ذكور

 113 105 98 91 85 79 إناث

المقبولون
 

 355 333 312 292 273 256 مجوع
 689 639 592 549 510 474 ذكور

 329 300 273 250 228 209 إناث

الملتحقون
 

 1018 939 865 799 738 683 مجموع
 147 136 126 117 108 100 ذكور

 83 75 67 61 55 49 إناث

الخريجون
 

 230 211 193 178 163 149 مجموع
 17 16 15 15 14 13 ذكور

 9 8 7 6 5 4 إناث

ـانو
ـ
ـ
ـم الث

ـ
ـ
التعلي

 ي

سون
المدر

 

 26 24 22 21 19 17 مجموع
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   التعليم الفني والتدريب المهني3. 4
ة ونصف الماهرة وتوسيع يشكل التعليم الفني والتدريب المهني أحد ركائز تنمية العمالة الماهر

مجاالتها عبر برامج التعليم والتدريب في كل من مراكز التدريب ومعاهد التعليم الفني والتقني وكليات 
وقد أقرت الحكومة اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني وخطة عملها، فضالً . المجتمع

  .التعليم والتدريب من خالل إنشاء المعاهد الفنية والتقنيةعن إيالئها اهتماماً متزايداً  لهذا النوع من 
  

 معهداً خالل الفترة 55 معهداً ومركزاً إلى 26وقد ارتفع عدد المعاهد والمراكز المهنية والتقنية من 
 طالب 20,209 طالب وطالبة إلى 6,567، وبالتالي تضاعف الملتحقون بها من 2000-2005

تعود هذه الزيادة إلى نقل تبعية بعض المعاهد من وزارة التربية والتعليم و. وطالبة خالل الفترة نفسها
وجهات أخرى إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، فضالً عن استحداث بعض التخصصات 

كما تزايدت أعداد الملتحقات بهذا النوع من التعليم عاماً بعد عام، إال أنها مازالت دون . التقنية
لوب لتأمين احتياجات سوق العمل من العمالة النسائية الفنية والمتخصصة، حيث بلغت المستوى المط

فقط من إجمالي الملتحقين بكافة % 11.4 يمثلن 2005/2006 طالبة في عام 2,300أعدادهن 
  .المؤسسات المهنية والمعاهد التقنية وكليات المجتمع

  

  2005/2006- 2000/2001 تطور التعليم الفني والتقني 5-7جدول 
  التعليم التقني  التعليم الفني والمهني

  البيان
الزيادة  2005/2006 2000/2001

الزيادة  2005/2006 2000/2001  %
%  

  786  5,287  597  136.0  5,654  2,393  المقبولون
  1,059  9,873  852  80.8  10,336  5,715  الملتحقون
  1,138  2,748  222  102.2  3,411  1,687  الخريجون

  

  اتالتحديــ

يواجه التعليم الفني والتدريب المهني عدة عوائق تحد من زيادة عدد الملتحقين، أهمها انخفاض الطاقة 
االستيعابية للمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع، وتقليدية البرامج ونمطيتها، وضعف إعداد 

وقد انعكس ما . ة والعلميةالمدرسين والمدربين وعدم تأهيلهم بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقني
كما . تقدم في تدني مستوى المخرجات وعدم مالءمتها الحتياجات التنمية، باإلضافة إلى عدم كفايتها

يظهر انخفاض الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في البناء االقتصادي واالجتماعي 
ع من التعليم، عالوة على محدودية وبالدور الذي يمكن للمرأة أن تضطلع فيه من خالل هذا النو

  .الروابط بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وقطاعات اإلنتاج المختلفة
   

  الغايات واألهداف والسياسات 

اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى تحقيق توازن بين كل من التعليم تتطلع 
عليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، واالرتقاء ببرامج ومناهج الثانوي والجامعي من جهة والت

  .التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين فاعليتها ورفع كفاءتها
  

  األهداف 

تحقيق توازن نسبي بين التعليم الثانوي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى  .1
من مجموع الملتحقين % 7ليم الفني والتدريب المهني إلى من خالل رفع الطاقة االستيعابية للتع

 . 2010بالتعليم الثانوي في عام 
التوسع األفقي والرأسي في التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة عدد المراكز والمعاهد وكليات  .2

  .2010 مؤسسة في عام 145المجتمع إلى 
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  السياسات واإلجراءات 

والتنظيمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وإعادة هيكلته تعزيز القدرات المؤسسية  •
  . ليستجيب لالحتياجات التدريبية لقطاع األعمال والمجتمع

 . التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها •
  . تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في إنشاء وتجهيز المعاهد النوعية •
توسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل واإلنتاج للمواءمة بين فرص التدريب ومتطلبات  •

  .التشغيل
التطوير المستمر لمناهج التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية  •

ت تتناسب مع وتنويع الخبرة التقنية مع الكفايات األساسية والمهارات العامة، وفتح مساقا
احتياجات سوق العمل بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة توفير قطع الغيار 

 .   والمواد االستهالكية المستخدمة في التدريب
إنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب  •

 .المهني
 تخصصية إلكساب إنشاء معاهد تدريب مهنية •

سكان الريف مهارات تمكنهم من االنخراط 
 . في سوق العمل

إعداد برامج موجهة للعاطلين وبرامج تدريبية  •
تحويلية المتصاص فائض القوى العاملة، مع 
معالجة النقص في بعض المهن وخاصة 

  .صيانة المعدات وتجهيزات الورش
التوسع في تطبيق نظام التعليم التعاوني  •

داء العاملين، وتسهيل قبول الفقراء لتحسين أ
وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة في برامج 

 .التعليم الفني والتدريب المهني
رفع المستوى المهني والقدرات العلمية للكادر التدريبي من خالل برامج متخصصة، والتنسيق  •

صات تعد كوادر مع الجامعات لتأهيل مدرسي ومدربي التعليم الفني والتدريب المهني وفتح تخص
للتدريس في معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني، باإلضافة إلى ابتعاث المبرزين 

 .لمتابعة مستجدات العلوم الحديثة، واستخدام الحوافز المناسبة لجذب الكوادر المؤهلة
اعية نحو االهتمام ببرامج التوعية والتوجيه واإلرشاد التربوي والمهني وتحسين النظرة االجتم •

 .التعليم الفني والتدريب المهني
 . إدماج المفاهيم السكانية والبيئية في مناهج التعليم الفني والتدريب المهني •
 .استخدام القناة التعليمية في نشر التعليم الفني والتدريب المهني وثقافته •
ي والتدريب تفعيل دور صندوق التدريب المهني والتقني، وتنويع مصادر تمويل التعليم الفن •

  . المهني، وتعزيز اتجاه مشاركة المستفيدين في التكاليف
تحفيز القطاع الخاص لتمويل تدريب الباحثين عن عمل واكتساب مهارات توسع فرص الحصول  •

 . على عمل
تقديم الخدمات االستشارية، وتسويق منتجات التطبيق التدريبي، واالستفادة من المتدربين للقيام  •

 .مع تنظيم اإليرادات وتحسين كفاءة الصرف قطاع الخاص،بأعمال فنية لل
تسهيل حصول خريجي التعليم الفني والتدريب المهني على قروض ميسرة إلقامة مشروعات  •

 .صغيرة

   التعليم الفني والفتاة 6-7 إطار
 وجود موانع قانونية اللتحاق الفتاة بالتعليم الفني        رغم عدم 

والتدريب المهني، فإن الفجوة بين اإلناث والذكور في هذا         
وتشكل الملتحقات بـالتعليم    . التعليم والتدريب أكثر اتساعاً   

، والذي   2004من اإلجمالي في عام     % 20الفني والمهني   
اة بهذا  يعكس استمرار عدم تقبل المجتمع كلية التحاق الفت       

المجال، إضافة إلى محدودية التخصصات التـي تجـذب         
ويتطلب . الفتيات وتالئم طبيعتها وإمكانيات عملها مستقبالً     

تحسين هذا الوضع إعادة النظر في األهداف والـسياسات         
والخطط التربوية لكل أنواع التعليم ومراحله، باإلضـافة        

مكينه إلى تنويعه وتطوير مناهجه وموضوعاته الدراسية لت      
من استيعاب متغيرات العصر ومتطلبات التنمية وسـوق        

  . العمل
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  2010-2006 مؤشرات التعليم الفني والتدريب المهني 6-7جدول 
05/2006  10/2011  

  المستوى  البيان
  عمجمو  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

 12,886 11,8691,017 5,654 324  5,330  معاهد مهنية
 9,249 1,283 7,966 3,717 516 3,201  معاهد تقنية

 4,586 872 3,714 1,570 298 1,272  كليات مجتمع

المقبولون
  

 26,721 10,94123,5493,172 1,138 9,803  مجموع
 25,478 10,33623,3502,128 741 9,595  معاهد مهنية
 16,570 14,2722,298 6,505 903 5,602  معاهد تقنية

 10,385 1,974 8,411 3,368 655 2,713  كليات مجتمع

الملتحقون
  

 52,433 20,20946,0336,400 17,9102,299  مجموع
 6,957 555 6,402 3,411 212 3,199  معاهد مهنية
 6,008 964 5,044 2,287 367 1,920  معاهد تقنية

 2,027 441 1,586 461 114 347  ليات مجتمعك

الخريجون
  

 14,992 13,0321,960 6,159 693 5,466  مجموع
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  عية   المناهج الجام8-7إطار
يعاني التعليم الجامعي في الـيمن سـواء فـي الجامعـات            
الحكومية أو الخاصة من جمود معظم المناهج والتي لم تجد          
طريقها إلى التقويم والتجديد والتطوير إال في حدودها الـدنيا          
واعتماداً على اجتهاد شخصي من قبل بعض أعضاء هيئـة          

 وضـعها  فما تزال المناهج الجامعية كما هي منـذ  . التدريس
دون مواكبة للتطور والتجديد الـذي طـرأ علـى العلـوم            
والمعارف المختلفة، بل ودون االهتمام بثـورة المعلومـات         

كما يمثـل اعتمـاد المـدرس       . والتكنولوجيا إال في قشورها   
والطالب على المالزم المنسوخة من مراجع قديمـة وعـدم          

سياً أمام  توفر المراجع الحديثة والدوريات المتنوعة معوقاً أسا      
وقد ظهرت مؤخراً بـوادر نحـو تطـوير         . تطوير المناهج 

المناهج وأساليب التدريس في بعض الجامعات وفقاً لمتطلبات       
التنمية ومواكبة لروح العصر والتقدم، مع المحافظـة علـى          

  .الهوية اإلسالمية والتراث الوطني والقومي

    التعليم العالي والبحث العلمي4. 4
يشكل التعليم العالي أداة دفع لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل إعداد القوى البشرية 

لفترة الماضية مراجعة ألداء الجامعات الحكومية التي وقد شهد التعليم العالي خالل ا. المتخصصة
 كلية 58 جامعة خاصة تضم 11 كلية، باإلضافة إلى 87 تضم 2005 جامعات في عام 7بلغت 

. 2000مقارنة بثمان جامعات خاصة في عام 
وتبنت الحكومة سياسة للقبول تتوافق مع الطاقة 

جع االستيعابية للجامعات المختلفة، مما أدى إلى ترا
 71.6عدد المقبولين في الجامعات الحكومية من 

 ألف 60 إلى 2000ألف طالب وطالبة في عام 
نتيجة % 16، وبنسبة 2005طالب وطالبة في عام 

أيضاً تزايد االتجاه نحو الجامعات الخاصة وتشجيع 
وانعكس هذا . الحكومة التوجه نحو التعليم الفني

حقين الوضع كذلك في انخفاض عدد الطالب الملت
 ألف طالب 174.3بالجامعات الحكومية من 

 ألف طالب وطالبة خالل الفترة 170.5وطالبة إلى 
. من اإلجمالي% 28نفسها، شكلن الطالبات نحو 

فقط % 16ويبلغ نصيب الكليات العلمية والتطبيقية 
من إجمالي الملتحقين، وتتدنى النسبة أكثر للطالبات 

. لتحقاتمن إجمالي الم% 5.1حيث لم تتجاوز 
ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى محدودية 

وقد . القدرة االستيعابية للكليات العلمية والتطبيقية
أقرت الحكومة مؤخراً إنشاء جامعة للتكنولوجيا في 
محافظة عمران، تستهدف استقطاب الطالب في 
  . التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب واإللكترونيات

  

 ألف طالب وطالبة في عام 18.9ستمرار نمو مخرجات الجامعات الحكومية من وتشير البيانات إلى ا
، أغلبهم من التخصصات النظرية والعلوم اإلنسانية، وبأعداد 2005 ألف في عام 25.3 إلى 2000

تفوق حاجة سوق العمل من تلك التخصصات، وقد حققت الطالبة تطوراً ملحوظاً في االلتحاق 
 ألف خريجة عام 5.3 ألف ملتحقة و44كومية، إذ ازدادت أعدادها من والتخرج في الجامعات الح

  . 2005 ألف خريجة عام 7.3 ألف ملتحقة و48 إلى 2000
  

ويشكل البحث العلمي عامالً رئيسياً في تكوين المعرفة والثروة القومية، كما يقوم بدور هام في عملية 
وتولي الحكومة اهتماماً بالبحث . التنمية البشرية

وقد . علمي رغم عدم تبلوره في أرض الواقعال
 2025تضمنت الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

مجموعة سياسات وإجراءات في مجال العلم 
والتكنولوجيا، تبدأ بإعداد إستراتيجية وطنية للعلم 

وشهدت الفترة الماضية زيادةً في . والتكنولوجيا
مراكز البحوث والدراسات، وكذلك في أعداد 

ويتركز البحث . المهتمين بالبحث العلميالباحثين و
العلمي في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية 

 مركز بحثي 16التي تتبعها، إذ يوجد حتى اآلن 
كما يوجد مؤسسات . يتبع الجامعات الحكومية

وهيئات ومراكز بحث علمي حكومية مستقلة عن 
 مراكز وهيئات، يختص 9الجامعات يبلغ عددها 

بر منها بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد األك
إلى جانب مراكز البحث العلمي والتأهيل التابعة 

لمنظمات المجتمع المدني ووحدات أو أقسام البحث العلمي في بعض الوزارات والمؤسسات 
 .الحكومية

   التعليم العالي الخاص7-7إطار
 أفسحت الحكومة المجال للقطاع الخاص  لتقديم الخدمات        
التعليمية في مراحله المختلفة من رياض األطفال وحتـى         
التعليم العالي، اتساقاً مع اإلصالحات االقتـصادية التـي         

 والتوجه نحو الخصخصة في     1995لة منذ عام    تبنتها الدو 
ورغم العدد المتزايد   . بعض القطاعات الخدمية واإلنتاجية   

للجامعات الخاصة فإنها ال تختلف كثيراً في تخصـصاتها         
. عن الجامعات الحكومية التي يغلب عليها العلوم اإلنسانية       

كما ال تسهم هذه الجامعات كثيراً في الوظيفة المعرفية أو          
ة المجتمع، فضالً عن أنها ليست بأفضل حـال مـن           تنمي

. الجامعات الحكومية وخاصة فـي مـستوى االنـضباط        
وتعتمد الجامعات الخاصة بشكل رئيسي علـى الهيئـات         

. التدريسية للجامعات الحكومية وعلى مناهجها ومقرراتها     
وتتواجد معظم هذه الجامعـات فـي العاصـمة صـنعاء           

اللتحـاق بالجامعـات    لتستقطب الذين لم يتمكنـوا مـن ا       
الحكومية نتيجة تدني درجاتهم في الثانوية العامة، وفـي         
الوقت نفسه يستطيعوا تحمل مصاريف التعليم الخـاص،        
باإلضافة إلى أعداد ال بأس بها مـن أبنـاء المغتـربين            

  . والجاليات الوافدة
  . تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث: المصدر
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 الواضحة وتتمثل أهم الصعوبات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي في غياب كل من الفلسفة
التي تواكب التجديد المعرفي وكذلك معايير االعتماد وضبط الجودة، وهيمنة التخصصات النظرية 
واإلنسانية وتقادم المناهج، وضعف سياسة القبول وعدم اتساقها مع احتياجات سوق العمل، فضالً عن 

طنية للبحث يعاني بدوره من صعوبات أهمها عدم وجود إستراتيجية وضعف البحث العلمي الذي 
العلمي، وقصور التنظيم المؤسسي الذي يربط بين مؤسساته، ومحدودية البنية التحتية الالزمة لتطوير 

، باإلضافة إلى ضعف عالقته بالمجتمع البحث العلمي، وضعف الكادر البشري العامل في هذا المجال
  .وضآلة التمويل

  

  الغايات واألهداف والسياسات 

لوطنية للتعليم العالي إيجاد تعليم عال يتسم بالجودة والمشاركة الواسعة تستهدف اإلستراتيجية ا
والمسارات المتعددة المنفتحة على بعضها رأسياً وأفقياً، ويتميز كذلك بالفعالية والكفاءة، فضالً عن 

وفي مجال . تقديم برامج نوعية تساهم في تجويد المخرجات وتعزز التميز في التعليم وخدمة المجتمع
بحث العلمي، تتطلع الخطة إلى تحويل المنظومة العلمية والتكنولوجيا الحالية إلى نظام وطني ال

لالبتكار من خالل تفعيل العالقات بين التعليم والتدريب والبحث والتطوير وفعاليات اإلنتاج والخدمات 
  .واألنشطة العلمية

 
  األهداف 

  . سنة) 24-19(من الفئة العمرية % 10رفع معدل االلتحاق إلى  .1
 .من إجمالي الخريجين% 29زيادة نسبة الطالبات إلى حوالي  .2
 .%20والتطبيقية إلى زيادة االلتحاق بالتخصصات العلمية  .3
  

  السياسات واإلجراءات 

إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتطوير قدراتها  •
وطني والجامعات، وبما يمكن من تحسين أدائها وزيادة فاعليتها المؤسسية على المستوى ال
 . لتحقيق األهداف المرجوة منها

تطوير التشريعات ووضع فلسفة تستوعب المتغيرات وتواكب إصالح العملية التعليمية وتجويد  •
  .مخرجاتها وتساهم في تنمية القدرات المؤسسية وتنويع مصادر التمويل

عليا للتعليم في رسم السياسات وتنشيط آلية اإلشراف والمتابعة مع تفعيل أدوار المجالس ال •
 .استكمال هياكلها لضمان تكامل األدوار في التوجيه واإلشراف

دعم قدرات اإلدارة الجامعية للنهوض بالعملية التعليمية، وتقوية آليات التخطيط واإلحصاء  •
  .والمتابعة في ضوء المهام المناطة بها

جامعي بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتأسيس نظام االعتماد تطوير التعليم ال •
األكاديمي وإدخال مفاهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي 

  . واإلقليمي
من خالل تعزيز التنوع في برامج التعليم العالي والحد من التكرار النمطي للكليات واألقسام  •

تنويع برامج وهياكل مؤسسات التعليم العالي رأسياً وأفقياً والتوسع في إنشاء كليات وتخصصات 
جديدة ونوعية إلبراز التميز بينها وتوسيع طاقتها االستيعابية خاصة في المجاالت العلمية 

  .والتطبيقية
متعددة البرامج ذات طابع إعادة هيكلة كليات التربية وتحويل الكليات الفرعية إلى كليات شاملة  •

 .تطبيقي
توفير موارد كافية للجامعات وترشيد استخدامها لتحقيق أكبر قدر من المنافع للمجتمع، وتحديد  •

  .أسس توزيع الموارد بين الجامعات في ضوء البرامج واألداء وبما يضمن المساءلة والشفافية
 . ة مواردها الذاتيةالتركيز على تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على تنمي •
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     خريجين  الجامعات وسوق العمل9-7إطار 
عات اليمنية خالل العقود الثالثة الماضية إلى       ساهمت الجام 

حد كبير في توفير الكوادر الوطنيـة لمؤسـسات الدولـة          
والقطاع الخاص وإن بدرجات متفاوتة، واستطاعت كذلك       
إحالل كوادر محلية بدالً من الموظفين والخبرات العربية        
وغيرها التي ظل اليمن يعتمد عليها وخاصة فـي مجـال           

ت كليات التربية في الجامعات الحكومية      وقد خرج . التعليم
المختلفة أعداداً كبيرة من هيئة التدريس والتربويين إلـى         
حد إيجاد فائض في مخرجات الكليات اإلنـسانية والـذي          

  .ينبغي الحد منه
 ومع ذلك، يتضح ضعف الربط بين التعلـيم ومتطلبـات          
التنمية واحتياجات سوق العمل، والذي يؤكده تنامي ظاهرة 

الة المتعلمين بما في ذلك خريجي الجامعات من ناحيـة   بط
وعدم القدرة على مواجهة الطلب على بعض التخصصات        
والمهارات واألدوات الالزمة لمواكبة ثـورة المعلوماتيـة       

ويؤدي هذا الوضـع إلـى      . والتكنولوجيا من ناحية أخرى   
اختالالت تقود ببعض خريجي الجامعات في النهاية إلـى         

  . ل ال تتالءم مع تخصصاتهم وبأجور أقلالقبول بأعما
  تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث: المصدر 

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير التعليم العالي وفتح كليات علمية وتخصصات  •
  . جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

إقامة نظام معلومات لربط مؤسسات التعليم  •
العالي من جهة ومع الشبكة الوطنية واإلقليمية 

 .والشبكات الدولية من جهة أخرى
ماد سياسات القبول وفق الطاقة استمرار اعت •

االستيعابية المتاحة، مع إيالء االهتمام بالتوسع 
في التخصصات العلمية وعلوم المستقبل 
وتطبيقاتها وتقوية قدرات الطالب في اللغة 
اإلنجليزية والحاسوب، وتشجيع التحاق اإلناث 

 . وطالب المناطق الريفية
م تطوير المناهج وتحسين جودة عمليات التعلي •

والتعلم بما يحول الجامعات إلى مجتمعات 
لتطوير معارف ومهارات المجتمع وإنتاج 
المعرفة وتوطينها ونشرها واستخدامها 

  . لمعالجة مشاكل المجتمع
التوسع األفقي والرأسي في برامج الدراسات  •

    .العليا مع تأسيس آليات للنهوض بالبحث العلمي وتعزيز وظيفة الجامعات في خدمة المجتمع
  .إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي •
وضع آلية عملية للتنسيق بين المراكز والهيئات البحثية والجامعات من ناحية والمؤسسات  •

 .اإلنتاجية المستفيدة من نواتج البحث العلمي من ناحية أخرى
تطوير الدراسات العليا والبحوث في الجامعات وتشجيع النشر العلمي والترجمة وزيادة  •

 .اإلصدارات العلمية، والتوكيد على حقوق الملكية الفكرية
تفعيل البحث العلمي من خالل تقديم االستشارات وإجراء البحوث والدراسات الجادة، وتوطين  •

 .وتطوير التكنولوجيا
بناء شراكة فاعلة بين الجامعات ومراكز األبحاث ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل  •

 . صة األبحاث المرتبطة بالتحديات التنموية والمشكالت الرئيسيةمشروعات البحث العلمي وخا
 .تنمية مقتنيات مكتبات الجامعات والكليات وتجديد محتوياتها، مع إدخال نظام المكتبة اإللكترونية •
 .توفير التجهيزات والمعامل والمختبرات المناسبة وتعظيم استخدامها في التطبيقات العملية •
 .نية وحقوق اإلنسان في المناهج التعليميةإدماج المفاهيم السكا •
تفعيل ضوابط وآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وتحديد االحتياجات في ضوء  •

 .النقص القائم ومواجهة التوسع، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم
ياً وخارجياً، تعزيز قدرات الهيئات التدريسية ومساعديهم من خالل إعداد برامج تنشيطية لهم داخل •

  . وإدخال نظم المعلومات واالتصال وتدريبهم على استخدامها
وضع آلية ابتعاث للخارج تشمل ضوابط واضحة تعتمد على أهمية التخصص وعدم توفره في  •

الداخل، والربط بين التخصصات المطلوبة واحتياج سوق العمل على المدى المنظور والمستقبلي، 
 .مان المرونة والتطور المطلوبينوالمراجعة الدورية لذلك لض

توسيع فرص التحاق الفقراء بالتعليم الجامعي خاصة الطلبة المتفوقين وتوفير منح دراسية تتوافق  •
 .مع احتياجات سوق العمل
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  2010/2011 – 2005/2006 تطور مؤشرات التعليم الجامعي 7-7جدول 

2005/2006 2010/2011 
نوع الكلية البيان

 مجموع إناث ذكور موعمج إناث ذكور
 12,585 3,942 8,643 8,323 2,560 5,763 تطبيقية
 64,573 17,359 47,214 51,986 12,989 38,997 إنسانية

المقبولون
 

 77,158 21,301 55,857 60,309 15,549 44,760 مجموع
 47,288 14,232 33,056 27,599 8,627 18,972 تطبيقية
194,903 143,031140,57354,330 103,82739,204 إنسانية

الملتحقون
 

242,191 170,630173,62968,562 122,79947,831 مجموع
 6,605 1,939 4,666 4,313 1,217 3,096 تطبيقية
 30,263 8,652 21,611 20,977 6,058 14,919 إنسانية

الخريجون
 

 36,868 10,591 26,277 25,290 7,275 18,015 مجموع
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   الصحة  قطاع-5
  

 في  121نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ خالل الفترة الماضية، حيث ارتفع عدد المستشفيات من              
 895 إلى 688، وازداد عدد المراكز الصحية من %47 وبزيادة 2005 في عام  178 إلى   2000عام  

 2730لـى    إ 1818كذلك، تزايد عدد الوحدات الصحية من       . خالل الفترة نفسها  % 30مركزاً بزيادة   
ورغـم تلـك    %. 90 بزيـادة    460 إلـى    241ومراكز األمومة والطفولة من     % 45.1وحدة بزيادة   

التطورات، إال أن توفر الخدمات الصحية ما يزال        
، مع اسـتمرار    %58محدوداً وال تتجاوز التغطية     
 ألـف   100 لكل   366ارتفاع  وفيات األمهات إلى      

والدة حيــة، ووفيــات األطفــال الرضــع ودون 
 وفاة لكل ألف مولود حي      102 و 75امسة إلى   الخ

على التوالي، فضالً عن استمرار انتـشار بعـض       
  .األمراض المعدية

  

 قفزة نوعيـة فـي تحـصين        2005ويمثل العام   
األطفال، حيث بلغت نسبة التحصين ضد األمراض     

، ونسبة التحصين ضد مـرض شـلل        %80الستة  
 2003عام  % 25.5إلصابات بالمالريا من    كذلك تراجعت ا  %. 76، ومرض الحصبة    %96األطفال  

، واقترب اليمن من بلوغ الهدف الدولي لمكافحة مرض السل وباشـر بتنفيـذ              2005عام  % 9.6إلى  
 950كما وزع البرنامج الوطني لإلمداد الدوائي مـا قيمتـه           . اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من االيدز    
 . 2004 مليون ريال عام 700بل  مقا2005مليون ريال من األدوية والعقاقير عام 

  

  التحديــات

يواجه القطاع الصحي تحديات وصعوبات عديدة تتمثل في عجز الخدمات الـصحية عـن مواكبـة                
االحتياجات المتزايدة للنمو السكاني المرتفع في ظل انخفاض استخدام وسائل تنظيم األسرة التي لـم               

 الموارد المالية للقطاع والتي ال تتجـاوز        ، وسوء توزيع المرافق الصحية، وقصور     %23.1تتجاوز  
من الموازنة العامة، وضعف التجهيزات، وقصور األداء في المرافق الصحية، وضعف نظام            % 5.2

إدارة الموارد البشرية وكذلك التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع، إلى جانب هشاشة البيئة الصحية              
 .وتدني الوعي الصحي بين السكان

 
  واألهداف والسياساتالغايات 

تتطلع وثيقة إصالح القطاع الصحي وخطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على الخدمات              
الصحية العالجية والوقائية، وتكامل دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم             

 وبالتالي يساهم في زيـادة      الخدمات الصحية بما يعمل على تحسين صحة اإلنسان ورفع توقع الحياة،          
  .اإلنتاجية والنمو االقتصادي

  

  األهداف 

 .2010من السكان في عام % 67توسيع تغطية الخدمات الصحية األساسية إلى  .1
 سنة، وخفض وفيات األطفال الرضع واألطفال       67.5رفع متوسط العمر المتوقع عند الميالد إلى         .2

 . 2010ولود حي على التوالي في عام  حالة وفاه لكل ألف م87 و65دون الخامسة إلى 
  

    الحصول على الخدمات الصحية 10-7إطار
ألولية حق من حقـوق المـواطن       اتعتبر الرعاية الصحية    

. ودعامة مجتمعية أساسية ومجال مهم للتخفيف من الفقـر        
 احتياجـات   ويجب أن يعتمد تقديم الخدمات الصحية على      

وتظهـر  . السكان وليس على قدراتهم في تسديد تكاليفهـا       
البيانات أن نسبة الحصول على الخدمات الـصحية يبلـغ          

% 20في الحضر و  % 80من إجمالي السكان منهم     % 58
ويحصل هؤالء على الخدمات الـصحية      . فقط في الريف  

من القطـاع   % 60من مرافق القطاع العام و    % 40بنسبة  
أسـر  % 35منهم أسر فقيـرة و    % 27ثل  كما يم . الخاص

وسجلت أعلى نـسبة خـدمات صـحية فـي        . غير فقيرة 
 %. 56تحصين األطفال دون الخامسة والتي بلغت 
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  السياسات واإلجراءات

إجراء اإلصالحات الهيكلية في القطاع وتنمية قدراته المؤسسية والمالية، ابتداء بإعـادة هيكلـة               •
 .وزارة الصحة العامة والسكان والمؤسسات التابعة لها وتفعيل التنسيق بين القطاعات

تنظم مهنة الطب والعمل الصحي، وإصدار قـانون الـصيدلة          إزالة التداخالت في القوانين التي       •
 .والئحة استعادة التكلفة واألدوية المجانية

تطوير اإلدارة والتخطيط على المستوى المركزي والمحلي، ومأسسة العمـل اإلداري والفنـي              •
 .والمالي، وتطوير نظام رصد وتقييم النظام الصحي

 .فعال للتخطيط والتنظيم واإلشرافتعزيز إدارة الموارد البشرية ووضع نظام  •
إخضاع التوظيف لنظام المقابلة واالختبار بالتنسيق مع الخدمة المدنية، وربط الوظائف بالمرافق             •

 .الصحية بالتنسيق مع الخدمة المدنية والسلطة المحلية
 إعادة توزيع الكادر الوظيفي من خالل معايير موضوعية محددة، ووضع الئحة لنظام نقل الكادر              •

 .الصحي اإلداري والفني
    .ربط سياسات التعليم الصحي باالحتياجات الفعلية واألولويات •
 .تطوير برامج التدريب لرفع القدرات اإلدارية، وتحديث مراكز التدريب المختلفة •
 .إنشاء قاعدة بيانات وتطوير نظام معلومات الموارد البشرية ونظام السجالت مركزياً ومحلياً •
المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في رفع المستوى الصحي للمجتمـع           توسيع مشاركة    •

 .والرقابة على المنشآت الطبية
إصالح أنظمة اإلدارة المالية وضمان االستدامة المالية لألنظمة الصحية علـى المـدى البعيـد،               •

  .ووضع نظام مالي فعال للحوافز والترقيات
التحصين والصحة المدرسية، والعمل على تحقيق عدالـة        التركيز على الرعاية الصحية األولية و      •

 .توصيل الخدمات الصحية إلى المستفيدين وتحسين جودتها
تهيئة بيئة مأمونة وداعمة للصحة اإلنجابيـة،        •

وحماية النشء والشباب من كافة األمـراض       
بما فيها فيروس نقـص المناعـة البـشرية         

 . اإليدز/المكتسبة
ة األساسية من   توسيع تغطية الخدمات الصحي    •

  :خالل
o         بناء مرافق صحية جديدة وفـق خارطـة

صحية مع التركيز على إعـادة تأهيـل        
وتشغيل المرافق المتعثرة خاصـة فـي       

 .المناطق الريفية
o       تطوير نظام اإلحالة واإلشراف وتحـسين

خدمات الطـوارئ الـصحية وخـدمات       
 .مواجهة الكوارث واألوبئة الصحية

o     تزويـدها  تفعيل نظام المديرية الصحية و
باإلمكانات الماديـة والبـشرية، ورفـد       
المراكز والوحدات الصحية بـالتجهيزات     

 .والمعدات واألدوية الالزمة
o       تحفيز الكادر الصحي للعمل في المناطق

 .الريفية
تكامل دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية ونـشر          •

 .ء في المناطق الريفية والنائيةالوعي الصحي وخاصة للفقرا

  معوقات وصول وحـصول الفقـراء علـى          11-7إطار
  الخدمات الصحية والعالجية 

 وجود معوقات 2005أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعام 
خـدمات الـصحية    أمام الوصـول والحـصول علـى ال       

وتشمل هذه المعوقات من وجهة نظر الفقـراء        . والعالجية
  : اآلتي

ُبعد المراكـز والوحـدات     تتمثل في   : معوقات جغرافية  -
الصحية عن التجمعات الـسكانية ووعـورة الطـرق         
وخاصة في الريف، والذي ينعكس في ارتفاع تكـاليف         
نقل المرضى إلى المراكز الصحية وتفاقم أوضـاعهم        

  . أثناء نقلهمالمرضية
 تزيد من صـعوبة الحـصول علـى         :معوقات إدارية  -

الخدمات نتيجة أن بعض هذه المرافق إمـا مغلقـة أو           
تنقصها األدوية األساسية، فضالً عن عدم تواجد الكادر        
الصحي بشكل دائم وغياب الرقابة ونظـام اإلشـراف         

 . والمتابعة
 تتمثل في أن رسوم الخدمات الـصحية        :معوقات مالية  -

من الكشف الطبي وإجراء الفحوص الطبية وقيمـة         بدء 
 .األدوية تفوق قدرة الفقراء وتثقل كاهلهم

  
 .2005دراسة أصوات الفقراء 
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إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الـصحة العامـة والخـدمات                •
 . الوقائية وحمالت التثقيف الصحي

التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة بحـسب الحاجـة والوضـع                •
 .الصحي للمنطقة

 على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخـاص ووضـع ضـوابط             إشراف الجهات المعنية   •
 .لتحسينها

تحسين وسائل الحصول والوصول لألدوية األساسية وبطريقة آمنة وبأسعار في متناول محدودي             •
  .الدخل

قائمة األدوية المجانية   اء من الحصول على الدواء مجاناً من خالل         الفقرتمكن  نظم  وضع آليات و   •
 .ألدوية المجانية للفقراءقائمة ا وللجميع

توفير خدمات تنظيم األسرة في المرافق الصحية وتبني التوزيع المجتمعي لوسائل تنظيم األسرة              •
 .وإشراك منظمات المجتمع المدني في توفيرها وتوزيعها

 . رفع مستوى وعي المجتمع في مجال األمومة اآلمنة وتحسين الوضع الغذائي لألمهات •
خفض تكاليف الدواء من خالل الـشراء الموحـد للـدواء            وطنية في اتجاه  دفع النظم الصحية ال    •

 .وبكميات كبيرة
الرشيد  و منآلاالستخدام ا ، والتأكيد على    تقوية الرقابة الدوائية على طول سلسلة اإلمداد والتموين        •

 .تقوية الرقابة على صرف الدواءو ،للدواء من خالل رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية
رامج الصحية الهادفة إلى رفع مستوى الصحة العامة في المجتمع ومكافحـة األمـراض     تنفيذ الب  •

  .لتحقيق األهداف الكمية المحددة في الجدول أدنى هذا
  
  

   أهداف القطاع الصحي8-7جدول 
 البرنامج األهداف

  .2010 حالة وفاة في عام 238تخفيض وفيات األمهات إلى ما ال يقل عن  -
 %.45إشراف طبي إلى زيادة الوالدات تحت  -
 %.35رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة إلى  -
 %.25زيادة تغطية رعاية األم في فترة النفاس إلى  -

 الصحة اإلنجابية
 

  ).اإليدز(محاصرة مرض المناعة المكتسب  -
 %.30خفض معدل اإلصابة باألمراض المنقولة جنسياً إلى  -

مكافحة األمراض 
 المنقولة جنسياً

  .ل اإلصابة بالبلهارسيا والديدان المنقولة بالتربةخفض معد -
 .وقف انتقال مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية إلى مناطق جديدة -

  مكافحة البلهارسيا

  .تعزيز البنية التحتية للمحاجر الصحية في المنافذ الدولية -
مسبباتها عبـر   تعزيز أنشطة المحاجر الصحية لوقاية مواطني البالد من األمراض المعدية أو             -

 .حركة المالحة الدولية بأدنى مستوى من التدخل

  المحاجر الصحية
 

  %.50تقليل اإلصابة بأمراض العيون بنسبة  -
 .تعزيز القدرة العالجية ألمراض العيون -

ــراض  مكافحــة أم
  العيون

  .ً%70خفض عدد الوفيات بداء الكلب بنسبة  -
 . في المحافظات ذات اإلصابة العاليةسنوياً% 15خفض التعرض لإلصابة بداء الكلب بمعدل  -

 مكافحة داء الكلب
 

  %.75خفض حاالت المالريا السنوية بنسبة  -
من النساء في سن اإلنجاب واألطفال دون الخامسة من العمر في مناطق استيطان             % 60حماية   -

 .المالريا بواسطة الناموسيات المشبعة

 مكافحة المالريا
 

  .راد المجتمعخفض معدالت سوء التغذية بين أف -
 .رفع نسبة استخدام ملح اليود -

التغذية والـسالمة   
  الغذائية

 خفض اإلصابة باإلسهاالت وااللتهابات التنفسية الحادة والمالريا والحـصبة وسـوء التغذيـة              -
  .سنوياً% 10بـ

 .سنوياً% 2خفض وفيات الرضع بنسبة  -

 صحة الطفل
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 البرنامج األهداف
  .تحسين خدمات اإلسعاف والطوارئ -
 . لنقل الدمتقديم خدمات آمنة -
 .تحسين أداء القطاع الخاص في الخدمات العالجية والرعاية الصحية األولية -

 الطب العالجي
 

  .2010بحلول عام % 95زيادة تغطية التحصين بشلل األطفال إلى ما ال يقل عن  -
 .2010بحلول % 95خفض اإلصابة بالحصبة بحوالي  -
 .2010لف والدة حية بحلول عام خفض اإلصابة بالكزاز إلى أقل من حالة واحدة لكل أ -

 التحصين
 

نشر الوعي الصحي بين الطالب عن طريق برامج التثقيف الصحي وإكسابهم أنمـاط سـلوكية        -
  .سليمة

 .تعزيز القدرات الفنية واإلدارية على المستويين المركزي والطرفي -

 الصحة المدرسية
 

  %.85رفع معدل الشفاء لحاالت السل الرئوي المعدي إلى  -
المرافـق  (بإستراتيجية المعالجة تحت اإلشراف اليومي المباشر       % 100غ التغطية السكانية    بلو -

 ).الصحية
 .من الحدوث السنوي المتوقع% 75الحديد إلى + رفع حاالت اكتشاف السل الرئوي  -

 مكافحة السل
 

توفير المعلومات الوبائية عن األمراض المعدية بما يساعد علـى وضـع خطـط التـدخالت                 -
  .سبةالمنا

 .إنشاء نظام ترصد متكامل -
 .تقوية المهارات الوبائية والفنية لدى العاملين في المستوى المركزي -

 الترصد الوبائي
 

  .تعزيز الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية -
 .سنوياً% 6خفض معدل اإلصابة باألمراض النفسية بنسبة  -

  الصحة النفسية

  . الدوائية وتطويرها وااللتزام بتنفيذها التأكيد على أهمية السياسة -
 .ضمان مالئمة التشريعات ومواكبتها للمتغيرات وتطبيقها -

  السياسة الدوائية

  .توفير القوانين واللوائح المنظمة للتأمين الصحي -
 .تدريب الكوادر التأمينية -
 .تأهيل المرافق الصحية في المحافظات المختارة لتطبيق نظام التأمين -

 صحيالتأمين ال
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   قطاع المغتربين-6
 

وقـد اشـتهر    . يعتبر المغتربون اليمنيون رافداً رئيسياً لالقتصاد الوطني في دعم وتنميـة قطاعاتـه            
المهاجرون اليمنيون عبر التاريخ بهجرتهم إلى مختلف أنحاء العالم، وبخاصة إلى جنوب آسيا وشرق              

  . أفريقيا
  

لمجاورة في مطلع السبعينيات مـن القـرن المنـصرم،          ومع الطفرة االقتصادية التي شهدتها الدول ا      
 مليون مهاجر، منهم أكثر من مليون مهـاجر         1.7نشطت حركة الهجرة اليمنية إليها وبما يفيض عن         

وقد برز منهم عشرات اآلالف من التجـار والـصناعيين وأصـحاب            . إلى المملكة العربية السعودية   
  . رينالبنوك ورجال المال واألعمال وكبار المستثم

  

ويمثل المغتربون إحدى الثروات الوطنية الكامنة وغير المستغلة على اإلطالق نسبة للـزخم والثقـل               
االقتصادي والمالي والسياسي الذي يتمتعون به في بلدان االغتراب وبخاصة فـي الـدول المحيطـة                

 بتسريع عملية تأهيل    كما يمكن للمغتربين التأثير إيجاباً والتوسط لدى متخذي القرار فيها         . والمجاورة
وإدماج اليمن في اقتصاديات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك يعول على المغتربين              
اليمنيين وذوي األصول اليمنية اإلسهام في تسريع عجلة التنمية بوجه عام وفي المناطق التي انحدروا               

  .اذب ومالئممنها بوجه خاص فيما لو توفر لهم مناخ تنموي واستثماري ج
  

وعلى الرغم من عودة نحو مليون مهاجر عقب حرب الخليج الثانية، أظهرت نتائج التعداد العام للـسكان                 
 1.2 مليون مهاجر، منهم أكثر مـن        1.8 بأن عدد المغتربين في الخارج يبلغ نحو         2004والمساكن لعام   

ويبلـغ عـدد    . جمالي المهـاجرين  من إ % 69مليون مهاجر في المملكة العربية السعودية، أي ما نسبته          
كما تراوحت قـيم    .  مدرسة 39 جمعية و  51جمعيات الجاليات اليمنية وعدد المدارس في بلدان االغتراب         

  .  مليار دوالر سنويا1.3ً بين واحد مليار دوالر و2005-1995تحويالت المغتربين خالل الفترة 
  

  التحديات
وقد . التي تحفظ ثقافتهم وتراثهم وتربطهم بوطنهم األم     يعاني المغتربون من ندرة الجمعيات والمدارس       

أدى تباعد واختالف بلدان االغتراب إلى صعوبة التواصل معهم وتقديم الخدمات الالزمة، باإلضـافة              
  . إلى ضعف الترويج السياحي واالستثماري بين الجاليات اليمنية وعدم وجود قاعدة معلوماتية عنهم

  

  تالغايات واألهداف والسياسا
تعمل الحكومة على تعزيز دور المغتربين من خالل تحسين البيئة االسـتثمارية وتقـديم التـسهيالت              

 وعلى إبقاء المغترب مرتبطاً بوطنه لينعم بخيراته وخدماته، وفي الوقت نفسه تشجيعه على              ،الالزمة
حويالتـه، وكـذلك    المساهمة في مسيرة اإلنماء الوطنية، ومنحه كافة التسهيالت لزيادة استثماراته وت          

 .الترويج السياحي وتشجيع عودة األدمغة لليمن
  

 األهداف
  . مضاعفة قيم التحويالت التي يقوم بها المهاجرون اليمنيون .1
  . مضاعفة قيم االستثمارات في الوطن األم .2
  

  السياسات واإلجراءات
تنـشيط  مراجعة دور وزارة الخارجية والمغتربين في رعاية شئون المغتربين، والعمـل علـى               •

 .دورهم لخدمة الوطن
 .تطوير الخدمات واألنشطة الثقافية والتعليمية والمهنية الموجهة للمغتربين •
تشجيع المغتربين على االستثمار في الوطن وتقديم األدلة االستثمارية واالستشارات والمعلومات            •

 . ذات العالقة بهم، ومساهمتهم في الترويج لليمن في بلدان االغتراب
عالقات مع البلدان والمنظمات والهيئات الدولية وتوظيفها في خدمة قـضايا المغتـربين،   توثيق ال  •

  .وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية
 . تنشيط حوار الهجرة مع الدول والمنظمات المعنية وتطبيق الندوة اإلقليمية لحوار الهجرة •
 . ربين الموقعة مع البلدان الشقيقةتنفيذ البرامج التنفيذية بشأن المغت •
تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والمعاهد الحكومية فـي دول االغتـراب وكـذلك فـي                 •

 . الجامعات اليمنية ألبناء المغتربين، وتزويد مدارس المغتربين بالمناهج والكتب اليمنية
 .إنشاء قاعدة معلومات للمغتربين •
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  حكومية طاعات الخدمات الق :الفصل الثامن

  الفصل الثامن
  

  قطاعات اخلدمات احلكومية 
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  مقدمة
تظهر قوة االقتصاد الوطني في إنتاج قطاعاته االقتصادية السلعية والخدمية ودرجة التـرابط بينهـا،               

وتمثل قطاعات اإلنتاج السلعي في     . قتصادي ونمو مستديم  االوالذي ينعكس بدوره في تحقيق استقرار       
 ذلك، فإنـه ال يمكـن تحقيـق         ورغم. الدول النامية أساس النشاط االقتصادي ومصدر نموه وتطوره       

 وقد اتسعت في الفترة األخيرة      .التنمية والنمو المستهدفين بمعزل عن اتجاه وحركة القطاعات الخدمية        
األوقـاف  و ،تقديم الخدمات كالثقافـة واإلعـالم     مهام ووظائف العديد من األجهزة الحكومية المعنية ب       

التنميـة االقتـصادية    خطـة   وتـأتي   . رشـفة والتوثيق واأل  ، ونظم اإلحصاء والمعلومات   ،واإلرشاد
 ،وأهميتهـا هـذه القطاعـات     مستوعبة لمكانة    2010-2006للتخفيف من الفقر    لثة  الثاواالجتماعية  

  .كهدٍف شامل للمجتمعها مترجمة ذلك في السعي لتحقيق النهوض واالرتقاء ب
  

   قطاع الشباب والرياضة-1
  

 فـي   هاوفعالياتتها  عزيز القدرات المؤسسية للحركة الشبابية والرياضية وتطوير مختلف أنشط        عتبر ت ي
الـشعبية كـالهجن    مسابقات  المدارس والجامعات واالتحادات الرياضية المدنية والعسكرية وإحياء ال       

 ع الـشباب  من أهم التوجهات التنموية التي تعكس االهتمام الذي يحظى به قطـا           والفروسية والرماية   
  . والرياضة

  

كمـا  . 2005-2000 نادي رياضي خالل الفترة      299 إلى   280من  عدد األندية الرياضية    وقد ازداد   
 إتحاد رياضي، في حين استقر عدد مراكز التـدريب          28 إلى   26ازداد عدد االتحادات الرياضية من      

، والمراكـز الثقافيـة     2005 مركز في عام     25وبلغ عدد المراكز الشبابية     .  مركز 72الرياضية عند   
تشجيع القطاع  ، كما عملت على     المنشآت الرياضية عدد من    واستكملت الحكومة إقامة     .مركزين أثنين 
  .ةينشطة الرياضتبني بعض األالخاص في 

  

 التحديـات
، إال أن    التي تحققت لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية في السنوات القليلة الماضية          رغم اإلنجازات 

النشء والشباب، أهمها عدم تفعيل الرياضـة       أوجه نشاط    من الصعوبات ال تزال تعيق تطوير        العديد
المدرسية، وضعف الدورات التدريبية والتأهيلية وإعداد المنتخبات الرياضية، وشحة اإلمكانيات الفنية           

  .لالتحادات واألندية الرياضيةوالمالية والمادية 
  

  الغايات واألهداف والسياسات
من خـالل تـوفير الرعايـة الـصحية         بأوضاعهم  إستراتيجية النشء والشباب إلى النهوض      تتطلع  

والتعليمية للنشء والشباب، وتنمية قدراتهم وإيجاد المؤسسات التربوية والشبابية التـي تهيـئ بيئـة               
اإلبداع وتنمية الشخصية المتوازنة واإليجابية، وتعزيز دور الشباب في خلق فرص عمـل وتحقيـق               

  .ة االقتصادية واالجتماعيةالتنمي
  

  األهداف
ومراكز  مركز وبيت،    35الشباب إلى   وبيوت   ومراكز    مراكز، 4عدد المراكز الثقافية إلى     زيادة   .1

 .2010 على التوالي بحلول عام  مركز125التدريب الرياضية إلى  
 .نادياً 319والنوادي الرياضية إلى  إتحاد، 30زيادة عدد االتحادات الرياضية إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات 
إصدار التشريعات المناسبة لتنظيم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، وتطوير البنية المؤسسية            •

 .والمالية
إدماج الشباب في التنمية وتأمين اإلندماج االجتماعي لهم وتطوير برامج رعايـة الـشباب فـي                 •

 .المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية
عاية المعيشية للرياضيين التي تتيح لهم فرصة التـدريب والمـشاركة فـي الفعاليـات             تأمين الر  •

 .الرياضية

Deleted :ال

Deleted : الخمسية
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تحسين مستوى الرياضة على المستوى الوطني وتنظيم مختلف المـشاركات الرياضـية علـى               •
 .الصعيد اإلقليمي والمحلي، وإشراك القطاع الخاص في دعم هذه المشاركات

 .ية للفرق والمنتخبات الوطنية على أسس علميةتنمية القدرات والمهارات الرياض •
 .إدخال مادة التربية البدنية في المدارس والجامعات كقاعدة للتنمية الرياضية •
 .تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر العاملة في مختلف األنشطة الرياضية •
المغلقة واالستادات الرياضية،   إعادة تأهيل البنية األساسية للمنشآت الرياضية واستكمال الصاالت          •

 .واستغاللها في تنمية الموارد المالية
 .دعم وتشجيع مشاركة الفتيات في األندية الرياضية وبناء مراكز رياضية وبيوت للشابات •
تعزيز التوعية بقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة والمفاهيم السكانية فـي أنـشطة األنديـة                •

 .وت ومراكز الشبابواالتحادات الرياضية وبي
 .تحفيز القطاع الخاص إلنشاء مراكز الشباب وإدارتها •
 .تشجيع إقامة مهرجانات الهجن والفروسية •
 .تفعيل دور صندوق رعاية النشء والشباب في تنمية الشباب ثقافياً واجتماعياً ورياضياً •
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   قطاع التنمية الثقافية وحماية التراث-2
  

ليمن أساس التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وجزء ال يتجزأ مـن       تعتبر التنمية الثقافية في ا    
خـالل الـسنوات    التنمية  الثقافية وحماية التراث      وقد شهدت   . خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاملة    

 العديد من الفعاليات الثقافية الدولية والمحلية من أهمها فعاليات          2005-2000الماضية وخاصة الفترة    
في عدد من   " مملكة سبأ "، وإقامة المعرض اليمني الدولي لآلثار       2004اء عاصمة الثقافة العربية     صنع

 األوروبـي،   –وأقيمت ملتقيات الـشعر اليمنـي     . دول أوروبا هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا      
ن تشجيع  ، واستقبال الفرق الفنية الغربية والشرقية، فضالً ع       2004ومؤتمر حول الحضارات في عام      

ودعم المهرجانات الشعبية المحلية في عدد من المحافظات كمهرجان حوف السياحي ومهرجان البلدة             
  . في حضرموت ومهرجانات وادي حضرموت في سيئون والصهاريج في عدن

  

 11وفي مجال اآلثار والمتاحف، تم اقتناء العديد من القطع األثرية والمخطوطات، وترميم وصـيانة               
الحصون والقصور والمعابد والمعالم األثرية والتاريخية، باإلضافة إلى مواصـلة تنفيـذ            من القالع و  

وضـع برنـامج     مواقع أثرية و   4المسح األثري الشامل لعدد من المحافظات والتنقيب عن اآلثار في           
  . المختلفةمتكامل لتطوير المتاحف في المحافظات 

  

 بعض المكتبات الخاصة والجوامع في العديـد  كما تم حصر وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات في    
من المحافظات، واستكمال العمل في تحديث البنية التحتية والخدمات األساسية للمدن التاريخية مـن              
خالل رصف الحارات وترميم البيوت األثرية، وإنجاز مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية             

  .الذي أحيل الستكمال إجراءات إصداره
  

  تحديـــاتال
ال يزال العديد من المعوقات تحد من إحراز انجازات معتبرة في مجال التنمية الثقافية، يـأتي علـى                  
رأسها عدم استكمال واستقرار الهياكل المؤسسية والتشريعية للقطاع وضعف البنية التحتية، فضالً عن            

الهوية الثقافيـة   لمحافظة على   تأثيرات العولمة على الصعيد الثقافي وما تفرضه من تحديات تتعلق  با           
   .اإلسالميةووتجسيد األصالة العربية 

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
تتمثل رؤية قطاع الثقافة وحماية التراث في تحقيق التنمية الثقافية بكافة أشكالها وتيسير سبل الثقافـة                

 العربيـة   د األصـالة  شـاملة تجـس   حضارية  ثقافية و نهضة  العامة للجميع، مع تنويعها وصوالً إلى       
 . الشاملةنفتح على العالم وتساهم في تحقيق التنمية تواإلسالمية و

  

 األهداف 
 . سنوياً% 5تحقيق نمو في الفعاليات الثقافية بمتوسط  .1
 .  كتاب في مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية واالقتصادية400طباعة  .2
ن فـي المجـاالت الثقافيـة والدراسـات          مخطوطة للعلماء اليمنيين البارزي    100تحقيق وطباعة    .3

 . اإلسالمية والسياسية
 

  السياسات واإلجراءات 
اإلصـالحات المؤسـسية    وإجـراء   إعادة هيكلة البناء المؤسسي لوزارة الثقافة وهيئاتها العامـة           •

 .الثقافي المؤسسي في إدارة القطاعتحقيق االستقرار والتنظيمية ل
يمية لحماية التراث واإلبداع الثقافي والمحافظة عليهما بما        تعزيز وتطوير السياسات واألطر التنظ     •

 . يلبي المتطلبات الوطنية ويتالءم مع االتجاهات العالمية
استكمال التشريعات الالزمة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المـدن التاريخيـة     •

إنـشاء المنتـديات     و الفنياإلنتاج  في مجاالت   اللوائح المنظمة لألنشطة الثقافية     وإعداد   ,واآلثار
 .الفنيةمزاولة مهن المصنفات الكتاب، وإقامة معارض  والثقافية
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المساهمة في الجهـود   و الثقافي  للنشاط والفنية والمالية تعزيز القدرات وتوفير اإلمكانيات البشرية       •
 . الرامية إلى محو األمية

إنشاء البنية التحتية الثقافية المتمثلة في      الل  توسيع األساس المادي إلنتاج الثقافة وانتشارها من خ        •
المـأثور الـشعبي    والمراكز الثقافية والمكتبات العامة وبيوت الثقافة والفنون ومتاحف التـراث           

، وتفعيل دور المراكز الثقافية ومعهد الموسيقى وفرق التمثيل المـسرحي والمعـارض             والشفهي
 .التشكيلية

المعلومات في العمل الثقافي، وخاصـة فـي        وتكنولوجيا   الحديثة   ةالتقنيإدخال األساليب العلمية و    •
  . المراكز الثقافية والمكتبات العامة

 .هاتطويراالهتمام باإلبداع الثقافي وتشجيع المواهب والعمل على صقلها و •
تشجيع التعبير بمختلف الوسائل والعمل على رعاية األدباء والكتاب، واالهتمام بالفلكلور اليمنـي              •

 .   التشكيلي وتنميتها، وإنشاء جائزة اإلبداع والتميز في المجاالت الثقافية المختلفةوالفن
 الوطني المعبر عن قـضايا      ، وتشجيع المسرح  في المحافظات و الوطنيةالفرق الفنية   شكيل  إعادة ت  •

 .المجتمع
 إنـشاء المعهـد العـالي للفنـون       وقـرار    والسينماإصدار قرار إنشاء المؤسسة العامة للمسرح        •

  .المسرحية
 .  المتنقلة لتغطية األنشطة الثقافية المختلفةإحياء القوافل الثقافية •
فـي  تسخير اإلمكانيات إلحياء القـيم االجتماعيـة والوطنيـة           و االهتمام بثقافة النشء والشباب    •

 .أوساطهم
ف العناية بالتراث الحضاري والحفاظ على المدن التاريخية والمعالم األثرية واالهتمـام بـالحر             •

 .التقليدية، واستكمال صيانة المباني التاريخية وترميمها
 . إنشاء المتاحف اإلقليمية بعواصم المحافظات واستمرار أعمال المسوح األثرية •
إحياء التراث اليمني من خالل تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمـة، وتـشجيع               •

 . صة في الحضارة اليمنية واألدبية المتخصةالدراسات التاريخية واالجتماعي
 .  تنمية الصناعات الثقافية لمواجهة العولمة وثقافات الفضائيات المفتوحة •
تعزيز مشاركة المجتمع المدني والشراكة مع األقطار العربية واإلسالمية و المجتمع الدولي فـي               •

 .مجاالت العمل الثقافي
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   قطاع اإلعالم-3
  

ئية والمقروءة دوراً فاعالً في تنمية وتشكيل الوعي االجتماعي         يلعب اإلعالم بوسائله المسموعة والمر    
وتزداد أهمية هذا الدور مع  الحاجة المتزايدة لمواكبـة          . والثقافي واالقتصادي والسياسي للرأي العام    

وتبرز مهمة  . المتغيرات محلياً وإقليمياً ودولياً وتطور التقنيات وسقوط الحدود الجغرافية أمام اإلعالم          
م في ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية وتعزيز الهوية العربية واإلسـالمية األصـيلة، والتوعيـة               اإلعال

 ةكما يـضطلع اإلعـالم بمـسؤولي      . بأسس وممارسات الديمقراطية ونشر الوعي بالحقوق والحريات      
إشاعة التسامح السياسي بين األحزاب والتنظيمات السياسية والتعاطي مع الهمـوم الوطنيـة بـروح               

  .جابية وبما يتالءم مع القيم اإلنسانية لديننا اإلسالمي الحنيفإي
  

 التطورات اإليجابية التي شهدها قطاع اإلعالم خالل السنوات الماضـية، حيـث             وتظهر المؤشرات 
غطـت القنـاة الفـضائية    
اليمنية كامل مساحة اليمن،    

ــل  ــث % 70مقابـ للبـ
التلفزيوني األرضي فـي    

للقنـاة  % 76 و 2005عام  
وفـي  . زيونية الثانية التلف

ــة  حــين ســجلت التغطي
اإلذاعية للبرنـامج العـام     

، بـدء   %5توسعاً قـدره    
البث اإلذاعي على شـبكة     
ــت   ــت، وارتفع االنترن
ســاعات البــث اليــومي 

ــوالي  ــى %20.8بح ، إل
جانب زيادة ساعات البث من اإلذاعات المحلية لكل من تعز والحديـدة والمكـال بنـسب متفاوتـة،                  

ـ    شاء إذاعـة شـبابية     باإلضافة إلى إن
  .متخصصة في إطار البرنامج العام

 
وفي مجال اإلعالم المقـروء، ارتفـع       
إصدار الصحف والمجـالت الرسـمية      

في السنة، مقابـل    % 5.9بمتوسط نمو   
توسع اإلصدارات الحزبيـة واألهليـة      

 ألف نسخة في عـام      675والنقابية إلى   
ـ  2005  ي ألف إصدار ف   522 مقارنة ب
 وكالة سـبأ    تززكذلك، ع . 2000عام  

لألنباء أنشطتها ومطبوعاتها اإلخباريـة     
ــت  ــي بلغ ــدار دوري 850والت  إص

كمـا نفـذ    . 2005وشهري خالل عام    
 متدرباً خالل الثالث الـسنوات      274 دورة تأهيل وتدريب لعدد      22معهد التدريب والتأهيل اإلعالمي     

  .األولى من الخطة، باإلضافة إلى تشغيل معهد التدريب بعدن
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  ديـــاتالتح
رغم إعداد التصورات بشأن إعادة هيكلة قطاع اإلعالم، فإن القطاع يعاني من ضـعف المؤسـسات                
اإلعالمية وتضخمها وافتقارها إلى المهنية في مختلف أنشطتها، وعدم وجود مؤسسة إنتـاج سـمعي               

فـي  بصري، وانحصار االستثمار الخاص في الخدمات اإلعالنية مقابل تركز االستثمار الحكـومي             
توسيع البنى والمرافق األساسية والتجهيزات، دون االهتمام بتطوير إنتاج المواد اإلعالمية التي تلبي             

كما يظهر ضعف عملية التخطيط والبرمجة . احتياجات الجمهور وتستجيب لمتطلبات التنمية والتطوير 
كن السياسة اإلعالميـة    وعدم الربط بين أهداف وقضايا التنمية الشاملة  وخطط اإلعالم نتيجة عدم تم            

وتشكو وسـائل النـشر     . من خدمة أغراض التنمية أو توفير احتياجاتها ومتطلباتها من االستثمارات         
والطباعة من العجز المستمر في المخزون االستراتيجي من الورق الـصحفي، فـي حـين تفتقـر                 

الفنية والهندسـية وضـعف   المؤسسات اإلعالمية إلى شبكة معلوماتية متكاملة وتعاني من تقادم البنية  
اإلعالم تكنولوجيا  القدرة التشغيلية، فضالً عن التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجال            

  .واالتصال
  

  الغايات واألهداف والسياسات
 تطوير الممارسة اإلعالمية داخليـاً    واألساليب العلمية الحديثة    إلى تبني   السياسة العامة لإلعالم    تتطلع  
، وتجـسيد الهويـة     المجتمع السيما شريحة الشباب   إلى   ةيجابيإرسالة إعالمية   قديم  تبهدف   اًوخارجي

 وحماية مقومات المجتمـع الدينيـة والثقافيـة         ،وترسيخ الوحدة الوطنية  اليمنية والعربية واإلسالمية،    
القوميـة  لقضايا واألحداث الوطنية و   ورفع الوعي با   ، والمساهمة في بناء شخصية المواطن     ،والوطنية
النفتاح الواعي على العالم الخارجي وبما يتوافق مع قيم    وا العصروتأهيله للتعامل مع روح     ،  والعالمية

ترسـيخ حريـة التعبيـر      كما تسعى السياسة اإلعالمية إلى      . وثقافة المجتمع  الدين اإلسالمي الحنيف  
 .القانونيةوحمايتها بالتشريعات المسئول 

 
 األهداف

سـنوياً، وتحقيـق تغطيـة كاملـة للقنـاة      % 5التلفزيوني األرضي بمتوسط    توسيع تغطية البث     .1
  .2010التلفزيونية الثانية بنهاية عام 

وزيادة ساعات البث  اإلذاعي اليومي       سنوياً،% 5بمتوسط  زيادة التغطية اإلذاعية للبرنامج العام       .2
  . اإلذاعات المحلية بنسب متفاوتةمنسنوياً % 10بمتوسط 

 .  سنوياً% 6لصادرة من الصحف والمجالت الرسمية بمتوسط زيادة الكميات ا .3
  .بنهاية فترة الخطة% 10إلىتكثيف البرامج التي تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية لتصل  .4
   
 لسياسات واإلجراءات ا
 الالزمة، وإعـادة  اإلجراءات القانونية واإلدارية    من خالل   تعزيز استقاللية المؤسسات اإلعالمية      •

  .بما في ذلك منظومة العمل الصحفيية  المؤسسهاكلا في هيالنظر
المـسئولة   الحرية الصحفية    أجواء لتوفير قانون الصحافة والمطبوعات بتعديالته الجديدة       إصدار  •

 .وحمايتها
  .في إطار الدستور والقوانينكفالة حرية الرأي واإلبداع والتعبير والنشر  •
من خـالل    وتطوير القاعدة التقنية لوسائل اإلعالم       هاتتحسين خدما وتحديث المؤسسات اإلعالمية     •

  .تقنيات المعلومات واالتصال الحديثةتبني 
لبث الفضائي الوطني   وسيع ا ت، و تحقيق الحضور واالنتشار لإلعالم اليمني على المستوى الدولي        •

  .اإلذاعي والتلفزيوني
عتمد علـى الفكـرة     ترامج محلية    تمكنه من إنتاج مواد وب     ةإنشاء قطاع لإلنتاج اإلعالمي بموازن     •

، قف على قدم المساواة مع اإلنتاج المستورد      تستطيع أن   تالمبتكرة والفهم العميق ألذواق المتلقين و     
 .مع وسائل اإلعالم العربيةهذا المجال التعاون في وكذلك 

تطـوير  ، وكـذلك    رفع مضمون البرامج التي تبثها وسائل اإلعالم وال سيما الموجهة لألطفـال            •
 .لبرامج الموجهة إلى الخارج وخاصة برامج القناة الفضائية اليمنيةا
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 ورفع الـوعي    ،تكوين رأي عام مؤازر للقضايا الوطنية العامة ولجهود ومبادرات التنمية الشاملة           •
 الديمقراطيـة الممارسـات   بالمسائل السكانية والبيئية وجهود اإلصالح ومحاربة الفساد وتعميق         

 .سهام في البناء والتنمية والتفاعل واإلالمسئولة
الحـضاري  استخدام اإلعالم لنشر تراث الـيمن الثقـافي و        و ،ة أهمية خاصة  يالثقاف التنمية   ايالء •

 .والتشجيع على اإلبداع
 .مجاالتالفي مختلف اإلعالمي محترفين للعمل دريب تطوير قدرات اإلعالميين وت •
التنسيق وتنمية موارده، وتعزيز    بمناهجه  تعزيز دور معهد التدريب والتأهيل اإلعالمي واالرتقاء         •

 . بينه وبين كلية اإلعالم بجامعة صنعاء وقسم اإلعالم بجامعة عدن
مركـز بوحـدة    الدعـم    و توسيع نشاط مركز التوثيق اإلعالمي في المجال المعلوماتي والبحثي         •

عـة   بمحفوظـات اإلذا    وإعداد خطة لحماية المحفوظات الـسمعية والبـصرية بـدءًٍ          ،ميكروفيلم
 بالمؤسسات اإلعالمية ومراكز المعلومـات      ة المركز  صل وعدن، وتعزيز والتلفزيون في صنعاء    

 الوطنية وبنوك المعلومات العربية واألجنبية 
 وتطـوير   ،اعتماد أحدث التقنيات المتوفرة وعلى مدار الساعة      و لألنباء   أتحسين خدمات وكالة سب    •

 وانتهاج األسلوب الفوري فـي      ،شكل والمضمون كافة إصداراتها ونشراتها اإلخبارية من حيث ال      
 .المصداقية في تناول الوقائع والقضايا، مع تأكيد تغطية األحداث

تنشيط الجانب االستثماري للمؤسسات اإلعالمية الرسمية وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية            •
 .الذاتيةواردها لتنمية م

تعزيـز التكامـل بـين      و ،ةيلـصحف ات ا ؤسسمالاالرتقاء بمضامين وأشكال الخدمة التي تقدمها        •
إيجاد خطوط جديدة في شبكة توزيع ، والمؤسسات اإلعالمية في طباعة وتوزيع الصحف الرسمية      

 .الصحف الرسمية بحيث تغطي كامل الوطن
 مشروعات استثمارية في مجال اإلعالم المرئـي والمـسموع          على إقامة تشجيع القطاع الخاص     •

  .م هذا االستثمارلتنظيوآليات ووضع تشريعات 
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   قطاع األوقاف واإلرشاد-4
  

تتمتع وزارة األوقاف باستقالل مالي وإداري نظراً لطبيعة العقارات الوقفيـة التـي تقـوم بإدارتهـا                 
وقد شهدت األنشطة الوقفية    . واإلشراف عليها بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وشروط الواقفين         

رة الماضية يتسم بالتوسع والتنوع، حيث ركزت على بنـاء المجمعـات            واإلرشادية تطوراً خالل الفت   
السكنية والتجارية واألسواق في مختلف المناطق، وتقديم األراضـي المناسـبة للمـشاريع الخيريـة               

وقد ساعدت هذه األنشطة على تنمية اإليرادات الذاتية        . واالستثمارية عن طريق التأجير طويل األجل     
وتعمل وزارة األوقاف واإلرشاد على استغالل األراضي       . ها على تأدية رسالتها   لألوقاف وتعزيز قدرت  

وفي . الزراعية عن طريق تأجيرها لذات األغراض وإحيائها وأيضاً تحقيق عائد مالي يعزز مواردها            
الخدمة االجتماعية، تقدم الوزارة خدمات تربوية وتعليمية من خالل مدارس تحفيظ القرآن الكريم، إلى              

.  تقديم الخدمات للحججاج والمغتربين وإشرافها على المساجد وتنظيم الدورات التأهيلية للوعاظ           جانب
كما تقيم الوزارة المواسم وتحيي المناسبات الدينية وتعقد الندوات والمحاضرات التي تقوي الجوانـب              

  . الروحية وتنمي األخالق وتشد المسلم إلى عقيدته
  

من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية أبرزهـا       د مجموعة   وقد شهد قطاع األوقاف واإلرشا    
إعداد مشروع قانون حماية األوقاف ووضع خطة تنفيذية بالتنسيق مع الجهات الرسـمية المختـصة               
لحماية ممتلكاته، باإلضافة إلى إعادة النظر في وسائل تحصيل أموال األوقاف بما يؤدي إلـى رفـع                 

ارة بإعادة تأهيل المعاهد التوجيهية ورفدها بالكوادر المؤهلـة، وطبـع           وقامت الوز . كفاءة التحصيل 
التوسع في إرسال القوافـل اإلرشـادية       تم  و. الكتب الفقهية وتوزيعها على المدارس الدينية والمساجد      

بهدف تكثيف نشاطها في المناطق النائية التي ال يتوفر فيها مرشدون دائمون، باإلضافة إلـى عقـد                 
تطورات كميـة ونوعيـة خـالل الفتـرة         تحققت  كذلك،  . 2004شادي األول في يونيو     المؤتمر اإلر 

 مدرسة، وزيـادة    300لى إ 80 من  تمثلت في ارتفاع عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم        2000-2005
 350 اجتماعاً لعدد    50 دورة و  26 وتنفيذ   1,200 إلى مرشداً وخطيباً 70من  عدد المرشدين والخطباء    

 محاضرة وندوة بهـدف     13,005وقُدمت خالل الفترة    . باء من جميع المحافظات   من المرشدين والخط  
نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع في مختلف المحافظات، مع االهتمام بالمرأة من خـالل إقامـة                 

 محاضرة وندوة في مساجد النساء وأماكن التجمعات النسوية صاحبها توزيع كتب دينية             500حوالي  
وفي مجال حصر وتوثيق أراضـي      . ات والندوات التي تتناول بناء وتنشئة األسرة      وأشرطة للمحاضر 

 ما بين أراضـي      مليون متر مربع   1,605وممتلكات األوقاف، بلغ ما تم مسحه خالل جميع المراحل          
وتم .  ألف وثيقة لممتلكات األوقاف آليا684ًومباني ومساجد ومقابر وغيرها، إلى جانب توثيق حوالي 

وبدء حصر المـساجد التاريخيـة       ،مسجد 207 مسجداً وبناء    759رة نفسها ترميم وصيانة     خالل الفت 
بهدف إعداد برامج إلحيائها والمحافظة عليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمدن التاريخية والمنظمـات              

  .الدولية المهتمة بحماية التراث اإلسالمي
  

 أمانة العاصمة وأغلب مقابر عواصـم المحافظـات،         وأخيراً، تم خالل الفترة تسوير كافة المقابر في       
وفي مجال االستثمار،   . باإلضافة إلى تخصيص أراضي جديدة لتكون  مقابر في األمانة والمحافظات          

تم إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية لفرص االستثمار المتاحة، مع استمرار العمل في             
 . من المنشآت المؤجرة34انة  مليار ريال وصي90 مشروعاً بتكلفة 12

  

  قطاع األوقاف واإلرشادمؤشرات   تطور بعض 1-8جدول 
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة/ المؤشرات

  1,200  900  850  200  120  70  المرشدون والخطباء 

  300  205  150  120  110  80  مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

  200  189  170  120  80  75  المساجد المرممة 

  41  35  37  49  45  40  المساجد الجديدة
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  التحديـــات
تتعرض بعض األراضي والعقارات الوقفية إلى تجاوزات وتعديات، وعدم توزيع المساجد بما يتناسب             
مع التوزيع السكاني واستمرار نقص األئمة والوعاظ المؤهلين القادرين على مواجهة تحديات العصر             

 .دية واالجتماعية واألمنية واألخالقيةوالعولمة وأبعاد الفقر االقتصا
   

  الغايات واألهداف والسياسات 
تشمل رسالة األوقاف واإلرشاد تنمية المجتمع المسلم الذي يشجع السلوك القويم وينبـذ العـصبيات               

كما تتطلع األوقاف إلى تنمية القطاع الوقفي وتعزيز دوره في التخفيـف مـن الفقـر                . واالنحرافات
  .ومكافحته

  

  داف ـهاأل
 مدرسة تحفـيظ    800 مسجداً جديداً ودعم نشاط التعليم الديني من خالل إنشاء حوالي            300إقامة   .1

 .الكريم القرآن
 .مضاعفة مشاريع االستثمار الوقفية وإفادة الفقراء وذوي الدخل المحدود منها .2
  

  السياسات واإلجراءات
إعـادة  ومكاتبها في المحافظـات، و  تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لوزارة األوقاف واإلرشاد     •

 . لألوقافة المنظمحالقوانين واللوائالنظر في 
  .  متكاملةقاعدة بيانات عموم اليمن وإدخالها في  في استكمال تسجيل وحصر أراضي األوقاف •
 ،التوثيـق والحـصر و  التحـصيل والمحـصلين     و الشرعي ولوائح االنتفاع   الوقف   تطوير قانون  •

 .التأجيرقود وع والمحاسبي  الماليومراجعة النظام
تطـوير آليـات    و ،عقود التـأجير  و وضوابط   إجراءاتتوحيد  تنمية عائدات األوقاف من خالل       •

  . عليها وتنظيم أعمال القائمين ،مستحقات األوقافتحصيل وتوريد 
وضع خطة عامة لتوزيع المساجد، وتحسين أحوالها، ورعاية خطباء وأئمة المـساجد وتحـسين               •

 .شيمستواهم المعي
تقوم على التشارك بـين كـل مـن         المساجد والمقابر   وصيانة   استحداث آلية جديدة لتمويل إنشاء     •

 . والمجتمع واألوقاف الدولة
 على أسس اقتصادية، مع إيالء عناية       مواردهااستثمار  و األوقاف وصيانتها    لالمحافظة على أموا   •

 .خاصة للفقراء والمحتاجين
  .  وحدة استثمارية خاصة باألوقافقف وإنشاءتوسيع وتنويع مجاالت استثمار الو •
توسيع نشر الرسالة اإلرشادية، وتنمية الوعي الـديني، ومحاربـة          الخطاب اإلرشادي و  ب االرتقاء •

 .ثقافة التطرف والغلو والعنف واإلرهاب
تعزيز دور المرأة في المجال اإلرشادي وإعداد الواعظات الدينيات وتفعيل دورهـن، والتوعيـة               •

 .اركة المرأة في كافة الحقولبأهمية مش
 . العامة للدولةالوزارة والتوجهات مهامو التطورات  ليواكب الكادر البشريوتأهيلتدريب  •
 . وطباعتها ونشرهاوالدينية وتحقيقهاجمع المخطوطات وكتب التراث الفقهية  •
مية في رقي   نشر الثقافة اإلسالمية والمحافظة على التراث اإلسالمي وإبراز دور الحضارة اإلسال           •

 .اإلنسان
  .اليمنيين والمعتمرينوتأمين مستوى أفضل من الخدمات للحجاج والعمرة  الحجرعاية شئون  •
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   قطاع اإلحصاء والمعلومات والتوثيق-5
  

حقيقية تعكس الحياة المعاشة بظروفها ال    في تقييم األوضاع التي     المعلومات  يساعد توفر اإلحصاءات و   
 ويلعـب تطـوير     .لتحسينهاالالزمة  وط االجتماعية واالقتصادية والسياسية     والشرمكنة  ومتطلباتها الم 

أنظمة اإلحصاء والمعلومات والتوثيق وتوفير المعلومات والبيانات الفعلية في األوقات المناسبة، دوراً            
  .أساسياً في تعزيز القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المدروس

  

   نظام اإلحصاء1. 5
 وجهازه المركزي العديد من التطورات المؤسسية والتقنية خالل الفترة الماضـية            شهد نظام اإلحصاء  

ممـا  تعاون الجهات المصدرية     من خالل    في معظم الوحدات اإلحصائية   ه  تطبيقوالتي من أهمها بدء     
تطـوير  كما تم إعداد الخطة اإلستراتيجية لتطوير النظـام و        . انتظام دورية نشر البيانات   ساعد على   

اسـتخدام  والجهاز بشبكة االنترنت    موقع  نشر البيانات على     و رامج تجهيز البيانات وتحليلها   أنظمة وب 
دور تفعيل  وقام الجهاز المركزي لإلحصاء ب    . المعلومات الجغرافية الخرائط اإلحصائية الحديثة ونظام     

شراك بعـض   الداخلية، باإلضافة إلى إ    العديد من الدورات التدريبية      اإلحصائي وإقامة مركز التدريب   
العديد من المـسوح المتخصـصة      ونفذ الجهاز خالل فترة الخطة الثانية       . تدريب خارجي في  الكوادر  
مـنظم  القطـاع   ال( البناء والتشييد    الصناعي، ومسح المسح  ، و  الطلب للقوى العاملة   أهمها مسح بالعينة  
مـسح  ، و )مـنظم لامنظم وغيـر    القطاع  ال(مسح النقل واالتصاالت    ، و مسح الخدمات  و )منظمالوغير  

ولعل من أبرز إنجازات الجهاز مؤخراً قيامـه بتنفيـذ          .  وأخيراً مسح ميزانية األسرة    التجارة الداخلية 
واقـع   اإلطار اإلحصائي للمسوح من       وتحديث 2004  للسكان والمساكن والمنشآت لعام     العام التعداد
 .على مستوى مناطق العدنتائجه 

  

  التحدبـــات
تضارب من مصدر إلـى     الالدقة و ما زال بعضها يتصف بعدم      البيانات  إن  رغم تطور اإلحصاءات، ف   

 وخاصة األسس المنهجية لبنـاء الحـسابات        إلى التوحيد القياسي  وتفتقر العديد من اإلحصاءات     . آخر
وتفتقر األجهزة المختلفة إلى إمكانات تحديد احتياجاتها مـن         . القومية والتعدد الكبير لمصادر بياناتها    

تبادل المعلومات بين الوزارات المعنيـة      ويعاني النظام اإلحصائي من ضعف      . المعلوماتالبيانات و 
أسباب فنية كاستخدام وسـائل     نتيجة  تسق وفي الوقت المناسب     موبشكل منتظم    واألجهزة التخطيطية 

كمـا  . واألدوارعدم وضوح المهام تتمثل في  مؤسسية  ألسباب   أو   ،تقليدية في حفظ وتبادل المعلومات    
 اإلحـصاءات عدم كفاية   ني النظام من ضعف توثيق البيانات والمؤشرات على كافة المستويات، و          يعا

، فـضالً   البيئة والنوع االجتماعي والفقر   بيانات  إلحصاءات القطاعية االقتصادية و   ا المتاحة خصوصاً 
  .  عن عدم مواكبة اإلصدارات اإلحصائية للتطورات وبرامج تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
 الدقيقة المتكاملة في الوقت المناسب      تإلى إيجاد نظام إحصائي يوفر البيانا     الثالثة  التنمية  خطة  تسعى  

من حيث الشمول والدورية، باستخدام التعاريف والتصانيف المعتمدة دولياً، وبما يساعد فـي وضـع               
  . ياسات والخطط ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتصحيح مساراتهاالس

  

   األهداف
 مسوح ودراسـات  9 مشاريع أساسية و3 مسوح اجتماعية وسكانية و   6 مسوح اقتصادية و   8تنفيذ   .1

 .متنوعة
  

  السياسات واإلجراءات 
إعادة هيكلة النظام اإلحصائي كامالً والذي يضم الجهاز المركـزي لإلحـصاء ومكاتبـه فـي                 •

 . لمحافظات واإلدارات اإلحصائية في الوزارات والمؤسساتا
تبني قانون جديد لإلحصاء يراعي الشفافية ويحدد دور ومسئولية مختلف المساهمين في النظـام               •

 .اإلحصائي، ويرفع مستوى التنسيق بين المؤسسات واألجهزة ذات العالقة

Deleted :ال

Deleted : الخمسية

Deleted : للتنمية االقتصادية
واالجتماعية 
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جتماعية واالقتصادية بشكل عام وكذلك تطبيق النظام اإلحصائي الموحد ليلبي احتياجات التنمية اال •
متطلبات التنمية القطاعية والمحلية، وتطويره باستمرار ليواكب تطـورات النظـام اإلحـصائي             

 .الدولي
 حاجة أجهزة الدولة والقطـاع الخـاص والجهـات          يبناء برنامج إحصائي مترابط ومنسق، يلب      •

  . المانحة ومنظمات المجتمع المدني
جمع ونشر البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة على نحو دوري منـتظم،   تطوير آليات وأدوات     •

 متابعة نتائج تنفيذ السياسة االقتصادية وإعـداد الخطـط          توتكييف إصدار اإلحصاءات لمتطلبا   
 .السنوية، مع إتاحة البيانات للجميع بما في ذلك الباحثين والدارسين

العينات وقواعـد   أطر  شاملة تطوير السجالت و   تحسين البيئة اإلحصائية األساسية لدعم األنشطة        •
 . وتبني التصنيفات الدولية، وتحديث البنية المادية وخاصة أجهزة المعلوماتيةتالبيانا

رفع كفاءة العنصر البشري في المجال اإلحصائي مـن خـالل التـدريب والتأهيـل الـداخلي                  •
 .والخارجي

  
 النظام الوطني للمعلومات  2. 5

ام وطني متكامل للمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتيـة          برزت أهمية بناء نظ   
المتسارعة التي جعلت من المعلومات مورداً اقتصادياً عالي القيمة، باإلضـافة إلـى أن المعلومـات                

وفي اليمن، يعتبـر النظـام الـوطني        . والبيانات تمثل مدخالً رئيسياً التخاذ القرار وترشيد السياسات       
فقد . علومات في مراحل بنائه األولى، رغم التطورات االيجابية التي شهدها خالل السنوات األخيرة            للم

 وحدة معلومات حكوميـة فـي عـام         99 وحدة معلومات بينها     186زاد عدد وحدات المعلومات من      
، وارتفع عدد مؤسسات المعلومات ما بين مركـز  2005 ليصل إلى أكثر من الضعف في عام       2001
  . 2005 مؤسسة في عام 42ات ومركز بحثي إلى معلوم

  
وقد قامت عدد من الجهات بتنفيذ أنظمة معلومات أساسية مثل نظام الخدمة المدنية، ونظام التحليـل                
المالي إلدارة القروض في البنك المركزي وكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي،              

وتزايـد عـدد شـبكات      . ، ونظام االسكودا في مصلحة الجمارك     والنظام المحاسبي في وزارة المالية    
وبلغت الشركات  .  شبكة محلية تقريباً   253 ليصل إلى     لدى العديد من األجهزة والمؤسسات     المعلومات

.  شـركة كبيـرة    38 شركة منهـا     135 أكثر من    2005العاملة في تكنولوجيا المعلومات بنهاية عام       
مة مؤسسات المعلومات وفي استخدام تقنية المعلومـات وتأهيـل    وتوسع إسهام القطاع الخاص في إقا     

 ألف متخصص حائز على دبلوم ثانوي فما        12 ألف شخص، منهم     25الكادر المعلوماتي الذي تجاوز     
 للكـادر   يـة  وتأهيل يـة تدريب دورة   244تنفيـذ   كما تـم    . فوق في مختلف مجاالت العمل المعلوماتي     

 مختص في إدارة العمل المعلوماتي وتكنولوجيا       2,049اد منها   حكومية استف ة  جه 105في  المعلوماتي  
 .المعلومات

  

الـوطني  المركـز   ى  توسيع وتطوير الرصيد المعلوماتي لـد     وفي الجانب المؤسسي والتنظيمي، تم      
تداول عبـر   النشر و اللتسهيل  اً  وتحويل قدر كبير من البيانات والمعلومات الواردة الكتروني       للمعلومات  

معلومات في المدن   البدء تطبيق نظام خدمات التزويد المعلوماتي عبر مراكز         ، وكذلك   يثةالوسائل الحد 
مؤسـسات  بعـض   والمختلفة  بمشاركة الجهات الحكومية    ونفذ المركز الوطني للمعلومات     . الرئيسية

 الوطنيـة للمعلومـات     ة وثيقـة الـسياس    وإعدادلواقع المعلوماتي   اتقييم  لالقطاع الخاص مسح ميداني     
الدراسة الفنية  واإلطار العام   المركز  أعد  كما  . وثيقة االستراتيجيات القطاعية  الوطنية و ستراتيجية  واإل

المؤسـسات  في  م العمل المعلوماتي    يمعايير إدارة وتنظ  ووالمالية لمشروع الشبكة الوطنية للمعلومات      
شبكية فـي عـدد مـن    مسح ميداني لدراسة مقومات بناء النظم الالمختلفة، وقام ب واألجهزة الحكومية   

الحكومية بعض الجهات   المعلومات ل اإلسهام في بناء نظم     باإلضافة إلى     الحكومية، األجهزة والهيئات 
. تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في تلك الجهات     و عمل وحدات المعلومات      لتنظيم تقديم المشورة الفنية  و

التبـادل  هدف  ة الوطنية للمعلومات ب   الشبكفي  من الجهات   لعدد  تحقيق الربط الشبكي    وسعى المركز ل  
   .بينهافيما المعلوماتي 



  162

 
  التحديـــات

يواجه العمل المعلوماتي محدودية الموارد المالية المتاحة لالستثمار فيه مقارنة بطبيعـة مـشروعات              
وتتميز التطورات فـي هـذا المجـال    . القطاع والتي تتطلب استثمارات كبيرة خاصة البنية األساسية   

ـ  وتؤثر  .  والذي يؤدي تأخير مواكبتها إلى زيادة التكاليف       بالتسارع  وعـدم تـوفر     ادرومحدودية الك
ضعف التنـسيق   المركز على دور المركز في أداء مهامه، كما يؤدي           ألنشطة   المناسبةالتخصصات  
  .غياب العمل المنظم في كثير من مشروعات المعلوماتيةإلى بين الجهات 

 
 الغايات واألهداف والسياسات 

إيجاد بيئة معلومات توفر الخدمات بكفاءة عاليـة وتتـيح          تعمل اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات إلى      
 من خالل نظام معلومـات متكامـل        مختلفةالمناطق  ال الوصول إلى المعلومات من      فرص متكافئة في  

ـ        كما تسعى إلى    . على المستوى الوطني   نظـم  ى  تعزيز القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المبني عل
  .دقيقةمعلومات وقواعد 

  

   األهداف
ـ    .1  نظام معلوماتي شبكي في إطار منظومة       30 قطاع معلوماتي، وإقامة     22بناء أنظمة معلومات ل

 وحدة معلوماتية في عدد من الجهات والمحافظات وربطها         60الشبكة الوطنية للمعلومات وإنشاء     
  .  وطني للمعلومات في المحافظات فروع للمركز ال10شبكياً بالمركز الوطني للمعلومات و

 . محافظات7 مركز خدمات مجتمع في 14إقامة نظام متكامل لدعم صناعة القرار وإنشاء  .2
 ألف شخص فـي مجـال       15 ألف من المختصين والعاملين وتأهيل حوالي        4-3تدريب ما بين     .3

 .أنظمة المعلومات وتقنياتها
 

  واإلجراءاتالسياسات
  .ركز الوطني للمعلوماتالمؤسسية للمالبنية تعزيز  •
 .ومواكبة التطورات في هذا القطاعإقامة وتطوير البنية األساسية للمعلومات  •
إصدار قانون إدارة المعلومات وتنظيم حرية تبادلها، وإعداد اللـوائح واألدلـة المنظمـة إلدارة                •

 . المعلومات في المؤسسات الحكومية
لجهات الحكومية على إنشاء وحدات معلومات فيها،       رفع الكفاءة في عملية اتخاذ القرار وتشجيع ا        •

 . وتطوير آليات وطرق التعامل معهاالفرعيةالقطاعية وشبكات واستخدام أنظمة المعلومات وال
تنسيق مشروعات المعلوماتية في إطار خطط المركز الوطني للمعلومات بما يحقق كفاءة توزيع              •

 .   فيذ المشروعاتالموارد التمويلية ويكفل الجدوى الفعلية من تن
  .المعدات والنظم والبرمجياتشاملة وضع معايير وطنية للمعلومات  •
تطوير القدرات والمهارات البشرية في المجال المعلوماتي بما في ذلـك مجتمعيـاً، والتوعيـة                •

 .اًعالميالوطني وتسهيل إدماجه إقليمياً وبالمعلوماتية وأهميتها في تنمية االقتصاد 
 .في مجال المعلوماتاإلقليمي والدولي بين اليمن وباقي دول العالم تعزيز التعاون  •
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   التوثيق واألرشفة4-3
يتولى المركز الوطني للوثائق مهام جمع وتنظيم وحفظ الوثائق وصيانتها ونشرها بما يلبي متطلبـات           

 . أعمال الدولة وحماية التراث وتشجيع البحث العلمي
  

  التحديــات
خه وتراثه العريقين الممتدين إلى آالف السنين من نقص كمي ونوعي حاد في اليمن بتارييفتقر 

ويعود أحد أسباب ذلك إلى تشتت الوثائق التاريخية وإبقائها حبيسة . التأريخ والتوثيق واألرشفة
 تجهيزاتالمركز نظراً لحداثته إلى  البنية التحتية والمباني  والكما يفتقر . الخزائن والملكية الفردية

  .الكفاءات الالزمة للقيام بالمهام المناطة بهو
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
يتطلع المركز الوطني للوثائق إلى تعزيز دوره مركزياً ومحليا في جمع وحفـظ الوثـائق وتـسهيل                 

  .اإلطالع عليها ونشرها
  

   األهداف
ق فيها المرحلتين    جهاز حكومي استكمل المركز الوطني للوثائ      48من تنظيم وثائق    % 70إنجاز   .1

  .األولى والثانية من المسح
من % 15من الوثائق المتراكمة في دواوين المحافظات وأمانة العاصمة، وترحيل          % 50ترتيب   .2

من األعمال الفنية للوثائق    % 70الوثائق التاريخية والهامة إلى المركز أو أحد فروعه، واستكمال          
  .المحفوظة في المركز

  . من الوثائق المحفوظة في المركز% 50 اليدوية الكترونياً بنسبة إدخال الفهارس والسجالت .3
    

  واإلجراءاتالسياسات
 .استكمال اللوائح الالزمة وإنشاء فروع للمركز في بعض المحافظات •
 . توثيقها وأرشفة الوثائق في األجهزة الحكومية وفي المحافظاتحصر ومراجعة الوثائق و •
 . اليمن من أرشيف الدول األخرى وترجمتهاتصوير الوثائق المتعلقة بتاريخ •
  .تنظيم وحفظ الوثائق وفق فهرسة واضحة وسجالت للوثائق •
 . صيانة الوثائق ونشرها بما يلبي متطلبات حماية التراث وتشجيع البحث العلمي •
 .حصر الوثائق السمعية والبصرية وتوفير التجهيزات الالزمة لألرشيف السمعي والبصري •
 . لومات في المركزتوسيع شبكة المع •
 .تزويد أرشيف المحافظات بالمستلزمات الضرورية •
 .تدريب العاملين على المجاالت المختلفة للتوثيق واألرشفة وخاصة استخدام األساليب الحديثة •
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  الفصل التاسع
  

  شبكة األمان االجتماعي 
  واحلماية والتأمينات االجتماعية

  
  الفصل التاسع شبكة األمان االجتماعي والحماية والتأمينات االجتماعية
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  مقدمة

خمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر على تحسين المستوى المعيشي ركزت كل من الخطة ال
كما تناولت السياسات والبرامج التي اعتمدتها إيجاد آلية لتوفير . لألفراد خاصة ذوي الدخل المنخفض

وكذلك معالجة أسباب الفقر وتخفيف آثاره من خالل  الحماية االجتماعية للفئات والشرائح الفقيرة
 شبكة األمان االجتماعي لمواجهة النتائج السلبية لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي تعزيز

واشتملت جهود التخفيف من الفقر برامج لتوفير الخدمات االجتماعية وتقديم المساعدات . واإلداري
كثر فقراً إلى النقدية والعينية للفئات والشرائح الفقيرة بهدف التوسع في الحماية وتجاوز الفئات األ

  .الفئات المعرضة لالنزالق تحت خط الفقر
  

، حيث انخفضت نسبة 2005-1998وقد أظهرت التقديرات تراجع الفقر بشكل طفيف خالل الفترة 
، مع تحيٍز لصالح %35.5إلى % 41.8الفقر من 

الحضر انعكس في تراجع نسبة الفقر في الحضر 
خالل الفترة نفسها، % 18.7إلى % 30.8من 

مقارنة بتراوح مؤشرات الفقر في الريف بين 
وتقصر هذه المعدالت عن تلبية %. 40.6و% 45

طموح إستراتيجية التخفيف من الفقر التي استهدفت 
، 2005-2003خالل الفترة % 13خفض الفقر بـ

نتيجة أن النمو االقتصادي لم يكن كافياً لرفع 
مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل رغم نجاح 

 االقتصادية في السيطرة نسبياً على السياسة
التضخم مما ترك أثراً إيجابياً وحافظ على مستوى 

  . الدخول الحقيقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل
   
   شبكة األمان االجتماعي-1
  

تخفيف من اآلثار السلبية لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي الأنشئت شبكة األمان االجتماعي بهدف 
داري وحماية غير القادرين على الكسب من خالل تقديم اإلعانات النقدية المباشرة وتوفير والمالي واإل

البنية التحتية المادية واالجتماعية للمناطق المحرومة، وتوفير فرص العمل من خالل تنفيذ 
المشروعات، إضافة إلى وضع آليات تمويل المشاريع الصغيرة واألصغر المولدة للدخل وفرص 

وتمثلت . التدريب وإعادة التأهيلمن خالل م اإلنتاج الزراعي والسمكي وتنمية القدرات العمل ودع
 وصندوق دعم ، ومشروع األشغال العامة،اآلليات المؤسسية للشبكة في الصندوق االجتماعي للتنمية

 وصندوق ،وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
 وصندوق تمويل المنشآت ،الرعاية االجتماعية

 والبرنامج الوطني لتنمية المجتمع ،الصغيرة
  . واألسر المنتجة

  

وتستهدف آليات وبرامج  شبكة األمان االجتماعي       
التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خـالل         
إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم        
القروض واإلعانات النقدية والخدمات الرعائيـة      

 بمـا يحـسن     المختلفة وإيصالها مباشرة للفقراء   
  . مستوى المعيشة

  

تقييم أثر تدخالت الـصندوق االجتمـاعي        2-9 إطار
  للتنمية

التـي  مية  الصندوق االجتماعي للتن  أثر تدخالت   ظهر دراسة   تُ
فـي العديـد مـن      ة التدخالت   إيجابي 2003نهاية عام   تمت  

ل معدالت االلتحاق بالمدارس التي تدخّ    ، إذ ارتفعت    المجاالت
خـالل الفتـرة   للجنسين  % 72إلى  % 60من  فيها الصندوق   

ازدادت كما  . للفتيات% 60إلى  % 42من   و ،1999-2003
 %70إلـى   % 55من  صحية  نسبة الحاصلين على الرعاية ال    

 ،المياهأما خدمات   . لنفس الفترة وبشكل متساو لكال الجنسين     
 مـرات   6تـضاعفت اإليـرادات     ، و بشكل ملموس فقد نمت   

انخفـض الوقـت    كذلك،   .التكاليفتغطية  قترب أكثر من    لت
 وتكاليف التنقل بنسبة    ،%40الالزم للتنقل على الطرق بنسبة      

 .%30الغاز بنسبة دبة سعر و، 10%

  مفهوم الفقر االجتماعي 1-9 إطار
نحصر الفقر بمستويات الدخل الدنيا، بل يتعـداه ليـشمل          ال ي 

الجوع والعوز وانعدام المأوى وعدم القدرة على الطبابـة أو          
ويتوازى الفقر مع األمية والبطالـة،      .. الذهاب إلى المدرسة  

وعدم القدرة على العمل، وموت األطفال والحوامل بـسبب         
وعدم القدرة  وتبقى البطالة   .. األمراض واألوبئة وتلوث المياه   

وتطال البطالة الـشباب    . على اإلنتاج السبب الرئيسي للفقر    
والشابات من متسربي وخريجي النظام التعليمي أكثر من أية         

مما يضع على أكتاف رب األسـرة مـسئوليات          فئة أخرى، 
كما أضحى يعول على شـبكة األمـان        . وضغوطات إضافية 

ية ومنظمـات   االجتماعي ونظم الحماية والتأمينات االجتماع    
المجتمع المدني ذات العالقة بالتعويض عن فقـدان األسـرة          
لنمط األسرة الممتدة التي كانت توفر حتى عهد قريب أشكاالً          

 . من الدعم والتكافل األسري واالجتماعي
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   تطوير البنية األساسية المادية واالجتماعية1.1
  

  الصندوق االجتماعي للتنمية
 2005-01 مشروعاً خالل الفتـرة      3,888االجتماعي للتنمية     التي نفذها الصندوق   اريععدد المش بلغ  

علـى   توزعت   %197والي  مليون دوالر، تجاوز التنفيذ الفعلي االستهداف بح       343.5بتكلفة إجمالية   
 مليون نسمة، تشكل اإلناث     7.4ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي        . القطاعات المختلفة 

 مليـون فرصـة     11.3وساهمت مشاريع الصندوق في توفير حوالي       . من إجمالي المستفيدين  % 50
   .فمن المستهد% 91.7 ألف فرصة عمل دائمة، بنسبة انجاز 6عمل، منها حوالي 

    
 2005-2001مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  1-9جدول 

  التكلفة عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  األهمية النسبية
(%) 

 6.9 23,778 285 الصحة 
 62.1 213,449 1,754 التعليم
 10.3 35,389 538 المياه
 5.1 17,573 159 الطرق
 3.0 10,245 96 البيئة

 0.5 1,727 45 التدخل المتنوع
 1.5 5,154 286 التدريب

 2.2 7.609 259 الدعم المؤسسي
 3.8 13,084 262 فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

 1.6 5,456 78 قروض متناهية الصغر 
 0.9 2,915 20 المنشآت الصغيرة
 4.2 14,534 102 الموروث الثقافي

 0.04 145 4 تعاقدات مجتمعية 
 100 343,457 3,888 اإلجمالي

  
  

  مشروع األشغال العامة
 2005-01الفتـرة   مشروعاً خالل 1,270 األشغال العامة المشاريع المنفذة من قبل مشروعبلغ عدد  

ويقـدر  . على القطاعات المختلفة   مليون دوالر توزعت     86.8إجمالية  بتكلفة  و% 76.6انجاز  بنسبة  
هذه ساهمت وقد . لإلناث% 67.1م منهمليون نسمة    7.4المشروعات حوالي   تلك  عدد المستفيدين من    

  .عمل دائمةفرص % 1.4 فرصة عمل منها مليون 5.3في توفير حوالي المشروعات 
  

 2005-2001مشروع األشغال العامة  مشاريع 2-9جدول 

  التكلفة  عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  األهمية النسبية 
(%) 

 8.0 6,910 121 الصحة
 59.6 51,745 803 التعليم
 9.2 8,009 154 المياه

  4.1  3,548  19 الصرف الصحي
  5.6  4,845  39 الطرق
 9.6 8,299 95  الزراعة

  1.1  994  22 المباني العامة
 2.8 2,448 17 الشئون االجتماعية

 100.0 86,798 1,270 اإلجمالي
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ابية في منـاطق    الثانية تأثيرات إيج  ته  مرحلفي   تدخالت مشروع األشغال العامة    تقييم أثر ظهر  أوقد  
فـي  وأخـذت    ،إلى تحسين الظروف المعيشية بـشكل عـام       وقد أدت تلك التدخالت      .تفتقر للخدمات 

  : وتمثلت تلك التأثيرات في اآلتي .والبيئةاالعتبار التأثيرات على المرأة 
  .%17.8 حواليكلفة الرعاية الصحية بخفيض تت •
  .%141.4ـزيادة معدل االلتحاق بالمدارس لكال الجنسين ب •
  .%82.5ـالمياه بخدمات ن يتحس •
  .%18.9ـن خدمات الطرق بيتحس •
  .%115.9ـزيادة المتدربين في مراكز الشئون االجتماعية ب •
 .%83.3ـبصرف الصحي ث مياه اليتلوخفض  •

 
  صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

 1,096سـماك، حيـث نفـذ       بدور رئيسي في قطاعي الزراعة والموارد المائية واأل        صندوقاليقوم  
في مجال الري    %62.8منها   ،ريالار   ملي 29.6 كلفة إجمالية  بت 2005-2001 خالل الفترة    مشروعاً
ة، الـسمكي الثـروة   فـي   % 5.4و الحيواني والنباتي    ابشقيهة  في الزراع  %24.3وت المائية   آوالمنش

ـ    و .في مجال الدعم المؤسسي للمجالس المحلية     % 7.4وأخيرا   فـي  الـصندوق   ازات  تتمثل أهم إنج
 الموجهة نحو زيادة اإلنتاج وتحسين عمليات التسويق وإنشاء مراكـز إعـداد الـصادرات،               األنشطة

ب االصطياد الساحلي لصغار الصيادين، ودعم البناء المؤسسي لإلتحـادين التعـاونيين            روتوفير قوا 
  . السلطة المحليةالزراعي والسمكي، باإلضافة إلى دعم المجالس المحلية استناداً إلى قانون

 
  2005-2001وق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي د مشاريع صن3-9 جدول

  المجاالت 
عدد 

  المشاريع

  التكلفة اإلجمالية

  )مليون ريال(

  نعدد المستفيدي

  )ألف(

  5,965  18,600  818  ت المائيةآالري والمنش

  2,332  7,200  197  )الحيواني والنباتي(ة الزراع

  98  1,600  55  ةمكيالسثروة ال

  0  2,200  26  البناء المؤسسي

  0  0  0  أخرى

  8,395  29,600  1,096  اإلجمالي
  
  

  صندوق الرعاية االجتماعية

حققت و. صندوق الرعاية االجتماعية اإلعانات النقدية للفقراء والمساكين واأليتام واألرامليقدم 
عدد وارتفع  .%9.1 سط نمو سنويبمتو زيادة كبيرة 2005-01الفترة نقدية خالل العانات اإل

 بمتوسط نمو 2005 ألف حالة في نهاية عام 603 إلى 2000 ألف حالة في عام 452المستفيدين من 
   .%49.1تشكل اإلناث ، 10.6%

  
  

  لرعاية االجتماعية صندوق ا 3-9 إطار
يرى الفقراء أن صندوق الرعاية االجتماعية هو اآللية الوحيدة التي تستهدفهم رغم ضآلة المبالغ التي يستلمها الفقراء كل ثالثة 

ويرى الفقراء كذلك الحاجة إلعادة . أشهر على أحسن تقدير، مما يعني عدم إمكانية االعتماد على معاش الرعاية االجتماعية
ي أهداف شبكة األمان االجتماعي بحيث تشمل برامج تقدم قروض وفرص تدريبية للفقراء لتمكينهم من النهوض النظر ف

اقتصادياً واالعتماد على أنفسهم وخاصة القادرين على العمل والذي سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي أفضل من مجرد 
  . تقديم معونات مالية قليلة

 .2005ءدراسة أصوات الفقرا: المصدر
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   تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر2. 1
  

شآت العاملة في التجارة والصناعة والخدمات يمثل قطاع المنشآت الصغيرة واألصغر بما في ذلك المن
والنقل واالتصاالت والتشييد والبناء جزءاً كبيراً من االقتصاد الوطني، إذ توظف هذه المجموعة 

)  عمال4-1(الصغيرة وقد نمت المنشآت . في أعمال مختلفةعامل األخيرة أكثر من نصف مليون 
 القروض المقدمة وبلغت. 2004في عام شأة  من358,600إلى  1994عام  منشأة في 209,300من 

ها  مناستفادالخطة الثانية، فترة  مليون ريال خالل 1,732 حوالي  الصغيرةمن صندوق تنمية المنشآت
لم حيث ، نشاط الصندوق في أربعة عشر محافظةيتركز و .إلناثمن ا% 27.5 فرداً منهم 2,342

 ويوجد .المهرة ومأرب والجوف وعمرانمحافظات صنعاء وصعدة والمحويت وبعد  هيشمل نشاط
أيضاً العديد من البرامج واآلليات األخرى األقل شأناً تقدم اإلقراض الصغير واألصغر للمستهدفين من 

  .   الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بهدف إقامة أعمال وإيجاد فرص عمل
  

وق االجتماعي للتنمية على المـساعدة      ويعمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر التابع للصند       
 مفي خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خالل توفير التدريب لتطوير القـدرات وتقـدي                

  الفعلية التـي نفـذها الـصندوق       اريعالمشوقد بلغت   . المساعدة الفنية والقروض لصغار المستثمرين    
 98مية المنـشآت الـصغيرة واألصـغر        االجتماعي للتنمية في مجال القروض متناهية الصغر وتن       

مليون دوالر، حيث قـام الـصندوق بتمويـل          8.4 بتكلفة إجمالية    2005-01مشروعاً خالل الفترة    
 قدرات الجهات المالية الوسيطة في توفير هـذه         رمشاريع تجريبية للتحقق من أوضاع السوق وتطوي      

كمـا مـول    . ريبية ونظم المعلومـات    أدوات مساعدة مثل المواد التد     رالخدمات، باإلضافة إلى تطوي   
 المزيد من البرامج التي تخدم النساء فقط من خالل مجموعـات االدخـار              2001الصندوق منذ عام    
  . وبرامج اإلقراض

  
  البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة 3. 1
 

مساعدة األسـر التـي      أحد البرامج االجتماعية الهادفة إلى       1987يعد هذا البرنامج الذي تأسس عام       
تعيش تحت وطأة الفقر مع إعطاء األولوية في برامجه للمرأة من خالل تأهيلها وتدريبها على مهـن                 

.  إمـرأة  27,000 نحو   2005-2000وقد استفاد من هذا البرنامج خالل الفترة        . منتجة ومدرة للدخل  
وقـد  . برامج التوعية الصحية ومحو األميـة     ويقدم البرنامج العديد من المهارات العملية والحرفية و       

، 2005مركـز عـام      67 إلى   2000مركز عام    41 من   عدد مراكز التدريب التابعة للبرنامج    ازداد  
 6هذا، وقد تم إغالق     .  مركز يدعمها البرنامج لدى عدد من منظمات المجتمع المدني         41عالوة على   

لألسر والنساء في عدد من المناطق النائيـة        وحدات تدريب متنقلة كانت تعمل على إيصال خدماتها         
 .بسبب قصور في التمويل

  
   الدعم المؤسسي وبناء القدرات4. 1
 

 القـدرات بتكلفـة      وبنـاء   مشروعاً في مجال الدعم المؤسسي     545االجتماعي للتنمية    الصندوقنفذ  
ؤسـسي  وتغطي هذه المـشاريع التـدريب والـدعم الم        . 2005-01مليون دوالر خالل الفترة     12.8

للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والفئات المجتمعيـة المختلفـة والقطـاع الخـاص              
كما رفـع الـصندوق مـستوى       . والتي تساعد الصندوق على تحقيق أهدافه     ) استشاريون، مقاولون (

تدخالته الهادفة إلى مساعدة المجتمعات المحلية في تحديد مشاريع التنميـة وتـشجيع المـساهمات               
 . مجتمعية فيها والذي يعزز نظام الالمركزية ويسهل عمل السلطة المحليةال
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  التحديـــات
بمكوناتها المختلفة، فإنها تواجه تواضع معدالت  رغم الدور الهام الذي تلعبه شبكة األمان االجتماعي

النسب النمو االقتصادي والتي لم تتمكن من خفض نسب الفقر بالقدر المستهدف، واستمرت تلك 
بحديها األدنى واألعلى تضع شريحة كبيرة من السكان تحت ضغط الحاجة والعوز، مما يرتب 

  . انعكاسات خطيرة على مجمل األوضاع ويؤدي إلى اختالالت اجتماعية وغيرها
  

 اتساع ظاهرة الفقر أثر برامج وأنشطة الشبكة محدوداً وغير قادٍر على التصدي لهذه الظاهرةويجعل 
يؤدي كما . ور الموارد التمويلية ألنشطة الشبكة سواء من المصادر المحلية أو الخارجيةقصفي ظل 

عدم إلمام المجتمعات المحلية والشرائح االجتماعية المستهدفة بطبيعة عمل واهتمامات برامج الشبكة 
سبة كبيرة إلى إعاقة التأثير المنشود في أوضاع الفقر، حيث أظهرت نتائج االستبيانات والمسوح أن ن

من الفقراء لم يسمعوا عن خدمات اآلليات المؤسسية للشبكة بما فيها الصندوق االجتماعي للتنمية 
ومشروع األشغال العامة، أو أنهم ال 

ويعوق  .يعرفون كيفية الوصول إليها
االفتقار إلى المعطيات والبيانات 
اإلحصائية الدقيقة والدورية حول 

مشة خصائص الفئات الفقيرة  والمه
البطالة التخطيط السليم لبرامج شبكة و

األمان االجتماعي، كما أن عدم وجود 
قاعدة بيانات متكاملة عن الفقر 
والمناطق األكثر فقراً يحول دون 

تحسين والتحديد الدقيق للمستحقين 
االستهداف والمراقبة والتقييم ألداء 
آليات الشبكة بما يمنع التالعب أو 

.  من برامجهااالزدواج في االستفادة
كذلك، فإن محدودية الدراسات والبحوث 
حول آثار تلك البرامج يعرقل متابعة 
األثر وأوجه التغيير الناتج عن دور 

وأخيراً، . مكونات الشبكة المختلفة
تتصف المنشآت الصغيرة بانخفاض 
اإلنتاجية ومحدودية التنوع، وتعاني من 
ضعف التسويق وتدني المهارات الفنية، 

عن محدودية التمويل المتوفر لها فضالً 
  .هونطاق عمل آليات

  
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
الثالثة إلى تعزيز دور شبكة األمان االجتماعي في تقديم منظومة متكاملة من التنمية تتطلع خطة 

ة وتحفيز الخدمات والمشاريع لتنمية البنية األساسية المادية واالجتماعية بما يساهم في زيادة اإلنتاجي
االستثمار وخلق فرص عمل وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع األسواق، باإلضافة إلى تحسين 

 . مستوى التنمية البشرية

 األشـغال العامـة     ي الدروس المستفادة مـن مـشروع      4-9 إطار
  والصندوق االجتماعي للتنمية

لتدخالت كل من   دراسة التأثيرات االجتماعية االقتصادية     إلى   استناداً
مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفتـرة         

سا لتحديـد    أمكن استخالص بعض الدروس واتخاذها أسا      01-2005
 :معالم واتجاهات العمل المستقبلي لكل منهما، وعلى النحو التالي

 للفقـراء   ماتقـديم خـدماته    والصندوق في     المشروع ارستمرا 
 ىعلي مـستو  وتبني نهج التخطيط بالمشاركة     والمناطق النائية   

شراك المجالس المحلية والمستفيدين فـي      إالمديريات من خالل    
 .المحلي المجتمع بية احتياجتل لضمانولويات األتحديد 

في دورها  ضمان  ومستفيدين  الجمعيات  /التأكيد علي تكوين لجان    
 .نية التحتية للمجتمعبتشغيل وصيانة مشاريع ال

أهمية التحديد الدقيق والواضح لهدف توليد فرص العمل والحد          
 .المشاريع ووضعه كأحد معايير اختيار من البطالة

ـ      شاريع التـي نفـذها المـشروع       تضمين النفقات التشغيلية للم
  .ذات العالقةالجهات والصندوق في موازنات 

االقتـصادي للمنطقـة    ومسح أولي للوضع االجتمـاعي      إجراء   
 . هاتحديد مؤشرات المشاريع بشكل أكثر دقة قبل تنفيذو
 لتالفـي   العطاء قبل تقديم    مناطق العمل  بزيارة   ين المقاول إلزام 
 .تنفيذال فيتأخير ال
 الهندسية  تعلى االستشارا ة المعايير التي تطبق      مراجع ضرورة 

  .التنفيذجودة حسن اختيار االستشاري ولضمان 
مـن  توسيع وإعادة تأهيل المـشاريع القائمـة        ل إعطاء األولوية  

  .الجديدة المشاريع علىالمدارس والمرافق الصحية 
عدد المستفيدين لضمان   والمياه المتوفرة في المصدر     تقدير كمية    

 .بكفاءةريع المياه اتشغيل مش
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  األهداف 

  الصندوق االجتماعي للتنمية -
 مشروع في مجال تنمية البنية األساسية المادية واالجتماعية بتكلفة إجمالية 7,710تنفيذ حوالي  .1

 . ألف فرصة عمل جديدة في القطاعات المختلفة747.8دوالر، توفر حوالي  مليون 928
 مليون دوالر تتضمن مشاريع 300تنفيذ برنامج األشغال كثيفة العمالة للحد من البطالة بقيمة  .2

رصف الشوارع وتعبيد الطرق، وإنشاء الجسور، وحصاد مياه األمطار، وإنشاء حواجز وسدود، 
 . ماليين فرصة عمل يومية في السنة6لوديان، توفر حوالي وصيانة المدرجات وحماية ا

 .  مليون دوالر33.8تقديم قروض متناهية الصغر إلقامة منشآت صغيرة وأصغر بحوالي  .3
  

  2010-2006 مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية 4-9جدول 

 عدد النشاط
 المشاريع

 التكلفة
 )ألف دوالر( 

 األهمية النسبية
(%) 

 1.6 14,766 191 املالتدخل المتك
 25.0 231,462 1,800 التعليم
 4.2 39,245 328 الصحة
 7.5 69,153 461 الطرق

 1.5 13,745 101 التراث الثقافي
 1.8 16,871 292 ذوي االحتياجات الخاصة

 13.4 124,186 1359 والبيئة/ المياه 
 3.6 33,760 250 المنشآت الصغيرة واألصغر

 1.0 8,902 643 سسيالتدريب والدعم المؤ
 3.0 27,850 232 الزراعة 

 0.3 2,627 53 التعاقدات المجتمعية
 32.3 300,000 2000 برنامج األشغال كثيفة العمالة

 4.9 45,000 0 تكاليف تشغيلية
 100.0 927,567 7,710 اإلجمالي

  
  مشروع األشغال العامة-
  مليون649  قدرهاإجماليةتكلفة المختلفة ب في القطاعات االقتصادية  مشروع6,490 حوالي تنفيذ .1

 .فرصة عمل دائمة ألف 108 توفر حوالي دوالر
  

  2010-2006 مشاريع مشروع األشغال العامة 5-9جدول 

  التكلفة عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  األهمية النسبية
(%) 

 5.0 32,448 417 الصحة
 40.0 259,588 3,471 التعليم

 15.0 97,345 694 صحيالمياه والصرف ال
  15.0  97,345  694 الطرق
 20.0 129,794 868  الزراعة

 5.0 32,448 346 الشئون االجتماعية
 100.0 648,969 6,490 اإلجمالي
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  صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي-
المنشآت تنفيذ مشروعات وبرامج في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وكذلك في الري و .1

 .  مليار ريال35.6المائية والثروة السمكية بتكلفة إجمالية 
  

  2010-2006 مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 6-9جدول 
  )مليون ريال(  المشاريع  المجاالت

  12,500  استكمال مشاريع السدود والمنشآت المائية، والمشاريع الجديدة   الري والمنشآت المائية  
القطاع الزراعي النباتي 

  والحيواني
تشجيع اإلنتاج الحيواني، وتحسين إنتاج المحاصيل النقديـة، وإنـشاء          

  12,877  .مراكز التسويق والخدمات الزراعية األخرى

  المجال السمكي 
انشأ مرافئ سمكية، وتوفير قوارب ومعدات صـيد، ودعـم البنـاء            

  6,408  . المؤسسي لالتحاد التعاوني السمكي

  مجالس المحليةال
تقديم الدعم المؤسسي للمجالس المحلية بحسب قانون السلطة المحليـة          

  3,790  والئحته التنفيذية

  35,575  عالتكلفة اإلجمالية للمشاري
  

   صندوق الرعاية االجتماعية-
 إلى 2005عام في  ألف 752 صندوق الرعاية االجتماعية من التي يرعاهازيادة عدد الحاالت  .1

 13,179 من خالل رفع مخصصات الصندوق من حوالي 2010مستفيد في عام  ألف 1,002
 %.6.1 مليون ريال خالل الفترة نفسها بمتوسط نمو 17,679مليون ريال إلى حوالي 

  

   صندوق تمويل المنشآت الصغيرة-
للمنشآت الصغيرة تساعد على خلق فرص عمل خالل سنوات  مليار ريال 6قدره توفير تمويل  .1

من إجمالي القروض لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لتنمية % 52.3سبة الخطة، وبن
 .الصناعات والمنشآت الصغيرة

  

  ة البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتج-
 مركز جديد لتدريب وتأهيل األسر المنتجة في مختلف المحافظات وخاصة 105نشاء وتشغيل إ .1

 شخص بمتوسط نمو 56,800مستفيدين من المراكز إلى في المناطق الريفية وزيادة عدد ال
 .سنوياً% 16.2

إنشاء وحدة تدريب واحدة متنقلة في كل محافظة، بهدف الوصول إلى األسر المستهدفة في  .2
 .المناطق البعيدة والنائية عن المراكز

  

  السياسات واإلجراءات
   تدخالت عامة.1

 .تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء •
   .توفير موارد إضافية لشبكة األمان االجتماعي بغرض التخفيف من الفقر والحد من البطالة •
تنمية موارد األوقاف والزكاة وتوجيهها لصالح شبكة األمان االجتماعي وإيكال بعض  •

 .أنشطتها إلى السلطة المحلية
 لية للفقراءالتوسع في برامج شبكة األمان االجتماعي لتعزيز الموارد البشرية والرأسما •

  .وبخاصة في المناطق الريفية
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تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لالرتقاء بمستويات  •
األمان والحماية االجتماعية وخاصة للفئات األكثر حرماناً والعمل على تعزيز قدراتها 

 . وإمكانياتها
 .ن االجتماعيتعزيز آليات متابعة وتقييم أداء شبكة األما •

  
  

   الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة.2
  .تقوية البنية المادية واالجتماعية للمناطق الفقيرة والمحرومة •
  .زيادة الفرص االقتصادية للفقراء في المناطق الريفية •
 .تحسين الطرق الريفية ونظم حماية وترشيد استهالك المياه •
مات من خالل آليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  بناء القدرات لتوفير الخد •

  .والمجتمعات المحلية
تشجيع المنشآت الصغيرة بما في ذلك الدخول في مجاالت جديدة لتنويع نشاطها وتحسين بيئة  •

 .األعمال
 .تطوير الخدمات المالية وغير المالية للمنشآت الصغيرة واألصغر •

 
   صندوق الرعاية االجتماعية.3

وسيع مظلة الرعاية االجتماعية لتشمل كافة الفئات المستحقة لإلعانات النقديـة فـي الريـف               ت •
 .والحضر وخاصة في المناطق النائية

تفعيل عمل المناطق فـي المـديريات        •
للوصول إلـى الفئـات األشـد فقـراً،         
وانتهاج مبدأ المفاضلة بـين الحـاالت       

 . لصالح تلك الفئات
ع المدني توسيع مشاركة منظمات المجتم •

  . في تحديد الفئات المستحقة لإلعانات
إعادة النظر في مبلغ اإلعانة المستحقة       •

في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها      
 . مع تغير األجور

تعزيز الربط بين الزكـاة واإلعانـات        •
 . النقدية من خالل وضع آلية تنسق أعمال مصلحة الواجبات وصندوق الرعاية االجتماعية

ي التكلفة اإلدارية للصندوق بما في ذلـك تكـاليف البحـث والدراسـة للحـاالت                إعادة النظر ف   •
 . المستحقة

استكمال إيصال المستحقات عبر مكاتب البريد في كافة المناطق، بما في ذلك تخـصيص أحـد                 •
موظفي البريد في كل مديرية كبريد متنقل إليصال المستحقات إلى كل قرية في الحـاالت التـي                 

 . لبريدتبعد عن مراكز ا
 . وضع ضوابط صارمة ورقابة على الصرف للحيلولة دون الممارسات الخاطئة •
تنفيذ برامج تدريبية للمستهدفين وفق األنشطة االقتصادية الخاصة بكل مديرية واحتياجات سـوق              •

 . العمل
 
   صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي.4

تمويل وتنفيذ مشروعات الري والمنشآت دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي من خالل  •
 .المائية وفي المجال السمكي والزراعي بشقيه النباتي والحيواني

  .  زيادة الفرص االقتصادية للفقراء في القطاع الزراعي وفي المناطق الريفية عموماً •
 ثل  للزراعة واصطياد األسماك لرفع اإلنتاجية وتحقيق االستغالل األماألساسيةية تحسين البن •

  .لمواردل
  .إعطاء األولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية ورفع إنتاجيتها في الزراعة وتربية الحيوانات •

  

 دور منظمـات المجتمـع المـدني فـي الرعايـة            5-9 إطار
  االجتماعية

يتمتع اليمن بعالقات تكافل اجتماعي قوية شكلت شبكة أمان اجتماعي 
تقليدية فعالة تجاه الفقراء والمحتاجين في المجتمع، إال إن أسس هذه 

لمقابل، وفي ا. العالقات أخذت تضعف بحكم تأثير المدنية الحديثة
توسع انتشار منظمات المجتمع المدني والتي أصبحت تقوم بدور 

وقد بلغ عدد الجمعيات . متزايد في دعم التكافل االجتماعي
واالتحادات الخيرية والطوعية العاملة فقط في الرعاية االجتماعية 

، تهدف إلى تحسين معيشة 2005 جمعية وإتحاد في عام 3,569
ومن أبرز . المحتاجة والطفل والمسن واليتيممساعدة المرأة والفقراء 

هذه الجمعيات مؤسسة الصالح االجتماعية الخيرية، وجمعية اإلصالح 
  .االجتماعية الخيرية
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   صندوق تمويل المنشآت الصغيرة.5
تحسين الفرص االقتصادية واالستثمارية للفئات الفقيرة من خالل تمويل المشاريع الصغيرة  •

 .لتوفير فرص عمل جديدة
  . آت الصغيرة في مجاالت جديدةتشجيع قيام المنش •
استهداف األسر الفقيرة ومحدودي الدخل ومحافظات الإيصال خدمات الصندوق إلى بقية  •

 . والباحثين عن عمل
  

   البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة.6
التوسع في تقديم خدمات مراكز برنامج تنمية المجتمع واألسر المنتجة للنهوض باألسرة  •

 . مجتمعات المحلية التي تعاني وطأة الفقر والمعاناة وفي مقدمتها المرأة الفقيرةوال
  
  
   الحماية االجتماعية -2
  

ذوي االحتياجات تقديم المساعدات والرعاية لعلى العمل اإلجتماعي الحكومة في تركز جهود ت
النهوض وكذلك ماعي، تسهيل عمليات التكيف واإلندماج اإلجتل والمسنين واألحداث الجانحين الخاصة

وقد استهدفت الحكومة خالل الفترة .  ومكافحة التسول وعمالة األطفال وغيرهابخدمات الطفولة
  :  من خالل محورين رئيسيين،الماضية تطوير هذا العمل وتحقيق الحماية االجتماعية

ن والعجزة، دعم منظومة البرامج االجتماعية التي تشمل مراكز الرعاية االجتماعية ودور المسني  . أ
  . ومراكز تأهيل المعاقين

واالتحادات الناشطة الجمعيات  والقطاع الخاص ووالمنظمات األهلية مشاركة المواطنينتعزيز   . ب
  . في تلك المجاالت

  

وقد بلغ عدد المراكز والجمعيات وكذلك الجهات الحكومية التي تم تمويل برامجها وأنشطتها من قبل               
 جهات  8 مركزاً وجمعية، منها     75 حوالي   2005-01خالل الفترة   صندوق رعاية وتأهيل المعوقين     

 ألف معاق من كال الجنسين ومن مختلف        106.8واستفاد من تلك البرامج واألنشطة حوالي       . حكومية
من خـدمات الرعايـة االجتماعيـة        ألف مستفيداً ومستفيدة   12.5المحافظات، يتوزعون على حوالي     

أما المجـال الثـاني     . استفادوا من الخدمات على المستوى الفردي     % 63.9المؤسسية والفردية، منهم    
والمتمثل بخدمات التأهيل االجتماعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، فقد بلغ عدد المـستفيدين             

  .منهم استفادوا من خدمات التأهيل المؤسسي% 96.1 ألف شخص من كال الجنسين، 94.3حوالي 
  

ارتفـع   األيتام واألحداث وأطفال الشوارع وعمالة األطفال، حيث         اعيوتشمل خدمات التأهيل االجتم   
زادت نـسبة   و. 2005مستفيداً في عام     5,905 إلى   2000 مستفيداً في عام     568عدد المستفيدين من    

بينما تحقق أعلـى    خالل الفترة نفسها،    % 4.3 بمتوسط    من خدمات دور المسنين والعجزة     المستفيدين
 طفل بمتوسـط    2,737 طفل إلى    220في المستفيدين من مكافحة التسول من       معدل نمو خالل الفترة     

 جمعية ومنظمـة    5,378 وأخيراً، قفز عدد الجمعيات واالتحادات األهلية إلى حوالي          .سنوياً% 65.6
ـ  2005بنهاية عام    والـذي  المجلس األعلى لألمومة والطفولـة      أما  . 2000 في عام    3,245مقارنة ب

األمومة والطفولة من خالل تبني قضايا األطفـال والـدفاع عـن حقـوقهم               أوضاعالنهوض ب ُيعنى ب 
، تحقيق الهدف المنشود  إلى   ومراقبة أوضاعهم والتنسيق بين مختلف الجهود الرسمية واألهلية وصوالً        

، والذي ركز علـى     2001في مايو   عقد المؤتمر الوطني األول للطفولة      في   هأبرز إنجازات فقد تمثلت   
ملة للطفولة تتحدد في إطارها األسس والمبادئ لتنظيم الجهود الرسمية والشعبية فـي             بلورة سياسة شا  

مجال رعاية الطفولة، وتنبثق عنها إستراتيجية تشكل اإلطار لوضع الخطـط والبـرامج وأولويـات               
 .العمل

  



 175

  البرنامج الوطني لنزع األلغام 6-9إطار 
يمثل البرنامج الوطني لنزع األلغام أحد البرامج الناجحة على        

في مجال األلغـام    ترتكز سياسات اليمن     و .المستوى الدولي 
الدوليـة لحظـر األلغـام وكـذلك        " أوتاوا"على بنود اتفاقية    

ووفقـاً لتقيـيم    .  حول هذا الشأن   مقررات المؤتمرات الدولية  
البرنامج الوطني لنزع األلغام الذي تدعمه العديد من الجهات         

" أتاوا" المانحة، فإن اليمن نفذ كافة التزاماته بموجب اتفاقية         
 .  ن إلى صدور قانون لحظر األلغاممن تدمير المخزو

 تـي لتحضير للدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة حـول األطفـال وال           وقام المجلس أيضاً با   
إعداد التقرير الخاص بأوضاع الطفولـة      ، وكذلك   2001 سبتمبر   21-19خالل  في نيويورك   ت  نعقدا

       تشكيل لجنـة    وقد تم    . على مالحظات اللجنة الدولية    في اليمن بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بناء
جية عـداد اإلسـتراتي    إل بعض الجهات المانحـة   بدعم من   وتسيير من الجهات المختصة ذات العالقة       

كـل مـن   إعداد مـسودة    ، و التركيز على األطفال في الظروف الصعبة     مع   ،الوطنية الشاملة للطفولة  
ومقترح تعديل قانون رعاية األحداث بما يتوافـق مـع           مشروع الالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل     

نفيـذ المـسح    ت،  2004 وتم كذلك مع بداية عام       .قانون حقوق الطفل واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل      
 فالشات إذاعية وتلفزيونية عن حقوق الطفل     ، باإلضافة إلى إعداد     الميداني لدراسة العنف ضد األطفال    

توزيعها على بعض المدارس ومراكز الطفولة وإنشاء مكتبة        وتوفير كتب ثقافية تخصصية لألطفال      و
                                                . بصنعاءلألطفال في حديقة السبعين

  

ويضم العمل االجتماعي أيـضاً، توسـيع نطـاق         
الحماية االجتماعية ليشمل مسألة نزع األلغام لمـا        
لها من تأثير مباشر على حياة ومعيشة نحو مليون         

فقد تأثر اليمن كله،    . مواطن في شتى أنحاء البالد    
باستثناء محافظة المحويت، من األلغام التي زرعت 

من الصراع والحروب، حيث    خالل فترات مختلفة    
 مليون متـر    923تبلغ المساحة المتضررة حوالي     

 95 تجمـع سـكاني فـي      592مربع تتوزع على    
 ألف نسمة، تضرر مـنهم بـصورة     828حوالي  بويقدر عدد السكان المتضررين من األلغام       . مديرية

  . معظمهم من النساء واألطفال شخصا5,478ًوحتى تاريخ اليوم مباشرة 
  

 بتنفيذ البرنامج الوطني لنزع األلغـام       1998للجنة الوطنية لنزع األلغام التي أنشئت في عام          وتقوم ا 
اعتماداً على إشراك جميع الوزارات والجهات ذات العالقة للقيام بدورها في التعامل مع األلغام، حيث               

 مليـون  10هير ، وتم تط 2004تم إعالن محافظتي عدن والحديدة خاليتين من األلغام الفردية في عام            
، ليتراجع   ألف لغم وقذيفة   186 من األراضي المزروعة باأللغام، فضالً عن تدمير حوالي          عمتر مرب 

 متضرر في 16 إلى متوسط 2000 متضرر في عام 80بذلك متوسط عدد الضحايا والمتضررين من 
   . 2005عام 

  

ـ    708وقامت اللجنة بإجراء الفحوصات الطبية وتحديد احتياجـات          ن النـساء والرجـال      ضـحية م
.  من الـضحايا   403واألطفال، كما أجريت عمليات جراحية وتقديم العالج واألجهزة التعويضية لعدد           

وتضع اللجنة  .  ألف من مواطني المناطق المتضررة     465وغطت التوعية من مخاطر األلغام حوالي       
  .2009نصب عينيها بلوغ هدف إعالن اليمن خالياً من األلغام في عام 

  

  حديـــاتالت
تعاني مراكز ودور خدمات الرعاية االجتماعية من محدودية الطاقة االستيعابية والموارد المالية ومن             

 وتحول هذه المعوقـات دون مواكبـة الخـدمات          .نقص في الكوادر وقلة الخبرة والتخصص والدافع      
 الحتياجات الخاصـة  ذوي ا  فئات   طريقة استهداف كما تأثرت   . االجتماعية احتياجات الفئات المستهدفة   

المؤسسات غير الحكومية التي تعمل في هذا إمكانات ضعف والبيانات والمعلومات عن هذه الفئة بشح 
  لـذوي االحتياجـات الخاصـة      نقص المدرسين المؤهلين في مجال التربية الخاصة      ويعتبر  . المجال

مثـل  التعليم العالي   مؤسسات  هذه الفئة، حيث ال توفر      التحدي األكبر الذي يواجه تأهيل وتعليم أطفال        
تجاوب معظـم   أما المجلس األعلى لألمومة والطفولة، فيشكو من ضعف         . هذه التخصصات النوعية  

  .ته وأنشطهالجهات ذات العالقة مما يؤدي إلى تأخير برامج
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برامج تأهيل وإعـادة تأهيـل ذوي االحتياجـات       7-9 إطار
  الخاصة

 ألف شخص بحسب التعداد السكاني      78يقدر عدد المعاقين بحوالي     
وقد أنشئت الحكومـة    . من السكان % 0.5، والذي يمثل    1994لعام  

م صندوق رعاية المعاقين بهدف تمويل مشاريع خاصة السـتيعابه        
وتلعب مؤسسات الرعاية االجتماعية دوراً هاماً في تقديم        . وتأهيلهم

برامج التأهيل وإعادة التأهيل إلى ذوي االحتياجات الخاصة، بهدف         
رفع قدراتهم ومهاراتهم التي تعينهم على االنخراط في مـشروعات      

 محافظات، بعد أن تم التوسع في       4ويغطي هذا العمل    . مدرة للدخل 
. 1996ع إنشاء صندوق الرعاية االجتماعية في عام المراكز معدد 

 مؤسسة حكومية وأهلية تعني بشؤون المعـاقين        75وهناك حوالي   
في مراكز التأهيل والعالج الطبيعي واألطراف الصناعية واألجهزة        

 .  ألف معاق123التعويضية ينتفع منها حوالي 

  الغايات واألهداف والسياسات
فقياً للشرائح الفقيرة والمعرضة تسعى استراتيجية التنمية إلى مد نطاق الحماية االجتماعية عمودياً وأ

 وبما يؤدي إلى تمكينهم ،من ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال واألحداث والمسنين، ورعاية حقوقهم
  . وإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، عالوة على إعالن اليمن خالياً من األلغام

  

 األهداف

سنوياً ومن صندوق المعاقين % 7.9ط زيادة المستفيدين من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين بمتوس •
 . سنوياً% 10بمتوسط 

سنوياً، ومن % 12.8زيادة المستفيدين من مراكز التأهيل المجتمعي لألطفال المعاقين بمتوسط  •
 %. 5، ومن دور األيتام بمتوسط %12.8برامج الرعاية الشاملة وحماية الطفولة بمتوسط 

 . سنوياً% 10متوسط زيادة عدد الجمعيات األهلية والتعاونية ب •
 محافظة األكثر تـضرراً     14 قرية وتجمعاً سكانياً في      592توسيع عمليات تطهير األلغام لتغطي       •

، وخفض متوسط عدد الضحايا إلى الصفر        من المناطق متوسطة التضرر    2كم310باإلضافة إلى   
 .سنوياً

  
  السياسات واإلجراءات

   رعاية ذوي االحتياجات الخاصة -
لتأهيل والتدريب لألسر الفقيرة بهدف إيجاد فرص عمل السـتيعاب العـاطلين            توسيع برامج ا   •

 .والداخلين الجدد الى سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة في العمل
 .تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة األمية في أوساط المعاقين •
وضع سياسة شاملة لألطفال المعاقين      •

وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق      
لعمـل والتعلـيم والمـسكن      بفرص ا 

 .والرعاية الصحية
التوسع فـي إقامـة دور الرعايـة         •

االجتماعية ومراكز خدمات التأهيـل     
ــسنين  ــاقين والم ــاعي للمع االجتم
واألحداث الجانحين واأليتام، وتوفير    

 .التأهيل والتدريب
زيادة المخصصات الماليـة لبـرامج       •

الرعاية والتأهيل االجتماعي وتـوفير     
ــا و ــسين احتياجاته ــستلزماتها لتح م

 .خدماتها
تدريب وتأهيل العاملين في مراكز ودور الرعاية االجتماعية، وإعداد الكـوادر الالزمـة للقيـام                •

 .بالتدريب فيها
تطوير برامج تأهيل وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات متكاملة إلدمـاجهم فـي               •

 . المجتمع
 .في المجتمعتحسين برامج تأهيل المتسولين وإدماجهم  •
 .التوسع في برامج اإلقراض الميسر لألسر الفقيرة إلنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل •
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   حماية ورعاية األمومة والطفولة-
النهوض بأوضاع األمومة والطفولة وحمايتهما من خالل التشريعات وحمالت التوعيـة والمنـاهج              •

 .الدراسية وبرامج التثقيف التعليمية
 .تماعي بقضايا وحاجات األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساندنشر الوعي االج •
التنسيق بين مختلف الجهود الرسمية واألهلية المعنية بشئون األمومة والطفولة بهـدف التكامـل               •

 .بينها
تطبيق وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفولة وحمايته من كافة أشكال االستغالل واإليذاء  •

 . و التمييز وخاصة البناتأو اإلهمال أ
الحد من انتشار التسول ومن عمالة األطفال من خالل تقديم الدعم ألسر األطفال الفقراء، وإعـادة                 •

تأهيل األطفال المشردين وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وتنمي إمكانياتهم، مـع تـوفير               
 .الحماية القانونية لهم

 .رعاية لهمإنشاء دور لألحداث الجانحين وتقديم ال •
  
  منظمات المجتمع المدني-
تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في توسيع مشاريع وبرامج التنمية والرعاية  •

 . االجتماعية
وتكثيف التوعية اإلعالمية بأهمية العمل الخيري الخيرية، بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات  •

 .والتعاوني والجهود الطوعية
  .اع األهلي في إنشاء وتشغيل دور مراكز الرعاية والتنمية االجتماعيةتشجيع مساهمة القط •
  

  البرنامج الوطني لنزع األلغام-
 .مواصلة تطهير كافة المناطق من األلغام •
تقليص حوادث األلغام الفردية ومساعدة الـضحايا مـن خـالل تقـديم الخـدمات الطبيـة          •

 .تماعياًوالتعويضية وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اقتصادياً واج
 .توعية سكان المناطق المتضررة من األلغام •
 .إعادة تأهيل األراضي منزوعة األلغام لتكون صالحة لالستغالل •
 . في كافة األراضي المزروعة باأللغاماألضرارإجراء دراسات اقتصادية واجتماعية عن  •
 .استحداث نظام تسجيل الحوادث الناتجة عن األلغام •

  
  التأمينات االجتماعية-3
  

استهدفت سياسات الحكومة توفير الحماية االجتماعية لكافة المستحقين من العاملين وأفـراد أسـرهم              
وتأمينهم ضد المخاطر بما يؤدي إلى توفير االستقرار الوظيفي واالجتماعي، إضافة إلى تنمية موارد              

ـ             صادية مجزيـة   صناديق التأمينات من خالل فوائض المساهمات التأمينية في أنشطة تحقق عوائد اقت
وتساعد بدورها في دعم وتطوير نظم الحماية االجتماعية وتجنبها مخـاطر التآكـل الناجمـة عـن                 

وتشمل التأمينات االجتماعية كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر التغطيـة             . التضخم
لمؤسسة العامـة للتأمينـات   للعاملين في وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وا         

االجتماعية التي تغطي مؤسسات القطاع الخاص، ودائرة التقاعد العسكري للسلك العسكري واإلدارة            
  .العامة للتقاعد التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في األمن العام

  

في ) مؤمن عليهم ال(، إذ بلغ المشتركون     2005-01فترة  وقد شهدت الخدمات التأمينية تطوراً خالل ال      
 فرداً فـي    698,146وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفي القطاع الخاص           

، يتوزعون على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية           2005عام  
 فرداً،  194,910ت التأمينية   وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدما    . ، على التوالي  %17.4و% 82.6بـ

علـى  % 32منهم على دائرة التقاعد العسكري واإلدارة العامة للتقاعد في وزارة الداخلية و           % 59.7
    .على المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية% 8.3الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و
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  التحديـــات
أميني لدى أصحاب العمل والعاملين وخصوصاً في يواجه نظام التأمينات االجتماعية ضعف الوعي الت

كما يقـصر التـزام   . مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة، وبالتالي عدم شمول قطاع واسع في النظام    
بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عن توريـد االشـتراكات التأمينيـة       

كـذلك، يعتبـر المعـاش      . لمناطة بهيئات التـأمين   بصورة منتظمة، مما يؤدي إلى إرباك األعمال ا       
التقاعدي غير كاف لمستوى معيشة يتجاوز خط الفقر، فضالً عن عـدم شـموله التـأمين الـصحي          

وأخيراً، تحتاج هيئات التأمين إلى كوادر متخصصة وتطوير أجهزتهـا ومعـداتها            . وأخطار البطالة 
 . بشكل عام

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
خطة إلى نشر مظلة التأمينات االجتماعية ليشمل جميع العاملين في كافـة وحـدات الجهـاز                تتطلع ال 

اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد نظم فاعلة وقادرة على             
قاعد توفير الحماية االجتماعية للمؤمن عليهم وأسرهم وضمان مستوى معيشة كريم عند اإلحالة إلى الت

  . أو اإلصابة بعجز أثناء العمل، وكذلك توفير الخدمات الصحية
 

  األهداف 
زيادة عدد المشتركين من العاملين في وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط               .1

 ألف  968، ولتغطي هيئات التأمينات االجتماعية حوالي       %4.6والقطاع الخاص بمتوسط سنوي     
لدى المؤسسة العامـة    % 24.4 لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل        %75.6فرد، منهم   

  .للتأمينات االجتماعية
  

  السياسات واإلجراءات
تطوير األطر التشريعية وإصدار اللوائح التنفيذية لتنظيم كافة األعمال اإلجرائيـة والفنيـة بمـا                •

 .يضمن التطبيق السليم لنظم التأمينات االجتماعية
ظم التأمينات االجتماعية والعمل على تحديث إجراءاتها وتوسـيعها لتـشمل الـضمان             تطوير ن  •

 .الصحي
تقييم احتياجات المؤمن عليهم وإعداد الدراسات التحليلية واإلكتواريـة حـول نظـم التأمينـات                •

 .االجتماعية المدني والعسكري
 .رفع المعاشات التقاعدية مع مراعاة حد أدنى يضمن حياة كريمة •
 . فوائض أموال االشتراكات التأمينية نحو االستثمار المجديتوجيه  •
حصر المنشآت التي لم تخضع بعد لنظم التأمينات االجتماعية وإيجاد الوعي التأميني في صفوف               •

العاملين وخاصة النساء وأصحاب األعمال واألجهزة الحكومية والمنظمات واالتحادات من خالل           
 .تي تعرف بفوائد التأمينات وأهميتها االجتماعية واالقتصاديةوسائل اإلعالم ونشر المعلومات ال

  
  
  

  
  



 179

  
  تمكيـــن المــــــرأة: الفصل العاشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العاشرالفصل 
    

  متكيـــن املــــــرأة
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   المرأة اليمنية في الدستور 1-10إطار 
كفل دستور الجمهوريـة اليمنيـة المـساواة فـي الحقـوق            
والواجبات العامة بين المواطنين دون تمييز بـين ذكـر أو           

أن النساء شـقائق    " من الدستور    31أنثى، فقد ورد في المادة      
الرجال، لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات مـا تكفلـه           

 من  41، وأكدت المادة    "يعة وينص عليه القانون   وتوجبه الشر 
لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة الـسياسية        "الدستور بأن   

  ".والكتابة والتصويت في حدود القانون

  مقدمة
بين إحدى الركائز األساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تكامل األدوار              تمثل المرأة 

 وتؤكد الدراسات والتقارير الدولية على العالقة الوثيقة بين األوضـاع االقتـصادية           . الرجل والمرأة 
وقـد  . واالجتماعية التي تعيشها المرأة في المجتمع وقدرة ذلك المجتمع في النهوض وتحقيق التنميـة    

يق معدالت تنمية بشرية  عدم قدرة الدول العربية على تحق2003 تقرير التنمية اإلنسانية العربية      عزى
مرتفعة إلى أربعة أسباب عامة إحداها عدم االستفادة من نصف الطاقات والموارد البشرية المتاحة في             

   .المجتمعات العربية المتمثلة في المرأة
  

الخمس الماضية تنامياً ملموساً، وتحوالً  في نوعية وطبيعـة           وشهد دور المرأة اليمنية خالل السنوات     
 في األنشطة االقتصادية واالجتماعيـة      المشاركة

فقد بلغـت نـسبة النـساء       . والثقافية والسياسية 
وفي قطـاعي   % 18العامالت في قطاع التعليم     
، كمـا بلغـت     %25الصحة والعمل االجتماعي    

نسبة النساء العامالت في الجهاز اإلداري للدولة       
% 4.5، مـنهن    %16.4 حوالي   2004في عام   

  . ديرينضمن المشرعين وكبار الم
  

وتم في التعديل الوزاري األخير تعيين وزيرتين وعدد من المناصب الرفيعة في السلك الدبلوماسـي               
 سيدة يشغلن وظائف دبلوماسية مختلفة في وزارة        26ويوجد حالياً سفيرة واحدة، و    . وفي اللجان العليا  

 سـيدات بدرجـة     الخارجية، وسيدتان بدرجة وزير مفوض، وثمان سيدات بوظيفة مستشار، وثمـان          
  سكرتير أول، وأربع سيدات بوظيفة ملحق دبلوماسي

  

 نـصوص قانونيـة     5 قانوناً وتعديل    57وتعززت البيئة التشريعية والقانونية للمرأة، نتيجة مراجعة        
لتتوافق واالتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة في قانون الجنسية، قانون األحـوال الشخـصية، قـانون               

كما تنـامى مـستوى الـوعي       . يم السجون وقانون األحوال المدنية والسجل المدني      العمل، قانون تنظ  
عـام  % 28والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية، حيث ازدادت نسبة النساء في سجالت الناخبين مـن              

خالل تلك الفترة، وبلغت نسبة مـشاركة النـساء         % 262 وبنسبة نمو    2003عام  % 42 إلى   1997
  .لمسجالتمن ا% 74.4الناخبات 

  

 ارتفاع نسبة األسـر     1999بينت نتائج مسح الفقر     وتعتبر المرأة أكثر عرضة للفقر والمعاناة، حيث        
، كما يقل متوسط دخل األسرة التي ترأسها المرأة بحوالي الثلـث          %)13.8(الفقيرة التي ترأسها نساء     

عامة للمرأة والتمكـين    وما تزال مؤشرات المشاركة ال    . عن متوسط دخل األسرة التي يرأسها الرجل      
، ونسبة النساء العامالت فـي      %22تعاني من انخفاض، حيث لم تتجاوز المشاركة االقتصادية للمرأة          

من اإلناث يعملن   % 78.7 إلى أن    1999كما تشير نتائج مسح القوى العاملة       % 28.3القطاع الخاص   
ة المرأة سياسياً كناخبـة، إال      تنامي مشارك في وظائف تقليدية في الزراعة والرعي، وعلى الرغم من          

 امرأة خالل نفس الفترة، األمر الـذي        11 إلى   42أن عدد النساء المرشحات شهد انخفاضاً شديداً من         
  .يبقي المرأة بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار

  

% 72وما تزال النظرة إلى عمل المرأة بأنه أقل مهارة ومنقوص األجر، فضالً عن أن ما يزيد عـن         
كذلك، تعاني المرأة من تمييـز فـي        . ء العامالت يقمن بأعمال عائلية وغير مدفوعة األجر       من النسا 

تفسير وتطبيق بعض القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات االجتماعية، مثـل القـضاء واألمـن،         
ناهيك عن العوائق الثقافية والعادات االجتماعية التي تحول دون وصول المـرأة إلـى مثـل تلـك                  

  .تالخدما
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  التحديات
يحد من توسيع وتعزيز مشاركة المرأة مجموعة متشابكة من المعوقـات االقتـصادية واالجتماعيـة               

ارتفاع نسبة األمية وتدني المستويات التعليمية للمرأة، النظـرة التقليديـة           : والثقافية والقانونية، أهمها  
 ومحدودية وصول المـرأة إلـى       والرفض األسري لترشيح المرأة لنفسها وعقد اللقاءات الجماهيرية،       

األرض واألصول اإلنتاجية، والتحيز في االختيار والتوظيف والترقيات، وضعف الـوعي ونقـص             
القدرات الالزمة لدى الجهات المعنية بتطبيق القوانين، باإلضافة إلـى قـصور بعـض النـصوص                

 .القانونية، وتعرضها لعدد من مظاهر العنف والحرمان
 

  السياسات واإلجراءاتالغايات واألهداف و
 إلى تعزيـز دور     2010-2006للتخفيف من الفقر    الثالثة  التنمية االقتصادية واالجتماعية    تسعى خطة   

المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً، وإزالة كافة االختالالت المؤسـسية             
  .والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة

  

  رأة اقتصادياً تمكين الم-1
  

  األهداف
  .خالل سنوات الخطة% 5زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي بمعدل نمو سنوي  .1
 .2010خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف بحلول العام  .2
فـي قطـاعي التعلـيم    % 8زيادة مشاركة المرأة العاملة خالل سنوات الخطة بمعدل نمو سنوي       .3

  .عةفي قطاع الصنا% 4والصحة و
  

  السياسات واإلجراءات
 . تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة والوصول إلى األسواق •
 . تبني نظام االستخدام الجزئي لتسهيل عمل النساء وتوفير خدمات رعاية األطفال •
 . تشجيع مشاريع األسر المنتجة وتوفير التمويل للمرأة ولألسرة الفقيرة •
تي تـستهدف   التوسع في المشاريع الزراعية ال     •

النساء وتمكينهم من الوصـول إلـى األرض        
 .وبقية موارد اإلنتاج

 .بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة •
حفز القطاع الخاص في توظيف النساء وإزالة        •

التفاوت في األجور بين الجنسين والمساواة في       
 .الحقوق

توفير البيانات واإلحصاءات المتعلقـة بعمـل        •
ــساء، وخصا ــي الن ــصهن والهيكــل المهن ئ

 .والقطاعي ألعمالهن
إشراك المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وتشجيع إنـشاء منتـديات سـيدات                •

 .األعمال
عقد دورات تدريبية للقيادات الحكومية والخاصة بأهمية مراعاة الحقوق الوظيفية للمـرأة وعـدم      •

 .التمييز في شغل الوظائف والترفيع
  
  

  االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المـرأة        2-10إطار  
  :والتي صادقت عليها الحكومة اليمنية

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية       .1
 .1987عام  ، المصادق عليه1966لعام والثقافية 

 1951لعـام   ) 100(العمل الدولية رقم    اتفاقية منظمة    .2
بشأن مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمـل         

 .1976عام عليها والمصادق  ،ذوي قيمة متساوية
 1981لعـام   ) 156(لية رقم   واتفاقية منظمة العمل الد    .3

لمعاملـة بـين    بشأن تكافؤ الفرص والمـساواة فـي ا       
 .1989العاملين من الجنسين، والمصادق عليها عام 
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   التعديالت القانونية الخاصة بالمرأة3-10إطار 
 قانونـاً   57 مراجعـة ودراسـة      2004 و 2003خالل العامين    تم

 نصوص قانونية لتتوافق واالتفاقيات الدولية      5تم تعديل   و ،والئحة
 : وهيلقة بالمرأة،المتع

 التعديل بالمـساواة    ى قض :1990 لعام   6 رقم   قانون الجنسية .  1
بي، بين أبناء اليمني المتزوج بأجنبية وأبناء اليمنية المتزوجة بأجن        

 .من شروط الحصول على الجنسيةض
 قضى التعديل بإلزام صاحب     :1995 لعام   5قانون العمل رقم    . 2

العمل الذي يستخدم أكثر من خمسين عاملة في مكـان واحـد أن             
  .ينشئ دار حضانة أطفال العامالت

 قـضى التعـديل     :1991 لعام   48قانون تنظيم السجون رقم     . 3
 قبل الوضع وبعـده العنايـة       بإلزام توفير للمرأة الحامل المسجونة    

 .والرعاية الطبية الالزمة
 :47 المـادة    1992 لعـام    20قانون األحوال الشخصية رقم     . 4

في حالة  قضى التعديل بإعطاء الحق لكل من الزوجين طلب الفسخ          
 .ظهور أمراض معدية أو مستعصية حتى وإن سبق الرضاء

ـ  23المدنية والسجل المدني رقم     قانون األحوال   . 5 : 1991ام   لع
 .أحد والدي الطفل) أ(الفقرة ) 21(قضى بتعديل المادة 

  سيع المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار   تو-2
  

  األهداف 
 .كناخبة% 45كمرشحة و% 15رفع معدل مشاركة المرآة في االنتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة  .1
وفي العمل الدبلوماسي بنسبة    % 5زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية بمعدل نمو سنوي           .2

 .خالل سنوات الخطة% 5
 .من إجمالي العاملين% 5مشاركة المرأة العاملة في جهاز الشرطة واألمن إلى رفع نسبة  .3
 .مضاعفة نسبة تواجد النساء في المواقع القيادية المعنية بتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة .4
  

  السياسات واإلجراءات
) السيداو(المرأة  تنفيذ التزام اليمن بالمادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد               •

 .والخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة
 .رفع الوعي بقضايا المرأة والتنسيق والتعاون بين األطر المؤسسية للمرأة •
 .توحيد مفاهيم الخطاب السياسي واإلعالمي حول مشاركة المرأة •
 .وق المرأة ومنح فرص متكافئةتفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة في التعريف بحق •
  .تشجيع وتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة السياسية وخوض االنتخابات كمرشحة •
 .إجراء دراسات وأبحاث حول تدني مشاركة المرأة سياسياً •
  .رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مواقع السلطة وصنع القرار •
 .امةمنح حوافز اللتحاق النساء في الوظيفة الع •
 .تسهيل التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء •
 .دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والنوع االجتماعي •
  

   تعزيز البناء التشريعي والقانوني -3
 
  

  األهداف 
 . نص قانوني من القوانين النافذة الخاصة بقضايا المرأة وإزالة التمييز27تعديل  .1
 . تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةتفعيل ا .2
  .نشر الوعي بين أوساط النساء، في مجال الحقوق المنصوص عليها في القوانين والتشريعات .3
  

  السياسات واإلجراءات
 . متابعة واستكمال تعديل القوانين، بما فيها قوانين العمل التي تراعي ظروف المرأة •
تنقيتها من  مراجعة القوانين النافذة و    •

 . النصوص التمييزية ضد المرأة
استحداث نـصوص جديـدة لـم        •

تتضمنها القوانين النافذة لمواكبـة     
 .التطورات في حقوق المرأة

تعديل القوانين النافذة بمـا يـتالءم        •
ونصوص االتفاقيات التي وقعـت     

 .عليها اليمن
تعديل قانون العمل بحيث يـضمن       •

فرص متساوية للمرأة والرجل في     
، واتخاذ اإلجراءات الصارمة    العمل

ضد المؤسسات التي تمارس التمييز 
 .في عملية االختيار والتوظيف

إنــشاء آليــات فاعلــة لمــشاركة  •
منظمات المجتمع المدني في مراقبة     
تنفيذ وتطبيق القوانين النافذة وفـي      

 .نشر الوعي حول حقوق المرأة
 . ر والمعاهدات الدوليةمراجعة وتعديل القوانين والتشريعات لتتالءم مع الدستو •
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  مفهوم العنف ضد المرأة  4-10إطار 
يف التقرير العـالمي لمنظمـة الـصحة        يقصد العنف بحسب تعر   

استعمال القوة الفيزيقية بالتهديد أو الضرر النفسي    "2000العالمية  
أو الحرمان ضد الذات أو الشخص أو الجماعة أو المجتمع والذي           

ويتضمن العنف كل أشكال العنف     ". ينتج عنه ضرر أو جرح معين     
تواجه المـرأة   و. البدني والعقلي واألذى وسوء المعاملة واإلهمال     

اليمنية وخاصة في المناطق الريفية أشكاال مختلفة من عدم الوفـاء       
ببعض حقوقها الشرعية والتي تندرج في دائـرة العنـف، أبـرز            

خدمات العناية الـصحية    وغياب   التعليم،   مالمحها محدودية فرص  
زواج  أحيانـاً،    األولية، الزواج المبكر وغير المتكافئ في العمـر       

 في بعـض    تفضيل الذكور على اإلناث   و الميراث   الشعار، حرمان 
الهجر والحرمان من زيارة األهـل، حرمـان الزوجـة          األحيان،  

المطلقة من أبنائها وسكنها ومن واجبات النفقة، وعـدم الـسماح            
 .للمرأة بمزاولة األنشطة الثقافية واالجتماعية والسياسية

  

   مناهضة العنف ضد المرأة-4
  

 األهداف
 . تحقيق المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة أمام القانون .1
التعريف بحقوق المرأة التي كفلتها الشريعة والنصوص القانونية في الوسائل اإلعالمية والثقافيـة              .2

 .المختلفة وتخصيص حيز مناسب من الرسالة اإلعالمية
 .كافحة أشكال العنف التي ال تزال تمارس ضد المرأةم .3
  

   واإلجراءاتالسياسات
تقوية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق اإلنسان والجهـات الحكوميـة ذات               •

 .العالقة بما يخدم حقوق المرأة
تحسين وزيـادة االسـتجابة الـسريعة        •

لألجهزة الضبطية حول حوادث العنف     
 . ضحاياه من النساءوإعادة تأهيل

تنفيذ برامج توعية حول أشكال العنـف        •
ضد المرأة لدى صناع القرار ومختلف      

 .فئات المجتمع
توجيه الخطـاب الـديني واإلعالمـي        •

 .لصالح فضايا المرأة
تطوير القوانين والتشريعات وخاصـة      •

المتصلة باألسرة والمرأة بمـا يحفـظ       
 .حقوقها الشرعية

 .الفصل في القضايا االجتماعيةإيجاد محكمة لألسرة ليسهل  •
 .إنشاء صندوق للنفقة يضمن للمرأة حقها بعد الطالق، أسوة بتجارب بعض البلدان •
 .إنشاء إدراة متخصصة على مستوى كل محافظة للتعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة •
 .تنفيذ دراسات حول العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وصوره •
مجال الصحي والتعليمي والعقابي للتعامل مع النساء، وتوعية القضاة         تدريب الكوادر العاملة في ال     •

  .ورجال الدين لتكريس حقوق المرأة الشرعية واإلنسانية
إنشاء وحدات للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في المستشفيات والمدارس ومراكز الـشرطة               •

 . ومرافق العمل
 . ورية حول مؤشرات ظاهرة العنفتوفير البيانات والمعلومات وإعداد التقارير الد •
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  مقدمة
  

تم تفويض المحافظات بإنفاق وا مباشرة بعد الوحدة، ياتخذ اليمن طريق الالمركزية خيارا استراتيج
ألساسية والبنية التحتية المعتمدة لها في البرنامج المخصصات االستثمارية لمشاريع الخدمات ا

  .االستثماري ضمن الموازنة العامة للدولة
  

 2000لعام ) 4(بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم وقد بدأ التنفيذ األوسع والفعلي لالمركزية 
لمديريات إجراء أول انتخابات عامة للمجالس المحلية في اوبعد  ،والئحتيه التنفيذية والمالية

   .2001والمحافظات في مارس 
  

 العام األول الذي بدأت فيه السلطة المحلية مهمتها في إعداد خطط التنمية المحلية 2002ويعد عام 
تلك الموارد بكاملها لتمويل المشروعات وقد خصصت . الممولة من الموارد المالية المخصصة لها

 فيما واصلت السلطة المركزية تحمل ،لوحدات اإلداريةلخطط التنمية المحلية باالجديدة االستثمارية 
  .2002نفقات المشروعات قيد التنفيذ للوحدات اإلدارية التي بدء تنفيذها قبل العام 

  

وقد بذلت السلطة المحلية بأجهزتها التنفيذية ومجالسها المحلية المنتخبة في مختلف الوحدات اإلدارية 
منصرمة، نتج عنها العديد من المتغيرات االيجابية التي عززت جهودا قيمة خالل السنوات األربع ال

توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وإدارة ، مترجمةًً في ذلك أهمية ورسخت أسس الالمركزية
الشأن المحلي في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعداد الخطط والبرامج 

  . فيذهااالستثمارية المحلية وتن
  

ويستعرض هذا الفصل، تقييم وتحليل اتجاهات مؤشرات التنمية في المحافظات، بعد مضي أكثر من 
ويستعرض تحديداً مؤشرات نظام التعليم والتدريب . أربعة أعوام على تطبيق نظام السلطة المحلية

من المؤشرات والخدمات والمرافق الصحية في كل محافظة من المحافظات اإلحدى والعشرين، ولعدد 
لعدد من القطاعات اإلنتاجية والواعدة والقطاعات الخدمية فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي 

  . وطرق وإتصاالت
  

مستوى أداء السلطة المحلية في مجال إدارة الموارد المالية للمشاريع التنموية كما يستعرض الفصل 
تحديات التي تواجهها السلطات المحلية في ، عالوة على إبراز المن حيث التحصيل والتوجيه واإلنفاق

جوانب البناء المؤسسي والموارد المحلية وتنفيذ المشاريع وتنسيق جهود التنمية، مع إبراز 
  .اإلستراتيجية المنشودة لتعزيز التنمية المحلية والالمركزية خالل خطة التنمية الثالثة
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 في مراكز محو  الدارسين والدارسات والنسبة إلى إجمالي  المحافظة1-11جدول 
 2006 / 2005األمية األبجدية حسب المحافظات 

 المحافظـة %النسبـة  أعـداد
مجموع  إناث  ذكور  مجموع إناث ذكور

 100.0 98.7 1.3 11,868 11,716 152 أمانة العاصمة
 100.0 94.8 5.2 11,109 10,530 579 صنعـاء
 100.0 91.5 8.5 2,009 1,838 171 عـدن
 100.0 98.1 1.9 25,215 24,740 475 تعـز

 100.0 67.9 32.1 32,569 22,121 10,448 الحـديدة
 100.0 95.5 4.5 3,789 3,618 171 لحـج
 100.0 96.7 3.3 7,839 7,583 256 إب
 100.0 98.5 1.5 2,055 2,024 31 أبين
 100.0 82.5 17.5 8,995 7,418 1,577 ذمـار
 100.0 89.6 10.4 5,706 5,112 594 شبـوة
 100.0 86.4 13.6 9,846 8,511 1,335 حجـة
 100.0 89.4 10.6 2,028 1,813 215 البيضـاء
 100.0 81.0 19.0 4,751 3,848 903 حضـرموت
 100.0 66.8 33.2 4,472 2,989 1,483 صعـدة
 100.0 93.9 6.1 9,250 8,686 564 المحويت
 100.0 71.2 28.8 1,950 1,389 561 المهـرة

 100.0 86.7 13.3 3,859 3,344 515 أربمـ
 100.0 89.4 10.6 947 847 100 الجـوف
 100.0 95.4 4.6 10,637 10,148 489 عمـران
 100.0 80.5 19.5 5,817 4,681 1,136 الضـالع
 100.0 90.8 9.2 6,443 5,848 595 ريمـة
 100.0 86.9 13.1 171,154 148,804 22,350 اإلجمالي

  

   مؤشرات التنمية البشريةي التطور ف .1
 

  مية وتعليم الكبـارمحو األ 1. 1
في عـام  % 45.7، إلى 1994في عام % 56 سنوات فأكثر من    10تراجع معدل األمية للفئة العمرية      

إلى )  مليون أنثى3.5منهم ( مليون أمي 5.3، بيد أن إجمالي األميين باألعداد المطلقة تزايد من 2004
فعة بالمقاييس الدولية، وتعود إلـى      وتعد هذه المعدالت مرت   ).  مليون أنثى  4.2منهم  ( مليون أمي    6.2

أسباب مختلفة تتمثـل فـي      
ــدمات  ــع الخ ــاين توزي تب
ــستوى  ــى م ــة عل التعليمي
ــديريات،  ــات والم المحافظ
وانتــشار ظــاهرتي الفقــر 
والتسرب في األرياف ولدى    
االناث بوجه خاص، وعـدم     

 مـن    كافيـة  وجود أعـداد  
مدارس ومدرسي ومدرسات   

  .محو األمية وتعليم الكبار
  

تم التوسع في صـفوف     وقد  
محو األميـة ليبلـغ عـدد       

 ألف  171الدارسين فيها نحو    
دارس ودارســة فــي عــام 

، منهم نحـو    2005/2006
 ألف دارسـة يـشكلن      149
وتعكس . من اإلجمالي % 87

هذه النسبة المرتفعة نجـاح     
برنامج محو األمية وتعلـيم     
الكبار في جـذب الفتيـات      
الالئي لم تتح لهـن فرصـة       

ــام ــاق بنظ ــيم االلتح  التعل
  . االساسي أو المتسربات منه

  

جذب الدارسين الـذكور    ويالحظ بوجه خاص نجاح البرنامج في محافظة الحديدة أكثر من غيرها في             
كما احتلـت محافظـة تعـز       . والذين يمثلون فيها نصف مجموع الدارسين على مستوى الجمهورية        

 دارسة فقط   847ليتراجع هذا الرقم إلى      دارسة،   24,740المرتبة األولى في أعداد الدارسات بمقدار       
  .في محافظة الجوف

  

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الملتحقين بمدارس محو األمية وتعليم الكبار لـم يتجـاوز األلفـين فـي        
ويعود ذلك إلى انخفاض معدالت األمية والتسرب فيها وارتفاع معـدالت التحـاق             . محافظة عـدن 

  . حو مغاير لبقية المحافظاتالنشء بنظام التعليم األساسي وبن
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   العـام التعليم 2. 1
  التعليم األساسي. أ

ازداد عدد الطالب الملتحقين بالتعليم     فقد  . حقق التعليم األساسي نمواً مضطرداً في أعداد الملتحقين به        
 ألـف طالـب     4,357 ألف إلـى     3,402 من   2005/2006 – 2000/2001األساسي خالل الفترة    

وازداد عدد الطلبة الذكور من     .  لكال الجنسين في عموم المحافظات     %28ادة بلغت   وطالبة، بنسبة زي  
 1.8 مليون إلى نحو     1.2 مليون طالب، وارتفع عدد الطالبات من نحو         2.7 مليون إلى نحو     2.2نحو  

 .مليون طالبة
  

% 64.3 في التعليم األساسي لكال الجنسين وفي عموم المحافظات اإلجمالي معدل االلتحاق وقد بلغ
وتأتي محافظات المهرة، . ناثلإل% 53.9للذكور مقابل  % 73.1 وبنسبة 2005/2006عام في 

 في حين، %70 وعدن في المقدمة محققة معدل التحاق إجمالي يزيد عن األمانةالمحويت، تعز، 
   .في بقية المحافظات% 62و % 65يتراوح المعدل بين 

  
ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم و

- 2000/2001 خالل الفترة األساسي
 %38.6 بنسبة زيادة 2006 -2005

 فقط للذكور على %22.2مقابل 
ارتفعت و. مستوى عموم المحافظات
 في بعض ناثنسبة زيادة التحاق اإل

مثل  ،المحافظات عن المعدل العام
شبوة، المهرة، الضالع، صعدة 

 %63.6والجوف حيث تراوحت بين 
 النسبة تنخفض، في حين ا%51.9و 

في عدد من عن المعدل العام 
، األمانةالمحافظات مثل حضرموت، 

صنعاء و، تعز أبينالحديدة، عدن، 
  . %23.2 و%36.9تراوحت بين و
  

وتباينت نـسبة الطالبـات بـالتعليم       
األساسي إلى إجمالي الطالب علـى      
مستوى كل محافظة، حيث تأتي أمانة      
العاصمة ومحافظات عدن والمهـرة     

 في المقدمة   وتعز وحضرموت ولحج  
وبنسبة أعلى من المعدل العام البـالغ       

ــسبة  38.7% ــاوز ن ، دون أن تتج
بينما تدنت في عدد من المحافظات مثل ذمار، حجة، صنعاء، عمران إلى أن وصـلت إلـى                 %. 49
فيما بين عام في النوع االجتماعي لمصلحة اإلناث  في صعدة ، مع مالحظة وجود تحسن نسبي 26%

  .2005/2006 وعام 2000/2001
  

التوسع في بناء الفصول والمدارس إلى  ناثاإلويعود التحسن النسبي في النوع االجتماعي لمصلحة 
وملحقاتها للبنات في المناطق الريفية إلى جانب تقديم المعونات الغذائية واإلعفاء من الرسوم 

ج المبكر والحالة بسبب الزواويعود سبب اتساع الفجوة بين الجنسين إلى تسرب اإلناث . الدراسية
 بالريف باإلضافة إلى عدم توفر ناثالمدارس الخاصة باإلعدد كاف من المعيشية وعدم توفر 

  .المدرسات في العديد من الوحدات اإلدارية

  معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي 2-11جدول رقم 
2005/2006 

  ورـذك المحافظة
%  

  إنـاث 
% 

   وعـمجم
% 

 70.3 63.3 78.4  األمانة
 70.4 63.3 78.4 عدن 
 63.0 52.2 72.5 إب
 64.1 53.4 73.2  أبين

 63.3 52.6 72.6 البيضاء
 63.7 52.1 72.7 الجوف

 66.1 56.6 74.0 الحديدة 
 62.7 51.7 72.2 الضالع 

 74.1 62.9 86.4 المحويت 
 77.6 67.3 88.5 المهرة 

 74.7 64.3 87.0 تعز
 63.9 52.1 72.3 حجة 

 64.9 55.1 73.9 حضرموت
 64.6 52.3 72.3 ذمار

 64.2 52.3 72.7 شبوه 
 66.5 53.8 72.5 صعده 
 62.8 50.2 71.6 صنعاء 
 64.5 52.2 72.4 عمران 
 61.7 50.8 71.9 لحج
 63.0 51.8 72.5 مأرب
 63.1 49.8 71.5 ريمه

 64.3 53.9 73.1  اإلجمالي
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  حسب المحافظات 2005/2006 ـ  2001 /2000 األساسي الطالب الملتحقون في التعليم    3-11جدول  
2001/2000 2006/2005 

المحافظات
 المجموع إناث  ذكور

نسبة 
  ناثاإل

للذكور 
% 

 المجموع إناث ذكور

نسبة 
  ناثاإل

للذكور 
% 

 38.7 537,481 208,137 329,344 34.3 428,494 147,064 281,430 إب
 38.2 103,336 39,469 63,867 37.2 82,946 30,829 52,117 أبين
 48.8 399,933 195,046 204,887 46.7 315,557 147,364 168,193 األمانة
 38.7 124,790 48,339 76,451 34.5 96,280 33,207 63,073 البيضاء
 43.4 675,747 293,372 382,375 41.0 561,729 230,420 331,309 تعز
 35.8 53,514 19,159 34,355 34.7 36,354 12,615 23,739 الجوف
 33.8 248,675 84,100 164,575 30.7 189,090 58,062 131,028 حجة
 38.8 356,877 138,429 218,448 37.4 280,583 104,855 175,728 الحديدة
 40.7 217,507 88,581 128,926 38.1 169,871 64,703 105,168 حضرموت
 31.2 276,301 86,306 189,995 27.4 219,851 60,345 159,506 ذمار
 33.8 102,605 34,713 67,892 29.1 72,883 21,214 51,669 شبوة
 26.0 114,764 29,833 84,931 22.1 87,901 19,431 68,470 صعدة
 32.9 242,396 79,823 162,573 27.9 231,936 64,769 167,167 صنعاء
 38.1 116,761 44,488 72,273 32.6 88,425 28,828 59,597 الضالع
 47.7 121,133 57,769 63,364 46.5 95,385 44,375 51,010 عدن

 31.8 220,529 70,185 150,344 28.6 166,085 47,456 118,629 مرانع
 40.1 186,524 74,873 111,651 36.6 144,407 52,841 91,566 لحج
 37.6 54,619 20,531 34,088 35.8 40,065 14,336 25,729 مأرب
 37.7 108,022 40,774 67,248 34.6 81,499 28,233 53,266 المحويت
 44.5 18,625 8,279 10,346 43.4 12,167 5,283 6,884 المهرة
 30.6 76,946 23,529 53,417 … … … … ريمة
 38.7 4,357,085 1,685,735 2,671,350 35.8 3,401,508 1,216,230 2,185,278 اإلجمالي

  

 :  التعليم الثانوي.ب
 683 ألف إلـى     482من   2005/2006 - 2000/2001 خالل الفترة     بالتعليم الثانوي  عدد الملتحقين ازداد  

  .  لكال الجنسين في عموم المحافظات%42 وبنسبة زيادة بلغت ، ألف طالب وطالبة
  

  حسب المحافظات2006/2005 ـ  2001 /2000     الطالب الملتحقون في التعليم الثانوي 4-11جدول  
  نسبة إلى إجمالي الدارسينال

 2000/2001لألعوام 
  لدارسيننسبة إلى إجمالي اال

 2005/2006لألعوام 
  الزيـادة

 المحافظات  %
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 65.65 28.96 26.6 73.4 22 78 إب
 43.3 26.8 27.8 72.2 25.4 74.6 أبين

 51.64 35.79 47.8 52.2 45.1 54.9 األمانة
 102.5 40.53 18.2 81.8 13.4 86.6 البيضاء

 52.18 27.19 38.8 61.2 34.7 65.3 تعز
 113.7 43.01 29.0 71.0 21.5 78.5 الجوف
 86.17 38.92 22.7 77.3 18.0 82.0 حجة

 55.1 37.26 40.7 59.3 37.8 62.2 الحديدة
 80.48 68.52 26.0 74.0 24.7 75.3 حضرموت

 64.53 29.21 17.9 82.1 14.6 85.4 ذمار
 237.3 44.47 5.3 94.7 2.3 97.7 شبوة
 79.9 43.27 11.7 88.3 9.5 90.5 صعدة
 60.88 8.061 15.4 84.6 10.9 89.1 صنعاء
 76.6 30.98 17.5 82.5 13.6 86.4 الضالع
 41.56 30.93 46.9 53.1 45.0 55.0 عدن

 81.17 35.25 16.9 83.1 13.2 86.8 عمران
 75.43 38.93 28.2 71.8 23.7 76.3 لحج
 119.4 48.65 24.7 75.3 18.2 81.8 مأرب

 96.75 32.41 20.8 79.2 15.0 85.0 المحويت
 122.4 77.6 42.4 57.6 37.1 62.9 المهرة
 0 0 21.7 78.3 0.0 0.0 هـريم

 61.5 34.47 30.6 69.4 26.8 73.2 اإلجمالي
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  لكال الجنـسين فـي عمـوم المحافظـات         2005/2006 للتعليم الثانوي عام     اإلجماليوبلغ معدل االلتحاق    
 اإلجماليوتتفاوت المحافظات في معدل االلتحاق      . ناث فقط لإل  %25 مقابل   %55.7 يمثل الذكور    %.40.5

 ويتراجع المعدل بعد ذلك إلى أن يصل إلى      . في المقدمة  األمانة حيث تأتي محافظة تعز و     ،في التعليم الثانوي  
 2000/2001 خـالل الفتـرة      %61.5عدد الملتحقات بالتعليم الثانوي بنسبة      وارتفع  . في المهرة % 18.3
فـي  % 57بـين   تراوح  و ناثكما تباين معدل االلتحاق لإل    .  للذكور %34.5 مقارنة بـ    2005/2006إلى

بحثاً عن عمل   إلى ارتفاع التسرب من التعليم الثانوي       التباين  هذا   يعودو. في محافظة شبوة  % 2.6 و األمانة
عـدد المـدارس    تكرار اإلعادة في الصفوف الدراسية وقلـة        إلى  وأو العتبارات اجتماعية وثقافية محلية،      

  .الثانوية وبالذات في الريف
  

 2005/2006      معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي للعام الدراسي 5-11جدول  
  %مجموع %إناث   %ذكور  المحافظة
 54.5 57.2 52.2 األمانة
 48.9 47.9 49.7 عدن
 41.5 21.2 63.5 إب
 38.3 21.6 54.3 أبين
 27.9 10.1  45.6 البيضاء

 29.5 18.3 39.4 وفالج
 28.4 23.3 33.5 الحديدة
 42.9 15.1 70.2 الضالع
 42.5 17.8 66.9 المحويت
 18.3 16.9 19.4 المهرة
 60.8 44.9 78.4 تعز
 28.2 13.3 42.1 حجة

 26.5 13.9 38.7 حضرموت
 35.0 12.3 58.4 ذمار
 23.9 2.6 34.9 شبوه
 27.6 6.7 47.2 صعده
 45.3 14.3 75.1 صنعاء
 45.5 15.7 74.0 عمران
 49.5 27.5 72.0 لحج
 50.5 27.4 69.9 مأرب
 27.2 11.8 42.8 ريمه
 40.5 25.0 55.7 اإلجمالي

  

  والمهني التعليم الفني والتدريب3 .1
 توسع ملموس في إقامة المعاهد المهنية والتقنية، حيث ارتفع عـدد            2005-2001شهدت الفترة   

ودخلت أكثر من عشر محافظـات      . 2005 بنهاية عام    55 إلى   29من  المعاهد المهنية والتقنية    
وقد أرتفع نتيجة لذلك عدد الملتحقـين فـي خمـس           . جديدة مجال التعليم الفني والتقني والمهني     

 ليبلغ فـي    %38,2زيادة قدرها   ، عدن، تعز، الحديدة، وحضرموت بنسبة       األمانةمحافظات هي   
  .  ملتحقا11,462ًمجموعها 

  

ل انخفض، عدد الملتحقين في محافظات مثل لحج، عمـران ، المحويـت ، ريمـة                وفي المقاب 
 كما شهد نظام التعليم الفني والتدريب المهني نمواً بطيئاً في عدد الملتحقـات وبأعـداد                .ومأرب

  .ضئيلة ومحصورة في تخصص التمريض
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ات 2001/2000  -  2005/2004 المقيدون بالمعاهد المهنية والتقنية حسب المحافظ

 2001/2000  2005/2004  
  

  التعليم الجامعي الحكومي 4 .1
 عواصم المحافظات الرئيسية وهي صنعاء، عـدن،        تتركز خدمات التعليم الجامعي الحكومي في     

تعـز، الحديدة ، ذمار، إب وحضرموت، فيما تم افتتاح فروع لـبعض الكليـات فـي معظـم                  
ونتيجة التباع سياسات قبول في الجامعات الحكومية تركز على الكفـاءات           . المحافظات األخرى 

 2000 ألف طالب وطالبه عام 174.3العلمية بدرجة أساسية، فقد أنخفض عدد الملتحقين فيها من          
مـن  % 46نـسبة   واستحوذت جامعة صنعاء على     . 2005 ألف طالب وطالبة عام      170.5إلى  

على التوالي، بينما   %  14، و %15إجمالي الملتحقين، تالها في ذلك جامعتي تعز وعدن وبنسبة          
  .على بقية الجامعات األربع األخرى% 25توزعت النسبة المتبقية والبالغة 

  

  2005-2000  الحكومي      الملتحقون بالتعليم الجامعي6-11دول  ج
 ات الجامع فينيلملتحقل التوزيع النسبي )باأللف(عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي 

 أسـم الجامعـةم
2000 2005 2000 2005 

 46 49 78.8 85.2 صنعـاء1
 14 12 23.2 20.1 عـدن2
 15 15 25.5 26.1 تعــز3
  7 8 12.8 14.6 حـديـدةال4
 7 7 12.0 12.4 ذمـار5
 6 5 9.7 9.5 إب6
 5 4 8.5 6.4 حضرموت7

 100 100 170.5 174.3  اإلجمالي
  

  

 الصحـة  5. 1
عن مدى توفر الخدمات الصحية ونوعيتها من خالل إمكانية الحصول عليهـا بـسهولة               يتم التعبير 

ويـدخل فـي    .  إشباع الحاجة من الخدمات الـصحية      ويعبر هذا المقياس عن مدى    . وكفاءة تقديمها 
تكوين هذا المقياس عدة متغيرات أهمها التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الصحية وعدد السكان             

وقــد  . الذين يمكن أن يخدمهم والعدد المتاح من األطباء والممرضين لكل عشرة ألف من السكان             
  -:أظهر التحليل مايلي

  

ويـدل  . تباينت المحافظات فيما بينها في مدى نصيبها من الكوادر الصحية          : الكوادر الصحية .  أ
أعلـى   والمهـرة حققـت      األمانـة  نسمة من السكان أن محافظات عدن و       10000/ مؤشر طبيب   

 بينما المحافظات األقل حظاً في نصيبها من األطباء في نهاية           2004-2000المعدالت خالل الفترة    
 10,000/ كما توضح البيانات التباين في مؤشر ممرض        . وحجة تشمل ذمار والجوف     2004عام  
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ويالحظ عموماً أن هناك نقـصاً حـاداً فـي عـدد الممرضـين              . من السكان فيما بين المحافظات    
 أم علـى    )من الـسكان  10,000/ممرض 5(والممرضات سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية        
.  فـي الحديـدة    0.8 في المهرة وبين     29.3 مستوى المحافظات والذي تراوح فيها هذا المؤشر بين       

ويعكس هذا الوضع سوء توزيع الخدمات الصحية وتدني مستوى أداء المرافق الصحية وبخاصـة              
على مستوى الوحدات اإلدارية، حيث أن معظم األطباء والممرضين يتركزون عادة في المنـشآت              

  .ية الريفيةالصحية في المدن، وبدرجات أقل أو شبه نادرة في المنشآت الصح
  

  2004 - 2000   مؤشرات الخدمات الصحية حسب المحافظات 7-11جدول  
 المحافظـة  نسمة10,000 ممرض لكل  نسمـة10,000طبيب لكل 

2000 2004 2000 2004 
 25.4 11.3 13.5 13.3 عـدن

 2.1 3.5 9.5 7.4 أمانة العاصمة
 29.3 34.7 5.3 4.3 المهـرة
 2.4 1.1 2.4 0.6 صنعـاء
 0.9 0.7 2.0 2.6 تعـز

 0.8 2.0 1.1 0.9 الحـديدة
 8.8 11.9 3.4 2.7 لحـج
 1.9 1.6 0.9 0.9 إب
 15.3 21.4 4.5 2.0 أبين
 2.0 1.5 0.6 0.5 ذمـار
 13.0 9.6 2.9 1.9 شبـوة
 1.5 1.6 0.7 0.6 حجـة
 2.3 4.2 1.2 1.0 البيضـاء
 10.4 7.6 4.2 2.4 حضـرموت
 1.3 0.7 1.0 0.6 صعـدة
 3.9 1.9 1.2 0.8 المحويت
 5.6 2.3 2.2 0.8 مـأرب
 1.4 0.6 0.6 0.1 الجـوف
 2.6 1.1 1.1 0.0 عمـران
 6.8 1.1 2.1 1.2 الضـالع
 1.4 0.0 0.2  ريمـة
 5.0 4.4 5.6 1.7 اإلجمالي

  

أنهـا   إال   ،تطورت التغطية بالمرافق الصحية المختلفة في عموم المحافظات         : المرافق الصحية  . ب
وما زالت نسبة التغطية بالخدمات الصحية دون المستوى المطلوب في          . تباينت في توزيعها الجغرافي   

   .االبعض منها، مما أنعكس سلباً على الحالة الصحية للسكان فيه
  

وشهدت بعض المحافظات تحسناً في مؤشرات التغطية الصحية واحتلت المرتبة األولـى كمحافظـة              
، تليهـا إب    2004 - 2000ا معدل مؤشر السكان للمستشفى الواحد خالل الفترة         ذمار التي ارتفع فيه   

 وحجة وحضرموت   مثل األمانة   في عدد من المحافظات     في حين تراجع هذا المؤشر     ،وصعدة ومأرب 
التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية والوحـدات الـصحية    في  والمهرة والضالع، مع وجود تباين حاد       

  . فيما بين المحافظات فولةومراكز األمومة والط
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   ) لكل مرفقباأللفعدد السكان  (2004-2000 مؤشرات المرافق الصحية 8-11جدول  
 2004 2000 السنوات
  مـرفق عدد السكان لكل  مـرفق عدد السكان لكل البيان

 مستشفيات المحافظات
مراكز 

 صحية
وحدات 

 صحية
مراكز أمومة 

 وطفولة
 مستشفيات

  مراكز 

 ةصحي
  وحدات 

 صحية
 مراكز أمومة 

 وطفولة
 60 437 87 291 74 0 248 248 أمانة العاصمة

 15 9 12 102 28 11 14 150 صنعـاء

 74 590 74 118 0 50 42 126 عـدن

 481 16 30 150 328 37 29 383 تعـز

 53 11 53 360 45 31 43 388 الحـديدة

 11 5 40 45 325 0 65 54 لحـج

 23 17 33 143 42 18 49 404 إب

 12 4 37 55 18 5 47 60 أبين

 12 9 30 167 14 10 36 600 ذمـار

 117 6 27 31 76 5 76 76 شبـوة

 71 13 71 494 85 9 91 454 حجـة

 286 7 20 71 281 10 30 113 البيضـاء

 19 4 40 86 38 7 73 49 حضـرموت

 116 9 46 69 27 7 24 298 صعـدة

 55 4 71 99 113 7 113 113 المحويت

 15 2 22 22 18 0 1 14 المهـرة

 9 4 20 20 57 3 8 113 مـأرب

 0 7 24 226 108 17 54 433 الجـوف

 78 5 436 109 0 0 0 0 عمـران

 78 5 29 118 67 6 29 101 الضـالع

 0 0 0 0 0 0 0 0 ريمـة

 52 9 37 115 76 14 36 172 اإلجمالي



    195

   القطاعات اإلنتاجيـة-2
  

  الزراعة والري  1 .2
  

ازداد المتوسط العام للمساحة المزروعة في عموم محافظات الجمهورية من          :   المساحة المزروعة  .أ
ويتفاوت هذا المتوسط    2005عام  % 81.9إلى   2000من األراضي الصالحة للزراعة عام      % 68.5

، عـدن،  أبين صعدة، إب، ،ة الحديد ،العام فيما بين المحافظات، فقد حققت محافظات مأرب، المحويت        
وانخفضت . %97.3 و   %68,9، إذ تراوحت بين     ةالمهرة والجوف أعلى النسب في المساحة المستغل      

  .النسبة عن المتوسط العام في بقية المحافظات
  

 )هكتار( 2004 - 2000  المساحة الزراعية والصالحة للزراعة حسب المحافظات 9-11جدول  
             البيـان  2004 2000

      
  المحافظة    

المساحة 
الصالحة 
 للزراعة

  المساحة 
 المزروعة

المساحة %
المزروعة من 

إجمالي الصالحة 
 للزراعة

المساحة 
  الصالحة 
 للزراعة

  المساحة 
 المحصولية

المساحة %
المزروعة من 

إجمالي الصالحة 
 للزراعة

 124.8 66,433 53,224 80.6 81,846 101,521 إب
 75.2 6,559 8,725 … … … ةاألمان

 50.4 35,030 69,520 32.9 24,997 75,895 البيضاء
 44.0 40,038 90,972 68.9 47,916 69,594 الجوف
 84.6 266,262 314,777 91.5 307,924 336,613 الحديدة
 95.0 13,307 14,009 … … … الضالع
 112.6 24,466 21,726 93.2 27,175 29,168 المحويت
 72.3 2,434 3,368 69.8 1,012 1,449 المهرة
 79.7 48,451 60,757 78.2 30,090 38,474 أبين
 125.6 72,971 58,117 52.8 65,177 123,432 تعـز
 89.6 122,613 136,815 46.7 58,133 124,594 حجة

 72.8 37,634 51,715 55.8 22,211 39,785 حضرموت
 93.3 96,390 103,295 64.4 88,997 138,200 ذمار
 145.6 19,680 13,519 … … … ريمه
 40.2 19,870 49,373 42.9 9,106 21,215 شبوة
 91.5 37,242 40,721 87.6 53,448 61,030 صعدة
 97.1 132,568 136,596 56.0 213,138 380,726 صنعاء
 55.8 1,580 2,834 76.9 3,026 3,935 عدن
 79.3 84,884 107,098 … … … عمران
 112.8 29,772 26,390 64.0 20,499 32,017 لحج
 34.5 30,704 88,886 97.3 88,746 91,190 مأرب
 1,188,88881.9 1,452,437 1,143,44168.5 1,668,838 اإلجمالي

 بيانات غير متوفرة(...)  
  

شهدت جميع المحافظات انخفاض إنتاجية الهكتار من الحبوب فيها         : إنتاجية المحاصيل الزراعية  . ب
الهكتار للحبوب خـالل    / طن 0.7نسب متفاوتة عدى محافظة لحج التي استقرت فيها اإلنتاجية عند           وب

وتفاوتت إنتاجية الهكتار من الخـضروات والفواكـه والمحاصـيل النقديـة            . 2004-2000الفترة  
ويعزى هذا األمر لشحة األمطار وندرتها في بعـض المواسـم،           . واألعالف في جميع المحافظـات   

بعض اآلفات الزراعية، وضعف مراكز األبحاث واإلرشاد الزراعي في القيام بدورها خاصة          وانتشار  
في إنتاج البذور المحسنة ذات اإلنتاجية العالية والمقاومة لآلفات، وفي إنتاج الفـسائل المحدثـة ذات                

 وعدم  اإلنتاجية األعلى، عالوة على ضعف الدور اإلرشادي للمزارعين في مجالي األسمدة والمبيدات           
كذلك، . إتباع الوسائل الحديثة للري، ناهيك عن عدم االلتزام بالمواعيد المحددة لزراعة كل محصول            

تظل مشكلة حفظ وتخزين وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه قائمة وتحد من زيادة حجم الـصادرات               
  . منها للتلف كبيرةالزراعية وتعرض كميات
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  )هكتار/ طن( حسب المحافظات 2004  عامة فييع إنتاجية المحاصيل الزرا10-11جدول  
 اإلجمالي  األعالف النقدية اتالبقولي الفواكه الخضروات الحبوب المحافظة
 26.1 0.9 1.4 2.1 10.4 10.8 0.6 الحديدة
 27.6 3.0 0.5 1.1 6.2 15.9 0.8 صنعاء
 24.4 1.2 0.5 1.2 8.2 12.5 0.8 ذمار
 39.3 13.2 1.1 1.7 9.2 13.1 0.9 إب
 31.5 1.0 0.7 2.1 9.7 17.3 0.7 تعز
 25.2 0.4 0.9 0.9 10.7 11.5 0.8 مأرب
 31.9 3.6 1.1 2.0 14.3 10.3 0.6 حجة
 43.5 21.1 2.6 1.6 4.5 13.1 0.7 البيضاء
 25.8 1.1 0.9 1.9 8.3 12.9 0.7 صعدة
 46.6 29.5 0.6 1.7 5.8 8.2 0.7 المحويت
 20.0 1.0 0.7 1.3 9.1 7.1 0.7 لحج
 25.8 1.9 1.1 1.2 14.7 6.2 0.7 أبين

 18.3 0.2 1.6 2.1 4.1 9.5 0.8 حضرموت
 25.5 0.4 1.0 1.5 9.3 12.0 1.3 الجوف
 23.2 0.2 1.1 2.3 7.4 11.5 0.8 شبوة
 18.6 0.0 1.0 2.1 2.1 12.6 0.7 المهرة
 27.5 0.3 1.2 2.1 12.4 10.8 0.8 عـدن
 53.0 26.5 1.0 1.3 8.6 15.1 0.6 عمران
 52.7 21.9 1.0 1.5 9.6 18.0 0.7 الضالع
 37.7 15.3 1.0 1.1 8.1 11.4 0.7 األمانة
 39.8 3.4 0.4 2.2 21.1 12.0 0.7 ريمه
 26.4 1.5 0.9 1.6 9.2 12.4 0.7 اإلجمالي

  
  

  : األسمـــاك 2 .2
ألف طن عـام   238.8 إلى نحو 2000عام طن   ألف   99من  التقليدي  ازدادت كميات اإلنتاج السمكي     

د احتلت محافظة المهرة المرتبة األولى من حيث المساهمة في          ـوق.  على مستوى الجمهورية   2005
والحديدة % 27.4 تليها محافظة حضرموت بنسبة      ،%41.5حجم اإلنتاج السمكي المحقق والتي بلغت       

 وعـدن   كميات اإلنتاج في محافظات لحـج     وفي المقابل مثلت    . %5.9  فأبين %6.0 ةثم شبو % 9.0
  .فقط من إجمالي اإلنتاج% 10.1وتعز وحجة 

  

ـ  %15.6ام حوالي   ـو في كميات اإلنتاج السمكي الع     ـدل النم ـغ متوسط مع  ـبلو فتـرة  الالل  ـ خ
وتالها في ذلـك محافظـة      % 45.4هذا المعدل حيث بلغ     شبوة  وتجاوزت محافظة    .2005 – 2000

تراجـع معـدل النمـو فـي        مقابل  وفي ال  .%12.9معدل  بثم حضرموت   % 43.4المهرة حيث بلغ    
  ).%5.1-( والحديدة )%6.2-(محافظتي عدن 

  

ويعود النمو المرتفع في حجم اإلنتاج السمكي في بعض المحافظات إلى تنفيذ العديد مـن المـشاريع                 
بينما يرجع انخفاض اإلنتـاج     . األساسية للثروة السمكية وكذا كفاءة استغالل الثروة السمكية المتوفرة        

  :ظات األخرى إلىفي المحاف
  .انخفاض الخدمات للصيادين .1
 .ضعف االئتمان الميسر للصيادين .2
 .انخفاض التدريب على أساليب الصيد الحديثة .3
 .عدم استكمال الدراسات الخاصة باالحتياطي من المخزون السمكي .4
 .عدم تنفيذ مشروعات سمكية من قبل القطاع الخاص .5

    



    197

  )طنألف  (2005-2000 حسب المحافظات *د التقليدي كمية اإلنتاج السمكي للصي 11-11جدول  
  

  المحافظات 2005 2000
 %  الكمية  %  الكمية 

 متوسط
  السنويالنمو

 43.4 41.5 98.1 14.1 14.0 المهرة
 12.9 27.4 64.7 30.7 30.4 حضرموت 
 45.4 6.0 14.3 1.9 1.9  شبوة
 1.2- 5.9 14.0 13.0 12.9 أبين
 -  3.1 7.3 0.0 0.0 لحج
 6.2- 4.9 11.7 14.0 13.9 عدن
 9.4 1.5 3.6 2.0 2.0 تعز

 5.1- 9.0 21.3 24.1 23.9 الحديدة
 -  0.6 1.5 0.0 0.0 حجة

 15.6 100.0 236.5 100.0 99.0 اإلجمالي
  

  .المؤسسات والشركات الخاصةإنتاج من دون الصيد الصناعي و* 
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   البنيـة التحتيـة-3
  

  الكهـرباء1. 3
 2,1وتتوفر الخدمة الكهربائية لحـوالي  .  ميجاوات93.33 نحو 2005رات التوليدية في الريف عام  بلغت القد 

وتتباين نسبة التغطية لكهرباء الريف بين      . فقط من سكان الريف   % 15، أي ما نسبته     2005مليون نسمة عام    

صعدة  وأبين ولحـج     تليها محافظات   % 61.6المحافظات،  إذ بلغت أعلى نسبة تغطية في محافظة المهـرة           

فـي محافظـة الجـوف،      % 4.5والضالع، بينما تنخفض نسبة التغطية في بقية المحافظات إلى أن تصل إلى             

  .في محافظة ريمه% 3.2وأخيراً 
  

  

   نسبة التغطية وعدد المستفيدين وقدرة توليد الكهرباء في الريف حسب المحافظات12-11جدول  
  المحافظة  %نسبة التغطية   ألرياففي ادد المستفيدين ع  )ميجاوات(قدرة التوليد 

2004  2005  2004  2005  2004  2005  
  - - -  -  1.98 1.71  أمانة العاصمة

  10.3  8.9  194.250  168.350  4.68  4.05  تعز
  16.5  14.3  211.212  183.050  9.11  7.89  الحديدة
  6.5  5.6  54.657  47.369  2.78  2.41  حضرموت

  14.9  12.9  272.192  235.900  11.01  9.53  إب
  38.9  33.7  137.655  119.301  5.73  4.96  أبين
  7.2  6.2  40.385  35.000  2.16  1.87  صنعاء
  34.6  30  224.538  194.600  9.71  8.41  لحج
  34.8  30.2  132.599  114.919  4.62  4  الضالع
  12.1  10.5  157.363  136.381  6.86  5.94  حجة
  11.8  10.2  58.558  50.750  4.14  3.58  البيضاء
  23.9  20.7  102.496  88.830  3.56  3.08  شبوة
  8.4  7.3  37.154  32.200  1.72  1.49  المحويت
  5.7  4.9  55.327  47.950  4.05  3.51  ذمار
  23.2  20.1  49.269  42.700  3.06  2.65  مأرب
  12.0  10.4  96.225  83.300  4.85  4.2  عمران
  43.0  37.3  238.407  206.619  10.34  8.95  صعدة
  61.6  53.4  38.365  33.250  1.39  1.2  المهرة
  4.5  3.9  18.577  16.100  1.95  1.69  الجوف
  3.2  2.8  26.654  23.100  0.96  0.83  ريمة
  15  13  2.145.772  1.859.669  93.33  80.8  اإلجمالي

    
  

  .مناطق ريفيـةلعدم احتوائها لم تظهر بيانات محافظة عـدن * 
   
  

 لمياه والصرف الصحي ا2 .3
ة بمياه الـشرب    اإلجمالي، بلغت التغطية    2004ى البيانات األولية لنتائج التعداد السكاني لعام        استناداً إل 

% 27.9في الحضر ،    % 73.7(% 38.7المشتملة على الشبكة الحكومية والشبكات األهلية والخاصة        
  ).في الريف% 7.4في الحضر ، % 60.3(من الشبكة الحكومية  % 19.9منها ) في الريف

  

حـضر،  % 82.8(% 39.2ة من شبكات الـصرف الـصحي        اإلجماليانية، بلغت التغطية    من جهة ث  
  ).ريف% 0.7حضر و% 36.8(فقط من الشبكة الحكومية % 9.2منها ) ريف% 25.7

  

وتتباين خدمة الصرف الصحي من الشبكة الحكومية بشكل حاد فيما بين المحافظات، فمقارنة بالمعدل              
، وتتراجع إلـى  %67.5، تبلغ نسبة التغطية في محافظة عدن    % 9.2العام المنخفض للتغطية والبالغ     

في المحويت % 2في حضرموت، لتصل إلى مادون % 14.7في أمانة العاصمة ومن ثم إلى % 43.6
   .والمهـرة والضالع وصنعاء ومأرب وصعدة والجوف وريمة
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  2004ت لعام  نسب التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظا13-11جدول  
  الصـرف الصحي  الميــاه

نسبة التغطية من الشبكة 
  (%)الحكومية

ة اإلجمالينسبة التغطية 
 أهلية + شبكات حكومية(

  (%))خاصة +

نسبة التغطية من 
 (%)الشبكة الحكومية

ة اإلجمالينسبة التغطية 
 أهلية + حكومية شبكات(

  (%))خاصة +
  المحافظـة  م

 جملة ريف حضر جملةريف حضر جملة فري حضر جملة ريف حضر
 37.1 30.7 81.6 5.3 0.9 36.2 38.8 33.5 75.7 15.4 9.5 56.7 إب 1
 50.5 40.8 85.6 12.1 3.7 42.4 44.6 32.6 87.6 25.8 12.1 74.8 أبين 2
 92.0 33.8 94.0 43.6 1.6 45.1 65.0 31.4 66.2 53.7 6.3 55.3 األمانة 3
 37.1 29.6 72.5 10.0 0.9 52.7 45.5 38.5 78.7 17.6 8.7 59.2 البيضاء 4
 39.7 32.5 79.9 7.3 0.5 44.8 31.1 23.4 73.9 13.1 4.1 63.2 تعـز 5
 7.1 3.4 38.6 0.3 0.2 0.5 12.2 7.3 53.6 0.6 0.2 4.0 الجوف 6
 9.3 6.4 37.7 2.0 0.5 17.9 17.1 14.7 41.2 8.5 5.9 34.9 حجة 7
 47.6 29.7 86.3 6.9 0.4 20.9 48.3 35.5 75.9 21.0 4.3 57.1 الحديدة 8
 65.5 51.0 86.0 14.7 1.4 33.7 79.0 70.0 91.8 48.8 23.9 84.3 حضرموت 9
 24.4 18.0 82.8 4.5 0.5 41.2 28.6 23.0 79.5 15.3 8.7 75.0 ذمار10
 32.9 31.1 42.4 2.9 1.7 9.0 52.7 48.2 76.4 4.6 1.5 20.3 شبوة11
 16.7 11.1 47.9 0.6 0.5 1.3 16.1 11.3 42.5 3.7 0.8 19.7 صعده12
 31.6 30.9 54.0 0.7 0.4 8.2 35.6 34.9 55.1 5.9 5.2 26.1 صنعاء13
 91.2 - 91.2 67.5 - 67.5 88.0 - 88.0 86.3 - 86.3 عـدن14
 34.1 30.4 73.1 3.4 0.6 33.1 38.6 34.8 78.4 24.4 20.3 67.2 لحج15
 33.6 27.8 72.5 0.7 0.7 0.8 24.7 21.9 43.4 1.9 1.8 2.2 مأرب16
 18.8 15.4 65.1 1.9 0.5 21.4 24.8 21.2 74.3 14.5 11.4 56.9 المحويت17
 36.1 19.0 65.0 1.8 1.0 3.1 49.4 34.7 74.6 24.2 10.3 48.0 المهرة18
 32.7 23.8 75.8 4.1 0.6 21.3 23.4 16.3 57.4 10.6 4.6 39.5 عمـران19
 23.7 18.9 57.4 1.2 0.6 5.5 22.1 16.9 58.7 7.9 5.9 21.6 لضالعا20
 8.4 8.2 28.9 0.2 0.2 0.0 2.6 2.3 27.6 0.4 0.4 0.0 ريمـة21

82.825.739.2 19.973.727.938.736.80.79.2 60.37.4   العاماإلجمالي
  

  الطــرق 3 .3
 أي  2004 كـم عـام      9,451 إلى   2000عام  كم   5,500أطوال الطرق اإلسفلتية المنفذة من      ازدادت  

حضرموت أعلى نسبة حيث     ةحققت محافظ  و %71.8 زيادة كم وبنسبة    3,951بزيادة إجمالية قدرها    
، وتالهـا فـي ذلـك       2004 وعـام    2000 مرة بين عام     12تضاعف فيها أطوال الطرق اإلسفلتية      

   .عدن والضالعفعمران والجوف محافظتي 
  

  أن   )ن الطرق لكل ألف نسمة من الـسكان       عدد الكيلومترات م  ( كثافة الطرق    ستخدام معيار ويتبين با 
محافظة المهرة تأتي في المقدمة بين المحافظات من حيث نسبة التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية حيث               

 وهـي   أبـين  تليها في ذلك محافظة مأرب ثم حـضرموت وشـبوة و           ، نسمة 1,000كم لكل   7بلغت  
فيها لقلة السكان   نظراً  ستوى التغطية فيها الكيلومتر الواحد لكل ألف نسمة         المحافظات التي يتجاوز م   

صـعدة والبيـضاء    مثل  عن الكيلومتر الواحد في محافظات      ويقل مستوى التغطية     .واتساع مساحتها 
   .ولحج
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  )كيلومتر (2004 – 2000 تطور أطوال الطرق اإلسفلتية حسب المحافظات  14-11جدول 
 2004 2000 المحافظات  2004الطرق  كثافة  األطوال المضافة كم

2004-2000 
  ) (%نسبة الزيادة 

  نسمة/1000كم
 - 28.1 250 1,140 890 صنعاء
 0.3 193.8 126 191 65 عدن
 0.3 61.6 239 627 388 تعز

 0.4 29.9 172 747 575 الحديدة
 0.5 1.1 4 354 350 لحج
 0.2 64.0 169 433 264 إب
 1.3 11.7 61 581 520 أبين
 0.2 65.5 127 321 194 ذمار
 1.3 24.2 118 606 488 شبوة
 0.2 31.1 78 329 251 حجة
 0.6 108.5 191 367 176 البيضاء
 1.5 1200.9 1,393 1,509 116 حضرموت
 0.6 78.3 195 444 249 صعدة
 0.4 88.3 98 209 111 المحويت
 7.0 111.4 331 628 297 المهرة
 2.5 17.7 91 604 513 مأرب
 0.2 614.3 86 100 14 الجوف
 0.2 716.7 172 196 24 عمران
 0.0 153.3 23 38 15 الضالع
 0.1 0.0 27 27 0 ريمه
 0.5 71.8 3,951 9,451 5,500 اإلجمالي
  

اطوال الطرق القائمة (آم) حتى عام 2004
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  االت اإلتصــــ 4 .3
ألف خط مقارنـة بحـوالي       893,9 ،2005 عام   بلغ عدد الخطوط الهاتفية العاملة في الشبكة الثابتة       

 .%157.8 ألف خـط وبنـسبة زيـادة         547,2 وبزيادة إجمالية قدرها     2000 ألف خط عام     346.7
توزعت الخطوط الهاتفية والتي تم تركيبها خالل تلك الفترة علـى المحافظـات بحـسب النـسب                 و

، األمانـة  محافظـات هـي      التوسعات في الخدمة الهاتفية في ست     وتركزت  . الموضحة في الجدول  
مـن إجمـالي    % 66حضرموت، تعز، إب، عدن، الحديدة والتي استأثرت مجتمعة على ما نـسبته             

محافظات مأرب، الجوف، المهرة، صعدة  والتي تمثـل         في   بينما بلغت أقل تغطية      ،الخطوط المركبة 
  .اإلجماليمن % 3.3في مجموعها

  



    201

مستوى التغطية الهاتفية خط لكل 100 مواطن
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 100مستوى الكثافة الهاتفية مقاسة بعدد الخطوط الهاتفية العاملة لكل          إلى تحسن   سعات  وأدت تلك التو  
تأتي محافظة عدن فـي المقدمـة   و .2005 خط عام  4.5 لىإ 2000 خط هاتف عام     2.8مواطن من   
 خط نتيجـة تركـز      8.5ثم حضرموت بكثافة    ،   خط 15 بمعدل   األمانة تليها   ، خط 15.6بكثافة بلغت   

مواطن في  100 خط لكل    4,5تقل الكثافة عن معدل     و .دي في مراكز تلك المحافظات    النشاط االقتصا 
  .الجوف و، شبوة، تعز، مأرب، حجةأبينمحافظات 

  
  

   أعداد الخطوط الهاتفية العاملة وتوزيعها النسبي 15-11جدول 
  )ألف خط(       2000-2005على مستوى المحافظات                               

  الزيادة صافي  2005 2000 المحافظة  مواطن100خط لكل 
2000 2005 

 15.0 8.0 142.3 261.7 119.4 األمانة
 15.6 10.4 40 92.2 52.2 عدن
 3.3  1.5 44.1 79.5 35.4 تعز
 3.0 0.3 23.5 27.8 4.3 صنعاء
 2.9 1.0 41.5 61.6 20.1 إب

 2.8 1.5 32.4 61 28.6 الحديدة
 8.5 3.1 60.1 87 26.9 حضرموت
 1.5 0.4 16.9 22.5 5.6 حجة
 2.6 0.9 24.1 34.4 10.3 ذمار
 2.9 0.7 16.2 20.8 4.6 لحج
 5.0 1.5 20.2 28.6 8.4 البيضاء
 4.3 1.2 13.6 18.8 5.2 أبين
 3.5 0.6 13.6 16.5 2.9 شبوة
 2.0 0.9 9 14.2 5.2 صعدة
 2.8 0.7 10.9 14 3.1 المحويت
 3.4  1.2 5.3 8.1 2.8 مأرب
 0.3 0.1 1.2 1.5 0.3 الجوف
 4.6 2.0 2.7 4.1 1.4 المهرة
 2.8 0.7 18.2 24.6 6.4 عمران
 3.2 0.9 11.4 15 3.6 الضالع
 - - - - - ريمة
 4.5 1.9 547.2 893.9 346.7 اإلجمالي
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   مستوى أداء السلطة المحلية في إدارة الموارد-4
  
  
    تحصيل الموارد1. 4

 ،  2004فـي عـام      من إجمالي المخطـط   % 115.5لفعلي إلجمالي الموارد    بلغت نسبة التحصيل ا   

للدعم المركزي، وللموارد المحلية الذاتيـة      % 100وتفاوتت بحسب المصادر اإليرادية فكانت بنسبة       

في حين ارتفعت للموارد العامة المشتركة إلى مـا نـسبته           % 100.6لموارد المشتركة   او% 117.8

. المخططة مما عكس مستوى التحسن في عملية التحـصيل للمـوارد          من إجمالي الموارد    % 206.5

 والموارد المـشتركة    ،2004من إجمالي الموارد المحصلة لعام      % 34نسبة  وشكلت الموارد المحلية    

وقد تطور %. 17 والدعم المركزي ،%16 بينما لم تمثل الموارد العامة المشتركة سوى ،%32بنسبة  

   -:قارنة بالمخطط السنوي لسنوات الخطة وعلى النحو التاليتحصيل الموارد بحسب مصادرها م

 2002، ففي عام    طحقق تحصيل الموارد المحلية تطوراً ملحوظاً مقارنة بالمخط          :الموارد المحلية

  %.117.8 لتبلغ 2004وارتفعت عام % 85.4كانت النسبة 

 2002عـام   % 94.7تطورت عملية تحصيلها مقارنة بالمخطط حيـث بلغـت            :الموارد المشتركة

  .2004وحققت التقارب مع ما تم الربط به عام 

 وحققت زيـادة كبيـرة عـام        2002عام  % 101.6 بلغت نسبة التحصيل     :الموارد العامة المشتركة  

  .من إجمالي ما تم الربط به% 206.5 لتصل إلى 2004

 فيمـا تـم     ،2002عام  % 89.4المبالغ المحصلة من الدعم المركزي      نسبة  بلغت     :الدعم المركزي

 2004،  2003تحويل مخصصات الوحدات اإلدارية من الدعم المركزي لعامي         

  .من الدعم المقر% 100وبنسبة 

  

الموارد المحصلة   2004-2002
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  : األسباب التالية،الموارد تحصيلن يعلى تحسساعد وقد 
زيادة الوعي وتعمق الفهم لدى المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية بأهمية جباية وتحـصيل              •

  .ة للسلطة المحلية التي حددها قانون السلطة المحليةالموارد المالي
  .يرادية ودخول أوعية جديدة للسلطة المحليةتفعيل األوعية اإل •
قيام بعض الصناديق بتوريد حصة المحافظات وبالذات صندوق الـنشء والـشباب البالغـة               •

  .2002 بينما لم يتم توريد حصته للعام ،2004و 2003من موارده للعامين % 30
  .رتفاع في موارد الواجبات الزكويةاال •
 ).رسوم جوازات السفر(إضافة مورد جديد للموارد العامة المشتركة  •

  

عزى وي .وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في تحصيل الموارد، إال أنه تباين في عدد من المحافظات              
  :ذلك إلى
ات اإلداريـة    في الوحد  ةربط موارد لصالح بعض المحافظات من أوعية غير فاعلة، وخاص          •

التي ال يوجد بها أسواق وموارد طبيعية إلى جانب ما تعانيه من تدني في الوضع االقتصادي                
  . وخاصة في المجاالت االستثمارية مثل المهرة، شبوة وصعدة

عدم وفاء الجهات الممولة لمشاريع الخطة المحلية بتحويل حصة الوحـدات اإلداريـة مـن                •
  .عثر تنفيذ المشاريع المحلية كصندوق صيانة الطرقمخصصات الصناديق مما أدى إلى ت

 المحلية وتحصيل   تمحدودية كفاءة كوادر السلطة المحلية في عملية إعداد الخطط والموازنا          •
 . المحليةةالموارد وتفعيل األوعية المحددة بقانون السلط

 .عدم وجود حافز مشجع للقائمين على عملية تحصيل الموارد •
  

 )مليون ريال (2005 – 2002 المخططة و المحصلة لكافة محافظات الجمهورية  الموارد 16-11جدول 
2002 2004   2005 

 الموارد المحافظة
 المخططة

الموارد 
 المحصلة

 نسبة التحصيل
 %الفعلي للموارد 

 الموارد
 المخططة

الموارد 
 المحصلة

 نسبة التحصيل
الفعلي للموارد 

% 

 الموارد
 المخططة

 7,248 120 4,921 4,116 108.0 3,269 3,028.4 األمانة
 801 75 637 846 102.2 526 514.7 صنعاء
 2,120 109 1,712 1,576 76.8 1,508 1,962.8 عدن
 1,750 138 2,153 1,559 85.7 1,288 1,502.9 تعز

 1,528 117 1,072 919 88.0 866 984.0 حضرموت
 1,607 121 1,750 1,446 96.3 1,259 1,307.9 الحديدة

 613 127 510 402 98.7 306 309.9 حجل
 1,393 90 1,117 1,247 81.3 865 1,063.6 اب
 470 116 457 394 83.3 289 346.9 أبين
 1,113 105 1,004 957 77.7 657 845.9 حجة
 1,002 117 872 744 72.6 543 748.0 ذمار
 373 111 356 321 82.7 286 345.8 شبوة
 473 120 320 266 80.0 194 242.5 المهرة
 853 97 620 642 64.1 419 653.7 صعدة

 570 122 564 461 85.4 318 372.5 البيضاء
 706 119 493 416 78.9 204 258.6 المحويت
 551 122 326 268 74.2 157 211.7 مأرب
 314 123 306 249 81.3 141 173.5 الجوف
 1,041 135 631 466 79.9 311 389.0 عمران
 528 110 516 471 88.0 352 400.0 الضالع
 283 - 174 - - - - ريمة

 25,337 115 20,511 17,764 13,75887.8 15,662.3 اإلجمالي
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   إنفـاق المـوارد المالية في التنمية 2 .4
ما استغالل مواردها المالية تحسين مستوى تمكنت السلطة المحلية في الوحدات اإلدارية المختلفة من 

نسبة اإلنجاز ووصلت  .وإنفاقها على المشاريع االستثمارية المحلية 2004وعام  2002بين عام 
من إجمالي الموارد المحصلة عام % 91.1إلىالمالي للنفقات االستثمارية على المشاريع المحلية 

  . 2002عام % 35متواضعة بلغت نسبة إنجاز مقارنة ب، 2004
النفقات الفعلية على مشاريع السلطة المحلية     2002  -  2004
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2002 2004  
. 2004لمحصلة على مجاالت التنمية المحلية لعـام        تباينت المحافظات في مستوى إنفاق مواردها ا      و

مواردهـا االسـتغالل    من استغالل   ، عدن وشبوة     أبين ،حضرموت،  فمن جهة، تمكنت محافظات إب    
الموارد المحصلة لنفس العام والوفورات المحققة      مستغلة بذلك   % 100 استغاللاألمثل بتجاوزها نسبة    

نـسبة اسـتغالل     محافظات أخرى معوقات حدت مـن        ، ومن جهة ثانية، واجهت    في األعوام السابقة  
  .ذمار وصعدة، تعزمثل المهرة، المحويت، صنعاء، الموارد 

  

 )مليون ريال (2005-2002 الموارد والنفقات االستثمارية الفعلية المحلية ونسبة اإلنجاز المالي 17-11جدول 
2002 2004 2005 

الموارد  المحافظة
 المحصلة

 إلنفاق
 الفعلي

 جازاإلن
 %المالي

 الموارد
 المحصلة

اإلنفاق 
  الفعلي

  اإلنجاز
  المالي%

 الموارد
 ةمخططال

 7,247.5 95.8 4,714 4,921 61.8 2,022 3,269 األمانة
 801.1 83.5 532 637 52.7 277 526 صنعاء
 2,119.7 112.2 1,921 1,712 26.7 403 1,508 عدن
 1,750.1 74.1 1,594 2,153 40.1 516 1,288 تعز
 1,393.1 136.5 1,525 1,117 28 242 865 إب

 1,607.1 88.0 1,540 1,750 42.5 535 1,259 الحديدة
 1,527.9 123.0 1,319 1,072 16.6 144 866 حضرموت

 1,112.9 55.6 558 1,004 0.8 5 657 حجة
 1,001.9 72.4 631 872 0.2 1 543 ذمار
 612.9 95.4 487 510 33.7 103 306 لحج
 570.1 57.3 323 564 13.2 42 318 يضاءالب
 469.5 122.8 561 457 12.5 36 289 أبين
 372.9 110.4 393 356 49.3 141 286 شبوة
 852.8 74.8 464 620 6.0 25 419 صعدة

 705.8 87.6 432 493 29.9 61 204 المحويت
 550.7 36.5 119 326 1.9 3 157 مأرب
 313.9 51.3 157 306 12.1 17 141 الجوف
 473.1 89.1 285 320 19.6 38 194 المهرة
 1,040.8 93.0 587 631 7.1 22 311 عمران
 527.5 96.5 498 516 50 176 352 الضالع
 282.6 30.5 53 174 - - - ريمة

 25,333.9 91.1 18,694 20,511 35 4,809 13,758 اإلجمالي
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   توزيـع الموارد على القطـاعات 3 .4

على البرامج المحلية في ثالثة مجاالت أساسـية هـي التعلـيم،             2004ت الفعلية عام    تركزت النفقا 
على المشاريع االستثمارية في قطـاع األشـغال       % 36تم إنفاق   و .األشغال العامة والطرق، والصحة   

% 15قطـاع الـصحة   اإلنفاق علـى    في حين لم يتجاوز      ،التعليمعلى قطاع   % 35العامة والطرق و  
  .على الزراعة والخدمات الحكومية األخرى% 14لباقية النسبة اوتوزعت 

  
  2004 ـ 2002التوزيع النسبي للنفقات االستثمارية على القطاعات بحسب الوحدات اإلدارية  18-11جدول  

2002  2004  
 الخدمات المحافظة

الحكومية
لتعليما

 األشغال
 العامة والطرق

الصحةالزراعة
 الخدمات
الحكومية

التعليم
 الاألشغ

العامة والطرق
الصحةالزراعة

 9 2 56 24 8 5 0 50 35 10 األمانة
 10 4 4 64 18 30 - 1 66 3 صنعاء
 11 - 60 22 8 9 - 58 30 3 عدن
 14 3 51 24 8 15 - 69 15 1 تعز

 22 - 18 45 16 13 9 - 66 12 حضرموت
 10 - 41 25 24 14 - 37 15 35 الحديدة
 27 2 15 37 19 38 - - 61 1 لحج
 21 3 37 36 4 42 0 - 57 1 إب
 9 5 22 32 33 - - - 3 97 أبين
 29 - 3 65 3 - - - - 100 حجة
 23 3 13 58 4 - - - - 100 ذمار
 32 7 3 57 1 49 - - 43 8 شبوة
 6 7 13 62 13 10 - 3 78 10 المهرة
 22 - 17 54 7 - - 61 - 40 صعدة

 18 6 17 48 10 58 - 13 30 - البيضاء
 13 17 23 35 11 9 - 10 43 39 المحويت
 57 - 4 24 14 - - - - 100 مأرب
 44 1 - 56 - - - - - 100 الجوف
 23 7 5 56 9 32 - 21 20 27 عمران
 18 7 9 59 7 - - - 100 1 الضالع
 4 4 4 52 36 - - - - -  ريمـة
 15 3 36 35 11 13 0 38 37 12 اإلجمالي

  
 مليون ريال، بينمـا     50,570  نحو 2004-2002 من موارد خالل الفترة      وبلغ إجمالي ما تم تحصيله    

% 75.4 مليون ريال وبنـسبة      38,132بلغ ما تم إنفاقه على مشاريع التنمية المحلية خالل تلك الفترة            
  .من إجمالي الموارد المحصلة لجميع الوحدات اإلدارية

  

في حين كانت النسبة لمحافظتي مـأرب       % 88.5وحققت أمانة العاصمة أعلى نسبة في اإلنفاق بواقع         
  .على التوالي% 30.4و % 30.7وريمة في أدنى مستوى وبواقع 
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  )ألف ريال( والرصيد المتبقي   2004 ـ 2002 إجمالي الموارد والنفقات الفعلية حسب المحافظات :19-11جدول 
 المالينسبة اإلنجاز 

  إجمالي ةالمحافظ
  الرصيد  إجمالي األنفاق الموارد

 2002 - 2004 المتبقي
 88.5 1,453,490 11,157,075 12,610,565 األمانة

 83.4 894,953 4,490,729 5,385,682 عدن

 77.2 393,374 1,332,754 1,726,128 صنعاء

 72.4 1,330,883 3,497,959 4,828,842 تعز

 86.7 379,246 2,482,481 2,861,727 إب

 74.4 1,095,861 3,184,916 4,280,777 الحديدة

 83.5 475,165 2,408,009 2,883,174 حضرموت

 40.1 1,427,228 956,411 2,383,639 حجة

 50.1 989,652 993,684 1,983,336 ذمار

 74.7 291,956 860,351 1,152,307 لحج

 58.9 515,781 737,791 1,253,572 البيضاء

 86.4 149,651 951,033 1,100,684 أبين

 63.5 340,066 590,416 930,482 شبوة

 64.1 549,451 982,910 1,532,361 صعدة

 72.4 261,212 684,598 945,810 المحويت

 30.7 472,273 208,910 681,183  مأرب

 41.1 370,680 258,577 629,257 الجوف

 73.9 190,769 540,853 731,622 المهرة

 66.6 422,957 844,505 1,267,462 عمران

 74.6 312,160 915,093 1,227,253 الضالع

 30,4 - 53,019 174,227 ريمه

 75.4 12,438,016 38,132,074 50,570,090 اإلجمالي
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   التحديــات-5
  

تتلخص الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة المحلية في تحقيق أهداف وسياسات النهوض            
  : بالتنمية المحلية في الجوانب اآلتية

  

   المؤسسي للسلطة المحلية جوانب البناء 1 .5
  

  . عدم استكمال إنشاء المباني والتجهيزات الفنية والمكتبية للمجمعات القائمة في الوحدات اإلدارية •
عدم استكمال فـتح مكاتـب       •

فــروع بعــض الــوزارات 
والمؤسسات العامة في عدد    

  .من المديريات
ــوادر  • ــاءة ك ــة كف محدودي

السلطة المحليـة وبالـذات     
ة، ونقـص   أجهزتها التنفيذي 

حاد في الكوادر المطلوبـة     
لإلشراف والرقابة على تنفيذ    

 .المشاريع
النقص الكبير فـي قاعـدة       •

البيانات والمعلومـات ممـا     
يؤثر على تحديد أولويـات     

 .التنمية المحلية 
محدودية االعتمادات المالية    •

ــة  إلعــداد الخطــط المحلي
ـ    يانة وتنفيذها وتشغيل وص

 .المشروعات المنفذة والقائمة
ستمرار تعـارض بعـض     ا •

القـــوانين والتـــشريعات 
ــرارات  ــوائح والقـ واللـ

قـدرت  (الحكومية النافـذة    
ــوالي ــانون ) 70بح ــع ق م

السلطة المحلية، مما أدى إلى  
بــروز معوقــات فــي أداء 
السلطة المحلية في الجوانب    

 .المالية والمناقصات والقوى العاملة
 
  المـوارد المحليـة  2. 5
  

 . المخصصة للتنمية المحلية للوحدات اإلداريةمحدودية الموارد المالية •
وبالذات المشتركة العامة مع ثبات حجـم       ) المخطط(محدودية الموارد المحصلة مقارنة بالربط       •

الدعم المركزي المخصص للوحدات اإلدارية مما اثر سلباً على األداء التنموي في الوحـدات             
  .اإلدارية

 . اإليراديةاية األوعيةضعف دور األجهزة التنفيذية في تفعيل جب •
تضارب عمليات التحصيل للموارد المحلية بين بعض األجهزة التنفيذية نتيجة للقـصور فـي               •

  .لغيابها في بعض الوحدات اإلداريةاللوائح المنظمة لها أو 

  الدروس المستفادة في إدارة الموارد المالية المحلية 1-11إطار 
 :مسائل تتعلق بتحصيل الموارد المحلية .1
  .غياب بعض فروع األجهزة التنفيذية المعنية بالتحصيل •
أداء بعض الخدمات   المشاريع و تنفيذ بعض   تمسك بعض األجهزة المركزية ب     •

 .ومنح التراخيص
 .بقاء أساليب التحصيل على حالها دون تطوير •
 .على موظفين غير رسميينباالعتماد تحصيل بعض الموارد  •
 .نقص في التدريب والتحفيز •
 .أوعية الموارد المالية المحليةكافة عدم وجود قاعدة بيانات شاملة تغطي  •
 .ل من حصيلة المواردقلمما استحداث مديريات جديدة  •
 .م تقييم األداء الفردي والتنظيميااالقتفار إلى نظ •
 .ضعف الوعي بأهمية أداء الضرائب والرسوم •
 :النفقات المحليةمسائل تتعلق ب .2
  .صيانةالتشغيل والتدني نفقات  •
ضآلة مخصص الدعم المركزي السنوي للوحدات اإلدارية الموجه للتنميـة           •

 . من إجمالي الموارد العامة للدولة%0.05المحلية حيث ال يتعدى 
 .النفقات الجارية للمجالس المحلية واألجهزة التنفيذيةانخفاض  •
صعوبة تطبيق معايير توزيع الدعم المركزي والموارد العامـة المـشتركة            •

 .على الوحدات اإلدارية
 :ية إدارية وتنظيمية أخرىمالمسائل  .3
  .عديلبقاء أجزاء من النظام المالي على حالها دون ت •
تركز العمل المحاسبي لموازنات معظم مديريات المحافظات ضمن أعمال          •

 .الوحدة الحسابية في عاصمة المحافظة
مكتب المالية علـى    وحسابية  الوحدة   ال االزدواجية وتنازع االختصاص بين    •

 .صعيد كل وحدة إدارية
 .غياب النشاط البنكي في معظم المديريات •
نمية المحلية عن سداد حصة الوحـدات       الصناديق المتخصصة في الت   تلكؤ   •

 . اإلدارية من مواردها وفقاً للقانون
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  المشـروعات  3. 5
  

ع عدم تصميم نماذج نمطية لمشاريع محلية تتناسب وظروف الوحدات اإلدارية الطبيعية وتشج            •
 .على استخدام مواد البناء المتوفرة محلياً لتقليص تكلفة إنشائها ولتتناسب مع مناخ المنطقة

ضعف مساهمة السلطة المحلية في اإلشراف والمتابعة على المشاريع المركزية التي تنشأ في              •
ائق نطاق الوحدة اإلدارية نتيجة لعدم إشراكها في مراحلها المختلفة ولعدم تسليمهم نسخ من الوث   

 .الخاصة بها
ضعف كوادر السلطة المحلية في بعض الوحدات اإلدارية للقيام بوضع الدراسات والتـصاميم              •

 .الفنية لمشاريع التنمية المقترحة من المجالس المحلية
القطـاع  الترويج لفرص االستثمار لدى     عدم قدرة السلطة المحلية وضعف كفاءة كوادرها في          •

 .الخاص
  

  ةية التنمية المحليالتنسيق في عمل  4. 5
  

 عمل للتنسيق والتكامل بين المجالس المحلية وصناديق التنمية         اتآليوعدم وجود تنسيق مسبق      •
  .في إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتهاوشركاء التنمية والسلطة المركزية 

ة القـائم  التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة بالسلطة المحلية عند تنفيذ المشاريع أو صيان      قلة   •
  .منها

  

  إستراتيجية وسياسات الالمركزية والتنمية المحلية-6
  
  

لـت تطبيـق الالمركزيـة      تعلى الرغم من النتائج اإليجابية التي أفرزتها تجربة األربع سنوات التي            
المالية واإلدارية للسلطة المحلية، إال أن إسهام تلك السلطات في التنمية االقتصادية واالجتماعية لـم               

 إلى المستوى المطلوب، واقتصر نشاطها في هذا المجال على مشروعات الخـدمات األساسـية               يرق
  .والبنية التحتية

  

تسهم ، البد أن ة عليه قانون السلطة المحليص لما نولكي تضطلع السلطة المحلية بدورها التنموي وفقاً
  .رد المالية المطلوبةالسلطات المحلية ودعمها بالمواقدرات  بناء فيأجهزة الدولة المركزية 

  

 لهـا   ج فيها، والتروي  والواعـدة المحلية دراسة اإلمكانيات والفرص المتوفرة       ويتوجب على السلطات  
ـ    ل الجاذب، وح  خالستثمارها من قبل القطاع الخاص بعد تهيئة وتوفير المنا          أن يعتـرض    ن مـا يمك

  .المستثمرين من معوقات
  

مواردها المالية وتعبئتها لتحقيق أهداف وغايات التنميـة         يتوجب على السلطات المحلية تنمية       كذلك،
المحلية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وجميع الفعاليات المحلية في عمليـات             

ضـمان كفاءتهـا    التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية و         
  .واستدامتها

  

الثالثة التنمية  ا من ذلك، تتمحور أهداف تعزيز مستوى التنمية المحلية والالمركزية في خطة             وانطالق
  : في اآلتي

تحفيز النمو االقتصادي وتـوفير فـرص       (المساهمة في بلوغ أهداف وغايات التنمية الوطنية         .1
  .)فقر وبلوغ أهداف التنمية األلفيةالتخفيف من الوالعمل 

  .ةـلف الوحدات اإلداريتقليص فوارق النمو بين مخت .2
 . التحتية لالستثمار الخاص والمجتمع على حد سواءةتوفير البني .3
  .توفير الخدمات األساسية للمجتمع المحلي وتحسين نوعيتها .4
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االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات والفرص المتاحة وتهيئة المناخ المالئم لتشجيع وجـذب             .5
  . ر فيهالالستثما) محلي وأجنبي(القطاع الخاص 

 .حلية بفاعلية في التنمية المحليةإشراك المجتمعات الم .6
  .مجال التخطيط للتنمية وتحصيل وتعبئة الموارد المحليةفي تنميـة القـدرات البشرية  .7
  . توفير قاعدة ونظم للبيانات والمعلومات للسلطة المحلية والربط الشبكي .8
 . وحدات اإلداريةفي ال) المرفقية والخدمية(استكمال البني األساسية  .9

 . إعداد اإلستراتيجية الوطنية لدعم الدور التنموي لنظام الالمركزية . 10
 .تعديل القوانين واللوائح المتعارضة مع قانون السلطة المحلية . 11

  

  محاور إستراتيجية التنمية المحلية والالمركزية وسياساتها. 1. 6
 
 ويتطلب  .السلطة المحلية نظام  م الالمركزية و  دعلخطة التنمية الثالثة على     ستراتيجي  التوجه ا الكز  تري

 اضطالع كافة أجهزة الدولة المركزيـة والمحليـة ومنظمـات           ،تعزيز التحول إلى نظام الالمركزية    
المجتمع المدني وشركاء التنمية بمسئوليات محددة لمواجهة الصعوبات أمام تطبيـق نظـام الـسلطة               

  :اآلتية والسياساتهذا التوجه المحاور  ويشمل .المحلية
  ةمحور النمو االقتصادي المستدام والتنمية المتوازن: أوال

  

   : بالبيئات المحلية باتباع السياسات التالية تعزيز النمو االقتصادي والنهوض.أ
الكــشف عــن اإلمكانيــات  •

والمـــوارد واســـتغاللها 
اقتصاديا لخدمة المجتمعـات    
المحلية من خـالل تـشجيع      
ــى   ــاص عل ــاع الخ القط

  .فيهااالستثمار 
ــة  • ــز وتطــوير فاعلي تعزي

ــام   ــاص للقي ــاع الخ القط
بمشاريع كثيفة العمالة وزيادة 

  .حجم استثماراته
تشجيع الصناعات المحليـة     •

الكثيفة للعمالة بشكل خاص     
وتطويرها وتحسين مستواها   

مـن  والتخفيف أو اإلعفـاء     
  . بعض الرسوم الضريبية

تحسين النمـو االقتـصادي      •
لتوليد فرص العمل للـسكان     

  .لمحليينا
توطين المشاريع االستثمارية    •

في مختلف القطاعات خاصة    
ــسياحة  ــا كال الواعــدة منه
ــصناعات   ــماك وال واألس

  .الصغيرة والحرفية
  .دعم المشاريع اإلنتاجية الصغيرة المتنوعة •
خاصة التقليدية والحرفية واليدويـة     ، وب توفير فرص التمويل الميسر لتنفيذ مشاريع محلية صغيرة        •

 .لسياحية للفقراء والعاطلين عن العمل في أوساط الشبابوبالذات ا

   اإلطار العام لمشروع االستراتيجية الوطنية لتعزيز الالمركزية2-11إطار 
  :الهـدف

تستهدف االستراتيجية بناء نظام سلطة محلية يمتاز بالمهارة المهنية، يتفاعل مع           
ويرتقي بعمليـات التنميـة االقتـصادية       محيطه، ويوفر أفضل الخدمات العامة،      

  .واالجتماعية وبما يسهم في تحقيق الحكم الجيد
  :االستراتيجيةمرتكزات 

مواجهة عوامل الضعف والتهديدات التي تكتتـف نظـام      في  االستراتيجية  ترتكز  
ـ والشروط الالزمـة ل   عوامل القوة   على  السلطة المحلية وتحد من فاعليته،        ةتهيئ

. للنماء واالنطالق وصوالً إلى تحقيـق األهـداف المنـشودة         األرضية المناسبة   
  :اآلتيتلك المرتكزات بتتحدد و

توفير أحد أهم الشروط المادية لعمل السلطة المحلية من خـالل إنـشاء             : األول
مباني مجمعات حكومية في الوحدات اإلدارية على مستوى المحافظـة          

  .والمديرية
دارة أنشطة السلطة المحلية فـي الوحـدات        توفير الكوادر القادرة على إ    : الثاني

  .اإلدارية تخطيطاً وتنفيذاً
 تطوير معارف ومدارك األجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس المحليـة          : الثالث

بمفاهيم ومضامين تشريعات السلطة المحلية والسياسة العامـة للدولـة          
  .والقوانين واألنظمة

  .محلية والقوانين األخرىتحقيق االتساق بين قانون السلطة ال: الرابع
  .سن قانون ينظم التقسيم اإلداري للجمهورية: الخامس
 تطوير إدارة مالية محلية تمتاز بالكفاءة والـشفافية تحقـق بـصورة             :السادس

  .مضطردة تنمية متصاعدة للموارد المحلية
  .تعزيز الوظيفة الرقابية المركزية على أعمال السلطة المحلية: السابع
  .هوض بمشاركة للمرأة في إدارة الشئون المحلية الن:الثامن
توسيع نطاق التوعيـة العامـة للتعريـف بنظـام الـسلطة المحليـة              : التاسع

  .والالمركزية
 تطوير قانون السلطة المحلية ليواكب المستجدات وتوصيات المؤتمرات         :العاشر

 .السنوية للمجالس المحلية ومقتضيات هذه االستراتيجية
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 مع إيالء اهتمام أكبر للجمعيات النسوية وجمعيات صغار        ،توفير فرص التمويل الميسر للجمعيات     •
   .المزارعين والصيادين

  .العمل على تنسيق إسهامات المانحين في جهود التنمية •
 . ت اإلدارية الحدودية ودول الجوارتعزيز العالقات التجارية االقتصادية بين الوحدا •
  . تشجيع التنافس بين الوحدات اإلدارية لتوسيع األنشطة التنموية فيها •
 حدوث تغيير في    لرفع الوعي االقتصادي واالجتماعي لدى مختلف فئات المجتمع المحلي بما يكف           •

 .نظرة المجتمع إلى العمل خاصة المهني واليدوي والحرفي
  

  متوازنةتحقيق التنمية ال. ب
  

 تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق الجمهورية وتفعيل دور السلطة المحلية وفقا آللية 1. ب
  :الالمركزية المالية واإلدارية بإتباع السياسات التالية

  . تعزيز توزيع مكاسب التنمية في جميع الوحدات اإلدارية بصورة متوازنة •
  . أنماط تتناسب مع أولويات االحتياجتوزيع االستثمارات المحلية على القطاعات ب •
التوزيع العادل والمتوازن للموارد والمخصصات الماليـة للـسلطة المحليـة علـى المـستوى                •

 . الالمركزي في الوحدات اإلدارية
القيام بعمليات المسح وجمع المعلومات بالتنسيق بين السلطة المحلية والمركزيـة لبنـاء قاعـدة                •

  .د االقتصادية والبشرية المتوفرة في جميع الوحدات اإلداريةمعلومات وبيانات عن الموار
وضع اآللية المناسبة للتنسيق بين األجهزة المركزية وشركاء التنمية والسلطة المحلية عند إعداد              •

 . وتنفيذ البرامج والمشاريع لتجنب تكرارها وازدواجيتها
  

  :سات التالية تحسين الخدمات األساسية والبني التحتية باتباع السيا2. ب
  .ضمان الصيانة والتشغيل واإلدارة للمشروعات القائمة •
التوسع في خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف، وكسر العزلة التي يعيشها سـكانه، وربـط          •

المناطق اإلنتاجية خاصة الفقيرة باألسواق، ونشر الخدمات األساسية وتـسهيل الوصـول إليهـا              
 .وتحسين نوعيتها

  . ة التحتية الالزمة لتشجيع وجذب االستثمارات الخاصةتوفير البني •
تنظيم العالقة بين األجهزة المركزية وشركاء التنمية والسلطة المحلية في تحديد االحتياجات مـن               •

  .مشاريع الخدمات األساسية والبنية التحتية وتنفيذها وتشغيلها
 .استدامتهاتوثيق الصلة بين المجتمع المحلي والمشروعات التنموية لضمان  •

  

   التخطيط للتنمية وتعبئة الموارد.ج
تمكين الوحدات اإلدارية من إعداد خطط التنمية المحلية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وحشد وتعبئة             

 :الموارد المالية الالزمة لها، من خالل
  

  على المستوى المركزي   1 .ج
تنمية ومستويات التخطيط والتنفيذ     السلطة المحلية في مجال التخطيط لل      ةتحديد دور ومسئولي   •

  .للوحدات اإلدارية واتجاهات العالقة بين هذه المستويات
وضع آلية للتنسيق بين وزارتي اإلدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير الكـوادر              •

 .الفنية المتخصصة للمجالس المحلية في هذا المجال
الت التخطيط والتنمية والمالية على مستوى      إعداد برامج تدريب متخصصة للعاملين في مجا       •

  . الوحدات اإلدارية
تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنيـة بتنميـة المجتمعـات               •

المحلية وكذلك مع المانحين وتفعيل إسهامات المانحين في جهود التنمية المحليـة ودمجهـا              
  . ضمن خطط الوحدات اإلدارية
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له الجهات المانحـة إلـى      ي مشروع دعم الالمركزية والتنمية المحلية والذي تمو       توسيع نطاق  •
 .مديريات إضافية لدعم بنائها المؤسسي

إعادة النظر في الدعم المركزي للتنمية في الوحدات اإلدارية لمواجهة احتياجاتها المتزايـدة              •
  . من المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بينها

عديالت المقترحة على قانون الزكاة وإصدار قانون خاص بالموارد المالية للـسلطة            إقرار الت  •
  .المحلية

استكمال فتح الوحدات الحسابية وإنهاء االزدواجية بينها وبين مكاتب المالية فـي الوحـدات               •
  .اإلدارية

وضع آلية سهلة لتوريد نصيب الوحدات اإلدارية من المـوارد المـشتركة المقـررة مـن                 •
، مع مراعاة التشتت الـسكاني      تمكن من تنفيذ خططها االستثمارية    يق المختلفة حتى ت   الصناد

  .ومعدالت الفقر والبطالة ومستوى النمو عند توزيعها
  . توفير الكوادر المؤهلة في الوحدات الحسابية وإدارات الموارد المالية •
 . دراسة إنشاء مصرف مركزي خاص بمالية السلطة المحلية •
  . التنموي للوحدات اإلدارية وفق مؤشرات ومعايير قابلة للقياستقييم األداء  •

  

  على المستوى المحلي    2 .ج
إعادة تأهيل وتدريب كوادر مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظـات فـي               •

مجال إعداد خطط التنمية السنوية والمتوسطة للمحافظات والمديريات وتوفير احتياجاتها من           
  . والمستلزمات المادية ومن الكوادر البشرية الفنية المتخصصةالتجهيزات

إعداد الئحة تنظيمية لمكاتب التخطيط واإلحصاء في المحافظات تحدد مهامها واختصاصاتها            •
في ضوء قانون السلطة المحلية والهيكل الجديد المقترح لوزارة التخطيط والتعاون الـدولي             

  .والجهاز المركزي لإلحصاء
يط دور لجان المجالس المحلية المتخصصة وخاصة لجـان الماليـة والتخطـيط             تفعيل وتنش  •

وتأسيس آلية للتعاون والتنسيق والتكامل مـع مكاتـب وزارتـي التخطـيط والماليـة فـي         
  . المحافظات

تنمية الموارد المحلية جباية وتحصيال، وتفعيل وتوسيع األوعية اإليراديـة والرقابـة علـى               •
  .ل األمثل لهاعمليات تحصيلها واالستغال

 .تطوير نظام التحويالت المالية للوحدات اإلدارية وتعزيز مبدأ الشفافية •
  .االلتزام باألنظمة واللوائح المالية واإلدارية ذات الصلة بمالية السلطة المحلية •
تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أدوات وأساليب إدارة وتحصيل الموارد المالية وتنميتهـا فـي               •

 .ريةالوحدات اإلدا
  

  المحور التشريعي والمؤسسي: ثانيا 
  . إزالة التعارض بين القوانين واألنظمة النافذة والمنظومة التشريعية للسلطة المحلية •
إعادة هيكلة وزارة اإلدارة المحلية لتستوعب مهامهـا الجديـدة فـي ضـوء المـسئوليات                 •

 . واالختصاصات التي اقرها قانون السلطة المحلية
 اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لتعزيز الالمركزيـة مـن خـالل إنـشاء              تفعيل دور كل من    •

سكرتارية فنية للقيام بالمهام واالختصاصات التي نص عليها قرار وزير اإلدارة المحلية رقم             
  .2004لسنة  )39(

تفعيل الوظيفة والرؤية التنموية في مهام ومسئوليات قيادة أجهزة السلطة المحلية بالوحـدات              •
 .  يةاإلدار

 . مراجعة هياكل أجهزة السلطة المركزية والمحلية وفقا للوظائف الجديدة لالمركزية •
  . مع نظام السلطة المحليةمتطوير الوظيفة الرقابية لألجهزة المركزية بما ينسج •
 .إصدار التشريعات المكملة لنظام السلطة المحلية وإلغاء التعارض •
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  سلطة المحليةمحور تنمية القدرات البشرية لل: ثالثا 
  

  : تحديد القوى البشرية المطلوبة ألجهزة السلطة المحلية من خالل.أ
 .إعداد توصيف وتصنيف وظيفي ألجهزة السلطة المحلية •
إعادة توزيع القوى البشرية في ضوء متطلبات المسح الوظيفي والمرفقي، واالسـتفادة مـن               •

لالزمة للوحدات اإلدارية وفق شروط     العمالة الفائضة في األجهزة المركزية لتوفير الكوادر ا       
 .وضوابط محددة

  
  : الستقرار القوى البشرية من خالل تهيئة بيئة عمل مناسبة.ب 

 . إعداد نظام الحوافز المشجع على استقرار القوى البشرية في الوحدات اإلدارية •
 .توفير سكن مناسب للموظفين المنقولين وفقا لمعايير محددة •

  

  :شرية المطلوبة ألجهزة السلطة المحلية من خالل تنمية القدرات الب.ج
  . تقييم أداء الوحدات اإلدارية وتحديد احتياجاتها التدريبية •
  .دعم أنشطة التدريب لكوادر السلطة المحلية وخاصة الوظائف التنفيذية •
   .إعداد فريق دعم وتدريب في كل محافظة لتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى المديريات •
 . قدرات قيادات وكوادر وزارة اإلدارة المحلية واألجهزة المركزية ذات الصلة بالسلطة المحليةتنمية •

  

  محور البنية التحتية للسلطة المحلية: رابعا 
استكمال إنشاء مباني المجمعات الحكومية في الوحدات اإلدارية لتستوعب المجلس المحلي وفـروع              •

  .األجهزة التنفيذية
  .المجمعات الحكومية التي تم بناؤها خالل الفترة الماضيةتأثيث وتجهيز مباني  •
بناء نظام معلومات متكامل لجميع المحافظات يرتبط بوزارة اإلدارة المحلية واألجهزة المركزية ذات            •

  .العالقة
 .تجهيز مركز دراسات وتدريب السلطة المحلية بوزارة اإلدارة المحلية •
   .دارية بفتح فروع لألجهزة التنفيذية في المديرياتاستكمال البنية التنظيمية للوحدات اإل •

  
  محور تنمية المرأة: خامسا
  .االهتمام بمشاركة المرأة في إعداد وتنفيذ ومراقبة ومتابعة وتقييم خطط التنمية المحلية •
   .رفع مستوى وعي المجالس المحلية والمجتمع بدور المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالس المحلية •
  .رات اإلدارية والتنظيمية والعلمية للمرأةبناء القد •
دعم النشاط االقتصادي للمرأة وتشجيع إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة لها فـي إطـار بـرامج                 •

   .مكافحة الفقر وتدريبها على إدارة وتشغيل تلك المشروعات
 والجـامعي   إيالء عناية خاصة بمحو أمية النساء وتشجيع الفتيات لاللتحاق بمراحل التعلـيم العـام              •

  .والتخصصي
  .تنسيق جهود شركاء التنمية الموجهة لدعم مشاركة المرأة في التنمية المحلية •
 .دعم اإلدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة اإلدارة المحلية وإدارة تنمية المرأة في المحافظات •
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  شر الفصل الثاني ع
  

 خطــط احملافظات التنموية

  
  الفصل الثاني عشر خطــط المحافظات التنموية
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  مقدمة

  

مـن  إدراكاً   ،أهمية خاصة للتنمية المحلية    للتنمية االقتصادية واالجتماعية     ة الثالثة الخطة الخمسي تولي  

عمل والتخفيف من الفقر وبخاصة في األرياف لن يتأتى         الخلق فرص   وتحريك النشاط االقتصادي    أن  

 ها المحلية في إعداد خطط     والفعاليات إشراك السلطات  ودون   ،إلدارة الالمركزية دون إنتهاج أسلوب ا   

  .التنموية

  

وتعد هذه الخطة أول خطة خمسية للتنمية تشارك في إعدادها السلطات المحلية بجميـع مـستوياتها                

عكس االهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترسـيخ نظـام الـسلطة المحليـة              يووحداتها، األمر الذي    

  .  في عملية التنميةهـاوالالمركزية وتفعيل دور

  

ي عملية التخطيط للتنمية منهجاً علمياً وأسلوباً اسـتراتيجياً اتخـذتهما           ويعد إشراك السلطة المحلية ف    

فالسلطة المحلية هي األكثر    .  المحلية اتالخطة الثالثة لتحقيق التنمية المحلية وتلبية إحتياجات المجتمع       

درة على  معرفة بالواقع الراهن، وأكثر قرباً لتحديد األولويات واالحتياجات التنموية المحلية، واألكثر ق           

  . تحمل مسئولية إستخدام وتوجيـه الموارد المتاحة لها بواقعية لخدمة التنمية والتخفيف من الفقر

  

ويمكّن هذا المنهج من التعرف على العوامل المؤثرة سلباً وإيجاباً على التنمية المحلية عنـد تحليلـه                 

ثل للموارد واإلمكانيات والفـرص،     لواقعها االقتصادي واالجتماعي ليمكنها بالتالي من االستغالل األم       

عالوة على مواجهة المعوقات والتحديات وتجاوزها وبما يمكنها من تركيز جهـدها التنمـوي علـى      

  .القطاعات اإلنتاجية الواعدة لرفع كفاءتها اإلنتاجية وبلوغ أهداف التنمية المحلية
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   أمانة العاصمة والسياحة1-12إطار 
 ،إضافة إلى كونها المركز اإلداري والتجاري للجمهورية      

تعد صنعاء القديمة تحفة أثرية تاريخية نـادرة تـستهدف          
الـسياحة  الخطة المحلية استغاللها سياحياً وبشكل يجعـل        

ج المحلـي   تحتل المرتبة األولى في إسهامها فـي النـات        
 ،لصناعات والحرف اليدويـة   ا مع عدم إغفال     ،للمحافظة

وتطويرها وتعزيزها وتوسيعها بما يحقق فـرص عمـل         
 .أكبر ويخفف من الفقر

   أمانة العاصمـة
  

وتحتفظ صنعاء . الثقافية واإلدارية والتاريخية لليمنالعاصمة السياسية وهي ) صنعاء(أمانة العاصمة 
القديمة بطابعها المعماري والتاريخي والثقافي الفريد حتى اعتبرت من ضمن المدن التاريخية عالمياً 

كما تمتلك تراثاً ثقافياً ضخماً ونادراً من المخطوطات . بعد تبنيها من قبل منظمة اليونسكـو
خصوصيتها التاريخية والمعمارية ومعالمها األثرية والفنية وتمثل سوقاً وتتسم العاصمة ب. والمؤلفات

  . تجارياً واسعاً للمحافظات المحيطة بها
  

وتعد العاصمة المقر الرئيسي لألجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة والسفارات 
والمؤسسات والمنظمات الدولية والبنوك 

ت الصناعية والجامعات إلى جانب المنشآ
ووفق النتائج النهائية لحصر . والتجارية والسياحية

 ها، بلغ عدد المنشآت في2004المنشآت عام 
من إجمالي المنشآت % 15.9 منشأة تمثل 64,922

 252,300على مستوى الجمهورية، تضم نحو 
من إجمالي العاملين في % 21.6عامل وبنسبة 

  . المنشآت الحكومية والخاصة
  

 متر فوق سطح البحر وتبلغ 2,200ة صنعاء في قلب الهضبة اليمنية وعلى ارتفاع وتقع العاصم
ألف نسمة  1,748ويبلغ عدد سكانها .  وتقسم إدارياً إلى  عشر مديريات2 كم381مساحة العاصمة 

وتأتي األمانة في المرتبة األولى من حيث الكثافة السكانية وبمعدل . سنوياً% 5.5وينمو بمعدل 
) ةمن شبكة حكومي%53.7منها % (65وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . 2كم/ نسمة5,511

وبلغت نسبة التغطية بخدمات الكهرباء ). ةمن شبكة حكومي%43.6منها % (92وبالصرف الصحي 
وبلغ معدل .  مواطن100 خط لكل 15والتغطية الهاتفية ) ةمن شبكة حكومي% 96.5منها % (97.8

  . مواطن10,000 طبيب لكل 9.5، ونسبة التغطية باألطباء %70.3ألساسي االلتحاق بالتعليم ا
  

  التحـديـات
تعاني أمانة العاصمة من إكتظاظ بعض أجزائها عمرانيـاً وارتفاع الكثافة السكانية فيها ومن تفاقم 
ة الهجرة الداخلية إليها بحثاً عن فرص العمل، األمر الذي يشكل ضغطاً شديداً على البنية التحتي

والخدمات العامة، إلى  جانب تفاقم مشكلة البطالة وتنامي مستويات الفقر والتي تتجلى مظاهرها في 
  .انتشار ظاهرة التسول والتجمعات السكانية العشوائية
  

   واألهداف والسياساتالغايات
  

عاصرة تتمثل الغاية األساسية ألمانة العاصمة في تحويل مدينة صنعاء إلى مدينة سياحية وثقافية م
  . بالدرجة األولى مع الحفاظ على طابعها التاريخي، ومركزا دولياً لعقد المؤتمرات واللقاءات

  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية الواعدة

 .في عدد السواح الزائرين لهـا% 20تحقيق معدل نمو سنوي قدره  •
 . إقامة الصناعات الغذائية •
 . تعزيز مقومات السياحة والنهوض بها •
  
  ية التحتيةالبن
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بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
عام % 53.7 من للمياهالشبكة العامة 

، وتغطية 2010عام % 70  إلى2005
الشبكة العامة للصرف الصحي من 

مع % 52   إلى 2005عام % 43.6
القدرة االستيعابية نهاية الخطة، ومضاعفة 

 .لمحطة المعالجة
د استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قي •

 مربع  مليون متر1.9التنفيذ لمساحة 
ألف  61.5وسفلتة شوارع جديدة لمساحة 

 . مربعمتر
 التوليد ةالحالية وزياد تأهيل محطة التوليد  وإعادةتحديث شبكة الكهرباء ومعالجة الشبكة العشوائية •

 %.20إلى خفض نسبة الفاقد في الكهرباء  و ميجاوات200 بحوالي
 2005عام % 96.5منالمركبة وتلبية متطلبات التوسع برفع نسبة التغطية زيادة الطاقة الكهربائية  •

 . في نهاية الخطة% 100إلى 
خط  428,962  إلى 2005 خط عام 389,881منالهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  .خط116,170 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
  

  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 64.6للتعليم األساسي وإلى % 85.9االلتحاق اإلجمـالي إلى رفع معدل  •
 .2010بنهاية عام % 85رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية العالجية والوقائية إلى  •
 .الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى األمانة •

  
  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

مشاريع مشروع األشغال العامة وسنوياً، % 11.6ق االجتماعي للتنمية بمعدل مشاريع الصندوزيادة  •
 %47.6 بمعدلمشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي        ، و سنوياً% 10.2بمعدل  
 .سنوياً

 مراكز تدريب جديدة ثابتة، ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 5إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 . حالة مستفيدة من النساء الفقيرات4,320مية المجتمع واألسرة المنتجة، لتدريب الوطني لتن

% 8,5زيادة عدد المستفيدين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية واإلعانات المقدمة منه بــ               •
 .على التوالي في المتوسط سنوياً% 9,4و
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  الخدمات األخرى
 .يالحفاظ على المعالم واآلثار والموروث التراث •
 .المحافظة على ممتلكات األوقاف وحمايتها وتنميتها واستثمارها •
 .االهتمام بالنشء والشباب تربوياً وبدنياً وثقافياً وعلمياً ورياضياً •
 .استكمال البنية التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائية والخدمات األمنية •
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  
  

  اءاتالسياسات واإلجـر
  

   القطاعات اإلنتاجية الواعدة
 . تشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية في النشاط الصناعي •
 .  والخفيفةلصناعات المتوسطةاالتوسع في  •
 . تعزيز وتطوير وسائل التسويق والتصدير •
 .تطوير مختلف الصناعات الحرفية والحفاظ عليها •
 .  وإقامة المنتزهات والمرافق الخدمية والسياحيةتشجيع االستثمارات الخاصة بنشاط السياحة •
  

  البنية التحتية
ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع مقتضيات ومتطلبات المحيط البيئي واالقتصادي واالجتماعي  •

 . وتحسين خدمات النقل والمرورإقامة مشاريع سكنية لمحدودي الدخلوألمانة العاصمة 
وتنفيذ الخطة ) المرحلة األولى(وبناء األنفاق والجسور استكمال مشروع التقاطعات الرئيسية  •

 .  لدراسة المرور والطويلة المدىالعاجلة والخطة المتوسطة
 . وضع آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العالقة عند تنفيذ المشاريع •
ستكمال وصيانة األسواق استكمال أعمال إنارة الشوارع قيد التنفيذ وتنفيذ أعمال إنارة جديدة وا •

 . والحدائق وتنويع أساليب التخلص من النفايات
 لبناء تشجيع القطاع الخاص والعام على إقامة وبناء التجمعات السكنية وتسهيل تقديم القروض •

 . المساكن
وضع قيود على الحفر العشوائي لآلبار واستكمال دراسة حوض صنعاء وحفر آبار لمواجهة الطلب  •

تخدامها والتوسع في إنشاء المنشآت المائية والسدود والحواجز في محيط العاصمة مع ترشيد اس
صنعاء وإعادة تأهيل اآلبار التي خرجت عن الخدمة وحفر عدد من اآلبار الجديدة وفقاً للدراسات 

 . المعدة
 .البحث عن وسائل بديلة لتزويد العاصمة بالمياه •
 .صيانةالرفع كفاءة التشغيل و و سنتراالت جديدةوإنشاءتوسعة السنتراالت الهاتفية القائمة  •
تنفيذ مشروعات التوسعة في المياه والصرف الصحي ألمانة العاصمة وتحسين وتطوير محطة  •

 . المعالجة
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  تنمية الموارد البشرية
 .التوسع في بناء الفصول الدراسية وتجهيزها •
  . لفني والتقنياستحداث تخصصات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل في التعليم ا •
زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتقني  •

 .وبالذات الفتيات
تجهيز المرافق الصحية بالمتطلبات الطبية  •

التشخيصية والعالجية ورفدها بالكوادر 
 .البشرية المؤهلة

تقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة  •
وتنظيم األسرة في كافة المرافق الصحية 

خاص على المشاركة وتشجيع القطاع ال
 .في تقديمها

 .تعزيز وتطوير خدمات الصحة المدرسية •
تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار في مجال التدريب المهني الستحداث مراكز ومعاهد  •

 .تخصصية
  .تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة والتعليم العام والعالي والتخصصي •
 .لسلطة المحليةتنفيذ برامج تدريبية لكوادر ا •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 . زيادة عدد المستفيدين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية واإلعانات •
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة واألصغر بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة  •

 . بط القروض بالتدريب واكتساب المهاراتوالفقراء لخلق أكبر قدر من فرص العمل المنتجة، مع ر
إقامة مشاريع سكنية لمحدودي الدخل، من خالل إشراك القطاع الخاص مع الجمعيات والنقابات إلى  •

جانب المؤسسات الحكومية ذات العالقة في إقامة مثل هذه المشاريع، وإيجاد آليات تعمل على 
 .دخل المحدود لبناء مساكن خاصة بهمتسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض الميسرة لذوي ال

إيجاد معالجات مناسبة لظاهرة التسول، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لحماية األطفال من  •
كافة أشكال االستغالل وانتهاك حقوقهم بدعم وتشجيع البرامج والمشاريع الخاصة بحماية وإعادة 

 .تأهيل أطفال الشوارع
ا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند نشر الوعي االجتماعي بقضاي •

 .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
 . تشجيع مؤسسات التوظيف األهلية •
حصر أراضي وعقارات وممتلكات األوقاف وحفظها في جميع المديريات واستعادة المغتصب منها  •

 .وتنظيم آليات تحصيل عائدات األوقاف من االستثمار
 .كز معلومات القضاء وإدخال نظام األرشفة اآللية في األعمال القضائية واإلداريةتنظيم وتطوير مر •
تنفيذ الربط الشبكي بين هيئات السلطة القضائية ومحاكم ونيابات االستئناف وبعض المحاكم  •

 .االبتدائية
 .بناء المجمعات القضائية المتكاملة ونيابة االستئناف ومحاكم األموال العامة •
 . المنشآت الرياضية والشبابية وتطوير قدرات النشء والشباباستكمال بناء •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .استكمال مباني أجهزة األمن وتجهيزها وتوفير الكوادر واألجهزة والمعدات •

مؤشرات التعليم العـــام 
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مؤشرات الموارد الماليـــة(مليون ريال)
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الموارد المحلية 2,2053,551

الموارد المشتركة 2,2633,645

الموارد المشتركة العامة 356454

الدعم المركزي 535683

20052010

  
  

  )مليون ريال ( 2010- 2006ة على مستوى القطاعات  ألمانة العاصمتإجمالي عام االستثمارا 

عدد البرامج   البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,950 5  القطاعات اإلنتاجيـة
 24,023 53 قطاع البنية التحتية

 60,370 4,556 تنمية الموارد البشرية
 17,075 406 اية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعيالحم

 10,638 76 الخدمات األخرى
 114,056 5,096 إجمـالي عـام
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  حمافظة حضرموت
  

تطل محافظة حضرموت على البحر العربي من الجهة الجنوبية، وتحدها من الشرق محافظة المهرة، ومن 
وتعد من اكبر محافظات . ملكة العربية السعوديةالغرب محافظات شبوة، مأرب والجوف ومن الشمال الم

 آلف 1,029ويبلغ عدد سكانها . من مساحة اليمن% 36 أي 2كم167,749الجمهورية مساحة حيث تبلغ 
  . سنوياً% 3.1نسمة وينمو بمعدل 

  

وتقسم المحافظة إدارياً إلى جزأين، يتكون 
األول من المديريات الواقعة على الشريط 

 مديرية 16ات والذي يضم الساحلي والمرتفع
ويتكون الجزء اآلخر . بما فيها جزيرة سقطرى

من المديريات الممتدة على طول الوادي 
ومن أهم مدن .  مديرية14والصحراء ليضم 

المحافظة المكال العاصمة، وسيئون عاصمة 
مديريات الوادي والصحراء ومدينة الشحر 

  .وتريم وشبام التاريخية
  

  

ادي على تنوع المـوارد     ويقوم النشاط االقتص  
االقتصادية ومنهـا الزراعـة حيـث تنـتج         
المحاصيل المتنوعة وأهمها التمـور والتبـغ       
. والقطن إلى جانب تربية النحل وإنتاج العسل      

ويأتي صيد وإنتاج األسماك في المرتبة األولى       
في نشاط سكان الشريط الساحلي على البحـر        

وتتميـز بتنـوع    . العربي وسواحل سـقطرى   
 األسماك واألحياء البحرية خاصة التونة      ووفرة

وقد بلـغ إنتاجهـا مـن    . والسردين والشروخ 
آلف طن إلـى جانـب       64.7الصيد التقليدي   

تربية الثروة الحيوانية في المنطقة الشمالية من       
  .المحافظة

  

المعمـاري  كما تمتلك المحافظة إمكانات سياحية متعددة ومتنوعة أهمها المدن التاريخية القديمة ذات الفن              
الفريد مثل شبام، وتريم، وسيئون، والشحر باإلضافة إلى المياه المعدنية والعالجية الطبيعيـة، وسـاحل               
بحري يحتوي على أنواع نادرة من األسماك واألحياء البحرية، وشواطئ رملية ذهبية تشجع على سياحة               

  .الشواطئ وسياحة الغوص، إلى جانب امتالكها لثروة نفطية واعدة
  

% 79 بالنسبة لخدمات البنية التحتية، والتعليم والصحة، فتبلـغ نـسبة التغطيـة بالميـاه المأمونـة                  أما
والتغطيـة  ) ةمن شبكة حكومي  %14.7منها  % (65.5والصرف الصحي   )ةمن شبكة حكومي  %48.8منها(

 8.5في حين بلغت التغطية بالخدمة الهاتفية       ) ةمن شبكة حكومي  %59.4منها    % (76.6بخدمات الكهرباء   
 نسمة،  1,000 كم لكل    1.5 مواطن، ومستوى التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية وصلت إلى          100خط لكل   

  . نسمة10,000 طبيب لكل 4.2ومعدل األطباء % 65ومعدل االلتحاق بالتعليم األساسي 
  

  التحـديـات
ها وقـدراتهم   تعاني المحافظة من اتساع رقعتها الجغرافية ومن عدم تناسب هذه الرقعة مع حجم سكان             

كما تعاني المحافظـة مـن      . على استغالل ثرواتها وإمكانياتها في قطاع التعدين والسياحة والصناعة        
ضعف وعدم كفاية البنية التحتية والهياكل األساسية ومن تدني مستوى الموارد البـشرية وانخفـاض               

  .كفاءتها اإلنتاجية

     القطاعات الواعداة في محافظة حضرموت2-12إطـار 
حافظات التي تتعـدد فيهـا المزايـا        تعد محافظة حضرموت إحدى الم    
وتتمتع المحافظة بـشريط سـاحلي      . وفرص االستثمار وإمكانيات النمو   

 كم بشواطئه ذات الرمال الـصفراء الـصالحة         750يبلغ طوله حوالي    
ويعزز مخزون األسـماك    . للسياحة الشاطئية والسباحة وسياحة الغوص    

تنشيط وتوسـيع هـذه     واألحياء البحرية المتعددة والوفيرة من إمكانيات       
 ناهيك عن الموقـع     ،والصناعة السمكية الصيد  السياحة، وتوسيع أنشطة    

المتميز للميناء الجديد الذي سيتم إقامته وما يمكن أن يوفره من فـرص             
  .عمل جديدة وتحريك وتنشيط تجارة االستيراد والتصدير

افات وتتميز الهضبة باكتشافاتها النفطية،  والزالت الفرص مواتية الكتش        
جديدة تعزز وتطور التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن عمومـاً          
ويقدر أن تساهم االكتشافات الجديدة فـي خلـق المنـاطق الـصناعية             
للصناعات البتروكيميائية التي تطرح الخطة فرص االستثمار فيها مـن          

  .قبل القطاع الخاص المحلي واألجنبي
عـن المعـادن والـصخور      كما أظهرت الدراسات الخاصة بالبحـث       

الصناعية واإلنشائية توافر الذهب في المحافظة في وادي مدن وبكميـة           
طـن  / جـم  15 ألف طن تصل فيها درجة التركيز إلى معدل          678تبلغ  

ويساعد توافر الحجر الجيري والـدولوميت      . طن فضة   / جم 9ذهب و   
والجبس والرمال السوداء على صناعة االسمنت، الزجاج، األصـباغ،         

سيراميك، العوازل الحرارية، صناعة هياكل الطائرات، صود الكاوية،        ال
  .والزخرفة والديكور

ويعتبر وادي حضرموت بتربته الخصبة ومياهه الوفيرة المستغلة جزئياً         
فرصة لتطوير النشاط الزراعي وتوفير األمن الغذائي من خالل تشجيع          

طبيعي لتاريخه  القطاع الخاص على االستثمار فيه، ويعد الوادي متحف         
 سيئون وآثاره وجمال هندسة مبانيه الطينية – تريم –العريق بمدنه شبام 

كذلك أزدهرت في اآلونة األخيـرة      . كما هي ناطحات السحاب في شبام     
  .وغيرها من المواقع الدينية األخرى) قبر النبي هود(السياحة الدينية 

الجـذب  وتعد جزيرة سقطرى التابعة للمحافظة إحـدى أهـم منـاطق            
السياحي كونها محمية تتوافر بها شتى أنواع األسماك واألحياء البحرية          

  .وتتواجد بها العديد من الطيور واألشجار النادرة على مستوى العالم
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   واألهداف والسياساتالغايات
  

ة للمحافظة في تحويل حضرموت إلى مركز اقتصادي وتجاري بحيـث تـصبح             تتمثل الغاية األساسي  
العاصمة االقتصادية الثانية لليمن، وذلك من خالل التوسع في استغالل الفرص االقتصادية المتاحـة              

  . والكامنة في المحافظة واالستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ومساحتها الواسعة
  

  األهــداف
  جية القطاعات اإلنتا

ورفع مساهمته في الناتج المحلي % 4 والحيواني %6 ي بمعدل نمو سنوزيادة اإلنتاج الزراعي •
 .وتطوير إنتاج التمور والعسل وتربية المواشي وزيادة حجم الصادرات الزراعية

 . إلى توفير فسائلةفي مديريات الساحل وسيئون، باإلضافللنخيل  حقل نموذجي 30إنشاء  •
ية من التملح والتلوث واالستنزاف وتحسين أساليب الري والبحث عن موارد حماية المياه الجوف •

 .جديدة للمياه
 2010 ألف طن عام242.9 إلى 2005 ألف طن عام 64.7من التقليدي  السمكي إنتاج الصيدزيادة  •

 .وكذا الصادرات السمكية
وسيع ثالجة حفظ ت، وبناء ورشة إلنتاج العلب الفارغةوتحديث وتوسيع مصنع األسماك بالمكال  •

 .السنةفي  طن 2400إنشاء مصنع طحن األسماك بطاقة و ، طن1500األسماك لتصل إلى طاقة 
ورفع درجة مساهمة الصناعات الصغيرة % 4.6زيادة قيمة اإلنتاج الصناعي وبمعدل نمو سنوي  •

  .والحرفية في الناتج المحلي
  

  البنية التحتية
 كم وتنفيذ 90 كم و الطرق الحصوية بطول 698نفيذ بطول استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد الت •

  . كم150 كم و طرق ريفية بطول 143طرق ثانوية جديدة بطول 
   ألف متر مربع، وسفلتة شوارع جديدة 10,525استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

 ألف متر مربع واستكمال 2,412لمساحة 
  .تنفيذ والجديدةأعمال إنارة الشوارع قيد ال

زيادة الطاقة الكهربائية المركبة إلى  •
ميجاوات في الوادي، وزيادة القدرة 132

 115.5التوليدية في مديريات الساحل إلى 
ميجاوات، وإعادة تأهيل المحطات 
والمولدات القديمة، وتعزيز التوليد في 

إنشاء خطوط محطات قلنسية وحديبو، و
ف .ك11 ،ف.ك33نقل حديثة بجهد 

عادة تأهيل شبكات ومحطات النقل وإ
  .ةالرئيسية والفرعية والتحويلي

  بنهاية الخطة، خط152,185 إلى 2005 عامخط107,185 من السعات الهاتفية المجهزة زيادة  •
 . وبناء مكاتب بريدية جديدة2010عام خط 174,296وتوسعة الهاتف النقال إلى 

، ورفع نسبة 2010عام % 66.3إلى % 59.4من  رفع نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة  •
 .2010عام % 36إلى % 6.5التغطية لكهرباء الريف من 

، وكذلك 2010عام % 53إلى % 48.8رفع مستوى التغطية بخدمات المياه من الشبكة العامة من  •
 %.18.6إلى % 14.7رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي من الشبكة العامة من 
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  ريةتنمية الموارد البش
 . للتعليم الثانوي% 38.6للتعليم األساسي وإلى % 78.8رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
  .رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني •
  .االرتقاء بفاعلية التدريب ورفع كفاءته •
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . كيز على اإلناثبالتر) األبجدية واألساسية(
توفير وتحسين أداء الخدمات الصحية الطبية  •

والوقائية والعالجية وتعميمها على كافة المناطق 
الحضرية والريفية ورفع التغطية بالخدمات 

 .2010بداية عام  % 80الصحية إلى 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 ميةالصندوق االجتماعي للتن مشاريع عدد زيادة •

مشروع  مشاريع عددسنويا، و% 11.7بمعدل 
 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقسنوياً، مع زيادة عدد مشاريع % 10,1بـمعدل  األشغال العامة 

 .   سنوياً%49.1بمعدل  الزراعي والسمكي
 مراكز تدريب جديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6 إنشاء وتجهيز وتشغيل •

 من النساء  مستفيدة حالة4,050 تدريب، تساهم في المجتمع واألسر المنتجة لتنمية الوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة منه بـ عاناتين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية ومن اإلالمستفيد عددزيادة  •
  .سنوياً على التوالي% 10.1و% 9.2

  

  الخدمات األخرى
الثقافية وتعزيز المنتج السياحي والترويج داخلياً وخارجياً النهوض بالمستوى الثقافي وإبراز الهوية  •

 .وتنمية وتأهيل المناطق التي تتوفر فيها المقومات السياحية
النهوض بالرسالة الدينية واإلرشاد وإحياء رسالة المسجد وتعزيز دورها اإلرشادي وحماية  •

 .ممتلكات األوقاف
  . ماعية والثقافية والرياضية تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجت •
 .إعداد وتأهيل القضاء وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم واستكمال البنية التحتية للخدمات األمنية •
   .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية

اء حضرموت، وإنشاء العديد من تطوير التنمية الزراعة وإحداث تنمية ريفية في مديريات صحر •
الحواجز والسدود واآلبار، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التصنيع والتسويق الزراعي والسمكي 

 .واستغالل المساحات الزراعية وإقامة مجمع زراعي وتطوير تربية المواشي وإنتاج العسل والتمور
 .ي تصيب المحاصيل والثروة الحيوانيةدعم البحوث الزراعية وتنفيذ برامج مكافحة اآلفات الت •
من خالل التوسع في بناء الموانئ السمكية وكواسر األمواج (تطوير البنية التحتية للقطاع السمكي  •

وتوسيع االئتمان السمكي وتسهيل ) وأرصفة اإلنزال وتطوير تقنيات االصطياد وتوفير القوارب
 . الحصول على القروض

في غرب الوادي صناعيتين منطقتين (إنشاء المتوسطة والصغيرة وزيادة عدد المنشات الصناعية  •
للمنطقة الصناعية  األوليةإعداد الدراسة ب استكمال دراسة المناطق الصناعية والبدء و ) وشرقه
 . الخدمات األساسية لمنطقة الصلب الصناعيةنفيذ، والبدء في تبالضية
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لقطاع الخاص في القطاعات الواعـدة وبالـذات        تهيئة المناخ المالئم للنهوض بالدور االستثماري ل       •
 .الصناعية والسمكية وتوفير خدمات البنية التحتية الالزمة

 .تشجيع ودعم األنشطة الداعمة للصناعات الصغيرة ودور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة •
لمجال خلق مجاالت وأفاق جديدة لالستثمار واالستفادة من الفرص المتاحة لالستثمار وبخاصة في ا             •

 .السياحي بأنواعه المتعددة
  

  البنية التحتية
  .ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع المحيط البيئي وبناء وحدات سكنية في المناطق الحدودية •
  .التوسع في المساحات الخضراء وتبليط األرصفة وإنارة الطرق والشوارع بالمدن •
  . لتي يسهم فيها أهالي المناطق الريفيةالتوسع في دعم المشاريع المتعثرة لكهرباء الريف وكذا ا •
توسيع خدمات المياه والـصرف الـصحي        •

لمواجهة التوسع العمراني وإلى المـديريات      
  . التي لم تصلها الخدمة

توسعة السنتراالت القائمة وكبائن األليـاف       •
وإنشاء سنتراالت جديدة في المدن وتوسـعة       

  .الخدمة بالريف
ق تشجيع استيطان البدو في المناط •

 .الصحراوية
  

  تنمية الموارد البشرية
 . التوسع في بناء المدارس الجديدة وفق الخارطة المدرسية وخاصة بالريف وصيانة وتوسعة القائم  منها •
 . تبني نظام المجمعات التعليمية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار بالتعليم •
يدهم بالمهارات والتوسع بالمعاهد والكليات تطوير قدرات الهيئات التدريسية والتعليمية وتزو •

 . النوعية
إنشاء معاهد تقنية وفنية ومهنية الستيعاب الملتحقين الجدد واستحداث تخصصات تتوافق مع  •

 . احتياجات سوق العمل
  . استقطاب مخرجات كليات التربية واستيعابهم في البرامج الموجهة لتعليم الكبار •
 الصحية ترميم وصيانة وتوسعة المنشات •

القائمة وتشغيل المنشآت الجديدة 
 . وتجهيزها

التوسع في المرافق الصحية وتحسين تقديم  •
خدمات الرعاية الصحية األولية وبالذات في 

 . الريف
توفير الكادر الطبي والتركيز على  •

التخصصات األساسية والتدريب والتأهيل 
 .المستمر لها

 تطوير أساليب الخدمات العالجية والوقائية •
 . وتعزيز التطعيم ضد اإلمراض الوبائية

 . تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التعليم وفي تقديم الخدمة الصحية ومنحه التسهيالت •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
تحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما يحقق ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمس •

  .العدالة بين الفقراء
 بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

 . والفقراء، مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهارات
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل أطفال ك وانتهاتوسيع برامج حماية األطفال من كافة أشكال االستغالل •

 .الشوارع
 .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •

 

  

  الخدمات األخرى
 . ارسوتطوير أنشطة التربية الرياضية في المد تنظيم البرامج والدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية •
 .صيانة وترميم المنشآت الرياضية والشبابية القائمة وتنفيذ المشروعات الرياضية الجديدة •
 .إنشاء المتاحف والمراكز الثقافية والمكتبات وإحياء التراث والفنون الشعبية •
 .يخية التاراألثريةوإنشاء مركز العمارة الطينية في شبام وتأهيل المواقع والمتاحف ترميم القصور األثرية  •
 .تنظيم وتطوير آليات تحصيل عائدات األوقاف وإنشاء المشاريع االستثمارية لزيادة إيراداتها •
 .استكمال حصر وتوثيق ممتلكات األوقاف وبناء المساجد وتفعيل الوعظ واإلرشاد •
 .عقد دورات تدريبية لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم والملتحقين الجدد بالسلطة القضائية •
 .استكمال وتنفيذ منشات العدل والقضاء في المديريات •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها من  •

 .المباني واألجهزة والتجهيزات
 .استكمال مباني أجهزة االمن وتجهيزها وتوفير الكوادر واألجهزة والمعدات •

مؤشـرات الموارد الماليــــة 
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 (مليون ريال)2010- 2006 على مستوى القطاعات لمحافظة حضرموت تإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 7,365 6 القطاعات االنتاجية
 28,676 414 قطاع البنية التحتية

 60,370 4,556 تنمية الموارد البشرية
 21,641 485 اعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتم

 9,808 132 الخدمات األخرى
 127,860 5,593 إجمـالي عـام  
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  حمافظة عـدن
  

تتسم محافظة عدن بموقعها الجغرافي المتميز ووقوعها على خطوط المالحة الدولية مما أكسبها 
أهميتها وشهرتها التاريخية ومكانتها اإلقتصادية 

اء دولي هام على البحر العربي والتجارية كمين
  .واحتوائها على محطة الحاويات وخدمات الموانئ

  

وتعد مدينة عدن العاصمة اإلقتصادية والتجارية 
وتتوفر . لليمن، وأول منطقة حرة صناعية وتجارية

فيها الثروة السمكية واألنشطة الصناعية المختلفة 
وتتوسع فيها باضطراد . وأقدم مصفاة للنفط

ات القطاع الخاص في المنطقة الحرة استثمار
  .والمناطق الصناعية وفي النشاط السياحي

  

صهاريج (تضم عدن معالم تاريخية وأثرية و
الطويلة وقلعة صيره وعدد من الشواهد اإلسالمية 

ويحيط بها ) الحية مثل جامع ومنارة عدن
وتتكون المحافظة من ثمان . محافظتي أبين ولحج

 ويبلغ عدد 2كم6,980مديريات تبلغ مساحتها 
% 3.8ينمو بمعدل و ألف نسمة 590,4سكانها 
وقد أرتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي . سنوياً
 طبيب 13.5ونسبة التغطية باألطباء % 70.4إلى 

 مواطن، وتبلغ التغطية بالمياه 10,000لكل 
) ةشبكة حكومي% 86.3منها % (88المأمونة 

% 91.2الصحي ونسبة التغطية بخدمات الصرف 
ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي%67.5منها (

شبكة % 86.6منها % (87.8بخدمات الكهرباء 
 لكل 15.6والتغطية بخدمة الهاتف ) ةحكومي

  .مواطن100
  

  التحـديـات
 و التحديات أبرزها عدم استغالل هويتها االقتصادية لعدم التحـديـاتتواجه المحافظة العديد من 

سية وخدمات المرافق العامة خاصة للمنطقة الحرة،  باإلضافة إلى ارتفاع البطالة كفاية البنى األسا
  .وانتشار ظاهر التسول

  

   واألهداف والسياساتالغايات
تسعى المحافظة  إلى تعزيز دور مدينة عدن كمنطقة حرة ومركز تجاري على المستويين المحلي 

  .غالل موقعها الجغرافي المتميز االستغالل األمثلواإلقليمي بل والدولي، وبما يمكنها من استثمار واست
  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 ألف طن عام 20.4  إلى 2005 ألف طن عام 11.7من التقليدي السمكي الصيد نتاج إزيادة  •
 . طن21,918 إلى 17,176 من  السمكية رفع كمية الصادرات، و2010

 .  الناتج المحلي والتسريع في إنشاء وإقامة المناطق الصناعيةزيادة مساهمة اإلنتاج الصناعي في •
 .تنمية وتأهيل مناطق الجذب السياحي الساحلية •

   عـدن-  المنطقة الحرة3-12إطار 
  

مليار ريـال   ) 75(لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة أنفقت الدولة حوالي         
مـن  % 50وأجرت تعديالً ألسعار األراضي والخدمات فيها لتبلغ حـوالي          

سنة ) 25(األسعار في المناطق الحرة المجاورة ومنحت إعفاءات تصل إلى          
  .من اإلنتاج% 50أكثر من لتلك المشروعات التي تصدر 

) عـدن (وتقدر الدراسات العائدات االقتصادية المتوقعة للمنطقـة الحـرة          
مليون دوالر سنوياً بعد إنتهاء مشروعات المرحلة األولـى         ) 500(بحوالي  

) 100(ألف فرصة عمل عند إستكمال تطوير الــ    ) 30 – 20(كما ستوفر   
  .هكتار األولى في المنطقة الصناعية

  :  المشروعات ومن أهم
مشروع المجمع الصناعي في البريقة الذي يشمل مـشاريع الـصناعة            •

  .التحويلية والتعدينية والبترو كيماوية والمنشآت السياحية والخدمية
 . هكتار235منطقة الصناعة الثقيلة والبترو كيماوية على مساحة  •
 هكتار قريباً من منطقـة الـصناعات        121ميناء الخامات على مساحة      •

ثقيلة والبترو كيماوية الشبكة طرق متكاملة لتسهيل مناولـة البـضائع           ال
ويتكون من رصيف بطوال    . وتشجيع حركة التجارة الداخلية والخارجية    

هكتار لتحميل السفن وتريغهـا مـع       ) 47.2(متراً وبمساحة   ) 2,340(
  .هكتار) 21.8(منطقة تخزينية على مساحة 

 صـالة   -:ار يتكون مـن   هكت) 7(مركز دولي للمعارض على مساحة       •
للمعارض، فندق خمسة نجوم، مركز إداري وتجاري، قاعة مؤتمرات،         

 .مطاعم وبوفيات، متاجر وبقية الخدمات األخرى
 .هكتار) 35(مدينة إعالمية على مساحة  •
معهد تعليمـي   : هكتار وتتكون من  ) 62(حديقة التكنولوجيا على مساحة      •

كمبيـوتر وتطـوير وإنتـاج      تقني وقرية زكية لتطوير وإنتاج برامج ال      
أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا المالبس واألدوية والبناء والمياه والبيئـة         

 .والمنتجات الكهربائية
 تطوير ميناء الحاويات •

  :        ويتكون من 
 متراً وستة مراسي    20 – 18متراً وعمق   ) 1650(رصيف بطول    )1

ابية مناولة  هكتار وتبلغ الطاقة االستيع   ) 60(وساحة تخزين بمساحة    
  .قدم سنوياً) 20(مليون حاوية بطول ) 1.5(

هكتار لغرض التخـزين    ) 75(المنقطة الصناعية التخزينية بمساحة      )2
 .والصناعات الخفيفة

هكتار في المرحلة األولـى     ) 30(قرية الشحر الجوي على مساحة       )3
كـم مـن مينـاء      ) 4(جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد        

 .نقـل البحري بحركة الشحن الجويالحاويات لربط حركة ال
 :المنقطة السياحية

تمتد من فقم إلى رأس عمران وتحتوي على قرى سياحية وفنادق وشاليهات            
ومطاعم ومنتزهات ومراسي القوارب البحرية باإلضافة إلى حزام أخـضر          

 .كم كمتنفس للمنتجعات) 11(بطول 
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  البنية التحتية
 وترميم الجسرين ، جسر في البريقةوإنشاء ، المنصورة-مكسر توسيع الطريق البحري خور  •

 -  يوليو صيرة7 كورنيشمال استك، و والنفقين في التواهي،مكسر  في المنصورة وخورنييالبحر
 ب، وتركيخور مكسر - أبينساحل 

في الطرقات الرئيسية عمود إنارة  2925
 6وإنشاء في مختلف المديريات  والفرعية

 12لألطفال وومالعب ، حدائق عامة
سفلتة الشوارع ، واستكمال سوق مركزي

 . مربعالف متر1050 بطول قيد التنفيذ
مياه من بإمدادات الرفع نسبة التغطية  •

عام % 86.3 من للمياهالشبكة العامة 
نهاية الخطة وتغطية % 91  إلى2005

الشبكة العامة للصرف الصحي من 
 . نهاية الخطة% 71   إلى2005عام % 67.5

 . مليون متر مكعب51.8 مليون متر مكعب إلى 32 المياه من إنتاجزيادة  •
 محطة وإقامةخور مكسر إلى الحسوة ف من .ك132 خط بإنشاء  للكهرباءتعزيز الشبكة الحالية •

 شبكات تأهيل  وإعادة ميجاوات70 محطة توليد في المنصورة بطاقة  وإنشاءف.ك133/33
 .كهربة مخططات الجمعيات السكنية للعمال وف.ك33/11لتحويل اومحطات 

نهاية  % 93.5   إلى 2005عام % 86.6الكهربائية من الشبكة العامة من نسب التغطية زيادة  •
   .خطةال
 126,498 إلى  2005 عامخط121,432 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •

  .مكاتب بريدية3 استكمال بناء  خط و41,752 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام خط 
  

  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 62.4للتعليم األساسي وإلى % 86.1رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
  .رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بفاعلية التدريب ورفع كفاءته •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
   .تطوير وتحسين الخدمات الصحية العالجية والوقائية •
  

  عية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتما
مشروع  مشاريع عددسنويا، و% 73.2 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة  •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقسنوياً، مع زيادة عدد مشاريع % 10.5بـمعدل  األشغال العامة 
 .   سنوياً %42.8 بمعدل الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل بالمجتمع واألسر المنتجة لتنمية قيام البرنامج الوطني •
 .  من النساء الفقيرات مستفيدة حالة3,130 على تدريبجديدة، تعمل 

سنوياً % 6.4و% 5.8ين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية بمعدل نموالمستفيد عددزيادة  •
  .على التوالي
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  الخدمات األخرى
 . ب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضيةتطوير برامج رعاية الشبا •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .استكمال المنشآت للسلطة القضائية والعدل والخدمات االمنيـة •
  .النهوض بالرسالة الدينية وحماية ممتلكات االوقاف •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 .تغالل الميناء التجاري والمنطقة الحرةالتسريع في اس •
 . مشاريع تعاونية وإقامةتطوير ميناء االصطيادوالسمكية الثروة تشجيع استغالل  •
 .التوسع في إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات الحرفية والتقليدية •
 .كتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصناعي وصيد وتصنيع األسما •
دعم االستثمارات السياحية الخاصة والترويج لمناطق الجذب السياحي إقليمياً وعالمياً وتشجيع  •

 تنمية  وإستراتيجيةمشروع الدعم المؤسسيوتنفيذ فنادق حركة السياحة الداخلية وزيادة عدد ال
  . الترفيهية والتجاريةالسياحة

  

  البنية التحتية
 .ف الصحي لمدينة عدن الكبرىاستكمال وتوسعة مشروعات المياه والصر •
  .تحديث شبكة الكهرباء وزيادة قدرات التوليـد •
  

  تنمية الموارد البشرية
  . توسيع فرص التحاق الفتاة بالتعليم وإعفاءها من الرسوم •
 . إعادة تأهيل المدارس القائمة وبناء الصفوف الملحقة بالمدارسوالتوسع في بناء المدارس الجديدة  •
 جديـدة تواكـب      وبـرامج  مهنية والتقنية وتحديث تجهيزاتها واستحداث تخصصات     صيانة المعاهد ال   •

  . احتياجات سوق العمل
تعزيز دور القطاع الخاص في بـرامج التـدريب          •

 . والتأهيل
رفع القدرة اإلستيعابية لمراكز محو األمية وتعليم        •

 .الكبار والتغطية الكاملة لبرامجها
خدمات تحسين وتوسيع الخدمات الصحية وتطوير       •

 .تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية
تكثيــف بــرامج مكافحــة األمــراض الوبائيــة  •

والمستوطنة واألمراض المنقولة جنسياً وخفـض      
  .معدل وفيات األمهات واألطفال دون سن الخامسة

 .تحفيز وتنظيم استثمارات القطاع الخاص في التعليم وتقديم الخدمات الصحية •
  .لسلطة المحليةتنفيذ برامج تدريبية لكوادر ا •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء

   مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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 بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •
الفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب و

 . المهارات
 من كافة أشكال االستغالل وبالذات في عملية التسول،  وخاصة أطفال الشوارعحماية األطفال •

وتقديم  حقوقهم كواتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول وخاصة في مدينة عدن وانتها
 .نموذج جديد لتأهيلهم

  

  الخدمات األخرى
 .متاحف جديدةو مراكز ثقافية ومكتبات وإنشاءتطوير المتاحف الحالية و األثريةالعناية بالمواقع  •
 . دعم مشاركة الفتاة في األندية الرياضية، وإنشاء نوادي رياضية للنساء •
  .التوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية متعددة األغراض •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .تطوير عائدات االوقاف بإنشاء المشاريع االستثمارية، وبنـاء المساجد •
نيابة استئناف  وجاريإنشاء المجمع القضائي الت وإنشاء مجمع قضائي نموذجي متكاملاستكمال  •

 .ةمحكمة ونيابة البريقوتنفيذ مبنى عدن 
 .توسيع وترميم وإنشاء منشآت أجهزة االمن وتجهيزها بالكوادر والتجهيزات •

  

مؤشرات الموارد الماليـــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة عـدنتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 كلفةالت والمشروعات

 2,104 7 القطاعات االنتاجيـة
 3,701 34 قطاع البنية التحتية

 15,643 1,365 تنمية الموارد البشرية
 10,424 220 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,510 57 الخدمات األخرى
 34,382 1,683 إجمـالي عـام  
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  حمافظة صنعـاء
  

الوسطى وترتبط بسبع محافظات إلى جانب إألمانة العاصمة تقع محافظة صنعاء في قلب الهضبة 
  .وتمتد من جبال حراز غرباً وحتى خوالن الطيال شرقاً

  

 من مقومات زراعية وثقافية وسياحية حيث تمتاز بالعديد من هويقوم نشاطها االقتصادي على ما تملك
المواقع األثرية المتنوعة 
وباألنشطة السياحية الواعدة، لما 

ه من آثار وحصون وقالع تحتوي
ومساجد تاريخية كالعباس في 

قبر النبي (خوالن وقبور األنبياء 
ومدن سياحية ) شعيب وأيوب

  . كمناخه والهجرة في حراز
  

وتنتج المحافظة الكثير من 
المحاصيل الزراعية أهمها 
الفواكه كالعنب والبن وعسل 

 11,961وتبلغ مساحتها . النحل
 . مديرية16 وتتكون من 2كم

لف أ 918,4ويبلغ عدد سكانها 
 وقد .%2.7بمعدل نسمة وينمو 

ارتفعت نسبة التغطية بخدمات 
منها % (54.8الكهرباء إلى 

من شبكة %5.9منها % (35.6ونسبة التغطية بالمياه المأمونة )ةمن شبكة حكومي49.3%
غطية في حين وصلت الت )ةمن شبكة حكومي%0.7 منها% (31.6ووسائل الصرف الصحي )ةحكومي

 2.4 ومعدل %62.8 مواطن ومعدل االلتحاق في التعليم األساسي 100 خط لكل 3بخدمة الهاتف إلى 
  . مواطن10,000طبيب لكل 

  
 التحـديـات

عدم استكمال تنظيماتها تعاني المحافظة من تداخل حدودها اإلدارية مع حددود أمانة العاصمة، ومن 
لتداخل في االختصاصات وعدم قدرتها على حشد وتنمية اإلدارية، األمر الذي يؤدي إلى التضارب وا
  .الموارد المحلية واستغالل مواردها االقتصادية

  

   واألهداف والسياساتالغايات
  

تتمثل الغاية الرئيسية في تعزيز الدور التنموي واالجتماعي للسلطة المحلية من خالل استكمال 
النحو الذي يمكنها من تنمية وتطوير مواردها التنظيمات اإلدارية واألطر المؤسسية للمحافظة، وب

المحلية، وكذلك استغالل الموارد االقتصادية المتاحة والكامنة، وفي الوقت نفسه تسريع عملية التنمية 
 .االقتصادية واالجتماعية والمساعدة على التخفيف من الفقر

  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

% 2والنباتي والحيواني % 5والمساحة الزراعية % 5دل نموسنوي زيادة اإلنتاج الزراعي بمع •
 .الف غرسة فاكهة وبن وحراجية 606وإنتاج  ومضاعفة إنتاج العسل

 .االهتمام بالصناعات القائمة على المواد الخام األولية المحلية والحفاظ على الصناعات الحرفية •
 .التوسع في إقامة البنية الثقافية والسياحية •

   الفرص المتاحة في محافظة صنعـاء4-12إطار

أظهرت االستكشافات األخيرة لخامات المعادن الفلزية توفر الزنك والرصاص والفـضة           

 مليون طن كانت درجـة التركيـز        12.6بمنطقة الجبلي بمحافظة صنعاء وبكميات بلغت       

  .طن فضة/  جم 6.8 ورصاص% 1.2زنك، % 8.9 :فيها

اسة المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية عـن تـوافر مـواد الحجـر             كما كشفت در  

الجيري، والدولوميت، رمل الزجاج، المعادن الطينية، البازلت،الكاؤلية، الخبث البركاني،         

الرخام، ومن المعروف أن لتلك الصخور استخدامات عدة حيـث تـدخل فـي صـناعة                

راري، مـواد الـصقل، الخـزف،       االسمنت، الزجاج، األصباغ، السيراميك، الطوب الح     

البالستيك، حجر البناء، أحجار الزينة والديكور، صناعة األسمدة والمنظفـات، الـصابون    

  .واألغراض الطبية

كل ذلك يفسح المجال واسعاً أمام االستثمار الخاص المحلي واألجنبي الستغالل نتائج تلك             

رص عمل ويحد مـن البطالـة       الدراسات بما يعزز التنمية المحلية في المحافظة ويوفر ف        

ويعمل على التخفيف من الفقر ناهيك عن ما تتمتع به المحافظة من مساحات زراعية قابلة               

وما تـشتهربه مـن     .. للتوسع وزيادة اإلنتاجية باستخدام األساليب الحديثة للزراعة والري       

ط بها مـن    مواقع أثرية وتاريخية تشكل رافداً أساسياً في تنشيط صناعة السياحة وما يرتب           

   .تشجيع وتوسيع للصناعات الحرفية والتقليدية المختلفة
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   التحتيةالبنية
 كم وتنفيذ طرق 4توسيع وتحسين شبكة الطرق، واستكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول  •

 واستكمال آم 474ريفية جديدة بطول 
مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ 

 كم واستكمال مشاريع الطرق 501بطول
 كم وتنفيذ 382الحصوية قيد التنفيذ بطول 
 . كم1,014ل طرق حصوية جديدة بطو

استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •
 . متر مربعألف 539لمساحة 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
  2005عام % 5.9 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة العامة للصرف % 10إلى
 .بنهاية الخطة% 4.6   إلى 2005عام % 0.7الصحي من

وإنشاء أقسام الطوارئ والصيانـة ، ف.ك.11/4-15لكهربائي نظام تركيب محوالت التوزيع ا •
 .لتحسين للشبكةاوشراء مولد لمواجهة الصيانة الدورية وإجراءات 

بنهاية  % 56.2   إلى 2005عام  % 49.3الكهربائية من الشبكة العامة منرفع نسبة التغطية  •
في نهاية الخطة % 12  إلى 2005عام % 7.2الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

2010. 
 خط في 900 محطات قيد التنفيذ سعة 6 خط جديد واستكمال 1,080إنشاء كبينة ألياف سعة  •

 .المديريات
 خط 52,978إلى  2005  عام خط51,099 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •

  . خط59,705 حو وتوسعة الهاتف النقال بن2010عام 
  

  مية الموارد البشريةتن
رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

% 53.3للتعليم األساسي وإلى % 76
  .للتعليم الثانوي

 رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
االرتقاء و والتدريب المهني والتقني

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز ) ساسيةاألبجدية واأل(األمية 
  . على اإلناث

توسيع وتطوير خدمات الرعاية الصحية  •
  .األولية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
روع األشغال مشاريع مشو،  سنوياً%73.5بمعدل زيادة عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  •

عم وتشجيع اإلنتاج الزراعي ، إلى جانب زيادة مشاريع صندوق دسنوياً%10.1العامة بمعدل 
 . سنوياً%42.9 بمعدلوالسمكي 

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 حالة مستفيدة من النساء 3,770الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة، تعمل على تدريب 

 .الفقيرات
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% 8.8عانات النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية بمعدل  عدد المستفيدين واإلزيادة •
  .، على التوالي%9.7و

  

  الخدمات األخرى
  . والحفاظ على ممتلكات االوقافتطوير العمل اإلرشاديو رفع مستوى التوعيـة الدينية •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .ية المؤسسية للسلطة المحليةتوفير البن •
  .التوسع في استكمال البنية التحتية والمؤسسية للسلطة القضائية والعدل والخدمات األمنية •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

إدخال الزراعة المحمية في المدرجات، وإنشاء مراكز إرشادية، ومبنى لإلرشاد النسوي في حراز،  •
 . خدمات بيطرية، وتوفير البذور والمبيدات و القروض للمزارعينومراكز

 .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الصناعة وتوفير البيئة المناسبة لذلك •
التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل شروط وإجراءات الحصول على القروض  •

 . الميسرة
 .ع السياحية والتاريخيةإقامة المنشات السياحية وصيانة المواقـ •
  

  البنية التحتية
 .إنشاء السدود والحواجز المائية •
إعداد المخططات العمرانية لمراكز  •

المديريات وشق وإنارة شوارع المديريات 
  . بحسب المخططات

إنشاء الحدائق ومقالب القمامة واألسواق  •
  .يةالمركز

  

  تنمية الموارد البشرية
عليم من االستفادة من مشروع توسعة الت •

  . أجل تشجيع التحاق البنات بالتعليم في المناطق الريفية
تشغيل المدارس المغلقة وإحالل المدارس  •

المتهالكة وتغطية العجز من المدرسين 
 . وخاصة اإلناث

ربط برامج محو األمية األبجدية بالتدريب  •
على المهارات الحياتية خاصة للنساء في 

 . الريف
لصحية وتجهيز توسيع وتطوير المرافق ا •

وتشغيل المرافق غير المشغلة وتمكينها من 
تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 

 وتنظيم األسرةواألمومة والطفولة 
 .والتحصين الموسع

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في  •
 .المجال الصحي ومنحه التسهيالت االستثمارية الالزمة

 .والتدريب المهنيوالتقني التعليم الفني التعليم العام و توسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

  مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •
 .يحقق العدالة بين الفقراء

 .ألطفال من كافة أشكال االستغالل وانتهاك حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيلهمحماية ا •
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
صة بالحرف إقامة مباني لمكتب الثقافة والمركز الثقافي ومكتبة مركزية وتشجيع إنشاء مراكز خا •

 .والصناعات التقليدية
 .تنفيذ مشروع مبنى للتوجيه واإلرشاد وترميم وتوسعة المساجد •
 .  والعدل بالمديرياتءومباني القضاإنشاء المجمع القضائي ونيابة استئناف صنعاء استكمال إنشاء  •
نشطة نشر وتنمية الوعي الرياضي والثقافي في أوساط الشباب وتشجيع إقبال مشاركتهم في األ •

 . الرياضية
 . توجيه حمالت توعية لخطباء المساجد و الرفع من مستوى التوعية اإلرشادية •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .وتجهيزها بالتجهيزات والكوادرالتوسع في إقامة مباني وملحقات األجهزة األمنية  •

ــة مؤشرات الموارد الماليـ
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة صنعاءتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 28,450 2 القطاعات االنتاجية
 25,521 417 قطاع البنية التحتية

 26,821 2,533 الموارد البشريةتنمية 
 15,754 385 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,492 50 الخدمات األخرى
 99,038 3,387 إجمـالي عـام  
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  حمافظة أبيـن
  

البحر العربي على الساحل الجنوبي إلى العمق اليمني، وتحيطها أربع محافظات تمتد محافظة أبين من 
وتمتلك مقومات اقتصادية هامة من مساحات زراعية خصبة يقوم ) لحج، والبيضاء، وشبوة، وعدن(

وتنتج محافظة أبين العديد من المحاصيل، أهمها القطن طويل التيلة وثمار . عليها النشاط الزراعي
 كم الغني بالمخزون 270موز وكذلك ثروة سمكية في الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله الفاكهة كال

السمكي واألحياء البحرية األخرى، إلى 
جانب توفر مقومات وامكانات من مواد خام 

  .أولية لتطوير صناعة الرخام واالسمنت
  

 في 2كم16,445وتبلغ مساحة المحافظة 
مو  ألف نسمة ين439حين يبلغ عدد سكانها 

 11وتضم المحافظة . سنوياً% 2.5بمعدل 
مديرية، وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة 

) ةمن شبكة حكومي% 25.8منها % (44.6
% 12.1منها % (50.5والصرف الصحي 
والتغطية بشبكة الكهرباء ) ةمن شبكة حكومي

) ةمن شبكة حكومي% 44.7منها % (54.7
 100 خط لكل 4.3والتغطية بخدمة الهاتف 

مواطن وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم 
 طبيب 4.5ومعدل األطباء % 64األساسي

  . مواطن10,000لكل 
  

  التحـديـات
تواجـه المحافظة صعوبات ومشاكل تتمثل في ضعف البنية التحتية وتدني المستوى الفني للعمالة 

قتصادية المتمثلة أساساً وانتشار ظاهرة الثأر مما أثر سلبـاً على االستغالل األمثل لمقوماتها اال
بالزراعة وتوسعها حيث األراضي الخصبة ووفرة المياه ، واألسماك والثروة المعدنية التي تزخربهـا 

  .والتي يمكن االعتماد عليها في تطوير الصناعة لقربها من المنطقة الحرة بعـدن
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
قتصادية واالستثمارية المتاحة وخاصة فـي القطـاعين        تسعى محافظة أبين إلى استغالل الفرص اال      

  .الزراعي والسمكي إلى جانب القطاع الصناعي باالعتماد على المواد الخام المحلية
  

  األهــداف
    القطاعات اإلنتاجية والواعدة

% 4 بمتوسط نمـو سـنوي       الثروة الحيوانية % 7 بمعدل نموسنوي    زيادة غلة المحاصيل الزراعية    •
 .مصادر المياه والحفاظ على

 .التوسع في القطاع الزراعي باستغالل األراضي الخصبة ووفرة المياه من قبل القطاع الخاص •
 ,2010 ألف طن عام     34.5  إلى    2005 ألف طن عام     14 من   إنتاج الصيد السمكي التقليدي   زيادة   •

 .وتطوير تسويقه داخلياً وخارجياً
ع الصناعية وبناء المنـاطق الـصناعية النموذجيـة         تطوير المناخ الصناعي والبنية التحتية للمواق      •

 .وتشجيع الصادرات
 .في المحافظة ةيالسياحالتنمية النهوض ب •
  

   أبين وقطاعاتها الواعـدة5-12إطـار
ا من ميناء عدن والمنطقة     تتمتع المحافظة بالعديد من المزايا لقربه     

  :الحرة بعدن وانقسامها إلى منطقتين طبوغرافيتين
 أظهرت الدراسات توفر العديد مـن المعـادن         :المنطقة المرتفعة 

والصخور الصناعية واإلنشائية فيها كالحجر الجيـري، الحـبس،         
الفلدسبار، التلك، الخبث البركاني، الجرانيـت، والرخـام والتـي          

ألسمنت، الزجاج، األصـباغ ، الـسيراميك،       تستخدم في صناعة ا   
الصود الكاوية، الصابون، مستحضرات التجميل، العزل الـصوتي        

  .والحراري، البناء والزينة والديكور
 تميزت المنطقة الساحلية بشتى أنواع األسـماك        :المنطقة الساحلية 

والقشريات والرخويات والسالحف ناهيك عن إمكانيـة اسـتغالل         
وتتـوفر للمنطقـة    . ية الشاطئية وسياحة الغـوص    السياحة الترفيه 

مساحات زراعية خصبة ومياه وافرة مكنت من إنتـاج محـصول           
القطن طويل التيلة المشهور عالمياً ومحاصـيل المـوز والبابـاي          

  .والمانجو والبن
  :أبين/ مصنع أسمنت باتيس م

يتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة اليمنيـة الـسعودية برأسـمال            
طاقة إنتاجية مليون طن سنوياً ويتوقع بدء اإلنتاج الفعلي         مشترك وب 

  .2007عام 
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  البنية التحتية
طرق كم وتنفيذ 143بطولالطرق الثانوية  كم، و43 بطول التنفيذالريفية قيدالطرق استكمال  •

 . كم140 كم وطرق ريفية جديدة بطول 9 بطول ثانوية جديدة
 سفلتة الشوارع قيد التنفيذال استكم •

سفلتة شوارع و 2ألف م 355لمساحة 
 2م ألف 119  لمساحةجديدة

واستكمال أعمال إنارة الشوارع قيد 
  .مترألف  45التنفيذ بطول 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
عام % 25.8 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة % 30  إلى2005
% 12.1ي من العامة للصرف الصح

  .في نهاية الخطة % 16إلى
الكهربائية من  نسبة التغطية زيادة •

في نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية  % 51.6  إلى 2005عام % 44.7الشبكة العامة من 
 .2010في نهاية الخطة % 49  إلى 2005سنة االساس في % 38.9لكهرباء الريف من 

 محطة توليد جعار تأهيل  وإعادةة للشبكة الوطنيةربط محطة كهرباء لودر بالمنظومة الموحد •
لودر و محطة توليد جديدة في جعار فيها وإنشاءتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية  ولودرو

  .)ميجاوات 10،  20( بقوة 
  2005عام في   خط29,710 منالهاتفية الثابتة  السعات الهاتفية المجهزة للسنتراالتزيادة  •

  .خط34,105وتوسعة الهاتف النقال بنحو  2010عام ي ف خط 31,166إلى
  

   تنمية الموارد البشرية

رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.8
 .في مرحلة التعليم الثانوي% 51.2

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

 . ورفع كفاءتهبفاعلية التدريب
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

وبالتركيز ) األبجدية واألساسية(األمية 
 .على اإلناث

تطوير مستوى الخدمات الصحية وزيادة  •
  .نسبة التغطية بالرعاية الصحية األولية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشاريع مشروع وعدد ،  سنوياً%11.6بمعدل عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية زيادة  •

سنوياً، مع زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج % 10.1بمعدل األشغال العامة 
  .   سنوياً%42.8 بمعدلالزراعي والسمكي 

 مراكز تدريب 4قيام البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة بإنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 . حالة مستفيدة من النساء الفقيرات2,050وحدة تدريب واحدة متنقلة، تدرب باإلضافة إلى  

زيادة الحاالت المستفيدة من صندوق الحماية االجتماعية، واإلعانات النقدية المقدمة منه بـ   •
 .على التوالي في المتوسط سنويا% 7.2و % 6.5
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  الخدمات األخرى
 . في المحافظةالتاريخية والمعالم راآلثاوالحفاظ على التنمية الثقافية النهوض ب •
  .المحافظة على ممتلكات األوقاف وتنمية عوائدها •
 .تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
النهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية وعلوم القران الكريم وتحسين أساليب الوعظ والتوعية  •

 .الدينية
  والبنية المؤسسية لخدمات األمن التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائيةاستكمال البنية •

 .بالمحافظة
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •

  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

تنفيذ عدد من السدود الكبيرة ، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتحديث شبكات الري القائمة •
عمل دراسة و ،التوسع في مجال اإلرشاد والتدريب في مجال الري، والدلتاألراضي وسطة والمت

 اإلقراضالتوسع في مجال  وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية و في المحافظةالمياهلمستقبل 
  .للمزارعين

 مجال تشجيع القطاع الخاص على االستثمار فيو ،قع االصطياد السمكياتطوير البنية التحتية لمو •
 اإلنتاج الجمعيات في مجاالت للتصدير وتشجيعتغليف التحضير وال وبناء معامل األسماكتسويق 
  المتحف الطبيعي للتراث وإنشاءاالهتمام بالبحوث البحرية والدراسات السمكية، ووالتسويق

 .البحري بشقرة
حيوانية وتوفير الزراعة والثروة الوتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال الصناعة  •

  .البنية التحتية لذلك
 إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وزيادة المصانع المعتمدة على الخامات المحلية •

 .وتشجيع الصادرات
  القطاع الخاص لالستثمار في قطاع الفندقةالسياحة وتشجيع البنية التحتية لقطاع تطوير وتوسيع •

  .والسياحة
 

   البنية التحتية
 .وتوسيع الشبكة العامةاستكمال تنفيذ مشاريع المياه  •
استكمال وتنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

  .الصحي للمدن الثانوية
تطوير وتحديث االتصاالت القائمة  •

زيادة  وومضاعفة سعة الخطوط الهاتفية
  .عدد مكاتب البريد

 .للحوما لخاإنشاء مس •
العمل بمبدأ استعادة التكلفة في المدن  •

رية وتأسيس المؤسسة المحلية الحض
  .للمياه بالمحافظة
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   تنمية الموارد البشرية
التوسع في بناء المدارس خاصة للبنات وتجهيز المدارس القائمة وتوظيف المعلمات في المناطق  •

 .الريفية
إعفاء أبناء األسر الفقيرة من الرسوم  •

 . المدرسية لمساعدتهم على االلتحاق بالتعليم
 البنات في التعليم الفني والتقني تشجيع انخراط •

 .من خالل تنويع برامجه
استحداث تخصصات جديدة تتوافق مع  •

احتياجات سوق العمل في التعليم الفني 
 . والتقني

تأمين االحتياجات المادية والبشرية لتقليص  •
حجم األمية وتوزيع مخرجات كليات التربية 

 .في برامج محو األمية
  . جال الصحة االنجابية للتنبيه بمخاطر تكرار اإلنجابتكثيف جهود التوعية في م •
 .تحديث وتطوير المنشات الصحية القائمة وبناء الجديد وتجهيزها بالمعدات الطبية •
 .توسيع خدمات الرعاية الصحية األولية واإلنجابية وتنظيم األسرة في المراكز والوحدات الصحية •
ار المالريا والحد من األمراض المعدية ومكافحة انتش%  95زيادة التحصين الموسع إلى  •

 .والمستوطنة
 .توسيع دور القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت التعليم الفني والتقني والتعليم العام والصحة •
 .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
جتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية اال •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية  •

 .بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهارات
  

 األخرىالخدمات 
  . البنية التحتية لقطاع الثقافةتطوير وتوسيع •
تحسين وسائل الوعظ والتوجيه الديني بين أفراد المجتمع وتأهيل القائمين على مهام الوعظ  •

 .واإلرشاد
  .استكمال بناء المنشآت الرياضية ومركز تأهيل للتربية البدنية •
 .تاة للمشاركة في األنشطة الرياضيةإدخال مادة التربية البدنية في المدارس ودعم وتشجيع الف •
استكمال حصر وتوثيق متتلكات األوقاف وصيانة وترميم المساجد ومدارس تحفيظ القران ودعمها  •

 . التنفيذوبناء الجديد وتسوير المقابر القائمة واستكمال بناء المحاكم والنيابات قيد
 .يف المحاضرات الدينية المعتدلةإحياء الرسالة الدينية واالرتقاء بها وتفعيل المساجد من تكث •
بناء المجمعات القضائية ونيابة االستئناف ومحاكم األموال العامة وتكوين قاعدة بيانات موحدة لكافة  •

 .المحاكم وتفعيل دور الرقابة والتفتيش وإنشاء وصيانة المباني والمنشات األمنية المختلفة
السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين  •

  .من المباني والتجهيزات
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 (مليون ريال) 2010- 2006 نمحافظة أبي على مستوى القطاعات لتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة  والمشروعات

 21,707 3 القطاعات االنتاجية
 10,931 249 قطاع البنية التحتية

 10,392 1,088 تنمية الموارد البشرية
 11,423 241 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,932 59 الخدمات األخرى
 57,385 1,640 إجمـالي عـام  
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  حمافظة حجـــة
  

 األحمر وتحيط بها أربع تقع محافظة حجـة في الشمال الغربي لليمن ومطلة من الغرب على البحر
وعاصمتها مدينة حجة، وتحيط بها الجبال والتي يصل ) صعدة، عمران، الحديدة، المحويت(محافظات 

  .  متر3,000ارتفاعها إلى 
  

ويقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على الزراعة والثروة الحيوانية حيث تقوم بإنتاج المحاصيل 
محاصيل الزراعية المتنوعة كالحبوب وال

النقدية والفواكه والبقوليات والخضار وكذا 
تربية النحل إلى جانب االصطياد التقليدي 

كما تمتلك عدداً من المواقع . للثروة السمكية
األثرية والمقومات السياحية خاصة السياحة 
التاريخية والعالجية حيث توجد الحمامات 
المعدنية الحارة باإلضافة إلى شواطئها 

رها الغنية بالشعب المرجانية، الرملية وجز
إلى جانب احتوائها على مقومات الصناعات 

  . واإلنشائيةاالستخراجية 
  

مديرية 31 ألف نسمة يتوزعون على 1,481عدد سكانها ويبلغ  .2كم8,306وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 8.5ا منه% (17.1وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 3.1ويتزايدون بمعدل نمو 

ونسبة التغطية بخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 2منها % (9.3والصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن، في 100خط لكل 1.5وبلغت التغطية بخدمة الهاتف ) ةشبكة حكومي% 11.9منها % (17.7

 ويبلغ معدل االلتحاق.  نسمة1,000كم لكل 0.2حين وصلت التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.7ومعدل األطباء % 64بالتعليم األساسي 

  

  التحـديـات
ويأتي . تواجه المحافظة مجموعة من التحديات تعيق نشاطها االقتصادي وتحد من انطالقاتها التنموية

في مقدمتها ارتفاع معدل نمو السكان واختالل توزيعه على مناطق المحافظة وتدني تأهيل الموارد 
  .شرية ونقص الهياكل األساسية والبنية التحتية وعدم كفايتهاالب
  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهـوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعيـاً وتعزيز دورها كمنطقة عبور ونقل حدودية مع المملكة 
 العربية السعودية عبر منفذيها البحري والبري، عالوة على لعب دور أساسي في تعبئة وتغليف

  .وتصدير المنتجات الزراعية لدول الجـوار
  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

بمتوسط  الحيوانيةالثـروة و% 5والمساحة الزراعية % 8زيادة اإلنتاج الزراعي بمعدل نموسنوي  •
 .وزيادة كفاءتهرشيد استخدام المياه في الري النحـل، وتخاليا ، والدواجنوكذا % 5نموي سنوي 

 .المساحة المزروعةمن % 20-10لنسبة حديثة الري الل وسائل إدخا •
  إلى 2005 ألف طن عام1.5من إنتاج الصيد السمكي التقليدي زيادة والسمكية لثروة  ااستغالل •

  الصادرات السمكية وزيادة 2010 ألف طن عام2
 ).حرض( الجودة تجهيز مختبر وظ وتجميد األسماكين لحفثالجتإنشاء  وطن50بطاقة إنشاء مصنع ثلـج  •
 .إقامة صناعة تحويلية وتطوير الصناعة االستخراجية والنهوض بالصناعات التقليدية والحرفية •
  . والنهوض بالتنمية السياحةالحفاظ على المعالم والمواقع السياحية •

  الفرص اإلستثمارية في محافظة حجـة 6-12إطار 
مناطق الزراعية اليمنية بمـدرجاتها     تعتبر محافظة حجة أحد أهم ال     

 وادي مور الذي يتميز بخصوبة تربته ووفـرة         من أهمها ووديانها  
 كم على البحر    128بطول  وتتمتع المحافظة بشريط ساحلي     . هياهم

عـالوة   ،ألحمر يزخر بمختلف أنواع األسماك واألحياء البحريـة       
 جزيرة أهمها جزيرة ميدي التي تضيف أهميـة للنـشاط           34على  

  .السياحي األثري التاريخي
كما أشارت الدراسات إلى توفر مادة الذهب بمنطقة الحدقة بكميـة           

توفر المواد الخام لصناعة الزجاج، الطوب       و  مليون طن  3.1تبلغ  
الحراري، السيراميك، الخزف، البالستيك، المطـاط، الـصابون،        

   .الطالء، البصريات، األجهزة الكهربائية والرخام
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   البنية التحتية
بطول  ومشاريع الطرق الحصوية كم 107استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

كم وطرق  296 كم وتنفيذ طرق حصوية جديدة بطول 84 كم ومشاريع الطرق الريفية بطول 109
   .كم 307ريفية جديدة بطول

مشاريع سفلتة الشوارع قيد  استكمال تنفيذ •
 . مربع متر ألف635التنفيذ لمساحة 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
  2005عام % 8.5 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة العامة للصرف % 13 إلى
% 5.9  إلى 2005عام  %2.0 الصحي من
 .بنهاية الخطة

الكهربائية من الشبكة رفع نسبة التغطية  •
بنهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من % 18.8  إلى 2005عام  %11.9العامة من 

  .2010عام % 17 إلى 2005عام % 12.1
 .تأهيل الكوادر الفنية والتوسع في الصيانةوشغيل محطة تهامـة تإنشاء واستكمال  •
عام خط 35,921 إلى 2005 عامخط 34,969الهاتفية الثابتة من  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  .خط 48,959 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010
  

   تنمية الموارد البشرية
رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

% 39.0يم األساسي وإلى للتعل% 77.5
   .للتعليم الثانوي

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز ) األبجدية واألساسية(األمية 
 .على اإلناث

رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية  •
 %. 65األساسية إلى 

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
عدد مشاريع مشروع و،  سنوياً%73.5بمعدل  عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية زيادة •

سنوياً،  مع زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج % 10.3بمعدل األشغال العامة 
  .  اً سنوي%35,9بمعدل الزراعي والسمكي 

 مراكز تدريب جديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 9 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة4,280 تدريب ل لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

% 9.7مقدمة بمعدل زيادة الحاالت المستفيدة من صندوق الحماية االجتماعية ، واإلعانات النقدية ال •
  .على التوالي في المتوسط سنوياً% 10.7و

  

  الخدمات األخرى
 .النهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية والمحافظة على ممتلكات األوقاف •
 . والعدل وخدمات األمن المختلفةألجهزة ومحاكم السلطة القضائيةوالمؤسسية استكمال البنية التحتية  •
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  . ي المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضيةتطوير برامج رعاية الشباب ف •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .الحفاظ على اآلثار والتراث الشعبي •
  

  السياسات واإلجـراءات
  

  القطاعات اإلنتاجية والواعدة
  .االئتمانية توفير التسهيالت  وإحالل أشجار الفاكهة والبن محل شجرة القات •
   .ز مائية وقنوات ري وخزاناتتنفيذ سدود وحواجـ •
إنشاء محطـات وقـود وصيـد قوارب التوفير و السمكيةتطوير وزيادة التسهيالت والخدمات  •

  .تطوير الجمعيات السمكية للصيادين وورشة ثابتة لصيانة المحركاتو
 .صادراتالتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعين الزراعي والسمكي وتشجيع  •
 .صناعات الصغيرة والحرفية والتقليديةالتوسع في ال •
 . تشجيع االستثمارات الخاصة في مجالي الصناعة االستخراجية والتحويلية •
إعداد خطة لالستثمار وتفعيل دور مكتب السياحة وتطوير البني التحتية للمناطق السياحيـة  •

 .وإقامة المهرجانات السياحية والترويج السياحي
  .  عوامل جذب االستثمارات السياحيةتشجيع القطاع الخاص وتوفير •
  

   البنية التحتية
المدن وإعداد تنفيذ مشروعات التحسين في  •

عمرانية لها وإقامة حدائق الالمخططات 
 .ومقالب قمامة وإنارة الشوارع

  .إنشاء محطات وزيادة الطاقة الكهربائية •
استكمال وتنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

المدن الصحي في عاصمة المحافظة و
  .الحضرية

  

   تنمية الموارد البشرية
بناء مدارس وصفوف إضافية لمواجهة  •

 . العجز والتدفقات الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة
 . تغطية العجز من المدرسين وخاصة اإلناث وتحسين قدرات الهيئات التعليمية واإلدارية •
التوسع في المعاهد والكليات التقنية الملبية  •

 .  سوق العمل بالمحافظةالحتياج
تنويع أساليب التوعية بضرورة االستمرار في  •

  . مواصلة الدراسة بصفوف محو األمية
تجهيز وتأهيل المرافق الصحية غير المشغلة  •

 .وتوفير الخدمات الوقائية والعالجية
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
% 5 بنسبة امكافحة أمراض المالريا والبلهارسي •

سنوياً وتوسيع خدمات التحصين الموسع إلى 
95.% 

 والطفل وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم متوسيع أعمال تنظيم األسرة ورعاية األ •
 . هذه الخدمات
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
الموضوعية وبما ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفقا للمعايير  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

والمرأة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر، مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كال االستغالل وانتهاحماية األطفال من كافة أشك •
  .الشوارع

  .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •
  

   الخدمات األخرى
 .في مجال خدمات القضاء والنيابة قيد التنفيذ استكمال المشاريع •
 . ة الخاصة بالشباب الذين يعانون من إعاقات ذهنية وجسديةتلبية االحتياجات الصحي •
 . تنظيم برامج ودورات تدريبية لالرتقاء بمهارات وقدرات الشباب •
 . وإقامة المهرجانات الثقافية تفعيل دور مكتب الثقافة ولمواقع األثريةاستكشاف التوسع في إ •
 األوقاف تمال حصر وتوثيق ممتلكااستكوإحياء رسالة المساجد واالرتقاء بها وتأهيل الخطباء  •

 .وترميم المساجد وتسوير المقابر
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
   .تطوير وتوسيع المنشآت األمنية وتجهيزها بالتجهيزات والكـوادر •

  

مؤشرات الموارد الماليــــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006 على مستوى القطاعات لمحافظة حجة تإجمالي عام االستثمارا
 التكلفةعدد البرامج والمشروعات البرنامج/ القطاع 

 3,500 1 القطاعات االنتاجية
 21,647 348 قطاع البنية التحتية

 23,987 2,719 تنمية الموارد البشرية
 25,302 556 جتماعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية اال

 4,871 78 الخدمات األخرى
 79,307 3,702 إجمـالي عـام  
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  محافظة تعـز مقومات اإلستثمار في 7-12 إطـار
  

إمكانيات استثمارية كبيرة بوجود مطار تعز الدولي لمحافظة تعز تتوفر 
  :هـاأبرز، لعل من وميناء المخا التاريخي

 تزخر المحافظة بالعديد من الخامات :الصناعات االستخراجية  . أ
المعدنية الفلزية مثل البازلت، الديباز، الجرانيت، األحجار الكلسية 
وغيرها من الخامات التي تدخل في صناعة االسمنت والطوب، 

  .ومنتجات السراميك والجير
 من الحواجز والسدود تسعى الدولة إلى إقامة مزيد :الزراعة  . ب

تخاذ إجراءات للحد من استنزاف الميـاه مما سيكون له األثر او
في تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الزراعي والتوجه 

 .نحو زيادة زراعة المحاصيل النقدية كالبن والسمسم
 تمتاز المحافظة بمقومات سياحية متنوعة طبيعية :السياحة .ج

 المعدنية واآلثار وتاريخية كالعيون الحارة وحمامات المياه
  .والمعالم التاريخية وشريط ساحلي جذاب

  حمافظة تعـز
  

تجمع محافظة تعز بموقعها في الركن الجنوبي الغربي لليمن بين البحر األحمر وبين السهول واألودية 
التي تتخلل جبال الحجرية وماوية 

تحيط بها و. صبرو حبيشووشرعب 
أربع محافظات لحج، الضالع، إب، 

 مدينة تعز عاصمة وتعد. الحديدة
، وكانت في العهود السابقة المحافظة

. العاصمة السياسية للدولة الرسولية
وتزخر المحافظة بنشاط اقتصادي 

 زراعية واسعة اتمتنوع من مساح
ومحاصيل متنوعة وقاعدة صناعية 

  يبلغ طولهوتجارية وشريط ساحلي
كم على البحر األحمر، وثروة 153

 السياحي متمثالً جسمكية، وتنوع المنت
بالشواطئ البحرية واآلثار التاريخية 

والمآثر اإلسالمية كمسجد الجند الذي بناه الصحابي معاذ بن جبل، ) قلعة القاهرة والمنصورة(والقالع 
  . إلى جانب وجود منابع المياه الطبيعية والكبريتية

  
تعز في المرتبة الثانية بعد أمانة العاصمة في عدد المنشآت التي تم حصرها عام وتأتي محافظة 

 ألف 138من إجمالي المنشآت على مستوى الجمهورية، وبعمالة تربو على % 11.1، وبنسبة 2004
  . من إجمالي العاملين بكافة المنشآت% 11.8عامل أو ما نسبته 

  

وقد بلغ عدد سكانها . 2 نسمة لكل كم250نية والتي تبلغ وتعتبر المحافظة الثالثة في الكثافة السكا
وتبلغ نسبة .  مديرية23 وتضم 2كم10,009سنوياً ومساحتها % 2.5 آلف نسمة وينمو بمعدل 2,402

% 39.7والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 13.1منها % (31.1التغطية بالمياه المأمونة للشرب 
في ) ةشبكة حكومي% 27.7منها % (35.8بالكهرباء ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي% 7.3منها (

وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم .  مواطن100 خط لكل 3.3 بالخدمة الهاتفية إلى ةحين تصل التغطي
  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.0ونسبة التغطية باألطباء % 75األساسي 

  

  التحـديـات
 ةيأتي في مقدمتها شح القتصاديتعاني المحافظة من صعوبات عديدة وتحديات تعوق نشاطها ا

ة، حيث تعاني المحافظة من شحة سقوط  التحتية وهياكلها األساسيبنيتهاالموارد المائية وضعف 
األمطار في بعض المواسم،  وضعف البنية التحتية الستغالل مياه األمطار المتساقطة، وكذلك ارتفاع 

فات والتعرية في األراضي الزراعية نسبة الملوحة في األراضي الزراعية المروية، واالنجرا
 .المطرية

  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً وتعزيز القطاعات اإلنتاجية وتحفيز االستثمارات في 
المجاالت المختلفة واستغالل مقومات المحافظة الزراعية والصناعية والسياحية والسمكية للحد من 

  .هرة الفقـر والبطالة وتحسين معيشة السكانظا
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  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

تحسين و% 3والحيواني  %5والمساحة الزراعية % 6 النباتي بمعدل نموسنوي زيادة اإلنتاج •
 .تنويع االقتصاد الريفيو إنتاجية الزراعة المروية

يادة مساهمته في الناتج المحلي زيادة اإلنتاج الصناعي وتوسيعه ورفع حجم صادراته وز •
 .اإلجمـالي

ألف طن  6.7  إلى 2005ألف طن عام  3.6زيادة االنتاج من و االستغالل األمثل للموارد السمكية •
 .2010عام 

  . النهوض بالنشاط السياحي وتنويع وتطوير المنتج السياحي •
  

   البنية التحتية
، واستكمال  دائرية حول مدينة تعزفيذ خطوط لذوي الدخل المحدود، وتنتنفيذ مدينتين سكنيتينو •

   مربع وسفلتة شوارع جديدة لمساحة متر15,187,994مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  
 .متر مربع 117,372

رئيسية طرق ربط مناطق المحافظة بشبكة  •
 باستكمال طرق ثانوية وفرعية وثانوية

كم من  82كم قيد التنفيذ ، 174بطول 
 كم من الطرق 345 الريفية وتنفيذ الطرق

 .الريفية الجديدة
من الشبكة  المياهإمدادات برفع نسبة التغطية  •

 %18 إلى 2005عام % 13.1العامة من 
من الصرف الصحي وتغطية الشبكة العامة ب

 في نهاية %11.2إلى2005عام % 7.3
  .الخطة

في نهاية  %34.6  إلى 2005ام ع% 27.7رفع نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة من  •
 .2010عام % 15 إلى 2005% 10.3الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

 خط 128,353 إلى2005خط عام  96,530زيادة السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة من  •
  .يدية خط بنهاية الخطة وإنشاء مكاتب بر85,823 وتوسعة الهاتف النقال إلى 2010عام 

  

   تنمية الموارد البشرية
% 97.9رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

في % 70.2بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
  .التعليم الثانوي

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتدريب  •
   .االرتقاء بفاعلية التدريب ورفع كفاءتهوالمهني 

 رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية األساسية  •

  %.85إلى 
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%73.5بمعدل  الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج الزراعي  دعم وتشجيعصندوقادة عدد مشاريع ، مع زيسنوياً% 10.1بـمعدل العامة 
  .سنوياً% 43.1 بمعدل والسمكي

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6 نشاء وتجهيز وتشغيلإ •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة4,470 تدريب، وذلك ل لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني

ين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية من الحماية االجتماعية وكذلك من المستفيد عدد زيادة •
  .على التوالي في المتوسط سنوياً% 12.3و% 10.6اإلعانات المقدمة منه بـمعدل  

  

  الخدمات األخرى
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائيةاستكمال البنية  •
 .استكمال البنية التحتية والمؤسسية ألجهـزة األمن •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
الحفاظ على و  وتحسين أساليب ووسائل الوعظ والتوعية الدينيةالنهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية •

 .واستثمار عوائدهاممتلكات األوقاف 
 .تحسين الوضع السينمائي والمسرحي والفنون الشعبيةحياء إ •
  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

نشر نظم الري آت مائية و ومنشودسد نشاء الزراعي، وإتعزيز وتطوير شبكات ووسائل التسويق •
إقامة ، وهإقامة أسواق جملة للخضروات والفواك وتنفيذ حقول إيضاحية للذرة والبصل، والحديثة

 .و تشجير المدرجات مصدات الرياح
 .تشجيع إقامة وتوسيع المنشآت الصناعية الصغيرة وتطوير وتحسين الصناعات التحويلية القائمة •
 .التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والتقني بما يخدم األغراض الصناعية •
إنشاء مختبرات لفحص واألسماك  أسواق لبيع وإقامةقتناء قوارب صيد حديثة إلدعم الصيادين  •

.  على البيئة للحفاظتفعيل الرقابة البحرية واألحياء البحريةوتنفيذ مزارع لألسماك والجودة 
 . ومصنع للعلفالستثمار في إنشاء مصانع ثلج لحفظ األسماكوا
 .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع السمكي والصناعي •
قرى  إقامة واستكمال ترميم قلعة القاهرةفي الخدمات السياحية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص  •

  .إنشاء تلفرك في مدينة تعـزو ,سياحية
  

   البنية التحتية
  .تحلية المياه الجوفية لتعزيز مصادر مياه الشرب •
تحسين وتعزيز وإعادة تأهيل الشبكة  •

الكهربائية وربط القرى والمدن بالمنظومة 
ب محوالت الكهربائية الموحدة وتركي

  .كهرباء الريف تمشروعااستكمال و
 .حماية تعز من كوارث السيول •
   . ومنتزهات وإنشاء حدائق الشوارعإنارة •
 في مجال المياه المشاريع قيد التنفيذاستكمال  •

 .والصرف الصحي وتنفيذ مشروعات جديدة
توسيع نطاق خدمات الهاتف إلى المناطق  •

سنتراالت الريفية باستغالل الطاقة التجهيزية لل
 .  الهاتفية
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  تنمية الموارد البشرية
التوسع في بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل القائمة وإحالل مدارس جديدة بدالً عن المتهالكة  •

  . خصوصاً في الريف
 .تشجيع القطاع الخاص في االستثمار بالتعليم العام •
هني واستحداث تخصصات جديدة تناسب والتدريب الموالتقني زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني  •

 . رغبات اإلناث وميولهن
استقطاب مخرجات كليات التربية لرفع  •

كفاءة العاملين ببرامج محو األمية األبجدية 
  . واألساسية

تجهيز وتأهيل المرافق الصحية غير  •
 . المشغلة

التوسع في رعاية األم والطفل والتحصين  •
على وتنظيم األسرة وتشجيع القطاع الخاص 

 .المشاركة في تقديم هذه الخدمات
 .األمراض الحضريةبنشر خدمات التوعية الصحية وخاصة  •
 .ا والبلهارسياتوفير الخدمات الوقائية والعالجية ومكافحة أمراض المال ري •
  . تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ت صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفقا للمعايير الموضوعية وبما يحقق ضمان وصول إعانا •

 .العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

تدريب والمرأة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بال
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
  .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية، وتشجيع استثمارات تطوير برامج رعاية الشباب  •

  .  القطاع الخاص في األنشطة الرياضية والشبابية
 .تفعيل دور المساجد وتكثيف الندوات والمحاضرات الدينية الهادفة، وخلق روح التسامح في أوساط المجتمع •
 .التوسع في إرسال القوافل اإلرشادية للمناطق النائية •
هتمام بتوعية المرأة من خالل تكثيف المحاضرات والندوات في مساجد النساء وأماكن التجمعات اال •

 .النسوية باإلضافة إلى توزيع الكتب الدينية والفقهية
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .زاتمن المباني واألجهزة والتجهي
 في الفنيللتأهيل معهد  ومسرح مكشوفالمدن الحضرية ومراكز ثقافية في ومكتبات عامة  إنشاء •

   .مجمع للصناعات الحرفيةعاصمة المحافظة و
 .المساجد التاريخية وتسوير المقابروترميم صيانة  •
 .استكمال بنـاء مشاريع العدل والقضاء •
 .بالتجهيزات والكوادرتوسيع وترميم منشات االجهزة األمنية وتجهيزها  •

  مؤشرات التعليم االساسي والثانوي 
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 (مليون ريال) 2010- 2006 ز على مستوى القطاعات لمحافظة تعـتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 19,948 15 القطاعات االنتاجية
 34,407 361 قطاع البنية التحتية

 62,282 7,381  البشريةتنمية الموارد
 37,449 973 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,908 68 الخدمات األخرى
157,994 8,798 إجمـالي عـام  
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  فرص االستثمارات السياحية في مأرب8-12إطـار 
احي حيث تحتوي على    تتوفر في المحافظة مقومات النشاط السي     

لف مواقع تاريخية يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من مطلع األ         
 قبل الميالد وحتى فجر اإلسالم التي قامت علـى أساسـه      الثالث

 ،الحضارة اليمنية القديمة وفي مقدمتها سـد مـأرب التـاريخي          
ومعبـد  ) معبـد أوام  (ومحرم بلقيس   ) نآمعبد بر (وعرش بلقيس   

ثار مدينة مأرب القديمة    آو) الشقب(عبد االحقاف    وم )اإلله نكرح (
علـى بقايـا مواقـع      المحافظة   كما تحتوي    .وصرواح وحريب 

 ،المقابر البرجية و ،العصر الحجري في صحراء رملة السبعتين     
 ينإلى جانب االكتشافات األثرية األخيرة التي أظهرت وجود سد        

  .آخرين

  حمافظة مــــأرب
  

الجوف، صنعاء، البيضاء، ( محافظات 5تقع محافظة مأرب في الوسط الشرقي لليمن، وتحيط بها 
نها مأرب العاصمة، عاصمة دولة سبأ التاريخية التي بني فيها سد مأرب ، وأهم مد)شبوة، حضرموت
  . في العصور الغابرة

  

ويتصدر النشاط الزراعي والحيواني النشاط 
االقتصادي للمحافظة، إلى جانب احتوائها على 

ويتوفر للمحافظة مقومات . موارد نفطية وغازية
النشاط السياحي حيث تعد مقر ومنبع الحضارات 

يمة واحتوائها على المواقع األثرية والتاريخية القد
القديمة كعرش بلقيس والمعبد وأثار المدن القديمة 

  .وبقايا سد مأرب التاريخي
  

 ألف نسمة 242ويبلغ عدد سكانها .  مديرية17 وتنقسم إلى 2كم17,433تبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 1.9منها % (24.7ياه وتصل نسبة التغطية بخدمات الم. سنوياً% 2.9بمعدل يتزايدون 

ومعدل التغطية ) ةمن شبكة حكومي%0.7% (33.6والتغطية بخدمات الصرف الصحي ) ةحكومي
ووصلت التغطية بالخدمات الهاتفية إلى ). ةشبكة حكومي% 39.7منها ( %44.9بخدمات الكهرباء 

  طبيب 2.2ألطباء ومعدل ا% 63 وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي . مواطن100 خط لكل 3.4
  .نسمة 10,000لكل 

  
  التحـديـات

تعاني المحافظة من استمرار افتقارها إلى البنية التحتية والهياكل األساسية، وغياب أو تدني مستوى 
الخدمات العامة األساسية، وكذلك استمرار التدني الشديد في مستوى وقدرات الموارد البشرية نتيجة 

كما تشكل العوامل االجتماعية والثقافية عائقاً رئيسياً للتنمية . مارتفاع نسبة تسرب من التعلي
وتحد المشاكل القبلية، وبالذات مشكلة الثأر، من نمو النشاط . االقتصادية واالجتماعية في المحافظة

االقتصادي في المحافظة، وتنويع مصادر دخلها، وتساهم كذلك في تدني معدل االلتحاق بالتعليم 
كما تعاني المحافظة من اآلثار البيئية السلبية لعمليات . وبخاصة لدى اإلناث. نوياألساسي والثا

  .استخراج النفط وتكريره، إلى جانب مشكلة تصحر األراضي الزراعية
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
تعزيز دور المحافظة في النشاط االقتصادي الزراعي والسياحي والنفط والغاز والنهوض بالمقومات 

  .لسياحية التي تتسم بهـا المحافظـةا
  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 وزيادة ة،مع نهاية الخط% 5والمساحة الزراعية  %7 بمعدل لقطاع الزراعةسنوي تحقيق نمو  •
 .إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات ومكافحة التصحر ودعم التنمية الريفية

الخدمات والبني التحتية للسياحة وزيادة عدد السياح بنسبة   وكفاءةرفع مستوى النشاط السياحي •
70.% 
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   البنية التحتية
،  كم20كم ومشاريع الطرق الحصوية بطول 88ق الثانوية قيد التنفيذ بطول استكمال مشاريع الطر •

  . كم312تنفيذ طرق ريفية بطول و
 .نارةاإلمن الشوارع واستكمال أعمال  2 مليون متر5.7سفلتة  •
بإمدادات المياه من سبة التغطية رفع ن •

  2005عام % 1.9 من للمياهالشبكة العامة 
في نهاية الخطة وتغطية الشبكة % 6إلى

عام  % 0.7العامة للصرف الصحي من
  .في نهاية الخطة% 4.6   إلى 2005

 من الشبكة رفع نسبة التغطية الكهربائية  •
  إلى 2005عام % 39.7العامة من 

طة، ورفع نسبة في نهاية الخ% 49.3
عام % 23.2التغطية لكهرباء الريف من 

 .2010عام % 49  إلى 2005
 خط 19,938 إلى 2005م  عا خط18,592 الهاتفية الثابتة من   السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •

 .خط 39,875 وتوسعة الهاتف النقال بنحو،2010عام 
  

   تنمية الموارد البشرية
% 76.3لي إلى رفع معدل االلتحاق اإلجمـا •

للتعليم % 54.0بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
  .الثانوي

والتقني رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
ة التغطية بالخدمات الصحية إلى رفع نسب •

50.% 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%11.4 معدل بمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية عددزيادة  •

  اإلنتاج الزراعي والسمكي دعم وتشجيعصندوق، مع زيادة مشاريع  سنوياً%10.3بمعدل العامة 
 . سنوياً%43.1 معدلب
 مراكز تدريب جديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •

 من النساء  مستفيدة حالة2,000 على تدريب تعمل،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

جتماعية بـمعدل  النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االعاناتين وكذلك اإلالمستفيدعدد زيادة  •
  .على التوالي% 5.2و% 4.7

  مؤشرات التغطية بخدمات البنية التحتية
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  الخدمات األخرى
 . والخدمات االمنيـةاستكمال البنية التحتية ألجهزة العدل والقضاء •
 .النهوض بالمستوى الثقافي والتراث الشعبي واآلثار التاريخية •
 .فاظ عليهاالنهوض بالرسالة الدينية وتعزيز دور المساجد اإلرشادي وتنمية ممتلكات األوقاف والح •
  . تطوير وتحسين البرامج الثقافية والرياضية واالجتماعية للشباب •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

إنشاء السدود الصغيرة والحواجز المائية و استخدام أنظمة الري الحديثة و دعم البحوث الزراعية  •
 .ا بالبرامج اإلرشادية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مزارع نموذجيةوربطه

 .استغالالً أمثللموارد النفطية والغازية استغالل إ •
 . تسهيل منح القروض إلنشاء المشروعات الصغيرة •
حماية المواقع السياحية وتدريب الكوادر في مجال الخدمات السياحية، والترويج للفرص  •

 .ية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجالاالستثمارية السياح
  

   البنية التحتية
تنفيذ مخططات عمرانية وبناء مقالب قمامة  •

 وتجهيز وتشغيل وتسوير الحدائق العامة وبناء
توسيع السنتراالت  .مسالخ وأسواق مركزية

 .في مركز المحافظة ومراكز المديريات
ذات التوسع في شبكات الكهرباء بالريف وبال •

 .المناطق المحرومة
استكمال وتوسيع مشاريع المياه والصرف  •

الصحي في المدن الثانوية والتوسع في 
 .مشاريع مياه الريف

 
  تنمية الموارد البشرية

  . زيادة الحوافز التشجيعية للفتيات بهدف التحاقهن بالتعليم •
 . ستمرار في التعليمبناء المجمعات التربوية وخاصة ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من اال •
استغالل الطاقة االستيعابية القائمة مع التوسع في  •

 . المعاهد الجديدة
رفع عدد الملتحقين بفصول محو األمية وتعليم  •

  . الكبار
التوسع في مجال تقديم خدمات تنظيم األسرة  •

والرعاية الصحية األولية وصحة األم والطفل 
  . والتحصين الموسع

 الصحية المتعثرة وغير تجهيز وتأهيل المرافق •
 .المشغلة

 . تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفقاً للمعايير الموضوعية وبما يحقق  •

  .العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كستغالل وانتهاحماية األطفال من كافة أشكال اال •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

 .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
ير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوف •

  .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  . مراكز ثقافية بالمديرياتبناء والسبئيترميم وتسوير وحماية المواقع األثرية و إنشاء المتحف  •
 . وتوسيع إنشاء مباني أجهزة االمن وتجهيزهامحكمة اإلستئناف مأرب ومحكمة ونيابة حريببناء  •
 .بناء المساجد وتعزيز دورها االرشاديتطوير وتنمية عائدات ممتلكات االوقاف و •
  .استكمال تنفيذ المنشأت الرياضية والشبابية •

مؤشـرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة مأربتإجمالي عام االستثمارا
 التكلفة عدد البرامج والمشروعات البرنامج/ القطاع 

 2,650 3 القطاعات االنتاجية
 11,429 237 قطاع البنية التحتية

 8,135 665 تنمية الموارد البشرية
 5,372 146 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,691 46 الخدمات األخرى
 29,277 1,097 إجمـالي عـام  
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  حمافظة احملويت
  

الحديدة، حجة، عمران، (محافظات تقع محافظة المحويت في القسم الغربي من اليمن وتحيط بها أربع 
وأهم مدنها المحويت العاصمة، شبام، وكوكبان عاصمة الدولة الجعفرية في القرنين الثالث ) صنعاء

  .والرابع الهجري ومدينة الطويلة
  

يقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على اإلنتاج و
الزراعي لعدة محاصيل زراعية خاصة البن الذي 

ة المتوسطة والفواكه االستوائية ينتشر في األودي
في األودية العميقة  إلى جانب التربية الحيوانية 

وتمتلك المحافظة مقومات . والنحل وإنتاج العسل
الجرانيت والرخام (المواد األولية الصناعية 

إلى جانب الصناعات التقليدية الفخارية ) والزجاج
كما تمتلك مقومات سياحية تتمثل بكثرة . والخزفية

المدرجات الزراعية والقُرى المعلقة والحصون 
  . المنيعة

  

 آلف نسمة وينمو 496ويصل عدد سكانها إلى .  مديريات9 وتضم 2كم2,332وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 14.5منها % (24.8وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 2.9السكان فيها بمعدل 

ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي% 1.9منها % (18.8ف الصحي والتغطية بخدمات الصر) ةحكومي
 خط 2.8وبلغ معدل التغطية بخدمة الهاتف ). ةشبكة حكومي%26.1منها% (33.8بخدمات الكهرباء 

ويبلغ معدل االلتحاق في .  نسمة1,000 كم لكـل 0.4 مواطن وكثافة الطرق اإلسفلتية 100لكل 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.2ومعدل األطباء % 74التعليم األساسي 

  

  التحـديـات
على الرغم من المزايا الكامنة والواعدة التي تتمتع بها المحافظة، ما زال النشاط الزراعي التقليدي 

كما تعاني المحافظة من صعوبة التضاريس ومحدودية البنية التحتية . يمثل المورد الرئيسي القتصادها
فيها، مما شكل عائقـاً رئيسياً لجذب االستثمارات الخاصة وتدني مستوى المهارة لدى قوة العمل 

  .الستغالل مزاياها الزراعية والصناعية والسياحية
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
رفع مستوى معيشة السكان اقتصادياً واجتماعيـاً وخدميـاً والنهوض بالنشاط الزراعي والسياحي 

سع في إقامة البنية التحتية واألساسية والمرافق العامة والصناعي المرتبط بالمواد األولية، والتو
  .وتشجيع وجذب االستثمارات الخاصة

  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

وإنتاج % 2والحيواني % 3والمساحة الزراعية % 4زيادة اإلنتاج الزراعي بمعدل نموسنوي  •
تنمية الموارد المائية والتوسع  ورآة الريفية قدرات المالريفية وتنمية وتنفيذ مشروع التنمية العسل

 .في تطوير مناحل العسل
 مع تطوير الصناعات الحرفية التقليدية توفير المناخ المالئم إلقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة •

  .بأنواعها
حي  النشاط السياياالستثمار فاالهتمام بإقامة البنية التحتية السياحية وتشجيع القطاع الخاص على  •

  . والفندقي والصناعي

   اآلثار التاريخية لمحافظة المحويت9-12إطـار 
تم في األونة األخيرة تحقيق اكتشافات أثريـة للموميـات          

.  سنة قبـل المـيالد     2000والمقابر الصخرية تعود إلى     
وتـشتهر  .  مـستغلة  ومازالت هذه االكتشافات الهامة غير    

مدينة المحويت بالفن المعماري التقليدي وبحصن المصنعة       
التاريخي وخزانات المياه القديمة ومدينة شـبام كوكبـان         
التاريخية والتي تعد متحف سـياحي طبيعـي، ومدينـة          
الطويلة ذات الحصون الثالثة التاريخية المطلـة عليهـا،         

سياحياً مطـالً   إضافة إلى منطقة الريادي التي تعد منتزهاً        
  .على وادي الحة وجبال حجـة
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   البنية التحتية
كم ومشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  38استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول •

 42 كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول 75
 .كم133كم وطرق ريفية جديدة بطول 

سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
 .مربعمتر 601,467

بإمدادات المياه من سبة التغطية رفع ن •
  2005عام  % 14.5 منللمياهالشبكة العامة 

في نهاية الخطة وتغطية الشبكة % 19إلى
عام % 1.9العامة للصرف الصحي من 

 .2010عام  % 5.8   إلى 2005
في نهاية % 33.0   إلى  2005عام % 26.1 من الشبكة العامة  من رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

 .2010عام % 28  إلى 2005عام % 8.4ة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من الخط
خط  17,739إلى  2005 خط عام17,472من  الهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  . خط25,341وتوسعة الهاتف النقال بنحو  2010عام 
  

   تنمية الموارد البشرية
إلى رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 96.8
   .في مرحلة التعليم الثانوي% 50.2

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

 .يادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية األساسية العالجية والوقائيةز •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%11.8 معدل ب الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة •

  الزراعي والسمكي اإلنتاج دعم وتشجيعوقزيادة مشاريع صندوسنوياً، % 10.1بمعدل العامة 
 . سنوياً%42.9بمعدل 

 مراكز تدريب 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل ب لتنمية المجتمع واألسر المنتجةقيام البرنامج الوطني •
 من النساء  مستفيدة حالة2,200 على تدريب تعملجديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة، 

 .الفقيرات
 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية بمعدل عاناتوفي اإل ة،المستفيدعدد الحاالت زيادة  •

  .على التوالي% 7.0و% 6.3
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  الخدمات األخرى
 .األمن القضاء وتطوير وتحسين خدمات •
 .والحفاظ على المواقع االثريةاالهتمام بإقامة البنية التحتية الثقافية  •
  . ة والرياضيةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافي •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .النهوض بالرسالة الدينية واالرشادية وحماية ممتلكات االوقاف وتنميتها •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

بيطرية المراكز  والتوسع في ال،مشروع تنمية المجتمع الريفي في المناطق الغربيةتنفيذ  •
لف هكتار من أ 10ري و ،شبكة الري الحديثةتوسيع و زيادة الحواجز المائية والسدودو ،رشاديةواإل

 .مشروع مركز التدريب واألعالم الزراعي ذ وتنفي،للزراعة القابلة األراضي
الثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير االنتاج الزراعي وتشجيع القطاع الخاص إلقامة مزارع لتنمية  •

 .مناحل العسل
 . والتقليدية والحرف اليدوية والمتوسطةجيع الصناعات الغذائية الصغيرةتش •
 . تشجيع الصناعات االستخراجية •
وتشجيع القطاع  وتوفير البنية التحتية لها وكوكبان المحويت الترويج السياحي لمناطق شبام،الطويلة، •

 .ومركز المحافظةبناء قرية سياحية في كوكبان ، وفندقين في الطويلة الخاص لالستثمار في 
  

  البنية التحتية
ة يصحة البيئواللتنمية الحضرية باهتمام إلا •

 .وحماية البيئة
 .إنشاء المسالخ واألسواق المركزية •
المحويت ومجاري مدينة استكمال مشروع مياه  •

المجموعة (المدن الحضرية ورة ووالقرى المجا
 .)الثانية

تنفيذ عدد من مشاريع مياه الريف في المناطق  •
   .لمحرومةا
استكمال التوسع بالشبكة الكهربائية عن طريق  •

 وزيادة كفاءة التشغيل لمحطات ،باجل وعمران
استكمال الربط و ،التوليد القائمة والجديدة

 .الكهربائي من الشبكة الموحدة
  

  تنمية الموارد البشرية
 .اطر األميةفصول محو األمية ورفع مستوى الوعي وبالذات في أوساط النساء بمخسع في التو •
 . نتوفير المبنى المدرسي وخاصة في المناطق النائية وتأهيل المدرسي •
 . تشجيع التحاق البنات في التعليم وإعفاءهن من الرسوم •
التوسع في المعاهد المهنية والفنية وتنويع  •

 .  مساقاتها
تجهيز وتأهيل المرافق الصحية المتعثرة وغير  •

 نظام لوتفعيالمشغلة ورفدها بالكوارد البشرية 
 .المديريات الصحية

التوسع بخدمات الرعاية الصحية األولية وتنظيم  •
األسرة ورعاية األم والطفل والحوامل والتحصين 

 ا وتوسيع برنامج مكافحة المالريعالموس
 .واألمراض المستوطنة
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 . تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التعليم وتقديم الخدمة الصحية •
  .ريبية لكوادر السلطة المحليةتنفيذ برامج تد •
  

  حماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
وحماية أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

 .الشوارع
 نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

 .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
 .بناء مجمعات قضائية متكاملة للمحاكم والنيابة في المديرياتواستكمال دعم وتوسيع خدمات األمن  •
  .ةكز الثقافيا المرتجهيز وتشغيلو يناءآلثار ولإنشاء متحف  •
تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية وإدخال مادة التربية  •

 .البدنيه في المدارس
 . تعزيز التنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وإشراكها في العملية التنموية •
 . إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القائمة •
توسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال و •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .استكمال حصر وتوثيق ممتلكات االوقاف واستثمار عوائدها وإقامة المساجد •

مؤشـرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006 حافظة المحويت على مستوى القطاعات لمتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 20 2 القطاعات االنتاجية
 10,179 92 قطاع البنية التحتية

 13,672 1,160 تنمية الموارد البشرية
 9,482 235 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,746 46 الخدمات األخرى
 36,099 1,535 إجمـالي عـام  
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 السياحة البيئية والعالجية 10-12إطـار 
  بمحافظة ذمـار

   
تعتبر محمية عتمة من أجمل وأكبر مناطق 

سياحة البيئية، وتتسم بمناخ معتدل تغزر فيه ال
األمطار صيفاً، وتكثر فيها الغيول والعيون 
والحيوانات البرية النادرة كالضباع والزواحف 

وتتميز المحافظة بحماماتها الطبيعية . والنسور
مثل حمام علي ومنابع وعيون وادي رماع 
الشهيرة وكذلك الحمامات البخارية في جبل 

  . سبيل شرق مدينة ذمارالسيما وجبل

  حمافظة ذمـــــار
  

صنعاء، ريمة، الحديدة، إب تقـع محافظة ذمار في وسط الهضبة الجبلية وتحيط بها محافظات 
مديرية عنس والحداء وجبال عتمه البيضاء وتمتد عبر قاع جهران وقاع الحقل في أنس وسهول و

ه العيون ا وبتدفق ميام باخضرارهينصابين الشهيروالو
  . اموالغيول فيه

  
ويقوم نشاطها االقتصادي على الزراعة التي يعمل فيها 
غالبية السكان، إلى جانب وجود منشآت صناعية مثل 
المحاجر والمقالع واستخراج العقيق وصناعة الفضة، 
وتمتلك المحافظة مقومات سياحية من حصون وقالع 

ر، عاصمة ويرجع إسم المدينة ذما. ومواقع أثرية تاريخية
  .المحافظة إلى إسم على يهر، ملك سبأ وذي ريدان

  

 مديرية ويتزايدون  12 ألف نسمة يتوزعون في 1,339يسكنها  ،2كم7,586وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 15.3منها % (28.6وتبلغ نسبة التغطية بخدمات المياه المأمونة . سنوياً% 3.1بمعدل نمو 

بينما وصلت نسبة التغطية بخدمات ) ةشبكة حكومي% 4.5منها % (24.4والصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن، 100خط لكل 2.6والتغطية بخدمات الهاتف ) ةشبكة حكومي% 31.9منها % (36.2الكهرباء 

وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم .  نسمة1,000 كم لكل 0.2بينما تنخفض التغطية بشبكة الطرق إلى 
  .نسمة10,000بيب لكل  ط0.6ومعدل األطباء % 65األساسي 

  

  التحـديـات
تعاني محافظة ذمار من تدني مستوى التغطية بالبنية التحتية واألساسية والمرافق العامة إلى جانب 
انخفاض منسوب المياه الجوفية، والتوسع العمراني العشوائي على حساب األراضي الزراعية، 

معدل النمو السكاني، وبروز ظاهرتي أطفال وتدهور محمياتها الطبيعية ومواردها البيئية، وارتفاع 
  .الشوارع والتسول

  
  

   و األهداف والسياساتالغايات
تسعى المحافظة إلى كسر عزلة مديريات ومناطق المحافظة وخاصة المناطق النائية وبما يساهم في 

) يةزراعة، سياحة، صناعة استخراج(تمكينها من استغالل الموارد االقتصادية المتاحة والكامنة 
  .لتحقيق أهدافها التنموية

  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 %3والحيواني % 5والمساحة الزراعية % 7 بمعدل نموسنوي رفع إنتاج المحاصيل الزراعية •
 .وتحسين نوعيتها

 . المناطق الصناعيةلصناعة وإقامةا  لقطاعتحسين البنية التحتية و  مجمع صناعيإنشاء •
 .تحسين المنتج السياحي السياحي وحماية وترميم وصيانة المواقع السياحية والنهوض بالنشاط •
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  مؤشرات البنية التحتية 
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الصحي

   البنية التحتية
 كم 333 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول43استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول  •

 279ل كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطو 238واستكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول 
 .  كم82كم واستكمال مشاريع الطرق الحصوية قيد التنفيذ بطول 

ط وحدات الجوار في المدن الحضرية تخطي •
وتحسين ونظافة المراكز الحضرية وتوفير 
مقالب قمامة وبناء حدائق وتنفيذ مشاريع 

 272,504سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة 
 وسفلتة شوارع جديدة لمساحة مربعمتر

  .مترمربع وتنفيذ مشاريع اإلنارة 24,0000
بإمدادات المياه من الشبكة رفع نسبة التغطية  •

  إلى 2005عام % 15.3 من للمياهالعامة 
في نهاية الخطة وتغطية الشبكة العامة % 20

 إلى 2005عام  % 4.5للصرف الصحي من
  .في نهاية الخطة% 8.4

الكهربائية من الشبكة العامة  رفع نسبة التغطية  •
% 5.7، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 2010عام  % 38.8   إلى2005عام % 31.9من

 .2010عام % 22  إلى 2005عام 
 خط 49,547 إلى2005 عامخط46,871  زيادة  السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة من •

  .خط45,940 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
  

   تنمية الموارد البشرية
% 78.2رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

% 45.8بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
   .للتعليم الثانوي

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . لتركيز على اإلناثبا) األبجدية واألساسية(
رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى  •

 % .95والتحصين إلى % 80
 

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
 مشاريعو، سنوياً% 11.7 بمعدل  الصندوق االجتماعي للتنميةهانفذ التي سيالمشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقادة عدد مشاريع ، مع زي سنوياً%10.3بمعدل مشروع األشغال العامة 
 . سنوياً%42.9بمعدل  الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب جديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من  مستفيدة حالة1,950 على تدريب، تعمل  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

 .راتالنساء الفقي
 عاناتوكذلك من اإل ين من صندوق الحماية االجتماعية ،المستفيدتحقيق معدل نمو سنوي في  عدد  •

  .على التوالي% 10.1و% 9.1النقدية المقدمة منه وبمعدل 
  الخدمات األخرى

 .الموروث الشعبي والتاريخيواالهتمام ب اآلثار تها وصيانها  وترميمالحفاظ على االثار  •

مؤشرات الصحــة العامة
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على ممتلكات األوقاف وتنمية ريع عوائد األصول والحفاظ  الدينية واإلرشادية النهوض بالرسالة •
  .واالستثمارات

 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .استكمال البنية التحتية والمؤسسية الجهزة القضاء والعدل والخدمات األمنية •
  .النهوض بالنشء والشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً •
  

   واإلجـراءاتالسياسات
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

تنفيذ ، والمراكز اإلرشادية والبيطريةقدرات رفع و ،ومخازن التبريد الزراعي قيإنشاء مراكز التسو •
 واستخدام التقنيات الحديثة في الري، مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في مختلف المديريات

تنفيذ األنشطة والمشاريع المرتبطة و اآلبار،م حفر تنظيو اتزانوالخاجز وحالسدود والإنشاء و
 وحدة ، وإنشاءاستمرار تنفيذ الوحدة الحقلية لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، وبالري
  .استدامة الموارد الطبيعيةو البيئي األثرتقييم 

 .محافظةتطوير صناعات حديثة مستفيدة من الميزة النسبية للوتشجيع الصناعات الصغيرة  •
االهتمام بمواقع الجذب السياحي وتخصيص المواقع واألراضي لالسثتمار السياحي وتشجيع القطاع  •

 .الخاص على إقامة المنشآت السياحية
  

   البنية التحتية
ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع  •

متطلبات المحيط البيئي واالقتصادي 
واالجتماعي والمحافظة على اإلصحاح 

  .البييئي
ال وتنفيذ مشروعات المياه والصرف استكم •

الصحي في مدينة ذمار والمدن الحضرية 
  .ودراسة استخدام المياه العادمة

 .تنفيذ مشاريع مياه شرب الريف •
استكمال تنفيذ مشروعات الكهرباء  •

  .لمديريات المحافظة
  . يع سنترال مركز المحافظة وتركيب المحطات الريفيةسإضافة خطوط لتو •
  

  البشريةتنمية الموارد 
 . تحسين وتطوير خدمات تنظيم األسرة والعناية بصحة األم والطفل وحمالت التحصين الموسع •
  . التوسع في بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل القائمة مع التركيز على مدارس اإلناث •
تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال  •

 .الصحي والتعليمي
تقليدية في تطوير برامج ومهارات حرفية و •

 . برامج التدريب األساسي
  .توسيع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية •
 . التوسع في معاهد التدريب المهنية والفنية •
تجهيز وتشغيل المرافق الصحية القائمة وغير  •

 . المشغلة وتعميم نظام المديرية الصحية
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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  تماعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االج
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير  •

  .الموضوعية وبما يحقق العدالة بين الفقراء
ية  من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرآة الريفدعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

 . والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهارات
 حقوقهم، وخاصة حماية أطفال كالحد من عمالة األطفال وحمايتهم من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
  .يل رأي عام مساند لقضاياهمنشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشك •
  

   الخدمات األخرى
 .األثرية و الموروث الشعبي واقامة المكتبات والمتاحفالمواقع واالهتمام بالمراكز الثقافية زيادة  •
 .إقامة مشاريع استثمارية جديدةو استكمال حصر وتوثيق وحماية أراضي وممتلكات األوقاف •
 .مجال خدمات القضاء والعدلفي  المشاريع قيد التنفيذ تنفيذ واستكمال •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .توسيع خدمات االمن واستكمال إنشاء المباني وتوفير التجهيزات •
 .وتحسين البرامج الرياضيةاستكمال وتطوير البنية التحتية للمنشات الرياضية  •

مؤشرات الموارد الماليــــة  
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 (مليون ريال)2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة ذمـارتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 4,695 4 القطاعات االنتاجية
 35,891 363 قطاع البنية التحتية

 34,471 2,920 د البشريةتنمية الموار
 23,432 447 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,259 51 الخدمات األخرى
 100,748 3,785 إجمـالي عـام  
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  محافظة إببة ي السياحة الجبل11-12 إطـار
الت السياحة الدولية أن اتؤكد الدراسات وشهادات وك
ظة إب تتميز بخصائص جبال أريان والعدين في محاف

فريدة في مجال السياحة الجبلية الصالحة لرياضة 
 بوجود ،التسلق وإلقامة المخيمات للطيران الشراعي

يةً في الجمال مثل آمناظر وتشكيالت طبيعية تعد 
المدرجات الزراعية وسفوح الجبال الواسعة وانتشار 

السياحة ، للتكامل بذلك القرى والحصون التاريخية
  . مع المواقع التاريخية واألثريةالجبلية

  حمافظة إب
  

الحديدة، ذمار، هي تتوسط محافظة إب المحافظات الجنوبية الغربية وتحيط بها خمس محافظات 
مدينة إب عاصمة المحافظة على ربوة خضراء في السفح الغربي لجبل وتقع . تعز والبيضاء، الضالع

  . بعدان
  

عدة حيث تتمتع باألراضي الخصبة واألودية ) زراعية وسياحية(وتمتلك المحافظة مقومات اقتصادية 
وتتميز ) كوادي الدور ووادي شيعان ووادي بنأ(

باألمطار الكثيفة والعيون والغيول المتدفقة معظم 
تنتج العديد من المحاصيل الزراعية السنة، و

كالحبوب والبن وقصب السكر والخضار والفواكه 
العديد من المواقع كما تمتلك . واألعالف والعسل

السياحية التي تعكس التنوع الطبيعي باإلضافة إلى 
التراث الثقافي والمناطق التاريخية واألثرية كمنطقة 

  .ظفار وجبلة
  

الثالث بعد أمانة العاصمة وتعز في عدد المنشآت العاملة فيها وتأتي محافظة إب في المركز 
وتبلغ . 2004من إجمالي عام المنشآت بحسب التعداد العام للمنشآت عام % 9.6باستحواذها على 
،  مديرية20على  ألف نسمة، يتوزعون 2,137عدد سكانها كما يبلغ  .2كم5,344مساحة المحافظة 

  .سنوياً% 2.5بمعدل ويتزايدون 
  

وبالصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 15.4منها % (38.8وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة 
في ) ةشبكة حكومي% 40.8منها % (47.5والتغطية بالكهرباء ) ةشبكة حكومي% 5.3منها % (37.1

 %63وبلغ معدل االلتحاق في التعليم األساسي .  مواطن100خط لكل 2.9حين تصل التغطية الهاتفية 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.9دل األطباء ومع

  
  التحديـات

في عدم استغالل المقومات الزراعية والسياحية نتيجة محدودية التحديات التي تواجه المحافظة تتمثل 
البنية التحتية واألساسية وتأثير ذلك سلبـاً على جذب االستثمارات الخاصة لتنمية وتطوير هذين 

  . تدني أعداد العمالة الفنية والمهنية عالوة على،القطاعين الهامين
  

   واألهداف والسياساتالغايات
رفع مستوى معيشة السكان والحد من الفقـر بتوفير البنية التحتية الجاذبة لالستثمار الخاص والتركيز 

  .على القطاعين الزراعي والسياحي وتأهيل العمالة الفنية والتقنية الالزمة لهما
  

  األهــداف
   والواعدةإلنتاجيـةا القطاعات 

توفير ووتحسين نوعيته % 2والحيواني % 5سنوي   بمعدل نمولنباتي ا الزراعياإلنتاجزيادة  •
 شتالت ذات مواصفات عالية وإمداد المزارع بها إلنتاج أفضل وإنتاج الزراعي اإلنتاجمستلزمات 
 .النوعيات

 والحفاظ على جمـالياإلرفع مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي  •
 .  والتقليديةالصناعات الحرفية

   . واالهتمام بمواقع النشاط السياحيتأهيل مناطق التنمية السياحيةوتنمية المنتج السياحي  •
  

   البنية التحتية
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 وتنفيذ  كم89 بطول  كم، والطرق الريفية قيد التنفيذ113الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول استكمال  •
 كم وطرق حصوية 373بطول   كم وطرق ريفية جديدة30بطول  ديدةطرق ثانوية ج

 .  كم121بطول
مشاريع السفلتة  ألف متر مربع وتنفيذ 892استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

إلنارة الشوارع بطول   والكشافات من األعمدة3,352عدد ، وتركيب 2 ألف م126 لمساحة الجديدة
 . متر 110,560

نهاية % 20  إلى2005عام % 15.4 من للمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة فع نسبة التغطية ر •
  .نهاية الخطة % 9.2   إلى 2005عام  % 5.3الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 

الكهربائية من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •
عام  % 47.7  إلى 2005عام % 40.8من 

 ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من ،2010
 .2010عام % 19  إلى 2005عام % 14.9

% 26.81خفض نسبة الفاقد الكهربائي من  •
 .%17.81إلى 

الهاتفية  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
إلى   2005 خط عام 86,443من الثابتة 

 وتوسعة الهاتف 2010خط عام  151,642
دد المكاتب رفع ع خط و61,292النقال بنحو 

  . البريدالبريدية وصناديق
  

   تنمية الموارد البشرية
% 76.4 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

في % 50.8بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
   .مرحلة التعليم الثانوي

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .هورفع كفاءت
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

 . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
 . الوقائية تطوير وتحسين الخدمات الصحية العالجية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
وع مشر مشاريع عددو،  سنوياً%11.7 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوق، مع زيادة عدد مشاريع سنوياً% 10.2بمعدل  األشغال العامة
 . سنوياً%39.2معدل  بالزراعي والسمكي

 لتنمية المجتمع واألسر  مراكز تدريب جديدة من قبل البرنامج الوطني6 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 . النساء الفقيرات من مستفيدة حالة3,050 على تدريب تعمل والتي سالمنتجة

 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية عاناتاإلوة المستفيد الحاالت عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي% 11.7و% 10.3 االجتماعية بمعدل

  

  الخدمات األخرى
 .االهتمام بالوعظ واإلرشاد وتأهيل وتدريب خطباء المساجد •
 .ا واستثمار عوائدهاألوقافالحفاظ على ممتلكات  •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •

البنية التحتية 
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  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .االهتمام بالنشاط الثقافي والحفاظ على المواقع األثرية وحفظ التراث •
 .يـةاألمناستكمال بناء مجمعات القضائية والعدل واألجهزة  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةلقطاعات ا
 .التوسع في المساحات الزراعية باستخدام األساليب الحديثة في الري وإقامة المنشآت المائية •
   .تحسين وتطوير إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية والنقدية •
  .الزراعيةتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال الزراعة وتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات  •
 .ت الصناعية والتجارية والمهنية والحرفية على مستوى كل وحدة إداريةآ للمنششاملمسح إجراء  •
 .التوسع في إقامة المنشآت الصناعية الخاصة وتطوير الصناعات القائمة •
 . تحسين جودة المنتجات الحرفية والتقليدية •
 .ياحي السنوي للمحافظـة المهرجان السومواصلة عقدمواقع الجذب السياحي االهتمام ب •
  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال السياحة والفندقة •
  

   البنية التحتية
 .تنفيذ الطرق ذات األولوية في مراكز المديريات وتلك التي تخدم المناطق المحرومة •
 . المياه والصرف الصحي في مدينة إب والمدن الحضرية الثانويةمشاريعاستكمال وتنفيذ  •
ة عدد المحطات لرفع الكفاءة للهاتف زياد •

 .الثابت ويمن موبايل
إعداد المخططات الحضرية وإزالة األبنية  •

المخالفة وتقديم خدمات اإلنارة وشق 
ورصف الشوارع في مدن المحافظة 

 .واالهتمام بالحدائق والمنتزهات
توسعة شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل  •

لية في المدن الحضرية االشبكة الح
 .سع في كهرباء الريفوالتو

  

  تنمية الموارد البشرية
في مختلف المجاالت ) أجهزة تنفيذية ومجالس محلية(تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية  •

األساسية للرفع من قدراتهم العلمية 
  .والعملية

توفير وتحسين خدمات رعاية األم والطفل  •
وخدمات تنظيم األسرة ورفع معدالت 

 .موسعالتحصين ال
بناء المجمعات التربوية وفصل المدارس  •

 . القائمة منها المشتركة وتجهيز
تطوير آلية تسويق المنتجات من مراكز  •

التدريب األساسي والنسوي لجعلها مراكز 
 . ذات عائد اقتصادي

تنويع مجاالت التعليم والتدريب الفني  •
    .ياإلنتاجوالتقني ليشمل الحرف التقليدية ذات الطابع 

  .  المدرة للدخلاألنشطةط برامج محو األمية بالتدريب على المهارات الحياتية و رب •
 .ةتكثيف التأهيل والتدريب للعاملين بالصحوزيادة الكادر الصحي المتخصص  •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضوعية وبما ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير المو •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

ة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر، مع ربط هذه القروض بالتدريب أوالمر
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كالستغالل وانتهاحماية األطفال من كافة أشكال ا •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
  .لقضاياهم

  

   الخدمات األخرى
المكتبات وية المراكز الثقافب  واالهتمامتنمية المحميات الطبيعية وترميم الحصون والقالع األثرية •

 بعاصمة المحافظة
 قيد  واستكمال مشاريع مباني العدل والقضاءالخطباء ثقافياً وعلمياً وفقهياًمكتبة عامة وتأهيل إنشاء  •

 . بالمحافظة المجمع القضائيوإنشاءفي المديريات التنفيذ 
  .نشر الوعي في أوساط الشباب بأهمية الجوانب السكانية •
 .  الرياضية والشبابيةاألنشطةلتدريبية لتطوير الكوادر العاملة في مختلف إقامة البرامج التأهيلية وا •
 . استكمال وصيانة المنشآت الرياضية القائمة •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .ية وتجهيزها بالكوادر والتجهيـزاتاألمنشآت لألجهزة التوسع في إقامة المن •

مؤشـرات الموارد الماليــــة 
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة إبتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 298 2  القطاعات اإلنتاجيـة
 30,603 395 قطاع البنية التحتية

 52,442 5,544 تنمية الموارد البشرية
 32,218 850 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,961 68 الخدمات األخرى
 118,522 6,859 إجمـالي عـام  
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  مقومات فرص االستثمار السياحي 12-12إطـار 
محافظة الجوف على العديد من الشواهد والمعالم والمدن        تحتوي  
 من أهمها مدينـة معـين       ،ية والتاريخية للحضارة المعينية   األثر

 ومدينة بـراقش    ،عاليةال ها وأسوار هاأبراجبمعابدها و التاريخية  
 ها وسـور  )ومعبد بنـات عـاد    ،  معبد عشترا (األثرية  ها  معابدب

 ومدينـة   ، العاصمة الدينية للدولة المعينية    )يثل(ومدينة  ،  الكبير
  .معينية القديمةعاصمة الدولة ال) قرناو( السوداء

 دروب الصبي   ،االحقاف: األخرىومن المدن والمواقع األثرية     
كما . المراشيو برط العنان  ،ة المطم ، خربة اللسان  ،عب الكافر ِش

تزخر المحافظة بالمساجد التاريخية القديمة ومن اهمها مـسجد         
 .يحي بن حمزة وجامع معين ومسجد حاجية وبراقش

  حمافظة اجلـــوف
  
  وتحيط بها خمس محافظات صعده، عمران،،تمثل محافظة الجوف السهول الشمالية الشرقية لليمن

  . حضرموت وتتصل بالمملكة العربية السعودية من الشمالوصنعاء، مأرب 
  

 ،ديان مذابو خاصة في ، الزراعية الواسعة والخصبة غير المستغلةهاأراضيبلمحافظة ار وتشته
وتتوفر فيها مياه .  الجوف وخب،العولة

 وهي بذلك .األمطار والسيول والمياه الجوفية
يمن من الحبوب قادرة على توفير احتياجات ال

والخضار والفواكه والمحاصيل النقدية القابلة 
تمتلك و. للتصدير كالسمسم والثروة الحيوانية

مقومات النشاط السياحي حيث المحافظة كذلك 
- 400(تمثل الجوف مركز الحضارة المعينية 

وبها العديد من المدن األثرية ) م.ق100
والتاريخية كبراقش ومعين الغنية بالتراث 

  . عماريالم
  

ضمن  مديرية 12يتوزعون على  آلف نسمة 451 يقطنها ،2كم39,503وتبلغ مساحة المحافظة 
وتبلغ . سنوياً% 2.6وينمو سكانها بمعدل .  الحزمتجمعات سكانية متناثرة حول العاصمة اإلدارية

لتغطية كما تبلغ نسبة ا) ةشبكة حكومي% 0.6منها % (12.2نسبة التغطية بخدمات المياه المأمونة 
% 12.8ونسبة التغطية بخدمات الكهرباء إلى ) ةشبكة حكومي% 0.3منها % (7.1بالصرف الصحي 

وتتدنى التغطية بالطرق .  مواطن100 خط لكل 0.3والتغطية الهاتفية ) ةشبكة حكومي% 7.3منها (
د معدل  ولم يز%64 نسمة وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي 1000 كم لكل 0.2اإلسفلتية إلى 
  . نسمة10.000 طبيب لكل 0.6األطباء عن 

  

  التحديـات
 إلى البني التحتية، ومن دتعاني المحافظة من عزلة ومن ضعف في الخدمات العامة وإفتقار شدي

مشاكل الثأر ومن تدني قدراتها البشرية تحدياً جوهرياً لجاذبية االستثمار في المحافظة مما يعيق 
  .يرها اقتصادياً واجتماعياًانطالقاتها التنموية، وتطو

  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
ية المناسبة التي تمكنها من األمنتتمثل الغاية األساسية للمحافظة في توفير الظروف االجتماعية و

استغالل مواردها االقتصادية المتاحة والكامنة االستغالل األمثل، األمر الذي يساهم في الدفع بعجلة 
  .القتصادي واالجتماعي في المحافظة والتخفيف من الفقر فيهاالنمو والتطور ا

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

وترشيد % 5 والحيواني% 5والمساحة الزراعية % 8سنوي  ي بمعدل نمو الزراعي النباتاإلنتاجزيادة  •
 .  على األراضي الزراعية من االنجرافاستخدام المياه في الري والحفاظ

 وتطويـر النشاط السياحي واالهتمام بالمناطق السياحية وتأهيل مواقع الجذب السياحي ورفع تنمية •
  .مساهمته في الناتج المحلي
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   البنية التحتية
، 2010عام % 14.2  إلى 2005عام % 7.3الكهربائية من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •

 .2010في نهاية الخطة % 21  إلى 2005عام % 4.5ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 
 .  كم44التنفيذ و تنفيذ طرق ريفية جديدة بطول استكمال الطرق اإلسفلتية قيد  •
  . ألف متر مربع159لمساحة  شوارع مدينة الحزم استكمال سفلتة بعض  •
بإمدادات المياه من الشبكة رفع نسبة التغطية  •

% 5  إلى2005عام % 0.6 من للمياهالعامة 
 الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف نهاية

% 4.2  إلى 2005عام % 0.3الصحي من 
  .نهاية الخطة

الهاتفية  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
 2005  خط عام9,788منالثابتة 

 وتوسعة الهاتف 2010خط عام 13,884إلى
و فتـح مكاتب  خط 26,577النقال بنحو 

  . بريد في مراكز المديريات
  

  
 

   موارد البشريةتنمية ال
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.1
 .للتعليم الثانوي% 39.7

 رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
 والتدريب المهني واالرتقاء والتقني

   .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز على )  واألساسيةاألبجدية(األمية 
  . اإلناث

رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى  •
50.% 

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال العامة  مشاريعو  سنوياً،%11.2 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية  مشاريعزيادة •

بمعدل   الزراعي والسمكياإلنتاج جيع دعم وتشصندوقزيادة مشاريع مع سنوياً، % 10.3بمعدل 
 . سنويا43.1%ً

 لتنمية المجتمع  وحدة تدريب متنقلة بمديرية الحزم من قبل البرنامج الوطنيإنشاء وتجهيز وتشغيل •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة2,000 تدريب لواألسر المنتجة

الجتماعي، وكذلك اإلعانات  صندوق الضمان اعاناتين من إالمستفيد عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي % 9.5و% 8.6المقدمة منه بمعدل 

  

  الخدمات األخرى
 . والقضاءاألمنتطوير وتحسين وتوسيع خدمات  •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .جتماعياًاالنهوض بالشباب ثقافياً ورياضياً و •

  مؤشـرات الصحـة العامة   
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  السياسات واإلجـراءات
  ة والواعداإلنتاجيـة القطاعات 

نجو والزيتون وتربية النحل وإدخال زراعة ا النخيل والمللتوسع في زراعةتوجيه المزارعين  •
وتحسين خدمات ، تطوير وسائل التسويق الزراعيو ، القطن وفول الصويامثلأصناف جديدة 

  . ، مع االهتمام باإلرشاد الموجه للمرأة الريفيةفي المديرياتوالخدمات البيطرية اإلرشاد الزراعي 
  . في إنشاء السدود والحواجز وترميم القائم منهاعالحديثة والتوسإدخال وسائل ونظم الري  •
 .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية •
توفير البنية التحتية للنشاط السياحي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص على أقامة المنشات  •

  .السياحية والفندقية
  

   البنية التحتية
التنفيذ وتنفيذ استكمال الطرق اإلسفلتية قيد  •

المدينة  بعض شوارع طرق جديدة وإنارة
 .للحوملخ ا مسوإنشاء

تنفيذ مشاريع مياه لعواصم المديريات  •
 التوسع بالتغطية الهاتفية في ةوزياد

  .المديريات
صيانة الشبكة الكهربائية القائمة  •

كهربائية توفير مولدات وتوسيعهـا، و
 .للمديريات المحرومة

  

   تنمية الموارد البشرية
بناء الصفوف اإلضافية والمدارس الجديدة وتجهيزها وتوظيف مدرسات وتحسين مستوى اإلدارة  •

 . المدرسية
  .تبني نظام المجمعات التعليمية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار بالتعليم •
 . لزراعي والتوسع في إنشاء المعاهد الجديدةاستكمال بناء وتجهيز المعهد ا •
توسيع خدمات محو األمية إلى مناطق تركز  •

  . األميين من كبار السن والشباب
إقامة مراكز ووحدات صحية جديدة وتجهيز  •

وتشغيل المتعثر وغير المشغل وتدريب الكوادر 
الصحية وتشجيعها على العمل في المناطق 

 .الريفية
الصحية األولية وخدمات زيادة خدمات الرعاية  •

تنظيم األسرة ورعاية األم والطفل والتحصين 
 .الموسع

  .  تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي 
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية تحقيق  •

 .الة بين الفقراءوبما يحقق العد
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
الزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية ال •

 . والكوادرمن المباني واألجهزة والتجهيزات
 . واستكمال إنشاء مجمعات قضائية للمحاكم والنيابةاألمندعم وتوسيع خدمات  •
 .إقامة المنشات الشبابية والرياضية •
 

مؤشرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الجوفتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 0 0 القطاعات اإلنتاجيـة
 6,809 155 قطاع البنية التحتية

 6,497 626  تنمية الموارد البشرية
 8,767 276 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,360 56 ات األخرىالخدم
 24,433 1,113 إجمـالي عـام  
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  محافظة شبوةأهم المقومات االستثمارية في    13-12 إطـار
أراضي زراعية واسعة وخصبة قابلة لالستصالح في مديريات  .1

بشبكة من ، والتي ترتبط  حطيب وميفعة، مرخة،بيحان، نصاب
  .طرق اإلسفلتية لتسهيل تصدير الفائض إلى المحافظات المجاورةال

الثروة السمكية واألحياء  غني ب،كم230شريط ساحلي بطول  .2
 .البحرية

أعمال واسعة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي المسال من قبل  .3
 .لصناعات البتروكيمائيةلشكل قاعدة تالعديد من الشركات العالمية 

   . موقع أثري300 من تم اكتشاف أكثر .4

  حمافظة شبوة
  

 مأرب،  هي وتحيط بها أربع محافظات،تقع محافظة شبوة في االمتداد األوسط الجنوب الشرقي لليمن
على محافظة بموقعها الاشتهرت وقد . أهم مدنها عتق العاصمةمن و .البيضاء، أبين وحضرموت
طوط قوافل طريق التجارة القديم وخ

الحرير واللبان والبخور التي تمتد من 
ميناء قنا مروراً بنجران حتى غزة على 

ثار آوكذا احتوائها على . البحر المتوسط
) شبوة(الحضارات القديمة أهمها 

عاصمة مملكة حضرموت القديمة 
   .عاصمة مملكة قتبان) تمنع(و

    
كما يعد القطاع النفطي . ية وتربية وإنتاج العسلبالزراعة والثروة الحيوانية والسمكالمحافظة تشتهر و

  ). صناعة البتروكيماويات(أحد المقومات األساسية ويشكل قاعدة لالستثمارات الصناعية الثقيلة 
  

% 2.5بمعدل يتزايدون  ألف نسمة 467 يقطنها مديرية17 تشمل 2كم38,993وتبلغ مساحة المحافظة 
وبلغت ) ةشبكة حكومي% 4.6منها % (52.7مياه المأمونة وبلغت نسبة التغطية بخدمات ال. سنوياً

والتغطية بخدمات ) ةشبكة حكومي% 2.9منها % (32.9نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي 
 خط لكل 3.5ووصلت التغطية بخدمة الهاتف إلى ). ةشبكة حكومي% 47.1منها % (61.3الكهرباء 

وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم .  نسمة1,000 كم لكل1.3 مواطن والتغطية بكثافة الطرق إلى 100
  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.9ومعدل األطباء % 64.2األساسي 

  
  التحديـات

تعاني محافظة شبوة من ضعف البنية التحتية والخدمات األساسية، وتدني مستوى الموارد البشرية، 
عات القبلية، والتي عكست آثارها باإلضافة إلى العوامل االجتماعية المتمثلة بصورة أساسية في الصرا

  .من قبل القطاع الخاص واألهلي السلبية على النشاط االقتصادي وحدت من عمليات االستثمار
 
 

   واألهداف والسياساتالغايات
االستغالل األمثل لمزايا المحافظة االقتصادية المتمثلة في قطاعات الزراعة والسياحة واألسماك 

حتية الالزمة وتهيئة الظروف المناسبة لجذب القطاع الخاص لالستثمار فيها والنفط وتوفير البنية الت
  .وتطوير الصناعات المتقدمة

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

 من خالل زيادة% 5والمساحة الزراعية % 8بمعدل نمو سنوي   الزراعياإلنتاجكمية زيادة  •
 %.4انية بمتوسط سنوي زيادة عدد الثروة الحيووالمساحة المزروعة 

 2010عام ألف طن  17.7  إلى 2005عام ألف طن  14.3  منإنتاج الصيد السمكي التقليديزيادة  •
 .تنمية التجمعات السكانية الساحليةو
توفير والصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية والتوسع في ها يتتنمية الصناعات وزيادة إنتاج •

 .جديدة فرص عمل يرلها من اجل توف الميسر اإلقراض
   .المحافظةواالستفادة من المقومات السياحية في  السياحي تنمية النشاط •
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  البنية التحتية
نهاية % 9  إلى2005عام % 4.6 من للمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

 .اية الخطةنه% 6.8  إلى 2005عام % 2.9الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 
 من الشبكة رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

 إلى 2005عام % 47.1العامة من 
نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية % 54.0

 2005عام % 23.9لكهرباء الريف من 
 .2010في نهاية الخطة % 25إلى 

استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ  •
ذ كم والطرق الثانوية قيد التنفي 23بطول 
 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة 6بطول 
 كم و طرق ثانوية جديدة بطول 281بطول 

رفع مستوى التنمية الحضرية  كم و94
 .وصحة البيئة

 خط 37,261إلى 2005 عام خط35,085 الهاتفية الثابتة من   السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •
  .كاتب للبريدم10بناء وخط  42,387 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 

  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.8
  .في مرحلة التعليم الثانوي% 33.9

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
ية بمراكز محو األمية رفع القدرة االستيعاب •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
 رفع نسبة التغطية بخدمات الرعاية  •

 . الصحية األولية
  
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
 دعم صندوقمشاريع  سنوياً، و%74.5 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية  مشاريعزيادة عدد •

مشروع األشغال  مشاريع  عدد، وزيادة سنوياً%42.9 معدل بلزراعي والسمكي ااإلنتاج وتشجيع
 .سنوياً% 9.9بمعدل العامة 

 مراكز تدريب 3 إنشاء وتجهيز وتشغيلب لتنمية المجتمع واألسر المنتجة  قيام البرنامج الوطني •
 .لفقيرات من النساء ا مستفيدة حالة1,050 تدريبجديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة تساهم في 

 صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك اإلعانات المقدمة له بـ عاناتين من إالمستفيد عددزيادة  •
  .على التوالي في المتوسط سنويا% 7.1و% 6.4

  

  الخدمات األخرى
  .المحافظةفي  الثقافي تنمية النشاط •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 . والحفاظ عليهـااألوقافمتلكات النهوض بالرسالة الدينية وحصر م •

قطاع البنية التحتية
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 .التوسع في البنية التحتية ألجهزة العدل والقضاء في مختلف المديريات •
 .تطوير برامج رعاية الشباب والنشئ اجتماعياً وثقافياً ورياضياً •
  .يـةاألمنت  البنية التحتية والمؤسسية للخدمااستكمال •

  

  السياسات واإلجـراءات
  عدة والوااإلنتاجيـةالقطاعات 

تنفيذ مشاريع تطوير األودية الوسطى والغربية وإجراء دراسة لمشروع تنمية ريفية متكاملة  •
مشروع تحسين  وتنفيذ مراكز إرشادية وبيطرية وبناء سدود وحواجز مائية، ووالمنطقة الساحلية

 .وتطوير تربية نحل العسل
  وساحاتثلج للنعامصمة توفير قروض للصيادين لشراء قوارب صيد وتشجيع القطاع الخاص إلقا •

 الخدمات التمويلية  السمكي وتوفيراإلنتاجواالستثمار في مجال حفظ األسماك لزن ا ومخ،حراج
 . السمكيبناء المعهد  و الميسرة للصيادينوالقروض

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الصناعي من خالل الترويج إلستغالل المواد الخام  •
 .المتوفرة محلياً

استغالل المواد الخام المحلية في  وجراء الدراسات لقيام صناعات بترو كيماوية في منطقة بلحافإ •
 .صناعة الزجاج و األسمنت و منتجات السيراميك و الجير و الجبس و الملح

  .االهتمام بمواقع الجذب السياحي وتشجيع االستثمارات الخاصة إلقامة المنشات السياحية والفندقية •
  

  لتحتيةالبنية ا
 . والصرف الصحي في عاصمة المحافظة والمدن الحضريةمياه المشاريع وتنفيذ استكمال  •
بربط المحافظة  الكهربائية تعزيز الطاقة •

تعزيز قدرة التوليد ومأرب في بمصدر الطاقة 
في محطة عتق المركزية و استكمال ربط 

  .المديريات
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

كمال أعمال إنارة الشوارع وبنا المسالخ واست
واألسواق وشق وصيانة الطرق الحصوية 
والترابية وإعداد المخططات للمدن الرئيسية 

 .والثانوية
 .توسيع نطاق الخدمات الهاتفية والبريدية إلى جميع المديريات والمناطق الريفية •
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  تنمية الموارد البشرية

 . وتعليم الكبارالتوسع في إنشاء مراكز محو األمية •
 .  تأمين الحوافز للفتيات لزيادة التحاقهن بالتعليم وتعيين خريجات معاهد المعلمين في مدارس البنات •
الصفوف الجديدة وخاصة في الريف وبناء المجمعات التربوية للتجمعات بناء توسيع المدارس و •

 . السكانية البدوية
 . إنشاء معاهد مهنية وفنية وتأمين التجهيزات •
تجهيز وتشغيل المراكز والوحدات  •

الصحية المتعثرة وغير المشغلة وإمدادها 
  .باإلمكانات المادية والبشرية

تحسين الخدمات العالجية والوقائية  •
ومكافحة األمراض المعدية والمستوطنة 

 .وتعزيز نظام الترصد الوبائي
نشر وتقديم خدمات األمومة والطفولة  •

لمراكز في ا% 95وزيادة التحصين إلى 
 .الصحية وخاصة في الريف

تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة  •
  . المحلية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
ع الصغيرة من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر التوسع في مشاريع وبرامج المشاري •

المنتجة والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض 
 . بالتدريب واكتساب المهارات

أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
  .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
تسوير المواقع األثرية وتأثيث  واالهتمام بالموروث الشعبي من خالل عقد أنشطة وفعاليات ثقافية •

 .بناء مراكز ثقافية في المديريات و خط القوافلإحياءالمتاحف وأجراء المسح األثري و
  .استكمال وتنفيذ مباني العدل والقضاء •
 .األوقاف وتوثيق ممتلكات اإلرشادي رسالة المساجد وتعزيز دورها إحياء •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .تمن المباني واألجهزة والتجهيزا
 . الرياضية والشبابية واستكمال المنشات الرياضيةاألنشطةدعم  •
  .ية ورفدها بالكادر والتجهيزاتاألمن المباني وإنشاء األمندعم وتوسيع خدمات  •
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مؤشرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  وةـ على مستوى القطاعات لمحافظة شبتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج   البرنامج/القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 14,772 247 قطاع البنية التحتية
 11,865 1,039 تنمية الموارد البشرية

 10,826 270 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 2,683 54 الخدمات األخرى

 40,146 1,610 إجمـالي عـام  
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  حمافظة حلـج
  

تطل على المدخل الجنوبي للبحر األحمر وخليج و ،الجنوبي الغربي لليمنتقع محافظة لحج في الركن 
  .  وأهم مدنها الحوطة العاصمة.تعزو وتحيط بها خمس محافظات عدن، أبين، البيضاء، الضالع ،عدن

  

وتتمتع المحافظة بنشاط اقتصادي قائم على الزراعة حيث األراضي الخصبة والمياه الوفيرة مما 
 المحاصيل المتنوعة ساعدها في إنتاج

كالحبوب والفواكه والخضروات إلى جانب 
 ، النباتات العطرية كالفل والياسمين والورد

شريط ساحلي وإلى جانب النشاط السمكي 
. بحريةال اإلحياءغني بالثروة السمكية و

مقومات النشاط السياحي المحافظة وتمتلك 
حيث تتوفر فيها الحمامات الكبريتية وعذوبة 

الجارية وحدائق الحسيني المليئة المياه 
كما تشتهر بصناعة . بالنباتات العطرية

  . الحلوى والفنون الجميلة
  

  مديرية15 على ونتوزعي آلف نسمة 727عدد سكانها ويبلغ . 2 كم12,697وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 24.4منها % (38.6 ووصلت نسبة التغطية بالمياه المأمونة .سنوياً% 2.7بمعدل ويتزايدون 

% 45.9وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 3.4منها % (34.1وخدمات الصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن 100 خط لكل 2.9وقد وصلت التغطية بخدمة الهاتف إلى ). ةشبكة حكومي% 32.5منها (

  . نسمة10,000 طبيب لكل 3.4ومعدل األطباء % 62فيما بلغ معدل االلتحاق للتعليم األساسي 
  
  تحديـاتال

عمالة فنية غير متوفرة مما حد من وتواجه المحافظة صعوبات تتمثل في بنية تحتية متدنية، 
موقعهـا القريب من المنطقة من االستغالل األمثل لمزايا المحافظة المتمثلة في الزراعة واألسماك و

  .الحرة بعدن
  

   واألهداف والسياساتالغايات
يل العمالة فيها وتوفير المناخ الجاذب للقطاع الخاص لالستثمار النهوض بمستوى البنية التحتية وتأه

  .في النشاط الزراعي والسمكي والصناعي باالستفادة من موقعها كونهـا تمثل امتداداً لمحافظة عـدن
  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

الحفاظ الهكتار و يةتاجإنو% 5والمساحة الزراعية % 6سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجزيادة  •
 .على المياه الجوفيـة

 2010 ألف طن عام 27.6  إلى 2005عام ألف طن  7.3  منإنتاج الصيد السمكي التقليديرفع  •
 .وزيادة الصادرات السمكية

 .توفير البنية التحتية الالزمة إلقامة المنطقة الصناعية •
  .ستثمارات الخاصةاالهتمام بالبنية التحتية والمؤسسية السياحية وتشجيع اال •
  

   لحج االستثمارات الصناعية في محافظة14-12إطـار 
  مصنع أسمنت المالح

اجيـة  ينفذ المشروع من قبل القطاع الخاص المحلـي وبطاقـة إنت          
 مليون طن سنوياً ومن المتوقع بدء اإلنتاج الفعلـي          1,100قدرها  

  .2007عام 
 الحديد والصلب

 جديد إلنتاج الحديد والـصلب      نعيجري العمل حالياً في إنشاء مص     
بطاقة إنتاجية تبلغ ستة مليون طن في العام ويتوقع انجازه وبـدء            

  .2006 عام هإنتاج
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  البنية التحتية
 كم 61 كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول190استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

 .  كم199و طرق ريفية بطول 
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

 .مترمربع ألف 72.6 لمساحة
ة الهاتفي  السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •

 2005  عام خط28,801 الثابتة من 
 وتوسعة الهاتف 2010عام خط 30,413إلى

 .خط23,072النقال بنحو 
بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •

  2005عام % 24.4 من للمياهالشبكة العامة 
وتغطية الشبكة العامة للصرف % 29إلى 

 7.3   إلى2005عام % 3.4الصحي من 
  .في نهاية الخطة% 

في نهاية % 39.4   إلى 2005عام % 32.5 من الشبكة العامة  من سبة التغطية الكهربائية رفع ن •
في نهاية % 37  إلى 2005سنة األساس % 34.6الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

 . 2010الخطة 
  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

ساسي وإلى بمرحلة التعليم األ% 74.8
   .في مرحلة التعليم الثانوي% 60.3

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
عالجية تحسين مستوي الخدمات الصحية ال •

  . والوقائية
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريع، و سنوياً%73.4 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 الزراعي اإلنتاج مشاريع صندوق دعم وتشجيعمن  عدد وتنفيذسنوياً، % 10.2بمعدل العامة 
 .يال مليون ر543.2 بتكلفة والسمكي

 مراكز تدريب جديدة إضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 6 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من النساء  مستفيدة حالة2,970 تدريبفي  ساهمت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

 .الفقيرات
 النقدية المقدمة عاناتين من صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك في اإلالمستفيد عددتحقيق نمو في  •

  .على التوالي% 8.6و% 7.8منه وبمعدل 
  

  الخدمات األخرى
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •
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 .فية وحماية اآلثار والموروث الشعبي والمواقع التاريخيةاالهتمام بالبنية التحتية والمؤسسية الثقا •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

القيـام ببناء بمعالجة االنجـراف  والحفاظ على األراضي الزراعيةإرشادية وووحدات كز امر بناء •
 .بناء جـدران ساندة ودفاعات الجابيون

عمـل دراسة  وتعـزيز مصـادر المياه مائية وقنوات ري وحفر آبار وإقامة سدود وحواجز •
 .تقليل الفاقـد ل الشبكةتأهيلإعادة  وجيوفيزيائية للبحث عن مصادر جديدة

 وتوفير الزراعة وإنتاج وتسويق وتصدير األسماكتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال  •
 .عوامل الجذب

الصناعية القائمة على استغالل المواد األولية تشجيع االستثمارات الخاصة في إقامة المنشآت  •
 . محلياةالمتوفر

  .الفندقهو  السياحةتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال •
  

  البنية التحتية
توصيل خطوط الطرق إلى عموم مديريات  •

  .المحافظة وربطها بعاصمة المحافظة
استكمال تنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

لمشاريع الجديدة الصحي والبدء بتنفيذ ا
وإنجاز المشاريع قيد التنفيذ في مجال 

 .كهرباء الريف
تحسين الوضـع ورفع مستوى النظافة  •

 واستكمال أعمال إنارة الشوارع قيد البيئي
  . مسالخوإنشاءالتنفيذ وتنفيذ أعمال جديدة 

  

  تنمية الموارد البشرية
  . تشجيع استثمارات القطاع الخاص في توفير خدمات التعليم •
زيادة الحوافز التشجيعية بهدف زيادة التحاق  •

الفتيات بالتعليم وخاصة في المناطق 
 . المحرومة

إعادة بناء المدارس المتهالكة وبناء مدارس  •
إضافية والتوسع في مدارس البنات وخاصة 

  .في الريف
إنشاء المعاهد التقنية والفنية واستحداث  •

تخصصات جديدة لتشجيع التحاق الفتاة 
 . تأهيل المعاهد القائمةوإعادة 

توفير التجهيزات لمراكز محو األمية ورفع  •
 . عدد الملتحقين بفصول ومراكز محو األمية وبالذات بين النساء

االهتمام ببرامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة وخدمات التحصين  •
  . الموسع

   . تدريب وتأهيل العاطلين والباحثين عن عمل •
 .تجهيز وتشغيل المرافق الصحية غير المشغلة •
 . تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة ع الصغيرةدعم وتمويل المشاري •

والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . واكتساب المهارات

أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
  .األمن والعدل ودعم وتوسيع خدمات استكمال وتنفيذ مشاريع السلطة القضائية •
  . دبيةتعزيز المناخ الثقافي والفكري بما يسهم في تفعيل الحياة الثقافية واأل •
 . حماية الشباب من كافة أشكال االستغالل وانتهاك حقوقهم •
 .المنشآت الرياضية القائمةوتوسيع تحسين  •
 استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
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 (مليون ريال) 2010-2006 ج على مستوى القطاعات لمحافظة لحتجمالي عام االستثماراإ

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 4 1 القطاعات اإلنتاجيـة
 12,843 279 قطاع البنية التحتية

 23,229 2,076 تنمية الموارد البشرية
 16,559 491 تماعيالحماية االجتماعية وشبكة األمان االج

 3,528 56 الخدمات األخرى
 56,163 2,903 إجمـالي عـام  
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   محافظة الضالع15-12إطـار 
تتوفر في المحافظة المساحات الزراعية الخصبة      
المنتشرة بين الوديـان والـسهول والمـدرجات        
الجبلية وتنتج العديد من المحاصـيل الزراعيـة        

ب توفر المقومات الـسياحية     أهمها البن إلى جان   
التي تتسم بها المحافظـة كالحمامـات الطبيعيـة     

  .المعدنية والكبريتية وأهمها حمام دمت

  حمافظة الضالع
  

لحج، تعز، هي تقع محافظة الضالع في المنطقة الجبلية الجنوبية الوسطى وتحيط بها أربع محافظات 
   . الزراعةويقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على.  العاصمة وأهم مدنها الضالع.البيضاءوإب 

  

بمعدل يتزايدون  آلف نسمة 470 تشتمل على تسع مديريات يقطنها 2 آلف كم4وتبلغ مساحة المحافظة 
وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 3.5

والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 7.9منها % (22.1
وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 1.2منها % (23.7
وتبلغ التغطية ). ة شبكة حكومي%39.5منها % (52.6

 مواطن في حين تتدنى 100 خط لكل 3.2الهاتفية 
ويبلغ . التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى أدنى مستوى

ومعدل % 62.7معدل االلتحاق في التعليم األساسي 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.1األطباء 

  

  التحديـات
وتضاريس صعبة وتشتت سكاني وندرة في الموارد تواجـه المحافظة صعوبات اقتصادية واجتماعية 

الطبيعية ومحدودية األراضي الزراعية وشحة في المياه واعتمادها على مياه األمطار، إلى جانب 
كما تعاني من ارتفاع معدل . محدودية التغطية بالبنية التحتية األساسية والمرافق الخدمية المختلفة

  . الفقـرالبطالة وقلة فرص العمـل واتساع حدة
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تعـزيز النشاط التنموي بتوفير البنية األساسية المساعدة على جذب واستقطاب االستثمارات الخاصة 

  .لإلستثمار في السياحة
  

  األهداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 .عسـلوالثروة الحيوانية والالفواكه والخضار والحبوب زيادة إنتاج  •
  .بالمحافظة ة السياحيالخدماتتحسين  بالنشاط السياحي والنهوض •
  

  البنية التحتية
نهاية % 12  إلى2005عام  % 7.9 منللمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

  .نهاية الخطة% 5.1   إلى2005عام  % 1.2الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من
 الثانوية قيد التنفيذ استكمال مشاريع الطرق •

 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة 81بطول 
  .  كم151بطول 

سفلتة للشوارع قيد التنفيذ ال استكمال مشاريع •
 .ألف متر مربع 355لمساحة 

 من الشبكة رفع نسبة التغطية الكهربائية •
   إلى 2005عام % 39.5العامة من 

نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية % 46.4
  2005عام % 34.8ف من لكهرباء الري

 . 2010عام % 37إلى 
خط عام 35,281 إلى2005 خط عام28,111منالهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  . خط23,755 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010
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  تنمية الموارد البشرية
في مرحلة % 52.1 بمرحلة التعليم األساسي وإلى% 76.0 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

  .التعليم الثانوي
  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •

والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 
  .ورفع كفاءته

رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
ين زيادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية وتحس •

 %.75الوضع الصحي بنهاية الخطة إلى 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
الصندوق االجتماعي  مشاريع  عددزيادة •

 مشاريعو،  سنوياً %11.9بمعدل  للتنمية
 اإلنتاج زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيعمع سنوياً، % 10.3بمعدل مشروع األشغال العامة 

 . سنوياً %43.1عدل بم الزراعي والسمكي
 مراكز تدريب جديدة 4 إنشاء وتجهيز وتشغيلقام البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة ب •

 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة1,940  تدريبتساهم فيوكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة 
 النقدية المقدمة عانات في اإلين من صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلكالمستفيد عددتحقيق نمو في  •

  .على التوالي % 9,1و % 8,2منه وبمعدل 
  

  الخدمات األخرى
 .والحفاظ على المواقع األثرية والتاريخية بالمحافظة ة الثقافياالهتمام بالتنمية •
 .استكمال البنية التحتية ألجهزة السلطة القضائية والعدل •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .ض بالنشء والشباب ثقافياً واجتماعياً ورياضياًالنهو •
 .استكمال البنية المؤسسة للخدمات األمنية •
  .النهوض بالرسالة الدينية واستكمال حصر ممتلكات األوقاف وتنميتها •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

  ومقاومةبيطريةإرشادية مراكز  ومائية اتخزانوحواجز التوسع في المساحة الزراعية المروية وتنفيذ  •
 .توفير الشتالت الحراجيـة و الفاكهة والبنأشجارالتوسع في زراعة التصحر و

  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في المجاالت السياحية والفندقة •
  

  البنية التحتية
مسالخ وأسواق  وأسواق مركزية بناء •

 مقالب قمامةوتوفير  رئيسيةحدائق  ولحـوم
 .استكمال أعمال إنارة الشوارع و
تنفيذ واستكمال مشاريع المياه والصرف  •

الصحي في مدينة الضالع والمدن 
  .الحضرية

 .الربط الكهربائيالتوسع في  •
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  تنمية الموارد البشرية

  . توفير صفوف إضافية لمواجهة العجز القائم على المستويين الحضر والريف •
 .تأهيل المدرسات وتنويع مجال اختصاصهنو) يثانو/أساسي(فصل المدارس المشتركة  •
اتها واستكمال تنفيذ المرحلة األولى من  مسافإدخال برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتنويع •

مشروع المعهد الفني والمهني والبدء بتنفيذ 
المرحلة الثانية إلى جانب إدخال برنامج 

  . كلية المجتمع
ألبجدية نشر خدمات برامج محو األمية ا •

  . لتطال النساء في الريف
زيادة نسبة التغطية بخدمات الرعاية  •

 . واألم والطفل والحواملالصحية األولية
توفير تقديم خدمات تنظيم األسرة والصحة  •

 .اإلنجابية والتحصين الموسع
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

بط هذه القروض بالتدريب والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ر
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
 .ثريةاألواقع المترميم وتسوير متحف وو ز ثقافيتنفيذ مرك •
 .اإلرشادي وبناء المساجد وتعزيز دورها  الستثمار عوائد الوقف تجاري– مجمع سكني إنشاء •
  .ةـياألمن والخدمات وتوسيع واستكمال مشاريع السلطة القضائية والعدل تنفيذ •
ية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحل •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 . التنموية واستكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشات الرياضيةاألنشطةدمج الشباب في  •
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مؤشـرات الموارد الماليــة
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 (لمليون ريا) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الضالعتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,715 3 القطاعات اإلنتاجيـة
 16,493 190 قطاع البنية التحتية

 9,972 1,238 تنمية الموارد البشرية
 9,152 224 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,244 45 الخدمات األخرى
 39,576 1,700 إجمـالي عـام  
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   محافظة الحديدة16-12إطـار 
لك المحافظة أراضـي زراعيـة خـصبة        تمت

ووديان واسعة كوادي زبيد ورمـاع ومـور        
وتمتـاز بالنـشاط الـسمكي      . وسردود وسهام 

كم الغني بـالمخزون    300لطول ساحلها البالغ    
السمكي المتنوع والذي يـستغل لالسـتهالك       

ويحاذي الساحل  . المحلي والتصدير الخارجي  
 كمـران   ةمجموعة من الجزر الهامة كجزيـر     

يش، والتي تشكل أفاقاً سياحية واعدة تشمل وحن
وتشتهر المحافظة  . منتجعات رياضية متنوعة  

بالمدن التاريخية كمدينة زبيد التي أنشئت فيها       
أقدم الجامعات اإلسالمية، والعاصمة الثقافيـة      

وقد أعلنتها منظمة اليونسكو    . للدولة الرسولية 
  .تراثاً عالمياً يجب الحفاظ عليه

  

  حمافظة احلديدة
  

 الرئيسي همزة وصل بين البحر األحمـر وجبـال الهـضبة الغربيـة              بمينائهاتمثل محافظة الحديدة    
  .تعز وحجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إبهي تحيط بها سبع محافظات و ،والجنوبية

  

وبلغ عدد  . ري والنقل البح  محافظة مقومات أساسية للنهوض الزراعي والصناعي والتجاري      الوتمتلك  
 منشأة بحسب التعداد العام     36,850المنشآت العاملة فيها نحو     

، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعـة بعـد         2004للمنشآت لعام   
من إجمالي المنشآت الحكومية    % 9األمانة وتعز وإب وبنسبة     

على ميناء الصليف   وإلى جانب ميناء الحديدة يعمل       .الخاصةو
لجافة أو الصلبة كالحبوب والملـح      تصدير المنتجات والسلع ا   

  .الصخري والجبس واالسمنت
  

 26 وتـشتمل علـى      2 كـم  13,252وتبلغ مساحة المحافظة    
% 3.3 بمعـدل    يتزايـدون  ألف نسمة    2.161مديرية يسكنها   

المرتبة الثانية من حيث أعـداد   األمر الذي جعلها تحتل    سنوياً
بة وتصل نس . إجمـالي الجمهورية من  % 11بنسبة  والسكان  

) ةشبكة حكومي % 21منها  % (48.3التغطية بالمياه المأمونة    
في حين تنخفض نـسبة التغطيـة بـشبكة         ) ةشبكة حكومي % 6.9منها  % (47.6والصرف الصحي   

 100 لكـل    2.8بينما تصل التغطية الهاتفية إلى      ) ةشبكة حكومي % 22.3منها  % (30.8الكهرباء إلى   
 طبيب لكـل  1.1ونسبة التغطية باألطباء % 66ساسي إلى   ووصل معدل االلتحاق بالتعليم األ    . مواطن

  . نسمة10,000
  

  التحديـات
تعاني المحافظة من ارتفاع حجم السكان وضعف اإلمكانيات والموارد البشرية الفنية والتقنية القادرة 
على جذب االستثمارات الخاصة الستغالل موارد ومقومات المحافظة الزراعية والسمكية والسياحية 

لصناعية مع ضعف البنية التحتية واألساسية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وعدم وا
  .قدرة الميناء على منافسة الموانئ المجاورة في النشاط التجاري

  

  

   واألهداف والسياساتالغايات
طاع الخاص النهوض بالمستوى الفني والتقني للعمالة والرفع من مستوى البنية األساسية يما يحفز الق

على االستثمار الستغالل الميزة المنافسة للمحافظة كميناء ومركز تجاري وصناعي وزراعي واعد 
  .للرفع من مستوى معيشة السكان وخلق فرص عمل والتخفيف من حدة الفقـر

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

البيئة حماية و %3والحيواني % 3ة والمساحة الزراعي% 5سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجرفع  •
 .ة في عملية التنميةأالموارد األرضية من التدهور وإشراك المرو
 .تعزيز دور المحافظة كمركز رئيسي للنشاط التجاري والصناعي •
 .اإلجمـالي الصناعي وحجم صادراته ورفع مساهمته في الناتج المحلي اإلنتاجزيادة  •
 ألـف طـن عـام       63.7  إلى    2005عام  ألف طن    21.3 مني  التقليد السمكيالصيد   إنتاجزيادة   •

2010. 
 .النهوض بالتنمية السياحية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي •
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  البنية التحتية
 كم  340  كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول         57استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول         •

التنفيذ الطرق الحصوية قيد     كم واستكمال    107 بطول   واستكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ     
 .كم57 ل بطوالطرق الحصوية الجديدة كم وتنفيذ 42لبطو

استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ       •
 متر مربع وسفلتة     مليون 117.7لمساحة  

متـر  ألـف    261شوارع جديدة لمساحة    
  .مربع

بإمدادات الميـاه مـن     رفع نسبة التغطية     •
عـام  % 21.0 مـن    للمياهلعامة  الشبكة ا 

نهاية الخطة وتغطيـة    % 26  إلى  2005
 % 6.9الشبكة العامة للصرف الصحي من    

   .نهاية الخطة% 10.8 إلى 2005عام 
الكهربائية من الـشبكة    فع نسبة التغطية    ر •

نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من % 29.2  إلى  2005عام  % 22.3العامة من
 .2010في نهاية الخطة % 28  إلى 2005ة األساس سن% 16.5

 خـط  83,904 إلى 2005 عام خط81,447 الهاتفية الثابتة من ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
  . خط والتوسع في الخدمات البريدية70,872 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 

  

  تنمية الموارد البشرية
ـ  اإلجمــالي رفع معدل االلتحـاق      • ى  إل

بمرحلة التعليم األساسي وإلـى     % 80.4
   .للتعليم الثانوي% 40.6

 رفع الطاقة االسـتيعابية للتعلـيم الفنـي        •
 والتـدريب المهنـي واالرتقـاء       والتقني

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االسـتيعابية بمراكـز محـو         •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

صابة باألمراض الوبائيـة    خفض نسبة اإل   •
 .والمستوطنة

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال   مشاريعو،   سنوياً %73.5 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية   مشاريع  عدد زيادة •

  الزراعي والـسمكي   اإلنتاج  دعم وتشجيع  صندوقزيادة مشاريع   مع  ،  سنوياً% 10.1بمعدل  العامة  
 .  سنوياً%43.1بمعدل 

 مراكز تدريب إضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبـل البرنـامج              8 إنشاء وتجهيز وتشغيل   •
 مـن النـساء      مـستفيدة   حالـة  4,600 تدريبفي   تساهم،   لتنمية المجتمع واألسر المنتجة    الوطني
 .الفقيرات

 من صـندوق الرعايـة       النقدية المقدمة  عاناتة وكذلك في اإل   المستفيد الحاالت   عددتحقيق نمو في     •
  .على التوالي% 12.3و% 10.3االجتماعية بمعدل 
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  الخدمات األخرى
 .  والموروث الشعبي التهاميواألثريةالحفاظ على المعالم التاريخية  •
والسلطة   المختلفةاألمن ألجهزة األساسيةتعميم الرقم الوطني على جميع المديريات واستكمال البنية  •

 .القضائية والعدل
  . برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضيةتطوير  •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  . للمسجداإلرشادي وتطوير عوائدها والنهوض بالدور األوقافحصر وتوثيق ممتلكات  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 تأهيـل إعادة  المياه و  مصادر    وإدارة والقدرة المؤسسية  د الزراعي  اإلرشا و الزراعيةدعم الخدمات    •
 . الصغيرة والجزراألوديةتنمية  و الرئيسيةاألودية في المائيةوتحسين المنشآت 

 مركز الصادرات   وإنشاءالتوسع في موانئ االصطياد واالهتمام بالبحوث السمكية ودعم الصيادين           •
 .وتطوير الصناعات السمكية

 .ر الصناعات المتوسطة والصغيرةتوسيع وتطوي •
جذب استثمارات القطاع الخاص في المجال السمكي والصناعي والزراعي وتوفير البنية التحتيـة              •

 .الالزمة لذلك
التـرويج   السياحية من خالل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار فيهـا و           عدد الفنادق التوسع في    •

 .لسياحةالالستثمار في 
  

  البنية التحتية
 عاصـمة يـه النمو الحـضري فـي       توج •

 في مجـاالت    المحافظة ومراكز المديريات  
 .التجارة والصناعة والخدمات

 المخططـات ووحـدات     إنزاللتوسع في   ا •
التوسع في  و.الجوار وتخطيط المدن الثانوية

 ورصف الحارات   إنارةأعمال التحسين من    
في المدينة والمديريات والخدمات الترفيهية     

 األسـواق  وت العامـة    والحدائق والحماما 
  للقمامـة وإزالـة    بوتوفير مقال المركزية،  

 .التشوهات والبناء العشوائي
  .استكمال أعمال إنارة الشوارع قيد التنفيذ وتنفيذ أعمال جديدة •
 .لتوسعة في شبكـة المياه والصرف الصحي لمدينة الحديدة والمدن الحضريةا •
 .ه األخرىة والمدن التهامي لمدينة الحديدمشاريع الكهرباء  وتنفيذاستكمال •
  

  تنمية الموارد البشرية
 . توفير المبنى المدرسي وصيانة وترميم الفصول الدراسية القائمة •
  .ومعالجة ظاهرة التسرب من التعليم. تحسين أداء المعلمين وتوفير المعلمات في الريف •
ي المؤسسات القائمة، مع    تعزيز الشراكة للموائمة بين فرص التعليم والتدريب ومتطلبات التشغيل ف          •

والتقنـي  التوسع في المعاهد التقنية وكليات المجتمع وتجهيزها وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني             
  . والمهني

 .اتوسيع وتطوير التحصين الموسع والبرامج الوقائية وخفض حاالت اإلصابة بالمال ري •
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نشر الوعي الـصحي وخاصـة بـرامج         •
 نظام ترصد   نشاءوإالوقاية من الوبائيات    

 .وباني حديث
تشجيع االستثمارات الخاصة في مجـال       •

 .الصحة والتعليم العام والعالي
تنويع برامج التدريب األساسي والنسوي      •

وإدخال مناشط جديدة الكتساب مهـارات      
ثقافية وحياتية تدر دخالً وتـساعد علـى        

 . التخفيف من الفقر
   .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميـسرة لألسـر المنتجـة             دعم وتمويل المشاريع الصغيرة    •

اء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب            والمرآة الريفية والفقر  
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال        كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها       •
  .الشوارع

عـام مـساند    نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولـة لتـشكيل رأي              •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
فـي  المكتبة النمطيـة    و مسرح الهواء الطلق     وإقامة متحف الحديدة    و إنشاء  المراكز الثقافية    إقامة •

  . القالعترميم  عامة ، ومكتباتالمدينة و
ي  المدنية والدفاع المدن   واألحوال المرور   إدارة( هاوحدات و األمندارة  إلمباني   وإنشاءترميم وتوسيع    •

 . بالكوادر والمعداتوتجهيزها )والجوازات
 . استكمال وتنفيذ مشاريع السلطة القضائية والعدل •
  . دمج الشباب ومساهمتهم في أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية •
 دعم وتشجيع الفتيات في األندية الرياضية وإدخال مادة التربية البدنية في المـدارس والجامعـات               •

 .لمنشات الرياضيةوتوسيع واستكمال ا
 الرياضـية   األنـشطة تشجيع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة فـي دعـم              •

 .والشبابية
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجهـا               •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .اإلرشاديها األوقاف وبناء المساجد وتعزيز دور وممتلكات استكمال حصر وتوثيق األراضي •
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مؤشرات الموارد الماليــــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الحديدةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 56,679 31 القطاعات اإلنتاجيـة
 23,667 312 بنية التحتيةقطاع ال

 41,710 3,714 تنمية الموارد البشرية
 37,614 838 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 6,304 75 الخدمات األخرى
 165,974 4,970 إجمـالي عـام  
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   معالم من محافظة البيضاء 17-12إطـار 
الـصناعات الحرفيـة    بتشتهر المحافظـة    

التقليدية كاألزياء الشعبية واللحاف وغـزل      
 كمـا   .ونسج القطن والمنتجات الفخاريـة    

تمتلك مقومات النشاط السياحي لما تحويـه       
من العديد مـن المواقـع األثريـة للدولـة          
االوسنية والحميرية والسبائية اليمنية القديمة     
وكذا معالمها اإلسالمية التاريخية كمدرسـة      

  .العامرية في رداع وجبن

  حمافظة البيضـاء
  

الضالع، لحج، أبين، هي يتسم موقع المحافظة باالمتداد الطولي وارتباطها بثمان محافظات مجاورة 
ومن أهم مدنها البيضاء العاصمة، ورداع مركز الدولة الطاهرية . إبومأرب، شبوة، صنعاء، ذمار 

اليمنية ويعد النشاط الزراعي أهم مقومات النشاط االقتصادي في المحافظة وتشتهر بتعدد المحاصيل 
   .الزراعية كالحبوب، والبقوليات، والخضار، والمحاصيل النقدية

  

بمعدل يتزايدون  ألف نسمة 572 مديرية يقيم فيها 20وتضم  2كم9,271وتبلغ مساحة المحافظة 
وقد بلغت نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 2.3

ونسبة التغطية بخدمة ) ةشبكة حكومي% 17.6منها % (45.5
ونسبة ) ةشبكة حكومي% 10منها % (37.1الصرف الصحي 

شبكة % 49.4منها % (57.1رباء التغطية بخدمات الكه
 100 خط لكل 5وبلغت التغطية بخدمة الهاتف ) ةحكومي

 كم لكل 0.6مواطن، ووصلت كثافة الطرق اإلسفلتية إلى 
% 63.3ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000

  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.2ومعدل األطباء 
  

  التحديـات
ضعف البنية التحتية والهياكل األساسية وعدم كفايتها لتلبية وارد المائية وتعاني المحافظة من شح الم

  .وتراجع مستوى النشاط الزراعي والصناعات الحرفيةمتطلبات النمو والتطور، 
  

   واألهداف والسياساتالغايات
 وطرق وخدمـات المياه والكهـرباء التوسع في إقامة البنية األساسيـة من سدود ومنشـآت مائيـة

و بما يؤدي إلى تحفيـز النشاط االقتصادي وجذب االستثمار الخاص وخلق فرص عمـل وتحسين 
  .الدخل والتخفيف من مستوى الفقـر

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

الحفاظ و% 5والمساحة الزراعية % 8سنوي   الزراعي بمعدل نموزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع •
 .المائي وترشيد استخدام المياهالمخزون البيئة وعلى 

 . والمتوسطةتوسيع قاعدة الصناعة والتركيز على الصناعات الصغيرة •
  .بالنشاط السياحي وتشجيع االستثمارات السياحية ورفع مساهمته في الناتج المحليالنهوض  •
  

  البنية التحتية
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

استكمال  متر مربع و ألف551لمساحة 
 60,280 بطول  شوارع البيضاءإنارة
  .متر

من المرحلة الثانية من شبكة % 30تنفيذ  •
 مشاريع مياه الصرف الصحي وتنفيذ

 . مدن7متكاملة لعدد 
 17بقدرة الطاقة الكهربائية تعزيز توليد  •

من % 30إعادة تأهيل ، وميجاوات
  محطات تحويلية بقدرةالشبكة، وتركيب
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استبدال الشبكة ، و سنويا6ًاستبدال المحوالت بمتوسط ، و%16إلى الفاقد تخفيض ، و ميجاوات20
  .كم386القديمة بطول 

من إجمالي الطرق % 50وتحسين الطرق الريفية بنسبة % 27زيادة سفلتة الطرق الرئيسية بنسبة  •
 .غير المعبدة

 كم 39ول  كم وتنفيذ طرق حصوية بط80استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •
  .  كم122وطرق ريفية بطول 

نهاية % 22  إلى2005عام % 17.6بإمدادات المياه من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •
  .نهاية الخطة% 13.9  إلى 2005عام  % 10.0الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من

 . مشروع248تنفيذ مشاريع مياه الشرب للريف لعدد  •
، 2010عام  % 56.3  إلى 2005عام % 49.4الكهربائية من الشبكة العامة من طية رفع نسبة التغ •

 . 2010عام % 42 إلى 2005عام % 11.8ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 
عام خط 50,967  إلى2005عام   خط48,799الهاتفية الثابتة من ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  . خط36,571حو  وتوسعة الهاتف النقال بن2010
  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 76.8
   .للتعليم الثانوي% 39.5

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
 %.95رفع معدل التغطية للتحصين إلى   •
 لخدمات الصحية األساسيةالتوسع في ا •

 .صحة اإلنجابيةوال
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
مشروع  مشاريع عدد، و سنوياً%11.7 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة  •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة عدد مشاريع مع ، سنوياً% 10.4بمعدل األشغال العامة 
 .  سنوياً%47.3معدل  بلسمكيالزراعي وا

 مراكز تدريب جديدة 4 نشاء وتجهيز وتشغيل بإ لتنمية المجتمع واألسر المنتجقيام البرنامج الوطني •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة1,630 تدريبوكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة تساهم في 

اية االجتماعية، وكذلك اإلعانات ين من إعانات صندوق الرعالمستفيد عددتحقيق نمو متوسط في  •
  .على التوالي% 9.2و% 8.3النقدية المقدمة منه بمعدل  

  الخدمات األخرى
 . والحفاظ على الموروث الشعبيالنهوض بالمستوى الثقافي والفني •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •
 .نشئ إجتماعياً وثقافياً ورياضياًتطوير برامج رعاية الشباب وال •
  . رسالة المساجد والوعظ واإلرشادإحياء وتنميتها واألوقافالحفاظ على ممتلكات  •
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  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

مراكز  البناءوالمكافحة الحيوية لآلفات الزراعية  والتربةالحفاظ على و صيانة المدرجات الزراعية •
 .التوسع في نشاط وحدة المحافظة على المياه الجوفية ومائيةال آتمنش والةدياإلرشا

  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار السياحي وتحديد المواقع السياحية والتعريف بها •
  

  البنية التحتية
تأمين مصادر المياه والتوسع في خدمات  •

المياه والصرف الصحي في أطراف المدن 
ومة في مراكز الحضرية وللمناطق المحر

 .المديريات
رداع و البيضاءإنزال مخططات لمدينتي  •

 .والمدن الثانوية
وضع تعرفة مناسبة لخدمات المياه والصرف  •

 .الصحي لصالح الفقراء
مشروع تحسين مياه ومجاري استكمال  •

الدراسات لبقية  وإجراء رداع والبيضاء
 .المراكز الحضرية بالمحافظة

  

  تنمية الموارد البشرية
 .وسع في بناء المدارس وصيانة القائمة واستقطاب المعلمات للعمل في الريف ومعالجة ظاهرة التسربالت •
 مركزين للتدريب على وإنشاء تأمين خدمات التعليم الفني والتدريب المهني ورفدها بالتجهيزات •

 . الصناعات الحرفية واليدوية
تنويع البرامج األساسية لتمكين النساء من  •

  . ات مدرة للدخلاكتساب مهار
تأمين درجات وظيفية كافية الستقطاب مخرجات  •

 . برامج تعليم الكبار من كليات التربية
تحفيز وتجهيز المرافق الصحية غير المشغلة  •

 . الكادر الصحي للعمل في المناطق الريفية
 ةالتوسع في تقديم خدمات تنظيم األسرة ومكافح •

 .األمراض المستوطنة
   . لكوادر السلطة المحليةتنفيذ برامج تدريبية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
سر  والمتوسطة من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألدعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

المنتجة والمرأة الريفية والفقراء، بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض 
 . بالتدريب واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

مشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات و •
 .لقضاياهم

تحديد المواقع السياحية  الفنون والتراث الشعبي وإحياءتطوير موروث الثقافة والفنون وجمع و •
مركز ثقافي  وتنفيذ مكتبة عامة وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار السياحي و والتعريف بهاواألثرية
  .لشعبيترميم بيت الموروث ا وبرداع
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  الخدمات األخرى
 .تطوير موروث الثقافة والفنون وجمع الفنون والتراث الشعبي وإحيائها •
ترميم بيت  ومركز ثقافي برداع وتنفيذ مكتبة عامة ووالتعريف بهاوالتاريخية  األثريةتحديد المواقع  •

  .الموروث الشعبي
  . ونيابة مكيراسمحكمةالبيضاء وتنفيذ نيابة استئناف وإنشاء المجمع القضائي استكمال  •
 . الواعدةالترويج لالستثمار وتقديم التسهيالت االستثمارية في جميع المجاالت •
المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .زهـاي وتجهاألمن مباني أجهزة وإنشاءترميم وتوسيع  •
 .دمج الشباب والنشئ في مجاالت التنمية واستكمال وتوسيع المنشات الرياضية •
  .اإلرشاديوبناء المساجد وتعزيز دورها  األوقافاستكمال حصر أراضي وممتلكات  •
  

مؤشـرات الموارد الماليـــة 
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 (مليون ريال) 2010 -2006  على مستوى القطاعات لمحافظة البيضاءتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 265 1 القطاعات اإلنتاجيـة
 17,401 357 قطاع البنية التحتية

 14,687 1,271 تنمية الموارد البشرية
 9,558 259 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,741 53 الخدمات األخرى
 43,652 1,941 إجمـالي عـام  
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   محافظة صعـدة 18-12إطـار
تشكل المساحات الزراعية الشاسعة في المحافظة سلة 

فيما لو تم استغاللها والجوف غذاء لليمن بعد الحديدة 
تسعى و .المياه التي تعاني منهاشح  مشكلة ةمعالجتم و

الحواجز المائية بدرجة أساسية إلى بناء السدود والخطة 
لزيادة مخزون المياه بما يكفل التوسع في النشاط 

 .الزراعي من قبل القطاع الخاص

  حمافظة صعـــده
  

 .تقع محافظة صعدة في شمال الجمهورية وعلى الحدود اليمنية السعودية وأهم مدنها صعدة العاصمة
 الزراعي اإلنتاجويقوم النشاط االقتصادي فيها على 

كالحبوب والبقوليات والخضار والفواكه والحمضيات 
إلى جانب الثروة الحيوانية، باإلضافة إلى توفر 
الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والمواد األولية 

وتشتهر المحافظة ). األحجار الجيدة(اإلنشائية 
يخياً بالتجارة بسبب موقعها بالمدارس اإلسالمية وتار
  . على طريق الحجاز الشام

  

 ألف نسمة ينمو بمعدل 693 مديرية وسكانها 15 وتحتوي على 2 كم12,368 وتبلغ مساحة المحافظة
ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي%3.7منها .% (16 وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة. سنوياً% 3.6

منها % (31.6وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 0.6امنه% (16.7بخدمات الصرف الصحي
 مواطن، والتغطية 100 خط لكل 2وتصل التغطية بخدمة الهاتف إلى ) ةشبكة حكومي% 19.2

ومعدل % 66.5ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000كم لكل 0.6بالطرق اإلسفلتية 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.0األطباء 

  

  تالتحديـا
شح الموارد المائية ومحدودية النشاط     وتعاني المحافظة من اتساع مساحتها وتناثر التجمعات السكنية،         

لتدني الشديد في مستوى    وضعف البيئة الجاذبة لالستثمار ل    االقتصادي وتركزه في الزراعة التقليدية،      
  .البنية التحتية، وضعف مستوى الموارد البشرية والخدمات الصحية والتعليمية

  

   واألهداف والسياساتالغايات
تسعى المحافظة إلى استغالل اإلمكانيات والمقومات االقتصادية المتوفرة فيها لتنويع قاعدة نـشاطها             
االقتصادي، وتعزيز دورها كمركز تجاري لتصدير المنتجات الزراعية لدول مجلس التعاون لـدول             

  .تصبح أحد مناطق التجارة الحرة مع هذه الدولالخليج العربية وبالذات المملكة العربية السعودية، ل
  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

  %.2 الحيوانيو% 5سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجزيادة المساحة المزروعة ورفع مستوى  •
وقنوات المائية  السدود والحواجز إقامة التوسع في ة والحد من استنزاف المياه في حوض صعد •

 وسائل ونظم الري  و إدخالسرات السيول في الوديانك موإنشاء المياه والكرفان وحصاد التوزيع
 .الحديثة

  .النهوض بقطاع السياحة واالهتمام بمواقع الجذب السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي •
  

  البنية التحتية
 كم 56ية جديدة بطول  كم وتنفيذ طرق ثانو402استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

  .  كم493و طرق ريفية بطول 
 .  متر مربع386,493استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
بنهاية % 8  إلى2005عام % 3.7 منللمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

  .بنهاية الخطة % 4.5   إلى2005عام % 0.6الخطة والشبكة العامة للصرف الصحي من 
عام  % 26.1   إلى 2005عام % 19.2الكهربائية من الشبكة العامة  من رفع نسبة التغطية  •

 .2010عام % 63  إلى 2005عام % 43.0، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 2010
 خط 34,251 إلى 2005 عام خط25,467 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •

  . خط60,216 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
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  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 38.1للتعليم األساسي وإلى % 80.7 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني 
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية 

  .التدريب ورفع كفاءته
رة االستيعابية بمراكز رفع القد •

) األبجدية واألساسية(محو األمية 
 .بالتركيز على اإلناث

رفع نسبة التغطية بالخدمات  •
نهاية عام % 40الصحية إلى 

2010. 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريعوعدد ،  سنوياً%11.8 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقعدد مشاريع مع زيادة ، سنوياً% 10.2بمعدل األشغال العامة 
 .سنوياً% 43.1بمعدل  الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 4 نشاء وتجهيز وتشغيلإ •
 من النساء  مستفيدة حالة1,550 تدريبفي  ساهمت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية عاناتة وكذلك اإلالمستفيد الحاالت عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي% 9.2و% 8.3االجتماعية بمعدل نمو سنوي قدره 

  

  الخدمات األخرى
 .ز دور السجل المدني تعزيمناطق المحافظة وية المقدمة في جميع األمنتطوير الخدمات  •
  .يالفني و الحفاظ علي الموروث التراثو بالمستوى الثقافي واالرتقاءالنهوض  •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .الرسالة الدينيةب بالمساجد والمقابر والمحاسن والقائمين  عليها والنهوض االهتمام •
 . واستكمال البنية التحتية للعدل والقضاء العامة ومعاونيهمبة وأعضاء النياءضاإعداد وتأهيل الق •
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
  اإلنتاجيـة والواعدةالقطاعات 

  . الزراعيقتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية في النشاط الزراعي والتسوي •
زاف المياه في حوض صعدة والتوسع في إقامة السدود والحواجز وإدخال نظم الري الحد من استن •

 .الحديثة وخدمات اإلرشاد الزراعي والبيطري وإقامة المجمعات الزراعية
منطقة كتاف في مديرية قطابر محمية  وإعالن  الفنادق والمنتزهات واالستراحاتإقامةالتوسع في  •

 .طبيعية
 .االستثمار في مجال السياحة والفندقةتشجيع القطاع الخاص على  •
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  البنية التحتية
  . حصر األراضي في المناطق الحضريةوضبط  •
شبكة  و بناء خزانات مياه و المشروعات التي بدأ العمل بها واستكمالإجراء الدراسات المائية •

  .فظةاإلسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مركز المحا و متكاملةأنابيب
تنفيذ مشاريع كهرباء الريف في المدن  •

 .الحضرية
 وإنشاءبناء مشاريع جمع وتصريف القمامة  •

  ومسالخ في المركز والمديرياتأسواق
  الحدائقوإقامة اإلنارةتوسعة شبكة و

وسفلتة شوارع جديدة واستكمال أعمال إنارة 
الشوارع وإنشاء مكاتب بريد وعدة 

اطق سنتراالت جديدة في المدن والمن
  .الريفية

  
  تنمية الموارد البشرية

 . إعادة تأهيل المدارس المتهالكة وبناء صفوف ومدارس جديدة •
 . زيادة الحوافز التشجيعية والمواد الغذائية التي تصرف للفتيات بهدف استمرارهن بالتعليم •
 . تعليمالتوسع في بناء المجمعات التربوية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار في ال •
  . التدرج في إنشاء المعاهد التقنية وكليات المجتمع المتوافقة مع احتياجات المحافظة •
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني  •

لتفعيل دورها في دعم برامج محو األمية 
 . وتعليم الكبار

بناء وتجهيز مرافق صحية وإعادة تأهيل  •
المرافق المتعثرة وغير المشغلة وخاصة 

 .ق الريفيةفي المناط
تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية  •

وتنظيم األسرة ورعاية األمومة 
 .والطفولة

تفعيل نظام المديريات الصحية وتزويدها  •
 .باإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة

 .تحفيز الكادر الصحي وتشجيعه للعمل في المناطق الريفية •
 .سنوياً% 5 زيادة نسبة تغطية خدمات التحصين الموسع بنسبة •
   .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
قهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال  حقوكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

 .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
  .استكمال بناء مراكز ثقافية بالمديريات  مبنى لمكتب الثقافةإقامة •
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 .العدلاستكمال وبناء أجهزة السلطة القضائية و •
 .  الرياضية والشبابيةاألنشطةنشر الوعي الثقافي والرياضي وتشجيع الشباب على االلتحاق في  •
 إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القائمة  •
تخطيط إقامة المقابر الجديدة وتسويرها ومتطلبات األساسية لها الصيانة وترميم المساجد وتوفير  •

 .للمناطق النائية اإلرشادي تكثيف النشاط ة الهادفة إلىاإلرشاديإرسال القوافل و
 .الملتحقين الجدد بالسلطة القضائيةو عقد دورات تدريبية وتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .األمندعم وتوسيـع خدمات  •
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة صعدةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 298 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 24,944 226 قطاع البنية التحتية

 19,558 1,225 البشريةتنمية الموارد 
 11,125 283 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,188 57 الخدمات األخرى
 59,113 1,793 إجمـالي عـام  
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  مقومات االستثمار في المحافظة 19-12إطـار
كما . تمتلك المحافظة مقومات زراعية هامة

كشفت الدراسات الجيولوجية مؤخراً عن توفر 
وتضم المحافظة العديد فيها، العديد من المعادن 

من المواقع األثرية خاصة القالع والحصون 
 .والمساجد والمقابر األثرية وجسر شهارة

  حمافظة عمـران
  

ومن أهم مدنها عمران . تتوسط محافظة عمران محافظات صنعاء والجوف وصعدة وحجة والمحويت
ادي على الصناعة ويقوم نشاطها االقتص. العاصمة

ويعد النشاط الزراعي النشاط . والسياحة والزراعة
وتشتهر عمران بالمساحات الزراعية . الرئيسي للمحافظة

الخصبة كقاع البون والوديان التي اشتهرت بزراعة 
األنواع الجيدة من الحبوب والبقوليات والفواكه والخضار 

. يةوبعض المحاصيل النقدية إلى جانب الثروة الحيوان
  . ويتمثل النشاط الصناعي فيها بمصنع االسمنت

  

% 1.8 بمعدل يتزايدون آلف نسمة 873 مديرية يسكنها 20تضم  و2كم7,900وتبلغ مساحة المحافظة 
والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي%10.6منها % (23.4وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً
) ةشبكة حكومي% 28.6منها % (33.2الكهرباء وخدمات ) ةشبكة حكومي%4.1منها % (32.7

 مواطن، والتغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى 100 خط لكل 2.8وتصل التغطية بخدمة الهاتف إلى 
ويتواجد من الكوادر الطبية % 65ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000كم لكل 0.2
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.1

  

  التحديـات
جه المحافظة صعوبات تحد من استغالل مقومات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي توا

من أهمهـا ضعف البنية التحتية، وتدني مستوى التأهيل الفني لقوة العمل فيها، ، لعل والسياحي
  .واستنزاف المياه الجوفية في إنتاج محصول القـات

  

   واألهداف والسياساتالغايات
ة ورفع مستوى تأهيل العمالة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في إنتاج توفير البنية التحتي

المنتجات الزراعية المختلفة بالتركيز على الخضار والفواكه وتحسين أساليب التعبئة والتغليف لتشكل 
  ..مركزاً لتصدير المنتجات الزراعية لدول الجوار والتوسع في التربية الحيوانية

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةات  القطاع

وتنمية الموارد المائية % 3 والحيواني %6سنوي   بمعدل نموالنباتيو الزراعي اإلنتاجزيادة  •
 .الحفاظ على البيئة ووترشيد استغاللها 

 .النهوض بالصناعات الصغيرة وإعداد المواقع الصناعية والدعوة لالستثمار فيها •
 .اهمة النشاط السياحي في الناتج المحليبإقامة نهضة سياحية وزيادة مساالهتمام  •
  

  البنية التحتية
كم 16كم و مشاريع الطرق الحصوية بطول 309استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

 كم وطرق حصوية 395 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول51ومشاريع الطرق الريفية بطول
  2005عامخط 34,394 الهاتفية الثابتة من  سنتراالتالمجهزة لل السعاتكم وزيادة 83جديدة بطول

 . خط31,310 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام خط  36،174 إلى 
متر مربع وسفلتة شوارع جديدة  ألف 1,736استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

 .  متر مربع30,133لمساحة 
 .ف.ك.11/4-15تركيب محوالت التوزيع نظام ك ف و.11/4نظام لتنفيذ برامج الصيانة  •
نهاية % 15  إلى2005عام % 10.6 من للمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

 .نهاية الخطة% 8   إلى 2005عام % 4.1الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 
بنهاية  % 35.5   إلى 2005عام % 28.6 من الشبكة العامة  من رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

  . 2010عام % 63  إلى 2005عام % 12.0الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 
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  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 54.1بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 78.1 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •
الفني رفع الطاقة االستيعابية للتعليم  •

والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 
  .ورفع كفاءته

رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
رفع مستوى الخدمات الصحية العالجية  •

  .والوقائية
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 الصندوق هانفذي ي التالمشاريع  عددزيادة •

،  سنوياً%11.6 بمعدل االجتماعي للتنمية
زيادة عدد المشاريع التي ينفذها مع ، سنوياً% 10.1بمعدل مشروع األشغال العامة  مشاريعو

  .  سنوياً%43.4 معدل ب الزراعي والسمكياإلنتاج  دعم وتشجيعصندوق
يب واحدة متنقلة من قبل البرنامج  مراكز تدريب جديدة  وكذلك وحدة تدر6 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •

 من النساء  مستفيدة حالة3,190  تدريب، تساهم في لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صندوق الحماية عاناتة وفي اإلالمستفيد الحاالت عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .تواليعلى ال% 11.0و% 10.0االجتماعية بمعدل سنوي قدره 

  

  الخدمات األخرى
 . التراث الشعبيإحياءالنهوض بالمستوى الثقافي والفني وتطوير جوانب الثقافة و •
 األوقاف وحصر ممتلكات توسعة المساجد وترميم القائم منها وةاإلرشاديرفع مستوى التوعية  •

 .وتنميتها
  . ةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضي •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

إدخال وسائل الري الحديث والتوسع في إقامة المنشات  وتطوير إنتاج الغراس و النباتياإلنتاجزيادة  •
تحسين إنتاج  واإلنتاجنشر أساليب النحالة وزيادة  وافظةإقامة المستشفى البيطري بالمحوالمائية 
 .وتوسيع عمليات التصدير والتسويق للمنتجات الزراعيةالعنب 

 . التوسع في المساحة الزراعية المروية والمطرية وتنمية المحاصيل الرعوية •
  . تبريد وحفظ وإقامة مخازنتجهيز الصادراتمركز وإنشاء سوق تجميعي  •
 . الخاص لالستثمار في المجال الزراعي والصناعيتشجيع القطاع  •
إعداد الدراسات والتصاميم إلقامة تجمعات صناعية في مناطق توفر  ودعم الصناعات الصغيرة •

 2 م720.000: مشروع مجمع صناعي بعمران بمساحة والبنية األساسية
في مجال الخدمات إقامة البنية المؤسسية لمناطق الجذب السياحي وتشجيع االستثمارات الخاصة  •

  .السياحية والفندقية
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  البنية التحتية
  .استكمال وتنفيذ المياه والصرف الصحي لمدينة عمران ومشاريع المياه للمدن الحضرية •
خزانات  وإنشاءة اجز مائيو وحودسد تنفيذ •

  وترميم برك
بناء األسواق استكمال أعمال إنارة الشوارع و •

اء إجر والمركزية والحدائق والمنتزهات
 دراسات أولية لتنفيذ طرق فرعية بالمديريات

 مواقع لجمع وإنشاء إنارة مراكز المديرياتو
 .و تصريف القمامة

تأمين التيار الكهربائي  ورفع القدرة التوليديةو •
   .التشغيل االقتصادي وللمستهلكين

  

  تنمية الموارد البشرية
التوسع في المدارس الجديدة بالتركيز على  •

وتأمين التوظيف من المدرسين مدارس اإلناث 
  .والمدرسات

توفير احتياجات ومستلزمات التعليم الفني  •
والمهني والتوسع في الجديد منها وبناء برامج 
نوعية وهادفة إلكساب الملتحقين مهارات 

  . مدرة للدخل
التوسع والتحسين في خدمات محو األمية  •

األبجدية وإيصالها إلى المناطق المستهدفة في 
   .الريف

  . تعميم ونشر خدمات الصحة األولية وخاصة في المناطق التي تفتقر للرعاية الصحية •
 .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفق المعايير الموضوعية، وبما  •

 .ة بين الفقراءيحقق العدال
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
متحف إقليمي  وإنشاءاألثرية ترميم المعالم والمواقع  ووية الحرف التقليدية والصناعات اليدإحياء •

 .في مركز المحافظةومكتبة عامة 
تفعيل وسائل التوعية الخاصة بقضايا الصحة اإلنجابية والمفاهيم السكانية في أنشطة األندية  •

  .الرياضية ومنظمات المجتمع المدني
  .استكمال المنشآت الرياضية األساسية والتي تخدم الشباب •
 .إدخال مادة التربية البدنية في المدارس •
استكمال وتأهيل و )محكمة ونيابة السود وعمران(المجمع القضائي االستئنافي استكمال مشروع  •

مبنى نيابة استئناف  ومحكمة ونيابة ريدة ومحكمة ونيابة المدان وتنفيذ مبنى لكل من محكمة ذيبين
 .عمران
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الزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  استكمال وتوسيع البنية المؤسسية ال •
 .من المباني واألجهزة والتجهيزات

 .ة وتجهيزها بالتجهيزات والكوادروتوسيع وإقامة المنشات لألجهزة األمنيـصيانة  •
  .اإلرشادي وتحسين عوائدها وتعزيز دور المسجـد األوقافاستكمال حصر أراضي وممتلكات  •
  

مؤشرات الموارد الماليــــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة عمرانتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 12,435 9  القطاعات اإلنتاجيـة
 22,665 399 قطاع البنية التحتية

 23,335 2,355 تنمية الموارد البشرية
 17,375 376  االجتماعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية

 3,298 38 الخدمات األخرى
 79,108 3,177 إجمـالي عـام  
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  محافظة المهـرةالقطاعات الواعدة في   20-12إطار
التجاري مع الموقع المميز للمهرة بتعزيز التبادل يسمح 

 .دول الخليج العربي خصوصاً مع سلطنة عمان
لصناعات اعلى إقامة مجمعات وتشجع ثروتها السمكية 

السمكية وتصدير الفائض عبر مينائها المتخصص في 
المحافظة مناطق جذب تمتلك كما . منطقة نشطون

سياحية ومواقع أثرية وقالع وحصون في قشن 
 ومحمية طبيعية في حوف تتميز بتنوع حيوي توسيحو
وتختزن المحافظة معادن الجرانيت والرخام  .فريد

  .والذهب

  حمافظة املهـرة 
  

تحتل المحافظة الركن الشرقي لليمن وتحيط بها السعودية من الشمال وسلطنة عمان من الشرق، وتطل 
وب، بينما تتصل بحضرموت من الغرب، كم على البحر العربي من الجن500 هبشريط ساحلي طول

  .وأهم مدنها الغيظة العاصمة
  

تمتلك المحافظة مقومات اقتصادية متنوعة، وتتوفر فيها األراضي الزراعية الخصبة والغيول والينابيع 
وخاصة غيل مفعر ومرعيد ووادي المسيلة إلى جانب 
المياه الجوفية مما ميزها في إنتاج المحاصيل المتنوعة 

وتشتهر . بوب والفواكه والخضروات والتبغكالح
المحافظة بزراعة أشجار اللبان وصناعة البخور 

 وتأتي المحافظة .باإلضافة إلى تربية الثروة الحيوانية
بلغ حيث  السمكي، اإلنتاجفي المرتبة األولى في 

وتمتلك مخزون ، 2005 ألف طن عام 107إنتاجها 
قابلة  عاليةسمكي وفير ومتنوع ذو قيمة وجودة 

  . للتصدير كالجمبري والحبار والشروخ الصخري
  

حيث ال  وتعد المهرة أقل المحافظات سكاناً . مديريات9تضم  2كم67,300وتبلغ مساحة المهرة 
ن في المدن الساحلية كالغيظة وركزمتيسنوياً و% 4.6بمعدل يتزايدون لف نسمة  أ89يتجاوزون 

شبكة % 24.2منها % (49.4 بالمياه المأمونة نسبة التغطيةوبلغت . وسيحوت وقشن ودمقوت
ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي%1.8منها % (36.1والتغطية بخدمة الصرف الصحي ) ةحكومي

 100 خط لكل 4.6 وبلغت التغطية بالخدمة الهاتفية .)ةشبكة حكومي% 36.1منها % (51.3بالكهرباء 
وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي . مة نس1,000 كم لكل 7مواطن والتغطية بالطرق اإلسفلتية 

  . نسمة10,000 طبيب لكل 5.3ومعدل األطباء % 77.6
  

  التحديـات
كما . من كبر المساحة وضآلة قاطنيها وتشتتهم بين المدن الساحلية والمناطق الريفية المحافظة تعاني

مجتمعة إلى عدم االستغالل ضعف البنية التحتية وتدني مستوى المهارات الفنية والتي أدت تعاني من 
  .األمثل لمقومات التنمية فيهـا

  

   واألهداف والسياساتالغايات
مع دول الخليج العربي ) بحري وبري(استغالل موقع المحافظة المتميز ليكون منطقة تبادل تجاري 

ية المجاورة خاصة عمان واستقطاب االستثمارات الخاصة الستغالل مقومات المحافظة الكامنة الزراع
  .والسمكية والسياحية

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

الحفاظ على و% 5والمساحة الزراعية % 6سنوي   الزراعي بمعدل نمواإلنتاجرفع معدالت  •
 . االستغالل العشوائي للمياه الجوفيةو إيقافتطوير المناطق الريفية  والموارد المائية

 ألف 266.3  إلى 2005عام ألف طن  98.1 من اإلنتاجزيادة و  للموارد السمكيةاألمثلاالستغالل  •
تدريب وتأهيل وتوفير الرعاية للصيادين  وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار فيه و2010طن عام 

 .العاملين في القطاع
 .تهيئة المناخ لالستثمارات الخاصة في مجال الصناعات السمكية والصناعات الصغيرة والمتوسطة •
 . نمية المناطق والمواقع السياحية والترويج لهااالهتمام بت •
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 البنية التحتية
  .  متر مربع41,449استكمال سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد  •

كم ومشاريع الطرق 41التنفيذ بطول 
كم وتنفيذ طرق 160الحصوية بطول 
 . كم183ثانوية جديدة بطول 

بإمدادات المياه من تغطية رفع نسبة ال •
عام  % 24.2 منللمياهالشبكة العامة 

، بنهاية الخطة وتغطية %29  إلى2005
الشبكة العامة للصرف الصحي من 

بنهاية  % 5.7   إلى2005عام % 1.8
 .الخطة

نهاية  % 43.0   إلى 2005عام % 36.1الكهربائية من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •
في نهاية الخطة % 41  إلى 2005عام % 61.6سبة التغطية لكهرباء الريف من الخطة، ورفع ن

2010.  
 .ة وربط قرى المحافظة بشبكة موحدة ميجاوات إلى الطاقة الحالي50زيادة إنتاج الكهرباء بإضافة  •
وتوسعة الهاتف 2010 خط عام 6,828 الهاتفية الثابتة ت السعات المجهزة للسنتراالالحفاظ على •

   .خط 55,286نحو النقال ب
  

   تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 78.0
 .للتعليم الثانوي% 25.8

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية 

   .التدريب ورفع كفاءته
 رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

التوسع في تقديم الخدمات العالجية  •
 .والوقائية والتثقيف الصحي

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريع عددو،  سنوياً%11.5بمعدل  مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  عددزيادة •

 الزراعي اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة عدد مشاريع مع سنوياً، % 9.8بمعدل األشغال العامة 
 . سنوياً%40.5بمعدل  والسمكي

من إجمالي % 40مكون اإلقراض الريفي بنسبة (المساهمة في تمويل مشروع التنمية الريفية  •
ي  الزراعاإلنتاج  دعم وتشجيع صندوق مليون ريال سنويا لمواجهة التزام50، وبمبلغ )المكون

 .والسمكي
 مراكز تدريب جديدة، باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل •

 من النساء  مستفيدة حالة2,310  تدريبساهم فيت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني
 .الفقيرات
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 .سنوياً المتوسطفي % 9,8بمعدل مشروع األشغال العامة  مشاريع  عددتحقيق نمو في •
% 1.9 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية بـ عاناتة واإلالمستفيد الحاالت عددزيادة  •

  .على التوالي في المتوسط سنوياً% 2.2و
  

  الخدمات األخرى
 .باآلثـار مواالهتماتطوير الحركة الثقافية  •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحليـة •
 .شء والشباب االجتماعي والثقافية والرياضيةتطوير برامج الن •
  . والقضـاءاألمنتطوير وتحسين خدمات  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 السدود والحواجز المائية واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع وإنشاءتوسيع الرقعة الزراعية  •
 .الصناعية والسمكيةوللمشاريع الزراعية التصنيع الزراعي والحرفي وتوفير قروض ميسرة 

صانع فيبر جالس وم سمكي ساحات إنزال بإنشاء(األساسية  للقطاع السمكي  التحتية البنياستكمال  •
 ).لمخزون السمكيا لمتابعة حركة األبحاث وتطوير وإنشاء  مصانع ثلـجوإنشاء

 .نيع الزراعيتقديم التسهيالت للقطاع الخاص في مجالي االستثمار السمكي والتص •
  .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المرافق السياحية وتوفير التسهيالت الالزمة لـه •
  

  البنية التحتية
حميات الطبيعية م تطوير البنية التحتية لل و البيئة الطبيعيةأنظمةالحفاظ على سالمة وتوازن  •

 . وتوسيعهـا
 .إيقاف االستغالل العشوائي للمياه الجوفيةتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية وتوسيعها و •
 مسالخ وإنشاء مقالب قمامة وبناء أسواق مركزية ومدن للتصوير جوي و  مخططات مدنيةعمل •

 .واستكمال إنارة الشوارع  وحدائقللحـوم
توسيع السعة الهاتفية وصيانة الشبكة الحالية وتوصيل خدمات االتصاالت الريفية إلى المديريات  •

 .ت ألياف ضوئية إلى المناطقوزرع شبكا
 . بيئيأرصاد مركز وإنشاءتنفيذ مشروعات المياه في المدن الحضرية وعاصمة المحافظة  •
 .تأهيل شبكات التوزيع ورفع كفاءتها •
  

  تنمية الموارد البشرية
  . خاصة الفتياتبناء مدارس جديدة الستقطاب التالميذ وتشجيعهم على االستمرار •
ية ألبناء البدو الرحل بناء المجمعات التربو •

 .لتمكينهم من االستمرار في التعليم
إدخال برامج التعليم الفني والتدريب المهني  •

ووضع آليات داعمة لتشجيع التحاق 
  . الفتيات

التوسع في إنشاء مراكز محو األمية وتعليم  •
الكبار األبجدية خصوصاً في الريف وبين 

  . النساء
 تأمين التوظيف لسد النقص ومواجهة •

 . التوسع في برامج محو األمية
 .زيادة التغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية وتعميم خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية •
 .تطبيق نظام المديرية الصحية وتفعيل أداء مكاتب الصحة وخاصة في المناطق الريفية •
 %.95زيادة التحصين إلى التوسع في تقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة ورعاية الحوامل و •

انوي   مؤشرات التعليم االساسي والث

0

50

100

2010 77.678.0

2005 18.325.8

التعليم الثانويالتعليم االساسي



  300

  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كانتهاحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل و •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
عن اآلثـار الحفر والتنقيب  وترميم القالع والحصون األثريةو  مركز ثقافي ومسـرح فنـياءـنب •

 .األثرية المواقع ريوتسو
 . مباني محاكم ونيابة المديرياتوإنشاءاالستئنافي المجمع القضائي استكمال  •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .األمندعـم وتوسيع خدمات  •
 .إعادة تأهيل المنشات الرياضية والشبابيةاستكمال وتوسيع و •

مؤشـرات الموارد الماليـــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة المهرةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,204 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 3,933 37 قطاع البنية التحتية

 3,790 196 تنمية الموارد البشرية
 4,498 117 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,020 52 الخدمات األخرى
 16,445 404 إجمـالي عـام  
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   المعالم األثرية والسياحية بمحافظة ريمه 21-12إطار 
ن المواقع األثرية التي تعـود إلـى        تضم المحافظة عدد م   

عصر ما قبل اإلسالم مثل محل سبأ والقلة ودار الـسالم           
حـصن  (كما توجـد القـالع والحـصون        . وقرية العدن 

والمساجد األثرية كمسجد   ) قوردان، ومشحم ودنوة ويفوز   
  .الحورة واألعور والعدن

  حمافظة رميــة
  

طل من تعن مستوى سطح البحر و  متر3000تقع محافظة ريمة في منطقة جبلية يصل ارتفاعها إلى 
وتحيطها محافظات ى سهل تهامة، جهة الغرب عل

المحافظة عدة ويتخلل . صنعاء وذمار والحديدة
أودية أهمها وادي رماع في الجنوب، ووادي 

ومن أهم مدنها الجبين . ضحيان في الشرق
 اإلنتاجويقوم نشاطها االقتصادي على . العاصمة

  . الزراعي والحيواني وإنتاج العسل
  

% 3 آلف نسمة يتزايدون بمعدل 395 مديريات يسكنها 6م تض 2كم2000وتبلغ مساحة المحافظة 
وخدمات الصرف ) ةشبكة حكومي%0.4منها % (2.6وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً

) ةشبكة حكومي%1.8منها % (6.7وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 0.2منها % (8.4الصحي 
ويبلغ معدل االلتحاق .  نسمة1,000كم لكل 0.1إلى وتنخفض نسبة التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية 

  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.2ومعدل األطباء % 63.1في التعليم األساسي
  

  التحديـات
تعاني المحافظة من شبه انعدام البنية التحتية وتدني مستوى توفر الخدمات األساسية والمرافق العامة وصعوبة 

  . مزايا المحافظة االقتصادية المتمثلة في قطاعي الزراعة والسياحةالتضاريس مما أثر سلباً على استغالل
  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً بإقامة البنية التحتية األساسية والمرافق الخدمية وربط 

اع الخاص في استغالل المحافظة بشبكة طرق معبدة مع المحافظات المجاورة لتشكل عامل جذب للقط
  .مزايها االقتصادية المتنوعـة

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 .إنتاج العسلوتنمية المرأة الريفية وتربية النحل و% 1والحيواني % 2 بمعدل نمو سنوي زيادة اإلنتاج الزراعي •
 .استغالل الموارد االقتصادية المتوفرة والكامنة في المحافظة •
بالنشاط السياحي واالهتمام بمناطق الجذب السياحي ومساهمته في تشغيل اليد العاملة النهوض  •

  .والناتج المحلي
  

  البنية التحتية
 من خالل ربط المحافظة ومديرياتها بشبكة من الطرق اإلسفلتية وربطها بالمحافظات المجاورة •

كم 35استكمال الطرق الحصوية قيد التنفيذ بطول 
 كم وتنفيذ 60جديدة بطول وتنفيذ طرق حصوية 

  . كم100طرق ريفية بطول 
بإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

نهاية الخطة % 5  إلى2005عام  % 0.4 منللمياه
عام  % 0.2والشبكة العامة للصرف الصحي من

 .نهاية الخطة % 4.1   إلى2005
 من الشبكة العامة  رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

، 2010عام  % 8.7   إلى 2005عام % 1.8نم
 . 2010عام % 20  إلى 2005عام % 3.2ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

مؤشرات البنية التحتية

0
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2005 1.80.40.2

2010 8.754.1

الصرف الصحيالميـاهالكهـرباء
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 .ف.ك1600-199الضغط المنخفض الهوائي من و ف،.ك450-167زيادة الضغط العالي من و •
وتوسعة طة   خط في نهاية الخ9,000إلى زيادة  السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة  •

  . خط14,225الهاتف النقال بنحو 
  

  تنمية الموارد البشرية
في مرحلة % 36.9بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 76.3 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

  .التعليم الثانوي
  . االهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني •
  . بالتركيز على اإلناث) ألساسيةاألبجدية وا(رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
 .توسيع ونشر خدمات الرعاية الصحية األولية وتطوير الخدمات العالجية والوقائية •
  

  
  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

مشروع  مشاريع، و%33.2 معدل ب الزراعي والسمكياإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة مشاريع  •
 .سنوياً% 14.8بمعدل األشغال العامة 

 مراكز تدريب جديدة، باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 5 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من النساء  مستفيدة حالة2,290  تدريبتساهم في،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

 .الفقيرات
 النقدية المقدمة عانات ومن اإلين من صندوق الرعاية االجتماعيةالمستفيدتحقيق نمو سنوي في عدد  •

  .على التوالي% 12.8و% 11.6منه بمعدل  
  

  الخدمات األخرى
  . الموروث الشعبيوالحفاظ علىاالهتمام بالثقافة  •
 .ةاإلرشاديوتطوير الرسالة الدينية ووتنمية عوائدها  األوقافممتلكات الحفاظ على  •
  .ية في المحافظةاألمن للخدمات  وتأسيس البنية التحتيةيةاألمن األجهزة قواماستكمال  •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .دمج الشباب والنشئ في أنشطة التنمية المختلفة •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
  

   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 
 .صيانة المدرجات الزراعية والحفاظ عليها •
وحفر اآلبار ة الريفية  أسوية لتنمية المربيطرية في المديريات ومراكز نوبناء مراكز إرشادية ،  •

 .في المحافظةإعداد الدراسات الخاصة بالمياه ومائية الحواجز والسدود وبناء ال
  .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة والفندقه •
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  البنية التحتية
بناء محطات توليد كهرباء موزعة على  •

المديريات مع الشبكة ومحطة الربط مع 
  .الشبكة العامة

شق وسفلتة شوارع عاصمة المحافظة  •
وإعداد المخطط لمراكز المديريات 
الحضرية وإعداد المسوحات والدراسات 
البيئية وبناء أسواق مركزية ومنتزهات 

 .وحدائق ومقالب القمامة
 مشروع مياه ومجاري الجبين تنفيذ •

 . عاصمة المحافظة
 ومكاتب توفير الخدمات الهاتفية للريف •

 .صناديق بريديةو
  

  تنمية الموارد البشرية
  . زيادة الحوافز التشجيعية للفتيات بهدف التحاقهن بالتعليم •
بناء الصفوف والمدارس الجديدة وصيانة المدارس القائمة وتوفير الكادر التدريسي والسكن  •

 .للمدرسين
 . إدخال برامج التعليم الفني والمهني •
وي تنويع برامج للتدريب األساسي النس •

  . بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني
وضع برامج توعية تحذر من مخاطر األمية  •

 وخطباء األوقافبالتنسيق مع وزارة 
  . المساجد وتوضح أهمية التعليم

توسيع خدمات الطوارئ لمكافحة األمراض  •
 .األكثر شيوعاً مثل المالريا، البلهارسيا

نشر خدمات رعاية األمومة والطفولة  •
  نظيم األسرة والتوسع بخدمات التحصين الموسعوخدمات ت

  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كفة أشكال االستغالل وانتهاحماية األطفال من كا •

  .الشوارع
 .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •
  

  الخدمات األخرى
حف لآلثار والموروث بناء مكاتب حكومية أمنية وثقافية ومباني السلطة القضائية والعدل وبناء مت •

 .التاريخي وترميم القالع والحصون التاريخية
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .ثمارية واستغالل مواردها في مشاريع است وبناء المساجداألوقافحصر وتوثيق ممتلكات  •
  .استكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشات الرياضية والشبابية •
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مؤشـرات الموارد الماليـــة  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

الموارد المحلية 1220

الموارد المشترآة  1219
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مؤشرات عام  2010ممؤشرات عام  2005م

  
  

 (مليون ريال) 2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة ريمةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,124 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 9,815 88 اع البنية التحتيةقط

 16,581 856 تنمية الموارد البشرية
 30,247 167 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,790 36 الخدمات األخرى
 59,557 1,149 إجمـالي عـام  
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  2010-2006 البرنامج االستثماري لخطة التنمية الثالثة خالل الفترة Iملحق 

I      ملحـق
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 I ملحـق
  

  البرنامج االستثماري لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
  م2010 – 2006الثالثة للتخفيف من الفقر 

  
  :مقدمة

حددت الخطة عدداً من األسس والمعايير ألهداف ومكونات البرامج والمشروعات والمؤديـة            
  :ما يليبشكل أو بأخر إلى تحقيق األهداف القطاعية ، وتشمل تلك األسس 

مواصلة الجهود في مجال اإلصالحات المؤسسية واالقتصادية الهادفة إلى الحـد مـن             •
االختالالت في الموازين العامة والمتمثلة في عجز ميزانية الدولة وميزان المدفوعات           
والتي ما زالت تهدد سالمة ومناعة االقتصاد الوطني واستقراره، وبما يكفل مواصـلة             

  . أفضل في المستقبلالعمل التنموي بوتائر
السعي التدريجي إلى تقليل االعتماد على الموارد النفطية القابلة للنـضوب والنفـاد،              •

والمتسمة بالتقلبات ذات التأثيرات السلبية على األوضاع االقتصادية ، والتركيز علـى            
تنمية وتفعيل مصادر النمو غير التقليدية وتعظيم المزايا التي تتمتع بهـا القطاعـات              

واعدة ودعم االنفتاح على الخارج وتقويـة القـدرة التنافـسية لالقتـصاد الـوطني               ال
 .والنهوض بالتصدير

تعزيز التوجه السائد في تخلي الدولة عن التدخل المباشر في قطاعات إنتـاج الـسلع                •
والخدمات والتعويل على القطاع الخاص في تنشيط الحركة من خالل تعزيز الشراكة            

 .ات المانحة واالقتصاديات المزدهرةمع دول الجوار والجه
  

  :األولويات القطاعية
في ضوء التوجيهات اإلستراتيجية لخطـة التنميـة تـم تـصنيف القطاعـات والبـرامج أو                 
المشروعات االستثمارية في أربع مجموعات رئيسية وتم ترتيبها وفقاً لألولويات واالفـضليات            

  :على النحو التالي
شتمل على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والمـوانئ        وت: قطاعات البنية األساسية   )1(

واالتصاالت والمطارات والبيئة ومشاريع الخدمات العامة للـسلطات المحليـة فـي            
  .المحافظات

وتشمل التعليم والصحة والحمايـة االجتمـاعي وشـبكة         : قطاعات التنمية االجتماعية   )2(
 .األمان االجتماعي

 على قطاعـات الغـاز والمعـادن والزراعـة          وتشتمل: القطاعات اإلنتاجية الواعدة   )3(
 .واألسماك والصناعة التحويلية والسياحة

وتـشمل تحـديث الخدمـة المدنيـة        : تعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة األخـرى       )4(
 .ومؤسسات السلطة القضائية ، وأجهزة الرقابة والمحاسبة واألمن

ـ               داف والـسياسات   وفي ضوء ذلك، يتم تحديد مدى توافق مـشاريع الجهـات مـع األه
  :واإلجراءات الواردة في الخطة والتي تعمل على

  .زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني •
 .خلق فرص عمل جديدة •
توجيه االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية والواعدة وخاصة في المناطق األكثر فقراً            •

 .وحاجة
 .وعلى مستوى المحافظاتمراعاة عدالة عوائد التوزيع في تلك البرامج والمشاريع  •
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 .زيادة االلتحاق بالتعليم وبالذات في صفوف اإلناث •
 .إيصال الرعاية الصحية األولية إلى مختلف مناطق الجمهورية •
 .زيادة فرص الحصول على الحماية االجتماعية •
 ...).طرق، مياه، كهرباء، (رفع نسبة التغطية من خدمات البني التحتية  •

  
  مج والمشاريع االستثمارية في إطار القطاع الواحدمعايير األولويات للبرا

لقد تم اختيار وتحديد أولويات البرامج والمشاريع االستثمارية فـي إطـار كـل قطـاع مـن             
  :القطاعات سالفة الذكر وفق المبادئ والمعايير التالية

التوزيع السليم قطاعياً وعلـى مـستوى المحافظـات ومنـاطق           : العدالة في التوزيع    .أ 
ة لتحقيق العدالة بين الجميع وفقاً لألوضاع السكانية ومـستويات الحرمـان            الجمهوري

والفقر وتعطي أولوية خاصة لتقديك الخدمات الضرورية للمناطق المحرومـة وعـدد            
  .السكان المستفيدين

مراعاة اإلمكانيات المتاحة ماديـة وبـشرية وإداريـة والقـدرة           : (الواقعية في التنفيذ   .ب 
 ).التنفيذية

 ).عائد البرنامج أو المشروع على االقتصاد والمجتمع: (القتصاديةالكفاءة ا  .ج 
  

  2010-2006حجم االستثمارات المتوقعة خالل فترة الخطة 
خمـسة تريليـون    (وتبلغ التكلفة اإلجمالية للبرامج االستثمارية التي احتواتها الخطة حـوالي           

طرق، كهرباء، مياه   (لتحتية  حيث تحظى قطاعات البنية ا    ). ومائتين وواحد وثالثون مليار ريال    
من إجمالي التكلفة، يليها قطاعات تنميـة       % 47.8بحوالي  ) وصرف صحي، واتصاالت ونقل   

، ثم القطاعـات    % 26.1بنسبة  ) التعليم العام والفني والعالي، الصحة العامة     (الموارد البشرية   
قطاعـات الحمايـة    و% 13.6بنسبة  ) الزراعة، األسماك، النفط، الصناعة، السياحة    (اإلنتاجية  

بنـسبة  ) الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال العامة، البرامج األخـرى        (االجتماعية  
كمـا هـو    مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية األخـرى،       % 5.0، والباقي حوالي    % 3.7

  : موضح في الجدول التالي
  )بالمليون ريال   (2010-2006حجم االستثمارات خالل فترة الخطة 

  

  قطاعات الرئيسيةال
  التكلفة االجمالية

للبرامج 
  االستثمارية

النسبة إلى 
  اإلحمالي

حجم 
  االستثمارات
  الخطة

النسبة إلى 
  اإلحمالي

 12.9 453,849 12.4 651,799 القطاعات اإلنتاجية
 45.5 1,600,301 48.9 2,567,314  قطاعات البنية التحتية

 24.8 873,517 20.8 1,094291   قطاعات تنمية الموارد البشرية
 3.7 129,695 2.8 146,461 قطاعات تعزيز الحكم الجيد
 4.8 167,524 5.9 311,916  قطاعات الخدمات الحكومية
 7.9 276,932 8.8 459,459 قطاعات الحماية االجتماعية

 100.0 3,520,517 100.0 5,249,633 اإلجمالي العام
  

رية للخطة أحد اإلشكاليات التي تواجه الحكومة خالل        وتمثل تمويل البرامج والمشاريع االستثما    
الفترة القادمة، ذلك أن الموارد المتاحة لالقتصاد الوطني محدودة، وهذا يتطلب تكثيف الجهود             
لتوسيع القاعدة االقتصادية وتنويع الموارد الممكنة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحديد األنشطة            

فاق العام للدولة وتلك التي يمكن أن يتوالها القطاع الخاص،          والقطاعات ذات األولوية في اإلن    
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لما لذلك من انعكاسات على الموارد المتاحة وعلى معالجة قضايا تمويل البرامج والمـشاريع              
  . التنموية للدولة

، %39.5وتتكون مصادر التمويل للبرامج االستثمارية من الموارد الحكومية والذاتية بنـسبة            
، كما يبينه الجدول    47.7وتشكل الفجوة التمويلية بنسبة     % 12.4ارجي بنسبة   ومن التمويل الخ  

  التالي
  

  مصادر التمويل
التكلفة اإلجمالية 

للبرامج 
 االستثمارية

النسبة إلى 
  اإلجمالي

اإلنفاق على البرامج 
  االستثمارية

2006-2010  
النسبة إلى 
  اإلجمالي

 1,157,63132.9 36.7 1,924,722  حكومي 
 434,95012.4 12.7 668,154 خارجي 
 230,6696.6 9.0 473,554 ذاتي
 18,6770.5 0.5 25,876 محلية. ق

 1,678,59047.7 41.1 2,157,327 الفجوة
 3,520,517100.0 100.0 5,249,633 إجمالي
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   المصفوفة التنفيذية لخطة التنمية الثالثةIIحق 

  IIملحق 
 

 
  وفة التنفيذية املصف

  التنمية االقتصادية واالجتماعية خلطة

2010-2006الثالثة للتخفيف من الفقر 
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  األهداف والسياسات االقتصادية الكلية: والً
  الفترة الزمنية  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  ألهداف

مو في القطاعات 
الخدمية غير  و

 لنمو القطاع  المالئمة االستثماريةةيئالباستكمال متطلبات  •
في القطاعات   القطاع الخاصتشجيع استثماراتالخاص و

وسياحة والصناعات التحويلية ك اسمأوة زراعالواعدة من 
واإلستخراجية، مع تقديم الحكومة أوجه الدعم والتسهيالت 

 .الالزمة
اتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص تنفيذ مشروعات إستر •

  ومدمحطات الكهرباء الغازيةالمحلي واألجنبي في إقامة 
استغالل الثروات و، إلى المناطق الريفيةشبكة الكهرباء 

، وإنشاء الطرق السريعة، وتوسيع طاقات الموانئ المعدنية
 المشاريع البحرية والجوية ومصافي تكرير النفط، وإقامة

 .، وإنشاء المناطق الصناعية والحرةغازالمعتمدة على ال
التركيز على  الصناعات التحويلية، مع إنتاجيةرفع  •

  واالهتمامذات المدخالت المحليةو  كثيفة العمالةالصناعات
التقليدية  واألصغر، بما في ذلك بالصناعات الصغيرة

  .والحرفية
 ةالداخلية واإلقليمية والدولية، وتعزيز القدرتنمية السياحة  •

التنافسية للصادرات اليمنية وتنويعها واالستفادة من الفرص 
 .المتاحة في األسواق اإلقليمية

 

تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج  -
% 7.1المحلي اإلجمالي في المتوسط 

وفي الناتج المحلي غير النفطي 
 سنوياً% 10.1

زيادة حجم االستثمارات الخاصة المحلية  -
ي من إجمال% 62واألجنبية إلى 

 . االستثمار
من % 21تحفيز االدخار القومي ليبلغ  -

  . الناتج المحلي في المتوسط
 

  وزارة الزراعة •
وزارة الثروة  •

  السمكية
وزارة الساحة  •

  والثقافة
الهيئة العامة للمناطق  •

 الحرة
وزارة النفط  •

 والمعادن
الهيئة العامة  •

 لالستثمار
البنك المركزي  •

 اليمني
وزارة الصناعة  •

  والتجارة
 

  

 االستقرار ى عل
سيطرة على عجز 
لعامة في حدود 
 خالل زيادة 
 العامة وترشيد 

  .رية 

 وضع مؤشرات أداء تساعد على ربط النفقات العامة بشقيها -
المركزي والمحلي بنتائج مستهدفة من خالل إعداد إطار مالي 

مراجعته سنوياً وبما يحقق فعالية وكفاءة متوسط األجل تتم 
  . السياسية المالية 

 أتمتة بيانات ومعلومات النفقات العامة للوزارات والجهات -
الحكومية من خالل تفعيل النظام اآللي وربطه بالوزارات 

 . والجهات الحكومية

تحقيق عجز الموازنة العامة في حدود  •
من الناتج % 3آمنة بحيث ال يتجاوز 

 المحلي اإلجمالي
زيادة اإليرادات العامة غير النفطية  •

من % 45 – 40بحيث تتراوح ما بين 
 .إجمالي اإليرادات 

 المالية والمصالح وزارة
 التابعة لها
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 تطوير نظام المعلومات المالية على المستويين المحلي -

  .  ؤشرات االقتصادية واالجتماعيةوالمركزي ليشمل الم
 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في عمليات المراجعة -

  . والمراقبة
 تحسين وتطوير مضمون ومكونات الحسابات الختامية بما -

 . يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح
 تعزيز الالمركزية المالية واإلدارية من خالل تنمية الموارد -

 .ة المحليةالذاتية للسلط

تخفيض نسبة العجز المالي غير  •
% 2النفطي إلى الناتج المحلي بمعدل 

 . سنوياً
 

ة اإلنفاق العام 
ولوياته التنموية 
ة والتركيز 
ر على المشاريع 
 ومشاريع البنية 
خدمات االجتماعية 

 

  . إعادة هيكلة النفقات الجارية وخاصة ذات األثر التنموي المتدني-
 إصالح نفقات األجور والمرتبات من خالل تطبيق سياسات وبرامج -

إصالح الخدمة المدنية بما في ذلك اإلستراتيجية الوطنية لألجور 
  . والمرتبات

 وضع برنامج تنفيذي للتخلص من أعباء حجم الدعم الحكومي لبعض -
  . السلع والخدمات

لتحتية المرتبطة  زيادة اإلنفاق االستثماري وتوجيهه نحو البنية ا-
بتحسين مناخ االستثمار واإلنفاق على الخدمات االجتماعية األساسية 
الذي يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة مخصصات التشغيل 

  .والصيانة
 تعديل قانون المناقصات بما يؤدي إلى إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات -

لشفافية في نظم تعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان ا
 .المناقصات

%) 30(زيادة اإلنفاق االستثماري إلى  •
  .من إجمالي اإلنفاق العام

  . تعديل قانون المناقصات •
  . إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات •
 

وزارة المالية والمصالح 
 التابعة لها

  

ؤسسات اإليرادية 
ة هيكلتها من خالل 
ة ة إيراديه مبسط

رنة، تساهم في 
ة المكلفين وتعبئة 

تطبيق ضريبة المبيعات وإصدار الئحتها التنفيذية، والعمل على  -
  .تطوير وتحديث التشريعات الضريبية األخرى

ترشيد اإلعفاءات الضريبية والجمركية مع مراعاة ظروف  -
  .ين الالزمة لذلكود وإصدار القوانوإمكانيات ذوي  الدخل المحد

 إعداد وإقرار مشروع قانون مكافحة التهرب الضريبي والتهريب -
  . الجمركي وإيجاد آلية دائمة لتطبيقه

الية والمصالح وزارة الم 
 التابعة لها

  



326

  الفترة الزمنية  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  ألهداف
في كافة الدوائر ) اسكودا( تعميم النظام اآللي المعروف بنظام -

والمنافذ الجمركية من خالل استكمال المرحلة الثانية والتحضير 
 للمرحلة الثالثة

ر السياسة النقدية 
النمو االقتصادي 

  .ستقرار النقدي

 المراحل المتبقية 
شاء سوق األوراق 
توفير المتطلبات 
 والمؤسسية 

  .والفنية

 النقدية غير المباشرة مثل  التوسع في استخدام أدوات السياسة-
سياسات السوق المفتوحة واستحداث أدوات جديدة والتحول 
التدريجي من إصدار أذون الخزانة إلى إصدار سندات الدين 

  .العام المتوسطة والطويلة األجل
  .  تحسين إدارة االحتياطي  من العمالت األجنبية -
 تطوير على تخفيف القيود على البنوك والمصارف وتشجيعها -

زيادة تمويالتها للقطاعات اإلنتاجية و وتنويع خدماتها المصرفية
 .المختلفة ، والحد من ودائعها لدى البنك المركزي

 االستمرار في تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف من - 
خالل رفع رؤوس أموالها وتقليص حجم المخاطر التي قد 

  .تتعرض لها
ة لبدء ممارسة البنوك والمصارف  توفير المتطلبات  الالزم-

أنشطة التأجير التمويلي وفتح نوافذ لإلقراض الصغير 
  .واألصغر

 توفير التشريعات القانونية للمعامالت المصرفية االلكترونية -
مثل قانون أنظمة الدفع والمعامالت االلكترونية وتحفيز البنوك 
 على مواكبة التغيرات العالمية وتشجيع عمليات التكامل
واالندماج بين البنوك التجارية واإلسالمية، والدخول في 
مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة وتوفير 

  .الحوافز الالزمة لها
 إعادة هيكلة بنوك القطاع العام والمختلط ودمجها في مؤسسة -

  .ةمالية واحد

ال يتجاوز كل من معدل التضخم  •
  %.13.8السنوي 

ر الصرف ال معدل التغير في سع •
  .سنويا% 3.2يتجاوز 

نمو العرض النقدي والسيولة المحلية بما  •
 . في المتوسط سنوياً% 22ال يتجاوز 

إصدار قانون سوق األوراق المالية  •
واستكمال بقية القوانين واللوائح 
والوظائف المطلوبة لتشغيل السوق 
ٍ التنظيمية والمؤسسية  وإعداد األطر

 .والهياكل التحتية للسوق
قرار مشروع اتفاقية تسوية الشيكات إ

وتحويل األموال بين البنوك عبر 
 المحافظات

  البنك المركزي
  وزارة المالية

 وزارة التجارة والصناعة
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 التعاون  وتعزيز 
 االندماج مع 
 اإلقليمية والدولية 
راكة مع المانحين 
تعبئة الموارد 
وتوسيع قاعدتها 

 .وة التمويلية 

قاعدة الصادرات 
وزيادة األهمية 

  .ادرات السلعية 

تقليل العجز في ميزان المدفوعات و الحساب الجاري والرأسمالي 
إلى مستويات مقبولة من خالل تعزيز قدرات األطر الداعمة 

 البيئة ات واستكمال متطلباتلزيادة وتنويع قاعدة الصادر
 .االستثمارية المالئمة لجذب االستثمار الخاص المحلي واألجنبي

 وضع خطة عمل تفاوضية متكاملة وفق برنامج زمني وآليات -
مناسبة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبالصورة التي 

  .تسهم في الحصول على أفضل النتائج
  
سبية لالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة  االستفادة من المزايا الن-

  .العربية الكبرى، واستكمال بعض جوانب البنية األساسية لها

المحافظة على العجز في لميزان  •
المدفوعات عند مستوى ال يتجاوز 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 2.5
 .كمتوسط سنوي للخطة

 السلعية غير النفطية تنمو الصادرا •
نوي كمتوسط س% 20.2بمعدل 
 .للخطة

نمو صافي التحويالت التحويالت  •
من الناتج % 8.2الخاصة بمتوسط 

 .المحلي اإلجمالي خالل فترة الخطة
إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل  •

  .الصادرات السلعية والخدمية

  وزارة الصناعة والتجارة
وزارة التخطيط والتعاون 

  الدولي
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  ح اإلداري

الخدمة الحكومية بكفاءة 
وإعادة الهيكلة، وتأسيس 
فاعلة في أجهزة الدولة 

  .ة

إعادة هيكلة الوحدات اإلدارية المختارة للجهاز اإلداري للدولة  -
 .وإعداد نظام التوصيف والتصنيف

 .توحيد قاعدة بيانات ومعلومات موظفي الدولة -
رفع كفاءة وفاعلية تقديم الخدمة الحكومية واعتماد أسس  -

  .ومعايير موضوعية في شغل الوظائف
 .زيادة نسبة قبول المرأة في وظائف الخدمة المدنية -
تفعيل دور المجالس األعلى للخدمة المدنية وصندوق الخدمة  -

 .المدنية
 وظائف الخدمة المدنية وبناء معاير محاربة ممارسة بيع -

 .واضحة للحصول على الوظيفة العام
  .وضع إرشادات لتوضيح رسوم الخدمات العامة -

ارتفاع عدد الموظفين في الجهاز الحكومي  -
  موظف 64.150للفرص المتاحة إلى 

 . حالة إلى التقاعد28.197إحالة  -
 من العمالة الفائضة إلى 25.000إحالة  -

 .صندوق الخدمة
   من االزدواج الوظيفي60.000إنهاء حالة 

وزارة الخدمة المدنية  -
 .والتأمينات

دواوين الوزارات  -
المختلفة والمجالس 

 .المحلية
  

نظام الالمركزية المالية
رية لتحقيق التنمية

  ة

النهوض بالبيئات المحلية وتعزيز النمو االقتصادي المستدام  -
ل وتعبئة الموارد المتوفرة للمساهمة فيها وتنويع مصادر الدخ

  في التخفيف من الفقر والدفع بعجلة التنمية الريفية والمحلية 
التوزيع العادل والمتوازن للموارد والمخصصات المالية لسلطة  -

 .المحلية على المستوى الالمركزي  في الوحدات اإلدارية
موارد تحسين اإلدارة المالية للسلطة المحلية وتنمية وتطوير ال -

المحلية وإيجاد مصادر تمويلية كافية من أجل إقامة مشروعات 
 .إنتاجية وخدمية

 .دعم وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية للسلطة المحلية -
  .إستكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية -

ارتفاع معدل التغطية بالخدمات البنية  -
  .التحتية وخاصة في الريف 

بما من شأنه تعديل قانون السلطة المحلية  -
توسيع المشاركة الشعبية في الرقابة 

وإجراء المناقصات واإلشراف على سير 
  . تنفيذ المشروعات

 وزارة اإلدارة المحلية -
   بقية الوزارات -

  ء والعدل

   استقاللية القضاء

 بما يعزز استقاللية القضاء عن تعديل قانون السلطة القضائية-
  . ةرئاسة الجمهوري

  .إنشاء هيئة شؤون القضاة في إطار المجلس األعلى للقضاء-

  إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس-
  .األعلى للقضاء 

تشكيل هيئة إصدار قرار جمهوري ب -

وزارة العدل، وزارة 
الشئون القانونية، مجلس 

  النواب
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  . تطوير وتعزيز دور األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء-
  دمج هيئتي التفتيش القضائي الحالية وتشكيل هيئة تفتيش قضائي-

  .جديدة وتطويرها وتعزيز قدرات العاملين فيها
ل مراجعة قانون المعهد إعادة هيكلة المعهد العالي للقضاء من خال-

وتعديله وتنمية وتطوير المنهج الدراسي وتطوير وتحديث البنية 
  .التحتية وبناء قدرات العاملين فيه 

  . إنشاء القضاء اإلداري -
 تأسيس آلية رسمية إليصال المعلومات للمواطن حول كفاءة -

  .المحاكم وقرتها على حل المنازعات
  .  للمحاكمة القضائية إعداد معايير واضحة وشفافة -

 . التفتيش القضائي
 تعديل وتطوير قانون المعهد العالي -

  .للقضاء
  . عدد حاالت التفتيش للمحاكم-
  . تحسن أداء القضاة الذين تم لفت نظرهم -
  بالمعهد عدد الطلبة الملتحقين -
   عدد القضاة المتخرجين من المعهد-

  
  

  مجلس القضاء األعلى
  مجلس القضاء األعلى
  المعهد العالي للقضاء

   سيادة القانون

تقييم القانون التجاري الحالي وتعديله بما يعزز من فاعلية  -
 القضاء التجاري و استقالليته

تقييم قانون األموال العامة و تعديله بما يعزز من آليات  -
  .حماية المال العام و محاربة الفساد

تحديث و تطوير البنية التحتية و أتمتة المحاكم التجارية  -
) التنفيذالتجهيز، تحديد االحتياجات، ( ومحاكم األموال العامة 

وال وتنفيذ الربط الشبكي بين المحاكم التجارية ومحاكم األم
 .العامة و بناء أنظمة المعلومات 

تصميم (بناء قدرات القضاة و المعاونين و أدارت المحاكم  -
 ).، التقييمذالبرنامج، التنفي

تحديد إجراءات واضحة لمتابعة سير الملف القضائي  -
  .وإصدار أدلة إرشادية بذلك

 توحيد مصلحة أراضي وعقارات الدولة و مصلحة المساحة و -
 و قطاع التخطيط في وزارة األشغال العامة و السجل العقاري

  .  دمجها في أطار هيئة موحدة 

 قياس ثقة العامة في النظام القضائي عن -
طريق قياس الزيادة في عدد القضايا 

المنظورة أمام المحاكم ونوعية األحكام 
  .الصادرة والوقت الزمني للبت في القضايا

  .ضي المعدل السنوي لعدد القضايا لكل قا-
 تحسن اإلجراءات اإلدارية وسهولة -

  .إجراءات التقاضي
 وجود مكتب استشارات قانونية داخل -

  . المحاكم يخدم القضاة  و المتخاصمين
 ازدياد عدد قضايا المال العام المنظورة  - 

  أمام محاكم األموال العامة
 نسبة القضايا المنجزة الوقت الالزم للبت -

  .في قضايا المال العام
 وجود نظام النافذ الواحدة لتسهيل عملية -

  .التسجيل و مناقالت الملكية

  وزارة العدل
  
  

  النائب العام
  
  

  وزارة العدل
  
  

رئاسة الجمهورية، مجلس 
  الوزراء 
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نسبة الزيادة في إيرادات الدولة من عمليات -   
  التسجيل و المناقالت لملكية األراضي

   آليات مكافحة الفسادم

 وإصدار القوانين واللوائح مستقل لمكافحة الفسادإنشاء مجلس  -
المنظمة لعمله وتعزيز البنية التحتية له وبناء قدرات العاملين 

  .فيه
تشكيل لجنة مراجعة القوانين النافذة المتعلقة بحماية المال العام  -

بما يتوافق مع االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ورفدها بالخبرات 
  .لفني إلتمام المهمةالالزمة و الدعم ا

   إصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد -
 إلزام  القيادات الحكومية العليا بتقديم إقرارات ذمة مالية عن -

، وعدم الجمع بين الوظيفة العامة العمل .ممتلكاتهم وثرواتهم
  .التجاري 

  .إصدار أدلة إرشادية لمصلحة الضرائب والجمارك
  .حاالات الفساد للمشركات واألفراد إنشاء سجل ل-

   تحسن مؤشر اليمن في مكافحة الفساد-
 ازدياد عدد قضايا المال العام المنظورة -

  أمام محاكم األموال العامة
  . الوقت الالزم للبت في قضايا المال العام-
  . نوعية القضايا المنظورة أمام المحاكم-
انجاز مراجعة القوانين و رفع التوصيات  -
  ى مجلس النواب للمصادقةإل

  النائب العام
  وزارة العدل

الجهاز المركزي للرقابة 
  والمحاسبة

الهيئة الجديدة لمكافحة 
  الفساد

مجلس الوزراء ، مجلس 
  النواب

  : والمحاسبة
 رقابة فعالة على األموال 
 والتأكد من حسن إدارتها 

  .قل وكفاءة عالية

 على للمحاسبة والمراجعة إنشاء مجلس أ •
إتخاذ اإلجراءات الدستورية والقانونية لضمان تبعيـة الجهـاز          •

 .المركزي للرقابة والمحاسبة للسلطة التشريعية
المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابـة الجهـاز           •

 وعلى األخص في المجاالت المالية واإلدارية 
ـ          • ة المحاسـبة   المساهمة في تطوير ورفـع مـستوى أداء مهن

 والمراجعة في الجمهورية اليمنية
تـه   منهجي الرقـابي وتطـوير   توسيع وتطوير مجاالت العمل      •

  العمل على إنجاز منهجية تقييم األداءو

 على خطط التنمية أدلة للرقابةإعداد  •
 وإقرارها القروض والمساعدات وعلى 

توسع نشاط الجهاز المركـزي للرقابـة        •
ذ الخطـط   مراقبة تنفي والمحاسبة ليشمل   

، والقــروض اإلنمائيــةوالبــرامج 
الخصخـصة،  تقييم أثـار    والمساعدات،  
 لرقابة على البيئة، وارقابة األداء 

  

الجهاز المركزي للرقابة 
  والمحاسبة
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  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  ت واإلجراءاتالسياسا  األهداف

        بات واالستفتاء
 الممارسة الديمقراطيـة    

 حيادية اللجنـة    الل تأكيد  
 واالسـتفتاء  لالنتخابـات 

بدأ الشفافية والوضوح   د م 
  رة الفعاليات االنتخابية

  رجـاال ونـساء بالمفـاهيم الديمقراطيـة        عية المـواطنين  تو •
 واالستفتاءات العامة   باالنتخابات القانونية المرتبطة والتشريعات  

  اإلجرائيةبكافة مراحلها االنتخابية السليمة  الممارسة و
حقـوق االنتخابيـة    التأكيد على حق المساواة للمرأة في كل ال        •

 وفقاً للدستور والقـوانين المنظمـة للحيـاة         كناخبة أو مرشحة  
 وكذا االهتمام بشريحة المعـوقين وذوى االحتياجـات         ،العامة
 .الخاصة

إجراء تعديالت دستورية االنتخاب  أعضاء مجلس الـشورى          •
  .إنتخاباً مباشراً 

وير الشراكة بين اللجنـة العليـا لالنتخابـات واالسـتفتاء           تط •
 اواألحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بم      

  .يخدم العملية الديمقراطية والممارسة االنتخابية
 النظر وإعادة االنتخابية إصالح وتطوير التشريعات استكمال •

 التطوير  و وفقا لنتائج التعداد السكانياالنتخابي التقسيم في
 االنتخابيةن التجارب  مباالستفادة للتجربة االنتخابيةالمستمر 
  .والدوليةالعربية 

لرقابة المحلية والدولية علـى سـير العمليـات         ا ضمان إتاحة  •
  .اإلطالعاالنتخابية بكافة مراحلها وفقاً لنظام 

تزايد نسبة مشاركة الناخبين في  -
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 

والمحلية إلى إجمالي الناخبين وإلى 
 .إجمالي عدد السكان

يد نسبة اإلناث في المشاركة في تزا -
الترشح واالقتراع في عموم محافظات 

  الجمهورية
انخفاض عدد الشكاوي والطعون في  -

 .نتائج االنتخابات المختلفة
تحسن تقارير المنظمات المحلية  -

واإلقليمية والدولية عن سير العمليات 
  .االنتخابية

  

اللجنة العليا لالنتخابات 
  واالستفتاء

  
  ن القانونيةوزارة الشؤو

  
  اللجنة الوطنية للمرأة

  
  وزارة حقوق اإلنسان

   اإلنسان

رجاال تمتع المواطنين   مان   
حريـاتهم  وبحقـوقهم       

ــى   ــصول عل ـة والح
جــات األساســية التــي 

منظومة التشريعات والقوانين الوطنية  بناءاستكمال ومراجعة  
مع  مواءمتها مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا و

 .  المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأةاالهتمام بإصالح
مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات بما يعزز حرية  

 .الصحافة
إجراءات الدراسات والبحوث والمسموحات اإلحصائية  

إصدار التقارير ورفية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان والمع
  . في اليمن اإلنسان حقوق أوضاعالسنوية عن 

توفير المعلومات والبيانات لتدعيم قدرة المجتمع على القيام  
 آليات والتشريعات وتطويربواجب الرقابة على تنفيذ القوانين 

  
   إصدار إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان-
 تحسن أوضاع السجون والسجناء ودر -

  الرعاية االجتماعية
 انخفاض عدد حاالت التجاوز في الضبط -

  القضائي وفي المنشآت العقابية
 تزايد عدد المؤسسات المعنية بتطوير -

  الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة 

   وزارة حقوق اإلنسان-
 وزارات وأجهزة الدولة -

المختلفة على المستوى 
  المركزي والمحلي
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  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  ت واإلجراءاتالسياسا  األهداف

ــاة ـب  ــذوي ومراع ل
  في التمتع   الخاصة جات
  .لحقوق

 الرصد والتوثيق لما ينشر حول حقوق اإلنسان
تبادل الخبرات في مجال والتعاون الدولي تطوير مجاالت  

 حقوق اإلنسان 
شتمل على ت لمأموري الضبط القضائي بيةتدريتطوير برامج  

القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها أثناء التحقيق وفي أماكن 
 . القضاء ماالحتجاز وأما

التنسيق مع جهات االختصاص إلصالح أوضاع السجون  
 القرارات الصادرة عن مجلس الوزراءمتابعة تنفيذ ووالسجناء 

 تنفيذ زيارات دورية إلى السجون ودور الرعاية االجتماعية و
دمج مفاهيم حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية في المناهج  

  .والمقررات الدراسية
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  تنمية الموارد البشرية: لثاً

  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  افاألهد

  السكان
ض معـدل النمـو الـسكاني 
وسيع أنشطة التوعية بالقضايا    

   سكانية والصحة اإلنجابية

االهتمام ببرامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وتوسـيع         •
 .برامج محو األمية

 في القضايا الـسكانية بـين       تعزيز وتوسيع عالقة الشراكة    •
المؤسسات الحكومية والمنظمـات الخيريـة والتطوعيـة        

 .وهيئات المجتمع المدني
رفع مشاركة قادة الرأي والقيادات الدينية والثقافية وقـادة          •

المجتمع على كافة المستويات في أنشطة التوعية بالقـضايا         
   األسرةمالسكانية وبرامج تنظي

اني   تخفيض معدل النمو السك-
  %.2,85إلي 

  
  

المجلس الوطني للسكان ، وزارة 
الصحة، وزارة التربية والتعليم ، 
وزارة األوقاف واإلرشاد ، اللجنة 
الوطنية للمرأة ، اتحاد نساء اليمن 

، منظمة المجتمع المدني  ، 
المانحين، القطاع الخاص ، وزارة 

  األعالم      

  التعليم األساسي والثانوي 
في التعليم  حاقفع معدل االلت

وتحسين  ألساسي والثانوي
ورفع كفاءته الداخلية  عيته

قليص الفوارق بين الذكور 
  إلناث 

  

بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتـأمين          •
 العدد الكافي من التجهيزات والمستلزمات المدرسية

 زيادة عدد المدرسات في المناطق الريفية والنائية وتشجيع        •
 .خريجات كليات التربية للتدريس في الريف

إعادة توزيع الموارد المالية بين المحافظات والمديريات  •
 .وبما يحقق المساواة

إعفاء أبناء األسر الفقيرة من الرسوم الدراسـية وخاصـة           •
 اإلناث

تشجيع القطاع الخاص واألهلي على التوسع في إنشاء  •
 مدارس التعليم األساسي والثانوي 

  . برامج التدريب لمعلمي التعليم العام أفقياً ورأسياًتوسيع

 رفع معدل االلتحاق في -
% 78التعليم األساسي إلي 

 وإلى 2010بنهاية عام 
في التعليم الثانوي % 50,6

  .2010بنهاية عام 

وزارة التربية والتعليم ، مكاتـب      
التربية والمحافظات ، الـصندوق     
االجتمــاعي للتنميــة ، مــشروع 

ــغال  ــانحين اإلش ــة ، الم العام
  والمنظمات الدولية 
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  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  افاألهد

  التعليم الفني
فع الطاقة االستيعابية للتعليم 
فني والتدريب المهني 
االرتقاء بفاعليته ورفع كفاءته 
تطوير مناهجه وأجهزته 

   مختلفة

التوسع في المعاهد وكليات المجتمع الجديدة وإعادة تأهيل  •
 . القائم منها

  بالتعليم الفني والتدريب المهنيتشجيع التحاق الفتيات •
 ربط المناهج والبرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل •
تشجيع القطاع الخاص على اإلسهام في إنشاء وتجهيز عدد  •

 من المعاهد النوعية
تسهيل قبول ذوي االحتياجات الخاصة إلدماجهم في برامج  •

 التعليم الفني والتدريب المهني 
علومات ضمن مناهج التعليم الفني إدخال نظام تقنيات الم •

  والتدريب المهني

 إلي  ة رفع الطاقة االستيعابي-
  م2010عام % 7

وزارة التعليم الفني والتدريب ، 
المانحين ،القطاع الخاص، 
  صندوق التدريب المهني 

  التعليم العالي
ــاق  ــدل االلتح ــع مع رف
وتطوير مؤسسات التعلـيم    
العالي وتحديث وتطـوير    

ين نوعيـة   المناهج لتحـس  
مخرجات التعليم وتقليص   
 الفجوة بين الذكور واإلناث

 
  
  

تحديد سياسات القبول وفق الطاقة االستيعابية المتاحة  •
 والمتوقعة لتلبية احتياجات التنمية

 إعادة بناء المناهج وتطوير محتوياتها •
 تفعيل وتحسين قطاع البحث العلمي •
 تأمين التجهيزات والمعامل والمختبرات المناسبة •
تنفيذ الخطة العامة لمشروع تقنية المعلومات واالتصاالت  •

)ICT( 
استحداث التخصصات العلمية الحديثة وتوسيع فرص  •

التحاق الفتيات من أبناء المناطق الريفية و تحسين جودة 
  التعليم

 رفع معدل االلتحاق إلى -
-19(من الفئة العمرية % 10
و زيادة نسبة اإلناث إلى ) 24

جمالي من إ% 35حوالي 
  الملتحقين

وزارة التعليم العالي ، الجامعـات      
الحكومية واألهلية  القطاع الخاص     

  ، المانحين 
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  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  افاألهد

  الصحة العامة
فع نسبة التغطية للخدمات 
صحية األساسية و تعزيز 
تقوية أداء النظام الصحية 

  إدارة الموارد البشرية

 
بناء مرافق صحية جديدة وإعادة تأهيل وتشغيل المرافـق          •

 .لمتعثرة ا
تحسين وتطوير جودة خدمات الطوارى الصحية والرعاية        •

 الصحية األولية
تفعيل نظام المديرية الصحية وتزويدها باالمكانات الماديـة         •

 والبشرية الالزمة 
 رفد المراكز والوحدات الصحية باألدوية األساسية  •

  .والمعدات الالزمة
لريفيـة  تحفيز الكادر الصحي وتشجيعه للعمل في المناطق ا   •

 وتأهيل العاملين الصحيين فنياً وإدارياً
بناء قاعدة بيانات وتطوير نظام معلومات  الموارد البشرية          •

 وتطوير نظام السجالت مركزياً ومحلياً
تطوير نظام رصد وتقييم النظام الصحي وفـق مؤشـرات           •

 .التخفيف من الفقر
تنظيم مشاركة المجتمع في تمويل الخدمات الصحية ونظام         •

 ادة الكلفةاستع
ربط سياسات التعليم الصحي باالحتياجات الفعلية وبحـسب         •

  األوليات

 70 رفع نسبة التغطية إلي -
  2010بنهاية عام % 

وخفض معدل وفيات الرضع 
  سنوياً% 2بنسبة 

 زيادة التغطيـة بالتحـصين      -
بلقاح شلل األطفال بنسبة ال تقل      

  .م2010بحلول عام % 95عن 
ما  تخفيض وفيات األمهات ب    -

 حالة وفاة بعام    238 عن لال يق 
  .م2010

 زيادة نسبة تغطية رعاية األم      -
  %.25في فترة النفاس إلى 

 خفض عدد حاالت المالريـا      -
  %.75السنوية بنسبة 

  
 
  

وزارة الصحة العامة ، المجالس 
المحلية في المحافظات ، البرامج 

الصحية ، المانحين ، القطاع 
الخاص ، منظمات المجتمع المدني 

، صندوق الدواء ، الصندوق 
االجتماعي للتنمية ، مشروع 

  األشغال العامة 
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  شبكة األمان االجتماعي والحماية االجتماعية: ابعاً
  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  األهداف

تقديم منظومـة متكاملـة مـن        
الخدمات والمشاريع لتنمية البنية    

المادية واالجتماعية في   األساسية  
المناطق الريفية وتحسين معيشة    

  الفقراء

توفير موارد إضافية لشبكة األمان  •
االجتماعي وخاصة من األوقاف 
والزكاة بغرض التخفيف من الفقر 

   .والحد من البطالة
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني  •

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية 
 والحماية لالرتقاء بمستويات األمان

االجتماعية وخاصة للفئات األكثر 
حرماناً والعمل على تعزيز قدراتها 

  . وإمكانياتها
  

بناء القدرات لتوفير الخدمات من خالل  •
آليات القطاع الخاص ومنظمات 

  .المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
تطوير الخدمات المالية وغير المالية  •

  .للمنشآت الصغيرة واألصغر

حوالي ندوق االجتماعي للتنمية الص تنفيذ 
ا، في مجال البنية األساسية مشروع) 7,710(

 المادية واالجتماعية
 1900 حوالي مشروع األشغال العامةتنفيذ  

 .مشروعا في القطاعات االقتصادية المختلفة
مليون ) 33.8(تقديم قروض متناهية الصغر  

  خالل فترة تنفيذ الخطة ،دوالر
  فرصة عمليون مل)10,5(توفير حوالي  

  جديدة يومية خالل فترة تنفيذ الخطة، 
  من إعاناتزيادة عدد الحاالت المستفيدة 

 1,1  حوالياالجتماعية إلىصندوق الرعاية 
   الخطة،  فترة فردا خالل مليون

 االجتماعيلصندوق ا 
  للتنمية

مشروع األشغال  
 .العامة

صندوق تمويل  
 الصناعات والمنشئات

 . الصغيرة
ية المجتمع برنامج تنم 

 .واألسر المنتجة
صندوق الرعاية  

  .االجتماعية
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  تمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا: مساً
  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  األهداف

زيز دور المرأة في التنمية 
شاملة والمستدامة وتمكينها 

ياسياً، وإزالة كافة صادياً وس
ختالالت المؤسسية والتشريعية 

  .ظاهر التمييز المختلفة

تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة  •
  . والوصول إلى األسواق

 بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة •
رفع الوعي بقضايا المرأة والتنسيق والتعاون بين  •

 . األطر المؤسسية للمرأة
 وتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة تشجيع •

 . السياسية وخوض االنتخابات كمرشحة
 . تسهيل التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء •
مكافحة أشكال العنف التي ال تزال تمارس ضد  •

 . المرأة
تحسين وزيادة االستجابة السريعة لألجهزة  •

الضبطية حول حوادث العنف وإعادة تأهيل 
  . ضحاياه من النساء

زيادة مشاركة المرأة في النشاط  •
% 5االقتصادي بمعدل نمو سنوي 

  . خالل سنوات الخطة
خفض نسبة النساء الفقيرات إلى  •

 . 2010النصف بحلول عام 
رفع معدل مشاركة المرأة في  •

االنتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة 
 . كناخبة% 45كمرشحة و% 15

زيادة مشاركة المرأة في الوظائف  •
من % 5ة بمعدل نمو سنوي الحكومي

 . إجمالي العاملين
 نص قانوني من القوانين 27تعديل  •

 . النافذة الخاصة بقضايا المرأة
تنفيذ دراسة حول العنف ضد المرأة  •

  .بكافة أشكاله وصوره

 وزارة -اللجنة الوطنية للمرأة
 مجلس -الشئون القانونية

 رئاسة - مجلس النواب-الوزراء
  الجمهورية
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   نظام المراقبة والتقييم لخطة التنمية الثالثة IIIملحق 

 IIIملحق 

  
  
  
  

  نظام املراقبة والتقييم
  التنمية االقتصادية واالجتماعيةخلطة

  2010-2006لتخفيف من الفقر لالثالثة 
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  أهمية نظام المراقبة والتقييم للخطة .1

  
داء في تنفيذ الخطـط واالسـتراتيجيات       من وسائل تحسين األ    أساسية وسيلة   المراقبةيشكل أسلوب المتابعة و   

  وان   ،ا حيث أن جودة تصميم إطار الخطة وسالمة مؤشراتها وتوازناتها وواقعية أهدافها وسياسـاته             .التنموية

، إذ يظل تحقيـق      تحقيق التنفيذ بالصورة المطلوبة    إال أنها ليست كافية بذاتها لضمان      أساسية،كانت كلها أمور    

 والمتغيرات المحلية التي تطرأ خالل       مرهونا بالعديد من المؤثرات الخارجية     ية بالخطة األهداف الكلية والقطاع  

الدورية وتحللها لتعطي صورة لما يجب علـى متخـذي          المراقبة  فترة تنفيذ الخطة وتبرزها تقارير المتابعة         

  .القرارات تداركه للسير قدما  في تحقيق األهداف المرسومة للخطة

  

االقتـصادية  للخطة تؤدي دورا هاما وأساسيا في متابعة وإعادة تقييم الـسياسات            ة الدورية   والمراقبفالمتابعة  

المالية والنقدية الكلية وتأثيراتها بصورة خاصة واإلنجازات االقتصادية واإلنمائية في البالد بصورة عامـة               و

ت المستجدة لـضمان تنفيـذ      ولتسجيل جوانب اإلخفاقات والتعريف بالمشاكل بهدف معالجتها  وتحديد المتطلبا         

هذا باإلضافة إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات اإلنمائيـة الحكوميـة           . سياسات التنمية المعتمدة في  الخطة     

ويستند نظام مراقبة وتقييم تنفيذ خطة التنميـة االقتـصادية          . لضمان اإلسراع بانجازها في المواعيد المقررة     

 إلى التجارب السابقة والتحليل الموضوعي لإلشـكاليات        2010-2006قر  واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الف    

والمعوقات التي رافقت أعمال المراقبة والتقييم لكل من الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية              

  .2005-2003، واإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2001-2005
  

م المتابعة والمراقبة للخطة ليعمل على تحديد اتجاه عملية تنفيذ الخطط ومن هنا تبر أهمية تأسيس نظا

. واالستراتيجيات التنموية، وعلى تشخيص االنحرافات المرافقة لعملية التنفيذ واتخاذ المعالجات الالزمة بشأنها

لظروف ويتيح هذا النظام فرصة مراجعة األهداف والسياسات وتعديلها بصورة دورية وفقا للمتغيرات وا

المستجدة، باإلضافة إلى توضيح مدى التزام كافة األطراف في تنفيذ السياسات وتحقيق األهداف المنشودة 

  .بالخطة

  

ويتوقف نجاح النظام المقترح لمتابعة السياسات ومراقبة المؤشرات وإعداد تقارير اإلنجاز السنوية على توفر 

  :عدة عناصر أهمهـا
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  .د المدخالت والمخرجات المرجوة من أنشطة المراقبة والتقييمتوسيع قاعدة المشاركة في تحدي •

تعزيز التنسيق مع الجهات المختلفة وضمان الربط والعمل بشكل متكامـل مـع آليـات المتابعـة                  •

 .المستخدمة في تلك الجهات

التنسيق الكامل بين القطاعات واإلدارات المعنية في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة،             •

  .ومع الجهات المعنية من جهة أخرى

  
  
  أهداف نظام المراقبة والتقييم .2
  

تقييم يساهم في تكوين حالة من الرضى العام لدى اقبة والرمناسب للم و تطبيق نظام تتركز األهداف في إنشاء

المشاكل  والتنمية الثالثة من الناحية الكمية والنوعية والزمنية، ويساعد في تحديد الصعوباتكل المعنيين خطة 

ن اضم المشاركة مع جميع األطراف لحلها بأسلوبعملية تنفيذ الخطة في الوقت المناسب والتي تظهر أثناء 

  .للنظام وكفاءتهتوفر عامل االستمرارية 
  
  مجاالت عمل نظام المراقبة والتقييم .3

  :وتتضمن أعمال المراقبة والتقييم أربعة أنشطة رئيسية كاآلتي

اس الحتساب المؤشرات لتقييم مـستوى األداء فـي الجوانـب االجتماعيـة             قياس المتغيرات، كأس   •

واالقتصادية، البيئية، وتحديد مواطن القوة والضعف في تنفيذ سياسات برامج الخطة ومتابعة بعـض      

  ).الخ... السكان، المياه، البطالة (القضايا االستراتيجية 

مخرجات، النتائج، واألثر، باستخدام المفاهيم     مراقبة مستويات اإلنجاز، من خالل تحليل المدخالت، ال        •

 .واألساليب اإلدارية القياسية والمحاسبية

 .تقييم سير عملية تنفيذ الخطة، واختبار األهداف والسياسات وتطوير واستخالص الدورس المستفادة •

نشر التقارير للحصول على تغذية راجعة من الجهات المعنية وضـمان االسـتفادة مـن الـدروس                  •

 .جارب وتحويلها إلى برامج وأنشطة عمليةوالت
 

 مهام نظام المراقبة والتقييم .4
  :تتمثل أبرز الهام المناطة بنظام المراقبة والتقييم في األتي

  .جمع وتصنيف المعلومات والبيانات على مستوى السياسات، البرامج والمشاريع •

 .ت المعنية الحكومية وغير الحكوميةإعداد ونشر اإلرشادات واألدلة الخاصة بالمراقبة والتقييم للجها •

 .تنفيذ برامج بناء القدرات وتقديم االستشارات للجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية •

 .تطوير نظام معلومات مناسب وكفؤة •

تنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع تحت التنفيذ، وتقييم المشروعات وتحديد األثر واستخالص الـدروس              •

 .المستفادة

 .داد المسوحات السنوية للجهات المعنيةدعم وإع •
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 .إجراء التحديثات الالزمة على خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر •

تعزيز مشاركة الجهات الرسمية والشعبية في عملية المراقبة والتقييم، وتفعيـل المراقبـة والتقيـيم                •

 .الذاتية

 . والسنوية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيهاإعداد التقارير الشهرية والفصلية •

  

  

  مخرجات نظام المراقبة والتقييم .5
تتمثل أبرز مخرجات نظام مراقبة وتقييم خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر في 

  :األتي

  .ها المحددتقارير إنجاز سنوية تستند إلى معلومات صحيحة وبيانات دقيقة، ترفع في وقت .1

 .تقارير إنجاز شهرية وفصلية داخلية تتضمن اإلجراءات العملية المنفذة .2

 .أنشطة متعددة لبناء قدرات المعنيين في كافة المرافق الحكومية وغير الحكومية .3

 .الوصول السهل والفعال للمعلومات والبيانات للجهات المعنية والجمهور .4

  

  مؤشرات فاعلية نظام المراقبة والتقييم .6
  :لقياس مدى التحقق من فاعلية نظام المراقة والتقييم، يسترشد بالمؤشرات التاليةو

مدى التزام الجهات المعنية في تقديم تقارير إنجاز سنوية باستخدام مؤشرات أساسية متفق عليها تقدم  •

  . أشهر من الفترة المحددة3للوزارة خالل 

 .المحددة مسبقاً والتزامها بالمواعيد المحددةتلبية تقارير اإلنجاز الداخلية للمعايير واألهداف  •

مشاركة عشر وحدات للمراقبة والتقييم من الجهات الحكومة األساسية وعشر منظمات للجمع المدني  •

 .في أنشطة بناء القدرات

 .على األقل خمس صحف وطنية ذات انتشار واسع نشرت موضوعات حول تقارير اإلنجاز •

  

  تقييمعوامل نجاح نظام المراقبة وال .7
يشترط لنجاح النظام المقترح للمراقبة والتقييم تحقيقه للحد األدنى من مؤشرات الرضا، وبحيث يكون على 

األقل ثلثي ممثلي الجهات المعنية راضون عن مستوى تنفيذ الخطة، وثلثي التوصيات الواردة في التقرير 

وعة من االفتراضات، ترتبط بعضها بعوامل كما يعتمد نجاح النظام على مجم. السنوي على األقل تم استيعابها

  :وتتلخص تلك االفتراضات في األتي. خارجية تؤثر على أداء نظام المراقبة والتقييم

لدى الجهات المعنية الرغبة والقدرة على تشخيص المشاكل وحلها في وقت حدوثها وبأسلوب  •

عات الناجمة عن نظام المراقبة تشاركي، باإلضافة إلى االستعداد على التكيف مع المتغيرات والتوق

  .والتقييم

 .التزام الوزارات والمنظمات غير الحكومية بتوفير موارد مناسبة لوحدات المراقبة والتقييم •

 .اهتمام الصحف الوطنية الكبرى بتسليط الضوء على تقارير اإلنجاز السنوية •
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راقبة والتقييم واستخدام نظم رغبة الجهات المعنية، بما فيها إدارات المشاريع في تطبيق أدلة الم •

  .المعلومات وتعزيز تبادل ومشاركة المعلومات والبيانات
  

بة و التقييم فإن وزارة التخطيط و التعاون الدولي تقوم باتخاذ اإلجراءات اقرمفي إطار السياق العام لنظام الو

قوم الوزارة بإعداد على وجه الخصوص ستلضمان تحقق عوامل نجاح النظام المذكورة أعاله، والكفيلة 

وستتولى الوزارة القيام بمهمة . اقبة والتقييمرممؤشرات لقياس تطور العوامل الخارجية التي تؤثر على نظام ال

عن كل االستفسارات الواردة من مجلسي الوزراء والنواب والجهات األخرى المسئولة عن الرد والتوضيح 

كما ستقوم . التقييم من خالل التقارير المرفوعة عملية المراقبة وارتنفيذ التوصيات التي تم التطرق إليها في إط

لتأمين مستوى كاف من رد المالية الالزمة من المصادر المحلية والخارجية الموابتعبئة وحشد الوزارة أيضاً 

  . التقييم في الجهات المشاركة في العمليةاقبة ورملوحدات الالتمويل 
 
   والتقييمنظام الرقابةمقومات استمرارية  .8

التقييم، فإنه من الضروري أن تدرك اقبة ورممن أجل تأمين توفر عامل االستمرارية لآلثار اإليجابية لنظام ال

الثالثة مستوى مساهماتهم خطة التنمية م معلومات كافية تتعلق بمستوى تنفيذ يجميع الجهات المعنية أهمية تقد

 ،التقييم بتعزيز وعي الجهات المعنيةف يقوم نظام المراقبة واهمة وسو وكذلك اإلمكانيات المتوفرة للمس،فيها

، وباألخص من خالل موقع عالميةاإلالحمالت النشر الواسعة لتقارير اإلنجاز الدورية، ومن خالل عملية 

 يتوقع أن.   المتوفر حالياًالتعاون الدوليالمتفرع من موقع وزارة التخطيط ومتخصص على شبكة اإلنترنت 

ا باالعتبار خذهمعنيين، ألكافة التقديم التغذية الراجعة والتوصيات من ل يسهالفرصة لتالموقع يوفر هذا 

  .التقييم الالحقةاقبة ورمالتقارير توصيات وتحليلها وتضمينها في تقارير و

  

  ادوار الجهات المختلفة  في نظام المراقبة والتقييم للخطة .9
جماعياً تشارك فيه كافة الوزارات والجهـات الحكوميـة وغيـر           لخطة عمالًَ   التقييم ل  و يتطلب نظام المراقبة  

كما تتطلب انتهاج مبدأ الـشراكة      . الحكومية في مختلف المراحل وعلى كل المستويات وفي جميع المحافظات         

وفيما يلي تحديد المهام األساسية  . الفاعلة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين

  .والتقييم وآليات العمل والمتطلبات الفنية والمؤسسية لنجاح األعماللمراقبة افي 

א א א  א
o א מ  א

صياغة االتجاهات اإلستراتيجية العامة للتنمية واقتراح السياسات االقتصادية الكلية لتنظيم التوازنات            •

قصير، ووضع اإلطار العـام للخطـط الخمـسية للتنميـة           االقتصادية والمالية العامة على المدى ال     

 .االقتصادية واالجتماعية وتقييم واختيار المشروعات اإلنمائية الحكومية

إعداد الخطط السنوية بهدف متابعة التطورات االقتصادية والمالية وتقييم آثارهـا ومتابعـة تنفيـذ                •

  مشروعات التنمية الحكومية

  الدورية السنوية عن سير تنفيذ الخطة الخمسية يم المراقبة والتقيإعداد تقارير  •
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  . إعداد التقييم النهائي للخطط الخمسية وإنجازاتها •

  وتحسين توزيع المشاريع اإلنمائية بين المحافظاتالمحلية تطوير جهود تخطيط التنمية  •

 
o א

ية والمحافظات  مع تحديد      والتقييم وتوزيعه على الوزارات والجهات الحكوم      دليل المراقبة إعداد   •

  .البرنامج الزمني النجاز األعمال

تقديم المشورة والدعم الفني  والتدريب للجان المتابعة والمراجعة التقييمية السنوية في الوزارات              •

   .والجهات الحكومية  والمحافظات في ما يتعلق بالمهام المطلوب تنفيذها

وزارات والجهات واألجهزة الحكومية المركزية ومن      تلقي التقارير والبيانات والمعلومات من ال      •

السلطات المحلية في المحافظات و مراجعتها وإبداء الرأي الفني بـشأنها واقتـراح مـا يلـزم                 

   .الستكمال متطلبات التقارير وفق التعليمات المحددة

بيانـات  قيام اإلدارات المختصة واللجان القطاعية في الوزارة بأداء دورها في تنظـيم  هـذه ال                •

والمعلومات والمؤشرات لديها وفق االعتبارات  واالحتياجات العملية التـي يتطلبهـا النـشاط              

التخطيطي ومن ثم  تقوم بتحليل هذه البيانات والمعلومات والمؤشرات للخروج منها باستنتاجات             

ل وتوصيات بما في ذلك اقتراح اإلجراءات الالزمة لتحسين أداء القطاعات  والمحافظات خـال             

  .العام التالي

وضع تحليالتها االقتصادية والمالية والنقدية العامة وتقديمها مع أي مقترحات تعديلية للسياسات             •

 .االقتصادية الجاري تطبيقها إلى الجهات الرسمية عند مناقشة البرنامج االستثماري السنوي

الشامل لمتابعـة الخطـة     إعادة صياغة التقارير القطاعية  والمحلية  وتنسيقها في إطار التقرير             •

  .على المستوى الوطني  ورفعه إلى السلطات العليا

بما تم من إنجازات وما صادف      )  سنوية على األقل  ( تقوم  وزارة التخطيط برفع تقارير دورية         •

تنفيذ الخطة من  عقبات واختناقات وما اتخذ من تدابير بشان حلها وما تشير به وزارة التخطيط                   

حتى يتيسر تحقيـق أهـداف الخطـة فـي المراحـل            ) مجلس الوزراء (ليا  على السلطات الع  

التالية ومتطلبات ذلك من واإلجراءات والسياسات ووسائل التنفيـذ األخـرى           ) األعوام(تنفيذيةال

   .الالزمة للنهوض بمستويات التنفيذ وتوفير متطلباته
 

 المتطلبات الفنية والمؤسسية 

يم الخطة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي يتطلب تحـسين          وتقيمراقبة  أن ممارسة العمل بنظام     

 :ظروف العمل الفني واإلداري فيها من خالل اآلتي

إعادة النظر في هيكلية الوزارة و تحديد مهـام ومـسئوليات القطاعـات واإلدارات               •

التخطيطية فيها بما يتالءم مع  التطوير المنشود في العمل التخطيطي ، وايالء  متابعة               

ييم  الخطة دورا اكبر في أنشطة الوزارة وتوفير التعليمات التفصيلية ذات العالقة             وتق
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وظـائف  لكي تتحدد بوضوح طرق انسياب القرارات اإللزامية التي تتحكم في تسيير ال   

  .واألعمال اإلدارية والفنية

تحديد مجاالت الدعم الفني والمؤسسي واالحتياجات من أنظمة البيانات والمعلومـات            •

قتصادية والتخطيطية على المستوى الكلي والقطاعي باإلضافة إلى توفير البيانـات           اال

 .والمعلومات المتعلقة بالمشروعات االستثمارية الحكومية

معالجة ضعف التنسيق القائم بين قطاعات وزارة التخطيط والتنمية من ناحية،  مـن               •

بشكل كلي ومستمر بما    خالل إشراك  كافة قطاعات الوزارة في متابعة وتقييم الخطة           

يعزز من العمل المؤسسي والتنسيق الفعال بين القطاعات لتنفيذ المهام المناطـة بكـل      

  .قطاع

البدء بتأسيس نظام شامل  للمتابعة والتقييم، كأساس لتطوير الممارسـات التخطيطيـة              •

لي واستكمال حلقاتها المتممة ومنح الصالحيات المناسبة لوزارة التخطيط والتعاون الدو  

لتعزيز مبادراتها في هذا المجال وللتعامل مع الوزارات والجهات الحكومية من جهـة             

وللوزارات السيادية والقطاعية المعنية  والمحافظات لتسيير التعاون فيما بينها من جهة   

 .أخرى

ولكي تنسجم مهمة متابعة تنفيذ الخطة مع العمل التخطيطي الجاري فان مبادرة وزارة              •

عداد الخطة السنوية تصبح ضرورة لتطوير الممارسات الراهنـة فـي           التخطيط في إ  

ويمكن في هذا الصدد التنسيق المسبق  . إدارة وتنظيم االقتصاد الوطني وتخطيط التنمية     

مع وزارة المالية والبنك المركزي لضمان التقدم بمقترحات مشتركة عـن الـسياسات    

 .من قبل الحكومةاالقتصادية والمالية والنقدية العامة العتمادها 

ضرورة توفير الموارد الالزمة من المصادر الداخلية والخارجية لتعزيز دور الوزارة            •

  .وتمكينها من القيام بمهمة المتابعة والتقويم السنوي للخطة بكفاءة عالية
 
o א א א א א  א

نشاء إدارات عامة للتخطـيط والمتابعـة       م بشان استكمال إ   2004لعام  ) 260(طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

تقييم األداء في   ال و لمراقبةوتقييم األداء في الوزارات واألجهزة الحكومية المركزية تمارس إدارات التخطيط وا          

 :الوزارات واألجهزة الحكومية المركزية، المهام واالختصاصات التالية

األهداف والسياسات واالستراتيجيات   اقتراح األهداف والسياسات العامة لتنمية القطاع في ضوء          •

  .العامة للتنمية المقررة، و تحديد األهداف والمؤشرات الرئيسية للخطة القطاعية

وضع البرامج التفصيلية السنوية لتنفيذ سياسات وبرامج الخطة على مستوى القطاع والفـروع              •

فـي تقيـيم األداء      وعلى أن تحتوي على مؤشرات سنوية قابلة للقياس يعتمد عليهـا            . القطاعية

 . تحديد واإلنجاز السنوي

إعداد وتقييم واقتراح وتوزيع المشاريع اإلنمائية في خطة القطاع وفقـا لألولويـات، واقتـراح       •

  .توطينها مع تحقيق التنسيق المسبق عند إعداد خطة القطاع مع مشاريع القطاعات األخرى

  .رصد حركة  المشاريع وتقييم مستويات التنفيذ •

 .يزانية القوى العاملة السنوية والعامة للقطاع وإعداد برامج التدريب والتأهيلإعداد م •
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تقديم المقترحات بشان التعديالت التي يجب إدخالها على خطة القطاع على ضـوء تطـورات                •
  .األوضاع

دراسة المشاكل التنظيمية واإلدارية والفنية وتأثيراتها الفعلية والمحتملة على أهـداف الخطـة              •
ة،والتقدم باقتراحات محددة لتحسين األداء والتسريع بتطبيـق الـسياسات واإلجـراءات            المعتمد

  . الالزمة لتحقيق أهداف الخطة 
  اعتماد مؤشرات قياس سنوي لتنفيذ السياسات لتحقيق األهداف المحددة في الخطط التنموية  •
غـراض المتابعـة     والمعلومات المطلوبـة أل    الدولي بالبيانات  التخطيط والتعاون موافاة وزارة    •

   .  للخطة في المواعيد الزمنية المحددة  من كل عاموالتقييم الدوري
العمل على تحسين السياسات والبرامج الالزمة الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لنشاط  القطاع               •

   .الخاص
السـيما  توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الالزمة إلعداد تقارير متابعة وتقييم الخطـة و            •

المعلومات الالزمة للتعرف على مدى تنفيذ المشاريع وتطابقها مع البرنامج الزمني و التكلفـة              
وإرسالها بحسب الجدول الزمني المحدد إلى وزارة التخطـيط ألغـراض تحليلهـا             .المقدرة لها 
 .وتقييمها

يد المحددة تمهيداً   تقديم تقارير المتابعة الدورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المواع           •
  . لرفعها لمجلس الوزراء

  .إنشاء مواقع على اإلنترنت لجميع الجهات الحكومية •

א א  א

 التقييمية السنوية للخطة فيها يقتضي ومية في عملية المتابعة والمراقبةإن مشاركة  الوزارات والمؤسسات الحك

اكلها اإلدارية والتنظيمية بحيث تستطيع إنجاز مهامها في هذا المجال          أن تكون هذه المهام جزء متكامال من هي       

 :وهذا األمر يتطلب االهتمام بما يلي, بدون عقبات إدارية وفنية
تقيـيم وتفعيـل وتنـشيط دورهـا        ال و  والمراقبة استكمال إنشاء اإلدارات العامة للتخطيط والمتابعة      •

  . بالتخطيط وإشراكها في كافة األنشطة والفعاليات المتعلقة
التدريب والتأهيل لرفع قدرات العاملين وتزويد وحدات التخطيط والمتابعة بالتجهيزات والمتطلبـات             •

  .الفنية إلنجاز األعمال
التزام جميع الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المركزية دعم إدارات التخطيط والمتابعـة وتقيـيم            •

 المتطلبات، ورفدها بالكوادر المؤهلة ومنحهـا       األداء، خاصة من حيث اعتماد المخصصات وتوفير      
الصالحيات التي من شأنها تسهيل قيام هذه اإلدارات بالمهام واالختصاصات المناطة بها على أكمل              

 . وجه
قيام الوزارات والجهات الحكومية بوضع مقترحاتها للدعم المطلوب عند قيامها بإعـداد موازناتهـا               •

 .السنوية
المتابعة وتقييم األداء، كل في إطار الوزارة أو الجهات التي تشرف عليهـا             يحق إلدارات التخطيط و    •

االتصال بها لطلب أية معلومات وبيانات بما في ذلك البيانات ذات الصلة بـالقروض والمـساعدات                
  .الخارجية في المواعيد الزمنية المحددة

ارة التخطـيط والتعـاون     على نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اعتبـار أن وز            •
الدولي هي المشرفة من الناحية الفنية على إدارات التخطيط والمتابعة وتقييم األداء، واتخاذ ما يلـزم               

  . لتفعيل الدور المطلوب من هذه اإلدارات
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א   )א(א

א מ  א

ريات وفق قانون السلطة المحلية والئحته التنفيذية فيمـا         المحافظات والمدي (تتحدد مهام السلطات المحلية     

  :يلي

ضمان توفر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعيـة             

   .والثقافية بالمحافظة ومديرياتها

 إيجـاد الحلـول   دراسة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات والخطط والموازنات المعتمدة والمعاونة فـي       

  .المناسبة للمشاكل التي قد تعترض عملية التنفيذ

متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية واستخراج المؤشرات اإلحصائية لموقـف االنجـاز فـي جميـع                 

  المجاالت

تقييم المشاريع المنجزة والقائمة فيها بصورة مستمرة على أن ال يقتصر هذا التقييم علـى جوانـب                  

حسب بل ينبغي أن يشمل معرفة مدى تحقق األهداف والفوائد والقيمـة المجتمعيـة              االنجاز المادي ف  

  .الموضوعة والمستهدفة لتلك المشاريع

 متابعة تنفيذ نظم المعلومات الخاصة بالخطة والموازنة واألنشطة األخرى في المحافظة ومديرياتها  

والجـداول المخصـصـــة لـذلك     إعداد تقارير المتابعة واالنجاز لمشاريع الخطة وفقاً للنماذج          

  .ورفعها إلى الجهات المختصة في المواعيـــد المحددة له

التنسيق مع إدارات الصناديق المتخصصة في تمويل وتنفيذ أنشطتها ومشاريع خططها التنموية فـي               

   .المحافظات

א א  א

 .ا من القيام بالمهام المناطة بهاتعزيز القدرات التخطيطية على مستوى المحافظات لتمكينه •

تأسيس وتطوير وحدات التخطيط اإلقليمي في المحافظات لدعم الالمركزية في العمـل التخطيطـي               •

   .اإلنمائي ولتحسين مؤشرات التنمية اإلقليمية

  .ربط المحافظات بنظام معلومات وزارة التخطيط والتعاون الدولي •

 .الخ… تحديد جدواها وأثرهاتحديد أسس ومعايير الختيار المشاريع و •
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   توصيات االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بشأن خطة التنمية الثالثة VIملحق 

VI 

  
  
  
  
  

  توصيات االجتماع املشرتك 
  جمللسي النواب والشورى 

بشأن خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
  للتخفيف من الفقر 

  2006-2010    
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  : جال السياسات والمؤشرات الكليةفي م

ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقـات التـي حالـت دون              -1
الوصول إلى تحقيق المؤشرات المستهدفة في الخطة الخمسية الثانية ومعالجـة           
أسبابها وبما يمكن من إحداث تغيير جذري في بيئة االستثمار ويحفز على نمـو              

المحلي والعربي واألجنبي التي يحتاجهـا االقتـصاد        وزيادة االستثمار الخاص    
  . الوطني لتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل

أهمية اعتماد توجه واضح إلقامة اقتصاد حديث يرتكز على التـصدير ويقـوم              -2
على المشروعات المتوسطة والكبيرة مع االهتمام بتشجيع ودعم المـشروعات          

رها األداة الفعالة لمحاربة البطالـة ومعالجـة        الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبا   
 . فضالً عن تعيز فرص النمو االقتصادي المرتفع والمستدام.. الفقر

معالجة االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد الوطني واتباع سياسـات            -3
فاعلة لتقوية هيكل اإلنتاج وتنمية وتطوير طاقاته بما يعكس اإلمكانات المتاحـة            

 . امنة لقطاعات اإلنتاج السلعي والخدمي خصوصاً القطاعات الواعدةوالك
الثالثة مشروعاً القتصاد حـديث     التنمية  أن تعمل الحكومة على أن تكون خطة         -4

يأخذ في االعتبار تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف مـن الفقـر            
النمـو  تتكامل فيها سياسات وإجراءات وبـرامج ومـشاريع فـرص تعزيـز             

االقتصادي مع جهود وتوجهات الدولة في التخفيف من الفقر وبحيـث تكـون             
الخطة إطاراً شامالً ومتكامالً لتحقيق النمو االقتصادي ومحاربة الفقـر فـي آن           

 . واحد
التأكيد على أهمية التقيد بتنفيذ ما ورد في الخطة بشأن الحكم الجيد باعتبـار أن                -5

ناخ مالئم لتحقيق التنميـة والنمـو االقتـصادي         ذلك يمثل مدخالً حقيقياً لخلق م     
 . وبلوغ الخطة ألهدافها

االستفادة من عائدات النفط والغاز في تمويل مشاريع تنموية إنتاجية تسهم فـي              -6
زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق المزيد مـن             

ـ       ول القائمـة حتـى تـستمر       االستكشافات النفطية الجديدة وتنمية وتطوير الحق
 . إسهامات القطاع النفطي في دعم جهود التنمية في الحاضر والمستقبل

تفعيل آليات التقييم ألداء القطاع الخاص في الجانب االستثمار أوالً بـأول بمـا               -7
يكفل قيامه بالدور المؤمل منه في الدفع بعملية التنمية وخلـق فـرص العمـل               

 .  التصديريةوتشجيعه لالستثمار في الصناعات
العمل على توفير كافة المتطلبات والشروط الالزمة لتأهيـل اقتـصاد بالدنـا              -8

لالندماج في مجلس التعاون الخليجي، وكذا على مستوى التكـتالت اإلقليميـة            
 . والدولية

ضرورة إيالء قطاع الصناعات التحويلية االهتمام الذي يتناسـب مـع الـدور              -9
اً وحيوياً لقيادة عجلة النمو االقتصادي ولتجاوز       المؤمل منه باعتباره قطاعاً هام    

المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا القطاع للمعدالت المستهدفة في الخطتـين            
 . األولى والثانية

أهمية أن تترجم الموازنات العامة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعكس           -10
داة الفاعلـة لموائمـة     أهدافها وأن يكون اإلطار المـالي المتوسـط األجـل األ          

 . الموازنات العامة مع خطط التنمية وأهدافها
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أن تعمل الحكومة على سرعة استكمال إجراءات إنشاء سوق األوراق الماليـة             -11
كآلية لتوجيه الموارد والمدخرات المالية إلى مجاالت االستثمار المختلفة بما في           

لخصخصة بما يسمح   ذلك تشجيع قيام شركات مساهمة واستمرار تبني برنامج ا        
بطرح األسهم لالكتتاب العام، وتوفير اإلطار التشريعي والتنظيمي المعزز لقيام          

 . السوق باالستفادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال
ة عند إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنـات العامـة          يأهمية مراعاة الواقع   -12

يطة والحذر وباألخص عند وضع تقـديرات       للدولة وعدم المبالغة في سياسة الح     
اإليرادات النفطية مع إعادة النظر في سياسة االعتمادات اإلضافية بما ينـسجم            

 . مع النصوص الدستورية والقانونية
العمل على فصل وظيفة الخزينة التي يقوم بها البنك المركزي والتي تـستحوذ              -13

وجيه السياسة النقدية   على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في إدارة وت          
 . والرقابة على البنوك

أن تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم ما تم تنفيذها من سياسـات وإجـراءات               -14
برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في ضوء التجربـة الماضـية           
لتجاوز أوجه القصور وعدم اإلنتقائية في تنفيذ مكونات البرنامج و العمل علـى             

ظر في سياسة أذون الخزانة في ضوء إنعكاساتها السلبية على مجمـل            إعادة الن 
 . األنشطة االقتصادية واالجتماعية

تكثيف الجهود لتوفير التمويل إلقامة محطات كهربائية قادرة على توليد الطاقـة             -15
بمعدالت كبيرة باالستفادة من الغاز لتلبية االحتيـاج فـي مجـاالت الزراعـة              

ع القطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع، والعمل        والصناعة ونحوها، وتشجي  
على سرعة دراسة جدوى تحلية المياه في ضوء التحديات الماثلـة فـي هـذا               

 . المجال
 . أهمية إيالء البحث العلمي ما يستحقه من الرعاية واالهتمام -16
االلتزام بتقديم تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة لالجتمـاع المـشترك لمجلـسي              -17

ورى خالل سنوات تنفيذ الخطة على أن يقدم التقرير فـي الربـع             النواب والش 
األول من السنة التالية وتقديم تقييم شامل للخطة إلى االجتماع المشترك لمجلسي            

 . النواب والشورى قبل تقديم الخدة الخمسية القادمة
أن تعمل الحكومة على إعداد خرائط للخدمات تسترشد بها عند إعداد وتوزيـع              -18

 ومن ذلك خرائط في مجاالت الميـاه والـسدود والتعلـيم والـصحة              مشاريعال
والصناعة وغيرها من القطاعات الخدمية بما يكفل تحقيـق العـدل التنمـوي             
وتقليص فجوات التنمية القائمة بين المحافظات وااللتزام بتوزيع المشاريع وفقـاً           

 . لخارطة الخدمات
عية أو صياغية أو تبـاين      العمل على مراجعة وتصويب ما ورد من أخطاء مطب         -19

في بعض المؤشرات الواردة في المشروع عند إخـراج وثيقـة الخطـة فـي               
صورتها النهائية وبما ينسجم مع ما تضمنه هذا التقرير من مالحظات وبمـا ال              

 . يمس جوهر الخطة وتوجهاتها ومضامينها
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  :في مجال القطاعات اإلنتاجية

  : فيما يخص قطاع الزراعة والري  -أ 
جتماع المشترك على ضرورة العمل بالتوصيات التي أقرهـا مجلـسي النـواب             يؤكد اال 

والشورى أثناء مصادقتهما على الخطة الخمسية الثانية والتي ضمنت الحكومة بعضها في            
  : الثالثة وهي على النحو التاليالتنمية إطار مشروع خطة 

والحجـر  تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الصادرة بشأن تداول المبيـدات           -1
النباتي واتخاذ اإلجراءات الصارمة عند تداول المبيـدات خالفـاً للقـوانين        

  . النافذة
 . تشجيع إنتاج المحاصيل النقدية التي تتوفر إمكانيات التوسع في زراعتها -2
إقامة مشاريع الستصالح األراضي لزراعة الحبوب بأنواعها للمساهمة في          -3

 . بعد يومسد الفجوة الغذائية والتي تزداد يوماً 
 . نشر وسائل ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط -4
التوسع في إنشاء السدود الـصغيرة والحـواجز وقنـوات التوزيـع وفقـاً          -5

للدراسات الفنية وبحيث ال تتعرض األرض الزراعية األخرى للجفاف وبما          
 . ال يؤثر على حقوق الغير في المياه

مكانيـة تحليـة ميـاه البحـر        االستمرار في إعداد الدراسات الجادة حول إ       -6
 . واعتبار ذك من األولويات ذات االهتمام القصوى

  
الثالثة من  التنمية  كما يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع خطة             

  : سياسات وإجراءات وإعطاء األولوية لتنفيذ ما يلي
لمزارعين وبما  ضرورة التخطيط السليم للسياسات المحصولية الزراعية حماية ل        -1

  . يتناسب مع مقومات التنمية واإلندماج وإمكانية تصريفها
ضرورة االهتمام بدراسات الجدوى االقتصادية والدراسات الهندسية للمـشاريع          -2

 . الزراعية ومشاريع الري وتوفير المخصصات الالزمة والكافية لتنفيذها
ية والتصديرية بما يعزز    تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي اإلنتاجية والتسويق       -3

 . من دوره في االقتصاد الوطني
تفعيل دول الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجباتها على الشكل األمثـل              -4

والقيام بتقييم المشاريع الزراعية بصفة دورية ومرحليـة وخاصـة المـشاريع            
 . الممولة بقروض خارجية ومساعدات

زراعية ورفع كفاءة أداء الكادر الزراعي وتـدريب        االهتمام بالبرامج التدريبية ال    -5
 . المزارعين على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة

توجيه القروض الزراعية نحو المحاصيل االستراتيجية وتوفير مصادر تمويـل           -6
 ..مشاريع المزارعين الصغيرة واألصغر

  
  : قطاع الثروة السمكية -ب  

 توصياته حول الخطة الخمسية الثانية التي لم تنفذ         يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفيذ     
  : وهي

رسم سياسة واستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وإعادة النظر فـي            -1
التشريعات المنظمة لالصطياد ووضع الضوابط واإلجراءات الرقابية الكفيلـة         

فـي  بمنع النهب واالصطياد العشوائي التي تقوم به السفن واألساطيل األجنبية           
  . مياهنا اإلقليمية

استكمال وصيانة البنية التحتية لإلنتاج والتسويق و التصدير من ألسنة بحرية            -2
 . وأسواق ووسائل نقل متكاملة
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كما يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة حـول الثـروة                

  : السمكية وإعطاء األولوية لتنفيذ ما يلي
سواحل وأنظمة الرقابة والتفتيش البحري وحماية المخزون       تطوير قدرات خفر ال    -1

  . السمكي من االستنزاف والبيئة البحرية من التلوث والعبث
تقديم التسهيالت والحوافز الالزمة لتـشجيع االسـتثمارات الخاصـة المحليـة             -2

واألجنبية وإنشاء شركات مساهمة عامة لالصطياد والتصنيع والتسويق والتبريـد     
رأس مال كاف لحمايتها من التعثر وإعادة بناء وصيانة البنية التحتية           والتخزين وب 

 . لهذا القطاع وإعادة إنشاء وتأهيل المنشآت السمكية
دعم وتشجيع الصيادين التقليديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وذلك للحفاظ علـى            -3

 . منتجاتهم وتوفير األسماك لألسواق المحلية
الخاصة بتنمية المـوارد الـسمكية واالسـتزراع        االهتمام بالدراسات والبحوث     -4

السمكي واألحياء المائية وتفعيل دور مركز أبحاث وعلوم البحار، وكذا االهتمام           
بدراسات الجدوى االقتصادية والدراسات الهندسـية والفنيـة لمـشاريع الثـروة            

 . السمكية وتوفير المخصصات الالزمة والكافية لتنفيذها
  

  : دنالنفط و الغاز والمعا -ج  
تكثيف جهود البحث والتنقيب لتوسيع االكتشافات النفطية الجديدة، وكـذا أعمـال          -1

التطوير لتعويض تراجع اإلنتاج النفطي المتوقع والحفـاظ علـى دور القطـاع             
النفطي ومساهمته في العملية التنموية ووضع سياسة تتضمن ضوابط ومعـايير           

دم اقتـصار األمـر علـى    عادلة في إعطاء حق االمتياز للشركات بما يضمن ع      
شركات بعينها حتى ال ينعكس ذلك سلباً على باقي الشركات األخرى التي تتقـدم              

 . بعروضها
ضرورة التوسع في حجم الطاقة التكريرية للنفط بما يلبـي احتياجـات الـسوق               -2

 . المحلية وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عن عمليات التكرير
 الحكومة كونـه مـصدراً مهمـاً للطاقـة          أن يكون قطاع الغاز ضمن أولويات      -3

لالستخدامات الداخلية في مجاالت الكهرباء والصناعات االستراتيجية والزراعـة         
 . وتحلية المياه وغيرها باإلضافة إلى كونه مصدر رئيسي للنقد األجنبي

سرعة القيام بإجراء دراسات مسبقة جيولوجيـة وجيوفيزيائيـة فـي المنـاطق              -4
النفطية لتكون الدولة في مركز تفاوضي قوي قائم علـى          المخصصة لالمتيازات   

 . العلم والمعرفة التامة للقيمة واالستحقاق لهذه المناطق
تفعيل الدور الرقابة على المحاجر من خالل إنشاء هيئة أو مؤسسة تختص بعملية              -5

 . اإلشراف والرقابة على هذه المحاجر وتصدير مخرجاتها
 شركة نفطية وطنية متخصصة فـي عمليـة         سرعة إعداد مشروع قانون إلنشاء     -6

استكشاف وإنتاج النفط لتكون شريك فعلي مع المقال بنسبة الحصة المحمولة في            
الشراكة وذلك بهدف إيجاد كوادر يمنية كفؤة لتتمكن من استالم أي قطاع انتهت             

 . فترة اتفاقيته
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  : الصناعات التحويلية  -د 
عةو التجارة وتطوير مهامها والعمل     أهمية اإلسراع في إعادة هيكلة وزارة الصنا       -1

على استكمال البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لهذا القطاع وبما يكفل معـه            
تشجيع المنافسة ومنع االحتكار وتطوير آليات السوق وأن تقوم الوزارة بـدورها            
في مراقبة أنشطة المصانع والشركات والتأكد من االلتـزام بحفـظ الـسجالت             

 . ذات الصلة بسير العملية الصناعيةوالوثائق 
العمل على معالجة االختالالت والمعوقات القائمة في هذا القطاع وذلك من خالل             -2

تقوية البنى التحتية ورفع مستوى الصادرات الصناعية مقارنة بنسبة الـصادرات           
 . اإلجمالية للبالد

مع توحيد  تخفيض الضرائب والرسوم على مدخالت اإلنتاج الصناعي المستوردة          -3
مسميات الرسوم والضرائب والرسوم على مدخالت اإلنتاج الصناعي المستوردة         
مع توحيد مسميات الرسوم والضرائب على المواد الخـام والمنتجـات النهائيـة             
وتوحيد أجهزة جبايتها ومحاربة الفساد المالي واإلداري القـائم فيهـا وااللتـزام             

كل ما يصدر للخارج واالحتكام إلـى       بإعادة الرسوم الجمركية والضريبية على      
 . القوانين النافذة

إيالء الصناعات النسيجية االهتمام الكافي من خالل دعم وتطوير مصانع الغزل            -4
والنسيج القائمة وتوسيع نشاطها وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذه           

 . الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة
ناعات الوطنية من خالل تحسين المواصفات وجـودة        تقوية القدرة التنافسية للص    -5

 – خليجيـة    –محليـة   (المنتجات المحلية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمـدة        
 . وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) عالمية

حماية الصناعة الوطنية من اإلغراق ودعم وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية           -6
راءات الالزمة لذلك واالستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز         من خالل تبسيط اإلج   
 . الصادرات الصناعية

تنمية مهارات وقدرات العامل الصناعي ورفع إنتاجيته وتقديم القروض للنـساء            -7
 . إلقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة

االلتزام بالتنسيق الكامل بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكوميـة ذات            -8
 . العالقة بشأن تنفيذ القوانين دون أي اجتهاد في تفسيرها

  
  : التجارة  -ه 

سرعة العمل على مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة الداخليـة بمـا             -1
يعزز من دور الوزارة في مجال الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع االحتكار وحماية            

 . المستهلك
قاييس وفتح فروع لها في المنافذ البرية       تفعيل دول الهيئة العامة للمواصفات والم      -2

والبحرية والجوية وتزويدها بالمعدات المتطورة والكوادر الكفؤة لضمان قيامهـا          
 . بواجباتها على أكمل وجه

تقييم وضع المنطقة الحرة بعدن والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التـي             -3
ى محطة دوليـة للـشحن      حالت دون قيامها بدورها التنموي المنشود وتحويلها إل       

البحري والجوي ومركز دولي للتجارة ومنطقة جـذب لالسـتثمارات المحليـة            
 . واألجنبية

ضرورة تشجيع إنشاء شركات مساهمة عامة فـي كافـة المجـاالت التجاريـة               -4
 . والصناعية لتسهم في إنشاء أسواق األوراق المالية
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  : السياحة -و 
ريـة وتعزيـز مقوماتهـا وتنميـة        تنمية المناطق السياحية في أنحاء الجمهو        -1

االستثمار فيها وبما يسهم في إقامة صناعة سياحية تـدعم التنميـة االقتـصادية              
واالجتماعية في بالدنا وتهيئة وتنظيم استغالل األراضي التي تخصصها الدولـة           

 . ألغراض التنمية السياحية والمحافظة عليها
و والعبـث وصـيانة اآلثـار       تأهيل المناطق التاريخية والحفاظ عليها من السط       -2

والموروث التاريخي وتعزيز أنشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في          
 . األسواق العربية والعالمية

دعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال السياحة واستكمال توفر وتطوير            -3
البنية التحتية للقطاع السياحي مع توفير الحـوافز والتـسهيالت التـي تـشجع              
المستثمرين اليمنيين والخليجيين واألجانب على إقامـة الـصناعات والمنـشآت           
والمرافق السياحية المتكاملة وتوسيع المنتج السياحي بما يسهم فـي زيـادة دور             

 . السياحة الدولية والمحلية
تطوير خدمات البنية التحتية والتجهيزات الالزمة للمناطق السياحية بنـاء علـى             -4

ن الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع الجهـات ذات          المخططات المعدة م  
 . العالقة

  

  :في مجال قطاع البني التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية

 :التوصيات العامـة  )أ 
موافاة مجلس النواب باألنشطة المتعلقة بتنفيذ مشروع الخطـة وكـذا بتفاصـيل              -1

 والسلطة المحليـة لكـل محافظـة        مشروعات البني التحتية والخدمات الحكومية    
والبرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة التقديرية لكل مشروع ومراحل التنفيذ وذلك في           

  .م2007فترة التتجاوز النصف األول من عام 
يؤكد االجتماع المشترك على ضرورة استكمال تنفيذ التوصـيات المقـرة مـن              -2

 .م2005 – 2001 الثانية المجلسين عند مناقشة وإقرار مشروع الخطة الخمسية
  
 :قطاع البنية التحتية  )ب 

  :المياه والبيئـة -1
تشجيع ودعم إحالل نظم ووسائل الري الحديثة بدالً عن التقليديـة السـيما فـي                .1

  .مناطق األحواض المائية المهددة بالنضوب
تحديد األنشطة الزراعية والصناعية والسكانية في حرم األحواض المائية بحـسب            .2

طبيعة الحوض المائي ، وربط القائم مـن األحيـاء الـسكنية            حاالت وأوضاع و  
 .بالشبكات العامة للصرف الصحي

بناء وترميم سدود التغذية في حوض صنعاء واألحواض المهددة وفـق برنـامج              .3
 .م2007زمني اليتجاوز نهاية العام 

سرعة إنشاء محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الـصحي ألمانـة العاصـمة              .4
استكمال أعمال التوسعة لمحطة المعالجة القائمة بحيث يتم استكمال تلك          والتسريع ب 

م والتسريع باستكمال برنـامج الميـاه       2007األعمال في النصف األول من العام       
 .والصرف الصحي للمدن األخرى
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سرعة تنفيذ إحدى البدائل المطروحة لمد العاصمة صنعاء بالميـاه النقيـة وفـق               .5
 . الجدوى االقتصادية المعدة في هذا الجانبالدراسات الفنية ودراسات

إنشاء مقالب نموذجية للمدن الرئيسية في مختلف المحافظات بعيـداً عـن حـرم               .6
 .األحواض المائية والتجمعات السكانية ووفق دراسات تقييم األثر البيئي

إحالل مادة البنزين الحالة من الرصاص في المدن الرئيسية كمرحلة أولى وفـي              .7
 الجمهورية كمرحلة ثانية ، وتحديث مصفاة عـدن إلنتـاج البنـزين             كافة مناطق 

 .الخالي من مادة الرصاص السامة
نقل كل الكسارات العاملة في العاصمة والمدن الرئيسية إلى خارج تلـك المـدن               .8

 .بعيداً عن التجمعات السكانية
لحد التوسع في زراعة األحزمة الخضراء واألشجار الحراجية في المدن الرئيسية ل           .9

من التلوث البيئي فيها ، واستخدام مياه المساجد المستعملة والمياه المعالجة لـري             
 .هذه األشجار

 :الكهربـــاء -2
بذل الجهود الالزمة للحصول على التمويل الالزم إلقامة محطات كهربائيـة ذات             .1

قدرات عالية، وكذا ما يخص مشروعات النقل والتوزيع لتلبيـة العجـز الـشديد              
  .طلب المحلي المتزايدومواكبة ال

سرعة تقديم مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس النـواب خـالل فتـرة زمنيـة                .2
 .م2006التتجاوز نهاية عام 

سرعة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمـأرب بقـدرة              .3
ميجاوات ، واالنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من المحطة الغازية بقـدرة            ) 400(
 .ميجاوات في الفترة المحددة لهـا) 340(

 .العمل على تحصيل مديونية الكهرباء لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين .4
 

 :الطرق والنقل البري -3
ضرورة التنسيق الكامل بين الجهة المعنية بمشاريع الطرق وبقية الجهات الخدمية            .1

ي المدن الرئيسية تجنباً    األخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الرصف والسفلتة ف        
  .إلستحداث مشاريع خدمية تؤدي إلى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق

التأكيد على أهمية تفعيل قانون صندوق صيانة الطرق بما يساعد علـى إجـراء               .2
 .الصيانة الدورية والروتينية للطرق

دوجة التي تربط بين    إعطاء األولوية في الدراسة والتنفيذ للطرق االستراتيجية المز        .3
 .مدن المحافظات للحد من الحوادث المرورية

استكمال مشاريع الطرق المتعثرة التي مضى على اعتمادها أكثـر مـن عـشر               .4
 .سنوات

سرعة إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه إلى مجلس النـواب خـالل فتـرة ال        .5
 .م2007تتجاوز النصف األول من العام 

ة االستقاللية الكاملة في أداء أعماله وبما يجنب تأخر         إعطاء برنامج الطرق الريفي    .6
 .تنفيذ مشاريعه
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 :الموانئ والنقـل البحري -4
سرعة استكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة ألنشطة وأعمـال المؤسـسات           
والهيئات العاملة في النقل البحري وموائمة التشريع البحري اليمني مـع التـشريعات             

  .ليةاإلقليمية والدو

 :المطارات والنقـل الجوي -5
إعداد مشروع تعديل قانون النقل الجوي وتقديمه إلى مجلس النـواب إلسـتكمال              .1

اإلجراءات الدستورية والقانونية بشأنه، واتباع سياسة األجواء المفتوحة بدالً عـن           
السياسات المتبعة حالياً وذلك بفتح المطارات الدولية في الجمهورية أمـام حركـة          

  .لجوي والنقل وفقاً لما جاء في الخطةالشحن ا
العمل على تهيئة المطارات الدولية في الجمهورية اليمنية وخـصوصاً مطـاري             .2

 .صنعاء وعدن الدوليين وفقاً للمقاييس والمعايير الدولية
 

 :التخطيط الحضري -6
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتخطيط الحضري بما يـتالءم مـع ظـروف               .1

  .وبما يتناسب مع التطور والنمو السكاني) جغرافياً(ة وطبيعة كل مطق
وضع مخططات عمرانية مستوفاة الخدمات والعمل على الحد من البناء العشوائي            .2

 .الذي يسهم في إنشاء تجمعات سكانية مشتتة
 
 :قطاعات الخدمات الحكومية  )ج 

  :الشباب والرياضـة -1
لدعم والتـشجيع لهـا وبمـا ال        العمل على إقامة نوادي رياضية خاصة بالفتيات وتقديم ا        
  .يتعارض مع تعاليم الشريعة اإلسالمية واألعراف والتقاليد

  :التنمية الثقافية وحماية التراث واإلعالم -2
غرس حب القراءة واإلطالع لدى النشء والشباب وتعديل البرامج التعليمية بمـا             .1

  .يتناسب مع ذلك
عاليات الثقافية وفـي مختلـف      التنسيق بين وزارتي الثقافة واإلعالم في تغطية الف        .2

 .المجاالت
  

  :األوقاف واإلرشـاد -3
تفعيل المعهد العالي للتوجيه واإلرشاد ومعهد البيحاني لتخـريج الوعـاظ والخطبـاء             

  .والمرشدين

  :اإلحصاء والمعلومات والتوثيق -4
توحيد مصدر البيانات والمعلومات بحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات هـو            .1

 .إلحصاءالجهاز المركزي ل
سرعة إنجاز مبنى المركز الوطني للوثائق وفق المواصـفات الفنيـة والمبـاني              .2

 .المتخصصة وتوفير التجهيزات الالزمة له
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حث مختلف الجهات الحكومية والمحلية على االهتمام بحفظ الوثـائق وتنظيمهـا             .3
) 22(بصورة تكفل تحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق طبقاً لقانون الوثائق رقم            

 .م والئحته التنفيذية2002لسنة 

 :االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد -5
التأكيد على ضرورة القيام بدراسة وتحديد حجم األضرار الناجمة عن استخدام الهاتف            
الخلوي على صحة اإلنسان ووضع المعالجات المناسبة لها مع مراعاة دراسات تقيـيم             

  .ستقبلاألثر البيئي ألي مشاريع مماثلة في الم

 :السلطة المحليـة -6
العمل على تقديم مشاريع تعديل القوانين المتعارضة مع قانون الـسلطة المحليـة              -1

  .م2007وذلك خالل مدة ال تتجاوز النصف األول من العام القادم 
وضع برنامج زمني لنقل ما تبقى من الصالحيات المالية واإلدارية إلـى أجهـزة               -2

نفيذ مهامها وتأدية دورها وفقاً لقـانون الـسلطة         السلطة المحلية وبما يمكنها من ت     
 .المحلية

رفد أجهزة السلطة المحلية وبخاصة المكاتب التنفيذية بالكوادر الكفؤة والمؤهلـة            -3
واعتماد الحوافز والبدالت التشجيعة التي تضمن استقرارهم في أماكن عملهم فـي            

 .األرياف ، واتباع سياسة وظيفية معينة لضمان ذلك
 بجانب التأهيل والتدريب لرؤساء لجان المجالس المحلية ومكاتب أجهـزة           االهتمام -4

 .السلطة المحلية المعنية ورصد المخصصات الكافية لذلك
استكمال بناء مقرات أجهزة السلطة المحلية في مختلف المحافظات والمـديريات            -5

 .بعيداً عن المغاالة وبما يمكن تلك األجهزة من ممارسة عملها بشكل سليم
عمل على تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بهـا مـؤتمرات المجـالس             ال -6

 .المحلية
زيادة مقدار الدعم المركزي وإعادة توزيع الموارد المشتركة وفق معايير واضحة            -7

وسليمة وبما يسهم في خلق تنمية حقيقية في مختلف المحافظات ، مـع مراعـاة               
 .ظروف بعض المحافظات والمناطق محدودة الموارد

  

  :في مجال الموارد البشرية

  :القضية السكانية -1
يؤكد االجتماع المشترك على تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانيـة بـشأن              .1

  .قطاع السكان وذلك إنطالقاً من مبدأ أن اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها
 إيالء أهمية لجانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية التي تمثـل أحـد المـداخل               .2

الرئيسية لمعالجة التحدي السكاني، وباعتبار أن إعداد اإلنـسان بـصورة كفـؤة             
واالستغالل األمثل لقدراته الخالقة تمثل عامالً معززاً لغرض النمو االقتـصادي           

 .وال يمثل عائقاً للنمو إذا ما تم إعداده بصورة كفؤة
ج عـن النمـو     إعطاء أهمية لبرامج التوعية بالمخاطر واآلثار السلبية التـي تنـت           .3

السكاني المتسارع وتكثيف العمل اإلعالمي التوعوي والتوجيه واإلرشاد الـديني          
 .السيما في المناطق الريفية
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  :الطفولة والنشء والشباب -2
اعلم على تنشئة الشباب على قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والعادات والتقاليـد             

مل واحترام القـوانين والحريـات      الحميدة وحب الوطن والتضحية في سبيله وحب الع       
العامة وحقوق اإلنسان من خالل المناهج الدراسية وإشراك األسـرة والمجتمـع فـي              
تحقيق هذه األهداف بما يضمن تحصين الشباب وإشراكهم في تنمية المجتمع بـصورة             

  .فعلية

  :القوى العاملة -3
ة أعـداد   رفع مستويات التشغيل والسيطرة على معدل البطالة والعمل علـى زيـاد            .1

المشتغلين في األنشطة االقتصادية المختلفة والسعي لفتح أسواق العمـل الخليجيـة            
  .للعمالة اليمنية في إطار اإلندماج في مجلس التعاون الخليجي

ربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي ، وتعزيز            .2
 .ات التعليم والتدريب المختلفةآلية التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسس

التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتنمية مختلف المهـارات والمهـن المطلوبـة              .3
 .لقطاعات االقتصاد الوطني وأسواق العمل المجاورة

 .االهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها في النشاط االقتصادي .4
ة بما يـضمن حـسن االسـتغالل        تبني برامج إلعادة توزيع العمالة الفائضة المؤهل       .5

 .األمثل لها
سرعة فتح مكاتب تشغيل في المحافظات المختلفة بما يساعد الباحثين والراغبين في             .6

 .العمل في الحصول على األعمال بسهولة ويسر
  

  :التعليـم -4
تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بضرورة العمل على تطبيق مبدأ إلزاميـة التعلـيم              .1

لى تعميمه إلتزاماً بما أوجبه الدستور وبهدف القـضاء علـى           األساسي والحرص ع  
  .األمية وتوفير كافة المتطلبات المالية واإلنشائية والمستلزمات التعليمية األخرى

إعطاء األولوية للتعليم التقني والتدريب المهني من خالل التوسع في إقامة المنشآت             .2
ادر التدريبيـة لهـا علـى مـستوى         التعليمية الفنية والمهنية وتجهيزها وتوفير الكو     

المحافظات ، وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا المجـال ، واالهتمـام         
 .بتأهيل المراكز والمعاهد المهنية القائمة واستحداث تخصصات نوعية جديدة فيها

تعزيز قدرة جهاز محو األمية وتعليم الكبار للحد من انتشار األمية وسـرعة تبنـي                .3
لمناسبة لمنع ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة في أوساط الفتيـات فـي             الحلول ا 

 .المناطق الريفية
من خالل التوسـع فـي إنـشاء        ) الطفولة المبكرة (االهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة       .4

الحضانات ورياض األطفال ورصد االعتمادات الالزمة لـذلك وتـشجيع القطـاع            
 .الخاص على الدخول في هذا المجال

ين مخرجات النظام التعليمي من خالل إيجاد مناهج دراسة حديثـة ومتطـورة             تحس .5
وإعداد مدرسين أكفاءة وإدخال الطرق والوسائل الحديثة المساعدة لرفع كفاءة النظام           

 .التعليمي وتحسين جودته
إعادة النظر في المخصصات الواردة في مشروع الخطة في مجال محـو األميـة               .6

 . وطنية شاملة للقضاء على األمية األبجديةوتعليم الكبار وتبني خطط
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  :الصحـة -5
سرعة إيجاد نظام للتأمين الصحي للعاملين في الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام             .1

والمختلط والخاص وتقديم مشروع قانون التأمين الصحي في أقرب وقت إلى مجلس            
  .النواب

ات والمراكز والوحدات   رصد المخصصات المالية الكافية لتجهيز وتشغيل المستشفي       .2
الصحة واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة وتوفير مستلزمات التشغيل للمرافـق          
الصحية من الكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات مع تقديم الحـوافز المـشجعة            

 .للكادر الطبي والتمريضي والفني على العمل في الريف
ي أنشء من أجلها ووضـع اآلليـات        تفعيل دور صندوق الدواء لتحقيق األهداف الت       .3

 .والنظم الميسرة التي تسهل حصول الفقراء على الدواء مجاناً
العمل على إنشـاء المستشفيات والمراكز المتخصصة لعالج األمراض المستعصية          .4

وتقديم الحوافز والتسهيالت للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول لإلستثمار في هذا           
 .المجال

  

  :شبكة األمـان
ورة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية االجتماعيـة وشـبكة األمـان     ضر .1

االجتماعي وإعطاء األولوية لذوي االحتياجـات الخاصـة والمـسنين والمعـاقين            
واألحداث ومكافحة التسول وتعميم برامج الحمايـة االجتماعيـة لتـشمل مختلـف             

  .محافظات الجمهورية
ة بما يضمن وصـول المـساعدات إلـى         مراجعة نشاط صندوق الرعاية االجتماعي     .2

مستحقيها وتبني البرامج المناسبة لتأهيل القادرين مـنهم علـى العمـل إلكـسابهم              
المهارات وتوفير األموال الالزمة لذلك وكذا إعادة النظر في المبالغ النقدية المقدمة            

 .لهم بما يوفر لهم الحد األدنى الذي يؤمن المستوى المعيشي الالئق والكريم
فير الحماية االجتماعي لألطفال الفقراء واالهتمام باألطفـال المعـاقين وتـأهيلهم            تو .3

 .ودمجهم في المجتمع
  

  :تمكين المـرأة
أهمية تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والـسياسية            .1

عاملة المتساوية  باعتبار ذلك مرتكزاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار من الم          
  .بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستور والقانون

االهتمام ببرامج التوعية المرتبطة بقضايا المرأة بما يؤدي إلى تغيير النظرة التقليديـة              .2
لدور المرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية وذلك من خـالل وسـائل             

 .ي واإلعالمي لصالح قضايا المرأةاإلعالم المختلفة وتوجيه الخطاب الدين
اإلسراع بتعديل القوانين ذات العالقة بما يضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعالة في              .3

 .المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ـ    تجسيد وترجمة قضايا تنمية المرأة في البرا       .4 ي كافـة المجـاالت    مج االسـتثمارية ف
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  العوامل المعيقة للنمو: 1-1إطار 
من االقتـصاديات األكثـر عرضـة       يعد االقتصاد اليمني    

 خالل الفترة هللمخاطر والصدمات الخارجية، خاصة ما شهد
، والتي تؤثر علـى قـدرات االقتـصاد         2005 – 2001
ومع ذلك، ال يمكن دائماً إلقاء اللوم علـى تلـك           . وتوقعاته

العوامل مع أهميتها، بل ينبغي أيضاً بيان األسباب الداخلية         
. وراء عدم تحقيق أهداف النمـو     بما في ذك غير المباشرة      

ويعود عجز القطاعات غير النفطية وخاصة الواعدة منهـا         
في تحقيق أهدافها وقيادة النمو االقتصادي إلى معوقات ذاتية         
في بنيانها الداخلي، فضالً عن أن البيئة التي تعمل فيها هذه           
القطاعات غير مواتية، حيث لم تترك إجـراءات برنـامج          

دي والمالي واإلداري النتـائج المطلوبـة       اإلصالح االقتصا 
على القطاعات اإلنتاجية نظراً لتركيز تلك اإلصالحات على 

كمـا اتـسمت    . جوانب التثبيت واالستقرار المالي والنقدي    
اإلصالحات الهيكلية بالتباطؤ، مما أخّر تحقيـق التحـسن         

 . المطلوب في مناخ االستثمار

  مقدمة
  

الحلقة األولى ) 2005-2001(خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر مثلت 
 الداعية إلى نقل اليمن إلى مجموعة الدول متوسطة 2025في سلسلة خطط الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

-2003(التخفيف من الفقر  إلستراتيجية اإلطار العام  الوقتكما مثلت في ذات. التنمية البشرية
وعملت على استيعاب أهدافها وسياساتها في مجمل االتجاهات والمعالجات، بعد أن أصبح ) 2005

  .الفقر وقضاياه محور اهتمام الحكومة وآلية تعاون وشراكة مع المجتمع الدولي
   

واألهداف التي جملة من الغايات ،  التخفيف من الفقروإستراتيجيةتضمنت الخطة الخمسية الثانية و
مع ضمان وخلق المزيد من فرص العمل والتخفيف من الفقر قتصادي تحقيق نمو ااستهدفت 

من خالل تنويع قاعدة  إلى تحقيق األهداف التنموية اوسعت ،االستقرار االقتصادي واالجتماعي
  . لفقراءتلك المرتبطة بنشاط ومعيشة اكذلك حفز النمو في القطاعات الواعدة وواالقتصاد الوطني 

  

 المجـاالت االقتـصادية     إيجابية فـي  تطورات  ستراتيجية  واإلالخطة   تنفيذفترة  شهد اليمن خالل    وقد  
االنعكاسات رغم  ،  واالجتماعية والسياسية والثقافية  

، والتي تـضافرت مـع      لعوامل الخارجية السلبية ل 
تبـاطؤ النمـو    إلـى   لتـؤدي   التحديات الداخليـة    

عدم تمكن  و .شكل عام باألداء التنموي   االقتصادي و 
كافـة  قطاعات الناتج المحلي اإلجمالي من تحقيق       

وتتعلق هذه األسباب والعوامـل باإلنفـاق       . أهدافها
العام واتجاهات االئتمان والتسهيالت المـصرفية،      
وتأخر تنفيذ اإلصـالحات اإلداريـة والتنظيميـة،        
واستمرار الصورة السلبية للـيمن الناتجـة عـن         

السابقة والطاردة لالستثمار رغم    الحوادث اإلرهابية   
وقد ترافق كـل    . التحسن الملموس في هذا الجانب    

 والغزو  2001 سبتمبر   11ذلك مع تداعيات أحداث     
 آثارهـا   انعكستاألمريكي للعراق واحتالله، والتي     

  . السلبية على أداء االقتصاد الوطني وعملية التنمية
  

نفاق العام على خدمات القطاع الزراعي وانخفـاض         اإل تدنيعلى المستوى القطاعي، أدى استمرار      و
، وكذلك شحة    كل من الخطة واإلستراتيجية    اتتوقععن  استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي      

كما نتج عـن عـدم   . لقطاع الزراعي، أدى إلى نمو محدود في ا   األمطار وسقوطها في غير مواسمها    
التحتية وبيروقراطيـة   بنية  ضعف ال مثل   التحويلية   ةالصناعتواجه   الصعوبات والعقبات التي     معالجة

؛ فضالً عـن مواصـلة تحريـر التجـارة          تحسين البيئة االستثمارية  صعوبة  الجهاز اإلداري للدولة    
األراضي مواد البناء و  أسعار  رتفاع  كذلك، كان ال  . أداء هذا القطاع  ضعف  في  الخارجية والذي ساهم    

   . الدخل المحدود والفقراءلذويخاصة البناء والتشييد، ونشاط أثر سلبي على 
  

  وطنيالكلية لالقتصاد الالمؤشرات  -1
اتصف التطور االقتصادي خالل فترة خطة التنمية الثانية بعدة مظاهر إيجابية وسلبية متفاوتة، تمثلت              

و في تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع نسبياً بالمقاييس اإلقليمية والدولية، مع تراجع في معدالت النم              
السكاني والفقر والتي كانت تمثل كبريات التحديات التنموية، في حين لم تتمكن القطاعـات الواعـدة                
والتي كان يعول عليها في دعم مسيرة التنمية وتصحيح هيكل الناتج المحلي اإلجمالي من تحقيق كامل 

  . أهدافها، مع تراجع حاد في استثمارات القطاع الخاص
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االختالالت : هيكل الناتج المحلي اإلجمالي   : 2-1إطار  
  والتحديات

يتصف الهيكل اإلنتاجي بعدد من االختالالت والمتمثلة       
في غلبة القطاعات التي يحكم أدائها عوامل خارجيـة         

 طبيعية كالزراعة والتـي تتـصف أيـضاً         كالنفط، أو 
بإنتاجية منخفضة، في حين تنخفض مساهمة القطاعات       
التي يمكن السيطرة على أدائها مثل الصناعة التحويلية        

وتؤدي هذه األوضاع إلـى جعـل       . والتأمين والتمويل 
االقتصاد الوطني شديد الحساسية ألية تغيرات طبيعيـة        

ديد من الـسياسات    أو خارجية، ومحدود االستجابة للع    
  .التنموية

  
 .    .2003إستراتيجية التخفيف من الفقر، تقرير اإلنجاز

  حلي اإلجمالي  تطور الناتج الم1. 1
 مادون وهو ، )2005-2000(خالل الفترة % 4.1نمو متوسط الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حقق 
يقل الذي و، %5.3غير النفطي ناتج المحلي اإلجمالي نمو المتوسط بلغ بينما ، %)5.6(ه افاستهد تم

هذا نعكس اوقد .  نقطة2.7أيضاً عن المستهدف بمقدار 
حكومة للتخفيف من الفقر حيث جهود الالوضع على 

الحقيقي  من الناتج المحلي اإلجمالي دنصيب الفرارتفع 
% 2.3  متوسطمقابل خالل الفترةفقط % 1.1بمتوسط 

كما انعكس  .لتحسين مستوى المعيشةتم استهدافه 
االختالالت التي استمرار النمو االقتصادي وتواضع 

مكانيات إعلى  يتسم بها هيكل الناتج المحلي اإلجمالي
نمو بلغ متوسط ل جديدة، حيث فرص عمخلق 

يقل عن  والذي خالل الفترة% 2.8 المشتغلين حوالي
، سنوياً% 3.9متوسط معدل نمو قوة العمل المقدر ب

في عام % 12ر ارتفاع معدل البطالة من وبالتالي قد
بالمعدل مقارنة  2005في عام % 16.8 إلى 2000

 %.9.5المستهدف البالغ 
  

   2005 – 2000الحقيقي اإلجمالي الناتج المحلي هيكل تطور  :1-1جدول 
 %)(متوسط  النمو  % من الناتج المحلي اإلجمالي 

  2000  البيـان
 محقق

2005 
  أوليتقديري

2005 
 مستهدف

تقديري 
  مستهدف أولي

 6.1 2.9 14.5 19.2 20.4  الزراعة والغابات والقنص
 13.1 22.2 1.6 1.1 0.5  الصيد
 10.0 4.8 6.0 9.5 9.2  )بدون تكرير النفط(ات التحويلية الصناع

 7.5 2.6 2.8 0.3 0.4 صناعة تكرير النفط
 10.0 6.1 0.1 0.6 0.5 )بدون النفط(الصناعات اإلستخراجية 
 9.2 7.6 0.8 1.4 1.2 الكهرباء والمياه والغاز

 11.0 5.8 5.5 2.2 2.0  البناء والتشييد
 8.1 4.2 31.3 34.4 34.3  إجمالي القطاعات السلعية
 9.0 8.3 8.4 7.5 6.2 تجارة الجملة والتجزئة

 10.7 0.9 0.9 0.8 0.9 المطاعم والفنادق
 8.3 4.3 0.9 0.9 0.9 اإلصالح والصيانة

 9.1 7.9 12.2 13.6 11.4 النقل والتخزين والمواصالت
 12.0 3.0- 3.8 3.5 4.9 التمويل والتأمين

 8.0 6.3 5.5 5.6 5.0  لالعقارات وخدمات األعما
 6.5 18.7 0.9 2.1 1.1 الخدمات الشخصية واالجتماعية

 9.1 6.4 32.5 33.9 30.5 إجمالي القطاعات الخدمية
 8.6 5.3 63.9 68.3 64.8 مجموع القطاعات اإلنتاجية
 4.7 4.1 10.4 20.4 20.5 منتجو الخدمات الحكومية

 - 1.0 - 0.1 0.1 القطاع  العائلي
 5.0 9.3 0.1 0.3 0.2 ت التي ال تهدف للربحالهيئا

 3.7 3.7- 1.9 1.2 1.8 الرسوم  الجمركية
 3.1 4.8- 1.9 2.8- 4.4-  الخدمات المصرفية المحتسبة-ناقصاً   

  8.0 5.3 74.3 87.6 83.0 الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غير النفطية
 0.0 2.2- 25.7 12.4 17.0  الناتج المحلي الستخراج النفط الخام
 5.6 4.1 100 100.0 100 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
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في مساهمة القطاعات غير النفطية خالل الفترة بما محدوداً هيكل الناتج المحلي اإلجمالي تغيراً وشهد 
 يحقق الهدف الرئيسي للخطة واإلستراتيجية في تنويع قاعدة االقتصاد الوطني وتقليص االعتماد على

% 17النفط، سوى ما نتج عن تراجع إنتاج النفط وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من 
القطاعات غير النفطية في الناتج بالتالي، ازداد نصيب و. 2005في عام % 12.4 إلى 2000في عام 
   . سنوياً%5.3توسط منفسها، بخالل الفترة % 87.6إلى % 83من اإلجمالي المحلي 

  

  االقتصاديةقطاعات ال داءأ 2. 1
تنويـع القاعـدة اإلنتاجيـة      من خالل   إلى تعديل هيكل االقتصاد الوطني      دفت خطة التنمية الثانية     ـه

ستخراجية غيـر   قتصاد، مثل الصناعات اإل   بالتركيز على القطاعات واألنشطة الرائدة والواعدة في اال       
األجنبية ضمن وتثمارات الخاصة المحلية النفطية واالصطياد السمكي والسياحة، مع حفز وتشجيع االس

وبالرغم من تحقيق معدالت نمو إيجابية في شتى القطاعات السلعية والخدمية،           . محفزة يةبيئة استثمار 
  .  ما زالت بعيدة عن االستغالل األمثل لطاقاتها وإمكاناتهاهاإال أن

  

   القطاع النفطي 1. 2. 1
القتصاد الوطني ي إال أنه ما يزال يشكل رافداً أساسياً لرغم تراجع األهمية النسبية للقطاع النفط

في عام % 12.4 ي الحقيقمساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجماليقد بلغت ف. فيهومستقبل التنمية 
% 2.7تراجع اإلنتاج السنوي للنفط الخام بمتوسط ، نتيجة 2000في عام % 17 مقارنة بـ2005

استخراج النفط ن عسجلت القيمة المضافة المتولدة و. قائه دون تغييرتحييده وبإستهداف سنوياً، رغم 
والذي أدى إلى انخفاض األهمية النسبية للقطاع في الناتج المحلي ، %2.2 بمتوسط  تراجعاً طفيفاًالخام

األعمال مجموعة عوامل أهمها مواصلة نتاج اإلوساهم في التخفيف من حدة تراجع كميات . اإلجمالي
الخطة كل من  لما توقعته  وخالفاً،من جانب آخرو. االستكشافات الجديدةلحقول المنتجة ولالتطويرية 

دوالر  51.5 و27.4راوح بين تتلسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً كبيراً ، فقد واإلستراتيجية
 . الصادرات النفطيةالعوائد على األمر الذي أسهم في زيادة ، للبرميل

  

ي معدل نمو الناتج المحلي النفطي وغير النفط

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2001 2002 2003 2004 2005

%

الناتج المحلي الستخراج النفط الخام الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق
  الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

  

  غير النفطية القطاعات 2. 2. 1
 المستهدف البالغوهو دون الخطة الثانية خالل فترة % 5.3متوسط نمو غير النفطية القطاعات حققت 

 مقارنة ، على التوالي%6.4 و%4.2لخدمية االقطاعات السلعية و، حيث بلغ متوسط نمو %)8(
مثل ر بلقطاعات األكمبيناً إخفاق القطاعات السلعية اوتباين أداء . امتم استهدافه )%9.1( و)%8.1(بـ

نشاط تجاوز الوصول إلى أهدافها، بينما في الصناعات التحويلية بدون تكرير النفط والزراعة 
القطاعات اإلنتاجية عدد من  ونجح .المعدالت المستهدفةوالخدمات الشخصية واالجتماعية األسماك 
في   النقل والتخزين والمواصالت، والعقارات وخدمات األعمال مثل تجارة الجملة والتجزئة،الخدمية

  .فةالمعدالت المستهداالقتراب من 
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 أداء القطاعات السلعية. أ
في % 22.2، بلغ  الخطة الثانيةمعدل نمو خالل فترةعلى أفي تحقيق طاع صيد األسماك قنجح 

 مقارنة 2005عام مالي في من الناتج المحلي اإلج% 1.1 إلى مساهمتهلترتفع بذلك والمتوسط 
لمحلية واألجنبية في هذا اتزايد االستثمارات قد نتج هذا النمو عن  و.2000عام في % 0.5ـب

لم تتمكن من ف ،بقية القطاعات السلعيةأما . عليهنفاق العام إلا، فضالً عن الزيادة النسبية في القطاع
% 3.6مجتمعة الزراعة والغابات والصيد متوسط نمو قطاع ، إذ بلغ تحقيق معدالت النمو المستهدفة

في  في الناتج المحلي اإلجمالي  على مساهمتهالقطاعومع ذلك حافظ  .تم استهدافه )%6.1(مقابل 
 التحويلية والتي يعول عليها في تغيير  أما الصناعات،2005-2000األعوام  خالل% 20.5 حدود

ومع . )%10(مقارنة باستهداف % 4.8 نمو هيكل االقتصاد، فقد كان أداؤها دون المستوى بمتوسط
ورغم . 2005 في عام  مئويةنقطة 3تحسن طفيف في أهميتها النسبية بحوالي إلى هذا النمو أدى ذلك 

، إال أنه ما زال دون %7.6من النمو السنوي لقطاع الكهرباء والمياه والغاز توسط ماقتراب 
من بلوغ النمو المستهدف والمقدر بناء والتشييد قطاع ال كذلك، لم يتمكن .)%9.2(البالغ  المستهدف

 %.5.8وحقق نمواً متوسطاً  )%11(بـ
 
  داء القطاعات الخدمية أ  . ب

ملة جتجارة ال، حيث حققت كل من المستهدفةالنمو معدالت في تحقيق القطاعات الخدمية تفاوت أداء 
 %8.3نمو توسطات والتجزئة، والنقل والتخزين والمواصالت، والعقارات وخدمات األعمال، م

ويعود نمو النقل  .)%8( و)%9.1( و)%9( على التوالي مقارنة باستهداف %6.3 و%7.9و
نئ اليمنية وخاصة ميناء الحاويات، رغم تأثرها مؤقتاً بحادثي والتخزين بشكل رئيسي إلى نشاط الموا

وسط النمو جاوز متمن تواالجتماعية تمكن قطاع الخدمات الشخصية و". لمبرج"و" كول"تفجير 
زيادة مساهمته في مكنه من مما ، %18.7، محققاً ثاني أعلى متوسط نمو يقدر بـ%6.5المستهدف 

توسطات موبقيت  .2005عام في % 2.1إلى  2000في عام % 1.1الناتج المحلي اإلجمالي من 
% 0.9، وهي المطاعم والفنادق عن المستهدفيدة بعاألخرى خدمية القطاعات  في الالنمو المحققة

مقابل %  -3التمويل والتأمين و، %)8.3(مقابل % 4.3، واإلصالح والصيانة %)10.7(مقابل 
)12.(%  
 

بفـارق  % 4.1محققـاً   ي  والنمو السن ، فقد اقترب هذا القطاع من هدف        منتجو الخدمات الحكومية  أما  
 بشكل طفيف في الناتج المحلي اإلجمالي     في حين تراجعت مساهمته      نقطة مئوية عن المستهدف،      0.6
النمو السنوي للهيئات   ضاعف متوسط   ت و .2000عام  في  % 20.5 مقابل   2005في عام   % 20.4 إلى

في المرتبة الثالثة من حيث معدالت      ، وليأتي   %9.3 إلى   )%5(البالغ  هدف  العن  التي ال تهدف للربح     
انخفض متوسط نمـو     وأخيراً،   .الناتج المحلي اإلجمالي  في  أهميته النسبية   رغم استمرار ضآلة    النمو،  

 النسبية  اأهميتهتراجع  ، األمر الذي أدى إلى       استهداف )%3.7(مقابل  %  -3.7إلى  الرسوم الجمركية   
  %. 1.2إلى % 1.8في الناتج المحلي اإلجمالي من 

 
  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  3. 1

ومسار ث تغيير في هيكل إلى إحداالتخفيف من الفقر وإستراتيجية الخمسية الثانية سعت الخطة 
 )اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي(توجيه الموارد واالستخدامات  خالل مناالقتصاد الوطني 

خالل الفترة الموارد واالستخدامات ادت دزاوقد ). االستثمار(لصالح تكوين رأس المال الثابت 
تعود هذه  و.استهداف )%9.6(مع مقارنة  سنوياً %14.3وبمتوسط ، ملحوظ بشكل 2000-2005

% 14.3% 17.6متوسط بالواردات االستثمارات اإلجمالية وكل من  إلى نموالزيادة بشكل رئيسي 
   .على التوالي
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 االقتصاد غلبة الدور الحكومي على : 3 -1إطار 
لم يتمكن القطاع الخاص من استالم دفـة قيـادة          
االقتصاد الوطني وخاصة فيمـا يتعلـق بنمـو         

ونتج عن هذا الحال تغير في هيكـل        . استثماراته
تخصيص الموارد لصالح االسـتثمارات العامـة      
حيث ارتفع متوسط نسبة االستثمار العـام إلـى         

. خالل الفترة % 9.4الناتج المحلي اإلجمالي إلى     
وازدادت االستثمارات العامة بمكوناتها المختلفة     

. من إجمالي االستثمار  % 53.7إلى  % 39.6 من
أما استثمارات القطاع الخاص، فقـد تراجعـت        

مـن  % 46.3إلى  % 60.4بصورة مستمرة من    
 .إجمالي االستثمار خالل الفترة

   االستهالك النهائي . أ 
خالل الفترة، مما أدى إلى رفع نسبته من الناتج % 15.6تزايد االستهالك النهائي الكلي بمتوسط 

ورغم هذا المعدل، . 2000في عام % 73.9 مقارنة بـ2005في عام % 78.6المحلي اإلجمالي إلى 
وقد نما االستهالك النهائي الحكومي . فقط خالل الفترة نفسها% 3.8فإن النمو الحقيقي يقدر بـ

االستهالك أما . )%12( المستهدف البالغليتساوى بذلك مع المتوسط  ،في السنة %11.6 توسطبم
قد تحسن نصيب و .ط مئويةا نق6بـ%) 10.5( والبالغ المستهدفمو نالالنهائي الخاص، فقد تجاوز 

  .في السنة% 11.8 متوسطبمعدل التضخم ارتفاع رغم  نقطة مئوية 1.2الفرد الحقيقي منه بحوالي 
   

   2005 –2000اإلنفاق على الناتج  المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية : 2-1جدول 

   %حليمن الناتج الم متوسط النمو 
 البيــان

 مستهدف تقديري أولي
2000  
  محقق

2005  
  أوليتقديري

2005  
 مستهدف

 100.0  100.0 100.0 10.6 14.2  اإلجماليالناتج المحلي 

 35.1 34.5 34.1  7.0 14.5 الواردات من السلع والخدمات

  135.1 134.5 134.1 9.6 14.3  الموارد إجمالي

 72.4 78.6 73.9 10.8 15.6 النهائي الكلي  االستهالك     

 15.0 12.1 13.6 12.0 11.6 العامالنهائي  االستهالك     

 57.5 66.5 60.3 10.5 16.5 النهائي الخاص   االستهالك     

 28.6 21.9 18.9 19.9 17.6  : ومنهاإلجمالي،االستثمار 

 27.2 21.2 17.1 19.9 19.2  الثابتالرأسماليالتكوين  مجمل     

 1.4 0.7 1.8 20.0 5.8-  المخزونالتغير في     

 34.0 34.0 41.3 2.2 9.8 الصادرات من السلع والخدمات

 135.1 134.5 134.1 9.6 14.3 االستخدامات إجمالي
   

   االستثمار اإلجمالي . ب
تـرة، مقتربـاً مـن المعـدل المـستهدف          خـالل الف  % 17.6ارتفع االستثمار اإلجمالي بمتوسط     

نمو بـصورة رئيـسية إلـى       ويعود هذا ال  %). 19.9(
الزيادة الكبيرة في اإلنفاق العام االستثماري، والـذي        

، %25سجل معدالت نمو عالية بلغت في المتوسـط         
واسـتهدف اإلنفـاق    . مخطط%) 18(متجاوزاً بذلك   

العام في الجانب االستثماري تحسين البنيـة التحتيـة         
توسيع تغطية الخدمات األساسية وتحـسين      ولالقتصاد  

وفي المقابل، نمـت اسـتثمارات      .  االستثمارية البيئة
في % 11.5القطاع الخاص المحلي واألجنبي بمتوسط      
 المـستهدف السنة خالل الفترة والذي يقل كثيراً عـن         

)23.5(%.  
  

 االستثمارات الخاصة المحليةجذب قدرته على ، إال أن مناخ االستثمارورغم تحقق تحسن محدود في 
االستثمار في المنطقة الحرة الخصخصة وكذلك جهود  عن تباطؤ  ظلت ضعيفة، فضالًاألجنبيةو

هذه المعدالت على الجهد التنموي وإمكانية تحقيق أهداف النمو والتخفيف من تواضع  ويؤثر .بعدن
، ويشير إلى عدم تمكن القطاع الخاص من القيام بالدور الريادي المناط به في إطار الخطة الفقر

 .واالستراتيجية
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ة     ة والخاص تثمارات العام ور االس تط

0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0

2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5

نة  الس

ال  
 ري
ون

ملي

ام    اع الع تثمارات القط اس اص    اع الخ تثمارات القط اس تثمارات    الي  االس إجم
  

  

 ردات والصادرات من السلع والخدمات الوا  . ج
، 2005-2000خالل الفترة % 14.5واردات السلع والخدمات نمواً مرتفعاً بلغ في المتوسط ت شهد

والذي تعجز الطاقات الطلب المحلي تنامي ويعكس هذا االتجاه %). 7 ( البالغالمستهدف النمومقارنة ب
على لى العمالت األجنبية في السوق المحلية و، األمر الذي أسهم في الضغط ع عن تلبيتهالمحلية

من إجمالي الواردات كمتوسط للفترة، مع تراجع % 28.3  وتمثل الواردات الغذائية.ميزان المدفوعات
لصالح المصنوعات و 2005 في عام %22.3 إلى 2000في عام % 29.6أهميتها النسبية من 
  . واآلالت ومعدات النقل

  
وبلغ متوسط  . إلى أخرىة سن منالصادرات من السلع والخدمات نمو تمعدال تاوتفتالمقابل، في و

وتذبذب  رتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، نتيجة استهداف ا)%2.2( مقابل %9.8للفترة النمو 
على فائض خالل ميزان السلع والخدمات  حافظ وبالتالي. قيم صادراتها التي تمثل غالبية الصادرات

في % 103.9بنسبة  للوارداتلى استمرار تغطية حصيلة الصادرات ، مما أدى إ2005-2000الفترة 
  .المتوسط

  

، إال أن أهميتها 2005-2000خالل الفترة % 11.6بمتوسط قدره الصادرات غير النفطية نمت وقد 
في عام % 9.1 إلى 2000عام في % 14.5السلعية قد تراجعت من  إجمالي الصادراتالنسبية إلى 

التجارة (االنكشاف تراوح معدل و. في السنة% 15.8 بمتوسطالسلعية ة نمو الصادرات  نتيج2005
  .2005في عام % 68.5 و2000في عام % 75.5بين ) الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي

  

   القومياالدخار  4. 1
 من كمتوسط سنوي، مما أدى إلى تراجع نسبته% 2.3حقق االدخار القومي نمواً متواضعاً بلغ 

، وبالتالي اتساع 2005في عام % 18.4 إلى 2000من الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 26.5
، بعد 2005في عام % 30وأصبحت المدخرات تقل عن االستثمار اإلجمالي بحوالي . فجوة الموارد

  . 2000في عام % 38.1أن كانت تفوقها بحوالي 
  
  الفقروالنمو االقتصادي   5. 1

مع انخفاض % 4.1توسط  بم2005-2000فترة التج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل  النانموانعكس 
خالل نفس الفترة، إيجابياً على مستوى الفقر وتحسين % 3.0إلى % 3.5مواٍز في النمو السكاني من 

 2000في عام  %39.4 منالعام تشير تقديرات مؤشرات الفقر إلى تراجع الفقر و. ات المعيشةيمستو
                              %.9.9بمعدل تراجع ، و2005في عام  %35.5إلى 
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   2005-1998 مؤشرات الفقر: 3-1جدول 

 1998  2000  2005 
 لفترةلمعدل التغير 

1998-2005 
 لفترةلمعدل التغير 

2000-2005  
 26.1-  39.3- 18.7 25.3 30.8 حضر
  العامالفقر  6.9- 9.8- 40.6 43.6 45.0 ريف

 9.9- 15.1- 35.5 39.4 41.8 إجمالي
 29.7- 45.1 - 4.5 6.4 8.2 حضر
 فجوة الفقر 7.0- 9.5- 13.3 14.3 14.7 ريف

 9.6- 14.4- 11.3 12.5 13.2 إجمالي
 33.3- 50.0- 1.6 2.4 3.2 حضر
 حدة الفقر 6.3- 10.4- 6.0 6.4 6.7 ريف

 9.1- 13.8- 5.0 5.5 5.8 إجمالي
  

   خـالل   %18.7إلـى   % 25.3 فـي الحـضر مـن     واضـح   بـشكل    عامال انخفضت نسبة الفقر  و
بمعدل تراجع  و %40.6إلى  % 43.6من  بنسبة أقل   في الريف   تراجعت  بينما  ،  2005-2000الفترة  

مما يشير  ،  %9.6بمعدل  % 11.3إلى  % 12.5 انخفضت فجوة الفقر من      ،ومن ناحية أخرى  . 6.9%
ت تقترب تدريجياً منه بـسبب تزايـد مـستوى          إلى أن الفئات التي كانت بعيدة عن خط الفقر، أضح         

فتـرة، وبنـسب   الخالل % 9.1كما تقلصت حدة الفقر بمعدل . اإلنفاق لديهم واستقرار مستوى الدخل 
فـي  في الحضر، تراجعـت     % 33.3 ففي حين انخفضت بمعدل      .غير متوازنة بين الحضر والريف    

ـ    ألشد الناس   تحسن المستوى المعيشي    أن  مما يعني   فقط،  % 6.3الريف بمعدل     تفقراً في الريف كان
  . أقل من الحضر

 

  السياسات االقتصادية الكلية -2
   

التخفيف وإستراتيجية الخمسية الثانية الخطة كل من ركزت األهداف والسياسات االقتصادية الكلية في 
يق ظ على االستقرار االقتصادي والسيطرة على التضخم والعمل على تحقاالحفأولوية على من الفقر 
 في الحسابات والموازين االقتصادية الداخلية والخارجية، ومعالجة الركود االقتصادي اتالتوازن

  . الضاغطةالتحديات والمسائل والبطالة والفقر وغيرها من 
  

 العامة الية الم 1. 2
أناطت  ،لذلك. األهداف االقتصادية واالجتماعيةتعد الموازنة العامة األداة األساسية للحكومة لتحقيق 

توقعت و .الخطة واإلستراتيجية بالسياسة المالية العبء األكبر في تحقيق الغايات واألهداف الكلية
من الناتج % 2.4إلى عجز يعادل  ليتحول ،تراجع فائض الموازنة تدريجياًالخمسية الثانية الخطة 

 السيطرة 2005-2003التخفيف من الفقر إستراتيجية  كذلك، هدفت .2005المحلي اإلجمالي في عام 
من الناتج المحلي اإلجمالي % 3.7و% 4و% 3يعادل وبما  الثالث هاكلي خالل سنواتالعجز على ال

   .على التوالي
  

سجلت ، في حين %18.9 نمواً سنوياً بلغ 2005-2000حققت النفقات العامة خالل الفترة وقد 
إلى لموازنة العامة افائض حول تفي السنة، مما نجم عنه % 14اإليرادات العامة متوسط نمو بلغ 

 وبقي. 2005في عام % 2.3 قدرهإلى عجز  2000في عام % 6.1 البالغالناتج المحلي اإلجمالي 
التي اتخذتها الحكومة عالوة على تدابير المالية ال نتيجة اإلجراءات والحدود اآلمنةالعجز ضمن هذا 

   . النفطيةائد الصادراتوعتزايد 
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  )مليون ريال                (2005-2000 العامة الموازنة: 4-1جدول 

    (%)متوسط النمو   2005
  البيان

2000  
  فعلي أولي  مستهدف  فعلي أولي  مستهدف  فعلي

 14.4  3.2- 842,156 378,835  430,279  إجمالي إيرادات النفط والغاز
 17.2  20.0 95,676 109,550  43,241  ضرائب مباشرة

 12.1  17.0 120,059 128,450  67,749  ضرائب غير مباشرة
 2.4  18.0 47,341 82,860  42,129  إيرادات جارية أخرى

 13.6  1,105,2323.7 699,695  583,398  إجمالي اإليرادات الجارية
 24.8  - 49,866 110,000  16,504  إجمالي اإليرادات الرأسمالية 

 14.0  1,155,0986.7 809,695  599,902  اإلجمالي العام لإليرادات
 14.7  11.0 280,936 238,560  141,397  المرتبات واألجور وما في حكمها

 14.9  9.0 93,289 71,770  46,647  النفقات على السلع والخدمات
 9.7  13.0 15,497 18,030  9,756  نفقات الصيانة

 22.1  14.0 384,931 272,600  141,594  التحويالت الجارية
 15.4  5.0 70,723 45,540  34,601  مدفوعات الفوائد

 18.6  10.0 18,554 12,820  7,918  النفقات الجارية األخرى
 17.7  11.3 863,930 659,320  381,913  إجمالي النفقات الجارية
 23.0  18.0 256,017 170,120  90,821  نفقات رأسمالية واستثمارية 
 18.9  1,195,19012.1 864,440  502,440  إجمالي النفقات العامة

    - -69694 54,745-  97,462  عجز الكليال/ الفائض 
نسبة العجز أو الفائض الكلي إلى الناتج 

  -  - -2.3 2.4-  6.1  (%)المحلي اإلجمالي 

 
في  2005-2001ريال خالل الفترة مليار  219قيمتها الفعلية التي بلغت وساهمت أذون الخزانة 

تجاوز اإلصدار غرضه من ا يعني  مم، مليار ريال201 بحواليكاملة تمويل عجز الموازنة العامة 
السيولة فائض المتصاص استخدم اإلصدار الفارق و .تغطية عجز الموازنة بوسيلة غير تضخمية

  .النقدية والحد من التضخم وتقليص المضاربة على العمالت األجنبية في السوق المحلي
  

 إلى حوالي 2000في عام  مليار ريال 109.6من حوالي وقد ارتفعت القيمة الفعلية ألذون الخزانة 
، لترتفع نسبتها إلى إجمالي اإليرادات %27نمو بمتوسط  و2005عام نهاية  مليار ريال في 328.5

تأثير من الأذون الخزانة لم يخُل دور ومع ذلك،  .خالل الفترة% 28.4إلى % 18.3العامة من 
صدارها لفترة طويلة ساهم إمواصلة و ،إصدارها في وقت يعاني االقتصاد من ركودسلبي، حيث أن ال

  . الركود وضعف النمو االقتصادي وبطء إعادة هيكلة البنيان االقتصادي وتنويعههذا في استمرار 
  

استيعاب فوائض صناديق التقاعد وودائع القطاع توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة إلى أدى و
 االستثمارية التيمشاريع  تمويل الفيعدم االستفادة منها ه األموال ود هذيتجموبالتالي  ،المصرفي

أغلب خاصة وأن ، لقطاع الخاصنشاط اأوجه شجيع ت في وأتساهم في تحفيز النمو االقتصادي 
بنسبة البنوك التجارية و %50.6بنسبة إصدارات أذون الخزانة تم شراؤها من قبل صناديق التقاعد 

  .%3.3  بنسبةفراداأللقطاع الخاص ومتواضع لنصيب ، مقابل 34.6%
   

بلغ  حيث  العام الداخلي، فوائد الدينجراء موازنة الأذون الخزانة أعباء إضافية على ألقت كذلك، 
، شكل %15.5نمو متوسط بخالل الفترة ريال  مليار 36.3مدفوعات الدين المحلي المتوسط السنوي ل

  .على الموازنة العامةمتزايداً عبئاً 
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  )مليون ريال (            2005-2000 الخزانة أذون إصدارات: 5-1جدول 
 البنود من إجمالي الدين العام الداخلي%  فعلي فعلي

2000 2005 2000 2005 
 83.5 62.8 328,546 109,555 : ومنها،)قيمة الشراء( الخزانة أذون

 28.6 28.4 112,726 49,551  للقطاع المصرفي
 54.8 34.4 215,820 60,004 مصرفيالللقطاع غير 

 0 0 0 0 دات مباعةسن
 16.5 37.2 65,000 65,000 : ومنها،ذونأللالشراء إعادة 

 16.3 23.4 65,000 40,806 للقطاع المصرفي
 0.2 13.9 0 24,194 مصرفيالللقطاع غير 

  100.0  100.0 393,546 174,555  الدين العام الداخلي إجمالي
 54.9- 45.7- 216048- 79,708-  البنك المركزيىالحكومة لدودائع 

 45.1 54.3 177,498 94,847 )الصافي(الدين العام الداخلي 
  

   اإليرادات العامة1. 1. 2
اعتمدت توقعات الخطة واإلستراتيجية على زيادة اإليرادات غير النفطية مـن خـالل تبنـي جملـة          

لـى نمـو   الموازنـة العامـة إ  بيانات وتشير . التحصيلوتحسين تها  إجراءات وتدابير تساهم في تنمي    
وبلغـت  . )%6.7( البـالغ المستهدف  النمو   يتجاوزالذي  سنوياً و % 14.0توسط  اإليرادات العامة بم  

  .من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة% 33.3اإليرادات العامة في المتوسط 
  

  )من الناتج المحلي اإلجمالي (%   2005-2000هيكل اإليرادات العامة للدولة : 6 -1جدول 
 2000 البيان %متوسط النمو السنوي  2005

 مستهدف أوليفعلي  مستهدف أوليفعلي 
 - 13.5 35.4 36.5 37.7  والمنحاإليرادات إجمالي
 6.3 13.7 29.2 36.5 37.4   الذاتيةاإليرادات إجمالي

 3.7 13.6 29.2 36.4 37.4 ـ:جملة اإليرادات الجارية ومنها 
 3.2 17.5 15.8  27.8 24.1  ـ:إيرادات  النفط والغاز ومنها 

 - 16.1 - 16.6 15.3 النفط المصدر       
 - 20.0 - 10.9 8.6        نفط  لالستهالك المحلي

 - 13.9 - 0.3 0.3 إيرادات الغاز        
 18.3 14.2 9.9 7.1 7.1 ـ:اإليرادات الضريبية ومنها 

 20.0 17.2 4.6 3.2 2.8 ضرائب مباشرة
 17.0 12.1 5.4 4 4.3 ـ:منها ضرائب غير مباشرة و

 - 11.7 - 1.7 1.9  الجمرآيةاإليرادات
 18.0 13.3- 3.5 1.6 6.2  األخرىاإليرادات الجارية

 - 65.4 - 0.1 0.0 اإليرادات الرأسمالية 
 - 39.0- - 0 0.0متحصالت أصول القروض ومبيعات أسهم راس المال

 - 100.0- - 0 0.3 المنح  الخارجية 
 - 33.5 4.6 1.6 0.7 اض  الخارجياالقتر

 6.7 14.0 33.7  38.1 38.4 راداتـإلياإجمالي العام 
  

اإليرادات النفطية، وبالذات النفط المصدر زيادة بصورة أساسية إلى اإليرادات العامة ويرجع نمو 
إلى إجمالي اإليرادات النفطية حصة ومع ذلك فإن  .خالل الفترة% 16.1متوسط ذي تزايد بال
كما  .2005عام % 72.9 إلى 2000عام % 73.6  تراجعت بشكل طفيف منيرادات العامةاإل

% 16.6 إلى 2000 عامفي % 15.3إيرادات النفط المصدر إلى الناتج المحلي اإلجمالي من  ارتفعت
% 7.3، %9.2، %11.3(توقعته اإلستراتيجية خالل سنواتها الثالث  ما وهذا يتجاوز، 2005عام 

  . )على التوالي
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   أثر تأخر اإلصالحات المالية4-1إطار 
يبة العامـة علـى     الـضر أفقد تأجيل تطبيق قانون     

 الموازنة العامة   2001المبيعات منذ صدوره في عام      
مـن النـاتج    % 5.4-3مورداً مستداماً يتراوح بين     

كما يؤدي عدم استكمال إصالحات     . المحلي اإلجمالي 
النظام الضريبي إلى عدم القدرة على تحـسين أداء         
اإلدارة الضريبية وزيادة تحصيل الموارد الضريبية      

مـن النـاتج    % 6-4 تقدر بحـوالي     األخرى والتي 
وفي الوقت نفسه، فـإن ضـعف       . المحلي اإلجمالي 

اإلجراءات القانونية والتنظيمية للحد مـن التهريـب        
الجمركي المباشر وغير المباشر، باإلضافة إلى عدم       

األخـرى  ترشيد اإلعفاءات الجمركية واالمتيـازات      
مثل السماح المؤقت للـسيارات واآلالت والمعـدات        

ا من اإلجراءات، حال دون زيادة اإليـرادات        وغيره
مــن النــاتج المحلــي % 2-1الجمركيــة بمقــدار 

.اإلجمالي

، إذ بلغ معدالت النمو المستهدفةالوصول إلى من وخاصة الضريبية لم تتمكن اإليرادات غير النفطية و
  حين  فيو. استهداف )%20(مقابل % 17.2المتوسط السنوي لنمو اإليرادات الضريبية المباشرة 

 الجارية األخرىاإليرادات فان  %12.1نمواً متوسطاً بلغ اإليرادات الضريبية غير المباشرة  تحقق
أن نمو هذا النتج عن و. همافااستهدتم  )%18( و)%17 ( مقارنة بـ%2.4 حققت نمواً متواضعاً بلغ

إال أن هذه  %7.1 في حدود  الناتج المحلي اإلجماليمن حافظت اإليرادات الضريبية على نسبتها
  . )%9.9(النسبة تقل عن المستهدف البالغ 

  

من الناتج المحلي % 1.7، %2، %1.9 بلغت رادات الجمركية التيعلى اإليذاته الوضع وينطبق 
 .2005-2003خالل سنوات االستراتيجية  اإلجمالي

ما زالت إال أن نسبتها % 11.7ورغم نموها بمتوسط 
، %2.8، %2.5( المستهدف في االستراتيجيةأقل من 

وإيرادات القروض أما اإليرادات الرأسمالية . %)3.1
حجم نتيجة تذبذب م إلى آخر، فقد تفاوتت من عا

المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات المانحة 
في عام ريال  رمليا) 5.1( والتي تراوحت بين المختلفة
  .2004خالل عام   ريالرمليا) 18.7(حوالي و 2000

  

  غير النفطيـة   ويعود النمو المتواضع لإليرادات العامة    
الهيكليـة  ة  خاصإلصالحات المالية، و  تأخر تنفيذ ا  إلى  

قانون الضريبة العامة تطبيق تأجيل كذلك ، ووالمؤسسية
مـن  حزمة  ، علمـاً بأن الحكومة نفذت      على المبيعات 

 تصحيح اخـتالالت     بهدف 2005اإلجراءات في يوليو    
  :  وقد شملت هذه اإلجراءات.الموازنة
  . المشتقات النفطيةرفع الدعم جزئياً عن  •
 .فيضها وتخالتعرفة الجمركيةهيكل تعديل  •
 .  على المبيعات المعدلتنفيذ قانون الضريبة العامة •
 .  األجور والمرتباتإستراتيجيةالمرحلة األولى من تنفيذ  •

  

   النفقات العامة2. 1. 2
النفقـات  ترشـيد   لسياسات وإجراءات   التخفيف من الفقر    وإستراتيجية  الخمسية الثانية   تضمنت الخطة   

اإلجمالية أن الخطة تمكنت مـن تحقيـق مـا          بيانات  ظهر ال تُ و .فقات غير التنموية  النوخاصة  العامة  
خـالل الفتـرة    % 17.7بلـغ   متوسط نمو النفقات الجارية     ، إذ أن    ه في مجال النفقات العامة    تستهدفا

ـ  النـسبية    أهميتهـا تراجعت  و،   نقطة مئوية  6.2بحوالي  لمستهدف  والذي يفوق ا   2000-2005 ن م
متوسـط  كما نمـا    . إجمالي النفقات العامة  من   2005 في عام    %72.3 إلى   2000عام  في  % 76.1

   .استهداف) %12.1(مقابل % 18.9بحوالي النفقات العامة 
  

تجاوز معدالت النمو لكل من األجور      ،  النفقات العامة، وخاصة الجارية واالجتماعية    مكونات  وتظهر  
كمـا  . ت المـستهدفة  والمرتبات والنفقات على السلع والخدمات والنفقات الجارية األخـرى المعـدال          

 إلى  2000في عام   % 1.94 إلى إجمالي النفقات العامة من       نفقات الصيانة انخفضت األهمية النسبية ل   
ويعود هذا التراجع إلى تنامي دور الصناديق المستقلة الخاصة مثل صـناديق       . 2005في عام   % 1.3

   .صيانة الطرق
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  فتح اعتمادات إضافية للموازنة: 5-1إطار 
دأبت الحكومة خالل الفترة الماضية على فتح اعتماد        

، %16إضافي سنوي للموازنة العامة للدولـة، بلـغ         
على التوالي خـالل الفتـرة      % 25، و 15%،  19%

ويعود السبب الرئيسي إلى الفـوائض      . 2001-2004
وقـد بلـغ    . المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الـنفط      

مـن  % 54 حـوالي    2005االعتماد اإلضافي لعـام     
الموازنة، شكلت مخصصات دعم المشتقات النفطية ما       
يزيد عن النصف، إلى جانب متطلبـات إسـتراتيجية         

 .غيرهـا األجور والمرتبات ومشاريع البنية التحتية و     
ومع ذلك، فإن لهذه االعتمادات جوانب سلبية، يـأتي         
في مقدمتها تشويه عملية تخصيص الموارد وانخفاض       
مستوى الشفافية، وبالتالي تدني كفاءة إدارة النفقـات        

وما زالت الحكومة تدرس فكرة إنشاء صندوق       . العامة
احتياطي يستوعب الزيادات السعرية للنفط، بحيث يتم       

  .نة في حال العجز منهتمويل المواز

 )الناتج المحلي اإلجمالي من %(  2005-2000 النفقات العامة للدولة 7-1جدول 
  محقق نـاالبي 2005

 مستهدف أوليفعلي  2000
 27.5 28.5 24.5 :جملة النفقات الجارية ومنها 

 9.9 8.8 9.1 المرتبات واألجور وما في حكمها
 3.0 2.8 3.0  النفقات على السلع والخدمات

 0.8 0.4 0.6 نفقات  الصيانة
 11.4 3.3 9.1 ـ:التحويالت الجارية ومنها 

 0.1 1.7 5.7 ـ:الدعم ومنه 
 0.0 0.0  0.6 األساسيةدعم المواد 

 0.0 0.2 0.0 ءالكهربادعم 
 0.0 1.5 5.1 دعم المشتقات النفطية

 1.9 1.7 2.2 مدفوعات الفوائد
 0.5 0.6 0.5 نفقات جارية أخرى
 7.1 8.4 5.8   النفقات االستثمارية

 0.0 1.9 1.3  في أسهم رأس المالاإلقراض الحكومي والمشاركة الحكومية
 0.0 0.6 0.6 تسديدات القروض

 36.0 39.4 31.6 اإلجمالي العام للنفقات
  

سـنة  من  التحويالت الجارية والدعم    وتذبذبت قيم   
أخرى خالل الفترة مـع اسـتمرار أهميتهـا         إلى  

مـن  % 32.2و% 22تراوحت بـين    إذ  ،  النسبية
كما .  للفترة %25.7إجمالي اإلنفاق العام وبمتوسط     

اتج المحلـي   النمن  % 12.6و% 6.9تراوحت بين   
رجـع  يو%. 8.9خالل الفترة وبمتوسط    اإلجمالي  

هذا الوضع إلى دعم المشتقات النفطية الذي تراوح        
من إجمالي اإلنفـاق    % 23.8و% 9.1بدوره بين   
مـن النـاتج المحلـي      % 9.2و% 2.8العام وبين   

عار ، في ضوء تقلب أس    %5.2اإلجمالي وبمتوسط   
ات الرفـع الجزئـي لـدعم       إجراءالنفط العالمية و  

يوليـو  فـي   ومؤخراً   2001في  المشتقات النفطية   
2005 .  

  

المستهدف  تجاوزوالذي  ،خالل الفترة% 23وبلغ متوسط نمو النفقات االستثمارية والرأسمالية 
 إلى 2000ام عفي % 18.4من العامة لنفقات ا أهميتها النسبية في إجمالي، وبالتالي زادت %)18(

  . %8.4من الناتج المحلي اإلجمالي إلى % 5.8 ومن 2005عام في  21.7%
  

  ق االجتماعيانفاإل
األساسية مـن   زيادة نصيب الخدمات االجتماعية     لتضمنت الخطة واإلستراتيجية سياسات وإجراءات      

ة التحتية للمنـاطق    التعليم والصحة، وكذلك زيادة االستثمارات العامة في البني       النفقات العامة وخاصة    
قطاعـات  العـام ال  ستهدف اإلنفاق   ا كما   .العدد األكبر من الفقراء   أغلب السكان و  تحتضن  التي  الريفية  

 اًأن اإلنفاق االجتماعي حقق نمو    البيانات  ظهر  وتُ .المرتبطة بالتخفيف من الفقر لتحسين معيشة السكان      
 قطاع التعلـيم    في% 14.8 الصحةقطاع  في  % 17.6المتوسط  ، بلغ في    2005-2000 خالل الفترة 

عـام  % 4.3 العـام اإلنفاق   إجماليقطاع الصحة من     نصيب   وبلغ .في الحماية االجتماعية  % 9.3و
اإلنفاق  نصيب ظلوفي الوقت نفسه، . 2005في عام % 6البالغ الخطة مقترضاً من استهداف   2005

استهدفت ، مع أن اإلستراتيجية     ةكمتوسط للفتر % 1.4  بحدود اإلجماليالناتج المحلي    إلى   على الصحة 
% 74.3استحوذت النفقات الجارية على    د  ـوق. 2005في عام   % 2.2 إلى   ذه النسبة تدريجياً  ارتفاع ه 

  .قطاعإجمالي نفقات الكمتوسط من 



 13

  

 %21.2إلى   2000عام  % 17.6من    إلى إجمالي اإلنفاق العام    التعليماإلنفاق على   نصيب  زداد  إوقد  
% 6 حوالي    من الناتج المحلي اإلجمالي    صيب اإلنفاق العام على التعليم    نمتوسط   بلغ    كما .2005عام  

التعليم موازنة   من   %88.4في المتوسط    النفقات الجارية    تشكلكما في قطاع الصحة،     و. خالل الفترة 
إجمـالي  من  % 1إلى  نصيبه  ، فقد عجز عن زيادة      الحماية االجتماعية  أما اإلنفاق على     .خالل الفترة 

متوسط نمـو   حقق هذا اإلنفاق    ومع ذلك   . خالل الفترة قط  ف% 0.4نصيبه  وبقي متوسط   ،  ق العام انفاإل
واستحوذت النفقات الجارية   . تذبذبه بين سنة وأخرى   ، فضالً عن    )%32.7(رنة باستهداف   مقا% 9.3

  . هذا اإلنفاقمن في المتوسط % 87.4على 
  

  

 2005- 2000 اإلجمالي الناتج المحلي إلىامة نسبة مكونات التقسيم الوظيفي للنفقات الع 8- 1جدول 

   فعلي  البيــان
2000   

  تقديري
2005  

 النسبية من األهمية
النفقات العامة  

2000 

 النسبية من األهمية
النفقات العامة  

2005 
 25.3 23.5  7.0 7.5  خدمات الجمهور
 15.2 16.5 4.2 5.3 شؤون الدفاع

 7.9 6.0 2.2 1.9  األمن والسالمةشؤون
 11.5 23.7 3.2 7.6  اقتصاديةشؤون

 2.4 0.1 0.7 0.0 حماية البيئة
 6.2 5.0 1.7 1.6 ون اإلسكان والمجتمع المحليؤش

 5.4 4.0 1.5 1.3 قطاع  الصحة
 2.0 1.4 0.6 0.5 ترفيه وثقافة ودين

 21.2 17.7 5.9 5.7 التعليمقطاع 
 0.4 0.4 0.1 0.1 الحماية االجتماعية

  
 وخاصـة   ،صناديق وبرامج أخـرى   كذلك باإلنفاق على القطاعات االجتماعية من خالل        وتقوم الحكومة   

 فقد نفذ . تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكيقي للتنمية ومشروع األشغال العامة وصندوالصندوق االجتماع
.  مليـون دوالر   301.1بتكلفة إجمالية   خالل الفترة    مشروعاً   3,888حوالي  للتنمية  الصندوق االجتماعي   

ـ  ، مشروعاً إنمائياً  1,270 مشروع األشغال العامة حوالي      ابلغ عدد المشاريع التي نفذه    و إجماليـة  ة   بتكلف
والممولة مـن قبـل     خالل الفترة   عدد المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها      يصل  كما  .  مليون دوالر  86.8

   .ر ريال مليا29.6 بتكلفة مشروعاً) 1,096( صندوق تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
  

  النقديةالسياسة   2. 2
 الـسيطرة علـى  استمرار  من خالل    إلستراتيجيةلت السياسة النقدية وسيلة لتحقيق أهداف الخطة وا       ثّم

 إلـى   لليصلنفقات المعيشة بصورة تدريجية     التضخم  تخفيض   و ،%10.1بمعدل  نمو العرض النقدي    
ـ سعر  تحرير  كيد  باإلضافة إلى تأ  ،  %4.9 وبمتوسط للفترة    2005في عام   % 4.3 وسـعر  صرف  ال

  . والتوزيع األمثل للموارداتلتحقيق التوازنكأداتين الفائدة واستخدامهما 
   
  العرض النقدي 1. 2. 2

ه اشبزادت أ فيما  ،  2005-2000خالل الفترة   % 12.3نمو  توسط   بالمفهوم الضيق م   يالنقدالعرض  حقق  
ـ    توارتفع. %21.7متوسط  بد  والنق ـ   % 25.4توسـط   ة بم  الودائع بالعملة الوطني  )%20.6(مقارنـة بـ

ـ  %19.5الودائع بالعملة األجنبية بحوالي     كذلك نمت    .فااستهد  وتزايـد   .فا اسـتهد  )%4.7( مقارنة ب
رغم أن الخطة سعت إلى     وف،  ا استهد )%10.1(مقابل  % 17.2العرض النقدي بالمفهوم الواسع بمتوسط      

 في  )%33.5( إلى   2000 في عام    )%34.3(من    العرض النقدي إلى الناتج المحلي اإلجمالي      خفض نسبة 
  الفتـرة  خالل% 35.1 النسبة ظلت في حدود      تشير إلى أن متوسط هذه      البيانات الفعلية   إال أن  ،2005عام

الكبير في صافي األصول الخارجيـة      رتفاع  إلى اال في العرض النقدي    ويرجع هذا النمو    . 2001-2005
فـي  و%. 24.3توسـط   اد بم دزإقدم للقطاع الخاص الـذي      واالئتمان الم ،  %21.1بمتوسط  إزدادت  التي  
 على العرض النقـدي     اً انكماشي اًصافي األصول المحلية وصافي البنود األخرى أثر      ترك كل من     ،المقابل

  .خالل الفترة
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  2005-2000تطور العرض النقدي : 9-1جدول 

األهمية النسبية إلى إجمالي  مليون ريال
)%( النقدي العرض  البيــان 

   تقديري2005 2000

 متوسط النمو
% 2000 

 تقديري  2005 

 42.2 52.1 12.3 442,464 247,248  إجمالي النقود
 31.5 41.5 10.9 330,620 197,123    العملة المتداولة

 10.7 10.6 17.4 111,844 50,126    ودائع تحت الطلب
 57.8 47.9 21.7 607,045 227,277 إجمالي  شبه النقد

 24.0 17.1 25.4 251,531 81,126 ئع بالعملة الوطنية    ودا
 33.9 30.8 19.5 355,514 146,151    ودائع بالعمالت األجنبية

 100.0100.0 1,049,50917.2 474,525 إجمالي العرض النقدي
   
ما يعادل أي  2005بنهاية عام  مليار دوالر 6.5بلغ صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي و
هذه في رفع صافي من العائدات النفطية حصيلة الحكومة ساهمت و. من الواردات اً شهر19ية غطت

من إجمالي أصول % 84.4وشكلت ، %13.6نمت بمتوسط التي وللبنك المركزي تحديداً األصول و
بمتوسط شهد صافي األصول الخارجية للبنوك التجارية زيادة و، الجهاز المصرفي خالل الفترة

  .د هذه الزيادة في جزء كبير منها إلى تزايد حجم تحويالت العاملين في الخارج وتعو.7.5%
  

 )مليون دوالر (     2005-2000 صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي 10-1جدول 

 فعلي البيـــــــان
2000 

 فعلي 
متوسط النمو 2005

 7.5 813.8 567.8  صافي األصول  الخارجية للبنوك التجارية
 13.6 5704.8 3,021  األصول الخارجية للبنك المركزيصافي

 12.7 6518.6 3,588 صافي األصول الخارجية للجهاز المصرفي
  
  

   واألسعار التضخم2. 2. 2
 إليجاد بيئة اقتصادية مستقرة، السيطرة على التضخمطلب تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ت
عكس وقد ان. دعم جهود الحكومة في التخفيف من الفقرو ،سكانلة اى معيشعل السلبية هالحد من آثارو

التي  معدالت التضخمعلى  -إلى جانب عوامل أخرى  -نمو العرض النقدي بالمفهوم الواسع 
كما يعود ارتفاع معدل ، )%4.9(المستهدف  بكثيرة جاوزمت، %11.8بحوالي في المتوسط ارتفعت 

الرقم القياسي للغذاء حيث نما أسعار السلع الغذائية، ة في الزيادة الكبيرإلى التضخم خالل الفترة 
  %.15.4متوسط ب

نمو الناتج المحلي اإلجمالي والعرض النقدي و التضخم     
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   سعر الصرف وأسعار الفائدة3. 2. 2
سعر الصرف تحقيق التوازن والوصول إلى سعر صرف حقيقي ) تحرير(استهدفت سياسة تعويم 

 سعر صرف الريال أمام الدوالر  تراجعوقد. منافس لتشجيع الصادرات والتوزيع األمثل للموارد
أي ، 2005 ريال في عام 191.42  متوسط إلى2000 ريال كمتوسط لعام 161.73األمريكي من 

وقد ساهم نمو واردات السلع والخدمات بشكل أساسي في . في المتوسط% 3.4بتراجع سنوي قدره 
 متراكمة من العمالت األجنبية تياطياتراجع سعر صرف الريال، إال أن احتفاظ البنك المركزي باحت

وتدخله لمواجهة الطلب ساعد على تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، وبالتالي الحد من 
  . التضخم المستورد على معدل التضخم خالل الفترة

  

ورغم أن كل من الخطة واإلستراتيجية أشارا إلى أهمية استكمال التحرير الكامـل ألسـعار الفائـدة                 
شجيع االدخار المحلي وزيادة تدفق رؤؤس األموال األجنبية، وفي الوقت نفسه استخدام سعر             بغرض ت 

السلطات النقدية حافظت على سـعر      الفائدة كوسيلة لتحقيق التوازن والتوزيع األمثل للموارد؛ إال أن          
فـي  ،  تصادي والذي أفقدها قدرة التأثير على النشاط االق       خالل الفترة % 13فائدة لودائع االدخار عند     

وتعكس هذه األسعار سياسة امتـصاص      . على السلفيات % 21-15بين    معدالت الفائدة  حين تراوحت 
  .دولرة االقتصاد الوطنيالحد من السيولة المحلية والحفاظ على سعر حقيقي موجب وكذلك 

  

   ميزان المدفوعات والمديونية الخارجية3. 2
لوضـع الجيـد لميـزان المـدفوعات وخاصـة          لمحافظة علـى ا   إلى ا لخطة واإلستراتيجية   سعت ا 

 اسـتمرت   لـذلك . إلـى زيـادة الـصادرات غيـر النفطيـة         يـضاً   أكما سعت   الحساب الجاري،   
سياسات تحرير التجارة الخارجية وتعويم سـعر الـصرف وتحـسين إدارة الـدين واالحتياطيـات                

مـستوى   االقتـصادي والتجـاري علـى ال       واالنـدماج الخارجية، والعمل علـى تحقيـق التكامـل         
تجـاوزت الفـوائض    ووقد اسـتمر الوضـع االيجـابي لميـزان المـدفوعات،            . اإلقليمي والعالمي 

  .المتحققة في الموازين الخارجية كل األهداف والتوقعات
  

 اإلجمـالي مـن النـاتج المحلـي       % 13.8نسبة الفائض المتحقق في الميزان الجاري من        تراجعت  
 هـذا الوضـع بـصورة رئيـسية إلـى تراجـع           ويعود .2005في عام   % 7.8 إلى   2000في عام   

ارتفـاع رسـوم    ان الخـدمات عجـزاً مـستمراً نتيجـة          فائض الميزان التجاري، وتحقيـق ميـز      
 2001 سـبتمبر    11خدمات النقل والـشحن والتـأمين إلـى المنطقـة جـراء تـداعيات أحـداث                 

  .التي استهدفت مينائي عدن والمكالوالحوادث اإلرهابية 
    

دخل بحصة الـشركات األجنبيـة مـن الـنفط المـستخرج، حيـث ارتفعـت                لك، تأثر ميزان ال   كذ
وفـي المقابـل، شـهد ميـزان التحـويالت نمـواً            %. 20.4المبالغ المدفوعة إلى الخارج بمتوسط      

مما أدى إلى تراجـع حـصته إلـى النـاتج المحلـي           خالل الفترة،   % 3.5محدوداً بلغ في المتوسط     
  .2005في عام % 8.9 إلى 2000في عام % 14.7اإلجمالي من 

  
ـ           فـي المتوسـط    %7.3وبلغ فائض الميزان التجـاري       الل ـ مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي خ

نمـو  مـن   %) 15.8(نمـو الـصادرات الـسلعية بنـسبة أكبـر           ، نتيجـة    2005-2000الفتـرة  
 بـصورة   نمـو الـصادرات   ويرجـع   .  في المتوسـط خـالل الفتـرة       %)14.6( الواردات السلعية 

 27.4 مـن    أسـعار الـنفط العالميـة     تزايـد   ئدات الصادرات النفطية نتيجـة       ارتفاع عا  رئيسية إلى 
  .2005دوالر للبرميل الواحد عام  51.5 إلى متوسط 2000دوالر للبرميل الواحد عام 
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  )مليون ريال(         2005-2000 ميزان المدفوعات: 11-1جدول 
 أولي 2005    2000فعلي  البيان من الناتج المحلي اإلجمالي% 

 2005 أولي 2000 فعلي 
  7.8 13.8 235374.4 212991.7 الحساب الجاري
  14.3  13.8 433190.1 212491.9 الميزان التجاري
  4.9- 6.5- 149123- 100103- ميزان الخدمات 

  10.5- 8.2- 317839- 125713- ميزان الدخل
  8.9  14.7 269146.6 226315.4 ميزان التحويالت الجارية

  1.3-  2.4- 40671.2- 37507.5-  المالحساب رأس
 2.7- 3.0 81006.2- 45883.3 الخطأ والسهو

 3.7 14.4 113697.9 221367.4 موقف ميزان المدفوعات
 3.7- 14.4- 113698- 221367- :التمويل
 4.9- 15.5- 148622- 239291- االحتياطية األصولصافي 
 4.6- 14.9- 138973- 229636- االحتياطية األصول
 0.3- 0.6- 9649.4- 9654.7- السلطات النقدية التزامات
 1.2 1.2 34925.2 17923.7 الدينمتأخرات  أعباءتخفيف 

 100.0 100.0 3033380 1539636 اإلجماليالناتج المحلي 
  

وسعت الخطة الخمسية الثانية إلى رفع كفاءة استغالل الموارد المحلية المتاحة وجذب االستثمارات 
وإذا ما تم استثناء عام       . ة بغرض تقليص االعتماد على القروض الخارجية في تحقيق التنميةاألجنبي
من الناتج المحلي % -1.3  حواليإلى ي والماليمالالرأسحساب وضع ال الذي تراجع فيه 2005

وذلك  .2004-2000خالل الفترة % 1.0 بلغ في المتوسط فائضاً هذا الميزانشهد  فقد اإلجمالي،
، 2004-2000 مليون دوالر خالل 4000تدفق االستثمارات المباشرة إلى الداخل التي بلغت نتيجة ل

  . مليون دوالر2,630خروج رؤوس األموال والمقدرة بـ محدودة لمقابل زيادة 
   

الحد من نموه وسداد االلتزامات القائمة على على أما الدين الخارجي، فقد حرصت سياسات الدولة 
 200 أكثر منوقد وصل عدد القروض التي تم التعاقد عليها خالل الفترة إلى . ارجيةالقروض الخ
مليون دوالر 4,934.4 وزاد الرصيد القائم للدين الخارجي من .  مليون دوالر1,791.9قرضاً بقيمة 

مقابل % 0.9، بمتوسط نمو 31/12/2005 مليون دوالر في نهاية 5,167.8 إلى 2000في عام 
 مقابل 2005لناتج المحلي اإلجمالي لعام من ا% 32.6ويشكل هذا الرصيد . فاد استه)%-0.4(

مما ، حيث لم تتمكن االستثمارات األجنبية من تمويل برامج ومشاريع التنمية )%44(استهداف 
برامج واضطر الحكومة إلى االقتراض بشروط ميسرة لتمويل البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية 

  . لي واإلدارياإلصالح الما
  )مليون دوالر(               2005-2000الدين الخارجي : 12-1 جدول              

 2005 2000 الجهة المقرضة
 1,743.0 1,853.4  نادي باريسأعضاءالبلدان 

 0.0 2.9 القروض  الرسمية والتصديرية
 911.0 756.7 : ومنها،الصناديق العربيةوالبلدان 

 284.4 81.7 ثنائي
 482.0 675.0 الصناديق

 144.6 258.8 أخرىحكومات 
 2,513.8 2,052.0 : ومنهااألطراف،المؤسسات متعددة 

 1,974.7 1,534.2 هيئات بريتون وودز
 539.1 517.8 أخرى

 0.0 10.6 )التجارية(البنوك العالمية 
  5,167.8 4,934.4  اإلجمالي الكلي

  



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  التوجهات واملرتكزات العامة 
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  مقدمة
  

، 2010-2006ميـة االقتـصادية واالجتماعيـة الثالثـة للتخفيـف مـن الفقـر                 تعكس خطة التن  
تطلعات المجتمـع اليمنـي للفتـرة القادمـة، وتحديـد مـسار النمـو االقتـصادي واالجتمـاعي                   

وتتطلع خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقـر إلـى تحـسين فـرص االنـدماج مـع                  . واتجاهاته
تعميق التعاون مـع كافـة التكـتالت االقتـصادية اإلقليميـة            مجلس التعاون لدول الخليج العربية و     

وبالتالي، تركز خطة التنمية الثالثة للتخفيف مـن الفقـر علـى عـدد مـن األولويـات،                  . والدولية
تحقيق تحسن مطرد في معدالت النمو االقتـصادي، ورفـع مـستوى المعيـشة وتحـسين                : أهمها

ويـشمل هـذا   . سيع دائرة المـشاركة فـي التنميـة   نوعية الحياة مع تفعيل منظومة الحكم الجيد وتو    
التركيز أيضاً تحقيق التعبئة الكفؤة للمـوارد، واسـتنهاض الطاقـات الماديـة والبـشرية المتاحـة                 
والكامنة، وحسن تخصيصها في المجاالت التي تعجـل مـن وتيـرة التنميـة بمفهومهـا الـشامل،                  

 تجاريـاً وفـي أسـواق العمـل والنقـد           ومن وتيرة تأهيل اليمن لتتكامل مع دول مجلس التعـاون         
ورؤوس األموال، وللوصول به إلى الحد األدنى من مستوى التنمية البـشرية لتلـك الـدول، مـع                  
المــضي قــدماً فــي اســتكمال برنــامج اإلصــالح االقتــصادي والمــالي واإلداري وتــصحيح 

ـ                وير الـنظم   االختالالت التي نجمت عن تطبيقه، ومكافحـة الفـساد، وتحديـد دور الدولـة، وتط
  . والقواعد واإلجراءات لخلق بيئة استثمارية مواتية لريادة القطاع الخاص

 

   المنطلقات العامة للخطة-1
تنطلق خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر من األسس المرجعية التي تنظم حركة المجتمع، ومـن                 

وقد . االجتماعي والسياسي والثقافي االقتصادي ومالرؤى اإلستراتيجية التي تحدد مسارات التطور العا
تم إعداد الخطة استناداً إلى رؤية شاملة تستوعب جوانب التطـور والتغييـر المنـشود فـي البنيـة             

 وتـشمل   .االقتصادية واالجتماعية وفي الجوانب الهيكلية، فضالً عن تجسيد غايات وأهداف المجتمع          
  :تلك األسس والرؤى اآلتي

  

  2025ة لليمن   الرؤية اإلستراتيجي1. 1
 المنشود فـي    يتمثل خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الحلقة الثانية من حلقات التطور االقتصاد            

وقد حددت هذه الرؤيـة مجمـل الطموحـات         . 2025إطار الرؤية اإلستراتيجية لليمن بعيدة المدى       
 عن استشراف   افياً وسياسياً، فضالً  والغايات التي يتطلع إليها المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وثق        

 وفقاً للموارد المتاحة والكامنة،  وفقاً إلستراتيجيات والسياسات المتوائمة مع           ياتجاهات النمو المستقبل  
وقد مثلت الرؤية   . مسارات التطور، وفي إطار من التفاعل اإليجابي مع المتغيرات اإلقليمية والعالمية          

 الخـاص   ع وطنياً، حيث ساهم في إعدادها الجهات الرسمية والقطا         إجماعاً 2025اإلستراتيجية لليمن   
 األكاديمية وفق منهجية علمية لتـشخيص وتحليـل الوضـع           تومنظمات المجتمع المدني والمؤسسا   

االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ومن ثم تحديد اتجاهات التطور في المجاالت المختلفة وصوالً إلى   
ايات المنشودة التي تحددت في انتقال اليمن إلى مجموعة الـدول متوسـطة          مسار التنمية الشاملة والغ   

ومن ثم، فإن خطة التنمية . التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي        
 عنها من أهداف وغايات وسياسـات       ق وما ينبث  2010-2006الثالثة للتخفيف من الفقر خالل الفترة       

من مراحل متتالية تستهدف تحقيق أهداف تساعد في نهاية المطـاف علـى بلـوغ                ةليست إال مرحل  
  . ةاألهداف والغايات الشاملة للرؤية اإلستراتيجي

  

   2015  أهداف التنمية األلفية 2. 1
 كأحد المنطلقـات    2015تستند خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر أيضاً إلى أهداف التنمية األلفية             

قيق أهدافها، وخاصة في جوانب تنمية الموارد البشرية وقضايا الفقر والحماية االجتماعية     لتح ةالرئيسي
وتوسيع شبكة األمان االجتماعي وتمكين المرأة، فضالً عن تطوير الشراكة مع المـانحين وشـركاء               

علـيم  وتشمل أهداف التنمية األلفية القضاء على الفقر والجوع الحـادين، تعمـيم الت            . التنمية اآلخرين 
األساسي للجميع، تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تخفيض وفيات األطفال، تحسين صحة 

 واألمراض المعدية األخرى، ضمان بيئة      ااألمومة، مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب والمال ري       
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  2015تقييم االحتياجات لتحقيق أهداف التنمية األلفية : 1-2إطار 
أعلنت الحكومة اليمنية التزامها بتحقيق أهداف التنمية األلفية، وبالتالي قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم 

نظمات األمم المتحدة المتخصصة العاملة في اليمن بتنسيق الجهود إلعداد تقرير تقييم االحتياجات القطاعية من م
لتحقيق تلك األهداف اعتماداً على منهجية مشروع األلفية لألمم المتحدة، وبما يتناسب مع المبادرات المحلية 

وتحديد التحديات التي يعاني منها كل قطاع على حدة، وقد تم تحليل الوضع الراهن . والمرجعيات التخطيطية الوطنية
باإلضافة إلى وضع الخطة االستثمارية وتكاليفها والتي تعطي أساساً لتحديد االستراتيجيات والبرامج والفجوات بما 

 دوالر  مليون48,405ويقدر التقرير أن اليمن يحتاج إلى برنامج تأهيلي بإنفاق عام يبلغ . يساعد على تعبئة الموارد
  .لمدة عشر سنوات، لمقاربة تلك األهداف

وتعمل الحكومة على مواجهة التحدي األساسي أمام تمويل هذه البرامج والمشاريع من خالل إبراز قدرتها على تعزيز 
سياسات التحديث والتطوير، والتحول نحو العمل المؤسسي في ظل األطر القانونية والتشريعية المالئمة والمواكبة 

وال تؤدي تلك الجهود إلى تعبئة الموارد الداخلية . رات المختلفة، وخاصة دعم مؤسسات حكم شفافة ومسئولةللتطو
، لكنها أيضاً تساهم في جذب المساعدات الخارجية، وإضفاء جو من الثقة فحسبوتشجيع أنشطة القطاع الخاص 

. والمسئولية لدى الجهات المانحة والمستثمرين المحليين واألجانب

  الثالثةالتنمية دمج إستراتيجية التخفيف من الفقر مع خطة : 2-2إطار 
أعدت الحكومة خالل السنوات الخمس الماضية العديد من خطط التنميـة           
ووثائق اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية بدءاً بالرؤيـة اإلسـتراتيجية         

يـة  ، والخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتـصادية واالجتماع       2025لليمن  
واستناداً . 2005-2003، وإستراتيجية التخفيف من الفقر      2001-2005

إلى التقييم السنوي والدروس المستفادة من إعداد كل من الخطة الخمـسية     
وإستراتيجية التخفيف من الفقر، تبين ضرورة دمج إستراتيجية التخفيـف          

بموجـب قـرار    وقد تم هذا الـدمج      . ضمن خطة التنمية الثالثة   من الفقر   
  :وتظهر أهم مزايا الدمج في اآلتي. 2004مجلس الوزراء لعام 

توحيد اإلطار المنهجي والمعرفي للعملية التنموية وطرق وأسـاليب          •
ـ          ة ؤإعداد البرامج والخطط الهادفة إلى استغالل الموارد بصورة كف

  .وتخصيصها وفقاً لألولويات
تراتيجيات صياغة الغايات واألهداف العامة والسياسات التنفيذية لإلس       •

  .بصورة تمنع التضارب أو التعارض من وثيقة إلى أخرى
توحيد اإلطار الزمني للخطط والبرامج التنموية، وبالتـالي توحيـد           •

 .األهداف والمؤشرات وتوفير الوقت والجهد الالزم للمتابعة والتقييم

ـ    وبناء على ذلك، تصبح أهداف التن     . مستدامة، وأخيراً تطوير شراكة عالمية للتنمية       دمية األلفيـة أح
األطر المرجعية إلعداد الخطط والبرامج التنموية وكذلك لتعبئة الموارد والمساعدات في ضوء دراسة             

وتجسيداً لهذا التوجه،   . 2015تقييم االحتياجات التي أعدت للوصول إلى تحقيق األهداف بحلول عام           
 تتوافق مع تحقيق    2010-2006ة  تم وضع أهداف مرحلية ومحددة للخطة الخمسية الثالثة تغطي الفتر         

  .    2015أهداف التنمية األلفية 

  

  2005-2003  إستراتيجية التخفيف من الفقر 3. 1
 على تحقيق التوازن االجتماعي وتحقيق التكافل وتكافؤ الفرص ورفع مستوى المعيـشة             رنص الدستو 

 أن تخفيف الفقـر     نلق للخطة م   كمنط اوتكتسب إستراتيجية التخفيف من الفقر أهميته     .  المجتمع دألفرا
 عن أهـم غايـات      اًليس إال تعبير  

ويـأتي قـرار    . وأهداف الخطـة  
الحكومة بدمج إستراتيجية التخفيف    

خطة التنمية الثالثـة    من الفقر في    
تأكيـداً ألهميـة    للتخفيف من الفقر    

التعامل مع الفقر من منظور شامل، 
ــصه   ــسبباته وخصائ ــة م وبكاف

ي بـات   وانعكاساته، وبمفهومه الذ  
يتجاوز عجز الموارد ليشمل التعليم     
والصحة والسكن والمـشاركة، أو     
بمعنى آخر كافة جوانـب التنميـة       
البشرية والتي ال بد من معالجتهـا       
ضمن إطار كلي وقطاعي وضمن     

  .رؤية شاملة ومتكاملة
  

 التخفيف من وبنـاء على ذلك، ترتبط خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر وتتكامل مع إستراتيجية
، فضالً عن استيعاب محاورها يالفقر في الغايات واألهداف على مستوى االقتصاد الكلى والقطاع

والمتمثلة في تحقيق النمو االقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتوسيع البنية التحتية عمودياً 
  .وأفقياً وضمان الحماية االجتماعية وتعزيز الحكم الجيد

  

  نامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري بر   4. 1
 بالتعاون مـع   1995شرع اليمن في تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في مطلع            
واشـتمل البرنـامج    . كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبدعم من الجهات المانحة األخرى           

 في إيقاف تدهور مؤشـرات االقتـصاد        )1998-1995(المرحلة األولى   مرحلتين رئيسيتين، تمثلت    
وقد أثمرت تلك اإلصالحات فـي      . الكلي واستعادة التوازن االقتصادي وخاصة كبح التضخم الجامح       
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مجملها عن تحقيق استقرار مالي ونقدي، وتحسين مؤشرات االقتصاد الكلي حيث انخفض التـضخم              
 آمنة، واستقر سعر صـرف الريـال عنـد          إلى رقم أحادي وتراجع عجز الموازنة العامة إلى نسبة        

على إعـادة هيكلـة االقتـصاد وسـن         ) 1999منذ عام   (المرحلة الثانية   وركزت  . مستويات مقبولة 
التشريعات والقوانين الهادفة إلى خلق بيئة مواتية لالستثمار وإعداد االقتصاد لتحقيـق وتيـرة نمـو                

ـ     وأصبح اال . مستدام تضمن تحسين التنمية ومعيشة األفراد       لتحقيـق نمـو     اًقتصاد جراء ذلـك مهيئ
. 2005-2000خالل الفترة %4.1اقتصادي مستدام، حيث نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمتوسط        

وتواصالً مع تلـك اإلنجـازات، واسـتدراكاً أليـة          . كما تعززت الجهود التنموية في كافة المجاالت      
ن خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر تركز        انعكاسات سلبية نشأت من برنامج اإلصالح الشامل، فإ       

على االستمرار في أجندة اإلصالحات لتحفيز وتعزيز النمو االقتصادي واالستفادة من المكاسب التي             
تحققت في الفترة الماضية، ومواصلة دفع القطاعات الواعدة واستغالل طاقات القطاع الخاص وإدماج             

  . مياالقتصاد الوطني في االقتصاد العال
  

  :االستراتيجيات القطاعية. 5. 1
 إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات الحيوية، والتـي تحظـى            2005-1995تم خالل الفترة    

وتبلور عن ذلك العديد من اإلستراتيجيات القطاعية التي تحدد التوجهـات           . بأولوية في برامج التنمية   
السكان، المياه، البيئة،   :  تواجهها تلك القطاعات مثل    العامة والغايات المنشودة لمعالجة التحديات التي     

باإلضافة إلى تبني عدد    . التنمية الزراعية، الثروة السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم والصحة العامة        
من االستراتيجيات والمبادرات التي تشمل أكثر من قطاع مثل استراتيجيات التنمية الريفية والمحليـة              

 وتنمية المرأة وتنمية المنشاءات الصغيرة واألصغر غيرها، حيث تم إعـداد تلـك              والطفولة والشباب 
االستراتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وأقرت من            

لذلك فإن كل تلك االستراتيجيات تحتل موقعا مهما بين المصادر األساسية ألهـداف             . مجلس الوزراء 
 .ات التنمية الشاملة أو القطاعية أو المحلية خالل فترة الخطة الخمسية القادمةوسياس

  

   التحديات التنموية-2
  

يعترض بلوغ أهداف خطة التنمية الثالثة للتخفيف مـن الفقـر وتحقيقهـا مـزيج مـن التحـديات                   
مو فمـا زالـت المـسائل المتعلقـة بـالن        . واإلشكاليات التنمويـة ذات الطـابع الهيكلـي المـزمن         

السكاني وتشتت السكان فـي أرجـاء الـيمن، وتفـشي األميـة والبطالـة بمفاهيمهـا المختلفـة،                   
والتخلف عن ركب اإلنتاج والمعرفـة الحديثـة، واسـتمرار الـيمن ضـمن الئحـة دول التنميـة                   
البشرية المتدنية، تمثل أمثلة حية وواقعية لـضخامة المعـضالت التـي تواجههـا مـسيرة الـيمن                  

ى خطة التنمية الثالثة، باعتبارها حلقة من منظومـة التخطـيط بعيـد المـدى، إلـى                 وتسع. التنموية
رصد تلك التحديات والمعوقات، والتصدي لها ومواجهتهـا ومـن ثـم تجاوزهـا لبلـوغ أهـداف                  

  . الرؤية المستقبلية
  

وقد بذلت الحكومات المتعاقبة خالل الفترات الماضية جهوداً متواصلة في التنمية االقتصادية 
غير أن . واالجتماعية والتي كان لها مردود إيجابي في شتى المجاالت التنموية والسياسية والمؤسسية

الواقع االقتصادي واالجتماعي اليمني ال يزال يتطلب المزيد من الجهود للوصول إلى األهداف 
   . ةالمنشودة والخروج من دائرة التخلف وتحقيق طموحات وأهداف التنمية اآلنية والمستقبلي

  

   السكانيةت  اإلشكاليا1. 2
ورغم . يمثل النمو السكاني المرتفع مقارنة بالموارد المتاحة أهم التحديات التي تواجه التنمية في اليمن 

، فإنه ما يزال من بـين أعلـى المعـدالت           %3.0إلى  % 3.5تراجع المعدل خالل العقد األخير من       
ويفرز التشتت السكاني الواسع في     . ج المحلي اإلجمالي  العالمية، ويحد من زيادة نصيب الفرد من النات       

، وتنامي الطلـب علـى      )مناطق حضرية ( حارة   3,642وفي  ) مناطق ريفية ( قرية ومحلة    129,299
الخدمات األساسية والمنافع العامة واإلسكان، عالوة على تزايد الهجرة الداخلية وعدم تـوفر فـرص               

صاد الوطني ويضعف جهود التنمية الرامية إلى رفع المستويات         عمل كافية لها، آثاراً سلبية على االقت      
  . المعيشية للمواطنين وبخاصة في مجاالت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية
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  ية البشر   ضعف تنمية الموارد2. 2
من الـسكان البـالغين،   % 47.2قيوداً عديدة أبرزها اتساع األمية إلى  تواجه تنمية الموارد البشرية 
محدودية المؤسسات التعليمية والتدريبية، وارتفاع التسرب في التعليم األساسي والثانوي وخاصة بين      و

اإلناث، والفجوات التعليمية بين الذكور واإلناث وبين الحضر والريف، وتدني مـستوى مخرجـات              
  . التعليم، فضالً عن انخفاض مؤهالت المدرسين

  

 بالتدريب وتحديث المنـاهج، ومالءمـة مخرجـات التعلـيم           وتظهر كذلك القضايا التربوية المتعلقة    
سـوء  عكس  الحتياجات سوق العمل، واإلقبال على التعليم الجامعي على حساب التعليم الفني والذي ي            

مـن ثـم حجـم      اإلنتاجية و وينتج عن مجمل هذه الظواهر تدني       . توظيف أهم الموارد على اإلطالق    
 وفـرص النمـو وكـذلك       االستهالك واالدخار و  الدخل فاضالذي يترتب عليه انخ   النشاط االقتصادي   

   .اتساع ظاهرة الفقر والبطالة
  

كذلك، يواجه قطاع الصحة تحديات وصعوبات جمة، يأتي على رأسها قصور الخدمات الصحية عن 
 كارتفاع وفيات ةالوفاء باالحتياجات المتنامية للسكان، فضالً عن استمرار تدني المؤشرات الصحي

   .وفيات األطفال دون الخامسة ، وكذلك انتشار اإلمراض المعدية والساريةاألمهات و
  

    تفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية3. 2
يواجه اليمن عجزاً كبيراً في موارده المائية بسبب انخفاض معدل سقوط األمطار وتنامي االستهالك 

، فضالً عن الحفر العشوائي وأساليب السنوي من المياه، والذي يؤدي إلى استنزاف المخزون المائي
ويقدر العجز السنوي للمياه بأكثر من مليار متر مكعب . وطرق استخدام المياه لألغراض الزراعية

 متر مكعب في 150-120وال يتجاوز نصيب الفرد من المياه . وبما يزيد عن ثلث االستهالك السنوي
كذلك، يتفاقم .  متر مكعب سنويا1,250ًيبلغ السنة، وهو أدنى بكثير من المتوسط اإلقليمي الذي 

وينذر هذا الوضع مستقبل التنمية . الوضع مع تدني التغطية من المياه اآلمنة وخاصة في الريف
. ومعيشة المجتمعات في المناطق ذات الوضع الحرج، كما يهدد أسس ومقومات االقتصاد الريفي

وات األخيرة، منها ما يتعلق باالستخدام الجائر وبرزت كذلك مشاكل بيئية على نحو ملحوظ خالل السن
للموارد الطبيعية وجرف التربة والتصحر وتلويث الموارد المائية واتساع التجمعات العشوائية 

  . والزحف السكاني على المناطق الزراعية
 
    ضعف جاذبية البيئة االستثمارية4. 2

 في إحداث تحسن نسبي في 1991 لعام 22ساهمت التعديالت المتتالية على قانون االستثمار رقم 
أكانت -ورغم ذلك، ما زالت االستثمارات الخاصة . البيئة االستثمارية خالل السنوات القليلة الماضية

 محدودة، وال تتناسب البتة مع االحتياجات التنموية لكافة القطاعات السلعية -محلية أم خارجية
ناهية التي يمكن لليمن أن يوفرها للمستثمرين، وبخاصة والخدمية، وال مع مجاالت االستثمار الالمت

ويعود هذا الوضع إلى . في القطاعات الواعدة مثل السياحة والثروة السمكية والصناعات الخفيفة
تضافر عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إضعاف جاذبية البيئة االستثمارية، أهمها مجموعة 

والجمركية والضرائبية التي تواجه المستثمر، وضعف خدمات العوائق اإلدارية والقطاعية واألمنية 
كذلك، أدت األحداث اإلرهابية . البنية التحتية ومشاكل األراضي ومحدودية الموارد البشرية المؤهلة

الخارجية وما عاناه اليمن من أحداث إرهابية محلية إلى تلبد المناخ االستثماري بوجه عام وإلى 
 .ناطق المحتاجة لها بوجه خاصتراجع االستثمار في الم

  

    قصور منظومة الحكم الجيد5. 2
رغم الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لرفع مستوى أداء الجهاز اإلداري وتحسين مؤشرات 

منظومة الحكم الجيد، إال أن التقييم العام يشير إلى استمرار مظاهر القصور وضعف فاعلية مكافحة 
قضائية والمحاكم ومحدودية المساءلة والشفافية، فضال عن تدني مستوى الفساد وأداء السلطة ال

  .الخدمات العامة وعدم كفايتها
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   االقتصاديةت رؤية بديلة للسياسا:3-2إطار 
 البرنامج اإلنمائي لألمـم      وإشراف من  لأعد فريق متخصص بتموي   

إلـى  وتهدف الدراسـة    . المتحدة دراسة حديثة عن االقتصاد  اليمني      
تحقيق االستفادة من اإليرادات النفطية والمساعدات الخارجية فـي         

ركـزت علـى    تسريع النمو االقتصادي والتخفيف من الفقر، حيث        
. اليـة  االقتصادية البديلة للسياسة االقتصادية الح    تحزمة من السياسا  

ويبرز من هذه الحزمة تبني برامج مركزة لالستثمار العـام تحفـز            
النمو االقتصادي وتحول الثروة النفطية القابلة للزوال إلـى ثـروة           

ويشمل توجه الدراسة زيادة اإلنفـاق      . منتجة في قطاعات االقتصاد   
العام وتوسيع االستثمار في البنية التحتية االقتصادية واالجتماعيـة،         

 لالستثمار الخاص من خالل وضع نظـام        ضقنوات االقترا وتوسيع  
لتمويل االستثمار الخاص وتأسيس صندوق يعتمد على المـساعدات         
الخارجية وتراكم احتياطيات العمالت األجنبية إلطالق اليمن علـى         

كما تقترح الدراسة وضع آليـات      . مسار أسرع في التنمية المستدامة    
نوات كالضرائب لدعم االسـتثمار     لتعبئة الموارد غير النفطية عبر ق     

وتـرى الدراسـة    . العام والمدخرات المالية لدعم االستثمار الخاص     
إمكانية تحقيق عجز للموازنة يساوي معدل التـضخم وفـي حـدود            

؛ دون أن يترك آثار سلبية على       من الناتج المحلي اإلجمالي   % 10الـ
  .االستقرار االقتصادي

  الوطنيلالقتصاد واالستيعابية القدرات التمويلية   محدودية 6. 2
يعكس ضعف المدخرات ومحدودية الموارد الخارجية، محدودية القدرات التمويلية للبرامج والمشاريع 

كذلك، لم يرتق الجهاز المصرفي إلى مستوى . خاصة تلك الموجهة للتخفيف من الفقراإلنمائية وب
ه قروضباعتبار  ويتجه معظم التمويل نحو القطاع التجاري. تنمية الوساطة المالية وتمويل المشاريع

ع، مقابل ارتفاع مخاطر االستثمارات الصناعية والزراعية وانخفاض قصيرة األجل وعائـدها مرتف
كما يعاني االقتصاد الوطني من محدودية القدرات االستيعابية لتحديد وتنفيذ البرامج . اعائده

والمشاريع اإلنمائية، نتيجة قصور القدرات البشرية والفنية واإلدارية الالزمة لتخطيط المشروعات 
ها والبرامج وترتيب أولوياتها، وإعداد دراسات الجدوى لها وتنفيذها واإلشراف عليها ومتابعت

  .وتقييمها
  

    تحديات العولمة االقتصادية7. 2
فرضت العولمة العديد من التحديات االقتصادية والمتمثلة في تحرير التجارة، وفتح األسواق وإزالة 
الحواجز وإطالق المنافسة محلياً وعلى المستوى الدولي بغض النظر عن اإلمكانيات وطبيعة الهياكل 

ويتطلب التحول في استراتيجيات اإلنتاج والتجارة، االتجاه نحو التصدير . اإلنتاجية في البلدان النامية
تعزيز القدرات التنافسية اعتماداً على تقنيات متقدمة ومنتجات ذات مواصفات وجودة عالية، و

لالقتصاد في ظل تباين مستوى التطور االقتصادي وأسواق محلية ودولية مفتوحة، باإلضافة إلى 
  .ام إلى منظمة التجارة العالميةتوفير شروط االنضم

  

   التوجهات العامة-3
  

تم إعداد خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر  بآفـاق إسـتراتيجية اقتـصادية وإنمائيـة غايتهـا                   
 فـي حفـز النمـو       التوجـه األول  يتمثـل   . تحقيق التنمية المستدامة من خالل تـوجهين رئيـسيين        

ية وإطالق طاقـات النمـو فـي القطاعـات الواعـدة بمـا              االقتصادي في كافة القطاعات االقتصاد    
يمكن من تحقيق زيادة فـي نـصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي وتحـسين معيـشة                      

 بالتصدي لظاهرة الفقـر بأبعادهـا المختلفـة والبحـث فـي سـبل       التوجه الثانيويتعلق  . المواطن
واجتماعيـة هيكليـة، اتـسع مـداها        معالجتها والتخفيف من آثارها باعتبارها ظـاهرة  اقتـصادية           

مع استمرار النمو السكاني المرتفع واألزمات التي يتعرض لها االقتـصاد الـوطني منـذ تحقيـق                 
  .  الوحدة

  

  تعزيز النمو االقتصادي وتوليد فرص العمل. 1. 3
تمثل تنمية مصادر النمو االقتصادي     
وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفـع      

لرئيسي الذي  وقابل لالستدامة التوجه ا   
. تتمحور حوله خطة التنمية الثالثـة     

وستعمل الخطة على ترجمـة هـذا       
التوجه من خالل حشد وتعبئة الموارد      
لضمان اطراد النمو االقتصادي بكل     
جوانبه وأبعاده، واستعادة ديناميكيـة     
النشاط االقتصادي، وتحقيـق زيـادة      
الدخل والقدرة التشغيلية واالستيعابية    

ن مستوى المعيـشة    لالقتصاد، وتحسي 
وتعتمـد  . وتوليد فرص عمل منتجة   

الخطة في تسريع النمو االقتـصادي      
  : على اآلتي

 كل ي النمو فتتعزيز طاقا •
القطاعات اإلنتاجية والخدمية مع 
إعطاء أولوية لتنمية القطاعات 
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  نظر الفقراءمعالجة الفقر من وجهة : 4-2إطار 
إن االستماع إلى رأي الفقراء يدعم الوصول إلى حلـول تالمـس            

وقد أصبحت األبحاث بالمشاركة تـستخدم فـي فهـم          . احتياجاتهم
وفـي  . ظاهرة الفقر وأسبابها ومعالجتها من وجهة نظـر الفقـراء         

دراسة أصوات الفقراء التي أجرتها وحدة مراقبة الفقـر بـوزارة           
، طرح الفقـراء حلـوالً      2005ي في عام    التخطيط والتعاون الدول  

ويركز الفقراء  . يعتقدون أنها ستساعد على الخروج من مأزق الفقر       
من الرجال على أهمية تأمين مصدر دخل ثابت من الدولة، وتوفير           
فرص عمل، وبناء السدود والحواجز المائية واستصالح األراضي        

ر القـروض   الزراعية ودعم اإلنتاج الزراعي، باإلضافة إلى تـوفي       
وترى أغلب النـساء الفقيـرات أهميـة        . لبدء مشروعات صغيرة  

تخفيض األسعار وضمان مجانية الخدمات التعليميـة والـصحية،         
كونهن يكتوين بنقص الغذاء والتعليم وتأثير ذلك علـى أطفـالهن           

ويأتي توفير فرص العمل وزيادة المرتبات واألجور       . داخل المنزل 
وتؤكد النساء على ضرورة    .  األهمية مع التدريب بعد ذلك من حيث     

توفير السلع الغذائية في القرى لتوفير الجهد وتكلفـة النقـل التـي             
كما جاءت مطـالبتهن بزيـادة حـاالت الرعايـة          . يتكبدها الفقراء 

 .االجتماعية باعتبار العديد منهم معيالت ألسرهن

سيع الواعدة لزيادة إسهامها في الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع مصادر توليد الدخل القومي وتو
وسيتم استغالل . قاعدة االقتصاد الوطني وتقليل االعتماد على قطاع النفط القابل للنضوب

اإلمكانيات المتاحة والكامنة لهذه القطاعات وإحداث نقالت نوعية في قدرتها على خلق فرص 
 .  عمل وزيادة القيمة المضافة

ني سواء في الحضر أو توسيع نطاق المشروعات الصغيرة واألصغر في أماكن التركز السكا •
الريف، كوسيلة لتعزيز قدرات االقتصاد الوطني وأداة لتوليد فرص عمل مولدة للدخل وقابلة 

وتشمل مجاالت هذه األنشطة الصناعات الغذائية، والسلع الزراعية الموجهة للتصدير، . لالستدامة
 وخدماتها في الشواطئ ومشروعات اإلنتاج السمكي والخدمات المرتبطة بها، والمنشآت السياحية

 .والجزر والمحميات الطبيعية والمدن األثرية والتاريخية، فضالً عن الصناعات الحرفية
اإلعداد والتهيئة لجعل اليمن مركزاً للتجارة اإلقليمية والدولية من خالل تأهيل المنطقة الحرة في  •

تأهيل الموانئ والمطارات عدن، وتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية فيها، وإعادة 
 . لتواكب التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية

    

    التخفيف من الفقر ومعالجة أسبابه2. 3
غدت ظاهرة الفقر في السنوات األخيرة مشكلة اقتصادية واجتماعية تحد من فرص النمو والتطور في               

ت روافد وأسباب قوية عمقت مـن هـذه         وقد تجمع . المجتمع، وتؤثر على االستقرار والسكينة العامة     
الظاهرة، مثل انخفاض معدل النمو االقتصادي، وارتفاع معدل النمو السكاني، واآلثار السلبية التـي              

وقـد بـادرت الحكومـة بوضـع        . صاحبت تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري      
مل مع الخطة الخمسية الثانية للتنميـة        لتتكا  2005 -2003اإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر      

 لتشخيص الظاهرة وتحديـد التـدخالت المطلوبـة واألدوار          2005-2001االقتصادية واالجتماعية   
. وقد أظهرت اإلسقاطات تراجع محدود في معدالت الفقـر        . ومعالجة آثارها المختلفة لتحجيم الظاهرة    

ة مطلقة، حيث أن خطة التنمية الثالثة للتخفيف        وتحظى جهود مكافحة الفقر في السنوات القادمة بأولوي       
من الفقر مـا هـي إال أداة لمعالجـة          
ظاهرة الفقر والحد من شأفتها، مـن       
خالل رؤية شـاملة لمفهـوم الفقـر        
تتجاوز قصور الدخل إلـى جوانـب       
التعليم والصحة والخدمات االجتماعية    

وبناء على ذلـك،    . األساسية األخرى 
ـ      و فـي   تستهدف الخطة تعزيـز النم

القطاعات غير النفطية وتنويع قاعـدة      
النشاط االقتـصادي وزيـادة حجـم       
االستثمارات وحشد طاقـات القطـاع      
الخاص، وتوسيع دائرة المشاركة في     
جهود التخفيـف مـن الفقـر لتـضم         
المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع    
المدني، فضالً عن توجيه اإلنفاق العام      

ف من   بالتخفي ةإلى القطاعات المرتبط  
وتركز الخطة في التصدي للفقر     . الفقر

  : ومعالجة أسبابه على سبعة مسارات رئيسية هي
  

إعطاء أولوية للمشاريع والبرامج االستثمارية كثيفة العمالـة فـي كافـة القطاعـات              : المسار األول 
 فـرص عمـل وتقلـيص       ق يترتب عليها خل   ي والسياحة الت  ةاالقتصادية وخاصة الزراعة والصناع   

لة، وكذلك إيالء المناطق الريفية أهمية من خالل تنفيذ المشاريع التنموية فيها من شـق الطـرق      البطا
ويؤدي هذا المسار إلى كسر عوامل العزلة عـن المنـاطق           . ومد شبكة الكهرباء وتوفير المياه النقية     
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تصادي لـسكان   الريفية وتسهيل نقل المنتجات إلى األسواق ومراكز المدن، وبالتالي تحسين العائد االق           
  . الريف حيث يتركز معظم الفقراء

  

مراجعة السياسات االقتصادية ومنظومة القوانين والتشريعات المالية والضريبية بما  :المسار الثاني
 الدفع بالنمو االقتصادي وتحسين مناخ االستثمار وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور ييعزز فاعليتها ف

  . زيادة استثماراته، وبالتالي إيجاد فرص عمل وتوليد مصادر للدخلأكبر في النشاط االقتصادي و
  

 تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في :المسار الثالث
جهود التخفيف من الفقر، وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع نشاطه اإلنتاجي 

ترتبط بالفئات االجتماعية الفقيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك في المجاالت التي 
  .االستفادة من قدرات منظمات المجتمع المدني وإمكاناتها

  

 تنمية القدرات البشرية للفقراء وتمكينهم من زيادة مشاركتهم في اإلنتاج من خالل :المسار الرابع
لصحية وإعداد برامج تدريبية وإرشادية لالرتقاء بقدراتهم  األساسية كالتعليم والرعاية اتتوفير الخدما

  . ومهاراتهم اإلنتاجية
 

 تملك أصول إنتاجية من خالل توسيع آليات اإلقراض والتمويل ن تمكين الفقراء م:المسار الخامس
ويتوقع استكمال اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط بنك األمل للفقراء . للمشروعات الصغيرة واألصغر

. يم القروض وتمكين الفئات الفقيرة وخاصة المرأة الريفية من الحصول على األصول اإلنتاجيةلتقد
كما ستتم االستفادة من التجارب األخرى الناجحة والعمل على التوسع فيها لمواجهة االحتياجات 

  . المتزايدة لإلقراض الصغير
  

توسيع مظلة الحماية االجتماعة ودعم تعزيز آلية وبرامج شبكة األمان االجتماعي ل: المسار السادس
الصندوق (خدماتها للفئات والشرائح الفقيرة من خالل التدخالت المباشرة التي تقوم بها الشبكة 

، فضالً عن تفعيل آلية )االجتماعية للتنمية، مشروع األشغال العامة، صندوق الرعاية االجتماعية
ءة والفاعلية لبرامجها، وبما يساعد على تحسين التنسيق بين برامج الشبكة وتحقيق مزيد من الكفا

وسيتم استحداث برامج جديدة في إطار شبكة األمان االجتماعي . الظروف المعيشية للفئات الفقيرة
وتعزيز الشراكة بين برامجها والقطاع الخاص ومعاهد التدريب لالستفادة منها في تأهيل الفئات 

  .الفقيرة المستهدفة
  

وير أداء السلطة المحلية في تحصيل الزكاة وإنفاقها في مجاالت تساعد على تط: المسار السابع
التخفيف من الفقر وبناء األصول الرأسمالية للفقراء وتوفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب 

  .وتحسين البنية التحتية
  

   المرتكزات العامة-4
بة لكافـة جوانـب التطـور       ترتكز الخطة على مجموعة مترابطة من األسـس العامـة المـستوع           

والنمو االقتصادي واالجتماعي، وشمول اإلصـالحات كافـة اإلصـالحات المؤسـسية واإلداريـة              
كمـا  . والسياسية، وتفعيل شروط الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة، وتـوفير بيئـة اسـتثمارية مواتيـة              

ـ               ع المـدني فـي     ترتكز الخطة على تعزيز الشراكة بين كل من الدولة والقطـاع الخـاص والمجتم
  . دفع القطاعات الواعدة، وتحقيق التنمية وتوفير احتياجات السكان في المناطق الريفية

  
وتعتبر قضايا التنمية البشرية مـن أشـد التحـديات التنمويـة التـي يواجههـا الـيمن حاضـراً                    

وتحتــل تنميــة المــوارد البــشرية الــصدارة فــي ســلّم أولويــات خطــط التنميــة . ومــستقبالً
كذلك تعد الحماية االجتماعية وشبكة األمـان االجتمـاعي وتمكـين المـرأة والتنميـة               . تهاومرتكزا

  .  المحلية المتوازنة من المقومات األساسية للتخفيف من الفقر
  

وتنظر الخطة بذات األهمية إلى تعزيز التعـاون والتكامـل االقتـصادي مـع المحـيط اإلقليمـي                  
وتـشكل هـذه المرتكـزات فـي        . دول الخليج العربيـة   والدولي وبخاصة مع دول مجلس التعاون ل      
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مجموعها دفعة قوية لمسار النمو والتطور المنـشود، وتفـتح آفاقـاً أوسـع للتنميـة االقتـصادية                  
  . واالجتماعية

  

    توسيع مسار اإلصالحات 1. 4
 في أسفر تقييم أداء االقتصاد الوطني وتجربة اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية عن قصور

بعض جوانب اإلصالح، مما يتطلب تركيز المرحلة القادمة على توسيع مسار اإلصالحات لتشمل 
كافة المجاالت االقتصادية واإلدارية والمؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة ومعالجة االختالالت 

حات كما يتم التأكيد على التالزم والتكامل بين تلك األبعاد المختلفة لإلصال. والتشوهات المزمنة
  : وترابطها باعتبارها حزمة واحدة، لتشمل الجوانب اآلتية

   

تعميق اإلصالحات االقتصادية والتـي تـشمل جوانـب الـسياسة الماليـة وإصـالح القطـاع                  ) أ
  :ومن أهم سياساتها وإجراءاتها ما يلي. المصرفي وتوفير بيئة استثمارية مواتية

 .مةاستكمال تنفيذ برنامج إصالح اإلدارة المالية العا •
رفع كفاءة اإلنفاق العام بما يسهم في ترشيد النفقات الجارية وزيادة اإلنفاق االستثماري وتوجيهه               •

نحو أولويات التنمية، وتعزيز دور الموازنة العامة في تحقيق االستقرار ودعم النمو االقتصادي،             
جهزة والمـصالح   فضالً عن توسيع قاعدة اإليرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل والجباية لأل          

  . اإليرادية وتقليص االعتماد على الموارد الناضبة، والمحافظة على التوازنات النقدية والمالية
تفعيل الدور الرقابي للبنك المركزي ورفع فاعلية البنوك التجارية واإلسالمية في تنمية الوساطة              •

ريع االسـتثمارية وحجـم     المالية وتحديث أطر تطوير الخدمات المصرفية ، وزيادة تمويل المشا         
التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باإلضافة إلى توفير الظروف والمتطلبات الالزمة إلنشاء           
سوق األوراق المالية، فضالً عن دراسة الخيارات المختلفة لتوجيه موارد مؤسـسات وهيئـات              

 .لتنميةالتأمينات االجتماعية وشركات التأمين نحو توظيف مواردها لخدمة عملية ا
تعزيز عناصر البيئة الجاذبة لالستثمارات المحلية واألجنبية لجعـل الـيمن مركـز اسـتقطاب                •

لالستثمارات وخاصة في المنطقة الحرة بعدن، مع السعي إلنـشاء منـاطق اسـتثمارية حـرة،                
ويتطلب هذا التعزيـز    . ومناطق صناعية أخرى واستكمال برنامج تطوير الموانئ اإلستراتيجية       

األطر المؤسسية ومنظومة القوانين والتشريعات مع تطوير خدمات االستثمار بما في ذلك            تطوير  
توفير بنية تحتية عصرية، فضالً عن توجيه االستثمار نحو البرامج والمشاريع اإلستراتيجية التي             

 .تتبناها الخطة
 
 اإلداري  تركـز علـى إعـادة هيكلـة الجهـاز          والتي ةتعزيز اإلصالحات  المؤسسية واإلداري    ) ب

للدولة ورفع كفاءة الموظف وتحسين الخـدمات العامـة، وشـمول بـرامج تحـديث الخدمـة                 
  : ويتأتى ذلك من خالل. المدنية مختلف جوانب وأبعاد اإلدارة والوظيفة العامة

تطوير وتحديث البناء الهيكلي والمؤسسي للجهـاز اإلداري للدولـة إللغـاء مظـاهر االزدواج                •
 األدوار والمهام واألنشطة بين الوحدات اإلدارية، واسـتكمال مراحـل           والتداخل والتضارب في  

إعادة هيكلة وحدات الجهاز اإلداري للدولة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم             
 .في تحسين األداء والحد من ظاهرة الفساد

اجيـة الموظـف العـام      تطبيق إستراتيجية األجور والمرتبات، وتحديثها دورياً كوسيلة لرفع إنت         •
 . مصغّر وكفؤي العامة، بهدف إيجاد جهاز إدارةومعالجة االختالالت والتشوهات في بيئة اإلدار

وضع أسس ومعايير لشغل الوظائف وتقييمها وتحديد أجورها، وتطبيق نظام معياري لتوصـيف              •
ية في إعـداد  وتصنيف الوظائف والقضاء على ازدواجية الوظائف، فضالً عن اعتماد مبدأ الشفاف      

 . وتنفيذ الموازنة الوظيفية
 وما  2004لسنة  ) 1(إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن موظفي الدولة وفقا للقرار الجمهوري رقم             •

تتضمنه هذه القاعدة المركزية من قواعد بيانات فرعية، وبدء تنفيذ نظـام البـصمة والـصورة                
ام المعلومات اإلدارية وتنفيذ نظـام كـشف        البيولوجية والبطاقة الوظيفية، باإلضافة إلى بناء نظ      

 .المرتب بربط نظام األجور والمرتبات آلياً بالموازنة العامة للدولة
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االهتمام بالتدريب وبناء الكادر الوظيفي والقيادات اإلدارية في جهاز الخدمة المدنيـة، وزيـادة               •
 .مخصصات االستثمار في رأس المال البشري

وتفعيل نظام التقاعد وإعادة توزيع الموظفين في       ) البصمة والصورة (ة  تعميم نظام البطاقة الوظيفي    •
 . المحافظات والوزارات، ومحاربة ممارسة بيع وظيفة الخدمة المدنية

 .تفعيل دور المجلس األعلى للخدمة المدنية وصندوق الخدمة المدنية •
 موحد لها وأدلة إرشـادية      توسيع نظام النافذة الواحدة للحصول على التراخيص الحكومية وإصدار دليل          •

 .للخدمات الحكومية، وأتمتة اإلجراءات الالزمة كجزء من تبسيط اإلجراءات ومكافحة الفساد
تعزيز آليات التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية، واستحداث آليـات أكثـر فعاليـة للعمـل                 •

  .الحكومي المشترك
 . ايير الدوليةمراجعة وتعديل القوانين الضريبية لتتوائم مع المع •
تفعيل دور لجان التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير خدمات حكوميـة مواتيـة لبيئـة               •

 .األعمال
  

    تحقيق الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة2. 4
يعد تفعيل الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة أساس جذب االستثمارات الخارجية وتوظيف رؤوس األموال 

 مفهوم الحكم الجيد، تعزيز اإلصالحات والمشاركة السياسية ودعم الحقوق وينضوي تحت. الوطنية
وتركز الخطة على إبراز جوانب تفعيل .  سيادة القانون والقضاءخومكافحة الفساد وترسي والحريات

  :شروط الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة كما يأتي
  

 مـشاركة الـشعبية والحقـوق   توسيع اإلصالحات والمشاركة السياسية لكي تشمل توسـيع ال  . أ
  : ويتأتى ذلك من خالل. والحريات وتطوير الصحافة المسئولة

 .االستمرار في تصحيح االختالالت والتشوهات في الجهاز اإلداري للدولة ورفع كفاءته •
تطوير النظام التشريعي واالنتخابي لتوسيع دائرة المشاركة بما في ذلك انتخاب ثلثـي أعـضاء                •

ين، فضالً عن تقوية دور مجلس النواب في إعـداد الموازنـة            ظخاب المحاف مجلس الشورى وانت  
 .والرقابة على تنفيذها

 . تطوير قانون  السلطة المحلية وتفعيل لوائحه التنفيذية •
إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانين كقانون الصحافة وقانون االنتخابات وقوانين تعزيز الرقابة             •

 . الماليةعلى المال العام كقانون الذمة
 يدعم حرية الصحافة المسئولة وتعزيز دورها في تناول القضايا الوطنية بمسئولية، وتنمية الوع             •

الثقافي والسياسي للمحافظة على الهوية الوطنية وروح االنتماء والتمسك بالثوابت، وإرساء مناخ            
 . رحب للتعبير عن الرأي والنقد الموضوعي والبناء

رفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان وإدماجها في المناهج الدراسـية،          تعزيز الحقوق والحريات و    •
 . فضالً عن االهتمام بقضايا وحقوق الطفل والمرأة

توسيع مشاركة المرأة في النشاط السياسي وفي المناصب الوزارية والمواقع القيادية في أجهـزة               •
  . الدولة المختلفة وفي العمل الدبلوماسي

 مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصـة ذات العالقـة بحقـوق            مواءمة التشريعات الوطنية   •
 .اإلنسان والمرأة ودعم تجربة برلمان األطفال

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي السياسي والقانوني، وفي تعزيـز الـسلوك                •
 .الحضاري  واحترام المرجعيات القانونية والدستورية

  

الفساد والتعامل معها بمنهجيـة متكاملـة لتـشمل إصـالحات مؤسـسية             تطوير آلية مكافحة     . ب
  :وتشريعية، تضم

إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ومجلس أعلى للمراجعة والمحاسـبة، وتفعيـل دور الجهـاز                •
 .المركزي للرقابة والمحاسبة وتطوير عالقته بمجلس النواب في جوانب الرقابة
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  تأثير الفساد على النمو االقتصادي والتنمية: 5-2إطار 
لفساد إلى إضعاف النمـو االقتـصادي وتهديـد عمليـة التنميـة             يؤدي ا 

  :االقتصادية واالجتماعية برمتها، ومن أهم معالمه
 الموارد المالية واإلمكانيات العامة، وإهدارها في أوجـه         ص سوء تخصي  -

  .ال تحفز النمو االقتصادي وال تدفع بعجلة التنمية وال تخدم الفقراء
ومنـاخ االسـتثمار، وزيـادة تكلفـة         تهديد االسـتقرار االقتـصادي       -

االستثمارات، وبالتـالي هـروب رؤوس األمـوال الوطنيـة وتثبـيط            
 .االستثمارات الخارجية

تهريب األموال الناتجة عن الفساد إلى الخارج، أو إعادة استثمارها فـي             -
 .  مجاالت ذات أثر محدود على النمو االقتصادي المواتي للفقراء

النبيلة ونشر القيم الفاسدة، واحتقار العمل المنتج       تدمير األخالق والمبادئ     -
واإلتقان في العمل، فضالً عن ترسيخ أنماط االستهالك البذخي والمظاهر          
 . المادية بما يؤدي إلى انفراط روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع

تقليص قدرة الدولة على زيادة إيراداتها بـصورة عادلـة واقتـصادية،             -
 .حد من قدرتها على توفير الخدمات العامةوبالتالي ال

غياب العدالة في توزيع الدخل القومي، بحيث تستحوذ فئة محدودة مـن             -
  .المجتمع على الجزء األكبر من الدخل في أنشطة ريعية

تعسير حصول المواطن البسيط على الوظائف واألعمال وكذلك فـرص           -
 .الترقي

معالجة الثغرات التي تحتويها لتضييق فرص استغاللها في جرائم إجراء مراجعة شاملة للقوانين و •
األموال العامة، فضال عن استكمال البنية التشريعية  كإصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة              

الفساد، وإنشاء آليات لتطبيـق     
االتفاقيات الدوليـة لمكافحـة     
الفساد ومنع استغالل المنصب    
ــافع  ــق من ــي تحقي ــام ف الع

  .ةشخصي
وضع نظام للشفافية والمساءلة     •

ــالي   ــساد الم ــة الف لمكافح
ــراءات  ــشمل إج واإلداري ي
احترازية تحول دون تـدويل     
الفساد وانتشاره فـي أجهـزة      

 . السلطة المركزية والمحلية
إلزام المتولين مناصب حكومية  •

عليا تقـديم إقـرارات ماليـة       
بأمالكهم ومصادر دخولهم إلى    

أن، هيئة مستقلة تعنى بهذا الش    
وتفعيل آليات منع الجمع بـين      
ــل   ــة والعم ــة العام الوظيف

 . التجاري
إعداد سجالت لتدوين قضايا الفساد المتعلقة بالشركات واألشخاص ونشرها وإتاحتها لمنظمـات             •

  . المجتمع المدني ومؤسسات الرأي العام والمهتمين
 وإنـشاء خطـوط سـاخنة        على التنمية واالستثمار،   هتعميق الوعي العام بقضايا الفساد ومخاطر      •

 .لإلبالغ عن قضايا الفساد
  . تعديل قانون المناقصات الحكومية وإعادة هيكلة اللجنة العليا للمناقصات كمؤسسة مستقلة •

  

 نظراً ألهميتهما كإطـار مرجعـي لـضمان الحقـوق           تعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء     . ج
قتـصادي والـسياسي وتـوفير      وحماية األمـوال ومطلـب أساسـي لتحقيـق االسـتقرار اال           

  :عناصر الثقة واألمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ االستثمار، وذلك من خالل
فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل مؤسسياً ومالياً وإدارياً، وإجراء التعـديالت              •

تطويرها شامالً مجلـس    القانونية المطلوبة لذلك، بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات القضائية و          
القضاء األعلى، وإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة كإنشاء هيئة إلدارة شئون القـضاة مـن               
تعيين ونقل وتأسيس القضاء اإلداري، باإلضافة إلى دمج هيئة التفتيش القضائي فـي كـل مـن             

 .الوزارة والنيابة وإلحاقها بهيئة شئون القضاة
ء من خالل التدريب والتأهيل الفني واإلداري العالي، واالهتمام بالمعهد بناء القدرات الذاتية للقضا •

  .العالي للقضاء وتحديث مناهجه وتأهيل هيئته التدريسية
تطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية واالستثمارية أولوية، وتفعيل محـاكم             •

 .األموال العامة وإنشاء محاكم متخصصة بغسيل األموال
حماية حقوق الملكية واألراضي من خالل دمـج الهيئـات المختـصة باألراضـي وتـسجيلها                 •

 .وتخطيطها في هيئة واحدة وتعديل القوانين المتصلة بذلك
رفع كفاءة وفاعلية المحاكم عبر مجموعة من اإلصالحات واإلجراءات مثل تطوير سير الملـف               •

ر آلية رسمية لتوفير المعلومات حول كفـاءة  القضائي، وإصدار األدلة اإلرشادية الالزمة، وتطوي     
  . المحاكم وقدرتها على حل النزاعات ونشر المعلومات عن كل قضية منظورة في المحاكم
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   تعميق االندماج االقتصادي إقليمياً ودوليا3ً. 4
لعالمي يمثل استمرار االنفتاح االقتصادي وتحرير التجارة الخارجية واالندماج في االقتصاد اإلقليمي وا           

وستعمل الخطة علـى تهيئـة االقتـصاد        . خطة التنمية الثالثة  أحد الخيارات اإلستراتيجية التي تتبناها      
الوطني من خالل منظومة السياسات وخاصة التجارية للتعامل مع هذا الوضع الجديد بكفـاءة، ورفـع                

ولية، واستغالل الفرص المتاحة    القدرة التنافسية لالقتصاد واالنتقال به من إطاره المحلي إلى األسواق الد          
للتصدير واستقطاب رؤؤس األموال األجنبية، بما يرفع معدل التبادل الدولي ويضاعف الصادرات غير             

 :وتشمل سياسات الخطة في هذا الجانب اآلتي. النفطية
  

من تكتسب العالقات بين الـي  إذاالندماج االقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،      . أ
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة في ظل إمكانيات التكامل االقتصادي التي              
تحقق المنافع للطرفين، فضالً عن الروابط التاريخية ووشائج القربى والمشترك في الدين والتاريخ             

  . والثقافة
  

وقد . صادياً لدول الخليج العربية   ويمثل اليمن بموقعه الجغرافي وثقله السكاني عمقاً استراتيجياً واقت        
تزايدت أهمية تطوير أشكال التعاون التجاري واالقتصادي بين الجانبين في السنوات األخيرة، حيث     

من % 36 أصبحت دول المجلس الشريك التجاري األول لليمن وبات السوق اليمني يستوعب حوالي           
 البشرية اليمنية مصدر لسد النقص في       كما تمثل وفرة الموارد   . إجمالي وارداته من هذه المجموعة    

األيدي العاملة المطلوبة لتلك الدول، في حين يمثل االقتصاد اليمني بيئة استثمارية مواتية لفوائض              
  . رؤوس أموالها

  

المضي قدماً في تطوير أشكال التكامل االقتصادي       خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر       وتستهدف  
ويشمل هـذا   .  على المدى المتوسط لالنضمام إلى هذا التكتل االستراتيجي        المختلفة، وتأهيل اليمن  

   :المسار اآلتي
توسيع التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتذليل الـصعوبات               •

 .وإزالة العوائق التي تعترضه
 .عاملة اليمنية إلى أسواق تلك الدولمواصلة التنسيق والتشاور مع دول المجلس لتنظيم انتقال األيدي ال •
 .إعطاء الحوافز والضمانات لتشجيع االستثمارات والسياحة من تلك الدول إلى اليمن •
توجيه المساعدات المقدمة من تلك الدول والصناديق اإلقليمية نحو تأهيل اليمن لالنضمام إلى هذا               •

 .التجمع
 المختلفة لتنسيق الـسياسات االقتـصادية   مواصلة العمل المشترك في إطار هذا التجمع ومجالسه    •

واالجتماعية والبرامج المختلفة مع اليمن، بما يحقق التقارب المنـشود ويفـتح البـاب لعمليـة                
 . االنضمام والتكامل

 

، والذي يأتي في ظل القرار االسـتراتيجي  التكامل االقتصادي على المستوى اإلقليمي والـدولي     . ب
اسية واالقتصادية كامتداد لخيار الديمقراطية السياسية وتبني فلسفة        لليمن بإجراء اإلصالحات السي   

ويتطلب تحقيق هـذا    . اقتصاد السوق، وبما يساعد على االندماج في االقتصاد اإلقليمي والعالمي         
 :الهدف تبني السياسات اآلتية

ليـة   في إعادة ترتيب أوضاع الـصناعة المح       2010استغالل فترة السماح لليمن التي تمتد إلى         •
واستكمال بنيتها التحتية، والتركيز على االرتقاء بجودة ومواصفات السلع والمنتجات المحليـة،            

  . ووضع السياسات والمقومات التي توفر مناخ االستثمار المواتي للتنافس عربياً وعالمياً
استكمال خطوات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خالل وضع خطة تفاوضية متكاملـة               •

تحدد القضايا المطلوب إنجازها والجهات المنوط بها تنفيذها وفق برنـامج زمنـي، ومنهجيـة               
تستكشف الفرص وتستخلص عناصر القوة ومكامن الضعف في االقتصاد بما يؤدي إلـى بنـاء               

  . رؤية وتدخالت تضمن االنضمام السليم إلى المنظمة
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    تنمية الموارد البشرية 4. 4
ت التنمية البشرية المنخفضة، وضمن المجموعة خارج مسار تحقيق أهداف يعد اليمن من الدول ذا

وتواجه تنمية .  باستثناء هدف التعليم للجميع وخفض وفيات األطفال2015التنمية األلفية بحلول عام 
الموارد البشرية في اليمن تحديات جمة، مما يتطلب تركيز السياسات واإلجراءات على تحسين أحوال 

رة للحصول على الحد األدنى من الدخل والغذاء وضمان الحصول على الخدمات األسر الفقي
االجتماعية األساسية من خالل تخصيص الموارد نحو التدخالت والمجاالت التي تخدم تحقيق تلك 

  :األهداف، وخاصة اآلتي
 .نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستوى التجمعات السكانية واألفراد •
 .يم للجميع وخاصة للفتيات في الريفتوفير فرص التعل •
 . معالجة مسببات األمية والحد من روافدها، وتعزيز برنامج مكافحة األمية وتعليم الكبار •
 .تحسين خدمات الرعاية الصحية األولية وخاصة لألمهات واألطفال ومكافحة األمراض المعدية •
 .تعزيز مكانة المرأة ودورها في النشاط االقتصادي والسياسي •
 .ضمان بيئة مستدامة ومياه مأمونة •
 .توفير خدمات البنية التحتية األساسية في الريف لكسر عزلة المناطق النائية •

  

    تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً 5. 4
تولي خطة التنمية الثالثة اهتماماً كبيراً للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة فـي التنميـة االقتـصادية                  

وتظهـر  . ارها شريكاً فاعالً في تحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمـع         واالجتماعية باعتب 
ومعـدالت  % 21.8 زفجوات النوع االجتماعي أن مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي ال تتجـاو           

 عـن   على التوالي، فـضالً   % 51.6و% 24.8االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي للفتيات ال يتعدى        
فقط من النساء على العناية الطبية، حيـث ترتفـع          % 35وتحصل  . ي صفوف النساء  انتشار األمية ف  

  .  والدة حية100,00 لكل 366وفيات األمهات إلى 
ويتطلب إلغاء فجوات النوع االجتماعي التعامل مع القطاعات المختلفة باعتباره موضوعاً متقاطعـاً،             

اع من ناحية، وكذلك تحديـد االحتياجـات        وبالتالي تحديد السياسات والتدخالت المطلوبة في كل قط       
وقد حددت الخطـة    . وقضايا النوع االجتماعي المستقلة التي تتطلب تدخالت إضافية من ناحية أخرى          

  :أربعة اتجاهات رئيسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، وهـم
  

البيئة المالئمة لتعليم تضيق الفجوات النوعية وخاصة في التعليم والصحة من خالل توفير : األول
  .  الفتاة وتحسين الخدمات الصحية للمرأة وخاصة الصحة اإلنجابية

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خالل تطبيق نظام الحصص في كافة مستويات المشاركة : الثاني
 فضالً السياسية وتوعية القوى السياسية لتبني توسيع مشاركة المرأة في عملية التصويت والترشيح،

عن بناء قدرات العامالت في المواقع اإلدارية والمجالس المحلية والمنتخبات في البرلمان 
  . والدبلوماسيات وتشجيع الناشطات سياسياً

 توسيع الفرص االقتصادية للمرأة في كافة القطاعات وتوفير التمويل والقروض لتشجيع وتنمية :الثالث
  . عن مراجعة القوانين ومواءمتها بما يكفل الحقوق العادلةأنشطتهن ومبادراتهن االقتصادية، فضالً

  .مراجعة القوانين والتشريعات واللوائح وتنقيتها من النصوص التمييزية ضـد المرأة: الرابع
  
  

   دعم آليات الحماية االجتماعية وتوسيع شبكة األمان االجتماعي6. 4
 االجتماعية و األهداف المتعلقة بحمايـة الفئـات         تولي خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر األبعاد       

الفقيرة واألكثر تضرراً من اآلثار السلبية لسياسات وإجراءات برنامج اإلصالح االقتصادي، اهتماماً            
وتسعى الخطة إلى توسيع مظلة الحماية االجتماعيـة لتـشمل فئـات أخـرى مثـل ذوي                 . خاصاً

لعمل، وتعمل على إشراك القطاع الخاص ومنظمات       االحتياجات الخاصة والخريجين العاطلين عن ا     
المجتمع المدني في تحمل المسئولية االجتماعية تجاه تلك الفئات، سواء من خالل المشاركة في تنفيذ               
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  مفهوم شبكة األمان االجتماعي : 6-2إطار 
للتخفيف مـن   الحديثة  شبكة األمان االجتماعي    ئت  نشأ

التـي تزامنـت مـع      لإلنفاق العام   اآلثار االنكماشية   
تطبيـق برنـامج اإلصــالح االقتـصادي والمــالي    
 واإلداري وتقليص الدعم للسلع والخدمات األساسـية      

دالها بمجموعة من البرامج االجتماعيـة األقـل    واستب
تكمن و. فئات الفقيرة كلفة والموجهة مباشرة لحماية ال    
واضحة غياب قواعد    إشكالية شبكة األمان الحالية في    

ها وآليات االسـتهداف ومعـايير تقـديم        تحدد مكونات 
المشروعات والخدمات واإلعانات، وكـذلك شـروط       

  .تضمين أو استبعاد بعض األنشطة من منظومتها

وتركز السياسات الرئيسية لهذا المرتكـز      . بعض البرامج أو تمويلها أو في عملية الرقابة والمتابعة        
  : في األبعاد اآلتية

مج شبكة األمان االجتماعي بحيث     توسيع برا  •
تتجه نحو خلق فرص عمـل مـدرة للـدخل          
وتساهم في استيعاب العمالة الفائضة والحـد       
من البطالة من خالل التركيز علـى بـرامج         

 . ومشاريع للخريجين الجدد
التوسع في خدمات التعليم والصحة، وخاصة       •

التعليم األساسـي وتعلـيم الفتـاة والرعايـة         
 والوصول بتلك الخدمات إلى     الصحية األولية، 

 .مختلف المناطق الريفية
في الريف  وخاصة  توفير خدمات البنية التحتية      •

  .المناطق النائيةفي كسر العزلة التي يعيشها السكان ل
زيادة الفرص االقتصادية للفئات الفقيرة من خالل دعم وتمويل اإلقراض الـصغير واألصـغر،               •

 .وخاصة األسر التي تعيلها إمرأة
 ةاية ذوي االحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتدريبي          رع •

 .وإدماجهم في المجتمع
مراجعة نظام اإلعانات النقدية من خالل صندوق الرعاية االجتماعية من حيث االستحقاق والمبلغ  •

 . وعدالة التوزيع على جميع المديريات
 .ول برامج الشبكة بما في ذلك التأمينات االجتماعية وأهدافها وكفاءتهاتكوين رؤية أكثر وضوحاً ح •

  

    تطوير الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة7. 4
شكلت توجهات ومنطلقات برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري أساساً قوياً إلطالق طاقات            

ه االستثمارية وتنويعها، والدخول في مجاالت كانت حكراً علـى          النمو للقطاع الخاص وتوسيع أنشطت    
ومثّلت خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر األداة        . الدولة مثل التعليم والصحة واالتصاالت وغيرها     

  . المالئمة لتحقيق ذلك التحول، وتمكين القطاع الخاص عملياً من قيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية
اً لتلك التوجهات، تستهدف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر توسيع آفاق تلك الشراكة مع               وتعزيز

 - باعتبار أنها أصـبحت مـسئولية مجتمعيـة       -القطاع الخاص ومع كافة األطراف المعنية بالتنمية        
           من حيث   وخاصة منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة واالنتقال بها إلى اإلطار األوسع، سواء 

طبيعة االلتزامات على الشركاء، أو المدلول العملي والواقعي للشراكة، أو من حيث توسـيع آفاقهـا                
  : وتسعى الخطة إلى ذلك من خالل. محلياً وإقليمياً ودولياً

  

  : من خالل التركيز على الجوانب اآلتيةتقوية جوانب الشراكة مع القطاع الخاص. أ
ة االستثمارية المالئمة وتوفير البنية التحتية وتهيئة أجواء االستقرار         استكمال توفير متطلبات البيئ    •

االقتصادي واألمني والسياسي لتشجيع القطاع الخاص المحلي واألجنبي لالستثمار في القطاعات           
 . المختلفة

إنشاء مجلس أعلى مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لمناقشة االسـتراتيجيات والـسياسات              •
مج والقوانين التي تقترحها الحكومة أو التي يقدمها القطاع الخـاص، ومراجعـة             والخطط والبرا 

 . السياسة االقتصادية في ضوء التطورات والمتغيرات
تفعيل األطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص مثل المجلس األعلى للصادرات واللجان المشتركة  •

واستمرار إشراك القطاع الخاص في     في القطاعات والمجاالت المرتبطة بنشاط القطاع الخاص،        
رسم السياسات االقتصادية وفي لجان التعاون اإلقليمي والدولي، والتنسيق في الجهود الرامية إلى          

 .التكامل واالندماج االقتصادي الثنائي واإلقليمي والدولي
مساعدة القطاع الخاص في تطوير أطره التنظيمية وتـشجيع تحويـل الـشركات والمؤسـسات                •

  .ة الفردية أو العائلية إلى شركات ومؤسسات مساهمةالخاص
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  لية المساعدات الخارجيةعتحسين فا: 7-2 إطار
 نهاية عـام  وحدة فنية في    يط والتعاون الدولي    أنشأت وزارة التخط  

تحقيق شراكة فاعلـة    ولتنسيق وتوجيه المساعدات الخارجية      2005
وتمثـل  .  بما يخدم أولويات التنمية والتخفيف من الفقر        المانحين مع

تطـوير  على  وزارة  الفي تعزيز قدرات    هذه الوحدة أداة دعم تسهم      
عمل اد أطر تعاون وبرامج     إعدالعالقة بين اليمن وشركاء التنمية و     

على تقديم الـدعم    تعمل الوحدة   سو.  التعاون المشترك  تشكل محور 
إعداد إستراتيجية  الفني للوزارة لتنسيق التعاون مع الجهات المعنية و       

 الدولي لليمن،   لتعاونحول ا وإصدار تقارير سنوية    للتعاون الدولي،   
 .  شاملةوإعداد قاعدة بيانات

  الدولية غير الحكومية كشريك في التنميةالمنظمات : 8-2إطار 
كـشريك فـي     واضحاً   غير الحكومية دوراً  الدولية  تلعب المنظمات   

نـشيط منظمـات    علة في ت  االتنمية االقتصادية واالجتماعية وكأداة ف    
، األمر الذي جعل المجتمـع الـدولي فـي          المجتمع المدني المحلية  

  نشاط للمنظمات   أد بد وق.  على قدراتها  ل كثيراً السنوات األخيرة يعو 
 فـي المحافظـات     1964عام  منذ  الدولية غير الحكومية في اليمن      

بلغ عدد المنظمات الدولية غيـر      ،  2005نهاية عام   ومع  . الشمالية
تركـز  ي منظمة أجنبية وعربية وإسـالمية       45الحكومية في اليمن    

قـضايا  نشاطها في المجاالت التربوية والصحية والتنمية الريفيـة و      
 . االجتماعي وغيرهاالنوع

 وتأطيرها من خالل إعطاء أولوية للمجـاالت        إيالء أهمية للشراكة مع منظمات المجتمع المدني      . ب
  : اآلتية

إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية، وفي تحديد المشاريع التـي               •
 . ة والفئات الفقيرةتلبي احتياجات المجتمعات المحلي

إدماج منظمات المجتمع المدني في آليات إعداد تقارير المتابعة واإلنجاز الدورية بما فـي ذلـك                 •
، وتشجيعها على إعداد تقـارير الظـل وإجـراء          خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر     الخاصة ب 

وك االقتصادي الرشيد   المسوح لدراسة أثر المشاريع على المجتمع وتعزيز الوعي التنموي والسل         
  . للمجتمع

  

من خالل تشجيع منظمات المجتمع تنمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية   . ج
المــدني علــى توســيع دائــرة 
تدخالتها ومساهمتها التنموية في    
المناطق الريفية في إطـار مـن       
الشراكة الفاعلـة مـع الـسلطة       
المحلية، والذي يتطلـب تبنـي       

  : تياآل
دعم المبادرات الذاتية للمجتمـع      •

المدني وخاصة في تنفيذ بعض     
 .المشروعات ومتابعتها وتقييمها

تشجيع دور منظمات المجتمع     •
المدني في إطار السلطة المحلية في المحافظات والمديريات على المساهمة في تحديد االحتياجات             

  .تقييمها ومراقبة تنفيذهاالتنموية للمجتمعات المحلية وفي إعداد الخطط والبرامج و
وضع آلية لمساعدة المجالس المحلية في تحديد الفئات الفقيرة والمستهدفة من خدمات المجـالس               •

 .المحلية ومشاريعها
  

لما له من أهمية فـي رفـع الطاقـة االسـتيعابية            تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع المانحين       . د
لالقتصاد الوطني وتعبئة المـوارد     

ة وتوسيع قاعدتها وزيـادة     الخارجي
تدفقها عند مستوى يضمن تغطيـة      
الفجــوة التمويليــة، مــع ضــمان 
االستغالل الكفؤ والتخصيص األمثل 
للمــوارد نحــو االحتياجــات   

وتتضمن هذه السياسة   . واألولويات
ــه  إعــداد إطــار متكامــل لتوجي
ــشمل   ــة ي ــساعدات الخارجي الم

  : العناصر اآلتية
  

ت الخارجية كأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجيـة،         تفعيل نظام إدارة المساعدا    •
 .وتقوية تنسيق تدخالت المانحين بحسب أولويات الخطة

إنشاء قاعدة بيانات موحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بحيث تشمل كافة المعلومات عن               •
والـسنوية للتعـاون الـدولي      المساعدات الخارجية، واالستفادة منها في إعداد التقارير الدورية         

 .والمساعدات الخارجية
توطيد عالقة الشراكة بين الحكومة وشركاء التنمية، وتعزيز إشراك ممثلي الجهات المانحة فـي               •

مراحل اإلعداد والتنفيذ والتقييم والمتابعة للخطط والبرامج من خالل مجموعات العمل القطاعية            
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  إستراتيجية التنمية الريفيةالسلطة المحلية و: 9-2إطار 
ال يمكن تحقيق النمو االقتصادي وتحسين معيشة األفراد 

ويوفر . من السكان% 74بعيداً عن الريف حيث يقطن 
قانون السلطة المحلية اإلطار القانوني والمؤسسي لتنمية 

ية التنمية الريفية التي محلية وريفية، بينما تمثل إستراتيج
أعدتها الحكومة بدعم من البنك الدولي وسيلة لتحسين 

وتتطلع الرؤية اإلستراتيجية لليمن . معيشة قاطني الريف
 إلى التحكم في العوامل الدافعة للهجرة وتوجيهها 2025

تمثل المناطق الساحلية حيث نحو المناطق الساحلية، 
ة طويلة المدى للتجمع مكونات إستراتيجية وأساسية لمعالج

ويساعد نظام الالمركزية في تنظيم . السكاني في الهضبة
الهجرة الداخلية وتطوير مجتمعات محلية ذات جدوى 

  .اقتصادية تحقق الترابط بين الحضر ومناطق الريف

رها، فضالً عن العمل بشكل مشترك على توسيع قاعـدة          واللجان المختلفة واللقاءات الدورية وغي    
 .المانحين والممولين لبرامج التنمية في اليمن

تطوير آليات التواصل والتنسيق  مع شركاء التنمية وتنظيم لقاءات منتظمة للتشاور حول قضايا               •
المـوارد  التنمية وتحدياتها والتمويل الالزم لمشاريع الخطة، وبما يضمن التوجيه الـسليم لتلـك              

 .والتخصيص الكفؤ لها
خطة التنمية الثالثة للتخفيـف مـن       وضع خطة لتعبئة الموارد الخارجية لتمويل برامج ومشاريع          •

استناداً إلى المبادرات وااللتزامات الدولية، وخاصة أهداف التنمية األلفية، مع العمل علـى             الفقر  
ترويج للبرامج التمويلية المشتركة علـى  رفع الطاقة االستيعابية في قطاعي الصحة والتعليم،  وال      

 .مستوى القطاعات مثل التعليم والمياه
 

    تفعيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة8. 4
 المحلية خياراً استراتيجياً في إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتوسيع دائرة           ةشكل األخذ بنظام السلط   

خطة التنمية الثالثة للتخفيف    وتركز  . ة في تحقيق التنمية المحلية وتطوير المناطق الريفية       المشاركة الشعبي 
على إعطاء حيز كبير من االهتمام لتعميق تجربة الالمركزية اإلدارية والمالية من خالل إشراك         من الفقر   

بناء قـدراتها الذاتيـة     المجتمع المدني وشركاء التنمية في دعم ومساندة السلطات المحلية بما يمكنها من             
وتنمية مواردها وإمكانياتها لتلبية االحتياجات التنموية وخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة 

  :  ويشتمل هذا التوجه على الجوانب اآلتية. وتنويع مصادر الدخل في الريف
حتية االقتصادية واالجتماعية   تحفيز النمو االقتصادي القابل لالستدامة من خالل تحسين البنية الت          •

في الريف، والتركيز على األنشطة الواعدة في المحافظات، وتشجيع القطـاع الخـاص علـى               
 .االستثمار فيها

 .تقليص الفجوة بين المناطق الريفية وبينها وبين الحضر •
استكمال البنية التـشريعية والمؤسـسية       •

للسلطة المحلية بما مـن شـأنه توسـيع         
لية واإلدارية والتنمويـة    الصالحيات الما 

للسلطة المحلية، وتفعيل الوظيفة التنموية     
لقيادة أجهزة السلطة المحلية في الوحدات      

 . اإلدارية المختلفة
بناء القدرات والطاقات البشرية للـسلطة       •

المحلية وإعادة توزيع القوى العاملة بـين       
السلطتين المركزيـة والمحليـة لتـأمين       

ـ      ن المـوارد   احتياج السلطة المحليـة م
البشرية المؤهلة، باإلضافة إلى االهتمـام      
بالجوانب التدريبية والتخطيطية والرقابية    

 .                    للسلطة المحلية
تهيئة بيئة محفزة للوظيفة التنموية للسلطة       •

المحلية من خالل توفير المقرات والتجهيزات الالزمة، وتوسيع دور المحافظين في تحقيق التنمية          
ريفية ليشمل تحديد مؤشرات وأهداف تنموية يتم متابعتها وتقييم األداء في ضوء تحقيقها، فضالً              ال

 . عن مكافحة الفساد ومحاربة بيع الوظائف
دعم التوجه القائم نحو إيجاد تجمعات سكانية اقتصادية مجدية على المدى المتوسـط والبعيـد،                •

حراك السكاني نحو المدن الثانوية والمنـاطق       كوسيلة لمعالجة ظاهرة التشتت السكاني وتشجيع ال      
 .الساحلية

تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية وخاصة في تقليص فجوة النوع االجتمـاعي فـي التعلـيم                  •
 .والصحة وحقوق اإلرث والملكية

معالجة استنزاف الموارد المائية وإدارة األحواض المائية، وتوجيه الدعم نحو المجـاالت التـي               •
لفقراء في الريف كإجراء البحوث حول المحاصيل المقاومة للجفاف، ودعـم الزراعـة             تساعد ا 

المطرية ومدخالت اإلنتاج الزراعي من بذور محسنة وأسمدة، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية            
 .وزيادة مساهمتها في دخل األسرة، وتشجيع  الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية



  الفصـل الثالث
  

  إطار االقتصاد الكلي والسياسات الكلية
 2010-2006للفرتة 
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  د الكلي إطار االقتصا-1

 في خضم رؤية 2010-2006تم إعداد خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر  
. طموحة تهدف إلى تأهيل اليمن لإلندماج في مجموعة دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة                

ميـة الثالثـة    وتجمع هذه الخطة بين معطيات وآفاق التأهيل وبين الطموحات التي تسعى خطـة التن             
بتوجهاتها ومرتكزاتها إلى تحقيقها باعتبارها الحلقة الثانية من سلسلة الحلقات الساعية إلـى مكافحـة               

  . 2025 والرؤية اإلستراتيجية لليمن 2015الفقر وتحقيق أهداف األلفية 
  

مـن  ويتطلب مفهوم وأسلوب التخطيط االستراتيجي المعتمد في هذه الخطة كما في سـابقتها، قـدراً                
المرونة، ويأخذ بعين االعتبار المستجدات الداخلية والظروف الخارجية التي قد تطرأ خـالل فتـرة               

 . التنفيذ
  

ويقوم إطار االقتصاد الكلي لخطة التنمية الثالثة على تكامل التوازنات فـي الجوانـب االقتـصادية                
 أكبـر   رف الخطة وإعطـاء دو    والمالية والنقدية، وبما يتوافق مع السياسات االقتصادية لتحقيق أهدا        

ويعتمد إطار االقتصاد الكلي على تفعيل أدوات الـسياسات         . للقطاع الخاص في تحقيق تلك األهداف     
كما يوفر اإلطار قدراً كافياً من المرونة إلجراء        . االقتصادية والمالية والنقدية المباشرة وغير المباشرة     

خطة، وفي ضوء نتائج تقييم أثر الـسياسات علـى          التعديالت الالزمة وفق مقتضيات تنفيذ سياسات ال      
  .االقتصاد الوطني

   

    منهجية إعداد إطار االقتصاد الكلي1. 1
 مـن خـالل     ةاعتمد إعداد إطار االقتصاد الكلي للخطة على تقدير المؤشرات االقتصادية المـستهدف           

ويستند هذا . ره البنك الدوليالذي قام بتطوي) نموذج معيار الحد األدنى المعدل(نموذج التدفقات النقدية 
  :اإلطار إلى االفتراضات األساسية اآلتية

 كسنة أساس للبيانات المدخلة في النموذج والمتعلقة بالحسابات القومية والمالية           2004اعتماد عام     . أ
  . العامة والقطاعين النقدي والخارجي

د الدولي حول األسـعار     االسترشاد بالمؤشرات المنشورة في تقارير البنك الدولي وصندوق النق          . ب
 .والمرونات لعدد من المؤشرات االقتصادية التي ال تتوفر من خالل النشرات المحلية

 في الجانب االقتصادي والجانب المالي والنقدي بما يتوافق مع تكامل السياسات            تتكامل التوازنا   . ج
  .االقتصادية الكلية لتحقيق أهداف الخطة

  

المؤشرات االقتصادية الكلية في ضوء عدد من االفتراضات العامة          ألهم   ةوتتحدد االتجاهات األساسي  
  :التي تحقق أهداف الخطة، أهمها ما يلي

تعزيز دور القطاعات االقتصادية الواعدة في تحقيق نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبلوغ أهداف               -أ 
  .الخطة

اردة في الخطة على تحقيق تحسن مطرد في تنفيذ السياسات االقتصادية والبرامج والمشاريع الو        -ب 
المستويين المركزي والمحلي وعبر القطاعات المختلفة، بما ينعكس فـي تحـسن المؤشـرات              

  .االقتصادية المستهدفة
  .زيادة تعبئة الموارد المحلية والخارجية المحتملة وتخصيصها بطريقة كفؤة  -ج 
ـ             -د  صاد الـوطني   تنمية دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية واستثمارها في االقت

 .لزيادة النمو االقتصادي وضمان االستقرار االقتصادي
توفير بيئة استثمارية مالئمة، تمكّن القطاع الخاص المحلي واألجنبي من أداء دور رئيسي في                -ه 

  .تحقيق أهداف الخطة
 . استمرار أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة  -و 
 .ات المغتربين ومواطني دول مجلس التعاونزيادة االستثمارات األجنبية وبخاصة استثمار  -ز 
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   متطلبات النمو المستهدف في الخطة2. 1
  سـنويا خـالل الفتـرة       % 7.1تستهدف الخطة بديال طموحا للنمو االقتـصادي يبلـغ بالمتوسـط            

ويتطلب تحقيق هذا الهدف تبني حزمة من الـسياسات واإلجـراءات فـي مجـال               . 2006-2010
تصادية، باإلضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع اإلنمائية في          االصالحات المؤسسية واالق  

عدد من القطاعات وذلك بهدف  تحسين مقومات البيئة االستثمارية وتعزيز التنافسية وإعطاء مساحة              
 تنموية وفاعلة معه للقيام بالدور المناط به في تحريك عجلة النشاط شراكةأوسع للقطاع الخاص وبناء     

  .ادي وتحفيز النمواالقتص
  

ويعتمد تحقيق معدل  النمو االقتصادي المستهدف على عدد من المتطلبات الداعمة للتأثير اإليجابي في 
المتغيرات الداخلية والخارجية ورفع وتيرة الحراك االقتصادي وتوليد فرص العمل وتحسين مـستوى   

  :ليمعيشة الفرد خالل الفترة القادمة، وتشمل تلك المتطلبات ما ي
تأهيل االقتصاد الوطني لإلندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء               •

الرؤية االستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية والخليجية والهادفة إلى جعل الـيمن عمقـا إضـافيا               
ـ           صادي بأبعـاده   وامتدادا لقاعدة النهضة االقتصادية والتنموية في المنطقة وتحقيق التكامل االقت

المختلفة وتكثيف الجهود المشتركة للحد من الفقر والبطالة ومكافحة بؤر التطـرف واإلرهـاب              
 .لتعزيز االستقرار وإلعطاء دفعة قوية للنماء والتطور يجني ثماره الجميع

مؤسـساته لتـشجيعه     مـع    تنمويةشراكة  تحفيز أنشطة القطاع الخاص المحلي والخارجي وبناء         •
االقتـصادية،   االستراتيجيات والسياسات والخطـط والبـرامج        في تطوير  مشاركةللمساهمة وال 

 فـي الجهـود   وإشـراكه تفعيل األطر المؤسسية الحكومية الداعمة للقطاع الخاص       باإلضافة إلى   
 .الرامية إلى التكامل واالندماج االقتصادي الثنائي واإلقليمي والدولي

  

  سيناريو النمـو المحتمل 3. 1
 القطاعات غير النفطية في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي، ال يزال الـنفط يقـوم بـدور                 رغم أهمية 

من الناتج المحلي % 28.7ويساهم القطاع النفطي بحوالي . رئيسي في تحديد مستوى النمو االقتصادي
مـن قيمـة    % 92.9من إجمالي اإليرادات العامة و    % 72.9، وبحوالي   2004اإلجمالي بأسعار عام    

ويجعل هذا الوضع خطة التنمية الثالثة وكذلك أهدافها معتمدة إلى حٍد كبيـر             . 2005ات عام   الصادر
  .    على توقعات أسعار النفط في األسواق الدولية، والتي يصعب التأثير عليها والتحكم في اتجاهاتها

  

ة الثانية للتنميـة    ويعتمد سيناريو النمو في خطة التنمية الثالثة على نتائج تقييم كل من الخطة الخمسي             
ويـستند  ). 2005-2003(وإستراتيجية التخفيف من الفقر     ) 2005-2001(االقتصادية واالجتماعية   

إلى تحقيق تحسن مضطرد في أداء االقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة بالتركيز علـى القطاعـات               
ظومة الحكم الجيد وكـذلك      أجندة اإلصالحات الوطنية أو ما يعرف بمن       ذاالقتصادية الواعدة نتيجة تنفي   

اإلصالحات االقتصادية وتحسين بيئة االستثمار، وبما يمكّن من استغالل الطاقـات اإلنتاجيـة غيـر               
  .المستغلة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة

  

كما يستند سيناريو النمو إلى تدفق المساعدات الخارجية استجابة اللتزام الدول المتقدمـة والمانحـة               
أهداف التنمية األلفية ولما يمكن أن يتمخض عن مسيرة تأهيل واندماج الـيمن فـي مجلـس                 لتحقيق  

ويستند السيناريو كذلك إلى توقع زيادة االستثمارات الخارجية، وظهور         . التعاون لدول الخليج العربية   
ويـرى هـذا    .  في بعض الحقول المنتجـة حاليـاً       باكتشافات نفطية جديدة تعوض التراجع والنضو     

يناريو أن االقتصاد الوطني يمكن أن يحقق معدالت نمو عالية تتوافق مع أهداف التنميـة األلفيـة                 الس
  :وتشمل فرضيات هذا السيناريو، اآلتي. 2025وتتوازن مع أهداف الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

  
   فرضيات السيناريو المحتمل4. 1

 .ةخالل فترة الخط% 4.5تراجع كميات اإلنتاج النفطي بمتوسط   -أ 
  .2009إنجاز مشروع الغاز الطبيعي المسال وبدء استغالل عوائده في عام   -ب 
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 . دوالر للبرميل الواحد خالل سنوات الخطة59.2استقرار أسعار النفط عند متوسط   -ج 
  .2010في عام % 2.75خفض معدل النمو السكاني إلى   -د 
 .خالل فترة الخطة% 29.1نمو التكوين الرأسمالي الثابت بمتوسط سنوي   -ه 
  . مليار دوالر من موارد خارجية10.2ية فجوة التمويل بحوالي تغط  -و 
  .تبني الحكومة سياسة مالية ونقدية توسعية  -ز 
 .تنفيذ مصفوفة اإلصالحات الوطنية بوتيرة عالية  -ح 

  

  2010-2006المؤشرات األساسية لسيناريو النمو المحتمل : 1-3جدول 

  2010  2006 البند
-2006المتوسط خالل الفترة 

2010 
 القطاع الحقيقي: أوالً

 7.1 8.8 4.9 نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  1.8- -5.6 -2.8 نمو الناتج النفطي

 10.1 12.6 7.9 نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
  )من الناتج المجلي اإلجمالي(% المالية العامة : ثانياً

 26.6 18.7 34.9  :إجمالي اإليرادات والمنح ومنها
  34.0 28.7 38.0 لنفقات وصافي اإلقراضاإلجمالي ا

 0.9 0.6 1.3    صافي اإلقراض 
 7.4- 10.0- 3.2-  )الكلي(الفائض / العجز 

 5.1 7.8 1.1   صافي التمويل األجنبي
 2.3- 2.2- 2.0-)الصافي(الفائض / العجز 
 القطاع النقدي: ثالثاً

  1,967 2840 1253 )مليار ريال (M2العرض النقدي 
 9.0 9.5 9.2  لواردات التي تغطيها االحتياطياتشهور ا
 القطاع الخارجي: رابعاً

 6.2- 8.0- 1.7- الحساب الجاري
 8.7 10.7 6.6 الحساب الرأسمالي

 2.5 2.7 4.9 الميزان الكلي
  

  %7.1االعتبارات المتعلقة بتحديد معدل النمو. 5. 1
الثمانينات من القرن الماضـي أن      خالل عقدي السبعينات و   تشير اتجاهات النمو االقتصادي      •

، وقد ساعد في ذلك، ارتفـاع       %7االقتصاد اليمني حقق معدل نمو اقتصادي بلغ بالمتوسط         
وبالمقابل وقد شكلت محدودية الموارد المتاحة القيد       . حجم التحويالت والمساعدات الخارجية   

، وبالتالي  2005-1990األساسي التي حالت دون تحقيق معدل النمو المستهدفة خالل الفترة         
في المتوسط خالل فترة تنفيذ خطة      % 7.1فإن استهداف نمو الناتج المحلي اإلجمالي بحوالي        

التنمية الثالثة، يبدو ممكناً إذا توفرت الموارد الالزمة والشروط الضرورية األخرى لتحفيـز             
  . النمو االقتصادي

  

فما يزال هناك مـوارد كبيـرة        :تحسين كفاءة استخدام الموارد في القطاعات غير النفطية        •
غير مستغلة في عدد من القطاعات االقتصادية وخاصة القطاعات الواعدة التي يمتلك فيهـا              

ويتوقع أن يؤدى التركيز عليها وتنميتها إلى زيادة        . اليمن ميزة نسبية وقدرات تنافسية عالية     
ا، مما سيؤدي إلـى     حركة النشاط االقتصادي فيها وفي القطاعات المرتبطة والمتشابكة معه        

  .دفع وتيرة النمو االقتصادي إلى مستويات أعلى من ذي قبل
  

ويشمل ذلـك جوانـب إصـالح    توسيع مسار برنامج اإلصالحات االقتصادية بوتيرة عالية       •
وتعزيـز  . السياسات المالية والنقدية والقطاع المصرفي وتوفير بيئـة اسـتثمارية مواتيـة           

تطوير آليات مكافحة الفساد والتعامـل معهـا بـصورة           و ةاإلصالحات  المؤسسية واإلداري   
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  2010-2006 للفترة ر العامتوقعات الفق: 2-3جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006  األعوام
 23.4 27.7 31.8 35.7 38.8 ريف
 8.0 11.3 13.9 16.4 19.5 حضر
 19.8 23.9 27.7 31.2 34.3 إجمالي

 

متكاملة نظراً ألهميتهما كمطلب أساسي لضمان الحقوق وحماية األموال ولتحقيق االستقرار           
  .االقتصادي والسياسي وتوفير عناصر الثقة واألمان وبما ينعكس إيجابياً على مناخ االستثمار

  

لكونها تمثل نسبة كبيرة من المـوارد       تمويل،  انسياب موارد خارجية إضافية لتغطية فجوة ال       •
المطلوبة لتمويل مشاريع وبرامج الخطة، وتمثل شـرطاً ضـرورياً لـدفع عجلـة التنميـة              

. االقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة لجعل مصادر تمويل االستثمارات األخـرى ممكنـة           
يمني لالنضمام إلى دول ويأتي ذلك استجابة اللتزام دول مجلس التعاون في تأهيل االقتصاد ال    

المجلس والتزامات الدول والمؤسسات الدولية واإلقليمية المانحة في إطار مؤتمر المـانحين            
  . لتحقيق أهداف التنمية األلفية

  
   األهداف والسياسات االقتصادية الكلية-2

  

النمو االقتصادي في تستهدف السياسات االقتصادية الكلية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر زيادة 
كافة القطاعات االقتصادية من خالل تعبئة الموارد وتوجيهها نحو االستثمار وتحسين البيئة 

االستثمارية التي تشجع القطاع 
الخاص المحلي واألجنبي على 
االستثمار، باإلضافة إلى المحافظة 
على االستقرار المالي والنقدي والحد 

خلية من االختالالت في الموازين الدا
  . والخارجية لالقتصاد

  

، يتوقع انخفاض نسبة 2010-2006خالل الفترة % 7.1وفي ظل متوسط النمو االقتصادي البالغ 
 مقارنة 2010، مع تقلص الفجوة بين الحضر والريف عام 2010في عام % 19.8الفقر تدريجياً إلى 

لفية ويعكس إمكانية تحقيق وينسجم هذا االنخفاض مع أهداف األ. 2006بما كان عليه الوضع عام 
  . 2015إلى النصف بحلول عام ) ءفقر الغذا(هدفها األول بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر 

  

    القطاع الحقيقي1. 2
تركز خطة التنمية الثالثة على حفز النمو االقتصادي المواتي للفقراء وحشد الموارد المحلية 

وتستهدف خطة التنمية الثالثة رفع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد . اتوالخارجية وتخصيصها وفقاً لألولوي
  . الوطني وزيادة إسهام القطاعات الواعدة في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص عمل

  

  األهداف
تحفيز النمو وخاصة في القطاعات الواعدة من خالل تعبئة الموارد وحـشد إمكانيـات القطـاع                 .1

ل إلـى   الخاص لتحقيق متوسط نمو يص    
في الناتج المحلـي اإلجمـالي      %  7.1

فـي النـاتج المحلــي   % 10.1وإلـى  
اإلجمالي غير النفطي، وبحيـث يزيـد       
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي      

ــي بحــوالي  ــالي الحقيق % 4.2اإلجم
سنوياً، وخفـض نـسبة الفقـر إلـى         

19.8.% 
ــصاد  .2 ــشغيلية لالقت ــة الت ــع الطاق رف

نمـو  ومعدالت التشغيل بما يتالءم مع      
 .والسيطرة على معدل البطالةقوة العمل 

 . من االستثمار اإلجمالي% 62زيادة االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية إلى  .3
 .من الناتج المحلي اإلجمالي في المتوسط% 21تحفيز االدخار القومي ليبلغ  .4

  

معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام 2004 
خالل فترة الخطة

-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0

2006 2007 2008 2009 السنوات2010

%
و 
لنم
ت ا
دال
مع

الناتج المحلى للقطاعات غير النفطية
الناتج المحلى النفطي
الناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق
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      (%)  2010-2006نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والقطاعات الواعدة : 3-3جدول 
  متوسط  2010  2009  2008  2007  2006  البنــد

  7.1 8.8  9.9  6.7  5.5 4.9  الناتج المحلي اإلجمالي
 -1.8 -5.6  5.5  -2.7  -3.7 -2.8 الناتج المحلي النفطي

 10.1 12.6  11.2  9.7  8.8 7.9 :الناتج المحلي غير النفطي، ومنه
  5.3  6.3  6.1  5.4  4.6  4.0  الزراعة والغابات والصيد

  8.1  10.0  8.8  7.6  7.1  7.0  الصناعة 
  11.9  14.8  13.1  11.4  10.5  9.4  الخدمات

  

  

  السياسات واإلجراءات
 لنمو القطاع الخاص من خالل تعميق اإلصـالحات          المالئمة  االستثمارية ةيئالباستكمال متطلبات    •

المؤسسات الداعمـة   الهيئات ووالمساءلة، ورفع قدراتتعزيز مبدأ الشفافية    اإلدارية والمؤسسية و  
  .واألجنبيالقطاع الخاص المحلي بين  إقامة مشروعات مشتركةتشجيع لخاص، واالقطاع لنشاط 

وسياحة والصناعات  ك  اسمأوة  زراعفي القطاعات الواعدة من       القطاع الخاص  تشجيع استثمارات  •
 .التحويلية واإلستخراجية، مع تقديم الحكومة أوجه الدعم والتسهيالت الالزمة

فيذ مشروعات إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي في إقامـة محطـات              تن •
، وإنـشاء  استغالل الثروات المعدنيةشبكة الكهرباء إلى المناطق الريفية، و الكهرباء الغازية ومد

 الطرق السريعة، وتوسيع طاقات الموانئ البحرية والجوية ومـصافي تكريـر الـنفط، وإقامـة              
 .، وإنشاء المناطق الصناعية والحرة المعتمدة على الغازالمشاريع

ـ والميز النـسبية    االستغالل األمثل للطاقات     الصناعات التحويلية من خالل      إنتاجيةرفع   • ة المتاح
 وجعلهـا مركـزاً     االستفادة من المنطقة الحرة في عدن     ، وتعظيم   الجودة والتميز وتطبيق مفاهيم   

 .للتجارة اإلقليمية والدولية
  بالصناعات الـصغيرة    واالهتمام ذات المدخالت المحلية  و  كثيفة العمالة  ركيز على الصناعات  الت •

  .التقليدية والحرفيةواألصغر، بما في ذلك 
 .الداخلية واإلقليمية والدوليةتنمية السياحة  •
 التوسع في التعليمومخرجاته وتحسين نوعية التعليم  من خالل  الموارد البشريةرفع مستوى تأهيل •

 . وتنمية اقتصاديات المعرفة والتدريب المهنيلفنيا
 التنافسية للصادرات اليمنية وتنويعها واالستفادة من الفرص المتاحة في األسـواق            ةتعزيز القدر  •

 .اإلقليمية
  

     القطاع المالي2. 2
تتبنى خطة التنمية الثالثة جملة من السياسات 
الرامية إلى تطوير أساليب إعداد الموازنة 

يذها ومراجعتها وتقويمها، فضالً عن وتنف
التحول التدريجي من موازنة البنود 

  . والوظائف إلى موازنة البرامج واألداء
  

  األهداف
السيطرة على عجز الموازنة العامة في  .1

من % 3حدود آمنة بحيث ال يتجاوز 
  .الناتج المحلي اإلجمالي

تنمية الموارد المالية المحلية واألجنبية  .2
ادات العامة غير النفطية إلى وزيادة اإلير

 . من إجمالي اإليرادات% 45 – 40ما بين 
 .من إجمالي اإلنفاق العام% 30زيادة اإلنفاق االستثماري إلى  .3
  

العجز / الفائض (الصافي)  للموازنة من الناتج 
المحلي االجمالي %

-2.7
-2.2

-2.8

-2.0 -2.0

-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
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0.0

2006 2007 2008 2009 2010

السنوات

%



 41

  السياسات واإلجراءات
 الموازنة العامة. أ
زيادة األثر التنموي واالجتماعي للموازنة العامة للدولة، وإعداد إطار مالي متوسط األجـل تـتم                •

 . عته سنوياً لتحسين كفاءة السياسية الماليةمراج
تحقيق شمولية الموازنة العامة، بحيث يتم دمج كافة الصناديق والحسابات في إطـار الموازنـة                •

 . العامة للدولة والتخلص من المبالغ والحسابات الخاصة التي ترصد خارجها
ية من خالل تفعيل النظام اآللي      أتمتة بيانات ومعلومات النفقات العامة للوزارات والجهات الحكوم        •

 . وربطه بالوزارات والجهات الحكومية
تطوير القدرات التخطيطية والتنبؤية لوزارة المالية والمصالح اإليرادية التابعة لها مـن خـالل               •

إعداد توقعات شهرية وفصلية لإليرادات والنفقات العامة، وكذلك إعداد تقارير منتظمة عن سـير    
 . آلثار المترتبة على المؤشرات االقتصادية الكليةتنفيذ الموازنة وا

تبسيط إجراءات صرف المستحقات والمخصصات المالية للجهات الحكومية المختلفـة وإعطـاء             •
 .المزيد من الصالحيات للسلطة المحلية

 .تأهيل وتدريب العاملين في القطاع المالي للسلطتين المركزية والمحلية •
ة على المستويين المحلي والمركزي ليشمل المؤشرات االقتـصادية         تطوير نظام المعلومات المالي    •

 .  واالجتماعية
إعداد تقارير مراجعة شهرية وربع سنوية عن سير تنفيـذ مخصـصات الـوزارات والجهـات                 •

 .الحكومية وبما يضمن الكفاءة في التنفيذ وتصحيح االنحرافات والتجاوزات
 . ت المراجعة والمراقبةتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في عمليا •
 .تعديل قانون المناقصات بما يؤدي إلى مزيد من الشفافية في كافة مراحل المناقصة •
 .تحسين وتطوير مضمون ومكونات الحسابات الختامية لتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح •
 .حليةتمثيل اللجنة الوطنية للمرأة في اللجان الخاصة بإعداد الموازنة العامة والموازنات الم •
  اإلنفاق العام. ب
إعادة هيكلة اإلنفاق العام لصالح اإلنفاق االستثماري بما يسهم في زيـادة النمـو االقتـصادي،                 •

وتوجيهه نحو البنية التحتية المرتبطة بتحسين مناخ االستثمار واإلنفاق االجتماعي األساسي الذي            
 .لتشغيل والصيانةيستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، باإلضافة إلى زيادة مخصصات ا

  

    

األهمية النسبية لتوزيع النفقات العامة لعام 
2005

    النفقات  
الجارية 
73.4

نفقات  
رأسمالية 
واستثمارية

21.7

   صافي 
اإلقراض 

4.9

    

األهمية النسبية لتوزيع النفقات العامة 
لعام 2010

    النفقات 
الجارية 
64.3

   نفقات 
رأسمالية 
واستثمارية

33.6

   صافي 
اإلقراض 

2.1

  
  

إصالح نفقات األجور والمرتبات من خالل تطبيق برامج إصالح الخدمة المدنية بما فـي ذلـك                 •
 . إستراتيجية وقانون المرتبات واألجور

ارد المالية كأساس لتحديـد مـشاريع       اعتماد معايير الجدوى االقتصادية واالجتماعية وتوفر المو       •
 .البرنامج االستثماري

 .تقديم الخدمات العامة مقابل عائد يكفل استدامتها والمحافظة عليها •
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زيادة مخصصات القطاع الصحي في اإلنفاق العام، واالهتمام بمخصصات التـشغيل والـصيانة              •
لقطـاع الـصحي، وبحيـث     لضمان تشغيل وصيانة المشاريع القائمة بصورة عامة وتحديداً في ا         

 .تعطى أولوية على اعتماد وإقرار مشاريع جديدة
  

 اإليرادات العامة. ج
إصالح المؤسسات اإليرادية العامة وإعادة هيكلتها من خالل تبني أنظمة إيراديه مبسطة وشفافة ومرنة،               •

ير وجاذبـةً   تساهم في توسيع قاعدة المكلفين وتكون عامالً أساسياً في دعم أنـشطة اإلنتـاج والتـصد               
 .الستثمارات القطاع الخاص

 . االهتمام بجوانب التأهيل والتدريب للكوادر البشرية وتطوير قاعدة البيانات المالية •
العمل على دمج القطاع غير المنظم في االقتصاد الرسمي وإجراء المسوح الميدانيـة لتحديـد حجمـه                  •

 . الستيعابه وزيادة إنتاجيتهومساهمته االقتصادية، وتحديد األطر واآلليات المناسبة 
تطبيق ضريبة المبيعات في صيغتها الدائمة وإصدار الئحتها التنفيذية، والعمل على تطـوير وتحـديث                •

التشريعات الضريبية األخرى، وإعادة النظر في ضريبة األرباح على بعض األنشطة االقتصادية بهدف             
 . تشجيع استثمارات القطاع الخاص

ريبية والجمركية، مع مراعاة ظروف وإمكانيات ذوي  الدخل المحدود، وإصدار           ترشيد اإلعفاءات الض   •
 . القوانين الالزمة لذلك

 .مراجعة القوانين المالية والتجارية وخاصة القانون التجاري وقانون الشركات وقانون السجل التجاري •
إصدار أدلة عمل متكاملـة، ووضـع معـايير          •

ة وتطوير مجموعة دفتريـة محاسـبية مبـسط      
 . لألعمال الصغيرة

إعداد وإقرار مشروع قانون مكافحة التهـرب        •
الضريبي والتهريب الجمركي، وإيجـاد آليـة       
تطبيقية وتنسيق جهود الجهات الحكوميـة بمـا    

 . يكفل الحد من التهريب
في ) اسكودا(تعميم النظام اآللي المعروف بنظام  •

كافة الدوائر والمنافذ الجمركيـة مـن خـالل         
 . حلتين الثانية والثالثةاستكمال المر

تطوير األطر المؤسسية والتنظيمية والتشريعية      •
واألنظمة المالية والمحاسبية الالزمة للتخفيـف      
تدريجياً من المركزية على الرسوم والضرائب      
المحلية، ودراسـة خيـارات توسـيع أوعيـة         

 .اإليرادات الذاتية
تفعيل دور المجالس المحليـة فـي تحـصيل          •

يهها بما يخدم عمليـة التنميـة       اإليرادات وتوج 
 .المحلية

  
  

  ) المحلي اإلجماليمن الناتج (%      2010-2006  المالياإلطار: 4-3جدول 
 المتوسط  2010 2009 2008 2007 2006  البند

 26.6 18.7 21.9 26.4 31.3 34.9 إجمالي االيرادات والمنح
 25.8 17.8 20.9 25.3 30.4 34.4   اإليرادات الذاتية

 25.8 17.8 20.9 25.3 30.4 34.4 :    اإليرادات الجارية 
 6.9 6.8 6.9 7.1 7.0 6.6         اإليرادات الضريبية

 18.9 11.0 14.0 18.2 23.4 27.7 :         اإليرادات غير الضريبيةومنها
 17.4 9.3 12.6 16.7 21.9 26.3               إيرادات النفط والغاز

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 سمالية   اإليرادات الرأ

اإليرادات العامة % من الناتج المحلي اإلجمالي 
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 المتوسط  2010 2009 2008 2007 2006  البند
 0.8 0.8 1.0 1.1 0.8 0.5   المنح

 34.0 28.7 31.9 34.7 36.7 38.0 اإلجمالي النفقات وصافي االقراض
 23.1 18.5 20.9 23.3 25.7 27.2 :     النفقات الجارية ومنها

 3.8 0.0 1.8 3.7 5.7 7.7                   الدعومات
 2.8 2.5 2.6 2.9 3.1 3.0        التحويالت الجارية           

 10.0 9.7 10.3 10.5 10.0 9.5    النفقات الرأسمالية واالستثمارية
 0.9 0.6 0.7 0.9 1.0 1.3    صافي اإلقراض 

 7.4- 10.0- 10.0- 8.4- 5.5- 3.2- ) الكلي(الفائض / العجز 
 5.1 7.8 7.2 5.6 3.5 1.1 صافي التمويل االجنبي

 2.3- 2.2- 2.7- 2.8- 2.0- 2.0- ) الصافي(الفائض / العجز 
 2.3 2.2 2.7 2.8 2.0 2.0 صافي التمويل المحلي

  

  : مصادر تمويل عجز الموازنة. د
فوائض أسعار النفط، : تستهدف الخطة تمويل عجز الموازنة من مصادر تمويل غير تضخمية تشمل

اعدات الخارجية باإلضافة إلى مصادر إضافية مثل االقتراض عبر أذون الخزانة، المنح والمس
الوفورات الناتجة عن إصالح هيكل األجور والمرتبات في إطار إصالح الخدمة المدنية، وتختلف 
األهمية النسبية لتلك المصادر المحتملة والتي تخضع لمجموعة من االعتبارات االقتصادية والمالية، 

ء الدين الداخلي، وعدم التأثير السلبي على الموارد المتاحة والمتمثلة في مراعاة عدم زيادة أعبا
  . لالستثمارات الخاصة

  
  الدين العام. هـ
االلتزام بضوابط ومعايير االقتراض الخارجي واقتصاره على القروض الميسرة والتسهيالت الموجهة  •

  .جماليمن الناتج المحلي اإل% 60ألغراض التنمية، وعدم تجاوز رصيد المديونية الخارجي 
 .رفع قدرة االقتصاد الوطني على استيعاب المساعدات الخارجية •
 .السعي إلعادة جدولة مديونية اليمن الخارجية •
 .وضع الضوابط المعززة لرفع كفاءة استخدام القروض •
ترشيد االقتراض المحلي وباألخص من أذون الخزانة، وتحويلها تدريجياً إلى سندات حكومية طويلة  •

 .التنميةاألجل ألغراض 
  .تنمية المساعدات الخارجية بما يؤدي إلى سد فجوة الموارد المحلية •

             

     القطاع النقدي3. 2
 تحقيق االستقرار االقتصادي وتهيئة المناخ المالئم لجذب  تلعب السياسة النقدية دوراً محورياً في 

 دور السياسة قلتخفيف من الفقر تعميوتهدف خطة التنمية الثالثة ل. االستثمارات المحلية واألجنبية
النقدية في اإلصالحات المالية والمصرفية وتوسيع دورها التنموي، وتفعيل دور الجهاز المصرفي في 

  . تنمية الوساطة المالية، وزيادة حجم ونوعية التمويل المتاح لألنشطة االستثمارية
 

  األهداف
ستوى العام لألسعار بحيث ال يتجاوز معدل الحفاظ على االستقرار النقدي وضمان استقرار الم .1

 .في المتوسط سنوياً% 22ونمو العرض النقدي الواسع بما ال يتجاوز % 13.8التضخم السنوي 
توفير االستقرار النسبي لسعر صرف الريال مقابل العمالت األجنبية، بحيث ال يتجاوز معدل التغير  .2

 . الزمة له من المضاربة وسوء االستغاللسنوياً، وتوفير الحماية ال% -3.16في سعر الصرف 
واردات في / شهر9تراجع االحتياطيات الرسمية بحيث تغطي االحتياجات من الواردات بحوالي  .3

 . المتوسط
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 السياسات واإلجراءات
تفعيل دور السياسة النقدية في حفز النمو االقتصادي والتوسع في استخدام أدوات السياسة النقدية               •

 .ل سياسات السوق المفتوحة، واستحداث أدوات جديدةغير المباشرة مث
تعزيز الجدارة االئتمانية لالقتصاد الوطني من خالل المحافظة على احتياطيات العمـالت األجنبيـة               •

 . الواردات، وحسن إدارة هذه االحتياطياتنلتغطية ستة أشهر على األقل م
إلسـالمية وتحـديث األطـر القانونيـة        تعزيز دور الوساطة المالية للبنوك والمصارف التجارية وا        •

زيـادة تمويالتهـا    و  تطوير وتنويع خدماتها المـصرفية     علىوالتنظيمية والمؤسسية لها، وتشجيعها     
 والحـد مـن     وكذلك توفير متطلبات بدء أنشطتها في التأجير التمويلي       للقطاعات اإلنتاجية المختلفة،    
 .ودائعها لدى البنك المركزي

 للبنوك والمصارف من خالل رفع رؤوس أموالها وتقليص المخاطر التي قـد             تقوية المراكز المالية   •
 .تتعرض لها

تحفيز البنوك على مواكبة التغيرات العالمية وتشجيع عمليات التكامل واالندماج فيما بينها والـدخول               •
 .في مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة وتوفير الحوافز الالزمة لها

عات الالزمة للمعامالت المصرفية االلكترونية مثل قانون أنظمـة الـدفع والمعـامالت             توفير التشري  •
االلكترونية، وتشجيع استخدام أدوات ووسائل الدفع اآللي وااللكتروني، وإقرار مشروع اتفاقية تسوية            

  .الشيكات وتحويل األموال بين البنوك عبر المحافظات
إعادة هيكلة بنوك القطاع العام والمخـتلط ودمجهـا فـي           استكمال معالجة مشاكل الديون المتعثرة و      •

 . تعزز الدور التنموي للجهاز المصرفيةمؤسسة مالية واحد
توسيع أنشطة التسويق والترويج المصرفي، ووضع خطة إعالمية لنشر الوعي المـصرفي تـدعم               •

 .قدرتها على جذب المدخرات
 وتـوفير متطلباتهـا     ء سوق األوراق الماليـة    استكمال المراحل الالزمة إلنشا   قيام لجنة سوق المال ب     •

 :التشريعية والمؤسسية والتنظيمية والفنية من خالل اآلتي
إصدار قانون سوق األوراق المالية واستكمال بقية القوانين واللوائح والوظائف المطلوبة لتشغيل  −

 . السوق
 .إعداد األطر التنظيمية والمؤسسية والهياكل التحتية للسوق −
ج تدريب الكادر الفني واإلداري للسوق، وتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق والتحليل إعداد برام −

 .المالية بما يتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات إنشاء السوق
مواصلة تنفيذ برنامج خصخصة المؤسسات والشركات العامة وفقاً لقانون الخصخصة، وإنزال  −

 .أسهمها لالكتتاب العام عبر السوق
    

  2010-2006مؤشرات القطاع النقدي : 5-3جدول 
 متوسط 2010 2009 2008 2007 2006  البند

 1,967 2,840 2,333 1,877 1,530 1,253 )مليون ريال(عرض النقود الواسع 
 22.0 21.7 24.3 22.7 22.1 19.4 %معدل التغير 

 35.9 35.7 36.0 36.0 36.0 36.0 %الناتج المحلي اإلجمالي/ العرض النقدي 
 9.0 9.5 8.7 8.5 9.0 9.2 أشهر تغطية االحتياطات للواردات

 13.8 11.5 13.1 14.8 15.4 14.0 %التضخم 
  
  

     القطاع الخارجي4. 2
يؤدي تحرير التجارة الخارجية واالنفتاح االقتصادي إلى فتح آفاق جديدة لتقوية تنافسية االقتصاد 

ة وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع معدل التبادل الوطني وتمكينه من النفاذ إلى األسواق الخارجي
  .الدولي ويؤدي إلى زيادة الدخل القومي
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  األهداف
 .توفير عناصر البيئة االستثمارية الجاذبة لالستثمارات المحلية والخارجية .1
 .تحسين مؤشرات بيئة األعمال بما يتفق والمعايير الدولية .2
 . لقطاع الخاصأتمتة الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط ا .3
  

  السياسات واإلجراءات
 . كمتوسط سنوي للخطة% 20.2نمو الصادرات السلعية غير النفطية بحوالي  •
 . في المتوسط لتلبية احتياجات الطلب المحلي% 15.2نمو الواردات من السلع والخدمات بحوالي  •
 . خالل فترة الخطة% 8.2نمو صافي التحويالت الجارية بمتوسط  •
 مليار دوالر   10.2قتصاد الوطني على استيعاب القروض والمساعدات الخارجية البالغة         رفع قدرة اال   •

 . خالل فترة الخطة
 .تعزيز فرص االندماج في االقتصاد اإلقليمي والدولي •
 :تقليص العجز في الحساب الجاري والرأسمالي إلى مستويات مقبولة من خالل •

 .ة الصادراتتعزيز قدرات األطر الداعمة لزيادة وتنويع قاعد -
 . إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية -
 .االستثمارية المالئمة لجذب االستثمار الخاص المحلي واألجنبي البيئة استكمال متطلبات -
  . استقطاب وتحويل مدخرات المغتربين اليمنيين إلى الداخل -

ات مناسبة لعملية االنضمام إلى منظمة وضع خطة عمل تفاوضية متكاملة وفق برنامج زمني وآلي •
  :التجارة العالمية باالعتماد على

تأمين الدعم المحلي التفاوضي سياسياً وبرلمانياً ومن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع  -
المدني، وتهيئة الظروف الداخلية لألجهزة الحكومية أثناء المفاوضات الثنائية للحصول على 

 .أفضل المكاسب
قات الجيدة مع الدول والمنظمات الدولية لتسهيل انضمام اليمن والحصول على توظيف العال -

 .مزايا تفضيلية باعتباره من الدول األقل نمواً
تهيئة القطاعات االقتصادية المختلفة لالنضمام من خالل تبني سياسات وإجراءات مصفوفة  -

 . المساعدة الفنية وخطط العمل المقترحة للقطاعات المختلفة
 .د القوانين والتعديالت التشريعية المطلوبة وفق برنامج زمني محددإعدا -

االستفادة من المزايا النسبية لالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستغالل فترة  •
  : في استكمال بعض الجوانب المتمثلة في2010السماح لليمن التي تمتد إلى 

 .ناخ االستثمار المواتي للتنافس عربياً وعالمياًوضع السياسات والمقومات التي توفر م -
إعادة ترتيب أوضاع الصناعة المحلية واستكمال بنيتها التحتية والتركيز على االرتقاء بجودة  -

 .السلع والمنتجات اليمنية
توفير التسهيالت الالزمة لزيادة الصادرات واالستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها  -

 .تجارة الحرة العربية الكبرى والتعريف بها في أوساط القطاع الخاصاتفاقيات منطقة ال
 .اعتماد المواصفات القياسية التي يتم إقرارها -

 :تحديد رؤية ووضع آليات لالنخراط في التكتالت اإلقليمية والدولية من خالل •
 والقاري تعزيز العالقات االقتصادية مع التكتالت االقتصادية المتواجدة على المحيط اإلقليمي −

 .وتشجيع التبادل التجاري مع دولها
توظيف العالقات السياسية الجيدة لليمن مع مختلف دول العالم واستثمارها اقتصادياً، وخاصة  −

 .في جذب رؤوس األموال الخارجية
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  )من الناتج المحلي اإلجمالي           (% 2010-2006ميزان المدفوعات : 6-3  جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 البند
المتوسط 
 السنوي

 6.2- 8.0- 7.8- 8.4- 4.9- 1.7-  الحساب الجاري-أ
 3.6- 7.7- 6.9- 6.6- 1.1- 4.3 الميزان التجاري

 22.4 14.1 17.6 21.1 27.0 32.2 الصادرات
 26.0 21.8 24.5 27.7 28.1 27.8 الواردات

 3.5- 1.7- 2.3- 3.2- 4.6- 5.5- ميزان الخدمات
 4.8- 2.9- 3.6- 4.4- 5.6- 7.6- خلميزان الد

 5.7 4.4 5.0 5.8 6.4 7.0 تحويالت جارية
 8.7 10.7 9.2 9.2 7.9 6.6  حساب رأس المال-ب

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صافي السهو والخطأ
 2.5 2.7 1.4 0.9 3.0 4.9 الميزان الكلي

  

   االستثمار وأداء األعمال5. 2
لى تعزيز بيئة االستثمار وتحسين مؤشرات أداء األعمال، واستكمال تسعى خطة التنمية الثالثة إ

عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وأبعادها المؤسسية والقانونية واإلدارية والسياسية 
باعتبارها مدخالً أساسياً وفاعالً لجذب االستثمارات المحلية والخارجية وتعزيز النمو االقتصادي 

 من التقارير الدولية مثل تقرير بيئة األعمال ةوتستهدف الخطة االستفاد. قروالتخفيف من الف
)DOING BUSINESS ( مؤشرات أداء األعمال بما يتفق والمعايير الدولية، نظراً لما تمثله لتحسين

تلك المؤشرات من أهمية في التأثير على قرارات االستثمار وخاصة األجنبية والتي يعول عليها في 
ويؤدي التحسن في مؤشرات بيئة األعمال ونمو االستثمارات الخارجية .  الموارد الخارجيةسد فجوة

  .إلى تسريع وتيرة التنمية ونقل التكنولوجيا الحديثة والنظم اإلدارية المتطورة
  

  2006مؤشرات بيئة أداء األعمال لعام : 7-3جدول 

متوسط منطقة الشرق األوسط   ترتيب اليمن  المؤشرات
  ريقياوشمال أف

      التكوين القانوني لألنشطة والمشاريع - 1
  10  12  عدد اإلجراءات لبدء النشاط أو المشروع 

  46  63  )يوم عمل(المدة الزمنية لبدء النشاط 
  64  240  )من دخل الفرد(% تكلفة إنجاز اإلجراءات 

  859  2703  )من دخل الفرد(% الحد األدنى من رأس المال 
      االستثمار التعامل مع تراخيص - 2

  20  13  عدد اإلجراءات للحصول على التراخيص 
  216  131  )يوم عمل(المدة الزمنية للحصول على التراخيص 

  469  274  )من دخل الفرد(% تكلفة الحصول على التراخيص 
      )يوم عمل(المدة الزمنية للحصول على التراخيص 

  15.8  17  ) من المرتب(% تكلفة التوظيف 
  38  37  التوظيفمؤشر صعوبة 

  79  17  )عدد األسابيع مدفوعة األجر(تكلفة فصل العامل 
      تسجيل ملكية المشروع- 4

  7  6  عدد اإلجراءات 
  52  21  عدد األيام 

  6.7  3.9  )من قيمة الملكية(% تكلفة التسجيل 
       الحصول على االئتمان- 5

المقترضين (نطاق تغطية السجل لمعلومات االئتمان 
  1.9  0.1  )دد السكان البالغينكنسبة من ع
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  األهداف 
تقليص إجراءات منح التراخيص للمشاريع االستثمارية والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة  .1

 . بنشاط القطاع الخاص إلى المستويات  المناظرة إقليمياً
في ) كوداأس(تبسيط اإلجراءات الضريبية وتقليص إجراءات التخليص الجمركي من خالل تعميم نظام  .2

 .جميع المنافذ الجمركية
دمج إجراءات تراخيص ممارسة األنشطة التجارية أو الخدمية أو الصناعية ومن خالل نافذة واحدة تضم  .3

 .كافة الجهات ذات العالقة
إصدار دليل إجراءات الحصول على التراخيص، وأتمتة تلك اإلجراءات وتيسير الحصول عليها عبر  .4

 .شبكة اإلنترنت
 

  ت واإلجراءاتالسياسا
 الشركات التجارية والقانون نذات العالقة باالستثمار وخاصة قانون االستثمار وقانوالقوانين مراجعة  •

التجاري، وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين 
 .ويعمل على الفصل بين الملكية واإلدارة

 العامة لالستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة لتسهيل اإلجراءات والخدمات دراسة دمج الهيئة •
للمستثمرين، وتعزيز فاعلية الهيئة في تنمية وجذب االستثمار المحلي والخارجي، وكذلك العمل على دمج 

 .   الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية
 .للقطاع الخاص صادية لتحسين خدماتها المقدمةمساعدة المؤسسات االقت •
 .وضع إجراءات عملية  للحد من عمليات التهريب والغش والتزوير التجاري •
 .التنسيق مع منظمات القطاع الخاص بشأن التوعية بأهمية الضريبة ودورها التنموي •
 .لقضائيتأهيل وتدريب ورفع كفاءة القضاة واألجهزة المساعدة، وتفعيل آليات التفتيش ا •
إعادة هيكلة مصلحتي الضرائب والجمارك في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية، وبما يرفع كفاءة  •

 .اإلدارة وتسهيل إجراءات التحصيل وتفعيل الدور االقتصادي والتنموي للضريبة
احتياج مواءمة قوانين وإجراءات تحصيل اإليرادات المختلفة مع متطلبات البيئة االستثمارية المحفزة و •

 .اليمن لالستثمارات الوطنية والخارجية
إيجاد حوافز لتشجيع االدخار المحلي وتوفير موارد مالية لإلقراض، والحصول على مصادر تمويل  •

 . خارجية من البنوك والصناديق اإلقليمية والمؤسسات الدولية وخاصة لتمويل الصادرات
  )مليار ريال              (2010-2006االئتمان المحلي : 8-3                    جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 البيـان
 132.6 110.0 74.7 39.9 7.5    القطاع العام غير المالي

 382.4 274.3 100.1 63.1 193.1   القطاع الخاص
 515.0 384.3 174.8 103.0 200.6 إجمالي االئتمان المحلي

 74.3 71.4 57.3 61.3 96.3 %االئتمان للقطاع الخاص 
 

إصدار قانون المعلومات االئتمانية، والتنسيق مع لجنة البنوك والمصارف اليمنية إلنشاء شركة للمعلومات  •
 . والمواصفات الدوليةراالئتمانية وكذلك نظام آلي لمعلومات االئتمان في البنك المركزي وفق المعايي

 .دائنينتعديل القوانين الخاصة باإلفالس وبما يضمن حماية ال •
  .إنشاء لجنة في اتحاد الغرف التجارية والصناعية خاصة بأخالقيات العمل •
  .استكمال عناصر البيئة اإلدارية المحفزة اقتصادياً واستثمارياً •
  

  )مليار ريال     (2010-2006مساهمة القطاع الخاص في التكوين الرأسمالي الثابت : 9-3   جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 السنة/ البيان
 2332 2024 1693 1339 925  التكوين الرأسمالي الثابت

 871 768 630 488 381   الحكومي
 1461 1256 1063 851 544    الخاص

 16 17 18 17 14 %اإلجمالي الناتج المحلي  إلى االستثمار الخاص
 63 62 63 64 59 %إجمالي االستثمار إلى االستثمار الخاص 
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  تحقق معدل النمو المستهدف   مخاطر عدم . 6. 2
محدودية حجم الدعم المقدم من المانحين و دول مجلس التعاون لتوفير التمويل الـالزم لتغطيـة               ) أ

، وقد يؤدي ذلك إلى تعثر نسبة كبيرة من االستثمارات          الفجوة التمويلية للمشاريع االستثمارية للخطة    
  : المطلوبة للخطة، وهذا يعني

معدالت التشغيل بما يتالءم مع نمو قوة العمل والسيطرة على معـدل            عدم القدرة على رفع      •
البطالة، فضالً عن عدم تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقـي لحـوالي               

  .سنوياً% 2.1
صعوبة إحراز تقدم ملموس في خفض نسبة الفقر إلى المستويات التي يمكن معهـا تحقيـق                 •

  .صول إلى المستويات الدنيا للتنمية في دول المنطقةأهداف التنمية األلفية والو
تزايد الضغوط على الموازنة العامة مما قد يؤدي إلى تزايد حجم العجـز المـالي وتغييـر                  •

أولويات اإلنفاق العام في الموازنة على حساب تطوير وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية             
  . لالقتصاد

قدي، وذلك بسبب االختالالت التي قد تحـدث فـي جانـب            تزايد مخاطر عدم االستقرار الن     •
السياسة المالية وتراجع الموارد الخارجية األمر الذي سيؤدي إلى تزايد حجم العرض النقدي             
وتفاقم معدالت التضخم وبالتالي زيادة الضغوط على سعر الصرف وتدهور القوة الـشرائية             

 . للعملة الوطنية
  

فاالقتصاد الوطني يعتمد بدرجة كبيرة على العوائـد النفطيـة          : لنفط في أسعار ا   تمخاطر التقلبا ) ب
من إجمـالي اإليـرادات العامـة       % 72.9من الناتج المحلي اإلجمالي و      % 28.7والتي تشكل حوالي  

، وبالتالي فإن أي تراجع في أسعار النفط أو كميات اإلنتاج           2005من قيمة الصادرات لعام     % 92.9و
  . سيؤدى إلى انعكاسات سلبية حادة على مستوى النمو المستهدف للخطةالنفطي أو االثنين معاً 

  
 فالتراخي في تنفيذ اإلصالحات الوطنية      :مخاطر التباطؤ في تنفيذ مصفوفة اإلصـالحات الوطنية      ) ج

المستهدفة في الخطة سيجعل من الصعب المحافظة على االستقرار االقتصادي وتنقية مناخ االستثمار             
لقطاع الخاص، وقد يؤدي إلى انحسار معدالت النمو وتراجع فرص التشغيل وتوفير            وإطالق طاقات ا  

  . فرص العمل في االقتصاد الوطني
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  الفصل الرابع 
  

 منظومة احلكم اجليد
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  مفهوم الحكم الجيد: 1-4 إطار
يعرف الحكم الجيد بأنه مجموعة الطرق واألسـاليب        
والنظم التي تستخدمها الدولـة فـي إدارة المـوارد          

وتـشمل تلـك الطـرق      . االقتصادية واالجتماعيـة  
  : واألساليب

الكيفية التي يتم فيها اختيار الحكومـة ومراقبـة          .1
  . أدائها وتغييرها

قدرة الحكومة على وضع السياسات السليمة ومن        .2
 . ثم تنفيذها بكفاءة وشفافية

مدى احترام المـواطن والحكومـة للمؤسـسات         .3
واآلليات التـي تـنظم العالقـات االقتـصادية         
 . واالجتماعية والقضائية واألمنية والسياسية بينهما

  

  مقدمة 
يعـد اليمن من الدول الرائدة في المنطقة في مجال اإلصالحات الديمقراطية بالرغم من الصعاب 

نيه للعملية والتحديات التنموية الكبيرة التي مر ويمر بها منذ تب
ومن أبرز هذه . 1990الديمقراطية عقب ترسيخ الوحدة عام 

الخطوات الرائدة، القيام بأول انتخابات رئاسية حرة في 
المنطقة، وتعزيز حرية التعبير، وخلق جو سياسي وحزبي 
منفتح، وبرلمان تشريعي منتخب، واهتمام متزايد بمختلف 

  . قضايا وحقوق المرأة
  

وات بتبني دستور يقر الحريات المدنية وقد توجت هذه الخط
والحقوق السياسية والحقوق المتساوية لكل المواطنين بما في ذلك 
المرأة، ويضمن بيئة مواتية لحرية الصحافة والتعبير، ويؤسس 

  .مبدأ الفصل بين السلطات، ويعزز عملية المساءلة العامة
  

يكلية مزمنة، مثل النمو السكاني المتسارع وجاءت هذه الخطوات في خضم تحديات واختالالت تنموية ه
والعشوائي، والقوى العاملة غير المؤهلة، وتفشي ظاهرة البطالة الجزئية، واألمية المستفحلة، والخدمات 
والبنية التحتية المتدنية، وندرة المياه، عالوة على القضايا المرتبطة ببناء المؤسسات الديمقراطية والفساد 

تلك المرتبطة باألداء االقتصادي العاجز عن رفع المستوى المعيشي إلى مصاف المالي واإلداري، و
وقد عزز من هذه التحديات مناخ ما زال غير مشجع لالستثمارات المحلية . الدول المتوسطة الدخل

  .والخارجية، وانتهاكات لحقوق الملكية ولملكية األراضي على وجه التحديد
  

.  بتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي واإلداري والمالي1995من منذ عام ولمواجهة هذه التحديات، بدأ الي
-2001(وتم توجيه أهداف وسياسات وإجراءات الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  . إلى التنمية نحو التخفيف من الفقر) 2005-2003(وإستراتيجية التخفيف من الفقر ) 2005
  

فقد . األداء الكلي والقطاعي أن الجهود اإلصالحية التي بذلت لم تكن كافية أو شاملةوقد أظهر تقييم 
أبرز التقييم العام لمنظومة الحكم الجيد قصوراً واضحاً في جوانبها المختلفة ابتداء بفاعلية إجراءات 

ل العامة مكافحة الفساد المالي واإلداري، وضعف أداء السلطة القضائية بما في ذلك محاكم األموا
والمحاكم التجارية، ومحدودية المساءلة والشفافية، فضالً عن االختالل في الجهاز اإلداري للدولة 

  . وتدني مستوى الخدمات الحكومية وعدم كفايتها
  

واتساقاً مع التوجهات السياسية العليا الداعمة إلصالح نظم وأجهزة القضاء والرقابة والمحاسبة 
، والمرتكزة على مكافحة الفساد من كافة أوجهه وأبعاده، تولي خطة التنمية واألمن واإلدارة العامة

 مسألة تفعيل منظومة الحكم الجيد 2010-2006االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 
وتأتي هذه . واإلدارة الرشيدة أولوية مطلقة في كافة معالجاتها وغاياتها وأهدافها وسياساتها وبرامجها

ألولوية إيماناً بأن االستقرار والتخفيف من الفقر يتطلبان إيجاد المناخ السليم لالستثمار والذي اليمكن ا
توفيره إال من خالل تطبيق منظومة متكاملة من اإلدارة الرشيدة تدعم الخطوات الرائدة والمعززة 

ديات وتعزيز النمو لالستقرار السياسي واالقتصادي التي بدأها اليمن، وتعمل على معالجة التح
كما تأتي هذه األولوية كشرط مسبق . االقتصادي وتنويعه وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر

وضروري لتأهيل اليمن لالندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كشريك فاعل ومساهم في 
وبيئة تشريعية توجهات المجلس للقضاء على منابت الفساد وتجفيف منابعه، وخلق بيئة استثمارية 

  .وتنافسية الستقبال االستثمارات الجديدة واستقطاب رؤوس األموال وتدويرها فيما بين دول المجلس
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وبالتالي، تركز خطة التنمية الثالثة على كافة الجوانب المتعلقة بتعزيز شروط الحكم الجيد والمتمثلة في 
ي في كافة مستوياته، وتحسين مستوى الشفافية تعزيز كفاءة الجهاز اإلداري للدولة وتطوير العمل المؤسس

والمساءلة، ورفع كفاءة وفاعلية أداء أجهزة السلطة القضائية، وتطوير آلية وإجراءات مكافحة الفساد، 
 .  سيادة القانون إلى جانب توسيع المشاركة السياسية ودعم الحقوق والحرياتخوترسي

  

   تطوير القضاء ودعم استقالليته -1
  

اء أحد الضمانات األساسية لحماية الحقوق والحريات العامـة والخاصـة، وصـمام أمـان                يعد القض 
وينص الدستور ويؤكد أن القضاء مـستقل ماليـاً وإداريـاً           . للمجتمع واألفراد والدولة على حد سواء     

عتبـر  يو. وتمثل استقاللية القضاء أهم الضمانات األساسية لحسن إدارته ومكافحة الفـساد          . وقضائياً
 المجتمع،  ةيا، وحم  لدى القضاة  االطمئنانوطوير القضاء ركناً أساسياً في توجهات الدولة لزرع الثقة          ت

  . األمن واالستقرارسيادة القانون وخ يرست الحقوق والحريات، وةنياوص
  

وقد شهدت السلطة  القضائية العديد من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتـشريعية، مثـل إعـادة                
 القضاء األعلى وأمانته العامة ومكتبه الفني وتحديد اختصاصه ورفده بالكوادر المؤهلة،            تشكيل مجلس 

 وأمانتها العامة ومكتبها الفني وإصدار الئحته التنظيمية وهيئـة           العليا وإعادة تشكيل كل من المحكمة    
ـ            ضائي األول  التفتيش القضائي وتحديد صالحيتها وفقاً لقانون السلطة القضائية وتوصيات المؤتمر الق

  . ورفدها بالكوادر المؤهلة وذوي الخبرة في المجال الرقابي والتفتيش القضائي
  

رفدت السلطة القضائية الشعب والمحاكم التجارية بكـوادر مؤهلـة مـن ذوي الخبـرة والنزاهـة                 
ة وبالمستشارين والخبراء، وإدخال التقنيات الحديثة كالربط الشبكي وأنظمة األرشيف، واستحداث إدار          

عامة خاصة بالمحاكم التجارية، ووضع برنامج لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية التجاريـة محليـاً              
، 1991لـسنة   ) 32(كما صدر قانون الرسوم القضائية، وتم تعديل القانون التجاري رقـم            . وخارجياً

راسات العليا  واستكمال قانون المعهد العالي للقضاء وتحديد نظام القبول فيه ووضع برنامج زمني للد            
كما تم إعداد مشروع قرار جمهوري بإنشاء الشرطة القـضائية وتحديـد            . وإعادة النظر في مناهجه   

اختصاصها وكافة اللوائح المنظمة ألعمالها وأعمال أجهزة الضبط، فضالً عن إنجـاز إسـتراتيجية              
  .تطوير وتحديث القضاء

  

ل بقطاعاتها المختلفة، وإعـادة هيكلـة النيابـة         من جهة ثانية، تم إنجاز الالئحة المنظمة لوزارة العد        
العامة، وإصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية األخرى مثل الالئحة المنظمة لمجلس القضاء األعلى،             
والئحة مصلحة السجل العقاري، والئحة إنشاء هيئة الطب الشرعي، والئحة إنشاء مركـز التوثيـق               

امج النظام اآللي بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة لمختلـف          وقامت وزارة العدل بتنفيذ برن    . القضائي
أجهزة القضاء وتنفيذ الربط الشبكي لجميع محاكم االستئناف والنيابة العامة والمعهد العالي للقـضاء              

  . وربطها بالشبكة المركزية وبمركز المعلومات القضائي في الوزارة
  

ارتفع معدل البت    تقاضي والبت في القضايا، إذ    وتظهر مؤشرات األداء تحسناً في تبسيط إجراءات ال       
  .2005عام % 70 إلى 2000عام % 59في القضايا المنظورة أمام المحاكم االبتدائية من 

 

  2005-2000القضايا المنظورة في المحاكم االبتدائية واإلنجاز : 1-4جدول 

  إجمالي  2005  2004  2003  2002  2001  2000  المؤشر

  520,371  69,503  84,408  93,072  82,790  91,610  98,988  القضايا الواردة 

  325,478  48,819  49,739  57,585  51,947  59,400  57,988  القضايا المنظورة

  342,739  48,684  49,739  57,483  51940  58,905  75,988  القضايا المحكوم فيها

  63  70  59  62  63  65  59  %اإلنجاز 

  194,893  20,684  34,669  35,487  30,843  32,210  41,000  القضايا المرحلة 
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  2005-2000 تطور أعداد المحاكم 2-4جدول 
  2005  2000  السنة/المؤشر

  20  17  المحاكم االستئنافية
  225  215  المحاكم االبتدائية
  5  5  محاكم أموال عامة

  5  5  محاكم تجارية
  9  2  محاكم أحداث
  3  0  محاكم ضرائب
  7  4  محاكم مرور

  1  1  محاكم متخصصة جزائية
  275  249  جمالياإل

وتدل اإلحصائيات على أن أكثر من ثلث القضايا المنظورة أمام المحاكم هي في األسـاس نزاعـات                 
لذا يعد تأمين حق ملكيـة األرض أمـراً         . على األراضي، التي تتخذ في بعض األحيان طابع العنف        

أساسياً في محاربة الفـساد، وتقليـل       
 القـانون،   النزاعات، وتعزيز سـيادة   

  . وتوفير بيئة مناسبة لالستثمار
وقد ارتفع إجمالي المحاكم في مختلف      

 وتم تنفيذ   275 إلى   249المناطق من   
 مجمعاً قضائياً فـي عـدد مـن         11

المحافظات وإنشاء وتجهيز العديد من     
مقرات النيابة في المدن مع تطـوير       

وتم تنفيـذ العديـد مـن       . العمل فيها 
ارج منهـا   الدورات في الداخل والخ   

 من القضاة وأعـضاء     1,450تدريب  
النيابة العامة وتنظيم دورة خارجيـة      

متخصصة لقضاة المحاكم التجارية والمحامين، وعقد العديد من الدورات في مجال القانون التجـاري              
 قاضياً للدراسـات العليـا      15والتحكيم، بما في ذلك االتفاقيات والقوانين التجارية، فضالً عن ابتعاث           

  .  قاضياً في زيارات استطالعية خارجية895شاركة وم
  

  التحديــات
ما زال قانون السلطة القضائية غير منسجم مع التعديالت الدستورية التي نصت علـى اسـتقالليته،                

كما يعاني  . وظلت عدد من المواد في القانون تعطي صالحيات للسلطة التنفيذية في الشئون القضائية            
افة المناطق بالمحاكم والنيابات، وافتقار معظمها لمقومات الفعالية والكفاءة،         القضاء من عدم تغطية ك    

وتدني كفاءة القضاة ومعاونيهم، وتراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم، فضالً عن طول أمد التقاضي              
  .وغياب أنظمة المعلومات وعدم التنسيق بين المؤسسات ذات العالقة

  

 الغايات واألهداف والسياسات
إقامة العدل بين المواطنين وبسط سيادة القـانون مـن          تتطلع إستراتيجية تحديث وتطوير القضاء إلى       

خالل إجراء تغييرات في هيكل السلطة القضائية لتتواءم مـع الدسـتور، ورفـع قـدرات القـضاة                  
التخـصص   وتحصينهم، وتحسين إدارة المحاكم عالوة على تحديث أجهزة السلطة القضائية وتطوير          

ظيفي للمحاكم بما يعزز مقومات الدولة العصرية ويواكب المـستجدات الـسياسية واالقتـصادية              الو
 . واالجتماعية

  

  األهداف
  .من خطة تطوير وتحديث التشريعات القانونية والتنظيمية% 70إنجاز  .1
على % 65و% 80رفع نسبة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم االبتدائية واالستئنافية إلى             .2

 .لتوالي من القضايا المنظورةا
علـى  % 80سنوياً في تنفيذ األحكام النهائية وبحيث تصل نسبتها إلى          % 10تحقيق متوسط نمو     .3

 .األقل من األحكام الصادرة
% 15سنوياً من القضاة والنيابة العامة وبنسبة       % 10زيادة خريجي المعهد العالي للقضاء بنسبة        .4

 . من الكوادر المساعدة
من المحاكم التجارية ومحاكم نيابات األموال العامـة والمحـاكم   % 30 القضائي في مكننة العمل  .5

 . االستئنافية والشعب االستئنافية النوعية
بنهايـة عـام    % 90تفعيل هيئة التفتيش القضائي لتقليص االختالالت في عموم المحاكم بحوالي            .6

2010. 
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  السياسات واإلجراءات
لشئون القضاة في إطـار     إنشاء مجلس   و ،لسلطة القضائية لمؤسسي ل البناء ا إعادة هيكلة   استكمال   •

ب والنقـل   ادتنوالتعيين والترقية واال  والمحاكم  يتولى إدارة شئون القضاة     المجلس األعلى للقضاء    
 . والتقاعدوالتأديب

واسـتكمال  تعديل قانون السلطة القضائية      •
 التشريعات المنظمة للقضاء والنيابة العامة    

سـتقاللها قـضائياً وماليـاً      لترسيخ مبدأ ا  
   .وإدارياً

برامج وخطط اإلصالح القـضائي     تعزيز   •
 إنشاء محاكم إدارية متخصـصة    المختلفة و 

وتطوير أجهزة الضبط القضائي بما يخدم      
 .العدالة ويحقق األمن واالستقرار

طوير دور التفتيش القضائي مـن خـالل        ت •
فـي هيئـة    دمج هيئات التفتيش القضائي     

 بمجلس شئون القضاة بمـا      وإلحاقهاواحدة  
ة والقيـام بمـسئولياتهم     يكفل نزاهة القضا  

 . بكفاءة والحد من الظواهر السلبية
ضبط إجراءات التقاضي وتبسيطها لتعكس سهولة ومرونة المعامالت مع مراعاة التنفيذ الـدقيق              •

 . لألحكام من قبل السلطات المختصة ومنع أي خرق أو تجاوز
  .بالخبرات الالزمةها المنازعات التجارية واالستثمارية ورفدفي حل ية تفعيل دور المحاكم التجار •
مواصلة بنـاء   والنيابة العامة من خالل     استكمال البنية التحتية ألجهزة وهيئات السلطة القضائية         •

 .إلى مستوى أدنى وحدة إداريةالمجمعات القضائية والمحاكم والنيابات 
ل تخصيص العدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابـة         حصر وتصفية القضايا المتراكمة من خال      •

 .للبت فيهاالعامة 
ضبط العالقة وتقنينها بين جهاز التحقيقات والنيابة العامة من ناحية والقضاء من ناحية أخـرى،                •

الجهاز المركـزي   وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العالقة بالشأن القضائي، وخاصة           
 .ساعدة السلطة القضائية في مكافحة الفسادللرقابة والمحاسبة لم

 وتوخي الدقة في االختيار على أسـاس الكفـاءة          إعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية      •
واالستقامة، ومحاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة الـذين يخلّـون بواجبـاتهم أو يـستجيبون               

 .للتدخالت في شئون القضاء
 . يؤهل المحامي للقيام بواجباته في الدفاع عن الحقوق وتطبيق القانونتطوير مهنة المحاماة بما  •
 . تطوير المعهد العالي للقضاء، واالهتمام بمناهج المؤسسات التعليمية المناط بها تخريج قضاة •
 .ووضع مؤشرات تقييم األداء والكفاءة وإدارياًإعداد برامج تدريب القضاة وتأهيلهم فنياً  •
 . لمرأة في القيادات العليا والوسطى في مؤسسات وأجهزة القضاء والعدلزيادة مشاركة عمل ا •
 . توسيع وتعزيز دور المحاكم والنيابات العامة في القضايا ذات العالقة بالمرأة واألسرة واألحداث •
  
  
  

  

تعزيـز   أجـل      القضاء التجاري من  تطوير   2-4إطار
  االستثمار والتنمية

 تجـاوز تهدف إستراتيجية تحديث وتطوير القـضاء       تس
خدمـة التنميـة     بغـرض    معوقات القضاء التجـاري   

 :تيواالستثمار من خالل التركيز على اآل
تعديل القوانين المرتبطة بالتجارة والضرائب والمال       •

 .العام
لنظر فـي قـضايا     المختصين با قضاة  التنمية قدرات    •

لـى جانـب    إاالستثمار  والتأمين  والمالحة  ونوك  الب
 .في القضاء التجاريخارجية  بخبرات االستعانة

 إدخال نظام متابعة قضايا ومعامالت المواطنين فـي        •
تحويل المحاكم التجارية   إلكترونياً و  التجارية   المحاكم

 .إلى محاكم رقمية
تعزيز العالقة مع المؤسسات االقتصادية مثل البنوك        •

   .ستثماروهيئة اال
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  ألمن واالستقرار تعزيز ا-2
  

قيق األمن واالسـتقرار فـي      يعتمد نجاح جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية بدرجة كبيرة على تح         
وقد اتسمت السنوات األخيرة بسلسلة من      . باعتباره متطلباً أساسياً للبيئة المواتية لالستثمار     عموم البالد   

التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في المجال األمني، أهمها استكمال اإلجراءات الدستورية           
لحة النارية والـذخائر والمفرقعـات، وقـانون الجـوازات          والقانونية لتعديل قانون تنظيم حيازة األس     

والجنسية، وقانون السجون، وقانون أكاديمية الشرطة، وقانون هيئة الشرطة وأخيراً إصـدار قـانون              
  . صندوق الدفاع المدني والئحته التنفيذية

  

احل، كذلك، تم استكمال إنشاء العديد من األجهزة واإلدارات المتخصصة مثل مصلحة خفـر الـسو              
واإلدارة العامة لمكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة، واإلدارة العامة لمكافحة المخـدرات، واإلدارة            
العامة لألدلة الجنائية، واإلدارة العامة لشئون المرأة واألحداث، واإلدارة العامة للخـدمات الطبيـة،              

 .اإلدارات العامةوتم إعداد اللوائح التنظيمية للعديد من المصالح و. وإدارة الكوارث
 

وتعزيز إنشاء  واستكملت وزارة الداخلية تنفيذ المراحل األربع من خطة االنتشار األمني التي تضمنت             
  بين خطوط طرق الربط   نقطة مراقبة على     176 منطقة أمنية و   18 مديرية من مديريات األمن و     220

ملت الوزارة على تقويـة     وع.  مراكز مراقبة على ساحل البحر األحمر وخليج عدن        4و ،المحافظات
التنسيق مع أجهزة النيابة والقضاء واالهتمام ببرامج التأهيل والتدريب النوعي والتخصصي، باإلضافة 

فاقيات تعـاون أمنـي     اتكذلك، تم التوقيع على     .  ضابط وفرد في الشرطة النسائية     806إلى استيعاب   
  . لمكافحة اإلرهاب مع خمس دول عربية وأجنبية

  

المؤشرات تحسناً مطرداً في األداء األمني، تمثل في زيادة مراكز الخدمة األمنية، وأقسام وقد أظهرت   
لمنتسبي أجهزة األمن، وكذلك تطوير األنظمة اآللية        والدورات التأهيلية    الشرطة، ومجموع الدراسات  

 573لنحو  لمصلحة األحوال المدنية والسجل المدني في الواقعات الحيوية، وإصدار البطاقة الشخصية            
، والربط اآللي لمـصلحة الهجـرة       2000 ألف بطاقة عام     436 مقارنة بنحو    2005ألف مواطن عام    

 إلى جانب استكمال إدخال شبكة الكمبيوتر إلى اإلدارة العامة          ،والجوازات والجنسية بالفروع والمنافذ   
 فـي الجـرائم      زيادة ملحوظة  - وعلى نقيض السنوات السابقة      - 2005وعموماً شهد عام    . للمرور

المضبوطة وفي القضايا المرفوعة للنيابات العامة والمحاكم االبتدائية، حيث بلغـت نـسبة الـضبط               
 %.94.3للجرائم المبلغ عنها 

   

  2005- 2000 تطور مؤشرات األداء األمنية 3-4جدول 
 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشـرات

 597 570 554 509 467 457 المراكز والمرافق األمنية 

 34,121 22,960 24,406 24,866 25,810 24,066  إجمالي الجرائم المسجلة 

 39,024 30,575 25,865 26,283 24,054 12,599  المتهمون المسجلون في الجرائم 

100,563 85,842 84,365 76,211 81,012 80,450  القضايا المحالة للمحاكم اإلبتدائية

 9,498 8,892 6,597 6,135 م. غ م.غ  وعيةالقضايا المحالة للمحاكم الن

الدراسـات والـدورات التأهيلية لمنتسبي 

  أجهزة األمن 
81  143  485  855  566  1,610  
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  التحديــات
يعاني قطاع األمن من عدم التفاعل الكافي مع بالغات وشكاوي المواطنين وتأخير اإلجراءات، وكذلك 

كما يعاني القطاع من قصور آلية التعاون والتنسيق        . لةمن بعض التجاوزات والممارسات غير المسئو     
ويعيق الحد من االختالالت األمنية، ظاهرة حمل السالح، وتأخر إقرار قانون           . مع األجهزة القضائية  

تنظيم حمل وحيازة األسلحة النارية والمفرقعـات، إلـى جانـب تـداخل وتـشابك االختـصاصات                 
كما يعاني قطاع األمن من شحة اإلمكانـات        .  األمنية المتعددة  والمسئوليات األمنية فيما بين األجهزة    

والتجهيزات الفنية العصرية على المستوى المركزي وعلى مستوي المحافظات والمـديريات، ومـن             
ومن جهة ثانية تعاني األحوال المدنية من ضـعف         . محدودية الخبرة والتخصص في شتى المجاالت     

نتيجة عدم اإلبالغ مـن قبـل       ) الطالق-الزواج–الوفيات  -مواليدال(الرصد للواقعات الحيوية األربع     
 . المواطنين وعدم تعاون األجهزة الحكومية والهيئات االجتماعية مع مصلحة األحوال المدنية وفروعها

  

 الغايات واألهداف والسياسات   
 لـضمان أمـن     عناية خاصة بدور األجهزة األمنية وتطويرهـا        إلى إعطاء  خطة التنمية الثالثة  تتطلع  

وحقوق  وأفراده، وتوفير السكينة العامة في عموم البالد، فضالً عن احترام الحريات             وحماية المجتمع 
  . المواطن والممتلكات الخاصة والعامة

  

  األهداف
  .  سنوياً% 5تخفيض معدل الجريمة بكافة أنواعها بنسبة  .1
 .من خطة االنتشار األمني% 95ز سنوياً خالل الفترة وإنجا% 10زيادة االنتشار األمني بمعدل  .2
 .  اتفاقيات أمنية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون األمني إقليمياً ودوليا10ًتوقيع  .3
 . امرأة في كافة القطاعات األمنية2,067توظيف  .4
  

  السياسات واإلجراءات 
 . تعميم خدمات األمن في عموم البالد وتقوية األجهزة األمنية كماً ونوعاً •
تحديث البنية المؤسسية والتنظيمية لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وتحسين قدرات التخطيط            •

 . والبرمجة وتقييم األداء
 . واإلرهاب العنف والتطرف مخاطر احترام الحريات والحقوق ومواجهة •
ـ              • اً، تحسين أداء الخدمات األمنية لتواكب التطورات االقتـصادية واالجتماعيـة محليـاً وعالمي

 .واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في مجال األمن ودعم التخصص في أعمالها
 . المجتمع المدنيمنظمات واألجهزة األمنية التعاون بين تعزيز  •
تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية األمنية بما يلبي توجهات البناء النـوعي، ورفـع كفـاءة                •

 . لدى القوى األمنيةني والقانونيالوعي الثقافي واألمالعاملين فيها وتنمية 
تنظيم األحوال الشخصية والسجل المدني وإدخال التقنيات الحديثة في إصدار البطاقة الشخـصية              •

 .تطوير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسيةنجاز الرقم الوطني، واوالعائلية و
 .بناء قوة الدفاع المدني وتجهيزها •
 وتفعيل دورها فـي تنفيـذ األحكـام    هاتنظيم النسائية ووبخاصةتوسيع انتشار الشرطة القضائية   •

 .والضبط القضائي
 .وبخاصة في مكافحة التهريب والتسلل غير المشروعدعم مصلحة خفر السواحل  •
  .سفارات والهيئات الدوليةواالقتصادية والالحكومية منشآت وحراسة الالشرطة السياحية دعم  •
  .يم حركة المرور وتأمين تنقل وسالمة األشخاصفي تنظ دور اإلدارة العامة للمرورتفعيل  •
 . مراكز إصالحية وتأهيليةجعلها وبخاصة النسائية وتحسين أوضاع السجون  •
 .األمني إقليمياً ودولياً في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرفالتنسيق تعزيز  •



 58

   

   تطوير البنية التشريعية والقانونية -3
  

 مجموعة جيدة من    2005-01إال أنها أنجزت خالل الفترة      نونية،  رغم حداثة إنشاء وزارة الشئون القا     
 لمجلـس   اً قـرار  971اً و  جمهوري اً قرار 427قانوناً و  47 إصدارلت  ستكما األعمال التشريعية حيث  

   .الوزراء
  

  التحديــات
تتمثل الصعوبات التي تواجه الوزارة في عدم استكمال هياكلها المؤسسية ونقـص الكـادر المؤهـل                

  .قار إلى أنظمة المعلومات والتوثيق الحديثةواالفت
  

 الغايات واألهداف والسياسات  
يتطلب تعزيز دور أجهزة الدولة وتحديد الحقوق والواجبات للمـواطنين تطـوير العمـل القـانوني                

 والدولية،  ةوالمنظومة القانونية والتشريعية في إطار الدستور وبما يواكب التطورات المحلية واإلقليمي          
  .الشعبيواالرتقاء بالوعي القانوني على المستويين الرسمي ك وكذل

  

  األهداف
 إلى  1962من القوانين واالتفاقيات اإلقليمية والدولية التي وقع عليها اليمن من عام            % 90حصر   .1

  .  حتى اآلن وأرشفتها1990من القوانين واالتفاقيات للفترة من % 100، وبنسبة 1989
 . ريعات مع االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي وقعها اليمنمواءمة كل القوانين والتش .2
 

 السياسات واإلجراءات
  .معلوماتالشبكة واستكمال بنيتها التحتية للوزارة والبناء المؤسسي والهيكلي التنظيمي تطوير  •
أو استكمال إصـدارها    على  القوانين والتشريعات بما في ذلك االتفاقيات الصادرة والعمل         حصر   •

ومواءمتها مع البرامج العامة للحكومة في مجـال اإلصـالحات الماليـة واالقتـصادية              لها  تعدي
 . القانونيةهاوتفعيل نصوصوااللتزامات الدولية واإلدارية 

المعـامالت  مكننـة    والتوسع في    لتشريعاتاموحدة عند إعداد    ة  وضع الضوابط واألسس لصياغ    •
 .القانونية بالوزارةواإلجراءات 

لتوسـع فـي    المختلفة وا حمالت توعية بالتشريعات عن طريق الوسائل اإلعالمية        تنفيذ برامج و   •
  . كافيةها بأعدادتوفيروطباعة الجريدة الرسمية 

 البيانـات    وجمـع  ورفده بالمراجع والدراسات والكتب القانونية     لمعلومات القانونية اإنشاء مركز    •
 . الالزمة

ن المكلفين بالترافع عن الدولة أمـام المحـاكم         ينيتفعيل لجان الرقابة والتفتيش على أعمال القانو       •
 .وطلب التقارير الدورية وحصر تلك المنازعات واألحكام الصادرة بشأنها

 برمجـة الكمبيـوتر     ومجـال التـشريعات والقـوانين        في   لتأهيل العاملين عقد دورات تدريبية     •
   .والترجمة
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   مرتكزات اإلستراتيجية الوطنية لألجور والمرتبات3-4إطار 
  .جذب الكفاءات الجيدة للعمل في الجهاز اإلداري للدولة •
 .حفز الموظفين على األداء المتميز •
 .ضمان ممارسة الحق والمساواة والشفافية في اإلجراءات •
 . معالجة عدم التوازن بين المناطق الحضرية والريفية •
لجة االختالالت الحالية في األجـور والمرتبـات وتحقيـق          معا •

 . التناسب بين الحد األدنى لألجور وخط الفقر

  

   تحديث الخدمة المدنية والجهاز اإلداري للدولة-4
  

عنى إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية بمعالجة االختالالت الهيكلية في الجهاز اإلداري للدولة فـي              تُ
وقد تضمنت اإلستراتيجية خالل الفترة الماضية تنفيذ العديـد مـن           . ضوء برنامج اإلصالح اإلداري   

 الجهـاز   السياسات واإلجراءات التي أبرزها ضبط التوظيف الجديد حيث إزداد عدد العـاملين فـي             
 471,461 إلـى    2000 موظف فـي عـام       436,351اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من       

وتم إنجاز دليل الخدمات الحكومية، ومـشروع       %. 1.5 بمتوسط زيادة سنوية     2005موظفاً في عام    
التقاعـد   حالة ازدواج وظيفي وإلغاء األسماء الوهمية واإلحالة إلى          4,520البصمة الوظيفية، وإنزال    

  . لمن بلغ أحد األجلين
  

وتم إقرار وتفعيل اإلسـتراتيجية الوطنيـة       
وتطبيـق  . 2005لألجور والمرتبات عـام     

الكادر الموحد لألجور والرواتـب، وتمثـل       
اإلستراتيجية بمراحلها األربـع تـصحيحاً      
  . شامالً لكافة االختالالت في النظام اإلداري

  

  التحديــات
 بطء في إعادة هيكلة الوحدات اإلدارية، ومن محدوديـة القـدرات الفنيـة              ما زال القطاع يعاني من    

والتخصصية في الخدمة المدنية، وضعف نظام معلومات وبيانات موظفي الدولة وغياب التنسيق بشأن 
 .إحالة المتقاعدين

  

  الغايات واألهداف والسياسات
دارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية     تستهدف إستراتيجية تحديث الخدمة المدنية إنشاء نظام حديث لإل        

ويتم ذلك من خالل إعادة الهيكلـة وتطـوير القـدرة           . بدرجة عالية من الجودة وبأقل تكلفة اقتصادية      
المؤسسية والتشريعية والمالية، وبناء األنظمة األساسية، وتوفير أنظمة معلومات متكاملة، وتحـديث            

 العاملة، مع ضمان تكافؤ الفـرص بـين الجنـسين فـي              توزيع القوى  ةإدارة الموارد البشرية وإعاد   
  . التوظيف والترقي والتدريب

  

  األهداف
 .سنوياً% 1.5 موظف خالل الفترة بمتوسط نمو 64,150توظيف  .1
 . ممن بلغ أحد األجلين إلى التقاعد28,197إحالة  .2
 ألـف   60 ألف من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية والتخلص من            15إحالة   .3

 .حالة ازدواج وظيفي
 . وحدة من وحدات الجهاز اإلداري للدولة20إعادة هيكلة  .4
  

  تطور القوى الوظيفية في الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط5-4جدول 
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  البيان

  503,453  496,564  489,408  481,121  471,461  465,387  الموظفون الثابتون

  12,150  12,500  12,800  13,000  13,400  13,272  التوظيف الجديد

  8,489  5,611  5,644  4,713  3,740  7,198  المتقاعدون

  507,114  503,453  496,564  489,408  481,121  471,461  اإلجمالي
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  السياسات واإلجراءات
دارية، وتفعيل الدور   إعادة هيكلة وزارة الخدمة المدنية ورفع كفاءة كادرها الوظيفي والقيادات اإل           •

 .الرقابي للوزارة لمواكبة المتغيرات
مواصلة إعادة هيكلة وحدات الجهاز اإلداري للدولة وإعداد نظام التوصيف والتصنيف الوظيفي،             •

وتحديد دور ومهام الدولة وخصخصة عدد من القطاعات، وإزالة التكرار والتداخل فـي مهـام               
 .وأنشطة الوحدات اإلدارية

شريعات والقوانين لمواكبة التحديث والتطوير اإلداري والالمركزية والشفافية وتبسيط         مراجعة الت  •
 .اإلجراءات وتوسيع مشاركة المرأة

نشر الوعي بقوانين الخدمة المدنية وإعالن اللوائح واألنظمة وإبرازها في دواويـن الـوزارات               •
 .والمؤسسات

 باستمرار، وتعميم نظام البطاقة الوظيفية      توحيد قاعدة بيانات ومعلومات موظفي الدولة وتحديثها       •
 .المعتمدة على البصمة والصورة

تبني نظام المعلومات وشبكة االتصاالت الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية في إطـار التوجـه           •
  .نحو الحكومة اإللكترونية

 األداء  رفع كفاءة الخدمات الحكومية والتأكيد على أخالقيات الوظيفة العامـة وتطبيـق معـايير              •
 .واالستحقاق

تطوير اإلجراءات التي تكفل الكفاءة والشفافية وتأسيس رقابة فاعلة تـشرف علـى مـستويات                •
 .التوظيف وإعادة توزيعها

 .اعتماد أسس ومعايير موضوعية في شغل الوظائف وتحديد أجورها •
استخدامها، وحـصر  تفعيل نظام التقاعد وفقاً للقانون وإعادة توزيع القوى العاملة بما يحقق كفاءة       •

التوظيف الجديد على االحتياجات األساسية في قطاعي التربية والصحة، مع إعطاء أولوية خاصة         
 .للمرأة وذوي االحتياجات الخاصة

تفعيل دور صندوق الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة في ضـوء نتـائج إصـالح                 •
 .الجهاز اإلداري للدولة وتطويره

التدريب والتأهيل، وتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم اإلدارية في تقديم البرامج زيادة مخصصات  •
 .التدريبية للجهاز اإلداري للدولة
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  الرقابة والمحاسبة رفع كفاءة -5
  

يتبع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئاسة الجمهورية ويتمتع باالستقاللية ويعمل وفقـاً للمعـايير              
  اإلداري الجهازويخضع لرقابة الجهاز جميع وحدات      . التي تنظم وتحكم األداء الرقابي    والقواعد المهنية   

وتشمل اختصاصاته الرقابة السابقة والمصاحبة إلى جانب الرقابـة         .  ووحدات القطاع االقتصادي   للدولة
  . الالحقة لجميع المجاالت واألنشطة والعمليات التي تتعلق بالمال العام

  

ات التي شهدها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خالل السنوات الماضـية فـي             وتتمثل أبرز التطور  
بالتوجيهات واإلرشادات المتعلقـة بأسـاليب العمـل        ها  مد و الجهاز وفروعه ديوان  التنسيق بين   تعزيز  

فـي  إرشادات وإجراءات المراجعة لحسابات الوحدات اإلداريـة        كما أعد الجهاز    . وإجراءات المراجعة 
 مـن   581 الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً حيث تـم تـدريب           تدريبوأولى الجهاز تأهيل و   . اتالمديري

 في مجال النظـام     327وفي مجال الرقابة الداخلية والتفتيش      ته  الجهات المشمولة برقاب  الجهاز و موظفي  
 حـال أولة،  وفي إطار ممارسة مهام الرقابة على أداء الجهاز اإلداري للد         . المالي والمحاسبي الحكومي  

 317متابعة  فيما يجري   ،   الماضية خالل األعوام األربعة  األموال العامة    قضية إلى نيابات     319 الجهاز
  . المختلفةمن قبل الجهاتتبلغها الجهاز قضية 

  

  التحديـــات
أدى انخفاض مستوى التنسيق بين األجهزة المسئولة عن رفع قضايا الفساد في األموال العامة والمتمثلة               

ومحكمـة األمـوال    ) كذراع فني (تب محامي األموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة         بمك
وتفتقر جهود هذه الجهـات     . العامة، إلى تطويل اإلجراءات مما يعرض القضايا المرفوعة لخطر الفساد         

 المـدققين   إلى آلية واضحة في تبادل المعلومات والفهم المتبادل لدور كل طرف والفجوة التقنيـة بـين               
  . والتقنيات الجديدة المستخدمة

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
كفاءة بتحقيق رقابة فعالة على األموال العامة والتأكد من حسن إدارتها           تتطلع برامج مكافحة الفساد إلى      

فع ر، وكذلك   المالي واإلداري ين   في المجال  ةصاوخجهاز اإلداري للدولة    تطوير أداء وحدات ال   ووفعالية  
 .مستوى أداء مهنة المحاسبة والمراجعة

 

 األهداف 
 . من أعمال الرقابة والمراجعة المالية في وحدات الجهاز اإلداري والقطاع االقتصادي% 95انجاز  .1
 .سنوياً% 5تخفيض حاالت الفساد المالي بحوالي  .2
   

  السياسـات واإلجـراءات
المحافظـة   و  االختالالت المالية واإلدارية   تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في كشف        •

  .على المال العام والحد من الفساد
تعزيز العالقة مع الوحـدات الخاضـعة للرقابـة        ته و  منهجي الرقابي وتطوير توسيع مجاالت العمل     •

زيادة الثقة بأعمال الجهاز والتعاون مـع       ل الفسادالجهات ذات العالقة بحماية المال العام ومكافحة        و
 .هوالتفاعل مع تقارير كوادره

تحقيق المعاير الدولية في الشفافية والمساءلة للمناقصات الحكومية وإعادة هيكلة آليات المناقصة في هـذا                •
 .االتجاه

 .التعاون مع الجهات القضائية في تطبيق المساءلة اإلدارية والقانونيةوضع آليات لتقوية  •
مساعدة الوحدات فـي وضـع أسـس         و ةير الدوري التقارتطوير  متطلبات  إنشاء قاعدة بيانات تلبي      •

 . تقييم األداءالالزمة لمنهجية إعداد الومعايير تقييم أداءها و
مـع   التقارير بما يتوافـق      وأنماطتوحيد أعمال المراجعة    ومراجعة التشريعات المالية والمحاسبية      •

 .يواكب المستجدات ومنهجية العمل الرقابي
ز اإلداري للدولـة    العاملين في الجها  كذلك  ية للعاملين في الجهاز و    رفع المهارات المحاسبية والرقاب    •

 .ووحدات القطاع االقتصادي
والرقابة على القروض   التنموية  والمشاريع   الخصخصة   وبرنامجتوسيع رقابة الجهاز لتشمل الخطط       •

  .في المديريات وتقييم األداءالوحدات اإلدارية والمساعدات الخارجية، وكذلك الرقابة على 
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   مكافحة الفساد-6
  

أدناها ( نقطة   2.6في اليمن من    " إدراك الفساد "تحسن مؤشر   " منظمة الشفافية العالمية  "سجلت مقاييس   
 وليضع اليمن فـي المرتبـة       2005 نقطة فقط في عام      2.7 إلى   2003في عام   ) 10صفر وأقصاها   

  . دولة تم قياس مؤشر الفساد فيها159 من أصل 106
  

 2003ة لمخاطر الفساد على المجتمع والتنمية، صدر قرار جمهـوري فـي عـام               وإدراكاً من الدول  
وقد حققت هذه اللجنة تطورات ملموسة في اسـتهداف قـضايا           . بتشكيل لجنة وزارية لمكافحة الفساد    

 على معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصدر        2005ومسببات الفساد، وصادق البرلمان في عام       
وتم السماح لرؤساء اللجـان النيابيـة باسـتدعاء الـوزراء           . وري بنهاية ذاك العام   بشأنها قرار جمه  

كما اتخذت الحكومة عدد من اإلجراءات مثـل        . والمحافظين دون الحاجة للرجوع إلى هيئة الرئاسة      
 الجمركية التي هدفت لمحاربة التهريب، وخفض النفقات في بنود الميزانية وترشـيد             ةتخفيض التعرف 

  .استخدامها
  

  التحديــات
يعزى الفساد إلى العديد من األسباب الجذرية والمتمثلة بالمستويات المرتفعة للبيروقراطية اإلداريـة،             
واإلجراءات المالية واإلدارية المعقدة، وانخفاض الرواتب والمستويات العلمية والمهنيـة للمـوظفين،            

لمستوى المعيـشي وضـعف اإلطـار    وانخفاض األخالقيات المهنية لدى عدد من الموظفين، وتدني ا   
القانوني الذي ينظم استخدام األموال العامة، وضعف آليات التنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد، عالوة              

  .على افتقار بعض الصفقات والمناقصات الحكومية إلى الشفافية
  

  الغايات واألهداف والسياسات
ة المعالم إلجراءات مكافحة الفساد، وذلك من       تسعى خطة التنمية الثالثة إلى تقديم بيئة واضحة ومحدد        

خالل محاربة المسببات االجتماعية للفساد، والقيام بحمالت إعالمية للتوعية العامة بمضار الفـساد،             
  .وإزالة العوائق القانونية التي كانت تساعد على خلق بيئة مالئمة للفساد

  

  األهداف
ة القانون واألمن، وتطـوير البنيـة التـشريعية،         عالوة على أهداف تطوير القضاء والمحاكم، وسياد      

وتحديث الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الرقابة والمحاسبة، تبرز أهمية إعطاء دفعة للتوجـه الـسياسي               
والمؤسسي في إحداث المزيد من التطور والتقدم في مكافحة الفساد، وصوالً إلى تحسين مؤشر إدراك               

وهو المستوى الذي وصلت إليه في المتوسـط مجموعـة دول            نقاط على األقل     4الفساد إلى مستوى    
  .مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

  السياسات واإلجراءات 
تشكيل جهاز مستقل لمكافحة الفساد يتكون من أفراد خارج إطار المؤسسات الحكومية ومـشهوداً              •

الرقابـة وكـذا تقيـيم      لهم بالنزاهة واالستقامة يعمل على تحديد المعايير المطلوبـة للـشفافية و           
  . اإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد

  .إصدار قانون الذمة المالية •
تشكيل لجنة رسمية من مكتب محامي األموال العامة والجهاز المركـزي للرقابـة والمحاسـبة                •

 . ومحكمة األموال العامة، لتسريع البت في القضايا المرفوعة
قب ممارسـة الفـساد وضـرره علـى المـواطن           تنفيذ حمالت توعية عامة حول تكاليف وعوا       •

 .والمجتمع
تعديل بعض القوانين لتتوافق مع معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافق عليها البرلمـان                •

 .2005في يونيو 
 .إعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتنفيذ أدلة إرشادية لتعزيز الشفافية •
 .ن ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة إجراءات مكافحة الفسادإيجاد شراكة بين الحكومة والبرلما •
 .إنشاء خط ساخن لإلبالغ عن قضايا الفساد وتعزيز الحماية لمن يقوم باإلبالغ •
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المعاهـدات  بعـض    مـصادقات الـيمن علـى        4-4إطار  
  واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

  

 ).1976(اتفاقية الحرية النقابية  -
 ).1976(اتفاقية مساواة العمال والعامالت في األجر  -
 ).1980(البرتوكول الخاص بأوضاع الالجئين  -
 ).1984(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  -
  ).1987(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -
 ).1991(اتفاقيات مناهضة التعذيب  -
 ).1991(اتفاقية حقوق الطفل  -
 ).1998(معاهدة حضر استخدام األلغام المضادة لألفراد  -
 ).1999(اتفاقية حضر عمل األطفـال  -
 ).2000(اتفاقية حضر صنع وتخزين األسلحة الكيماوية  -
البرتوكول الملحق باتفاقية القضاء على أشكال التمييـز ضـد           -

 ).2004ديسمبر (المرأة 

  

   تعزيز حقوق اإلنسان-7
  

  مقدمة
تضمن الدستور عدداً كبيراً من المبادئ التي ترعى الحقوق العامة والطبيعية لإلنسان، وغير ذلك من               

ويشمل . وق ذات الصلة برفاهيته وتطوره    الحق
ذلك حرية النشاط االقتصادي، وتشجيع التعاون      
واالدخار، وكفالة ورعاية المنشآت واألنـشطة      
التعاونية، وحق العمل واختياره، وكفالة مبـدأ       
تكافؤ الفرص، وحماية األمومـة والطفولـة،       
ورعاية النشء والشباب، وحق اإلنـسان فـي        

دمات االجتماعية، وحماية   التعليم والصحة والخ  
وصيانة اآلثار والمنشآت التاريخيـة وحمايـة       

كما تتجه التدابير التشريعية والقانونيـة      . البيئة
إلى إزالة التمييز على أساس النوع، حيث بـدأ         
اليمن بتبني العديد مـن الـسياسات لـضمان         
النهوض بوضع المرأة وتمتعها بكافة الحقـوق       

  . الدستورية والقانونية
  

 مبكرة بقضية الحقوق والحريات كقضية إستراتيجية، وعمل على تهيئة المناخ   ةد اهتم اليمن منذ فتر    وق
للتوعية والتطبيق العملي لصون حقوق الناس وحمايتها من أي تطاول أو اختـراق، انـسجاما مـع                 

  .المبادئ الدستورية والخيار الديمقراطي المنتهج والتعهدات الوطنية والدولية
  

 من أهمية االرتقاء باآلليات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان، والمتمثلة باللجنة الوطنية لحقوق             اوانطالق
اإلنسان، وتنسيق الجهود الحكومية فـي هـذا        

 التنسيق والتعاون مـع     ت، وتعزيز قنوا  لالمجا
المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، تم      

 تعيين وزيـرة دولـة لـشئون        2001في عام   
وتعزيزاً لما تقدم، اسـتحدثت     . إلنسانحقوق ا 

 أول حقيبـة    2003حكومة اإلصـالح عـام      
ويعـد  . وزارية تعنى بقضايا حقوق اإلنـسان     

إنشاء وزارة مستقلة تعنى بحقـوق اإلنـسان،        
حــدثاً بحــد ذاتــه، وتحــوالً ديمقراطيــاً ذو 
انعكاسات إيجابية والتزاماً حكوميـاً بتفعيـل       

نسان اليمنـي   آليات الحماية الوطنية لحقوق اإل    
  . وأمام المجتمع الدولي

  

وقد تم خالل السنوات القليلة الماضية، دراسة       
التشريعات الوطنية ومدى مالءمتها لالتفاقيات     
والمعاهدات الدولية، وإعداد التقارير الوطنيـة      
عن مستوى التنفيذ لالتفاقيـات والمعاهـدات       

 ودراستها ومعالجتها، كذلك تم إعداد التعليقـات  الدولية، وتلقي التقارير والشكاوى الداخلية والخارجية     
الرسمية على التقارير والبالغات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، والتنسيق مع منظمـات المجتمـع              
المدني والهيئات والمؤسسات واللجان المعنية بحقوق اإلنسان والمرأة واألم والطفل والالجئين، عالوة            

، وتوعيه أفراد المجتمع بالحقوق المكفولة دستورياً وتشريعا، وإعداد         على نشر الوعي بحقوق اإلنسان    
  .       الدراسات والبحوث في مجاالت حقوق اإلنسان

  المؤسسات الوطنية المعززة لحقوق اإلنسان  5-4إطار 
 التشريعات ةاجع القانون الدولي اإلنساني التي تتولى مر    ةلجن .1

النافذة ذات العالقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون         
 .الدولي وتقديم المقترحات بشأنها

اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين التي تقوم بزيارات ميدانيـة          .2
ـ          ةلمراكز استقبال الالجئين بمديرية ميفعة في شبوة ومنطق

سيق مع  ، والتن  في لحج   خرز ةالبساتين بمحافظة عدن ومنطق   
 .المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئوون الالجئين حولها

حوال السجون والسجناء التي تقـوم بوضـع        ألاللجنة العليا    .3
 من المعايير لإلفراج عن السجناء قبل نهاية المدة ،          ةمجموع

 .الزيارات الميدانية للسجونبو
لجان حكومية متعددة، تعنى بشكاوى وتظلمات المـواطنين         .4

تتبع مكتـب رئاسـة الجمهوريـة،        قوق اإلنسان وقضايا ح 
مجلسي النواب والشورى، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء       و

 . ووزارة العدل
 اللجان والمجالس العليا المتخصصة فـي جانـب         ةمجموع .5

المرأة والطفل، مثل المجلس األعلـى للمـرأة،  واللجنـة           
 . الوطنية للمرأة، والمجلس األعلى لالمومه والطفولة

المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقـوق        مجموعة   .6
 . منظمة 147اإلنسان والبالغ عددها حالياً 
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كذلك، أسهمت وزارة حقوق اإلنسان في تصحيح األوضاع القانونية والصحية واألمنية للمـسجونين،             
اطية ودور الرعاية االجتماعية، تمهيدا ونفذت برنامج زيارات ميدانية مكثفة للسجون المركزية واالحتي

إلصالح أوضاعها وأوضاع نزالئها، إضافة إلى مشاركة الوزارة في التنسيق واإلشراف على تنفيـذ              
، والدور الذي لعبته في تعديل قـانون الـصحافة، وفـي            15/4/2004 برلمان األطفال في     تانتخابا

  .استصدار القرار الجمهوري بعدم سجن الصحافيين
  

  ديـاتالتح
يعـد اتساع الفقر بمفهومه الشامل، وبخاصة في األرياف ولدى اإلناث، أحد القـضايا األشـد فتكـاً                 

كما يمثل الفقر أحد اإلشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير واإلبداع           . بحقوق اإلنسان وحرياته  
دنى من الحقـوق والعـيش      في ميدان حقوق اإلنسان، إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد األ           

الكريم، في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب االرتقاء الحضاري والنوعي بالحقوق والحريـات العامـة               
  .والخاصـة

  
  الغايات واألهداف والسياسات 

تسعى خطة التنمية الثالثـة إلى إعداد وتفعيل إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان، تعمل على ترسـيخ               
التمتع بها وممارستها، ضمن إطار متوازن من الحقوق والواجبات التـي نـص             الحقوق والحريات و  

  . عليها الدستور واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
  

  األهداف
 .  حقوق اإلنسان في شتى المجاالتمتعزيز ودع .1
 .تحسين أوضاع السجون والسجناء في كافة المناطق والمراكز األمنية .2
 .ضاع السجون والسجناء والسجيناتإعداد التقارير التفصيلية عن أو .3
إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير الوطنية الخاصة بحقوق اإلنسان وتـشجيعها              .4

 . على كتابه تقارير الظل
 .تنفيذ مشروع مكافحة تهريب األطفال  .5
 . ها مع المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن وخارجةتعزيز المشارك .6
  

  السياسات واإلجراءات
استكمال إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن تمتع المواطنين بحقـوقهم وتـدعم حريـاتهم               •

 . والحصول على االحتياجات األساسية التي تترتب على حق المواطنة
 .مراجعه منظومة التشريعات والقوانين الوطنية ومواءمتها مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها •
 .نشر الوعي الدستوري والقانوني والتعريف باالتفاقيات الدولية ذات العالقة •
إصدار دليل تدريبي لمأموري الضبط القضائي يشتمل على القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها              •

 . إثناء التحقيق وفي أماكن االحتجاز وأمام القضاء
  .  كمراقبين محليين ودوليينتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان •
تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال  •

 . حقوق اإلنسان
 .إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات اإلحصائية والمعرفية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان •
 في عملية الرقابة على أداء مختلف المؤسسات        تشجيع الصحافة والرأي العام لممارسة دور أكبر       •

 . الوطنية الرسمية واألهلية
غرس مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في أوساط النشء والشباب من خالل إدماجهـا فـي                •

 . المناهج والمقررات الدراسية
لتمتـع  اتخاذ تدابير تشريعية تتيح لذوي االحتياجات الخاصة الحصول على الخدمات األساسية وا            •

 .بكافة الحقوق
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   تدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية-8
  

يعد اليمن من الدول ذات الديمقراطية الناشئة نسبة إلى فتاوة العهد السياسي الذي نضج مـع تحقيـق                  
، ونسبة إلى النهج الديمقراطي اآلخذ بالتطور من ذاك الوقت، والمبني على            1990الوحدة اليمنية عام    

يخ الوحدة بكافة أبعادها، وتثبيت السلم األهلي وإقرار دستور معدل موحد، والـسماح بالتعدديـة               ترس
السياسية والحزبية، وتداول سلمي للسلطة، وإجراء انتخابات تشريعية نزيهـة، وتـشكيل حكومـات              
 وطنية، وإطالق كافة السجناء السياسيين، وإصدار عفو عام عن معارضي الوحدة والسلطة، وتوزيع            
اإلنفاق العام والبرامج االستثمارية بنحو متوازن  على كافة المناطق دون أية اعتبارات مناطقيـة أو                
  . حزبية على الرغم من شحتها ومن الصعاب والتحديات التنموية الهيكلية التي تعاني منها البالد عامة

  

 الغايات واألهداف والسياسات 
ى تجذير الممارسة الديمقراطية في المجتمع، وقبول التنافس         إل 2025تتطلع الرؤية اإلستراتيجية لليمن     

والتداول السلمي للسلطة،   وتوظيف العملية االنتخابية كأداة لتحقيق التنمية       من خالل صندوق االقتراع،     
وصوالً إلى انتقال اليمن من وضع الديمقراطية الناشئة إلى الديمقراطية الناضجة والمستقرة، بحيـث              

لسياسية والحزبية واحترام حقوق اإلنسان وتعزيز السلطة المحلية، آليـات راسـخة            تصبح التعددية ا  
  . وقوية في العمل الديمقراطي وفي إدارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع ككل

  

 األهداف 
  . في مواعيدهااالنتخابات العامة الرئاسية والمحلية والنيابيةإجراء  .1
  . للمرأةلمحليةمن المقاعد البرلمانية وا% 15-10تخصيص  .2
  

  السياسات واإلجراءات
ثيـل  تمواالستفتاء وضـمان ال   تطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا لالنتخابات          •

   .ةألمرالمناسب ل
ة وفقا لنتائج التعداد    الدوائر االنتخابي  تقسيم   في النظر   وإعادة االنتخابيةالتشريعات  وطوير النظام   ت •

  .السكاني
  .والدولية من التجارب العربية االستفادةها بشكل مستمر عبر وتطويراالنتخابية جربة رعاية الت •
  . القوى الشعبيةوالحزبية وكذلك السياسية التنظيمات مشاركة كافة توسيع  •
لرقابة المحلية  ا إتاحةوتجسيد مبدأ الشفافية في إدارة الفعاليات االنتخابية من خالل           حياديةال التزام •

 .اإلطالعوفقاً لنظام واالنتخابية ة كافة مراحل العمليفي والدولية 
 واالستفتاءات  باالنتخابات القانونية المرتبطة  والتشريعات    بالمفاهيم الديمقراطية  توعية المواطنين  •

 .االنتخابية السليمةالممارسة والعامة 
السياسية ومنظمات  الشراكة بين اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء واألحزاب والتنظيمات         عزيز  ت •

 . عموماًالعملية الديمقراطيةو يخدم الممارسة االنتخابية االمجتمع المدني بم
واالستفتاء وكذلك المشاركين   للجنة العليا لالنتخابات     ا رفع كفاءة العاملين في   تنفيذ برامج تدريبية ل    •

 . في تنفيذ االنتخابات والمشرفين عليها
 وحق الترشـيح وحـق تأسـيس الجمعيـات والنقابـات            ترسيخ الحق الدستوري في االنتخابات     •

 . واألحزاب والتنظيمات السياسية
توفير فرص متكافئة لألحزاب والسياسات والنقابات والجمعيات لممارسـة أدوارهـا الـسياسية              •

 . واالجتماعية والثقافية
 . تفعيل دور المعارضة البناءة والمسئولة كضمان الستقرار وتطور المسار الديمقراطي •
تهيئة المناخ المناسب لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية وممارسـة كافـة حقوقهـا                 •

المكفولة دستورياً بما في ذلك حق الترشيح واالنتخابات وتولي المناصب في السلطات المركزية             
 . والسلطات المحلية

 . قراطية والسياسيةتفعيل دور المجتمع المدني في مشاركة ومتابعة وتقييم الممارسات الديم •



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل اخلامس
  

  القطاعات اإلنتاجية والواعدة
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 الزراعة المطرية: 1-5إطار 
.  ألف هكتار637تقدر أراضي الزراعة المطرية بحوالي 

من األراضي المزروعة على مياه األمطار % 53.6تعتمد و
% 3على مياه السيول و%7.5على المياه الجوفية و%34.3و

وفي ظل محدودية الموارد المائية، فإن نمو . على مياه الغيول
قطاع الزراعة يعتمد بشكل رئيسي على تطوير الزراعة 

ويجري التنسيق مع البنك الدولي . المطرية ورفع كفاءة الري
والذي الستكمال مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية 

يهدف إلى توفير بذور محسنة عالية اإلنتاجية وتحسين معيشة 
  .المزارعين والترويج ألنشطة القطاع الخاص

  مقدمة
 مجموعة من االستهدافات بعيدة المدى، والتي يتوقف تحقيقها 2025تناولت الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

على تهيئة واستغالل القطاعات الواعدة، والتي تم تحديدها بناء على القـدرات واإلمكانيـات التـي                
ويع في الموارد االقتصادية وعدم االرتهان لمورٍد وحيد كالنفط، وذلك من خالل            تمتلكها، وحتمية التن  

التوجه نحو تسريع عجلة التصنيع وتشجيع الصناعات االستخراجية، واالستغالل المتـوازن للثـروة             
وتعـد  . السمكية، واستثمار إمكانيات القطاع السياحي، باإلضافة إلى تنمية وترشيد النشاط الزراعـي           

لك القطاعات مرتكزاً لتحقيق النمو االقتصادي الذي يعتمد بدرجة أساسية على توفير خـدمات              تنمية ت 
  . البنية التحتية المساندة وبيئة استثمارية مواتية

  

وتشتمل خطط وبرامج تأهيل اليمن لالنضمام إلى مجموعة دول الخليج العربية، زيـادة صـادرات               
لسمكية إليها، وكذلك األمـر بالنـسبة للمنتجـات الـسلعية           المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وا    

والصناعية والتعدينية، مع إيجـاد شـراكات إسـتراتيجية مكملـة فـي قطاعـات الـنفط والغـاز                   
والبتروكيماويات، واالستفادة من الميزة النسبية للمنطقة الحرة في عدن، عالوة علـى جعـل الـيمن                

  . ول مجلس التعاونموطئ جذب لالستثمارات السياحية لمواطني د
  

   قطاع الزراعة والري-1
   

    قطاع الزراعة 1. 1
يلعب قطاع الزراعة بمكوناته النباتية والحيوانية والغابات دوراً أساسياً في تحقيـق األمـن الغـذائي                
وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع القاعدة االقتصادية وخلق فرص عمل والتخفيف مـن الفقـر               

عامل استقرار كما يشكل القطاع مدخالً أساسياً للتنمية الريفية المتكاملة و       . اطق الريفية وخاصة في المن  
كـذلك، يـؤدي    .  الناجمة عنها  المشاكل االجتماعية واالقتصادية  ولهجرة الداخلية   وللحد من ا  للسكان  

ي يعيشها تحسين نظم ووسائل الري وتطويرها في القطاع الزراعي إلى الحد من أزمة المياه الحادة الت
  .اليمن

  

يعملـون فـي   الذين  سواء سكان اليمن من% 73.5 الرئيسي لحوالي لوتشكل الزراعة مصدر الدخ
. الزراعة بشكل مباشر أو في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سـكان الريـف والحـضر               

غيـر  من الصادرات   % 56.6من الناتج المحلي اإلجمالي وحوالي      % 20.5وتساهم الزراعة بحوالي    
، فضالً عن دورها    من قوة العمل في البالد    % 31 حوالي   شغل، وت 2005-2000النفطية خالل الفترة    

  . الهام في توفير األمن الغذائي
  

 مساحة األراضي الصالحة للزراعـة      ز من الدول محدودة الموارد الزراعية، إذ ال تتجاو        نويعد اليم 
وتبلغ المساحة المستغلة فعليـاً     . ساحة الجمهورية من إجمالي م  % 2.5 أو ما يعادل     مليون هكتار  1.5
 وهي مساحة 2005 مليون هكتار في عام      1.2

ال تتناسب البتة وحجم السكان وتزايده وتحقيق       
وتتسم هذه المساحة   . أمن غذائي شامل وكامل   

بصغر حيازاتها وغلبة الملكية الفردية والعائلية 
وتبلغ عدد الحيـازات الزراعيـة نحـو        . لها

ألف حائز، في حين تبلـغ المـساحة         1,180
 ألف هكتـار، ممـا      1,189المحصولية نحو   

يعني أن متوسط الحائز الواحـد ال يتجـاوز         
  . الهكتار الواحد

  

تعتمد معظم الحيازات على الطرق والوسائل الزراعية القديمة والتقليدية، األمر الـذي يـؤدي إلـى                
لوضع بطبيعة الحال سلباً علـى فئـات صـغار          وينعكس هذا ا  . استمرار انخفاض اإلنتاج واإلنتاجية   

  . المزارعين وذوي الدخل المحدود والفقراء، سواء كانوا منتجين أم مستهلكين
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  الوضع الراهن لألمن الغذائي: 2-5إطار 
أن : " علـى  1996تم التوافق في قمة الغذاء العالمية عام        

اَ عندما يحصل جميـع النـاس       توفراألمن الغذائي يعتبر م   
آمن للغذاء وبكمية تـسد احتياجـاتهم       على مصدر كاٍف و   

 من القيام بأنشطة الحياة بـشكل حيـوي         ا ليتمكنو ،الغذائية
وفي ضوء ذلك، قامت الحكومة اليمنية بالتنـسيق   ". ومنتج

مع منظمة الغذاء العالمي بتنفيذ مـسح نظـام الخـرائط           
 في الـيمن فـي عـام        لغياب األمن الغذائي  والمعلومات  

  : المسح ما يلي، وكان من أبرز نتائج2003
% 21.8أن حوالي نصف مليون أسرة وهو ما يمثـل           •

األمـن  غيـاب   من إجمالي األسر في الـيمن تواجـه         
  .الغذائي

األمـن  غياب  من األسر تعاني من     % 13.8أن حوالي    •
  .الغذائي، ولكن عند مستوى مقبول من الجوع

األمن غياب  من األسر تواجه خطر     % 6.9أن حوالي    •
 .جوع الحادالغذائي عند مستوى ال

  
ــصدر ــات ل : الم ــرائط والمعلوم ــام الخ ــسح نظ ــائج م ــابنت ــذائي غي ــن الغ   األم

  .2003 في اليمن

 إلى تعثر هذا القطاع والذي لم يتجاوز        2005-2000وتشير مراجعة أداء قطاع الزراعة خالل الفترة        
 كمـا   .ته الخطة الخمسية الثانية   فستهدا% 6.1بـمقارنة  % 2.9 المحلي   السنوي لناتجه نمو  توسط ال م

المواتية والتي تـضررت مـن جرائهـا المحاصـيل          غير   يرجع تعثر القطاع إلى الظروف المناخية     
فـضالً   المتصلة بتسويق وتخزين المنتجات الزراعية،       تالمعتمدة على األمطار، واستمرار الصعوبا    

  .تدني استثمارات القطاع الخاصعن 
  

 مضطرد في زراعة القات على حـساب المحاصـيل األخـرى لتبلـغ          كما صاحب هذا األداء توسع    
ـ  2005 في عام    المزروعةمن إجمالي المساحة    % 10.6  نظـراً   2000فـي عـام     % 9.1 مقارنة ب

ن إ الحال بالنسبة للمحاصيل النقدية و     وكذلك بصورة كبيرة، الحبوب  كما تراجع إنتاج    . الرتفاع عوائده 
ـ حقأدى إلى ت  وتراجع  الذلك  ض عن    عو األخرى نمواً يل  حاصالم حققت   في حين أقل،  بدرجة  كان   ق ي

في واالستثمارية الحكومية   قدر إجمالي النفقات الرأسمالية     يو .نمو متواضع في اإلنتاج الزراعي ككل     
   . في السنة%2.9، بزيادة متوسطة 2005-2000 الفترةليار ريال خالل  م28.4 هذا القطاع بنحو

  

لواردات من بعض    فقط، بلغت ا   2004وخالل عام   
السلع الزراعية األساسـية مـن حبـوب ولحـوم          
ودواجن وألبان وزيوت وخـضار وفاكهـة نحـو         

 مليون دوالر   790 مليار ريال، أو ما يعادل       54.4
. لتغطية العجز الغذائي من تلك السلع اإلستراتيجية      

وفي ذلك ما يدل على حجم االستثمارات الزراعية        
عـن الـواردات   المحلية الكامنة، ليس للتعـويض      

فحسب، وإنما االستفادة من الميزات النسبية لجعل       
اليمن مصدراً لبعض السلع الزراعية ذات القيمـة        

  .المضافة العالية
  

  التحديات 
   :يمكن إجمال التحديات التي تواجه قطاع الزراعة بما يأتي

 .ضعف األداء المؤسسي للقطاع •
 . إلنتاج واإلنتاجيةمحدودية األراضي وندرة المياه وبالتالي تدني ا •
 .تشتت الحيازات وعدم كفاية سياسات الدعم لصغار المزارعين •
ازدياد حدة الضغط على الموارد الزراعية       •

من أرض ومياه، ونمو الطلب على الـسلع        
الغذائية، مما يوسع الفجوة الغذائية وخاصة      

 .في السلع االستهالكية اإلستراتيجية
ـ       • ار ضعف كفاءة الري وحصاد مياه األمط

 وصيانة وتأهيل المـدرجات الزراعيـة،  
وانخفاض خصوبة التربة وبالتالي ضـعف      

 .اإلنتاجية الزراعية
ضعف نظم اإلنتاج الحالية وبرامج البحث       •

 .واإلرشاد الزراعي والنظم التسويقية
 قصور التشريعات والتنـسيق المؤسـسي،      •

 .فضالً عن التداخل واالزدواجية
هيم غياب المعلومـات والبيانـات والمفـا       •

والتعاريف اإلحصائية الدقيقة المتكاملة عن     
القطاع الزراعي وعـن أعـداد العـاملين        

  . واقعية بعض خطط وبرامج التنمية الزراعيةموالمنتجين فيه من كال الجنسين، مما أدى إلى عد

الواردات من بعض السلع الزراعية األساسية خالل 
عام  2004

18%

14%

5%
53%

10%

لحوم وحيوانات حية  ألبان ومشتقاته  
خضار وفاآهة    حبوب ودقيق
شحوم ودهون وزيوت
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 للقطاع وتدني االستثمارات الخاصة نتيجة ضعف الحوافز والتسهيالت         عدم كفاية الموارد المالية    •
 . ذلك محدودية دور تنظيمات المزارعينوك

محدودية اإلقراض الزراعـي وضـعف       •
 .  االستفادة من هذه الخدمة

عدم كفاية بـرامج التـدريب والتوعيـة         •
الموجهة للمرأة الريفية لتطوير مـشاركتها      
في التنمية الزراعية والمحافظة على البيئة      

 . والموارد الطبيعية
رد، ضعف مستوى وصول المرأة إلى الموا     •

وضعف مستوى تسويق المنتجات الزراعية 
 . التي تنتجها المرأة

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
سـتدامة  البايتـصف  نمـو  تنوع اقتصادي و  تحقيق  في  لسياسة الزراعية   يتركز التوجه االستراتيجي ل   

التوجـه  وفـي إطـار هـذا       . لفقـراء لنصاف وزيادة الدخول المعتمدة على الزراعة خصوصا        اإلو
بلوغ مستويات عالية من األمن الغذائي المعتمدة علـى       تتمثل الغايات العامة للقطاع في       ستراتيجي،اال

  .الريفمساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في ، واإلنتاج الزراعي المحلي
  

  األهداف
خالل سنوات الخطة عن طريق رفع كفاءة إدارة واستغالل         في القطاع   % 4.5 متوسط نمو    تحقيق .1

 . ارد المتاحة مع المحافظة على البيئة لضمان استدامة اإلنتاجالمو
زيادة الدخول المتولدة من الزراعة من خالل تنمية الزراعة المطرية وبناء الـسدود والحـواجز                .2

صغار المزارعين والمـرأة    العاملين في النشاط الزراعي وبالذات       المائية، بهدف تحسين معيشة   
 .الريفية

 .في السنة على التوالي% 5و% 4.6تي والحيواني بمتوسط اإلنتاج النبايادة ز .3
 

  السياسات واإلجراءات 
يعتمد تحقيق األهداف اإلنمائية لقطاع الزراعة في خطة التنمية الثالثة على الـسياسات واإلجـراءات               

  :التالية
دارة تعزيز البناء المؤسسي وتكامل األدوار المؤسـسية المختلفـة إل         إعادة هيكلة القطاع الزراعي و     •

 .للقطاعاستكمال التشريعات المنظمة و ،انتهاج مبدأ تخويل السلطات والصالحياتالقطاع، و
 ورفـع   الزراعيـة، االهتمام بالبرامج التدريبية     •

  .لكادر الزراعياكفاءة أداء 
زيادة االستثمارات الزراعية بما يتناسـب مـع         •

 .أهداف القطاع في خطة التنمية الثالثة
بية النحل وإنتاج العسل في التوسع في إدخال تر •

  .النظام الزراعي
تطبيق نظم زراعية متكاملة قائمة على حزمة  •

 . من التقنيات الزراعية المالئمة للمناطق المطرية
تتوافق مـع اتجاهـات      انتهاج سياسات تسويقية   •

، وتشجيع إنشاء شركات تسويق     تحرير التجارة 
 .زراعية

تنمية المحاصيل الموجهة للتصدير وخاصـة       •
 .النقدية

 تطوير زراعة عباد الشمس : 3-5إطار 
أثبتت التجارب التي أجرتها المؤسسة العامة إلكثار البـذور         
نجاح زراعة عباد الشمس في محافظتي ذمار وحـضرموت         

فـي  % 607في ذمار و  % 675حيث حققت عائداً عالياً بلغ      
حضرموت، مما يشجع التوسع في زراعته ليكون من أهـم          

ويسعى البرنامج الوطني لتنمية وتـصنيع      . المحاصيل النقدية 
محصول عباد الشمس إلى تقليص واردات الزيوت وزيـادة         
اإلنتاج الزراعي وتوسيع قاعدة التكامـل بـين القطـاعين          

 توفير فـرص    الزراعي والصناعي، فضالً عن المساهمة في     
الثالثـة  التنمية  وتستهدف خطة   . عمل وتحقيق األمن الغذائي   

 ألـف   31 ألف هكتار، وإنتاج     11.5التوسع في زراعته إلى     
وقد تم توزيع زراعـة المحـصول علـى         . طن من الزيوت  
  : أربعة أقاليم هي

  ).أبين، لحج(إقليم السهول الساحلية  -1
 ).مارصنعاء، ذ(إقليم المرتفعات الوسطى والشمالية  -2
 ). تعز، إب(إقليم المرتفعات الجنوبية  -3
 ).حضرموت، الجوف، مأرب(إقليم الهضبة الشرقية  -4

ترة        رض للف ذ ح الل منف ن خ درة م ة المص ات الزراعي ور المنتج تط
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  تطور زراعة الحبوب للفترة  2004-1970

0

1000

2000

مساحة  (الف
ار ) هكت

1082 851 844.8 619.6 685.5

اج(الف طن) انت 845 796 766.9 672.2 487.9

1970 1980 1990 2000 2004

  مساهمة منظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية: 4-5إطار 
يقوم االتحاد التعاوني الزراعي بدور فاعل في تنفيذ التوجهات االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفقر بحكم التصاقه        

وقد تبنى االتحاد إقامة مزارع لإلنتاج النباتي والحيواني، وتنظيم تصدير المنتجات الزراعيـة،             . التجمعات الريفية ب
واستيراد وتوزيع مستلزمات اإلنتاج والبذور المحسنة، باإلضافة إلى دوره في استخدام وسائل الري الحـديث فـي                 

اهم االتحاد في إقامة مخازن التبريد ومراكز فرز المنتجات         كما س .  ألف هكتار وإقامة الحواجز المائية     11.9حوالي  
 جمعية للنهوض   681ويسعى اإلتحاد التعاوني الزراعي عبر      . الزراعية ومعاملتها وتجهيزها بالطرق الفنية الحديثة     

 ألف طن مـع  10.8 إلى 2006 ألف طن في عام 7.8بالنشاط الزراعي، حيث يستهدف زيادة اإلنتاج الحيواني من       
  .   ألف طن خالل الفترة نفسها813.2 ألف طن إلى 291.2اية الخطة، والصادرات الزراعية من نه

 . تامين احتياجات الصناعة من المواد األولية الزراعية المحلية •
وبنـاء قواعـد     ،اإلرشاد التسويقي لتقليل فاقد ما بعد الحصاد      وأنظمة  إعداد الدراسات والبحوث     •

 واإلرشـاد الزراعـي      البحوث الزراعية  البيانات وأنظمة المعلومات، وتوثيق الصلة بين برامج      
 . المطرية وال سيماي مختلف األنظمة الزراعيةفتهما زيادة فاعليو

تمويل ل مصادر   نحو المحاصيل التي تتفق مع توجهات القطاع، وتوفير       توجيه القروض الزراعية     •
 .المزارعين الصغيرة واألصغرمشاريع 

تقـديم التـسهيالت    و ، الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات الزراعيـة        إشراك المرأة  •
النسوي في المنـاطق الريفيـة مـع         الزراعي   تطوير دور اإلرشاد  لها، و تسويقية  والقراضية  اإل

 . المنزلياالقتصاد والتركيز على األنشطة المدرة للدخل 
تحري أوضاع المرأة في القطاع الزراعي من حيث التصنيف في سوق العمل، ومفهوم عملها في        •

 .لمشروعةالقطاع إلى جانب األسرة، واألجر وساعات العمل وحقوقها ا
إعادة تأهيل وصيانة المدرجات الزراعية، وإدخال أصناف البذور المحسنة والتكثيـف الرأسـي              •

 .للمحاصيل الزراعية المطرية
 .تعزيز اإلدارة المتكاملة لمنظومة المساقط المائية، وإدخال  التقنيات الحديثة لزيادة اإلنتاجية •
 .لجمعيات التعاونية الزراعيةالتوسع في إقامة ادعم القطاع التعاوني الزراعي و •
  . المؤسسات العامة الزراعية كوسيلة لزيادة إنتاجيتها خصخصة برنامجتنفيذ •
بشقيه النبـاتي   تنظيم الحجر الزراعي    ، و دعم برنامج بحوث الوقاية من األوبئة واآلفات الزراعية        •

تطـوير  لمتكاملـة و  وإتباع طرق المكافحة ا    اآلفات   الوطنية لمكافحة تنفيذ الحمالت   والحيواني، و 
 . االعتماد على المبيداتصقلتمستديمة و كفؤةأنظمة 

  

   اإلنتاج النباتي1. 1. 1
 األولى في الناتج المحلي     النباتي المرتبة يحتل اإلنتاج   

مـن  % 60.5إذ تحتل الحبـوب حـوالي      ،الزراعي
إجمالي المساحة المزروعة، يلي ذلك الخـضروات       

ألعالف بحوالي  ، والقات وا  %12.8والفواكه بحوالي   
%. 6 بنسبة   النقديةلكل منهما، والمحاصيل    % 10.3

وتتبوأ الذرة الرفيعة مكان الصدارة في المحاصـيل        
تغطي و حيث يتم إنتاجها في مختلف المناطق      الحقلية،

  .المزروعة سنوياًمساحة من ال% 40أكثر من 
  

  التحديات
 ،يتصف اإلنتاج النباتي بضعف الغلة لوحـدة المـساحة     

في الوديان والمرتفعات حيث تـسود الزراعـة        خاصة  
. المحصول المروي غلة  ، في حين ترتفع نسبياً      المطرية

كما أن الزراعة المطرية ال تـساعد علـى التكثيـف           
باإلضافة إلـى    المحصولي أو على الزراعة المستديمة،    

وتأتي فجوة القمـح    .  التقليدية أساليب الزراعة استمرار  
دمة التحديات لبلوغهن نسبة    وفجوة الذرة الشامية في مق    

   .فيما بين اإلنتاج المحلي واإلستيراد% 90

ترة         ة للف م المحاصيل الزراعي ن أه اج م ات اإلنت دل نمو آمي مع
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  الغايات واألهداف والسياسات 
ويأتي في مقدمـة    . تسعى الرؤية اإلستراتيجية إلى توفير األمن الغذائي من كافة المنتجات الزراعية          

 الفقراء بوجـه خـاص،      ذلك اإلنتاج النباتي بوجه عام وإنتاج الحبوب التي يعتاش منها ويعيش عليها           
  . ناهيك عن األهمية اإلستراتيجية لالكتفاء الذاتي من الحبوب من الناحيتين االقتصادية واالجتماعية

  

  األهداف 
، من خالل 2010-2006خالل الفترة  %4.6تهدف الخطة إلى زيادة اإلنتاج النباتي بمتوسط سنوي 

، واألعالف %3.6والبقوليات بـ، %4.4، والخضار بـ%3.5إنتاج الحبوب بمتوسط زيادة 
  . خالل الفترة نفسها% 7.3، وأخيراً الفواكه بـ%4.1، والمحاصيل النقدية بـ%2.5بـ

  

 السياسات واإلجراءات
 .إنتاج المحاصيل المطرية وزيادة العائدلتحسين إدخال تقنيات حديثة في الزراعة المطرية  •
 .نة ومالئمة للزراعة المطريةتعزيز دور األبحاث الزراعية في استنباط أصناف محس •
 .تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف واألقل احتياجاً للمياه •
تشجيع المحاصيل والتسويق وأساليب اإلنتاج تطوير  •

   .للتصديرالنقدية الموجهة 
التوسع في الزراعة المحمية للمحاصيل النقدية، مع  •

ات ضمان المراقبة الدورية الستخدام األسمدة والمبيد
 .الكيماوية

تشجيع زراعة المحاصيل اإلستراتيجية ذات القيمة  •
المانجو، النخيل، الزيتون، البن، (المضافة العالية 

 ).دوار الشمس، العسل
              

   اإلنتاج الحيواني2. 1. 1
 حجـم الثـروة     يقـدر من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي، حيث       %20بحوالي   يقدر اإلنتاج الحيواني  

 مليون رأس من    17.2نحو    الحيوانية ب 
. الضأن والماعز واألبقـار والجمـال     

وتمثل الفجوة الغذائية بـين الكميـات       
المنتجة والمستوردة من اللحـوم نحـو       

ويتصف اإلنتاج الحيواني بتدني    %. 50
اإلنتاجية نتيجة استمرار أساليب اإلنتاج     
التقليدية فيه، باستثناء إنتـاج الـدواجن       

يعكــس الــذي يحقــق نمــواً ســريعًأ 
تغطـي  و .االستثمارات الكبيـرة فيـه    

 من% 40األراضي الرعوية أكثر من     
 مليون  22.6 أي     ،المساحة الكلية لليمن  

 لغـذاء   رئيسي وهي المصدر ال   هكتار،
وقد حقق اليمن اكتفـاء ذاتيـاً       . الماشية

وكلياً من البيض، في حين يتم سـنوياً        
 مليار ريال مـن     28استيراد ما قيمته    

 22انات الحيـة ونحـو      اللحوم والحيو 
مليار ريال من األلبان ومشتقاته، أي ما       

من إجمـالي الـواردات     % 25يعادل  
  . الزراعية

  

  مصدر واعد لتحسين المعيشة في الريف:  صناعة األلبان5-5إطار 
تمثل األلبان ومشتقاتها مصدراً هاماً لتحسين التغذية لدى سكان الريـف           

اإلمكانات وتبين الدراسات   . كذلك لزيادة دخل األسرة   وخاصة الفقراء، و  
 حيث تشير أن متوسـط االسـتهالك     الواعدة لصناعة األلبان ومشتقاتها،   

 جرام  100 جرام يومياً مقارنة باحتياج      10الحالي للفرد من الحليب يبلغ      
كمـا أن  .  مليون طن متري في اليـوم 1.8يومياً، أي ما يساوي حوالي     

ينمو بمعدالت مرتفعة، ويتم مواجهته مـن خـالل         حجم الطلب المحلي    
 . 2004 ألف طن في عام71االستيراد الذي بلغ حوالي 

من البنك الممول –ويشمل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية 
 تمكين المزارعين لتطوير منتجات األلبان ومشتقاتها -الدولي وآخرين

  :من خالل
للمزارعين عن طريق تحسين تغذية تقديم خدمات المدخالت اإلنتاجية  •

  .الحيوانات
 .إنشاء معامل لأللبان ومشتقاتها على مستوى المديريات •
تطوير شبكة أساسية للتخزين والنقل لتسهيل تسويق منتجات األلبان  •

 .ومعالجة فائض الطلب والعرض الموسمية في المناطق المختلفة
خصصة إنشاء سوق منظم لمنتجات األلبان من خالل محالت مت •

 .وبأسعار مناسبة
تطوير أنشطة اقتصادية أمامية وخلفية مترابطة مع كل مراحل إنتاج  •

 .وتسويق األلبان
تأسيس جهاز تنظيمي فعال على مستوى القرية والمديرية والمحافظة  •

 . لضمان تعميم صناعة األلبان واستدامتها بكفاءة اقتصادية
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  التحديات
لى تعرية التربة وتدهور األراضـي      وأدى إ  األرض الرعوية، الرعي التقليدي كثيراً على حيوية      أثر  

القوة الـشرائية للفقـراء وذوي      وتكمن التحديات األخرى في انخفاض      . األخيرةخالل العقود الثالثة    
  .الدخل المحدود وحرمانهم من استهالك أنوع عدة من اإلنتاج الحيواني والبروتينات

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
تسعى خطة التنمية الثالثة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة اإلنتاج والتكاثر والتحسين المحلي              

  . وامل االستقرار والتنمية في المناطق الريفية والنائيةمن اإلنتاج الحيواني لدعم ع
  

  األهداف 
خـالل الفتـرة    % 7زيادة إنتاج الثروة الحيوانية بنسب تفوق الزيادة السكانية، وذلك بمتوسـط             .1

لكل من الحليب والبيض    % 5للحوم الدواجن، و  % 10 للحوم الحمراء، وبمتوسط     2006-2010
  . والعسل والجلود

  

  جراءات  واإلتالسياسا
تطوير السالالت المحلية للثروة الحيوانية وصوالً إلى سالالت ذات إنتاجية عالية، وتشجيع المـرأة               •

 .الريفية إلحياء األنشطة التقليدية والتعاونية في اقتناء وتربية الماشية
لفيـة  الع زراعة المحاصيلبيطرية، والتوسع في الرعاية التوفير تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية مع  •

   .استخدام العالئق المركزةنشر ذات القيمة الغذائية المرتفعة و
تـشجيع  و ، واستخدام الوحدات العلفية ونشر مفاهيمها عبر الوسائل المختلفة        ،المناطق الرعوية تنمية   •

 .المتوفرةإنشاء شركات إلنتاج أعالف الدواجن باستخدام الخامات المحلية 
 ةوحدات صـغير   من خالل    تشجيع تصنيع منتجات األلبان   لبان، و إلنتاج الحليب واأل  جمعيات  إنشاء    •

 .صغار المزارعينل
حيث أساليب التغذية والرعاية داخـل    اإلرشاد الحيواني الموجهة للنساء الريفيات منتطوير برامج  •

  .الحظائر
تفعيل أداء الحجر البيطري الـداخلي      و ،األمراض واألوبئة الحيوانية  مكافحة  التوسع في حمالت     •

  الثـروة الحيوانيـة    مستوى التدريب والمعرفة البيطرية بين أوساط مربي      ، وتحسين   الخارجيو
 .ومنتجيها

  

  الغابات والتشجير الحراجي3. 1. 1
فـي  تمثل   مليون هكتار    12.2 أي   ،مساحة اليمن إجمالي  من  % 27حوالي  تغطي الغابات واألحراش    

مـردود  ذات  وأخـرى    األشجار،ع نادرة من    تواجد ضمن هذا الغطاء أنوا    وي. حد ذاتها ثروة طبيعية   
  . اقتصادي كبير

  

  التحديات
مـن أضـرار   الطبيعـي   المورديعاني هذا  

 تتمثل في قطـع األشـجار لتـوفير         ،كبيرة
 ممـا   ،لوقود ومواد البناء   كمصدر ل  حطب  ال

وتسريع التدهور البيئـي  يؤدي إلى التصحر  
 كمـا أن ملكيـة      .وفقدان التنـوع البيئـي    

 بالغابات والمراعي غير    األراضي الخاصة 
هـذه الغابـات    تشكل  ويمكن أن   . واضحة

لـم يـتم     للوقود إذا    اً دائم اًمصدرواألشجار  
  .تحسين إدارتها وتطوير أشكال تنميتها

  

  تدهور األراضي والتصحر: 6-5إطار 
ج دراسة تقييم تدهور األراضي اليمنية أن مساحة أبرزت نتائ

 5.1األراضي المتدهورة بفعل اإلنجرافات المائية تقدر بحوالي 
مليون هكتار، واألراضي المتدهورة بفعل التعرية الريحية بحوالي 

كما تم احتساب أنماط األراضي المختلفة، .  ألف هكتار578.2
  : حيث تبين المساحات اآلتية

 . مليون هكتار8ان الرملية حوالي أراضي الكثب ♦
 . مليون هكتار4.9أراضي صحراوية  ♦
 . مليون هكتار28.2أراضي صخرية  ♦
 . ألف هكتار662أراضي المدرجات الجبلية  ♦
 . ألف هكتار272أراضي الغابات واألحراش  ♦
 .  ألف هكتار48أراضي رطبة  ♦

وإجماالً، تعتبر ظاهرة تدهور األراضي وتصحرها من المسببات 
سية لتدهور النظام البيئي وانخفاض إنتاجية األراضي، األسا

  . ومعاناة اإلنسان، وبطء عجلة التنمية االقتصادية
 . 2002دراسة تقييم تدهور األراضي اليمنية :المصدر
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  الغايات واألهداف والسياسات 
تتطلب الرؤية اإلستراتيجية لقطاع الغابات والتشجير النظر إليه من معطياتـه االقتـصادية والبيئيـة               

  . يجابية في آن واحد، مع التوكيد على أهمية زيادة المساحات الحراجية واألحزمة الخضراءاإل
  

  األهداف 
  .المحافظة على الموارد الطبيعية وبما يسهم في المحافظة على البيئة .1
  . محمية وتنميتها20زيادة عدد المحميات الطبيعية إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات
 . وتوسيع مناطق انتشارهاالحراجية والرعويةالشتالت توفير وتشجيع إقامة األحراج  •
المحميات الطبيعية وتعميمها من منطلق الحفاظ على األصـول الوراثيـة النباتيـة             إنشاء  التوسع في    •

 .وحماية البيئة البيولوجية
 في نطـاق     والسياحية  للقطاع الخاص في إقامة المنتجعات الصحية       محفزة توفير ظروف استثمارية   •

 . المثمرة كتجربة أولية – وإدراج استزراع األشجار المختلطة الحراجية لحراجية،االمناطق 
 من خالل االستفادة تهاتحسين إدارولمحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية لتطوير األطر القانونية  •

    .الحراجيةمن األعراف الخاصة بالمراعي االجتماعية و
وإشراك المجتمعـات    ،ح وتشييد المدرجات ومساقط المياه    إقامة مصدات الريا  في  تشجيع المزارعين    •

 .المحلية في المحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية وتطوير آلية دعمها
تنسيق الجهود مع المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية بحماية البيئة في مقاومة تصحر مناطق               •

 .  الغطاء النباتي الطبيعي من خالل إعادة تأهيلاألطراف والمعرضة لزحف الرمال
 . في إنشاء المسطحات الخضراء والحدائقمجتمعية تشجيع األنشطة المدرسية والجامعية وال •
إنشاء األحزمة الخضراء حول المدن الرئيسية وشبه الحضرية في المناطق الساحلية والـصحراوية،              •

 .  مياه الصرف الصحي والمعالجة في عملية الريلواستغال
 

   هـرة القاتظا 4. 1. 1
حيث ارتفعت من    ضعفاً،   18بحوالي  ازدادت المساحة المزروعة بالقات خالل العقود الثالثة الماضية         

ألف  127إلى   1970 عامفي   ألف هكتار    7
من % 25، ما يساوي    2005عام  في  هكتار  

وزاد اإلنتـاج   . األراضي الزراعية المروية  
 2000 ألف طن في عـام       108من حوالي   
. 2005 ألف طن في عـام   124إلى حوالي   

مـن   %30 يحـوال ويستهلك إنتاج القات    
 مليـون   850 (هالزراعية للميا االستخدامات  

 ألف فرصة   500 ي، ويوفر حوال  ) سنوياً 3م
الكبيـرة  هـذه الزيـادة     قد أخلـت    و. عمل

 هــاترتــب عليو المحــصولي،بالتركيــب 
 أيـة االنحياز نحو إنتاج محصول ال يشكل       

، فضالً عـن نمـو       في األمن الغذائي   ةأهمي
ـ     الريف أصبحنمط اقتصادي     هيعتمـد علي

  . بصورة غير مسبوقة
  

  التحديات
وتشير . يتناول القات عدد كبير من محدودي الدخل والفقراء غير القادرين على تأمين احتياجاتهم األساسية 

لثانية بعـد   من دخل األسرة محتالً المرتبة ا     % 26الدراسات أن اإلنفاق على القات يستحوذ على حوالي         
ويقدر اإلنفاق علـى    . الغذاء، مما يشكل عبئاً على ميزانية األسرة وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء           

 مليـون   20وتبلغ الساعات المهدرة جراء تناول القات نحو        .  مليار ريال سنوياً   250تناول القات بحوالي    
ي بهذه الظاهرة من قبل أجهـزة الدولـة         ساعة عمل في اليوم، األمر الذي يستدعي إعطاء االهتمام الكاف         

  .ومنظمات المجتمع المدني المختلفة 

   القات وآثاره7 -5إطار 
أظهرت نتائج الحوارات والنقاشات في المؤتمر الوطني األول بشأن         

لنظر حول حجـم القـضية أو حـدة         ، تباين وجهات ا   2002القات  
المشكلة، بسبب تعدد فئات المستفيدين من زراعة القات واألنـشطة          

. المرتبطة به، كما ال يوجد محصول آخر يضاهيه في هذه الخاصية          
فالقات يؤثر على االقتصاد واألمن الغذائي، فضالً عن تأثيره علـى           

زراعـة  وتساهم  . دخول المزارعين وعلى االقتصاد الريفي عموماً     
القـات  يعـد   كما  . القات في الحفاظ على التربة وحماية المدرجات      

استثماراً عائلياً يعمل على إنتاجه وتسويقه جميـع أفـراد األسـرة،            
وبالتالي يتميز باستيعاب العمالة في الريف وخلق فرص عمل تخفف          

وقد انعكست زيادة الطلب على القات فـي        . من الهجرة إلى الحضر   
ى حساب المحاصيل األخرى، وفي زيادة استخدام       توسع مساحته عل  

كمـا أن   . المياه في ظل استنزاف الموارد المائية وسـوء إدارتهـا         
االستخدام المفرط للمبيدات واألسمدة الكيماوية يـؤدي إلـى تـراكم         
بقاياها في التربة والمياه السطحية ويشكل خطراً على الكائنات الحية          

  . القات بوجه خاصالنافعة بوجه عام، وعلى مستهلكي 

 .مداوالت المؤتمر الوطني األول بشأن القات:المصدر
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  الغايات واألهداف والسياسات 
تسعى خطة التنمية الثالثة إلى معالجة ظاهرة القات بتدرج موضوعي، وتحقيق تـوازن بـين كافـة                 

جوانبه االقتـصادية واالجتماعيـة والـصحية       
ـ        ب والبيئية، وكذلك من جانبي العـرض والطل

وإيجاد البدائل الممكنة للحد من هـذه الظـاهرة         
اآلخذة في االتساع واالنتشار لدى كافة شـرائح        
المجتمع بوجه عام، ولدى ذوي الدخل المحدود       

  .والفقراء بوجه خاص
  

  األهداف
إجراء المزيد مـن الدراسـات واألبحـاث         .1

  .االقتصادية واالجتماعية
2.      إيجاد البدائل لزراعة واستهالك القات وسن 

 .التشريعات الالزمة
من إجمـالي المـساحة     % 10الحد من زيادة المساحة المزروعة بالقات واإلبقاء عليها في حدود            .3

  .المزروعة
  

 السياسات واإلجراءات 
تشجيع إنتاج محاصيل زراعية بديلة للقات وذات مردود اقتصادي عـال مـن خـالل تـوفير                  •

 .التسهيالت المحفزة
جمـع  إنشاء قاعدة بيانات عن الجوانب المختلفة للقات من خالل          وحدة بحوث القات و   دور   تفعيل •

   . وخارجياًالمعلومات داخلياً
اآلثـار  كـذلك   والـصحيةً،  وةًقتـصادي اال وةًجتماعياالثاره  آتشجيع البحث العلمي حول القات و      •

   . استخدام المبيدات الكيميائيةلىالمترتبة ع
 .ات وزيادة كفاءة استخدام المياهتطوير تقنيات تساعد على تقليل استخدام المبيد •
 . لتعاطي القاتاالجتماعية المناسبة توفير البدائل  •
 .التشديد على منع تعاطي القات في المؤسسات الحكومية واألجهزة األمنية والعسكرية •
  

   قطاع الري 2. 1
 األمطـار، على مياه    بشكل رئيسي    ة تعتمد الزراع 

ات مما يجعل اإلنتاج الزراعـي عرضـة لتذبـذب        
وتقـدر  . األمطار ولمواسـم الجفـاف المتكـررة      

من إجمـالي   % 91االستخدامات الزراعية بحوالي    
 488االستخدامات المائية، تروي مساحة قـدرها       

 ويشكل النظـام الزراعـي المطـري        .ألف هكتار 
المروي مـن اآلبـار      والنظام الزراعي    ،53.6%
، ومـن الغيـول     %7.5، ومن الـسيول     34.3%

  . %4.6ومصادر أخرى 
  

  التحديــات 
ظاهرة اسـتنزاف   كما تشتد   . ورأسـيـاً معوق للتوسع الزراعي أفقياً      المائية أكبر  الموارد   ةشحتمثل  

وعدم  التقليديةالري االستمرار في استخدام أساليب والحفر العشوائي لآلبار،  لمياه الجوفية عن طريقا
  . في المياهقدارتفاع نسبة الفاإتباع أنظمة الري الحديثة مما يؤدي إلى 

  

  تطور المنشآت المائية خالل األعـوام  1990-
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  الغايات واألهداف والسياسات
يعد االستغالل األمثل للموارد المائية وحسن إدارتها وصيانتها، عالوة على ترشيد استخدامها، واتباع             

  . أساليب ري مقننة وحديثة من الغايات اإلستراتيجية لخطة التنمية الثالثة
  

  األهداف 
  .لقصوى من وحدة المياه المستخدمةاستخدام مياه الري واالستفادة ارفع كفاءة  .1
  . تخفيض الفاقد إلى النصف مع نهاية الخطة .2
 

  السياسات واإلجراءات 
 المائيـة  إقامة الحواجز    من خالل  وتغذية أحواض المياه الجوفية      السطحية،تنمية الموارد المائية     •

والسدود وتشجيع استخدام تقنيات حـصاد ميـاه        
 .األمطار

ات الزراعية المتبعـة    تغيير الممارسات والعملي   •
تقنيـات  والتحول من طرق الري التقليدية إلـى        

ومالئمة لتحقيق التوازن بين    حديثة  وأنظمة ري   
 .المياه المتاحة واالحتياجات المائية المتزايدة

التوسع في طرق الري الحديثة وأهمهـا الـري          •
بالتقطير، وكذلك نقل المياه إلى الحقل بواسـطة        

 .األنابيب
لمراقبة ومحطات الرصد المائي،    إنشاء شبكات ا   •

ودعم البحوث الزراعية في تحديـد المتطلبـات        
 .المائية للمحاصيل المروية

 ،االستفادة من المياه العادمـة بعـد معالجتهـا         •
ري وفي أنشطة اقتصادية وبيئية الواستغاللها في 

وغيرها، حراج  ألزيادة المسطحات الخضراء وا   ل
                      . علي البيئةةحافظمع مراعاة الم

مستفيدين في تشغيل وصيانة منـشآت      إشراك ال  •
لتخفيف وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه      ،الري

 كاهـل الدولـة فـي تحمـل هـذه           عنالعبء  
 .المسؤولية

، وتـشجيع   لمحاصـيل المرويـة   في زراعة ا  عتماد مبدئي الميزة النسبية والجدوى االقتصادية       ا •
 . أقلكبر باستخدام مياهألى تحقيق دخل التقنيات التي تساعد المزارعين ع

  

ــار  ــصحي : 8-5إط ــصرف ال ــاه ال ــة مي  معالج
   وإعادة استخدامها في الزراعة 

ُيعد استخدام ميـاه الـصرف المعالجـة لألغـراض          
سـتراتيجية للميـاه المتجـددة    المختلفة أحد البدائل اإل   

والتــي تكتــسب أهميتهــا مــن النــواحي البيئيــة 
فإلى جانب ري المزروعات والمساهمة     . واالقتصادية

في تخفيف العجز المائي، تحتوي هذه الميـاه علـى          
عناصر غذائية تؤدي إلى زيـادة اإلنتاجيـة وتقليـل          
مخاطر العناصر الضارة في التربة والمياه الجوفيـة،        

وتقدر مياه  . ن توفير تكاليف احتياجات السماد    فضالً ع 
الصرف الصحي التي تتدفق إلى محطات المعالجـة        
بنوعيها الميكانيكي وأحواض األكسدة في عشر مـدن        

 ألف متر مكعـب يوميـاً،       170رئيسية وثانوية بنحو    
 ألف متـر مكعـب يوميـاً        370يتوقع أن ترتفع إلى     

ع التوسع   بعد استكمال تنفيذ مشاري    2010بحلول عام   
 مدينـة   13 شبكات حالية وبناء محطات فـي        5في  
ويصبح حسن استخدام هذه الكميات واستغاللها  . جديدة

وفق المواصفات مصدراً مهماً للري، إذ تشكل حاليـاً         
من إجمالي االستهالك الـسنوي مـن       % 3-2حوالي  

بعد إكمال  % 7-5المياه الجوفية، يمكن أن ترتفع إلى       
.المشاريع الجديدة
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  األسماك  قطاع -2
  

يعد صيد األسماك أحد القطاعات االقتصادية الواعدة الذي يمتلك إمكانيات كبيرة وفرص اسـتثمارية              
إقتـصادي   الثروة السمكية في تحقيق نمـو        ويعول على . متنوعة في االصطياد والتصنيع والتصدير    

وتشير . األنشطة االقتصادية األخرىتحفيز ج وزيادة الصادرات واإلنتافي  توسع  مضطرد من خالل ال   
 ألـف   400-350 ألف طن يسمح بإنتاج      850التقديرات إلى أن حجم المخزون السمكي يبلغ حوالي         

ويسهم صيد األسـماك    . 2005 ألف طن في عام      290طن سنوياً، مقارنة باستغالل فعلي لم يتجاوز        
الساحلية، حيث  المناطقدعم جهود مكافحة الفقر في  وكذلك في الغذائيفي تحقيق األمن بدور أساسي 
  .  ألف نسمة400 ألف صياد يؤمنون المعيشة لحوالي 65يوجد حوالي 

  

خالل الفترة  % 15.8بمتوسط سنوي   ) التقليدي والصناعي والخاص  (وقـد نمت كمية اإلنتاج السمكي      
وياً، متجـاوزاً المعـدل المخطـط والبـالغ       سن% 22.2وازداد ناتج القطاع بمتوسط     ،  2000-2005
مـن قيمـة    % 13.2لتـشكل    سنوياً% 30.4كمية الصادرات السمكية بمتوسط     وازدادت  %. 13.1

ويرجع هذا النمو إلى زيادة قوارب الصيد التقليـدي، وتنـامي اسـتثمارات      . الصادرات غير النفطية  
توسع أنـشطة االتحـاد التعـاوني       القطاع الخاص في توفير خدمات التسويق والتخزين، فضالً عن          

كذلك شـهد التـصنيع     . السمكي وخاصة في رفع كفاءة اإلنتاج والتصدير والتسويق داخلياً وخارجياً         
السمكي تطوراً ملحوظاً خالل السنوات الماضية وبخاصة في محافظة حضرموت، حيث بلـغ عـدد               

 مليـون عبـوة     30 إجمالية تبلـغ     المصانع المنتجة لمعلبات سمك التونا ثالثة مصانع  بطاقة إنتاجية         
  . ويساهم هذا اإلنتاج في خفض الواردات وتحقيق االكتفاء الذاتي وتنمية الصادرات الوطنية. سنوياً

  

  التحديات
  :يواجه تنمية القطاع السمكي العديد من الصعوبات والمعوقات، أهمها

اإلنتـاج  أنـشطة   على   دي االصطياد التقليدي التعاوني والفر    محدودية أسطول الصيد وغلبة طابع     •
 . الحديث ذات التقنيات المتقدمةالسمكي

 .ضعف مستوى خدمات البنية التحتية والتجهيزات والمستلزمات األساسية التي يحتاجها القطاع •
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
مـوارد  االستغالل األمثل والنمو المـستدام لل     تحقيق  تهدف إستراتيجية التنمية في قطاع األسماك إلى        

 السمكية مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية والبحرية وبما يمكن القطاع من المساهمة في تحقيق              
الساحلية، وتوفير االحتياجـات المحليـة مـن         المناطقدعم جهود مكافحة الفقر في       و األمن الغذائي 

  . األسماك
  

  

ترة  2005-2000 تطور الصادرات السمكية خالل الف
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  مشروع إدارة الموارد السمكية والحفاظ عليها: 9-5إطار
حصلت الحكومة اليمنية على تمويل من هيئة التنميـة         

إدارة المـوارد الـسمكية والحفـاظ       "الدولية لمشروع   
ويـساهم االتحـاد    .  مليـون دوالر   25، بمبلـغ    "عليها

األوروبي في تمويل مكون جودة المنتجات والصادرات       
لومات واإلحـصاءات الـسمكية     السمكية وشبكـة المع  

ويهــدف المـشروع إلـى      .  مليون دوالر  7.5بمبلغ  
تحسين دخول الصيادين وزيادة فرص العمل المتاحـة        

  : لهم من خالل اآلتي
تعزيز اإلصالحات الهيكليـة والمؤسـسية لقطـاع         •

 .األسماك
تطوير البنية األساسية للموانئ الـسمكية واأللـسنة         •

لبحر األحمر وخليج   والمراسي البحرية على ساحل ا    
عدن والبحر العربي، وشق وسفلتة طـرق داخليـة         

  .مؤدية إلى الموانئ
 .تحديث منظومة الرقابة والتفتيش البحرية •
تحسين جودة اإلنتاج السمكي عـن طريـق تقـديم           •

تسهيالت إلنشاء وتأهيل مصانع ثلج وساحات حراج       
 مـع مواصـفات     تـتالءم نموذجية في مواقع إنزال     

  .دةواشتراطات الجو
الـصادرات الـسمكية لتـسهيل إجـراءات        طوير  ت •

 .االندماج في السوق العالمية

   دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية10-5إطار 
مشاريع ساهم القطاع الخاص خالل العشر السنوات الماضية في إقامة          

تحضير الصادرات الـسمكية والخـزن والنقـل        تشمل  سمكية متعددة،   
. صطيادوسائل ومعدات اال  إنتاج   وطحن األسماك، و   والتسويق والتعليب 

في اإلنتاج  رتفعة  في تحقيق معدالت نمو م    وانعكست هذه االستثمارات    
الثالثة تـشجيع القطـاع     التنمية   وتستهدف خطة    .والصادرات السمكية 

لمساهمة بوتيرة عالية في تنمية القطـاع الـسمكي         مواصلة ا الخاص ل 
شطة االصطياد السمكي فـي المنطقـة       المشاركة في أن  وتطويره من خالل    

تـصدير المنتجـات الـسمكية      ، و االقتصادية واستغالل األحياء البحرية فيها    
بنـاء  ، و وإنشاء مراكز إعداد الصادرات السمكية في المحافظات الـساحلية        

واصم المحافظـات والمـدن الرئيـسية،       أسواق بيع األسماك بالجملة في ع     
إنتـاج  ، و تسويق المنتجات السمكية  تطوير تجهيزات تحضير وحفظ ونقل و     و

وسائل وأدوات االصطياد السمكي، وإقامة مصانع قوارب الصيد التقليـدي          
إنشاء معامـل طحـن وتجفيـف       المطورة، وقوارب الصيد المتخصصة، و    

إنـشاء مركـز    ، وإنشاء مزارع األسماك والجمبـري، و      األسماك ومخلفاتها 
 .صنيع السمكيتدريب وتأهيل العاملين في مجال االصطياد والت

  األهداف
بنهاية % 2.2إلى   في الناتج المحلي اإلجمالي   وزيادة مساهمته   % 7زيادة كمية اإلنتاج السمكي بمتوسط       .1

 .فترة الخطة
 .في السنة% 9زيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط  .2
تطوير أنشطة صغيرة الحجم لصيد وتسويق األسـماك         .3

 .واألنشطة األخرى المرتبطة بهـا
   واإلجراءات السياسات

مـن خـالل    البناء المؤسسي للقطـاع     القدرات و تعزيز   •
ات والقوانين واللوائح المنظمة الستغالل     تحديث التشريع 
 .الثروة السمكية

 وإنشاء قاعـدة بيانـات دقيقـة        السمكيتقييم المخزون    •
 .وشاملة

 والبيئة البحريـة    من االستنزاف ة المخزون السمكي    حماي •
 تطوير قـدرات خفـر الـسواحل      و من التلوث والعبث،  

  .أنظمة الرقابة والتفتيش البحريو
 وإنـشاء   خاصة المحلية واألجنبية  تشجيع االستثمارات ال   •

شركات مساهمة لالصطياد والتصنيع والتسويق، وتطوير  
أنشطة القطاع التقليدي والتعاوني في مجال االصـطياد        

نميـة  هتمام بأوضاع المرأة الساحلية وت    االمع  والتسويق،  
 .األنشطة المتعلقة بها

 .طة الجمعيات التعاونية السمكيةإنشاء موانئ صيد حديثة مزودة بالخدمات األساسية تدار بواس •
إعادة تأهيل وتوسعة سـاحات     ربط موانئ الصيد بشبكة الطرق، وتطوير البنية التحتية للقطاع من خالل             •

إنشاء أسواق نموذجية لبيع األسماك بالجملة والتجزئة       وحراج األسماك وتجهيزها بما يلبي معايير الجودة        
 .في عواصم المحافظات ومراكز المديريات

تنميـة المـوارد    حول   والبحوث   إجراء الدراسات وكز أبحاث علوم البحار     اتفعيل دور مر  وعادة تأهيل   إ •
 . واستزراع األسماك واألحياء المائيةالسمكية

الجمعيات التعاونية السمكية في    نشاط  تشجيع  تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعمل التعاوني السمكي، و        •
لي مجاالت اإلنتـاج والتـسويق الـداخ      

، ومنحها األولوية في الحصول   والتصدير
على القروض الميـسرة والتـسهيالت      

 . االئتمانية
صندوق تـشجيع اإلنتـاج     ة  إعادة هيكل  •

 وتفعيـل دوره فـي      الزراعي والسمكي 
المجال السمكي وفي تنميـة الخـدمات       

 .والمجتمعات الساحلية
تشجيع تصنيع المنتجات السمكية وزيادة      •

 والتـصدير،   القيمة المـضافة لإلنتـاج    
وخاصة المنتجات ذات القيمـة العاليـة       

 .والمطلوبة عالمياً
  وتشغيل نظم المراقبـة النوعيـة،      إنشاء •

وتطــوير مختبــرات ضــبط الجــودة 
 . مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييسبالتنسيقللمنتجات السمكية 

 .صديقة في مجال الثروة السمكيةالدول الشقيقة والمع  و واإلقليميةالتعاون مع المنظمات الدوليةمواصلة  •

Formatted: Condensed by 
0.3 pt



  79

 أهم المشاريع االسـتثمارية النفطيـة للقطـاع         11-5إطار  
 الخاص في خطة التنمية الثالثة

 يتولى القطاع الخاص المحلي واألجنبي      :إنتاج النفط وتكريره  
 14تنفيذ مشروعات استكشافية وإنتاج النفط في أكثـر مـن           

 قطاعاً استجابة للمناقصات الدولية التي أعلن عنها خالل عام        
كمـا يقـوم    .  مليون دوالر  2,547، وبتكلفة استثمارية    2005

القطاع الخاص بتنفيذ مصفاة رأس عيسى بمحافظة الحديـدة         
 ألف برميل في اليـوم، وبتكلفـة        60بطاقة إنتاجية تصل إلى     

 مليون دوالر، وكذلك إنـشاء  400 و300تقديرية تتراوح بين  
ـ   120مصفاة حضرموت بطاقة    ة  ألف برميـل يوميـاً وبتكلف

  .  مليون دوالر300-250تتراوح بين 

  قطاعات النفط والغاز والتعدين  -3
 

   قطاع النفط الخام1. 3
يعد قطاع استخراج وتصدير النفط الخام من أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلـي اإلجمـالي                

ويقدر إجمـالي   . 2005عام  % 12.4بنصيب  
 مليـون   148.85 إنتاج  النفط الخام بحـوالي     

  ومثلـت عوائـد الـنفط     . 2005م   عـا  برميل
من اإليرادات العامة للدولـة     % 70.4حوالي  

، 2005-2000في المتوسط خـالل الفتـرة       
نتيجة ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية       

 دوالر للبرميل الواحد عـام      51.5إلى متوسط   
، ومما جعل الصادرات النفطية تـشكل       2005
  .2005من قيمة الصادرات عام % 92.9

  
وشهد القطاع تراجعاً في اإلنتاج من الحقول العاملة وتكثيفاً لعمليات المسح والتنقيـب فـي حقـول                 

، وتراجعت القيمة المضافة المتولـدة      %2.7فقد انخفض اإلنتاج السنوي للنفط الخام بمتوسط        . أخرى
وفي المقابل ساعدت األعمال التطويريـة فـي الحقـول المنتجـة            %. 2.2ه بمتوسط   استخراجمن  

 قطاعـات   9 قطاعات، إلى زيادة عدد القطاعات المنتجـة إلـى           3واالكتشافات النفطية الجديدة في     
  . والتخفيف من حدة تراجع اإلنتاج

  

 مليون لتر سنوياً خالل     5,672 إلى   4,669ونمت الكميات المستهلكة محلياً من المشتقات النفطية من         
الك الديزل بسبب الدعم الحكـومي لهـذه        ، مع معدل نمو أعلى السته     %6الفترة، وبمتوسط سنوي    

  . 2005المادة حتى يوليو 
  

وتعتمد هذه الصناعة علـى مـصفاتي عـدن         . وما زالت صناعة تكرير النفط في اليمن في بداياتها        
 مليون 38.3وقد بلغت الكميات المسلمة للمصفاتين  من حصة الحكومة في النفط الخام نحو . ومأرب

اليوم، في حين تبلغ في   / ألف برميل  120-110طاقة الحالية لمصفاة عدن     وتبلغ ال . 2005برميل عام   
ونظـراً  . اليـوم / آالف برميل  10مصفاة مأرب   

لضعف الطاقة التكريرية من جهة، وتزايد الطلب       
 استيراد مـادة    2004من جهة أخرى، تم في عام       

 مليار ريـال، أو مـا نـسبته         63.7الديزل بقيمة   
تترأس هذه المادة   من إجمالي الواردات، ل   % 8.65

وتم أيضاً استيراد   . بذلك أكبر حصة من الواردات    
 مليـار   17.4بقيمة  ) المازوت(مادة الفيول أويل    

  . من إجمالي الواردات% 2.36ريال وبنسبة 
  

  التحديات
صاحب تراجع اإلنتاج النفطـي تراجـع حـصة         

 إلـى   2000 مليون برميل عـام      98الحكومة من   
. على التوالي من إجمالي إنتاج الـنفط      % 57.5و% 61 أو ما يعادل     ،2005 مليون برميل عام     85.7

عن مستواه الحالي والمقـدر بنحـو       % 6.5وتظهر التوقعات استمرار تراجع اإلنتاج بمتوسط سنوي        
وبالتالي، فإن  . 2010 مليون برميل في عام      106.2، وليصل   2005 مليون برميل في عام      148.85

 مليون برميل، ما لم تظهـر       123 خطة التنمية الثالثة يقدر بحوالي       متوسط اإلنتاج السنوي خالل فترة    
  . ودخولها مرحلة اإلنتاجاكتشافات جديدة 

  

  خارطة استكشاف وإنتاج النفط: 12-5إطار 
 قطاعات  9 قطاع امتياز منها     84 النفطيةتشمل الخريطة   

 قطاعات قيد المصادقة    9 قطاعاً استكشافياً، و   18منتجة، و 
 قطاعات تـم    4على اتفاقيات المشاركة في اإلنتاج لها، و      

 قطاعاً مفتوحـاً    44وأخيراً  توقيع مذكرات تفاهم بشأنها،     
يجري الترويج الستقطاب الشركات العالمية لالسـتثمار       

ويوجد ثالثة سيناريوهات لالستكـشافات النفطيـة       . فيها
  : المحتملة خالل السنوات الخمس القادمة، هي

 استكشافات نفطية مختلفة الحجـم فـي        10تحقيق    -أ 
  . عشرة قطاعات

  .  قطاعات6 استكشافات نفطية في 6تحقيق  -ب 
 . قطاعات5 استكشافات نفطية في 5 إلى 4تحقيق   -ج 
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  الغايات واألهداف والسياسات 
تستهدف إستراتيجية التنمية في هذا القطاع تحقيق االستغالل األمثل للثروة النفطية من خالل تحديـد               

ين الفنية واالقتصادية، وبما يحافظ على استمرار هـذا المـورد           المستويات المثلى لإلنتاج من الناحيت    
  . واالنتفاع منه في تمويل جزء كبير من متطلبات التنمية، وبرامج التخفيف من الفقر

  

  األهداف
القطاعـات  دخـول    علـى    سـنوياً اعتمـاداً   % 4.5تقليص تراجع اإلنتاج النفطي السنوي إلى        .1

 . مرحلة اإلنتاجاالستكشافية
 . حتياطيات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار اإلنتاج على المدى الطويلزيادة اال .2
ـ   ألف برميل يومياً وتوفير    320رفع القدرات التكريرية إلى      .3  الـسوق المحليـة مـن       ات احتياج

 .المشتقات النفطية
  

  )مليون برميل ( 2010-2005 وحصة الحكومة والشركاء النفط الخام  إنتاج 1-5جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيـان

 106.2 115.9 122.9  130.8 141.1 148.8 إجمالي اإلنتاج

 55.3  64.0  70.3 77.1 86.9 85.7 حصة الحكومة

 50.9 51.9 52.7  53.6  54.2 63.2 :حصة الشركاء، منها

 48.6 49.3 49.8 50.6 50.7 62.2  الشريك األجنبي

 0.6 0.6 0.7 0.7 0.82 1.0 الشركة اليمنية لالستثمارات النفطية

 1.7 1.9 2.2 2.3 2.75 0.0 نفقات تشغيل قطاع مأرب 
  

   واإلجراءات السياسات
 .المياه المغمورةالحدودية والبرية المناطق وفي القطاعات المفتوحة توسيع االستكشافات النفطية وخاصة  •
احتياطيات قابلـة لالسـتغالل     المسوح الجيولوجية األولية     أظهرت   الترويج لالستثمار في المناطق التي     •

عاقـدات وفقـاً    تاالتفاقيات وال من خالل مراجعة     الشركات النفطية    لجذبتوفير التسهيالت   التجاري، و 
 .متطلبات التنقيب واالستكشافات المستقبليةوللمتغيرات 

ل على  في ضوء األسعار العالمية، والعم    استخراج وتصدير النفط    ة والمالية من     االقتصادي تعظيم العوائد  •
 .تحسين شروط االتفاقيات مع الشركات المنتجة

 الـشركات  إزاء التنافـسية   اقدرتهتطوير   المحلية في مجال الخدمات النفطية ودعم       االستثمارات تشجيع •
 .األجنبية

 تحـسين   وبما يسهم فـي    عالمية،األسواق ال في ضوء تطورات      حصة الحكومة من النفط الخام     تسويق •
 .والتصديرن شروط البيع وعمليات الشح

 لالسـتهالك المحلـي     يكـاف المخزون  المين  أتاإلستراتيجية للمشتقات النفطية و   بناء المنشآت التخزينية     •
 . على البيئة مراعاة متطلبات الحفاظعوالمالئمة، موسائط النقل والتجهيزات والعبوات الكافية و

محطات تموين  ، وإنشاء   ستهالكاالمناطق  مين إيصالها إلى    أتحسين خدمات توزيع المشتقات النفطية وت      •
 .خدماتقديم تلك النموذجية لت

  .من خالل إزالة التشوهات السعريةتحسين كفاءة استخدامها و ترشيد استهالك بعض المشتقات •
 وتقديم التـسهيالت    على المشتقات النفطية كمدخالت أولية أو وسيطة       التي تعتمد تشجيع قيام الصناعات     •

 .والحوافز االستثمارية لها
، وتعزيز الـدور التنمـوي      مع القطاعات األخرى وخاصة الصناعة التحويلية      قطاع النفط     ارتباط تقوية •

 .للشركات النفطية وخاصة في مناطق اإلنتاج
 . توسيع مصفاة مأرب وتحديث مصفاة عدن، وتنفيذ مصفاتي النفط في حضرموت ورأس عيسى •
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للقطاع الخاص في   الغازية   أهم المشاريع االستثمارية     :14-5إطار  
  الثالثةالتنمية خطة 

استمر التفاوض حول مشروع إنتاج     : مشروع الغاز الطبيعي المسال   
 عاماً بسبب المنافسة في األسواق      13وتصدير الغاز الطبيعي حوالي     

 تم التوقيع على اتفاقيات بيـع       2005 سبتمبر   وفي .والدوليةاإلقليمية  
الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي          

وشـركة سـويس    ) كوجاز(المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز       
ويجـري العمـل   . لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز      

 مليار دوالر   3.7نشائية التي تبلغ تكلفتها حوالي      عمال اإل حالياً في األ  
، تشمل تطوير حقول الغاز الطبيعي وبناء       2008-2005خالل الفترة   

منشآت في مواقع الحقول بمأرب وفي ميناء التصدير بميناء بلحاف،          
ويوفر المـشروع  .  كم من الحقول إلى الميناء    320ومد أنبوب بطول    

 .راحل تنفيذه المختلفةعمل خالل م ألف فرصة 10أكثر من 

، وتنمية الكوادر المحليـة      اإلدارة واإلنتاج النفطي   رفع القدرات اإلشرافية والتنظيمية والرقابية في مجال       •
 . وإحاللها محل الكوادر األجنبية في القطاع

  
  

   قطاع الغاز2. 3
 لم يتم استغاللها     تريليون قدم مكعب   16.3يمتلك اليمن احتياطيات جيدة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو          

ويقدر اإلنتاج اليومي مـن     . ه ومعالجته حتى اآلن، حيث يتم االعتماد على الغاز المصاحب بعد فصل         
 مليـار قـدم     2.8الغاز المصاحب بحـوالي     

لألغـراض  % 5مكعب، يستخدم منه حوالي     
وتـم  . المنزلية، ويعاد حقن الباقي في الحقول     

 التوقيع علـى اتفاقيـات      2005في مطلع عام    
أولية مع عدد من الشركات لتصدير حـوالي        

عـي   مليون طن سنوياً مـن الغـاز الطبي      6.7
   المسال إلى السوق الكورية واألمريكية ابتـداء

، والذي سيحقق عوائد ماليـة      2009من العام   
للخزينة العامة ودعم موارد النقد األجنبي تبدأ       

  . مليون دوالر، فضالً عن نتائج استثمارات القطاع على االقتصاد الوطني316 بمقدار 2009في عام 
  

  التحديات 
، وتنويع قاعدته   حرم االقتصاد الوطني ونموه   

اإلنتاجية، وتمويل برامج التخفيف من الفقـر،       
من مصدر استراتيجي كامن يعاد حقنـه فـي         

كمـا اقتـصرت    . باطن األرض لعقود خلت   
عمليات اإلنتاج على تأمين االستهالك المنزلي      
دون استفادة مثلى من الغاز كمصدر طاقة في        
اإلنتاج الكهربائي أو كبديل بيئـي لمـصادر        

الملوثة أو الناضبة األخرى أو تلك التي       الطاقة  
  . تمثل عبئاً كبيراً على الموازين الخارجية

  
  الغايات واألهداف والسياسات 

االستغالل تستهدف إستراتيجية القطاع تحقيق     
يادة فـي    وتوسيع نطاق البحث والتنقيب، ومواجهة الز      من الغاز الطبيعي   المتاحة لالحتياطياتاألمثل  

كبديل لمصادر الطاقة األخرى، وإقامة بعض الـصناعات        لغاز الطبيعي    استخدام ا   وكذلك ستهالكاال
 . عالمية الإلى األسواقتصدير الغاز باإلضافة إلى  ، المعتمدة على الغاز

  
  األهداف 

وتوسيع الخارطة التسويقية إلى كافـة التجمعـات        لغاز البترولي المسال    ل زيادة الطاقة اإلنتاجية   .1
  .ألغراض واالستخداماتالسكانية ولمختلف ا

 . 2009 مليون طن سنوياً بحلول عام 6.3بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال بمتوسط  .2
  
  
  
  
  
  

 إنتاج واستهالك الغاز البترولي المسال: 13-5إطار 
 ألـف  458ارتفع استهالك الغاز البترولي المسال من حـوالي        

 ألف طن متري    714.7 إلى حوالي    2000طن متري في عام     
.  منـه  %88يشكل االستخدام المنزلـي     حيث  ،  2005في عام   

 ألف طن متـري     934.5 إلىزيادة االستهالك   يتوقع  في حين   و
سنوي توسط  بمتراجع اإلنتاج المحلي    ، فإن   2010عام  بحلول  

فجـوة   سيؤدي إلى اتـساع      2010-2006خالل الفترة   % 0.5
لذلك، تولي الحكومة مشروع إنـشاء الوحـدة        . الطلب المحلي 

بما يواكـب علـى     اإلنتاج  الخامسة للغاز المسال أولوية لزيادة      
   .األقل احتياجات السوق المحلي
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   واإلجراءاتالسياسات
الدراسات الالزمة  إعداد إستراتيجية لالستفادة من الغاز في األنشطة االقتصادية المختلفة، وكذلك            •

 .لتقدير احتياجات هذه المجاالت من الغاز
تغطية االحتياجات السكانية من مادة الغاز المسال        •

من خالل إنشاء محطات تعبئة في كافة المناطق        
نـشاطها لحمايـة    اإلشراف والرقابـة علـى      و

 في المحافظات  ت تخزينية آإقامة منش المستهلك، و 
 . إستراتيجي مخزون لتأمين

 البحث  مجال األجنبية في     الترويج لالستثمارات  •
وتقديم التـسهيالت    ، الطبيعي والتنقيب عن الغاز  

لها وإتباع منهج تنافسي واضح للتفاوض واختيار       
 .المستثمر

 تسويق الغاز الطبيعي  بإنتاج و  والخدمات المرتبطة    األنشطة في   تشجيع استثمارات القطاع الخاص    •
 .مختلف األغراضمحلياً ل

 السـتغالل الغـاز     ، وبدء تنفيـذه   )عدن-الحديدة-معبر-مأرب(استكمال دراسة أنبوب نقل الغاز       •
ووسـائل النقـل    اإلسـتراتيجية    الـصناعات  الطاقة الكهربائية و   الطبيعي محلياً ألغراض لتوليد   

  .غيرهاو
 .مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعيتنفيذ  •
  

   قطاع المقالع والمحاجر والتعدين3. 3
 منـشأة   432بلـغ   المناجم والمقالع   قطاع  ت  آعدد منش  أن   2003تشير بيانات المسح الصناعي لعام      

تتوزع بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، وتنتج ما       
 مليون ريال وتحقق قيمة مـضافة       2,186قيمته  
كمـا تـوفر هـذه      .  مليون ريال  1,503قدرها  

 1,266  فرصة عمـل، منهـا     1,423المنشآت  
وقد حقق القطاع   .  موسمية ومؤقتة  157دائمة و 

، 2005-2000خالل الفترة   % 6.1متوسط نمو   
يته في تركيب الناتج المحلي اإلجمالي      إال أن أهم  

  . ً%0.56ظلت عند مستواها بمتوسط 
  

  التحديات
تحول العديد من المعوقات دون استغالل احتياطيات األحجار والمعادن، أهمها صعوبة الوصول إلـى           

غالل المواقع أو بعدها عن مواقع االستهالك ومنافذ التصدير، وعدم توفر البنية التحتية المناسبة لالست             
التجاري وخاصة للرخام وبعض المعادن الثمينة، وكذلك ضيق السوق المحلية وبدائيـة االسـتغالل              

كما تقصر الدراسات االستكشافية والمعلومات والبيانـات عـن واقـع المعـادن             . ومحدودية اإلنتاج 
  .والمحاجر لتشجيع االستثمارات فيها

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
لتنمية في هذا القطاع على استغالل الخامات المعدنية وتحقيق االنتفاع منها محلياً،            تتركز إستراتيجية ا  

والتأكد من االحتياطيات ودراسة تكاليف اإلنتاج في ظل        . فضالً عن التصدير إلى األسواق الخارجية     
بيـة   المحليـة واألجن   الشركاتوتشجيع   عتحسين الجاذبية االستثمارية للقطا   تغير أسعارها العالمية، و   

 .ونقل التكنولوجيا الحديثة في االستكشافات ةللمساهمالعاملة في التعدين 

  اإلمكانيات المتاحة للمعادن: 15-5إطار 
تتوفر لليمن إمكانيات مشجعة في قطاع المعادن ومجموعـة         

ويتمتع اليمن بميزة الموقـع     . أوسع من الخيارات لتصنيعها   
 دوتكشف الدراسات الجيولوجية وجو   . إزاء األسواق الكبيرة  

نيوم، كما توجد مؤشرات على معادن الفضة والبالتين واليورا   
توفر الذهب والنحاس والحديد والتيتانيوم، باإلضـافة إلـى         
الخامات المعدنية والصخور الصناعية والمواد اإلنشائية التي       
يمكن تنميتها واستغاللها في األنشطة الـصناعية المختلفـة         

 . كاالسمنت والطوب والزجاج والطالء
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 األهداف 

خـالل  % 7.6 بمعدل   قطاع المقالع والمحاجر والتعدين   تحقيق  متوسط نمو في القيمة المضافة ل        .1
  .سنوات الخطة

   

   واإلجراءات السياسات
وزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة     بممثلة  استكمال البناء المؤسسي والتشريعي إلدارة القطاع        •

لهيئات العاملة فـي مجـال      كوادر المؤسسات وا  تطوير القدرات التنفيذية والمهارات الفنية ل     و ،لها
 . أعمالهاالتعدين من خالل تدريب القوى العاملة وإدخال التقنيات المتطورة في 

المواقع والمكامن  تقييم  ية للمعادن، و  انجاز الخرائط التفصيل  ولليمن،  استكمال المسوح الجيولوجية     •
 .لهذه الثروات المحتملةالجدوى االقتصادية  والتحقق من المخزون المعدنية و

 بيانـات بناء قاعدة   االستمرار في أعمال التنقيب وحفر مناطق التمعدنات وتحديد نماذج التعدين و           •
 . نظام المعلومات الجغرافيةوفق 

حجار وخاصة لألغراض الصناعية، ووضع قواعد وضوابط       تحسين طرق استغالل الخامات واأل     •
 . الستغاللها مع الحفاظ على البيئة

لصناعات المعتمدة علـى الخامـات      اإقامة  دراسة استغالل المواد الصناعية واإلنشائية، وتشجيع        •
  .المعدنية واإلنشائية المحلية

وتـوفير  قطاع  الفي  تثمارية   من خالل الترويج للفرص االس      الوطنية واألجنبية  االستثماراتجذب   •
 . الداعمةالبنية التحتية البيئة االستثمارية المناسبة و

التي يمكن استغاللها بكميات تجارية، والعمل علـى زيـادة          الخامات المعدنية واإلنشائية    تصدير   •
 .القيمة المضافة لها من خالل إجراء عمليات تصنيعية عليها

  .لين في قطاع التعدين تنمية القدرات البشرية ومهارات العام •
  

    خامات المعادن الفلزية المتوفرة3-5جدول 
  احتياطي الخام  المنطقة  الخام

  .طن فضة/جم9طن ذهب، /جم15بدرجة ) ممكن( ألف طن 678  )حضرموت(وادي مدن 
  الذهب

  .طن ذهب/ جم ........ مليون طن بتركيز 31  )حجة(الحارقة 

  )ءصنعا(الجبلي 
رصـاص  % 1.2زنـك و  % 8.9بدرجة  ) ممكن+محتمل+مؤكد( مليون طن    12.6

ــاص   .طن فضة/  جم68و ــك والرص الزن

  والفضة 
  ) شبوة(طبق 

رصاص من خالل الدراسة األولية، ولم يتم       % 3.8زنك و % 12بلغت درجة الخام    

  .تقدير االحتياطي

  .نيكل% 0.39نحاس و% 0.57بدرجة ) مؤكد( مليون طن 4.1  )تعز(الحامورة 

  )عمران(سوار 
للنيكـل،  % 1.40-0.86للنحاس، و % 0.52-0.32 مليون طن بدرجة تركيز      40

  .كوبالت مع نسبة مشجعة من البالتين والبالد يوم والروديوم% 0.66و

ــت  ــاس والكوبال النح

ــر  ــة عناص ومجموع

  البالتينيوم 
  )صعدة(والمصنعة ) حجة(قطابة 

دراسات االستكشافية مـن    قيد ال .......لم يتم تقدير احتياطي الخام وال تزال منطقة         

  .قبل شركة كانتكس الكندية

تمعـــدنات الحديـــد 

  والتيتانيوم
  )البيضاء(مكيراس 

 مليون طن أكسيد    46مليون طن خام الحديد،     130:  مليون طن موزع كالتالي    860

 مليون طن من أكسيد الفاناديوم بمحتـوى        0.15 مليون طن فوسفات،     27تيتانيوم،  

 V205.% 0.02 وP205% 3.14كسيد تيتانيوم وأ% 5.3حديد و% 15.5معدني 
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     المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية4-5جدول 
  االحتياطي  المحافظات التي تتواجد فيها  االستخدامات الصناعية  مادة

الجيـري   

  ميت 

ة، باجـل، مـأرب،     صنعاء، تعز، الحديد    .األسمنت، الزجاج، األصباغ، الحديد، السيراميك، صودا الكاوية

  .أبين، عمران، حضرموت، شبوة

  3 مليار م13.5

  3 مليون م365  .الحديدة، شبوة، مأرب  .ملح الطعام، الزجاج، الصابون، الدباغة، صودا الكاوية  صخري

تعز، الحديدة، مأرب، أبين، حـضرموت،        .األسمنت، الزجاج، أغراض طبية، عوازل حرارية، زخرفة وديكور

  .وةشب

   مليون طن337

   مليون طن500  .الحديدة، المهرة، حضرموت  . صناعة هياكل الطائرات، األصباغ، السيراميك، الحراريات  لسوداء

الحراريات، الزجاج، السيراميك، الخزف، البالستيك، المطاط، الصابون،         ر

  .الطالء

  3 مليون م16.2  .أبين، حجة

الزجــاج 

  )يكالسل

الحراريات، الزجاج، السيراميك، األسمنت، مادة عازلة، مـواد الـصقل،          

  .الطالء

  3 مليون م157  .صنعاء، تعز، صعدة، رداع، شبوة

البصريات، األجهزة الكهربائية، لتبطين الخالليا الشمسية، أغراض طبية،          ز

  .المطاط

  3 مليون م11.2  .صعدة، حجة

لورق، السيراميك، الخزف، المطـاط، البالسـتيك، الطـوب         األسمنت، ا    الطينية

  .الحراري، الطالء

  3 مليون م120  .صنعاء، صعدة، إب، الحديدة، عدن، لحج

المنظفات، الصابون، علف حيواني، تنشيط التربـة الزراعيـة، الـورق             ت

  . وكمادة نقية للزيوت

  3 مليون م73.8  .تعز، إب، ذمار

  3 مليون م58  .صنعاء، تعز، إب، ذمار  . رصف السكك الحديدية، صناعة الدروع األسمنتية واألنابيبحجر البناء،  

  غير محدد  .صعدة، مأرب، أبين، الضالع  .الورق، الطالء،مستحضرات التجميل، األغراض الطبية

  3 مليون م4  .عدة، الجوفصنعاء، ص  .الورق، السيراميك، المطاط، البالستيك، الدهان، صناعة الطالء  

 البركاني  

  )ريا

األسمنت، إنتاج الخرسانة خفيفة الوزن، عازل صوتي وحـراري، وفـي           

  .رصف الطرق والسكك الحديدية

صنعاء، ذمار، مأرب، أبـين، عمـران،       

  .شبوة

  3 مليون م613

الخفـاف   

  )س

 وفي عمليـة ترشـيح      صناعة مواد الصنفرة، معاجين األسنان، المطاط،     

  .المياه وأعمال البناء والتشييد

  3 مليون م34.5  .ذمار، عدن

ــــت 

  س 

صناعة العوازل الحرارية، إنتاج الخرسانة خفيفة الوزن، تحسين التربة،         

صناعة المنظفات، امتصاص الزيـوت، صـناعة المطـاط والـدهانات           

  . واللدائن

  3 مليون م89  .ذمار، عدن، تعز

ـــــت 

  و

صعدة، مأرب، أبـين، البيـضاء، تعـز،          .أحجار بناء وزينة، بناء ورصف السكك الحديدية والسدود والحواجز

  .الحديدة

  3 مليون م316

  3 مليون م900  .صنعاء، تعز، حجة، مأرب، أبين  .أحجار بناء، الزينة والديكور، أغراض طبية ومادة الصقة

ـــــف 

  برايت

  3 مليون م31  .صنعاء، تعز، إب، ذمار، لحج، حجة  .ار بناء وزينة، صناعة األسمدة، صناعة المنظفات، الصابونكأحج

  3 ألف م500  .صنعاء، إب  .أحجار بناء وزينة، صناعة بالط األرضيات   ين 

  



  85

  

    قطاع الصناعة التحويلية-4
  

 التنمية وزيادة الدخل وخلـق فـرص عمـل          التحويلية أهم القطاعات المحركة لعجلة     ةالصناعتعتبر  
ويتصف هيكل  القطاع بغلبة المنشآت الصغيرة ومحدوديـة المنـشآت           . والتخفيف من الفقر والبطالة   

 أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية بلغ       2003الكبيرة والمتوسطة، إذ تبين نتائج المسح الصناعي لعام         
% 7.3منها، والمنشآت المتوسطة والـصغيرة      % 1.4 حوالي   تمثل المنشآت الكبيرة   منشأة،   34,357

ـ      . ، على التوالي  %91.4و وقد حقق قطـاع    .  عامالً 119,978وقدر عدد العاملين في هذه المنشآت ب
خالل فترة الخطة الخمسية الثانية، والـذي ال يعكـس          % 4.7الصناعة التحويلية متوسط نمو حوالي      

  .  بهااألمل الملقى عليه وال اإلمكانيات التي يتمتع
  

  التحديات
يعاني القطاع من انخفـاض درجـة       
تنوع الصناعة، والـضعف الهيكلـي      
لالقتصاد الوطني الذي تتمثـل أهـم       
سماته في محدودية الـسوق وتـدني       
القدرة الشرائية، وعدم كفايـة البنيـة       
التحتية األساسية، وانخفاض مـستوى   

كما يشكو  . المهارات اإلدارية والتقنية  
دة للمنتجــات المنافــسة الــشديمــن 

المستوردة والمهربة بشكل خـاص،     
ومحدودية الخامات المحلية وارتفـاع     
 تكلفة مدخالت اإلنتـاج المـستوردة،     

وعدم االستغالل الكامـل للطاقـات      
اإلنتاجية الصناعية المتاحة والتحسن    
البطيء لمناخ االستثمار، إضافة إلى     

  .ضعف االهتمام بالبحث العلمي في التطوير الصناعي
  

  ايات واألهداف والسياسات الغ
مـن خـالل    توسيع القاعدة الـصناعية     والتصنيع  عملية  تسريع  إلى  الرؤية اإلستراتيجية لليمن    تتطلع  

كما تسعى خطة التنمية الثالثة . الرخيصةمن الميزة النسبية للموارد الطبيعية واأليدي العاملة        االستفادة  
  . لعمل والتخفيف من الفقروخلق فرص افتح مجاالت واسعة لزيادة الدخل إلى 

  

  األهداف
 سنوياً خالل فترة الخطـة ورفـع   %8.4تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة للصناعات التحويلية        .1

 .2004 بأسعار عام 2010من  الناتج المحلي اإلجمالي في عام % 7.2مساهمة القطاع إلى 
 .من إجمالي الصادرات السلعية% 10زيادة  الصادرات الصناعية إلى  .2

ام 2003 المنشآت الصناعية حسب الحجم في ع

المنشآت  
الصغيرة 
91.4%

المنشآت  
الكبيرة 
1.4%

المنشآت  
المتوسطة 
7.3%
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  2010 – 2005تقديرات القيمة المضافة حسب األنشطة الصناعية   5-5جدول 
)مليون ريال(القيمة المضافة   ط الصناعياالنش 

2005 2010 

  متوسط النمو 
 %السنوي 

 10.7 73,077 43,890 الغذائية والمشروبات
 16.6 61,926 28,732 منتجات التبغ 
 23.3 15,134 5,310 المنسوجات 

 22.9 21,237 7,571 بس والفراء المال
 7.0- 384 553 الحقائب واألحذية والدباغة

 14.2 8,373 4,305 )دون األثاث(الخشبية 
 9.3- 420 683 الورق ومشتقاته
 7.2 8,000 5,664 الطباعة والنشر 
 6.0 13,740 10,290 مشتقات النفط 

 2.4 1,536 1,365 المنتجات الكيماوية ومشتقاتها
 23.1 14,233 5,038 جات البالستيكية المنت

 14.9 42,072 21,036 )اإلنشائية (المنتجات الالفلزية 
 18.6 33,886 14,450 منتجات المعادن المشكلة 

 23.3 527 185 اآلالت والمعدات 
 3.6 37 31 اآلالت والمعدات الكهربائية 

 - - 27 معدات النقل األخرى 
 26.9 17,259 5,254 األثاث 

 15.1 311,841 154,384 اإلجمالي
 

   واإلجراءات السياسات
البنيـة التـشريعية والقانونيـة       ومراجعةمهامها  وزارة الصناعة والتجارة وتطوير     إعادة هيكلة    •

 .والمؤسسية للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع االحتكار وتطوير آليات السوق
ــشجيع   • ــتثمارية وت ــة االس ــسين البيئ تح

ات الصناعية المحلية واألجنبيـة،     االستثمار
وبناء القدرات الوطنية في مجال التـرويج       

قـدرات  زيـز   تعلالستثمارات الصناعية، و  
السـتفادة مـن    اليمنـي ل  القطاع الخـاص    

الخاصة بتشجيع  االتفاقيات العربية والدولية    
 . وتنمية االستثمار

 شراكة حقيقية بين األجهزة الحكومية      إقامة   •
 العقبات التي تواجه    الةوإزوالقطاع الخاص   

 .المستثمرين
القدرة التنافسية للصناعات الوطنيـة     قوية  ت •

عن طريق تحـسين المواصـفات وجـودة        
 المواصـفات   وتطبيـق  المنتجات المحليـة  

 – الخليجيـة    –اليمنية  (المعتمدة  والمقاييس  
مواصـلة العمـل فـي      من خالل    )العالمية

تفاق بين هيئة المواصـفات والمقـاييس       اال
تغييـرات فـي    الد  يتحدل المصانع   اتإدارو

 وفي مـدخالت    واإلنتاجيةالعملية الصناعية   
الالزمـة  زمنيـة   الفترة  والومكونات المنتج   

 .ل على شهادة التصنيع الجيدوحصلل
  
  

 أهم المشاريع االستثمارية الـصناعية للقطـاع        16-5ار  إط
  الثالثةالتنمية الخاص في خطة 

  : صناعة األسمنت  - أ
يقوم القطاع الخاص بإقامة عدد من مصانع األسمنت والتـي          

  : ، وهذه المصانع هي2007يتوقع بدء إنتاجها في عام 
 1.2حضرموت بطاقة إنتاجيـة     -مصنع أسمنت المكال   

  .  مليون دوالر200تكلفة مليون طن سنوياً وب
 بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً      –مصنع أسمنت باتيس     

 .  مليون دوالر165وبتكلفة 
 مليون 1.2 لحج، بطاقة إنتاجية   –مصنع إسمنت المالح     

 . مليون دوالر200طن سنوياً وبتكلفة 
 : صناعة الحديد  - ب

 كل من مـصنع صـهر   2005دشن القطاع الخاص في عام      
خردة في محافظة لحج بطاقة إنتاجية تتراوح       وتشكيل حديد ال  

 ألف طن في السنة وباستثمار مشترك يمنـي         500-400بين  
 طريق أبين بطاقـة     –ألماني، ومصنع آخر في محافظة عدن       

التنميـة  وتشمل خطـة    .  ألف طن سنوياً   100إنتاجية قدرها   
 :الثالثة إقامة اآلتي

مصنع في المنطقة الصناعية بالمنطقة الحـرة بعـدن          
 ألف طـن كمرحلـة أولـى        150بطاقة إنتاجية قدرها    

 . صيني–باستثمار مشترك يمني 
 مليـون طـن     1.6مصنع األسمنت في المكال بطاقـة        

 . سنوياً
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تخفيض الضرائب والرسوم علـى مـدخالت اإلنتـاج         اإلغراق، و من  ة الصناعات الوطنية    حماي •

 .المستوردة
مزايـا  قـديم ال  إجـراءات التـصدير وت   لصناعية من خالل تبسيط    المنتجات ا  دعم فرص تصدير   •

 .، واالستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز الصادرات الصناعيةحوافزالو
 الـشركات   ، وتنظـيم  توفير التمويل الالزم للمشروعات الصناعية    تشجيع القطاع المصرفي على      •

 .وتوجيهها نحو التصنيعالمساهمة لتعبئة المدخرات الصغيرة 
نشاء المناطق الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية والخدمات، وتخصيص أراضي فـي المنـاطق      إ •

 .الساحلية البيضاء كمناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
 .الزراعية والسمكية والتعدينيةالمواد الخام المحلية  و المتاحة الصناعيةاستغالل الطاقات •
اإلنتاجية وتحديث آلياتها وأسـاليبها الفنيـة       تها  رفع كفاء سطة و تنمية الصناعات الصغيرة والمتو    •

، والتوسع في اإلقراض الصغير، وبخاصة لسيدات األعمال وفي األنـشطة الـصناعية             واإلدارية
 . ذات الكثافة العمالية النسائية

 . دعم التعاونيات النسوية في األنشطة الصناعية •
 . ة صغيرة ومتوسطةتقديم القروض للنساء إلقامة مشاريع صناعي •
 .تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة النسائية في القطاع الصناعي •
 . والتزامه بالعمل واألنظمةورفع إنتاجيته  ،مل الصناعياتنمية مهارات وقدرات الع •
 .لحد من التلوث الصناعي والحفاظ على سالمة البيئةا •
 .قطاع الصناعةعن دقيقة ومتطورة بناء قاعدة معلومات و عن األسواق تتوفير المعلوما •
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   قطاع التجارة-5
  

  مقدمة 
تكمن أهمية التجارة الخارجية في توفير متطلبات التنمية االقتصادية من السلع الرأسمالية، وتـسويق              
فائض اإلنتاج المحلي، ويعزز من هذه األهمية الدور الذي تلعبه المنطقة الحرة بعـدن فـي جـذب                  

كمـا  .  من نقل التكنولوجيا ودمج عدن واالقتصاد الوطني في التجارة الدولية          االستثمارات واالستفادة 
تكمن أهمية التجارة الداخلية في تطوير القاعدة اإلنتاجية وتنويعها، وتحقيق التوازن بـين العـرض               

  . والطلب في السوق المحلي
  

في زيادة نصيب ، والذي انعكس 2005-2000وقد شهد قطاع التجارة تطورات ملحوظة خالل الفترة 
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها تحـسين البنيـة األساسـية،            . التجارة إلى الناتج المحلي اإلجمالي    

وإصالح البنية التشريعية والمؤسسية، وتبسيط اإلجراءات الجمركية، وتقويـة دور الهيئـة العامـة              
ة والصديقة والمصادقة علـى     للمواصفات والمقاييس وتفعيل التعاون الثنائي بين بالدنا والدول الشقيق        

بعض برامج التعاون الفني لتنمية الصادرات، وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخلـيج               
وأنجزت الهيئة العامة للمناطق    . العربية،  وتجمع صنعاء والدخول في المنطقة الحرة العربية الكبرى         

 مركز للمعلومات، والترويج والتسويق للمنطقة      الحرة بعض المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، وإنشاء      
  . الحرة بعدن

  

   التجارة الخارجية1. 5
من الناتج % 7.3، وبمتوسط 2005-2000استمر الميزان التجاري في تحقيق فائض خالل الفترة 

وتشير بيانات التبادل التجاري لليمن مع العالم . المحلي اإلجمالي رغم تذبذبه من سنة إلى أخرى
بسبب االعتماد % 14.6ي خالل تلك الفترة إلى ارتفاع معدالت نمو الواردات السلعية بمتوسط الخارج

وفي المقابل، . على األسواق الخارجية في تغطية معظم االحتياجات االستهالكية وغير االستهالكية
ات كمتوسط للفترة، ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع عائد% 15.8نمت الصادرات السلعية بحوالي 

 . 2005 دوالر للبرميل عام 51.5الصادرات النفطية نتيجة لتزايد أسعار النفط العالمية إلى 
  

، %41.3ومثّلت البلدان العربية الشريك التجاري األول لليمن من حيث الواردات السلعية وبنسبة 
 االقتصادية والمجموعة% 24.3جاءت الدول اآلسيوية غير العربية بعدها في المرتبة الثانية بحوالي 

وفي الصادرات السلعية، مثلت المجموعة اآلسيوية %. 14.8األوروبية في المرتبة الثالثة بحوالي 
غير العربية الشريك التجاري األول لليمن بسبب توجه معظم الصادرات النفطية اليمنية إلى عدد من 

تشكل الصادرات % 12.5وجاءت البلدان العربية في المركز الثاني بحوالي . دول تلك المجموعة
السلعية غير النفطية التي تستحوذ المملكة العربية السعودية بالنصيب األكبر ثم دول الخليج العربي 

  %.1.8أما المجموعة األوروبية، فقد جاءت في المركز الثالث بنصيب . ودول القرن األفريقي

  (%)                   2005-2000  مؤشرات التجارة الخارجية 6-5            جدول 
 متوسط النسبة 2005 2004 2003 2002 2001 2000 المؤشر

 35.0 40.3 33.9 33.1 34.2 33.7 39.4  الناتج المحلي اإلجمالي /الصادرات
 27.7 26.0 27.9 30.0 28.6 26.1 25.7 الناتج المحلي اإلجمالي /الواردات السلعية
 7.3 14.3 5.9 3.1 5.6 7.6 13.6  اإلجماليالناتج المحلي /الميزان التجاري
 63.1 66.3 61.8 63.0 62.8 59.7 65.1 الناتج المحلي اإلجمالي  /التجارة الخارجية

 88.9 92.9 92.0 88.1 84.7 86.4 89.5 الصادرات /النفط الخام
 131.3 110.3121.2154.9 152.9129.2119.5  الواردات/الصادرات
 31.8 37.4 31.2 29.1 28.9 29.1 35.2 اإلجماليالناتج المحلي  /النفط الخام

في % 29.6ومع نمو إجمالي الواردات، تراجعت األهمية النسبية لواردات األغذية والحيوانات من 
، مقابل تزايد األهمية النسبية لآلالت ومعدات النقل من 2005في عام % 22.3 إلى 2000عام 
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 أدى أيضاً إلى ارتفاع األهمية النسبية لمجموعة خالل الفترة نفسها، وهو ما% 26.4إلى % 20.9
وظلت األهمية النسبية للمجموعات %. 14.1إلى % 11.9الوقود المعدنية والزيوت والتشحيم من 
ويعكس هيكل الواردات في مجمله زيادة االعتماد على . السلعية األخرى شبه ثابتة خالل الفترة

وفي . ن السلع االستهالكية والمعمرة وغير المعمرةاألسواق الخارجية في تغطية احتياج اليمن م
المقابل، فإن هيكل الصادرات يبين محدودية الصادرات السلعية واالعتماد المطلق على الصادرات 

واحتلت الصادرات السمكية . من حجم الصادرات السلعية% 88.9النفطية التي شكلت في المتوسط 
  %.7والصناعية % 2والزراعية % 4.1

  

  ياتالتحد
تتمثل أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو قطاع التجارة الخارجية في صعوبة النفاذ إلى 

ويختل الهيكل السلعي . األسواق الخارجية، وضعف القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المحلية
 الواعدة للتجارة الخارجية لصالح الواردات نتيجة عدم وجود نظام متكامل لدعم وتطوير القطاعات

 .والكامنة وتصديرها في ظل تنافس عالمي غير متكافئ
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تشكل التجارة الخارجية عنصراً هاماً لتنمية النشاط االقتصادي وتوفير فرص عمل، فضالً عن دورها 

ل الموقع ويمكن استغال. في تحسين معيشة المواطنين وإدماج االقتصاد الوطني في االقتصاد العالمي
  .   الجغرافي لليمن في إعادة إحياء دوره التجاري والمساهمة في إنعاش االقتصاد الوطني

  

 األهداف
 .2010من إجمالي الصادرات عام % 19تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى  .1
 على  مواصلة خطوات دمج االقتصاد الوطني في االقتصاد اإلقليمي والعالمي من خالل الحصول            .2

 .عضوية منظمة التجارة العالمية وتنفيذ كامل مقررات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
 

 السياسات واإلجراءات
استكمال تطوير البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية، وخاصة إصدار القوانين واللوائح  •

  .التي تتوافق مع خطوات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
تسريع إجراءات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع مراعاة االستفادة من وضع اليمن  •

  .ضمن الدول األقل نمواً
توسيع دور اليمن في التكتالت االقتصادية اإلقليمية، وخاصة لتحقيق التكامل مع دول مجلس  •

العربية الكبرى، وتعزيز التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق إجراءات منطقة التجارة الحرة 
  .التعاون االقتصادي بين دول تجمع صنعاء

 .مواصلة إجراءات إنشاء وحدة مكافحة اإلغراق والدعم، واستكمال إنشاء قاعدة للمعلومات •
رفع كفاءة تسويق الصادرات السلعية ودعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في األسواق  •

 . اصفات المعتمدةالخارجية، وإخضاع الصادرات للمو
تشجيع الشركات الوطنية للنفاذ إلى األسواق اإلقليمية والدولية، والتوسع في إقامة المعارض  •

 .التجارية للمنتجات الوطنية في األسواق الخارجية
إنشاء نظام تمويل وضمان الصادرات، وتوفير الدراسات والمعلومات عن األسواق الخارجية من  •

 .ةخالل قواعد معلومات محدث
تفعيل االتفاقيات التجارية لالستفادة من مزاياها، وإبرام اتفاقيات جديدة تحقق المصالح المشتركة  •

  .مع الشركاء التجاريين
 .تطوير نظام رد الرسوم الجمركية بما يسهم في تحفيز الصادرات والحد من هدر الموارد العامة •
ون التجاري وفتح فرص للقطاع تفعيل دور السفارات والملحقيات التجارية في تنشيط التعا •

 .الخاص الوطني في الجوانب االقتصادية والتجارية
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  المشاريع التطويرية للمنطقة الحرة بعدن: 17-5إطار

  التكلفة   الوصف  مشروعال
  مليون ريال

قرية البضائع 
   الجويوالشحن

هـدف  ب هكتار   198يقام المشروع على مساحة     
زيادة قدرات الشحن الجوي المقـدم للخطـوط        
الجوية المحلية واإلقليمية والعالمية وربط النقـل       

علـى  ينفذ المشروع   و. البحري بالشحن الجوي  
 ألف طن متري فـي      300مراحل بقدرة مناولة    

   .السنة قابلة للزيادة

2,706  

منطقة الصناعات 
لة الثقي

  والبتروكيماوية

لـصناعات  لإلى إقامة منطقـة     المشروع  يهدف  
الثقيلة والبتروكيماوية واالستفادة من الخامـات      

  . المتاحة محلياً إلعادة تصنيعها وتصديرها
40,956  

المنطقة 
الصناعية 
  والتخزينية

  

يهدف و ، هكتار 722يقع المشروع على مساحة     
ـ      تلبية   إلى  ب طلب المستثمرين وخاصة األجان

على مواقع لمشاريعهم االستثمارية يتوفر فيهـا       
  .خدمات البنية التحتية

17,217  

المنطقة 
التخزينية 

المجاورة لميناء 
  الخامات 

  

المشروع ميناء الخامـات والبـضائع      يكمل هذا   
السائبة ويخدم في نفس الوقت منطقة الصناعات       

وترتبط هـذه المنطقـة     . الثقيلة والبتروكيماوية 
ن وتوزيـع   يخـز تنقـل و  سهل  تبشبكة طرقات   

واردات وصادرات المنطقـة الحـرة والـسوق        
ويساهم المشروع في تحقيق مخـزون      . المحلية

بعض أسعار  سلعي لمواجهة التقلبات الحادة في      
جهد وفر على المستوردين ال    وي ،الخامات والسلع 

   .مالالو

534  

  61,413  اإلجمالي

   عدن–المنطقة الحرة 
تحتل المنطقة الحرة بعدن أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لما تتمتع به من إمكانيات جغرافية               

وتعرضت أعمال تطوير المنطقـة     . واقتصادية
ليـة  إلى تباطؤ بسبب مجموعـة عوامـل داخ       

وخارجية، وخاصة األعمال اإلرهابيـة التـي       
وقد بـدأ تنفيـذ     . شهدتها بعض الموانئ اليمنية   

المرحلة األولى من تطوير المنطقة الحرة بعدن       
 من خـالل اتفاقيـة التطـوير        1996في عام   

، وبدأ تشغيل ميناء    "يمنفست"الموقعة مع شركة    
 500 بقدرة مناولـة     1999الحاويات في عام    

قامت الحكومة بإنهـاء االتفـاق      و. ألف حاوية 
، وتوقيع اتفاقية التطوير    2004السابق في عام    

االستراتيجي للمنطقة مع شركة مـوانئ دبـي        
وتـشمل تلـك االتفاقيـة      . 2005العالمية عام   

 مليون حاوية سنوياً، وإنشاء قرية      1.5تطوير محطة الحاويات وفقاً للمعايير الدولية ورفع طاقتها إلى          
ن الجوي لتلبية احتياجات التجارة المحلية وإعادة التصدير، وإقامـة البنيـة التحتيـة              البضائع والشح 

للمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وكـذلك تطـوير منـشآت             
 . أحواض جافة في ميناء عدن بهدف تعزيز القدرة التنافسية للميناء في مجال الشحن البحري

  

االتجاهات المـستقبلية    وتستهدف
لتطوير المنطقة الحـرة بعـدن      
تحويلها إلى محطة دولية للشحن     
البحري والجوي فـي المنطقـة،      
ومركز دولي للتجارة، ومنطقـة     
لجــذب االســتثمارات المحليــة 
واألجنبية في مجال الـصناعات     
التصديرية واألنشطة التجاريـة    
والتخزين والـشحن والخـدمات     

ر المنطقة  ويواجه تطوي . المساعدة
الحرة بعدن حدة التنـافس بـين       
مثيالتها في المنطقـة، وارتفـاع      
تكاليف التأمين جراء الحـوادث     
اإلرهابيــة، ومحدوديــة البنيــة 
ــسي   ــاء المؤس ــة والبن التحتي
والقدرات البشرية بما يؤدي إلى     
ضعف كفاءة المهـام المناطـة      

 . بالهيئة
  

  السياسات واإلجراءات 
تحديث اإلطـار التـشريعي      •

 .لقانوني، وتأسيس نظم إدارية ومعلوماتية متكاملةوا
 .تطوير القدرات واإلمكانات البشرية وتأهيلها •
  .   إجراء الدراسات الالزمة لتطوير المنطقة وربطها بتحقيق أهداف التنمية في اليمن •
تكثيف برامج وحمالت الترويج الداخلي والخارجي لالستثمار في المنطقة الحرة بعدن والمناطق             •

 . خرى المتوقع إنشائهااأل

   حرآة السفن والحاويات في ميناء الحاويات 
بالمنطقة الحرة خالل الفترة 2004-1999
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   التجارة الداخلية2. 5
يسهم قطاع التجارة الداخلية بدور أساسي في توفير احتياجات االقتصاد الوطني من مختلف السلع 
والخدمات الالزمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية، وكذلك لتلبية الطلب المحلي المتنامي من السلع 

وقد ارتفعت مساهمة قطاع التجارة الداخلية . ياجاتهم المستمرةوالخدمات في ضوء تزايد السكان واحت
، لتعكس نمو 2005في عام % 13.8 إلى 2000في عام % 8.7في الناتج المحلي اإلجمالي من 
كما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية في . خالل الفترة% 21.6القيمة المضافة للقطاع بمتوسط 

  .ي االقتصاد الوطني خالل الفترةمن إجمالي المشتغلين ف% 12.2استيعاب 
  

 شركة في عام 12 إلى 2000وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة المسجلة من مجرد شركتين في عام 
 شركة 68 مقابل 2005 شركة في عام 506وبلغ عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة . 2005

 شركة 100 شركة إلى 11 من ، في حين قفز عدد الشركات التضامنية المسجلة2000سجلت في عام 
 وكالة 1,673، فقد بلغ )2005-2000(أما عدد الوكاالت المسجلة خالل الفترة . خالل الفترة نفسها

 وكالة من إجمالي الوكاالت المسجلة خالل نفس الفترة وتعديل 2,028أجنبية، كما تم التجديد لـ
  . وكالة824أوضاع 

  

  التحديات
لية العديد من الصعوبات، أبرزها ضعف البنية التحتية لقطاع التجارة قطاع التجارة الداخ يواجه نمو

الداخلية بما في ذلك الدور الرقابي واإلشرافي على أنشطته ومحدودية المعامل والمختبرات، وشحة 
المعلومات والبيانات المتاحة عن أنشطته سواء الجملة أو التجزئة، وضعف كفاءة النظام التسويقي، 

 . اتساع حجم النشاط غير المنظمباإلضافة إلى
  

  الغايات واألهداف والسياسات واإلجراءات
تسعى خطة التنمية الثالثة إلى قطف ثمار نمو التجارة الداخلية وبيان أثرها على معيشة المواطنين، 
وتحقيق الوفورات االقتصادية من خالل العالقات التشابكية بين القطاعات االقتصادية المختلفة، فضالً 

  .ن تنمية نشاط األعمال التجارية من خالل إدماجها في القطاع المنظمع
  

  األهداف 
تنمية األسواق الداخلية وتوفير السلع والخدمات إلى المناطق المحرومة والذي سيرفع مساهمة التجارة 

 .  2010من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام % 16.1الداخلية إلى 
  

  السياسات واإلجراءات
ة التشريعات والقوانين المنظمة للتجارة الداخلية، وخاصة في مجاالت الرقابة والمنافسة مراجع •

 .ومنع االحتكار وإشهار األسعار وحماية المستهلك
تشجيع القطاع الخاص إلقامة شركات تسويق متخصصة، وكذلك االستثمار في البنية التحتية  •

 .للتجارة
زيادة أعداد سيدات األعمال في االتحادات والجمعيات تشجيع نشاط المرأة في األعمال التجارية و •

 .ذات العالقة
إصدار قانون حماية المستهلك، وتشجيع إنشاء جمعيات حماية المستهلك المختلفة وتوسيع  •

 . أنشطتها
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  قطاع السياحة  -6 
  

وف التـي   أصبحت السياحة اليوم نشاطاً اقتصادياً وبيئياً يخضع للعديد من العوامل والمتغيرات والظر           
ويتمتع الـيمن   . ترتب عليها تعدد أنماطه وخصائصه واتجاهاته والجهات المناط بها تنميته وتطويره          

بالعديد من المقومات  السياحية بحكم الموقع والمناخ وتنوع طبوغرافية البالد التـي تتـراوح بـين                 
 السياحية التاريخية   السهول والشواطئ والجبال والوديان والصحاري، مما يسمح بالعديد من األنشطة         

وتعتبر السياحة من القطاعـات الواعـدة       . والثقافية والترفيهية والرياضية والدينية والعالجية وغيرها     
التي تتزايد أهميتها في االقتصاد الوطني،  باعتبارها مصدراً إضافياً للدخل وللعوائد مـن العمـالت                

األجنبية، فضالً عن قدرتها على تنمية 
ام فيهـا مـشروعات     المناطق التي تق  

سياحية وحفز نمو العديد من األنشطة      
االقتصادية جراء تشابكها القطـاعي     
معه وخلق فرص عمل مباشرة وغير      

كما تمثل الـسياحة وسـيلة      . مباشرة
إلبراز حضارة البالد وإمكانياتها إلى     
الخارج بما يساعد في تطوير التعاون      

  .االقتصادي والثقافي مع بلدان العالم
  

لسياحة نشاطاً متنامياً خالل    وشهدت ا 
السنوات الماضية، سواء في أطرهـا      
المؤسسية والتنظيمية أو فـي تأهيـل       
مناطق سياحية جديدة وزيادة الطاقـة      

وتعزيـز تنويـع     اإليوائية والفندقية، 
. المنتج السياحي والعائدات الـسياحية    

) 40(تعديل قانون السياحة رقم   فقد تم   
ـ    1999لعام   ع ، وأعيد ترتيب الوض

المؤسسي للقطاع فـي إطـار وزارة       
 الهيئة العامة   الثقافة والسياحة وإنشاء  

القـرار  للتنمية الـسياحية بموجـب      
 فـي  لهافتح فروع   وإصدار الالئحة التنظيمية للهيئة     ، و  وتعديالته 2002لعام  ) 387( رقم   الجمهوري
والفنادق والمطاعم  ت  آمنشللإصدار الئحة مواصفات التصنيف السياحي      السياحية، و مناطق  العدد من   

  . السياحيةوالمنتزهات
  

الـسياحية،   المخصـصة ألغـراض التنميـة        قانون األراضي عداد   إ 2005-2000وتم خالل الفترة    
اسـتكمال  سياحية، و  دمت منطقة تنمية     بإعالن 2004لعام  ) 135( قرار مجلس الوزراء رقم      وإصدار

إمـدادات الطاقـة    ا الطريق الساحلي، وتعزيز      وأهمه  األساسية الداعمة للسياحة   البنيةتطوير خدمات   
. الهاتف وغيرها  وخدماتالمياه  والكهربائية  

كما تميـزت الفتـرة بـدعم المهرجانـات         
السياحية المحلية في عدد مـن المحافظـات    
كمهرجان حوف السياحي، ومهرجان البلدة     
في المكال، ومهرجانات سيئون، ومهرجـان      
 الحسينية، ومهرجان قرناو فـي الجـوف،      

فضالً عن مهرجان الصهاريج الدولي فـي       
كذلك، يقوم القطـاع الخـاص      . مدينة عدن 

بدور رئيسي في التنمية السياحة من خـالل        
االستثمار المباشر في المـشاريع الـسياحية       
والعمل على تنمية المناطق التي تتوفر فيها       

  . اإلمكانات والمقومات السياحية

هامقومات الجذب السياحية وعناصر:18-5إطار
يزخر اليمن بالعديد من اآلثار والفنون المعمارية والشعبية والعادات         
والتقاليد والصناعات الحرفية التي نجدها في صنعاء القديمة ومدن         
وادي حضرموت وقالع الحديدة وبيت الفقيه ومدينة زبيد ومواقـع          

وتتصدر ثالثة مدن يمنية قائمة مدن التراث       . مأرب القديمة وغيرها  
هي صنعاء القديمـة     لمعترف بها من قبل منظمة اليونسكو     العالمي ا 

كما يمتلك اليمن شواطئ طويلـة علـى        . وشبام حضرموت وزبيد  
البحر األحمر والبحر العربي وخليج عدن في كل مـن محافظـات            
حجة والحديدة وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، إضـافة         

غلبها بكـراً    جزيرة ما زال أ    181إلى شواطئ الجزر البالغ عددها      
  .توفر فرص لالستجمام والترفيه والغوص

 ينبوعاً للميـاه المعدنيـة الحـارة        93وأظهرت المسوح أكثر من     
والباردة في مناطق مختلفـة، إلـى جانـب الحمامـات الطبيعيـة             
لالستشفاء واالستجمام أهمها حمام دمت فـي محافظـة الـضالع،           

 محافظـة   وحمام علي في محافظة ذمار، وحمام بالد الروس فـي         
صنعاء، وحمام ثبالة في حضرموت، وحمام الحويمي في محافظـة       

 محميـات   9كما يوجد فـي الـيمن       . لحج، وحمام الطور في حجة    
 نوعـاً نباتيـاً والعديـد مـن         2,810طبيعية وساحلية فيها حوالي     

الحيوانات البرية، مما يوفر مجاالً لتنمية السياحة البيئية وخاصة في    
 مناطق للسياحة الجبلية في جبـل النبـي         وتتوفر. جزيرة سقطرى 

شعيب وجبال المحويت والطويلة وردعان وصعدة، وكذلك مناطق        
السياحة الصحراوية في رملة السبعتين بمـأرب وشـبوة القديمـة           

  .وحضرموت

  2005-2001هيكل السياحة الوافدة خالل الفترة 

ة ار العربي  األقط
57 .5%

ا  ارة أوروب  قـ
19 .9%

ريكيتين   األم
7 . 1%

تراليا   ارة اس ق
0 . 4 %

ا  ارة آسيـ  ق
11.7%

ا  ارة أفريقي  ق
3.4%
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 ألف سائح فقط في عام      67السياح من   خيرة، إلى تنامي أعداد     وأدت الجهود، ومنها الجهود األمنية األ     
وقـد  . سنوياً% 38، بمتوسط نمو    2005 ألف سائح من جميع أقطار العالم في عام          336 إلى   2000

تحقق هذا النمو رغم تأثر حركة السياحة الوافدة إلى اليمن بتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر                
ة العالمية، األمر الذي لم تقتصر نتائجه على تدني مؤشرات السياحة            شأنها شأن حركة السياح    2001

 هيكل السياحة الوافدة لصالح السياح مـن دول         يخالل ذلك العام، بل أدى إلى حدوث تغيير ملحوظ ف         
% 57.5وبالتالي، جاء السياح العرب في المرتبة األولى بنـصيب          . الجوار وبعض األقطار اآلسيوية   

، وأخيـراً   %7.1ثم األمريكيون   % 11.7فاآلسيويون  % 19.9يليهم األوروبيون   من إجمالي السياح،    
  %.0.4فاالستراليون % 3.4األفارقة 

  

  2005-2000 الطلب السياحيمؤشرات   7-5جدول 

 المــؤشــــر
  وحـدة

  القياس
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

توسط م

  %النمو
  38  336 274 155 98 75 67 ألف :إجمالي الواصلين للسياحة، منهم

  9.2 57.5 65.3 68 66 49 38 % من األقطار العربية

  14.0- 19.9 10.5 9 16 34 34.1 % من أوروبا

  9.0- 7.1 6.3 8.4 4.5  5 11.2 % من األمريكيتين

  12.9- 0.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.6 % من استراليا

  5.5 11.7 14.9 10 11 7.7 11.5 % من آسيـا

  10.1- 3.4 2.8 4.4 2 3.7 4.6 % من أفريقيا

  30.2 2016 1642 928 588 224 473 ألف ليلة  إجمالي الليالي السياحية-

  1.6- 6 6 6 6 3 6.5 ليلة سياحية  متوسط الليالي السياحية-

  

في السنة، رغم تأثرها سلباً بتراجع مدة إقامة السائح         % 24.9 طالسياحية بمتوس العائدات  وقد ارتفعت   
 ليـال  6 قبل أن يعاود االرتفاع إلـى     2001 ليال في عام     3 إلى   2000سياحية في عام     ليلة   6.5من  

 160وتأثرت العائدات كذلك بتراجع متوسط إنفاق السائح من         .  إلى نهاية الفترة   2002ابتداء من عام    
  .2005 دوالر عام 130 إلى 2000دوالر لليلة السياحية في عام 

  

 2005-2000 ة  تطور العائدات السياحي8-5جدول 
 %النموتوسط م 2005 2004 2003 2002 2001 2000  وحدة القياس المــؤشــــر

 4.1- 130 130 150 180 170 160 دوالر متوسط إنفاق السائح في الليلة
 24.9 231 214 140 106  38 76 مليون دوالر إجمالي العائدات السياحية

 11.6 33 33 25 22.4 8.2 19.1 % العائدات السياحية إلى الصادرات
  

 ألف سائح إلـى     515من   الداخلية   السياحةونمت  
وقد تحقق  %. 13 ألف وبمتوسط نمو سنوي      813

لـسياحة  ل يةلتـشجيع االبـرامج   هذا النمو نتيجة    
، مما ساعد على     عدد من المحافظات   فيالداخلية  

. تعويض نقص الطلب على السياحة من الخـارج       
 مـن جميـع     قاًفند 578وقد بلغ عدد الفنادق نحو      

ـ  2005الدرجات في عام      فندق في   381 مقارنة ب
 26، وبالتالي ارتفع عدد األسرة مـن        2000عام  

 ألف سرير خـالل الفتـرة       33.6ألف سرير إلى    
 . نفسها

  
  

تطور السياحة الداخلية   2005-2000
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  لسياح ظاهرة اختطاف ا19-5إطار 
تعد ظاهرة اختطاف السياح واحتجازهم من الجرائم 

لتعاليم الدين خالفة الدخيلة على المجتمع اليمني وم
وقد سجلت أول . اإلسالمي وكافة العادات والتقاليد

، 1991حادثة اختطاف للسياح األجانب في عام 
 ليبلغ عدد 2001-1993تكررت بعدها خالل الفترة 

 شخصاً، تم إطالقهم 195ترة المختطفين بنهاية تلك الف
جميعاً دون أذى باستثناء مقتل المجموعة التي اختطفت 

وشهدت االختطافات . ألغراض سياسية في أبين
، 2005 حتى نهاية 2002 واضحاً من عام انحساراً

تميزت الفترة بازدهار سياحي واضح واكبه جهود و
الستكمال االنتشار األمني، ومنح التسهيالت للسياح في 

 وواجهت الحكومة حاالت االختطاف .افة األوجهك
األخيرة بيد من حديد وبإصرار على قطع دابر هذه 
الظاهرة، إلى جانب االستعانة بالرأي العام الذي يقف 

 .كلية ضد هذه الظاهرة

  
 التحديات 

أدت الحوادث المخلة بأمن السياح، وخاصة ظاهرة خطف السياح األجانب، إلـى تهمـيش النـشاط                
اليمن، فضالً عن نيلها من هيبة الدولة والتأثير سلباً على منـاخ االسـتثمار،              السياحي وتشويه سمعة    

األمر الذي أضر بجهود دفع النمو االقتصادي وخلق فرص عمل والتخفيف من الفقـر والحـد مـن                  
  . البطالة

  

ورغم توفر قدر ال بأس به من خدمات البنية التحتية من مطارات وطـرق ومـوانئ وخـدمات                  
ف والمياه وغيرها، إال أنها مازالت غير كافية وال تتوفر في كثير مـن المنـاطق                الكهرباء والهات 

  . واألماكن السياحية
  

وتتركز الخـدمات والتـسهيالت الـسياحية،       
المحدودة أساساً، في المدن الرئيسية بمـستوى       
متدن، وتندر في أماكن المنتج السياحي، مـع        
  . نقص الكوادر المتخصصة في العمل السياحي

  

عاني النشاط السياحي أيـضاً مـن قـصور         وي
التسويق والترويج نتيجة ضعف دور مجلـس       

 يعتبـر مـسئوالً عـن       يالترويج السياحي الذ  
الترويج والتسويق السياحي داخلياً وخارجيـاً،      

قاعدة معلومات متكاملـة    غياب  باإلضافة إلى   
كمـا يحد غياب الخبرة المهنية فـي       . للسياحة

ــا  ــرويج للمنتج ــسويق والت ــة الت ت الحرفي
والصناعات التقليدية من إمكانيـات انتـشارها    

 . والتوسع فيها وزيادة الدخل منها
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
وفير مناخ   ت  التركيز على    2025تتطلب تنمية السياحة وتحقيق غايات الرؤية اإلستراتيجية لليمن         

  . بأمن وسالمة السياحكل األعمال غير المسئولة التي تخل قضاء على الوسياحي آمن 
  

 مساهمته في  وتتطلع الخطة إلى الدفع بقطاع السياحة لتعزيز تنويع قاعدة االقتصاد الوطني وزيادة           
 للتخفيف من الفقر والحد من       عمل مباشرة وغير مباشرة    وفي خلق فرص   المحلي اإلجمالي الناتج  
  .البطالة

  

 األهداف
  . سنوياً% 12ط تحقيق نمو في السياحة الدولية الوافدة بمتوس . 1
  .  سنوياً% 19 ليال سياحية ونمو الليالي السياحية بمتوسط 8 زيادة متوسط إقامة السائح إلى  . 2
  .من الناتج المحلي اإلجمالي% 6.5في السنة لتعادل % 22 نمو العائدات السياحية بمتوسط  . 3
  .سنوياً% 12التوسع في العرض السياحي من خالل زيادة غرف الفنادق بحوالي  . 4
ساهمة في زيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بقطاع الـسياحة لكـال الجنـسين               الم . 5

  . سنوياً% 12بمتوسط 
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  مستقبل السياحة في اليمن  20-5 إطار
تتسم تي  والوالثقافية للسياحة   والتاريخية  المقومات الطبيعية   يمتلك اليمن   

 وتمثل السياحة وسيلة تحويل هذه الموارد إلـى قيمـة           .لتنوعلغنى وا با
. داقتصادية مستدامة خالفاً للقطاعات التي تعتمد على موارد قابلة للنفـا          

خـالل العقـد    االهتمام الكافي   لم تجد   السياحة  ويرى القطاع الخاص أن     
الـسياسات  والخطط في ترجم فتقار لرؤية إستراتيجية ت   الماضي نتيجة اال  

والبنية األساسية لالستثمارات السياحية وضـرورة      إلمكانيات  وضعف ا 
كما يرى أن تنمية السياحة في اليمن تتطلـب أوالً          . وجود مناخات آمنة  

تعامل الحكومة بجدية مع مشكالت وتحديات السياحة، وثانيـاً أن تأخـذ            
تمويلية السياحة مكانها المناسب ضمن التوجهات المؤسسية والتنموية وال       

للحكومة والقطاع الخاص والجهات المانحة كإحدى القطاعات الرئيـسية         
لتحريك النمو االقتصادي وجذب االستثمارات، خاصـة أن المؤشـرات          
تظهر تراجع كميات إنتاج النفط والصادرات النفطيـة، ممـا يـستدعي            

  . االهتمام بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها السياحة
  

  .2005إصدار االتحاد اليمني للفنادق مايو-ةنشرة الفندق: المصدر

   2010-2006  مؤشرات األنشطة السياحية خالل الفترة 9-5جدول 
%متوسط النمو  2010 2005 وحدة القياس المــؤشــــر

 12 540 336 ألف  أعداد الواصلين من السياح
  8 6 ليلة سياحية  السياحيةمتوسط الليالي

 19 4320 1836 ألف  إجمالي الليالي السياحية
 22 648 239 مليون دوالر إجمالي العائدات السياحية

  6.5 2.4 % العائدات السياحية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 11 1386 813 ألف إجمالي  السياحة الداخلية

 12 1018 578 عدد عدد الفنادق
 12 25.6 14.5 ألف  الغرفعدد

 22 92.3 33.6 ألف عدد األسرة
 12 11.5 6.6 ألف فرص عمل مباشرة في المنشآت السياحية

 12 23.1 13.1 ألف فرص عمل غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بالسياحة
 12 34.6 19.7 ألف  إجمالي فرص العمل

  

  السياسات واإلجراءات
ال التشريعات والقوانين واللوائح والمتطلبات األخرى من خالل        تعزيز البناء المؤسسي واستكم    .1

  :اآلتي
 . وإنزال المخططات العامةاحيةيإصدار قرار تحديد األراضي المخصصة لألغراض الس •
ــي   • ــاء التنظيم ــة البن مراجع

واإلداري والفنـــي لـــوزارة 
السياحة، في ضـوء التكامـل      
والمهام المنوطة بهـا وبالهيئـة      

  .سياحيةالعامة للتنمية ال
هنية واألطر   الم المنظماتتشكيل   •

النقابية للمهن السياحية، وإنشاء    
لجان للتنشيط الـسياحي    /مجالس

 .على مستوى المحافظات
الــسياحية  رفــع كفــاءة اإلدارة •

وقدرات الهيئات والمؤسـسات    
ــة   ــة بالتنمي ــة المعني الحكومي
السياحية مـن خـالل تأهيـل       
وتدريب العاملين في الـوزارة     

المنـشآت والمرافـق    عامة للتنمية السياحية وكذلك العاملين من القطاع الخاص فـي           والهيئة ال 
 تالسياحية من فنادق ووكاالت سياحية، باإلضافة إلى كوادر الـشرطة الـسياحية والجـوازا             

لضمان جودة الخدمة المقدمة للـسياح،       واألمن في المطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية      
 .بة والتفتيش على الخدمات المقدمةوتفعيل أنشطة الرقا

لبـي  ي بمـا    تها االستيعابية، وزيادة التحاق الفتيات فيهـا      تطوير المعاهد السياحية وزيادة طاق     •
 .وكيفاً، وتحديد العالقة المناسبة مع وزارة السياحة سوق العمل كماً احتياجات

فـي  ة  يلـسياح المناطق  لالالزمة   والتجهيزاتالداعمة  تحتية  استكمال وتطوير خدمات البنية ال     •
ضوء المخططات التي تعدها الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات             

 .العالقة
تسهيل حصول مشاريع القطاع الخاص على تمويل طويـل المـدى مـن خـالل الـصناديق        •

 .والمنظمات المالية اإلقليمية والدولية
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تـوفير  ه وخاصة في المدن الرئيـسية، و      انتشارحد من   تعديل قانون تنظيم حيازة األسلحة وال      •
 .ة، وتعزيز دور الشرطة السياحية غير منظوريةأمنحماية 

  :توسيع دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع السياحية من خالل اآلتي .2
كالمهرجانات الفنية والمنتجعـات    وتطوير أنماط وخدمات سياحية جديدة       تنويع المنتج السياحي   •

بحرية والرياضة المائية والغوص والمحميات الطبيعية وأماكن االستشفاء والعالج الطبيعـي           ال
  .، وتطبيق معايير الجودة لضمان تميزهاوغيرها

مثل بناء الفنادق والقرى والمنتجعـات      المنشآت والمرافق السياحية المتكاملة      الصناعات و  إقامة •
لة ومستلزمات اإلسعاف الطـارئ علـى       السياحية واستراحات المسافرين على الطرق الطوي     

 .الشواطئ وغيرها
 . إنشاء وتطوير الوكاالت المتخصصة في تنظيم البرامج السياحية •
ة لتمويل مشروعات سياحية     المحلي اتللمجتمعتشجيع السياحة الريفية وتقديم تسهيالت ائتمانية        •

 .صغيرة
 محلية كلما أمكن دون التأثير      زيادة المكون الوطني في االستثمار السياحي واستخدام مدخالت        •

 .على الجودة
  

تعزيز أنشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في األسواق الرئيسية المصدرة للسياح             .3
  : من خالل اآلتي

وضع سياسة تسويقية للمنتج السياحي الوطني وإنشاء تنظيمات تتولى تسويق البرامج السياحية             •
 . العالميةوإبرام التعاقدات في جميع األسواق 

تسويق المشاريع االستثمارية السياحية عبر المشاركة في المعارض الـسياحية المتخصـصة،             •
 .وإقامة الندوات والمؤتمرات مع االستعانة ببيوت الخبرة الدولية

ملـصقات، مطويـات، أفـالم،      (دعائية للمنـتج الـسياحي      مواد  وإعداد  حمالت ترويج   تنفيذ   •
عها في المطارات والموانئ والمنافذ البرية ومكاتب الطيـران       بعدة لغات وتوزي  ) الخ...خرائط،

 .في الداخل والخارج، باإلضافة إلى إتاحتها على شبكة اإلنترنت
تكثيف برامج التوعية السياحية في وسائل اإلعالم ومن خالل عبر مجتمعي وعي سياحي إيجاد  •

 .مختلفةمنظمات المجتمع المدني وبين أوساط الطالب في مراحل التعليم ال
  :توفير البيانات والمعلومات السياحية من خالل .4

إجراء وإمكانياتها وفرص تطويرها وأسواقها الخارجية، واحة يالسعن دعم البحوث والدراسات  •
  .دلبالفي الموارد والمقومات السياحية لالمسوح الميدانية 

مختصة وتوفيرها  وضع وسائل مناسبة النسياب البيانات واإلحصاءات السياحية من الجهات ال          •
 .بشكل فصلي

  

  :الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والبيئي، من خالل اآلتي .5
صيانة اآلثار والموروث التاريخي من قـالع وحـصون وقـصور       تأهيل المناطق التاريخية و    •

، وتشجيع الجهود الخاصة إلقامة مراكـز وبيـوت المـأثور           ومعابد وتهيئة مرافقها وخدماتها   
  .ض الفنون التشكيلية وغيرهاالشعبي ومعار

تشجيع االستثمار في الصناعات الحرفية والمشغوالت التقليدية وإيجاد كيان تنظيمي لتطويرها            •
من خالل األدوات والوسائل الموفرة للجهد والوقت، مع إرشاد المنتجين والحرفيين إلى تحسين             

 .صة السياحصناعة وتزيين بعض المنتجات الحرفية لتالئم أذواق الزبائن وخا
نشر الوعي حول أهمية األنظمة المعمارية التقليدية والصناعات الحرفيـة وأسـاليب الحيـاة               •

 .المتوارثة
 واعتماد الجوانب البيئية في تنفيذ وتشغيل        على البيئة السياحية   الالزمة للحفاظ وضع السياسات    •

 .  المشاريع السياحية وإنشاء المحميات الطبيعية
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  مة مقد
  

، رافقها تحسن ملمـوس فـي       2005-2000حققت قطاعات البنية التحتية تقدماً ملحوظاً خالل الفترة         
ورغم ذلك، فإن خدمات البنية التحتية ال تزال تعاني من التحيز لـصالح المنـاطق     . الخدمات المقدمة 

 2004نشآت لعام وقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والم. الحضرية على حساب الريف
تفاوتاً كبيراً في تغطية الخدمات األساسية بين الريف والحضر وكذلك بين المحافظات، حيث بلغـت               

% 36.8،  %60.3تغطية الشبكة الحكومية لخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في الحـضر            
  .في الريف على التوالي% 22.9، و%0.7، %7.4على التوالي، مقارنة بـ% 81.8و

  

  التوزيع النسبي للمباني حسب اتصالها بالخدمة: 1-6دول ج
   توفر الخدمات الحكومية في المباني 

  الحالة  الخدمات المتوفرة
  التغطية من الشبكة العامة 

%  

  التغطية اإلجمالية للمباني  
  )العامة واألهلية والخاصة(

%  
  73.7  60.3  حضر
  المياه اآلمنة  27.9  7.4  ريف
  38.7  19.9  إجمالي
  82.8  36.8  حضر
  الصرف الصحي  25.7  0.7  ريف
  39.2  9.2  إجمالي
  87.6  81.8  حضر
  الكهرباء  31.1  22.9  ريف
  44.5  36.8  إجمالي

  )2004النتائج األولية للتعداد السكاني (
  

وتبين النتائج أيضاً تقديم الخدمات المذكورة عبر شبكات أهلية وخاصة إلى جانب الشبكة الحكوميـة،               
ذي يظهر بشكل أكبر في الريف ليعكس الحاجة الماسة إلى زيادة االستثمارات العامة في قطاعات               وال

البنية التحتية وكذلك إفساح المجال للقطاع الخاص واألهلي للتوسع في تقديم خدمات البنيـة التحتيـة                
  .وخاصة الكهرباء

  

ية المشتملة علـى المـوارد      ويعكس الوضع الراهن تدني مستويات وسوء توزيع خدمات البنية التحت         
المائية وإمدادات المياه والصرف الصحي، والبيئة، والكهرباء، والطرق والنقل، واالتصاالت والبريد،           

  .والتخطيط الحضري، وأراضي وعقارات الدولة
  

ويبرز أمام اليمن تحدياً ذو ثالثة أوجه، يتمثل األول بأهمية معالجة قصور وترهل خـدمات البنيـة                 
لقائمة، ويتعلق الثاني بسد االحتياجات الناجمة عن النمو السكاني، ويتمحور الثالث واألخيـر             التحتية ا 

حول إيجاد البنية التحتية والقاعدة االستثمارية المالئمتين إلطالق العنان للقطـاع الخـاص المحلـي               
  . واألجنبي لتولي قيادة عجلة التنمية والدفع بها

  

وجه المتعددة والمتداخلة، تكثيف االستثمار الحكومي خالل سنوات        ويتطلب مواجهة هذا التحدي ذو األ     
خطة التنمية الثالثة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية ذات أولوية في المياه والكهرباء والطـرق والـصرف               
الصحي خاصة في الريف باعتباره يضم حوالي ثالثة أرباع السكان والسواد األعظم من الفقراء، مع               

الحكومية مع استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنبي وفتح المجال لـه فـي             تالزم االستثمارات   
السنوات الراهنة والمقبلة لتكثيف استثماراته في تلك البنى من خالل برامج الخصخصة أو االستثمار              

وغير ذلك من األنظمة، وبخاصة في      ) B.O.T(المباشر أو من خالل نظام البناء والتشغيل والتحويل         
لكهرباء والطرق السريعة والنقل الجوي والنقل البحري والموانئ واالتصاالت والمعلوماتية          قطاعات ا 
  .والبريد
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   إدارة المياه والبيئة-1
تمثل قضايا المياه والبيئة أهم وأصعب التحديات التنموية التـي لـم يعـد باإلمكـان معالجتهـا إال                   

فـي هـذين القطـاعين مـشتتة مـع وزارة           من خالل إدارة متكاملة بعد أن كانت الجهود المبذولة          
الزراعة تارة ومع وزارة الكهرباء تارة أخرى، ناهيك عـن تعـدد الهيئـات والمؤسـسات العامـة                  

وضـمن هـذا اإلطـار، تـضمن برنـامج          . التي كانت تعنى بهما دون وجود جهة إشرافية منسقة        
 المتكاملـة لهـذين     ، إنـشاء وزارة مـستقلة للميـاه والبيئـة تعنـى بـاإلدارة             2003الحكومة عام   

القطاعين وما يتفـرع عنهمـا، وتنـسيق الجهـود بـين المجـالس والهيئـات والمؤسـسات ذات                   
  .العالقة وعلى المستويين المركزي والمحلي

  

  الموارد المائية1. 1
تكتسب إدارة الموارد المائية في اليمن أهمية خاصـة فـي أولويـات خطـط التنميـة االقتـصادية                   

ويتـضافر فـي نـشوء العجـز المـائي          .  من الفقر نظراً لندرتها النـسبية      واالجتماعية والتخفيف 
ويتطلـب هـذا األمـر      . ازدياد الطلب على المياه والحفر العشوائي لآلبـار وسـوء إدارة الميـاه            

تكثيف الجهود لتحقيق التـوازن بـين المـوارد المحـدودة واالحتياجـات المتزايـدة لالسـتخدام                 
صناعية، مع مراعاة ضرورة اسـتدامة هـذه المـوارد لألجيـال            المنزلي وللقطاعات الزراعية وال   

  .القادمة
  

وتعد األمطار المصدر الرئيسي . ويعد اليمن من المناطق الواقعة في نطاق المناخ الجاف وشبه الجاف
 فـي   ةسـن / ملـم  250 - 50معدالت هطول األمطار بين     للمياه وتتفاوت من عام آلخر، إذ تتراوح        

  . الجبلية في المرتفعات ةسن/ملم 800-400 وحليةالمناطق الشرقية والسا
  

مليـون   1500 منهـا    ،3مليـون م   2500 يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سـنوياً بحـوالي        و
 3400تقـدر الميـاه المـستخدمة بحـوالي       و.  ميـاه سـطحية    3 مليـون م   1000 و  مياه جوفية  3م

وتقـدر  . الجوفيـة الميـاه    تـسحب مـن    3مليـون م   900 تبلـغ مما يدل على فجـوة      ،  ³م مليون
 68، واالسـتخدامات الـصناعية بحـوالي        %)7 (³ مليـون م   238االستخدامات المنزلية بحـوالي     

يـستهلك القـات     %)91 (³ مليـون م   3,094، واالستخدامات الزراعيـة بحـوالي       %)2 (³مليون م 
، مقارنـة بحـوالي      فـي العـام    ³م150نـصيب الفـرد الواحـد       ال يتجـاوز    و.  منها %30حوالي  
  . كمتوسط عالمي³م2,500  كمتوسط لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و³م 1000

  

  التحديــات 
.  التحديات تتعلق باستنزاف الموارد المائية وبإدارتها      يعكس الوضع الحالي للموارد المائية جملة من        

ئيـة، يـزداد    فباإلضافة إلى شحة الموارد المائية والنقص الواضح في أعداد السدود والحـواجز الما            
التنافس بين استخداماتها المتعددة، نتيجة تنامي احتياجات السكان ونمو األنشطة االقتصادية المختلفة،            
فضالً عن زيادة المخاطر الناتجة عن  التلوث والتدهور النوعي والسيول واتساع رقعة وامتداد فترات   

جهات المعنية بالموارد المائية، وفي     ومن جانب آخر، تتمثل الصعوبات المؤسسية في تعدد ال        . الجفاف
ضعف المنظومة اإلدارية والتشريعية المتعلقة بحماية وإدارة الموارد المائية، وفـي غيـاب أوجـه               
التعاون والتنسيق  بين مختلف األطراف المعنية بإدارة المياه، وكذلك محدودية دور القطاع الخـاص               

  .والمجتمع المدني والمشاركة الشعبية
  

  واألهداف والسياسات الغايات 
تشكل شحة الموارد المائية قيداً رئيسياً على النمو والتنمية، وتهديـداً خطيـراً السـتمرار وسـالمة                 

باتجاهات اإلستراتيجية البعيدة المدى للموارد المائية، حيث       الثالثة  التنمية  خطة  لذلك، تهتدي   . المجتمع
لى تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التشريعات وتحسين كفاءة حـصاد ميـاه              تسعى إ 

  . األمطار، فضالً عن التأكيد على الحقوق المتساوية للناس في هذا المورد
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  األهداف
 مـن إجمـالي     %4 واالستخدامات الصناعية إلى     %15زيادة نصيب االستخدامات المنزلية إلى       .1

   .الموارد المائية
 . وتحقيق أعلى درجات االستدامة في االستخدام،%25بمعدل تقليل نسبة االستنزاف  .2
 %. 5تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي  .3
  

  
  السياسات واإلجراءات

تطوير القـوانين   ، و تعزيز البناء المؤسسي لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها          •
 . ع المهام بينها بما يكفل التكامل وتحقيق األهداف بها، وتوزيواللوائح المتعلقة

 .تطوير إدارة الموارد المائية وإدخال اإلدارة الحديثة والمتكاملة •
تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه واللوائح واإلجراءات األخـرى بهـدف صـون               •

 . الموارد المائية
صيص المياه للقطاعات المختلفة، وتغييـر أنمـاط         تخ نات الموارد المائية وتحسي   استخدامترشيد   •

 التكاليف، والحفاظ عليها من التلوث والهدر واالستنزاف، وتحديد أولويات          داالنتفاع منها واستردا  
االستثمار، فضالً عـن  تنميتهـا وتـوفير         
  . مصادر جديدة لإلمدادات بما يكفل استدامتها

التوسع في إنشاء السدود والحواجز والقنوات       •
 .طوير محطات الرصد المائيوت

تعزيز التكامل بين سياسات المياه والسياسة       •
العامة للتنمية المستدامة وتخفيـف الفقـر،       
وتأكيد التنسيق بين كافة القطاعات وعلى كل       

 . المستويات
 الميـاه    وتحليـة  حصاد المياه تشجيع تقنيات    •

معالجة ميـاه   ومياه البحر و  الجوفية المالحة   
  .الجوفيةوتغذية المياه ري  في الامهاواستخدالصرف الصحي 

إجراءات حماية المياه الجوفية مـن      وتنفيذ   ،تقييم الطلب على المياه   األحواض المائية و   رفع كفاءة  •
 .االستنزاف

 هافي اختيار إدارة المشاريع وتـشغيل     و المائية   في إدارة األحواض   المحليةالمجتمعات  دور  تعزيز   •
 .ية الموارد المائية مراقبة استخدام المياه وحمافيو
وضع تعريف واضح ألسس ومعايير استخدام المياه، والتمييز الواضح بين إدارة الموارد المائيـة               •

وبين خدمات توفير المياه، وتوجيه االستخدامات نحو القطاعات االقتصادية ذات المردود العـالي             
 . وبما يحقق أقصى عائد لكل وحدة مياه مستخدمة

 الريـف  معينة، وجعلها قابلة للتداول التجاري والنقل بين  ربطها باستخدامات   تحديد حقوق المياه و    •
 .إعداد مشروع نظام حقوق المياهوالحضر، و

مسئولية كل جهة فيما يتعلق بنوعية المياه وصالحيتها لالسـتخدامات          تجاه  بلورة سياسة واضحة     •
 .المختلفة

بما فـي   الالزمة  اإلجراءات التنظيمية   وواستخدام األدوات   مراجعة السياسات التجارية والزراعية      •
وضع التعرفة السترجاع التكلفة في مياه الري وتوزيع المياه في الحضر، مع مراعاة ظروف ذلك 
 .الفقراء

كبر من صندوق تشجيع    أ مخصصات   تخصيص الموارد المالية الالزمة لتحقيق األهداف وتوجيه       •
  .ع الوعي العام وكفاءة استخدام المياهاإلنتاج الزراعي والسمكي إلدارة المياه وبرامج رف

   استنزاف المياه الجوفية1-6إطار 
يعد الضخ الجائر للمياه الجوفية من أهـم عوامـل اسـتنزاف            

عاني معظم األحواض من السحب بمعدل      تالموارد المائية، حيث    
اليمن  في   ستنزافتوسط اال ويصل م .  مستوى التغذية  أعلى من 

في بعض  ، في حين يبلغ     من التجديد السنوي  % 138إلى حوالي   
  ويقدر عدد اآلبار في الـبالد      %.400-250األحواض الحرجة   

ويبلـغ  .  منصة حفر  200 ألف بئر خاص وحوالي      45بحوالي  
 6األحواض بحوالي    منسوب المياه في معظم      انخفاضمتوسط  

معظم األحواض خـالل    توقع نضوب   ، وبالتالي ي  في السنة متر  
 الـضخ بـنفس     اسـتمر  سـنة إذا     50 – 15فترة تتراوح بين    

ويستدعي هذا الوضع الحرج اتخاذ إجراءات       . الحالية المعدالت
 .إستراتيجية نادرةعاجلة وخطط تتعامل مع المياه كسلعة 
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  لمياه والصرف الصحي إمدادات ا2. 1
  

إمدادات المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي من الخدمات   توفير خدماتعتبري
  . االجتماعية األساسية  التي تعزز مستوى  التنمية البشرية وجهود التخفيف من الفقر

  

 في 3ممليون  98 الحضر من وقد ارتفع إنتاج المياه في
، بمتوسط 2005 في عام 3م مليون 130 إلى 2000عام 
 66، بينما ارتفعت كمية المياه المستهلكة من %5.8نمو 

فقط % 3.9توسط نمو م ب3م مليون 88 إلى 3ممليون 
خالل الفترة نفسها، ويقدر متوسط نمو استهالك المياه في 

رة نفسها، حيث في السنة خالل الفت% 4.7الريف بحوالي 
  . 3 مليون م112.5 إلى 3 مليون م89.3زاد من 

  

ويعاني اليمن من نقص حاد في خدمات وشبكات الصرف 
الصحي، بما ينعكس سلباً على األوضاع الصحية والبيئية 

، بلغت نسبة التغطية 2004ففي عام . الفردية والعامة
% 30عبر الشبكات األهلية والخاصة والفردية نحو 

 219 مليون منتفع من خالل 1.8، أي %9.2ر المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي وبلغت عب
وتتركز خدمات تلك المؤسسات في المدن الرئيسية وبدرجة أقل في عدد محدود من . ألف مشترك

عواصم المحافظات، وتنعدم كليةً في عدد من المحافظات والمديريات مثل تريم وشبام ومناخه 
المخا وبيت الفقيه والمنصورة وباجل وخمر وصعده والغيضة وعتق وحريب والقاعدة وزبيد و

  . والضالع
  

  التحديات
ويأتي في . يواجه التوسع في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي عدد من القيود والصعوبات

 مقدمة ذلك نسبة التغطية المتدنية أساساً في الريف، مصحوبة بنمو الطلب الناجم عن النمو السكاني
والهجرة الداخلية المرتفعتين ومحدودية الموارد المائية، إلى جانب ارتفاع تكلفة اإلمدادات نتيجة تشتت 

عدد وسيع خدمات المياه اآلمنة وتطويرها واجه توي. التجمعات السكانية في المناطق الريفية والنائية
لمياه لمصدر الرئيسي ال التي تشكل المياه الجوفيةتراجع منسوب التي من أهمها صعوبات من ال
خاصة إلى المناطق الجبلية، فضالً عن ارتفاع فاقد المياه كلفة تحلية وإيصال المياه وارتفاع ت اآلمنة،

  . في الشبكة العامة نتيجة تقادمها وضعف الصيانة والتشغيل%32تبلغ كبيرة مستويات إلى 
  

  الغايات واألهداف والسياسات
ات المياه اآلمنة والصرف الصحي المناسبة للوفاء باحتياجات خدمإلى توفير الثالثة ة التنميخطة تسعى 

السكان في كافة المناطق، وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية من الجوانب الصحية والبيئية على 
  .وجه التحديد

    

  األهداف
فـي الريـف    % 47ومن السكان في الحضر     % 71إلى حوالي   نة  اآلمرفع تغطية إمدادات المياه      .1

عام في الحضر والريف على التوالي بحلول       % 37و% 52تغطية الصرف الصحي إلى حوالي      و
2010 .  

  %.15إلى   فاقد المياه في الشبكاتخفض .2
 عام 3 ألف م100م إلى 2005 يومياً عام 3 ألف م50مضاعفة مياه الصرف الصحي المعالجة من  .3

2010 . 

 الشرب في المناطق    هميا  توفير  2-6إطار  
  الريفية

ادات إمدللحصول على    تعتمد األسر الريفية    
% 50على المياه الجوفية بنسبة     اآلمنة  المياه  

مكشوفة وغير  الالباقي على المياه السطحية     و
وتضطر غالبية األسر الفقيرة إلى     . معالجةال

إهدار الوقت والجهد في الذهاب إلى مصادر       
تكون ملوثة وإحضارها بوسائل غير     قد  مياه  
ومـع إن   . غير صـحية  يجعلها   مما   ،مأمونة
 يساعد في التخفيف من عبء      األمطارهطول  

حجز إمكانية  الذهاب إلى مصدر المياه نتيجة      
سدود قريبـة    وات أ المياه في برك أو كرفان    

طـرق أيـضاً    إال أن لهـذه ال    ،  من المسكن 
 .مخاطرها على صحة السكان
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  إشراك المجتمعات المحلية الالمركزية و3-6إطار 
المنـاطق  يعتبر ارتفاع تكاليف توصيل المياه المأمونة إلى        

الريفية أحد تحديات التنمية الرئيسية، والذي يمكن أن يـتم          
التعامل معه من خالل إنشاء هيئات محلية علـى مـستوى           
المحافظة تتولى تقديم الخدمة وفق ظروف المنطقـة، مـع          
استمرار دعم اإلدارة وبيان مستويات الدعم للمؤسسات التي        

ياه محدودة  كذلك، فإن نقل مرافق إمدادات الم     . تتطلب ذلك 
النطاق إلى جماعات المستهلكين المحلية والقرويـة تحقـق       
فوائد جمة ترتبط بفعالية التشغيل والصيانة وتقليل األعبـاء         

وقد حظيت تجربة التعاونيات األهليـة      . على خزانة الدولة  
شرط بتقدير  القطاع الخاص   وكذلك  في إدارة شبكات المياه     

 أن تكـون    يمكـن  و .أن يتم تـصميمها بطريقـة سـليمة       
مشروعات المياه والـصرف الـصحي البنيـة األساسـية          
االجتماعية التي يمكن أدارتها من قبـل المـستفيدين فـي           
 .المناطق الريفية دون أدنى تدخل من المؤسسات الحكومية

  السياسات واإلجراءات 
  لمناطق الحضريةفي ا -أ
مراجعة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ورفع كفاءته وتطوير إدارتـه، وإزالـة التـداخل                •

تحويل الفروع التابعة للمؤسسة     من خالل    تطبيق الالمركزية في  توسع  واالزدواجية المؤسسية، وال  
 ، على مستوى كـل محافظـة       وإدارياً لة مالياً العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات مستق      

فـي  الوزارة والمؤسسة العامـة     تركيز دور   و ،والفصل بين الوظائف التنظيمية والتنفيذية للقطاع     
 . الالزموتقديم الدعماألداء ومراقبة القطاع السياسات وتنظيم وضع 

 .تنمية وتطوير القدرات والمهارات التخطيطية والفنية واإلدارية •
ستخدام المياه، وضمان االستدامة المالية من خالل تقديم الخدمة وفق مبدأ استرداد التكلفة             ترشيد ا  •

  .مع مراعاة العدالة االجتماعية
 . إنشاء وتشغيل نظم المراقبة النوعية ومواصفات الجودة ووضع آلية لتنفيذ برامجها •
ــاص   • ــاع الخ ــشاركة القط ــشجيع م ت

 والجمعيات التعاونية في مشاريع إمدادات    
المياه وتنظيم تشغيلها وإدارتها بالتعـاون      
ــة أو   ــسة العام ــع المؤس ــسيق م والتن
المؤسسات المحلية، وتعزيـز مـشاركة      
المجتمعات المحلية والمجالس المحلية في     

 .اإلشراف
للصرف الصحي  محددة  إعداد إستراتيجية    •

ث الموارد  يتحافظ على البيئة وتحد من تلو     
  .والمياه بشكل خاصعموماً الطبيعية 

استكمال المشروعات جارية التنفيذ وبناء      •
محطات معالجة مياه الصرف الصحي في      

 .والثانويةالمدن الرئيسية 
 
   ةريفيلمناطق الا في -ب
طـوير  تولهيئة العامة لمشاريع مياه الريـف       وإعادة هيكلة ا  استكمال البناء المؤسسي والتشريعي      •

فير خدمات الصرف الصحي في المناطق      يد جهة تختص بتو   دتح، و تنفيذ المشروعات قدرتها على   
 .الريفية

التنسيق والتكامل فـي التخطـيط      وتحقيق    في الريف،  وضع إستراتيجية للمياه والصرف الصحي     •
 .مجالهذا الوالتنفيذ بين مختلف الجهات في الريف التي تعمل في 

  .نوعيةالحسين ات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية وتخدمتوسيع نطاق  •
، لتحديد أولويات االستثمار  اقتصادية  تطبيق معايير   للوفاء باحتياجات السكان و   سين االستهداف   تح •

 .أساسي وخاصة النساء بشكل الفقراء واستهداف مناطق المحرومةلمراعاة امع 
ضـمان المـشاركة    و  وتمويلهـا،  في تنفيذ المشاريع  المجتمعات المحلية   القطاع الخاص و  شجيع  ت •

لـضمان  قدراتهم  في تخطيط وتصميم المشروعات وتشغيلها وصيانتها وبناء        المبكرة للمستفيدين   
 .استدامتها

 الجوانب البيئيـة المتعلقـة      ومراعاة ، وتحسين الكفاءة الكلية للمياه    ،لمياه وحمايتها امين مصادر   أت •
 . بها

ي كلفة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في الريف بما فتخفضة النتشجيع استخدام تقنيات م •
  . األدنى الفاقد إلى الحد ص وتقلي،ذلك تطوير األساليب التقليدية والمبتكرة محلياً

 في   في المشروعات عبر جعل الصرف الصحي إلزامياً        البيئي دمج الصرف الصحي واإلصحاح    •
 تستهدف بـشكل    وأنالمشروعات  تلك   من    تكون التوعية الصحية جزء    وأن ،المشاريع المستقبلية 

  .أساسي النساء
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   البيئة3. 1
أدت التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي شهدها الـيمن خـالل العقـود القليلـة الماضـية إلـى                  
تزايد الطلب على المـوارد الطبيعيـة واسـتنزاف مخزونهـا وإلـى تـدهور كافـة المؤشـرات                   

ـ         . واألنظمة البيئية بكافة أنواعها    ضايا التنميـة   وتكتسب البيئة اهتماماً محلياً ودوليـاً الرتباطهـا بق
ويعـد تحقيـق    . المستدامة والصحة العامة ومستقبل المصادر الحيوية الالزمـة لمعيـشة اإلنـسان           

االستدامة البيئية أحد األهداف التنموية األلفيـة مـع مـا          
تتطلبه من مكافحة التدهور والتلـوث البيئـي وتطـوير          

وقــد . اإلدارة وترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة
شئون البيئــة وحمايــة مواردهــا تجــسد االهتمــام بــ

الطبيعية محلياً بإنـشاء مجلـس حمايـة البيئـة عـام            
وارتقى العمل البيئي بـصدور قـانون حمايـة         . 1990

، وإنـشاء المركـز الـوطني       1995 لعام   26البيئة رقم   
لبحوث المـوارد الطبيعيـة المتجـددة بالهيئـة العامـة           

، وإنـشاء   1997للبحوث واإلرشـاد الزراعـي عـام        
وأعقــب ذلــك . 2000الــسياحة والبيئــة عــام وزارة 

إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة كجهـة تنفيذيـة معنيـة       
بقضايا البيئة، ومن ثـم إنـشاء وزارة الميـاه والبيئـة            

ــام  ــتورية  2003ع ــديالت الدس ــن التع ــك ع ، ناهي
  . المتتالية لحماية البيئة

  

  التحديــات
مل البيئي في اليمن، ال زالت المعـايير والمقـاييس          على الرغم من التطور المؤسسي والتشريعي للع      

والمواصفات وأعمال الرصد والمتابعة للتشريعات غير متكافئة مع حجم وأشـكال التحـديات التـي               
يواجهها النظام البيئي في شتى أرجاء اليمن، براً وجواً وبحراً، ناهيك عن الكوارث الطبيعية والبيئية               

  :  إدارة البيئة العديد من المعوقات والصعوبات، أهمهاوتعاني. التي تحدث من حين آلخر
 . قصور آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالقضايا البيئية •
 إلى اللـوائح التنفيذيـة      ها من ر والتشريعات البيئية، وافتقار الكثي     القوانين تداخل وازدواجية بعض   •

  . القوانين واللوائحإنفاذوضعف 
 .ي االلتزام باإلصحاح البيئيانخفاض الوعي البيئي، وتدن •
، ونقص الموارد الالزمة لتنفيذ الـسياسات والخطـط والبـرامج           ضعف قاعدة المعلومات البيئية    •

 .البيئية
  

  :على النحو التالي حدتهاودرجة خطورتها واجه اليمن مشكالت بيئية حادة يمكن تصنيفها حسب وي
د المائية، وعدم ترشيد استخدامها وتلويـث       والتي تتمثل إجماالً في شحة الموار      :ئيةاوارد الم الم .1

بعض مصادرها، وتدهور نوعيتها، وتوجيه موارد المياه في أنشطة ذات عائد متدن، والحقـوق              
الذي  باإلضافة إلى الحفر العشوائي لآلبار واالستنزاف، المطلقة للمياه الجوفية في أراضي المالك     

   .من التجديد السنوي% 138 ييقدر بحوال
تعتبر من أهم المشاكل التي تهدد استقرار النظم البيئية وبالتـالي   والتي  : والتصحر رضموارد األ  .2

طبيعية مثل الجفـاف     وترجع أسباب هذا التدهور إلى العديد من العوامل منها        . استقرار اإلنسان 
وكوارث السيول والوضع التضاريسي، وأخرى ناجمة عن التدخالت البشرية كالزحف العمراني           

التـي  والتصحر  وتتفاقم ظاهرة   . ضي الزراعية وشق الطرق وتراكم المخلفات وخالفه      على األرا 
 .  سنوياًهامن% 5 -3وتقضي على ي الزراعية ضامن األر% 97 يحوالتهدد 

  
  
  

   أنواع تدهور األراضي والتصحر 4-6إطار 
  

أن تشير دراسة حديثة لتقييم تدهور األراضي اليمنية        
ي المتدهورة بفعل اإلنحرافات المائية     مساحة األراض 
 مليـون هكتـار، واألراضـي       5,1تقدر بحـوالي    

 ألـف   578المتدهورة بفعل التعرية الريحية حوالي      
) متملحـة (هكتار، واألراضي المتدهورة كيميائيـاً      

كما تـم احتـساب أنمـاط       .  ألف هكتار  40حوالي  
األراضي المختلفة، حيث وجد أن مساحة أراضـي        

 مليــون هكتــار، 5,8مليــة حــوالي الكثبــات الر
ــصحراوية  ــار، 4,9واألراضــي ال ــون هكت  ملي

 مليون هكتار، وأراضي    28,2واألراضي الصخرية   
 ألف هكتـار، واألراضـي      662المدرجات الجبلية   

 272) أراضي الغابات واألحـراش   (الثابتة طبيعياً   
 .  ألف هكتار48ألف هكتار، واألراضي الرطبة 
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خالل الفترة  % 1سنوي  توسط  تقلص الغابات بم  تشير الدراسات إلى     إذ   :التنوع الحيوي  و الغابات .3
ين وكـذلك التوسـع    ة الزراعية والرعي والتحطيب الجائر     نتيجة الجفاف واألنشط   1990-2000

حطب للوقود، مما يـؤدي     من السكان مازالوا يستخدمون ال    % 60أن  البيانات  تظهر  و. الحضري
تبين الدراسات كذلك وجود حـوالي      و. خطير خلق وضع بيئي  والغطاء النباتي   إلى القضاء على    

، فـضالً عـن     اً نوعاً طبيعي  2,559ائلة، منها    ع 173 جنساً و  106 نوعاً نباتياً تنتمي إلى      2,810
التنـوع   واضح في    انحسار التدهور السريع في البيئة إلى       ىوقد أد . العديد من الحيوانات البرية   

  .شكل تهديداً للحياة البرية بشكل عامي مما الحيوي بشقيه النباتي والحيواني،
 الساحلية وردم السواحل والـصرف     المدنفي   التوسع العمراني    بسبب :البيئة البحرية والساحلية   .4

، واالصطياد الجائر المعيق لنمو وتكاثر األسماك وتعـريض الـشعاب           الصحي ومخلفات السفن  
 .المرجانية واألحياء البحرية ألخطار التدمير

 نتيجـة  خدمات الـصرف الـصحي   قصور  تعاني من   والتي   : البيئي حالحضرية واإلصحا البيئة   .5
الصلبة المخلفات فقط من % 70جمع وتصريف كذلك  و،ضريةمن المساكن الحفقط % 44 ةتغطي
  . تجمعات السكانيةالتخلص منها في مناطق ال تبعد كثيراً عن التم غالباً ما يالتي و

 ومحطات توليد الكهربـاء ووسـائل        والمعامل المصانعمن   انبعاث الغازات  نتيجة :الهواءتلوث   .6
 . المخلفات في المدنقرحالنقل و

  

  داف والسياسات الغايات واأله
تستهدف إستراتيجية حماية البيئة إلى تحقيق التوازن الالزم بين السكان والموارد الطبيعية في ظـل               
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة، والحفاظ على المـوارد الطبيعيـة والمـوروث             

 .التاريخي والثقافي والحضاري وتوفيرها لألجيال القادمة
  

 األهداف
حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على سالمتها وتوازنهـا وصـيانة أنظمتهـا الطبيعيـة                •

 .واستغاللها على نحو أمثل يكفل تلبية احتياجات األجيـال الحالية والمستقبلية
تعزيز الوعي والتعليم البيئي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسساته فـي              •

 . مل البيئيتنفيذ أنشطة الع
  

  السياسات واإلجراءات
يحكم مكافحة التلوث البيئي والحفاظ على البيئة جملة من القيم األخالقيـة والـسلوكيات الحـضارية                

ويتطلب نشر هذه القـيم وتأصـيلها فـي     . والجمالية
المجتمع، التركيز على الوعي البيئي لدى المواطنين       

هم والهيئات والمؤسسات العامة والخاصـة، وتفـاعل      
المسئول مع جهود الحماية والوقاية والحفـاظ علـى         

 : ويتأتى ذلك من خالل. الموروث البيئي
تنمية القـدرات الفنيـة      و تطوير اإلدارة البيئية   •

المتابعـة  التخطيط و في جوانب   لمؤسسات البيئة   
البيئي علـى مـستوى الـسلطة       األثـر  وتقييم  

بنــاء نظــام حــديث و ،المحليــةوالمركزيــة 
  .بيئيةللمعلومات ال

تطوير األطر القانونيـة والتـشريعية      استكمال و  •
 وإعـالن   اإلجرائية المتعلقة بحمايـة البيئـة     و

رفع كفاءة  والمحميات الطبيعية البرية والبحرية،     
ــوارد  ــا إدارة الم ــة ومواءمته ــاً الطبيعي وفق

 .ات الجديدةتطورلل

   البيئي  تقييم األثر5-6إطار 
رصد وتقيـيم المـشاريع     في  تقييم األثر البيئي    يتركز  

 خـشية أن  ،  التنموية والصناعية أو الحيوية األخـرى     
األنظمـة البيئيـة    واختالل  تتحول إلى مصادر تلويث     

 والغطـاء النبـاتي      كالماء والهواء والتربة   هااستنزافو
  إلـى   الحاجة تصبح ماسة   نإفلذلك،   .والتنوع الحيوي 

   :تبني اآلتي
التـأثيرات  وتحديـد   تقييم األثر البيئي للمشروعات      •

المنظمـة  اآلليات والتـشريعات    ووضع   ة،المحتمل
  .لذلك

 تنفيذها وإجراء عملية  مراجعة المشاريع التي سبق      •
ء،  الكهربـا   توليد محطات ل  وخاصة "التدقيق البيئي "

محطات معالجة مياه الصرف الـصحي، مـصانع        
ر األحجـار،   اإلسمنت، الكسارات، مقالع ومناشـي    

معامل الطـوب واليـاجور، الرخـام، مـصافي         
البترول،المستشفيات والعيادات، مصانع األصـباغ     
والطالء، البطاريات، البالستيك، األدويـة، مـدابغ       
الجلود، السمن والصابون، األغذية والدهون ومواد      
التنظيف، الورق، معامل التـصوير الفوتـوغرافي       

الوقـود  والخرائط، مكبـات القمامـة، محطـات        
  .والزيوت والقرى السياحية والفنادق وغيرها
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  .الجديدةتطورات تحديث خطة العمل الوطنية للبيئة بما يتالءم مع ال •
تنمية المنتجعـات البحريـة والمحميـات       و ، تعزيز اإلدارة المتكاملة للبيئات الساحلية والبحرية      •

المركزيـة والجهـات    سلطة  تكامل وتنسيق اإلجراءات من قبل ال     تضمن  الطبيعية من خالل آلية     
 .التنفيذية المحلية ومنظمات المجتمع المدني

البيئية وفي التثقيف المنتفعين في إدارة الموارد    منظمات المجتمع المدني و   المرأة و توسيع مشاركة    •
 . واإلعالم واإلصحاح البيئي

وضع آلية متكاملة لتنفيذ سياسات تقييم األثر البيئي، وإشراك القطاع الخاص في منظومة اإلدارة               •
 .المتكاملة

ة بكافـة   تطبيق اتفاقية بازل وتعزيز االستفادة منها لخدمة أهداف اإلدارة اآلمنة للمخلفات الخطر            •
 .أنواعها، وإنشاء نظام متكامل لها

إعداد خطط الطوارئ في جميع قطاعات البيئة حفاظاً على الموارد الطبيعية وحسن اسـتغاللها               •
 .وحمايتها

 في أوساط المجتمـع      المستدام للموارد الطبيعية والبيئية    باالستخدام  والتعليم البيئي  يتعزيز الوع  •
نشر المطبوعات حول حمايـة     و توعيةإعداد برامج   وة البيئية    إنشاء األندية المدرسي   عبر تشجيع 

 .البيئة وإدارة الموارد الطبيعية
 . الموارداستدامةتشجيع األنشطة المدرة للدخل في المناطق الريفية لتحقيق  •
تمكين المرأة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتيسير حصولها على المـوارد والخـدمات               •

 في إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة في مجاالت المياه تهاوتعزيز مشاركبيئة الوالمحافظة على 
 .التنوع الحيوي، وإعادة تدوير المخلفاتوالطاقة، والتربة، و
 اإلشـعاعية والـسائلة   و نظام المعايير والمواصفات المتعلق بتصريف المخلفات الـصلبة          تطبيق •

 .الحرارية والزيوت وغيرهاو
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  قطاع الكهرباء -2
 

تعد الطاقة الكهربائية إحدى المتطلبات األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وخاصة فـي             
تنشيط االستثمار وتحقيق التنمية البشرية وتنمية القطاع الصناعي والخدمات االقتـصادية األخـرى،             

األعباء علـى   فضالً عن دورها غير المباشر في خلق فرص عمـل والتخفيف من الفقر بما في ذلك                
ورغم الجهود المبذولة خالل السنوات الخمس الماضية، إال أن مـستويات           . المرأة السيما في الريف   

في الريف، بـسبب    % 15من إجمالي السكان و   % 42التغطية من الشبكة العامة للكهرباء لم تتجاوز        
ـ         % 7.0نمو الطلب بمتوسط سنوي      ف بالـشبكة   الناتج عن ربط المدن الثانوية وبعض منـاطق الري

  . العامة، فضالً عن متطلبات النمو الطبيعي للسكان والنشاط االقتصادي
  

 ميجاوات من نظامين أساسيين هما الشبكة الموحدة        1,040وتتألف المنظومة الكهربائية الحالية بطاقة      
وتتكون الشبكة الموحدة من محطات بخارية وأخرى تعمل بالـديزل بقـدرة            . ونظام التوليد المستقل  

 وبنسبة  2005 ميجاوات في عام     288ويقدر إجمالي العجز بحوالي     .  ميجاوات 774شغيلية إجمالية   ت
من إجمالي الطلب الفعلي، األمر الذي يبرز أهمية زيادة القدرات التوليدية بشكل كبير لمواجهة              % 25

  . الزيادة المستمرة فيه
  

  )ميجاوات         (2005-2000 تطور القدرات التوليدية للمحطات الكهربائية 2-6جدول 
  العام  المنظومة الموحدة

  إجمالي  ديزل  بخار
النظام 
  المستقل

  إجمالي

2000  435  171  606  208  814  
2005  435  339  774  266  1,040  

متوسط النمو 
  %السنوي

0.0%  14.7%  5.0%  5.0%  5.0%  

  

، شـكّل االسـتهالك     2005-2001خالل الفترة   % 10وقد ارتفع استهالك الكهرباء بمتوسط سنوي       
ومع ذلك، بقي متوسط استهالك المشترك من الطاقة        %. 20منه والصناعي والتجاري    % 60المنزلي  

، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسـطات        2005 كيلووات ساعة في الشهر في عام        235الكهربائية عند   
الطاقـة  ، وسـجلت    %5.8وحققت القيمة المضافة لقطاع الكهرباء متوسط نمـو         . اإلقليمية والعالمية 

محطـات الـديزل   جراء تعزيز قدرات توليد  % 5.0الكهربائية المولدة خالل نفس الفترة متوسط نمو        
أمـا  %. 5.0المـستقلة بمتوسـط      ومحطات التوليـد  % 14.7 بمتوسط   بالمنظومة الموحدة المرتبطة  

% 42 إلى حوالي  ناإلجمالية للسكا التغطية  لترتفع  % 8.5، فقد نمت بمتوسط سنوي      اقة المنتجة ـلطا
  .2000عام في % 30.9 مقارنة بحوالي 2005عام في 

  

  2005-2001 المؤشرات الرئيسية للطاقة الكهربائية 3-6جدول 

 2005 2001 وحدة القياس المؤشر
  النموتوسط م

 % السنوي
 5.4 1,040 844 ميجاوات الطاقة المركبة
 7.0 842 643 ميجاوات الطاقة المتاحة
 8.5 5,017 3,622 س.و.ج الطاقة المنتجة
 11.8 3,502 2,244 س.و.ج الطاقة المباعة
 5.5 850 686 ميجاوات الحمل األقصى
 6.9 1,129 866  ألف مشترك  عدد المشتركين
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   توليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة6-6إطار 
 يـأتي االهتمـام بتوليـد الطاقـة         :باستخدام الغاز الطبيعي  ثيصفقالتوليد  . 1

الكهربائية اعتماداً على الغاز الطبيعي لسببين، يتمثل األول في ارتفاع تكلفـة            
يزل في التوليد وتأثيراتهما السلبية على البيئـة، والثـاني          وقود المازوت والد  

وتشمل خطط الحكومة إنشاء عدد     . توفر الغاز الطبيعي بكميات جيدة في اليمن      
 ميجـاوات   2000من المحطات التي تعتمد على الغاز وبطاقة إجمالية تبلـغ           

ويعول على القطاع الخاص دخول هذا المجال والمساهمة        . 2020وحتى عام   
  . إقامة هذه المحطاتفي
تـسهم مـصادر الطاقـة الجديـدة        يمكن أن   : الطاقة الجديدة والمتجددة  . 2

وتقـوم  . والمتجددة في توفير الطاقة الكهربائية للمناطق الريفية السيما النائية        
لتغلب علـى   ل دراسة   ذ بتنفي 2005شركة المهير التي بدأت العمل في سبتمبر      

البناء كما تعد شركة استشارية     . طاقة المتجددة التكاليف اآللية ألنظمة ال   ارتفاع  
 فـي وزارة الكهربـاء،       لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة    يالمؤسسي والتنظيم 

 وتبذل وزارة الكهرباء جهوداً إلقامـة مـشاريع         .عشريةخطة  باإلضافة إلى   
عدد من القرى في بعض المحافظات بواسطة الخاليا         حيث تم كهربة     ،ريادية

 والمتجددة على تقييم الموارد     ةوتركز إستراتيجية الطاقة الجديد    .الكهروضوئية
 المتاحة مثل الـنظم الشمـسية       بدائلالوتحليل اإلمكانيات الفنية واالقتصادية و    

الحرارية بعد أن أكدت الدراسات تمتع اليمن بمعدالت إشعاع شمسي مرتفـع            
 .ومن أفضل المواقع لتنفيذ مشاريع هذه النظم

  التحديـــات
تقـادم محطـات التوليـد      يعكس الوضع الراهن مجموعة صعوبات تواجه قطاع الكهرباء، أبرزهـا           

درة التوليدية منذ أكثر من عقدين،  باستثناء زيادة محدودة في المحطـات              وثبات الق  وشبكات التوزيع 
المستقلة واإلسعافية عن طريق تركيب مولدات بالديزل أو المازوت والتي عادة ما تكون غير مواتية               

لذلك، تعاني المنظومة من تدني كفاءة التوليد والتوزيع والتي تظهر في ارتفاع الفاقد             . اقتصادياً وبيئياً 
 وتعـاني   .2001عـام   % 38 وإن كانت قـد بلغـت         المتعارف عليها دولياً   متجاوزة،  %30بحدود  

المؤسسة العامة للكهرباء كـذلك     
مشكالت مؤسـسية وفنيـة     من  

من عجز مالي مزمن    و ،وإدارية
يفرض استمرار دعم الموازنـة     

ومـا  . الحكومية ألنشطة القطاع  
زالت مشاركة القطاع الخـاص     

ـ      دودة، في نشاط الكهربـاء مح
باإلضافة إلى غياب الرؤية بشأن     
تعزيز التغطية الكهربائيـة فـي      

وقـد بـدأت    . المناطق الريفيـة  
 إنـشاء   2005الحكومة في عام    

أول محطة توليد الكهرباء تعتمد     
على الغاز في محافظة مـأرب      

 ميجاوات كمرحلـة    340بقدرة  
ويجري التفاوض مع عدد    . أولى

من الـشركات الدوليـة إلقامـة       
 . ازية أخرى لمعالجة فجوة الطلب القائمة في قطاع الكهرباء على المديين المتوسط والبعيدمحطات غ

  
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
تسعى الخطة طويلة األمد لقطاع الكهرباء إلى توسيع نطاق خدمات الطاقة الكهربائية وتنويع 

 االقتصادية واالجتماعية، وتحفيز مصادرها وتوفيرها للتجمعات السكانية وفق األولويات والمعايير
 .األنشطة الخدمية والصناعية والزراعية في الحضر والريف

  

  األهداف 
رفع نسبة التغطية الكهربائية إلى  .1

من إجمالي السكان من الشبكة % 53
  .الحكومية العامة

 2,114مضاعفة الطاقة المركبة إلى  .2
ميجاوات بنهاية الخطة في الشبكة 

لطاقة المتاحة إلى العامة، وزيادة ا
 ميجاوات، والطاقة المنتجة 1,816

س، والطاقة المباعة .و. ج8,745إلى 
س، وكذلك زيادة .و. ج6,742إلى 

 . ميجاوات1,541الحمل األقصى إلى 
تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في  .3

 .  ميجاوات2,000توليد 
بنهاية % 19.5خفض نسبة الفاقد إلى  .4

 .الخطة
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مؤشرات انتاج واستهالك الطاقة الكهربائية من الشبكة 
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א6−7 א א
تبنت الحكومة إستراتيجية إصالح قطاع الكهرباء وتنميته والتي تركز         
على تحول دور الدولة من مشغل إلى راسم للـسياسات واتجاهـات            

 : اآلتيووفقاً لذلك، تؤكد االستراتيجية على .تطورال
نشطة المختلفة من توليد ونقـل       إشراك القطاع الخاص في األ     •

عقود إدارة وتشغيل أو عقود شـراكة وفـق         من خالل   وتوزيع  
تنافس والسماح بإقامة   التكفل   )IPP(نظام المنتج المستقل للطاقة     

 . نتاج والتوزيعلإلشركات جديدة 
إصدار من خالل    في قطاع الكهرباء     ةمنظموإيجاد بيئة تنافسية     •

 ترفع مستوى الخدمة للمستهلكين     لكهرباء واعتماد لوائح  اقانون  
 .  لكل المشاركين في نشاط القطاعةلاعدالو

 
  تالسياسات واإلجراءا

إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ومؤسساته ومنح الوحدات الوظيفية استقاللية مالية وإدارية للعمل وفق  •
 .األسس التجارية

 .تحسين الكفاءة التشغيلية واإلدارية والتخطيطية والمالية للقطاع •
تطوير الشبكة الكهربائية الموحدة وتوحيد  •

األعمال في نظام واحد لمواجهة 
 ومواجهة الطلب التوسعات الجديدة

 .المتزايد على الطاقة الكهربائية
تخفيض تكاليف اإلنتاج وترشيد  •

االستهالك من خالل إعادة تأهيل 
المحطات المتقادمة وتسريع العمل في 
المحطات الجاري تنفيذها وإنشاء محطات 

 . جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي
تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  •

  .مـن التطبيقات المتوفرة في إمداد المناطق الريفية بالكهرباء والسيما النائية والجزرواالستفـادة 
 ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، ورفع تقليل الفاقد الفني واإلداري في محطات التوليد •

 . وشبكات التوزيع في المدن الرئيسية والثانويةكفاءة التشغيل والصيانة لخطوط النقل
شبكات العشوائية وتغيير نظام الجهد وتخفيف األحمال على الخطوط لضمان استمرار إزالة ال •

 .الخدمة ومعالجة االختناقات القائمة
  .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في أنشطة توليد الطاقة، وإصدار قانون ينظم ذلك •
لضوابط الالزمة لضمان إعداد إستراتيجية لكهربة الريف، وتنفيذ المشاريع فقاً لألولوية، ووضع ا •

 .استمرارية تشغيل تلك المشاريع في المستقبل
توسيع المشاركة المحلية واألهلية في تنفيذ مشاريع الكهرباء وإدارتها وتأمين تشغيلها وصيانتها  •

 .وبما يكفل حسن استغاللها وتطويرها
 .تأهيل وتدريب الكادر اإلداري والفني ورفع مستوى كفاءتهم •
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  قل قطاع الن-3
  

ويدعم . لتنمية االقتصادية واالجتماعيةليعد النقل المكون الرئيسي في البنية التحتية ومرتكزاً هاماً 
تطور النقل  قطاعات التنمية اإلنتاجية والخدمية كالزراعة والصناعة والتعدين والتجارة، كما يعمل 

تجمعات السكانية وتوسيع ويساهم القطاع في ربط ال. على زيادة إنتاجيتها وخفض تكاليف اإلنتاج
العالقات االقتصادية بين المناطق بما يسهل تكوين السوق الداخلية، فضالً عن الدور الهام في تحسين 

ل األسواق وتيسير الحصووالوصول الميسر إلى  انتقال السلع والخدمات لنوعية الحياة عبر تسهي
المناطق الريفية وبين أوساط وعلى وجه الخصوص في ، على خدمات التعليم والرعاية الصحية

 وقد أدركت الحكومة أهمية إنشاء شبكة نقل بحري وجوي وبري تربط مناطق البالد وتسهل .الفقراء
نقل البضائع واألفراد والحصول على الخدمات، وتساعد على اندماج اليمن في األسواق اإلقليمية 

  : يليلذلك، تهدف إستراتيجية تنمية قطاع النقل إلى ما. والدولية
مواكبة التطورات في المجال الزراعي والصناعي والسياحي ونشاط االستيراد والتصدير ونمـو             .1

  . التجارة الداخلية وأهدافها
تطوير شبكة الطرق البرية وبناؤها وفق مواصفات فنية مدروسة، مع التركيـز علـى الطـرق                 .2

 . الريفية
الشحن أو نقـل المـواد االسـتخراجية        دراسة إقامة نظام نقل يعتمد السكك الحديدية للركاب أو           .3

 . ليتكامل مع أنظمة النقل المختلفة
تطوير وسائل النقل الجوي والبري والبحري وتحسين خدماتها ووسائل السالمة فيها، وبما يتوافق              .4

 .بالعالم الخارجيربط اليمن مع احتياجات النقل والمبادالت التجارية وحركة المواطنين و
  .للقطاع في جوانب التخطيط والتنظيم والتنفيذتحسين األداء المؤسسي  .5
  

   الطرق والنقل البري1. 3
اليمن، أهم وسائل النقل في والتي تعد  الطرق شهدت الخطة الخمسية الثانية إنجازات عديدة في مجال

 كم من الطرق 10,662من الطرق اإلسفلتية وكم 10,982انعكست في توسعة شبكة الطرق لتبلغ 
، فضالً عن 2005ة عام الحصوية في نهاي

.  ألف كيلومتر من الطرق الترابية60 حوالي
 الشبكة الحديثة من الطرق هذا االمتداد فيرغم و

التي أصبحت تربط معظم أجزاء البالد من ناحية 
ال  هاوبالدول المجاورة من ناحية أخرى، إال أن

التنمية متطلبات كافة الوفاء بدون مستوى تزال 
د نسبة الطرق المعبدة ال تزيالشاملة، حيث 
شبكة الطرق إجمالي من % 9باإلسفلت عن 

 من 2كم 1000 كيلومتر لكل 11وبمعدل 
وهي نسبة متدنية مقارنة بالمعدالت ، المساحة

   .اإلقليمية والدولية
  

 2005 كم في عام 10,982 إلى 2000 كم في عام 6,732وقد ازدادت أطوال الطرق اإلسفلتية من 
، %103.4 كم وبنسبة 10,662 كم إلى 5,243 الطرق الحصوية من ، وتضاعفت%63بنسبة 

للطرق اإلسفلتية وثالثة أضعاف للطرق % 110وبالتالي تجاوز التنفيذ الفعلي استهداف الخطة بحوالي 
 كم من الطرق 17,989حوالي  أعمال الصيانة لالفترة نفسها تنفيذخالل كذلك  وتم. الحصوية
إنفاق و كم من الطرق الترابية 829 صيانة إلى باإلضافة ،انة روتينيةصي% 97 منها نسبة ،اإلسفلتية
  .  مليون ريال على صيانة الطرق الحصوية483حوالي 

  

   تقييم إصالح  قطاع الطرق 8-6إطار 
تقييم جهود  ب البنك الدولي    فيقامت دائرة تقييم العمليات     

خلصت ، حيث   في مجال الطرق والنقل   اليمنية  الحكومة  
مشاريع الطرق التي جرى تقييمها تحقـق   جميع إلى أن 
مؤسسية التنمية  ، بينما مشاريع ال   الح اقتصادية مهمة  مص

إنـشاء  ببـادرت الحكومـة     وقد   .مشاريع جيدة تعتبر  
صندوق صيانة الطرق وتحويل الهيئة العامـة لبنـاء         

، والـذي يعتبـر     الطرق والجسور إلى مؤسسة تجارية    
القطاع الخاص مع  منافسة  العلى  تها  قدريعكس   إجراء .

وسيع نطاق صيانة شبكة    ضمن أولويات الحكومة ت   من  و
.لتفادي ارتفاع تكاليف إعادة تأهيلهاالطرق 
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تطور شبكة الطرق خالل الفترة 2010-2006
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 التحديــات
معظم الطرق  بين المواصفاتتباين يواجه أعمال الطرق 

شبكة الطرق من أجزاء كبيرة تدهور واإلسفلتية 
صور الدورية، وقالصيانة  قصوراالسفلتية بسبب 

. الطرق وصيانتهاالالزم لشق وتعبيد مشاريع التمويل 
من أهم المعوقات التي تواجه القطاع، مما جعل معظم 
المشروعات الممولة من الميزانية العامة تعاني من 

  .التعثر وعدم اإلنجاز وفقاً للفترة المحددة
كما أن الموارد المحددة للصيانة ال تمثل سوى نسبة 

ت الملحة بصيانة وترميم الطرق، ضئيلة من االحتياجا
ويواجه تنفيذ مشاريع الطرق ضعف قدرات المقاولين 
المحليين وعدم توفر اإلمكانيات لهم لتنفيذ مشاريع 

  .الطرق الكبيـرة
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
 اإلنتاج ومراكـز االسـتهالك      ع لتحقيق الربط بين مواق    شبكة الطرق البرية  توسيع   تسعى الخطة إلى  

كما تتطلع الخطة   . وأماكن التجمعات السكانية، فضالً عن االتصال بالدول المجاورة عبر طرق حديثة          
  . ة الطرق واستكمال وسائل السالمة المروريةتأمين سالمإلى 

  

  األهداف
كم خالل سنوات 13,412كم، والطرق الحصوية إلى 19,107زيادة أطوال الطرق اإلسفلتية إلى .1

 .الخطة
 مليون متر مربع    20سفلتة  اخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية، تقدر ب       تنفيذ شوارع د   .2

 ألـف متـر     1.86 عمود إنارة للشوارع مع ملحقاتها بطـول         52,651حسب األولوية، وتركيب    
  .طولي

 مشروعاً في مختلف    38ة  استكمال دراس  .3
 كـم   3,819 يالمحافظات وبطول إجمال  

 المـشاريع تقريباً، باإلضافة إلى دراسة     
اإلستراتيجية ذات األولوية المـستهدف     

 .تنفيذها خالل فترة الخطة
ـ      .4  1,544تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لـ

كم من الطـرق، والـصيانة الروتينيـة        
 1,140 كم سنوياً، وتخصيص     8,230لـ

 . مليون ريال ألعمال الصيانة الطارئة
  

  السياسات واإلجراءات
بـشبكة طـرق    يمن  ربط أجزاء ال  لتنفيذها  ة الجاري   الدولية والرئيسي استكمال مشروعات الطرق     •

 .حديثة واستكمال مشروعات الطرق الحصوية
الطرق اإلسفلتية  الحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة             •

 . منهاالتالفوإعادة تأهيل 
 . لتر بنزين وديزلكل قيمة من% 5 على وتعديالته للحصولة الطرق صندوق صيانتفعيل قانون  •
في استعادة الكلفة من مستخدمي الطرق وفرض تعريفة الوزن وضريبة الطرق           بدء تطبيق نظام     •

 .ضوء التجارب الناجحة في الدول النامية
تخفيف االختناقات المرورية داخل المدن من خالل استكمال الخطوط الدائرية وتوزيع الحركـة              •

 .ع العمرانيعلى الخطوط الكبيرة بما يواكب التوس
للتوسع في لكوادر العاملة ااالهتمام بتدريب وتأهيل و دعم قدرة المؤسسة العامة للطرق والجسور، •

 .مشروعات الطرق تنفيذ
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الطـرق ودراسـتها    شبكة  ل  الدورية حومستنفيذ ال  و ووسائل السالمة، تحديث نظام إدارة الطرق      •
 . انةواعتمادها في تخطيط التوسعات المستقبلية ومتطلبات الصي

 وتحديـد مواصـفات     ،دوى االقتصادية اختيار وتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة وفق معايير الج        •
 . اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي تتوافق مع ومقاييس فنية وهندسية لشبكة الطرق

وإنشاء وتـشغيل محطـات الـوزن     ،االلتزام بقانون األوزان المحورية واألبعاد الكلية للمركبات    •
المحوري، وتنفيذ أعمال السالمة المرورية خالل فترة الخطة من خالل تعديل المنحنيات الخطرة             

 . اإلرشاديةعلى شبكة الطرق وتنفيذ أعمال الطالء الحراري وحواجز السالمة واللوحات
  

   الطرق الريفية 1. 1. 3
يـة وتـسهيل تـوفير      تبنت الحكومة برنامج تطوير الطرق الريفية بهدف كسر عزلة المنـاطق الريف           

الخدمات االجتماعية وتشجيع النمو االقتصادي     
وتوفير فرص العمل للحد من الهجـرة إلـى         
المدن، باإلضافة إلـى تعزيـز الالمركزيـة        
والمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشاريع الطرق      

ويعمل برنامج الطرق الريفية    . ومراقبة تنفيذها 
االحتياج ومؤشرات الفقـر، حيـث      "وفق مبدأ   

من ) 2005-2001(مكن في مرحلته األولى     ت
ـ      طريق فـي    31تنفيذ أعمال الشق والسفلتة ل

 85 كم وتكلفة 940عدد من المحافظات بطول 
وقد تم اعتماد المرحلة الثانيـة      . مليون دوالر 

بتمويل مشترك من الحكومة    ) 2006-2010(
  . قتصاديوعدد من المانحين أهمها البنك الدولي والصندوق العربي لإلنماء اال

  

  التحديــات
تشكل التضاريس الطبيعية الصعبة والتشتت السكاني واالنحرافات األرضية، أهـم تحـديات قطـاع              

كذلك، يعاني برنامج الطـرق     . الطرق الريفية وما ينجم عنها من صعوبات في التنفيذ وارتفاع التكلفة          
ت الوطنيـة المؤهلـة لتنفيـذ    الريفية من نقص حاد في أعداد الشركات االستشارية وشركات المقاوال   

  . مشاريعه
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تتطلع الخطة إلى ربط المناطق الريفية بشبكة الطرق الرئيسية الساحلية والمحورية، بما يعزز التنمية 

  .االقتصادية في هذه المناطق وييسر الوصول إلى الخدمات
  

  األهداف
 الحـصوية  كم من الطرق     2,750، وحوالي   ة الريفية الثانوي كم من الطرق     4,000انجاز حوالي    .1

  . الريفية
  

  السياسات واإلجراءات 
، بما  جعلها صالحة طوال العام   ل ها وإعادة تأهيل أكبر قدر من     ،مستوى الطرق الريفية الحالية   رفع   •

  . إيصال البضائع والخدمات وخفض تكاليف النقليمكن من 
 . األعمال االستشارية والهندسيةتأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في •
 .موضع التنفيذ" الفقرمؤشرات االحتياج و"وضع برنامج أولويات الطرق الريفية باستخدام طريقة  •
تحديد األولويات والرقابة   قدراتها في   تفعيل دور أجهزة السلطة المحلية ورفع       والالمركزية  عزيز  ت •

إشـراك  ، و ى المحافظـة والمديريـة    علـى مـستو   الريفية وصيانتها   على تنفيذ مشاريع الطرق     
 .االمجتمعات المحلية واإلسهامات الفردية في إنشاء الطرق الفرعية والترابية وصيانته

  

في  معيشة ال علىوخدمات النقلالطرق   أثر9-6إطار 
  الريف
% 75 أن أكثر من     1999 نتائج مسح الفقر لعام      أظهرت

مات الرعايـة   من األسر في الريف ال تحصل على خـد        
الدخل ونظام النقل غير    ، بسبب انخفاض    الصحية األولية 

 وتبرز هذه الصعوبات بشكل أكثر وضوحاً فـي       . الفعال
، مرفـق صـحي   ة التي ال يتوفر لـديها        الريفي اتالتجمع

االنتقـال   لوصول إلى الخدمة الـصحية    وبالتالي يتطلب ا  
طفال ارتفاع معدل وفيات األ   وبناء عليه، يرتبط    . ةًبالسيار

صعوبة واألمهات في المناطق الريفية بشكل أو بآخر إلى         
  . االنتقال إلى أماكن تقديم الخدمة الصحية
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  النقل البري 2. 1. 3
  

ويتولى القطاع الخاص   . يعتمد انتقال الركاب ونقل البضائع في اليمن اعتماداً كبيراً على النقل البري           
نقل البري لكل من الركاب والبضائع، فيما تساهم المؤسسة العامـة           تقديم الجزء األكبر من خدمات ال     

وقد أقرت الحكومة خصخصة المؤسسة منذ فتـرة غيـر          . للنقل البري بنسبة ضئيلة من هذا النشاط      
 واللوائح  2003 لعام   30وقد ساهم إصدار قانون النقل رقم       . قصيرة، إال أن إجراءاتها بطيئة ومترددة     

 على تحرير الفرزة بالنسبة لشحن البضائع وفتح المجال أمام القطاع الخـاص،             التنظيمية ذات العالقة  
% 50األمر الذي أدى إلى تضاعف شركات نقل البضائع وتخفيض أجور النقل بين المحافظات بنسبة               

كما زاد عدد شركات النقل الداخلي والدولي للركاب من شركتين فـي            %. 40والنقل الدولي بحوالي    
 رحلة دولية مغادرة نقلـت علـى متنهـا          6,463، سيرت   2005 شركة في عام     23 إلى   2002عام  

  .  راكب185,232 رحلة قادمة نقلت 5,908 مقابل 2005 راكب في عام 240,702
  

  التحديـــات
 وفيما   داخل المدن  يواجه القطاع إشكاليات تدني كفاءة أنظمة وتقادم وسائل النقل العام للركاب العاملة           

ر شركات القطاع الخاص في النقل داخل المدن، وارتفاع نسبة الحوادث والتلويـث             وغياب دو  بينها،
الذي تحدثه هذه الوسائل، وتعدد جهات اإلشراف على قطاع النقل البري مما يشكل عائقاً أمام تنظـيم                 
خدماته وارتفاع أسعارها مقارنة بمستوى دخل غالبية المواطنين، وأخيراً عدم توفر شروط الـسالمة              

 . مةالعا
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
وزيادة درجة المنافسة بين وتنشيط حركة النقل واالنتقال تسعى الخطة إلى تطوير خدمات النقل البري      

تعمل على  وإيجاد سوق واسعة للنقل البري تبرر إقامة المشروعات الكبيرة و         شركات القطاع الخاص    
  . تحسين الخدمة وتخفيض التكلفة

 

 األهداف
ع استثمارات القطاع الخاص في مجال النقل البري، وتوسيع خدمات النقل البري إلى جميع              تشجي .1

 .المراكز الحضرية وربط المدن بالدول المجاورة
البيئي إلى مستويات مقبولة رفع مستوى األمان والسالمة وتقليص اإلختناقات والحوادث والتلوث  .2

 .إقليمياً ودولياً
  

 السياسات واإلجراءات 
 .ال إصدار تشريعات تنظيم قطاع النقلاستكم •
 .تشجيع االستثمارات الخاصة في مجال النقل البري بأنواعه المختلفة •
البري والتحول التدريجي داخل المدن إلى وسائل النقـل ذات االسـتيعاب            تطوير خدمات النقل     •

 .رئيسيةالدن ربط جميع الماألكبر، مع 
، الـدول المجـاورة   تسيير رحالت منتظمة إلى      •

وتحــسين الخدمــة بمــا يواكــب التطــورات 
االقتصادية ومتطلبات االنفتاح والتحرير والتكامل 

 .مع تلك الدول
تخفيض رسوم نقل السلع واألفراد بما يؤدي إلى         •

  .تقليص تكاليف اإلنتاج
تحويل فروع المؤسسة العامة للنقل البري إلـى         •

مؤسسات محلية لنقل الركاب في المحافظـات،       
المجالس المحلية، في إطـار     تعمل تحت إشراف    

خصخصة أنشطة المؤسسة بما في ذلك إشـراك        

 دورالقطاع الخاص في  النقل البري 10-6ر
 أمام النقلالحكومة على تحرير قطاع  عملت

 وقد شكل إعداد قانون النقل .القطاع الخاص
البري خطوة هامة، إذ يهدف إلى تحديد 

مسئوليات التنظيمية في قطاع النقل البري ال
وتحرير سوق النقل وإرساء مناخ مالئم 

كما تم إعداد مشروع الالئحة . لالستثمار
الخاصة بتنظيم نقل البضائع لتوفير مناخ 

وفي نفس االتجاه، . المنافسة وخفض تكلفة النقل
تم منح تراخيص لمكاتب شحن ولعدد من 

ين المدن، شركات النقل الجماعي للركاب ب
 .وكذلك في مجال النقل السياحي الدولي
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 .القطاع الخاص والعاملين بنسب معينة في رأس المال
ودراسة الملوثات البيئية الناجمـة      النقلتحسين وسائل    ومواصلة   تطوير برامج السالمة المرورية    •

 .عن وقود المركبات وتحديد مستوياتها
  

  حري الموانئ والنقل الب2. 3
  

تأتي أهمية النقل البحري من موقع اليمن االستراتيجي على الممر البحري بين جنوب غـرب آسـيا                 
 كم، فضالً عن المزايا الطبيعيـة       2000وشرق إفريقيا، وامتداد شواطئه الصالحة للمالحة ألكثر من         

 ستة موانئ تجاريـة     ويوجد. التي تتمتع بها الموانئ اليمنية كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه          
على امتداد السواحل اليمنية هي عدن والحديدة والمخا، والصليف، والمكال، ونشطون، إلى جانب عدد              

  . من األلسن والمنصات البحرية
  

وقد شهدت حركة السفن إلى الموانئ اليمنية نمواً خالل الخمس السنوات الماضية، رغـم تعرضـها                
فـي  " ليمبـرج " وناقلة النفط الفرنسية     2001في عام   " كول"كية  النتكاسة جراء حادث المدمرة األمري    

 2002 وعـام    2000في المتوسط ما بين عام      % 12، واللتين أدتا إلى تراجع الحركة بحوالي        2002
  . قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي في األعوام التالية

  

اقلة بحرية بمتوسـط نمـو       سفينة ون  3,200 حوالي   2005وإجماالً، بلغ عدد السفن الواصلة في عام        
، حيث ساهمت سياسات التحرير االقتصادي التـي انتهجتهـا          2005 وعام   2002ما بين عام    % 4.7

الحكومة في زيادة عدد الشركات الخاصة التي تقدم خدمات الشحن، وكذلك عدد الشركات العاملة في               
انئ بتـأجير مـساحات     المـو  وقامت مـصلحة  . التوكيالت المالحية ومناولة البضائع وتموين السفن     

 .لشركات استثمارية محلية لتعبئة اإلسمنت والحبوب في موانئ عدن والحديدة والصليف والمخا
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
وسع في  إلى توفير موانئ حديثة ذات طاقة عالية وهامش احتياطي كاف للت          الثالثة  التنمية  خطة  تتطلع  

موقع عدن علـى خطـوط المالحـة        غالل  استالمبادالت الخارجية وفق المعايير العالمية، فضال عن        
إقامة مرافق و ،البضائعوتصدير  زين  ختوتقديم خدمات المناولة وال     في جذب االستثمار   البحرية الدولية 

  .زمة للسفنالخدمات الالقديم متكاملة للموانئ بما في ذلك أحواض إصالح السفن وصيانتها وت
  

 األهداف
 مليون طن بضائع جافة     8.5 موانئ وحجم الشحن البحري إلى       9زيادة عدد الموانئ التجارية إلى       .1

 .2010 مليون حاوية في عام 1.7 مليون طن نفط و15.7و
  

 السياسات واإلجراءات 
عاملة في  الاستكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة ألنشطة وأعمال المؤسسات والهيئات           •

 .النقل البحري، ومواءمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات اإلقليمية والدولية
المـوانئ  المالي واإلداري بما يكفل رفع كفاءة اإلنتاج واسـتيعاب آليـات ونظـم              األداء  تطوير   •

 .الحديثةوالخدمات البحرية 
 . رية البحوشركة خطوط اليمن المالحة الوطنية إعادة هيكلة كل من شركة •
العمل على جـذب    ، و استكمال برنامج خصخصة المؤسسات والمرافق البحرية وفق أسس سليمة         •

 .لشركة أحواض السفن الوطنيةشركاء استراتيجيين 
 وتطبيق أحكام األمن البحري في الموانئ والسفن اليمنية         االنضمام إلى االتفاقيات البحرية الدولية     •

 .وفق االتفاقيات الدولية
بما يرفع كفاءتها التنافـسية      وتحسين خدماتها ووسائل السالمة فيها       الموانئ اليمنية تطوير قدرات    •

  .على الصعيد اإلقليمي والدولي
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تعميق أرصفة الموانئ القائمة وتزويدها باآلليات والمعدات والتجهيزات الالزمة ألعمال الـشحن             •
  .االهتمام ببرامج صيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها، ووالتفريغ

تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة العديد من أنشطة وخدمات الموانئ وتحريـر نـشاط                •
 . مناولة البضائع للشركات الخاصة

 بما في ذلك األحواض الجافة ومرافـق تقـديم الخـدمات            تطوير خدمات صيانة وإصالح السفن     •
 .الالزمة للسفن

ط نـشاطها   برين وإعادة الصادرات و   بعدن  وخاصة  في أنشطة التخز      حرة  المنطقة  تفعيل دور ال   •
 . األخرىبالموانئ اليمنية

الخدمات المالحية وخدمات الشحن والتفريغ والتخزين وتمـوين        تقديم  تشجيع القطاع الخاص في      •
 .السفن

القيام باإلرشاد البحري وفق مقتـضيات حركـة        استكمال نظام تأمين سالمة المالحة البحرية، و       •
 .والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث  وحماية السواحل اليمنية،،التجارة الخارجية والداخلية

  .فع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في نشاط الموانئ والنقل البحرير •
  

   المطارات والنقل الجوي3. 3
تتـولى الهيئـة    و . مطارات محلية  4دولية و  مطارات   5 مطارات منها    9بلغ عدد المطارات  المدنية      

  . هذه المطارات، إضافة إلى خدمات األرصاد الجويةللطيران المدني واألرصاد الجوية إدارة العامة 
  

 4 منهـا    ات طـائر  9ها الجوي مـن     أسطول، ويتكون   الوطني الناقلاليمنية   الجوية    الخطوط روتعتب
  .800 -737بوينج طائرات  3 و200-330 وطائرتين 300-310طائرات ايرباص 

  

  التحديــــات
ى محدودية األسطول الجوي وركود الحركة على الخطوط الداخلية، ما زالـت المطـارات              عالوة عل 

الدولية وبخاصة في صنعاء وعدن دون المقاييس الدولية وغير مهيأة لمواكبة الطموحـات المعقـودة               
كذلك يغيب القطاع الخاص عن أي نشاط في النقل الجـوي           . على قطاع السياحة وتنشيط قطاع النقل     

  . المطارات وخدمتهاوفي تشغيل
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
إلى تيسير النقل الجوي الـداخلي      الثالثة للتخفيف من الفقر     االقتصادية واالجتماعية   التنمية  خطة  تنظر  

 يتناسب مـع مركـز الـيمن        بماع شبكة الخطوط الجوية اليمنية      يتوسومع العالم الخارجي من خالل      
  . وتحقيق مستوى أعلى من السالمة واألمان فق المعايير الدوليةووالسياحي وتجاري ال
  

 األهداف
% 5اليمن الدولية وزيادة الرحالت الدولية إلى معدل        استغالل مطارات   تحسين الكفاءة التشغيلية و    .1

 .سنوياً
 %.4.6دل  بمععلى الخطوط الداخلية وسنوياً% 7.4 بمعدل على الخطوط الدوليةالركاب زيادة  .2
 .%4.6 بـعلى الخطوط المحلية وسنوياً% 8.1  بمعدلعلى الخطوط الدوليةالشحن الجوي زيادة  .3
  . محطات مناخية متكاملة9إنشاء  .4
  

  السياسات واإلجراءات
  

  الطيران المدني واألرصاد ) أ
 تنظيم عمل الجهـات    و اإلصالح اإلداري وتنفيذ   ،التشريعية للهيئة إجراء اإلصالحات المؤسسية و    •

 . لتتوافق مع قانون الطيراناستكمال الالئحة التنظيمية في المطارات، والمختلفة 
لمفتوحـة  ا  سياسة األجواء  وإتباعتعديل القوانين والسياسات المتبعة حالياً في مجال النقل الجوي           •

 . الجويمطاري عدن والحديدة أمام حركة الشحن بدء بفتح 
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جوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى        إعداد دراسة اقتصادية لتعرفة النقل ال      •
 .الخدمة

أنظمة  و سالمة حركة الطيران  وأنظمة   اإلدارية   شاملة األنظمة الخدمات المالحية   منظومة  تطوير   •
األرصـاد  تعزيـز   ونظام المالحة الجوية عبر األقمار الصناعية،       تطبيق خطة    و المراقبة الجوية 

 . أجوائه يحقق سيادة اليمن على وبمالمواكبة التطور الجوية 
  المطارات وخاصة الخدمات األرضـية وخـدمات       خدماتلالستثمار في   لقطاع الخاص   تشجيع ا  •

   .الشحن الجوي
إصـدار اللـوائح    تطوير معاهد ومراكز التدريب على الطيران واألرصاد والمراقبة الجويـة، و           •

  .المنظمة لها
مـن خـالل التأهيـل      ة وتشغيل وصيانة المطـارات      إداركفاءة ومهارة الكوادر العاملة في      رفع   •

 . المستمروالتدريب
 . عمليات التخطيط والتنبؤتحسين المناخية لمعلومات التوفير  •
 

  الخطوط الجوية اليمنية) ب
الخطوط الجوية اليمنية إدارياً وتنظيمياً، وتحديث النظم واللوائح، واالسـتغناء عـن            إعادة هيكلة    •

 . ؤدي إلى تحسين أداء الشركةفائض القوى العاملة بما ي
توفير التسهيالت لجذب االستثمارات الخاصة في مجال النقل الجوي، ودراسة إنـشاء شـركات               •

  .للركاب والشحن النقل الداخلي طيران خاصة في مجال
  ونوعـاً  مواكبة النمو المتصاعد للنقل الجوي كماً      ل تحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه    مواصلة   •

 مقعد للعمل على الخطوط الداخلية واستئجار       70-50أو استئجار طائرتين سعة     شراء  من خالل   
 .طائرة للشحن الجوي

 . وإعادة تشغيل بعض الخطوط الدولية التي توقفت خطوط داخلية جديدة، 6و خطاً دولياً 11فتح  •
 .زيادة رحالت بعض الخطوط الداخلية التي تتمتع مناطقها بعوامل جذب سياحي كبيرة •
 .مكاتب مبيعات جديدة في الداخل والخارجشاط التسويق وفتح تطوير ن •
 .تحالفات تجارية إقليمية في مجال النقل الجويالدخول في  •
 . وتنمية قدرات الكوادر العاملة اإلدارية للخطوط الجوية اليمنيةةتحسين الكفاء •
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  وتقنية المعلومات والبريداالتصاالت  -4
  

لمعلومات مكانة حيوية في البنية التحتية لالقتصاد الوطني، إذ يـوفر           يحتل قطاع االتصاالت وتقنية ا    
سهولة االتصال وتبادل المعلومات وتخفيض تكاليف االنتقال، ويسهم في تحسين الكفـاءة اإلنتاجيـة              

وتشجيع الصادرات واجتذاب االسـتثمارات     
وقد شهد القطاع تطوراً ملحوظاً،     . األجنبية

مغطـاة  وأصبحت معظم المدن الرئيـسية      
بشبكة اتصاالت حديثة وكذلك بعض المدن      
الثانوية والقرى، فضالً عن انتشار الهـاتف       

وقـد تمكنـت    . الخلوي بـصورة سـريعة    
الحكومة خالل  السنوات األخيرة من زيادة       
الكثافة الهاتفية للخطوط األرضية وإقامة بنية 
تحتية تتمثل في شبكة األليـاف الـضوئية        

التي تغطي معظم   المرتبطة بالكابل الدولي و   
أرجاء اليمن بما يساعد على زيادة التغطيـة        
الهاتفية في المـستقبل إلـى المتوسـطات        

كما تطورت الخـدمات البريديـة      . اإلقليمية
  . المقدمة لتتواكب مع التغيرات اإلقليمية والدولية في هذا الجانب

  

   تقنية المعلومات وشبكات االتصاالت1. 4
 المعلومات ثورات تكنولوجية كبيرة خالل العقدين الماضيين وأصـبحت     شهد قطاع االتصاالت وتقنية   

تقنية المعلومات تمثل إحدى الوسائل الهامة للوصول والحصول على المعلومات التي بدورها تزيد من 
وقد بذلت الحكومة خالل الفترة الماضية جهوداً       . البدائل المتوفرة أمام أفراد المجتمع وخاصة الفقراء      

مية استخدامات تقنية المعلومات كوسيلة لرفع مستويات النمو االقتصادي ودعـم قطاعـات             كبيرة لتن 
خـالل  % 25الثابتة بمتوسط سـنوي      للشبكة الهاتفية  المجهزة   تاالقتصاد الواعدة، حيث نمت السعا    

، والخطـوط   2005-2000الفترة  
  %. 21الهاتفية العاملة بمتوسط 

  

وحققــت الــسعات الهاتفيــة فــي 
ريفية أيضاً زيادة أعـداد     المناطق ال 

 ألف خط   6.2الخطوط العاملة من    
 ألف خط خالل الفتـرة،      119إلى  

. مع بقائها عند مستويات متدنية جداً   
من ناحية أخرى، تـضاعف عـدد       
مشتركي الهاتف الخلـوي خـالل      

فـي  % 109الفترة نفسها بمتوسط    
السنة، لترتفع بذلك الكثافة الهاتفيـة      

 لكـل    خط 19الثابتة والخلوية من    
خدمـة  ن فـي  مـشتركي كذلك، نما عـدد ال   . 2005خط في عام     156 إلى   2000ألف نسمة في عام     

 مشترك لكل ألف    0.3في السنة، وبالتالي ارتفعت كثافة انتشار االنترنت من         % 76 بمتوسط   اإلنترنت
  . 2005عام   مشترك في5.1 إلى 2000عام  نسمة في

  

 مشاركة القطاع الخاص في االتصاالت  11-6 إطار
  والبريد

  

 فعال في قطاع االتصاالت منذ فترة       بشكل القطاع الخاص    يشارك
تشغيل الهـاتف   لبعد منح امتيازين    حيث اتسع دوره     غير قصيرة، 

ومـنح  ،  2000لشركتين من القطاع الخاص فـي عـام         خلوي  ال
القطـاع  كما أسـهم    . 2005الترخيص للمشغل الثالث بنهاية عام      

، فضالً  في المدن واإلنترنت   مراكز االتصاالت    في انتشار الخاص  
. للمعلوماتية التدريب والتأهيل في فتح مراكز    عن المشاركة الفعالة    

 بمـنح   2000 لـسنة    16ويمثل صدور قرار مجلس الوزراء رقم       
، تاله صدور القرار الـوزاري      رنتتراخيص لمزودي خدمة اإلنت   

مهمـة علـى    خطوات   لتنظيم نشاط مزودي ومشغلي هذه الخدمة     
انتـشار هـذه الخدمـة      مشاركة القطاع الخاص في     طريق توسيع   

من جانب آخر، تم فتح المجال أمـام القطـاع          . نوعيتهاوتحسين  
ل ل ل ل
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   اإلجراءات التنظيمية والمؤسسية12-6إطار 
نتهى عقد الـشراكة بـين المؤسـسة العامـة          ا

 البرق والالسلكي البريطانية    لالتصاالت وشركة 
، حيـث عـادت ملكيـة       2003عام  ية  هافي ن 

لحكومـة  ل) تيليمن(اليمنية لالتصاالت   الشركة  
) 51( رقم   الوزراءمجلس   قرار   ضى وق .اليمنية
ـ    باستمرار   2003لعام   اليمنيـة  شركة  قيـام ال

كما  . الدولةملكية  ظل  التصاالت بمهامها في    ل
بـإنزال  العامـة لالتـصاالت     امت المؤسسة   ق

فازت مناقصة إدارة الشركة لمدة خمس سنوات       
 وتقوم الـشركة  .شركة االتصاالت الفرنسيةبها  

هيكلـة وتـدريب    العـادة   إلحالياً بإعداد خطط    
 .الموظفين

  التحديـــات
، التجمعـات الـسكانية   تـشتت   وضاريس  الت وتقنية المعلومات صعوبة     يواجه تنمية قطاع االتصاالت   

كـذلك  . بعض المناطق مع تفاوت مستويات الخدمة فيما بينهـا        محدودية انتشار الخدمة الهاتفية في      و
يعاني القطاع من محدودية انتشار تقنية المعلومات وحاجز اللغة في توفر األنظمـة الداعمـة للغـة                 

فـي  الحقيقيـة   غياب المنافسة   ، و بأنظمة تشغيل الحاسوب وبرامج اإلنترنت    اإللمام  العربية، وضعف   
  .تدني مستوى شبكات التوزيع في المدن، إضافة إلى تقديم خدمة اإلنترنت

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
وكفـؤة لالتـصاالت وتقنيـة      بنية تحتية متطورة    تتطلع اإلستراتيجية بعيدة المدى للقطاع إلى توفير        

ـ    وطني  قتصاد ال االإحداث نقلة نوعية في     التنمية و  متطلبات   مات تلبي المعلو ة، باتجاه اقتـصاد المعرف
 الحاسـوب فضالً عن تنويع قاعدة االقتصاد من خالل إيجاد صناعات وفرص عمـل جديـدة فـي                 

  .والبرمجيات
  

  األهداف 
 ألـف   1,242  ألف خط، والخطوط العاملة إلى     1,533زيادة السعات المجهزة للهاتف الثابت إلى        .1

  .  نسمة1,000 خط لكل 54خط بحيث ترتفع الكثافة الهاتفية إلى 
  . نسمة1,000 خط لكل 183 ألف خط بما يعادل 4,280مضاعفة خطوط الهاتف الخلوي إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات 
                                .                خصخصة االتصاالتخطة ل وإعداد كبة التطورات،قطاع لمواعادة هيكلة مؤسسات الإ •
 االقتـصادية   القطاعـات  ة الطلب المتزايد من   تلبي •

وتـوفير   والمواطنين على خدمات االتـصاالت،    
الخدمة الشاملة وزيادة منافذها بما يواكب النمـو         

إدخال الخدمات الحديثة   مع  السكاني واالقتصادي،   
  . الناتجة عن التطور التقني المتسارع

التجهيزات الحديثـة لالتـصاالت وتقنيـة       توفير   •
المعلومات في إطار شبكة رقمية متكاملة للخدمات       
الثابتة والخلوي كأساس لتقديم جميـع الخـدمات        
المحلية والدولية بما يتفق مع المعـايير الدوليـة،         

  .وتغطية التوسعات العمرانية
إحالل أنظمـة   من خالل االهتمام بالمناطق الريفية  •

كية الثابتة وأنظمة النواقل الرقميـة      الهواتف الالسل 
محل األنظمة التقليدية، وتوسعة البنيـة التحتيـة         

وإعادة استخدام المحطـات  لتغطية العزل والقرى،   
 .أخرىاألرضية في مواقع نائية 

تعريفة خدمات االتصاالت بما في ذلك تخفيض تعريفة المكالمات الدولية لتتوافـق مـع              مراجعة   •
 .على استخدام االتصاالت والمعلوماتيةلمواطن تشجيع ادخل ومتوسط ال

 المنافـسة بـين     تحفيز االستثمارات الخاصة في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات، وتـشجيع          •
 .وخاصة الشركات التي تقدم خدمات اإلنترنت خدماتالمزودي ومشغلي 

المعلوماتيـة،  تطوير منافذ الربط الخارجي لتوفير سعات تراسلية تسهل االتـصاالت الهاتفيـة و             •
 .وإيجاد منافذ أوسع وأكثر تعدداً الستيعاب التطور المتسارع في الشبكة العامة

استكمال مراحل مدينة تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وإنشاء فرع لها في عـدن السـتقطاب               •
شركات االتصاالت والمعلومات وصناعة البرمجيات، وتشجيع الكفاءات المتخصصة والمبدعـة          

  .ألفكار إلى منتج اقتصاديلتحويل ا
تحديث المعهد العام لالتصاالت، وإنشاء فروع له في المحافظات لتلبية االحتياجـات التدريبيـة               •

 .والتأهيلية للقطاعين العام والخاص
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  البريد  2. 4
جوانـب  االقتصادي والمـساهمة فـي تطـوير ال       الداعمة للنشاط   األساسية  ات  يعتبر البريد من الخدم   

تنويـع  خالل السنوات الماضية من خـالل   اًحسنتهذا القطاع  شهد  وقد  .  للمجتمع والثقافيةاالجتماعية  
، حيث أدخلت الهيئة المجتمعاالقتصاد الوطني والخدمات البريدية والمالية التي يقدمها لتلبية احتياجات 

 مالية أهمها    خدمات 6 خدمات بريدية و   7 خدمة منها    13العامة للبريد والتوفير البريدي تطويراً شمل       
  . 2005 ألف حساب في عام 42الحسابات الجارية التي بلغ عددها 

  

 ليصل عدد   %36وتضاعفت خدمات اإلنابة لصرف المعاشات واإلعانات االجتماعية بمتوسط سنوي          
، باإلضافة إلى نمو خدمة تحصيل الفواتير بمتوسط        2005 ألف في عام     536المستفيدين منها حوالي    

  .  سنويا30%ً
  

  لتحديــاتا
المتناميـة  غير قادرة علـى تلبيـة المتطلبـات         الخدمات البريدية محدودة االنتشار، و    شبكة  ما زالت   

أدنى نسبة   نسمة، وهي     ألف 104بريدي  المكتب  ال السكان الذين يخدمهم     طوالمنافسة، حيث يبلغ متوس   
  .  بشكل كبيروالريفحضر بين النسبة تفاوت هذه الوت. تغطية بريدية على المستوى اإلقليمي والعالمي

  

ـ  و الحجـم المفترضة مـن حيـث      المواصفات  أدنى  معظم المكاتب البريدية    كذلك، ال يتوفر ل    ع الموق
 دفـع المعاشـات   مثل  المالية  التوسع في تقديم الخدمات وخاصة       مما يحد من قدرتها على       ،التجهيزو
  .التوفير البريديو
  

  الغايات واألهداف والسياسات
موثـوق بهـا وميـسرة      و ة بريدية شمولية ذات نوعيه جيد     إلى تقديم خدمة  الثالثة  مية  التنخطة  تتطلع  

  .السوق احتياجات وتلبي رضاء الزبون تتوخىومؤمنة وبأسعار معقولة 
  

  األهداف  
 .مواطن ألف 31بريدي لكل  كشكأو  مكتب ىإلرفع التغطية البريدية  .1
 . في السنة%47بمتوسط البريد الداخلي  و%1بمتوسط سنوي  البريد الدولي نمو خدمات .2
 .خالل سنوات الخطة% 18 بمتوسط خدمات اإلنابة و%21 بمتوسط نمو الخدمات المالية .3
 

  السياسات واإلجراءات
 .البريدأجهزة  مالئم إلصالح هياكل يإطار قانوني وتجارإعداد  •
 . الثابتة والمتنقلة واألكشاكبخدماتها عبر المكاتمنافذ  توسيع نطاق التغطية البريدية وزيادة •
 فـي المـدن     األفراد والمؤسسات احتياجات  لبي  ت جديدة    خدمات وإدخال البريدية   تطوير الخدمات  •

 .المعايير العالميةوتحسين خدماتها في ضوء  واالرتقاء بفعالية شبكة البريد ،والريف
ملة بما فـي    االمقدمة في إطار الخدمة البريدية الش      التوسع في نشاط التسويق والتعريف بالخدمات      •

 .هاذلك أسعار
البريدية، وكذلك فـي    نقل وتداول البعائث    ل التدابير األمنية    التنسيق مع الجهات المعنية في توفير      •

  .الشوارع والمنشآت وتسميةترقيم المنازل  لاستكما
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   التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية-5
  

لتخطيط الحضري واإلسكان وإدارة التنمية الحضرية إنجازات عدة خالل فتـرة الخطـة             شهد قطاع ا  
 335فقد تم إنجاز أكثر من      . الخمسية الثانية 

 ألف رخصة   32مخطط عمراني ومنح نحو     
 مليون متر 28بناء ضمن مساحة كلية بلغت     

 مليون متـر    20كذلك تم سفلتة نحو     . مربع
ن مربع من الشوارع الداخليـة فـي المـد        

 ألـف   53الرئيسية والثانوية، وتركيب نحو     
عمود إنارة، عالوة على تحـسين مـداخل        
المدن وإقامة المجسمات الجمالية والتوسـع      

. في المسطحات الخضراء والحدائق العامة    
وأولت المحافظات وبخاصة أمانة العاصمة     
اهتماماً خاصـاً بالنظافـة وصـحة البيئـة      

نـشاء  والتخلص من النفايات والمخلفات، وإ    
صناديق خاصة بالنظافة والعديد من مسالخ      

كذلك أصدرت الحكومة مجموعـة     . اللحوم
قوانين وقـرارات تـنظم بنـاء المـساكن         
وتخطيط األراضي وتوفير مساحات كافيـة      
إلقامة المنشآت العامة كالمدارس والحـدائق      

  . مخطط عمراني في مختلف المحافظات335وغيرها، كما تم إنجاز 
   

  التحديــات
" ترييـف "وفـي المـدن     افق التطور االقتصادي واالجتماعي والنمو السكاني والعمراني المتسارع         ر

 االزدحـام والنمو العشوائي في أطراف المـدن       الحضر، بروز مشكالت تتعلق بالتخطيط الحضري و      
  . مع استمرار تزايد الطلب عليهاوانخفاض مستوى الخدمات العامةوالبيئة وتوفير السكن المالئم 

  
  لغايات واألهداف والسياسات ا

بشكل أمثل من خالل    استخدامها  والمحافظة على األرض كثروة طبيعية      إلى  الثالثة  التنمية  خطة  تسعى  
 اإلسكانية والبعد البيئي والحفاظ على األراضـي        تإعداد الخطط العمرانية للمدن مع مراعاة السياسا      

  .التنمية المستدامةة وفق متطلبات الزراعي
  

 األهداف
 .انوية مخطط تفصيلي للمدن الرئيسية والث700 مخطط عام و60 مخططات إقليمية و10إعداد  .1
 . طن في السنة1.7زيادة قدرة تصريف المخلفات من المدن إلى  .2
 .  محافظة16 مشروع سكني في مختلف المحافظات وشق وحدات جوار لعدد 11إنشاء  .3
 .لمرصد الحضري لتوفير قاعدة بيانات جغرافية ورسم السياسات اإلسكانيةإنشاء ا .4

 
  السياسات واإلجراءات

 بما يتوافق مع أهميتهـا االقتـصادية         الرئيسية والثانوية  تخطيط المدن في  المسح الجوي   استخدام   •
  األراضـي  تخطـيط  الفجوة الزمنية بين     وتقليص ،اإلدارية واالجتماعية ومقومات وآفاق نموها    و

 .النمو العشوائي للعمرانلحد من وتطويرها الفعلي ل
البنيـة  مـشاريع   ومواقع الطرق الجديدة    ومسح استعماالت األراضي لتحديد المراكز الحضرية        •

 .، مع مراعاة البعد البيئياألخرى لتحقيق التوازن في توزيع الخدمات العامةالتحتية 
عرضها على   و ،ةيالسياحالمرافق  والتخزين و التجارية والصناعية   لألنشطة   ية كاف مساحات  توفير   •

  .للترخيصالالزمة تسهيل اإلجراءات مع لمستثمرين ا
التوسع في المساحات الخضراء واستكمال تسمية الشوارع وترقيم المساكن والمنـشآت وإقامـة              •

 .األسواق والحدائق
وفيـة واألراضـي    الحفاظ على المناطق ذات األهمية البيئية واالقتصادية مثل حقول الميـاه الج            •

 .الطبيعيةمناطق المحميات  والزراعية

    التجمعات السكانية الفقيرة13-6إطار 
رغم أن مظاهر اإلسكان العشوائي بدأت منذ أوائل ثمانينات         

 1991القرن المنصرم، إال أنها تفاقمت بعد أزمـة الخلـيج           
والعودة المفاجئة لقرابة مليون مغترب يمني من دول الخليج         

ء وغيرهم بوضع اليد    ويقوم هؤال . العربي وخاصة السعودية  
أو األوقاف، وإقامة مـأوى يقـيهم       ملك للدولة   على أراضي   
وتفتقر هذه التجمعات إلى خـدمات البنيـة        . البرد والشمس 

 مـن   وتعـاني . الخـدمات االجتماعيـة   والتحتية األساسية   
لـم   هذه الظاهرة، إال أنها      خطورةورغم  . المشكالت البيئية 

ءات التي تمت حتـى     ال تتعدى اإلجرا  ، و بشكل كامل تدرس  
دراسة لموقعين عشوائيين في أمانـة العاصـمة        عداد  إاآلن  

 التعـرف علـى     ها  أمكن من خالل  ،  صنعاء ومحافظة عدن  
التدخالت الالزمة التـي     لظاهرة واقتراح لالخصائص العامة   

تقويـة اإلدارة    عناصـر أساسـية تـشمل        6تندرج ضمن   
مـن  ، وضـمان أ   تجديد السكن الفقير  ، و والتخطيط الحضري 

تزويد المواقع العشوائية بخـدمات البنيـة التحتيـة          و الملكية
تحسين مالئمة، و إيجاد أساليب تمويل    ، و الخدمات األساسية و

 .الوضع االقتصادي لسكان هذه المناطق
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 . واألثريةلحفاظ على المدن التاريخيةلإستراتيجية إعداد  •
 وإنشاء هيئة واحدة تتولى التخطيط واإلدارة       ، الالزمة للحد من مشاكل األراضي     اإلجراءاتتخاذ  ا •

 .عقارات الدولة خصوصاًأمالك ولألراضي عموماً و
 . المحدودوفيرها بسعر مناسب لذوي الدخل ضبط توزيع األراضي وت •
مواصلة تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات اإلنشائية والعمرانية واإلسكانية والبيئيـة بمختلـف             •

 .جوانبها
 وتحديث نظـام    ،ك المقاولين المحليين في تنفيذ مشاريع الخدمات األساسية والمرافق العامة         اشرإ •

  بما في ذلك القائمة الـسوداء،      تشارية المحلية واألجنبية  تصنيف وتأهيل المقاولين والشركات االس    
 .ووضع قواعد ممارسة المهنة للمهندسين والمكاتب االستشارية وتنظيم العالقة بين أطراف العمل

وتشجيع القطاع الخاص إلنشاء المدن والمجمعات السكنية بمـا         انجاز مشروع السياسة اإلسكانية      •
 .لمختلفة وفي مختلف المناطقيتناسب مع احتياجات فئات الدخل ا

تبسيط اإلجراءات والتشريعات المتعلقة باالستثمار في واستكمال المشاريع السكنية الجاري تنفيذها  •
 .يةالسكنالمجمعات بناء 

 .التركيز على التوسع العمراني الرأسي وخاصة في المدن الرئيسية •
المقترحات الخاصة بإعادة هيكلـة      في إطار    تقديم القروض اإلسكانية وتطوير نشاط بنك اإلسكان       •

 .البنوك العامة والمختلطة أو دمجها
 وكذلك  تلوث وخاصة تلوث المياه والهواء والطعام     الالمحافظة على صحة البيئة ومكافحة مصادر        •

 .اآلفات والحشرات الضارةالتخلص من 
ان صحة  أنظمة رقابية فعالة لضم   ووضع   ،البيئة مؤسسية مناسبة لصحة     طرأتشريعات و إصدار   •

 .األغذية ومراقبة األمراض والوقاية منها
إعادة تدوير وفـرز  وإقامة مشاريع  لتخلص من النفايات الصلبة والخطرة والطبية       اتطوير مرافق    •

 .النفايات
صناديق النظافة وتنمية البلديات وتطوير آليات التمويل من المراكز إلـى الـسلطات             عزيز دور   ت •

 .ألجهزة صحة البيئة والبلدياتالدور اإلشرافي قوية ت والمحلية
 .مسالخ واألسواق المركزية وأسواق اللحوم والرقابة عليهاالتنظيم  •
 .رفع مستوى التأهيل وزيادة خبرة الكادر الوطني في شؤون التخطيط العمراني واإلسكان •
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  أراضي وعقـارات الـدولة -6
  

وتعتبر مـصلحة أراضـي   . في الريفيتميز اليمن باتساع ملكية الدولة لألراضي سواء في المدن أو       
وعقارات الدولة الجهة المعنية بتنظيم التصرف بأراضي وعقارات الدولة بما يحقق المصلحة العامـة              

  . وحمايتها من أي اعتداء
  

  التحديــات
تواجه المصلحة صعوبات تتعلق بتحديد هذه األراضي واالعتداء عليها، وكذلك عدم وجود رؤية حول 

  . ت التصرف فيهاإدارتها وأولويا
  

  األهداف
 .سنوياً% 5تها بما ال يقل عناتحقيق االستغالل األمثل ألراضي الدولة وتنمية عائد .1
  

  السياسات واإلجراءات
 في إطار هيئة واحدة تعنى بإدارة أراضـي          مصلـحة أراضي وعقـارات الـدولة    إعادة هيكلة  •

 .سي للمصلحة والئحته التنفيذيةالعمراني، مع تعديل القانون األساالتخطيط الدولة وإجراء 
تحديث أنظمة وآليات العمل، وإنشاء قواعد بيانات وربط شبكي للمـصلحة مـع فروعهـا فـي                  •

 .المحافظات
 .استكمال التوثيق القانوني الشامل ألراضي وعقارات الدولة •
إعطاء األولوية في تخصيص أراضي الدولة للخدمات االجتماعية األساسـية وتنفيـذ توجهـات               •

 .ومة في إقامة المشاريع االستثمارية والمشاريع السكنية لذوي الدخل المحدودالحك
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  محددات النمو السكاني: 1-7إطار 
سـتمرار  تتمثل عوامل النمو السكاني المرتفع في ا      

. الخصوبة العالية مع االنخفاض التدريجي للوفيـات   
ويرجع سبب ارتفاع معدل الخـصوبة إلـى تـدني          
استخدام وسائل تنظيم األسرة وانخفاض العمر عند       

وتجــدر اإلشـارة أن محـددات       . الزواج األول 
الخصوبة تتأثر بجملة عوامل اجتماعية واقتصادية،      

اء، وعمـل  أهمها مستوى التعليم وخاصة بين النـس   
المرأة، وسالمة وصحة األطفال، ومكانة المرأة في       

وتوضح بيانـات مـسح صـحة       . األسرة والمجتمع 
 أن معدل خصوبة المرأة األمية      2003اآلسرة لعام   

 مولود  2.8 مولود حي للمرأة، مقابل      6.7تصل إلى   
كما . حي لمن أكملت مستوى التعليم الثانوي فأعلى      

ستخدام وسائل تنظيم   تظهر بيانات المسح أن نسبة ا     
مقارنـة  % 19.3اُألسرة بين النساء األميات بلـغ       

بين النـساء الالتـي أكملـن التعلـيم         % 35.4بـ
 .األساسي

  

  مقدمـة
  

. تعتبر تنمية الموارد البشرية قاعدة االنطالق األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة المـستديمة            
خـصائص الديموغرافيـة،   وتركز التوجهات اإلستراتيجية على بحث عوامل النمو السكاني وتطور ال    

، والسعي لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل وتطوير المهارات وتنظيم األسرة           
  . االهتمام بقضايا النوع االجتماعي واألمومة والطفولةفضالً عن 

  

   السكان -1
  

سـتراتيجية  تحظى القضية السكانية باهتمام خاص وأولوية مطلقة في أهداف وتوجهـات الرؤيـة اإل             
والخطط التنموية والبرامج االقتصادية واالجتماعية باعتبارها إشكالية تنموية في ظل االختالل القـائم             

بين الزيادة السكانية المرتفعة والنمو االقتـصادي       
المتواضع، وما ينتج عن ذلك من ضـغط علـى          
الموارد الطبيعية المحدودة نتيجة تزايد احتياجـات       

 المـوارد المتاحـة عـن       السكان على نحو تقصر   
  . تلبيتها

  

وتظهر نتائج التعداد العـام للـسكان والمـساكن         
 أن عدد الـسكان المقيمـين       2004والمنشآت لعام   

% 3 مليون نسمة، وبمتوسط نمو      19.7ارتفع إلى   
  . 2004 – 1994سنوياً خالل الفترة 

  

وينتج عن هذا المعدل تضاعف الـسكان خـالل         
فـاض النمـو    ويعـود انخ  . أربعة وعشرون سنة  

السكاني إلى تراجع محدود في معـدل الخـصوبة         
 6.2 بحـوالي    2003الكلية والذي قدر في عـام       

  .مولود حي لكل إمرأة خالل عمرها اإلنجابي، باإلضافة إلى تحسن مستويات التعليم والصحة
  

، إذ انخفضت 1994كما تظهر نتائج التعداد تغيراً هيكلياً في التركيبة العمرية للسكان مقارنة بتعداد 
في عام % 45.3 إلى 1994في عام % 50.3سنة لكال الجنسين من ) 14-0(نسبة الفئة العمرية 

، %18.2إلى % 20.2سنة من ) 5-0(كذلك، وفي إطار هذه الفئة، تراجعت الفئة العمرية . 2004
عمرية وتدنت نسبة الفئة ال. في الريف% 12.2مقابل % 3.1مع مالحظة أن نسبتها في الحضر تبلغ 

  %. 27.1إلى % 30.1سنة لكال الجنسين من ) 6-14(
  

سنة ومكوناتها الفرعية والمتضمن فئة ) 14-0(وعلى الرغم من تدني األهمية النسبية للفئة العمرية 
 مليون نسمة وتشتتها في 8.9األطفال أو فئة النشء في سن التعليم األساسي إال أن حجمها البالغ نحو 

ائية يعكس أهمية توجيه مزيد من مشاريع الخدمات االجتماعية األساسية نحو المناطق الريفية والن
  . الريف وخاصة الرعاية الصحية األولية والتعليمية
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التوزيع النسبي للسكان بحسب الفئات في عام 1994

الفئة  (59-25)
27.20%

الفئة  (5-0)
20.20%

الفئة  (60+)
5.50%

الفئة  (24-15)
17%

الفئة  (14-6)
30.10%

ام   2004 التوزيع النسبي للسكان بحسب الفئات في ع

الفئة (14-6)
27.10%

الفئة (24-15)
21.90%

الفئة (60+)
5.10%

الفئة (5-0)
18.20%

الفئة (59-25)
27.60%

  2004 و1994التوزيع النسبي للسكان حسب الفئات العمرية بين تعدادي 

  

في % 49.6 إلى   1994في عام   % 44.2سنة من   ) 59-15(وفي المقابل، ازدادت نسبة الفئة العمرية       
سنة التي ارتفعـت مـن      ) 24-15(وقد تركزت هذه الزيادة في فئة المراهقين والشباب         . 2004عام  
مـن  (سـنة شـبه ثابتـة     ) 59-25(خالل الفترة، بينما ظلت نسبة الفئة العمرية        % 21.9إلى  % 17

ض في سوق   ويعكس هذا التطور تزايد الضغوط من جانب العر       . خالل الفترة %) 27.6إلى  % 27.2
العمل المنعكسة في تزايد معدالت المشاركة وأعداد الباحثين عن العمل، مما يتطلـب جهـوداً غيـر                 

  . مسبوقة للرقي بجانب الطلب وموازنته ومواءمته مع جانب العرض كماً وكيفاً
  

  التحديـــات
لوسـطى  من السكان في الهـضبة ا     % 68.3يعاني اليمن من اختالل التوزيع السكاني، حيث يتركز         

مـن الـسكان وسـهل تهامـة        % 13.4والجبلية، بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي        
وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات األساسـية         %. 5.6والهضبة الصحراوية   % 12.7

كالتعليم والصحة إلى كل تجمع سكاني، األمر الذي يتطلب تشجيع الحراك السكاني من المناطق ذات               
االقتصادية وتظهر إمكانيات   الطبيعية و الكثافة السكانية إلى تلك التي تتمتع بميزات نسبية في الموارد           

  . أكبر في الدفع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتوليد فرص عمل
  

  الغايات واألهداف والسياسات
 2020-2001وتوجهاتها من اإلستراتيجية الوطنية للسكان الثالثة التنمية لخطة تنبثق الغايات العامة 

النمو االقتصادي واالجتماعي من ناحية والتوازن بين النمو السكاني وسياساتها التي تسعى إلى تحقيق 
دمج النمو الحضري في سياق التنمية  من ناحية أخرى، فضالً عن وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان

مستوى األسرة حسين تكما تتطلع اإلستراتيجية إلى . ة عن طريق تنظيم الهجرة الداخليةالمستدام
 والتأكيد على حقوق األطفال ، وتعزيز التكافؤ بين الجنسينالمرأة وتمكين اً، واجتماعياًاقتصادي
 ،مةداست وحماية السكان من تدهور البيئة ومن أنماط اإلنتاج واالستهالك غير القابلة لال،ونمائهم

ويمكن تحقيق هذه الغايات من خالل ثالثة . وغيرها من االنعكاسات ذات العالقة بالنمو السكاني
  :محاور رئيسية هي

  . تعزيز إدماج البعد السكاني في سياسات وبرامج التنمية-
  . تنظيم الحراك السكاني من الريف إلى الحضر وتوجيه الهجرة إلى المناطق الساحلية الواعدة-
  . البيئة الداعمة للقضايا السكانية تحسين -
  

  

Deleted :ل

Deleted : الخمسية

Deleted :للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية 



  128

Formatted: Position:
Horizontal: Center, Relative to:
Margin

  األهداف
 .2010السنة بحلول عام  في% 2.75النمو السكاني إلى تخفيض معدل  .1
  

  السياسات واإلجراءات 
   إدماج البعد السكاني في سياسات وبرامج التنمية-

بناء القدرات الوطنية في إدماج قضايا السكان والنوع االجتماعي والنشء والشباب في خطط              •
 .برامج التنمية وتقييمها ومتابعتها على كل المستويات الوطنية والمحلية والقطاعيةو

تعزيز حقوق المرأة والشباب وتوفير احتياجاتهم من خالل زيادة االستثمار فـي القطاعـات               •
 . االجتماعية كالصحة والتعليم

الـسكانية بأبعادهـا    تطوير األطر المؤسسية وتفعيل آليات التنسيق والتقييم والمتابعة للقضايا           •
 .المختلفة

تشجيع وسائل االتصال واإلعالم السكاني وتكثيف نشاطها لرفع الوعي بالقـضايا الـسكانية              •
 .والنوع االجتماعي وإبراز دور الشباب وااللتزام بها على جميع المستويات

توسيع قاعدة الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخـاص             •
 .في المجال السكاني

تطوير قواعد البيانات والمعلومات حول قضايا السكان والنوع االجتماعي وربطها باألهداف            •
 . الوطنية وأهداف التنمية األلفية

  )الهجرة الداخلية(  الحراك السكاني -
  . بالتنسيق مع السلطات المحليةيتنظيم الحراك السكانوتوجيه  •
 .سكانمناطق الطرد للالمجدية في االقتصادية نشطة ة واألالخدمات األساسيدراسة متطلبات  •
 فـي المنـاطق     والتسهيالت االسـتثمارية  توفير الخدمات األساسية والمجتمعية واالقتصادية       •

 . الساحلية كمناطق جاذبة ومستقبلة للحراك السكاني
 . وضع نظم متوازنة إقليمياً ومحلياً تتوافق مع توجهات التنمية المستدامة •
  . الالمركزية في النظم اإلدارية للحد من انتشار السكن العشوائيتحقيق •
  .التوعية بالقضايا السكانية في الريفبرامج ع يتوس •
 .إجراء دراسة ميدانية شاملة عن أسباب الهجرة واتجاهاتها، وتقديم حلول عملية للمعالجة •

    تحسين البيئة الداعمة للقضايا السكانية-
  .لهيئات والمنظمات المعنية بقضايا السكان والنوع االجتماعيدعم المؤسسات الحكومية وا •
تعزيز دور المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية في قضايا السكان والنوع االجتماعي، وتوطيد             •

 .إشراك المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني
 الـسكان والنـوع     توسيع المشاركة والتعاون مع قادة الرأي والمجموعات الفاعلة في قضايا          •

إلبـراز قـضايا الـسكان    االجتماعي، وتفعيل دور وسائل اإلعالم وقنوات االتصال المختلفة   
  .  وتمكين المرأة وإحداث التغيرات اإليجابية في السلوك واالتجاهات حيالهاوالنوع االجتماعي
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  الطفولة والنشء والشباب -2
  

 سنة نحو 24 إذ تشكل الفئة العمرية صفر إلى تمثل فئة األطفال والنشء والشباب أعظم ثروة للبالد،
 مليون طفل في الفئة 3وتتوزع تلك الفئة بين .  مليون مواطن13ثلثي إجمالي السكان أو ما يعادل 

 مليون شاب في 4.2و )  سنة14-5( مليون ناشئ في الفئة العمرية 5.9و)  سنوات4 –صفر(العمرية 
  . ثالثة أرباع هذه الفئات يقطنون المناطق الريفيةكما أن حوالي).  سنة24-15(الفئة العمرية 

  

ويبلغ معدل . من األطفال من سوء تغذية مزمن% 52من فقراء البالد، ويعاني % 53ويمثل األطفال 
 مولود حي، ويصل معدل وفيات األطفال دون الخامسة إلى 1,000 لكل 75وفيات األطفال الرضع 

 روضة أطفال فقط في 244م المبكر غير متطور بوجود ومازال التعلي.  مولود حي1,000 لكل 102
كمـا تبلغ %. 35الواقعة خارج التعليم األساسي )  سنة14-6(وتبلغ نسبة النشء . شتى أرجاء البالد

فقط، مع وجود فجوة واسعة بين الجنسين وبين الريف % 51نسبة الذي يكملون المرحلة االبتدائية 
  .والحضر

  

ج التعليم والمتسربين منه أحد روافد الجهل والضياع واألمية، وأحد مسببات وبذلك تمثل الفئات خار
تزايد عمالة فئات األطفال والنشء في محاولة منهم ومن ذويهم للخروج من هالة الفقر المدقع الذي 

 ألف عامل في الفئة 326 عن وجود أكثر من 1999ويشير مسح القوى العاملة لعام . يحيط بهم
 ألف من أطفال 35يتوزعون بالتساوي بين ذكر وأنثى، عالوة على ما يربو عن ) نةس14-6(العمرية 

الشوارع، وعدد كبير من المرضى والمعاقين جسدياً وخلقياً، ومن المنحرفين وذوي السلوك الخطر 
وتعد فئة الشباب، وهي الفئة التي يقدر لها أن تلتحق بالتعليم الثانوي . والمعادي للذات وللمجتمع

رج في الجامعات وتنمية المهارات والمعارف، والمعول عليها في إيجاد عمل منتج، الفئة األكثر وتتخ
وتبلغ نسبة عدم االلتحاق بالتعليم الثانوي لدى الذكور . تعرضاً للبطالة من غيرها من الفئات العمرية

 الفتيات فقط من% 16كما أن . مع تباين واضح فيما بين الريف والحضر% 63ولدى اإلناث % 35
لدى الذكور، علمـاً بأن معدل التحاق الشباب % 41يحصلن على شهادة التعليم الثانوي مقارنة بنسبة 

  . لإلناث% 5للذكور و % 17بالتعليم ما بعد الثانوي يبلغ 
  

وتمثل هذه . ، مع تباين واضح بين الذكور واإلناث%25ويفيض معدل البطالة لدى الشباب عن 
فالبطالة هي رديفة الفقر . اطاً في تحقيق الذات وهدراً للطاقات البشرية الشابةالنسبة المرتفعة إحب

والتعطل والفراغ، وما يمكن أن ينبثق عنها من سلوكيات خطرة على الفرد وعلى المجتمع على حد 
ويصاحب البطالة كذلك الميول إلى الزواج المبكر والحمل المبكر والعالقات غير الشرعية . سواء

  .الجريمة والجنوح وعدم المشاركة في السياسة وفي اتخاذ القـراروالعنف و
  

وضمن هذا اإلطار وما يحمله من مخاطر وتبعات لدى كل فئة من فئات الطفولة والنشء والشباب، تم 
 حشد جهود كل من المجلس األعلى لألمومة والطفولة، ووزارة الشئون 2005-2003خالل الفترة 

ة الشباب والرياضة، والصندوق االجتماعي للتنمية، ولجنة استشارية من االجتماعية والعمل، ووزار
الشباب والشابات، وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والصحة والتعليم والثقافة وحقوق اإلنسان 
واإلعالم، وكذلك عن اليونيسيف والبنك الدولي لتطوير إستراتيجية متكاملة ومتعددة القطاعات لحماية 

ويأتي هذا الحشـد ضمن إدراك الدولة إلى حاجتها إلى إطار عمل . الطفولة والنشء والشبابوتنمية 
إستراتيجي تنفذ من خالله التزاماتها كطرٍف في اتفاقية حقوق الطفل وفي تحقيق أهداف التنمية األلفية 

   .الخاصة بتلك المراحل العمريـة
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 المبادئ واألهداف اإلرشادية إلستراتيجية الطفولة 1-7إطار 
  والنشء والشباب

  :ادئـالمب
  .تمسك بالمبادئ الراسخة للدين الحنيفال •
 .اإليمان بالوحدة والوالء للوطن •
 .االلتزام بالحقوق المدنية وحقوق اإلنسان •
 .االلتزام بعدم التمييز والمساواة والعدالة بين الجنسين •
 .إشراك األطفال والشباب في صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها •

  :األهـداف
التي تواجـه األطفـال     خلق فهم أعمق للمخاطر والتحديات       •

  .والشباب
 .حماية الطفولة والشباب وتنميتها •
 .توفير عمل كلي ومتناسق لالستجابة لتحديات دورة الحياة •
 .تحديد األولويات لتدخالت السياسات والبرامج •
 .الثالثةالتنمية خطة توفير المدخالت الحرجة ل•

حقيق مجتمع ينعم فيه جميع الذكور واإلناث وتتطلع إستراتيجية الطفولة والنشء والشباب إلى ت
بالحماية واالعتراف بمكانتهم وتوفير فرص متكافئة للحصول على نطاق مكتمل من الخدمات 

االجتماعية والصحية والتعليمية وفرص 
العمل والترويح التي تهيئ بيئة اإلبداع 
وتنمية الشخصية المتوازنة واإليجابية، 

  .واالجتماعيةوتحقيق التنمية االقتصادية 
  

وقـد وضعت الحكومة ضمن أهداف التنمية 
األلفية وإستراتيجية التخفيف من الفقر 
مجموعة من السياسات والبرامج ذات 
العالقة بالطفولة والنشء والشباب موضع 
التنفيذ،  وتشمل مشروع تنمية الطفل 

 الممول من الحكومة والبنك 2000-2005
ن بناء الدولي واليونيسيف والذي يتكون م

القدرات واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة 
والتحصين، ورعاية األمومة، وخدمات 

كما أعطى الصندوق . المياه والصرف الصحي، وإثراء غذاء األمهات واألطفال وأنشطة تعليمية
االجتماعي للتنمية األولوية في مشاريعه لقطاعات التعليم والصحة والمياه واألنشطة المدرة للدخل 

كما شملت مجموعة السياسات . ودعم برامج محو األمية الوظيفية بين الشباب وخصوصاً اإلنـاث
 الهادف إلى تحسين كفاءة برامج بناء 2006 -2000والبرامج مشروع توسيع التعليم األساسي 

المدارس والفصول، وتعزيز المشاركة األهلية وبناء المدارس الصغيرة الجاذبة للفتيات، وإعطاء 
ولوية للمناطق المحرومة وتشجيع األهل على إلحاق بناتهم بالتعليم األساسي، عالوة على إصالح األ

 .2004نظام التعليم الفني والتدريب المهني، وإصدار األجندة للتشغيل في عام 
  

  التحديـات
اب يكتنف النهوض بأوضاع الطفولة والنشء والشباب وتحقيق أهداف التنمية أللفية مجموعة من األسب

التي حدت وتحد من أثر السياسات والبرامج والتدخالت الراهنة، ومن أهمهـا، محدودية السياسات 
والبرامج الخاصة بالطفولة والنشء والشباب من حيث التمويل والقدرات أمام الحجم الكبير للفئات 

ل متكامل المستهدفة، وتنوع قضاياهم واستفحالها بفوارقها بين الحضر والريف، وغياب إطار عم
وجهة تنسيقية لتوجيه التدخالت الهادفة إلى حماية وتنمية الطفولة والنشء والشباب، عالوة على 
قصور العمل التعاوني بين الجهـات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص واألهالي 

 .والمستفيدين
  

   سنوات5 –الغايات واألهداف والسياسات للفئة العمرية صفر 
  .ارة المتكاملة ألمراض الطفولة واالرتقاء بصحة واحتياجات الطفلتحقيق اإلد

  

  السياسات واإلجراءات
  .إعداد خطة وطنية لتغطية خدمات اإلدارة المتكاملة لقطاع الصحة •
 .تحسين النظام الصحي، ورفع مستوى كفاءة مقدمي الخدمات •
 .المجتمعتطوير العادات والسلوكيات الصحية لألسرة و •
 .إيجاد خطة وطنية شاملة للتغذية، وتحسين العادات المرتبطة بالتغذية والصحة •
 .توفير خدمات الرعاية الصحية األولية وتطويرها، وتحسين برنامج التحصين الروتيني •
 .إعداد وتطوير برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة •
 .ة السليمةزيادة الوعي بقضايا الصحة اإلنجابية، وتحقيق األموم •
 .وضع وتطوير األسس األولية لمرحلة التعليم التمهيدي •
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   سنة14 – 6الغايات واألهداف والسياسات للفئة العمرية 
  .تعميم إلزامية التعليم والقضاء على منابع وروافد األمية األبجدية

  

  السياسات واإلجراءات
تطوير آليات مؤسسية جديدة إلعادة انخراط المتسربين من المدارس والمحرومين منها  •

 .واالستمرار فيهـا
  .بناء وتطوير مراكز تعليم مجتمعية •
 .ول خطورة التسرب وأهمية التعليم وتعليم الفتاةنشر الوعي ح •
 .رفع مستوى الصحة والتغذية المدرسية •
زيادة أعداد المعلمات المؤهالت للعمل في المناطق الريفية، وإنشاء وحدات سكنية مناسبة  •

 .للمعلمات بجوار المباني المدرسية
 العمل االجتماعي إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن فئات النشء والمحرومين، وتعزيز •

 .والجماعي الموجه لهم
تعزيز األطر التشريعية والقانونية لألحداث وإزالة كافة أنواع العنف واالستغالل التي تمارس  •

 .ضد األطفال والنشء
  

   سنة24-15الغايات واألهداف والسياسات للفئة العمرية 
 العمل والمتعطلين منهم، مع إيجاد فرص عمل كافية الستيعاب الشباب الداخلين الجدد إلى سوق

  :التركيز على
  .وضع مسألة خلق فرص العمل في قلب سياسات االقتصاد الكلي -
 .مساواة فرص العمل بين الشباب والشابات -
 .تطوير أثر االستثمار في نظم التعليم والتدريب -
 .تشجيع المبادرات والمشاريع الفردية ودعمها -
  

  السياسات واإلجراءات
 . وتطوير المؤسسات والمبادرات الشبابية ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واألصغرتأسيس •
 . تعديل وتفعيل اللوائح المنظمة لصندوق رعاية النشء والشباب •
 .زيادة االستثمار في القطاعات اإلنتاجية الواعدة •
 . مواءمة مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل المحلية واإلقليمية •
 .م المبادرات التي تشجع على التحاق الفتيات في التعليم الثانوي واالستمرار فيهدع •
 .توفير فرص التدريب وإعادة التأهيل للمتسربين •
 .غرس اإلحساس باالنتماء تجاه المجتمع والوطن في أوساط الشباب والشابات •
 .رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق وواجبات الشباب والشابات •
 .الديمقراطية للشباب والشابات وزيادة مشاركتهم في صنع القرارتوسيع المشاركة  •
خلق تنوع في البدائل الترويحية وقضاء أوقات الفراغ، وخلق بيئة صديقة لألطفال والشباب  •

 .والشابات في التخطيط الحضري
 .التوسع في برامج مكافحة التدخين وتناول القات •
 .مة في مختلف المديرياتإنشاء مرافق رياضية وثقافية صغيرة وأماكن عا •
 .تفعيل وتطبيق اإلستراتيجية الخاصة بالمرأة •
 .تأخير الحمل المبكر والتقليل من مخاطر الصحة اإلنجابية •
 .دعم وتشجيع المرأة في مواقع العمل •
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   القوى العاملة -3
  

ية الموارد البشرية بما يساهم في تحسين إنتاجيـة القـوى           أهمية خاصة لتنم  الثالثة  التنمية  خطة  تولي  
العاملة وينمي المهارات ويلبي متطلبات سوق العمل الداخلي والقدرة على التنـافس فـي األسـواق                

  بحسب نتـائج     1999 مليون في عام     3.5وقد ازدادت القوى العاملة من حوالي       . الخارجية المجاورة 
 وفق النتائج األولية للتعداد العام للـسكان        2004 مليون في عام     4.2مسح القوى العاملة، إلى حوالي      

 ألف مشتغل خالل الفتـرة      3,545 ألف مشتغل إلى     3,089كما ارتفع عدد المشتغلين من      . والمساكن
  . في السنة% 2.8 ألف مشتغل، وبمتوسط نمو 456، بزيادة صافية قدرها نفسها

  

         )باأللف(   2010-1999)  سنة فأكثر15( طالة  تطور السكان والقوى العاملة والب1-7جدول 

  السنوات
 2004  1999  البيان

* 
2005  2010  

متوسط النمو 
  %السنوي

2005-2010  
  2.75 12,762 11,143 10,818 8,994  )سنة فأكثر15(السكان في سن العمل 

  2.9 5,041 4,368 4,234 3,490  القوى العاملة 
  - 39.5 39.2 39.1  38.8  %دي معدل المشاركة في النشاط االقتصا

 4.1  4,436 3,634 3,545 3,089  المشتغلون
  -3.8 605 734 689  410  العاطلون عن العمل

  -  12.0  16.8  16.3  11.5  %معدل البطالة 
  .2004النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن * 

  

لقطاع غير المنظم فـي االقتـصاد       ويرجع تواضع النمو في أعداد المشتغلين بشكل خاص إلى غلبة ا          
الوطني والمبني على األعمال الصغيرة واألنشطة الفردية والعائلية التي قلّما يكون بإمكانهـا تـوفير               

 ألف منـشأة    407 عن وجود    2004ويشير الحصر الشامل للمنشآت لعام      . فرص عمل منتجة وكافية   
عامل خارج إطار المؤسـسات وفـي    ألف 2,375 ألف عامل، مما يبقي نحو    1,170يعمل فيها نحو    

وتمثـل  .  ألف عامل في القطاع الزراعي غير المؤسـسي        1,087القطاع غير المنظم، منهم حوالي      
 ألف عاملـة تتركـز      103من إجمالي العاملين في كافة المنشآت، وبمجموع        % 8.8العمالة النسائية   

وتتوزع . يدة وحضرموت وأبين  ثالثة أرباع أعدادهن في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحد         
 ألف منشأة خاصة    357 ألف موظف، و   455 ألف منشأة حكومية مدنية تستخدم       50تلك المنشآت بين    

وأمام القدرات المتواضعة لنمو .  ألف عامل، أي بمتوسط عاملين اثنين لكل منشأة خاصة715تستخدم 
خدام في القطاع الحكـومي مـن       الطلب في القطاع الخاص من جهة، وتوجه الدولة نحو ترشيد االست          

  . جهة أخرى، تبرز إشكالية موازنة العرض بالطلب
  

نتيجة عدم قدرة   % 16.3إلى  % 11.5 ارتفاعاً في معدل البطالة من       2004-1999وقد شهدت الفترة    
االقتصاد الوطني على توليد فرص عمل كافية المتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل واألعـداد               

لدى الشباب % 28.3، بين   2004في عام   % 16.3وتتفاوت البطالة المقدرة بنحو     . عاطلينالمتراكمة لل 
، مما يعني أن الشباب من  ) سنة فأكثر  25(لدى الفئة العمرية    % 11و)  سنة 24-15(في الفئة العمرية    

خريجي الثانوية العامة والجامعات والمتسربين من هذين       
 والتهمـيش   النظامين هم األكثر عرضة للبطالة والفقـر      

ويزيد من حـدة األمـر، إرتفـاع اإلعالـة          . االجتماعي
، والذي تترتب عليـه     444االقتصادية للفرد العامل إلى     

نتائج معيشية سلبية، ال سيما فـي ظـل تـدني الـدخل             
ومستويات األجور ومحدودية فرص العمل التي يولـدها        

  . االقتصاد الوطني
  

 ضـوء    علـى  2004ويتوزع إجمالي المشتغلين في عام      
النتائج األولية للتعداد العام للـسكان والمـساكن، بنـسبة          

في قطاع الزراعة، ثم قطاع التعلـيم والـصحة         % 30.9
، وقطاع التجـارة    %22.5واإلدارة العامة والدفاع بنسبة     

توزيع المشتغلين حسب القطاعات   
االقتصادية عام 2004

قطاع 
الزراعة 
30.9%

األنشطة  
الخدمية 
52.7%

األنشطة  
الصناعية
16.4%
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ويمثل المشتغلون في أنشطة الصناعة والكهرباء والغاز والميـاه         %. 21.4والمطاعم والفنادق بنسبة    
فـي النقـل    % 5.5من إجمالي المشتغلين، لتتوزع النسبة المتبقية بين        % 16.4شييد نحو   والبناء والت 

في أنشطة المـال    % 1.2في أنشطة الخدمات الشخصية واالجتماعية األخرى و      % 2.1واالتصاالت و 
 بنـسبة   2004 ألف في عـام      3,545كذلك، يتوزع إجمالي المشتغلين البالغين      . والتمويل والعقارات 

ويرجع تدني نسبة المشتغالت إلى صعوبة تحديد مفهـوم دقيـق           . لإلناث% 11.8ر و للذكو% 88.2
لعمل وإنتاج وأجر المرأة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات الرئيسية غيـر الرسـمية أو                 
غير المنظمة، وإلى تدني نسبة مشاركتها في القطاع الخاص ألسباب اجتماعية تتـشابك مـع نـدرة                 

  . لها فيهالفرص المتاحة 
  

  التحديـات 

من أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، عدم تمكن المعروض من قوة العمل من مواءمة الطلـب                 
فمن جهة، يتميز جانب العرض في سوق العمل بتزايد األعداد بنسبة تفوق النمـو              . عليها كماً ونوعاً  

خريج أفواج تتوافق مؤهالتهـا مـع       السكاني، وبعدم تمكن نظام التعليم والتدريب بكافة روافده من ت         
احتياجات االقتصاد الوطني وأصحاب العمل، عالوة على تدني مؤهالت ومهارات العاملين مما يحـد    

ومن جهة ثانية، يعاني الطلب على العمالة من ترهل القطـاع الخـاص             . من رفع الكفاءة واإلنتاجية   
ل كافية، عالوة على تـدني مـستويات        المنظم، ومن بيئة استثمارية غير قادرة على توليد فرص عم         

األجور والرواتب، مع تحيز واضح للذكور في معدالت المشاركة، ناهيك عن تغطية غيـر مالئمـة                
  . للتأمينات االجتماعية وشروط عمل غير مواتية

  

  الغايات واألهداف والسياسات

االنتقال به من وضع يتصف بتـدني       الثالثة إلى تنمية المهارات في سوق العمل و       التنمية  خطة  تتطلع  
المهارات إلى سوق تتوفر فيه مختلف المهارات والمهن المطلوبة لقطاعات االقتصاد الوطني وأسواق             
العمل المجاورة، باإلضافة إلى االهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها فـي النـشاط االقتـصادي               

  . لسكاني والطلب على العمالةوصوالً إلى تضييق الفجوة واالختالالت بين النمو ا
  

 إلى رفع مستويات التشغيل والحد      –2006المتوقع إقرارها بنهاية العام     –وتسعى إستراتيجية التشغيل    
من ارتفاع البطالة كمرحلة أولى، ومن ثم في مرحلة الحقة خفضها استناداً إلى نمو النـاتج المحلـي                  

ات القوى العاملة لتلبيـة احتياجـات القطاعـات         كما تركز اإلستراتيجية على تنمية مهار     . اإلجمالي
  .المختلفة في إطار متناسق مع فتح المجال لها في أسواق العمل المجاورة

  

، وبالتالي يتوقع   %12الثالثة السيطرة على معدل البطالة وإبقائه ضمن حدود         التنمية  خطة  وتستهدف  
 ألف عامل فـي األنـشطة االقتـصادية         4,436 ألف عامل إلى     3,634تزايد إجمالي المشتغلين من     

  .  ألف مشتغل802وبزيادة صافية قدرها % 4.1المختلفة خالل الفترة نفسها وبمتوسط نمو 
  

ويتطلب خفض البطالة وزيادة أعداد المشتغلين بتلك النسب واألعداد، تمكّن االقتصاد الـوطني مـن               
سنوياً مع رفع الكفاءة واإلنتاجية مـن       % 7.1تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي اإلجمالي بمتوسط         

جهة، وفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار تأهيل اليمن لالندماج في مجلس التعـاون                
  . الخليجي من جهة أخرى
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  )باأللف   (    2010-2005  توزيع المشتغلين حسب النشاط االقتصادي 2-7جدول    
2005 2010 

 النشاط االقتصادي
األهمية   العدد

األهمية  العدد % النسبية
 %النسبية 

  الزيادة 
 الصافية 

  توسط م
%السنوي النمو

 2.4 137 28.1 1,245 30.5 1,108  الزراعةقطاع
  6.6 226 18.6  826  16.5 600  قطاعات الصناعة 

 4.4 56 6.5 290 6.4 234   ات االستخراجية والتحويليةالصناع
 9.2 10 0.6 28 0.5 18 غازالكهرباء والمياه وال

 7.9 160 11.5 508 9.6 348 البناء والتشييد
  4.2 439 53.3 2,365  53.0 1,926  قطاعات الخدمات

 5.5 243 23.4 1,039 21.9 796 التجارة والمطاعم والفنادق
 7.4 93 7.0 311 6.0  218 واالتصاالتالنقل 

 5.8 17 1.5 65 1.3 48 المال والتمويل والعقارات
 10.0 40 2.3 100 1.7  60 األخرىالخدمات الشخصية واالجتماعية

 1.1 46 19.2 850  22.1  804  التعليم والصحة واإلدارة العامة والدفاع
 4.1 802 100.0 4,436 100.0 3,634 اإلجمالي

  
 ألف فرصـة    243ويتوقع أن يقوم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بتوليد فرص عمل تقدر بحوالي             

من إجمالي صافي الزيادة في أعداد المشتغلين، يليه قطـاع البنـاء والتـشييد              % 30.3ل بنصيب   عم
 ألف فرصـة عمـل      137، ثم قطاع الزراعة بحوالي      %20 ألف فرصة عمل ونصيب      160بحوالي

كمـا  %. 11.6ونـصيب    ألف فرصـة عمـل  93، فقطاع النقل واالتصاالت بنحو%17.1ونصيب  
ثة زيادة فرص العمل في قطاعات التعليم والصحة واإلدارة العامة والدفاع           الثالالتنمية  خطة  تستهدف  

سنوياً، مستندة في ذلك إلى تحسين كفاءة األداء        % 1.1في أضيق الحدود وبما ال يتجاوز متوسط نمو         
  .  واإلنتاجية في تلك القطاعات ضمن إطار منظومة الحكم الجيد واإلدارة الرشيدة

  
تركيز االستثمار وزيادة معدالت التشغيل في البنيـة        الثالثة  التنمية  خطة  تهدف  وبناء على ما تقدم، تس    

التحتية وفي القطاعات الواعدة وفتح أسواق العمل الخليجية الستيعاب العمالة اليمنية، وبالنحو الـذي              
  .يؤدي إلى تراجع معدل البطالة

  

  األهداف

خالل السنوات الخمس سنوياً % 4.1 االقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي    زيادة قدرة  .1
  .القادمة

  %.12خفض معدل البطالة إلى  .2
 ألف 50عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الخليجية خالل مرحلة تأهيل اليمن الستيعاب ما ال يقل عن          .3

 .عامل في السنة
  فـي  % 15 إلـى    2005فـي عـام     % 12 مـن    رفع حصة العمالة النسائية إلى إجمالي العمالة       .4

  . من صافي الزيادة في أعداد المشتغلين خالل فترة الخطة% 29، أو ما نسبته 2010عام 
   

  السياسات واإلجراءات 

طرة على معدل المشاركة في النشاط االقتصادي من خالل الحد من تسرب الطلبة من كافـة                السي •
 . فيهاالمراحل التعليمية وزيادة معدالت اإللتحاق

 . زيادة إسهام المرأة في النشاط االقتصادي المنتج •
تطوير قدرات وزارات العمل والتخطيط والتعليم والتدريب في تحليل العـرض والطلـب علـى          •

القوى العاملة وانتهاج السياسات واإلجراءات المالئمة ضمن إستراتيجية التشغيل تضمن زيـادة            
 . بالطلب على القوى العاملةفرص العمل ومواجهة الفقر وموائمة العرض 

استكمال متطلبات توفير البيئة االستثمارية المالئمة للبرامج والمشاريع االسـتراتيجية الكبـرى             •
 . والمتوسطة، المحلية واألجنبية والمشتركة

Deleted :ال

Deleted :ال

Deleted : الخمسية

Deleted : للتنمية االقتصادية
واالجتماعية 
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تشجيع االستثمارات كثيفة العمل وكذلك اإلقراض والتمويل للمنـشآت المتوسـطة والـصغيرة               •
جين بصفة عامة، والخريجين في التعليم الفني والتدريب المهني بـصفة           ومشاريع الشباب والخري  

 . خاصة
تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السالمة الصحية والمهنية، وتحـسين             •

 . آليات إنفاذ عقود العمل وحل المنازعات، وتوسيع نظم التأمينات االجتماعية
 .  سلوكيات وأخالقيات العمل واحترام العقودنشر الوعي العام وتعزيزه حول •
تحديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان مالءمة             •

  .مخرجاتها مع احتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية
عاث علـى   دعم مراكز التدريب المتخصصة في إطار اتفاقيات التعاون الفني الدولي، وقصر االبت            •

 . التخصصات النادرة والتوسع فيها
إشراك أطراف العمل في إعداد البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية بما يخـدم التنميـة، مـع                 •

االهتمام بمهارات اللغة االنجليزية والحاسوب ونظم المعلومات كمدخل أساسي لتنميـة المـوارد             
 . البشرية

 .تأهيل للعاملين والباحثين عن عمل والتوسع فيهاالتركيز على برامج التأهيل وإعادة ال •
إجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن البطالة بأنواعها ومفاهيمها المختلفة، والوقـوف علـى              •

 . أسبابها وآثارها االقتصادية واالجتماعية وسبل وآليات الحد منها
 .متابعة التنسيق مع دول الجوار لتسهيل استيعاب العمالة المؤهلة •
 .تح مكاتب تشغيل في المحافظات التي ال تتوفر فيها مثل هذه المكاتبف •
تطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخـاص              •

 .في تشغيل العمالة
 . مراجعة الحد األدنى لألجور ليتوافق مع الحد األدنى من العيش الكريم •
ير المنظم في النشاط الرسمي، وزيادة أعداد الـشركات والمؤسـسات           مواصلة إدماج القطاع غ    •

الخاصة الكبرى وتعزيز قدراتها االستيعابية في تنفيذ المـشاريع والعقـود ضـمن المواصـفات      
 .والمقاييس اإلقليمية والدولية

رة تكثيف الجهود القائمة لتحديث الخدمة المدنية ورفع الكفاءة واإلنتاجيـة، وزيـادة إسـهام اإلدا              •
العامة الخدمية في تحسين مؤشرات أداء األعمال، وتفعيل منظومة الحكم الجيد المولدة لفـرص              

 . االستثمار والتوظيف
 . تطوير قاعدة المعلومات عن أسواق العمل المحلية واإلقليمية والدولية •
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   قطاع التعليم-4
  

راتيجي الذي يمد المجتمع بكافة احتياجاته يعتبر التعليم الركيزة األساسية للتنمية البشرية والمورد االست
وأصبح التعليم أيضاً طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة تؤدي إلى تعزيز النمو االقتـصادي             . من الكوادر 

مـن  % 34وزيادة القيمة المضافة وكذلك تحسين مستوى الحياة اإلنسانية، فقد أوضحت الدراسات أن    
ينتج عن االسـتثمار فـي رأس المـال         % 16ية الجديدة و  النمو االقتصادي يعود إلى المعارف العلم     

  .من النمو االقتصادي يرجع إلى التعليم بمفهومه الشامل% 50البشري من خالل التعليم، بما يجعل 
  

   محو األمية وتعليم الكبار 1. 4

بعديد تعد األمية إحدى أعقد المشاكل  التي تعترض مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرتباطها 
وقد شهدت برامج محو . من القضايا االقتصادية واالجتماعية والتربوية التي تؤثر فيها وتتأثر بها

األمية وتعليم الكبار تطورات جيدة خالل السنوات الخمس الماضية، حين ارتفع عدد الملتحقين بمراكز 
 2005ي عام  ألف ف171.2 إلى حوالي 2000 ألف دارس ودارسة في عام 66.1محو األمية من 

 ألف دارس ودارسة للفترة كلها متجاوزاً 587، بينما بلغ االلتحاق التراكمي %159بنسبة زيادة 
طموح الخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر اللتين استهدفتا رفع الطاقة االستيعابية 

كما تضاعف عدد الملتحقين .  ألف خالل الفترة345لبرامج محو األمية وتعليم الكبار إلى حوالي 
 متدرباً خالل الفترة 10,952 متدرباً من الجنسين إلى 2,562بمراكز التدريب األساسي والنسوي من 

  %.327وبزيادة 
  

، %45.7 سنوات فأكثر بلغت 10 أن نسبة األمية بين السكان 2004ويشير التعداد العام للسكان لسنة 
كما أظهر التعداد أن نسبة الذين يقرؤون %). 62.1(ناث واإل%) 29.8(مع تفاوت كبير بين الذكور 

من إجمالي السكان، مما يجعل أكثر من ثالثة أرباع السكان دون مستوى % 31.7ويكتبون قد بلغت 
  .التعليم األساسي

  

  التحديــات

سنة خارج ) 14-6(يعود تفشي ظاهرة األمية إلى بقاء نسبة كبيرة من األطفال في الفئة العمرية 
دارس، واستمرار ظاهرة التسرب من  السنوات األولى من التعليم وخاصة بين اإلناث، وضعف الم

البرامج واألنشطة اإلعالمية والثقافية للتعريف باألمية وخطورتها، ومحدودية برامج محو األمية 
فضالً وتعليم الكبار في المناطق الريفية والنائية نتيجة قلة المراكز والمدرسين وانخفاض أجورهم، 

 .عن تدني المخصصات المالية لجهاز محو األمية والتي ال تتناسب بأي حال مع حجم المشكلة
  

  الغايات واألهداف والسياسات 

أكدت اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية وتعليم الكبار على ضرورة تحرير المواطن اليمني من أميته 
عليم مناسب يكسبه قدرات وخبرات ومهارات األبجدية والحضارية في آن واحد عن طريق تزويده بت

  . ومعارف أساسية
  

  األهداف

 %.20 سنوات فأكثر بواقع 10خفض األمية بين السكان  .1
، وتزويدهم 2010-2006 ملتحق ببرامج التدريب األساسي والنسوي خالل الفترة 30,000تأهيل  .2

  .   ى معيشتهمبالمهارات الحياتية والمعارف األساسية لتوفير فرص عمل وتحسين مستو
  



  137

Formatted: Position:
Horizontal: Center, Relative to:
Margin

  السياسات واإلجراءات

 .التوكيد على إلزامية التعليم وسد منابع وروافد األمية األبجدية •
توفير برامج محو األمية وتعليم الكبار من خالل فتح مراكز جديدة في التجمعات السكانية  •

  .للحضر والريف
تحقين في الحضر والريف تشجيع االلتحاق ببرامج محو األمية وتعليم الكبار وزيادة عدد المل •

 .وخاصة من النساء من خالل تقديم حوافز غذائية وغيرها
تطوير مناهج محو األمية وتعليم الكبار ببعديه األبجدي والوظيفي، وتنفيذ برامج تدريبية  •

 .وتنشيطية للعاملين في حقل التدريب والتدريس
تساب معارف تقنية ومهارات تنويع وتحديث برامج التدريب األساسي والنسوي بما يمكن من اك •

حياتية تساعد على إدماج المرأة الريفية في سوق العمل واالعتماد على الذات، وخاصة النساء 
 .الفقيرات

إشراك المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في فتح فصول محو  •
 .للتوعية بمخاطر األميةاألمية وتعليم الكبار، وتفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة 

 . قيام األجهزة الحكومية المدنية وغير المدنية بتنفيذ برامج لمحو أمية المنتسبين األميين لديها •
 .توفير المدرسين والمدربين وخاصة النساء لسد النقص وتحسين مستوى أجورهم •
  .تعزيز آليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحد من  ظاهرة التسرب •

  

   التعليم األساسي والثانوي2 .4

أحد المتطلبات األساسية لتنمية الموارد البشرية والقاعدة التي ) األساسي والثانوي(يشكل التعليم العام 
ويحظى التعليم العام بأولوية كبيرة وخاصة التعليم . ترتكز عليها التنمية االقتصادية واالجتماعية
القاعدة العريضة من النظام التعليمي وعصب التنمية األساسي باعتباره المرحلة التي تستوعب 

البشرية المستدامة، فيما يعتبر التعليم الثانوي 
ركيزة السلم التعليمي ومرحلة اإلعداد للدراسة 

وقد تزايد االهتمام في . الجامعية والحياة العملية
السنوات األخيرة بتطوير التعليم بصورة عامة في 

لمتسارعة، والذي ظل التطورات التكنولوجية ا
يتطلب إعادة النظر في أهدافه وأولوياته وتجويد 

  . مخرجاته بما يتناسب مع احتياجات التنمية
  

 روضة في عام 244وقد بلغ عدد رياض األطفال 
وبلغ عدد .  تتبع القطاع الخاص178 منها 2005

 في 7,886 منهم 17,574األطفال الملتحقين به 
مدارس التعليم وبلغ عدد . رياض القطاع الخاص

 أهلية في عام 260 مدرسة منها 14,617األساسي 
 غرفة دراسية تستوعب 82,354 تضم 2005

وقد ارتفع . إناث% 38.7 ألف تلميذ منهم 4,357
ذكور، % 73.1% (64.3معدل االلتحاق إلى 

 14-6(من إجمالي الفئة العمرية ) إناث% 53.9و
وتخفي هذه المؤشرات تبايناً %. 69.3لثانية البالغ والذي يقل عن استهداف الخطة الخمسية ا) سنة

كبيراً بين الريف والحضر وبين مناطق التشتت والتركز السكاني، وتبرز أن نسبة كبيرة من الفئة 
  . سنة ما زالت خارج المدارس) 14-6(العمرية المناظرة للتعليم األساسي 

  

:   توسيع وتطوير التعليم ومبادرة المـسار الـسريع           2-7إطار
  نموذج للتعاون مع المانحين

 بـدعم   2001 عام   ذبدء تنفيذ مشروع توسيع التعليم األساسي من      
من البنك الدولي والجهات المانحة األخرى في كل من محافظات          

 وقد نجح المـشروع فـي     . صنعاء وعمران والمحويت والضالع   
الوصول إلى التجمعات السكانية الفقيـرة والمحرومـة، وتنفيـذ          
سياسات الحكومة في تطبيق الالمركزية، ورفع كفـاءة اإلنفـاق          

 وتحسين قدرات المعلمين واإلداريين     ،وبناء المدارس بأقل تكلفة   
. على مستوى المديريات، باإلضافة إلى ضمان تشغيل المدارس       

، حيث أصبح عدد الفتيـات      وارتفع معدل االلتحاق خاصة للبنات    
في الصف األول يفوق الذكور في غالبية المدارس التي يـشرف         
عليها المشروع، وقفز معدل التحاق الفتيات في تلك المناطق من          

كمـا أدرج   . 2004في عـام    % 62 إلى   2002في عام   % 53
، وتم توسـيع    2004 عام   ذاليمن ضمن مبادرة المسار السريع من     

وأعدت . ت الحديدة، حجة، البيضاء، ذمار    االستهداف إلى محافظا  
الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي والمانحين برنـامج تطـوير          

هذا البرنامج  يهدف  و .2005 عام   فيالتعليم األساسي لبدء تنفيذه     
إلى تقديم الدعم لبرامج إصالح وتطوير التعليم األساسي وتوفيره         

  . بجودة، مع تغطية بقية المحافظات
 2005رير إنجاز مشروع توسيع التعليم األساسي تق: المصدر
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  تدخالت وتكلفة التعليم األساسي والثانوي لتحقيق أهـداف          3-7إطار
  التنمية األلفية

أظهر تقييم االحتياجات للتعليم العام أن تحقيق هدف تعميم التعليم األساسـي            
 يتطلب تدخالت نوعية إلى جانـب اإلنـشاءات،         2015للجميع بحلول عام    

وتستند . ل اإلصالح المؤسسي وزيادة عدد المعلمات، وتحديث المناهج       تشم
 14-6من األطفال في الفئة العمرية      % 35.7هذه التدخالت إلى أن حوالي      

 مليون طفل لم 2سنة ال يزالون غير ملتحقين بالتعليم، مما يعني أن أكثر من 
ير التدخالت وقد حدد التقر. تتح لهم فرص اإللتحاق بمدارس التعليم األساسي

المطلوبة للوفاء باالحتياجات وتحقيق معدالت االلتحاق المستهدفة بحلول عام         
  :  على النحو اآلتي2015

  مليون دوالر  المرحلة التعليمية 
  13,121  التعليم األساسي
  2,321  التعليم الثانوي

  16,309  اإلجمالي
 . 2005لتنمية األلفية، تقرير تقييم االحتياجات القطاعية لتحقيق أهداف ا: المصدر

  2005/2006-2000/2001سي والثانوي   القبول وااللتحاق والتخرج في التعليم األسا3-7جدول 
  %الزيادة   05/2006  00/2001  %الزيادة   05/2006  00/2001  البيان  )باأللف(المرحلة الثانوية   )باأللف(المرحلة األساسية 

  القبول
  32.3  176  133  37.1  462  337  ذكور
  54.9  79  51  41.2  346  245  إناث

  38.6  255  184  38.7  808  582  مجموع
  قااللتحا
  33.5  474  355  22.2  2,671  2,185  ذكور
  60.8  209  130  38.7  1,686  1,216  إناث

  40.8  683  485  28.1  4,357  3,401  مجموع
  التخرج
  21.7  101  83  23.4  132  107  ذكور
  60.0  48  30  73.8  73  42  إناث

  31.9  149  113  37.6  205  149  مجموع
  

% 36.9 ألف طالب وطالبة، بمعدل التحاق 484.5وارتفع عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي من 
 طالب وطالبة 682,765، إلى 2000/2001في العام الدراسي ) لإلناث% 20.3للذكور و% 52.6(

، والذي اقترب من استهداف الخطة الخمسية الثانية 2005/2006في عام % 40.5بمعدل التحاق 
والتي ما زالت تبرز التحيز % 56، فضالً عن تقليص فجوة النوع إلى حوالي %41.3المقدر بـ

 طالب وطالبة، 57 غرفة بمتوسط كثافة 11,981وازداد عدد الغرف الدراسية إلى . لصالح الذكور
 طالب 80رغم ارتفاعها في مراكز المدن ومناطق التركز السكاني مثل أمانة العاصمة إلى أكثر من 

  %.  35يم الثانوي مرتفعاً عند من التعل) الرسوب والتسرب(ومع ذلك ال زال الهدر . وطالبة
  

  التحديـات
يواجه التعليم العام تحديات تبطئ تطوره، أهمها التشتت السكاني الذي يحد من إمكانية الوصول إلى كافة 

التجمعات السكانية، وارتفاع النمو السكاني 
والهيكل الفتي للسكان الذي يؤدي إلى زيادة 

عداد الطلب على الخدمات التعليمية وتزايد أ
. الملتحقين بمعدل يفوق قدرة النظام التعليمي

كما أن عدم كفاية الموارد المالية لتأمين 
متطلبات التعليم من منشآت تعليمية ومكتبات 
ومختبرات وتطوير مناهج وكذلك نفقات 
التشغيل والصيانة والترميم يعكس نفسه على 
تدني كفاءة النظام التعليمي، باإلضافة إلى 

الحية كثير من المبانى تقادم وعدم ص
كذلك، رغم تنامي دور القطاع . المدرسية

الخاص في التعليم العام، إال أن استثماراته لم 
  .تبلغ مستوى الشراكة المرجوة

  
  الغايات واألهداف والسياسات

أكدت إستراتيجية التعليم على ضرورة توفير التعليم بجودة عالية وبما يمكن من بناء جيل مزود 
والمهارات، وتمكين الفرد من التعلم والنمو الذاتي واالجتماعي وجعله عنصراً منتجاً بالمعارف 

وتتطلع الخطط إلى تعميم التعليم األساسي وإدخال تحول هيكلي في نظام التعليم العام برمته . وفعاالً
  . ليواكب التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة

  
  األهداف 

 .2010في عام % 71.8القبول الصافي بالصف األول من التعليم األساسي إلى رفع  .1
 .2010في عام % 78سنة إلى ) 14-6(رفع االلتحاق بالتعليم األساسي من الفئة العمــرية  .2
 %.50.6سنة إلى ) 17-15(رفع االلتحاق بالتعليم الثانوي من الفئة العمرية  .3
  .تقليص فجوة االلتحاق بين الريف والحضر .4
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   مقومات المبنى المدرسي وتجهيزاته4-7إطار 
يمثل تشغيل المبنى المدرسي وصيانته إحـدى المـشاكل         
الرئيسية التي تواجه نظام التعليم وخاصة في الريـف، إذ          

من المباني المدرسـية غيـاب التجهيـزات        % 61يواجه  
ف ال تتوفر فيها غـر    % 94الالزمة لإلدارة المدرسية، و   

ال تــوفر غــرف خاصــة % 85للمكتبــة المدرســية، و
كمـا  . تفتقر لغرف النشاط المدرسـي    % 95للمدرسين، و 

تفتقر معظم المدارس إلى أبسط مقومات المبنى المدرسي        
وأكثرها تأثيراً في العملية التعليمية مثل المرافق الـصحية        
وال سيما في مدارس البنات، والكهرباء التي تتوفر فقـط          

مـن  % 23من المـدارس األساسـية و     % 49في حوالي   
المدارس الثانوية، ناهيك عن العجز في الكراسي المدرسية  

  . والمستلزمات األخرى وسوء استخدام المتوفر منها

    العالقة بين التعليم والفقر5-7إطار 
 في اليمن ارتباطاً    1998أظهر مسح ميزانية األسرة لعام      

يث شـكل حـوالي     قوياً بين المستوى التعليمي والفقر، ح     
من الفقراء فئات تعاني من األميـة أو لـم تكمـل            % 87

وترتفع نسبة الفقر بين األسر التي يرأسها       . التعليم األولي 
، تليها األسر التي يجيد فيها رب األسرة        %47.3أمي إلى   

القراءة والكتابة أو أكمل التعليم األولـي فقـط وبنـسبة           
ز عائلهـا   لألسر التي حا  % 22، ثم تنخفض إلى     38.6%

كما أظهرت نتائج المسح أن نسبة      . على تعليم بعد الثانوية   
المستفيدين من اإلنفاق العام على التعليم من أبناء األسـر          

من هذه الفئـة،    % 50بلغت حوالي   ) قليلة الدخل (الفقيرة  
ألبناء األسر متوسـطة الـدخل      % 57.8مقارنة بحوالي   

 الفئـات   من الفئة األعلى دخالً، مما يعنـي أن       % 68.2و
األعلى دخالً تستفيد أكثر من اإلنفاق على التعليم األساسي         

  . مقارنة بفئات الدخل األخرى

  

  السياسات واإلجراءات
 .إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العام وتنمية القدرات المؤسسية فيها •
توسيع التعليم العام من خالل تحديث الخارطة  •

المدرسية وبناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس 
 .القائمة وإنشاء مالحق دراسية بالمدارس القائمة

أمين التجهيزات تزويد المدارس بالمرافق التربوية وت •
والمستلزمات المدرسية الكافية، وكذلك المتطلبات 

 .المالئمة للفتيات وخاصة في المناطق الريفية
فصل المدارس المشتركة بالمبنى المدرسي في ضوء  •

 .معايير تراعي خصوصيات وحجم كل مرحلة
تشجيع القطاع الخاص واألهلي للتوسع في إنشاء  •

 .ساسي والثانويرياض أطفال ومدارس التعليم األ

تطوير التعليم العام ورفع كفاءته الداخلية ووضع  ضوابط تضمن جودة مخرجاته وتوافقها مع السياسات  •
 .واألهداف العامة وغايات العملية التعليمية

 . تنويع مسارات التعليم الثانوي بما يمكن مخرجاته من التوافق مع معايير القبول بالتعليم التقني والجامعي •
أداء المدرسين واالهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتوسيعها أفقياً ورأسياً، وخاصة للحاصلين تحسين  •

 .على الثانوية العامة استجابة لالحتياجات الكمية والنوعية لمهنة التعليم
زيادة عدد المدرسات في المناطق الريفية وتشجيع خريجات كليات التربية للعمل بالريف مع تأمين  •

 . اعي لهن في المناطق التي تبعد فيها المدارس عن السكنالسكن الجم
 . مراجعة أداء التوجيه والتفتيش، وتعزيز وتحسين آليات ووسائل تقييم أداء المدرس وتحصيل الطالب •
 .تعزيز الالمركزية المالية واإلدارية في إطار من الشفافية والمساءلة •
ي فصل ميزانية التعليم األساسي عن التعليم الثانو •

وإعادة توزيع الموارد المالية بين المحافظات 
 .والمديريات وفق معايير موضوعية

تأمين نفقات التشغيل والصيانة ووضع نظم متكاملة  •
 .لصيانة المدارس وترميمها

إعفاء أبناء األسر الفقيرة من الرسوم الدراسية وخاصة  •
البنات وتقديم المستلزمات الدراسية مجاناً لهم والتوسع 

 .اريع التغذية المدرسية في األرياففي مش
ربط تقديم معونات صندوق الرعاية االجتماعية لألسر  •

الفقيرة بتسجيل أبنائهم في التعليم األساسي وضمان 
 .استمرارهم في الدراسة

نشر الوعي العام بأهمية التعليم عامة وتعليم الفتاة  •
خاصة، وتفعيل دور مجالس اآلباء واألمهات وجعل 

 .مور أكثر إدراكاً بأهمية تعليم األبناء وخاصة الفتياتأولياء األ
إدخال المفاهيم الحديثة عن التربية السكانية والصحية، والبيئة وحقوق اإلنسان والديمقراطية في المناهج  •

 .التعليمية
التوسع في إدخال معامل الحاسوب إلى مدارس المدن وتطوير برامجه، وبدء تدريس اللغة اإلنجليزية  •

 . ء من الصف الرابع األساسيابتدا
 .استكمال إنشاء القناة التعليمية وتوسيع نطاق بثها •
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  2010-2005 مؤشرات التعليم العام 4-7جدول 
 سنواتال

 النوع البيان  المؤهل
2005/20062006/20072007/20082008/20092009/20102010/2011

 467 419 374 332 292 254  كورذ

 436 384 335 289 246 205 إناث

المقبولون
 من 

عمر 
6

ت
سنوا

 
  

 903 803 709 621 538 459 مجموع
 3578 3318 3190 3007 2835 2671 ذكور

 2847 2589 2345 2111 1894 1686 إناث

الملتحقون
 

 6425 5907 5535 5118 4729 4357 مجموع
 226 212 197 184 172 132 ذكور

 108 99 95 88 82 73 إناث

الخريجون
 

 334 311 292 272 254 205 مجموع
 141 136 130 124 119 112 ذكور

 89 79 69 60 53 46 إناث

ـي
س
ـا
س
ـم األ

التعلي
 

سون
المدر

 

 230 215 199 184 172 158 مجموع
 242 228 214 201 188 177 ذكور

 113 105 98 91 85 79 إناث

المقبولون
 

 355 333 312 292 273 256 عمجو
 689 639 592 549 510 474 ذكور

 329 300 273 250 228 209 إناث

الملتحقون
 

 1018 939 865 799 738 683 مجموع
 147 136 126 117 108 100 ذكور

 83 75 67 61 55 49 إناث

الخريجون
 

 230 211 193 178 163 149 مجموع
 17 16 15 15 14 13 ذكور

 9 8 7 6 5 4 إناث

ـانو
ـ
ـ
ـم الث

ـ
ـ
التعلي

 ي

سون
المدر

 

 26 24 22 21 19 17 مجموع
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   التعليم الفني والتدريب المهني3. 4
يشكل التعليم الفني والتدريب المهني أحد ركائز تنمية العمالة الماهرة ونصف الماهرة وتوسيع 

 الفني والتقني وكليات مجاالتها عبر برامج التعليم والتدريب في كل من مراكز التدريب ومعاهد التعليم
وقد أقرت الحكومة اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني وخطة عملها، فضالً . المجتمع

  .عن إيالئها اهتماماً متزايداً  لهذا النوع من التعليم والتدريب من خالل إنشاء المعاهد الفنية والتقنية
  

 معهداً خالل الفترة 55 معهداً ومركزاً إلى 26 والتقنية من وقد ارتفع عدد المعاهد والمراكز المهنية
 طالب 20,209 طالب وطالبة إلى 6,567، وبالتالي تضاعف الملتحقون بها من 2000-2005

وتعود هذه الزيادة إلى نقل تبعية بعض المعاهد من وزارة التربية والتعليم . وطالبة خالل الفترة نفسها
يم الفني والتدريب المهني، فضالً عن استحداث بعض التخصصات وجهات أخرى إلى وزارة التعل

كما تزايدت أعداد الملتحقات بهذا النوع من التعليم عاماً بعد عام، إال أنها مازالت دون . التقنية
المستوى المطلوب لتأمين احتياجات سوق العمل من العمالة النسائية الفنية والمتخصصة، حيث بلغت 

فقط من إجمالي الملتحقين بكافة % 11.4 يمثلن 2005/2006ة في عام  طالب2,300أعدادهن 
  .المؤسسات المهنية والمعاهد التقنية وكليات المجتمع

  

  2005/2006- 2000/2001 تطور التعليم الفني والتقني 5-7جدول 
  التعليم التقني  التعليم الفني والمهني

  البيان
الزيادة  2005/2006 2000/2001

الزيادة  2005/2006 2000/2001  %
%  

  786  5,287  597  136.0  5,654  2,393  المقبولون
  1,059  9,873  852  80.8  10,336  5,715  الملتحقون
  1,138  2,748  222  102.2  3,411  1,687  الخريجون

  

  التحديــات

ة يواجه التعليم الفني والتدريب المهني عدة عوائق تحد من زيادة عدد الملتحقين، أهمها انخفاض الطاق
االستيعابية للمعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع، وتقليدية البرامج ونمطيتها، وضعف إعداد 

وقد انعكس ما . المدرسين والمدربين وعدم تأهيلهم بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والعلمية
كما . إلى عدم كفايتهاتقدم في تدني مستوى المخرجات وعدم مالءمتها الحتياجات التنمية، باإلضافة 

يظهر انخفاض الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في البناء االقتصادي واالجتماعي 
وبالدور الذي يمكن للمرأة أن تضطلع فيه من خالل هذا النوع من التعليم، عالوة على محدودية 

  .ج المختلفةالروابط بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وقطاعات اإلنتا
   

  الغايات واألهداف والسياسات 

اإلستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى تحقيق توازن بين كل من التعليم تتطلع 
الثانوي والجامعي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، واالرتقاء ببرامج ومناهج 

  .تحسين فاعليتها ورفع كفاءتهاالتعليم الفني والتدريب المهني و
  

  األهداف 

تحقيق توازن نسبي بين التعليم الثانوي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى  .1
من مجموع الملتحقين % 7من خالل رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى 

 . 2010بالتعليم الثانوي في عام 
ي والرأسي في التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة عدد المراكز والمعاهد وكليات التوسع األفق .2

  .2010 مؤسسة في عام 145المجتمع إلى 
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  السياسات واإلجراءات 

تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، وإعادة هيكلته  •
  . ع األعمال والمجتمعليستجيب لالحتياجات التدريبية لقطا

 . التوسع في إنشاء المعاهد المهنية والفنية وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها •
  . تشجيع القطاع الخاص لإلسهام في إنشاء وتجهيز المعاهد النوعية •
توسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل واإلنتاج للمواءمة بين فرص التدريب ومتطلبات  •

  .التشغيل
لتطوير المستمر لمناهج التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ا •

وتنويع الخبرة التقنية مع الكفايات األساسية والمهارات العامة، وفتح مساقات تتناسب مع 
احتياجات سوق العمل بما في ذلك أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مع ضرورة توفير قطع الغيار 

 .   والمواد االستهالكية المستخدمة في التدريب
إنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب  •

 .المهني
إنشاء معاهد تدريب مهنية تخصصية إلكساب  •

سكان الريف مهارات تمكنهم من االنخراط 
 . في سوق العمل

برامج تدريبية إعداد برامج موجهة للعاطلين و •
تحويلية المتصاص فائض القوى العاملة، مع 
معالجة النقص في بعض المهن وخاصة 

  .صيانة المعدات وتجهيزات الورش
التوسع في تطبيق نظام التعليم التعاوني  •

لتحسين أداء العاملين، وتسهيل قبول الفقراء 
وإدماج ذوي االحتياجات الخاصة في برامج 

 .المهنيالتعليم الفني والتدريب 
رفع المستوى المهني والقدرات العلمية للكادر التدريبي من خالل برامج متخصصة، والتنسيق  •

مع الجامعات لتأهيل مدرسي ومدربي التعليم الفني والتدريب المهني وفتح تخصصات تعد كوادر 
ين للتدريس في معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني، باإلضافة إلى ابتعاث المبرز

 .لمتابعة مستجدات العلوم الحديثة، واستخدام الحوافز المناسبة لجذب الكوادر المؤهلة
االهتمام ببرامج التوعية والتوجيه واإلرشاد التربوي والمهني وتحسين النظرة االجتماعية نحو  •

 .التعليم الفني والتدريب المهني
 .  والتدريب المهنيإدماج المفاهيم السكانية والبيئية في مناهج التعليم الفني •
 .استخدام القناة التعليمية في نشر التعليم الفني والتدريب المهني وثقافته •
تفعيل دور صندوق التدريب المهني والتقني، وتنويع مصادر تمويل التعليم الفني والتدريب  •

  . المهني، وتعزيز اتجاه مشاركة المستفيدين في التكاليف
 الباحثين عن عمل واكتساب مهارات توسع فرص الحصول تحفيز القطاع الخاص لتمويل تدريب •

 . على عمل
تقديم الخدمات االستشارية، وتسويق منتجات التطبيق التدريبي، واالستفادة من المتدربين للقيام  •

 .مع تنظيم اإليرادات وتحسين كفاءة الصرف بأعمال فنية للقطاع الخاص،
ني على قروض ميسرة إلقامة مشروعات تسهيل حصول خريجي التعليم الفني والتدريب المه •

 .صغيرة

   التعليم الفني والفتاة 6-7 إطار
رغم عدم وجود موانع قانونية اللتحاق الفتاة بالتعليم الفني         
والتدريب المهني، فإن الفجوة بين اإلناث والذكور في هذا         

وتشكل الملتحقات بـالتعليم    . ر اتساعاً التعليم والتدريب أكث  
، والذي   2004من اإلجمالي في عام     % 20الفني والمهني   

يعكس استمرار عدم تقبل المجتمع كلية التحاق الفتاة بهذا          
المجال، إضافة إلى محدودية التخصصات التـي تجـذب         

ويتطلب . الفتيات وتالئم طبيعتها وإمكانيات عملها مستقبالً     
 إعادة النظر في األهداف والـسياسات       تحسين هذا الوضع  

والخطط التربوية لكل أنواع التعليم ومراحله، باإلضـافة        
إلى تنويعه وتطوير مناهجه وموضوعاته الدراسية لتمكينه       
من استيعاب متغيرات العصر ومتطلبات التنمية وسـوق        

  . العمل
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  2010-2006 مؤشرات التعليم الفني والتدريب المهني 6-7جدول 
05/2006  10/2011  

  المستوى  البيان
  مجموع  إناث  ذكور  مجموع  إناث  ذكور

 12,886 11,8691,017 5,654 324  5,330  معاهد مهنية
 9,249 1,283 7,966 3,717 516 3,201  معاهد تقنية

 4,586 872 3,714 1,570 298 1,272  كليات مجتمع

المقبولون
  

 26,721 10,94123,5493,172 1,138 9,803  مجموع
 25,478 10,33623,3502,128 741 9,595  معاهد مهنية
 16,570 14,2722,298 6,505 903 5,602  معاهد تقنية

 10,385 1,974 8,411 3,368 655 2,713  كليات مجتمع

الملتحقون
  

 52,433 20,20946,0336,400 17,9102,299  مجموع
 6,957 555 6,402 3,411 212 3,199  معاهد مهنية
 6,008 964 5,044 2,287 367 1,920  معاهد تقنية

 2,027 441 1,586 461 114 347  كليات مجتمع

الخريجون
  

 14,992 13,0321,960 6,159 693 5,466  مجموع
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     المناهج الجامعية8-7إطار
يعاني التعليم الجامعي في الـيمن سـواء فـي الجامعـات            
الحكومية أو الخاصة من جمود معظم المناهج والتي لم تجد          

والتجديد والتطوير إال في حدودها الـدنيا       طريقها إلى التقويم    
واعتماداً على اجتهاد شخصي من قبل بعض أعضاء هيئـة          

فما تزال المناهج الجامعية كما هي منـذ وضـعها    . التدريس
دون مواكبة للتطور والتجديد الـذي طـرأ علـى العلـوم            
والمعارف المختلفة، بل ودون االهتمام بثـورة المعلومـات         

كما يمثـل اعتمـاد المـدرس       . ي قشورها والتكنولوجيا إال ف  
والطالب على المالزم المنسوخة من مراجع قديمـة وعـدم          
توفر المراجع الحديثة والدوريات المتنوعة معوقاً أساسياً أمام        

وقد ظهرت مؤخراً بـوادر نحـو تطـوير         . تطوير المناهج 
المناهج وأساليب التدريس في بعض الجامعات وفقاً لمتطلبات       

كبة لروح العصر والتقدم، مع المحافظـة علـى         التنمية وموا 
  .الهوية اإلسالمية والتراث الوطني والقومي

  تعليم العالي والبحث العلمي  ال4. 4
يشكل التعليم العالي أداة دفع لعجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل إعداد القوى البشرية 

وقد شهد التعليم العالي خالل الفترة الماضية مراجعة ألداء الجامعات الحكومية التي . المتخصصة
 كلية 58 جامعة خاصة تضم 11فة إلى  كلية، باإلضا87 تضم 2005 جامعات في عام 7بلغت 

. 2000مقارنة بثمان جامعات خاصة في عام 
وتبنت الحكومة سياسة للقبول تتوافق مع الطاقة 
االستيعابية للجامعات المختلفة، مما أدى إلى تراجع 

 71.6عدد المقبولين في الجامعات الحكومية من 
 ألف 60 إلى 2000ألف طالب وطالبة في عام 

نتيجة % 16، وبنسبة 2005ة في عام طالب وطالب
أيضاً تزايد االتجاه نحو الجامعات الخاصة وتشجيع 

وانعكس هذا . الحكومة التوجه نحو التعليم الفني
الوضع كذلك في انخفاض عدد الطالب الملتحقين 

 ألف طالب 174.3بالجامعات الحكومية من 
 ألف طالب وطالبة خالل الفترة 170.5وطالبة إلى 
. من اإلجمالي% 28كلن الطالبات نحو نفسها، ش

فقط % 16ويبلغ نصيب الكليات العلمية والتطبيقية 
من إجمالي الملتحقين، وتتدنى النسبة أكثر للطالبات 

. من إجمالي الملتحقات% 5.1حيث لم تتجاوز 
ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى محدودية 

وقد . القدرة االستيعابية للكليات العلمية والتطبيقية
أقرت الحكومة مؤخراً إنشاء جامعة للتكنولوجيا في 
محافظة عمران، تستهدف استقطاب الطالب في 
  . التخصصات الهندسية وعلوم الحاسوب واإللكترونيات

  

 ألف طالب وطالبة في عام 18.9وتشير البيانات إلى استمرار نمو مخرجات الجامعات الحكومية من 
، أغلبهم من التخصصات النظرية والعلوم اإلنسانية، وبأعداد 2005 ألف في عام 25.3 إلى 2000

تفوق حاجة سوق العمل من تلك التخصصات، وقد حققت الطالبة تطوراً ملحوظاً في االلتحاق 
 ألف خريجة عام 5.3 ألف ملتحقة و44والتخرج في الجامعات الحكومية، إذ ازدادت أعدادها من 

  . 2005يجة عام  ألف خر7.3 ألف ملتحقة و48 إلى 2000
  

ويشكل البحث العلمي عامالً رئيسياً في تكوين المعرفة والثروة القومية، كما يقوم بدور هام في عملية 
وتولي الحكومة اهتماماً بالبحث . التنمية البشرية

وقد . العلمي رغم عدم تبلوره في أرض الواقع
 2025تضمنت الرؤية اإلستراتيجية لليمن 

ءات في مجال العلم مجموعة سياسات وإجرا
والتكنولوجيا، تبدأ بإعداد إستراتيجية وطنية للعلم 

وشهدت الفترة الماضية زيادةً في . والتكنولوجيا
مراكز البحوث والدراسات، وكذلك في أعداد 

ويتركز البحث . الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي
العلمي في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية 

 مركز بحثي 16إذ يوجد حتى اآلن التي تتبعها، 
كما يوجد مؤسسات . يتبع الجامعات الحكومية

وهيئات ومراكز بحث علمي حكومية مستقلة عن 
 مراكز وهيئات، يختص 9الجامعات يبلغ عددها 

العدد األكبر منها بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، 
إلى جانب مراكز البحث العلمي والتأهيل التابعة 

جتمع المدني ووحدات أو أقسام البحث العلمي في بعض الوزارات والمؤسسات لمنظمات الم
 .الحكومية

   التعليم العالي الخاص7-7إطار
ص  لتقديم الخدمات     أفسحت الحكومة المجال للقطاع الخا    

التعليمية في مراحله المختلفة من رياض األطفال وحتـى         
التعليم العالي، اتساقاً مع اإلصالحات االقتـصادية التـي         

 والتوجه نحو الخصخصة في     1995تبنتها الدولة منذ عام     
ورغم العدد المتزايد   . بعض القطاعات الخدمية واإلنتاجية   
ثيراً في تخصـصاتها    للجامعات الخاصة فإنها ال تختلف ك     

. عن الجامعات الحكومية التي يغلب عليها العلوم اإلنسانية       
كما ال تسهم هذه الجامعات كثيراً في الوظيفة المعرفية أو          
تنمية المجتمع، فضالً عن أنها ليست بأفضل حـال مـن           

. الجامعات الحكومية وخاصة فـي مـستوى االنـضباط        
الهيئـات  وتعتمد الجامعات الخاصة بشكل رئيسي علـى        

. التدريسية للجامعات الحكومية وعلى مناهجها ومقرراتها     
وتتواجد معظم هذه الجامعـات فـي العاصـمة صـنعاء           
لتستقطب الذين لم يتمكنـوا مـن االلتحـاق بالجامعـات           
الحكومية نتيجة تدني درجاتهم في الثانوية العامة، وفـي         
الوقت نفسه يستطيعوا تحمل مصاريف التعليم الخـاص،        

ة إلى أعداد ال بأس بها مـن أبنـاء المغتـربين            باإلضاف
  . والجاليات الوافدة

  . تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث: المصدر
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وتتمثل أهم الصعوبات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي في غياب كل من الفلسفة الواضحة 
التي تواكب التجديد المعرفي وكذلك معايير االعتماد وضبط الجودة، وهيمنة التخصصات النظرية 
واإلنسانية وتقادم المناهج، وضعف سياسة القبول وعدم اتساقها مع احتياجات سوق العمل، فضالً عن 

يعاني بدوره من صعوبات أهمها عدم وجود إستراتيجية وطنية للبحث ضعف البحث العلمي الذي 
 لتطوير العلمي، وقصور التنظيم المؤسسي الذي يربط بين مؤسساته، ومحدودية البنية التحتية الالزمة

، باإلضافة إلى ضعف عالقته بالمجتمع البحث العلمي، وضعف الكادر البشري العامل في هذا المجال
  .وضآلة التمويل

  

  الغايات واألهداف والسياسات 

تستهدف اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي إيجاد تعليم عال يتسم بالجودة والمشاركة الواسعة 
ة على بعضها رأسياً وأفقياً، ويتميز كذلك بالفعالية والكفاءة، فضالً عن والمسارات المتعددة المنفتح

وفي مجال . تقديم برامج نوعية تساهم في تجويد المخرجات وتعزز التميز في التعليم وخدمة المجتمع
البحث العلمي، تتطلع الخطة إلى تحويل المنظومة العلمية والتكنولوجيا الحالية إلى نظام وطني 

من خالل تفعيل العالقات بين التعليم والتدريب والبحث والتطوير وفعاليات اإلنتاج والخدمات لالبتكار 
  .واألنشطة العلمية

 
  األهداف 

  . سنة) 24-19(من الفئة العمرية % 10رفع معدل االلتحاق إلى  .1
 .من إجمالي الخريجين% 29زيادة نسبة الطالبات إلى حوالي  .2
 .%20والتطبيقية إلى ة زيادة االلتحاق بالتخصصات العلمي .3
  

  السياسات واإلجراءات 

إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها وتطوير قدراتها  •
المؤسسية على المستوى الوطني والجامعات، وبما يمكن من تحسين أدائها وزيادة فاعليتها 

 . لتحقيق األهداف المرجوة منها
لتشريعات ووضع فلسفة تستوعب المتغيرات وتواكب إصالح العملية التعليمية وتجويد تطوير ا •

  .مخرجاتها وتساهم في تنمية القدرات المؤسسية وتنويع مصادر التمويل
تفعيل أدوار المجالس العليا للتعليم في رسم السياسات وتنشيط آلية اإلشراف والمتابعة مع  •

 .ار في التوجيه واإلشرافاستكمال هياكلها لضمان تكامل األدو
دعم قدرات اإلدارة الجامعية للنهوض بالعملية التعليمية، وتقوية آليات التخطيط واإلحصاء  •

  .والمتابعة في ضوء المهام المناطة بها
تطوير التعليم الجامعي بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتأسيس نظام االعتماد  •

اهيم الجودة لتلبي احتياجات التنمية المستدامة ومتطلبات سوق العمل المحلي األكاديمي وإدخال مف
  . واإلقليمي

تعزيز التنوع في برامج التعليم العالي والحد من التكرار النمطي للكليات واألقسام من خالل  •
تنويع برامج وهياكل مؤسسات التعليم العالي رأسياً وأفقياً والتوسع في إنشاء كليات وتخصصات 
جديدة ونوعية إلبراز التميز بينها وتوسيع طاقتها االستيعابية خاصة في المجاالت العلمية 

  .والتطبيقية
إعادة هيكلة كليات التربية وتحويل الكليات الفرعية إلى كليات شاملة متعددة البرامج ذات طابع  •

 .تطبيقي
المنافع للمجتمع، وتحديد توفير موارد كافية للجامعات وترشيد استخدامها لتحقيق أكبر قدر من  •

  .أسس توزيع الموارد بين الجامعات في ضوء البرامج واألداء وبما يضمن المساءلة والشفافية
 . التركيز على تعزيز قدرة مؤسسات التعليم العالي على تنمية مواردها الذاتية •
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     خريجين  الجامعات وسوق العمل9-7إطار 
ساهمت الجامعات اليمنية خالل العقود الثالثة الماضية إلى        
حد كبير في توفير الكوادر الوطنيـة لمؤسـسات الدولـة          

، واستطاعت كذلك   والقطاع الخاص وإن بدرجات متفاوتة    
إحالل كوادر محلية بدالً من الموظفين والخبرات العربية        
وغيرها التي ظل اليمن يعتمد عليها وخاصة فـي مجـال           

وقد خرجت كليات التربية في الجامعات الحكومية       . التعليم
المختلفة أعداداً كبيرة من هيئة التدريس والتربويين إلـى         

إلنـسانية والـذي    حد إيجاد فائض في مخرجات الكليات ا      
  .ينبغي الحد منه

 ومع ذلك، يتضح ضعف الربط بين التعلـيم ومتطلبـات          
التنمية واحتياجات سوق العمل، والذي يؤكده تنامي ظاهرة 
بطالة المتعلمين بما في ذلك خريجي الجامعات من ناحيـة   
وعدم القدرة على مواجهة الطلب على بعض التخصصات        

واكبة ثـورة المعلوماتيـة    والمهارات واألدوات الالزمة لم   
ويؤدي هذا الوضـع إلـى      . والتكنولوجيا من ناحية أخرى   

اختالالت تقود ببعض خريجي الجامعات في النهاية إلـى         
  . القبول بأعمال ال تتالءم مع تخصصاتهم وبأجور أقل

  تقرير التنمية البشرية الوطني الثالث: المصدر 

صصات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير التعليم العالي وفتح كليات علمية وتخ •
  . جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

إقامة نظام معلومات لربط مؤسسات التعليم  •
العالي من جهة ومع الشبكة الوطنية واإلقليمية 

 .والشبكات الدولية من جهة أخرى
استمرار اعتماد سياسات القبول وفق الطاقة  •

االستيعابية المتاحة، مع إيالء االهتمام بالتوسع 
 وعلوم المستقبل في التخصصات العلمية

وتطبيقاتها وتقوية قدرات الطالب في اللغة 
اإلنجليزية والحاسوب، وتشجيع التحاق اإلناث 

 . وطالب المناطق الريفية
تطوير المناهج وتحسين جودة عمليات التعليم  •

والتعلم بما يحول الجامعات إلى مجتمعات 
لتطوير معارف ومهارات المجتمع وإنتاج 

شرها واستخدامها المعرفة وتوطينها ون
  . لمعالجة مشاكل المجتمع

التوسع األفقي والرأسي في برامج الدراسات  •
  .  العليا مع تأسيس آليات للنهوض بالبحث العلمي وتعزيز وظيفة الجامعات في خدمة المجتمع

  .إعداد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي •
جامعات من ناحية والمؤسسات وضع آلية عملية للتنسيق بين المراكز والهيئات البحثية وال •

 .اإلنتاجية المستفيدة من نواتج البحث العلمي من ناحية أخرى
تطوير الدراسات العليا والبحوث في الجامعات وتشجيع النشر العلمي والترجمة وزيادة  •

 .اإلصدارات العلمية، والتوكيد على حقوق الملكية الفكرية
ات وإجراء البحوث والدراسات الجادة، وتوطين تفعيل البحث العلمي من خالل تقديم االستشار •

 .وتطوير التكنولوجيا
بناء شراكة فاعلة بين الجامعات ومراكز األبحاث ومؤسسات القطاع الخاص في تمويل  •

 . مشروعات البحث العلمي وخاصة األبحاث المرتبطة بالتحديات التنموية والمشكالت الرئيسية
 .يات وتجديد محتوياتها، مع إدخال نظام المكتبة اإللكترونيةتنمية مقتنيات مكتبات الجامعات والكل •
 .توفير التجهيزات والمعامل والمختبرات المناسبة وتعظيم استخدامها في التطبيقات العملية •
 .إدماج المفاهيم السكانية وحقوق اإلنسان في المناهج التعليمية •
تحديد االحتياجات في ضوء تفعيل ضوابط وآليات تعيين أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم و •

 .النقص القائم ومواجهة التوسع، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم
تعزيز قدرات الهيئات التدريسية ومساعديهم من خالل إعداد برامج تنشيطية لهم داخلياً وخارجياً،  •

  . وإدخال نظم المعلومات واالتصال وتدريبهم على استخدامها
ل ضوابط واضحة تعتمد على أهمية التخصص وعدم توفره في وضع آلية ابتعاث للخارج تشم •

الداخل، والربط بين التخصصات المطلوبة واحتياج سوق العمل على المدى المنظور والمستقبلي، 
 .والمراجعة الدورية لذلك لضمان المرونة والتطور المطلوبين

وتوفير منح دراسية تتوافق توسيع فرص التحاق الفقراء بالتعليم الجامعي خاصة الطلبة المتفوقين  •
 .مع احتياجات سوق العمل
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  2010/2011 – 2005/2006 تطور مؤشرات التعليم الجامعي 7-7جدول 

2005/2006 2010/2011 
نوع الكلية البيان

 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
 12,585 3,942 8,643 8,323 2,560 5,763 تطبيقية
 64,573 17,359 47,214 51,986 12,989 38,997 إنسانية

المقبولون
 

 77,158 21,301 55,857 60,309 15,549 44,760 مجموع
 47,288 14,232 33,056 27,599 8,627 18,972 تطبيقية
194,903 143,031140,57354,330 103,82739,204 إنسانية

الملتحقون
 

242,191 170,630173,62968,562 122,79947,831 مجموع
 6,605 1,939 4,666 4,313 1,217 3,096 تطبيقية
ال 30,263 8,652 21,611 20,977 6,058 14,919 إنسانية

خريجون
 

 36,868 10,591 26,277 25,290 7,275 18,015 مجموع
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   قطاع الصحة -5
  

  في 121نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ خالل الفترة الماضية، حيث ارتفع عدد المستشفيات من              
 895 إلى 688، وازداد عدد المراكز الصحية من %47 وبزيادة 2005 في عام  178 إلى   2000عام  

 2730 إلـى    1818كذلك، تزايد عدد الوحدات الصحية من       . خالل الفترة نفسها  % 30مركزاً بزيادة   
ورغـم تلـك    %. 90 بزيـادة    460 إلـى    241ومراكز األمومة والطفولة من     % 45.1وحدة بزيادة   
 إال أن توفر الخدمات الصحية ما يزال        التطورات،

، مع اسـتمرار    %58محدوداً وال تتجاوز التغطية     
 ألـف   100 لكل   366ارتفاع  وفيات األمهات إلى      

والدة حيــة، ووفيــات األطفــال الرضــع ودون 
 وفاة لكل ألف مولود حي      102 و 75الخامسة إلى   

على التوالي، فضالً عن استمرار انتـشار بعـض        
  .األمراض المعدية

  

 قفزة نوعيـة فـي تحـصين        2005ويمثل العام   
األطفال، حيث بلغت نسبة التحصين ضد األمراض      

، ونسبة التحصين ضد مـرض شـلل        %80الستة  
 2003عام  % 25.5كذلك تراجعت اإلصابات بالمالريا من      %. 76، ومرض الحصبة    %96األطفال  

ة مرض السل وباشـر بتنفيـذ       ، واقترب اليمن من بلوغ الهدف الدولي لمكافح       2005عام  % 9.6إلى  
 950كما وزع البرنامج الوطني لإلمداد الدوائي مـا قيمتـه           . اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من االيدز    
 . 2004 مليون ريال عام 700 مقابل 2005مليون ريال من األدوية والعقاقير عام 

  

  التحديــات

لخدمات الـصحية عـن مواكبـة       يواجه القطاع الصحي تحديات وصعوبات عديدة تتمثل في عجز ا         
االحتياجات المتزايدة للنمو السكاني المرتفع في ظل انخفاض استخدام وسائل تنظيم األسرة التي لـم               

، وسوء توزيع المرافق الصحية، وقصور الموارد المالية للقطاع والتي ال تتجـاوز             %23.1تتجاوز  
ي المرافق الصحية، وضعف نظام     من الموازنة العامة، وضعف التجهيزات، وقصور األداء ف       % 5.2

إدارة الموارد البشرية وكذلك التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع، إلى جانب هشاشة البيئة الصحية              
 .وتدني الوعي الصحي بين السكان

 
  الغايات واألهداف والسياسات

لخدمات تتطلع وثيقة إصالح القطاع الصحي وخطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على ا             
الصحية العالجية والوقائية، وتكامل دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم             
الخدمات الصحية بما يعمل على تحسين صحة اإلنسان ورفع توقع الحياة، وبالتالي يساهم في زيـادة                

  .اإلنتاجية والنمو االقتصادي
  

  األهداف 

 .2010من السكان في عام % 67سية إلى توسيع تغطية الخدمات الصحية األسا .1
 سنة، وخفض وفيات األطفال الرضع واألطفال       67.5رفع متوسط العمر المتوقع عند الميالد إلى         .2

 . 2010 حالة وفاه لكل ألف مولود حي على التوالي في عام 87 و65دون الخامسة إلى 
  

    الحصول على الخدمات الصحية 10-7إطار
ألولية حق من حقـوق المـواطن       ار الرعاية الصحية    تعتب

. ودعامة مجتمعية أساسية ومجال مهم للتخفيف من الفقـر        
ويجب أن يعتمد تقديم الخدمات الصحية على احتياجـات         

وتظهـر  . السكان وليس على قدراتهم في تسديد تكاليفهـا       
البيانات أن نسبة الحصول على الخدمات الـصحية يبلـغ          

% 20في الحضر و  % 80كان منهم   من إجمالي الس  % 58
ويحصل هؤالء على الخدمات الـصحية      . فقط في الريف  

من القطـاع   % 60من مرافق القطاع العام و    % 40بنسبة  
أسـر  % 35منهم أسر فقيـرة و    % 27كما يمثل   . الخاص

وسجلت أعلى نـسبة خـدمات صـحية فـي        . غير فقيرة 
 %. 56تحصين األطفال دون الخامسة والتي بلغت 
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  السياسات واإلجراءات

ية قدراته المؤسسية والمالية، ابتداء بإعـادة هيكلـة         إجراء اإلصالحات الهيكلية في القطاع وتنم      •
 .وزارة الصحة العامة والسكان والمؤسسات التابعة لها وتفعيل التنسيق بين القطاعات

إزالة التداخالت في القوانين التي تنظم مهنة الطب والعمل الصحي، وإصدار قـانون الـصيدلة                •
 .والئحة استعادة التكلفة واألدوية المجانية

ير اإلدارة والتخطيط على المستوى المركزي والمحلي، ومأسسة العمـل اإلداري والفنـي             تطو •
 .والمالي، وتطوير نظام رصد وتقييم النظام الصحي

 .تعزيز إدارة الموارد البشرية ووضع نظام فعال للتخطيط والتنظيم واإلشراف •
ية، وربط الوظائف بالمرافق    إخضاع التوظيف لنظام المقابلة واالختبار بالتنسيق مع الخدمة المدن         •

 .الصحية بالتنسيق مع الخدمة المدنية والسلطة المحلية
إعادة توزيع الكادر الوظيفي من خالل معايير موضوعية محددة، ووضع الئحة لنظام نقل الكادر               •

 .الصحي اإلداري والفني
    .ربط سياسات التعليم الصحي باالحتياجات الفعلية واألولويات •
 .لتدريب لرفع القدرات اإلدارية، وتحديث مراكز التدريب المختلفةتطوير برامج ا •
 .إنشاء قاعدة بيانات وتطوير نظام معلومات الموارد البشرية ونظام السجالت مركزياً ومحلياً •
توسيع مشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في رفع المستوى الصحي للمجتمـع              •

 .والرقابة على المنشآت الطبية
إصالح أنظمة اإلدارة المالية وضمان االستدامة المالية لألنظمة الصحية علـى المـدى البعيـد،               •

  .ووضع نظام مالي فعال للحوافز والترقيات
التركيز على الرعاية الصحية األولية والتحصين والصحة المدرسية، والعمل على تحقيق عدالـة              •

 .هاتوصيل الخدمات الصحية إلى المستفيدين وتحسين جودت
تهيئة بيئة مأمونة وداعمة للصحة اإلنجابيـة،        •

وحماية النشء والشباب من كافة األمـراض       
بما فيها فيروس نقـص المناعـة البـشرية         

 . اإليدز/المكتسبة
توسيع تغطية الخدمات الصحية األساسية من       •

  :خالل
o         بناء مرافق صحية جديدة وفـق خارطـة

صحية مع التركيز على إعـادة تأهيـل        
افق المتعثرة خاصـة فـي      وتشغيل المر 

 .المناطق الريفية
o       تطوير نظام اإلحالة واإلشراف وتحـسين

خدمات الطـوارئ الـصحية وخـدمات       
 .مواجهة الكوارث واألوبئة الصحية

o       تفعيل نظام المديرية الصحية وتزويـدها
باإلمكانات الماديـة والبـشرية، ورفـد       
المراكز والوحدات الصحية بـالتجهيزات     

 .الالزمةوالمعدات واألدوية 
o       تحفيز الكادر الصحي للعمل في المناطق

 .الريفية
تكامل دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية ونـشر          •

 .الوعي الصحي وخاصة للفقراء في المناطق الريفية والنائية

  معوقات وصول وحـصول الفقـراء علـى          11-7إطار
  الخدمات الصحية والعالجية 

 وجود معوقات 2005أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعام 
أمام الوصـول والحـصول علـى الخـدمات الـصحية           

وتشمل هذه المعوقات من وجهة نظر الفقـراء        . والعالجية
  : اآلتي

بعد المراكـز والوحـدات     تتمثل في   : معوقات جغرافية  -
 عن التجمعات الـسكانية ووعـورة الطـرق         الصحية

وخاصة في الريف، والذي ينعكس في ارتفاع تكـاليف         
نقل المرضى إلى المراكز الصحية وتفاقم أوضـاعهم        

  .المرضية أثناء نقلهم
 تزيد من صـعوبة الحـصول علـى         :معوقات إدارية  -

الخدمات نتيجة أن بعض هذه المرافق إمـا مغلقـة أو           
 فضالً عن عدم تواجد الكادر      تنقصها األدوية األساسية،  

الصحي بشكل دائم وغياب الرقابة ونظـام اإلشـراف         
 . والمتابعة

 تتمثل في أن رسوم الخدمات الـصحية        :معوقات مالية  -
بدء من الكشف الطبي وإجراء الفحوص الطبية وقيمـة         

 .األدوية تفوق قدرة الفقراء وتثقل كاهلهم
  

 .2005دراسة أصوات الفقراء 
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لعامـة والخـدمات    إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ برامج الـصحة ا            •
 . الوقائية وحمالت التثقيف الصحي

التعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية العامة بحـسب الحاجـة والوضـع                •
 .الصحي للمنطقة

إشراف الجهات المعنية على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخـاص ووضـع ضـوابط                •
 .لتحسينها

دوية األساسية وبطريقة آمنة وبأسعار في متناول محدودي        تحسين وسائل الحصول والوصول لأل     •
  .الدخل

قائمة األدوية المجانية   اء من الحصول على الدواء مجاناً من خالل         الفقرتمكن  نظم  وضع آليات و   •
 .قائمة األدوية المجانية للفقراء وللجميع

ئل تنظيم األسرة   توفير خدمات تنظيم األسرة في المرافق الصحية وتبني التوزيع المجتمعي لوسا           •
 .وإشراك منظمات المجتمع المدني في توفيرها وتوزيعها

 . رفع مستوى وعي المجتمع في مجال األمومة اآلمنة وتحسين الوضع الغذائي لألمهات •
خفض تكاليف الدواء من خالل الـشراء الموحـد للـدواء            دفع النظم الصحية الوطنية في اتجاه      •

 .وبكميات كبيرة
الرشيد  و منآلاالستخدام ا ، والتأكيد على    ائية على طول سلسلة اإلمداد والتموين     تقوية الرقابة الدو   •

 .تقوية الرقابة على صرف الدواءو ،للدواء من خالل رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية
تنفيذ البرامج الصحية الهادفة إلى رفع مستوى الصحة العامة في المجتمع ومكافحـة األمـراض       •

  . المحددة في الجدول أدنى هذالتحقيق األهداف الكمية
  
  

   أهداف القطاع الصحي8-7جدول 
 البرنامج األهداف

  .2010 حالة وفاة في عام 238تخفيض وفيات األمهات إلى ما ال يقل عن  -
 %.45زيادة الوالدات تحت إشراف طبي إلى  -
 %.35رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة إلى  -
 %.25النفاس إلى زيادة تغطية رعاية األم في فترة  -

 الصحة اإلنجابية
 

  ).اإليدز(محاصرة مرض المناعة المكتسب  -
 %.30خفض معدل اإلصابة باألمراض المنقولة جنسياً إلى  -

مكافحة األمراض 
 المنقولة جنسياً

  .خفض معدل اإلصابة بالبلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة -
 .لى مناطق جديدةوقف انتقال مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية إ -

  مكافحة البلهارسيا

  .تعزيز البنية التحتية للمحاجر الصحية في المنافذ الدولية -
تعزيز أنشطة المحاجر الصحية لوقاية مواطني البالد من األمراض المعدية أو مسبباتها عبـر               -

 .حركة المالحة الدولية بأدنى مستوى من التدخل

  المحاجر الصحية
 

  %.50العيون بنسبة تقليل اإلصابة بأمراض  -
 .تعزيز القدرة العالجية ألمراض العيون -

ــراض  مكافحــة أم
  العيون

  .ً%70خفض عدد الوفيات بداء الكلب بنسبة  -
 .سنوياً في المحافظات ذات اإلصابة العالية% 15خفض التعرض لإلصابة بداء الكلب بمعدل  -

 مكافحة داء الكلب
 

  %.75خفض حاالت المالريا السنوية بنسبة  -
من النساء في سن اإلنجاب واألطفال دون الخامسة من العمر في مناطق استيطان             % 60ية  حما -

 .المالريا بواسطة الناموسيات المشبعة

 مكافحة المالريا
 

  .خفض معدالت سوء التغذية بين أفراد المجتمع -
 .رفع نسبة استخدام ملح اليود -

التغذية والـسالمة   
  الغذائية

لتهابات التنفسية الحادة والمالريا والحـصبة وسـوء التغذيـة           خفض اإلصابة باإلسهاالت واال    -
  .سنوياً% 10بـ

 .سنوياً% 2خفض وفيات الرضع بنسبة  -

 صحة الطفل
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 البرنامج األهداف
  .تحسين خدمات اإلسعاف والطوارئ -
 .تقديم خدمات آمنة لنقل الدم -
 .تحسين أداء القطاع الخاص في الخدمات العالجية والرعاية الصحية األولية -

 الطب العالجي
 

  .2010بحلول عام % 95زيادة تغطية التحصين بشلل األطفال إلى ما ال يقل عن  -
 .2010بحلول % 95خفض اإلصابة بالحصبة بحوالي  -
 .2010خفض اإلصابة بالكزاز إلى أقل من حالة واحدة لكل ألف والدة حية بحلول عام  -

 التحصين
 

إكسابهم أنمـاط سـلوكية   نشر الوعي الصحي بين الطالب عن طريق برامج التثقيف الصحي و     -
  .سليمة

 .تعزيز القدرات الفنية واإلدارية على المستويين المركزي والطرفي -

 الصحة المدرسية
 

  %.85رفع معدل الشفاء لحاالت السل الرئوي المعدي إلى  -
المرافـق  (بإستراتيجية المعالجة تحت اإلشراف اليومي المباشر       % 100بلوغ التغطية السكانية     -

 ).الصحية
 .من الحدوث السنوي المتوقع% 75الحديد إلى + االت اكتشاف السل الرئوي رفع ح -

 مكافحة السل
 

توفير المعلومات الوبائية عن األمراض المعدية بما يساعد علـى وضـع خطـط التـدخالت                 -
  .المناسبة

 .إنشاء نظام ترصد متكامل -
 .تقوية المهارات الوبائية والفنية لدى العاملين في المستوى المركزي -

 لترصد الوبائيا
 

  .تعزيز الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية األولية -
 .سنوياً% 6خفض معدل اإلصابة باألمراض النفسية بنسبة  -

  الصحة النفسية

  .التأكيد على أهمية السياسة الدوائية وتطويرها وااللتزام بتنفيذها  -
 .ضمان مالئمة التشريعات ومواكبتها للمتغيرات وتطبيقها -

  ياسة الدوائيةالس

  .توفير القوانين واللوائح المنظمة للتأمين الصحي -
 .تدريب الكوادر التأمينية -
 .تأهيل المرافق الصحية في المحافظات المختارة لتطبيق نظام التأمين -

 التأمين الصحي
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   قطاع المغتربين-6
 

وقـد اشـتهر    .  قطاعاتـه  يعتبر المغتربون اليمنيون رافداً رئيسياً لالقتصاد الوطني في دعم وتنميـة          
المهاجرون اليمنيون عبر التاريخ بهجرتهم إلى مختلف أنحاء العالم، وبخاصة إلى جنوب آسيا وشرق              

  . أفريقيا
  

ومع الطفرة االقتصادية التي شهدتها الدول المجاورة في مطلع السبعينيات مـن القـرن المنـصرم،                
يون مهاجر، منهم أكثر من مليون مهـاجر         مل 1.7نشطت حركة الهجرة اليمنية إليها وبما يفيض عن         

وقد برز منهم عشرات اآلالف من التجـار والـصناعيين وأصـحاب            . إلى المملكة العربية السعودية   
  . البنوك ورجال المال واألعمال وكبار المستثمرين

  

 ويمثل المغتربون إحدى الثروات الوطنية الكامنة وغير المستغلة على اإلطالق نسبة للـزخم والثقـل              
االقتصادي والمالي والسياسي الذي يتمتعون به في بلدان االغتراب وبخاصة فـي الـدول المحيطـة                

كما يمكن للمغتربين التأثير إيجاباً والتوسط لدى متخذي القرار فيها بتسريع عملية تأهيل             . والمجاورة
 على المغتربين   وإدماج اليمن في اقتصاديات أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك يعول           

اليمنيين وذوي األصول اليمنية اإلسهام في تسريع عجلة التنمية بوجه عام وفي المناطق التي انحدروا               
  .منها بوجه خاص فيما لو توفر لهم مناخ تنموي واستثماري جاذب ومالئم

  

ام للـسكان   وعلى الرغم من عودة نحو مليون مهاجر عقب حرب الخليج الثانية، أظهرت نتائج التعداد الع              
 1.2 مليون مهاجر، منهم أكثر مـن        1.8 بأن عدد المغتربين في الخارج يبلغ نحو         2004والمساكن لعام   

ويبلـغ عـدد    . من إجمالي المهـاجرين   % 69مليون مهاجر في المملكة العربية السعودية، أي ما نسبته          
كما تراوحت قـيم    . مدرسة 39 جمعية و  51جمعيات الجاليات اليمنية وعدد المدارس في بلدان االغتراب         

  .  مليار دوالر سنويا1.3ً بين واحد مليار دوالر و2005-1995تحويالت المغتربين خالل الفترة 
  

  التحديات
وقد . يعاني المغتربون من ندرة الجمعيات والمدارس التي تحفظ ثقافتهم وتراثهم وتربطهم بوطنهم األم           

لتواصل معهم وتقديم الخدمات الالزمة، باإلضـافة       أدى تباعد واختالف بلدان االغتراب إلى صعوبة ا       
  . إلى ضعف الترويج السياحي واالستثماري بين الجاليات اليمنية وعدم وجود قاعدة معلوماتية عنهم

  

  الغايات واألهداف والسياسات
تعمل الحكومة على تعزيز دور المغتربين من خالل تحسين البيئة االسـتثمارية وتقـديم التـسهيالت              

 وعلى إبقاء المغترب مرتبطاً بوطنه لينعم بخيراته وخدماته، وفي الوقت نفسه تشجيعه على              ،ةالالزم
المساهمة في مسيرة اإلنماء الوطنية، ومنحه كافة التسهيالت لزيادة استثماراته وتحويالتـه، وكـذلك              

 .الترويج السياحي وتشجيع عودة األدمغة لليمن
  

 األهداف
  . وم بها المهاجرون اليمنيونمضاعفة قيم التحويالت التي يق .1
  . مضاعفة قيم االستثمارات في الوطن األم .2
  

  السياسات واإلجراءات
مراجعة دور وزارة الخارجية والمغتربين في رعاية شئون المغتربين، والعمـل علـى تنـشيط                •

 .دورهم لخدمة الوطن
 .تطوير الخدمات واألنشطة الثقافية والتعليمية والمهنية الموجهة للمغتربين •
تشجيع المغتربين على االستثمار في الوطن وتقديم األدلة االستثمارية واالستشارات والمعلومات            •

 . ذات العالقة بهم، ومساهمتهم في الترويج لليمن في بلدان االغتراب
توثيق العالقات مع البلدان والمنظمات والهيئات الدولية وتوظيفها في خدمة قـضايا المغتـربين،     •

  . التعاون والتنسيق مع منظمة الهجرة الدوليةوتحقيق المزيد من
 . تنشيط حوار الهجرة مع الدول والمنظمات المعنية وتطبيق الندوة اإلقليمية لحوار الهجرة •
 . تنفيذ البرامج التنفيذية بشأن المغتربين الموقعة مع البلدان الشقيقة •
ـ            • راب وكـذلك فـي     تخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والمعاهد الحكومية فـي دول االغت

 . الجامعات اليمنية ألبناء المغتربين، وتزويد مدارس المغتربين بالمناهج والكتب اليمنية
 .إنشاء قاعدة معلومات للمغتربين •
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  الفصل الثامن
  

  قطاعات اخلدمات احلكومية 
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  مقدمة
تظهر قوة االقتصاد الوطني في إنتاج قطاعاته االقتصادية السلعية والخدمية ودرجة التـرابط بينهـا،               

وتمثل قطاعات اإلنتاج السلعي في     . قتصادي ونمو مستديم  االيق استقرار   والذي ينعكس بدوره في تحق    
ورغم ذلك، فإنـه ال يمكـن تحقيـق         . الدول النامية أساس النشاط االقتصادي ومصدر نموه وتطوره       

 وقد اتسعت في الفترة األخيرة      .التنمية والنمو المستهدفين بمعزل عن اتجاه وحركة القطاعات الخدمية        
األوقـاف  و ،تقديم الخدمات كالثقافـة واإلعـالم     عديد من األجهزة الحكومية المعنية ب     مهام ووظائف ال  

التنميـة االقتـصادية    خطـة   وتـأتي   . والتوثيق واألرشـفة   ، ونظم اإلحصاء والمعلومات   ،واإلرشاد
 ،وأهميتهـا هـذه القطاعـات     مكانة  مستوعبة ل  2010-2006للتخفيف من الفقر    لثة  الثاواالجتماعية  

  .كهدٍف شامل للمجتمعها مترجمة ذلك في السعي لتحقيق النهوض واالرتقاء ب
  

   قطاع الشباب والرياضة-1
  

 فـي   هاوفعالياتتها  عزيز القدرات المؤسسية للحركة الشبابية والرياضية وتطوير مختلف أنشط        يعتبر ت 
الـشعبية كـالهجن    مسابقات  ية والعسكرية وإحياء ال   المدارس والجامعات واالتحادات الرياضية المدن    

 من أهم التوجهات التنموية التي تعكس االهتمام الذي يحظى به قطـاع الـشباب             والفروسية والرماية   
  . والرياضة

  

كمـا  . 2005-2000 نادي رياضي خالل الفترة      299 إلى   280من  عدد األندية الرياضية    وقد ازداد   
 إتحاد رياضي، في حين استقر عدد مراكز التـدريب          28 إلى   26ة من   ازداد عدد االتحادات الرياضي   

، والمراكـز الثقافيـة     2005 مركز في عام     25وبلغ عدد المراكز الشبابية     .  مركز 72الرياضية عند   
تشجيع القطاع  ، كما عملت على     المنشآت الرياضية عدد من    واستكملت الحكومة إقامة     .مركزين أثنين 
  .ةيشطة الرياضنتبني بعض األالخاص في 

  

 التحديـات
، إال أن    التي تحققت لقطاع الخدمات الشبابية والرياضية في السنوات القليلة الماضية          رغم اإلنجازات 

النشء والشباب، أهمها عدم تفعيل الرياضـة       أوجه نشاط   العديد من الصعوبات ال تزال تعيق تطوير        
المنتخبات الرياضية، وشحة اإلمكانيات الفنية     المدرسية، وضعف الدورات التدريبية والتأهيلية وإعداد       

  .لالتحادات واألندية الرياضيةوالمالية والمادية 
  

  الغايات واألهداف والسياسات
من خـالل تـوفير الرعايـة الـصحية         بأوضاعهم  تتطلع إستراتيجية النشء والشباب إلى النهوض       

لتربوية والشبابية التـي تهيـئ بيئـة        والتعليمية للنشء والشباب، وتنمية قدراتهم وإيجاد المؤسسات ا       
اإلبداع وتنمية الشخصية المتوازنة واإليجابية، وتعزيز دور الشباب في خلق فرص عمـل وتحقيـق               

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية
  

  األهداف
ومراكز  مركز وبيت،    35الشباب إلى   وبيوت   ومراكز    مراكز، 4عدد المراكز الثقافية إلى     زيادة   .1

 .2010 على التوالي بحلول عام  مركز125اضية إلى  التدريب الري
 .نادياً 319والنوادي الرياضية إلى  إتحاد، 30زيادة عدد االتحادات الرياضية إلى  .2
  

  السياسات واإلجراءات 
إصدار التشريعات المناسبة لتنظيم الحركة الشبابية والرياضية والكشفية، وتطوير البنية المؤسسية            •

 .والمالية
باب في التنمية وتأمين اإلندماج االجتماعي لهم وتطوير برامج رعايـة الـشباب فـي               إدماج الش  •

 .المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية
تأمين الرعاية المعيشية للرياضيين التي تتيح لهم فرصة التـدريب والمـشاركة فـي الفعاليـات               •

 .الرياضية

Deleted :ال

Deleted : الخمسية
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تلف المـشاركات الرياضـية علـى       تحسين مستوى الرياضة على المستوى الوطني وتنظيم مخ        •
 .الصعيد اإلقليمي والمحلي، وإشراك القطاع الخاص في دعم هذه المشاركات

 .تنمية القدرات والمهارات الرياضية للفرق والمنتخبات الوطنية على أسس علمية •
 .إدخال مادة التربية البدنية في المدارس والجامعات كقاعدة للتنمية الرياضية •
 .تدريبية والتأهيلية للكوادر العاملة في مختلف األنشطة الرياضيةتنظيم البرامج ال •
إعادة تأهيل البنية األساسية للمنشآت الرياضية واستكمال الصاالت المغلقة واالستادات الرياضية،            •

 .واستغاللها في تنمية الموارد المالية
 .بيوت للشاباتدعم وتشجيع مشاركة الفتيات في األندية الرياضية وبناء مراكز رياضية و •
تعزيز التوعية بقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة والمفاهيم السكانية فـي أنـشطة األنديـة                •

 .واالتحادات الرياضية وبيوت ومراكز الشباب
 .تحفيز القطاع الخاص إلنشاء مراكز الشباب وإدارتها •
 .تشجيع إقامة مهرجانات الهجن والفروسية •
 . والشباب في تنمية الشباب ثقافياً واجتماعياً ورياضياًتفعيل دور صندوق رعاية النشء •
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   قطاع التنمية الثقافية وحماية التراث-2
  

تعتبر التنمية الثقافية في اليمن أساس التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وجزء ال يتجزأ مـن           
خـالل الـسنوات    وحماية التراث   التنمية  الثقافية    وقد شهدت   . خطط وبرامج التنمية الوطنية الشاملة    

 العديد من الفعاليات الثقافية الدولية والمحلية من أهمها فعاليات          2005-2000الماضية وخاصة الفترة    
في عدد من   " مملكة سبأ "، وإقامة المعرض اليمني الدولي لآلثار       2004صنعاء عاصمة الثقافة العربية     

 األوروبـي،   –وأقيمت ملتقيات الـشعر اليمنـي     . ليادول أوروبا هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطا      
، واستقبال الفرق الفنية الغربية والشرقية، فضالً عن تشجيع         2004ومؤتمر حول الحضارات في عام      

ودعم المهرجانات الشعبية المحلية في عدد من المحافظات كمهرجان حوف السياحي ومهرجان البلدة             
  . ئون والصهاريج في عدنفي حضرموت ومهرجانات وادي حضرموت في سي

  

 11وفي مجال اآلثار والمتاحف، تم اقتناء العديد من القطع األثرية والمخطوطات، وترميم وصـيانة               
من القالع والحصون والقصور والمعابد والمعالم األثرية والتاريخية، باإلضافة إلى مواصـلة تنفيـذ              

وضـع برنـامج     مواقع أثرية و   4ثار في   المسح األثري الشامل لعدد من المحافظات والتنقيب عن اآل        
  . المختلفةمتكامل لتطوير المتاحف في المحافظات 

  

كما تم حصر وتوثيق وترميم وصيانة المخطوطات في بعض المكتبات الخاصة والجوامع في العديـد      
من المحافظات، واستكمال العمل في تحديث البنية التحتية والخدمات األساسية للمدن التاريخية مـن              

ل رصف الحارات وترميم البيوت األثرية، وإنجاز مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية             خال
  .الذي أحيل الستكمال إجراءات إصداره

  

  التحديـــات
ال يزال العديد من المعوقات تحد من إحراز انجازات معتبرة في مجال التنمية الثقافية، يـأتي علـى                  

كل المؤسسية والتشريعية للقطاع وضعف البنية التحتية، فضالً عن        رأسها عدم استكمال واستقرار الهيا    
الهوية الثقافيـة   تأثيرات العولمة على الصعيد الثقافي وما تفرضه من تحديات تتعلق  بالمحافظة على              

   .اإلسالميةووتجسيد األصالة العربية 
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
ي تحقيق التنمية الثقافية بكافة أشكالها وتيسير سبل الثقافـة          تتمثل رؤية قطاع الثقافة وحماية التراث ف      
 العربيـة   شـاملة تجـسد األصـالة     حضارية  ثقافية و نهضة  العامة للجميع، مع تنويعها وصوالً إلى       

 . الشاملةنفتح على العالم وتساهم في تحقيق التنمية تواإلسالمية و
  

 األهداف 
 .  سنوياً%5تحقيق نمو في الفعاليات الثقافية بمتوسط  .1
 .  كتاب في مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية واالقتصادية400طباعة  .2
 مخطوطة للعلماء اليمنيين البارزين فـي المجـاالت الثقافيـة والدراسـات             100تحقيق وطباعة    .3

 . اإلسالمية والسياسية
 

  السياسات واإلجراءات 
اإلصـالحات المؤسـسية    وإجـراء   مـة   إعادة هيكلة البناء المؤسسي لوزارة الثقافة وهيئاتها العا        •

 .الثقافي المؤسسي في إدارة القطاعتحقيق االستقرار والتنظيمية ل
تعزيز وتطوير السياسات واألطر التنظيمية لحماية التراث واإلبداع الثقافي والمحافظة عليهما بما             •

 . يلبي المتطلبات الوطنية ويتالءم مع االتجاهات العالمية
الزمة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون المـدن التاريخيـة   استكمال التشريعات ال  •

إنـشاء المنتـديات     و الفنيفي مجاالت اإلنتاج    اللوائح المنظمة لألنشطة الثقافية     وإعداد   ,واآلثار
 .الفنيةمزاولة مهن المصنفات الكتاب، وإقامة معارض  والثقافية



  159

المساهمة في الجهـود   و الثقافي  للنشاط لفنية والمالية واتعزيز القدرات وتوفير اإلمكانيات البشرية       •
 . الرامية إلى محو األمية

إنشاء البنية التحتية الثقافية المتمثلة في      توسيع األساس المادي إلنتاج الثقافة وانتشارها من خالل          •
المـأثور الـشعبي    والمراكز الثقافية والمكتبات العامة وبيوت الثقافة والفنون ومتاحف التـراث           

، وتفعيل دور المراكز الثقافية ومعهد الموسيقى وفرق التمثيل المـسرحي والمعـارض             والشفهي
 .التشكيلية

المعلومات في العمل الثقافي، وخاصـة فـي        وتكنولوجيا  ة الحديثة   التقنيإدخال األساليب العلمية و    •
  . المراكز الثقافية والمكتبات العامة

 .هاتطويرب والعمل على صقلها واالهتمام باإلبداع الثقافي وتشجيع المواه •
تشجيع التعبير بمختلف الوسائل والعمل على رعاية األدباء والكتاب، واالهتمام بالفلكلور اليمنـي              •

 .  والفن التشكيلي وتنميتها، وإنشاء جائزة اإلبداع والتميز في المجاالت الثقافية المختلفة
 الوطني المعبر عن قـضايا      شجيع المسرح ، وت في المحافظات و الوطنيةالفرق الفنية   شكيل  إعادة ت  •

 .المجتمع
إنـشاء المعهـد العـالي للفنـون        وقـرار    والسينماإصدار قرار إنشاء المؤسسة العامة للمسرح        •

  .المسرحية
 .  المتنقلة لتغطية األنشطة الثقافية المختلفةإحياء القوافل الثقافية •
فـي  ء القـيم االجتماعيـة والوطنيـة        تسخير اإلمكانيات إلحيا   و االهتمام بثقافة النشء والشباب    •

 .أوساطهم
العناية بالتراث الحضاري والحفاظ على المدن التاريخية والمعالم األثرية واالهتمـام بـالحرف              •

 .التقليدية، واستكمال صيانة المباني التاريخية وترميمها
 . إنشاء المتاحف اإلقليمية بعواصم المحافظات واستمرار أعمال المسوح األثرية •
اء التراث اليمني من خالل تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمـة، وتـشجيع              إحي •

 .  واألدبية المتخصصة في الحضارة اليمنيةةالدراسات التاريخية واالجتماعي
 .  تنمية الصناعات الثقافية لمواجهة العولمة وثقافات الفضائيات المفتوحة •
ع األقطار العربية واإلسالمية و المجتمع الدولي فـي         تعزيز مشاركة المجتمع المدني والشراكة م      •

 .مجاالت العمل الثقافي
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   قطاع اإلعالم-3
  

يلعب اإلعالم بوسائله المسموعة والمرئية والمقروءة دوراً فاعالً في تنمية وتشكيل الوعي االجتماعي             
جة المتزايدة لمواكبـة    وتزداد أهمية هذا الدور مع  الحا      . والثقافي واالقتصادي والسياسي للرأي العام    

وتبرز مهمة  . المتغيرات محلياً وإقليمياً ودولياً وتطور التقنيات وسقوط الحدود الجغرافية أمام اإلعالم          
اإلعالم في ترسيخ القيم والمبادئ الوطنية وتعزيز الهوية العربية واإلسـالمية األصـيلة، والتوعيـة               

 ةكما يـضطلع اإلعـالم بمـسؤولي      . الحرياتبأسس وممارسات الديمقراطية ونشر الوعي بالحقوق و      
إشاعة التسامح السياسي بين األحزاب والتنظيمات السياسية والتعاطي مع الهمـوم الوطنيـة بـروح               

  .إيجابية وبما يتالءم مع القيم اإلنسانية لديننا اإلسالمي الحنيف
  

ات الماضـية، حيـث      التطورات اإليجابية التي شهدها قطاع اإلعالم خالل السنو        وتظهر المؤشرات 
غطـت القنـاة الفـضائية    
اليمنية كامل مساحة اليمن،    

ــل  ــث % 70مقابـ للبـ
التلفزيوني األرضي فـي    

للقنـاة  % 76 و 2005عام  
وفـي  . التلفزيونية الثانية 

ــة  حــين ســجلت التغطي
اإلذاعية للبرنـامج العـام     

، بـدء   %5توسعاً قـدره    
البث اإلذاعي على شـبكة     
ــت   ــت، وارتفع االنترن

اليــومي ســاعات البــث 
ــوالي  ــى %20.8بح ، إل

جانب زيادة ساعات البث من اإلذاعات المحلية لكل من تعز والحديـدة والمكـال بنـسب متفاوتـة،                  
باإلضافة إلى إنـشاء إذاعـة شـبابية        

  .متخصصة في إطار البرنامج العام
 

وفي مجال اإلعالم المقـروء، ارتفـع       
إصدار الصحف والمجـالت الرسـمية      

نة، مقابـل   في الس % 5.9بمتوسط نمو   
توسع اإلصدارات الحزبيـة واألهليـة      

 ألف نسخة في عـام      675والنقابية إلى   
ـ  2005  ي ألف إصدار ف   522 مقارنة ب
 وكالة سـبأ    تكذلك، عزز . 2000عام  

لألنباء أنشطتها ومطبوعاتها اإلخباريـة     
ــت  ــي بلغ ــدار دوري 850والت  إص

كمـا نفـذ    . 2005وشهري خالل عام    
 متدرباً خالل الثالث الـسنوات      274 دورة تأهيل وتدريب لعدد      22المي  معهد التدريب والتأهيل اإلع   

  .األولى من الخطة، باإلضافة إلى تشغيل معهد التدريب بعدن
  

تطور التغطية التلفزيونية واالذاعية   (% من مساحة الجمهورية  2000-2005م
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  التحديـــات
رغم إعداد التصورات بشأن إعادة هيكلة قطاع اإلعالم، فإن القطاع يعاني من ضـعف المؤسـسات                

ي مختلف أنشطتها، وعدم وجود مؤسسة إنتـاج سـمعي          اإلعالمية وتضخمها وافتقارها إلى المهنية ف     
بصري، وانحصار االستثمار الخاص في الخدمات اإلعالنية مقابل تركز االستثمار الحكـومي فـي              
توسيع البنى والمرافق األساسية والتجهيزات، دون االهتمام بتطوير إنتاج المواد اإلعالمية التي تلبي             

كما يظهر ضعف عملية التخطيط والبرمجة . التنمية والتطويراحتياجات الجمهور وتستجيب لمتطلبات  
وعدم الربط بين أهداف وقضايا التنمية الشاملة  وخطط اإلعالم نتيجة عدم تمكن السياسة اإلعالميـة                

وتشكو وسـائل النـشر     . من خدمة أغراض التنمية أو توفير احتياجاتها ومتطلباتها من االستثمارات         
ر في المخزون االستراتيجي من الورق الـصحفي، فـي حـين تفتقـر              والطباعة من العجز المستم   

المؤسسات اإلعالمية إلى شبكة معلوماتية متكاملة وتعاني من تقادم البنية الفنية والهندسـية وضـعف    
اإلعالم تكنولوجيا  القدرة التشغيلية، فضالً عن التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجال            

  .واالتصال
  

  ت واألهداف والسياساتالغايا
 تطوير الممارسة اإلعالمية داخليـاً    واألساليب العلمية الحديثة    إلى تبني   السياسة العامة لإلعالم    تتطلع  

، وتجـسيد الهويـة     المجتمع السيما شريحة الشباب   إلى   ةيجابيإرسالة إعالمية   قديم  تبهدف   وخارجياً
 وحماية مقومات المجتمـع الدينيـة والثقافيـة         ،ةوترسيخ الوحدة الوطني  اليمنية والعربية واإلسالمية،    

لقضايا واألحداث الوطنية والقوميـة     ورفع الوعي با   ، والمساهمة في بناء شخصية المواطن     ،والوطنية
النفتاح الواعي على العالم الخارجي وبما يتوافق مع قيم    وا العصروتأهيله للتعامل مع روح     ،  والعالمية

ترسـيخ حريـة التعبيـر      كما تسعى السياسة اإلعالمية إلى      . المجتمعوثقافة   الدين اإلسالمي الحنيف  
 .القانونيةوحمايتها بالتشريعات المسئول 

 
 األهداف

سـنوياً، وتحقيـق تغطيـة كاملـة للقنـاة      % 5توسيع تغطية البث التلفزيوني األرضي بمتوسط        .1
  .2010التلفزيونية الثانية بنهاية عام 

وزيادة ساعات البث  اإلذاعي اليومي       سنوياً،% 5بمتوسط  لعام  زيادة التغطية اإلذاعية للبرنامج ا     .2
  . اإلذاعات المحلية بنسب متفاوتةمنسنوياً % 10بمتوسط 

 .  سنوياً% 6زيادة الكميات الصادرة من الصحف والمجالت الرسمية بمتوسط  .3
  .الخطةبنهاية فترة % 10إلىتكثيف البرامج التي تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية لتصل  .4
   
 لسياسات واإلجراءات ا
 الالزمة، وإعـادة  اإلجراءات القانونية واإلدارية    من خالل   تعزيز استقاللية المؤسسات اإلعالمية      •

  .بما في ذلك منظومة العمل الصحفيية  المؤسسهاكلاالنظر في هي
المـسئولة   الحرية الصحفية    أجواء لتوفير قانون الصحافة والمطبوعات بتعديالته الجديدة       إصدار  •

 .وحمايتها
  .في إطار الدستور والقوانينكفالة حرية الرأي واإلبداع والتعبير والنشر  •
من خـالل    وتطوير القاعدة التقنية لوسائل اإلعالم       هاتحسين خدمات وتحديث المؤسسات اإلعالمية     •

  .تقنيات المعلومات واالتصال الحديثةتبني 
لبث الفضائي الوطني   وسيع ا ت، و  المستوى الدولي  تحقيق الحضور واالنتشار لإلعالم اليمني على      •

  .اإلذاعي والتلفزيوني
عتمد علـى الفكـرة     ت تمكنه من إنتاج مواد وبرامج محلية        ةإنشاء قطاع لإلنتاج اإلعالمي بموازن     •

، قف على قدم المساواة مع اإلنتاج المستورد      تستطيع أن   تالمبتكرة والفهم العميق ألذواق المتلقين و     
 .مع وسائل اإلعالم العربيةهذا المجال ن في التعاووكذلك 

تطـوير  ، وكـذلك    رفع مضمون البرامج التي تبثها وسائل اإلعالم وال سيما الموجهة لألطفـال            •
 .البرامج الموجهة إلى الخارج وخاصة برامج القناة الفضائية اليمنية
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 ورفع الـوعي    ،شاملةتكوين رأي عام مؤازر للقضايا الوطنية العامة ولجهود ومبادرات التنمية ال           •
 الديمقراطيـة الممارسـات   بالمسائل السكانية والبيئية وجهود اإلصالح ومحاربة الفساد وتعميق         

 . والتفاعل واإلسهام في البناء والتنميةالمسئولة
الحـضاري  استخدام اإلعالم لنشر تراث الـيمن الثقـافي و        و ،ة أهمية خاصة  يالثقاف التنمية   ايالء •

 .والتشجيع على اإلبداع
 .مجاالتالفي مختلف اإلعالمي محترفين للعمل دريب تطوير قدرات اإلعالميين وت •
التنسيق وتنمية موارده، وتعزيز    تعزيز دور معهد التدريب والتأهيل اإلعالمي واالرتقاء بمناهجه          •

 . بينه وبين كلية اإلعالم بجامعة صنعاء وقسم اإلعالم بجامعة عدن
مركـز بوحـدة    الدعـم    و  في المجال المعلوماتي والبحثي    توسيع نشاط مركز التوثيق اإلعالمي     •

 بمحفوظـات اإلذاعـة      وإعداد خطة لحماية المحفوظات الـسمعية والبـصرية بـدءًٍ          ،ميكروفيلم
 بالمؤسسات اإلعالمية ومراكز المعلومـات      ة المركز  صل وعدن، وتعزيز والتلفزيون في صنعاء    

 الوطنية وبنوك المعلومات العربية واألجنبية 
 وتطـوير   ،اعتماد أحدث التقنيات المتوفرة وعلى مدار الساعة      و لألنباء   أ خدمات وكالة سب   تحسين •

 وانتهاج األسلوب الفوري فـي      ،كافة إصداراتها ونشراتها اإلخبارية من حيث الشكل والمضمون       
 .المصداقية في تناول الوقائع والقضايا، مع تأكيد تغطية األحداث

ت اإلعالمية الرسمية وتشغيلها على أسس اقتصادية وتجارية        تنشيط الجانب االستثماري للمؤسسا    •
 .الذاتيةواردها لتنمية م

تعزيـز التكامـل بـين      و ،ةيلـصحف ات ا مؤسسالاالرتقاء بمضامين وأشكال الخدمة التي تقدمها        •
إيجاد خطوط جديدة في شبكة توزيع ، والمؤسسات اإلعالمية في طباعة وتوزيع الصحف الرسمية      

 .يث تغطي كامل الوطنالصحف الرسمية بح
 مشروعات استثمارية في مجال اإلعالم المرئـي والمـسموع          على إقامة تشجيع القطاع الخاص     •

  .لتنظيم هذا االستثماروآليات ووضع تشريعات 
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   قطاع األوقاف واإلرشاد-4
  

رتهـا  تتمتع وزارة األوقاف باستقالل مالي وإداري نظراً لطبيعة العقارات الوقفيـة التـي تقـوم بإدا               
وقد شهدت األنشطة الوقفية    . واإلشراف عليها بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وشروط الواقفين         

واإلرشادية تطوراً خالل الفترة الماضية يتسم بالتوسع والتنوع، حيث ركزت على بنـاء المجمعـات               
ـ             شاريع الخيريـة   السكنية والتجارية واألسواق في مختلف المناطق، وتقديم األراضـي المناسـبة للم

وقد ساعدت هذه األنشطة على تنمية اإليرادات الذاتية        . واالستثمارية عن طريق التأجير طويل األجل     
وتعمل وزارة األوقاف واإلرشاد على استغالل األراضي       . لألوقاف وتعزيز قدرتها على تأدية رسالتها     

وفي . ائد مالي يعزز مواردها   الزراعية عن طريق تأجيرها لذات األغراض وإحيائها وأيضاً تحقيق ع         
الخدمة االجتماعية، تقدم الوزارة خدمات تربوية وتعليمية من خالل مدارس تحفيظ القرآن الكريم، إلى              

. جانب تقديم الخدمات للحججاج والمغتربين وإشرافها على المساجد وتنظيم الدورات التأهيلية للوعاظ           
ينية وتعقد الندوات والمحاضرات التي تقوي الجوانـب        كما تقيم الوزارة المواسم وتحيي المناسبات الد      

  . الروحية وتنمي األخالق وتشد المسلم إلى عقيدته
  

من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية أبرزهـا       وقد شهد قطاع األوقاف واإلرشاد مجموعة       
ية المختـصة   إعداد مشروع قانون حماية األوقاف ووضع خطة تنفيذية بالتنسيق مع الجهات الرسـم            

لحماية ممتلكاته، باإلضافة إلى إعادة النظر في وسائل تحصيل أموال األوقاف بما يؤدي إلـى رفـع                 
وقامت الوزارة بإعادة تأهيل المعاهد التوجيهية ورفدها بالكوادر المؤهلـة، وطبـع            . كفاءة التحصيل 

إرسال القوافـل اإلرشـادية     التوسع في   تم  و. الكتب الفقهية وتوزيعها على المدارس الدينية والمساجد      
بهدف تكثيف نشاطها في المناطق النائية التي ال يتوفر فيها مرشدون دائمون، باإلضافة إلـى عقـد                 

تطورات كميـة ونوعيـة خـالل الفتـرة         تحققت  كذلك،  . 2004المؤتمر اإلرشادي األول في يونيو      
 مدرسة، وزيـادة    300ىل إ 80 من  تمثلت في ارتفاع عدد مدارس تحفيظ القرآن الكريم        2000-2005

 350 اجتماعاً لعدد    50 دورة و  26 وتنفيذ   1,200 إلى مرشداً وخطيباً 70من  عدد المرشدين والخطباء    
 محاضرة وندوة بهـدف     13,005وقُدمت خالل الفترة    . من المرشدين والخطباء من جميع المحافظات     

م بالمرأة من خـالل إقامـة       نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع في مختلف المحافظات، مع االهتما          
 محاضرة وندوة في مساجد النساء وأماكن التجمعات النسوية صاحبها توزيع كتب دينية             500حوالي  

وفي مجال حصر وتوثيق أراضـي      . وأشرطة للمحاضرات والندوات التي تتناول بناء وتنشئة األسرة       
 ما بين أراضـي      متر مربع   مليون 1,605وممتلكات األوقاف، بلغ ما تم مسحه خالل جميع المراحل          
وتم .  ألف وثيقة لممتلكات األوقاف آليا684ًومباني ومساجد ومقابر وغيرها، إلى جانب توثيق حوالي 

وبدء حصر المـساجد التاريخيـة       ،مسجد 207 مسجداً وبناء    759خالل الفترة نفسها ترميم وصيانة      
هيئة العامة للمدن التاريخية والمنظمـات      بهدف إعداد برامج إلحيائها والمحافظة عليها بالتنسيق مع ال        

  .الدولية المهتمة بحماية التراث اإلسالمي
  

وأخيراً، تم خالل الفترة تسوير كافة المقابر في أمانة العاصمة وأغلب مقابر عواصـم المحافظـات،                
وفي مجال االستثمار،   . باإلضافة إلى تخصيص أراضي جديدة لتكون  مقابر في األمانة والمحافظات          

م إعداد دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية لفرص االستثمار المتاحة، مع استمرار العمل في             ت
 . من المنشآت المؤجرة34 مليار ريال وصيانة 90 مشروعاً بتكلفة 12

  

  قطاع األوقاف واإلرشادمؤشرات   تطور بعض 1-8جدول 
  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة/ المؤشرات

  1,200  900  850  200  120  70  والخطباء المرشدون 

  300  205  150  120  110  80  مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

  200  189  170  120  80  75  المساجد المرممة 

  41  35  37  49  45  40  المساجد الجديدة
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  التحديـــات
تناسب تتعرض بعض األراضي والعقارات الوقفية إلى تجاوزات وتعديات، وعدم توزيع المساجد بما ي            

مع التوزيع السكاني واستمرار نقص األئمة والوعاظ المؤهلين القادرين على مواجهة تحديات العصر             
 .والعولمة وأبعاد الفقر االقتصادية واالجتماعية واألمنية واألخالقية

   

  الغايات واألهداف والسياسات 
 القويم وينبـذ العـصبيات      تشمل رسالة األوقاف واإلرشاد تنمية المجتمع المسلم الذي يشجع السلوك         

كما تتطلع األوقاف إلى تنمية القطاع الوقفي وتعزيز دوره في التخفيـف مـن الفقـر                . واالنحرافات
  .ومكافحته

  

  داف ـاأله
 مدرسة تحفـيظ    800 مسجداً جديداً ودعم نشاط التعليم الديني من خالل إنشاء حوالي            300إقامة   .1

 .الكريم القرآن
 .الوقفية وإفادة الفقراء وذوي الدخل المحدود منهامضاعفة مشاريع االستثمار  .2
  

  السياسات واإلجراءات
إعـادة  ومكاتبها في المحافظـات، و  تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي لوزارة األوقاف واإلرشاد     •

 . لألوقافة المنظمحالقوانين واللوائالنظر في 
  .  متكاملةقاعدة بيانات  عموم اليمن وإدخالها في في استكمال تسجيل وحصر أراضي األوقاف •
 ،التوثيـق والحـصر و  التحـصيل والمحـصلين     و الشرعي ولوائح االنتفاع   الوقف   تطوير قانون  •

 .التأجيرقود وع المالي والمحاسبي ومراجعة النظام
تطـوير آليـات    و ،عقود التـأجير  و وضوابط   إجراءاتتوحيد  تنمية عائدات األوقاف من خالل       •

  . عليها وتنظيم أعمال القائمين ،مستحقات األوقافتحصيل وتوريد 
وضع خطة عامة لتوزيع المساجد، وتحسين أحوالها، ورعاية خطباء وأئمة المـساجد وتحـسين               •

 .مستواهم المعيشي
تقوم على التشارك بـين كـل مـن         المساجد والمقابر   وصيانة   استحداث آلية جديدة لتمويل إنشاء     •

 . والمجتمع واألوقاف الدولة
 على أسس اقتصادية، مع إيالء عناية       مواردهااستثمار  و األوقاف وصيانتها    لالمحافظة على أموا   •

 .خاصة للفقراء والمحتاجين
  .  وحدة استثمارية خاصة باألوقافتوسيع وتنويع مجاالت استثمار الوقف وإنشاء •
توسيع نشر الرسالة اإلرشادية، وتنمية الوعي الـديني، ومحاربـة          الخطاب اإلرشادي و  ب االرتقاء •

 .التطرف والغلو والعنف واإلرهابثقافة 
تعزيز دور المرأة في المجال اإلرشادي وإعداد الواعظات الدينيات وتفعيل دورهـن، والتوعيـة               •

 .بأهمية مشاركة المرأة في كافة الحقول
 . العامة للدولةالوزارة والتوجهات مهامو التطورات  ليواكب الكادر البشريوتأهيلتدريب  •
 . وطباعتها ونشرهاوالدينية وتحقيقهاراث الفقهية جمع المخطوطات وكتب الت •
نشر الثقافة اإلسالمية والمحافظة على التراث اإلسالمي وإبراز دور الحضارة اإلسالمية في رقي              •

 .اإلنسان
  .اليمنيين والمعتمرينوتأمين مستوى أفضل من الخدمات للحجاج والعمرة  الحجرعاية شئون  •
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  التوثيق قطاع اإلحصاء والمعلومات و-5
  

حقيقية تعكس الحياة المعاشة بظروفها ال    في تقييم األوضاع التي     المعلومات  يساعد توفر اإلحصاءات و   
 ويلعـب تطـوير     .لتحسينهاالالزمة  والشروط االجتماعية واالقتصادية والسياسية     مكنة  ومتطلباتها الم 

ية في األوقات المناسبة، دوراً     أنظمة اإلحصاء والمعلومات والتوثيق وتوفير المعلومات والبيانات الفعل       
  .أساسياً في تعزيز القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المدروس

  

   نظام اإلحصاء1. 5
شهد نظام اإلحصاء وجهازه المركزي العديد من التطورات المؤسسية والتقنية خالل الفترة الماضـية              

ممـا  تعاون الجهات المصدرية      من خالل  في معظم الوحدات اإلحصائية   ه  تطبيقوالتي من أهمها بدء     
تطـوير  كما تم إعداد الخطة اإلستراتيجية لتطوير النظـام و        . انتظام دورية نشر البيانات   ساعد على   

اسـتخدام  والجهاز بشبكة االنترنت    موقع  نشر البيانات على     و أنظمة وبرامج تجهيز البيانات وتحليلها    
دور تفعيل  وقام الجهاز المركزي لإلحصاء ب    . يةالمعلومات الجغراف الخرائط اإلحصائية الحديثة ونظام     

الداخلية، باإلضافة إلى إشراك بعـض       العديد من الدورات التدريبية      اإلحصائي وإقامة مركز التدريب   
العديد من المـسوح المتخصـصة      ونفذ الجهاز خالل فترة الخطة الثانية       . تدريب خارجي في  الكوادر  
مـنظم  القطـاع   ال( البناء والتشييد    الصناعي، ومسح المسح  ، و  الطلب للقوى العاملة   أهمها مسح بالعينة  
مـسح  ، و )مـنظم المنظم وغيـر    القطاع  ال(مسح النقل واالتصاالت    ، و مسح الخدمات  و )منظمالوغير  

ولعل من أبرز إنجازات الجهاز مؤخراً قيامـه بتنفيـذ          .  وأخيراً مسح ميزانية األسرة    التجارة الداخلية 
واقـع   اإلطار اإلحصائي للمسوح من       وتحديث 2004 اكن والمنشآت لعام   للسكان والمس   العام التعداد
 .على مستوى مناطق العدنتائجه 

  

  التحدبـــات
تضارب من مصدر إلـى     الالدقة و ما زال بعضها يتصف بعدم      البيانات  رغم تطور اإلحصاءات، فإن     

ية لبنـاء الحـسابات      وخاصة األسس المنهج   إلى التوحيد القياسي  وتفتقر العديد من اإلحصاءات     . آخر
وتفتقر األجهزة المختلفة إلى إمكانات تحديد احتياجاتها مـن         . القومية والتعدد الكبير لمصادر بياناتها    

تبادل المعلومات بين الوزارات المعنيـة      ويعاني النظام اإلحصائي من ضعف      . البيانات والمعلومات 
أسباب فنية كاستخدام وسـائل     نتيجة  تسق وفي الوقت المناسب     موبشكل منتظم    واألجهزة التخطيطية 

كمـا  . واألدوارعدم وضوح المهام تتمثل في  مؤسسية  ألسباب   أو   ،تقليدية في حفظ وتبادل المعلومات    
 اإلحـصاءات عدم كفاية   يعاني النظام من ضعف توثيق البيانات والمؤشرات على كافة المستويات، و          

، فـضالً   البيئة والنوع االجتماعي والفقر   نات  بياإلحصاءات القطاعية االقتصادية و   ا المتاحة خصوصاً 
  .  عن عدم مواكبة اإلصدارات اإلحصائية للتطورات وبرامج تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
لدقيقة المتكاملة في الوقت المناسب      ا تإلى إيجاد نظام إحصائي يوفر البيانا     الثالثة  التنمية  خطة  تسعى  

من حيث الشمول والدورية، باستخدام التعاريف والتصانيف المعتمدة دولياً، وبما يساعد فـي وضـع               
  . السياسات والخطط ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتصحيح مساراتها

  

   األهداف
 مسوح ودراسـات  9 مشاريع أساسية و3 مسوح اجتماعية وسكانية و   6 مسوح اقتصادية و   8تنفيذ   .1

 .متنوعة
  

  السياسات واإلجراءات 
إعادة هيكلة النظام اإلحصائي كامالً والذي يضم الجهاز المركـزي لإلحـصاء ومكاتبـه فـي                 •

 . المحافظات واإلدارات اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات
نظـام  تبني قانون جديد لإلحصاء يراعي الشفافية ويحدد دور ومسئولية مختلف المساهمين في ال             •

 .اإلحصائي، ويرفع مستوى التنسيق بين المؤسسات واألجهزة ذات العالقة

Deleted :ال

Deleted : الخمسية

Deleted : للتنمية االقتصادية
واالجتماعية 
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تطبيق النظام اإلحصائي الموحد ليلبي احتياجات التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل عام وكذلك  •
متطلبات التنمية القطاعية والمحلية، وتطويره باستمرار ليواكب تطـورات النظـام اإلحـصائي             

 .الدولي
 حاجة أجهزة الدولة والقطـاع الخـاص والجهـات          يرنامج إحصائي مترابط ومنسق، يلب    بناء ب  •

  . المانحة ومنظمات المجتمع المدني
تطوير آليات وأدوات جمع ونشر البيانات ألغراض التخطيط والمتابعة على نحو دوري منـتظم،       •

 وإعـداد الخطـط      متابعة نتائج تنفيذ السياسة االقتصادية     توتكييف إصدار اإلحصاءات لمتطلبا   
 .السنوية، مع إتاحة البيانات للجميع بما في ذلك الباحثين والدارسين

العينات وقواعـد   أطر  تحسين البيئة اإلحصائية األساسية لدعم األنشطة شاملة تطوير السجالت و          •
 . وتبني التصنيفات الدولية، وتحديث البنية المادية وخاصة أجهزة المعلوماتيةتالبيانا

لعنصر البشري في المجال اإلحصائي مـن خـالل التـدريب والتأهيـل الـداخلي               رفع كفاءة ا   •
 .والخارجي

  
 النظام الوطني للمعلومات  2. 5

برزت أهمية بناء نظام وطني متكامل للمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية والثورة المعلوماتيـة             
ة، باإلضـافة إلـى أن المعلومـات        المتسارعة التي جعلت من المعلومات مورداً اقتصادياً عالي القيم        

وفي اليمن، يعتبـر النظـام الـوطني        . والبيانات تمثل مدخالً رئيسياً التخاذ القرار وترشيد السياسات       
فقد . للمعلومات في مراحل بنائه األولى، رغم التطورات االيجابية التي شهدها خالل السنوات األخيرة            

 وحدة معلومات حكوميـة فـي عـام         99ت بينها    وحدة معلوما  186زاد عدد وحدات المعلومات من      
، وارتفع عدد مؤسسات المعلومات ما بين مركـز  2005 ليصل إلى أكثر من الضعف في عام       2001

  . 2005 مؤسسة في عام 42معلومات ومركز بحثي إلى 
  

وقد قامت عدد من الجهات بتنفيذ أنظمة معلومات أساسية مثل نظام الخدمة المدنية، ونظام التحليـل                
المالي إلدارة القروض في البنك المركزي وكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي،              

وتزايـد عـدد شـبكات      . والنظام المحاسبي في وزارة المالية، ونظام االسكودا في مصلحة الجمارك         
 الشركات  وبلغت.  شبكة محلية تقريباً   253 ليصل إلى     لدى العديد من األجهزة والمؤسسات     المعلومات

.  شـركة كبيـرة    38 شركة منهـا     135 أكثر من    2005العاملة في تكنولوجيا المعلومات بنهاية عام       
وتوسع إسهام القطاع الخاص في إقامة مؤسسات المعلومات وفي استخدام تقنية المعلومـات وتأهيـل         

وي فما   ألف متخصص حائز على دبلوم ثان      12 ألف شخص، منهم     25الكادر المعلوماتي الذي تجاوز     
 للكـادر   يـة  وتأهيل يـة تدريب دورة   244تنفيـذ   كما تـم    . فوق في مختلف مجاالت العمل المعلوماتي     

 مختص في إدارة العمل المعلوماتي وتكنولوجيا       2,049حكومية استفاد منها    ة  جه 105في  المعلوماتي  
 .المعلومات

  

الـوطني  المركـز   ى  لـد توسيع وتطوير الرصيد المعلوماتي     وفي الجانب المؤسسي والتنظيمي، تم      
تداول عبـر   النشر و اللتسهيل  اً  وتحويل قدر كبير من البيانات والمعلومات الواردة الكتروني       للمعلومات  

معلومات في المدن   البدء تطبيق نظام خدمات التزويد المعلوماتي عبر مراكز         ، وكذلك   الوسائل الحديثة 
مؤسـسات  بعـض   والمختلفة  ت الحكومية   بمشاركة الجها ونفذ المركز الوطني للمعلومات     . الرئيسية

 الوطنيـة للمعلومـات     ة وثيقـة الـسياس    وإعدادلواقع المعلوماتي   اتقييم  لالقطاع الخاص مسح ميداني     
الدراسة الفنية  واإلطار العام   المركز  أعد  كما  . وثيقة االستراتيجيات القطاعية  الوطنية و واإلستراتيجية  

المؤسـسات  في  م العمل المعلوماتي    يمعايير إدارة وتنظ  وت  والمالية لمشروع الشبكة الوطنية للمعلوما    
مسح ميداني لدراسة مقومات بناء النظم الشبكية فـي عـدد مـن    المختلفة، وقام ب واألجهزة الحكومية   

الحكومية بعض الجهات   المعلومات ل اإلسهام في بناء نظم     باإلضافة إلى     الحكومية، األجهزة والهيئات 
. تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في تلك الجهات     و عمل وحدات المعلومات     ظيم لتن تقديم المشورة الفنية  و

التبـادل  هدف  الشبكة الوطنية للمعلومات ب   في  من الجهات   لعدد  تحقيق الربط الشبكي    وسعى المركز ل  
   .بينهافيما المعلوماتي 
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  التحديـــات

ار فيه مقارنة بطبيعـة مـشروعات       يواجه العمل المعلوماتي محدودية الموارد المالية المتاحة لالستثم       
وتتميز التطورات فـي هـذا المجـال    . القطاع والتي تتطلب استثمارات كبيرة خاصة البنية األساسية   

ـ  وتؤثر  . بالتسارع والذي يؤدي تأخير مواكبتها إلى زيادة التكاليف         وعـدم تـوفر     ادرومحدودية الك
ضعف التنـسيق   ء مهامه، كما يؤدي     المركز على دور المركز في أدا      ألنشطة   المناسبةالتخصصات  
  .غياب العمل المنظم في كثير من مشروعات المعلوماتيةإلى بين الجهات 

 
 الغايات واألهداف والسياسات 

إيجاد بيئة معلومات توفر الخدمات بكفاءة عاليـة وتتـيح          تعمل اإلستراتيجية الوطنية للمعلومات إلى      
 من خالل نظام معلومـات متكامـل        مختلفةالمناطق  ال الوصول إلى المعلومات من      فرص متكافئة في  

نظـم  تعزيز القدرة على التخطيط واتخاذ القرار المبني علـى          كما تسعى إلى    . على المستوى الوطني  
  .دقيقةمعلومات وقواعد 

  

   األهداف
ـ    .1  نظام معلوماتي شبكي في إطار منظومة       30 قطاع معلوماتي، وإقامة     22بناء أنظمة معلومات ل

 وحدة معلوماتية في عدد من الجهات والمحافظات وربطها         60نية للمعلومات وإنشاء    الشبكة الوط 
  .   فروع للمركز الوطني للمعلومات في المحافظات10شبكياً بالمركز الوطني للمعلومات و

 . محافظات7 مركز خدمات مجتمع في 14إقامة نظام متكامل لدعم صناعة القرار وإنشاء  .2
 ألف شخص فـي مجـال       15المختصين والعاملين وتأهيل حوالي      ألف من    4-3تدريب ما بين     .3

 .أنظمة المعلومات وتقنياتها
 

  واإلجراءاتالسياسات
  .المؤسسية للمركز الوطني للمعلوماتالبنية تعزيز  •
 .ومواكبة التطورات في هذا القطاعإقامة وتطوير البنية األساسية للمعلومات  •
ة تبادلها، وإعداد اللـوائح واألدلـة المنظمـة إلدارة          إصدار قانون إدارة المعلومات وتنظيم حري      •

 . المعلومات في المؤسسات الحكومية
رفع الكفاءة في عملية اتخاذ القرار وتشجيع الجهات الحكومية على إنشاء وحدات معلومات فيها،               •

 . وتطوير آليات وطرق التعامل معهاالفرعيةالقطاعية وشبكات واستخدام أنظمة المعلومات وال
يق مشروعات المعلوماتية في إطار خطط المركز الوطني للمعلومات بما يحقق كفاءة توزيع             تنس •

 .   الموارد التمويلية ويكفل الجدوى الفعلية من تنفيذ المشروعات
  .المعدات والنظم والبرمجياتشاملة وضع معايير وطنية للمعلومات  •
بما في ذلـك مجتمعيـاً، والتوعيـة        تطوير القدرات والمهارات البشرية في المجال المعلوماتي         •

 .اًعالميالوطني وتسهيل إدماجه إقليمياً وبالمعلوماتية وأهميتها في تنمية االقتصاد 
 .في مجال المعلوماتتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين اليمن وباقي دول العالم  •
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   التوثيق واألرشفة4-3
وحفظ الوثائق وصيانتها ونشرها بما يلبي متطلبـات    يتولى المركز الوطني للوثائق مهام جمع وتنظيم        

 . أعمال الدولة وحماية التراث وتشجيع البحث العلمي
  

  التحديــات
اليمن بتاريخه وتراثه العريقين الممتدين إلى آالف السنين من نقص كمي ونوعي حاد في يفتقر 

التاريخية وإبقائها حبيسة ويعود أحد أسباب ذلك إلى تشتت الوثائق . التأريخ والتوثيق واألرشفة
 تجهيزاتالمركز نظراً لحداثته إلى  البنية التحتية والمباني  والكما يفتقر . الخزائن والملكية الفردية

  .والكفاءات الالزمة للقيام بالمهام المناطة به
  

 الغايات واألهداف والسياسات 
ي جمع وحفـظ الوثـائق وتـسهيل        يتطلع المركز الوطني للوثائق إلى تعزيز دوره مركزياً ومحليا ف         

  .اإلطالع عليها ونشرها
  

   األهداف
 جهاز حكومي استكمل المركز الوطني للوثائق فيها المرحلتين         48من تنظيم وثائق    % 70إنجاز   .1

  .األولى والثانية من المسح
من % 15من الوثائق المتراكمة في دواوين المحافظات وأمانة العاصمة، وترحيل          % 50ترتيب   .2

من األعمال الفنية للوثائق    % 70التاريخية والهامة إلى المركز أو أحد فروعه، واستكمال         الوثائق  
  .المحفوظة في المركز

  . من الوثائق المحفوظة في المركز% 50إدخال الفهارس والسجالت اليدوية الكترونياً بنسبة  .3
    

  واإلجراءاتالسياسات
 .بعض المحافظاتاستكمال اللوائح الالزمة وإنشاء فروع للمركز في  •
 . توثيقها وأرشفة الوثائق في األجهزة الحكومية وفي المحافظاتحصر ومراجعة الوثائق و •
 .تصوير الوثائق المتعلقة بتاريخ اليمن من أرشيف الدول األخرى وترجمتها •
  .تنظيم وحفظ الوثائق وفق فهرسة واضحة وسجالت للوثائق •
 . ة التراث وتشجيع البحث العلميصيانة الوثائق ونشرها بما يلبي متطلبات حماي •
 .حصر الوثائق السمعية والبصرية وتوفير التجهيزات الالزمة لألرشيف السمعي والبصري •
 . توسيع شبكة المعلومات في المركز •
 .تزويد أرشيف المحافظات بالمستلزمات الضرورية •
 .ساليب الحديثةتدريب العاملين على المجاالت المختلفة للتوثيق واألرشفة وخاصة استخدام األ •
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  الفصل التاسع
  

  شبكة األمان االجتماعي 
  واحلماية والتأمينات االجتماعية
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  مقدمة

ركزت كل من الخطة الخمسية الثانية وإستراتيجية التخفيف من الفقر على تحسين المستوى المعيشي 
كما تناولت السياسات والبرامج التي اعتمدتها إيجاد آلية لتوفير . لألفراد خاصة ذوي الدخل المنخفض

وكذلك معالجة أسباب الفقر وتخفيف آثاره من خالل  لفقيرةالحماية االجتماعية للفئات والشرائح ا
تعزيز شبكة األمان االجتماعي لمواجهة النتائج السلبية لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي 

واشتملت جهود التخفيف من الفقر برامج لتوفير الخدمات االجتماعية وتقديم المساعدات . واإلداري
ت والشرائح الفقيرة بهدف التوسع في الحماية وتجاوز الفئات األكثر فقراً إلى النقدية والعينية للفئا

  .الفئات المعرضة لالنزالق تحت خط الفقر
  

، حيث انخفضت نسبة 2005-1998وقد أظهرت التقديرات تراجع الفقر بشكل طفيف خالل الفترة 
، مع تحيٍز لصالح %35.5إلى % 41.8الفقر من 

نسبة الفقر في الحضر الحضر انعكس في تراجع 
خالل الفترة نفسها، % 18.7إلى % 30.8من 

مقارنة بتراوح مؤشرات الفقر في الريف بين 
وتقصر هذه المعدالت عن تلبية %. 40.6و% 45

طموح إستراتيجية التخفيف من الفقر التي استهدفت 
، 2005-2003خالل الفترة % 13خفض الفقر بـ

افياً لرفع نتيجة أن النمو االقتصادي لم يكن ك
مستويات المعيشة وتوليد فرص عمل رغم نجاح 
السياسة االقتصادية في السيطرة نسبياً على 
التضخم مما ترك أثراً إيجابياً وحافظ على مستوى 

  . الدخول الحقيقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل
   
   شبكة األمان االجتماعي-1
  

آلثار السلبية لتطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي تخفيف من االأنشئت شبكة األمان االجتماعي بهدف 
والمالي واإلداري وحماية غير القادرين على الكسب من خالل تقديم اإلعانات النقدية المباشرة وتوفير 
البنية التحتية المادية واالجتماعية للمناطق المحرومة، وتوفير فرص العمل من خالل تنفيذ 

مويل المشاريع الصغيرة واألصغر المولدة للدخل وفرص المشروعات، إضافة إلى وضع آليات ت
وتمثلت . التدريب وإعادة التأهيلمن خالل العمل ودعم اإلنتاج الزراعي والسمكي وتنمية القدرات 
 وصندوق دعم ، ومشروع األشغال العامة،اآلليات المؤسسية للشبكة في الصندوق االجتماعي للتنمية

 وصندوق ،وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي
 وصندوق تمويل المنشآت ،الرعاية االجتماعية

 والبرنامج الوطني لتنمية المجتمع ،الصغيرة
  . واألسر المنتجة

  

وتستهدف آليات وبرامج  شبكة األمان االجتماعي       
التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خـالل         
إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى تقديم        

النقدية والخدمات الرعائيـة    القروض واإلعانات   
المختلفة وإيصالها مباشرة للفقراء بمـا يحـسن        

  . مستوى المعيشة
  

تقييم أثر تدخالت الـصندوق االجتمـاعي        2-9 إطار
  للتنمية

التـي  الصندوق االجتماعي للتنمية    أثر تدخالت   ظهر دراسة   تُ
فـي العديـد مـن      ة التدخالت   إيجابي 2003نهاية عام   تمت  

ل معدالت االلتحاق بالمدارس التي تدخّ    ، إذ ارتفعت    المجاالت
خـالل الفتـرة   للجنسين  % 72إلى  % 60من  وق  فيها الصند 

ازدادت كما  . للفتيات% 60إلى  % 42من   و ،1999-2003
% 70إلـى   % 55من  صحية  نسبة الحاصلين على الرعاية ال    

 ،المياهأما خدمات   . لنفس الفترة وبشكل متساو لكال الجنسين     
 مـرات   6تـضاعفت اإليـرادات     ، و بشكل ملموس فقد نمت   

انخفـض الوقـت    كذلك،   .لتكاليفاتغطية  قترب أكثر من    لت
 وتكاليف التنقل بنسبة    ،%40الالزم للتنقل على الطرق بنسبة      

 .%30الغاز بنسبة دبة سعر و، 10%

  مفهوم الفقر االجتماعي 1-9 إطار
ال ينحصر الفقر بمستويات الدخل الدنيا، بل يتعـداه ليـشمل           
الجوع والعوز وانعدام المأوى وعدم القدرة على الطبابـة أو          

ويتوازى الفقر مع األمية والبطالـة،      . .الذهاب إلى المدرسة  
وعدم القدرة على العمل، وموت األطفال والحوامل بـسبب         

وتبقى البطالة وعدم القدرة    .. األمراض واألوبئة وتلوث المياه   
وتطال البطالة الـشباب    . على اإلنتاج السبب الرئيسي للفقر    

والشابات من متسربي وخريجي النظام التعليمي أكثر من أية         
مما يضع على أكتاف رب األسـرة مـسئوليات          أخرى،فئة  

كما أضحى يعول على شـبكة األمـان        . وضغوطات إضافية 
االجتماعي ونظم الحماية والتأمينات االجتماعية ومنظمـات       
المجتمع المدني ذات العالقة بالتعويض عن فقـدان األسـرة          
لنمط األسرة الممتدة التي كانت توفر حتى عهد قريب أشكاالً          

 . دعم والتكافل األسري واالجتماعيمن ال
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   تطوير البنية األساسية المادية واالجتماعية1.1
  

  الصندوق االجتماعي للتنمية
 2005-01 مشروعاً خالل الفتـرة      3,888االجتماعي للتنمية     التي نفذها الصندوق   اريععدد المش بلغ  

علـى   توزعت   %197مليون دوالر، تجاوز التنفيذ الفعلي االستهداف بحوالي         343.5مالية  بتكلفة إج 
 مليون نسمة، تشكل اإلناث     7.4ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي        . القطاعات المختلفة 

 مليـون فرصـة     11.3وساهمت مشاريع الصندوق في توفير حوالي       . من إجمالي المستفيدين  % 50
   .من المستهدف% 91.7 ألف فرصة عمل دائمة، بنسبة انجاز 6ا حوالي عمل، منه

    
 2005-2001مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  1-9جدول 

  التكلفة عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  األهمية النسبية
(%) 

 6.9 23,778 285 الصحة 
 62.1 213,449 1,754 التعليم
 10.3 35,389 538 المياه
 5.1 17,573 159 قالطر
 3.0 10,245 96 البيئة

 0.5 1,727 45 التدخل المتنوع
 1.5 5,154 286 التدريب

 2.2 7.609 259 الدعم المؤسسي
 3.8 13,084 262 فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

 1.6 5,456 78 قروض متناهية الصغر 
 0.9 2,915 20 المنشآت الصغيرة
 4.2 14,534 102 الموروث الثقافي

 0.04 145 4 تعاقدات مجتمعية 
 100 343,457 3,888 اإلجمالي

  
  

  مشروع األشغال العامة
 2005-01الفتـرة   مشروعاً خالل 1,270 األشغال العامة المشاريع المنفذة من قبل مشروعبلغ عدد  

ر ويقـد . على القطاعات المختلفة   مليون دوالر توزعت     86.8إجمالية  بتكلفة  و% 76.6انجاز  بنسبة  
هذه ساهمت وقد . لإلناث% 67.1منهم مليون نسمة    7.4المشروعات حوالي   تلك  عدد المستفيدين من    

  .عمل دائمةفرص % 1.4 فرصة عمل منها مليون 5.3في توفير حوالي المشروعات 
  

 2005-2001مشروع األشغال العامة  مشاريع 2-9جدول 

  التكلفة  عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  نسبية األهمية ال
(%) 

 8.0 6,910 121 الصحة
 59.6 51,745 803 التعليم
 9.2 8,009 154 المياه

  4.1  3,548  19 الصرف الصحي
  5.6  4,845  39 الطرق
 9.6 8,299 95  الزراعة

  1.1  994  22 المباني العامة
 2.8 2,448 17 الشئون االجتماعية

 100.0 86,798 1,270 اإلجمالي
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الثانية تأثيرات إيجابية في منـاطق      ته  مرحلفي   تدخالت مشروع األشغال العامة    تقييم أثر ظهر  أوقد  
فـي  وأخـذت    ،إلى تحسين الظروف المعيشية بـشكل عـام       وقد أدت تلك التدخالت      .تفتقر للخدمات 

  : وتمثلت تلك التأثيرات في اآلتي .والبيئةاالعتبار التأثيرات على المرأة 
  .%17.8 يحوالكلفة الرعاية الصحية بخفيض تت •
  .%141.4ـزيادة معدل االلتحاق بالمدارس لكال الجنسين ب •
  .%82.5ـالمياه بخدمات ن يتحس •
  .%18.9ـن خدمات الطرق بيتحس •
  .%115.9ـزيادة المتدربين في مراكز الشئون االجتماعية ب •
 .%83.3ـبصرف الصحي ث مياه اليتلوخفض  •

 
  صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي

 1,096بدور رئيسي في قطاعي الزراعة والموارد المائية واألسـماك، حيـث نفـذ               صندوقال يقوم
في مجال الري    %62.8منها   ،ريالار   ملي 29.6 كلفة إجمالية  بت 2005-2001 خالل الفترة    مشروعاً
ة، الـسمكي الثـروة   فـي   % 5.4و الحيواني والنباتي    ابشقيهة  في الزراع  %24.3وت المائية   آوالمنش

فـي  الـصندوق   تتمثل أهم إنجـازات      و .في مجال الدعم المؤسسي للمجالس المحلية     % 7.4وأخيرا  
 الموجهة نحو زيادة اإلنتاج وتحسين عمليات التسويق وإنشاء مراكـز إعـداد الـصادرات،               األنشطة

ب االصطياد الساحلي لصغار الصيادين، ودعم البناء المؤسسي لإلتحـادين التعـاونيين            روتوفير قوا 
  .لسمكي، باإلضافة إلى دعم المجالس المحلية استناداً إلى قانون السلطة المحليةالزراعي وا

 
  2005-2001وق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي د مشاريع صن3-9 جدول

  المجاالت 
عدد 

  المشاريع

  التكلفة اإلجمالية

  )مليون ريال(

  نعدد المستفيدي

  )ألف(

  5,965  18,600  818  ت المائيةآالري والمنش

  2,332  7,200  197  )الحيواني والنباتي(ة الزراع

  98  1,600  55  ةالسمكيثروة ال

  0  2,200  26  البناء المؤسسي

  0  0  0  أخرى

  8,395  29,600  1,096  اإلجمالي
  
  

  صندوق الرعاية االجتماعية

حققت و. صندوق الرعاية االجتماعية اإلعانات النقدية للفقراء والمساكين واأليتام واألرامليقدم 
عدد وارتفع  .%9.1 بمتوسط نمو سنوي زيادة كبيرة 2005-01الفترة نقدية خالل العانات اإل

 بمتوسط نمو 2005 ألف حالة في نهاية عام 603 إلى 2000 ألف حالة في عام 452المستفيدين من 
   .%49.1تشكل اإلناث ، 10.6%

  
  

   صندوق الرعاية االجتماعية 3-9 إطار
راء كل ثالثة يرى الفقراء أن صندوق الرعاية االجتماعية هو اآللية الوحيدة التي تستهدفهم رغم ضآلة المبالغ التي يستلمها الفق

ويرى الفقراء كذلك الحاجة إلعادة . أشهر على أحسن تقدير، مما يعني عدم إمكانية االعتماد على معاش الرعاية االجتماعية
النظر في أهداف شبكة األمان االجتماعي بحيث تشمل برامج تقدم قروض وفرص تدريبية للفقراء لتمكينهم من النهوض 

هم وخاصة القادرين على العمل والذي سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي أفضل من مجرد اقتصادياً واالعتماد على أنفس
  . تقديم معونات مالية قليلة

 .2005دراسة أصوات الفقراء: المصدر
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  واألصغر تنمية المنشآت الصغيرة 2. 1
  

يمثل قطاع المنشآت الصغيرة واألصغر بما في ذلك المنشآت العاملة في التجارة والصناعة والخدمات 
والنقل واالتصاالت والتشييد والبناء جزءاً كبيراً من االقتصاد الوطني، إذ توظف هذه المجموعة 

)  عمال4-1(يرة الصغوقد نمت المنشآت . في أعمال مختلفةعامل األخيرة أكثر من نصف مليون 
 القروض المقدمة وبلغت. 2004في عام  منشأة 358,600إلى  1994عام  منشأة في 209,300من 

ها  مناستفادالخطة الثانية، فترة  مليون ريال خالل 1,732 حوالي  الصغيرةمن صندوق تنمية المنشآت
لم حيث ، افظةنشاط الصندوق في أربعة عشر محيتركز و .إلناثمن ا% 27.5 فرداً منهم 2,342

 ويوجد .محافظات صنعاء وصعدة والمحويت والمهرة ومأرب والجوف وعمرانبعد  هيشمل نشاط
أيضاً العديد من البرامج واآلليات األخرى األقل شأناً تقدم اإلقراض الصغير واألصغر للمستهدفين من 

   .  الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود بهدف إقامة أعمال وإيجاد فرص عمل
  

ويعمل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر التابع للصندوق االجتماعي للتنمية على المـساعدة             
 مفي خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقيرة من خالل توفير التدريب لتطوير القـدرات وتقـدي                

 الـصندوق  الفعلية التـي نفـذها       اريعالمشوقد بلغت   . المساعدة الفنية والقروض لصغار المستثمرين    
 98االجتماعي للتنمية في مجال القروض متناهية الصغر وتنمية المنـشآت الـصغيرة واألصـغر               

مليون دوالر، حيث قـام الـصندوق بتمويـل          8.4 بتكلفة إجمالية    2005-01مشروعاً خالل الفترة    
ه  قدرات الجهات المالية الوسيطة في توفير هـذ        رمشاريع تجريبية للتحقق من أوضاع السوق وتطوي      

كمـا مـول    .  أدوات مساعدة مثل المواد التدريبية ونظم المعلومـات        رالخدمات، باإلضافة إلى تطوي   
 المزيد من البرامج التي تخدم النساء فقط من خالل مجموعـات االدخـار              2001الصندوق منذ عام    
  . وبرامج اإلقراض

  
  البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة 3. 1
 

 أحد البرامج االجتماعية الهادفة إلى مساعدة األسـر التـي           1987امج الذي تأسس عام     يعد هذا البرن  
تعيش تحت وطأة الفقر مع إعطاء األولوية في برامجه للمرأة من خالل تأهيلها وتدريبها على مهـن                 

.  إمـرأة  27,000 نحو   2005-2000وقد استفاد من هذا البرنامج خالل الفترة        . منتجة ومدرة للدخل  
وقـد  . البرنامج العديد من المهارات العملية والحرفية وبرامج التوعية الصحية ومحو األميـة           ويقدم  
، 2005مركـز عـام      67 إلى   2000مركز عام    41 من   عدد مراكز التدريب التابعة للبرنامج    ازداد  

 6هذا، وقد تم إغالق     .  مركز يدعمها البرنامج لدى عدد من منظمات المجتمع المدني         41عالوة على   
حدات تدريب متنقلة كانت تعمل على إيصال خدماتها لألسر والنساء في عدد من المناطق النائيـة                و

 .بسبب قصور في التمويل
  

   الدعم المؤسسي وبناء القدرات4. 1
 

 القـدرات بتكلفـة      وبنـاء   مشروعاً في مجال الدعم المؤسسي     545االجتماعي للتنمية    الصندوقنفذ  
وتغطي هذه المـشاريع التـدريب والـدعم المؤسـسي          . 2005-01مليون دوالر خالل الفترة     12.8

للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والفئات المجتمعيـة المختلفـة والقطـاع الخـاص              
كما رفـع الـصندوق مـستوى       . والتي تساعد الصندوق على تحقيق أهدافه     ) استشاريون، مقاولون (

ية في تحديد مشاريع التنميـة وتـشجيع المـساهمات          تدخالته الهادفة إلى مساعدة المجتمعات المحل     
 . المجتمعية فيها والذي يعزز نظام الالمركزية ويسهل عمل السلطة المحلية
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  التحديـــات
بمكوناتها المختلفة، فإنها تواجه تواضع معدالت  رغم الدور الهام الذي تلعبه شبكة األمان االجتماعي

من خفض نسب الفقر بالقدر المستهدف، واستمرت تلك النسب النمو االقتصادي والتي لم تتمكن 
بحديها األدنى واألعلى تضع شريحة كبيرة من السكان تحت ضغط الحاجة والعوز، مما يرتب 

  . انعكاسات خطيرة على مجمل األوضاع ويؤدي إلى اختالالت اجتماعية وغيرها
  

 اً وغير قادٍر على التصدي لهذه الظاهرةاتساع ظاهرة الفقر أثر برامج وأنشطة الشبكة محدودويجعل 
يؤدي كما . قصور الموارد التمويلية ألنشطة الشبكة سواء من المصادر المحلية أو الخارجيةفي ظل 

عدم إلمام المجتمعات المحلية والشرائح االجتماعية المستهدفة بطبيعة عمل واهتمامات برامج الشبكة 
لفقر، حيث أظهرت نتائج االستبيانات والمسوح أن نسبة كبيرة إلى إعاقة التأثير المنشود في أوضاع ا

من الفقراء لم يسمعوا عن خدمات اآلليات المؤسسية للشبكة بما فيها الصندوق االجتماعي للتنمية 
ومشروع األشغال العامة، أو أنهم ال 

ويعوق  .يعرفون كيفية الوصول إليها
االفتقار إلى المعطيات والبيانات 

دقيقة والدورية حول اإلحصائية ال
خصائص الفئات الفقيرة  والمهمشة 

البطالة التخطيط السليم لبرامج شبكة و
األمان االجتماعي، كما أن عدم وجود 
قاعدة بيانات متكاملة عن الفقر 
والمناطق األكثر فقراً يحول دون 

تحسين والتحديد الدقيق للمستحقين 
االستهداف والمراقبة والتقييم ألداء 

شبكة بما يمنع التالعب أو آليات ال
. االزدواج في االستفادة من برامجها

كذلك، فإن محدودية الدراسات والبحوث 
حول آثار تلك البرامج يعرقل متابعة 
األثر وأوجه التغيير الناتج عن دور 

وأخيراً، . مكونات الشبكة المختلفة
تتصف المنشآت الصغيرة بانخفاض 

ي من اإلنتاجية ومحدودية التنوع، وتعان
ضعف التسويق وتدني المهارات الفنية، 
فضالً عن محدودية التمويل المتوفر لها 

  .هونطاق عمل آليات
  
  

  الغايات واألهداف والسياسات 
الثالثة إلى تعزيز دور شبكة األمان االجتماعي في تقديم منظومة متكاملة من التنمية تتطلع خطة 

لمادية واالجتماعية بما يساهم في زيادة اإلنتاجية وتحفيز الخدمات والمشاريع لتنمية البنية األساسية ا
االستثمار وخلق فرص عمل وكسر عزلة المناطق الريفية وتوسيع األسواق، باإلضافة إلى تحسين 

 . مستوى التنمية البشرية

 األشـغال العامـة     ي الدروس المستفادة مـن مـشروع      4-9 إطار
  والصندوق االجتماعي للتنمية

لتدخالت كل من   ية االقتصادية   دراسة التأثيرات االجتماع  إلى   استناداً
مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية خالل الفتـرة         

 أمكن استخالص بعض الدروس واتخاذها أساسا لتحديـد         01-2005
 :معالم واتجاهات العمل المستقبلي لكل منهما، وعلى النحو التالي

 للفقـراء   ماتقـديم خـدماته    والصندوق في     المشروع ارستمرا 
 ىعلي مـستو  وتبني نهج التخطيط بالمشاركة     لمناطق النائية   وا

شراك المجالس المحلية والمستفيدين فـي      إالمديريات من خالل    
 .المحلي المجتمع تلبية احتياج لضمانولويات األتحديد 

في دورها  ضمان  ومستفيدين  الجمعيات  /التأكيد علي تكوين لجان    
 .عنية التحتية للمجتمبتشغيل وصيانة مشاريع ال

أهمية التحديد الدقيق والواضح لهدف توليد فرص العمل والحد          
 .المشاريع ووضعه كأحد معايير اختيار من البطالة

تضمين النفقات التشغيلية للمـشاريع التـي نفـذها المـشروع            
  .ذات العالقةالجهات والصندوق في موازنات 

االقتـصادي للمنطقـة    ومسح أولي للوضع االجتمـاعي      إجراء   
 . هاشرات المشاريع بشكل أكثر دقة قبل تنفيذتحديد مؤو
 لتالفـي   العطاء قبل تقديم    مناطق العمل  بزيارة   ين المقاول إلزام 
 .تنفيذال فيتأخير ال
 الهندسية  تعلى االستشارا  مراجعة المعايير التي تطبق      ضرورة 

  .التنفيذجودة حسن اختيار االستشاري ولضمان 
مـن  مـشاريع القائمـة     توسيع وإعادة تأهيل ال   ل إعطاء األولوية  

  .الجديدة المشاريع علىالمدارس والمرافق الصحية 
عدد المستفيدين لضمان   والمياه المتوفرة في المصدر     تقدير كمية    

 .بكفاءةاريع المياه تشغيل مش
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  األهداف 

  الصندوق االجتماعي للتنمية -
 المادية واالجتماعية بتكلفة إجمالية  مشروع في مجال تنمية البنية األساسية7,710تنفيذ حوالي  .1

 . ألف فرصة عمل جديدة في القطاعات المختلفة747.8 مليون دوالر، توفر حوالي 928
 مليون دوالر تتضمن مشاريع 300تنفيذ برنامج األشغال كثيفة العمالة للحد من البطالة بقيمة  .2

، وإنشاء حواجز وسدود، رصف الشوارع وتعبيد الطرق، وإنشاء الجسور، وحصاد مياه األمطار
 . ماليين فرصة عمل يومية في السنة6وصيانة المدرجات وحماية الوديان، توفر حوالي 

 .  مليون دوالر33.8تقديم قروض متناهية الصغر إلقامة منشآت صغيرة وأصغر بحوالي  .3
  

  2010-2006 مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية 4-9جدول 

 عدد النشاط
 المشاريع

 التكلفة
 )ألف دوالر( 

 األهمية النسبية
(%) 

 1.6 14,766 191 التدخل المتكامل
 25.0 231,462 1,800 التعليم
 4.2 39,245 328 الصحة
 7.5 69,153 461 الطرق

 1.5 13,745 101 التراث الثقافي
 1.8 16,871 292 ذوي االحتياجات الخاصة

 13.4 124,186 1359 والبيئة/ المياه 
 3.6 33,760 250 رة واألصغرالمنشآت الصغي

 1.0 8,902 643 التدريب والدعم المؤسسي
 3.0 27,850 232 الزراعة 

 0.3 2,627 53 التعاقدات المجتمعية
 32.3 300,000 2000 برنامج األشغال كثيفة العمالة

 4.9 45,000 0 تكاليف تشغيلية
 100.0 927,567 7,710 اإلجمالي

  
  مشروع األشغال العامة-
  مليون649  قدرهاإجماليةتكلفة  في القطاعات االقتصادية المختلفة ب مشروع6,490 حوالي نفيذت .1

 .فرصة عمل دائمة ألف 108 توفر حوالي دوالر
  

  2010-2006 مشاريع مشروع األشغال العامة 5-9جدول 

  التكلفة عدد المشاريع النشاط
 )ألف دوالر(

  األهمية النسبية
(%) 

 5.0 32,448 417 الصحة
 40.0 259,588 3,471 التعليم

 15.0 97,345 694 المياه والصرف الصحي
  15.0  97,345  694 الطرق
 20.0 129,794 868  الزراعة

 5.0 32,448 346 الشئون االجتماعية
 100.0 648,969 6,490 اإلجمالي
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  صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي-
زراعة بشقيها النباتي والحيواني وكذلك في الري والمنشآت تنفيذ مشروعات وبرامج في مجال ال .1

 .  مليار ريال35.6المائية والثروة السمكية بتكلفة إجمالية 
  

  2010-2006 مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي 6-9جدول 
  )مليون ريال(  المشاريع  المجاالت

  12,500   والمنشآت المائية، والمشاريع الجديدة استكمال مشاريع السدود  الري والمنشآت المائية  
القطاع الزراعي النباتي 

  والحيواني
تشجيع اإلنتاج الحيواني، وتحسين إنتاج المحاصيل النقديـة، وإنـشاء          

  12,877  .مراكز التسويق والخدمات الزراعية األخرى

  المجال السمكي 
ـ            اء انشأ مرافئ سمكية، وتوفير قوارب ومعدات صـيد، ودعـم البن

  6,408  . المؤسسي لالتحاد التعاوني السمكي

  المجالس المحلية
تقديم الدعم المؤسسي للمجالس المحلية بحسب قانون السلطة المحليـة          

  3,790  والئحته التنفيذية

  35,575  عالتكلفة اإلجمالية للمشاري
  

   صندوق الرعاية االجتماعية-
 إلى 2005عام في  ألف 752جتماعية من  صندوق الرعاية االالتي يرعاهازيادة عدد الحاالت  .1

 13,179 من خالل رفع مخصصات الصندوق من حوالي 2010 ألف مستفيد في عام 1,002
 %.6.1 مليون ريال خالل الفترة نفسها بمتوسط نمو 17,679مليون ريال إلى حوالي 

  

   صندوق تمويل المنشآت الصغيرة-
رة تساعد على خلق فرص عمل خالل سنوات للمنشآت الصغي مليار ريال 6قدره توفير تمويل  .1

من إجمالي القروض لتحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنية لتنمية % 52.3الخطة، وبنسبة 
 .الصناعات والمنشآت الصغيرة

  

  ة البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتج-
محافظات وخاصة  مركز جديد لتدريب وتأهيل األسر المنتجة في مختلف ال105نشاء وتشغيل إ .1

 شخص بمتوسط نمو 56,800في المناطق الريفية وزيادة عدد المستفيدين من المراكز إلى 
 .سنوياً% 16.2

إنشاء وحدة تدريب واحدة متنقلة في كل محافظة، بهدف الوصول إلى األسر المستهدفة في  .2
 .المناطق البعيدة والنائية عن المراكز

  

  السياسات واإلجراءات
  ة تدخالت عام.1

 .تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء •
   .توفير موارد إضافية لشبكة األمان االجتماعي بغرض التخفيف من الفقر والحد من البطالة •
تنمية موارد األوقاف والزكاة وتوجيهها لصالح شبكة األمان االجتماعي وإيكال بعض  •

 .أنشطتها إلى السلطة المحلية
 مان االجتماعي لتعزيز الموارد البشرية والرأسمالية للفقراءالتوسع في برامج شبكة األ •

  .وبخاصة في المناطق الريفية
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تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لالرتقاء بمستويات  •
األمان والحماية االجتماعية وخاصة للفئات األكثر حرماناً والعمل على تعزيز قدراتها 

 . هاوإمكانيات
 .تعزيز آليات متابعة وتقييم أداء شبكة األمان االجتماعي •

  
  

   الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة.2
  .تقوية البنية المادية واالجتماعية للمناطق الفقيرة والمحرومة •
  .زيادة الفرص االقتصادية للفقراء في المناطق الريفية •
 .رشيد استهالك المياهتحسين الطرق الريفية ونظم حماية وت •
 بناء القدرات لتوفير الخدمات من خالل آليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  •

  .والمجتمعات المحلية
تشجيع المنشآت الصغيرة بما في ذلك الدخول في مجاالت جديدة لتنويع نشاطها وتحسين بيئة  •

 .األعمال
 .صغيرة واألصغرتطوير الخدمات المالية وغير المالية للمنشآت ال •

 
   صندوق الرعاية االجتماعية.3

توسيع مظلة الرعاية االجتماعية لتشمل كافة الفئات المستحقة لإلعانات النقديـة فـي الريـف                •
 .والحضر وخاصة في المناطق النائية

تفعيل عمل المناطق فـي المـديريات        •
للوصول إلـى الفئـات األشـد فقـراً،         
 وانتهاج مبدأ المفاضلة بـين الحـاالت      

 . لصالح تلك الفئات
توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني  •

  . في تحديد الفئات المستحقة لإلعانات
إعادة النظر في مبلغ اإلعانة المستحقة       •

في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها      
 . مع تغير األجور

تعزيز الربط بين الزكـاة واإلعانـات        •
 . جبات وصندوق الرعاية االجتماعيةالنقدية من خالل وضع آلية تنسق أعمال مصلحة الوا

إعادة النظر في التكلفة اإلدارية للصندوق بما في ذلـك تكـاليف البحـث والدراسـة للحـاالت                   •
 . المستحقة

استكمال إيصال المستحقات عبر مكاتب البريد في كافة المناطق، بما في ذلك تخـصيص أحـد                 •
ات إلى كل قرية في الحـاالت التـي         موظفي البريد في كل مديرية كبريد متنقل إليصال المستحق        

 . تبعد عن مراكز البريد
 . وضع ضوابط صارمة ورقابة على الصرف للحيلولة دون الممارسات الخاطئة •
تنفيذ برامج تدريبية للمستهدفين وفق األنشطة االقتصادية الخاصة بكل مديرية واحتياجات سـوق              •

 . العمل
 
  كي صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسم.4

دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي من خالل تمويل وتنفيذ مشروعات الري والمنشآت  •
 .المائية وفي المجال السمكي والزراعي بشقيه النباتي والحيواني

  .  زيادة الفرص االقتصادية للفقراء في القطاع الزراعي وفي المناطق الريفية عموماً •
 د األسماك لرفع اإلنتاجية وتحقيق االستغالل األمثل  للزراعة واصطيااألساسيةية تحسين البن •

  .لمواردل
  .إعطاء األولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية ورفع إنتاجيتها في الزراعة وتربية الحيوانات •

  

 دور منظمـات المجتمـع المـدني فـي الرعايـة            5-9 إطار
  االجتماعية

ة أمان اجتماعي يتمتع اليمن بعالقات تكافل اجتماعي قوية شكلت شبك
تقليدية فعالة تجاه الفقراء والمحتاجين في المجتمع، إال إن أسس هذه 

وفي المقابل، . العالقات أخذت تضعف بحكم تأثير المدنية الحديثة
توسع انتشار منظمات المجتمع المدني والتي أصبحت تقوم بدور 

وقد بلغ عدد الجمعيات . متزايد في دعم التكافل االجتماعي
ادات الخيرية والطوعية العاملة فقط في الرعاية االجتماعية واالتح

، تهدف إلى تحسين معيشة 2005 جمعية وإتحاد في عام 3,569
ومن أبرز . مساعدة المرأة المحتاجة والطفل والمسن واليتيموالفقراء 

هذه الجمعيات مؤسسة الصالح االجتماعية الخيرية، وجمعية اإلصالح 
  .االجتماعية الخيرية
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   صندوق تمويل المنشآت الصغيرة.5
الصغيرة تحسين الفرص االقتصادية واالستثمارية للفئات الفقيرة من خالل تمويل المشاريع  •

 .لتوفير فرص عمل جديدة
  . تشجيع قيام المنشآت الصغيرة في مجاالت جديدة •
استهداف األسر الفقيرة ومحدودي الدخل ومحافظات الإيصال خدمات الصندوق إلى بقية  •

 . والباحثين عن عمل
  

   البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة.6
نمية المجتمع واألسر المنتجة للنهوض باألسرة التوسع في تقديم خدمات مراكز برنامج ت •

 . والمجتمعات المحلية التي تعاني وطأة الفقر والمعاناة وفي مقدمتها المرأة الفقيرة
  
  
   الحماية االجتماعية -2
  

ذوي االحتياجات تقديم المساعدات والرعاية لعلى العمل اإلجتماعي الحكومة في تركز جهود ت
النهوض وكذلك تسهيل عمليات التكيف واإلندماج اإلجتماعي، ل الجانحين  والمسنين واألحداثالخاصة

وقد استهدفت الحكومة خالل الفترة .  ومكافحة التسول وعمالة األطفال وغيرهابخدمات الطفولة
  :  من خالل محورين رئيسيين،الماضية تطوير هذا العمل وتحقيق الحماية االجتماعية

التي تشمل مراكز الرعاية االجتماعية ودور المسنين والعجزة، دعم منظومة البرامج االجتماعية   . أ
  . ومراكز تأهيل المعاقين

واالتحادات الناشطة الجمعيات  والقطاع الخاص ووالمنظمات األهلية مشاركة المواطنينتعزيز   . ب
  . في تلك المجاالت

  

ا وأنشطتها من قبل    وقد بلغ عدد المراكز والجمعيات وكذلك الجهات الحكومية التي تم تمويل برامجه           
 جهات  8 مركزاً وجمعية، منها     75 حوالي   2005-01صندوق رعاية وتأهيل المعوقين خالل الفترة       

 ألف معاق من كال الجنسين ومن مختلف        106.8واستفاد من تلك البرامج واألنشطة حوالي       . حكومية
عايـة االجتماعيـة   من خـدمات الر     ألف مستفيداً ومستفيدة   12.5المحافظات، يتوزعون على حوالي     

أما المجـال الثـاني     . استفادوا من الخدمات على المستوى الفردي     % 63.9المؤسسية والفردية، منهم    
والمتمثل بخدمات التأهيل االجتماعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، فقد بلغ عدد المـستفيدين             

  .ت التأهيل المؤسسيمنهم استفادوا من خدما% 96.1 ألف شخص من كال الجنسين، 94.3حوالي 
  

ارتفـع   األيتام واألحداث وأطفال الشوارع وعمالة األطفال، حيث         وتشمل خدمات التأهيل االجتماعي   
زادت نـسبة   و. 2005مستفيداً في عام     5,905 إلى   2000 مستفيداً في عام     568عدد المستفيدين من    

بينما تحقق أعلـى    ة نفسها،   خالل الفتر % 4.3 بمتوسط    من خدمات دور المسنين والعجزة     المستفيدين
 طفل بمتوسـط    2,737 طفل إلى    220معدل نمو خالل الفترة في المستفيدين من مكافحة التسول من           

 جمعية ومنظمـة    5,378 وأخيراً، قفز عدد الجمعيات واالتحادات األهلية إلى حوالي          .سنوياً% 65.6
ـ  2005بنهاية عام    والـذي  لى لألمومة والطفولـة     المجلس األع أما  . 2000 في عام    3,245مقارنة ب

األمومة والطفولة من خالل تبني قضايا األطفـال والـدفاع عـن حقـوقهم              أوضاع  النهوض ب يعنى ب 
، تحقيق الهدف المنشود  إلى   ومراقبة أوضاعهم والتنسيق بين مختلف الجهود الرسمية واألهلية وصوالً        

، والذي ركز علـى     2001في مايو   ولة  عقد المؤتمر الوطني األول للطف    في   هأبرز إنجازات فقد تمثلت   
بلورة سياسة شاملة للطفولة تتحدد في إطارها األسس والمبادئ لتنظيم الجهود الرسمية والشعبية فـي               
مجال رعاية الطفولة، وتنبثق عنها إستراتيجية تشكل اإلطار لوضع الخطـط والبـرامج وأولويـات               

 .العمل
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  البرنامج الوطني لنزع األلغام 6-9إطار 
يمثل البرنامج الوطني لنزع األلغام أحد البرامج الناجحة على        

ترتكز سياسات اليمن في مجال األلغـام        و .المستوى الدولي 
الدوليـة لحظـر األلغـام وكـذلك        " أوتاوا"على بنود اتفاقية    

ووفقـاً لتقيـيم    .  حول هذا الشأن   مقررات المؤتمرات الدولية  
لبرنامج الوطني لنزع األلغام الذي تدعمه العديد من الجهات         ا

" أتاوا" المانحة، فإن اليمن نفذ كافة التزاماته بموجب اتفاقية         
 .  من تدمير المخزون إلى صدور قانون لحظر األلغام

تـي  للجمعية العامة لألمم المتحدة حـول األطفـال وال        لتحضير للدورة الخاصة    وقام المجلس أيضاً با   
إعداد التقرير الخاص بأوضاع الطفولـة      ، وكذلك   2001 سبتمبر   21-19خالل  في نيويورك   ت  نعقدا

       تشكيل لجنـة    وقد تم    . على مالحظات اللجنة الدولية    في اليمن بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بناء
عـداد اإلسـتراتيجية     إل بعض الجهات المانحـة   بدعم من   وة  تسيير من الجهات المختصة ذات العالق     

كـل مـن   إعداد مـسودة    ، و التركيز على األطفال في الظروف الصعبة     مع   ،الوطنية الشاملة للطفولة  
ومقترح تعديل قانون رعاية األحداث بما يتوافـق مـع           مشروع الالئحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل     

تنفيـذ المـسح    ،  2004 وتم كذلك مع بداية عام       .لية لحقوق الطفل  قانون حقوق الطفل واالتفاقية الدو    
 فالشات إذاعية وتلفزيونية عن حقوق الطفل     ، باإلضافة إلى إعداد     الميداني لدراسة العنف ضد األطفال    

توزيعها على بعض المدارس ومراكز الطفولة وإنشاء مكتبة        وتوفير كتب ثقافية تخصصية لألطفال      و
                                                . بصنعاءعينلألطفال في حديقة السب

  

ويضم العمل االجتماعي أيـضاً، توسـيع نطـاق         
الحماية االجتماعية ليشمل مسألة نزع األلغام لمـا        
لها من تأثير مباشر على حياة ومعيشة نحو مليون         

فقد تأثر اليمن كله،    . مواطن في شتى أنحاء البالد    
محويت، من األلغام التي زرعت باستثناء محافظة ال

خالل فترات مختلفة من الصراع والحروب، حيث       
 مليون متـر    923تبلغ المساحة المتضررة حوالي     

 95 تجمـع سـكاني فـي      592مربع تتوزع على    
 ألف نسمة، تضرر مـنهم بـصورة     828حوالي  بويقدر عدد السكان المتضررين من األلغام       . مديرية

  . معظمهم من النساء واألطفال شخصا5,478ًوحتى تاريخ اليوم مباشرة 
  

 بتنفيذ البرنامج الوطني لنزع األلغـام       1998 وتقوم اللجنة الوطنية لنزع األلغام التي أنشئت في عام          
اعتماداً على إشراك جميع الوزارات والجهات ذات العالقة للقيام بدورها في التعامل مع األلغام، حيث               

 مليـون  10، وتم تطهير  2004خاليتين من األلغام الفردية في عام       تم إعالن محافظتي عدن والحديدة      
، ليتراجع   ألف لغم وقذيفة   186 من األراضي المزروعة باأللغام، فضالً عن تدمير حوالي          عمتر مرب 

 متضرر في 16 إلى متوسط 2000 متضرر في عام 80بذلك متوسط عدد الضحايا والمتضررين من 
   . 2005عام 

  

 ضـحية مـن النـساء والرجـال         708راء الفحوصات الطبية وتحديد احتياجـات       وقامت اللجنة بإج  
.  من الـضحايا   403واألطفال، كما أجريت عمليات جراحية وتقديم العالج واألجهزة التعويضية لعدد           

وتضع اللجنة  .  ألف من مواطني المناطق المتضررة     465وغطت التوعية من مخاطر األلغام حوالي       
  .2009عالن اليمن خالياً من األلغام في عام نصب عينيها بلوغ هدف إ

  

  التحديـــات
تعاني مراكز ودور خدمات الرعاية االجتماعية من محدودية الطاقة االستيعابية والموارد المالية ومن             

 وتحول هذه المعوقـات دون مواكبـة الخـدمات          .نقص في الكوادر وقلة الخبرة والتخصص والدافع      
 ذوي االحتياجات الخاصـة    فئات   طريقة استهداف كما تأثرت   .  المستهدفة االجتماعية احتياجات الفئات  

المؤسسات غير الحكومية التي تعمل في هذا إمكانات ضعف والبيانات والمعلومات عن هذه الفئة بشح 
  لـذوي االحتياجـات الخاصـة      نقص المدرسين المؤهلين في مجال التربية الخاصة      ويعتبر  . المجال

مثـل  التعليم العالي   هذه الفئة، حيث ال توفر مؤسسات       اجه تأهيل وتعليم أطفال     التحدي األكبر الذي يو   
تجاوب معظـم   أما المجلس األعلى لألمومة والطفولة، فيشكو من ضعف         . هذه التخصصات النوعية  

  .ته وأنشطهالجهات ذات العالقة مما يؤدي إلى تأخير برامج
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برامج تأهيل وإعـادة تأهيـل ذوي االحتياجـات       7-9 إطار
  الخاصة

ص بحسب التعداد السكاني     ألف شخ  78يقدر عدد المعاقين بحوالي     
وقد أنشئت الحكومـة    . من السكان % 0.5، والذي يمثل    1994لعام  

صندوق رعاية المعاقين بهدف تمويل مشاريع خاصة السـتيعابهم         
وتلعب مؤسسات الرعاية االجتماعية دوراً هاماً في تقديم        . وتأهيلهم

ف برامج التأهيل وإعادة التأهيل إلى ذوي االحتياجات الخاصة، بهد        
رفع قدراتهم ومهاراتهم التي تعينهم على االنخراط في مـشروعات      

 محافظات، بعد أن تم التوسع في       4ويغطي هذا العمل    . مدرة للدخل 
. 1996المراكز مع إنشاء صندوق الرعاية االجتماعية في عام عدد 

 مؤسسة حكومية وأهلية تعني بشؤون المعـاقين        75وهناك حوالي   
ج الطبيعي واألطراف الصناعية واألجهزة     في مراكز التأهيل والعال   

 .  ألف معاق123التعويضية ينتفع منها حوالي 

  الغايات واألهداف والسياسات
مية إلى مد نطاق الحماية االجتماعية عمودياً وأفقياً للشرائح الفقيرة والمعرضة تسعى استراتيجية التن

 وبما يؤدي إلى تمكينهم ،من ذوي االحتياجات الخاصة واألطفال واألحداث والمسنين، ورعاية حقوقهم
  . وإدماجهم اجتماعياً واقتصادياً، عالوة على إعالن اليمن خالياً من األلغام

  

 األهداف

سنوياً ومن صندوق المعاقين % 7.9لمستفيدين من مراكز تأهيل وتدريب المعاقين بمتوسط زيادة ا •
 . سنوياً% 10بمتوسط 

سنوياً، ومن % 12.8زيادة المستفيدين من مراكز التأهيل المجتمعي لألطفال المعاقين بمتوسط  •
 %. 5ط ، ومن دور األيتام بمتوس%12.8برامج الرعاية الشاملة وحماية الطفولة بمتوسط 

 . سنوياً% 10زيادة عدد الجمعيات األهلية والتعاونية بمتوسط  •
 محافظة األكثر تـضرراً     14 قرية وتجمعاً سكانياً في      592توسيع عمليات تطهير األلغام لتغطي       •

، وخفض متوسط عدد الضحايا إلى الصفر        من المناطق متوسطة التضرر    2كم310باإلضافة إلى   
 .سنوياً

  
  تالسياسات واإلجراءا

   رعاية ذوي االحتياجات الخاصة -
توسيع برامج التأهيل والتدريب لألسر الفقيرة بهدف إيجاد فرص عمل السـتيعاب العـاطلين               •

 .والداخلين الجدد الى سوق العمل وزيادة مشاركة المرأة في العمل
 .تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة األمية في أوساط المعاقين •
معاقين وضع سياسة شاملة لألطفال ال     •

وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق      
بفرص العمـل والتعلـيم والمـسكن       

 .والرعاية الصحية
التوسع فـي إقامـة دور الرعايـة         •

االجتماعية ومراكز خدمات التأهيـل     
ــسنين  ــاقين والم ــاعي للمع االجتم
واألحداث الجانحين واأليتام، وتوفير    

 .التأهيل والتدريب
زيادة المخصصات الماليـة لبـرامج       •

الرعاية والتأهيل االجتماعي وتـوفير     
ــسين  ــستلزماتها لتح ــا وم احتياجاته

 .خدماتها
تدريب وتأهيل العاملين في مراكز ودور الرعاية االجتماعية، وإعداد الكـوادر الالزمـة للقيـام                •

 .بالتدريب فيها
تطوير برامج تأهيل وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات متكاملة إلدمـاجهم فـي               •

 . لمجتمعا
 .تحسين برامج تأهيل المتسولين وإدماجهم في المجتمع •
 .التوسع في برامج اإلقراض الميسر لألسر الفقيرة إلنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل •
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   حماية ورعاية األمومة والطفولة-
النهوض بأوضاع األمومة والطفولة وحمايتهما من خالل التشريعات وحمالت التوعيـة والمنـاهج              •

 .راسية وبرامج التثقيف التعليميةالد
 .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند •
التنسيق بين مختلف الجهود الرسمية واألهلية المعنية بشئون األمومة والطفولة بهـدف التكامـل               •

 .بينها
 من كافة أشكال االستغالل واإليذاء تطبيق وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفولة وحمايته •

 . أو اإلهمال أو التمييز وخاصة البنات
الحد من انتشار التسول ومن عمالة األطفال من خالل تقديم الدعم ألسر األطفال الفقراء، وإعـادة                 •

تأهيل األطفال المشردين وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وتنمي إمكانياتهم، مـع تـوفير               
 .ونية لهمالحماية القان

 .إنشاء دور لألحداث الجانحين وتقديم الرعاية لهم •
  
  منظمات المجتمع المدني-
تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في توسيع مشاريع وبرامج التنمية والرعاية  •

 . االجتماعية
ي وتكثيف التوعية اإلعالمية بأهمية العمل الخيرالخيرية، بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات  •

 .والتعاوني والجهود الطوعية
  .تشجيع مساهمة القطاع األهلي في إنشاء وتشغيل دور مراكز الرعاية والتنمية االجتماعية •
  

  البرنامج الوطني لنزع األلغام-
 .مواصلة تطهير كافة المناطق من األلغام •
تقليص حوادث األلغام الفردية ومساعدة الـضحايا مـن خـالل تقـديم الخـدمات الطبيـة          •

 .لتعويضية وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اقتصادياً واجتماعياًوا
 .توعية سكان المناطق المتضررة من األلغام •
 .إعادة تأهيل األراضي منزوعة األلغام لتكون صالحة لالستغالل •
 . في كافة األراضي المزروعة باأللغاماألضرارإجراء دراسات اقتصادية واجتماعية عن  •
 .ث الناتجة عن األلغاماستحداث نظام تسجيل الحواد •

  
  التأمينات االجتماعية-3
  

استهدفت سياسات الحكومة توفير الحماية االجتماعية لكافة المستحقين من العاملين وأفـراد أسـرهم              
وتأمينهم ضد المخاطر بما يؤدي إلى توفير االستقرار الوظيفي واالجتماعي، إضافة إلى تنمية موارد              

ئض المساهمات التأمينية في أنشطة تحقق عوائد اقتـصادية مجزيـة           صناديق التأمينات من خالل فوا    
وتساعد بدورها في دعم وتطوير نظم الحماية االجتماعية وتجنبها مخـاطر التآكـل الناجمـة عـن                 

وتشمل التأمينات االجتماعية كل من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات التي توفر التغطيـة             . التضخم
از اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، والمؤسسة العامـة للتأمينـات         للعاملين في وحدات الجه   

االجتماعية التي تغطي مؤسسات القطاع الخاص، ودائرة التقاعد العسكري للسلك العسكري واإلدارة            
  .العامة للتقاعد التي توفر التغطية التأمينية للعاملين في األمن العام

  

في ) المؤمن عليهم (، إذ بلغ المشتركون     2005-01فترة  وراً خالل ال  وقد شهدت الخدمات التأمينية تط    
 فرداً فـي    698,146وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط وفي القطاع الخاص           

، يتوزعون على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية           2005عام  
 فرداً،  194,910وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات التأمينية       .  على التوالي  ،%17.4و% 82.6بـ

علـى  % 32منهم على دائرة التقاعد العسكري واإلدارة العامة للتقاعد في وزارة الداخلية و           % 59.7
    .على المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية% 8.3الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات و
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  التحديـــات
يواجه نظام التأمينات االجتماعية ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب العمل والعاملين وخصوصاً في 

كما يقـصر التـزام   . مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة، وبالتالي عدم شمول قطاع واسع في النظام    
نيـة  بعض وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عن توريـد االشـتراكات التأمي     

كـذلك، يعتبـر المعـاش      . بصورة منتظمة، مما يؤدي إلى إرباك األعمال المناطة بهيئات التـأمين          
التقاعدي غير كاف لمستوى معيشة يتجاوز خط الفقر، فضالً عن عـدم شـموله التـأمين الـصحي          

هيئات التأمين إلى كوادر متخصصة وتطوير أجهزتهـا ومعـداتها          وأخيراً، تحتاج   . وأخطار البطالة 
 . بشكل عام

  

  الغايات واألهداف والسياسات 
تتطلع الخطة إلى نشر مظلة التأمينات االجتماعية ليشمل جميع العاملين في كافـة وحـدات الجهـاز                 

اعلة وقادرة على   اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد نظم ف          
توفير الحماية االجتماعية للمؤمن عليهم وأسرهم وضمان مستوى معيشة كريم عند اإلحالة إلى التقاعد 

  . أو اإلصابة بعجز أثناء العمل، وكذلك توفير الخدمات الصحية
 

  األهداف 
المختلط زيادة عدد المشتركين من العاملين في وحدات الجهاز اإلداري للدولة والقطاعين العام و              .1

 ألف  968، ولتغطي هيئات التأمينات االجتماعية حوالي       %4.6والقطاع الخاص بمتوسط سنوي     
لدى المؤسسة العامـة    % 24.4لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مقابل       % 75.6فرد، منهم   

  .للتأمينات االجتماعية
  

  السياسات واإلجراءات
نفيذية لتنظيم كافة األعمال اإلجرائيـة والفنيـة بمـا          تطوير األطر التشريعية وإصدار اللوائح الت      •

 .يضمن التطبيق السليم لنظم التأمينات االجتماعية
تطوير نظم التأمينات االجتماعية والعمل على تحديث إجراءاتها وتوسـيعها لتـشمل الـضمان               •

 .الصحي
 التأمينـات   تقييم احتياجات المؤمن عليهم وإعداد الدراسات التحليلية واإلكتواريـة حـول نظـم             •

 .االجتماعية المدني والعسكري
 .رفع المعاشات التقاعدية مع مراعاة حد أدنى يضمن حياة كريمة •
 . توجيه فوائض أموال االشتراكات التأمينية نحو االستثمار المجدي •
حصر المنشآت التي لم تخضع بعد لنظم التأمينات االجتماعية وإيجاد الوعي التأميني في صفوف               •

صة النساء وأصحاب األعمال واألجهزة الحكومية والمنظمات واالتحادات من خالل          العاملين وخا 
 .وسائل اإلعالم ونشر المعلومات التي تعرف بفوائد التأمينات وأهميتها االجتماعية واالقتصادية
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  العاشرالفصل 
  

  متكيـــن املــــــرأة
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   المرأة اليمنية في الدستور 1-10إطار 
كفل دستور الجمهوريـة اليمنيـة المـساواة فـي الحقـوق            

مييز بـين ذكـر أو      والواجبات العامة بين المواطنين دون ت     
أن النساء شـقائق    " من الدستور    31أنثى، فقد ورد في المادة      

الرجال، لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات مـا تكفلـه           
 من  41، وأكدت المادة    "وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون    

لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة الـسياسية        "الدستور بأن   
  ".قانونوالكتابة والتصويت في حدود ال

  مقدمة
ائز األساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تكامل األدوار بين            إحدى الرك  تمثل المرأة 

 وتؤكد الدراسات والتقارير الدولية على العالقة الوثيقة بين األوضـاع االقتـصادية           . الرجل والمرأة 
وقـد  . واالجتماعية التي تعيشها المرأة في المجتمع وقدرة ذلك المجتمع في النهوض وتحقيق التنميـة    

 عدم قدرة الدول العربية على تحقيق معدالت تنمية بشرية 2003 تقرير التنمية اإلنسانية العربية      ىعز
مرتفعة إلى أربعة أسباب عامة إحداها عدم االستفادة من نصف الطاقات والموارد البشرية المتاحة في             

   .المجتمعات العربية المتمثلة في المرأة
  

الخمس الماضية تنامياً ملموساً، وتحوالً  في نوعية وطبيعـة           نواتوشهد دور المرأة اليمنية خالل الس     
المشاركة في األنشطة االقتصادية واالجتماعيـة      

فقد بلغـت نـسبة النـساء       . والثقافية والسياسية 
وفي قطـاعي   % 18العامالت في قطاع التعليم     
، كمـا بلغـت     %25الصحة والعمل االجتماعي    

داري للدولة  نسبة النساء العامالت في الجهاز اإل     
% 4.5، مـنهن    %16.4 حوالي   2004في عام   

  . ضمن المشرعين وكبار المديرين
  

وتم في التعديل الوزاري األخير تعيين وزيرتين وعدد من المناصب الرفيعة في السلك الدبلوماسـي               
ة  سيدة يشغلن وظائف دبلوماسية مختلفة في وزار       26ويوجد حالياً سفيرة واحدة، و    . وفي اللجان العليا  

الخارجية، وسيدتان بدرجة وزير مفوض، وثمان سيدات بوظيفة مستشار، وثمـان سـيدات بدرجـة               
  سكرتير أول، وأربع سيدات بوظيفة ملحق دبلوماسي

  

 نـصوص قانونيـة     5 قانوناً وتعديل    57وتعززت البيئة التشريعية والقانونية للمرأة، نتيجة مراجعة        
لمرأة في قانون الجنسية، قانون األحـوال الشخـصية، قـانون           لتتوافق واالتفاقيات الدولية المتعلقة با    

كما تنـامى مـستوى الـوعي       . العمل، قانون تنظيم السجون وقانون األحوال المدنية والسجل المدني        
عـام  % 28والمشاركة السياسية للمرأة اليمنية، حيث ازدادت نسبة النساء في سجالت الناخبين مـن              

خالل تلك الفترة، وبلغت نسبة مـشاركة النـساء         % 262مو   وبنسبة ن  2003عام  % 42 إلى   1997
  .من المسجالت% 74.4الناخبات 

  

 ارتفاع نسبة األسـر     1999بينت نتائج مسح الفقر     وتعتبر المرأة أكثر عرضة للفقر والمعاناة، حيث        
لـث  ، كما يقل متوسط دخل األسرة التي ترأسها المرأة بحوالي الث        %)13.8(الفقيرة التي ترأسها نساء     

وما تزال مؤشرات المشاركة العامة للمرأة والتمكـين        . عن متوسط دخل األسرة التي يرأسها الرجل      
، ونسبة النساء العامالت فـي      %22تعاني من انخفاض، حيث لم تتجاوز المشاركة االقتصادية للمرأة          

ث يعملن  من اإلنا % 78.7 إلى أن    1999كما تشير نتائج مسح القوى العاملة       % 28.3القطاع الخاص   
تنامي مشاركة المرأة سياسياً كناخبـة، إال       في وظائف تقليدية في الزراعة والرعي، وعلى الرغم من          

 امرأة خالل نفس الفترة، األمر الـذي        11 إلى   42أن عدد النساء المرشحات شهد انخفاضاً شديداً من         
  .يبقي المرأة بعيدة عن مراكز اتخاذ القرار

  

% 72مرأة بأنه أقل مهارة ومنقوص األجر، فضالً عن أن ما يزيد عـن    وما تزال النظرة إلى عمل ال     
كذلك، تعاني المرأة من تمييـز فـي        . من النساء العامالت يقمن بأعمال عائلية وغير مدفوعة األجر        

تفسير وتطبيق بعض القوانين، وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات االجتماعية، مثـل القـضاء واألمـن،         
افية والعادات االجتماعية التي تحول دون وصول المـرأة إلـى مثـل تلـك               ناهيك عن العوائق الثق   

  .الخدمات
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  التحديات
يحد من توسيع وتعزيز مشاركة المرأة مجموعة متشابكة من المعوقـات االقتـصادية واالجتماعيـة               

لتقليديـة  ارتفاع نسبة األمية وتدني المستويات التعليمية للمرأة، النظـرة ا         : والثقافية والقانونية، أهمها  
والرفض األسري لترشيح المرأة لنفسها وعقد اللقاءات الجماهيرية، ومحدودية وصول المـرأة إلـى              
األرض واألصول اإلنتاجية، والتحيز في االختيار والتوظيف والترقيات، وضعف الـوعي ونقـص             
 القدرات الالزمة لدى الجهات المعنية بتطبيق القوانين، باإلضافة إلـى قـصور بعـض النـصوص               

 .القانونية، وتعرضها لعدد من مظاهر العنف والحرمان
 

  الغايات واألهداف والسياسات واإلجراءات
 إلى تعزيـز دور     2010-2006للتخفيف من الفقر    الثالثة  التنمية االقتصادية واالجتماعية    تسعى خطة   

االختالالت المؤسـسية   المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً، وإزالة كافة           
  .والتشريعية ومظاهر التمييز المختلفة

  

   تمكين المرأة اقتصادياً-1
  

  األهداف
  .خالل سنوات الخطة% 5زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي بمعدل نمو سنوي  .1
 .2010خفض نسبة النساء الفقيرات إلى النصف بحلول العام  .2
فـي قطـاعي التعلـيم    % 8وات الخطة بمعدل نمو سنوي زيادة مشاركة المرأة العاملة خالل سن      .3

  .في قطاع الصناعة% 4والصحة و
  

  السياسات واإلجراءات
 . تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة والوصول إلى األسواق •
 . تبني نظام االستخدام الجزئي لتسهيل عمل النساء وتوفير خدمات رعاية األطفال •
 . وفير التمويل للمرأة ولألسرة الفقيرةتشجيع مشاريع األسر المنتجة وت •
التوسع في المشاريع الزراعية التي تـستهدف        •

النساء وتمكينهم من الوصـول إلـى األرض        
 .وبقية موارد اإلنتاج

 .بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة •
حفز القطاع الخاص في توظيف النساء وإزالة        •

ساواة في  التفاوت في األجور بين الجنسين والم     
 .الحقوق

توفير البيانات واإلحصاءات المتعلقـة بعمـل        •
ــي  ــصهن والهيكــل المهن ــساء، وخصائ الن

 .والقطاعي ألعمالهن
إشراك المرأة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وتشجيع إنـشاء منتـديات سـيدات                •

 .األعمال
لحقوق الوظيفية للمـرأة وعـدم   عقد دورات تدريبية للقيادات الحكومية والخاصة بأهمية مراعاة ا   •

 .التمييز في شغل الوظائف والترفيع
  
  

  االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المـرأة        2-10إطار  
  : عليها الحكومة اليمنيةوالتي صادقت

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية       .1
 .1987عام  ، المصادق عليه1966لعام والثقافية 

 1951لعـام   ) 100(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       .2
بشأن مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمـل         

 .1976عام عليها والمصادق  ،ذوي قيمة متساوية
 1981لعـام   ) 156(لية رقم   وفاقية منظمة العمل الد   ات .3

لمعاملـة بـين    بشأن تكافؤ الفرص والمـساواة فـي ا       
 .1989العاملين من الجنسين، والمصادق عليها عام 
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   التعديالت القانونية الخاصة بالمرأة3-10إطار 
 قانونـاً   57 مراجعـة ودراسـة      2004 و 2003 خالل العامين    تم

 نصوص قانونية لتتوافق واالتفاقيات الدولية      5تم تعديل   و ،والئحة
 : وهيأة،لقة بالمرالمتع

 التعديل بالمـساواة    ى قض :1990 لعام   6 رقم   قانون الجنسية .  1
بي، بين أبناء اليمني المتزوج بأجنبية وأبناء اليمنية المتزوجة بأجن        

 .ضمن شروط الحصول على الجنسية
 قضى التعديل بإلزام صاحب     :1995 لعام   5قانون العمل رقم    . 2

 مكـان واحـد أن      العمل الذي يستخدم أكثر من خمسين عاملة في       
  .ينشئ دار حضانة أطفال العامالت

 قـضى التعـديل     :1991 لعام   48قانون تنظيم السجون رقم     . 3
بإلزام توفير للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وبعـده العنايـة           

 .والرعاية الطبية الالزمة
 :47 المـادة    1992 لعـام    20قانون األحوال الشخصية رقم     . 4

في حالة  حق لكل من الزوجين طلب الفسخ       قضى التعديل بإعطاء ال   
 .ظهور أمراض معدية أو مستعصية حتى وإن سبق الرضاء

: 1991 لعـام    23المدنية والسجل المدني رقم     قانون األحوال   . 5
 .أحد والدي الطفل) أ(الفقرة ) 21(قضى بتعديل المادة 

    توسيع المشاركة السياسية وفي مراكز صنع القرار -2
  

  األهداف 
 .كناخبة% 45كمرشحة و% 15رفع معدل مشاركة المرآة في االنتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة  .1
وفي العمل الدبلوماسي بنسبة    % 5نمو سنوي   زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية بمعدل         .2

 .خالل سنوات الخطة% 5
 .من إجمالي العاملين% 5رفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في جهاز الشرطة واألمن إلى  .3
 .مضاعفة نسبة تواجد النساء في المواقع القيادية المعنية بتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة .4
  

  السياسات واإلجراءات
) السيداو(ام اليمن بالمادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة              تنفيذ التز  •

 .والخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة
 .رفع الوعي بقضايا المرأة والتنسيق والتعاون بين األطر المؤسسية للمرأة •
 .مي حول مشاركة المرأةتوحيد مفاهيم الخطاب السياسي واإلعال •
 .تفعيل دور وسائل اإلعالم المختلفة في التعريف بحقوق المرأة ومنح فرص متكافئة •
  .تشجيع وتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة السياسية وخوض االنتخابات كمرشحة •
 .إجراء دراسات وأبحاث حول تدني مشاركة المرأة سياسياً •
  . في مواقع السلطة وصنع القراررفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً •
 .منح حوافز اللتحاق النساء في الوظيفة العامة •
 .تسهيل التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء •
 .دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة والنوع االجتماعي •
  

   تعزيز البناء التشريعي والقانوني -3
 
  

  األهداف 
 .نوني من القوانين النافذة الخاصة بقضايا المرأة وإزالة التمييز نص قا27تعديل  .1
 . تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .2
  .نشر الوعي بين أوساط النساء، في مجال الحقوق المنصوص عليها في القوانين والتشريعات .3
  

  السياسات واإلجراءات
 . فيها قوانين العمل التي تراعي ظروف المرأةمتابعة واستكمال تعديل القوانين، بما  •
مراجعة القوانين النافذة وتنقيتها من      •

 . النصوص التمييزية ضد المرأة
استحداث نـصوص جديـدة لـم        •

تتضمنها القوانين النافذة لمواكبـة     
 .التطورات في حقوق المرأة

تعديل القوانين النافذة بمـا يـتالءم        •
ونصوص االتفاقيات التي وقعـت     

 .اليمنعليها 
تعديل قانون العمل بحيث يـضمن       •

فرص متساوية للمرأة والرجل في     
العمل، واتخاذ اإلجراءات الصارمة    
ضد المؤسسات التي تمارس التمييز 

 .في عملية االختيار والتوظيف
إنــشاء آليــات فاعلــة لمــشاركة  •

منظمات المجتمع المدني في مراقبة     
تنفيذ وتطبيق القوانين النافذة وفـي      

 . حول حقوق المرأةنشر الوعي
 . مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات لتتالءم مع الدستور والمعاهدات الدولية •
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  مفهوم العنف ضد المرأة  4-10إطار 
يقصد العنف بحسب تعريف التقرير العـالمي لمنظمـة الـصحة           

استعمال القوة الفيزيقية بالتهديد أو الضرر النفسي    "2000العالمية  
ص أو الجماعة أو المجتمع والذي      أو الحرمان ضد الذات أو الشخ     
ويتضمن العنف كل أشكال العنف     ". ينتج عنه ضرر أو جرح معين     

تواجه المـرأة   و. البدني والعقلي واألذى وسوء المعاملة واإلهمال     
اليمنية وخاصة في المناطق الريفية أشكاال مختلفة من عدم الوفـاء       

ـ            رز ببعض حقوقها الشرعية والتي تندرج في دائـرة العنـف، أب
خدمات العناية الـصحية    وغياب   التعليم،   مالمحها محدودية فرص  

زواج  أحيانـاً،    األولية، الزواج المبكر وغير المتكافئ في العمـر       
 في بعـض    تفضيل الذكور على اإلناث   والشعار، حرمان الميراث    

الهجر والحرمان من زيارة األهـل، حرمـان الزوجـة          األحيان،  
واجبات النفقة، وعـدم الـسماح      المطلقة من أبنائها وسكنها ومن      

 .للمرأة بمزاولة األنشطة الثقافية واالجتماعية والسياسية

  

   مناهضة العنف ضد المرأة-4
  

 األهداف
 . تحقيق المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة أمام القانون .1
اإلعالمية والثقافيـة   التعريف بحقوق المرأة التي كفلتها الشريعة والنصوص القانونية في الوسائل            .2

 .المختلفة وتخصيص حيز مناسب من الرسالة اإلعالمية
 .مكافحة أشكال العنف التي ال تزال تمارس ضد المرأة .3
  

   واإلجراءاتالسياسات
تقوية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق اإلنسان والجهـات الحكوميـة ذات               •

 .العالقة بما يخدم حقوق المرأة
وزيـادة االسـتجابة الـسريعة      تحسين   •

لألجهزة الضبطية حول حوادث العنف     
 .وإعادة تأهيل ضحاياه من النساء

تنفيذ برامج توعية حول أشكال العنـف        •
ضد المرأة لدى صناع القرار ومختلف      

 .فئات المجتمع
توجيه الخطـاب الـديني واإلعالمـي        •

 .لصالح فضايا المرأة
تطوير القوانين والتشريعات وخاصـة      •

لة باألسرة والمرأة بمـا يحفـظ       المتص
 .حقوقها الشرعية

 .إيجاد محكمة لألسرة ليسهل الفصل في القضايا االجتماعية •
 .إنشاء صندوق للنفقة يضمن للمرأة حقها بعد الطالق، أسوة بتجارب بعض البلدان •
 .إنشاء إدراة متخصصة على مستوى كل محافظة للتعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة •
 . حول العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وصورهتنفيذ دراسات •
تدريب الكوادر العاملة في المجال الصحي والتعليمي والعقابي للتعامل مع النساء، وتوعية القضاة              •

  .ورجال الدين لتكريس حقوق المرأة الشرعية واإلنسانية
ز الـشرطة   إنشاء وحدات للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في المستشفيات والمدارس ومراك            •

 . ومرافق العمل
 . توفير البيانات والمعلومات وإعداد التقارير الدورية حول مؤشرات ظاهرة العنف •
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  الفصل احلـادي عشر
   

 حتليـل واقع التنمية يف احملافظات 
2000-2005  
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  مقدمة
  

تم تفويض المحافظات بإنفاق وا مباشرة بعد الوحدة، ياتخذ اليمن طريق الالمركزية خيارا استراتيج
دمات األساسية والبنية التحتية المعتمدة لها في البرنامج المخصصات االستثمارية لمشاريع الخ
  .االستثماري ضمن الموازنة العامة للدولة

  

 2000لعام ) 4(بعد صدور قانون السلطة المحلية رقم وقد بدأ التنفيذ األوسع والفعلي لالمركزية 
ة في المديريات إجراء أول انتخابات عامة للمجالس المحليوبعد  ،والئحتيه التنفيذية والمالية

   .2001والمحافظات في مارس 
  

 العام األول الذي بدأت فيه السلطة المحلية مهمتها في إعداد خطط التنمية المحلية 2002ويعد عام 
تلك الموارد بكاملها لتمويل المشروعات وقد خصصت . الممولة من الموارد المالية المخصصة لها

 فيما واصلت السلطة المركزية تحمل ،لية بالوحدات اإلداريةلخطط التنمية المحالجديدة االستثمارية 
  .2002نفقات المشروعات قيد التنفيذ للوحدات اإلدارية التي بدء تنفيذها قبل العام 

  

وقد بذلت السلطة المحلية بأجهزتها التنفيذية ومجالسها المحلية المنتخبة في مختلف الوحدات اإلدارية 
ربع المنصرمة، نتج عنها العديد من المتغيرات االيجابية التي عززت جهودا قيمة خالل السنوات األ

توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وإدارة ، مترجمةًً في ذلك أهمية ورسخت أسس الالمركزية
الشأن المحلي في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعداد الخطط والبرامج 

  . ية وتنفيذهااالستثمارية المحل
  

ويستعرض هذا الفصل، تقييم وتحليل اتجاهات مؤشرات التنمية في المحافظات، بعد مضي أكثر من 
ويستعرض تحديداً مؤشرات نظام التعليم والتدريب . أربعة أعوام على تطبيق نظام السلطة المحلية

ولعدد من المؤشرات والخدمات والمرافق الصحية في كل محافظة من المحافظات اإلحدى والعشرين، 
لعدد من القطاعات اإلنتاجية والواعدة والقطاعات الخدمية فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي 

  . وطرق وإتصاالت
  

مستوى أداء السلطة المحلية في مجال إدارة الموارد المالية للمشاريع التنموية كما يستعرض الفصل 
راز التحديات التي تواجهها السلطات المحلية في ، عالوة على إبمن حيث التحصيل والتوجيه واإلنفاق

جوانب البناء المؤسسي والموارد المحلية وتنفيذ المشاريع وتنسيق جهود التنمية، مع إبراز 
  .اإلستراتيجية المنشودة لتعزيز التنمية المحلية والالمركزية خالل خطة التنمية الثالثة
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 الدارسين والدارسات والنسبة إلى إجمالي  المحافظة في مراكز محو 1-11جدول 
 2006 / 2005األمية األبجدية حسب المحافظات 

 المحافظـة %النسبـة  أعـداد
مجموع  إناث  ذكور  مجموع إناث ذكور

 100.0 98.7 1.3 11,868 11,716 152 نة العاصمةأما
 100.0 94.8 5.2 11,109 10,530 579 صنعـاء
 100.0 91.5 8.5 2,009 1,838 171 عـدن
 100.0 98.1 1.9 25,215 24,740 475 تعـز

 100.0 67.9 32.1 32,569 22,121 10,448 الحـديدة
 100.0 95.5 4.5 3,789 3,618 171 لحـج
 100.0 96.7 3.3 7,839 7,583 256 إب
 100.0 98.5 1.5 2,055 2,024 31 أبين
 100.0 82.5 17.5 8,995 7,418 1,577 ذمـار
 100.0 89.6 10.4 5,706 5,112 594 شبـوة
 100.0 86.4 13.6 9,846 8,511 1,335 حجـة
 100.0 89.4 10.6 2,028 1,813 215 البيضـاء
 100.0 81.0 19.0 4,751 3,848 903 حضـرموت
 100.0 66.8 33.2 4,472 2,989 1,483 صعـدة
 100.0 93.9 6.1 9,250 8,686 564 المحويت
 100.0 71.2 28.8 1,950 1,389 561 المهـرة
 100.0 86.7 13.3 3,859 3,344 515 مـأرب
 100.0 89.4 10.6 947 847 100 الجـوف
 100.0 95.4 4.6 10,637 10,148 489 عمـران
 100.0 80.5 19.5 5,817 4,681 1,136 الضـالع
 100.0 90.8 9.2 6,443 5,848 595 ريمـة
 100.0 86.9 13.1 171,154 148,804 22,350 اإلجمالي

  

   مؤشرات التنمية البشريةي التطور ف .1
 

  حو األمية وتعليم الكبـارم 1. 1
في عـام  % 45.7، إلى 1994في عام % 56 سنوات فأكثر من    10تراجع معدل األمية للفئة العمرية      

إلى )  مليون أنثى3.5منهم ( مليون أمي 5.3، بيد أن إجمالي األميين باألعداد المطلقة تزايد من 2004
ت مرتفعة بالمقاييس الدولية، وتعود إلـى       وتعد هذه المعدال  ).  مليون أنثى  4.2منهم  ( مليون أمي    6.2

أسباب مختلفة تتمثـل فـي      
ــدمات  ــع الخ ــاين توزي تب
ــستوى  ــى م ــة عل التعليمي
ــديريات،  ــات والم المحافظ
وانتــشار ظــاهرتي الفقــر 
والتسرب في األرياف ولدى    
االناث بوجه خاص، وعـدم     

 مـن    كافيـة  وجود أعـداد  
مدارس ومدرسي ومدرسات   

  .محو األمية وتعليم الكبار
  

وقد تم التوسع في صـفوف      
محو األميـة ليبلـغ عـدد       

 ألف  171الدارسين فيها نحو    
دارس ودارســة فــي عــام 

، منهم نحـو    2005/2006
 ألف دارسـة يـشكلن      149
وتعكس . من اإلجمالي % 87

هذه النسبة المرتفعة نجـاح     
برنامج محو األمية وتعلـيم     
الكبار في جـذب الفتيـات      
الالئي لم تتح لهـن فرصـة       

ــاق ــيم االلتح ــام التعل  بنظ
  . االساسي أو المتسربات منه

  

جذب الدارسين الـذكور    ويالحظ بوجه خاص نجاح البرنامج في محافظة الحديدة أكثر من غيرها في             
كما احتلـت محافظـة تعـز       . والذين يمثلون فيها نصف مجموع الدارسين على مستوى الجمهورية        

 دارسة فقط   847ارسة، ليتراجع هذا الرقم إلى       د 24,740المرتبة األولى في أعداد الدارسات بمقدار       
  .في محافظة الجوف

  

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الملتحقين بمدارس محو األمية وتعليم الكبار لـم يتجـاوز األلفـين فـي        
ويعود ذلك إلى انخفاض معدالت األمية والتسرب فيها وارتفاع معـدالت التحـاق             . محافظة عـدن 

  . سي وبنحو مغاير لبقية المحافظاتالنشء بنظام التعليم األسا
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   العـام التعليم 2. 1
  التعليم األساسي. أ

ازداد عدد الطالب الملتحقين بالتعليم     فقد  . حقق التعليم األساسي نمواً مضطرداً في أعداد الملتحقين به        
 ألـف طالـب     4,357 ألف إلـى     3,402 من   2005/2006 – 2000/2001األساسي خالل الفترة    

وازداد عدد الطلبة الذكور من     .  لكال الجنسين في عموم المحافظات     %28سبة زيادة بلغت    وطالبة، بن 
 1.8 مليون إلى نحو     1.2 مليون طالب، وارتفع عدد الطالبات من نحو         2.7 مليون إلى نحو     2.2نحو  

 .مليون طالبة
  

% 64.3افظات  في التعليم األساسي لكال الجنسين وفي عموم المحاإلجمالي معدل االلتحاق وقد بلغ
وتأتي محافظات المهرة، . ناثلإل% 53.9للذكور مقابل  % 73.1 وبنسبة 2005/2006عام في 

 في حين، %70 وعدن في المقدمة محققة معدل التحاق إجمالي يزيد عن األمانةالمحويت، تعز، 
   .في بقية المحافظات% 62و % 65يتراوح المعدل بين 

  
ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم و
- 2000/2001ألساسي خالل الفترة ا

 %38.6 بنسبة زيادة 2006 -2005
 فقط للذكور على %22.2مقابل 

ارتفعت و. مستوى عموم المحافظات
 في بعض ناثنسبة زيادة التحاق اإل

مثل  ،المحافظات عن المعدل العام
شبوة، المهرة، الضالع، صعدة 

 %63.6والجوف حيث تراوحت بين 
النسبة  تنخفض، في حين ا%51.9و 

في عدد من عن المعدل العام 
، األمانةالمحافظات مثل حضرموت، 

صنعاء و، تعز أبينالحديدة، عدن، 
  . %23.2 و%36.9تراوحت بين و
  

وتباينت نـسبة الطالبـات بـالتعليم       
األساسي إلى إجمالي الطالب علـى      
مستوى كل محافظة، حيث تأتي أمانة      
العاصمة ومحافظات عدن والمهـرة     

ت ولحج في المقدمة    وتعز وحضرمو 
وبنسبة أعلى من المعدل العام البـالغ       

ــسبة  38.7% ــاوز ن ، دون أن تتج
بينما تدنت في عدد من المحافظات مثل ذمار، حجة، صنعاء، عمران إلى أن وصـلت إلـى                 %. 49
فيما بين عام في النوع االجتماعي لمصلحة اإلناث  في صعدة ، مع مالحظة وجود تحسن نسبي 26%

  .2005/2006ام  وع2000/2001
  

التوسع في بناء الفصول والمدارس إلى  ناثاإلويعود التحسن النسبي في النوع االجتماعي لمصلحة 
وملحقاتها للبنات في المناطق الريفية إلى جانب تقديم المعونات الغذائية واإلعفاء من الرسوم 

 الزواج المبكر والحالة بسببويعود سبب اتساع الفجوة بين الجنسين إلى تسرب اإلناث . الدراسية
 بالريف باإلضافة إلى عدم توفر ناثالمدارس الخاصة باإلعدد كاف من المعيشية وعدم توفر 

  .المدرسات في العديد من الوحدات اإلدارية

  معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي 2-11جدول رقم 
2005/2006 

  ورـذك المحافظة
%  

  إنـاث 
% 

   وعـمجم
% 

 70.3 63.3 78.4  األمانة
 70.4 63.3 78.4 عدن 
 63.0 52.2 72.5 إب
 64.1 53.4 73.2  أبين

 63.3 52.6 72.6 البيضاء
 63.7 52.1 72.7 الجوف

 66.1 56.6 74.0 الحديدة 
 62.7 51.7 72.2 الضالع 

 74.1 62.9 86.4 المحويت 
 77.6 67.3 88.5 المهرة 

 74.7 64.3 87.0 تعز
 63.9 52.1 72.3 حجة 

 64.9 55.1 73.9 حضرموت
 64.6 52.3 72.3 ذمار

 64.2 52.3 72.7 شبوه 
 66.5 53.8 72.5 صعده 
 62.8 50.2 71.6 صنعاء 
 64.5 52.2 72.4 عمران 
 61.7 50.8 71.9 لحج
 63.0 51.8 72.5 مأرب
 63.1 49.8 71.5 ريمه

 64.3 53.9 73.1  اإلجمالي



    197

  حسب المحافظات 2005/2006 ـ  2001 /2000 األساسي الطالب الملتحقون في التعليم    3-11جدول  
2001/2000 2006/2005 

المحافظات
 المجموع إناث  ذكور

بة نس
  ناثاإل

للذكور 
% 

 المجموع إناث ذكور

نسبة 
  ناثاإل

للذكور 
% 

 38.7 537,481 208,137 329,344 34.3 428,494 147,064 281,430 إب
 38.2 103,336 39,469 63,867 37.2 82,946 30,829 52,117 أبين
 48.8 399,933 195,046 204,887 46.7 315,557 147,364 168,193 األمانة
 38.7 124,790 48,339 76,451 34.5 96,280 33,207 63,073 البيضاء
 43.4 675,747 293,372 382,375 41.0 561,729 230,420 331,309 تعز
 35.8 53,514 19,159 34,355 34.7 36,354 12,615 23,739 الجوف
 33.8 248,675 84,100 164,575 30.7 189,090 58,062 131,028 حجة
 38.8 356,877 138,429 218,448 37.4 280,583 104,855 175,728 الحديدة
 40.7 217,507 88,581 128,926 38.1 169,871 64,703 105,168 حضرموت
 31.2 276,301 86,306 189,995 27.4 219,851 60,345 159,506 ذمار
 33.8 102,605 34,713 67,892 29.1 72,883 21,214 51,669 شبوة
 26.0 114,764 29,833 84,931 22.1 87,901 19,431 68,470 صعدة
 32.9 242,396 79,823 162,573 27.9 231,936 64,769 167,167 صنعاء
 38.1 116,761 44,488 72,273 32.6 88,425 28,828 59,597 الضالع
 47.7 121,133 57,769 63,364 46.5 95,385 44,375 51,010 عدن
 31.8 220,529 70,185 150,344 28.6 166,085 47,456 118,629 عمران
 40.1 186,524 74,873 111,651 36.6 144,407 52,841 91,566 لحج
 37.6 54,619 20,531 34,088 35.8 40,065 14,336 25,729 مأرب
 37.7 108,022 40,774 67,248 34.6 81,499 28,233 53,266 المحويت
 44.5 18,625 8,279 10,346 43.4 12,167 5,283 6,884 المهرة
 30.6 76,946 23,529 53,417 … … … … ريمة
 38.7 4,357,085 1,685,735 2,671,350 35.8 3,401,508 1,216,230 2,185,278 اإلجمالي

  

 :  التعليم الثانوي.ب
 683 ألف إلـى     482 من   2005/2006 - 2000/2001 خالل الفترة     بالتعليم الثانوي  عدد الملتحقين ازداد  

  .  لكال الجنسين في عموم المحافظات%42 وبنسبة زيادة بلغت ، ألف طالب وطالبة
  

  حسب المحافظات2006/2005 ـ  2001 /2000     الطالب الملتحقون في التعليم الثانوي 4-11جدول  
  نسبة إلى إجمالي الدارسينال

 2000/2001لألعوام 
  مالي الدارسيننسبة إلى إجال

 2005/2006لألعوام 
  الزيـادة

 المحافظات  %
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 65.65 28.96 26.6 73.4 22 78 إب
 43.3 26.8 27.8 72.2 25.4 74.6 أبين

 51.64 35.79 47.8 52.2 45.1 54.9 األمانة
 102.5 40.53 18.2 81.8 13.4 86.6 البيضاء

 52.18 27.19 38.8 61.2 34.7 65.3 تعز
 113.7 43.01 29.0 71.0 21.5 78.5 الجوف
 86.17 38.92 22.7 77.3 18.0 82.0 حجة

 55.1 37.26 40.7 59.3 37.8 62.2 الحديدة
 80.48 68.52 26.0 74.0 24.7 75.3 حضرموت

 64.53 29.21 17.9 82.1 14.6 85.4 ذمار
 237.3 44.47 5.3 94.7 2.3 97.7 شبوة
 79.9 43.27 11.7 88.3 9.5 90.5 صعدة
 60.88 8.061 15.4 84.6 10.9 89.1 صنعاء
 76.6 30.98 17.5 82.5 13.6 86.4 الضالع
 41.56 30.93 46.9 53.1 45.0 55.0 عدن

 81.17 35.25 16.9 83.1 13.2 86.8 عمران
 75.43 38.93 28.2 71.8 23.7 76.3 لحج
 119.4 48.65 24.7 75.3 18.2 81.8 مأرب

 96.75 32.41 20.8 79.2 15.0 85.0 المحويت
 122.4 77.6 42.4 57.6 37.1 62.9 المهرة
 0 0 21.7 78.3 0.0 0.0 هـريم

 61.5 34.47 30.6 69.4 26.8 73.2 اإلجمالي
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  لكال الجنـسين فـي عمـوم المحافظـات         2005/2006 للتعليم الثانوي عام     اإلجماليوبلغ معدل االلتحاق    
 اإلجماليوتتفاوت المحافظات في معدل االلتحاق      . ناث فقط لإل  %25قابل   م %55.7 يمثل الذكور    %.40.5

 ويتراجع المعدل بعد ذلك إلى أن يصل إلى      . في المقدمة  األمانة حيث تأتي محافظة تعز و     ،في التعليم الثانوي  
 2000/2001 خـالل الفتـرة      %61.5عدد الملتحقات بالتعليم الثانوي بنسبة      وارتفع  . في المهرة % 18.3

فـي  % 57بـين   تراوح  و ناثكما تباين معدل االلتحاق لإل    .  للذكور %34.5 مقارنة بـ    2005/2006ىإل
بحثاً عن عمل   إلى ارتفاع التسرب من التعليم الثانوي       التباين  هذا   يعودو. في محافظة شبوة  % 2.6 و األمانة

 وقلـة عـدد المـدارس       تكرار اإلعادة في الصفوف الدراسية    إلى  وأو العتبارات اجتماعية وثقافية محلية،      
  .الثانوية وبالذات في الريف

  

 2005/2006      معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي للعام الدراسي 5-11جدول  
  %مجموع %إناث   %ذكور  المحافظة
 54.5 57.2 52.2 األمانة
 48.9 47.9 49.7 عدن
 41.5 21.2 63.5 إب
 38.3 21.6 54.3 أبين
 27.9 10.1  45.6 البيضاء
 29.5 18.3 39.4 الجوف
 28.4 23.3 33.5 الحديدة
 42.9 15.1 70.2 الضالع
 42.5 17.8 66.9 المحويت
 18.3 16.9 19.4 المهرة
 60.8 44.9 78.4 تعز
 28.2 13.3 42.1 حجة

 26.5 13.9 38.7 حضرموت
 35.0 12.3 58.4 ذمار
 23.9 2.6 34.9 شبوه
 27.6 6.7 47.2 صعده
 45.3 14.3 75.1 صنعاء
 45.5 15.7 74.0 عمران
 49.5 27.5 72.0 لحج
 50.5 27.4 69.9 مأرب
 27.2 11.8 42.8 ريمه
 40.5 25.0 55.7 اإلجمالي

  

  والمهني التعليم الفني والتدريب3 .1
 توسع ملموس في إقامة المعاهد المهنية والتقنية، حيث ارتفع عـدد            2005-2001شهدت الفترة   

ودخلت أكثر من عشر محافظـات      . 2005 بنهاية عام    55 إلى   29تقنية من   المعاهد المهنية وال  
وقد أرتفع نتيجة لذلك عدد الملتحقـين فـي خمـس           . جديدة مجال التعليم الفني والتقني والمهني     

 ليبلغ فـي    %38,2زيادة قدرها   ، عدن، تعز، الحديدة، وحضرموت بنسبة       األمانةمحافظات هي   
  .  ملتحقا11,462ًمجموعها 

  

المقابل انخفض، عدد الملتحقين في محافظات مثل لحج، عمـران ، المحويـت ، ريمـة                وفي  
 كما شهد نظام التعليم الفني والتدريب المهني نمواً بطيئاً في عدد الملتحقـات وبأعـداد                .ومأرب

  .ضئيلة ومحصورة في تخصص التمريض
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ات 2001/2000  -  2005/2004 المقيدون بالمعاهد المهنية والتقنية حسب المحافظ

 2001/2000  2005/2004  
  

  التعليم الجامعي الحكومي 4 .1
ومي في عواصم المحافظات الرئيسية وهي صنعاء، عـدن،         تتركز خدمات التعليم الجامعي الحك    

تعـز، الحديدة ، ذمار، إب وحضرموت، فيما تم افتتاح فروع لـبعض الكليـات فـي معظـم                  
ونتيجة التباع سياسات قبول في الجامعات الحكومية تركز على الكفـاءات           . المحافظات األخرى 

 2000 ألف طالب وطالبه عام 174.3 من   العلمية بدرجة أساسية، فقد أنخفض عدد الملتحقين فيها       
مـن  % 46نـسبة   واستحوذت جامعة صنعاء على     . 2005 ألف طالب وطالبة عام      170.5إلى  

على التوالي، بينما   %  14، و %15إجمالي الملتحقين، تالها في ذلك جامعتي تعز وعدن وبنسبة          
  .رىعلى بقية الجامعات األربع األخ% 25توزعت النسبة المتبقية والبالغة 

  

  2005-2000  الحكومي      الملتحقون بالتعليم الجامعي6-11جدول  
 ات الجامع فينيلملتحقل التوزيع النسبي )باأللف(عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي 

 أسـم الجامعـةم
2000 2005 2000 2005 

 46 49 78.8 85.2 صنعـاء1
 14 12 23.2 20.1 عـدن2
 15 15 25.5 26.1 تعــز3
  7 8 12.8 14.6 الحـديـدة4
 7 7 12.0 12.4 ذمـار5
 6 5 9.7 9.5 إب6
 5 4 8.5 6.4 حضرموت7

 100 100 170.5 174.3  اإلجمالي
  

  

 الصحـة  5. 1
عن مدى توفر الخدمات الصحية ونوعيتها من خالل إمكانية الحصول عليهـا بـسهولة               يتم التعبير 

ويـدخل فـي    . عن مدى إشباع الحاجة من الخدمات الـصحية       ويعبر هذا المقياس    . وكفاءة تقديمها 
تكوين هذا المقياس عدة متغيرات أهمها التوزيع الجغرافي لمراكز الخدمات الصحية وعدد السكان             

وقــد  . الذين يمكن أن يخدمهم والعدد المتاح من األطباء والممرضين لكل عشرة ألف من السكان             
  -:أظهر التحليل مايلي

  

ويـدل  . تباينت المحافظات فيما بينها في مدى نصيبها من الكوادر الصحية         :  صحيةالكوادر ال .  أ
أعلـى   والمهـرة حققـت      األمانـة  نسمة من السكان أن محافظات عدن و       10000/ مؤشر طبيب   

 بينما المحافظات األقل حظاً في نصيبها من األطباء في نهاية           2004-2000المعدالت خالل الفترة    
 10,000/ كما توضح البيانات التباين في مؤشر ممرض        . الجوف وحجة  تشمل ذمار و   2004عام  
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ويالحظ عموماً أن هناك نقـصاً حـاداً فـي عـدد الممرضـين              . من السكان فيما بين المحافظات    
 أم علـى    )من الـسكان  10,000/ممرض 5(والممرضات سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية        

.  فـي الحديـدة    0.8 في المهرة وبين     29.3شر بين   مستوى المحافظات والذي تراوح فيها هذا المؤ      
ويعكس هذا الوضع سوء توزيع الخدمات الصحية وتدني مستوى أداء المرافق الصحية وبخاصـة              
على مستوى الوحدات اإلدارية، حيث أن معظم األطباء والممرضين يتركزون عادة في المنـشآت              

  .ت الصحية الريفيةالصحية في المدن، وبدرجات أقل أو شبه نادرة في المنشآ
  

  2004 - 2000   مؤشرات الخدمات الصحية حسب المحافظات 7-11جدول  
 المحافظـة  نسمة10,000 ممرض لكل  نسمـة10,000طبيب لكل 

2000 2004 2000 2004 
 25.4 11.3 13.5 13.3 عـدن

 2.1 3.5 9.5 7.4 أمانة العاصمة
 29.3 34.7 5.3 4.3 المهـرة
 2.4 1.1 2.4 0.6 صنعـاء
 0.9 0.7 2.0 2.6 تعـز

 0.8 2.0 1.1 0.9 الحـديدة
 8.8 11.9 3.4 2.7 لحـج
 1.9 1.6 0.9 0.9 إب
 15.3 21.4 4.5 2.0 أبين
 2.0 1.5 0.6 0.5 ذمـار
 13.0 9.6 2.9 1.9 شبـوة
 1.5 1.6 0.7 0.6 حجـة
 2.3 4.2 1.2 1.0 البيضـاء
 10.4 7.6 4.2 2.4 حضـرموت
 1.3 0.7 1.0 0.6 صعـدة
 3.9 1.9 1.2 0.8 المحويت
 5.6 2.3 2.2 0.8 مـأرب
 1.4 0.6 0.6 0.1 الجـوف
 2.6 1.1 1.1 0.0 عمـران
 6.8 1.1 2.1 1.2 الضـالع
 1.4 0.0 0.2  ريمـة
 5.0 4.4 5.6 1.7 اإلجمالي

  

 إال أنهـا    ،تطورت التغطية بالمرافق الصحية المختلفة في عموم المحافظات         : المرافق الصحية  . ب
وما زالت نسبة التغطية بالخدمات الصحية دون المستوى المطلوب في          . تباينت في توزيعها الجغرافي   

   .االبعض منها، مما أنعكس سلباً على الحالة الصحية للسكان فيه
  

وشهدت بعض المحافظات تحسناً في مؤشرات التغطية الصحية واحتلت المرتبة األولـى كمحافظـة              
، تليهـا إب    2004 - 2000فع فيها معدل مؤشر السكان للمستشفى الواحد خالل الفترة          ذمار التي ارت  

 وحجة وحضرموت   مثل األمانة   في عدد من المحافظات     في حين تراجع هذا المؤشر     ،وصعدة ومأرب 
التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية والوحـدات الـصحية    في  والمهرة والضالع، مع وجود تباين حاد       

  . فيما بين المحافظات ة والطفولةومراكز األموم
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   ) لكل مرفقباأللفعدد السكان  (2004-2000 مؤشرات المرافق الصحية 8-11جدول  
 2004 2000 السنوات
  مـرفق عدد السكان لكل  مـرفق عدد السكان لكل البيان

 مستشفيات المحافظات
مراكز 

 صحية
وحدات 

 صحية
مراكز أمومة 

 وطفولة
 مستشفيات

  ز مراك

 صحية
  وحدات 

 صحية
 مراكز أمومة 

 وطفولة
 60 437 87 291 74 0 248 248 أمانة العاصمة

 15 9 12 102 28 11 14 150 صنعـاء

 74 590 74 118 0 50 42 126 عـدن

 481 16 30 150 328 37 29 383 تعـز

 53 11 53 360 45 31 43 388 الحـديدة

 11 5 40 45 325 0 65 54 لحـج

 23 17 33 143 42 18 49 404 إب

 12 4 37 55 18 5 47 60 أبين

 12 9 30 167 14 10 36 600 ذمـار

 117 6 27 31 76 5 76 76 شبـوة

 71 13 71 494 85 9 91 454 حجـة

 286 7 20 71 281 10 30 113 البيضـاء

 19 4 40 86 38 7 73 49 حضـرموت

 116 9 46 69 27 7 24 298 صعـدة

 55 4 71 99 113 7 113 113 تالمحوي

 15 2 22 22 18 0 1 14 المهـرة

 9 4 20 20 57 3 8 113 مـأرب

 0 7 24 226 108 17 54 433 الجـوف

 78 5 436 109 0 0 0 0 عمـران

 78 5 29 118 67 6 29 101 الضـالع

 0 0 0 0 0 0 0 0 ريمـة

 52 9 37 115 76 14 36 172 اإلجمالي
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  تاجيـة القطاعات اإلن-2
  

  الزراعة والري  1 .2
  

ازداد المتوسط العام للمساحة المزروعة في عموم محافظات الجمهورية من          :   المساحة المزروعة  .أ
ويتفاوت هذا المتوسط    2005عام  % 81.9إلى   2000من األراضي الصالحة للزراعة عام      % 68.5

، عـدن،  أبين صعدة، إب،  ،الحديدة ،العام فيما بين المحافظات، فقد حققت محافظات مأرب، المحويت        
وانخفضت . %97.3 و   %68,9، إذ تراوحت بين     ةالمهرة والجوف أعلى النسب في المساحة المستغل      

  .النسبة عن المتوسط العام في بقية المحافظات
  

 )هكتار( 2004 - 2000  المساحة الزراعية والصالحة للزراعة حسب المحافظات 9-11جدول  
ن              البيـا 2004 2000

      
  المحافظة    

المساحة 
الصالحة 
 للزراعة

  المساحة 
 المزروعة

المساحة %
المزروعة من 

إجمالي الصالحة 
 للزراعة

المساحة 
  الصالحة 
 للزراعة

  المساحة 
 المحصولية

المساحة %
المزروعة من 

إجمالي الصالحة 
 للزراعة

 124.8 66,433 53,224 80.6 81,846 101,521 إب
 75.2 6,559 8,725 … … … األمانة
 50.4 35,030 69,520 32.9 24,997 75,895 البيضاء
 44.0 40,038 90,972 68.9 47,916 69,594 الجوف
 84.6 266,262 314,777 91.5 307,924 336,613 الحديدة
 95.0 13,307 14,009 … … … الضالع
 112.6 24,466 21,726 93.2 27,175 29,168 المحويت
 72.3 2,434 3,368 69.8 1,012 1,449 المهرة
 79.7 48,451 60,757 78.2 30,090 38,474 أبين
 125.6 72,971 58,117 52.8 65,177 123,432 تعـز
 89.6 122,613 136,815 46.7 58,133 124,594 حجة

 72.8 37,634 51,715 55.8 22,211 39,785 حضرموت
 93.3 96,390 103,295 64.4 88,997 138,200 ذمار
 145.6 19,680 13,519 … … … ريمه
 40.2 19,870 49,373 42.9 9,106 21,215 شبوة
 91.5 37,242 40,721 87.6 53,448 61,030 صعدة
 97.1 132,568 136,596 56.0 213,138 380,726 صنعاء
 55.8 1,580 2,834 76.9 3,026 3,935 عدن
 79.3 84,884 107,098 … … … عمران
 112.8 29,772 26,390 64.0 20,499 32,017 جلح

 34.5 30,704 88,886 97.3 88,746 91,190 مأرب
 1,188,88881.9 1,452,437 1,143,44168.5 1,668,838 اإلجمالي

 بيانات غير متوفرة(...)  
  

يها شهدت جميع المحافظات انخفاض إنتاجية الهكتار من الحبوب ف        : إنتاجية المحاصيل الزراعية  . ب
الهكتار للحبوب خـالل    / طن 0.7وبنسب متفاوتة عدى محافظة لحج التي استقرت فيها اإلنتاجية عند           

وتفاوتت إنتاجية الهكتار من الخـضروات والفواكـه والمحاصـيل النقديـة            . 2004-2000الفترة  
ويعزى هذا األمر لشحة األمطار وندرتها في بعـض المواسـم،           . واألعالف في جميع المحافظـات   

نتشار بعض اآلفات الزراعية، وضعف مراكز األبحاث واإلرشاد الزراعي في القيام بدورها خاصة           وا
في إنتاج البذور المحسنة ذات اإلنتاجية العالية والمقاومة لآلفات، وفي إنتاج الفـسائل المحدثـة ذات                

مبيدات وعدم  اإلنتاجية األعلى، عالوة على ضعف الدور اإلرشادي للمزارعين في مجالي األسمدة وال           
كذلك، . إتباع الوسائل الحديثة للري، ناهيك عن عدم االلتزام بالمواعيد المحددة لزراعة كل محصول            

تظل مشكلة حفظ وتخزين وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه قائمة وتحد من زيادة حجم الـصادرات               
  . منها للتلف كبيرةالزراعية وتعرض كميات
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  )هكتار/ طن( حسب المحافظات 2004  عامة فيي الزراع إنتاجية المحاصيل10-11جدول  
 اإلجمالي  األعالف النقدية اتالبقولي الفواكه الخضروات الحبوب المحافظة
 26.1 0.9 1.4 2.1 10.4 10.8 0.6 الحديدة
 27.6 3.0 0.5 1.1 6.2 15.9 0.8 صنعاء
 24.4 1.2 0.5 1.2 8.2 12.5 0.8 ذمار
 39.3 13.2 1.1 1.7 9.2 13.1 0.9 إب
 31.5 1.0 0.7 2.1 9.7 17.3 0.7 تعز
 25.2 0.4 0.9 0.9 10.7 11.5 0.8 مأرب
 31.9 3.6 1.1 2.0 14.3 10.3 0.6 حجة
 43.5 21.1 2.6 1.6 4.5 13.1 0.7 البيضاء
 25.8 1.1 0.9 1.9 8.3 12.9 0.7 صعدة
 46.6 29.5 0.6 1.7 5.8 8.2 0.7 المحويت
 20.0 1.0 0.7 1.3 9.1 7.1 0.7 لحج
 25.8 1.9 1.1 1.2 14.7 6.2 0.7 أبين

 18.3 0.2 1.6 2.1 4.1 9.5 0.8 حضرموت
 25.5 0.4 1.0 1.5 9.3 12.0 1.3 الجوف
 23.2 0.2 1.1 2.3 7.4 11.5 0.8 شبوة
 18.6 0.0 1.0 2.1 2.1 12.6 0.7 المهرة
 27.5 0.3 1.2 2.1 12.4 10.8 0.8 عـدن
 53.0 26.5 1.0 1.3 8.6 15.1 0.6 عمران
 52.7 21.9 1.0 1.5 9.6 18.0 0.7 الضالع
 37.7 15.3 1.0 1.1 8.1 11.4 0.7 األمانة
 39.8 3.4 0.4 2.2 21.1 12.0 0.7 ريمه
 26.4 1.5 0.9 1.6 9.2 12.4 0.7 اإلجمالي

  
  

  : األسمـــاك 2 .2
 ألف طن عـام  238.8 إلى نحو 2000عام طن   ألف   99من  التقليدي  ازدادت كميات اإلنتاج السمكي     

د احتلت محافظة المهرة المرتبة األولى من حيث المساهمة في          ـوق.  على مستوى الجمهورية   2005
والحديدة % 27.4 تليها محافظة حضرموت بنسبة      ،%41.5حجم اإلنتاج السمكي المحقق والتي بلغت       

ات لحـج وعـدن     كميات اإلنتاج في محافظ   وفي المقابل مثلت    . %5.9  فأبين %6.0 ةثم شبو % 9.0
  .فقط من إجمالي اإلنتاج% 10.1وتعز وحجة 

  

ـ  %15.6ام حوالي   ـو في كميات اإلنتاج السمكي الع     ـدل النم ـغ متوسط مع  ـبلو فتـرة  الالل  ـ خ
وتالها في ذلـك محافظـة      % 45.4هذا المعدل حيث بلغ     شبوة  وتجاوزت محافظة    .2005 – 2000

تراجـع معـدل النمـو فـي        وفي المقابل    .%12.9معدل  بثم حضرموت   % 43.4المهرة حيث بلغ    
  ).%5.1-( والحديدة )%6.2-(محافظتي عدن 

  

ويعود النمو المرتفع في حجم اإلنتاج السمكي في بعض المحافظات إلى تنفيذ العديد مـن المـشاريع                 
بينما يرجع انخفاض اإلنتـاج     . األساسية للثروة السمكية وكذا كفاءة استغالل الثروة السمكية المتوفرة        

  :المحافظات األخرى إلىفي 
  .انخفاض الخدمات للصيادين .1
 .ضعف االئتمان الميسر للصيادين .2
 .انخفاض التدريب على أساليب الصيد الحديثة .3
 .عدم استكمال الدراسات الخاصة باالحتياطي من المخزون السمكي .4
 .عدم تنفيذ مشروعات سمكية من قبل القطاع الخاص .5
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  )طنألف  (2005-2000 حسب المحافظات *ي للصيد التقليدي كمية اإلنتاج السمك 11-11جدول  
  

  المحافظات 2005 2000
 %  الكمية  %  الكمية 

 متوسط
  السنويالنمو

 43.4 41.5 98.1 14.1 14.0 المهرة
 12.9 27.4 64.7 30.7 30.4 حضرموت 
 45.4 6.0 14.3 1.9 1.9  شبوة
 1.2- 5.9 14.0 13.0 12.9 أبين
 -  3.1 7.3 0.0 0.0 لحج
 6.2- 4.9 11.7 14.0 13.9 عدن
 9.4 1.5 3.6 2.0 2.0 تعز

 5.1- 9.0 21.3 24.1 23.9 الحديدة
 -  0.6 1.5 0.0 0.0 حجة

 15.6 100.0 236.5 100.0 99.0 اإلجمالي
  

  .المؤسسات والشركات الخاصةإنتاج من دون الصيد الصناعي و* 
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   البنيـة التحتيـة-3
  

  الكهـرباء1. 3
 2,1وتتوفر الخدمة الكهربائية لحـوالي  .  ميجاوات93.33 نحو 2005ت القدرات التوليدية في الريف عام   بلغ

وتتباين نسبة التغطية لكهرباء الريف بين      . فقط من سكان الريف   % 15، أي ما نسبته     2005مليون نسمة عام    

افظات صعدة  وأبين ولحـج      تليها مح % 61.6المحافظات،  إذ بلغت أعلى نسبة تغطية في محافظة المهـرة           

فـي محافظـة الجـوف،      % 4.5والضالع، بينما تنخفض نسبة التغطية في بقية المحافظات إلى أن تصل إلى             

  .في محافظة ريمه% 3.2وأخيراً 
  

  

   نسبة التغطية وعدد المستفيدين وقدرة توليد الكهرباء في الريف حسب المحافظات12-11جدول  
  المحافظة  %نسبة التغطية   ألرياففي اعدد المستفيدين   )واتميجا(قدرة التوليد 

2004  2005  2004  2005  2004  2005  
  - - -  -  1.98 1.71  أمانة العاصمة

  10.3  8.9  194.250  168.350  4.68  4.05  تعز
  16.5  14.3  211.212  183.050  9.11  7.89  الحديدة
  6.5  5.6  54.657  47.369  2.78  2.41  حضرموت

  14.9  12.9  272.192  235.900  11.01  9.53  إب
  38.9  33.7  137.655  119.301  5.73  4.96  أبين
  7.2  6.2  40.385  35.000  2.16  1.87  صنعاء
  34.6  30  224.538  194.600  9.71  8.41  لحج
  34.8  30.2  132.599  114.919  4.62  4  الضالع
  12.1  10.5  157.363  136.381  6.86  5.94  حجة
  11.8  10.2  58.558  50.750  4.14  3.58  البيضاء
  23.9  20.7  102.496  88.830  3.56  3.08  شبوة
  8.4  7.3  37.154  32.200  1.72  1.49  المحويت
  5.7  4.9  55.327  47.950  4.05  3.51  ذمار
  23.2  20.1  49.269  42.700  3.06  2.65  مأرب
  12.0  10.4  96.225  83.300  4.85  4.2  عمران
  43.0  37.3  238.407  206.619  10.34  8.95  صعدة

  61.6  53.4  38.365  33.250  1.39  1.2  مهرةال
  4.5  3.9  18.577  16.100  1.95  1.69  الجوف
  3.2  2.8  26.654  23.100  0.96  0.83  ريمة
  15  13  2.145.772  1.859.669  93.33  80.8  اإلجمالي

    
  

  .مناطق ريفيـةلعدم احتوائها لم تظهر بيانات محافظة عـدن * 
   
  

 لمياه والصرف الصحي ا2 .3
ة بمياه الـشرب    اإلجمالي، بلغت التغطية    2004داً إلى البيانات األولية لنتائج التعداد السكاني لعام         استنا

% 27.9في الحضر ،    % 73.7(% 38.7المشتملة على الشبكة الحكومية والشبكات األهلية والخاصة        
  ).في الريف% 7.4في الحضر ، % 60.3(من الشبكة الحكومية  % 19.9منها ) في الريف

  

حـضر،  % 82.8(% 39.2ة من شبكات الـصرف الـصحي        اإلجمالي جهة ثانية، بلغت التغطية      من
  ).ريف% 0.7حضر و% 36.8(فقط من الشبكة الحكومية % 9.2منها ) ريف% 25.7

  

وتتباين خدمة الصرف الصحي من الشبكة الحكومية بشكل حاد فيما بين المحافظات، فمقارنة بالمعدل              
، وتتراجع إلـى  %67.5، تبلغ نسبة التغطية في محافظة عدن    % 9.2بالغ  العام المنخفض للتغطية وال   

في المحويت % 2في حضرموت، لتصل إلى مادون % 14.7في أمانة العاصمة ومن ثم إلى % 43.6
   .والمهـرة والضالع وصنعاء ومأرب وصعدة والجوف وريمة
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  2004محافظات لعام  نسب التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى ال13-11جدول  
  الصـرف الصحي  الميــاه

نسبة التغطية من الشبكة 
  (%)الحكومية

ة اإلجمالينسبة التغطية 
 أهلية + شبكات حكومية(

  (%))خاصة +

نسبة التغطية من 
 (%)الشبكة الحكومية

ة اإلجمالينسبة التغطية 
 أهلية + حكومية شبكات(

  (%))خاصة +
  المحافظـة  م

 جملة ريف حضر جملةريف حضر جملة ريف حضر جملة ريف حضر
 37.1 30.7 81.6 5.3 0.9 36.2 38.8 33.5 75.7 15.4 9.5 56.7 إب 1
 50.5 40.8 85.6 12.1 3.7 42.4 44.6 32.6 87.6 25.8 12.1 74.8 أبين 2
 92.0 33.8 94.0 43.6 1.6 45.1 65.0 31.4 66.2 53.7 6.3 55.3 األمانة 3
 37.1 29.6 72.5 10.0 0.9 52.7 45.5 38.5 78.7 17.6 8.7 59.2 البيضاء 4
 39.7 32.5 79.9 7.3 0.5 44.8 31.1 23.4 73.9 13.1 4.1 63.2 تعـز 5
 7.1 3.4 38.6 0.3 0.2 0.5 12.2 7.3 53.6 0.6 0.2 4.0 الجوف 6
 9.3 6.4 37.7 2.0 0.5 17.9 17.1 14.7 41.2 8.5 5.9 34.9 حجة 7
 47.6 29.7 86.3 6.9 0.4 20.9 48.3 35.5 75.9 21.0 4.3 57.1 الحديدة 8
 65.5 51.0 86.0 14.7 1.4 33.7 79.0 70.0 91.8 48.8 23.9 84.3 حضرموت 9
 24.4 18.0 82.8 4.5 0.5 41.2 28.6 23.0 79.5 15.3 8.7 75.0 ذمار10
 32.9 31.1 42.4 2.9 1.7 9.0 52.7 48.2 76.4 4.6 1.5 20.3 شبوة11
 16.7 11.1 47.9 0.6 0.5 1.3 16.1 11.3 42.5 3.7 0.8 19.7 صعده12
 31.6 30.9 54.0 0.7 0.4 8.2 35.6 34.9 55.1 5.9 5.2 26.1 صنعاء13
 91.2 - 91.2 67.5 - 67.5 88.0 - 88.0 86.3 - 86.3 عـدن14
 34.1 30.4 73.1 3.4 0.6 33.1 38.6 34.8 78.4 24.4 20.3 67.2 لحج15
 33.6 27.8 72.5 0.7 0.7 0.8 24.7 21.9 43.4 1.9 1.8 2.2 مأرب16
 18.8 15.4 65.1 1.9 0.5 21.4 24.8 21.2 74.3 14.5 11.4 56.9 المحويت17
 36.1 19.0 65.0 1.8 1.0 3.1 49.4 34.7 74.6 24.2 10.3 48.0 المهرة18
 32.7 23.8 75.8 4.1 0.6 21.3 23.4 16.3 57.4 10.6 4.6 39.5 عمـران19
 23.7 18.9 57.4 1.2 0.6 5.5 22.1 16.9 58.7 7.9 5.9 21.6 الضالع20
 8.4 8.2 28.9 0.2 0.2 0.0 2.6 2.3 27.6 0.4 0.4 0.0 ريمـة21

82.825.739.2 19.973.727.938.736.80.79.2 60.37.4   العاماإلجمالي
  

  الطــرق 3 .3
 أي  2004 كـم عـام      9,451 إلى   2000عام   كم   5,500أطوال الطرق اإلسفلتية المنفذة من      ازدادت  

حضرموت أعلى نسبة حيث     ةحققت محافظ  و %71.8 زيادة كم وبنسبة    3,951بزيادة إجمالية قدرها    
، وتالهـا فـي ذلـك       2004 وعـام    2000 مرة بين عام     12تضاعف فيها أطوال الطرق اإلسفلتية      

   .عدن والضالعفعمران والجوف محافظتي 
  

  أن   )ن الطرق لكل ألف نسمة من الـسكان       عدد الكيلومترات م  ( معيار كثافة الطرق     ستخدامويتبين با 
محافظة المهرة تأتي في المقدمة بين المحافظات من حيث نسبة التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية حيث               

 وهـي   أبـين  تليها في ذلك محافظة مأرب ثم حـضرموت وشـبوة و           ، نسمة 1,000كم لكل   7بلغت  
فيها لقلة السكان   نظراً  جاوز مستوى التغطية فيها الكيلومتر الواحد لكل ألف نسمة          المحافظات التي يت  

صـعدة والبيـضاء    مثل  عن الكيلومتر الواحد في محافظات      ويقل مستوى التغطية     .واتساع مساحتها 
   .ولحج
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  )كيلومتر (2004 – 2000 تطور أطوال الطرق اإلسفلتية حسب المحافظات  14-11جدول 
 2004 2000 المحافظات  2004الطرق  كثافة  األطوال المضافة كم

2004-2000 
  ) (%نسبة الزيادة 

  نسمة/1000كم
 - 28.1 250 1,140 890 صنعاء
 0.3 193.8 126 191 65 عدن
 0.3 61.6 239 627 388 تعز

 0.4 29.9 172 747 575 الحديدة
 0.5 1.1 4 354 350 لحج
 0.2 64.0 169 433 264 إب
 1.3 11.7 61 581 520 أبين
 0.2 65.5 127 321 194 ذمار
 1.3 24.2 118 606 488 شبوة
 0.2 31.1 78 329 251 حجة
 0.6 108.5 191 367 176 البيضاء
 1.5 1200.9 1,393 1,509 116 حضرموت
 0.6 78.3 195 444 249 صعدة
 0.4 88.3 98 209 111 المحويت
 7.0 111.4 331 628 297 المهرة
 2.5 17.7 91 604 513 مأرب
 0.2 614.3 86 100 14 الجوف
 0.2 716.7 172 196 24 عمران
 0.0 153.3 23 38 15 الضالع
 0.1 0.0 27 27 0 ريمه
 0.5 71.8 3,951 9,451 5,500 اإلجمالي
  

اطوال الطرق القائمة (آم) حتى عام 2004
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  االت اإلتصــــ 4 .3
ألف خط مقارنـة بحـوالي       893,9 ،2005لثابتة عام   بلغ عدد الخطوط الهاتفية العاملة في الشبكة ا       

 .%157.8 ألف خـط وبنـسبة زيـادة         547,2 وبزيادة إجمالية قدرها     2000 ألف خط عام     346.7
توزعت الخطوط الهاتفية والتي تم تركيبها خالل تلك الفترة علـى المحافظـات بحـسب النـسب                 و

، األمانـة  في ست محافظـات هـي        التوسعات في الخدمة الهاتفية   وتركزت  . الموضحة في الجدول  
مـن إجمـالي    % 66حضرموت، تعز، إب، عدن، الحديدة والتي استأثرت مجتمعة على ما نـسبته             

محافظات مأرب، الجوف، المهرة، صعدة  والتي تمثـل         في   بينما بلغت أقل تغطية      ،الخطوط المركبة 
  .اإلجماليمن % 3.3في مجموعها
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مستوى التغطية الهاتفية خط لكل 100 مواطن
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 100مستوى الكثافة الهاتفية مقاسة بعدد الخطوط الهاتفية العاملة لكل          إلى تحسن   ك التوسعات   وأدت تل 
تأتي محافظة عدن فـي المقدمـة   و .2005 خط عام  4.5 لىإ 2000 خط هاتف عام     2.8مواطن من   
 خط نتيجـة تركـز      8.5ثم حضرموت بكثافة    ،   خط 15 بمعدل   األمانة تليها   ، خط 15.6بكثافة بلغت   

مواطن في  100 خط لكل    4,5تقل الكثافة عن معدل     و .القتصادي في مراكز تلك المحافظات    النشاط ا 
  .الجوف و، شبوة، تعز، مأرب، حجةأبينمحافظات 

  
  

   أعداد الخطوط الهاتفية العاملة وتوزيعها النسبي 15-11جدول 
  )ألف خط(       2000-2005على مستوى المحافظات                               

  الزيادة صافي  2005 2000 محافظةال  مواطن100خط لكل 
2000 2005 

 15.0 8.0 142.3 261.7 119.4 األمانة
 15.6 10.4 40 92.2 52.2 عدن
 3.3  1.5 44.1 79.5 35.4 تعز
 3.0 0.3 23.5 27.8 4.3 صنعاء
 2.9 1.0 41.5 61.6 20.1 إب

 2.8 1.5 32.4 61 28.6 الحديدة
 8.5 3.1 60.1 87 26.9 حضرموت
 1.5 0.4 16.9 22.5 5.6 حجة
 2.6 0.9 24.1 34.4 10.3 ذمار
 2.9 0.7 16.2 20.8 4.6 لحج
 5.0 1.5 20.2 28.6 8.4 البيضاء
 4.3 1.2 13.6 18.8 5.2 أبين
 3.5 0.6 13.6 16.5 2.9 شبوة
 2.0 0.9 9 14.2 5.2 صعدة
 2.8 0.7 10.9 14 3.1 المحويت
 3.4  1.2 5.3 8.1 2.8 مأرب
 0.3 0.1 1.2 1.5 0.3 الجوف
 4.6 2.0 2.7 4.1 1.4 المهرة
 2.8 0.7 18.2 24.6 6.4 عمران
 3.2 0.9 11.4 15 3.6 الضالع
 - - - - - ريمة
 4.5 1.9 547.2 893.9 346.7 اإلجمالي
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   مستوى أداء السلطة المحلية في إدارة الموارد-4
  
  
    تحصيل الموارد1. 4

 ،  2004فـي عـام      من إجمالي المخطـط   % 115.5حصيل الفعلي إلجمالي الموارد     بلغت نسبة الت  

للدعم المركزي، وللموارد المحلية الذاتيـة      % 100وتفاوتت بحسب المصادر اإليرادية فكانت بنسبة       

في حين ارتفعت للموارد العامة المشتركة إلى مـا نـسبته           % 100.6لموارد المشتركة   او% 117.8

. موارد المخططة مما عكس مستوى التحسن في عملية التحـصيل للمـوارد           من إجمالي ال  % 206.5

 والموارد المـشتركة    ،2004من إجمالي الموارد المحصلة لعام      % 34نسبة  وشكلت الموارد المحلية    

وقد تطور %. 17 والدعم المركزي ،%16 بينما لم تمثل الموارد العامة المشتركة سوى ،%32بنسبة  

   -:درها مقارنة بالمخطط السنوي لسنوات الخطة وعلى النحو التاليتحصيل الموارد بحسب مصا

 2002، ففي عام    طحقق تحصيل الموارد المحلية تطوراً ملحوظاً مقارنة بالمخط          :الموارد المحلية

  %.117.8 لتبلغ 2004وارتفعت عام % 85.4كانت النسبة 

 2002عـام   % 94.7بلغـت   تطورت عملية تحصيلها مقارنة بالمخطط حيـث          :الموارد المشتركة

  .2004وحققت التقارب مع ما تم الربط به عام 

 وحققت زيـادة كبيـرة عـام        2002عام  % 101.6 بلغت نسبة التحصيل     :الموارد العامة المشتركة  

  .من إجمالي ما تم الربط به% 206.5 لتصل إلى 2004

 فيمـا تـم     ،2002ام  ع% 89.4المبالغ المحصلة من الدعم المركزي      نسبة  بلغت     :الدعم المركزي

 2004،  2003تحويل مخصصات الوحدات اإلدارية من الدعم المركزي لعامي         

  .من الدعم المقر% 100وبنسبة 

  

الموارد المحصلة   2004-2002
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  : األسباب التالية،الموارد تحصيلن يعلى تحسساعد وقد 
زيادة الوعي وتعمق الفهم لدى المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية بأهمية جباية وتحـصيل              •

  .المالية للسلطة المحلية التي حددها قانون السلطة المحليةالموارد 
  .يرادية ودخول أوعية جديدة للسلطة المحليةتفعيل األوعية اإل •
قيام بعض الصناديق بتوريد حصة المحافظات وبالذات صندوق الـنشء والـشباب البالغـة               •

  .2002 بينما لم يتم توريد حصته للعام ،2004و 2003من موارده للعامين % 30
  .االرتفاع في موارد الواجبات الزكوية •
 ).رسوم جوازات السفر(إضافة مورد جديد للموارد العامة المشتركة  •

  

عزى وي .وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في تحصيل الموارد، إال أنه تباين في عدد من المحافظات              
  :ذلك إلى
 الوحدات اإلداريـة     في ةربط موارد لصالح بعض المحافظات من أوعية غير فاعلة، وخاص          •

التي ال يوجد بها أسواق وموارد طبيعية إلى جانب ما تعانيه من تدني في الوضع االقتصادي                
  . وخاصة في المجاالت االستثمارية مثل المهرة، شبوة وصعدة

عدم وفاء الجهات الممولة لمشاريع الخطة المحلية بتحويل حصة الوحـدات اإلداريـة مـن                •
  . إلى تعثر تنفيذ المشاريع المحلية كصندوق صيانة الطرقمخصصات الصناديق مما أدى

 المحلية وتحصيل   تمحدودية كفاءة كوادر السلطة المحلية في عملية إعداد الخطط والموازنا          •
 . المحليةةالموارد وتفعيل األوعية المحددة بقانون السلط

 .عدم وجود حافز مشجع للقائمين على عملية تحصيل الموارد •
  

 )مليون ريال (2005 – 2002لموارد المخططة و المحصلة لكافة محافظات الجمهورية  ا 16-11جدول 
2002 2004   2005 

 الموارد المحافظة
 المخططة

الموارد 
 المحصلة

 نسبة التحصيل
 %الفعلي للموارد 

 الموارد
 المخططة

الموارد 
 المحصلة

 نسبة التحصيل
الفعلي للموارد 

% 

 الموارد
 المخططة

 7,248 120 4,921 4,116 108.0 3,269 3,028.4 األمانة
 801 75 637 846 102.2 526 514.7 صنعاء
 2,120 109 1,712 1,576 76.8 1,508 1,962.8 عدن
 1,750 138 2,153 1,559 85.7 1,288 1,502.9 تعز

 1,528 117 1,072 919 88.0 866 984.0 حضرموت
 1,607 121 1,750 1,446 96.3 1,259 1,307.9 الحديدة
 613 127 510 402 98.7 306 309.9 لحج
 1,393 90 1,117 1,247 81.3 865 1,063.6 اب
 470 116 457 394 83.3 289 346.9 أبين
 1,113 105 1,004 957 77.7 657 845.9 حجة
 1,002 117 872 744 72.6 543 748.0 ذمار
 373 111 356 321 82.7 286 345.8 شبوة
 473 120 320 266 80.0 194 242.5 المهرة
 853 97 620 642 64.1 419 653.7 صعدة

 570 122 564 461 85.4 318 372.5 البيضاء
 706 119 493 416 78.9 204 258.6 المحويت
 551 122 326 268 74.2 157 211.7 مأرب
 314 123 306 249 81.3 141 173.5 الجوف
 1,041 135 631 466 79.9 311 389.0 عمران
 528 110 516 471 88.0 352 400.0 الضالع
 283 - 174 - - - - ريمة

 25,337 115 20,511 17,764 13,75887.8 15,662.3 اإلجمالي
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   إنفـاق المـوارد المالية في التنمية 2 .4
ما استغالل مواردها المالية تحسين مستوى تمكنت السلطة المحلية في الوحدات اإلدارية المختلفة من 

نسبة اإلنجاز ووصلت  .وإنفاقها على المشاريع االستثمارية المحلية 2004 وعام 2002 بين عام
من إجمالي الموارد المحصلة عام % 91.1إلىالمالي للنفقات االستثمارية على المشاريع المحلية 

  . 2002عام % 35متواضعة بلغت نسبة إنجاز مقارنة ب، 2004
النفقات الفعلية على مشاريع السلطة المحلية     2002  -  2004
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. 2004ردها المحصلة على مجاالت التنمية المحلية لعـام         تباينت المحافظات في مستوى إنفاق موا     و

مواردهـا االسـتغالل    من استغالل   ، عدن وشبوة     أبين ،حضرموت،  فمن جهة، تمكنت محافظات إب    
الموارد المحصلة لنفس العام والوفورات المحققة      مستغلة بذلك   % 100 استغاللاألمثل بتجاوزها نسبة    

نـسبة اسـتغالل     واجهت محافظات أخرى معوقات حدت مـن         ، ومن جهة ثانية،   في األعوام السابقة  
  .ذمار وصعدة، تعزمثل المهرة، المحويت، صنعاء، الموارد 

  

 )مليون ريال (2005-2002 الموارد والنفقات االستثمارية الفعلية المحلية ونسبة اإلنجاز المالي 17-11جدول 
2002 2004 2005 

الموارد  المحافظة
 المحصلة

 إلنفاق
 يالفعل

 اإلنجاز
 %المالي

 الموارد
 المحصلة

اإلنفاق 
  الفعلي

  اإلنجاز
  المالي%

 الموارد
 ةمخططال

 7,247.5 95.8 4,714 4,921 61.8 2,022 3,269 األمانة
 801.1 83.5 532 637 52.7 277 526 صنعاء
 2,119.7 112.2 1,921 1,712 26.7 403 1,508 عدن
 1,750.1 74.1 1,594 2,153 40.1 516 1,288 تعز
 1,393.1 136.5 1,525 1,117 28 242 865 إب

 1,607.1 88.0 1,540 1,750 42.5 535 1,259 الحديدة
 1,527.9 123.0 1,319 1,072 16.6 144 866 حضرموت

 1,112.9 55.6 558 1,004 0.8 5 657 حجة
 1,001.9 72.4 631 872 0.2 1 543 ذمار
 612.9 95.4 487 510 33.7 103 306 لحج

 570.1 57.3 323 564 13.2 42 318 البيضاء
 469.5 122.8 561 457 12.5 36 289 أبين
 372.9 110.4 393 356 49.3 141 286 شبوة
 852.8 74.8 464 620 6.0 25 419 صعدة

 705.8 87.6 432 493 29.9 61 204 المحويت
 550.7 36.5 119 326 1.9 3 157 مأرب
 313.9 51.3 157 306 12.1 17 141 الجوف
 473.1 89.1 285 320 19.6 38 194 المهرة
 1,040.8 93.0 587 631 7.1 22 311 عمران
 527.5 96.5 498 516 50 176 352 الضالع
 282.6 30.5 53 174 - - - ريمة

 25,333.9 91.1 18,694 20,511 35 4,809 13,758 اإلجمالي
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   توزيـع الموارد على القطـاعات 3 .4

على البرامج المحلية في ثالثة مجاالت أساسـية هـي التعلـيم،             2004النفقات الفعلية عام    تركزت  
على المشاريع االستثمارية في قطـاع األشـغال       % 36تم إنفاق   و .األشغال العامة والطرق، والصحة   

% 15قطـاع الـصحة   اإلنفاق علـى    في حين لم يتجاوز      ،التعليمعلى قطاع   % 35العامة والطرق و  
  .على الزراعة والخدمات الحكومية األخرى% 14نسبة الباقية الوتوزعت 

  
  2004 ـ 2002التوزيع النسبي للنفقات االستثمارية على القطاعات بحسب الوحدات اإلدارية  18-11جدول  

2002  2004  
 الخدمات المحافظة

الحكومية
لتعليما

 األشغال
 العامة والطرق

الصحةالزراعة
 الخدمات
الحكومية

التعليم
 األشغال

العامة والطرق
الصحةالزراعة

 9 2 56 24 8 5 0 50 35 10 األمانة
 10 4 4 64 18 30 - 1 66 3 صنعاء
 11 - 60 22 8 9 - 58 30 3 عدن
 14 3 51 24 8 15 - 69 15 1 تعز

 22 - 18 45 16 13 9 - 66 12 حضرموت
 10 - 41 25 24 14 - 37 15 35 الحديدة
 27 2 15 37 19 38 - - 61 1 لحج
 21 3 37 36 4 42 0 - 57 1 إب
 9 5 22 32 33 - - - 3 97 أبين
 29 - 3 65 3 - - - - 100 حجة
 23 3 13 58 4 - - - - 100 ذمار
 32 7 3 57 1 49 - - 43 8 شبوة
 6 7 13 62 13 10 - 3 78 10 المهرة
 22 - 17 54 7 - - 61 - 40 صعدة

 18 6 17 48 10 58 - 13 30 - البيضاء
 13 17 23 35 11 9 - 10 43 39 المحويت
 57 - 4 24 14 - - - - 100 مأرب
 44 1 - 56 - - - - - 100 الجوف
 23 7 5 56 9 32 - 21 20 27 عمران
 18 7 9 59 7 - - - 100 1 الضالع
 4 4 4 52 36 - - - - -  ريمـة
 15 3 36 35 11 13 0 38 37 12 اإلجمالي

  
 مليون ريال، بينمـا     50,570  نحو 2004-2002تحصيله من موارد خالل الفترة      وبلغ إجمالي ما تم     

% 75.4 مليون ريال وبنـسبة      38,132بلغ ما تم إنفاقه على مشاريع التنمية المحلية خالل تلك الفترة            
  .من إجمالي الموارد المحصلة لجميع الوحدات اإلدارية

  

في حين كانت النسبة لمحافظتي مـأرب       % 88.5وحققت أمانة العاصمة أعلى نسبة في اإلنفاق بواقع         
  .على التوالي% 30.4و % 30.7وريمة في أدنى مستوى وبواقع 
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  )ألف ريال( والرصيد المتبقي   2004 ـ 2002 إجمالي الموارد والنفقات الفعلية حسب المحافظات :19-11جدول 
 نجاز المالينسبة اإل

  إجمالي ةالمحافظ
  الرصيد  إجمالي األنفاق الموارد

 2002 - 2004 المتبقي
 88.5 1,453,490 11,157,075 12,610,565 األمانة

 83.4 894,953 4,490,729 5,385,682 عدن

 77.2 393,374 1,332,754 1,726,128 صنعاء

 72.4 1,330,883 3,497,959 4,828,842 تعز

 86.7 379,246 2,482,481 2,861,727 إب

 74.4 1,095,861 3,184,916 4,280,777 الحديدة

 83.5 475,165 2,408,009 2,883,174 حضرموت

 40.1 1,427,228 956,411 2,383,639 حجة

 50.1 989,652 993,684 1,983,336 ذمار

 74.7 291,956 860,351 1,152,307 لحج

 58.9 515,781 737,791 1,253,572 البيضاء

 86.4 149,651 951,033 1,100,684 أبين

 63.5 340,066 590,416 930,482 شبوة

 64.1 549,451 982,910 1,532,361 صعدة

 72.4 261,212 684,598 945,810 المحويت

 30.7 472,273 208,910 681,183  مأرب

 41.1 370,680 258,577 629,257 الجوف

 73.9 190,769 540,853 731,622 المهرة

 66.6 422,957 844,505 1,267,462 عمران

 74.6 312,160 915,093 1,227,253 الضالع

 30,4 - 53,019 174,227 ريمه

 75.4 12,438,016 38,132,074 50,570,090 اإلجمالي
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   التحديــات-5
  

تتلخص الصعوبات والمعوقات التي تواجه السلطة المحلية في تحقيق أهداف وسياسات النهوض            
  : بالتنمية المحلية في الجوانب اآلتية

  

  البناء المؤسسي للسلطة المحلية جوانب  1 .5
  

  . عدم استكمال إنشاء المباني والتجهيزات الفنية والمكتبية للمجمعات القائمة في الوحدات اإلدارية •
عدم استكمال فـتح مكاتـب       •

فــروع بعــض الــوزارات 
والمؤسسات العامة في عدد    

  .من المديريات
ــوادر  • ــاءة ك ــة كف محدودي

السلطة المحليـة وبالـذات     
تنفيذية، ونقـص   أجهزتها ال 

حاد في الكوادر المطلوبـة     
لإلشراف والرقابة على تنفيذ    

 .المشاريع
النقص الكبير فـي قاعـدة       •

البيانات والمعلومـات ممـا     
يؤثر على تحديد أولويـات     

 .التنمية المحلية 
محدودية االعتمادات المالية    •

ــة  إلعــداد الخطــط المحلي
ـ    يانة وتنفيذها وتشغيل وص
 .ئمةالمشروعات المنفذة والقا

استمرار تعـارض بعـض      •
القـــوانين والتـــشريعات 
ــرارات  ــوائح والقـ واللـ

قـدرت  (الحكومية النافـذة    
ــوالي ــانون ) 70بح ــع ق م

السلطة المحلية، مما أدى إلى  
بــروز معوقــات فــي أداء 
السلطة المحلية في الجوانب    

 .المالية والمناقصات والقوى العاملة
 
  المـوارد المحليـة  2. 5
  

 .لمالية المخصصة للتنمية المحلية للوحدات اإلداريةمحدودية الموارد ا •
وبالذات المشتركة العامة مع ثبات حجـم       ) المخطط(محدودية الموارد المحصلة مقارنة بالربط       •

الدعم المركزي المخصص للوحدات اإلدارية مما اثر سلباً على األداء التنموي في الوحـدات             
  .اإلدارية

 . اإليراديةعيل جباية األوعيةضعف دور األجهزة التنفيذية في تف •
تضارب عمليات التحصيل للموارد المحلية بين بعض األجهزة التنفيذية نتيجة للقـصور فـي               •

  .لغيابها في بعض الوحدات اإلداريةاللوائح المنظمة لها أو 

   المحليةالدروس المستفادة في إدارة الموارد المالية 1-11إطار 
 :مسائل تتعلق بتحصيل الموارد المحلية .1
  .غياب بعض فروع األجهزة التنفيذية المعنية بالتحصيل •
أداء بعض الخدمات   تنفيذ بعض المشاريع و   تمسك بعض األجهزة المركزية ب     •

 .ومنح التراخيص
 .بقاء أساليب التحصيل على حالها دون تطوير •
 .ر رسميينعلى موظفين غيباالعتماد تحصيل بعض الموارد  •
 .نقص في التدريب والتحفيز •
 .أوعية الموارد المالية المحليةكافة عدم وجود قاعدة بيانات شاملة تغطي  •
 .قلل من حصيلة المواردمما استحداث مديريات جديدة  •
 .م تقييم األداء الفردي والتنظيميااالقتفار إلى نظ •
 .ضعف الوعي بأهمية أداء الضرائب والرسوم •
 :فقات المحليةالنمسائل تتعلق ب .2
  .صيانةالتشغيل والتدني نفقات  •
ضآلة مخصص الدعم المركزي السنوي للوحدات اإلدارية الموجه للتنميـة           •

 .من إجمالي الموارد العامة للدولة% 0.05المحلية حيث ال يتعدى 
 .النفقات الجارية للمجالس المحلية واألجهزة التنفيذيةانخفاض  •
المركزي والموارد العامـة المـشتركة      صعوبة تطبيق معايير توزيع الدعم       •

 .على الوحدات اإلدارية
 :ية إدارية وتنظيمية أخرىمالمسائل  .3
  .بقاء أجزاء من النظام المالي على حالها دون تعديل •
تركز العمل المحاسبي لموازنات معظم مديريات المحافظات ضمن أعمال          •

 .الوحدة الحسابية في عاصمة المحافظة
مكتب المالية علـى    وحسابية  الوحدة   ال ختصاص بين االزدواجية وتنازع اال   •

 .صعيد كل وحدة إدارية
 .غياب النشاط البنكي في معظم المديريات •
الصناديق المتخصصة في التنمية المحلية عن سداد حصة الوحـدات          تلكؤ   •

 . اإلدارية من مواردها وفقاً للقانون
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  المشـروعات  3. 5
  

ة وتشجع  عدم تصميم نماذج نمطية لمشاريع محلية تتناسب وظروف الوحدات اإلدارية الطبيعي           •
 .على استخدام مواد البناء المتوفرة محلياً لتقليص تكلفة إنشائها ولتتناسب مع مناخ المنطقة

ضعف مساهمة السلطة المحلية في اإلشراف والمتابعة على المشاريع المركزية التي تنشأ في              •
ن الوثائق نطاق الوحدة اإلدارية نتيجة لعدم إشراكها في مراحلها المختلفة ولعدم تسليمهم نسخ م   

 .الخاصة بها
ضعف كوادر السلطة المحلية في بعض الوحدات اإلدارية للقيام بوضع الدراسات والتـصاميم              •

 .الفنية لمشاريع التنمية المقترحة من المجالس المحلية
القطـاع  الترويج لفرص االستثمار لدى     عدم قدرة السلطة المحلية وضعف كفاءة كوادرها في          •

 .الخاص
  

  ةفي عملية التنمية المحليالتنسيق   4. 5
  

 عمل للتنسيق والتكامل بين المجالس المحلية وصناديق التنمية         اتآليوعدم وجود تنسيق مسبق      •
  .في إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتهاوشركاء التنمية والسلطة المركزية 

و صيانة القـائم  التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة بالسلطة المحلية عند تنفيذ المشاريع أ      قلة   •
  .منها

  

  إستراتيجية وسياسات الالمركزية والتنمية المحلية-6
  
  

لـت تطبيـق الالمركزيـة      تعلى الرغم من النتائج اإليجابية التي أفرزتها تجربة األربع سنوات التي            
لـم  المالية واإلدارية للسلطة المحلية، إال أن إسهام تلك السلطات في التنمية االقتصادية واالجتماعية              

يرق إلى المستوى المطلوب، واقتصر نشاطها في هذا المجال على مشروعات الخـدمات األساسـية               
  .والبنية التحتية

  

تسهم ، البد أن ة عليه قانون السلطة المحليص لما نولكي تضطلع السلطة المحلية بدورها التنموي وفقاً
  .بالموارد المالية المطلوبةالسلطات المحلية ودعمها قدرات  بناء فيأجهزة الدولة المركزية 

  

 لهـا   ج فيها، والتروي  والواعـدة المحلية دراسة اإلمكانيات والفرص المتوفرة       ويتوجب على السلطات  
ـ    ل الجاذب، وح  خالستثمارها من قبل القطاع الخاص بعد تهيئة وتوفير المنا          أن يعتـرض    ن مـا يمك

  .المستثمرين من معوقات
  

تنمية مواردها المالية وتعبئتها لتحقيق أهداف وغايات التنميـة          يتوجب على السلطات المحلية      كذلك،
المحلية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين وجميع الفعاليات المحلية في عمليـات             

ضـمان كفاءتهـا    التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية و         
  .واستدامتها

  

الثالثة التنمية  انطالقا من ذلك، تتمحور أهداف تعزيز مستوى التنمية المحلية والالمركزية في خطة             و
  : في اآلتي

تحفيز النمو االقتصادي وتـوفير فـرص       (المساهمة في بلوغ أهداف وغايات التنمية الوطنية         .1
  .)فقر وبلوغ أهداف التنمية األلفيةالتخفيف من الوالعمل 

  .ةـين مختلف الوحدات اإلداريتقليص فوارق النمو ب .2
 . التحتية لالستثمار الخاص والمجتمع على حد سواءةتوفير البني .3
  .توفير الخدمات األساسية للمجتمع المحلي وتحسين نوعيتها .4
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االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات والفرص المتاحة وتهيئة المناخ المالئم لتشجيع وجـذب             .5
  . ستثمار فيهالال) محلي وأجنبي(القطاع الخاص 

 .حلية بفاعلية في التنمية المحليةإشراك المجتمعات الم .6
  .مجال التخطيط للتنمية وتحصيل وتعبئة الموارد المحليةفي تنميـة القـدرات البشرية  .7
  . توفير قاعدة ونظم للبيانات والمعلومات للسلطة المحلية والربط الشبكي .8
 .  في الوحدات اإلدارية)المرفقية والخدمية(استكمال البني األساسية  .9

 . إعداد اإلستراتيجية الوطنية لدعم الدور التنموي لنظام الالمركزية . 10
 .تعديل القوانين واللوائح المتعارضة مع قانون السلطة المحلية . 11

  

  محاور إستراتيجية التنمية المحلية والالمركزية وسياساتها. 1. 6
 
 ويتطلب  .السلطة المحلية نظام  دعم الالمركزية و  على  لخطة التنمية الثالثة    ستراتيجي  التوجه ا الكز  تري

 اضطالع كافة أجهزة الدولة المركزيـة والمحليـة ومنظمـات           ،تعزيز التحول إلى نظام الالمركزية    
المجتمع المدني وشركاء التنمية بمسئوليات محددة لمواجهة الصعوبات أمام تطبيـق نظـام الـسلطة               

  :اآلتيةسياسات والهذا التوجه المحاور  ويشمل .المحلية
  ةمحور النمو االقتصادي المستدام والتنمية المتوازن: أوال

  

   : بالبيئات المحلية باتباع السياسات التالية تعزيز النمو االقتصادي والنهوض.أ
الكــشف عــن اإلمكانيــات  •

والمـــوارد واســـتغاللها 
اقتصاديا لخدمة المجتمعـات    
المحلية من خـالل تـشجيع      
ــى   ــاص عل ــاع الخ القط

  .تثمار فيهااالس
ــة  • ــز وتطــوير فاعلي تعزي

ــام   ــاص للقي ــاع الخ القط
بمشاريع كثيفة العمالة وزيادة 

  .حجم استثماراته
تشجيع الصناعات المحليـة     •

الكثيفة للعمالة بشكل خاص     
وتطويرها وتحسين مستواها   

مـن  والتخفيف أو اإلعفـاء     
  . بعض الرسوم الضريبية

تحسين النمـو االقتـصادي      •
ـ     سكان لتوليد فرص العمل لل

  .المحليين
توطين المشاريع االستثمارية    •

في مختلف القطاعات خاصة    
ــسياحة  ــا كال الواعــدة منه
ــصناعات   ــماك وال واألس

  .الصغيرة والحرفية
  .دعم المشاريع اإلنتاجية الصغيرة المتنوعة •
خاصة التقليدية والحرفية واليدويـة     ، وب توفير فرص التمويل الميسر لتنفيذ مشاريع محلية صغيرة        •

 .لذات السياحية للفقراء والعاطلين عن العمل في أوساط الشبابوبا

  زيز الالمركزية اإلطار العام لمشروع االستراتيجية الوطنية لتع2-11إطار 
  :الهـدف

تستهدف االستراتيجية بناء نظام سلطة محلية يمتاز بالمهارة المهنية، يتفاعل مع           
محيطه، ويوفر أفضل الخدمات العامة، ويرتقي بعمليـات التنميـة االقتـصادية            

  .واالجتماعية وبما يسهم في تحقيق الحكم الجيد
  :االستراتيجيةمرتكزات 

اجهة عوامل الضعف والتهديدات التي تكتتـف نظـام      موفي  االستراتيجية  ترتكز  
ـ والشروط الالزمـة ل   عوامل القوة   على  السلطة المحلية وتحد من فاعليته،        ةتهيئ

. األرضية المناسبة للنماء واالنطالق وصوالً إلى تحقيـق األهـداف المنـشودة           
  :اآلتيتلك المرتكزات بتتحدد و

سلطة المحلية من خـالل إنـشاء       توفير أحد أهم الشروط المادية لعمل ال      : األول
مباني مجمعات حكومية في الوحدات اإلدارية على مستوى المحافظـة          

  .والمديرية
توفير الكوادر القادرة على إدارة أنشطة السلطة المحلية فـي الوحـدات            : الثاني

  .اإلدارية تخطيطاً وتنفيذاً
 المحليـة    تطوير معارف ومدارك األجهزة التنفيذية وأعضاء المجالس       : الثالث

بمفاهيم ومضامين تشريعات السلطة المحلية والسياسة العامـة للدولـة          
  .والقوانين واألنظمة

  .تحقيق االتساق بين قانون السلطة المحلية والقوانين األخرى: الرابع
  .سن قانون ينظم التقسيم اإلداري للجمهورية: الخامس
فافية تحقـق بـصورة      تطوير إدارة مالية محلية تمتاز بالكفاءة والـش        :السادس

  .مضطردة تنمية متصاعدة للموارد المحلية
  .تعزيز الوظيفة الرقابية المركزية على أعمال السلطة المحلية: السابع
  . النهوض بمشاركة للمرأة في إدارة الشئون المحلية:الثامن
توسيع نطاق التوعيـة العامـة للتعريـف بنظـام الـسلطة المحليـة              : التاسع

  .والالمركزية
 تطوير قانون السلطة المحلية ليواكب المستجدات وتوصيات المؤتمرات         :شرالعا

 .السنوية للمجالس المحلية ومقتضيات هذه االستراتيجية
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 مع إيالء اهتمام أكبر للجمعيات النسوية وجمعيات صغار        ،توفير فرص التمويل الميسر للجمعيات     •
   .المزارعين والصيادين

  .العمل على تنسيق إسهامات المانحين في جهود التنمية •
 . الوحدات اإلدارية الحدودية ودول الجوارتعزيز العالقات التجارية االقتصادية بين  •
  . تشجيع التنافس بين الوحدات اإلدارية لتوسيع األنشطة التنموية فيها •
 حدوث تغيير في    لرفع الوعي االقتصادي واالجتماعي لدى مختلف فئات المجتمع المحلي بما يكف           •

 .نظرة المجتمع إلى العمل خاصة المهني واليدوي والحرفي
  

  مية المتوازنةتحقيق التن. ب
  

 تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق الجمهورية وتفعيل دور السلطة المحلية وفقا آللية 1. ب
  :الالمركزية المالية واإلدارية بإتباع السياسات التالية

  . تعزيز توزيع مكاسب التنمية في جميع الوحدات اإلدارية بصورة متوازنة •
  . اعات بأنماط تتناسب مع أولويات االحتياجتوزيع االستثمارات المحلية على القط •
التوزيع العادل والمتوازن للموارد والمخصصات الماليـة للـسلطة المحليـة علـى المـستوى                •

 . الالمركزي في الوحدات اإلدارية
القيام بعمليات المسح وجمع المعلومات بالتنسيق بين السلطة المحلية والمركزيـة لبنـاء قاعـدة                •

  .الموارد االقتصادية والبشرية المتوفرة في جميع الوحدات اإلداريةمعلومات وبيانات عن 
وضع اآللية المناسبة للتنسيق بين األجهزة المركزية وشركاء التنمية والسلطة المحلية عند إعداد              •

 . وتنفيذ البرامج والمشاريع لتجنب تكرارها وازدواجيتها
  

  : السياسات التالية تحسين الخدمات األساسية والبني التحتية باتباع2. ب
  .ضمان الصيانة والتشغيل واإلدارة للمشروعات القائمة •
التوسع في خدمات البنية التحتية وخاصة في الريف، وكسر العزلة التي يعيشها سـكانه، وربـط          •

المناطق اإلنتاجية خاصة الفقيرة باألسواق، ونشر الخدمات األساسية وتـسهيل الوصـول إليهـا              
 .وتحسين نوعيتها

  .  البنية التحتية الالزمة لتشجيع وجذب االستثمارات الخاصةتوفير •
تنظيم العالقة بين األجهزة المركزية وشركاء التنمية والسلطة المحلية في تحديد االحتياجات مـن               •

  .مشاريع الخدمات األساسية والبنية التحتية وتنفيذها وتشغيلها
 .لضمان استدامتهاتوثيق الصلة بين المجتمع المحلي والمشروعات التنموية  •

  

   التخطيط للتنمية وتعبئة الموارد.ج
تمكين الوحدات اإلدارية من إعداد خطط التنمية المحلية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وحشد وتعبئة             

 :الموارد المالية الالزمة لها، من خالل
  

  على المستوى المركزي   1 .ج
طيط للتنمية ومستويات التخطيط والتنفيذ      السلطة المحلية في مجال التخ     ةتحديد دور ومسئولي   •

  .للوحدات اإلدارية واتجاهات العالقة بين هذه المستويات
وضع آلية للتنسيق بين وزارتي اإلدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير الكـوادر              •

 .الفنية المتخصصة للمجالس المحلية في هذا المجال
في مجاالت التخطيط والتنمية والمالية على مستوى       إعداد برامج تدريب متخصصة للعاملين       •

  . الوحدات اإلدارية
تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنيـة بتنميـة المجتمعـات               •

المحلية وكذلك مع المانحين وتفعيل إسهامات المانحين في جهود التنمية المحليـة ودمجهـا              
  . ضمن خطط الوحدات اإلدارية



    218

له الجهات المانحـة إلـى      يع نطاق مشروع دعم الالمركزية والتنمية المحلية والذي تمو        توسي •
 .مديريات إضافية لدعم بنائها المؤسسي

إعادة النظر في الدعم المركزي للتنمية في الوحدات اإلدارية لمواجهة احتياجاتها المتزايـدة              •
  . من المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بينها

ار التعديالت المقترحة على قانون الزكاة وإصدار قانون خاص بالموارد المالية للـسلطة             إقر •
  .المحلية

استكمال فتح الوحدات الحسابية وإنهاء االزدواجية بينها وبين مكاتب المالية فـي الوحـدات               •
  .اإلدارية

وضع آلية سهلة لتوريد نصيب الوحدات اإلدارية من المـوارد المـشتركة المقـررة مـن                 •
، مع مراعاة التشتت الـسكاني      تمكن من تنفيذ خططها االستثمارية    الصناديق المختلفة حتى ت   

  .ومعدالت الفقر والبطالة ومستوى النمو عند توزيعها
  . توفير الكوادر المؤهلة في الوحدات الحسابية وإدارات الموارد المالية •
 . دراسة إنشاء مصرف مركزي خاص بمالية السلطة المحلية •
  . ألداء التنموي للوحدات اإلدارية وفق مؤشرات ومعايير قابلة للقياستقييم ا •

  

  على المستوى المحلي    2 .ج
إعادة تأهيل وتدريب كوادر مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظـات فـي               •

مجال إعداد خطط التنمية السنوية والمتوسطة للمحافظات والمديريات وتوفير احتياجاتها من           
  .جهيزات والمستلزمات المادية ومن الكوادر البشرية الفنية المتخصصةالت

إعداد الئحة تنظيمية لمكاتب التخطيط واإلحصاء في المحافظات تحدد مهامها واختصاصاتها            •
في ضوء قانون السلطة المحلية والهيكل الجديد المقترح لوزارة التخطيط والتعاون الـدولي             

  .والجهاز المركزي لإلحصاء
ل وتنشيط دور لجان المجالس المحلية المتخصصة وخاصة لجـان الماليـة والتخطـيط              تفعي •

وتأسيس آلية للتعاون والتنسيق والتكامل مـع مكاتـب وزارتـي التخطـيط والماليـة فـي         
  . المحافظات

تنمية الموارد المحلية جباية وتحصيال، وتفعيل وتوسيع األوعية اإليراديـة والرقابـة علـى               •
  .الستغالل األمثل لهاعمليات تحصيلها وا

 .تطوير نظام التحويالت المالية للوحدات اإلدارية وتعزيز مبدأ الشفافية •
  .االلتزام باألنظمة واللوائح المالية واإلدارية ذات الصلة بمالية السلطة المحلية •
تنفيذ برامج تدريبية لتطوير أدوات وأساليب إدارة وتحصيل الموارد المالية وتنميتهـا فـي               •

 . اإلداريةالوحدات
  

  المحور التشريعي والمؤسسي: ثانيا 
  . إزالة التعارض بين القوانين واألنظمة النافذة والمنظومة التشريعية للسلطة المحلية •
إعادة هيكلة وزارة اإلدارة المحلية لتستوعب مهامهـا الجديـدة فـي ضـوء المـسئوليات                 •

 . واالختصاصات التي اقرها قانون السلطة المحلية
 كل من اللجنة الوزارية واللجنة الفنية لتعزيز الالمركزيـة مـن خـالل إنـشاء                تفعيل دور  •

سكرتارية فنية للقيام بالمهام واالختصاصات التي نص عليها قرار وزير اإلدارة المحلية رقم             
  .2004لسنة  )39(

تفعيل الوظيفة والرؤية التنموية في مهام ومسئوليات قيادة أجهزة السلطة المحلية بالوحـدات              •
 .  اإلدارية

 . مراجعة هياكل أجهزة السلطة المركزية والمحلية وفقا للوظائف الجديدة لالمركزية •
  . مع نظام السلطة المحليةمتطوير الوظيفة الرقابية لألجهزة المركزية بما ينسج •
 .إصدار التشريعات المكملة لنظام السلطة المحلية وإلغاء التعارض •
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  رية للسلطة المحليةمحور تنمية القدرات البش: ثالثا 
  

  : تحديد القوى البشرية المطلوبة ألجهزة السلطة المحلية من خالل.أ
 .إعداد توصيف وتصنيف وظيفي ألجهزة السلطة المحلية •
إعادة توزيع القوى البشرية في ضوء متطلبات المسح الوظيفي والمرفقي، واالسـتفادة مـن               •

وادر الالزمة للوحدات اإلدارية وفق شروط      العمالة الفائضة في األجهزة المركزية لتوفير الك      
 .وضوابط محددة

  
  : الستقرار القوى البشرية من خالل تهيئة بيئة عمل مناسبة.ب 

 . إعداد نظام الحوافز المشجع على استقرار القوى البشرية في الوحدات اإلدارية •
 .توفير سكن مناسب للموظفين المنقولين وفقا لمعايير محددة •

  

  :ات البشرية المطلوبة ألجهزة السلطة المحلية من خالل تنمية القدر.ج
  . تقييم أداء الوحدات اإلدارية وتحديد احتياجاتها التدريبية •
  .دعم أنشطة التدريب لكوادر السلطة المحلية وخاصة الوظائف التنفيذية •
   .إعداد فريق دعم وتدريب في كل محافظة لتنفيذ البرامج التدريبية على مستوى المديريات •
 .تنمية قدرات قيادات وكوادر وزارة اإلدارة المحلية واألجهزة المركزية ذات الصلة بالسلطة المحلية •

  

  محور البنية التحتية للسلطة المحلية: رابعا 
استكمال إنشاء مباني المجمعات الحكومية في الوحدات اإلدارية لتستوعب المجلس المحلي وفـروع              •

  .األجهزة التنفيذية
  .مباني المجمعات الحكومية التي تم بناؤها خالل الفترة الماضيةتأثيث وتجهيز  •
بناء نظام معلومات متكامل لجميع المحافظات يرتبط بوزارة اإلدارة المحلية واألجهزة المركزية ذات            •

  .العالقة
 .تجهيز مركز دراسات وتدريب السلطة المحلية بوزارة اإلدارة المحلية •
   .ات اإلدارية بفتح فروع لألجهزة التنفيذية في المديرياتاستكمال البنية التنظيمية للوحد •

  
  محور تنمية المرأة: خامسا
  .االهتمام بمشاركة المرأة في إعداد وتنفيذ ومراقبة ومتابعة وتقييم خطط التنمية المحلية •
   .رفع مستوى وعي المجالس المحلية والمجتمع بدور المرأة وتعزيز مشاركتها في المجالس المحلية •
  .ء القدرات اإلدارية والتنظيمية والعلمية للمرأةبنا •
دعم النشاط االقتصادي للمرأة وتشجيع إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة لها فـي إطـار بـرامج                 •

   .مكافحة الفقر وتدريبها على إدارة وتشغيل تلك المشروعات
 العـام والجـامعي     إيالء عناية خاصة بمحو أمية النساء وتشجيع الفتيات لاللتحاق بمراحل التعلـيم            •

  .والتخصصي
  .تنسيق جهود شركاء التنمية الموجهة لدعم مشاركة المرأة في التنمية المحلية •
 .دعم اإلدارة العامة لتنمية المرأة بوزارة اإلدارة المحلية وإدارة تنمية المرأة في المحافظات •
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  الفصل الثاني عشر 
  

 خطــط احملافظات التنموية
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  مقدمة

  

مـن  إدراكاً   ،أهمية خاصة للتنمية المحلية   عية   للتنمية االقتصادية واالجتما   الخطة الخمسية الثالثة  تولي  

عمل والتخفيف من الفقر وبخاصة في األرياف لن يتأتى         الخلق فرص   وتحريك النشاط االقتصادي    أن  

 ها المحلية في إعداد خطط     والفعاليات إشراك السلطات  ودون   ،إلدارة الالمركزية دون إنتهاج أسلوب ا   

  .التنموية

  

ية للتنمية تشارك في إعدادها السلطات المحلية بجميـع مـستوياتها           وتعد هذه الخطة أول خطة خمس     

عكس االهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترسـيخ نظـام الـسلطة المحليـة              يووحداتها، األمر الذي    

  .  في عملية التنميةهـاوالالمركزية وتفعيل دور

  

 وأسلوباً اسـتراتيجياً اتخـذتهما      ويعد إشراك السلطة المحلية في عملية التخطيط للتنمية منهجاً علمياً         

فالسلطة المحلية هي األكثر    .  المحلية اتالخطة الثالثة لتحقيق التنمية المحلية وتلبية إحتياجات المجتمع       

معرفة بالواقع الراهن، وأكثر قرباً لتحديد األولويات واالحتياجات التنموية المحلية، واألكثر قدرة على             

  . الموارد المتاحة لها بواقعية لخدمة التنمية والتخفيف من الفقرتحمل مسئولية إستخدام وتوجيـه 

  

ويمكّن هذا المنهج من التعرف على العوامل المؤثرة سلباً وإيجاباً على التنمية المحلية عنـد تحليلـه                 

لواقعها االقتصادي واالجتماعي ليمكنها بالتالي من االستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات والفـرص،            

على مواجهة المعوقات والتحديات وتجاوزها وبما يمكنها من تركيز جهـدها التنمـوي علـى     عالوة  

  .القطاعات اإلنتاجية الواعدة لرفع كفاءتها اإلنتاجية وبلوغ أهداف التنمية المحلية
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   أمانة العاصمة والسياحة1-12إطار 
 ،إضافة إلى كونها المركز اإلداري والتجاري للجمهورية      

ء القديمة تحفة أثرية تاريخية نـادرة تـستهدف         تعد صنعا 
الـسياحة  الخطة المحلية استغاللها سياحياً وبشكل يجعـل        

تحتل المرتبة األولى في إسهامها فـي النـاتج المحلـي           
 ،لصناعات والحرف اليدويـة   ا مع عدم إغفال     ،للمحافظة

وتطويرها وتعزيزها وتوسيعها بما يحقق فـرص عمـل         
 .أكبر ويخفف من الفقر

   أمانة العاصمـة
  

وتحتفظ صنعاء . العاصمة السياسية والثقافية واإلدارية والتاريخية لليمنهي ) صنعاء(أمانة العاصمة 
القديمة بطابعها المعماري والتاريخي والثقافي الفريد حتى اعتبرت من ضمن المدن التاريخية عالمياً 

كما تمتلك تراثاً ثقافياً ضخماً ونادراً من المخطوطات . بعد تبنيها من قبل منظمة اليونسكـو
ا األثرية والفنية وتمثل سوقاً وتتسم العاصمة بخصوصيتها التاريخية والمعمارية ومعالمه. والمؤلفات

  . تجارياً واسعاً للمحافظات المحيطة بها
  

وتعد العاصمة المقر الرئيسي لألجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات الخاصة والسفارات 
والمؤسسات والمنظمات الدولية والبنوك 
والجامعات إلى جانب المنشآت الصناعية 

النتائج النهائية لحصر ووفق . والتجارية والسياحية
 ها، بلغ عدد المنشآت في2004المنشآت عام 

من إجمالي المنشآت % 15.9 منشأة تمثل 64,922
 252,300على مستوى الجمهورية، تضم نحو 

من إجمالي العاملين في % 21.6عامل وبنسبة 
  . المنشآت الحكومية والخاصة

  

 متر فوق سطح البحر وتبلغ 2,200تفاع وتقع العاصمة صنعاء في قلب الهضبة اليمنية وعلى ار
ألف نسمة  1,748ويبلغ عدد سكانها .  وتقسم إدارياً إلى  عشر مديريات2 كم381مساحة العاصمة 

وتأتي األمانة في المرتبة األولى من حيث الكثافة السكانية وبمعدل . سنوياً% 5.5وينمو بمعدل 
) ةمن شبكة حكومي%53.7منها % (65مونة وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأ. 2كم/ نسمة5,511

وبلغت نسبة التغطية بخدمات الكهرباء ). ةمن شبكة حكومي%43.6منها % (92وبالصرف الصحي 
وبلغ معدل .  مواطن100 خط لكل 15والتغطية الهاتفية ) ةمن شبكة حكومي% 96.5منها % (97.8

  . مواطن10,000 طبيب لكل 9.5، ونسبة التغطية باألطباء %70.3االلتحاق بالتعليم األساسي 
  

  التحـديـات
تعاني أمانة العاصمة من إكتظاظ بعض أجزائها عمرانيـاً وارتفاع الكثافة السكانية فيها ومن تفاقم 
الهجرة الداخلية إليها بحثاً عن فرص العمل، األمر الذي يشكل ضغطاً شديداً على البنية التحتية 

كلة البطالة وتنامي مستويات الفقر والتي تتجلى مظاهرها في والخدمات العامة، إلى  جانب تفاقم مش
  .انتشار ظاهرة التسول والتجمعات السكانية العشوائية
  

   واألهداف والسياساتالغايات
  

تتمثل الغاية األساسية ألمانة العاصمة في تحويل مدينة صنعاء إلى مدينة سياحية وثقافية معاصرة 
  . بعها التاريخي، ومركزا دولياً لعقد المؤتمرات واللقاءاتبالدرجة األولى مع الحفاظ على طا

  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية الواعدة

 .في عدد السواح الزائرين لهـا% 20تحقيق معدل نمو سنوي قدره  •
 . إقامة الصناعات الغذائية •
 . تعزيز مقومات السياحة والنهوض بها •
  

  البنية التحتية



  223

 المياه من بإمداداترفع نسبة التغطية  •
عام % 53.7 من للمياهالشبكة العامة 

، وتغطية 2010عام % 70  إلى2005
الشبكة العامة للصرف الصحي من 

مع % 52   إلى 2005عام % 43.6
القدرة االستيعابية نهاية الخطة، ومضاعفة 

 .لمحطة المعالجة
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد  •

 مربع  مليون متر1.9التنفيذ لمساحة 
ألف  61.5سفلتة شوارع جديدة لمساحة و

 . مربعمتر
 التوليد ةالحالية وزياد تأهيل محطة التوليد  وإعادةتحديث شبكة الكهرباء ومعالجة الشبكة العشوائية •

 %.20إلى خفض نسبة الفاقد في الكهرباء  و ميجاوات200 بحوالي
 2005عام % 96.5منبة التغطية زيادة الطاقة الكهربائية المركبة وتلبية متطلبات التوسع برفع نس •

 . في نهاية الخطة% 100إلى 
خط  428,962  إلى 2005 خط عام 389,881منالهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  .خط116,170 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
  

  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 64.6األساسي وإلى للتعليم % 85.9رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
 .2010بنهاية عام % 85رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية العالجية والوقائية إلى  •
 .الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى األمانة •

  
  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

مشاريع مشروع األشغال العامة و، سنوياً% 11.6مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية بمعدل زيادة  •
 %47.6 بمعدلمشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي        ، و سنوياً% 10.2بمعدل  
 .سنوياً

 مراكز تدريب جديدة ثابتة، ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 5إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 . حالة مستفيدة من النساء الفقيرات4,320الوطني لتنمية المجتمع واألسرة المنتجة، لتدريب 

% 8,5زيادة عدد المستفيدين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية واإلعانات المقدمة منه بــ               •
 .على التوالي في المتوسط سنوياً% 9,4و
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  الخدمات األخرى
 .الحفاظ على المعالم واآلثار والموروث التراثي •
 .تها وتنميتها واستثمارهاالمحافظة على ممتلكات األوقاف وحماي •
 .االهتمام بالنشء والشباب تربوياً وبدنياً وثقافياً وعلمياً ورياضياً •
 .استكمال البنية التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائية والخدمات األمنية •
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
  

   القطاعات اإلنتاجية الواعدة
 . يع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية في النشاط الصناعيتشج •
 .  والخفيفةلصناعات المتوسطةاالتوسع في  •
 . تعزيز وتطوير وسائل التسويق والتصدير •
 .تطوير مختلف الصناعات الحرفية والحفاظ عليها •
 . لسياحيةتشجيع االستثمارات الخاصة بنشاط السياحة وإقامة المنتزهات والمرافق الخدمية وا •
  

  البنية التحتية
ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع مقتضيات ومتطلبات المحيط البيئي واالقتصادي واالجتماعي  •

 . وتحسين خدمات النقل والمرورإقامة مشاريع سكنية لمحدودي الدخلوألمانة العاصمة 
وتنفيذ الخطة ) المرحلة األولى(استكمال مشروع التقاطعات الرئيسية وبناء األنفاق والجسور  •

 .  لدراسة المرور والطويلة المدىالعاجلة والخطة المتوسطة
 . وضع آلية فعالة للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العالقة عند تنفيذ المشاريع •
استكمال أعمال إنارة الشوارع قيد التنفيذ وتنفيذ أعمال إنارة جديدة واستكمال وصيانة األسواق  •

 .  أساليب التخلص من النفاياتوالحدائق وتنويع
 لبناء تشجيع القطاع الخاص والعام على إقامة وبناء التجمعات السكنية وتسهيل تقديم القروض •

 . المساكن
وضع قيود على الحفر العشوائي لآلبار واستكمال دراسة حوض صنعاء وحفر آبار لمواجهة الطلب  •

ئية والسدود والحواجز في محيط العاصمة مع ترشيد استخدامها والتوسع في إنشاء المنشآت الما
صنعاء وإعادة تأهيل اآلبار التي خرجت عن الخدمة وحفر عدد من اآلبار الجديدة وفقاً للدراسات 

 . المعدة
 .البحث عن وسائل بديلة لتزويد العاصمة بالمياه •
 .صيانةلارفع كفاءة التشغيل و و سنتراالت جديدةوإنشاءتوسعة السنتراالت الهاتفية القائمة  •
تنفيذ مشروعات التوسعة في المياه والصرف الصحي ألمانة العاصمة وتحسين وتطوير محطة  •

 . المعالجة
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  تنمية الموارد البشرية
 .التوسع في بناء الفصول الدراسية وتجهيزها •
  . استحداث تخصصات جديدة تواكب متغيرات سوق العمل في التعليم الفني والتقني •
التعليم الفني والتقني زيادة عدد الملتحقين ب •

 .وبالذات الفتيات
تجهيز المرافق الصحية بالمتطلبات الطبية  •

التشخيصية والعالجية ورفدها بالكوادر 
 .البشرية المؤهلة

تقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة  •
وتنظيم األسرة في كافة المرافق الصحية 
وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة 

 .في تقديمها
 .طوير خدمات الصحة المدرسيةتعزيز وت •
تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار في مجال التدريب المهني الستحداث مراكز ومعاهد  •

 .تخصصية
  .تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة والتعليم العام والعالي والتخصصي •
 .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  بكة األمان االجتماعيالحماية االجتماعية وش
 . زيادة عدد المستفيدين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية واإلعانات •
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة واألصغر بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة  •

 . والفقراء لخلق أكبر قدر من فرص العمل المنتجة، مع ربط القروض بالتدريب واكتساب المهارات
إقامة مشاريع سكنية لمحدودي الدخل، من خالل إشراك القطاع الخاص مع الجمعيات والنقابات إلى  •

جانب المؤسسات الحكومية ذات العالقة في إقامة مثل هذه المشاريع، وإيجاد آليات تعمل على 
 .تسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض الميسرة لذوي الدخل المحدود لبناء مساكن خاصة بهم

اد معالجات مناسبة لظاهرة التسول، بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لحماية األطفال من إيج •
كافة أشكال االستغالل وانتهاك حقوقهم بدعم وتشجيع البرامج والمشاريع الخاصة بحماية وإعادة 

 .تأهيل أطفال الشوارع
يل رأي عام مساند نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشك •

 .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
 . تشجيع مؤسسات التوظيف األهلية •
حصر أراضي وعقارات وممتلكات األوقاف وحفظها في جميع المديريات واستعادة المغتصب منها  •

 .وتنظيم آليات تحصيل عائدات األوقاف من االستثمار
 . اآللية في األعمال القضائية واإلداريةتنظيم وتطوير مركز معلومات القضاء وإدخال نظام األرشفة •
تنفيذ الربط الشبكي بين هيئات السلطة القضائية ومحاكم ونيابات االستئناف وبعض المحاكم  •

 .االبتدائية
 .بناء المجمعات القضائية المتكاملة ونيابة االستئناف ومحاكم األموال العامة •
 .رات النشء والشباباستكمال بناء المنشآت الرياضية والشبابية وتطوير قد •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .استكمال مباني أجهزة األمن وتجهيزها وتوفير الكوادر واألجهزة والمعدات •

مؤشرات التعليم العـــام 
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مؤشرات الموارد الماليـــة(مليون ريال)
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الموارد المحلية 2,2053,551

الموارد المشتركة 2,2633,645

الموارد المشتركة العامة 356454

الدعم المركزي 535683

20052010

  
  

  )مليون ريال ( 2010- 2006ة على مستوى القطاعات  ألمانة العاصمتالستثماراإجمالي عام ا 

عدد البرامج   البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,950 5  القطاعات اإلنتاجيـة
 24,023 53 قطاع البنية التحتية

 60,370 4,556 تنمية الموارد البشرية
 17,075 406 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 10,638 76 الخدمات األخرى
 114,056 5,096 إجمـالي عـام
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  حمافظة حضرموت
  

تطل محافظة حضرموت على البحر العربي من الجهة الجنوبية، وتحدها من الشرق محافظة المهرة، ومن 
حافظات وتعد من اكبر م. الغرب محافظات شبوة، مأرب والجوف ومن الشمال المملكة العربية السعودية

 آلف 1,029ويبلغ عدد سكانها . من مساحة اليمن% 36 أي 2كم167,749الجمهورية مساحة حيث تبلغ 
  . سنوياً% 3.1نسمة وينمو بمعدل 

  

وتقسم المحافظة إدارياً إلى جزأين، يتكون 
األول من المديريات الواقعة على الشريط 

 مديرية 16الساحلي والمرتفعات والذي يضم 
ويتكون الجزء اآلخر .  سقطرىبما فيها جزيرة

من المديريات الممتدة على طول الوادي 
ومن أهم مدن .  مديرية14والصحراء ليضم 

المحافظة المكال العاصمة، وسيئون عاصمة 
مديريات الوادي والصحراء ومدينة الشحر 

  .وتريم وشبام التاريخية
  

  

ويقوم النشاط االقتصادي على تنوع المـوارد       
 الزراعـة حيـث تنـتج       االقتصادية ومنهـا  

المحاصيل المتنوعة وأهمها التمـور والتبـغ       
. والقطن إلى جانب تربية النحل وإنتاج العسل      

ويأتي صيد وإنتاج األسماك في المرتبة األولى       
في نشاط سكان الشريط الساحلي على البحـر        

وتتميـز بتنـوع    . العربي وسواحل سـقطرى   
 ووفرة األسماك واألحياء البحرية خاصة التونة     

وقد بلـغ إنتاجهـا مـن    . والسردين والشروخ 
آلف طن إلـى جانـب       64.7الصيد التقليدي   

تربية الثروة الحيوانية في المنطقة الشمالية من       
  .المحافظة

  

كما تمتلك المحافظة إمكانات سياحية متعددة ومتنوعة أهمها المدن التاريخية القديمة ذات الفن المعمـاري               
ون، والشحر باإلضافة إلى المياه المعدنية والعالجية الطبيعيـة، وسـاحل           الفريد مثل شبام، وتريم، وسيئ    

بحري يحتوي على أنواع نادرة من األسماك واألحياء البحرية، وشواطئ رملية ذهبية تشجع على سياحة               
  .الشواطئ وسياحة الغوص، إلى جانب امتالكها لثروة نفطية واعدة

  

% 79ليم والصحة، فتبلـغ نـسبة التغطيـة بالميـاه المأمونـة             أما بالنسبة لخدمات البنية التحتية، والتع     
والتغطيـة  ) ةمن شبكة حكومي  %14.7منها  % (65.5والصرف الصحي   )ةمن شبكة حكومي  %48.8منها(

 8.5في حين بلغت التغطية بالخدمة الهاتفية       ) ةمن شبكة حكومي  %59.4منها    % (76.6بخدمات الكهرباء   
 نسمة،  1,000 كم لكل    1.5بشبكة الطرق اإلسفلتية وصلت إلى       مواطن، ومستوى التغطية     100خط لكل   

  . نسمة10,000 طبيب لكل 4.2ومعدل األطباء % 65ومعدل االلتحاق بالتعليم األساسي 
  

  التحـديـات
تعاني المحافظة من اتساع رقعتها الجغرافية ومن عدم تناسب هذه الرقعة مع حجم سكانها وقـدراتهم                

كما تعاني المحافظـة مـن      . نياتها في قطاع التعدين والسياحة والصناعة     على استغالل ثرواتها وإمكا   
ضعف وعدم كفاية البنية التحتية والهياكل األساسية ومن تدني مستوى الموارد البـشرية وانخفـاض               

  .كفاءتها اإلنتاجية

     القطاعات الواعداة في محافظة حضرموت2-12إطـار 
تعد محافظة حضرموت إحدى المحافظات التي تتعـدد فيهـا المزايـا            

وتتمتع المحافظة بـشريط سـاحلي      . وفرص االستثمار وإمكانيات النمو   
ت الرمال الـصفراء الـصالحة       كم بشواطئه ذا   750يبلغ طوله حوالي    

ويعزز مخزون األسـماك    . للسياحة الشاطئية والسباحة وسياحة الغوص    
واألحياء البحرية المتعددة والوفيرة من إمكانيات تنشيط وتوسـيع هـذه           

 ناهيك عن الموقـع     ،والصناعة السمكية الصيد  السياحة، وتوسيع أنشطة    
مكن أن يوفره من فـرص      المتميز للميناء الجديد الذي سيتم إقامته وما ي       

  .عمل جديدة وتحريك وتنشيط تجارة االستيراد والتصدير
وتتميز الهضبة باكتشافاتها النفطية،  والزالت الفرص مواتية الكتشافات         
جديدة تعزز وتطور التنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن عمومـاً          

ية ويقدر أن تساهم االكتشافات الجديدة فـي خلـق المنـاطق الـصناع            
للصناعات البتروكيميائية التي تطرح الخطة فرص االستثمار فيها مـن          

  .قبل القطاع الخاص المحلي واألجنبي
كما أظهرت الدراسات الخاصة بالبحـث عـن المعـادن والـصخور            
الصناعية واإلنشائية توافر الذهب في المحافظة في وادي مدن وبكميـة           

طـن  / جـم  15معدل   ألف طن تصل فيها درجة التركيز إلى         678تبلغ  
ويساعد توافر الحجر الجيري والـدولوميت      . طن فضة   / جم 9ذهب و   

والجبس والرمال السوداء على صناعة االسمنت، الزجاج، األصـباغ،         
السيراميك، العوازل الحرارية، صناعة هياكل الطائرات، صود الكاوية،        

  .والزخرفة والديكور
فيرة المستغلة جزئياً   ويعتبر وادي حضرموت بتربته الخصبة ومياهه الو      

فرصة لتطوير النشاط الزراعي وتوفير األمن الغذائي من خالل تشجيع          
القطاع الخاص على االستثمار فيه، ويعد الوادي متحف طبيعي لتاريخه          

 سيئون وآثاره وجمال هندسة مبانيه الطينية – تريم –العريق بمدنه شبام 
ي اآلونة األخيـرة    كذلك أزدهرت ف  . كما هي ناطحات السحاب في شبام     

  .وغيرها من المواقع الدينية األخرى) قبر النبي هود(السياحة الدينية 
وتعد جزيرة سقطرى التابعة للمحافظة إحـدى أهـم منـاطق الجـذب             
السياحي كونها محمية تتوافر بها شتى أنواع األسماك واألحياء البحرية          

  .توى العالموتتواجد بها العديد من الطيور واألشجار النادرة على مس
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   واألهداف والسياساتالغايات
  

قتصادي وتجاري بحيـث تـصبح      تتمثل الغاية األساسية للمحافظة في تحويل حضرموت إلى مركز ا         
العاصمة االقتصادية الثانية لليمن، وذلك من خالل التوسع في استغالل الفرص االقتصادية المتاحـة              

  . والكامنة في المحافظة واالستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ومساحتها الواسعة
  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية

ورفع مساهمته في الناتج المحلي % 4 والحيواني %6 ينو بمعدل نمو سزيادة اإلنتاج الزراعي •
 .وتطوير إنتاج التمور والعسل وتربية المواشي وزيادة حجم الصادرات الزراعية

 . إلى توفير فسائلةفي مديريات الساحل وسيئون، باإلضافللنخيل  حقل نموذجي 30إنشاء  •
ن أساليب الري والبحث عن موارد حماية المياه الجوفية من التملح والتلوث واالستنزاف وتحسي •

 .جديدة للمياه
 2010 ألف طن عام242.9 إلى 2005 ألف طن عام 64.7من التقليدي  السمكي إنتاج الصيدزيادة  •

 .وكذا الصادرات السمكية
توسيع ثالجة حفظ ، وبناء ورشة إلنتاج العلب الفارغةوتحديث وتوسيع مصنع األسماك بالمكال  •

 .السنةفي  طن 2400إنشاء مصنع طحن األسماك بطاقة و ، طن1500األسماك لتصل إلى طاقة 
ورفع درجة مساهمة الصناعات الصغيرة % 4.6زيادة قيمة اإلنتاج الصناعي وبمعدل نمو سنوي  •

  .والحرفية في الناتج المحلي
  

  البنية التحتية
 كم وتنفيذ 90  كم و الطرق الحصوية بطول698استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

  . كم150 كم و طرق ريفية بطول 143طرق ثانوية جديدة بطول 
   ألف متر مربع، وسفلتة شوارع جديدة 10,525استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

 ألف متر مربع واستكمال 2,412لمساحة 
  .أعمال إنارة الشوارع قيد التنفيذ والجديدة

ية المركبة إلى زيادة الطاقة الكهربائ •
ميجاوات في الوادي، وزيادة القدرة 132

 115.5التوليدية في مديريات الساحل إلى 
ميجاوات، وإعادة تأهيل المحطات 
والمولدات القديمة، وتعزيز التوليد في 

إنشاء خطوط محطات قلنسية وحديبو، و
ف .ك11 ،ف.ك33نقل حديثة بجهد 

وإعادة تأهيل شبكات ومحطات النقل 
  .ةة والفرعية والتحويليالرئيسي

  بنهاية الخطة، خط152,185 إلى 2005 عامخط107,185 من السعات الهاتفية المجهزة زيادة  •
 . وبناء مكاتب بريدية جديدة2010عام خط 174,296وتوسعة الهاتف النقال إلى 

بة ، ورفع نس2010عام % 66.3إلى % 59.4رفع نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة من   •
 .2010عام % 36إلى % 6.5التغطية لكهرباء الريف من 

، وكذلك 2010عام % 53إلى % 48.8رفع مستوى التغطية بخدمات المياه من الشبكة العامة من  •
 %.18.6إلى % 14.7رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي من الشبكة العامة من 
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  تنمية الموارد البشرية
 . للتعليم الثانوي% 38.6للتعليم األساسي وإلى % 78.8رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
  .رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني •
  .االرتقاء بفاعلية التدريب ورفع كفاءته •
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
خدمات الصحية الطبية توفير وتحسين أداء ال •

والوقائية والعالجية وتعميمها على كافة المناطق 
الحضرية والريفية ورفع التغطية بالخدمات 

 .2010بداية عام  % 80الصحية إلى 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عدد زيادة •

روع مش مشاريع عددسنويا، و% 11.7بمعدل 
 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقسنوياً، مع زيادة عدد مشاريع % 10,1بـمعدل  األشغال العامة 

 .   سنوياً%49.1بمعدل  الزراعي والسمكي
 مراكز تدريب جديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6 إنشاء وتجهيز وتشغيل •

 من النساء  مستفيدة حالة4,050 بتدري، تساهم في  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة منه بـ عاناتين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية ومن اإلالمستفيد عددزيادة  •
  .سنوياً على التوالي% 10.1و% 9.2

  

  الخدمات األخرى
يج داخلياً وخارجياً النهوض بالمستوى الثقافي وإبراز الهوية الثقافية وتعزيز المنتج السياحي والترو •

 .وتنمية وتأهيل المناطق التي تتوفر فيها المقومات السياحية
النهوض بالرسالة الدينية واإلرشاد وإحياء رسالة المسجد وتعزيز دورها اإلرشادي وحماية  •

 .ممتلكات األوقاف
  .  تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .هيل القضاء وأعضاء النيابة العامة ومعاونيهم واستكمال البنية التحتية للخدمات األمنيةإعداد وتأ •
   .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية

تطوير التنمية الزراعة وإحداث تنمية ريفية في مديريات صحراء حضرموت، وإنشاء العديد من  •
السدود واآلبار، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال التصنيع والتسويق الزراعي والسمكي الحواجز و

 .واستغالل المساحات الزراعية وإقامة مجمع زراعي وتطوير تربية المواشي وإنتاج العسل والتمور
 .دعم البحوث الزراعية وتنفيذ برامج مكافحة اآلفات التي تصيب المحاصيل والثروة الحيوانية •
من خالل التوسع في بناء الموانئ السمكية وكواسر األمواج (وير البنية التحتية للقطاع السمكي تط •

وتوسيع االئتمان السمكي وتسهيل ) وأرصفة اإلنزال وتطوير تقنيات االصطياد وتوفير القوارب
 . الحصول على القروض

في غرب الوادي عيتين صنامنطقتين (إنشاء زيادة عدد المنشات الصناعية المتوسطة والصغيرة و •
للمنطقة الصناعية  األوليةإعداد الدراسة ب استكمال دراسة المناطق الصناعية والبدء و ) وشرقه
 . الخدمات األساسية لمنطقة الصلب الصناعيةنفيذ، والبدء في تبالضية
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ات تهيئة المناخ المالئم للنهوض بالدور االستثماري للقطاع الخاص في القطاعات الواعـدة وبالـذ              •
 .الصناعية والسمكية وتوفير خدمات البنية التحتية الالزمة

 .تشجيع ودعم األنشطة الداعمة للصناعات الصغيرة ودور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة •
خلق مجاالت وأفاق جديدة لالستثمار واالستفادة من الفرص المتاحة لالستثمار وبخاصة في المجال              •

 .السياحي بأنواعه المتعددة
  

  ية التحتيةالبن
  .ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع المحيط البيئي وبناء وحدات سكنية في المناطق الحدودية •
  .التوسع في المساحات الخضراء وتبليط األرصفة وإنارة الطرق والشوارع بالمدن •
  . التوسع في دعم المشاريع المتعثرة لكهرباء الريف وكذا التي يسهم فيها أهالي المناطق الريفية •
توسيع خدمات المياه والـصرف الـصحي        •

لمواجهة التوسع العمراني وإلى المـديريات      
  . التي لم تصلها الخدمة

توسعة السنتراالت القائمة وكبائن األليـاف       •
وإنشاء سنتراالت جديدة في المدن وتوسـعة       

  .الخدمة بالريف
تشجيع استيطان البدو في المناطق  •

 .الصحراوية
  

  تنمية الموارد البشرية
 . لتوسع في بناء المدارس الجديدة وفق الخارطة المدرسية وخاصة بالريف وصيانة وتوسعة القائم  منهاا •
 . تبني نظام المجمعات التعليمية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار بالتعليم •
يات تطوير قدرات الهيئات التدريسية والتعليمية وتزويدهم بالمهارات والتوسع بالمعاهد والكل •

 . النوعية
إنشاء معاهد تقنية وفنية ومهنية الستيعاب الملتحقين الجدد واستحداث تخصصات تتوافق مع  •

 . احتياجات سوق العمل
  . استقطاب مخرجات كليات التربية واستيعابهم في البرامج الموجهة لتعليم الكبار •
ترميم وصيانة وتوسعة المنشات الصحية  •

ة القائمة وتشغيل المنشآت الجديد
 . وتجهيزها

التوسع في المرافق الصحية وتحسين تقديم  •
خدمات الرعاية الصحية األولية وبالذات في 

 . الريف
توفير الكادر الطبي والتركيز على  •

التخصصات األساسية والتدريب والتأهيل 
 .المستمر لها

تطوير أساليب الخدمات العالجية والوقائية  •
 . وتعزيز التطعيم ضد اإلمراض الوبائية

 . تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التعليم وفي تقديم الخدمة الصحية ومنحه التسهيالت •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

مؤشرات التعليم االساسي والثــانوي

0

20

40

60

80

100

2010 64.978.8

2005 26.538.6

التعليم االساسي التعليم الثانوي 

مؤشرات الطرق (آم)

1,400
1,450
1,500
1,550
1,600
1,650
1,700

2005 1,509

2010 1,659

أطوال الطرق



  231

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
حقق ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما ي •

  .العدالة بين الفقراء
 بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

 . والفقراء، مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهارات
هيل أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأكتوسيع برامج حماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

 .الشوارع
 .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •

 

  

  الخدمات األخرى
 . وتطوير أنشطة التربية الرياضية في المدارس تنظيم البرامج والدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الرياضية •
 .الشبابية القائمة وتنفيذ المشروعات الرياضية الجديدةصيانة وترميم المنشآت الرياضية و •
 .إنشاء المتاحف والمراكز الثقافية والمكتبات وإحياء التراث والفنون الشعبية •
 . التاريخيةاألثريةوإنشاء مركز العمارة الطينية في شبام وتأهيل المواقع والمتاحف ترميم القصور األثرية  •
 . األوقاف وإنشاء المشاريع االستثمارية لزيادة إيراداتهاتنظيم وتطوير آليات تحصيل عائدات •
 .استكمال حصر وتوثيق ممتلكات األوقاف وبناء المساجد وتفعيل الوعظ واإلرشاد •
 .عقد دورات تدريبية لتأهيل القضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم والملتحقين الجدد بالسلطة القضائية •
 . المديرياتاستكمال وتنفيذ منشات العدل والقضاء في •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها من  •

 .المباني واألجهزة والتجهيزات
 .استكمال مباني أجهزة االمن وتجهيزها وتوفير الكوادر واألجهزة والمعدات •

مؤشـرات الموارد الماليــــة 
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 (مليون ريال)2010- 2006 على مستوى القطاعات لمحافظة حضرموت تإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 7,365 6 القطاعات االنتاجية
 28,676 414 قطاع البنية التحتية

 60,370 4,556 تنمية الموارد البشرية
 21,641 485 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 9,808 132 الخدمات األخرى
 127,860 5,593 إجمـالي عـام  
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  حمافظة عـدن
  

تتسم محافظة عدن بموقعها الجغرافي المتميز ووقوعها على خطوط المالحة الدولية مما أكسبها 
أهميتها وشهرتها التاريخية ومكانتها اإلقتصادية 
والتجارية كميناء دولي هام على البحر العربي 

  .ا على محطة الحاويات وخدمات الموانئواحتوائه
  

وتعد مدينة عدن العاصمة اإلقتصادية والتجارية 
وتتوفر . لليمن، وأول منطقة حرة صناعية وتجارية

فيها الثروة السمكية واألنشطة الصناعية المختلفة 
وتتوسع فيها باضطراد . وأقدم مصفاة للنفط

استثمارات القطاع الخاص في المنطقة الحرة 
  .ناطق الصناعية وفي النشاط السياحيوالم

  

صهاريج (تضم عدن معالم تاريخية وأثرية و
الطويلة وقلعة صيره وعدد من الشواهد اإلسالمية 

ويحيط بها ) الحية مثل جامع ومنارة عدن
وتتكون المحافظة من ثمان . محافظتي أبين ولحج

 ويبلغ عدد 2كم6,980مديريات تبلغ مساحتها 
% 3.8ينمو بمعدل وسمة  ألف ن590,4سكانها 
وقد أرتفعت نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي . سنوياً
 طبيب 13.5ونسبة التغطية باألطباء % 70.4إلى 

 مواطن، وتبلغ التغطية بالمياه 10,000لكل 
) ةشبكة حكومي% 86.3منها % (88المأمونة 

% 91.2ونسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي 
نسبة التغطية و) ةشبكة حكومي%67.5منها (

شبكة % 86.6منها % (87.8بخدمات الكهرباء 
 لكل 15.6والتغطية بخدمة الهاتف ) ةحكومي

  .مواطن100
  

  التحـديـات
 و التحديات أبرزها عدم استغالل هويتها االقتصادية لعدم التحـديـاتتواجه المحافظة العديد من 

ة الحرة،  باإلضافة إلى ارتفاع البطالة كفاية البنى األساسية وخدمات المرافق العامة خاصة للمنطق
  .وانتشار ظاهر التسول

  

   واألهداف والسياساتالغايات
تسعى المحافظة  إلى تعزيز دور مدينة عدن كمنطقة حرة ومركز تجاري على المستويين المحلي 

  .ل األمثلواإلقليمي بل والدولي، وبما يمكنها من استثمار واستغالل موقعها الجغرافي المتميز االستغال
  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 ألف طن عام 20.4  إلى 2005 ألف طن عام 11.7من التقليدي السمكي الصيد نتاج إزيادة  •
 . طن21,918 إلى 17,176 من  السمكية رفع كمية الصادرات، و2010

 . مة المناطق الصناعيةزيادة مساهمة اإلنتاج الصناعي في الناتج المحلي والتسريع في إنشاء وإقا •
 .تنمية وتأهيل مناطق الجذب السياحي الساحلية •

   عـدن-  المنطقة الحرة3-12إطار 
  

مليار ريـال   ) 75(لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة أنفقت الدولة حوالي         
مـن  % 50 األراضي والخدمات فيها لتبلغ حـوالي        وأجرت تعديالً ألسعار  

سنة ) 25(األسعار في المناطق الحرة المجاورة ومنحت إعفاءات تصل إلى          
  .من اإلنتاج% 50لتلك المشروعات التي تصدر أكثر من 

) عـدن (وتقدر الدراسات العائدات االقتصادية المتوقعة للمنطقـة الحـرة          
إنتهاء مشروعات المرحلة األولـى     مليون دوالر سنوياً بعد     ) 500(بحوالي  

) 100(ألف فرصة عمل عند إستكمال تطوير الــ    ) 30 – 20(كما ستوفر   
  .هكتار األولى في المنطقة الصناعية

  : ومن أهم المشروعات 
مشروع المجمع الصناعي في البريقة الذي يشمل مـشاريع الـصناعة            •

  .ة والخدميةالتحويلية والتعدينية والبترو كيماوية والمنشآت السياحي
 . هكتار235منطقة الصناعة الثقيلة والبترو كيماوية على مساحة  •
 هكتار قريباً من منطقـة الـصناعات        121ميناء الخامات على مساحة      •

الثقيلة والبترو كيماوية الشبكة طرق متكاملة لتسهيل مناولـة البـضائع           
ويتكون من رصيف بطوال    . وتشجيع حركة التجارة الداخلية والخارجية    

هكتار لتحميل السفن وتريغهـا مـع       ) 47.2(متراً وبمساحة   ) 2,340(
  .هكتار) 21.8(منطقة تخزينية على مساحة 

 صـالة   -:هكتار يتكون مـن   ) 7(مركز دولي للمعارض على مساحة       •
للمعارض، فندق خمسة نجوم، مركز إداري وتجاري، قاعة مؤتمرات،         

 .مطاعم وبوفيات، متاجر وبقية الخدمات األخرى
 .هكتار) 35(ة إعالمية على مساحة مدين •
معهد تعليمـي   : هكتار وتتكون من  ) 62(حديقة التكنولوجيا على مساحة      •

تقني وقرية زكية لتطوير وإنتاج برامج الكمبيـوتر وتطـوير وإنتـاج            
أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا المالبس واألدوية والبناء والمياه والبيئـة         

 .والمنتجات الكهربائية
 الحاوياتتطوير ميناء  •

  :        ويتكون من 
 متراً وستة مراسي    20 – 18متراً وعمق   ) 1650(رصيف بطول    )1

هكتار وتبلغ الطاقة االستيعابية مناولة     ) 60(وساحة تخزين بمساحة    
  .قدم سنوياً) 20(مليون حاوية بطول ) 1.5(

هكتار لغرض التخـزين    ) 75(المنقطة الصناعية التخزينية بمساحة      )2
 .يفةوالصناعات الخف

هكتار في المرحلة األولـى     ) 30(قرية الشحر الجوي على مساحة       )3
كـم مـن مينـاء      ) 4(جنوب غرب مطار عدن الدولي وعلى بعد        

 .الحاويات لربط حركة النقـل البحري بحركة الشحن الجوي
 :المنقطة السياحية

تمتد من فقم إلى رأس عمران وتحتوي على قرى سياحية وفنادق وشاليهات            
زهات ومراسي القوارب البحرية باإلضافة إلى حزام أخـضر         ومطاعم ومنت 

 .كم كمتنفس للمنتجعات) 11(بطول 
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  البنية التحتية
 وترميم الجسرين ، جسر في البريقةوإنشاء ، المنصورة-مكسر توسيع الطريق البحري خور  •

 -  يوليو صيرة7 كورنيشاستكمال ، و والنفقين في التواهي،مكسر  في المنصورة وخورنييالبحر
 ب، وتركيخور مكسر - أبينساحل 

في الطرقات الرئيسية عمود إنارة  2925
 6وإنشاء في مختلف المديريات  والفرعية

 12لألطفال وومالعب ، حدائق عامة
سفلتة الشوارع ، واستكمال سوق مركزي

 . مربعالف متر1050 بطول قيد التنفيذ
بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •

 عام %86.3 من للمياهالشبكة العامة 
نهاية الخطة وتغطية % 91  إلى2005

الشبكة العامة للصرف الصحي من 
 . نهاية الخطة% 71   إلى2005عام % 67.5

 . مليون متر مكعب51.8 مليون متر مكعب إلى 32 المياه من إنتاجزيادة  •
 محطة وإقامةخور مكسر إلى ف من الحسوة .ك132 خط بإنشاء  للكهرباءتعزيز الشبكة الحالية •

 شبكات تأهيل  وإعادة ميجاوات70 محطة توليد في المنصورة بطاقة  وإنشاءف.ك133/33
 .كهربة مخططات الجمعيات السكنية للعمال وف.ك33/11لتحويل اومحطات 

نهاية  % 93.5   إلى 2005عام % 86.6الكهربائية من الشبكة العامة من نسب التغطية زيادة  •
   .الخطة

 126,498 إلى  2005 عامخط121,432 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •
  .مكاتب بريدية3 استكمال بناء  خط و41,752 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام خط 

  

  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 62.4للتعليم األساسي وإلى % 86.1رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
  .ية للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني بفاعلية التدريب ورفع كفاءتهرفع الطاقة االستيعاب •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
   .تطوير وتحسين الخدمات الصحية العالجية والوقائية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريع عددسنويا، و% 73.2 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة  •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقسنوياً، مع زيادة عدد مشاريع % 10.5بـمعدل  األشغال العامة 
 .   سنوياً %42.8 بمعدل الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب 4 وتشغيلإنشاء وتجهيز  ب لتنمية المجتمع واألسر المنتجةقيام البرنامج الوطني •
 .  من النساء الفقيرات مستفيدة حالة3,130 على تدريبجديدة، تعمل 

سنوياً % 6.4و% 5.8ين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية بمعدل نموالمستفيد عددزيادة  •
  .على التوالي
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  الخدمات األخرى
 . لرياضيةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية وا •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .استكمال المنشآت للسلطة القضائية والعدل والخدمات االمنيـة •
  .النهوض بالرسالة الدينية وحماية ممتلكات االوقاف •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 .التسريع في استغالل الميناء التجاري والمنطقة الحرة •
 . مشاريع تعاونية وإقامةتطوير ميناء االصطيادوالسمكية الثروة تشجيع استغالل  •
 .التوسع في إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات الحرفية والتقليدية •
 .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصناعي وصيد وتصنيع األسماك •
لترويج لمناطق الجذب السياحي إقليمياً وعالمياً وتشجيع دعم االستثمارات السياحية الخاصة وا •

 تنمية  وإستراتيجيةمشروع الدعم المؤسسيوتنفيذ فنادق حركة السياحة الداخلية وزيادة عدد ال
  . الترفيهية والتجاريةالسياحة

  

  البنية التحتية
 .استكمال وتوسعة مشروعات المياه والصرف الصحي لمدينة عدن الكبرى •
  . الكهرباء وزيادة قدرات التوليـدتحديث شبكة •
  

  تنمية الموارد البشرية
  . توسيع فرص التحاق الفتاة بالتعليم وإعفاءها من الرسوم •
 . إعادة تأهيل المدارس القائمة وبناء الصفوف الملحقة بالمدارسوالتوسع في بناء المدارس الجديدة  •
 جديـدة تواكـب      وبـرامج  داث تخصصات صيانة المعاهد المهنية والتقنية وتحديث تجهيزاتها واستح       •

  . احتياجات سوق العمل
تعزيز دور القطاع الخاص في بـرامج التـدريب          •

 . والتأهيل
رفع القدرة اإلستيعابية لمراكز محو األمية وتعليم        •

 .الكبار والتغطية الكاملة لبرامجها
تحسين وتوسيع الخدمات الصحية وتطوير خدمات       •

 .تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية
تكثيــف بــرامج مكافحــة األمــراض الوبائيــة  •

والمستوطنة واألمراض المنقولة جنسياً وخفـض      
  .معدل وفيات األمهات واألطفال دون سن الخامسة

 .تحفيز وتنظيم استثمارات القطاع الخاص في التعليم وتقديم الخدمات الصحية •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  بكة األمان االجتماعيالحماية االجتماعية وش
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء

   مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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 بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •
من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف 

 . المهارات
 من كافة أشكال االستغالل وبالذات في عملية التسول،  وخاصة أطفال الشوارعحماية األطفال •

 حقوقهم وتقديم كواتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالحد من ظاهرة التسول وخاصة في مدينة عدن وانتها
 .نموذج جديد لتأهيلهم

  

  األخرىالخدمات 
 .متاحف جديدةو مراكز ثقافية ومكتبات وإنشاءتطوير المتاحف الحالية و األثريةالعناية بالمواقع  •
 . دعم مشاركة الفتاة في األندية الرياضية، وإنشاء نوادي رياضية للنساء •
 . التوسع في إنشاء مراكز التنمية الشبابية متعددة األغراض •
زمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الال •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .تطوير عائدات االوقاف بإنشاء المشاريع االستثمارية، وبنـاء المساجد •
نيابة استئناف  وإنشاء المجمع القضائي التجاري وإنشاء مجمع قضائي نموذجي متكاملاستكمال  •

 .ةحكمة ونيابة البريقموتنفيذ مبنى عدن 
 .توسيع وترميم وإنشاء منشآت أجهزة االمن وتجهيزها بالكوادر والتجهيزات •

  

مؤشرات الموارد الماليـــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة عـدنتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 2,104 7 القطاعات االنتاجيـة
 3,701 34 اع البنية التحتيةقط

 15,643 1,365 تنمية الموارد البشرية
 10,424 220 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,510 57 الخدمات األخرى
 34,382 1,683 إجمـالي عـام  
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  حمافظة صنعـاء
  

ألمانة العاصمة تقع محافظة صنعاء في قلب الهضبة الوسطى وترتبط بسبع محافظات إلى جانب إ
  .وتمتد من جبال حراز غرباً وحتى خوالن الطيال شرقاً

  

 من مقومات زراعية وثقافية وسياحية حيث تمتاز بالعديد من هويقوم نشاطها االقتصادي على ما تملك
المواقع األثرية المتنوعة 
وباألنشطة السياحية الواعدة، لما 
تحتويه من آثار وحصون وقالع 

كالعباس في ومساجد تاريخية 
قبر النبي (خوالن وقبور األنبياء 

ومدن سياحية ) شعيب وأيوب
  . كمناخه والهجرة في حراز

  

وتنتج المحافظة الكثير من 
المحاصيل الزراعية أهمها 
الفواكه كالعنب والبن وعسل 

 11,961وتبلغ مساحتها . النحل
 . مديرية16 وتتكون من 2كم

لف أ 918,4ويبلغ عدد سكانها 
 وقد .%2.7بمعدل مو نسمة وين

ارتفعت نسبة التغطية بخدمات 
منها % (54.8الكهرباء إلى 

من شبكة %5.9منها % (35.6ونسبة التغطية بالمياه المأمونة )ةمن شبكة حكومي49.3%
في حين وصلت التغطية  )ةمن شبكة حكومي%0.7 منها% (31.6ووسائل الصرف الصحي )ةحكومي

 2.4 ومعدل %62.8اطن ومعدل االلتحاق في التعليم األساسي  مو100 خط لكل 3بخدمة الهاتف إلى 
  . مواطن10,000طبيب لكل 

  
 التحـديـات

عدم استكمال تنظيماتها تعاني المحافظة من تداخل حدودها اإلدارية مع حددود أمانة العاصمة، ومن 
حشد وتنمية اإلدارية، األمر الذي يؤدي إلى التضارب والتداخل في االختصاصات وعدم قدرتها على 

  .الموارد المحلية واستغالل مواردها االقتصادية
  

   واألهداف والسياساتالغايات
  

تتمثل الغاية الرئيسية في تعزيز الدور التنموي واالجتماعي للسلطة المحلية من خالل استكمال 
ردها التنظيمات اإلدارية واألطر المؤسسية للمحافظة، وبالنحو الذي يمكنها من تنمية وتطوير موا

المحلية، وكذلك استغالل الموارد االقتصادية المتاحة والكامنة، وفي الوقت نفسه تسريع عملية التنمية 
 .االقتصادية واالجتماعية والمساعدة على التخفيف من الفقر

  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

% 2لنباتي والحيواني وا% 5والمساحة الزراعية % 5زيادة اإلنتاج الزراعي بمعدل نموسنوي  •
 .الف غرسة فاكهة وبن وحراجية 606وإنتاج  ومضاعفة إنتاج العسل

 .االهتمام بالصناعات القائمة على المواد الخام األولية المحلية والحفاظ على الصناعات الحرفية •
 .التوسع في إقامة البنية الثقافية والسياحية •

   الفرص المتاحة في محافظة صنعـاء4-12إطار

فـضة  أظهرت االستكشافات األخيرة لخامات المعادن الفلزية توفر الزنك والرصاص وال         

 مليون طن كانت درجـة التركيـز        12.6بمنطقة الجبلي بمحافظة صنعاء وبكميات بلغت       

  .طن فضة/  جم 6.8 ورصاص% 1.2زنك، % 8.9 :فيها

كما كشفت دراسة المعادن والصخور الصناعية واإلنشائية عـن تـوافر مـواد الحجـر               

ة، الخبث البركاني،   الجيري، والدولوميت، رمل الزجاج، المعادن الطينية، البازلت،الكاؤلي      

الرخام، ومن المعروف أن لتلك الصخور استخدامات عدة حيـث تـدخل فـي صـناعة                

االسمنت، الزجاج، األصباغ، السيراميك، الطوب الحراري، مـواد الـصقل، الخـزف،            

البالستيك، حجر البناء، أحجار الزينة والديكور، صناعة األسمدة والمنظفـات، الـصابون    

  .واألغراض الطبية

ذلك يفسح المجال واسعاً أمام االستثمار الخاص المحلي واألجنبي الستغالل نتائج تلك            كل  

الدراسات بما يعزز التنمية المحلية في المحافظة ويوفر فرص عمل ويحد مـن البطالـة               

ويعمل على التخفيف من الفقر ناهيك عن ما تتمتع به المحافظة من مساحات زراعية قابلة               

وما تـشتهربه مـن     .. ية باستخدام األساليب الحديثة للزراعة والري     للتوسع وزيادة اإلنتاج  

مواقع أثرية وتاريخية تشكل رافداً أساسياً في تنشيط صناعة السياحة وما يرتبط بها مـن               

   .تشجيع وتوسيع للصناعات الحرفية والتقليدية المختلفة
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  البنية التحتية
 كم وتنفيذ طرق 4ستكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول توسيع وتحسين شبكة الطرق، وا •

 واستكمال آم 474ريفية جديدة بطول 
مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ 

 كم واستكمال مشاريع الطرق 501بطول
 كم وتنفيذ 382الحصوية قيد التنفيذ بطول 
 . كم1,014طرق حصوية جديدة بطول 

ارع قيد التنفيذ استكمال مشاريع سفلتة الشو •
 . متر مربعألف 539لمساحة 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
  2005عام % 5.9 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة العامة للصرف % 10إلى
 .بنهاية الخطة% 4.6   إلى 2005عام % 0.7الصحي من

ام الطوارئ والصيانـة وإنشاء أقس، ف.ك.11/4-15تركيب محوالت التوزيع الكهربائي نظام  •
 .لتحسين للشبكةاوشراء مولد لمواجهة الصيانة الدورية وإجراءات 

بنهاية  % 56.2   إلى 2005عام  % 49.3الكهربائية من الشبكة العامة منرفع نسبة التغطية  •
في نهاية الخطة % 12  إلى 2005عام % 7.2الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

2010. 
 خط في 900 محطات قيد التنفيذ سعة 6 خط جديد واستكمال 1,080كبينة ألياف سعة إنشاء  •

 .المديريات
 خط 52,978إلى  2005  عام خط51,099 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •

  . خط59,705 حو وتوسعة الهاتف النقال بن2010عام 
  

  تنمية الموارد البشرية
ق اإلجمـالي إلى رفع معدل االلتحا •

% 53.3للتعليم األساسي وإلى % 76
  .للتعليم الثانوي

 رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
االرتقاء و والتدريب المهني والتقني

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . على اإلناث

تطوير خدمات الرعاية الصحية توسيع و •
  .األولية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
روع األشغال مشاريع مشو،  سنوياً%73.5بمعدل زيادة عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  •

، إلى جانب زيادة مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي سنوياً%10.1العامة بمعدل 
 . سنوياً%42.9 دلبمعوالسمكي 

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 حالة مستفيدة من النساء 3,770الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة، تعمل على تدريب 

 .الفقيرات
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% 8.8ية االجتماعية بمعدل  عدد المستفيدين واإلعانات النقدية المقدمة من صندوق الرعازيادة •
  .، على التوالي%9.7و

  

  الخدمات األخرى
  . والحفاظ على ممتلكات االوقافتطوير العمل اإلرشاديو رفع مستوى التوعيـة الدينية •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  . استكمال البنية التحتية والمؤسسية للسلطة القضائية والعدل والخدمات األمنيةالتوسع في •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

إدخال الزراعة المحمية في المدرجات، وإنشاء مراكز إرشادية، ومبنى لإلرشاد النسوي في حراز،  •
 .ت و القروض للمزارعينومراكز خدمات بيطرية، وتوفير البذور والمبيدا

 .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال الصناعة وتوفير البيئة المناسبة لذلك •
التوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل شروط وإجراءات الحصول على القروض  •

 . الميسرة
 .إقامة المنشات السياحية وصيانة المواقـع السياحية والتاريخية •
  

  يةالبنية التحت
 .إنشاء السدود والحواجز المائية •
إعداد المخططات العمرانية لمراكز  •

المديريات وشق وإنارة شوارع المديريات 
  . بحسب المخططات

إنشاء الحدائق ومقالب القمامة واألسواق  •
  .يةالمركز

  

  تنمية الموارد البشرية
االستفادة من مشروع توسعة التعليم من أجل  •

  . ليم في المناطق الريفيةتشجيع التحاق البنات بالتع
تشغيل المدارس المغلقة وإحالل المدارس  •

المتهالكة وتغطية العجز من المدرسين 
 . وخاصة اإلناث

ربط برامج محو األمية األبجدية بالتدريب  •
على المهارات الحياتية خاصة للنساء في 

 . الريف
توسيع وتطوير المرافق الصحية وتجهيز  •

لة وتمكينها من وتشغيل المرافق غير المشغ
تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية 

 وتنظيم األسرةواألمومة والطفولة 
 .والتحصين الموسع

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في  •
 .المجال الصحي ومنحه التسهيالت االستثمارية الالزمة

 .والتدريب المهني والتقنيالتعليم الفني التعليم العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في توفير  •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

  مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •
 .يحقق العدالة بين الفقراء

 .ك حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيلهمحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
إقامة مباني لمكتب الثقافة والمركز الثقافي ومكتبة مركزية وتشجيع إنشاء مراكز خاصة بالحرف  •

 .والصناعات التقليدية
 .مشروع مبنى للتوجيه واإلرشاد وترميم وتوسعة المساجدتنفيذ  •
 .  والعدل بالمديرياتءومباني القضاإنشاء المجمع القضائي ونيابة استئناف صنعاء استكمال إنشاء  •
نشر وتنمية الوعي الرياضي والثقافي في أوساط الشباب وتشجيع إقبال مشاركتهم في األنشطة  •

 . الرياضية
 . توجيه حمالت توعية لخطباء المساجد و ة اإلرشاديةالرفع من مستوى التوعي •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .التوسع في إقامة مباني وملحقات األجهزة األمنية وتجهيزها بالتجهيزات والكوادر •

ــة مؤشرات الموارد الماليـ
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة صنعاءتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 28,450 2 القطاعات االنتاجية
 25,521 417 قطاع البنية التحتية

 26,821 2,533 تنمية الموارد البشرية
 15,754 385  االجتماعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية

 2,492 50 الخدمات األخرى
 99,038 3,387 إجمـالي عـام  
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  حمافظة أبيـن
  

لعمق اليمني، وتحيطها أربع محافظات تمتد محافظة أبين من البحر العربي على الساحل الجنوبي إلى ا
وتمتلك مقومات اقتصادية هامة من مساحات زراعية خصبة يقوم ) لحج، والبيضاء، وشبوة، وعدن(

وتنتج محافظة أبين العديد من المحاصيل، أهمها القطن طويل التيلة وثمار . عليها النشاط الزراعي
 كم الغني بالمخزون 270ي الذي يبلغ طوله الفاكهة كالموز وكذلك ثروة سمكية في الشريط الساحل

السمكي واألحياء البحرية األخرى، إلى 
جانب توفر مقومات وامكانات من مواد خام 

  .أولية لتطوير صناعة الرخام واالسمنت
  

 في 2كم16,445وتبلغ مساحة المحافظة 
 ألف نسمة ينمو 439حين يبلغ عدد سكانها 

 11وتضم المحافظة . سنوياً% 2.5بمعدل 
مديرية، وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة 

) ةمن شبكة حكومي% 25.8منها % (44.6
% 12.1منها % (50.5والصرف الصحي 
والتغطية بشبكة الكهرباء ) ةمن شبكة حكومي

) ةمن شبكة حكومي% 44.7منها % (54.7
 100 خط لكل 4.3والتغطية بخدمة الهاتف 

مواطن وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم 
 طبيب 4.5ومعدل األطباء % 64األساسي

  . مواطن10,000لكل 
  

  التحـديـات
تواجـه المحافظة صعوبات ومشاكل تتمثل في ضعف البنية التحتية وتدني المستوى الفني للعمالة 
وانتشار ظاهرة الثأر مما أثر سلبـاً على االستغالل األمثل لمقوماتها االقتصادية المتمثلة أساساً 

عها حيث األراضي الخصبة ووفرة المياه ، واألسماك والثروة المعدنية التي تزخربهـا بالزراعة وتوس
  .والتي يمكن االعتماد عليها في تطوير الصناعة لقربها من المنطقة الحرة بعـدن

  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
 القطـاعين   تسعى محافظة أبين إلى استغالل الفرص االقتصادية واالستثمارية المتاحة وخاصة فـي           

  .الزراعي والسمكي إلى جانب القطاع الصناعي باالعتماد على المواد الخام المحلية
  

  األهــداف
    القطاعات اإلنتاجية والواعدة

% 4 بمتوسط نمـو سـنوي       الثروة الحيوانية % 7 بمعدل نموسنوي    زيادة غلة المحاصيل الزراعية    •
 .مصادر المياهوالحفاظ على 

 .عي باستغالل األراضي الخصبة ووفرة المياه من قبل القطاع الخاصالتوسع في القطاع الزرا •
 ,2010 ألف طن عام     34.5  إلى    2005 ألف طن عام     14 من   إنتاج الصيد السمكي التقليدي   زيادة   •

 .وتطوير تسويقه داخلياً وخارجياً
موذجيـة  تطوير المناخ الصناعي والبنية التحتية للمواقع الصناعية وبناء المنـاطق الـصناعية الن             •

 .وتشجيع الصادرات
 .في المحافظة ةيالسياحالتنمية النهوض ب •
  

   أبين وقطاعاتها الواعـدة5-12إطـار
تتمتع المحافظة بالعديد من المزايا لقربها من ميناء عدن والمنطقة          

  :الحرة بعدن وانقسامها إلى منطقتين طبوغرافيتين
ن  أظهرت الدراسات توفر العديد مـن المعـاد        :المنطقة المرتفعة 

والصخور الصناعية واإلنشائية فيها كالحجر الجيـري، الحـبس،         
الفلدسبار، التلك، الخبث البركاني، الجرانيـت، والرخـام والتـي          
تستخدم في صناعة األسمنت، الزجاج، األصـباغ ، الـسيراميك،          
الصود الكاوية، الصابون، مستحضرات التجميل، العزل الـصوتي        

  .روالحراري، البناء والزينة والديكو
 تميزت المنطقة الساحلية بشتى أنواع األسـماك        :المنطقة الساحلية 

والقشريات والرخويات والسالحف ناهيك عن إمكانيـة اسـتغالل         
وتتـوفر للمنطقـة    . السياحة الترفيهية الشاطئية وسياحة الغـوص     

مساحات زراعية خصبة ومياه وافرة مكنت من إنتـاج محـصول           
 ومحاصـيل المـوز والبابـاي      القطن طويل التيلة المشهور عالمياً    

  .والمانجو والبن
  :أبين/ مصنع أسمنت باتيس م

يتم تنفيذ المشروع من قبل الشركة اليمنيـة الـسعودية برأسـمال            
مشترك وبطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً ويتوقع بدء اإلنتاج الفعلي          

  .2007عام 
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  البنية التحتية
طرق كم وتنفيذ 143بطولالطرق الثانوية  كم، و43 بطول التنفيذالريفية قيدالطرق استكمال  •

 . كم140 كم وطرق ريفية جديدة بطول 9 بطول ثانوية جديدة
 سفلتة الشوارع قيد التنفيذاستكمال  •

سفلتة شوارع و 2ألف م 355لمساحة 
 2م ألف 119  لمساحةجديدة

واستكمال أعمال إنارة الشوارع قيد 
  .مترألف  45التنفيذ بطول 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
عام % 25.8 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة % 30  إلى2005
% 12.1العامة للصرف الصحي من 

  .في نهاية الخطة % 16إلى
الكهربائية من  نسبة التغطية يادةز •

في نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية  % 51.6  إلى 2005عام % 44.7الشبكة العامة من 
 .2010في نهاية الخطة % 49  إلى 2005سنة االساس في % 38.9لكهرباء الريف من 

ليد جعار  محطة توتأهيل  وإعادةربط محطة كهرباء لودر بالمنظومة الموحدة للشبكة الوطنية •
لودر و محطة توليد جديدة في جعار فيها وإنشاءتحديث شبكات توزيع الطاقة الكهربائية  ولودرو

  .)ميجاوات 10،  20( بقوة 
  2005عام في   خط29,710 منالهاتفية الثابتة  السعات الهاتفية المجهزة للسنتراالتزيادة  •

  .خط34,105وتوسعة الهاتف النقال بنحو  2010عام في  خط 31,166إلى
  

   تنمية الموارد البشرية

رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •
بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.8
 .في مرحلة التعليم الثانوي% 51.2

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

 .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
بمراكز محو رفع القدرة االستيعابية  •

وبالتركيز ) األبجدية واألساسية(األمية 
 .على اإلناث

تطوير مستوى الخدمات الصحية وزيادة  •
  .نسبة التغطية بالرعاية الصحية األولية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 مشاريع مشروعوعدد ،  سنوياً%11.6بمعدل عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية زيادة  •

سنوياً، مع زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج % 10.1بمعدل األشغال العامة 
  .   سنوياً%42.8 بمعدلالزراعي والسمكي 

 مراكز تدريب 4قيام البرنامج الوطني لتنمية المجتمع واألسر المنتجة بإنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 .الة مستفيدة من النساء الفقيرات ح2,050باإلضافة إلى  وحدة تدريب واحدة متنقلة، تدرب 

زيادة الحاالت المستفيدة من صندوق الحماية االجتماعية، واإلعانات النقدية المقدمة منه بـ   •
 .على التوالي في المتوسط سنويا% 7.2و % 6.5
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  الخدمات األخرى
 . في المحافظةالتاريخية والمعالم اآلثاروالحفاظ على التنمية الثقافية النهوض ب •
  .حافظة على ممتلكات األوقاف وتنمية عوائدهاالم •
 .تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
النهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية وعلوم القران الكريم وتحسين أساليب الوعظ والتوعية  •

 .الدينية
  والبنية المؤسسية لخدمات األمنةاستكمال البنية التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائي •

 .بالمحافظة
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •

  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

تنفيذ عدد من السدود الكبيرة ، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتحديث شبكات الري القائمة •
عمل دراسة و ،إلرشاد والتدريب في مجال الريالتوسع في مجال ا، والدلتاألراضي والمتوسطة 

 اإلقراضالتوسع في مجال  وتطوير الجمعيات التعاونية الزراعية و في المحافظةالمياهلمستقبل 
  .للمزارعين

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال و ،قع االصطياد السمكياتطوير البنية التحتية لمو •
 اإلنتاج الجمعيات في مجاالت للتصدير وتشجيعتغليف الير وتحضال وبناء معامل األسماكتسويق 
  المتحف الطبيعي للتراث وإنشاءاالهتمام بالبحوث البحرية والدراسات السمكية، ووالتسويق

 .البحري بشقرة
الزراعة والثروة الحيوانية وتوفير وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال الصناعة  •

  .البنية التحتية لذلك
 إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وزيادة المصانع المعتمدة على الخامات المحلية •

 .وتشجيع الصادرات
  القطاع الخاص لالستثمار في قطاع الفندقةالسياحة وتشجيع البنية التحتية لقطاع تطوير وتوسيع •

  .والسياحة
 

   البنية التحتية
 .الشبكة العامةوتوسيع استكمال تنفيذ مشاريع المياه  •
استكمال وتنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

  .الصحي للمدن الثانوية
تطوير وتحديث االتصاالت القائمة  •

زيادة  وومضاعفة سعة الخطوط الهاتفية
  .عدد مكاتب البريد

 .للحوما لخاإنشاء مس •
العمل بمبدأ استعادة التكلفة في المدن  •

الحضرية وتأسيس المؤسسة المحلية 
  .محافظةللمياه بال
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   تنمية الموارد البشرية
التوسع في بناء المدارس خاصة للبنات وتجهيز المدارس القائمة وتوظيف المعلمات في المناطق  •

 .الريفية
إعفاء أبناء األسر الفقيرة من الرسوم  •

 . المدرسية لمساعدتهم على االلتحاق بالتعليم
تشجيع انخراط البنات في التعليم الفني والتقني  •

 .الل تنويع برامجهمن خ
استحداث تخصصات جديدة تتوافق مع  •

احتياجات سوق العمل في التعليم الفني 
 . والتقني

تأمين االحتياجات المادية والبشرية لتقليص  •
حجم األمية وتوزيع مخرجات كليات التربية 

 .في برامج محو األمية
  . رار اإلنجابتكثيف جهود التوعية في مجال الصحة االنجابية للتنبيه بمخاطر تك •
 .تحديث وتطوير المنشات الصحية القائمة وبناء الجديد وتجهيزها بالمعدات الطبية •
 .توسيع خدمات الرعاية الصحية األولية واإلنجابية وتنظيم األسرة في المراكز والوحدات الصحية •
ومكافحة انتشار المالريا والحد من األمراض المعدية %  95زيادة التحصين الموسع إلى  •

 .والمستوطنة
 .توسيع دور القطاع الخاص لالستثمار في مجاالت التعليم الفني والتقني والتعليم العام والصحة •
 .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
وضوعية وبما ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الم •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
دعم وتمويل المشاريع الصغيرة بتوسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرأة الريفية  •

 .بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهارات
  

 الخدمات األخرى
  .طاع الثقافة البنية التحتية لقتطوير وتوسيع •
تحسين وسائل الوعظ والتوجيه الديني بين أفراد المجتمع وتأهيل القائمين على مهام الوعظ  •

 .واإلرشاد
  .استكمال بناء المنشآت الرياضية ومركز تأهيل للتربية البدنية •
 .إدخال مادة التربية البدنية في المدارس ودعم وتشجيع الفتاة للمشاركة في األنشطة الرياضية •
كمال حصر وتوثيق متتلكات األوقاف وصيانة وترميم المساجد ومدارس تحفيظ القران ودعمها است •

 . التنفيذوبناء الجديد وتسوير المقابر القائمة واستكمال بناء المحاكم والنيابات قيد
 .إحياء الرسالة الدينية واالرتقاء بها وتفعيل المساجد من تكثيف المحاضرات الدينية المعتدلة •
لمجمعات القضائية ونيابة االستئناف ومحاكم األموال العامة وتكوين قاعدة بيانات موحدة لكافة بناء ا •

 .المحاكم وتفعيل دور الرقابة والتفتيش وإنشاء وصيانة المباني والمنشات األمنية المختلفة
احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير  •

  .من المباني والتجهيزات
 

مؤشرات التعليم األساسي والثانوي

0

20

40

60

80

100

2010 64.177.8

2005 38.351.2

التعليم االساسيالتعليم الثانوي



  244

א א א א

0

50

100

150

200

250

موارد محلية 85137

موارد مشترآة 115186

موارد مشترآة عامة 139177

الدعم المرآزي  150191

20052010

 
 (مليون ريال) 2010- 2006 نمحافظة أبي على مستوى القطاعات لتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة  والمشروعات

 21,707 3 القطاعات االنتاجية
 10,931 249 قطاع البنية التحتية

 10,392 1,088 ة الموارد البشريةتنمي
 11,423 241 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,932 59 الخدمات األخرى
 57,385 1,640 إجمـالي عـام  
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  حمافظة حجـــة
  

تقع محافظة حجـة في الشمال الغربي لليمن ومطلة من الغرب على البحر األحمر وتحيط بها أربع 
وعاصمتها مدينة حجة، وتحيط بها الجبال والتي يصل )  عمران، الحديدة، المحويتصعدة،(محافظات 

  .  متر3,000ارتفاعها إلى 
  

ويقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على الزراعة والثروة الحيوانية حيث تقوم بإنتاج المحاصيل 
الزراعية المتنوعة كالحبوب والمحاصيل 

لخضار وكذا النقدية والفواكه والبقوليات وا
تربية النحل إلى جانب االصطياد التقليدي 

كما تمتلك عدداً من المواقع . للثروة السمكية
األثرية والمقومات السياحية خاصة السياحة 
التاريخية والعالجية حيث توجد الحمامات 
المعدنية الحارة باإلضافة إلى شواطئها 
الرملية وجزرها الغنية بالشعب المرجانية، 

 احتوائها على مقومات الصناعات إلى جانب
  . واإلنشائيةاالستخراجية 

  

مديرية 31 ألف نسمة يتوزعون على 1,481عدد سكانها ويبلغ  .2كم8,306وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 8.5منها % (17.1وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 3.1ويتزايدون بمعدل نمو 

ونسبة التغطية بخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 2منها  (%9.3والصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن، في 100خط لكل 1.5وبلغت التغطية بخدمة الهاتف ) ةشبكة حكومي% 11.9منها % (17.7

ويبلغ معدل االلتحاق .  نسمة1,000كم لكل 0.2حين وصلت التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.7ومعدل األطباء % 64بالتعليم األساسي 

  

  التحـديـات
ويأتي . تواجه المحافظة مجموعة من التحديات تعيق نشاطها االقتصادي وتحد من انطالقاتها التنموية

في مقدمتها ارتفاع معدل نمو السكان واختالل توزيعه على مناطق المحافظة وتدني تأهيل الموارد 
  .تحتية وعدم كفايتهاالبشرية ونقص الهياكل األساسية والبنية ال

  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهـوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعيـاً وتعزيز دورها كمنطقة عبور ونقل حدودية مع المملكة 
العربية السعودية عبر منفذيها البحري والبري، عالوة على لعب دور أساسي في تعبئة وتغليف 

  .روتصدير المنتجات الزراعية لدول الجـوا
  

  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

بمتوسط  الحيوانيةالثـروة و% 5والمساحة الزراعية % 8زيادة اإلنتاج الزراعي بمعدل نموسنوي  •
 .وزيادة كفاءتهرشيد استخدام المياه في الري النحـل، وتخاليا ، والدواجنوكذا % 5نموي سنوي 

 .المساحة المزروعةمن % 20-10لنسبة حديثة الري الإدخال وسائل  •
  إلى 2005 ألف طن عام1.5من إنتاج الصيد السمكي التقليدي زيادة والسمكية لثروة  ااستغالل •

  الصادرات السمكية وزيادة 2010 ألف طن عام2
 ).حرض(تجهيز مختبر الجودة  وظ وتجميد األسماكين لحفثالجتإنشاء  وطن50بطاقة إنشاء مصنع ثلـج  •
 .طوير الصناعة االستخراجية والنهوض بالصناعات التقليدية والحرفيةإقامة صناعة تحويلية وت •
  . والنهوض بالتنمية السياحةالحفاظ على المعالم والمواقع السياحية •

  الفرص اإلستثمارية في محافظة حجـة 6-12إطار 
تعتبر محافظة حجة أحد أهم المناطق الزراعية اليمنية بمـدرجاتها          

 وادي مور الذي يتميز بخصوبة تربته ووفـرة         من أهمها ووديانها  
 كم على البحر    128بطول   وتتمتع المحافظة بشريط ساحلي   . هياهم

عـالوة   ،ألحمر يزخر بمختلف أنواع األسماك واألحياء البحريـة       
 جزيرة أهمها جزيرة ميدي التي تضيف أهميـة للنـشاط           34على  

  .السياحي األثري التاريخي
كما أشارت الدراسات إلى توفر مادة الذهب بمنطقة الحدقة بكميـة           

اعة الزجاج، الطوب   توفر المواد الخام لصن    و  مليون طن  3.1تبلغ  
الحراري، السيراميك، الخزف، البالستيك، المطـاط، الـصابون،        

   .الطالء، البصريات، األجهزة الكهربائية والرخام



  246

   البنية التحتية
 ومشاريع الطرق الحصوية بطول كم 107استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

كم وطرق  296 كم وتنفيذ طرق حصوية جديدة بطول 84  كم ومشاريع الطرق الريفية بطول109
   .كم 307ريفية جديدة بطول

مشاريع سفلتة الشوارع قيد  استكمال تنفيذ •
 . مربع متر ألف635التنفيذ لمساحة 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
  2005عام % 8.5 من للمياهالشبكة العامة 

وتغطية الشبكة العامة للصرف % 13 إلى
% 5.9  إلى 2005عام  %2.0 لصحي منا

 .بنهاية الخطة
الكهربائية من الشبكة رفع نسبة التغطية  •

بنهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من % 18.8  إلى 2005عام  %11.9العامة من 
  .2010عام % 17 إلى 2005عام % 12.1

 .تأهيل الكوادر الفنية والتوسع في الصيانةوتشغيل محطة تهامـة إنشاء واستكمال  •
عام خط 35,921 إلى 2005 عامخط 34,969الهاتفية الثابتة من  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  .خط 48,959 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010
  

   تنمية الموارد البشرية
رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

% 39.0للتعليم األساسي وإلى % 77.5
   .للتعليم الثانوي

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز ) األبجدية واألساسية(األمية 
 .على اإلناث

رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية  •
 %. 65األساسية إلى 

  

  ة وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتماعي
عدد مشاريع مشروع و،  سنوياً%73.5بمعدل  عدد مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية زيادة •

سنوياً،  مع زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج % 10.3بمعدل األشغال العامة 
  .   سنوياً%35,9بمعدل الزراعي والسمكي 

يب جديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل  مراكز تدر9 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة4,280 تدريب ل لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

% 9.7زيادة الحاالت المستفيدة من صندوق الحماية االجتماعية ، واإلعانات النقدية المقدمة بمعدل  •
  .ي المتوسط سنوياًعلى التوالي ف% 10.7و

  

  الخدمات األخرى
 .النهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية والمحافظة على ممتلكات األوقاف •
 . والعدل وخدمات األمن المختلفةألجهزة ومحاكم السلطة القضائيةوالمؤسسية استكمال البنية التحتية  •
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  . اضيةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والري •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .الحفاظ على اآلثار والتراث الشعبي •
  

  السياسات واإلجـراءات
  

  القطاعات اإلنتاجية والواعدة
  .االئتمانية توفير التسهيالت  وإحالل أشجار الفاكهة والبن محل شجرة القات •
   .تنفيذ سدود وحواجـز مائية وقنوات ري وخزانات •
إنشاء محطـات وقـود وصيـد قوارب التوفير و السمكيةادة التسهيالت والخدمات تطوير وزي •

  .تطوير الجمعيات السمكية للصيادين وورشة ثابتة لصيانة المحركاتو
 .صادراتالتشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعين الزراعي والسمكي وتشجيع  •
 .التوسع في الصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية •
 . شجيع االستثمارات الخاصة في مجالي الصناعة االستخراجية والتحويليةت •
إعداد خطة لالستثمار وتفعيل دور مكتب السياحة وتطوير البني التحتية للمناطق السياحيـة  •

 .وإقامة المهرجانات السياحية والترويج السياحي
  . تشجيع القطاع الخاص وتوفير عوامل جذب االستثمارات السياحية •
  

   البنية التحتية
المدن وإعداد تنفيذ مشروعات التحسين في  •

عمرانية لها وإقامة حدائق الالمخططات 
 .ومقالب قمامة وإنارة الشوارع

  .إنشاء محطات وزيادة الطاقة الكهربائية •
استكمال وتنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

الصحي في عاصمة المحافظة والمدن 
  .الحضرية

  

   تنمية الموارد البشرية
بناء مدارس وصفوف إضافية لمواجهة  •

 . العجز والتدفقات الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة
 . تغطية العجز من المدرسين وخاصة اإلناث وتحسين قدرات الهيئات التعليمية واإلدارية •
التوسع في المعاهد والكليات التقنية الملبية  •

 . الحتياج سوق العمل بالمحافظة
لتوعية بضرورة االستمرار في تنويع أساليب ا •

  . مواصلة الدراسة بصفوف محو األمية
تجهيز وتأهيل المرافق الصحية غير المشغلة  •

 .وتوفير الخدمات الوقائية والعالجية
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
% 5 بنسبة امكافحة أمراض المالريا والبلهارسي •

 إلى سنوياً وتوسيع خدمات التحصين الموسع
95.% 

 والطفل وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم متوسيع أعمال تنظيم األسرة ورعاية األ •
 . هذه الخدمات
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .اءيحقق العدالة بين الفقر
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

والمرأة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر، مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . واكتساب المهارات

وذج جديد لتأهيل وحماية أطفال  حقوقهم وتقديم نمكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

  .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •
  

   الخدمات األخرى
 .في مجال خدمات القضاء والنيابة قيد التنفيذ استكمال المشاريع •
 . ات ذهنية وجسديةتلبية االحتياجات الصحية الخاصة بالشباب الذين يعانون من إعاق •
 . تنظيم برامج ودورات تدريبية لالرتقاء بمهارات وقدرات الشباب •
 . وإقامة المهرجانات الثقافية تفعيل دور مكتب الثقافة ولمواقع األثريةاستكشاف التوسع في إ •
 األوقاف تاستكمال حصر وتوثيق ممتلكاوإحياء رسالة المساجد واالرتقاء بها وتأهيل الخطباء  •

 . المساجد وتسوير المقابروترميم
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
   .تطوير وتوسيع المنشآت األمنية وتجهيزها بالتجهيزات والكـوادر •

  

مؤشرات الموارد الماليــــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006 على مستوى القطاعات لمحافظة حجة تتثماراإجمالي عام االس
 التكلفةعدد البرامج والمشروعات البرنامج/ القطاع 

 3,500 1 القطاعات االنتاجية
 21,647 348 قطاع البنية التحتية

 23,987 2,719 تنمية الموارد البشرية
 25,302 556 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 4,871 78 الخدمات األخرى
 79,307 3,702 إجمـالي عـام  
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  محافظة تعـزات اإلستثمار في  مقوم7-12 إطـار
  

إمكانيات استثمارية كبيرة بوجود مطار تعز الدولي لمحافظة تعز تتوفر 
  :هـاأبرز، لعل من وميناء المخا التاريخي

 تزخر المحافظة بالعديد من الخامات :الصناعات االستخراجية  . أ
المعدنية الفلزية مثل البازلت، الديباز، الجرانيت، األحجار الكلسية 

رها من الخامات التي تدخل في صناعة االسمنت والطوب، وغي
  .ومنتجات السراميك والجير

 من الحواجز والسدود تسعى الدولة إلى إقامة مزيد :الزراعة  . ب
اتخاذ إجراءات للحد من استنزاف الميـاه مما سيكون له األثر و

في تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الزراعي والتوجه 
 .زراعة المحاصيل النقدية كالبن والسمسمنحو زيادة 

 تمتاز المحافظة بمقومات سياحية متنوعة طبيعية :السياحة .ج
وتاريخية كالعيون الحارة وحمامات المياه المعدنية واآلثار 

  .والمعالم التاريخية وشريط ساحلي جذاب

  حمافظة تعـز
  

تجمع محافظة تعز بموقعها في الركن الجنوبي الغربي لليمن بين البحر األحمر وبين السهول واألودية 
التي تتخلل جبال الحجرية وماوية 

وتحيط بها . صبرو حبيشووشرعب 
، أربع محافظات لحج، الضالع، إب

 مدينة تعز عاصمة وتعد. الحديدة
، وكانت في العهود السابقة المحافظة

. العاصمة السياسية للدولة الرسولية
وتزخر المحافظة بنشاط اقتصادي 

 زراعية واسعة اتمتنوع من مساح
ومحاصيل متنوعة وقاعدة صناعية 

  يبلغ طولهوتجارية وشريط ساحلي
كم على البحر األحمر، وثروة 153

 السياحي متمثالً جنوع المنتسمكية، وت
بالشواطئ البحرية واآلثار التاريخية 

والمآثر اإلسالمية كمسجد الجند الذي بناه الصحابي معاذ بن جبل، ) قلعة القاهرة والمنصورة(والقالع 
  . إلى جانب وجود منابع المياه الطبيعية والكبريتية

  
صمة في عدد المنشآت التي تم حصرها عام وتأتي محافظة تعز في المرتبة الثانية بعد أمانة العا

 ألف 138من إجمالي المنشآت على مستوى الجمهورية، وبعمالة تربو على % 11.1، وبنسبة 2004
  . من إجمالي العاملين بكافة المنشآت% 11.8عامل أو ما نسبته 

  

بلغ عدد سكانها وقد . 2 نسمة لكل كم250وتعتبر المحافظة الثالثة في الكثافة السكانية والتي تبلغ 
وتبلغ نسبة .  مديرية23 وتضم 2كم10,009سنوياً ومساحتها % 2.5 آلف نسمة وينمو بمعدل 2,402

% 39.7والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 13.1منها % (31.1التغطية بالمياه المأمونة للشرب 
في ) ةيشبكة حكوم% 27.7منها % (35.8ونسبة التغطية بالكهرباء ) ةشبكة حكومي% 7.3منها (

وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم .  مواطن100 خط لكل 3.3 بالخدمة الهاتفية إلى ةحين تصل التغطي
  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.0ونسبة التغطية باألطباء % 75األساسي 

  

  التحـديـات
 ةيأتي في مقدمتها شح تعاني المحافظة من صعوبات عديدة وتحديات تعوق نشاطها االقتصادي

ة، حيث تعاني المحافظة من شحة سقوط  التحتية وهياكلها األساسيبنيتهاالمائية وضعف الموارد 
األمطار في بعض المواسم،  وضعف البنية التحتية الستغالل مياه األمطار المتساقطة، وكذلك ارتفاع 
نسبة الملوحة في األراضي الزراعية المروية، واالنجرافات والتعرية في األراضي الزراعية 

 .ريةالمط
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً وتعزيز القطاعات اإلنتاجية وتحفيز االستثمارات في 
المجاالت المختلفة واستغالل مقومات المحافظة الزراعية والصناعية والسياحية والسمكية للحد من 

  .انظاهرة الفقـر والبطالة وتحسين معيشة السك
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  األهــداف
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

تحسين و% 3والحيواني  %5والمساحة الزراعية % 6 النباتي بمعدل نموسنوي زيادة اإلنتاج •
 .تنويع االقتصاد الريفيو إنتاجية الزراعة المروية

زيادة اإلنتاج الصناعي وتوسيعه ورفع حجم صادراته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي  •
 .لياإلجمـا

ألف طن  6.7  إلى 2005ألف طن عام  3.6زيادة االنتاج من و االستغالل األمثل للموارد السمكية •
 .2010عام 

  . النهوض بالنشاط السياحي وتنويع وتطوير المنتج السياحي •
  

   البنية التحتية
ال ، واستكم دائرية حول مدينة تعز لذوي الدخل المحدود، وتنفيذ خطوطتنفيذ مدينتين سكنيتينو •

   مربع وسفلتة شوارع جديدة لمساحة متر15,187,994مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  
 .متر مربع 117,372

رئيسية طرق ربط مناطق المحافظة بشبكة  •
 باستكمال طرق ثانوية وفرعية وثانوية

كم من  82كم قيد التنفيذ ، 174بطول 
 كم من الطرق 345الطرق الريفية وتنفيذ 

 .ية الجديدةالريف
من الشبكة  المياهإمدادات برفع نسبة التغطية  •

 %18 إلى 2005عام % 13.1العامة من 
من الصرف الصحي وتغطية الشبكة العامة ب

 في نهاية %11.2إلى2005عام % 7.3
  .الخطة

في نهاية  %34.6  إلى 2005عام % 27.7رفع نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة من  •
 .2010عام % 15 إلى 2005% 10.3فع نسبة التغطية لكهرباء الريف من الخطة، ور

 خط 128,353 إلى2005خط عام  96,530زيادة السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة من  •
  . خط بنهاية الخطة وإنشاء مكاتب بريدية85,823 وتوسعة الهاتف النقال إلى 2010عام 

  

   تنمية الموارد البشرية
% 97.9دل االلتحاق اإلجمـالي إلى رفع مع •

في % 70.2بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
  .التعليم الثانوي

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني والتدريب  •
   .االرتقاء بفاعلية التدريب ورفع كفاءتهوالمهني 

رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
  . ناثبالتركيز على اإل) األبجدية واألساسية(
رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية األساسية  •

  %.85إلى 
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%73.5بمعدل  الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

اج الزراعي  اإلنت دعم وتشجيعصندوق، مع زيادة عدد مشاريع سنوياً% 10.1بـمعدل العامة 
  .سنوياً% 43.1 بمعدل والسمكي

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6 نشاء وتجهيز وتشغيلإ •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة4,470 تدريب، وذلك ل لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني

ية االجتماعية من الحماية االجتماعية وكذلك من ين من إعانات صندوق الرعاالمستفيد عددزيادة  •
  .على التوالي في المتوسط سنوياً% 12.3و% 10.6اإلعانات المقدمة منه بـمعدل  

  

  الخدمات األخرى
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .استكمال البنية التحتية ألجهزة ومحاكم السلطة القضائية •
 .استكمال البنية التحتية والمؤسسية ألجهـزة األمن •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
الحفاظ على و  وتحسين أساليب ووسائل الوعظ والتوعية الدينيةالنهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية •

 .واستثمار عوائدهاممتلكات األوقاف 
 . والمسرحيتحسين الوضع السينمائي وحياء الفنون الشعبيةإ •
  

  السياسات واإلجـراءات
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

نشر نظم الري آت مائية و ومنشودسد نشاء الزراعي، وإتعزيز وتطوير شبكات ووسائل التسويق •
إقامة ، وإقامة أسواق جملة للخضروات والفواكه وتنفيذ حقول إيضاحية للذرة والبصل، والحديثة

 .اتو تشجير المدرج مصدات الرياح
 .تشجيع إقامة وتوسيع المنشآت الصناعية الصغيرة وتطوير وتحسين الصناعات التحويلية القائمة •
 .التوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والتقني بما يخدم األغراض الصناعية •
إنشاء مختبرات لفحص و أسواق لبيع األسماك وإقامةقتناء قوارب صيد حديثة إلدعم الصيادين  •

.  على البيئة للحفاظتفعيل الرقابة البحرية واألحياء البحريةونفيذ مزارع لألسماك توالجودة 
 . ومصنع للعلفالستثمار في إنشاء مصانع ثلج لحفظ األسماكوا
 .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع السمكي والصناعي •
قرى  إقامة وعة القاهرةاستكمال ترميم قلتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الخدمات السياحية و •

  .إنشاء تلفرك في مدينة تعـزو ,سياحية
  

   البنية التحتية
  .تحلية المياه الجوفية لتعزيز مصادر مياه الشرب •
تحسين وتعزيز وإعادة تأهيل الشبكة  •

الكهربائية وربط القرى والمدن بالمنظومة 
الكهربائية الموحدة وتركيب محوالت 

  .فكهرباء الري تمشروعااستكمال و
 .حماية تعز من كوارث السيول •
   . ومنتزهات وإنشاء حدائق الشوارعإنارة •
 في مجال المياه المشاريع قيد التنفيذاستكمال  •

 .والصرف الصحي وتنفيذ مشروعات جديدة
توسيع نطاق خدمات الهاتف إلى المناطق  •

الريفية باستغالل الطاقة التجهيزية للسنتراالت 
 .  الهاتفية
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  لبشريةتنمية الموارد ا
التوسع في بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل القائمة وإحالل مدارس جديدة بدالً عن المتهالكة  •

  . خصوصاً في الريف
 .تشجيع القطاع الخاص في االستثمار بالتعليم العام •
والتدريب المهني واستحداث تخصصات جديدة تناسب والتقني زيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني  •

 .  اإلناث وميولهنرغبات
استقطاب مخرجات كليات التربية لرفع  •

كفاءة العاملين ببرامج محو األمية األبجدية 
  . واألساسية

تجهيز وتأهيل المرافق الصحية غير  •
 . المشغلة

التوسع في رعاية األم والطفل والتحصين  •
وتنظيم األسرة وتشجيع القطاع الخاص على 

 .المشاركة في تقديم هذه الخدمات
 .األمراض الحضريةبر خدمات التوعية الصحية وخاصة نش •
 .ا والبلهارسياتوفير الخدمات الوقائية والعالجية ومكافحة أمراض المال ري •
  . تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
وفقا للمعايير الموضوعية وبما يحقق ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين  •

 .العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

والمرأة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كل من كافة أشكال االستغالل وانتهاحماية األطفا •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
  .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
ياضية، وتشجيع استثمارات تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والر •

  .  القطاع الخاص في األنشطة الرياضية والشبابية
 .تفعيل دور المساجد وتكثيف الندوات والمحاضرات الدينية الهادفة، وخلق روح التسامح في أوساط المجتمع •
 .التوسع في إرسال القوافل اإلرشادية للمناطق النائية •
محاضرات والندوات في مساجد النساء وأماكن التجمعات االهتمام بتوعية المرأة من خالل تكثيف ال •

 .النسوية باإلضافة إلى توزيع الكتب الدينية والفقهية
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 في الفنيللتأهيل معهد  ومسرح مكشوفالمدن الحضرية وفي مراكز ثقافية ومكتبات عامة  إنشاء •

   .مجمع للصناعات الحرفيةعاصمة المحافظة و
 .المساجد التاريخية وتسوير المقابروترميم صيانة  •
 .استكمال بنـاء مشاريع العدل والقضاء •
 .توسيع وترميم منشات االجهزة األمنية وتجهيزها بالتجهيزات والكوادر •

  مؤشرات التعليم االساسي والثانوي 
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 (مليون ريال) 2010- 2006 ز على مستوى القطاعات لمحافظة تعـتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 19,948 15 القطاعات االنتاجية
 34,407 361 قطاع البنية التحتية

 62,282 7,381 تنمية الموارد البشرية
 37,449 973 اعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتم

 3,908 68 الخدمات األخرى
157,994 8,798 إجمـالي عـام  
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  فرص االستثمارات السياحية في مأرب8-12إطـار 
تتوفر في المحافظة مقومات النشاط السياحي حيث تحتوي على          

لف مواقع تاريخية يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من مطلع األ         
علـى أساسـه    قبل الميالد وحتى فجر اإلسالم التي قامت    الثالث

 ،الحضارة اليمنية القديمة وفي مقدمتها سـد مـأرب التـاريخي          
ومعبـد  ) معبـد أوام  (ومحرم بلقيس   ) نآمعبد بر (وعرش بلقيس   

ثار مدينة مأرب القديمة    آو) الشقب( ومعبد االحقاف    )اإلله نكرح (
علـى بقايـا مواقـع      المحافظة   كما تحتوي    .وصرواح وحريب 

 ،المقابر البرجية و ،بعتينالعصر الحجري في صحراء رملة الس     
 ينإلى جانب االكتشافات األثرية األخيرة التي أظهرت وجود سد        

  .آخرين

  حمافظة مــــأرب
  

الجوف، صنعاء، البيضاء، ( محافظات 5تقع محافظة مأرب في الوسط الشرقي لليمن، وتحيط بها 
ريخية التي بني فيها سد مأرب ، وأهم مدنها مأرب العاصمة، عاصمة دولة سبأ التا)شبوة، حضرموت
  . في العصور الغابرة

  

ويتصدر النشاط الزراعي والحيواني النشاط 
االقتصادي للمحافظة، إلى جانب احتوائها على 

ويتوفر للمحافظة مقومات . موارد نفطية وغازية
النشاط السياحي حيث تعد مقر ومنبع الحضارات 

تاريخية القديمة واحتوائها على المواقع األثرية وال
القديمة كعرش بلقيس والمعبد وأثار المدن القديمة 

  .وبقايا سد مأرب التاريخي
  

 ألف نسمة 242ويبلغ عدد سكانها .  مديرية17 وتنقسم إلى 2كم17,433تبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 1.9منها % (24.7وتصل نسبة التغطية بخدمات المياه . سنوياً% 2.9بمعدل يتزايدون 

ومعدل التغطية ) ةمن شبكة حكومي%0.7% (33.6تغطية بخدمات الصرف الصحي وال) ةحكومي
ووصلت التغطية بالخدمات الهاتفية إلى ). ةشبكة حكومي% 39.7منها ( %44.9بخدمات الكهرباء 

  طبيب 2.2ومعدل األطباء % 63 وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي . مواطن100 خط لكل 3.4
  .نسمة 10,000لكل 

  
  تحـديـاتال

تعاني المحافظة من استمرار افتقارها إلى البنية التحتية والهياكل األساسية، وغياب أو تدني مستوى 
الخدمات العامة األساسية، وكذلك استمرار التدني الشديد في مستوى وقدرات الموارد البشرية نتيجة 

فية عائقاً رئيسياً للتنمية كما تشكل العوامل االجتماعية والثقا. ارتفاع نسبة تسرب من التعليم
وتحد المشاكل القبلية، وبالذات مشكلة الثأر، من نمو النشاط . االقتصادية واالجتماعية في المحافظة

االقتصادي في المحافظة، وتنويع مصادر دخلها، وتساهم كذلك في تدني معدل االلتحاق بالتعليم 
حافظة من اآلثار البيئية السلبية لعمليات كما تعاني الم. وبخاصة لدى اإلناث. األساسي والثانوي

  .استخراج النفط وتكريره، إلى جانب مشكلة تصحر األراضي الزراعية
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
تعزيز دور المحافظة في النشاط االقتصادي الزراعي والسياحي والنفط والغاز والنهوض بالمقومات 

  .السياحية التي تتسم بهـا المحافظـة
  

  هــدافاأل
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 وزيادة ة،مع نهاية الخط% 5والمساحة الزراعية  %7 بمعدل لقطاع الزراعةسنوي تحقيق نمو  •
 .إنتاج الحبوب والفواكه والخضروات ومكافحة التصحر ودعم التنمية الريفية

 عدد السياح بنسبة  الخدمات والبني التحتية للسياحة وزيادة وكفاءةرفع مستوى النشاط السياحي •
70.% 
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   البنية التحتية
،  كم20كم ومشاريع الطرق الحصوية بطول 88ق الثانوية قيد التنفيذ بطول استكمال مشاريع الطر •

  . كم312تنفيذ طرق ريفية بطول و
 .نارةاإلمن الشوارع واستكمال أعمال  2 مليون متر5.7سفلتة  •
بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •

  2005عام % 1.9 من للمياه العامة الشبكة
في نهاية الخطة وتغطية الشبكة % 6إلى

عام  % 0.7العامة للصرف الصحي من
  .في نهاية الخطة% 4.6   إلى 2005

 من الشبكة رفع نسبة التغطية الكهربائية  •
  إلى 2005عام % 39.7العامة من 

في نهاية الخطة، ورفع نسبة % 49.3
عام % 23.2ن التغطية لكهرباء الريف م

 .2010عام % 49  إلى 2005
 خط 19,938 إلى 2005م  عا خط18,592 الهاتفية الثابتة من   السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •

 .خط 39,875 وتوسعة الهاتف النقال بنحو،2010عام 
  

   تنمية الموارد البشرية
% 76.3رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

للتعليم % 54.0إلى بمرحلة التعليم األساسي و
  .الثانوي

والتقني رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى  •

50.% 
  

  لحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعيا
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%11.4 معدل بمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية عددزيادة  •

  اإلنتاج الزراعي والسمكي دعم وتشجيعصندوق، مع زيادة مشاريع  سنوياً%10.3بمعدل العامة 
 . سنوياً%43.1 معدلب
كز تدريب جديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج  مرا4 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •

 من النساء  مستفيدة حالة2,000 على تدريب تعمل،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية بـمعدل عاناتين وكذلك اإلالمستفيدعدد زيادة  •
  .يعلى التوال% 5.2و% 4.7

  مؤشرات التغطية بخدمات البنية التحتية
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  الخدمات األخرى
 . والخدمات االمنيـةاستكمال البنية التحتية ألجهزة العدل والقضاء •
 .النهوض بالمستوى الثقافي والتراث الشعبي واآلثار التاريخية •
 .النهوض بالرسالة الدينية وتعزيز دور المساجد اإلرشادي وتنمية ممتلكات األوقاف والحفاظ عليها •
  . فية والرياضية واالجتماعية للشبابتطوير وتحسين البرامج الثقا •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

إنشاء السدود الصغيرة والحواجز المائية و استخدام أنظمة الري الحديثة و دعم البحوث الزراعية  •
 .خاص على إقامة مزارع نموذجيةوربطها بالبرامج اإلرشادية وتشجيع القطاع ال

 .استغالالً أمثللموارد النفطية والغازية استغالل إ •
 . تسهيل منح القروض إلنشاء المشروعات الصغيرة •
حماية المواقع السياحية وتدريب الكوادر في مجال الخدمات السياحية، والترويج للفرص  •

 .ذا المجالاالستثمارية السياحية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في ه
  

   البنية التحتية
تنفيذ مخططات عمرانية وبناء مقالب قمامة  •

 وتجهيز وتشغيل وتسوير الحدائق العامة وبناء
توسيع السنتراالت  .مسالخ وأسواق مركزية

 .في مركز المحافظة ومراكز المديريات
التوسع في شبكات الكهرباء بالريف وبالذات  •

 .المناطق المحرومة
مشاريع المياه والصرف استكمال وتوسيع  •

الصحي في المدن الثانوية والتوسع في 
 .مشاريع مياه الريف

 
  تنمية الموارد البشرية

  . زيادة الحوافز التشجيعية للفتيات بهدف التحاقهن بالتعليم •
 . بناء المجمعات التربوية وخاصة ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار في التعليم •
ستيعابية القائمة مع التوسع في استغالل الطاقة اال •

 . المعاهد الجديدة
رفع عدد الملتحقين بفصول محو األمية وتعليم  •

  . الكبار
التوسع في مجال تقديم خدمات تنظيم األسرة  •

والرعاية الصحية األولية وصحة األم والطفل 
  . والتحصين الموسع

تجهيز وتأهيل المرافق الصحية المتعثرة وغير  •
 .المشغلة

 . برامج تدريبية لكوادر السلطة المحليةتنفيذ  •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفقاً للمعايير الموضوعية وبما يحقق  •

  .العدالة بين الفقراء
ديد لتأهيل وحماية أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

 .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

  .هيزاتمن المباني واألجهزة والتج
  . مراكز ثقافية بالمديرياتبناء والسبئيترميم وتسوير وحماية المواقع األثرية و إنشاء المتحف  •
 . وتوسيع إنشاء مباني أجهزة االمن وتجهيزهامحكمة اإلستئناف مأرب ومحكمة ونيابة حريببناء  •
 .تطوير وتنمية عائدات ممتلكات االوقاف وبناء المساجد وتعزيز دورها االرشادي •
  .ستكمال تنفيذ المنشأت الرياضية والشبابيةا •

مؤشـرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة مأربتإجمالي عام االستثمارا
 التكلفة عدد البرامج والمشروعات البرنامج/ القطاع 

 2,650 3 القطاعات االنتاجية
 11,429 237 قطاع البنية التحتية

 8,135 665 تنمية الموارد البشرية
 5,372 146 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,691 46 الخدمات األخرى
 29,277 1,097 إجمـالي عـام  
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  حمافظة احملويت
  

الحديدة، حجة، عمران، (تقع محافظة المحويت في القسم الغربي من اليمن وتحيط بها أربع محافظات 
وأهم مدنها المحويت العاصمة، شبام، وكوكبان عاصمة الدولة الجعفرية في القرنين الثالث ) صنعاء

  .والرابع الهجري ومدينة الطويلة
  

يقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على اإلنتاج و
الزراعي لعدة محاصيل زراعية خاصة البن الذي 
ينتشر في األودية المتوسطة والفواكه االستوائية 

ودية العميقة  إلى جانب التربية الحيوانية في األ
وتمتلك المحافظة مقومات . والنحل وإنتاج العسل

الجرانيت والرخام (المواد األولية الصناعية 
إلى جانب الصناعات التقليدية الفخارية ) والزجاج
كما تمتلك مقومات سياحية تتمثل بكثرة . والخزفية

حصون المدرجات الزراعية والقُرى المعلقة وال
  . المنيعة

  

 آلف نسمة وينمو 496ويصل عدد سكانها إلى .  مديريات9 وتضم 2كم2,332وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 14.5منها % (24.8وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 2.9السكان فيها بمعدل 

 ونسبة التغطية )ةشبكة حكومي% 1.9منها % (18.8والتغطية بخدمات الصرف الصحي ) ةحكومي
 خط 2.8وبلغ معدل التغطية بخدمة الهاتف ). ةشبكة حكومي%26.1منها% (33.8بخدمات الكهرباء 

ويبلغ معدل االلتحاق في .  نسمة1,000 كم لكـل 0.4 مواطن وكثافة الطرق اإلسفلتية 100لكل 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.2ومعدل األطباء % 74التعليم األساسي 

  

  التحـديـات
لى الرغم من المزايا الكامنة والواعدة التي تتمتع بها المحافظة، ما زال النشاط الزراعي التقليدي ع

كما تعاني المحافظة من صعوبة التضاريس ومحدودية البنية التحتية . يمثل المورد الرئيسي القتصادها
ستثمارات الخاصة وتدني مستوى المهارة لدى قوة العمل فيها، مما شكل عائقـاً رئيسياً لجذب اال

  .الستغالل مزاياها الزراعية والصناعية والسياحية
  
  

   واألهداف والسياساتالغايات
رفع مستوى معيشة السكان اقتصادياً واجتماعيـاً وخدميـاً والنهوض بالنشاط الزراعي والسياحي 

والمرافق العامة والصناعي المرتبط بالمواد األولية، والتوسع في إقامة البنية التحتية واألساسية 
  .وتشجيع وجذب االستثمارات الخاصة

  

  األهــداف
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

وإنتاج % 2والحيواني % 3والمساحة الزراعية % 4زيادة اإلنتاج الزراعي بمعدل نموسنوي  •
لتوسع تنمية الموارد المائية وا و قدرات المرآة الريفيةالريفية وتنمية وتنفيذ مشروع التنمية العسل

 .في تطوير مناحل العسل
 مع تطوير الصناعات الحرفية التقليدية توفير المناخ المالئم إلقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة •

  .بأنواعها
 النشاط السياحي ياالستثمار فاالهتمام بإقامة البنية التحتية السياحية وتشجيع القطاع الخاص على  •

  . والفندقي والصناعي

   اآلثار التاريخية لمحافظة المحويت9-12إطـار 
تم في األونة األخيرة تحقيق اكتشافات أثريـة للموميـات          

.  سنة قبـل المـيالد     2000والمقابر الصخرية تعود إلى     
وتـشتهر  . ومازالت هذه االكتشافات الهامة غير مـستغلة      

مدينة المحويت بالفن المعماري التقليدي وبحصن المصنعة       
التاريخي وخزانات المياه القديمة ومدينة شـبام كوكبـان         

يخية والتي تعد متحف سـياحي طبيعـي، ومدينـة          التار
الطويلة ذات الحصون الثالثة التاريخية المطلـة عليهـا،         
إضافة إلى منطقة الريادي التي تعد منتزهاً سياحياً مطـالً          

  .على وادي الحة وجبال حجـة



  259

   البنية التحتية
كم ومشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  38استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول •

 42 كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول 75
 .كم133كم وطرق ريفية جديدة بطول 

سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
 .مربعمتر 601,467

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
  2005عام  % 14.5 منللمياه العامة الشبكة
في نهاية الخطة وتغطية الشبكة % 19إلى

عام % 1.9العامة للصرف الصحي من 
 .2010عام  % 5.8   إلى 2005

في نهاية % 33.0   إلى  2005عام % 26.1 من الشبكة العامة  من رفع نسبة التغطية الكهربائية  •
 .2010عام % 28  إلى 2005عام % 8.4 الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من

خط  17,739إلى  2005 خط عام17,472من  الهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
  . خط25,341وتوسعة الهاتف النقال بنحو  2010عام 

  

   تنمية الموارد البشرية
رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

 بمرحلة التعليم األساسي وإلى% 96.8
   .في مرحلة التعليم الثانوي% 50.2

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء والتقني 

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

 .ساسية العالجية والوقائيةزيادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية األ •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريعو،  سنوياً%11.8 معدل ب الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة •

  اإلنتاج الزراعي والسمكي دعم وتشجيعوقزيادة مشاريع صندوسنوياً، % 10.1بمعدل العامة 
 . سنوياً%42.9بمعدل 

 مراكز تدريب 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل ب لتنمية المجتمع واألسر المنتجةقيام البرنامج الوطني •
 من النساء  مستفيدة حالة2,200 على تدريب تعملجديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة، 

 .الفقيرات
ية االجتماعية بمعدل  النقدية المقدمة من صندوق الرعاعاناتوفي اإل ة،المستفيدعدد الحاالت زيادة  •

  .على التوالي% 7.0و% 6.3
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  الخدمات األخرى
 .األمن القضاء وتطوير وتحسين خدمات •
 .والحفاظ على المواقع االثريةاالهتمام بإقامة البنية التحتية الثقافية  •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .لسلطة المحليةتوفير البنية المؤسسية ل •
 .النهوض بالرسالة الدينية واالرشادية وحماية ممتلكات االوقاف وتنميتها •
  

  السياسات واإلجـراءات
   القطاعات اإلنتاجية والواعدة

بيطرية المراكز  والتوسع في ال،مشروع تنمية المجتمع الريفي في المناطق الغربيةتنفيذ  •
لف هكتار من أ 10ري و ،شبكة الري الحديثةتوسيع و دزيادة الحواجز المائية والسدوو ،واإلرشادية
 .مشروع مركز التدريب واألعالم الزراعي ذ وتنفي،للزراعة القابلة األراضي

الثروة الحيوانية وتوسيع وتطوير االنتاج الزراعي وتشجيع القطاع الخاص إلقامة مزارع لتنمية  •
 .مناحل العسل

 . والتقليدية والحرف اليدويةطة والمتوستشجيع الصناعات الغذائية الصغيرة •
 . تشجيع الصناعات االستخراجية •
وتشجيع القطاع  وتوفير البنية التحتية لها وكوكبان المحويت الترويج السياحي لمناطق شبام،الطويلة، •

 .بناء قرية سياحية في كوكبان ، وفندقين في الطويلة ومركز المحافظةالخاص لالستثمار في 
  

  البنية التحتية
ة يصحة البيئواللتنمية الحضرية باتمام هإلا •

 .وحماية البيئة
 .إنشاء المسالخ واألسواق المركزية •
المحويت ومجاري مدينة استكمال مشروع مياه  •

المجموعة (المدن الحضرية ورة ووالقرى المجا
 .)الثانية

تنفيذ عدد من مشاريع مياه الريف في المناطق  •
   .المحرومة

ربائية عن طريق استكمال التوسع بالشبكة الكه •
 وزيادة كفاءة التشغيل لمحطات ،باجل وعمران

استكمال الربط و ،التوليد القائمة والجديدة
 .الكهربائي من الشبكة الموحدة

  

  تنمية الموارد البشرية
 .فصول محو األمية ورفع مستوى الوعي وبالذات في أوساط النساء بمخاطر األميةسع في التو •
 . نة في المناطق النائية وتأهيل المدرسيتوفير المبنى المدرسي وخاص •
 . تشجيع التحاق البنات في التعليم وإعفاءهن من الرسوم •
التوسع في المعاهد المهنية والفنية وتنويع  •

 .  مساقاتها
تجهيز وتأهيل المرافق الصحية المتعثرة وغير  •

 نظام لالمشغلة ورفدها بالكوارد البشرية وتفعي
 .المديريات الصحية

بخدمات الرعاية الصحية األولية وتنظيم التوسع  •
األسرة ورعاية األم والطفل والحوامل والتحصين 

 ا وتوسيع برنامج مكافحة المالريعالموس
 .واألمراض المستوطنة
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 . تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في التعليم وتقديم الخدمة الصحية •
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الجتماعية وشبكة األمان االجتماعيحماية ا
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

 .الشوارع
تماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  نشر الوعي االج •

 .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
 .بناء مجمعات قضائية متكاملة للمحاكم والنيابة في المديرياتواستكمال دعم وتوسيع خدمات األمن  •
  .ةكز الثقافياتجهيز وتشغيل المرو يناءآلثار ولإنشاء متحف  •
الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية وإدخال مادة التربية تطوير برامج رعاية  •

 .البدنيه في المدارس
 . تعزيز التنسيق بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني وإشراكها في العملية التنموية •
 . إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القائمة •
السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .استكمال حصر وتوثيق ممتلكات االوقاف واستثمار عوائدها وإقامة المساجد •

مؤشـرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة المحويتتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 20 2 القطاعات االنتاجية
 10,179 92 قطاع البنية التحتية

 13,672 1,160 تنمية الموارد البشرية
 9,482 235 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,746 46 الخدمات األخرى
 36,099 1,535 إجمـالي عـام  
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 السياحة البيئية والعالجية 10-12إطـار 
  بمحافظة ذمـار

   
تعتبر محمية عتمة من أجمل وأكبر مناطق 
السياحة البيئية، وتتسم بمناخ معتدل تغزر فيه 
األمطار صيفاً، وتكثر فيها الغيول والعيون 
ف والحيوانات البرية النادرة كالضباع والزواح

وتتميز المحافظة بحماماتها الطبيعية . والنسور
مثل حمام علي ومنابع وعيون وادي رماع 
الشهيرة وكذلك الحمامات البخارية في جبل 

  .السيما وجبل سبيل شرق مدينة ذمار

  ة ذمـــــارحمافظ
  

صنعاء، ريمة، الحديدة، إب تقـع محافظة ذمار في وسط الهضبة الجبلية وتحيط بها محافظات 
مديرية عنس والحداء وجبال عتمه البيضاء وتمتد عبر قاع جهران وقاع الحقل في أنس وسهول و

ا وبتدفق مياه العيون م باخضرارهينصابين الشهيروالو
  . اموالغيول فيه

  
ا االقتصادي على الزراعة التي يعمل فيها ويقوم نشاطه

غالبية السكان، إلى جانب وجود منشآت صناعية مثل 
المحاجر والمقالع واستخراج العقيق وصناعة الفضة، 
وتمتلك المحافظة مقومات سياحية من حصون وقالع 

ويرجع إسم المدينة ذمار، عاصمة . ومواقع أثرية تاريخية
  .ك سبأ وذي ريدانالمحافظة إلى إسم على يهر، مل

  

 مديرية ويتزايدون  12 ألف نسمة يتوزعون في 1,339يسكنها  ،2كم7,586وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 15.3منها % (28.6وتبلغ نسبة التغطية بخدمات المياه المأمونة . سنوياً% 3.1بمعدل نمو 

ة التغطية بخدمات بينما وصلت نسب) ةشبكة حكومي% 4.5منها % (24.4والصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن، 100خط لكل 2.6والتغطية بخدمات الهاتف ) ةشبكة حكومي% 31.9منها % (36.2الكهرباء 

وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم .  نسمة1,000 كم لكل 0.2بينما تنخفض التغطية بشبكة الطرق إلى 
  .نسمة10,000 طبيب لكل 0.6ومعدل األطباء % 65األساسي 

  

  التحـديـات
 محافظة ذمار من تدني مستوى التغطية بالبنية التحتية واألساسية والمرافق العامة إلى جانب تعاني

انخفاض منسوب المياه الجوفية، والتوسع العمراني العشوائي على حساب األراضي الزراعية، 
ل وتدهور محمياتها الطبيعية ومواردها البيئية، وارتفاع معدل النمو السكاني، وبروز ظاهرتي أطفا

  .الشوارع والتسول
  
  

   و األهداف والسياساتالغايات
تسعى المحافظة إلى كسر عزلة مديريات ومناطق المحافظة وخاصة المناطق النائية وبما يساهم في 

) زراعة، سياحة، صناعة استخراجية(تمكينها من استغالل الموارد االقتصادية المتاحة والكامنة 
  .لتحقيق أهدافها التنموية

  

  افاألهــد
  القطاعات اإلنتاجية والواعدة

 %3والحيواني % 5والمساحة الزراعية % 7 بمعدل نموسنوي رفع إنتاج المحاصيل الزراعية •
 .وتحسين نوعيتها

 . المناطق الصناعيةلصناعة وإقامةا  لقطاعتحسين البنية التحتية و  مجمع صناعيإنشاء •
 .تحسين المنتج السياحي السياحية والنهوض بالنشاط السياحي وحماية وترميم وصيانة المواقع •
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  مؤشرات البنية التحتية 
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التغطية بالصرف 

الصحي

   البنية التحتية
 كم 333 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول43استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول  •

 279كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول  238واستكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول 
 .  كم82ة قيد التنفيذ بطول كم واستكمال مشاريع الطرق الحصوي

ط وحدات الجوار في المدن الحضرية تخطي •
وتحسين ونظافة المراكز الحضرية وتوفير 
مقالب قمامة وبناء حدائق وتنفيذ مشاريع 

 272,504سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة 
 وسفلتة شوارع جديدة لمساحة مربعمتر

  .مترمربع وتنفيذ مشاريع اإلنارة 24,0000
بإمدادات المياه من الشبكة نسبة التغطية رفع  •

  إلى 2005عام % 15.3 من للمياهالعامة 
في نهاية الخطة وتغطية الشبكة العامة % 20

 إلى 2005عام  % 4.5للصرف الصحي من
  .في نهاية الخطة% 8.4

الكهربائية من الشبكة العامة  رفع نسبة التغطية  •
% 5.7رفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من ، و2010عام  % 38.8   إلى2005عام % 31.9من

 .2010عام % 22  إلى 2005عام 
 خط 49,547 إلى2005 عامخط46,871  زيادة  السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة من •

  .خط45,940 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
  

   تنمية الموارد البشرية
% 78.2رفع معدل االلتحاق اإلجمـالي إلى  •

% 45.8بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
   .للتعليم الثانوي

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
بالخدمات الصحية إلى رفع نسبة التغطية  •

 % .95والتحصين إلى % 80
 

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
 مشاريعو، سنوياً% 11.7 بمعدل  الصندوق االجتماعي للتنميةهانفذ التي سيالمشاريع  عددزيادة •

اج  اإلنت دعم وتشجيعصندوق، مع زيادة عدد مشاريع  سنوياً%10.3بمعدل مشروع األشغال العامة 
 . سنوياً%42.9بمعدل  الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب جديدة باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل 4 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من  مستفيدة حالة1,950 على تدريب، تعمل  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني
 .النساء الفقيرات

 عاناتوكذلك من اإل ين من صندوق الحماية االجتماعية ،تفيدالمستحقيق معدل نمو سنوي في  عدد  •
  .على التوالي% 10.1و% 9.1النقدية المقدمة منه وبمعدل 

  الخدمات األخرى
 .الموروث الشعبي والتاريخيواالهتمام ب اآلثار تها وصيانها  وترميمالحفاظ على االثار  •

مؤشرات الصحــة العامة
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ات األوقاف وتنمية ريع عوائد األصول على ممتلكوالحفاظ النهوض بالرسالة الدينية واإلرشادية  •
  .واالستثمارات

 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .استكمال البنية التحتية والمؤسسية الجهزة القضاء والعدل والخدمات األمنية •
  .النهوض بالنشء والشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً •
  

  السياسات واإلجـراءات
  عدةالقطاعات اإلنتاجية والوا

تنفيذ ، والمراكز اإلرشادية والبيطريةقدرات رفع و ،ومخازن التبريد الزراعي قيإنشاء مراكز التسو •
 واستخدام التقنيات الحديثة في الري، مشروع التنمية الريفية بالمشاركة في مختلف المديريات

ع المرتبطة تنفيذ األنشطة والمشاريو اآلبار،تنظيم حفر و اتزانوالخاجز وحالسدود والإنشاء و
 وحدة ، وإنشاءاستمرار تنفيذ الوحدة الحقلية لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة، وبالري
  .استدامة الموارد الطبيعيةو البيئي األثرتقييم 

 .تطوير صناعات حديثة مستفيدة من الميزة النسبية للمحافظةوتشجيع الصناعات الصغيرة  •
 وتخصيص المواقع واألراضي لالسثتمار السياحي وتشجيع القطاع االهتمام بمواقع الجذب السياحي •

 .الخاص على إقامة المنشآت السياحية
  

   البنية التحتية
ضبط النمو الحضري بما ينسجم مع  •

متطلبات المحيط البيئي واالقتصادي 
واالجتماعي والمحافظة على اإلصحاح 

  .البييئي
استكمال وتنفيذ مشروعات المياه والصرف  •

 في مدينة ذمار والمدن الحضرية الصحي
  .ودراسة استخدام المياه العادمة

 .تنفيذ مشاريع مياه شرب الريف •
استكمال تنفيذ مشروعات الكهرباء  •

  .لمديريات المحافظة
  . يع سنترال مركز المحافظة وتركيب المحطات الريفيةسإضافة خطوط لتو •
  

  تنمية الموارد البشرية
 . رة والعناية بصحة األم والطفل وحمالت التحصين الموسعتحسين وتطوير خدمات تنظيم األس •
  . التوسع في بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل القائمة مع التركيز على مدارس اإلناث •
تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المجال  •

 .الصحي والتعليمي
تطوير برامج ومهارات حرفية وتقليدية في  •

 . برامج التدريب األساسي
  .سيع القدرة االستيعابية بمراكز محو األميةتو •
 . التوسع في معاهد التدريب المهنية والفنية •
تجهيز وتشغيل المرافق الصحية القائمة وغير  •

 . المشغلة وتعميم نظام المديرية الصحية
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
إلجراءات الكفيلة بضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير اتخاذ ا •

  .الموضوعية وبما يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة والمرآة الريفية دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

 . فيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب واكتساب المهاراتوالفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخ
 حقوقهم، وخاصة حماية أطفال كالحد من عمالة األطفال وحمايتهم من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
  .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •
  

   ألخرىالخدمات ا
 .األثرية و الموروث الشعبي واقامة المكتبات والمتاحفالمواقع واالهتمام بالمراكز الثقافية زيادة  •
 .إقامة مشاريع استثمارية جديدةو استكمال حصر وتوثيق وحماية أراضي وممتلكات األوقاف •
 .في مجال خدمات القضاء والعدل المشاريع قيد التنفيذ تنفيذ واستكمال •
سيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتو •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .توسيع خدمات االمن واستكمال إنشاء المباني وتوفير التجهيزات •
 .استكمال وتطوير البنية التحتية للمنشات الرياضية وتحسين البرامج الرياضية •

مؤشرات الموارد الماليــــة  
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 (مليون ريال)2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة ذمـارتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 4,695 4 القطاعات االنتاجية
 35,891 363 قطاع البنية التحتية

 34,471 2,920 تنمية الموارد البشرية
 23,432 447 ماعية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجت

 2,259 51 الخدمات األخرى
 100,748 3,785 إجمـالي عـام  

  



  266

  محافظة إببة ي السياحة الجبل11-12 إطـار
الت السياحة الدولية أن اتؤكد الدراسات وشهادات وك

جبال أريان والعدين في محافظة إب تتميز بخصائص 
فريدة في مجال السياحة الجبلية الصالحة لرياضة 

 بوجود ،التسلق وإلقامة المخيمات للطيران الشراعي
يةً في الجمال مثل آت طبيعية تعد مناظر وتشكيال

المدرجات الزراعية وسفوح الجبال الواسعة وانتشار 
السياحة ، للتكامل بذلك القرى والحصون التاريخية

  .الجبلية مع المواقع التاريخية واألثرية

  حمافظة إب
  

الحديدة، ذمار، هي تتوسط محافظة إب المحافظات الجنوبية الغربية وتحيط بها خمس محافظات 
ء في السفح الغربي لجبل وتقع مدينة إب عاصمة المحافظة على ربوة خضرا. تعز والبيضاء، الضالع

  . بعدان
  

عدة حيث تتمتع باألراضي الخصبة واألودية ) زراعية وسياحية(وتمتلك المحافظة مقومات اقتصادية 
وتتميز ) كوادي الدور ووادي شيعان ووادي بنأ(

باألمطار الكثيفة والعيون والغيول المتدفقة معظم 
السنة، وتنتج العديد من المحاصيل الزراعية 

بوب والبن وقصب السكر والخضار والفواكه كالح
العديد من المواقع كما تمتلك . واألعالف والعسل

السياحية التي تعكس التنوع الطبيعي باإلضافة إلى 
التراث الثقافي والمناطق التاريخية واألثرية كمنطقة 

  .ظفار وجبلة
  

المنشآت العاملة فيها وتأتي محافظة إب في المركز الثالث بعد أمانة العاصمة وتعز في عدد 
وتبلغ . 2004من إجمالي عام المنشآت بحسب التعداد العام للمنشآت عام % 9.6باستحواذها على 
،  مديرية20على  ألف نسمة، يتوزعون 2,137عدد سكانها كما يبلغ  .2كم5,344مساحة المحافظة 

  .سنوياً% 2.5بمعدل ويتزايدون 
  

وبالصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 15.4منها % (38.8وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة 
في ) ةشبكة حكومي% 40.8منها % (47.5والتغطية بالكهرباء ) ةشبكة حكومي% 5.3منها % (37.1

 %63وبلغ معدل االلتحاق في التعليم األساسي .  مواطن100خط لكل 2.9حين تصل التغطية الهاتفية 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.9ومعدل األطباء 

  
  التحديـات

في عدم استغالل المقومات الزراعية والسياحية نتيجة محدودية التحديات التي تواجه المحافظة تتمثل 
البنية التحتية واألساسية وتأثير ذلك سلبـاً على جذب االستثمارات الخاصة لتنمية وتطوير هذين 

  . عالوة على تدني أعداد العمالة الفنية والمهنية،القطاعين الهامين
  

   واألهداف والسياساتالغايات
رفع مستوى معيشة السكان والحد من الفقـر بتوفير البنية التحتية الجاذبة لالستثمار الخاص والتركيز 

  .على القطاعين الزراعي والسياحي وتأهيل العمالة الفنية والتقنية الالزمة لهما
  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

توفير ووتحسين نوعيته % 2والحيواني % 5سنوي   بمعدل نمولنباتي ااعي الزراإلنتاجزيادة  •
 شتالت ذات مواصفات عالية وإمداد المزارع بها إلنتاج أفضل وإنتاج الزراعي اإلنتاجمستلزمات 
 .النوعيات

 والحفاظ على اإلجمـاليرفع مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي  •
 . التقليدية والصناعات الحرفية

   . واالهتمام بمواقع النشاط السياحيتأهيل مناطق التنمية السياحيةوتنمية المنتج السياحي  •
  

   البنية التحتية
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 وتنفيذ  كم89 بطول  كم، والطرق الريفية قيد التنفيذ113الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول استكمال  •
 كم وطرق حصوية 373 بطول  كم وطرق ريفية جديدة30بطول  طرق ثانوية جديدة

 .  كم121بطول
مشاريع السفلتة  ألف متر مربع وتنفيذ 892استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

إلنارة الشوارع بطول   والكشافات من األعمدة3,352عدد ، وتركيب 2 ألف م126 لمساحة الجديدة
 . متر 110,560

نهاية % 20  إلى2005عام % 15.4 من للمياهشبكة العامة بإمدادات المياه من الرفع نسبة التغطية  •
  .نهاية الخطة % 9.2   إلى 2005عام  % 5.3الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 

الكهربائية من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •
عام  % 47.7  إلى 2005عام % 40.8من 

، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 2010
 .2010عام % 19  إلى 2005عام % 14.9

% 26.81خفض نسبة الفاقد الكهربائي من  •
 .%17.81إلى 

الهاتفية  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
إلى   2005 خط عام 86,443من الثابتة 

 وتوسعة الهاتف 2010خط عام  151,642
رفع عدد المكاتب  خط و61,292النقال بنحو 

  . البريدالبريدية وصناديق
  

   تنمية الموارد البشرية
% 76.4 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

في % 50.8بمرحلة التعليم األساسي وإلى 
   .مرحلة التعليم الثانوي

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
األمية رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

 . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
 . الوقائية تطوير وتحسين الخدمات الصحية العالجية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريع عددو،  سنوياً%11.7 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوق مع زيادة عدد مشاريع ،سنوياً% 10.2بمعدل  األشغال العامة
 . سنوياً%39.2معدل  بالزراعي والسمكي

 لتنمية المجتمع واألسر  مراكز تدريب جديدة من قبل البرنامج الوطني6 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة3,050 على تدريب تعمل والتي سالمنتجة

 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية عاناتاإلوة المستفيد الحاالت ددعتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي% 11.7و% 10.3 االجتماعية بمعدل

  

  الخدمات األخرى
 .االهتمام بالوعظ واإلرشاد وتأهيل وتدريب خطباء المساجد •
 . واستثمار عوائدهااألوقافالحفاظ على ممتلكات  •
  . ت االجتماعية والثقافية والرياضيةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاال •
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  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .االهتمام بالنشاط الثقافي والحفاظ على المواقع األثرية وحفظ التراث •
 .يـةاألمناستكمال بناء مجمعات القضائية والعدل واألجهزة  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 . المساحات الزراعية باستخدام األساليب الحديثة في الري وإقامة المنشآت المائيةالتوسع في •
   .تحسين وتطوير إنتاج المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية والنقدية •
  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال الزراعة وتعبئة وتغليف وتسويق المنتجات الزراعية •
 .اعية والتجارية والمهنية والحرفية على مستوى كل وحدة إداريةت الصنآ للمنششاملمسح إجراء  •
 .التوسع في إقامة المنشآت الصناعية الخاصة وتطوير الصناعات القائمة •
 . تحسين جودة المنتجات الحرفية والتقليدية •
 . المهرجان السياحي السنوي للمحافظـةومواصلة عقدمواقع الجذب السياحي االهتمام ب •
  .لخاص لالستثمار في مجال السياحة والفندقةتشجيع القطاع ا •
  

   البنية التحتية
 .تنفيذ الطرق ذات األولوية في مراكز المديريات وتلك التي تخدم المناطق المحرومة •
 . المياه والصرف الصحي في مدينة إب والمدن الحضرية الثانويةمشاريعاستكمال وتنفيذ  •
زيادة عدد المحطات لرفع الكفاءة للهاتف  •

 .ابت ويمن موبايلالث
إعداد المخططات الحضرية وإزالة األبنية  •

المخالفة وتقديم خدمات اإلنارة وشق 
ورصف الشوارع في مدن المحافظة 

 .واالهتمام بالحدائق والمنتزهات
توسعة شبكة الكهرباء وإعادة تأهيل  •

لية في المدن الحضرية االشبكة الح
 .والتوسع في كهرباء الريف

  

  بشريةتنمية الموارد ال
في مختلف المجاالت ) أجهزة تنفيذية ومجالس محلية(تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية  •

األساسية للرفع من قدراتهم العلمية 
  .والعملية

توفير وتحسين خدمات رعاية األم والطفل  •
وخدمات تنظيم األسرة ورفع معدالت 

 .التحصين الموسع
دارس بناء المجمعات التربوية وفصل الم •

 . القائمة منها المشتركة وتجهيز
تطوير آلية تسويق المنتجات من مراكز  •

التدريب األساسي والنسوي لجعلها مراكز 
 . ذات عائد اقتصادي

تنويع مجاالت التعليم والتدريب الفني  •
    .ياإلنتاجوالتقني ليشمل الحرف التقليدية ذات الطابع 

  .  المدرة للدخلاألنشطةرات الحياتية و ربط برامج محو األمية بالتدريب على المها •
 .ةتكثيف التأهيل والتدريب للعاملين بالصحوزيادة الكادر الصحي المتخصص  •
  

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

ة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر، مع ربط هذه القروض بالتدريب أوالمر
 . واكتساب المهارات

جديد لتأهيل وحماية أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
  .لقضاياهم

  

   الخدمات األخرى
المكتبات والمراكز الثقافية ب  واالهتمامتنمية المحميات الطبيعية وترميم الحصون والقالع األثرية •

 بعاصمة المحافظة
 قيد  واستكمال مشاريع مباني العدل والقضاءالخطباء ثقافياً وعلمياً وفقهياًتبة عامة وتأهيل مكإنشاء  •

 . بالمحافظة المجمع القضائيوإنشاءفي المديريات التنفيذ 
  .نشر الوعي في أوساط الشباب بأهمية الجوانب السكانية •
 .  الرياضية والشبابيةاألنشطةتلف إقامة البرامج التأهيلية والتدريبية لتطوير الكوادر العاملة في مخ •
 . استكمال وصيانة المنشآت الرياضية القائمة •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 . والتجهيـزاتية وتجهيزها بالكوادراألمنالتوسع في إقامة المنشآت لألجهزة  •

مؤشـرات الموارد الماليــــة 
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة إبتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 298 2  القطاعات اإلنتاجيـة
 30,603 395 قطاع البنية التحتية

 52,442 5,544 تنمية الموارد البشرية
 32,218 850 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,961 68 الخدمات األخرى
 118,522 6,859 إجمـالي عـام  
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  مقومات فرص االستثمار السياحي 12-12إطـار 
محافظة الجوف على العديد من الشواهد والمعالم والمدن        تحتوي  

 من أهمها مدينـة معـين       ،األثرية والتاريخية للحضارة المعينية   
 ومدينة بـراقش    ،عاليةال ها وأسوار هاأبراجبمعابدها و التاريخية  

 ها وسـور  )ومعبد بنـات عـاد    ،  معبد عشترا (رية  األثها  معابدب
 ومدينـة   ، العاصمة الدينية للدولة المعينية    )يثل(ومدينة  ،  الكبير
  .عاصمة الدولة المعينية القديمة) قرناو( السوداء

 دروب الصبي   ،االحقاف: األخرىومن المدن والمواقع األثرية     
كما . يالمراشو برط العنان  ،ة المطم ، خربة اللسان  ،عب الكافر ِش

تزخر المحافظة بالمساجد التاريخية القديمة ومن اهمها مـسجد         
 .يحي بن حمزة وجامع معين ومسجد حاجية وبراقش

  حمافظة اجلـــوف
  
 وتحيط بها خمس محافظات صعده، عمران، ،تمثل محافظة الجوف السهول الشمالية الشرقية لليمن

  . لعربية السعودية من الشمالحضرموت وتتصل بالمملكة اوصنعاء، مأرب 
  

 ،ديان مذابو خاصة في ، الزراعية الواسعة والخصبة غير المستغلةهاأراضيبلمحافظة ار وتشته
وتتوفر فيها مياه .  الجوف وخب،العولة

 وهي بذلك .األمطار والسيول والمياه الجوفية
قادرة على توفير احتياجات اليمن من الحبوب 

صيل النقدية القابلة والخضار والفواكه والمحا
تمتلك و. للتصدير كالسمسم والثروة الحيوانية

مقومات النشاط السياحي حيث المحافظة كذلك 
- 400(تمثل الجوف مركز الحضارة المعينية 

وبها العديد من المدن األثرية ) م.ق100
والتاريخية كبراقش ومعين الغنية بالتراث 

  . المعماري
  

ضمن  مديرية 12يتوزعون على  آلف نسمة 451 يقطنها ،2مك39,503وتبلغ مساحة المحافظة 
وتبلغ . سنوياً% 2.6وينمو سكانها بمعدل .  الحزمتجمعات سكانية متناثرة حول العاصمة اإلدارية

كما تبلغ نسبة التغطية ) ةشبكة حكومي% 0.6منها % (12.2نسبة التغطية بخدمات المياه المأمونة 
% 12.8ونسبة التغطية بخدمات الكهرباء إلى ) ةبكة حكوميش% 0.3منها % (7.1بالصرف الصحي 

وتتدنى التغطية بالطرق .  مواطن100 خط لكل 0.3والتغطية الهاتفية ) ةشبكة حكومي% 7.3منها (
 ولم يزد معدل %64 نسمة وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي 1000 كم لكل 0.2اإلسفلتية إلى 
  . نسمة10.000 طبيب لكل 0.6األطباء عن 

  

  التحديـات
 إلى البني التحتية، ومن دتعاني المحافظة من عزلة ومن ضعف في الخدمات العامة وإفتقار شدي

مشاكل الثأر ومن تدني قدراتها البشرية تحدياً جوهرياً لجاذبية االستثمار في المحافظة مما يعيق 
  .انطالقاتها التنموية، وتطويرها اقتصادياً واجتماعياً

  
  

  واألهداف والسياسات الغايات
ية المناسبة التي تمكنها من األمنتتمثل الغاية األساسية للمحافظة في توفير الظروف االجتماعية و

استغالل مواردها االقتصادية المتاحة والكامنة االستغالل األمثل، األمر الذي يساهم في الدفع بعجلة 
  .فيف من الفقر فيهاالنمو والتطور االقتصادي واالجتماعي في المحافظة والتخ

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

وترشيد % 5 والحيواني% 5والمساحة الزراعية % 8سنوي  ي بمعدل نمو الزراعي النباتاإلنتاجزيادة  •
 .  على األراضي الزراعية من االنجرافاستخدام المياه في الري والحفاظ

مناطق السياحية وتأهيل مواقع الجذب السياحي ورفع تنمية وتطويـر النشاط السياحي واالهتمام بال •
  .مساهمته في الناتج المحلي
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   البنية التحتية
، 2010عام % 14.2  إلى 2005عام % 7.3الكهربائية من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •

 .2010في نهاية الخطة % 21  إلى 2005عام % 4.5ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 
 .  كم44التنفيذ و تنفيذ طرق ريفية جديدة بطول مال الطرق اإلسفلتية قيد استك •
  . ألف متر مربع159لمساحة  شوارع مدينة الحزم استكمال سفلتة بعض  •
بإمدادات المياه من الشبكة رفع نسبة التغطية  •

% 5  إلى2005عام % 0.6 من للمياهالعامة 
نهاية الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف 

% 4.2  إلى 2005عام % 0.3حي من الص
  .نهاية الخطة

الهاتفية  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
 2005  خط عام9,788منالثابتة 

 وتوسعة الهاتف 2010خط عام 13,884إلى
و فتـح مكاتب  خط 26,577النقال بنحو 

  . بريد في مراكز المديريات
  

  
 

   تنمية الموارد البشرية
 إلى جمـالياإلرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.1
 .للتعليم الثانوي% 39.7

 رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
 والتدريب المهني واالرتقاء والتقني

   .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

 نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى رفع •
50.% 

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع األشغال العامة  مشاريعو  سنوياً،%11.2 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية  مشاريعزيادة •

بمعدل   الزراعي والسمكياإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة مشاريع مع سنوياً، % 10.3بمعدل 
 . سنويا43.1%ً

 لتنمية المجتمع  وحدة تدريب متنقلة بمديرية الحزم من قبل البرنامج الوطنيإنشاء وتجهيز وتشغيل •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة2,000 تدريب لواألسر المنتجة

 صندوق الضمان االجتماعي، وكذلك اإلعانات عاناتين من إالمستفيد عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي % 9.5و% 8.6بمعدل المقدمة منه 

  

  الخدمات األخرى
 . والقضاءاألمنتطوير وتحسين وتوسيع خدمات  •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  .جتماعياًاالنهوض بالشباب ثقافياً ورياضياً و •

  مؤشـرات الصحـة العامة   
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  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

نجو والزيتون وتربية النحل وإدخال زراعة اخيل والم النللتوسع في زراعةتوجيه المزارعين  •
وتحسين خدمات ، تطوير وسائل التسويق الزراعيو ، القطن وفول الصويامثلأصناف جديدة 

  . ، مع االهتمام باإلرشاد الموجه للمرأة الريفيةفي المديرياتوالخدمات البيطرية اإلرشاد الزراعي 
  . في إنشاء السدود والحواجز وترميم القائم منهاعالحديثة والتوسإدخال وسائل ونظم الري  •
 .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في المجال الزراعي والثروة الحيوانية •
توفير البنية التحتية للنشاط السياحي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص على أقامة المنشات  •

  .السياحية والفندقية
  

   البنية التحتية
التنفيذ وتنفيذ سفلتية قيد استكمال الطرق اإل •

المدينة  بعض شوارع طرق جديدة وإنارة
 .للحوملخ ا مسوإنشاء

تنفيذ مشاريع مياه لعواصم المديريات  •
 التوسع بالتغطية الهاتفية في ةوزياد

  .المديريات
صيانة الشبكة الكهربائية القائمة  •

توفير مولدات كهربائية وتوسيعهـا، و
 .للمديريات المحرومة

  

   لموارد البشريةتنمية ا
بناء الصفوف اإلضافية والمدارس الجديدة وتجهيزها وتوظيف مدرسات وتحسين مستوى اإلدارة  •

 . المدرسية
  .تبني نظام المجمعات التعليمية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار بالتعليم •
 . دةاستكمال بناء وتجهيز المعهد الزراعي والتوسع في إنشاء المعاهد الجدي •
توسيع خدمات محو األمية إلى مناطق تركز  •

  . األميين من كبار السن والشباب
إقامة مراكز ووحدات صحية جديدة وتجهيز  •

وتشغيل المتعثر وغير المشغل وتدريب الكوادر 
الصحية وتشجيعها على العمل في المناطق 

 .الريفية
زيادة خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات  •

عاية األم والطفل والتحصين تنظيم األسرة ور
 .الموسع

  .  تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي 
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية تحقيق  •

 .وبما يحقق العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كة أشكال االستغالل وانتهاحماية األطفال من كاف •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

   الخدمات األخرى
هامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء م •

 . والكوادرمن المباني واألجهزة والتجهيزات
 . واستكمال إنشاء مجمعات قضائية للمحاكم والنيابةاألمندعم وتوسيع خدمات  •
 .إقامة المنشات الشبابية والرياضية •
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الجوفتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 0 0 القطاعات اإلنتاجيـة
 6,809 155 قطاع البنية التحتية

 6,497 626  تنمية الموارد البشرية
 8,767 276 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,360 56 الخدمات األخرى
 24,433 1,113 إجمـالي عـام  
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  محافظة شبوةستثمارية في أهم المقومات اال   13-12 إطـار
أراضي زراعية واسعة وخصبة قابلة لالستصالح في مديريات  .1

بشبكة من ، والتي ترتبط  حطيب وميفعة، مرخة،بيحان، نصاب
  .الطرق اإلسفلتية لتسهيل تصدير الفائض إلى المحافظات المجاورة

الثروة السمكية واألحياء  غني ب،كم230شريط ساحلي بطول  .2
 .البحرية

 واسعة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي المسال من قبل أعمال .3
 .لصناعات البتروكيمائيةلشكل قاعدة تالعديد من الشركات العالمية 

   . موقع أثري300تم اكتشاف أكثر من  .4

  حمافظة شبوة
  

 مأرب،  هي وتحيط بها أربع محافظات،تقع محافظة شبوة في االمتداد األوسط الجنوب الشرقي لليمن
على محافظة بموقعها الاشتهرت وقد . أهم مدنها عتق العاصمةمن و .البيضاء، أبين وحضرموت

طريق التجارة القديم وخطوط قوافل 
 تمتد من الحرير واللبان والبخور التي

ميناء قنا مروراً بنجران حتى غزة على 
ثار آوكذا احتوائها على . البحر المتوسط

) شبوة(الحضارات القديمة أهمها 
عاصمة مملكة حضرموت القديمة 

   .عاصمة مملكة قتبان) تمنع(و
    

ع النفطي كما يعد القطا. بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وتربية وإنتاج العسلالمحافظة تشتهر و
  ). صناعة البتروكيماويات(أحد المقومات األساسية ويشكل قاعدة لالستثمارات الصناعية الثقيلة 

  
% 2.5بمعدل يتزايدون  ألف نسمة 467 يقطنها مديرية17 تشمل 2كم38,993وتبلغ مساحة المحافظة 

وبلغت ) ةكوميشبكة ح% 4.6منها % (52.7وبلغت نسبة التغطية بخدمات المياه المأمونة . سنوياً
والتغطية بخدمات ) ةشبكة حكومي% 2.9منها % (32.9نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي 

 خط لكل 3.5ووصلت التغطية بخدمة الهاتف إلى ). ةشبكة حكومي% 47.1منها % (61.3الكهرباء 
ليم وبلغ معدل االلتحاق بالتع.  نسمة1,000كم لكل 1.3 مواطن والتغطية بكثافة الطرق إلى 100

  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.9ومعدل األطباء % 64.2األساسي 
  

  التحديـات
تعاني محافظة شبوة من ضعف البنية التحتية والخدمات األساسية، وتدني مستوى الموارد البشرية، 
باإلضافة إلى العوامل االجتماعية المتمثلة بصورة أساسية في الصراعات القبلية، والتي عكست آثارها 

  .من قبل القطاع الخاص واألهلي ة على النشاط االقتصادي وحدت من عمليات االستثمارالسلبي
 
 

   واألهداف والسياساتالغايات
االستغالل األمثل لمزايا المحافظة االقتصادية المتمثلة في قطاعات الزراعة والسياحة واألسماك 

جذب القطاع الخاص لالستثمار فيها والنفط وتوفير البنية التحتية الالزمة وتهيئة الظروف المناسبة ل
  .وتطوير الصناعات المتقدمة

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

 من خالل زيادة% 5والمساحة الزراعية % 8بمعدل نمو سنوي   الزراعياإلنتاجكمية زيادة  •
 %.4زيادة عدد الثروة الحيوانية بمتوسط سنوي والمساحة المزروعة 

 2010عام ألف طن  17.7  إلى 2005عام ألف طن  14.3  مند السمكي التقليديإنتاج الصيزيادة  •
 .تنمية التجمعات السكانية الساحليةو
توفير والصناعات الصغيرة والحرفية والتقليدية والتوسع في ها يتتنمية الصناعات وزيادة إنتاج •

 .جديدة فرص عمل لها من اجل توفير الميسر اإلقراض
   .المحافظةواالستفادة من المقومات السياحية في ي  السياحتنمية النشاط •
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  البنية التحتية
نهاية % 9  إلى2005عام % 4.6 من للمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

 .نهاية الخطة% 6.8  إلى 2005عام % 2.9الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 
 من الشبكة ية رفع نسبة التغطية الكهربائ •

 إلى 2005عام % 47.1العامة من 
نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية % 54.0

 2005عام % 23.9لكهرباء الريف من 
 .2010في نهاية الخطة % 25إلى 

استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ  •
كم والطرق الثانوية قيد التنفيذ  23بطول 
 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة 6بطول 

 كم و طرق ثانوية جديدة بطول 281ول بط
رفع مستوى التنمية الحضرية  كم و94

 .وصحة البيئة
 خط 37,261إلى 2005 عام خط35,085 الهاتفية الثابتة من   السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •

  .مكاتب للبريد10بناء وخط  42,387 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 
  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 77.8
  .في مرحلة التعليم الثانوي% 33.9

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) سيةاألبجدية واألسا(
 رفع نسبة التغطية بخدمات الرعاية  •

 . الصحية األولية
  
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
 دعم صندوقمشاريع  سنوياً، و%74.5 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية  مشاريعزيادة عدد •

مشروع األشغال  مشاريع  عدديادة، وز سنوياً%42.9 معدل ب الزراعي والسمكياإلنتاج وتشجيع
 .سنوياً% 9.9بمعدل العامة 

 مراكز تدريب 3 إنشاء وتجهيز وتشغيلب لتنمية المجتمع واألسر المنتجة  قيام البرنامج الوطني •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة1,050 تدريبجديدة ووحدة تدريب واحدة متنقلة تساهم في 

 صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك اإلعانات المقدمة له بـ اتعانين من إالمستفيد عددزيادة  •
  .على التوالي في المتوسط سنويا% 7.1و% 6.4

  

  الخدمات األخرى
  .المحافظةفي  الثقافي تنمية النشاط •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 . والحفاظ عليهـااألوقافالنهوض بالرسالة الدينية وحصر ممتلكات  •
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 . في البنية التحتية ألجهزة العدل والقضاء في مختلف المديرياتالتوسع •
 .تطوير برامج رعاية الشباب والنشئ اجتماعياً وثقافياً ورياضياً •
  .يـةاألمنت  البنية التحتية والمؤسسية للخدمااستكمال •

  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

تنفيذ مشاريع تطوير األودية الوسطى والغربية وكاملة إجراء دراسة لمشروع تنمية ريفية مت •
مشروع تحسين  وتنفيذ مراكز إرشادية وبيطرية وبناء سدود وحواجز مائية، ووالمنطقة الساحلية

 .وتطوير تربية نحل العسل
  وساحاتثلج للنعامصتوفير قروض للصيادين لشراء قوارب صيد وتشجيع القطاع الخاص إلقامة  •

 الخدمات التمويلية  السمكي وتوفيراإلنتاجواالستثمار في مجال فظ األسماك حلزن ا ومخ،حراج
 . السمكيبناء المعهد  و الميسرة للصيادينوالقروض

تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الصناعي من خالل الترويج إلستغالل المواد الخام  •
 .المتوفرة محلياً

استغالل المواد الخام المحلية في  ووية في منطقة بلحافجراء الدراسات لقيام صناعات بترو كيماإ •
 .صناعة الزجاج و األسمنت و منتجات السيراميك و الجير و الجبس و الملح

  .االهتمام بمواقع الجذب السياحي وتشجيع االستثمارات الخاصة إلقامة المنشات السياحية والفندقية •
  

  البنية التحتية
 . الصرف الصحي في عاصمة المحافظة والمدن الحضريةومياه المشاريع وتنفيذ استكمال  •
بربط المحافظة  الكهربائية تعزيز الطاقة •

تعزيز قدرة التوليد ومأرب في بمصدر الطاقة 
في محطة عتق المركزية و استكمال ربط 

  .المديريات
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

 واستكمال أعمال إنارة الشوارع وبنا المسالخ
واألسواق وشق وصيانة الطرق الحصوية 
والترابية وإعداد المخططات للمدن الرئيسية 

 .والثانوية
 .توسيع نطاق الخدمات الهاتفية والبريدية إلى جميع المديريات والمناطق الريفية •
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  تنمية الموارد البشرية

 .التوسع في إنشاء مراكز محو األمية وتعليم الكبار •
 .   لزيادة التحاقهن بالتعليم وتعيين خريجات معاهد المعلمين في مدارس البناتتأمين الحوافز للفتيات •
الصفوف الجديدة وخاصة في الريف وبناء المجمعات التربوية للتجمعات بناء توسيع المدارس و •

 . السكانية البدوية
 . إنشاء معاهد مهنية وفنية وتأمين التجهيزات •
تجهيز وتشغيل المراكز والوحدات  •

 المتعثرة وغير المشغلة وإمدادها الصحية
  .باإلمكانات المادية والبشرية

تحسين الخدمات العالجية والوقائية  •
ومكافحة األمراض المعدية والمستوطنة 

 .وتعزيز نظام الترصد الوبائي
نشر وتقديم خدمات األمومة والطفولة  •

في المراكز % 95وزيادة التحصين إلى 
 .الصحية وخاصة في الريف

رامج تدريبية لكوادر السلطة تنفيذ ب •
  . المحلية

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
وض الميسرة لألسر التوسع في مشاريع وبرامج المشاريع الصغيرة من خالل توسيع شبكة منح القر •

المنتجة والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض 
 . بالتدريب واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

ضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند نشر الوعي االجتماعي بق •
  .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
تسوير المواقع األثرية وتأثيث  واالهتمام بالموروث الشعبي من خالل عقد أنشطة وفعاليات ثقافية •

 . وبناء مراكز ثقافية في المديريات خط القوافلإحياءالمتاحف وأجراء المسح األثري و
  .ال وتنفيذ مباني العدل والقضاءاستكم •
 .األوقاف وتوثيق ممتلكات اإلرشادي رسالة المساجد وتعزيز دورها إحياء •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .تكمال المنشات الرياضية الرياضية والشبابية واساألنشطةدعم  •
  .ية ورفدها بالكادر والتجهيزاتاألمن المباني وإنشاء األمندعم وتوسيع خدمات  •
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مؤشرات الموارد الماليــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  وةـ على مستوى القطاعات لمحافظة شبتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 لفةالتك والمشروعات

 14,772 247 قطاع البنية التحتية
 11,865 1,039 تنمية الموارد البشرية

 10,826 270 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 2,683 54 الخدمات األخرى

 40,146 1,610 إجمـالي عـام  
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  حمافظة حلـج
  

 الجنوبي للبحر األحمر وخليج تطل على المدخلو ،تقع محافظة لحج في الركن الجنوبي الغربي لليمن
  .  وأهم مدنها الحوطة العاصمة.تعزو وتحيط بها خمس محافظات عدن، أبين، البيضاء، الضالع ،عدن

  

وتتمتع المحافظة بنشاط اقتصادي قائم على الزراعة حيث األراضي الخصبة والمياه الوفيرة مما 
ساعدها في إنتاج المحاصيل المتنوعة 

الخضروات إلى جانب كالحبوب والفواكه و
 ، النباتات العطرية كالفل والياسمين والورد

شريط ساحلي وإلى جانب النشاط السمكي 
. بحريةال اإلحياءغني بالثروة السمكية و

مقومات النشاط السياحي المحافظة وتمتلك 
حيث تتوفر فيها الحمامات الكبريتية وعذوبة 
المياه الجارية وحدائق الحسيني المليئة 

كما تشتهر بصناعة . تات العطريةبالنبا
  . الحلوى والفنون الجميلة

  

  مديرية15 على ونتوزعي آلف نسمة 727عدد سكانها ويبلغ . 2 كم12,697وتبلغ مساحة المحافظة 
شبكة % 24.4منها % (38.6 ووصلت نسبة التغطية بالمياه المأمونة .سنوياً% 2.7بمعدل ويتزايدون 

% 45.9وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 3.4منها % (34.1وخدمات الصرف الصحي ) ةحكومي
 مواطن 100 خط لكل 2.9وقد وصلت التغطية بخدمة الهاتف إلى ). ةشبكة حكومي% 32.5منها (

  . نسمة10,000 طبيب لكل 3.4ومعدل األطباء % 62فيما بلغ معدل االلتحاق للتعليم األساسي 
  

  التحديـات
عمالة فنية غير متوفرة مما حد من وي بنية تحتية متدنية، تواجه المحافظة صعوبات تتمثل ف

موقعهـا القريب من المنطقة من االستغالل األمثل لمزايا المحافظة المتمثلة في الزراعة واألسماك و
  .الحرة بعدن

  
   واألهداف والسياساتالغايات

للقطاع الخاص لالستثمار النهوض بمستوى البنية التحتية وتأهيل العمالة فيها وتوفير المناخ الجاذب 
  .في النشاط الزراعي والسمكي والصناعي باالستفادة من موقعها كونهـا تمثل امتداداً لمحافظة عـدن

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

الحفاظ الهكتار و يةإنتاجو% 5والمساحة الزراعية % 6سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجزيادة  •
 .فيـةعلى المياه الجو

 2010 ألف طن عام 27.6  إلى 2005عام ألف طن  7.3  منإنتاج الصيد السمكي التقليديرفع  •
 .وزيادة الصادرات السمكية

 .توفير البنية التحتية الالزمة إلقامة المنطقة الصناعية •
  .االهتمام بالبنية التحتية والمؤسسية السياحية وتشجيع االستثمارات الخاصة •
  

   لحج االستثمارات الصناعية في محافظة14-12إطـار 
  مصنع أسمنت المالح

ينفذ المشروع من قبل القطاع الخاص المحلـي وبطاقـة إنتاجيـة            
 مليون طن سنوياً ومن المتوقع بدء اإلنتاج الفعلـي          1,100قدرها  

  .2007عام 
 الحديد والصلب

 إلنتاج الحديد والـصلب      جديد نعيجري العمل حالياً في إنشاء مص     
بطاقة إنتاجية تبلغ ستة مليون طن في العام ويتوقع انجازه وبـدء            

  .2006 عام هإنتاج
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  البنية التحتية
 كم 61 كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول190ستكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول ا •

 .  كم199و طرق ريفية بطول 
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

 .مترمربع ألف 72.6 لمساحة
الهاتفية   السعات المجهزة للسنتراالتزيادة  •

 2005  عام خط28,801 الثابتة من 
 وتوسعة الهاتف 2010عام خط 30,413إلى

 .خط23,072النقال بنحو 
بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •

  2005عام % 24.4 من للمياهالشبكة العامة 
وتغطية الشبكة العامة للصرف % 29إلى 

 7.3   إلى2005عام % 3.4الصحي من 
  .في نهاية الخطة% 

في نهاية % 39.4   إلى 2005عام % 32.5امة  من  من الشبكة العرفع نسبة التغطية الكهربائية  •
في نهاية % 37  إلى 2005سنة األساس % 34.6الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

 . 2010الخطة 
  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 74.8
   .نويفي مرحلة التعليم الثا% 60.3

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
تحسين مستوي الخدمات الصحية العالجية  •

  . والوقائية
  

  ة وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتماعي
مشروع األشغال  مشاريع، و سنوياً%73.4 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 الزراعي اإلنتاج مشاريع صندوق دعم وتشجيعمن  عدد وتنفيذسنوياً، % 10.2بمعدل العامة 
 . مليون ريال543.2 بتكلفة والسمكي

ب جديدة إضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل  مراكز تدري6 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من النساء  مستفيدة حالة2,970 تدريبفي  ساهمت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

 .الفقيرات
 النقدية المقدمة عاناتين من صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك في اإلالمستفيد عددتحقيق نمو في  •

  .على التوالي% 8.6 و%7.8منه وبمعدل 
  

  الخدمات األخرى
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •

مؤشرات البنية التحتية
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 .مواقع التاريخيةاالهتمام بالبنية التحتية والمؤسسية الثقافية وحماية اآلثار والموروث الشعبي وال •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

القيـام ببناء بمعالجة االنجـراف  والحفاظ على األراضي الزراعيةإرشادية وووحدات كز امر بناء •
 .بناء جـدران ساندة ودفاعات الجابيون

عمـل دراسة  وهتعـزيز مصـادر المياحفر آبار وإقامة سدود وحواجز مائية وقنوات ري و •
 .تقليل الفاقـد ل الشبكةتأهيلإعادة  وجيوفيزيائية للبحث عن مصادر جديدة

 وتوفير الزراعة وإنتاج وتسويق وتصدير األسماكتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال  •
 .عوامل الجذب

ألولية تشجيع االستثمارات الخاصة في إقامة المنشآت الصناعية القائمة على استغالل المواد ا •
 . محلياةالمتوفر

  .الفندقهو  السياحةتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في مجال •
  

  البنية التحتية
توصيل خطوط الطرق إلى عموم مديريات  •

  .المحافظة وربطها بعاصمة المحافظة
استكمال تنفيذ مشاريع المياه والصرف  •

الصحي والبدء بتنفيذ المشاريع الجديدة 
لتنفيذ في مجال وإنجاز المشاريع قيد ا

 .كهرباء الريف
تحسين الوضـع ورفع مستوى النظافة  •

 واستكمال أعمال إنارة الشوارع قيد البيئي
  . مسالخوإنشاءالتنفيذ وتنفيذ أعمال جديدة 

  

  تنمية الموارد البشرية
  . تشجيع استثمارات القطاع الخاص في توفير خدمات التعليم •
تحاق زيادة الحوافز التشجيعية بهدف زيادة ال •

الفتيات بالتعليم وخاصة في المناطق 
 . المحرومة

إعادة بناء المدارس المتهالكة وبناء مدارس  •
إضافية والتوسع في مدارس البنات وخاصة 

  .في الريف
إنشاء المعاهد التقنية والفنية واستحداث  •

تخصصات جديدة لتشجيع التحاق الفتاة 
 . وإعادة تأهيل المعاهد القائمة

ات لمراكز محو األمية ورفع توفير التجهيز •
 . عدد الملتحقين بفصول ومراكز محو األمية وبالذات بين النساء

االهتمام ببرامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ورعاية األمومة والطفولة وخدمات التحصين  •
  . الموسع

  .  تدريب وتأهيل العاطلين والباحثين عن عمل •
 .شغلةتجهيز وتشغيل المرافق الصحية غير الم •
 . تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
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  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
وض الميسرة لألسر المنتجة  من خالل توسيع شبكة منح القردعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

ضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند نشر الوعي االجتماعي بق •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
  .األمن والعدل ودعم وتوسيع خدمات استكمال وتنفيذ مشاريع السلطة القضائية •
  . تعزيز المناخ الثقافي والفكري بما يسهم في تفعيل الحياة الثقافية واألدبية •
 . ستغالل وانتهاك حقوقهمحماية الشباب من كافة أشكال اال •
 .المنشآت الرياضية القائمةوتوسيع تحسين  •
 استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات

مؤشرات الموارد الماليــة 
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 (مليون ريال) 2010-2006 جعات لمحافظة لح على مستوى القطاتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 4 1 القطاعات اإلنتاجيـة
 12,843 279 قطاع البنية التحتية

 23,229 2,076 تنمية الموارد البشرية
 16,559 491 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,528 56 الخدمات األخرى
 56,163 2,903 إجمـالي عـام  
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   محافظة الضالع15-12إطـار 
لمحافظة المساحات الزراعية الخصبة    تتوفر في ا  

المنتشرة بين الوديـان والـسهول والمـدرجات        
الجبلية وتنتج العديد من المحاصـيل الزراعيـة        
أهمها البن إلى جانب توفر المقومات الـسياحية        
التي تتسم بها المحافظـة كالحمامـات الطبيعيـة     

  .المعدنية والكبريتية وأهمها حمام دمت

  حمافظة الضالع
  

لحج، تعز، هي تقع محافظة الضالع في المنطقة الجبلية الجنوبية الوسطى وتحيط بها أربع محافظات 
   .ويقوم النشاط االقتصادي في المحافظة على الزراعة.  العاصمة وأهم مدنها الضالع.البيضاءوإب 

  

بمعدل يتزايدون  آلف نسمة 470 تشتمل على تسع مديريات يقطنها 2لف كم آ4وتبلغ مساحة المحافظة 
وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 3.5

والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي% 7.9منها % (22.1
وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 1.2منها % (23.7
وتبلغ التغطية ). ةشبكة حكومي% 39.5منها % (52.6
 مواطن في حين تتدنى 100 خط لكل 3.2 الهاتفية

ويبلغ . التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى أدنى مستوى
ومعدل % 62.7معدل االلتحاق في التعليم األساسي 

  . نسمة10,000 طبيب لكل 2.1األطباء 
  

  التحديـات
وارد تواجـه المحافظة صعوبات اقتصادية واجتماعية وتضاريس صعبة وتشتت سكاني وندرة في الم

الطبيعية ومحدودية األراضي الزراعية وشحة في المياه واعتمادها على مياه األمطار، إلى جانب 
كما تعاني من ارتفاع معدل . محدودية التغطية بالبنية التحتية األساسية والمرافق الخدمية المختلفة

  .البطالة وقلة فرص العمـل واتساع حدة الفقـر
  

  الغايات واألهداف والسياسات
تعـزيز النشاط التنموي بتوفير البنية األساسية المساعدة على جذب واستقطاب االستثمارات الخاصة 

  .لإلستثمار في السياحة
  

  األهداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 .عسـلوالثروة الحيوانية والالفواكه والخضار والحبوب زيادة إنتاج  •
  .بالمحافظة ةحي السياالخدماتتحسين النهوض بالنشاط السياحي و •
  

  البنية التحتية
نهاية % 12  إلى2005عام  % 7.9 منللمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

  .نهاية الخطة% 5.1   إلى2005عام  % 1.2الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من
استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ  •

يذ طرق ريفية جديدة  كم وتنف81بطول 
  .  كم151بطول 

سفلتة للشوارع قيد التنفيذ ال استكمال مشاريع •
 .ألف متر مربع 355لمساحة 

 من الشبكة رفع نسبة التغطية الكهربائية •
   إلى 2005عام % 39.5العامة من 

نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية % 46.4
  2005عام % 34.8لكهرباء الريف من 

 . 2010عام % 37إلى 
خط عام 35,281 إلى2005 خط عام28,111منالهاتفية الثابتة  ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  . خط23,755 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010
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  تنمية الموارد البشرية
في مرحلة % 52.1بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 76.0 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

  .التعليم الثانوي
  والتقنيالطاقة االستيعابية للتعليم الفنيرفع  •

والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 
  .ورفع كفاءته

رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
زيادة نسبة التغطية بالخدمات الصحية وتحسين  •

 %.75الوضع الصحي بنهاية الخطة إلى 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
الصندوق االجتماعي  مشاريع  عددزيادة •

 مشاريعو،  سنوياً %11.9بمعدل  للتنمية
 اإلنتاج زيادة عدد مشاريع صندوق دعم وتشجيعمع سنوياً، % 10.3بمعدل مشروع األشغال العامة 

 . سنوياً %43.1بمعدل  الزراعي والسمكي
 مراكز تدريب جديدة 4 إنشاء وتجهيز وتشغيلي لتنمية المجتمع واألسر المنتجة بقام البرنامج الوطن •

 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة1,940  تدريبتساهم فيوكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة 
 النقدية المقدمة عاناتين من صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك في اإلالمستفيد عددتحقيق نمو في  •

  .على التوالي % 9,1و % 8,2دل منه وبمع
  

  الخدمات األخرى
 .والحفاظ على المواقع األثرية والتاريخية بالمحافظة ة الثقافياالهتمام بالتنمية •
 .استكمال البنية التحتية ألجهزة السلطة القضائية والعدل •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .رياضياًالنهوض بالنشء والشباب ثقافياً واجتماعياً و •
 .استكمال البنية المؤسسة للخدمات األمنية •
  .النهوض بالرسالة الدينية واستكمال حصر ممتلكات األوقاف وتنميتها •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

  ومقاومةبيطريةإرشادية مراكز  ومائيةات خزانوحواجز التوسع في المساحة الزراعية المروية وتنفيذ  •
 .توفير الشتالت الحراجيـة و الفاكهة والبنأشجارالتوسع في زراعة التصحر و

  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في المجاالت السياحية والفندقة •
  

  البنية التحتية
مسالخ وأسواق  وأسواق مركزية بناء •

 مقالب قمامةوتوفير  رئيسيةحدائق  ولحـوم
 .واستكمال أعمال إنارة الشوارع 

استكمال مشاريع المياه والصرف تنفيذ و •
الصحي في مدينة الضالع والمدن 

  .الحضرية
 .الربط الكهربائيالتوسع في  •
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  تنمية الموارد البشرية

  . توفير صفوف إضافية لمواجهة العجز القائم على المستويين الحضر والريف •
 .هنتأهيل المدرسات وتنويع مجال اختصاصو) ثانوي/أساسي(فصل المدارس المشتركة  •
اتها واستكمال تنفيذ المرحلة األولى من  مسافإدخال برامج التعليم الفني والتدريب المهني، وتنويع •

مشروع المعهد الفني والمهني والبدء بتنفيذ 
المرحلة الثانية إلى جانب إدخال برنامج 

  . كلية المجتمع
نشر خدمات برامج محو األمية األبجدية  •

  . لتطال النساء في الريف
 نسبة التغطية بخدمات الرعاية زيادة •

 . واألم والطفل والحواملالصحية األولية
توفير تقديم خدمات تنظيم األسرة والصحة  •

 .اإلنجابية والتحصين الموسع
  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
ماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجت •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر المنتجة دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض بالتدريب 
 . اتواكتساب المهار

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
 .ثريةألاواقع المترميم وتسوير متحف وو تنفيذ مركز ثقافي •
 .اإلرشادي وبناء المساجد وتعزيز دورها  الستثمار عوائد الوقف تجاري– مجمع سكني إنشاء •
  .ةـياألمن والخدمات وتوسيع واستكمال مشاريع السلطة القضائية والعدل تنفيذ •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .المباني واألجهزة والتجهيزاتمن 
 . التنموية واستكمال وتوسيع البنية التحتية للمنشات الرياضيةاألنشطةدمج الشباب في  •
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الضالعتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة مشروعاتوال

 1,715 3 القطاعات اإلنتاجيـة
 16,493 190 قطاع البنية التحتية

 9,972 1,238 تنمية الموارد البشرية
 9,152 224 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 2,244 45 الخدمات األخرى
 39,576 1,700 إجمـالي عـام  
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   محافظة الحديدة16-12إطـار 
تمتلك المحافظة أراضـي زراعيـة خـصبة        
ووديان واسعة كوادي زبيد ورمـاع ومـور        

وتمتـاز بالنـشاط الـسمكي      . وسردود وسهام 
م الغني بـالمخزون    ك300لطول ساحلها البالغ    

السمكي المتنوع والذي يـستغل لالسـتهالك       
ويحاذي الساحل  . المحلي والتصدير الخارجي  

 كمـران   ةمجموعة من الجزر الهامة كجزيـر     
وحنيش، والتي تشكل أفاقاً سياحية واعدة تشمل 

وتشتهر المحافظة  . منتجعات رياضية متنوعة  
بالمدن التاريخية كمدينة زبيد التي أنشئت فيها       
أقدم الجامعات اإلسالمية، والعاصمة الثقافيـة      

وقد أعلنتها منظمة اليونسكو    . للدولة الرسولية 
  .تراثاً عالمياً يجب الحفاظ عليه

  

  حمافظة احلديدة
  

 الرئيسي همزة وصل بين البحر األحمـر وجبـال الهـضبة الغربيـة              بمينائها تمثل محافظة الحديدة  
  .تعز وحجة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، إبهي تحيط بها سبع محافظات و ،والجنوبية

  

وبلغ عدد  .  والنقل البحري  محافظة مقومات أساسية للنهوض الزراعي والصناعي والتجاري      الوتمتلك  
 منشأة بحسب التعداد العام     36,850 المنشآت العاملة فيها نحو   

، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعـة بعـد         2004للمنشآت لعام   
من إجمالي المنشآت الحكومية    % 9األمانة وتعز وإب وبنسبة     

على ميناء الصليف   وإلى جانب ميناء الحديدة يعمل       .الخاصةو
تصدير المنتجات والسلع الجافة أو الصلبة كالحبوب والملـح         

  . والجبس واالسمنتالصخري
  

 26 وتـشتمل علـى      2 كـم  13,252وتبلغ مساحة المحافظة    
% 3.3 بمعـدل    يتزايـدون  ألف نسمة    2.161مديرية يسكنها   

المرتبة الثانية من حيث أعـداد   األمر الذي جعلها تحتل    سنوياً
وتصل نسبة  . إجمـالي الجمهورية من  % 11بنسبة  والسكان  

) ةشبكة حكومي % 21ها  من% (48.3التغطية بالمياه المأمونة    
في حين تنخفض نـسبة التغطيـة بـشبكة         ) ةشبكة حكومي % 6.9منها  % (47.6والصرف الصحي   

 100 لكـل    2.8بينما تصل التغطية الهاتفية إلى      ) ةشبكة حكومي % 22.3منها  % (30.8الكهرباء إلى   
 طبيب لكـل  1.1ونسبة التغطية باألطباء % 66ووصل معدل االلتحاق بالتعليم األساسي إلى       . مواطن

  . نسمة10,000
  

  التحديـات
تعاني المحافظة من ارتفاع حجم السكان وضعف اإلمكانيات والموارد البشرية الفنية والتقنية القادرة 
على جذب االستثمارات الخاصة الستغالل موارد ومقومات المحافظة الزراعية والسمكية والسياحية 

ية وانخفاض مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وعدم والصناعية مع ضعف البنية التحتية واألساس
  .قدرة الميناء على منافسة الموانئ المجاورة في النشاط التجاري

  

  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهوض بالمستوى الفني والتقني للعمالة والرفع من مستوى البنية األساسية يما يحفز القطاع الخاص 

زة المنافسة للمحافظة كميناء ومركز تجاري وصناعي وزراعي واعد على االستثمار الستغالل المي
  .للرفع من مستوى معيشة السكان وخلق فرص عمل والتخفيف من حدة الفقـر

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

البيئة حماية و %3والحيواني % 3والمساحة الزراعية % 5سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجرفع  •
 .ة في عملية التنميةأارد األرضية من التدهور وإشراك المرالموو
 .تعزيز دور المحافظة كمركز رئيسي للنشاط التجاري والصناعي •
 .اإلجمـالي الصناعي وحجم صادراته ورفع مساهمته في الناتج المحلي اإلنتاجزيادة  •
لـف طـن عـام       أ 63.7  إلى    2005عام  ألف طن    21.3 منالتقليدي   السمكيالصيد   إنتاجزيادة   •

2010. 
 .النهوض بالتنمية السياحية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي •
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  البنية التحتية
 كم  340  كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول         57استكمال مشاريع الطرق الريفية قيد التنفيذ بطول         •

التنفيذ يد  الطرق الحصوية ق   كم واستكمال    107واستكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول        
 .كم57 ل بطوالطرق الحصوية الجديدة كم وتنفيذ 42لبطو

استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ       •
 متر مربع وسفلتة     مليون 117.7لمساحة  

متـر  ألـف    261شوارع جديدة لمساحة    
  .مربع

بإمدادات الميـاه مـن     رفع نسبة التغطية     •
عـام  % 21.0 مـن    للمياهالشبكة العامة   

نهاية الخطة وتغطيـة    % 26  إلى  2005
 % 6.9الشبكة العامة للصرف الصحي من    

   .نهاية الخطة% 10.8 إلى 2005عام 
الكهربائية من الـشبكة    فع نسبة التغطية    ر •

نهاية الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من % 29.2  إلى  2005عام  % 22.3العامة من
 .2010 في نهاية الخطة% 28  إلى 2005سنة األساس % 16.5

 خـط  83,904 إلى 2005 عام خط81,447 الهاتفية الثابتة من ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •
  . خط والتوسع في الخدمات البريدية70,872 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام 

  

  تنمية الموارد البشرية
 إلـى   اإلجمــالي رفع معدل االلتحـاق      •

بمرحلة التعليم األساسي وإلـى     % 80.4
   .للتعليم الثانوي% 40.6

 رفع الطاقة االسـتيعابية للتعلـيم الفنـي        •
 والتـدريب المهنـي واالرتقـاء       والتقني

  .بفاعلية التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االسـتيعابية بمراكـز محـو         •

بالتركيز على ) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

خفض نسبة اإلصابة باألمراض الوبائيـة       •
 .والمستوطنة

  

  لحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعيا
مشروع األشغال   مشاريعو،   سنوياً %73.5 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية   مشاريع  عدد زيادة •

  الزراعي والـسمكي   اإلنتاج  دعم وتشجيع  صندوقزيادة مشاريع   مع  ،  سنوياً% 10.1بمعدل  العامة  
 .  سنوياً%43.1بمعدل 

كز تدريب إضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبـل البرنـامج              مرا 8 إنشاء وتجهيز وتشغيل   •
 مـن النـساء      مـستفيدة   حالـة  4,600 تدريبفي   تساهم،   لتنمية المجتمع واألسر المنتجة    الوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صـندوق الرعايـة        عاناتة وكذلك في اإل   المستفيد الحاالت   عددتحقيق نمو في     •
  .على التوالي% 12.3و% 10.3االجتماعية بمعدل 
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  الخدمات األخرى
 .  والموروث الشعبي التهاميواألثريةالحفاظ على المعالم التاريخية  •
والسلطة   المختلفةاألمن ألجهزة األساسيةتعميم الرقم الوطني على جميع المديريات واستكمال البنية  •

 .القضائية والعدل
  . اعية والثقافية والرياضيةتطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتم •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  . للمسجداإلرشادي وتطوير عوائدها والنهوض بالدور األوقافحصر وتوثيق ممتلكات  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 تأهيـل إعادة  المياه و در   مصا  وإدارة والقدرة المؤسسية   اإلرشاد الزراعي  و الزراعيةدعم الخدمات    •
 . الصغيرة والجزراألوديةتنمية  و الرئيسيةاألودية في المائيةوتحسين المنشآت 

 مركز الصادرات   وإنشاءالتوسع في موانئ االصطياد واالهتمام بالبحوث السمكية ودعم الصيادين           •
 .وتطوير الصناعات السمكية

 .توسيع وتطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة •
ثمارات القطاع الخاص في المجال السمكي والصناعي والزراعي وتوفير البنية التحتيـة            جذب است  •

 .الالزمة لذلك
التـرويج   السياحية من خالل تشجيع القطاع الخاص على االستثمار فيهـا و           عدد الفنادق التوسع في    •

 .لسياحةالالستثمار في 
  

  البنية التحتية
 عاصـمة توجيـه النمو الحـضري فـي        •

 في مجـاالت    راكز المديريات المحافظة وم 
 .التجارة والصناعة والخدمات

 المخططـات ووحـدات     إنزاللتوسع في   ا •
التوسع في  و.الجوار وتخطيط المدن الثانوية

 ورصف الحارات   إنارةأعمال التحسين من    
في المدينة والمديريات والخدمات الترفيهية     

 األسـواق  ووالحدائق والحمامات العامـة     
  للقمامـة وإزالـة    بقالوتوفير م المركزية،  

 .التشوهات والبناء العشوائي
  .استكمال أعمال إنارة الشوارع قيد التنفيذ وتنفيذ أعمال جديدة •
 .لتوسعة في شبكـة المياه والصرف الصحي لمدينة الحديدة والمدن الحضريةا •
 .ه األخرى لمدينة الحديدة والمدن التهاميمشاريع الكهرباء  وتنفيذاستكمال •
  

  ارد البشريةتنمية المو
 . توفير المبنى المدرسي وصيانة وترميم الفصول الدراسية القائمة •
  .ومعالجة ظاهرة التسرب من التعليم. تحسين أداء المعلمين وتوفير المعلمات في الريف •
تعزيز الشراكة للموائمة بين فرص التعليم والتدريب ومتطلبات التشغيل في المؤسسات القائمة، مع              •

والتقنـي  اهد التقنية وكليات المجتمع وتجهيزها وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني           التوسع في المع  
  . والمهني

 .اتوسيع وتطوير التحصين الموسع والبرامج الوقائية وخفض حاالت اإلصابة بالمال ري •
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نشر الوعي الـصحي وخاصـة بـرامج         •
 نظام ترصد   وإنشاءالوقاية من الوبائيات    

 .وباني حديث
تثمارات الخاصة في مجـال     تشجيع االس  •

 .الصحة والتعليم العام والعالي
تنويع برامج التدريب األساسي والنسوي      •

وإدخال مناشط جديدة الكتساب مهـارات      
ثقافية وحياتية تدر دخالً وتـساعد علـى        

 . التخفيف من الفقر
   .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية

  

  الجتماعيالحماية االجتماعية وشبكة األمان ا
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
 من خالل توسيع شبكة منح القروض الميـسرة لألسـر المنتجـة             دعم وتمويل المشاريع الصغيرة    •

فقر مع ربط هذه القروض بالتدريب      والمرآة الريفية والفقراء بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من ال        
 . واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال        كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها       •
  .الشوارع

نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولـة لتـشكيل رأي عـام مـساند                 •
 .لقضاياهم

  

  الخدمات األخرى
فـي  المكتبة النمطيـة    و مسرح الهواء الطلق     وإقامة متحف الحديدة    و إنشاء  المراكز الثقافية    قامةإ •

  . القالعترميم  عامة ، ومكتباتالمدينة و
 المدنية والدفاع المدني    واألحوال المرور   إدارة( هاوحدات و األمندارة  إلمباني   وإنشاءترميم وتوسيع    •

 .ات بالكوادر والمعدوتجهيزها )والجوازات
 . استكمال وتنفيذ مشاريع السلطة القضائية والعدل •
  . دمج الشباب ومساهمتهم في أنشطة التنمية االقتصادية واالجتماعية •
 دعم وتشجيع الفتيات في األندية الرياضية وإدخال مادة التربية البدنية في المـدارس والجامعـات               •

 .وتوسيع واستكمال المنشات الرياضية
 الرياضـية   األنـشطة منظمات المجتمع المدني في المشاركة فـي دعـم          تشجيع القطاع الخاص و    •

 .والشبابية
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجهـا               •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .اإلرشاديها ز دوراألوقاف وبناء المساجد وتعزياستكمال حصر وتوثيق األراضي وممتلكات  •
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مؤشرات الموارد الماليــــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة الحديدةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 56,679 31 القطاعات اإلنتاجيـة
 23,667 312 قطاع البنية التحتية

 41,710 3,714 د البشريةتنمية الموار
 37,614 838 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 6,304 75 الخدمات األخرى
 165,974 4,970 إجمـالي عـام  
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  عالم من محافظة البيضاء  م17-12إطـار 
الـصناعات الحرفيـة    بتشتهر المحافظـة    

التقليدية كاألزياء الشعبية واللحاف وغـزل      
 كمـا   .ونسج القطن والمنتجات الفخاريـة    

تمتلك مقومات النشاط السياحي لما تحويـه       
من العديد مـن المواقـع األثريـة للدولـة          
االوسنية والحميرية والسبائية اليمنية القديمة     

معالمها اإلسالمية التاريخية كمدرسـة     وكذا  
  .العامرية في رداع وجبن

  حمافظة البيضـاء
  

الضالع، لحج، أبين، هي يتسم موقع المحافظة باالمتداد الطولي وارتباطها بثمان محافظات مجاورة 
ومن أهم مدنها البيضاء العاصمة، ورداع مركز الدولة الطاهرية . إبواء، ذمار مأرب، شبوة، صنع

اليمنية ويعد النشاط الزراعي أهم مقومات النشاط االقتصادي في المحافظة وتشتهر بتعدد المحاصيل 
   .الزراعية كالحبوب، والبقوليات، والخضار، والمحاصيل النقدية

  

بمعدل يتزايدون  ألف نسمة 572 مديرية يقيم فيها 20م وتض 2كم9,271وتبلغ مساحة المحافظة 
وقد بلغت نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً% 2.3

ونسبة التغطية بخدمة ) ةشبكة حكومي% 17.6منها % (45.5
ونسبة ) ةشبكة حكومي% 10منها % (37.1الصرف الصحي 

شبكة % 49.4منها % (57.1التغطية بخدمات الكهرباء 
 100 خط لكل 5بلغت التغطية بخدمة الهاتف و) ةحكومي

 كم لكل 0.6مواطن، ووصلت كثافة الطرق اإلسفلتية إلى 
% 63.3ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000

  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.2ومعدل األطباء 
  

  التحديـات
ياكل األساسية وعدم كفايتها لتلبية ضعف البنية التحتية والهتعاني المحافظة من شح الموارد المائية و

  .وتراجع مستوى النشاط الزراعي والصناعات الحرفيةمتطلبات النمو والتطور، 
  

   واألهداف والسياساتالغايات
 وطرق وخدمـات المياه والكهـرباء التوسع في إقامة البنية األساسيـة من سدود ومنشـآت مائيـة

ي وجذب االستثمار الخاص وخلق فرص عمـل وتحسين و بما يؤدي إلى تحفيـز النشاط االقتصاد
  .الدخل والتخفيف من مستوى الفقـر

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

الحفاظ و% 5والمساحة الزراعية % 8سنوي   الزراعي بمعدل نموزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع •
 .المخزون المائي وترشيد استخدام المياهالبيئة وعلى 

 . والمتوسطةاعدة الصناعة والتركيز على الصناعات الصغيرةتوسيع ق •
  .بالنشاط السياحي وتشجيع االستثمارات السياحية ورفع مساهمته في الناتج المحليالنهوض  •
  

  البنية التحتية
استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ  •

 متر مربع واستكمال  ألف551لمساحة 
 60,280 بطول  شوارع البيضاءإنارة
  .متر

من المرحلة الثانية من شبكة % 30تنفيذ  •
 مشاريع مياه الصرف الصحي وتنفيذ

 . مدن7متكاملة لعدد 
 17بقدرة الطاقة الكهربائية تعزيز توليد  •

من % 30إعادة تأهيل ، وميجاوات
  محطات تحويلية بقدرةالشبكة، وتركيب

مؤشرات البنية التحتية
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استبدال الشبكة ، و سنويا6ًوسط استبدال المحوالت بمت، و%16إلى تخفيض الفاقد ، و ميجاوات20
  .كم386القديمة بطول 

من إجمالي الطرق % 50وتحسين الطرق الريفية بنسبة % 27زيادة سفلتة الطرق الرئيسية بنسبة  •
 .غير المعبدة

 كم 39 كم وتنفيذ طرق حصوية بطول 80استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •
  .  كم122وطرق ريفية بطول 

نهاية % 22  إلى2005عام % 17.6بإمدادات المياه من الشبكة العامة من  نسبة التغطية رفع •
  .نهاية الخطة% 13.9  إلى 2005عام  % 10.0الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من

 . مشروع248تنفيذ مشاريع مياه الشرب للريف لعدد  •
، 2010عام  % 56.3  إلى 2005عام % 49.4الكهربائية من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •

 . 2010عام % 42 إلى 2005عام % 11.8ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 
عام خط 50,967  إلى2005عام   خط48,799الهاتفية الثابتة من ت السعات المجهزة للسنتراالزيادة •

  . خط36,571 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010
  

  تنمية الموارد البشرية
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 76.8
   .للتعليم الثانوي% 39.5

  والتقنيرفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية التدريب 

  .ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •

  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
 %.95رفع معدل التغطية للتحصين إلى   •
 التوسع في الخدمات الصحية األساسية •

 .يةصحة اإلنجابوال
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
مشروع  مشاريع عدد، و سنوياً%11.7 بمعدل الصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع عددزيادة  •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة عدد مشاريع مع ، سنوياً% 10.4بمعدل األشغال العامة 
 .  سنوياً%47.3معدل  بالزراعي والسمكي

 مراكز تدريب جديدة 4 نشاء وتجهيز وتشغيل بإ لتنمية المجتمع واألسر المنتجامج الوطنيقيام البرن •
 . من النساء الفقيرات مستفيدة حالة1,630 تدريبوكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة تساهم في 

ين من إعانات صندوق الرعاية االجتماعية، وكذلك اإلعانات المستفيد عددتحقيق نمو متوسط في  •
  .على التوالي% 9.2و% 8.3ة المقدمة منه بمعدل  النقدي

  الخدمات األخرى
 . والحفاظ على الموروث الشعبيالنهوض بالمستوى الثقافي والفني •
 .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •
 .تطوير برامج رعاية الشباب والنشئ إجتماعياً وثقافياً ورياضياً •
  . رسالة المساجد والوعظ واإلرشادإحياء وتنميتها واألوقافاظ على ممتلكات الحف •
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  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

مراكز  البناءوالمكافحة الحيوية لآلفات الزراعية  والتربةالحفاظ على و صيانة المدرجات الزراعية •
 .وحدة المحافظة على المياه الجوفيةالتوسع في نشاط  ومائيةال آتمنش والةاإلرشادي

  .تشجيع القطاع الخاص لالستثمار السياحي وتحديد المواقع السياحية والتعريف بها •
  

  البنية التحتية
تأمين مصادر المياه والتوسع في خدمات  •

المياه والصرف الصحي في أطراف المدن 
الحضرية وللمناطق المحرومة في مراكز 

 .المديريات
رداع و البيضاءلمدينتي إنزال مخططات  •

 .والمدن الثانوية
وضع تعرفة مناسبة لخدمات المياه والصرف  •

 .الصحي لصالح الفقراء
مشروع تحسين مياه ومجاري استكمال  •

الدراسات لبقية  وإجراء رداع والبيضاء
 .المراكز الحضرية بالمحافظة

  

  تنمية الموارد البشرية
 .ستقطاب المعلمات للعمل في الريف ومعالجة ظاهرة التسربالتوسع في بناء المدارس وصيانة القائمة وا •
 مركزين للتدريب على وإنشاء تأمين خدمات التعليم الفني والتدريب المهني ورفدها بالتجهيزات •

 . الصناعات الحرفية واليدوية
تنويع البرامج األساسية لتمكين النساء من  •

  . اكتساب مهارات مدرة للدخل
فية الستقطاب مخرجات تأمين درجات وظيفية كا •

 . برامج تعليم الكبار من كليات التربية
تحفيز وتجهيز المرافق الصحية غير المشغلة  •

 . الكادر الصحي للعمل في المناطق الريفية
 ةالتوسع في تقديم خدمات تنظيم األسرة ومكافح •

 .األمراض المستوطنة
   .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  جتماعية وشبكة األمان االجتماعي الحماية اال
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
 والمتوسطة من خالل توسيع شبكة منح القروض الميسرة لألسر دعم وتمويل المشاريع الصغيرة •

بهدف مكافحة البطالة والتخفيف من الفقر مع ربط هذه القروض المنتجة والمرأة الريفية والفقراء، 
 . بالتدريب واكتساب المهارات

 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •
  .الشوارع

 مساند نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام •
 .لقضاياهم

تحديد المواقع السياحية  الفنون والتراث الشعبي وإحياءتطوير موروث الثقافة والفنون وجمع و •
مركز ثقافي  وتنفيذ مكتبة عامة وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار السياحي و والتعريف بهاواألثرية
  .ترميم بيت الموروث الشعبي وبرداع

مؤشرات التعليم االساسي والثانوي
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  الخدمات األخرى
 .ثقافة والفنون وجمع الفنون والتراث الشعبي وإحيائهاتطوير موروث ال •
ترميم بيت  ومركز ثقافي برداع وتنفيذ مكتبة عامة ووالتعريف بهاوالتاريخية  األثريةتحديد المواقع  •

  .الموروث الشعبي
  . ونيابة مكيراسالبيضاء وتنفيذ محكمةنيابة استئناف وإنشاء المجمع القضائي استكمال  •
 . الواعدةالترويج لالستثمار وتقديم التسهيالت االستثمارية في جميع المجاالت •
ة من أداء مهامها بتوفير احتياجها استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلي •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .زهـاي وتجهاألمن مباني أجهزة وإنشاءترميم وتوسيع  •
 .دمج الشباب والنشئ في مجاالت التنمية واستكمال وتوسيع المنشات الرياضية •
  .اإلرشادي وبناء المساجد وتعزيز دورها األوقافاستكمال حصر أراضي وممتلكات  •
  

مؤشـرات الموارد الماليـــة 
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 (مليون ريال) 2010 -2006  على مستوى القطاعات لمحافظة البيضاءتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 265 1 القطاعات اإلنتاجيـة
 17,401 357 قطاع البنية التحتية

 14,687 1,271 تنمية الموارد البشرية
 9,558 259 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,741 53 الخدمات األخرى
 43,652 1,941 إجمـالي عـام  
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   محافظة صعـدة 18-12إطـار
تشكل المساحات الزراعية الشاسعة في المحافظة سلة 

فيما لو تم استغاللها والجوف لليمن بعد الحديدة غذاء 
تسعى و .المياه التي تعاني منهاشح  مشكلة ةمعالجتم و

بدرجة أساسية إلى بناء السدود والحواجز المائية الخطة 
لزيادة مخزون المياه بما يكفل التوسع في النشاط 

 .الزراعي من قبل القطاع الخاص

  حمافظة صعـــده
  

 .تقع محافظة صعدة في شمال الجمهورية وعلى الحدود اليمنية السعودية وأهم مدنها صعدة العاصمة
 الزراعي اجاإلنتويقوم النشاط االقتصادي فيها على 

كالحبوب والبقوليات والخضار والفواكه والحمضيات 
إلى جانب الثروة الحيوانية، باإلضافة إلى توفر 
الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والمواد األولية 

وتشتهر المحافظة ). األحجار الجيدة(اإلنشائية 
بالمدارس اإلسالمية وتاريخياً بالتجارة بسبب موقعها 

  . لحجاز الشامعلى طريق ا
  

 ألف نسمة ينمو بمعدل 693 مديرية وسكانها 15 وتحتوي على 2 كم12,368 وتبلغ مساحة المحافظة
ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي%3.7منها .% (16 وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة. سنوياً% 3.6

منها % (31.6وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 0.6منها% (16.7بخدمات الصرف الصحي
 مواطن، والتغطية 100 خط لكل 2وتصل التغطية بخدمة الهاتف إلى ) ةشبكة حكومي% 19.2

ومعدل % 66.5ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000كم لكل 0.6بالطرق اإلسفلتية 
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.0األطباء 

  

  التحديـات
شح الموارد المائية ومحدودية النشاط     واثر التجمعات السكنية،    تعاني المحافظة من اتساع مساحتها وتن     

لتدني الشديد في مستوى    وضعف البيئة الجاذبة لالستثمار ل    االقتصادي وتركزه في الزراعة التقليدية،      
  .البنية التحتية، وضعف مستوى الموارد البشرية والخدمات الصحية والتعليمية

  

   واألهداف والسياساتالغايات
محافظة إلى استغالل اإلمكانيات والمقومات االقتصادية المتوفرة فيها لتنويع قاعدة نـشاطها            تسعى ال 

االقتصادي، وتعزيز دورها كمركز تجاري لتصدير المنتجات الزراعية لدول مجلس التعاون لـدول             
  .لدولالخليج العربية وبالذات المملكة العربية السعودية، لتصبح أحد مناطق التجارة الحرة مع هذه ا

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

  %.2 الحيوانيو% 5سنوي   بمعدل نمو الزراعياإلنتاجزيادة المساحة المزروعة ورفع مستوى  •
وقنوات المائية  السدود والحواجز إقامة التوسع في ة والحد من استنزاف المياه في حوض صعد •

 وسائل ونظم الري  و إدخالالسيول في الوديانسرات ك موإنشاء المياه والكرفان وحصادالتوزيع 
 .الحديثة

  .النهوض بقطاع السياحة واالهتمام بمواقع الجذب السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي •
  

  البنية التحتية
 كم 56 كم وتنفيذ طرق ثانوية جديدة بطول 402استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

  .  كم493و طرق ريفية بطول 
 .  متر مربع386,493استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
بنهاية % 8  إلى2005عام % 3.7 منللمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

  .بنهاية الخطة % 4.5   إلى2005عام % 0.6الخطة والشبكة العامة للصرف الصحي من 
عام  % 26.1   إلى 2005عام % 19.2لكهربائية من الشبكة العامة  من ارفع نسبة التغطية  •

 .2010عام % 63  إلى 2005عام % 43.0، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 2010
 خط 34,251 إلى 2005 عام خط25,467 الهاتفية الثابتة من   المجهزة للسنتراالتزيادة السعات •

  . خط60,216 ووتوسعة الهاتف النقال بنح 2010عام 
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  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 38.1للتعليم األساسي وإلى % 80.7 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني 
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية 

  .التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز  •

) بجدية واألساسيةاأل(محو األمية 
 .بالتركيز على اإلناث

رفع نسبة التغطية بالخدمات  •
نهاية عام % 40الصحية إلى 

2010. 
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريعوعدد ،  سنوياً%11.8 معدل بالصندوق االجتماعي للتنمية مشاريع  عددزيادة •

 اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقعدد مشاريع  زيادة مع، سنوياً% 10.2بمعدل األشغال العامة 
 .سنوياً% 43.1بمعدل  الزراعي والسمكي

 مراكز تدريب جديدة وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 4 نشاء وتجهيز وتشغيلإ •
 من النساء  مستفيدة حالة1,550 تدريبفي  ساهمت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالوطني
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية عاناتة وكذلك اإلالمستفيد الحاالت عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي% 9.2و% 8.3االجتماعية بمعدل نمو سنوي قدره 

  

  الخدمات األخرى
 . تعزيز دور السجل المدنيمناطق المحافظة وية المقدمة في جميع األمنتطوير الخدمات  •
  .يالفني و الحفاظ علي الموروث التراثوبالمستوى الثقافي  واالرتقاءالنهوض  •
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .الرسالة الدينيةب بالمساجد والمقابر والمحاسن والقائمين  عليها والنهوض االهتمام •
 .استكمال البنية التحتية للعدل والقضاء و العامة ومعاونيهمبة وأعضاء النياءإعداد وتأهيل القضا •
  .توفير البنية المؤسسية للسلطة المحلية •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
  اإلنتاجيـة والواعدةالقطاعات 

  . الزراعيقتشجيع االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية في النشاط الزراعي والتسوي •
مة السدود والحواجز وإدخال نظم الري الحد من استنزاف المياه في حوض صعدة والتوسع في إقا •

 .الحديثة وخدمات اإلرشاد الزراعي والبيطري وإقامة المجمعات الزراعية
منطقة كتاف في مديرية قطابر محمية  وإعالن  الفنادق والمنتزهات واالستراحاتإقامةالتوسع في  •

 .طبيعية
 .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجال السياحة والفندقة •
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  البنية التحتية
  . حصر األراضي في المناطق الحضريةوضبط  •
شبكة  و بناء خزانات مياه و المشروعات التي بدأ العمل بها واستكمالإجراء الدراسات المائية •

  .اإلسراع في تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطة المعالجة في مركز المحافظة و متكاملةأنابيب
دن تنفيذ مشاريع كهرباء الريف في الم •

 .الحضرية
 وإنشاءبناء مشاريع جمع وتصريف القمامة  •

  ومسالخ في المركز والمديرياتأسواق
  الحدائقوإقامة اإلنارةتوسعة شبكة و

وسفلتة شوارع جديدة واستكمال أعمال إنارة 
الشوارع وإنشاء مكاتب بريد وعدة 
سنتراالت جديدة في المدن والمناطق 

  .الريفية
  

  تنمية الموارد البشرية
 . عادة تأهيل المدارس المتهالكة وبناء صفوف ومدارس جديدةإ •
 . زيادة الحوافز التشجيعية والمواد الغذائية التي تصرف للفتيات بهدف استمرارهن بالتعليم •
 . التوسع في بناء المجمعات التربوية ألبناء البدو الرحل لتمكينهم من االستمرار في التعليم •
  . نية وكليات المجتمع المتوافقة مع احتياجات المحافظةالتدرج في إنشاء المعاهد التق •
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني  •

لتفعيل دورها في دعم برامج محو األمية 
 . وتعليم الكبار

بناء وتجهيز مرافق صحية وإعادة تأهيل  •
المرافق المتعثرة وغير المشغلة وخاصة 

 .في المناطق الريفية
 األولية تقديم خدمات الرعاية الصحية •

وتنظيم األسرة ورعاية األمومة 
 .والطفولة

تفعيل نظام المديريات الصحية وتزويدها  •
 .باإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة

 .تحفيز الكادر الصحي وتشجيعه للعمل في المناطق الريفية •
 .سنوياً% 5زيادة نسبة تغطية خدمات التحصين الموسع بنسبة  •
   .ر السلطة المحليةتنفيذ برامج تدريبية لكواد •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

  .يحقق العدالة بين الفقراء
طفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

 .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
  .استكمال بناء مراكز ثقافية بالمديريات  مبنى لمكتب الثقافةإقامة •
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 .استكمال وبناء أجهزة السلطة القضائية والعدل •
 .  الرياضية والشبابيةاألنشطةجيع الشباب على االلتحاق في نشر الوعي الثقافي والرياضي وتش •
 إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القائمة  •
تخطيط إقامة المقابر الجديدة وتسويرها ومتطلبات األساسية لها الصيانة وترميم المساجد وتوفير  •

 .ةللمناطق النائي اإلرشادية الهادفة إلى تكثيف النشاط اإلرشاديإرسال القوافل و
 .الملتحقين الجدد بالسلطة القضائيةو عقد دورات تدريبية وتأهيل للقضاة وأعضاء النيابة ومعاونيهم •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
  .األمندعم وتوسيـع خدمات  •
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة صعدةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 298 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 24,944 226 قطاع البنية التحتية

 19,558 1,225 تنمية الموارد البشرية
 11,125 283 عية وشبكة األمان االجتماعيالحماية االجتما
 3,188 57 الخدمات األخرى

 59,113 1,793 إجمـالي عـام  
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  مقومات االستثمار في المحافظة 19-12إطـار
كما . تمتلك المحافظة مقومات زراعية هامة

كشفت الدراسات الجيولوجية مؤخراً عن توفر 
وتضم المحافظة العديد فيها، العديد من المعادن 

لحصون من المواقع األثرية خاصة القالع وا
 .والمساجد والمقابر األثرية وجسر شهارة

  حمافظة عمـران
  

ومن أهم مدنها عمران . تتوسط محافظة عمران محافظات صنعاء والجوف وصعدة وحجة والمحويت
ويقوم نشاطها االقتصادي على الصناعة . العاصمة

عد النشاط الزراعي النشاط وي. والسياحة والزراعة
وتشتهر عمران بالمساحات الزراعية . الرئيسي للمحافظة

الخصبة كقاع البون والوديان التي اشتهرت بزراعة 
األنواع الجيدة من الحبوب والبقوليات والفواكه والخضار 
. وبعض المحاصيل النقدية إلى جانب الثروة الحيوانية

  . االسمنتويتمثل النشاط الصناعي فيها بمصنع 
  

% 1.8 بمعدل يتزايدون آلف نسمة 873 مديرية يسكنها 20تضم  و2كم7,900وتبلغ مساحة المحافظة 
والصرف الصحي ) ةشبكة حكومي%10.6منها % (23.4وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً
) ةشبكة حكومي% 28.6منها % (33.2وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي%4.1منها % (32.7

 مواطن، والتغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى 100 خط لكل 2.8وتصل التغطية بخدمة الهاتف إلى 
ويتواجد من الكوادر الطبية % 65ويبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األساسي .  نسمة1,000كم لكل 0.2
  . نسمة10,000 طبيب لكل 1.1

  

  التحديـات
مات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي تواجه المحافظة صعوبات تحد من استغالل مقو

من أهمهـا ضعف البنية التحتية، وتدني مستوى التأهيل الفني لقوة العمل فيها، ، لعل والسياحي
  .واستنزاف المياه الجوفية في إنتاج محصول القـات

  

   واألهداف والسياساتالغايات
طاع الخاص على االستثمار في إنتاج توفير البنية التحتية ورفع مستوى تأهيل العمالة لتشجيع الق

المنتجات الزراعية المختلفة بالتركيز على الخضار والفواكه وتحسين أساليب التعبئة والتغليف لتشكل 
  ..مركزاً لتصدير المنتجات الزراعية لدول الجوار والتوسع في التربية الحيوانية

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـة القطاعات 

وتنمية الموارد المائية % 3 والحيواني %6سنوي   بمعدل نموالنباتيوالزراعي  اإلنتاجزيادة  •
 .الحفاظ على البيئة ووترشيد استغاللها 

 .النهوض بالصناعات الصغيرة وإعداد المواقع الصناعية والدعوة لالستثمار فيها •
 .بإقامة نهضة سياحية وزيادة مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلياالهتمام  •
  

  البنية التحتية
كم 16كم و مشاريع الطرق الحصوية بطول 309استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد التنفيذ بطول  •

 كم وطرق حصوية 395 كم وتنفيذ طرق ريفية جديدة بطول51ومشاريع الطرق الريفية بطول
  2005عامط خ34,394 الهاتفية الثابتة من  المجهزة للسنتراالت السعاتكم وزيادة 83جديدة بطول

 . خط31,310 وتوسعة الهاتف النقال بنحو 2010عام خط  36،174 إلى 
متر مربع وسفلتة شوارع جديدة  ألف 1,736استكمال مشاريع سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •

 .  متر مربع30,133لمساحة 
 .ف.ك.11/4-15ك ف وتركيب محوالت التوزيع نظام .11/4نظام لتنفيذ برامج الصيانة  •
نهاية % 15  إلى2005عام % 10.6 من للمياهبإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

 .نهاية الخطة% 8   إلى 2005عام % 4.1الخطة وتغطية الشبكة العامة للصرف الصحي من 
بنهاية  % 35.5   إلى 2005عام % 28.6 من الشبكة العامة  من رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

  . 2010عام % 63  إلى 2005عام % 12.0خطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من ال
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  تنمية الموارد البشرية
 .للتعليم الثانوي% 54.1بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 78.1 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •
رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •

ية التدريب والتدريب المهني واالرتقاء بفاعل
  .ورفع كفاءته

رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(
رفع مستوى الخدمات الصحية العالجية  •

  .والوقائية
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
 الصندوق هانفذ التي يالمشاريع  عددزيادة •

،  سنوياً%11.6 عدلبم االجتماعي للتنمية
زيادة عدد المشاريع التي ينفذها مع ، سنوياً% 10.1بمعدل مشروع األشغال العامة  مشاريعو

  .  سنوياً%43.4 معدل ب الزراعي والسمكياإلنتاج  دعم وتشجيعصندوق
 مراكز تدريب جديدة  وكذلك وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل البرنامج 6 إنشاء وتجهيز وتشغيل  •

 من النساء  مستفيدة حالة3,190  تدريب، تساهم في لتنمية المجتمع واألسر المنتجةيالوطن
 .الفقيرات

 النقدية المقدمة من صندوق الحماية عاناتة وفي اإلالمستفيد الحاالت عددتحقيق نمو سنوي في  •
  .على التوالي% 11.0و% 10.0االجتماعية بمعدل سنوي قدره 

  

  الخدمات األخرى
 . التراث الشعبيإحياءى الثقافي والفني وتطوير جوانب الثقافة والنهوض بالمستو •
 األوقاف وحصر ممتلكات توسعة المساجد وترميم القائم منها وةاإلرشاديرفع مستوى التوعية  •

 .وتنميتها
  . تطوير برامج رعاية الشباب في المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية •
 .ليةتوفير البنية المؤسسية للسلطة المح •
 .األمنتطوير وتحسين خدمات القضاء و •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

إدخال وسائل الري الحديث والتوسع في إقامة المنشات  وتطوير إنتاج الغراس و النباتياإلنتاجزيادة  •
تحسين إنتاج  واجاإلنتنشر أساليب النحالة وزيادة  وإقامة المستشفى البيطري بالمحافظةوالمائية 
 .وتوسيع عمليات التصدير والتسويق للمنتجات الزراعيةالعنب 

 . التوسع في المساحة الزراعية المروية والمطرية وتنمية المحاصيل الرعوية •
  . تبريد وحفظ وإقامة مخازنتجهيز الصادراتمركز وإنشاء سوق تجميعي  •
 . صناعيتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في المجال الزراعي وال •
إعداد الدراسات والتصاميم إلقامة تجمعات صناعية في مناطق توفر  ودعم الصناعات الصغيرة •

 2 م720.000: مشروع مجمع صناعي بعمران بمساحة والبنية األساسية
إقامة البنية المؤسسية لمناطق الجذب السياحي وتشجيع االستثمارات الخاصة في مجال الخدمات  •

  .السياحية والفندقية
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  البنية التحتية
  .استكمال وتنفيذ المياه والصرف الصحي لمدينة عمران ومشاريع المياه للمدن الحضرية •
خزانات  وإنشاءة اجز مائيو وحودسد تنفيذ •

  وترميم برك
بناء األسواق استكمال أعمال إنارة الشوارع و •

إجراء  والمركزية والحدائق والمنتزهات
 ديرياتدراسات أولية لتنفيذ طرق فرعية بالم

 مواقع لجمع وإنشاء إنارة مراكز المديرياتو
 .و تصريف القمامة

تأمين التيار الكهربائي  ورفع القدرة التوليديةو •
   .التشغيل االقتصادي وللمستهلكين

  

  تنمية الموارد البشرية
التوسع في المدارس الجديدة بالتركيز على  •

مدارس اإلناث وتأمين التوظيف من المدرسين 
  .والمدرسات

توفير احتياجات ومستلزمات التعليم الفني  •
والمهني والتوسع في الجديد منها وبناء برامج 
نوعية وهادفة إلكساب الملتحقين مهارات 

  . مدرة للدخل
التوسع والتحسين في خدمات محو األمية  •

األبجدية وإيصالها إلى المناطق المستهدفة في 
  . الريف

  . ة في المناطق التي تفتقر للرعاية الصحيةتعميم ونشر خدمات الصحة األولية وخاص •
 .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين وفق المعايير الموضوعية، وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
 حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال كأشكال االستغالل وانتهاحماية األطفال من كافة  •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
متحف إقليمي  إنشاءواألثرية ترميم المعالم والمواقع  و الحرف التقليدية والصناعات اليدويةإحياء •

 .في مركز المحافظةومكتبة عامة 
تفعيل وسائل التوعية الخاصة بقضايا الصحة اإلنجابية والمفاهيم السكانية في أنشطة األندية  •

  .الرياضية ومنظمات المجتمع المدني
 . استكمال المنشآت الرياضية األساسية والتي تخدم الشباب •
 .رسإدخال مادة التربية البدنية في المدا •
استكمال وتأهيل و )محكمة ونيابة السود وعمران(المجمع القضائي االستئنافي استكمال مشروع  •

مبنى نيابة استئناف  ومحكمة ونيابة ريدة ومحكمة ونيابة المدان وتنفيذ مبنى لكل من محكمة ذيبين
 .عمران
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هامها بتوفير احتياجها  استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء م •
 .من المباني واألجهزة والتجهيزات

 .ة وتجهيزها بالتجهيزات والكوادروتوسيع وإقامة المنشات لألجهزة األمنيـصيانة  •
  .اإلرشادي وتحسين عوائدها وتعزيز دور المسجـد األوقافاستكمال حصر أراضي وممتلكات  •
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة عمرانتثماراإجمالي عام االست

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 12,435 9  القطاعات اإلنتاجيـة
 22,665 399 قطاع البنية التحتية

 23,335 2,355 تنمية الموارد البشرية
 17,375 376 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,298 38 الخدمات األخرى
 79,108 3,177 إجمـالي عـام  
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  محافظة المهـرةالقطاعات الواعدة في   20-12إطار
التجاري مع الموقع المميز للمهرة بتعزيز التبادل يسمح 

 . مع سلطنة عماندول الخليج العربي خصوصاً
لصناعات اعلى إقامة مجمعات وتشجع ثروتها السمكية 

السمكية وتصدير الفائض عبر مينائها المتخصص في 
المحافظة مناطق جذب تمتلك كما . منطقة نشطون

سياحية ومواقع أثرية وقالع وحصون في قشن 
 ومحمية طبيعية في حوف تتميز بتنوع حيوي توسيحو
 معادن الجرانيت والرخام وتختزن المحافظة .فريد

  .والذهب

  حمافظة املهـرة 
  

تحتل المحافظة الركن الشرقي لليمن وتحيط بها السعودية من الشمال وسلطنة عمان من الشرق، وتطل 
كم على البحر العربي من الجنوب، بينما تتصل بحضرموت من الغرب، 500 هبشريط ساحلي طول

  . مدنها الغيظة العاصمةوأهم
  

تمتلك المحافظة مقومات اقتصادية متنوعة، وتتوفر فيها األراضي الزراعية الخصبة والغيول والينابيع 
وخاصة غيل مفعر ومرعيد ووادي المسيلة إلى جانب 
المياه الجوفية مما ميزها في إنتاج المحاصيل المتنوعة 

 وتشتهر. كالحبوب والفواكه والخضروات والتبغ
المحافظة بزراعة أشجار اللبان وصناعة البخور 

 وتأتي المحافظة .باإلضافة إلى تربية الثروة الحيوانية
بلغ حيث  السمكي، اإلنتاجفي المرتبة األولى في 

وتمتلك مخزون ، 2005 ألف طن عام 107إنتاجها 
قابلة عالية سمكي وفير ومتنوع ذو قيمة وجودة 

  . وخ الصخريللتصدير كالجمبري والحبار والشر
  

حيث ال  وتعد المهرة أقل المحافظات سكاناً . مديريات9تضم  2كم67,300وتبلغ مساحة المهرة 
ن في المدن الساحلية كالغيظة وركزمتيسنوياً و% 4.6بمعدل يتزايدون لف نسمة  أ89يتجاوزون 

بكة ش% 24.2منها % (49.4نسبة التغطية بالمياه المأمونة وبلغت . وسيحوت وقشن ودمقوت
ونسبة التغطية ) ةشبكة حكومي%1.8منها % (36.1والتغطية بخدمة الصرف الصحي ) ةحكومي

 100 خط لكل 4.6 وبلغت التغطية بالخدمة الهاتفية .)ةشبكة حكومي% 36.1منها % (51.3بالكهرباء 
سي وبلغ معدل االلتحاق بالتعليم األسا.  نسمة1,000 كم لكل 7مواطن والتغطية بالطرق اإلسفلتية 

  . نسمة10,000 طبيب لكل 5.3ومعدل األطباء % 77.6
  

  التحديـات
كما . من كبر المساحة وضآلة قاطنيها وتشتتهم بين المدن الساحلية والمناطق الريفية المحافظة تعاني

ضعف البنية التحتية وتدني مستوى المهارات الفنية والتي أدت مجتمعة إلى عدم االستغالل تعاني من 
  .ات التنمية فيهـااألمثل لمقوم

  

   واألهداف والسياساتالغايات
مع دول الخليج العربي ) بحري وبري(استغالل موقع المحافظة المتميز ليكون منطقة تبادل تجاري 

المجاورة خاصة عمان واستقطاب االستثمارات الخاصة الستغالل مقومات المحافظة الكامنة الزراعية 
  .والسمكية والسياحية

  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةقطاعات  ال
الحفاظ على و% 5والمساحة الزراعية % 6سنوي   الزراعي بمعدل نمواإلنتاجرفع معدالت  •

 . االستغالل العشوائي للمياه الجوفيةو إيقافتطوير المناطق الريفية  والموارد المائية
 ألف 266.3  إلى 2005عام ألف طن  98.1 من اإلنتاجزيادة و  للموارد السمكيةاألمثلاالستغالل  •

تدريب وتأهيل وتوفير الرعاية للصيادين  وتحفيز القطاع الخاص لالستثمار فيه و2010طن عام 
 .العاملين في القطاع

 .تهيئة المناخ لالستثمارات الخاصة في مجال الصناعات السمكية والصناعات الصغيرة والمتوسطة •
 . يج لهااالهتمام بتنمية المناطق والمواقع السياحية والترو •
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 البنية التحتية
  .  متر مربع41,449استكمال سفلتة الشوارع قيد التنفيذ لمساحة  •
استكمال مشاريع الطرق الثانوية قيد  •

كم ومشاريع الطرق 41التنفيذ بطول 
كم وتنفيذ طرق 160الحصوية بطول 
 . كم183ثانوية جديدة بطول 

بإمدادات المياه من رفع نسبة التغطية  •
عام  % 24.2 منللمياهة الشبكة العام

، بنهاية الخطة وتغطية %29  إلى2005
الشبكة العامة للصرف الصحي من 

بنهاية  % 5.7   إلى2005عام % 1.8
 .الخطة

نهاية  % 43.0   إلى 2005عام % 36.1الكهربائية من الشبكة العامة من رفع نسبة التغطية  •
في نهاية الخطة % 41  إلى 2005م عا% 61.6الخطة، ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

2010.  
 .ة وربط قرى المحافظة بشبكة موحدة ميجاوات إلى الطاقة الحالي50زيادة إنتاج الكهرباء بإضافة  •
وتوسعة الهاتف 2010 خط عام 6,828 الهاتفية الثابتة ت السعات المجهزة للسنتراالالحفاظ على •

   .خط 55,286النقال بنحو 
  

  رية تنمية الموارد البش
 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 78.0
 .للتعليم الثانوي% 25.8

رفع الطاقة االستيعابية للتعليم الفني  •
والتدريب المهني واالرتقاء بفاعلية 

   .التدريب ورفع كفاءته
رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو  •

 على بالتركيز) األبجدية واألساسية(األمية 
  . اإلناث

التوسع في تقديم الخدمات العالجية  •
 .والوقائية والتثقيف الصحي

  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
مشروع  مشاريع عددو،  سنوياً%11.5بمعدل  مشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية  عددزيادة •

 الزراعي اإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة عدد مشاريع مع سنوياً، % 9.8بمعدل األشغال العامة 
 . سنوياً%40.5بمعدل  والسمكي

من إجمالي % 40مكون اإلقراض الريفي بنسبة (المساهمة في تمويل مشروع التنمية الريفية  •
 الزراعي اإلنتاج  دعم وتشجيع صندوق مليون ريال سنويا لمواجهة التزام50، وبمبلغ )المكون

 .والسمكي
ز تدريب جديدة، باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل  مراك4 إنشاء وتجهيز وتشغيل •

 من النساء  مستفيدة حالة2,310  تدريبساهم فيت،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني
 .الفقيرات
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 .سنوياً في المتوسط% 9,8بمعدل مشروع األشغال العامة  مشاريع  عددتحقيق نمو في •
% 1.9 النقدية المقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية بـ عاناتة واإلستفيدالم الحاالت عددزيادة  •

  .على التوالي في المتوسط سنوياً% 2.2و
  

  الخدمات األخرى
 .باآلثـار مواالهتماتطوير الحركة الثقافية  •
 . توفير البنية المؤسسية للسلطة المحليـة •
 .ضيةتطوير برامج النشء والشباب االجتماعي والثقافية والريا •
  . والقضـاءاألمنتطوير وتحسين خدمات  •
  

  السياسات واإلجـراءات
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 السدود والحواجز المائية واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع وإنشاءتوسيع الرقعة الزراعية  •
 .الصناعية والسمكيةوالتصنيع الزراعي والحرفي وتوفير قروض ميسرة للمشاريع الزراعية 

صانع فيبر جالس وم سمكي ساحات إنزال بإنشاء(األساسية  للقطاع السمكي  التحتية البنياستكمال  •
 ).لمخزون السمكيا لمتابعة حركة األبحاث وتطوير وإنشاء  مصانع ثلـجوإنشاء

 .تقديم التسهيالت للقطاع الخاص في مجالي االستثمار السمكي والتصنيع الزراعي •
  .لخاص في المرافق السياحية وتوفير التسهيالت الالزمة لـهتشجيع استثمارات القطاع ا •
  

  البنية التحتية
حميات الطبيعية م تطوير البنية التحتية لل و البيئة الطبيعيةأنظمةالحفاظ على سالمة وتوازن  •

 . وتوسيعهـا
 .يةتطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية وتوسيعها وإيقاف االستغالل العشوائي للمياه الجوف •
 مسالخ وإنشاء مقالب قمامة وبناء أسواق مركزية ومدن للتصوير جوي و  مخططات مدنيةعمل •

 .واستكمال إنارة الشوارع  وحدائقللحـوم
توسيع السعة الهاتفية وصيانة الشبكة الحالية وتوصيل خدمات االتصاالت الريفية إلى المديريات  •

 .وزرع شبكات ألياف ضوئية إلى المناطق
 . بيئيأرصاد مركز وإنشاءعات المياه في المدن الحضرية وعاصمة المحافظة تنفيذ مشرو •
 .تأهيل شبكات التوزيع ورفع كفاءتها •
  

  تنمية الموارد البشرية
  . خاصة الفتياتبناء مدارس جديدة الستقطاب التالميذ وتشجيعهم على االستمرار •
بناء المجمعات التربوية ألبناء البدو الرحل  •

 .ستمرار في التعليملتمكينهم من اال
إدخال برامج التعليم الفني والتدريب المهني  •

ووضع آليات داعمة لتشجيع التحاق 
  . الفتيات

التوسع في إنشاء مراكز محو األمية وتعليم  •
الكبار األبجدية خصوصاً في الريف وبين 

  . النساء
تأمين التوظيف لسد النقص ومواجهة  •

 . التوسع في برامج محو األمية
 .لتغطية بخدمات الرعاية الصحية األولية وتعميم خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابيةزيادة ا •
 .تطبيق نظام المديرية الصحية وتفعيل أداء مكاتب الصحة وخاصة في المناطق الريفية •
 %.95التوسع في تقديم خدمات رعاية األمومة والطفولة ورعاية الحوامل وزيادة التحصين إلى  •

انوي   مؤشرات التعليم االساسي والث
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  .ريبية لكوادر السلطة المحليةتنفيذ برامج تد •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
ل وحماية أطفال  حقوقهم وتقديم نموذج جديد لتأهيكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند  •

  .لقضاياهم
  

  الخدمات األخرى
عن اآلثـار الحفر والتنقيب  وترميم القالع والحصون األثريةو  مركز ثقافي ومسـرح فنـياءـنب •

 .األثرية المواقع روتسوي
 . مباني محاكم ونيابة المديرياتوإنشاءاالستئنافي قضائي المجمع الاستكمال  •
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 .األمندعـم وتوسيع خدمات  •
 .ةاستكمال وتوسيع وإعادة تأهيل المنشات الرياضية والشبابي •

مؤشـرات الموارد الماليـــة
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 (مليون ريال) 2010-2006  على مستوى القطاعات لمحافظة المهرةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,204 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 3,933 37 قطاع البنية التحتية

 3,790 196 تنمية الموارد البشرية
 4,498 117 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 3,020 52 الخدمات األخرى
 16,445 404 إجمـالي عـام  
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   المعالم األثرية والسياحية بمحافظة ريمه 21-12إطار 
تضم المحافظة عدد من المواقع األثرية التي تعـود إلـى           
عصر ما قبل اإلسالم مثل محل سبأ والقلة ودار الـسالم           

حـصن  (كما توجـد القـالع والحـصون        . وقرية العدن 
والمساجد األثرية كمسجد   ) قوردان، ومشحم ودنوة ويفوز   

  .الحورة واألعور والعدن

  حمافظة رميــة
  

طل من تعن مستوى سطح البحر و  متر3000تقع محافظة ريمة في منطقة جبلية يصل ارتفاعها إلى 
وتحيطها محافظات جهة الغرب على سهل تهامة، 

المحافظة عدة ويتخلل . مار والحديدةصنعاء وذ
أودية أهمها وادي رماع في الجنوب، ووادي 

ومن أهم مدنها الجبين . ضحيان في الشرق
 اإلنتاجويقوم نشاطها االقتصادي على . العاصمة

  . الزراعي والحيواني وإنتاج العسل
  

% 3دون بمعدل  آلف نسمة يتزاي395 مديريات يسكنها 6تضم  2كم2000وتبلغ مساحة المحافظة 
وخدمات الصرف ) ةشبكة حكومي%0.4منها % (2.6وتبلغ نسبة التغطية بالمياه المأمونة . سنوياً

) ةشبكة حكومي%1.8منها % (6.7وخدمات الكهرباء ) ةشبكة حكومي% 0.2منها % (8.4الصحي 
االلتحاق ويبلغ معدل .  نسمة1,000كم لكل 0.1وتنخفض نسبة التغطية بشبكة الطرق اإلسفلتية إلى 

  . نسمة10,000 طبيب لكل 0.2ومعدل األطباء % 63.1في التعليم األساسي
  

  التحديـات
تعاني المحافظة من شبه انعدام البنية التحتية وتدني مستوى توفر الخدمات األساسية والمرافق العامة وصعوبة 

  .ي قطاعي الزراعة والسياحةالتضاريس مما أثر سلباً على استغالل مزايا المحافظة االقتصادية المتمثلة ف
  

   واألهداف والسياساتالغايات
النهوض بالمحافظة اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً بإقامة البنية التحتية األساسية والمرافق الخدمية وربط 
المحافظة بشبكة طرق معبدة مع المحافظات المجاورة لتشكل عامل جذب للقطاع الخاص في استغالل 

  . المتنوعـةمزايها االقتصادية
  

  األهــداف
   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 

 .إنتاج العسلوتنمية المرأة الريفية وتربية النحل و% 1والحيواني % 2 بمعدل نمو سنوي زيادة اإلنتاج الزراعي •
 .استغالل الموارد االقتصادية المتوفرة والكامنة في المحافظة •
ب السياحي ومساهمته في تشغيل اليد العاملة النهوض بالنشاط السياحي واالهتمام بمناطق الجذ •

  .والناتج المحلي
  

  البنية التحتية
 من خالل ربط المحافظة ومديرياتها بشبكة من الطرق اإلسفلتية وربطها بالمحافظات المجاورة •

كم 35استكمال الطرق الحصوية قيد التنفيذ بطول 
 كم وتنفيذ 60وتنفيذ طرق حصوية جديدة بطول 

  . كم100ل طرق ريفية بطو
بإمدادات المياه من الشبكة العامة رفع نسبة التغطية  •

نهاية الخطة % 5  إلى2005عام  % 0.4 منللمياه
عام  % 0.2والشبكة العامة للصرف الصحي من

 .نهاية الخطة % 4.1   إلى2005
 من الشبكة العامة  رفع نسبة التغطية الكهربائية  •

، 2010عام  % 8.7   إلى 2005عام % 1.8من
 . 2010عام % 20  إلى 2005عام % 3.2ورفع نسبة التغطية لكهرباء الريف من 

مؤشرات البنية التحتية
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الصرف الصحيالميـاهالكهـرباء
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 .ف.ك1600-199الضغط المنخفض الهوائي من و ف،.ك450-167زيادة الضغط العالي من و •
وتوسعة   خط في نهاية الخطة 9,000إلى زيادة  السعات المجهزة للسنتراالت الهاتفية الثابتة  •

  .ط خ14,225الهاتف النقال بنحو 
  

  تنمية الموارد البشرية
في مرحلة % 36.9بمرحلة التعليم األساسي وإلى % 76.3 إلى اإلجمـاليرفع معدل االلتحاق  •

  .التعليم الثانوي
  . االهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني •
  . بالتركيز على اإلناث) األبجدية واألساسية(رفع القدرة االستيعابية بمراكز محو األمية  •
 .ونشر خدمات الرعاية الصحية األولية وتطوير الخدمات العالجية والوقائيةتوسيع  •
  

  
  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

مشروع  مشاريع، و%33.2 معدل ب الزراعي والسمكياإلنتاج  دعم وتشجيعصندوقزيادة مشاريع  •
 .سنوياً% 14.8بمعدل األشغال العامة 

 تدريب جديدة، باإلضافة إلى وحدة تدريب واحدة متنقلة من قبل  مراكز5 إنشاء وتجهيز وتشغيل •
 من النساء  مستفيدة حالة2,290  تدريبتساهم في،  لتنمية المجتمع واألسر المنتجةالبرنامج الوطني

 .الفقيرات
 النقدية المقدمة عاناتين من صندوق الرعاية االجتماعية ومن اإلالمستفيدتحقيق نمو سنوي في عدد  •

  .على التوالي% 12.8و% 11.6دل  منه بمع
  

  الخدمات األخرى
  . الموروث الشعبيوالحفاظ علىاالهتمام بالثقافة  •
 .ةاإلرشاديوتطوير الرسالة الدينية ووتنمية عوائدها  األوقافممتلكات الحفاظ على  •
  .ية في المحافظةاألمن وتأسيس البنية التحتية للخدمات يةاألمن األجهزة قواماستكمال  •
 .البنية المؤسسية للسلطة المحلية توفير  •
  .دمج الشباب والنشئ في أنشطة التنمية المختلفة •
  
  

  السياسات واإلجـراءات
  

   والواعدةاإلنتاجيـةالقطاعات 
 .صيانة المدرجات الزراعية والحفاظ عليها •
ار وحفر اآلبة الريفية  أبيطرية في المديريات ومراكز نسوية لتنمية المروبناء مراكز إرشادية ،  •

 .في المحافظةإعداد الدراسات الخاصة بالمياه ومائية الحواجز والسدود وبناء ال
  .تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة والفندقه •
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  البنية التحتية
بناء محطات توليد كهرباء موزعة على  •

المديريات مع الشبكة ومحطة الربط مع 
  .الشبكة العامة

 المحافظة شق وسفلتة شوارع عاصمة •
وإعداد المخطط لمراكز المديريات 
الحضرية وإعداد المسوحات والدراسات 
البيئية وبناء أسواق مركزية ومنتزهات 

 .وحدائق ومقالب القمامة
 مشروع مياه ومجاري الجبين تنفيذ •

 . عاصمة المحافظة
 ومكاتب توفير الخدمات الهاتفية للريف •

 .وصناديق بريدية
  

  تنمية الموارد البشرية
  . زيادة الحوافز التشجيعية للفتيات بهدف التحاقهن بالتعليم •
بناء الصفوف والمدارس الجديدة وصيانة المدارس القائمة وتوفير الكادر التدريسي والسكن  •

 .للمدرسين
 . إدخال برامج التعليم الفني والمهني •
تنويع برامج للتدريب األساسي النسوي  •

   .بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني
وضع برامج توعية تحذر من مخاطر األمية  •

 وخطباء األوقافبالتنسيق مع وزارة 
  . المساجد وتوضح أهمية التعليم

توسيع خدمات الطوارئ لمكافحة األمراض  •
 .األكثر شيوعاً مثل المالريا، البلهارسيا

نشر خدمات رعاية األمومة والطفولة  •
  موسعوخدمات تنظيم األسرة والتوسع بخدمات التحصين ال

  .تنفيذ برامج تدريبية لكوادر السلطة المحلية •
  

  الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي 
ضمان وصول إعانات صندوق الرعاية االجتماعية للمستحقين ووفقا للمعايير الموضوعية وبما  •

 .يحقق العدالة بين الفقراء
ديم نموذج جديد لتأهيل وحماية أطفال  حقوقهم وتقكحماية األطفال من كافة أشكال االستغالل وانتها •

  .الشوارع
 .نشر الوعي االجتماعي بقضايا وحاجات ومشاكل األمومة والطفولة لتشكيل رأي عام مساند لقضاياهم •
  

  الخدمات األخرى
بناء مكاتب حكومية أمنية وثقافية ومباني السلطة القضائية والعدل وبناء متحف لآلثار والموروث  •

 .قالع والحصون التاريخيةالتاريخي وترميم ال
استكمال وتوسيع البنية المؤسسية الالزمة لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها بتوفير احتياجها  •

 .من المباني واألجهزة والتجهيزات
 . واستغالل مواردها في مشاريع استثمارية وبناء المساجداألوقافحصر وتوثيق ممتلكات  •
  . للمنشات الرياضية والشبابيةاستكمال وتوسيع البنية التحتية •
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مؤشـرات الموارد الماليـــة  
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 (مليون ريال) 2010- 2006  على مستوى القطاعات لمحافظة ريمةتإجمالي عام االستثمارا

عدد البرامج  البرنامج/ القطاع 
 التكلفة والمشروعات

 1,124 2 القطاعات اإلنتاجيـة
 9,815 88 قطاع البنية التحتية

 16,581 856 وارد البشريةتنمية الم
 30,247 167 الحماية االجتماعية وشبكة األمان االجتماعي

 1,790 36 الخدمات األخرى
 59,557 1,149 إجمـالي عـام  
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 I ملحـق
  

  البرنامج االستثماري لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية
  م2010 – 2006الثالثة للتخفيف من الفقر 

  
  :مقدمة

حددت الخطة عدداً من األسس والمعايير ألهداف ومكونات البرامج والمشروعات والمؤديـة            
  :بشكل أو بأخر إلى تحقيق األهداف القطاعية ، وتشمل تلك األسس ما يلي

مواصلة الجهود في مجال اإلصالحات المؤسسية واالقتصادية الهادفة إلى الحـد مـن             •
مة والمتمثلة في عجز ميزانية الدولة وميزان المدفوعات        االختالالت في الموازين العا   

والتي ما زالت تهدد سالمة ومناعة االقتصاد الوطني واستقراره، وبما يكفل مواصـلة             
  .العمل التنموي بوتائر أفضل في المستقبل

السعي التدريجي إلى تقليل االعتماد على الموارد النفطية القابلة للنـضوب والنفـاد،              •
لتقلبات ذات التأثيرات السلبية على األوضاع االقتصادية ، والتركيز علـى           والمتسمة با 

تنمية وتفعيل مصادر النمو غير التقليدية وتعظيم المزايا التي تتمتع بهـا القطاعـات              
الواعدة ودعم االنفتاح على الخارج وتقويـة القـدرة التنافـسية لالقتـصاد الـوطني               

 .والنهوض بالتصدير
 في تخلي الدولة عن التدخل المباشر في قطاعات إنتـاج الـسلع             تعزيز التوجه السائد   •

والخدمات والتعويل على القطاع الخاص في تنشيط الحركة من خالل تعزيز الشراكة            
 .مع دول الجوار والجهات المانحة واالقتصاديات المزدهرة

  
  :األولويات القطاعية

لقطاعـات والبـرامج أو     في ضوء التوجيهات اإلستراتيجية لخطـة التنميـة تـم تـصنيف ا            
المشروعات االستثمارية في أربع مجموعات رئيسية وتم ترتيبها وفقاً لألولويات واالفـضليات            

  :على النحو التالي
وتشتمل على قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والمـوانئ        : قطاعات البنية األساسية   )1(

 المحليـة فـي     واالتصاالت والمطارات والبيئة ومشاريع الخدمات العامة للـسلطات       
  .المحافظات

وتشمل التعليم والصحة والحمايـة االجتمـاعي وشـبكة         : قطاعات التنمية االجتماعية   )2(
 .األمان االجتماعي

وتشتمل على قطاعـات الغـاز والمعـادن والزراعـة          : القطاعات اإلنتاجية الواعدة   )3(
 .واألسماك والصناعة التحويلية والسياحة

وتـشمل تحـديث الخدمـة المدنيـة        : األخـرى تعزيز الحكم الجيد والخدمات العامة       )4(
 .ومؤسسات السلطة القضائية ، وأجهزة الرقابة والمحاسبة واألمن

وفي ضوء ذلك، يتم تحديد مدى توافق مـشاريع الجهـات مـع األهـداف والـسياسات                 
  :واإلجراءات الواردة في الخطة والتي تعمل على

  .زيادة الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني •
 .ل جديدةخلق فرص عم •
توجيه االستثمارات نحو القطاعات اإلنتاجية والواعدة وخاصة في المناطق األكثر فقراً            •

 .وحاجة
 .مراعاة عدالة عوائد التوزيع في تلك البرامج والمشاريع وعلى مستوى المحافظات •
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 .زيادة االلتحاق بالتعليم وبالذات في صفوف اإلناث •
 . مناطق الجمهوريةإيصال الرعاية الصحية األولية إلى مختلف •
 .زيادة فرص الحصول على الحماية االجتماعية •
 ...).طرق، مياه، كهرباء، (رفع نسبة التغطية من خدمات البني التحتية  •

  
  معايير األولويات للبرامج والمشاريع االستثمارية في إطار القطاع الواحد

 إطـار كـل قطـاع مـن     لقد تم اختيار وتحديد أولويات البرامج والمشاريع االستثمارية فـي        
  :القطاعات سالفة الذكر وفق المبادئ والمعايير التالية

التوزيع السليم قطاعياً وعلـى مـستوى المحافظـات ومنـاطق           : العدالة في التوزيع    .أ 
الجمهورية لتحقيق العدالة بين الجميع وفقاً لألوضاع السكانية ومـستويات الحرمـان            

الضرورية للمناطق المحرومـة وعـدد      والفقر وتعطي أولوية خاصة لتقديك الخدمات       
  .السكان المستفيدين

مراعاة اإلمكانيات المتاحة ماديـة وبـشرية وإداريـة والقـدرة           : (الواقعية في التنفيذ   .ب 
 ).التنفيذية

 ).عائد البرنامج أو المشروع على االقتصاد والمجتمع: (الكفاءة االقتصادية  .ج 
  

  2010-2006حجم االستثمارات المتوقعة خالل فترة الخطة 
خمـسة تريليـون    (وتبلغ التكلفة اإلجمالية للبرامج االستثمارية التي احتواتها الخطة حـوالي           

طرق، كهرباء، مياه   (حيث تحظى قطاعات البنية التحتية      ). ومائتين وواحد وثالثون مليار ريال    
من إجمالي التكلفة، يليها قطاعات تنميـة       % 47.8بحوالي  ) وصرف صحي، واتصاالت ونقل   

، ثم القطاعـات    % 26.1بنسبة  ) التعليم العام والفني والعالي، الصحة العامة     (د البشرية   الموار
وقطاعـات الحمايـة    % 13.6بنسبة  ) الزراعة، األسماك، النفط، الصناعة، السياحة    (اإلنتاجية  

بنـسبة  ) الصندوق االجتماعي للتنمية، مشروع األشغال العامة، البرامج األخـرى        (االجتماعية  
كمـا هـو    مخصص لقطاعات الخدمات الحكومية األخـرى،       % 5.0باقي حوالي   ، وال % 3.7

  : موضح في الجدول التالي
  )بالمليون ريال   (2010-2006حجم االستثمارات خالل فترة الخطة 

  

  القطاعات الرئيسية
  التكلفة االجمالية

للبرامج 
  االستثمارية

النسبة إلى 
  اإلحمالي

حجم 
  االستثمارات
  الخطة

النسبة إلى 
  إلحماليا

 12.9 453,849 12.4 651,799 القطاعات اإلنتاجية
 45.5 1,600,301 48.9 2,567,314  قطاعات البنية التحتية

 24.8 873,517 20.8 1,094291   قطاعات تنمية الموارد البشرية
 3.7 129,695 2.8 146,461 قطاعات تعزيز الحكم الجيد
 4.8 167,524 5.9 311,916  قطاعات الخدمات الحكومية
 7.9 276,932 8.8 459,459 قطاعات الحماية االجتماعية

 100.0 3,520,517 100.0 5,249,633 اإلجمالي العام
  

وتمثل تمويل البرامج والمشاريع االستثمارية للخطة أحد اإلشكاليات التي تواجه الحكومة خالل            
دة، وهذا يتطلب تكثيف الجهود     الفترة القادمة، ذلك أن الموارد المتاحة لالقتصاد الوطني محدو        

لتوسيع القاعدة االقتصادية وتنويع الموارد الممكنة، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحديد األنشطة            
والقطاعات ذات األولوية في اإلنفاق العام للدولة وتلك التي يمكن أن يتوالها القطاع الخاص،              
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ة قضايا تمويل البرامج والمـشاريع      لما لذلك من انعكاسات على الموارد المتاحة وعلى معالج        
  . التنموية للدولة

، %39.5وتتكون مصادر التمويل للبرامج االستثمارية من الموارد الحكومية والذاتية بنـسبة            
، كما يبينه الجدول    47.7وتشكل الفجوة التمويلية بنسبة     % 12.4ومن التمويل الخارجي بنسبة     

  التالي
  

  مصادر التمويل
 التكلفة اإلجمالية

للبرامج 
 االستثمارية

النسبة إلى 
  اإلجمالي

اإلنفاق على البرامج 
  االستثمارية

2006-2010  
النسبة إلى 
  اإلجمالي

 1,157,63132.9 36.7 1,924,722  حكومي 
 434,95012.4 12.7 668,154 خارجي 
 230,6696.6 9.0 473,554 ذاتي
 18,6770.5 0.5 25,876 محلية. ق

 1,678,59047.7 41.1 2,157,327 الفجوة
 3,520,517100.0 100.0 5,249,633 إجمالي
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  األهداف والسياسات االقتصادية الكلية: والً
  الفترة الزمنية  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  ألهداف
ي القطاعات مو ف

 والخدمية غير 
 لنمو القطاع  المالئمة االستثماريةةيئالباستكمال متطلبات  •

في القطاعات   القطاع الخاصتشجيع استثماراتالخاص و
وسياحة والصناعات التحويلية ك اسمأوة زراعالواعدة من 

واإلستخراجية، مع تقديم الحكومة أوجه الدعم والتسهيالت 
 .مةالالز

تنفيذ مشروعات إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص  •
  ومدمحطات الكهرباء الغازيةالمحلي واألجنبي في إقامة 

استغالل الثروات و، إلى المناطق الريفيةشبكة الكهرباء 
، وإنشاء الطرق السريعة، وتوسيع طاقات الموانئ المعدنية

مشاريع  الالبحرية والجوية ومصافي تكرير النفط، وإقامة
 .، وإنشاء المناطق الصناعية والحرةالمعتمدة على الغاز

التركيز على  الصناعات التحويلية، مع إنتاجيةرفع  •
  واالهتمامذات المدخالت المحليةو  كثيفة العمالةالصناعات

التقليدية  واألصغر، بما في ذلك بالصناعات الصغيرة
  .والحرفية

 ةلدولية، وتعزيز القدرالداخلية واإلقليمية واتنمية السياحة  •
التنافسية للصادرات اليمنية وتنويعها واالستفادة من الفرص 

 .المتاحة في األسواق اإلقليمية
 

تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج  -
% 7.1المحلي اإلجمالي في المتوسط 

وفي الناتج المحلي غير النفطي 
 سنوياً% 10.1

زيادة حجم االستثمارات الخاصة المحلية  -
من إجمالي % 62جنبية إلى واأل

 . االستثمار
من % 21تحفيز االدخار القومي ليبلغ  -

  . الناتج المحلي في المتوسط
 

  وزارة الزراعة •
وزارة الثروة  •

  السمكية
وزارة الساحة  •

  والثقافة
الهيئة العامة للمناطق  •

 الحرة
وزارة النفط  •

 والمعادن
الهيئة العامة  •

 لالستثمار
البنك المركزي  •

 اليمني
لصناعة وزارة ا •

  والتجارة
 

  

 االستقرار ى عل
سيطرة على عجز 
لعامة في حدود 
 خالل زيادة 
 العامة وترشيد 

  .رية 

 وضع مؤشرات أداء تساعد على ربط النفقات العامة بشقيها -
 مالي المركزي والمحلي بنتائج مستهدفة من خالل إعداد إطار

متوسط األجل تتم مراجعته سنوياً وبما يحقق فعالية وكفاءة 
  . السياسية المالية 

 أتمتة بيانات ومعلومات النفقات العامة للوزارات والجهات -
الحكومية من خالل تفعيل النظام اآللي وربطه بالوزارات 

 . والجهات الحكومية

تحقيق عجز الموازنة العامة في حدود  •
من الناتج % 3آمنة بحيث ال يتجاوز 

 المحلي اإلجمالي
زيادة اإليرادات العامة غير النفطية  •

من % 45 – 40بحيث تتراوح ما بين 
 .إجمالي اإليرادات 

وزارة المالية والمصالح 
 التابعة لها
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حلي  تطوير نظام المعلومات المالية على المستويين الم-

  .  والمركزي ليشمل المؤشرات االقتصادية واالجتماعية
 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في عمليات المراجعة -

  . والمراقبة
 تحسين وتطوير مضمون ومكونات الحسابات الختامية بما -

 . يضمن تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح
 الموارد  تعزيز الالمركزية المالية واإلدارية من خالل تنمية-

 .الذاتية للسلطة المحلية

تخفيض نسبة العجز المالي غير  •
% 2عدل النفطي إلى الناتج المحلي بم

 . سنوياً
 

ة اإلنفاق العام 
ولوياته التنموية 
ة والتركيز 
ر على المشاريع 
 ومشاريع البنية 
خدمات االجتماعية 

 

  . األثر التنموي المتدني إعادة هيكلة النفقات الجارية وخاصة ذات-
 إصالح نفقات األجور والمرتبات من خالل تطبيق سياسات وبرامج -

إصالح الخدمة المدنية بما في ذلك اإلستراتيجية الوطنية لألجور 
  . والمرتبات

 وضع برنامج تنفيذي للتخلص من أعباء حجم الدعم الحكومي لبعض -
  . السلع والخدمات

ي وتوجيهه نحو البنية التحتية المرتبطة  زيادة اإلنفاق االستثمار-
بتحسين مناخ االستثمار واإلنفاق على الخدمات االجتماعية األساسية 
الذي يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل، وزيادة مخصصات التشغيل 

  .والصيانة
 تعديل قانون المناقصات بما يؤدي إلى إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات -

اسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم تعنى بالرقابة وإقرار سي
 .المناقصات

%) 30(زيادة اإلنفاق االستثماري إلى  •
  .من إجمالي اإلنفاق العام

  . تعديل قانون المناقصات •
  . إنشاء هيئة مستقلة للمناقصات •
 

وزارة المالية والمصالح 
 التابعة لها

  

ؤسسات اإليرادية 
ة هيكلتها من خالل 
ة إيراديه مبسطة 
رنة، تساهم في 
ة المكلفين وتعبئة 

تطبيق ضريبة المبيعات وإصدار الئحتها التنفيذية، والعمل على  -
  .تطوير وتحديث التشريعات الضريبية األخرى

ترشيد اإلعفاءات الضريبية والجمركية مع مراعاة ظروف  -
  .ود وإصدار القوانين الالزمة لذلك المحدوإمكانيات ذوي  الدخل

 إعداد وإقرار مشروع قانون مكافحة التهرب الضريبي والتهريب -
  . الجمركي وإيجاد آلية دائمة لتطبيقه

وزارة المالية والمصالح  
 التابعة لها

  



333
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في كافة الدوائر ) اسكودا( تعميم النظام اآللي المعروف بنظام -

والمنافذ الجمركية من خالل استكمال المرحلة الثانية والتحضير 
 حلة الثالثةللمر

ر السياسة النقدية 
النمو االقتصادي 

  .ستقرار النقدي

 المراحل المتبقية 
شاء سوق األوراق 
توفير المتطلبات 
 والمؤسسية 

  .والفنية

 استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة مثل  التوسع في-
سياسات السوق المفتوحة واستحداث أدوات جديدة والتحول 
التدريجي من إصدار أذون الخزانة إلى إصدار سندات الدين 

  .العام المتوسطة والطويلة األجل
  .  تحسين إدارة االحتياطي  من العمالت األجنبية -
 تطوير على والمصارف وتشجيعها  تخفيف القيود على البنوك-

زيادة تمويالتها للقطاعات اإلنتاجية و وتنويع خدماتها المصرفية
 .المختلفة ، والحد من ودائعها لدى البنك المركزي

 االستمرار في تقوية المراكز المالية للبنوك والمصارف من - 
خالل رفع رؤوس أموالها وتقليص حجم المخاطر التي قد 

  .تتعرض لها
وفير المتطلبات  الالزمة لبدء ممارسة البنوك والمصارف  ت-

أنشطة التأجير التمويلي وفتح نوافذ لإلقراض الصغير 
  .واألصغر

 توفير التشريعات القانونية للمعامالت المصرفية االلكترونية -
مثل قانون أنظمة الدفع والمعامالت االلكترونية وتحفيز البنوك 

 وتشجيع عمليات التكامل على مواكبة التغيرات العالمية
واالندماج بين البنوك التجارية واإلسالمية، والدخول في 
مشاريع استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة وتوفير 

  .الحوافز الالزمة لها
 إعادة هيكلة بنوك القطاع العام والمختلط ودمجها في مؤسسة -

  .ةمالية واحد

ال يتجاوز كل من معدل التضخم  •
  %.13.8السنوي 

معدل التغير في سعر الصرف ال  •
  .سنويا% 3.2يتجاوز 

نمو العرض النقدي والسيولة المحلية بما  •
 . في المتوسط سنوياً% 22ال يتجاوز 

إصدار قانون سوق األوراق المالية  •
واستكمال بقية القوانين واللوائح 
والوظائف المطلوبة لتشغيل السوق 
ٍ التنظيمية والمؤسسية  وإعداد األطر

 .هياكل التحتية للسوقوال
إقرار مشروع اتفاقية تسوية الشيكات 
وتحويل األموال بين البنوك عبر 

 المحافظات

  البنك المركزي
  وزارة المالية

 وزارة التجارة والصناعة
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 التعاون  وتعزيز 
 االندماج مع 
 اإلقليمية والدولية 
راكة مع المانحين 
تعبئة الموارد 
وتوسيع قاعدتها 

 .وة التمويلية 

قاعدة الصادرات 
وزيادة األهمية 

  .ادرات السلعية 

تقليل العجز في ميزان المدفوعات و الحساب الجاري والرأسمالي 
إلى مستويات مقبولة من خالل تعزيز قدرات األطر الداعمة 

 البيئة دة وتنويع قاعدة الصادرات واستكمال متطلباتلزيا
 .االستثمارية المالئمة لجذب االستثمار الخاص المحلي واألجنبي

 وضع خطة عمل تفاوضية متكاملة وفق برنامج زمني وآليات -
مناسبة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبالصورة التي 

  .تسهم في الحصول على أفضل النتائج
  
ستفادة من المزايا النسبية لالنضمام إلى منطقة التجارة الحرة  اال-

  .العربية الكبرى، واستكمال بعض جوانب البنية األساسية لها

المحافظة على العجز في لميزان  •
المدفوعات عند مستوى ال يتجاوز 

من الناتج المحلي اإلجمالي % 2.5
 .كمتوسط سنوي للخطة

ة  السلعية غير النفطيتنمو الصادرا •
كمتوسط سنوي % 20.2بمعدل 
 .للخطة

نمو صافي التحويالت التحويالت  •
من الناتج % 8.2الخاصة بمتوسط 

 .المحلي اإلجمالي خالل فترة الخطة
إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل  •

  .الصادرات السلعية والخدمية

  وزارة الصناعة والتجارة
وزارة التخطيط والتعاون 

  الدولي
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  الجيدالحكم : انياً

  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  األهداف

  ح اإلداري

الخدمة الحكومية بكفاءة 
وإعادة الهيكلة، وتأسيس 
فاعلة في أجهزة الدولة 

  .ة

إعادة هيكلة الوحدات اإلدارية المختارة للجهاز اإلداري للدولة  -
 . نظام التوصيف والتصنيفوإعداد

 .توحيد قاعدة بيانات ومعلومات موظفي الدولة -
رفع كفاءة وفاعلية تقديم الخدمة الحكومية واعتماد أسس  -

  .ومعايير موضوعية في شغل الوظائف
 .زيادة نسبة قبول المرأة في وظائف الخدمة المدنية -
تفعيل دور المجالس األعلى للخدمة المدنية وصندوق الخدمة  -

 .نيةالمد
محاربة ممارسة بيع وظائف الخدمة المدنية وبناء معاير  -

 .واضحة للحصول على الوظيفة العام
  .وضع إرشادات لتوضيح رسوم الخدمات العامة -

ارتفاع عدد الموظفين في الجهاز الحكومي  -
  موظف 64.150للفرص المتاحة إلى 

 . حالة إلى التقاعد28.197إحالة  -
ئضة إلى  من العمالة الفا25.000إحالة  -

 .صندوق الخدمة
   من االزدواج الوظيفي60.000إنهاء حالة 

وزارة الخدمة المدنية  -
 .والتأمينات

دواوين الوزارات  -
المختلفة والمجالس 

 .المحلية
  

نظام الالمركزية المالية
رية لتحقيق التنمية

  ة

النهوض بالبيئات المحلية وتعزيز النمو االقتصادي المستدام  -
فيها وتنويع مصادر الدخل وتعبئة الموارد المتوفرة للمساهمة 

  في التخفيف من الفقر والدفع بعجلة التنمية الريفية والمحلية 
التوزيع العادل والمتوازن للموارد والمخصصات المالية لسلطة  -

 .المحلية على المستوى الالمركزي  في الوحدات اإلدارية
محلية وتنمية وتطوير الموارد تحسين اإلدارة المالية للسلطة ال -

المحلية وإيجاد مصادر تمويلية كافية من أجل إقامة مشروعات 
 .إنتاجية وخدمية

 .دعم وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية للسلطة المحلية -
  .إستكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية -

ارتفاع معدل التغطية بالخدمات البنية  -
  .التحتية وخاصة في الريف 

 قانون السلطة المحلية بما من شأنه تعديل -
توسيع المشاركة الشعبية في الرقابة 

وإجراء المناقصات واإلشراف على سير 
  . تنفيذ المشروعات

 وزارة اإلدارة المحلية -
   بقية الوزارات -

  ء والعدل

   استقاللية القضاء

قضاء عن  بما يعزز استقاللية التعديل قانون السلطة القضائية-
  . رئاسة الجمهورية

  .إنشاء هيئة شؤون القضاة في إطار المجلس األعلى للقضاء-

  إصدار قرار جمهوري بإنشاء المجلس-
  .األعلى للقضاء 

تشكيل هيئة إصدار قرار جمهوري ب -

وزارة العدل، وزارة 
الشئون القانونية، مجلس 

  النواب
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  . تطوير وتعزيز دور األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء-
  دمج هيئتي التفتيش القضائي الحالية وتشكيل هيئة تفتيش قضائي-

  .جديدة وتطويرها وتعزيز قدرات العاملين فيها
هد العالي للقضاء من خالل مراجعة قانون المعهد إعادة هيكلة المع-

وتعديله وتنمية وتطوير المنهج الدراسي وتطوير وتحديث البنية 
  .التحتية وبناء قدرات العاملين فيه 

  . إنشاء القضاء اإلداري -
 تأسيس آلية رسمية إليصال المعلومات للمواطن حول كفاءة -

  .المحاكم وقرتها على حل المنازعات
  .  د معايير واضحة وشفافة للمحاكمة القضائية إعدا-

 . التفتيش القضائي
 تعديل وتطوير قانون المعهد العالي -

  .للقضاء
  . عدد حاالت التفتيش للمحاكم-
  . تحسن أداء القضاة الذين تم لفت نظرهم -
   عدد الطلبة الملتحقين بالمعهد-
   عدد القضاة المتخرجين من المعهد-

  
  

  مجلس القضاء األعلى
  مجلس القضاء األعلى
  المعهد العالي للقضاء

   سيادة القانون

تقييم القانون التجاري الحالي وتعديله بما يعزز من فاعلية  -
  التجاري و استقالليتهالقضاء

تقييم قانون األموال العامة و تعديله بما يعزز من آليات  -
  .حماية المال العام و محاربة الفساد

تحديث و تطوير البنية التحتية و أتمتة المحاكم التجارية  -
) التنفيذالتجهيز، تحديد االحتياجات، ( ومحاكم األموال العامة 

م التجارية ومحاكم األموال وتنفيذ الربط الشبكي بين المحاك
 .العامة و بناء أنظمة المعلومات 

تصميم (بناء قدرات القضاة و المعاونين و أدارت المحاكم  -
 ).، التقييمذالبرنامج، التنفي

تحديد إجراءات واضحة لمتابعة سير الملف القضائي  -
  .وإصدار أدلة إرشادية بذلك

لمساحة و  توحيد مصلحة أراضي وعقارات الدولة و مصلحة ا-
السجل العقاري و قطاع التخطيط في وزارة األشغال العامة و 

  .  دمجها في أطار هيئة موحدة 

 قياس ثقة العامة في النظام القضائي عن -
طريق قياس الزيادة في عدد القضايا 

المنظورة أمام المحاكم ونوعية األحكام 
  .الصادرة والوقت الزمني للبت في القضايا

  .وي لعدد القضايا لكل قاضي المعدل السن-
 تحسن اإلجراءات اإلدارية وسهولة -

  .إجراءات التقاضي
 وجود مكتب استشارات قانونية داخل -

  . المحاكم يخدم القضاة  و المتخاصمين
 ازدياد عدد قضايا المال العام المنظورة  - 

  أمام محاكم األموال العامة
 نسبة القضايا المنجزة الوقت الالزم للبت -
  .ي قضايا المال العامف
 وجود نظام النافذ الواحدة لتسهيل عملية -

  .التسجيل و مناقالت الملكية

  وزارة العدل
  
  

  النائب العام
  
  

  وزارة العدل
  
  

رئاسة الجمهورية، مجلس 
  الوزراء 
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نسبة الزيادة في إيرادات الدولة من عمليات -   
  التسجيل و المناقالت لملكية األراضي

  ة الفساد آليات مكافحم

 وإصدار القوانين واللوائح إنشاء مجلس مستقل لمكافحة الفساد -
المنظمة لعمله وتعزيز البنية التحتية له وبناء قدرات العاملين 

  .فيه
تشكيل لجنة مراجعة القوانين النافذة المتعلقة بحماية المال العام  -

برات بما يتوافق مع االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ورفدها بالخ
  .الالزمة و الدعم الفني إلتمام المهمة

   إصدار قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد -
 إلزام  القيادات الحكومية العليا بتقديم إقرارات ذمة مالية عن -

، وعدم الجمع بين الوظيفة العامة العمل .ممتلكاتهم وثرواتهم
  .التجاري 

  .الجماركإصدار أدلة إرشادية لمصلحة الضرائب و
  . إنشاء سجل لحاالات الفساد للمشركات واألفراد-

   تحسن مؤشر اليمن في مكافحة الفساد-
 ازدياد عدد قضايا المال العام المنظورة -

  أمام محاكم األموال العامة
  . الوقت الالزم للبت في قضايا المال العام-
  . نوعية القضايا المنظورة أمام المحاكم-
انين و رفع التوصيات انجاز مراجعة القو -

  إلى مجلس النواب للمصادقة

  النائب العام
  وزارة العدل

الجهاز المركزي للرقابة 
  والمحاسبة

الهيئة الجديدة لمكافحة 
  الفساد

مجلس الوزراء ، مجلس 
  النواب

  : والمحاسبة
 رقابة فعالة على األموال 
 والتأكد من حسن إدارتها 

  . عاليةقل وكفاءة

 إنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة  •
إتخاذ اإلجراءات الدستورية والقانونية لضمان تبعيـة الجهـاز          •

 .المركزي للرقابة والمحاسبة للسلطة التشريعية
المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابـة الجهـاز           •

 وعلى األخص في المجاالت المالية واإلدارية 
ير ورفـع مـستوى أداء مهنـة المحاسـبة          المساهمة في تطو   •

 والمراجعة في الجمهورية اليمنية
تـه   منهجي الرقـابي وتطـوير   توسيع وتطوير مجاالت العمل      •

  العمل على إنجاز منهجية تقييم األداءو

 على خطط التنمية أدلة للرقابةإعداد  •
 وإقرارها القروض والمساعدات وعلى 

توسع نشاط الجهاز المركـزي للرقابـة        •
مراقبة تنفيذ الخطـط    اسبة ليشمل   والمح

، والقــروض اإلنمائيــةوالبــرامج 
الخصخـصة،  تقييم أثـار    والمساعدات،  
 لرقابة على البيئة، وارقابة األداء 

  

الجهاز المركزي للرقابة 
  والمحاسبة
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        بات واالستفتاء
 الممارسة الديمقراطيـة    

 حيادية اللجنـة    الل تأكيد  
ـ   واالسـتفتاء  اتلالنتخاب

د مبدأ الشفافية والوضوح    
  رة الفعاليات االنتخابية

  رجـاال ونـساء بالمفـاهيم الديمقراطيـة        عية المـواطنين  تو •
 واالستفتاءات العامة   باالنتخابات القانونية المرتبطة والتشريعات  

  اإلجرائيةبكافة مراحلها االنتخابية السليمة  الممارسة و
مساواة للمرأة في كل الحقـوق االنتخابيـة        التأكيد على حق ال    •

 وفقاً للدستور والقـوانين المنظمـة للحيـاة         كناخبة أو مرشحة  
 وكذا االهتمام بشريحة المعـوقين وذوى االحتياجـات         ،العامة
 .الخاصة

إجراء تعديالت دستورية االنتخاب  أعضاء مجلس الـشورى          •
  .إنتخاباً مباشراً 

لالنتخابـات واالسـتفتاء    وير الشراكة بين اللجنـة العليـا        تط •
 اواألحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بم      

  .يخدم العملية الديمقراطية والممارسة االنتخابية
 النظر وإعادة االنتخابية إصالح وتطوير التشريعات استكمال •

 التطوير  و وفقا لنتائج التعداد السكانياالنتخابي التقسيم في
 االنتخابية من التجارب باالستفادة النتخابيةللتجربة االمستمر 
  .والدوليةالعربية 

لرقابة المحلية والدولية علـى سـير العمليـات         ا ضمان إتاحة  •
  .اإلطالعاالنتخابية بكافة مراحلها وفقاً لنظام 

تزايد نسبة مشاركة الناخبين في  -
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية 

والمحلية إلى إجمالي الناخبين وإلى 
 .إجمالي عدد السكان

تزايد نسبة اإلناث في المشاركة في  -
الترشح واالقتراع في عموم محافظات 

  الجمهورية
انخفاض عدد الشكاوي والطعون في  -

 .نتائج االنتخابات المختلفة
تحسن تقارير المنظمات المحلية  -

واإلقليمية والدولية عن سير العمليات 
  .االنتخابية

  

اللجنة العليا لالنتخابات 
  االستفتاءو
  

  وزارة الشؤون القانونية
  

  اللجنة الوطنية للمرأة
  

  وزارة حقوق اإلنسان

   اإلنسان

رجاال تمتع المواطنين   مان   
حريـاتهم  وبحقـوقهم       

ــى   ــصول عل ـة والح
جــات األساســية التــي 

منظومة التشريعات والقوانين الوطنية بناء استكمال ومراجعة  
مع  مواءمتها مع االتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا و

 .  المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأةاالهتمام بإصالح
مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات بما يعزز حرية  

 .الصحافة
سموحات اإلحصائية إجراءات الدراسات والبحوث والم 

إصدار التقارير ووالمعرفية لتقييم أوضاع حقوق اإلنسان 
  . في اليمن اإلنسان حقوق أوضاعالسنوية عن 

توفير المعلومات والبيانات لتدعيم قدرة المجتمع على القيام  
 آليات والتشريعات وتطويربواجب الرقابة على تنفيذ القوانين 

  
   إصدار إستراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان-
ر  تحسن أوضاع السجون والسجناء ود-

  الرعاية االجتماعية
 انخفاض عدد حاالت التجاوز في الضبط -

  القضائي وفي المنشآت العقابية
 تزايد عدد المؤسسات المعنية بتطوير -

  الخدمات لذوي االحتياجات الخاصة 

   وزارة حقوق اإلنسان-
 وزارات وأجهزة الدولة -

المختلفة على المستوى 
  المركزي والمحلي
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ــاة ـب  ــذوي ومراع ل
  في التمتع   الخاصة جات
  .لحقوق

  اإلنسانالرصد والتوثيق لما ينشر حول حقوق
تبادل الخبرات في مجال وتطوير مجاالت التعاون الدولي  

 حقوق اإلنسان 
شتمل على ت لمأموري الضبط القضائي بيةتدريتطوير برامج  

القواعد الحقوقية التي ينبغي إعمالها أثناء التحقيق وفي أماكن 
 . القضاء ماالحتجاز وأما

التنسيق مع جهات االختصاص إلصالح أوضاع السجون  
 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراءوالسجناء و
 تنفيذ زيارات دورية إلى السجون ودور الرعاية االجتماعية و
دمج مفاهيم حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية في المناهج  

  .والمقررات الدراسية
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  السكان
ض معـدل النمـو الـسكاني 
وسيع أنشطة التوعية بالقضايا    

   سكانية والصحة اإلنجابية

االهتمام ببرامج الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وتوسـيع         •
 .برامج محو األمية

ز وتوسيع عالقة الشراكة في القضايا الـسكانية بـين          تعزي •
المؤسسات الحكومية والمنظمـات الخيريـة والتطوعيـة        

 .وهيئات المجتمع المدني
رفع مشاركة قادة الرأي والقيادات الدينية والثقافية وقـادة          •

المجتمع على كافة المستويات في أنشطة التوعية بالقـضايا         
   األسرةمالسكانية وبرامج تنظي

 تخفيض معدل النمو السكاني  -
  %.2,85إلي 

  
  

المجلس الوطني للسكان ، وزارة 
الصحة، وزارة التربية والتعليم ، 
وزارة األوقاف واإلرشاد ، اللجنة 
الوطنية للمرأة ، اتحاد نساء اليمن 

، منظمة المجتمع المدني  ، 
المانحين، القطاع الخاص ، وزارة 

  األعالم      

  لثانوي التعليم األساسي وا
في التعليم  فع معدل االلتحاق
وتحسين  ألساسي والثانوي

ورفع كفاءته الداخلية  عيته
قليص الفوارق بين الذكور 

  إلناث 
  

بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتـأمين          •
 العدد الكافي من التجهيزات والمستلزمات المدرسية

لريفية والنائية وتشجيع   زيادة عدد المدرسات في المناطق ا      •
 .خريجات كليات التربية للتدريس في الريف

إعادة توزيع الموارد المالية بين المحافظات والمديريات  •
 .وبما يحقق المساواة

إعفاء أبناء األسر الفقيرة من الرسوم الدراسـية وخاصـة           •
 اإلناث

تشجيع القطاع الخاص واألهلي على التوسع في إنشاء  •
 ألساسي والثانوي مدارس التعليم ا

  .توسيع برامج التدريب لمعلمي التعليم العام أفقياً ورأسياً

 رفع معدل االلتحاق في -
% 78التعليم األساسي إلي 

 وإلى 2010بنهاية عام 
في التعليم الثانوي % 50,6

  .2010بنهاية عام 

وزارة التربية والتعليم ، مكاتـب      
التربية والمحافظات ، الـصندوق     

تنميــة ، مــشروع االجتمــاعي لل
ــانحين   ــة ، الم ــغال العام اإلش

  والمنظمات الدولية 
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  التعليم الفني
فع الطاقة االستيعابية للتعليم 
فني والتدريب المهني 
االرتقاء بفاعليته ورفع كفاءته 
تطوير مناهجه وأجهزته 

   مختلفة

التوسع في المعاهد وكليات المجتمع الجديدة وإعادة تأهيل  •
  .القائم منها

 تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم الفني والتدريب المهني •
 ربط المناهج والبرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل •
تشجيع القطاع الخاص على اإلسهام في إنشاء وتجهيز عدد  •

 من المعاهد النوعية
تسهيل قبول ذوي االحتياجات الخاصة إلدماجهم في برامج  •

 التعليم الفني والتدريب المهني 
إدخال نظام تقنيات المعلومات ضمن مناهج التعليم الفني  •

  والتدريب المهني

 إلي  ة رفع الطاقة االستيعابي-
  م2010عام % 7

وزارة التعليم الفني والتدريب ، 
المانحين ،القطاع الخاص، 
  صندوق التدريب المهني 

  التعليم العالي
ــاق  ــدل االلتح ــع مع رف
وتطوير مؤسسات التعلـيم    

يث وتطـوير   العالي وتحد 
المناهج لتحـسين نوعيـة     
مخرجات التعليم وتقليص   
 الفجوة بين الذكور واإلناث

 
  
  

تحديد سياسات القبول وفق الطاقة االستيعابية المتاحة  •
 والمتوقعة لتلبية احتياجات التنمية

 إعادة بناء المناهج وتطوير محتوياتها •
 تفعيل وتحسين قطاع البحث العلمي •
 مل والمختبرات المناسبةتأمين التجهيزات والمعا •
تنفيذ الخطة العامة لمشروع تقنية المعلومات واالتصاالت  •

)ICT( 
استحداث التخصصات العلمية الحديثة وتوسيع فرص  •

التحاق الفتيات من أبناء المناطق الريفية و تحسين جودة 
  التعليم

 رفع معدل االلتحاق إلى -
-19(من الفئة العمرية % 10
ناث إلى و زيادة نسبة اإل) 24

من إجمالي % 35حوالي 
  الملتحقين

وزارة التعليم العالي ، الجامعـات      
الحكومية واألهلية  القطاع الخاص     

  ، المانحين 
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  الصحة العامة
فع نسبة التغطية للخدمات 
صحية األساسية و تعزيز 
تقوية أداء النظام الصحية 

  إدارة الموارد البشرية

 
تأهيل وتشغيل المرافـق    بناء مرافق صحية جديدة وإعادة       •

 .المتعثرة 
تحسين وتطوير جودة خدمات الطوارى الصحية والرعاية        •

 الصحية األولية
تفعيل نظام المديرية الصحية وتزويدها باالمكانات الماديـة         •

 والبشرية الالزمة 
 رفد المراكز والوحدات الصحية باألدوية األساسية  •

  .والمعدات الالزمة
يعه للعمل في المناطق الريفيـة  تحفيز الكادر الصحي وتشج   •

 وتأهيل العاملين الصحيين فنياً وإدارياً
بناء قاعدة بيانات وتطوير نظام معلومات  الموارد البشرية          •

 وتطوير نظام السجالت مركزياً ومحلياً
تطوير نظام رصد وتقييم النظام الصحي وفـق مؤشـرات           •

 .التخفيف من الفقر
دمات الصحية ونظام   تنظيم مشاركة المجتمع في تمويل الخ      •

 استعادة الكلفة
ربط سياسات التعليم الصحي باالحتياجات الفعلية وبحـسب         •

  األوليات

 70 رفع نسبة التغطية إلي -
  2010بنهاية عام % 

وخفض معدل وفيات الرضع 
  سنوياً% 2بنسبة 

 زيادة التغطيـة بالتحـصين      -
بلقاح شلل األطفال بنسبة ال تقل      

  .م2010بحلول عام % 95عن 
 تخفيض وفيات األمهات بما     -

 حالة وفاة بعام    238 عن لال يق 
  .م2010

 زيادة نسبة تغطية رعاية األم      -
  %.25في فترة النفاس إلى 

 خفض عدد حاالت المالريـا      -
  %.75السنوية بنسبة 

  
 
  

وزارة الصحة العامة ، المجالس 
المحلية في المحافظات ، البرامج 

الصحية ، المانحين ، القطاع 
منظمات المجتمع المدني الخاص ، 

، صندوق الدواء ، الصندوق 
االجتماعي للتنمية ، مشروع 

  األشغال العامة 
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  شبكة األمان االجتماعي والحماية االجتماعية: ابعاً
  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  األهداف

تقديم منظومـة متكاملـة مـن        
تنمية البنية  الخدمات والمشاريع ل  

األساسية المادية واالجتماعية في    
المناطق الريفية وتحسين معيشة    

  الفقراء

توفير موارد إضافية لشبكة األمان  •
االجتماعي وخاصة من األوقاف 
والزكاة بغرض التخفيف من الفقر 

   .والحد من البطالة
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني  •

والقطاع الخاص والمنظمات الدولية 
رتقاء بمستويات األمان والحماية لال

االجتماعية وخاصة للفئات األكثر 
حرماناً والعمل على تعزيز قدراتها 

  . وإمكانياتها
  

بناء القدرات لتوفير الخدمات من خالل  •
آليات القطاع الخاص ومنظمات 

  .المجتمع المدني والمجتمعات المحلية
تطوير الخدمات المالية وغير المالية  •

  .يرة واألصغرللمنشآت الصغ

حوالي الصندوق االجتماعي للتنمية  تنفيذ 
ا، في مجال البنية األساسية مشروع) 7,710(

 المادية واالجتماعية
 1900 حوالي مشروع األشغال العامةتنفيذ  

 .مشروعا في القطاعات االقتصادية المختلفة
مليون ) 33.8(تقديم قروض متناهية الصغر  

  خالل فترة تنفيذ الخطة ،دوالر
  فرصة عمل مليون)10,5(توفير حوالي  

  جديدة يومية خالل فترة تنفيذ الخطة، 
  من إعاناتزيادة عدد الحاالت المستفيدة 

 1,1  حوالياالجتماعية إلىصندوق الرعاية 
   الخطة،  فترة فردا خالل مليون

 االجتماعيلصندوق ا 
  للتنمية

مشروع األشغال  
 .العامة

صندوق تمويل  
 تالصناعات والمنشئا

 . الصغيرة
برنامج تنمية المجتمع  

 .واألسر المنتجة
صندوق الرعاية  

  .االجتماعية
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  تمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا: مساً
  الجهة المسئولة  المؤشرات المطلوب تحقيقها  السياسات واإلجراءات  األهداف

زيز دور المرأة في التنمية 
 وتمكينها شاملة والمستدامة

صادياً وسياسياً، وإزالة كافة 
ختالالت المؤسسية والتشريعية 

  .ظاهر التمييز المختلفة

تسهيل حصول المرأة على القروض الميسرة  •
  . والوصول إلى األسواق

 بناء القدرات الفنية والمهنية والحرفية للمرأة •
رفع الوعي بقضايا المرأة والتنسيق والتعاون بين  •

 . لمؤسسية للمرأةاألطر ا
تشجيع وتأهيل المرأة للمشاركة في الحياة  •

 . السياسية وخوض االنتخابات كمرشحة
 . تسهيل التحاق النساء بالمعهد العالي للقضاء •
مكافحة أشكال العنف التي ال تزال تمارس ضد  •

 . المرأة
تحسين وزيادة االستجابة السريعة لألجهزة  •

هيل الضبطية حول حوادث العنف وإعادة تأ
  . ضحاياه من النساء

زيادة مشاركة المرأة في النشاط  •
% 5االقتصادي بمعدل نمو سنوي 

  . خالل سنوات الخطة
خفض نسبة النساء الفقيرات إلى  •

 . 2010النصف بحلول عام 
رفع معدل مشاركة المرأة في  •

االنتخابات المحلية والبرلمانية بنسبة 
 . كناخبة% 45كمرشحة و% 15

رأة في الوظائف زيادة مشاركة الم •
من % 5الحكومية بمعدل نمو سنوي 

 . إجمالي العاملين
 نص قانوني من القوانين 27تعديل  •

 . النافذة الخاصة بقضايا المرأة
تنفيذ دراسة حول العنف ضد المرأة  •

  .بكافة أشكاله وصوره

 وزارة -اللجنة الوطنية للمرأة
 مجلس -الشئون القانونية

  رئاسة- مجلس النواب-الوزراء
  الجمهورية
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 IIIملحق 

  
  
  
  

  نظام املراقبة والتقييم
  التنمية االقتصادية واالجتماعيةخلطة

  2010-2006لتخفيف من الفقر لالثالثة 
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  أهمية نظام المراقبة والتقييم للخطة .1

  
يات من وسائل تحسين األداء في تنفيذ الخطـط واالسـتراتيج          أساسية وسيلة   المراقبةيشكل أسلوب المتابعة و   

  وان   ،ا حيث أن جودة تصميم إطار الخطة وسالمة مؤشراتها وتوازناتها وواقعية أهدافها وسياسـاته             .التنموية

، إذ يظل تحقيـق      تحقيق التنفيذ بالصورة المطلوبة    إال أنها ليست كافية بذاتها لضمان      أساسية،كانت كلها أمور    

 والمتغيرات المحلية التي تطرأ خالل      ؤثرات الخارجية  مرهونا بالعديد من الم    األهداف الكلية والقطاعية بالخطة   

الدورية وتحللها لتعطي صورة لما يجب علـى متخـذي          المراقبة  فترة تنفيذ الخطة وتبرزها تقارير المتابعة         

  .القرارات تداركه للسير قدما  في تحقيق األهداف المرسومة للخطة

  

االقتـصادية  وأساسيا في متابعة وإعادة تقييم الـسياسات        للخطة تؤدي دورا هاما     والمراقبة الدورية   فالمتابعة  

المالية والنقدية الكلية وتأثيراتها بصورة خاصة واإلنجازات االقتصادية واإلنمائية في البالد بصورة عامـة               و

ولتسجيل جوانب اإلخفاقات والتعريف بالمشاكل بهدف معالجتها  وتحديد المتطلبات المستجدة لـضمان تنفيـذ               

هذا باإلضافة إلى أهمية متابعة تنفيذ المشروعات اإلنمائيـة الحكوميـة           . لتنمية المعتمدة في  الخطة    سياسات ا 

ويستند نظام مراقبة وتقييم تنفيذ خطة التنميـة االقتـصادية          . لضمان اإلسراع بانجازها في المواعيد المقررة     

ة والتحليل الموضوعي لإلشـكاليات      إلى التجارب السابق   2010-2006واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر      

والمعوقات التي رافقت أعمال المراقبة والتقييم لكل من الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية              

  .2005-2003، واإلستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2001-2005
  

ل على تحديد اتجاه عملية تنفيذ الخطط ومن هنا تبر أهمية تأسيس نظام المتابعة والمراقبة للخطة ليعم

. واالستراتيجيات التنموية، وعلى تشخيص االنحرافات المرافقة لعملية التنفيذ واتخاذ المعالجات الالزمة بشأنها

ويتيح هذا النظام فرصة مراجعة األهداف والسياسات وتعديلها بصورة دورية وفقا للمتغيرات والظروف 

ضيح مدى التزام كافة األطراف في تنفيذ السياسات وتحقيق األهداف المنشودة المستجدة، باإلضافة إلى تو

  .بالخطة

  

ويتوقف نجاح النظام المقترح لمتابعة السياسات ومراقبة المؤشرات وإعداد تقارير اإلنجاز السنوية على توفر 

  :عدة عناصر أهمهـا
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  . أنشطة المراقبة والتقييمتوسيع قاعدة المشاركة في تحديد المدخالت والمخرجات المرجوة من •

تعزيز التنسيق مع الجهات المختلفة وضمان الربط والعمل بشكل متكامـل مـع آليـات المتابعـة                  •

 .المستخدمة في تلك الجهات

التنسيق الكامل بين القطاعات واإلدارات المعنية في إطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة،             •

  .ومع الجهات المعنية من جهة أخرى

  
  
  أهداف نظام المراقبة والتقييم .2
  

تقييم يساهم في تكوين حالة من الرضى العام لدى اقبة والرمناسب للم و تطبيق نظام تتركز األهداف في إنشاء

المشاكل التنمية الثالثة من الناحية الكمية والنوعية والزمنية، ويساعد في تحديد الصعوبات وكل المعنيين خطة 

ن اضم المشاركة مع جميع األطراف لحلها بأسلوب تنفيذ الخطة في الوقت المناسب وعمليةالتي تظهر أثناء 

  .للنظام وكفاءتهتوفر عامل االستمرارية 
  
  مجاالت عمل نظام المراقبة والتقييم .3

  :وتتضمن أعمال المراقبة والتقييم أربعة أنشطة رئيسية كاآلتي

ى األداء فـي الجوانـب االجتماعيـة        قياس المتغيرات، كأساس الحتساب المؤشرات لتقييم مـستو        •

واالقتصادية، البيئية، وتحديد مواطن القوة والضعف في تنفيذ سياسات برامج الخطة ومتابعة بعـض      

  ).الخ... السكان، المياه، البطالة (القضايا االستراتيجية 

ام المفاهيم  مراقبة مستويات اإلنجاز، من خالل تحليل المدخالت، المخرجات، النتائج، واألثر، باستخد           •

 .واألساليب اإلدارية القياسية والمحاسبية

 .تقييم سير عملية تنفيذ الخطة، واختبار األهداف والسياسات وتطوير واستخالص الدورس المستفادة •

نشر التقارير للحصول على تغذية راجعة من الجهات المعنية وضـمان االسـتفادة مـن الـدروس                  •

 .عمليةوالتجارب وتحويلها إلى برامج وأنشطة 
 

 مهام نظام المراقبة والتقييم .4
  :تتمثل أبرز الهام المناطة بنظام المراقبة والتقييم في األتي

  .جمع وتصنيف المعلومات والبيانات على مستوى السياسات، البرامج والمشاريع •

 .ةإعداد ونشر اإلرشادات واألدلة الخاصة بالمراقبة والتقييم للجهات المعنية الحكومية وغير الحكومي •

 .تنفيذ برامج بناء القدرات وتقديم االستشارات للجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية •

 .تطوير نظام معلومات مناسب وكفؤة •

تنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع تحت التنفيذ، وتقييم المشروعات وتحديد األثر واستخالص الـدروس              •

 .المستفادة

 .عنيةدعم وإعداد المسوحات السنوية للجهات الم •
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 .إجراء التحديثات الالزمة على خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر •

تعزيز مشاركة الجهات الرسمية والشعبية في عملية المراقبة والتقييم، وتفعيـل المراقبـة والتقيـيم                •

 .الذاتية

 .ات الواردة فيهاإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية، ومتابعة تنفيذ التوصي •

  

  

  مخرجات نظام المراقبة والتقييم .5
تتمثل أبرز مخرجات نظام مراقبة وتقييم خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر في 

  :األتي

  .تقارير إنجاز سنوية تستند إلى معلومات صحيحة وبيانات دقيقة، ترفع في وقتها المحدد .1

 .فصلية داخلية تتضمن اإلجراءات العملية المنفذةتقارير إنجاز شهرية و .2

 .أنشطة متعددة لبناء قدرات المعنيين في كافة المرافق الحكومية وغير الحكومية .3

 .الوصول السهل والفعال للمعلومات والبيانات للجهات المعنية والجمهور .4

  

  مؤشرات فاعلية نظام المراقبة والتقييم .6
  : المراقة والتقييم، يسترشد بالمؤشرات التاليةولقياس مدى التحقق من فاعلية نظام

مدى التزام الجهات المعنية في تقديم تقارير إنجاز سنوية باستخدام مؤشرات أساسية متفق عليها تقدم  •

  . أشهر من الفترة المحددة3للوزارة خالل 

 .عيد المحددةتلبية تقارير اإلنجاز الداخلية للمعايير واألهداف المحددة مسبقاً والتزامها بالموا •

مشاركة عشر وحدات للمراقبة والتقييم من الجهات الحكومة األساسية وعشر منظمات للجمع المدني  •

 .في أنشطة بناء القدرات

 .على األقل خمس صحف وطنية ذات انتشار واسع نشرت موضوعات حول تقارير اإلنجاز •

  

  عوامل نجاح نظام المراقبة والتقييم .7
ح للمراقبة والتقييم تحقيقه للحد األدنى من مؤشرات الرضا، وبحيث يكون على يشترط لنجاح النظام المقتر

األقل ثلثي ممثلي الجهات المعنية راضون عن مستوى تنفيذ الخطة، وثلثي التوصيات الواردة في التقرير 

بعوامل كما يعتمد نجاح النظام على مجموعة من االفتراضات، ترتبط بعضها . السنوي على األقل تم استيعابها

  :وتتلخص تلك االفتراضات في األتي. خارجية تؤثر على أداء نظام المراقبة والتقييم

لدى الجهات المعنية الرغبة والقدرة على تشخيص المشاكل وحلها في وقت حدوثها وبأسلوب  •

تشاركي، باإلضافة إلى االستعداد على التكيف مع المتغيرات والتوقعات الناجمة عن نظام المراقبة 

  .لتقييموا

 .التزام الوزارات والمنظمات غير الحكومية بتوفير موارد مناسبة لوحدات المراقبة والتقييم •

 .اهتمام الصحف الوطنية الكبرى بتسليط الضوء على تقارير اإلنجاز السنوية •
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رغبة الجهات المعنية، بما فيها إدارات المشاريع في تطبيق أدلة المراقبة والتقييم واستخدام نظم  •

  .علومات وتعزيز تبادل ومشاركة المعلومات والبياناتالم
  

بة و التقييم فإن وزارة التخطيط و التعاون الدولي تقوم باتخاذ اإلجراءات اقرمفي إطار السياق العام لنظام الو

على وجه الخصوص ستقوم الوزارة بإعداد لضمان تحقق عوامل نجاح النظام المذكورة أعاله، والكفيلة 

وستتولى الوزارة القيام بمهمة . اقبة والتقييمرم تطور العوامل الخارجية التي تؤثر على نظام المؤشرات لقياس

عن كل االستفسارات الواردة من مجلسي الوزراء والنواب والجهات األخرى المسئولة عن الرد والتوضيح 

كما ستقوم . ل التقارير المرفوعةالتقييم من خالار عملية المراقبة وتنفيذ التوصيات التي تم التطرق إليها في إط

لتأمين مستوى كاف من رد المالية الالزمة من المصادر المحلية والخارجية الموابتعبئة وحشد الوزارة أيضاً 

  . التقييم في الجهات المشاركة في العمليةاقبة ورملوحدات الالتمويل 
 
  نظام الرقابة والتقييممقومات استمرارية  .8

التقييم، فإنه من الضروري أن تدرك اقبة ورمل االستمرارية لآلثار اإليجابية لنظام المن أجل تأمين توفر عام

الثالثة مستوى مساهماتهم خطة التنمية م معلومات كافية تتعلق بمستوى تنفيذ يجميع الجهات المعنية أهمية تقد

 ،تعزيز وعي الجهات المعنيةالتقييم باهمة وسوف يقوم نظام المراقبة و وكذلك اإلمكانيات المتوفرة للمس،فيها

، وباألخص من خالل موقع عالميةاإلالحمالت النشر الواسعة لتقارير اإلنجاز الدورية، ومن خالل عملية 

 يتوقع أن.   المتوفر حالياًالتعاون الدوليالمتفرع من موقع وزارة التخطيط ومتخصص على شبكة اإلنترنت 

ا باالعتبار خذهمعنيين، ألكافة الذية الراجعة والتوصيات من تقديم التغل يسهالفرصة لتيوفر هذا الموقع 

  .التقييم الالحقةاقبة ورمالتقارير توصيات وتحليلها وتضمينها في تقارير و

  

  ادوار الجهات المختلفة  في نظام المراقبة والتقييم للخطة .9
 والجهـات الحكوميـة وغيـر       لخطة عمالًَ جماعياً تشارك فيه كافة الوزارات      التقييم ل  و يتطلب نظام المراقبة  

كما تتطلب انتهاج مبدأ الـشراكة      . الحكومية في مختلف المراحل وعلى كل المستويات وفي جميع المحافظات         

وفيما يلي تحديد المهام األساسية  . الفاعلة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين

  .المتطلبات الفنية والمؤسسية لنجاح األعمالوالتقييم وآليات العمل والمراقبة في 

א א א  א
o א מ  א

صياغة االتجاهات اإلستراتيجية العامة للتنمية واقتراح السياسات االقتصادية الكلية لتنظيم التوازنات            •

لخمـسية للتنميـة    االقتصادية والمالية العامة على المدى القصير، ووضع اإلطار العـام للخطـط ا            

 .االقتصادية واالجتماعية وتقييم واختيار المشروعات اإلنمائية الحكومية

إعداد الخطط السنوية بهدف متابعة التطورات االقتصادية والمالية وتقييم آثارهـا ومتابعـة تنفيـذ                •

  مشروعات التنمية الحكومية

   الخطة الخمسية الدورية السنوية عن سير تنفيذالمراقبة والتقييم إعداد تقارير  •



 351

  . إعداد التقييم النهائي للخطط الخمسية وإنجازاتها •

  وتحسين توزيع المشاريع اإلنمائية بين المحافظاتالمحلية تطوير جهود تخطيط التنمية  •

 
o א

 والتقييم وتوزيعه على الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات  مع تحديد           دليل المراقبة إعداد   •

  .ج الزمني النجاز األعمالالبرنام

تقديم المشورة والدعم الفني  والتدريب للجان المتابعة والمراجعة التقييمية السنوية في الوزارات              •

   .والجهات الحكومية  والمحافظات في ما يتعلق بالمهام المطلوب تنفيذها

ة المركزية ومن   تلقي التقارير والبيانات والمعلومات من الوزارات والجهات واألجهزة الحكومي         •

السلطات المحلية في المحافظات و مراجعتها وإبداء الرأي الفني بـشأنها واقتـراح مـا يلـزم                 

   .الستكمال متطلبات التقارير وفق التعليمات المحددة

قيام اإلدارات المختصة واللجان القطاعية في الوزارة بأداء دورها في تنظـيم  هـذه البيانـات                  •

ها وفق االعتبارات  واالحتياجات العملية التـي يتطلبهـا النـشاط            والمعلومات والمؤشرات لدي  

التخطيطي ومن ثم  تقوم بتحليل هذه البيانات والمعلومات والمؤشرات للخروج منها باستنتاجات             

وتوصيات بما في ذلك اقتراح اإلجراءات الالزمة لتحسين أداء القطاعات  والمحافظات خـالل              

  .العام التالي

القتصادية والمالية والنقدية العامة وتقديمها مع أي مقترحات تعديلية للسياسات          وضع تحليالتها ا   •

 .االقتصادية الجاري تطبيقها إلى الجهات الرسمية عند مناقشة البرنامج االستثماري السنوي

إعادة صياغة التقارير القطاعية  والمحلية  وتنسيقها في إطار التقرير الشامل لمتابعـة الخطـة                 •

  .ى الوطني  ورفعه إلى السلطات العلياعلى المستو

بما تم من إنجازات وما صادف      )  سنوية على األقل  ( تقوم  وزارة التخطيط برفع تقارير دورية         •

تنفيذ الخطة من  عقبات واختناقات وما اتخذ من تدابير بشان حلها وما تشير به وزارة التخطيط                   

قيـق أهـداف الخطـة فـي المراحـل          حتى يتيسر تح  ) مجلس الوزراء (على السلطات العليا    

التالية ومتطلبات ذلك من واإلجراءات والسياسات ووسائل التنفيـذ األخـرى           ) األعوام(تنفيذيةال

   .الالزمة للنهوض بمستويات التنفيذ وتوفير متطلباته
 

 المتطلبات الفنية والمؤسسية 

اون الدولي يتطلب تحـسين     وتقييم الخطة في وزارة التخطيط والتع     مراقبة  أن ممارسة العمل بنظام     

 :ظروف العمل الفني واإلداري فيها من خالل اآلتي

إعادة النظر في هيكلية الوزارة و تحديد مهـام ومـسئوليات القطاعـات واإلدارات               •

التخطيطية فيها بما يتالءم مع  التطوير المنشود في العمل التخطيطي ، وايالء  متابعة               

لوزارة وتوفير التعليمات التفصيلية ذات العالقة      وتقييم  الخطة دورا اكبر في أنشطة ا       
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وظـائف  لكي تتحدد بوضوح طرق انسياب القرارات اإللزامية التي تتحكم في تسيير ال   

  .واألعمال اإلدارية والفنية

تحديد مجاالت الدعم الفني والمؤسسي واالحتياجات من أنظمة البيانات والمعلومـات            •

الكلي والقطاعي باإلضافة إلى توفير البيانـات       االقتصادية والتخطيطية على المستوى     

 .والمعلومات المتعلقة بالمشروعات االستثمارية الحكومية

معالجة ضعف التنسيق القائم بين قطاعات وزارة التخطيط والتنمية من ناحية،  مـن               •

خالل إشراك  كافة قطاعات الوزارة في متابعة وتقييم الخطة بشكل كلي ومستمر بما              

مل المؤسسي والتنسيق الفعال بين القطاعات لتنفيذ المهام المناطـة بكـل    يعزز من الع  

  .قطاع

البدء بتأسيس نظام شامل  للمتابعة والتقييم، كأساس لتطوير الممارسـات التخطيطيـة              •

واستكمال حلقاتها المتممة ومنح الصالحيات المناسبة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي   

ال وللتعامل مع الوزارات والجهات الحكومية من جهـة         لتعزيز مبادراتها في هذا المج    

وللوزارات السيادية والقطاعية المعنية  والمحافظات لتسيير التعاون فيما بينها من جهة   

 .أخرى

ولكي تنسجم مهمة متابعة تنفيذ الخطة مع العمل التخطيطي الجاري فان مبادرة وزارة              •

تطوير الممارسات الراهنـة فـي      التخطيط في إعداد الخطة السنوية تصبح ضرورة ل       

ويمكن في هذا الصدد التنسيق المسبق  . إدارة وتنظيم االقتصاد الوطني وتخطيط التنمية     

مع وزارة المالية والبنك المركزي لضمان التقدم بمقترحات مشتركة عـن الـسياسات    

 .االقتصادية والمالية والنقدية العامة العتمادها من قبل الحكومة

وارد الالزمة من المصادر الداخلية والخارجية لتعزيز دور الوزارة         ضرورة توفير الم   •

  .وتمكينها من القيام بمهمة المتابعة والتقويم السنوي للخطة بكفاءة عالية
 
o א א א א א  א

بعـة  م بشان استكمال إنشاء إدارات عامة للتخطـيط والمتا        2004لعام  ) 260(طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم      

تقييم األداء في   ال و لمراقبةوتقييم األداء في الوزارات واألجهزة الحكومية المركزية تمارس إدارات التخطيط وا          

 :الوزارات واألجهزة الحكومية المركزية، المهام واالختصاصات التالية

ت اقتراح األهداف والسياسات العامة لتنمية القطاع في ضوء األهداف والسياسات واالستراتيجيا           •

  .العامة للتنمية المقررة، و تحديد األهداف والمؤشرات الرئيسية للخطة القطاعية

وضع البرامج التفصيلية السنوية لتنفيذ سياسات وبرامج الخطة على مستوى القطاع والفـروع              •

وعلى أن تحتوي على مؤشرات سنوية قابلة للقياس يعتمد عليهـا فـي تقيـيم األداء                 . القطاعية

 .  السنويتحديد واإلنجاز

إعداد وتقييم واقتراح وتوزيع المشاريع اإلنمائية في خطة القطاع وفقـا لألولويـات، واقتـراح       •

  .توطينها مع تحقيق التنسيق المسبق عند إعداد خطة القطاع مع مشاريع القطاعات األخرى

  .رصد حركة  المشاريع وتقييم مستويات التنفيذ •

 .لعامة للقطاع وإعداد برامج التدريب والتأهيلإعداد ميزانية القوى العاملة السنوية وا •
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تقديم المقترحات بشان التعديالت التي يجب إدخالها على خطة القطاع على ضـوء تطـورات                •
  .األوضاع

دراسة المشاكل التنظيمية واإلدارية والفنية وتأثيراتها الفعلية والمحتملة على أهـداف الخطـة              •
ن األداء والتسريع بتطبيـق الـسياسات واإلجـراءات         المعتمدة،والتقدم باقتراحات محددة لتحسي   

  . الالزمة لتحقيق أهداف الخطة 
  اعتماد مؤشرات قياس سنوي لتنفيذ السياسات لتحقيق األهداف المحددة في الخطط التنموية  •
 والمعلومات المطلوبـة ألغـراض المتابعـة        الدولي بالبيانات  التخطيط والتعاون موافاة وزارة    •

   . للخطة في المواعيد الزمنية المحددة  من كل عام والتقييم الدوري
العمل على تحسين السياسات والبرامج الالزمة الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة لنشاط  القطاع               •

   .الخاص
توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الالزمة إلعداد تقارير متابعة وتقييم الخطـة والسـيما              •

 على مدى تنفيذ المشاريع وتطابقها مع البرنامج الزمني و التكلفـة            المعلومات الالزمة للتعرف  
وإرسالها بحسب الجدول الزمني المحدد إلى وزارة التخطـيط ألغـراض تحليلهـا             .المقدرة لها 
 .وتقييمها

تقديم تقارير المتابعة الدورية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المواعيد المحددة تمهيداً              •
  .  الوزراءلرفعها لمجلس

  .إنشاء مواقع على اإلنترنت لجميع الجهات الحكومية •

א א  א

 التقييمية السنوية للخطة فيها يقتضي ومية في عملية المتابعة والمراقبةإن مشاركة  الوزارات والمؤسسات الحك

تستطيع إنجاز مهامها في هذا المجال      أن تكون هذه المهام جزء متكامال من هياكلها اإلدارية والتنظيمية بحيث            

 :وهذا األمر يتطلب االهتمام بما يلي, بدون عقبات إدارية وفنية
تقيـيم وتفعيـل وتنـشيط دورهـا        ال و  والمراقبة استكمال إنشاء اإلدارات العامة للتخطيط والمتابعة      •

  .وإشراكها في كافة األنشطة والفعاليات المتعلقة بالتخطيط 
فع قدرات العاملين وتزويد وحدات التخطيط والمتابعة بالتجهيزات والمتطلبـات          التدريب والتأهيل لر   •

  .الفنية إلنجاز األعمال
التزام جميع الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المركزية دعم إدارات التخطيط والمتابعـة وتقيـيم            •

ؤهلة ومنحهـا   األداء، خاصة من حيث اعتماد المخصصات وتوفير المتطلبات، ورفدها بالكوادر الم          
الصالحيات التي من شأنها تسهيل قيام هذه اإلدارات بالمهام واالختصاصات المناطة بها على أكمل              

 . وجه
قيام الوزارات والجهات الحكومية بوضع مقترحاتها للدعم المطلوب عند قيامها بإعـداد موازناتهـا               •

 .السنوية
طار الوزارة أو الجهات التي تشرف عليهـا        يحق إلدارات التخطيط والمتابعة وتقييم األداء، كل في إ         •

االتصال بها لطلب أية معلومات وبيانات بما في ذلك البيانات ذات الصلة بـالقروض والمـساعدات                
  .الخارجية في المواعيد الزمنية المحددة

على نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي اعتبـار أن وزارة التخطـيط والتعـاون                 •
المشرفة من الناحية الفنية على إدارات التخطيط والمتابعة وتقييم األداء، واتخاذ ما يلـزم             الدولي هي   

  . لتفعيل الدور المطلوب من هذه اإلدارات
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א   )א(א

א מ  א

الئحته التنفيذية فيمـا    المحافظات والمديريات وفق قانون السلطة المحلية و      (تتحدد مهام السلطات المحلية     

  :يلي

ضمان توفر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعيـة             

   .والثقافية بالمحافظة ومديرياتها

دراسة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات والخطط والموازنات المعتمدة والمعاونة فـي إيجـاد الحلـول          

  .التي قد تعترض عملية التنفيذالمناسبة للمشاكل 

متابعة تنفيذ خطة التنمية السنوية واستخراج المؤشرات اإلحصائية لموقـف االنجـاز فـي جميـع                 

  المجاالت

تقييم المشاريع المنجزة والقائمة فيها بصورة مستمرة على أن ال يقتصر هذا التقييم علـى جوانـب                  

تحقق األهداف والفوائد والقيمـة المجتمعيـة       االنجاز المادي فحسب بل ينبغي أن يشمل معرفة مدى          

  .الموضوعة والمستهدفة لتلك المشاريع

 متابعة تنفيذ نظم المعلومات الخاصة بالخطة والموازنة واألنشطة األخرى في المحافظة ومديرياتها  

إعداد تقارير المتابعة واالنجاز لمشاريع الخطة وفقاً للنماذج والجـداول المخصـصـــة لـذلك              

  .ا إلى الجهات المختصة في المواعيـــد المحددة لهورفعه

التنسيق مع إدارات الصناديق المتخصصة في تمويل وتنفيذ أنشطتها ومشاريع خططها التنموية فـي               

   .المحافظات

א א  א

 .تعزيز القدرات التخطيطية على مستوى المحافظات لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها •

تأسيس وتطوير وحدات التخطيط اإلقليمي في المحافظات لدعم الالمركزية في العمـل التخطيطـي               •

   .اإلنمائي ولتحسين مؤشرات التنمية اإلقليمية

  .ربط المحافظات بنظام معلومات وزارة التخطيط والتعاون الدولي •

 .الخ… تحديد أسس ومعايير الختيار المشاريع وتحديد جدواها وأثرها •
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  : في مجال السياسات والمؤشرات الكلية

ضرورة وقوف الحكومة بجدية أمام المشاكل والمعوقـات التـي حالـت دون              -1
المؤشرات المستهدفة في الخطة الخمسية الثانية ومعالجـة        الوصول إلى تحقيق    

أسبابها وبما يمكن من إحداث تغيير جذري في بيئة االستثمار ويحفز على نمـو              
وزيادة االستثمار الخاص المحلي والعربي واألجنبي التي يحتاجهـا االقتـصاد           

  . الوطني لتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل
واضح إلقامة اقتصاد حديث يرتكز على التـصدير ويقـوم          أهمية اعتماد توجه     -2

على المشروعات المتوسطة والكبيرة مع االهتمام بتشجيع ودعم المـشروعات          
الصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها األداة الفعالة لمحاربة البطالـة ومعالجـة           

 . فضالً عن تعيز فرص النمو االقتصادي المرتفع والمستدام.. الفقر
 االختالالت الهيكلية التي يعاني منها االقتصاد الوطني واتباع سياسـات           معالجة -3

فاعلة لتقوية هيكل اإلنتاج وتنمية وتطوير طاقاته بما يعكس اإلمكانات المتاحـة            
 . والكامنة لقطاعات اإلنتاج السلعي والخدمي خصوصاً القطاعات الواعدة

شروعاً القتصاد حـديث    الثالثة م التنمية  أن تعمل الحكومة على أن تكون خطة         -4
يأخذ في االعتبار تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والتخفيف مـن الفقـر            
تتكامل فيها سياسات وإجراءات وبـرامج ومـشاريع فـرص تعزيـز النمـو              
االقتصادي مع جهود وتوجهات الدولة في التخفيف من الفقر وبحيـث تكـون             

و االقتصادي ومحاربة الفقـر فـي آن      الخطة إطاراً شامالً ومتكامالً لتحقيق النم     
 . واحد

التأكيد على أهمية التقيد بتنفيذ ما ورد في الخطة بشأن الحكم الجيد باعتبـار أن                -5
ذلك يمثل مدخالً حقيقياً لخلق مناخ مالئم لتحقيق التنميـة والنمـو االقتـصادي              

 . وبلوغ الخطة ألهدافها
يع تنموية إنتاجية تسهم فـي      االستفادة من عائدات النفط والغاز في تمويل مشار        -6

زيادة الموارد الذاتية غير النفطية، وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق المزيد مـن             
االستكشافات النفطية الجديدة وتنمية وتطوير الحقـول القائمـة حتـى تـستمر             

 . إسهامات القطاع النفطي في دعم جهود التنمية في الحاضر والمستقبل
القطاع الخاص في الجانب االستثمار أوالً بـأول بمـا          تفعيل آليات التقييم ألداء      -7

يكفل قيامه بالدور المؤمل منه في الدفع بعملية التنمية وخلـق فـرص العمـل               
 . وتشجيعه لالستثمار في الصناعات التصديرية

العمل على توفير كافة المتطلبات والشروط الالزمة لتأهيـل اقتـصاد بالدنـا              -8
جي، وكذا على مستوى التكـتالت اإلقليميـة        لالندماج في مجلس التعاون الخلي    

 . والدولية
ضرورة إيالء قطاع الصناعات التحويلية االهتمام الذي يتناسـب مـع الـدور              -9

المؤمل منه باعتباره قطاعاً هاماً وحيوياً لقيادة عجلة النمو االقتصادي ولتجاوز           
خطتـين  المعوقات التي حالت دون تحقيق هذا القطاع للمعدالت المستهدفة في ال          

 . األولى والثانية
أهمية أن تترجم الموازنات العامة خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية وتعكس           -10

أهدافها وأن يكون اإلطار المـالي المتوسـط األجـل األداة الفاعلـة لموائمـة               
 . الموازنات العامة مع خطط التنمية وأهدافها



 358

وق األوراق الماليـة    أن تعمل الحكومة على سرعة استكمال إجراءات إنشاء س         -11
كآلية لتوجيه الموارد والمدخرات المالية إلى مجاالت االستثمار المختلفة بما في           
ذلك تشجيع قيام شركات مساهمة واستمرار تبني برنامج الخصخصة بما يسمح           
بطرح األسهم لالكتتاب العام، وتوفير اإلطار التشريعي والتنظيمي المعزز لقيام          

 . لتجارب العربية والدولية في هذا المجالالسوق باالستفادة من ا
ة عند إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنـات العامـة          يأهمية مراعاة الواقع   -12

للدولة وعدم المبالغة في سياسة الحيطة والحذر وباألخص عند وضع تقـديرات            
اإليرادات النفطية مع إعادة النظر في سياسة االعتمادات اإلضافية بما ينـسجم            

 . لنصوص الدستورية والقانونيةمع ا
العمل على فصل وظيفة الخزينة التي يقوم بها البنك المركزي والتي تـستحوذ              -13

على جزء كبير من نشاطه وتضعف من دوره في إدارة وتوجيه السياسة النقدية             
 . والرقابة على البنوك

أن تعمل الحكومة على مراجعة وتقييم ما تم تنفيذها من سياسـات وإجـراءات               -14
رنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في ضوء التجربـة الماضـية           ب

لتجاوز أوجه القصور وعدم اإلنتقائية في تنفيذ مكونات البرنامج و العمل علـى             
إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة في ضوء إنعكاساتها السلبية على مجمـل             

 . األنشطة االقتصادية واالجتماعية
ر التمويل إلقامة محطات كهربائية قادرة على توليد الطاقـة          تكثيف الجهود لتوفي   -15

بمعدالت كبيرة باالستفادة من الغاز لتلبية االحتيـاج فـي مجـاالت الزراعـة              
والصناعة ونحوها، وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في هذا القطاع، والعمل          
على سرعة دراسة جدوى تحلية المياه في ضوء التحديات الماثلـة فـي هـذا               

 . المجال
 . أهمية إيالء البحث العلمي ما يستحقه من الرعاية واالهتمام -16
االلتزام بتقديم تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة لالجتمـاع المـشترك لمجلـسي              -17

النواب والشورى خالل سنوات تنفيذ الخطة على أن يقدم التقرير فـي الربـع              
تماع المشترك لمجلسي   األول من السنة التالية وتقديم تقييم شامل للخطة إلى االج         

 . النواب والشورى قبل تقديم الخدة الخمسية القادمة
أن تعمل الحكومة على إعداد خرائط للخدمات تسترشد بها عند إعداد وتوزيـع              -18

مشاريع ومن ذلك خرائط في مجاالت الميـاه والـسدود والتعلـيم والـصحة              ال
ل التنمـوي   والصناعة وغيرها من القطاعات الخدمية بما يكفل تحقيـق العـد          

وتقليص فجوات التنمية القائمة بين المحافظات وااللتزام بتوزيع المشاريع وفقـاً           
 . لخارطة الخدمات

العمل على مراجعة وتصويب ما ورد من أخطاء مطبعية أو صياغية أو تبـاين               -19
في بعض المؤشرات الواردة في المشروع عند إخـراج وثيقـة الخطـة فـي               

ع ما تضمنه هذا التقرير من مالحظات وبمـا ال          صورتها النهائية وبما ينسجم م    
 . يمس جوهر الخطة وتوجهاتها ومضامينها
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  :في مجال القطاعات اإلنتاجية

  : فيما يخص قطاع الزراعة والري  -أ 
يؤكد االجتماع المشترك على ضرورة العمل بالتوصيات التي أقرهـا مجلـسي النـواب              

نية والتي ضمنت الحكومة بعضها في      والشورى أثناء مصادقتهما على الخطة الخمسية الثا      
  : الثالثة وهي على النحو التاليالتنمية إطار مشروع خطة 

تفعيل وتطبيق القوانين واللوائح الصادرة بشأن تداول المبيـدات والحجـر            -1
النباتي واتخاذ اإلجراءات الصارمة عند تداول المبيـدات خالفـاً للقـوانين        

  . النافذة
 . ية التي تتوفر إمكانيات التوسع في زراعتهاتشجيع إنتاج المحاصيل النقد -2
إقامة مشاريع الستصالح األراضي لزراعة الحبوب بأنواعها للمساهمة في          -3

 . سد الفجوة الغذائية والتي تزداد يوماً بعد يوم
 . نشر وسائل ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط -4
فقـاً  التوسع في إنشاء السدود الـصغيرة والحـواجز وقنـوات التوزيـع و        -5

للدراسات الفنية وبحيث ال تتعرض األرض الزراعية األخرى للجفاف وبما          
 . ال يؤثر على حقوق الغير في المياه

االستمرار في إعداد الدراسات الجادة حول إمكانيـة تحليـة ميـاه البحـر               -6
 . واعتبار ذك من األولويات ذات االهتمام القصوى

  
الثالثة من  التنمية  ذ ما ورد في مشروع خطة       كما يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفي      

  : سياسات وإجراءات وإعطاء األولوية لتنفيذ ما يلي
ضرورة التخطيط السليم للسياسات المحصولية الزراعية حماية للمزارعين وبما          -1

  . يتناسب مع مقومات التنمية واإلندماج وإمكانية تصريفها
لدراسات الهندسية للمـشاريع    ضرورة االهتمام بدراسات الجدوى االقتصادية وا      -2

 . الزراعية ومشاريع الري وتوفير المخصصات الالزمة والكافية لتنفيذها
تطوير البنى التحتية للقطاع الزراعي اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية بما يعزز           -3

 . من دوره في االقتصاد الوطني
لى الشكل األمثـل    تفعيل دول الهيئات الزراعية بما يمكنها من القيام بواجباتها ع          -4

والقيام بتقييم المشاريع الزراعية بصفة دورية ومرحليـة وخاصـة المـشاريع            
 . الممولة بقروض خارجية ومساعدات

االهتمام بالبرامج التدريبية الزراعية ورفع كفاءة أداء الكادر الزراعي وتـدريب            -5
 . المزارعين على استخدام الطرق الحديثة في الزراعة

اعية نحو المحاصيل االستراتيجية وتوفير مصادر تمويـل        توجيه القروض الزر   -6
 ..مشاريع المزارعين الصغيرة واألصغر

  
  : قطاع الثروة السمكية -ب  

يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانية التي لم تنفذ              
  : وهي

النظر فـي   رسم سياسة واستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع السمكي وإعادة          -1
التشريعات المنظمة لالصطياد ووضع الضوابط واإلجراءات الرقابية الكفيلـة         
بمنع النهب واالصطياد العشوائي التي تقوم به السفن واألساطيل األجنبية فـي            

  . مياهنا اإلقليمية
استكمال وصيانة البنية التحتية لإلنتاج والتسويق و التصدير من ألسنة بحرية            -2

 .  متكاملةوأسواق ووسائل نقل



 360

  
كما يؤكد االجتماع المشترك على أهمية تنفيذ ما ورد في مشروع الخطة حـول الثـروة                

  : السمكية وإعطاء األولوية لتنفيذ ما يلي
تطوير قدرات خفر السواحل وأنظمة الرقابة والتفتيش البحري وحماية المخزون           -1

  . السمكي من االستنزاف والبيئة البحرية من التلوث والعبث
م التسهيالت والحوافز الالزمة لتـشجيع االسـتثمارات الخاصـة المحليـة            تقدي -2

واألجنبية وإنشاء شركات مساهمة عامة لالصطياد والتصنيع والتسويق والتبريـد     
والتخزين وبرأس مال كاف لحمايتها من التعثر وإعادة بناء وصيانة البنية التحتية            

 . ةلهذا القطاع وإعادة إنشاء وتأهيل المنشآت السمكي
دعم وتشجيع الصيادين التقليديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وذلك للحفاظ علـى            -3

 . منتجاتهم وتوفير األسماك لألسواق المحلية
االهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية المـوارد الـسمكية واالسـتزراع            -4

مام السمكي واألحياء المائية وتفعيل دور مركز أبحاث وعلوم البحار، وكذا االهت          
بدراسات الجدوى االقتصادية والدراسات الهندسـية والفنيـة لمـشاريع الثـروة            

 . السمكية وتوفير المخصصات الالزمة والكافية لتنفيذها
  

  : النفط و الغاز والمعادن -ج  
تكثيف جهود البحث والتنقيب لتوسيع االكتشافات النفطية الجديدة، وكـذا أعمـال          -1

ي المتوقع والحفـاظ علـى دور القطـاع         التطوير لتعويض تراجع اإلنتاج النفط    
النفطي ومساهمته في العملية التنموية ووضع سياسة تتضمن ضوابط ومعـايير           
عادلة في إعطاء حق االمتياز للشركات بما يضمن عدم اقتـصار األمـر علـى          
شركات بعينها حتى ال ينعكس ذلك سلباً على باقي الشركات األخرى التي تتقـدم              

 . بعروضها
سع في حجم الطاقة التكريرية للنفط بما يلبـي احتياجـات الـسوق             ضرورة التو  -2

 . المحلية وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عن عمليات التكرير
أن يكون قطاع الغاز ضمن أولويات الحكومة كونـه مـصدراً مهمـاً للطاقـة                -3

لالستخدامات الداخلية في مجاالت الكهرباء والصناعات االستراتيجية والزراعـة         
 . ة المياه وغيرها باإلضافة إلى كونه مصدر رئيسي للنقد األجنبيوتحلي

سرعة القيام بإجراء دراسات مسبقة جيولوجيـة وجيوفيزيائيـة فـي المنـاطق              -4
المخصصة لالمتيازات النفطية لتكون الدولة في مركز تفاوضي قوي قائم علـى            

 . العلم والمعرفة التامة للقيمة واالستحقاق لهذه المناطق
لدور الرقابة على المحاجر من خالل إنشاء هيئة أو مؤسسة تختص بعملية            تفعيل ا  -5

 . اإلشراف والرقابة على هذه المحاجر وتصدير مخرجاتها
سرعة إعداد مشروع قانون إلنشاء شركة نفطية وطنية متخصصة فـي عمليـة              -6

استكشاف وإنتاج النفط لتكون شريك فعلي مع المقال بنسبة الحصة المحمولة في            
ة وذلك بهدف إيجاد كوادر يمنية كفؤة لتتمكن من استالم أي قطاع انتهت             الشراك

 . فترة اتفاقيته
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  : الصناعات التحويلية  -د 
أهمية اإلسراع في إعادة هيكلة وزارة الصناعةو التجارة وتطوير مهامها والعمل            -1

على استكمال البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لهذا القطاع وبما يكفل معـه            
جيع المنافسة ومنع االحتكار وتطوير آليات السوق وأن تقوم الوزارة بـدورها            تش

في مراقبة أنشطة المصانع والشركات والتأكد من االلتـزام بحفـظ الـسجالت             
 . والوثائق ذات الصلة بسير العملية الصناعية

العمل على معالجة االختالالت والمعوقات القائمة في هذا القطاع وذلك من خالل             -2
ة البنى التحتية ورفع مستوى الصادرات الصناعية مقارنة بنسبة الـصادرات           تقوي

 . اإلجمالية للبالد
تخفيض الضرائب والرسوم على مدخالت اإلنتاج الصناعي المستوردة مع توحيد           -3

مسميات الرسوم والضرائب والرسوم على مدخالت اإلنتاج الصناعي المستوردة         
ى المواد الخـام والمنتجـات النهائيـة        مع توحيد مسميات الرسوم والضرائب عل     

وتوحيد أجهزة جبايتها ومحاربة الفساد المالي واإلداري القـائم فيهـا وااللتـزام             
بإعادة الرسوم الجمركية والضريبية على كل ما يصدر للخارج واالحتكام إلـى            

 . القوانين النافذة
صانع الغزل  إيالء الصناعات النسيجية االهتمام الكافي من خالل دعم وتطوير م          -4

والنسيج القائمة وتوسيع نشاطها وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذه           
 . الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة

تقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية من خالل تحسين المواصفات وجـودة            -5
 –  خليجيـة  –محليـة   (المنتجات المحلية وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمـدة        

 . وتفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) عالمية
حماية الصناعة الوطنية من اإلغراق ودعم وتشجيع تصدير المنتجات الصناعية           -6

من خالل تبسيط اإلجراءات الالزمة لذلك واالستفادة من المنطقة الحرة في تحفيز            
 . الصادرات الصناعية

ورفع إنتاجيته وتقديم القروض للنـساء      تنمية مهارات وقدرات العامل الصناعي       -7
 . إلقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة

االلتزام بالتنسيق الكامل بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكوميـة ذات            -8
 . العالقة بشأن تنفيذ القوانين دون أي اجتهاد في تفسيرها

  
  : التجارة  -ه 

ة للتجارة الداخليـة بمـا      سرعة العمل على مراجعة وتطوير التشريعات المنظم       -1
يعزز من دور الوزارة في مجال الرقابة وتشجيع المنافسة ومنع االحتكار وحماية            

 . المستهلك
تفعيل دول الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وفتح فروع لها في المنافذ البرية             -2

والبحرية والجوية وتزويدها بالمعدات المتطورة والكوادر الكفؤة لضمان قيامهـا          
 . بواجباتها على أكمل وجه

تقييم وضع المنطقة الحرة بعدن والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التـي             -3
حالت دون قيامها بدورها التنموي المنشود وتحويلها إلى محطة دوليـة للـشحن             
البحري والجوي ومركز دولي للتجارة ومنطقة جـذب لالسـتثمارات المحليـة            

 . واألجنبية
ء شركات مساهمة عامة فـي كافـة المجـاالت التجاريـة            ضرورة تشجيع إنشا   -4

 . والصناعية لتسهم في إنشاء أسواق األوراق المالية
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  : السياحة -و 
تنمية المناطق السياحية في أنحاء الجمهوريـة وتعزيـز مقوماتهـا وتنميـة                -1

االستثمار فيها وبما يسهم في إقامة صناعة سياحية تـدعم التنميـة االقتـصادية              
ي بالدنا وتهيئة وتنظيم استغالل األراضي التي تخصصها الدولـة          واالجتماعية ف 

 . ألغراض التنمية السياحية والمحافظة عليها
تأهيل المناطق التاريخية والحفاظ عليها من السطو والعبـث وصـيانة اآلثـار               -2

والموروث التاريخي وتعزيز أنشطة الترويج السياحي وتحسين صورة اليمن في          
 . الميةاألسواق العربية والع

دعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال السياحة واستكمال توفر وتطوير            -3
البنية التحتية للقطاع السياحي مع توفير الحـوافز والتـسهيالت التـي تـشجع              
المستثمرين اليمنيين والخليجيين واألجانب على إقامـة الـصناعات والمنـشآت           

لسياحي بما يسهم فـي زيـادة دور        والمرافق السياحية المتكاملة وتوسيع المنتج ا     
 . السياحة الدولية والمحلية

تطوير خدمات البنية التحتية والتجهيزات الالزمة للمناطق السياحية بنـاء علـى             -4
المخططات المعدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبالتنسيق مع الجهـات ذات            

 . العالقة
  

  :ة والسلطة المحليةفي مجال قطاع البني التحتية والخدمات الحكومي

 :التوصيات العامـة  )أ 
موافاة مجلس النواب باألنشطة المتعلقة بتنفيذ مشروع الخطـة وكـذا بتفاصـيل              -1

مشروعات البني التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحليـة لكـل محافظـة            
والبرنامج الزمني للتنفيذ والتكلفة التقديرية لكل مشروع ومراحل التنفيذ وذلك في           

  .م2007تتجاوز النصف األول من عام فترة ال
يؤكد االجتماع المشترك على ضرورة استكمال تنفيذ التوصـيات المقـرة مـن              -2

 .م2005 – 2001المجلسين عند مناقشة وإقرار مشروع الخطة الخمسية الثانية 
  
 :قطاع البنية التحتية  )ب 

  :المياه والبيئـة -1
 التقليديـة السـيما فـي       تشجيع ودعم إحالل نظم ووسائل الري الحديثة بدالً عن         .1

  .مناطق األحواض المائية المهددة بالنضوب
تحديد األنشطة الزراعية والصناعية والسكانية في حرم األحواض المائية بحـسب            .2

حاالت وأوضاع وطبيعة الحوض المائي ، وربط القائم مـن األحيـاء الـسكنية              
 .بالشبكات العامة للصرف الصحي

ض صنعاء واألحواض المهددة وفـق برنـامج        بناء وترميم سدود التغذية في حو      .3
 .م2007زمني اليتجاوز نهاية العام 

سرعة إنشاء محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الـصحي ألمانـة العاصـمة              .4
والتسريع باستكمال أعمال التوسعة لمحطة المعالجة القائمة بحيث يتم استكمال تلك           

ع باستكمال برنـامج الميـاه      م والتسري 2007األعمال في النصف األول من العام       
 .والصرف الصحي للمدن األخرى
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سرعة تنفيذ إحدى البدائل المطروحة لمد العاصمة صنعاء بالميـاه النقيـة وفـق               .5
 .الدراسات الفنية ودراسات الجدوى االقتصادية المعدة في هذا الجانب

إنشاء مقالب نموذجية للمدن الرئيسية في مختلف المحافظات بعيـداً عـن حـرم               .6
 .حواض المائية والتجمعات السكانية ووفق دراسات تقييم األثر البيئياأل

إحالل مادة البنزين الحالة من الرصاص في المدن الرئيسية كمرحلة أولى وفـي              .7
كافة مناطق الجمهورية كمرحلة ثانية ، وتحديث مصفاة عـدن إلنتـاج البنـزين              

 .الخالي من مادة الرصاص السامة
 في العاصمة والمدن الرئيسية إلى خارج تلـك المـدن           نقل كل الكسارات العاملة    .8

 .بعيداً عن التجمعات السكانية
التوسع في زراعة األحزمة الخضراء واألشجار الحراجية في المدن الرئيسية للحد            .9

من التلوث البيئي فيها ، واستخدام مياه المساجد المستعملة والمياه المعالجة لـري             
 .هذه األشجار

 :الكهربـــاء -2
الجهود الالزمة للحصول على التمويل الالزم إلقامة محطات كهربائيـة ذات           بذل   .1

قدرات عالية، وكذا ما يخص مشروعات النقل والتوزيع لتلبيـة العجـز الـشديد              
  .ومواكبة الطلب المحلي المتزايد

سرعة تقديم مشروع قانون الكهرباء إلى مجلس النـواب خـالل فتـرة زمنيـة                .2
 .م2006التتجاوز نهاية عام 

سرعة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المحطة الغازية بمـأرب بقـدرة              .3
ميجاوات ، واالنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى من المحطة الغازية بقـدرة            ) 400(
 .ميجاوات في الفترة المحددة لهـا) 340(

 .العمل على تحصيل مديونية الكهرباء لدى الجهات الحكومية وكبار المستهلكين .4
 

 :لطرق والنقل البريا -3
ضرورة التنسيق الكامل بين الجهة المعنية بمشاريع الطرق وبقية الجهات الخدمية            .1

األخرى وذلك قبل البدء بتنفيذ مشاريع الرصف والسفلتة في المدن الرئيسية تجنباً            
  .إلستحداث مشاريع خدمية تؤدي إلى القيام بحفريات بعد استكمال تنفيذ الطريق

ية تفعيل قانون صندوق صيانة الطرق بما يساعد علـى إجـراء            التأكيد على أهم   .2
 .الصيانة الدورية والروتينية للطرق

إعطاء األولوية في الدراسة والتنفيذ للطرق االستراتيجية المزدوجة التي تربط بين            .3
 .مدن المحافظات للحد من الحوادث المرورية

أكثـر مـن عـشر      استكمال مشاريع الطرق المتعثرة التي مضى على اعتمادها          .4
 .سنوات

سرعة إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه إلى مجلس النـواب خـالل فتـرة ال        .5
 .م2007تتجاوز النصف األول من العام 

إعطاء برنامج الطرق الريفية االستقاللية الكاملة في أداء أعماله وبما يجنب تأخر             .6
 .تنفيذ مشاريعه
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 :الموانئ والنقـل البحري -4
عات والقوانين واللوائح المنظمة ألنشطة وأعمـال المؤسـسات         سرعة استكمال التشري  

والهيئات العاملة في النقل البحري وموائمة التشريع البحري اليمني مـع التـشريعات             
  .اإلقليمية والدولية

 :المطارات والنقـل الجوي -5
إعداد مشروع تعديل قانون النقل الجوي وتقديمه إلى مجلس النـواب إلسـتكمال              .1

ستورية والقانونية بشأنه، واتباع سياسة األجواء المفتوحة بدالً عـن          اإلجراءات الد 
السياسات المتبعة حالياً وذلك بفتح المطارات الدولية في الجمهورية أمـام حركـة          

  .الشحن الجوي والنقل وفقاً لما جاء في الخطة
العمل على تهيئة المطارات الدولية في الجمهورية اليمنية وخـصوصاً مطـاري             .2

 .عدن الدوليين وفقاً للمقاييس والمعايير الدوليةصنعاء و
 

 :التخطيط الحضري -6
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتخطيط الحضري بما يـتالءم مـع ظـروف               .1

  .وبما يتناسب مع التطور والنمو السكاني) جغرافياً(وطبيعة كل مطقة 
 العشوائي  وضع مخططات عمرانية مستوفاة الخدمات والعمل على الحد من البناء          .2

 .الذي يسهم في إنشاء تجمعات سكانية مشتتة
 
 :قطاعات الخدمات الحكومية  )ج 

  :الشباب والرياضـة -1
العمل على إقامة نوادي رياضية خاصة بالفتيات وتقديم الدعم والتـشجيع لهـا وبمـا ال                

  .يتعارض مع تعاليم الشريعة اإلسالمية واألعراف والتقاليد

  : واإلعالمالتنمية الثقافية وحماية التراث -2
غرس حب القراءة واإلطالع لدى النشء والشباب وتعديل البرامج التعليمية بمـا             .1

  .يتناسب مع ذلك
التنسيق بين وزارتي الثقافة واإلعالم في تغطية الفعاليات الثقافية وفـي مختلـف              .2

 .المجاالت
  

  :األوقاف واإلرشـاد -3
ـ         ريج الوعـاظ والخطبـاء     تفعيل المعهد العالي للتوجيه واإلرشاد ومعهد البيحاني لتخ

  .والمرشدين

  :اإلحصاء والمعلومات والتوثيق -4
توحيد مصدر البيانات والمعلومات بحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات هـو            .1

 .الجهاز المركزي لإلحصاء
سرعة إنجاز مبنى المركز الوطني للوثائق وفق المواصـفات الفنيـة والمبـاني              .2

 .هالمتخصصة وتوفير التجهيزات الالزمة ل
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حث مختلف الجهات الحكومية والمحلية على االهتمام بحفظ الوثـائق وتنظيمهـا             .3
) 22(بصورة تكفل تحقيق أهداف المركز الوطني للوثائق طبقاً لقانون الوثائق رقم            

 .م والئحته التنفيذية2002لسنة 

 :االتصاالت وتقنية المعلومات والبريد -5
األضرار الناجمة عن استخدام الهاتف     التأكيد على ضرورة القيام بدراسة وتحديد حجم        

الخلوي على صحة اإلنسان ووضع المعالجات المناسبة لها مع مراعاة دراسات تقيـيم             
  .األثر البيئي ألي مشاريع مماثلة في المستقبل

 :السلطة المحليـة -6
العمل على تقديم مشاريع تعديل القوانين المتعارضة مع قانون الـسلطة المحليـة              -1

  .م2007 تتجاوز النصف األول من العام القادم وذلك خالل مدة ال
وضع برنامج زمني لنقل ما تبقى من الصالحيات المالية واإلدارية إلـى أجهـزة               -2

السلطة المحلية وبما يمكنها من تنفيذ مهامها وتأدية دورها وفقاً لقـانون الـسلطة              
 .المحلية

ر الكفؤة والمؤهلـة    رفد أجهزة السلطة المحلية وبخاصة المكاتب التنفيذية بالكواد        -3
واعتماد الحوافز والبدالت التشجيعة التي تضمن استقرارهم في أماكن عملهم فـي            

 .األرياف ، واتباع سياسة وظيفية معينة لضمان ذلك
االهتمام بجانب التأهيل والتدريب لرؤساء لجان المجالس المحلية ومكاتب أجهـزة            -4

 .ذلكالسلطة المحلية المعنية ورصد المخصصات الكافية ل
استكمال بناء مقرات أجهزة السلطة المحلية في مختلف المحافظات والمـديريات            -5

 .بعيداً عن المغاالة وبما يمكن تلك األجهزة من ممارسة عملها بشكل سليم
العمل على تنفيذ التوصيات والقرارات التي خرجت بهـا مـؤتمرات المجـالس              -6

 .المحلية
الموارد المشتركة وفق معايير واضحة     زيادة مقدار الدعم المركزي وإعادة توزيع        -7

وسليمة وبما يسهم في خلق تنمية حقيقية في مختلف المحافظات ، مـع مراعـاة               
 .ظروف بعض المحافظات والمناطق محدودة الموارد

  

  :في مجال الموارد البشرية

  :القضية السكانية -1
ـ             .1 شأن يؤكد االجتماع المشترك على تنفيذ توصياته حول الخطة الخمسية الثانيـة ب

  .قطاع السكان وذلك إنطالقاً من مبدأ أن اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها
إيالء أهمية لجانب رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية التي تمثـل أحـد المـداخل                .2

الرئيسية لمعالجة التحدي السكاني، وباعتبار أن إعداد اإلنـسان بـصورة كفـؤة             
امالً معززاً لغرض النمو االقتـصادي      واالستغالل األمثل لقدراته الخالقة تمثل ع     

 .وال يمثل عائقاً للنمو إذا ما تم إعداده بصورة كفؤة
إعطاء أهمية لبرامج التوعية بالمخاطر واآلثار السلبية التـي تنـتج عـن النمـو                .3

السكاني المتسارع وتكثيف العمل اإلعالمي التوعوي والتوجيه واإلرشاد الـديني          
 .السيما في المناطق الريفية
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  :الطفولة والنشء والشباب -2
اعلم على تنشئة الشباب على قيم ومبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والعادات والتقاليـد             
الحميدة وحب الوطن والتضحية في سبيله وحب العمل واحترام القـوانين والحريـات             
العامة وحقوق اإلنسان من خالل المناهج الدراسية وإشراك األسـرة والمجتمـع فـي              

األهداف بما يضمن تحصين الشباب وإشراكهم في تنمية المجتمع بـصورة           تحقيق هذه   
  .فعلية

  :القوى العاملة -3
رفع مستويات التشغيل والسيطرة على معدل البطالة والعمل علـى زيـادة أعـداد               .1

المشتغلين في األنشطة االقتصادية المختلفة والسعي لفتح أسواق العمـل الخليجيـة            
  .ماج في مجلس التعاون الخليجيللعمالة اليمنية في إطار اإلند

ربط مخرجات النظام التعليمي باحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي ، وتعزيز            .2
 .آلية التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المختلفة

التوسع في برامج التدريب والتأهيل لتنمية مختلف المهـارات والمهـن المطلوبـة              .3
 .قتصاد الوطني وأسواق العمل المجاورةلقطاعات اال

 .االهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها في النشاط االقتصادي .4
تبني برامج إلعادة توزيع العمالة الفائضة المؤهلة بما يـضمن حـسن االسـتغالل               .5

 .األمثل لها
 سرعة فتح مكاتب تشغيل في المحافظات المختلفة بما يساعد الباحثين والراغبين في            .6

 .العمل في الحصول على األعمال بسهولة ويسر
  

  :التعليـم -4
تنفيذ التوصيات السابقة المتعلقة بضرورة العمل على تطبيق مبدأ إلزاميـة التعلـيم              .1

األساسي والحرص على تعميمه إلتزاماً بما أوجبه الدستور وبهدف القـضاء علـى             
  .ات التعليمية األخرىاألمية وتوفير كافة المتطلبات المالية واإلنشائية والمستلزم

إعطاء األولوية للتعليم التقني والتدريب المهني من خالل التوسع في إقامة المنشآت             .2
التعليمية الفنية والمهنية وتجهيزها وتوفير الكوادر التدريبيـة لهـا علـى مـستوى              
المحافظات ، وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا المجـال ، واالهتمـام         

 .اكز والمعاهد المهنية القائمة واستحداث تخصصات نوعية جديدة فيهابتأهيل المر
تعزيز قدرة جهاز محو األمية وتعليم الكبار للحد من انتشار األمية وسـرعة تبنـي                .3

الحلول المناسبة لمنع ظاهرة التسرب من التعليم وخاصة في أوساط الفتيـات فـي              
 .المناطق الريفية

من خالل التوسـع فـي إنـشاء        ) الطفولة المبكرة (ة  االهتمام بالتعليم ما قبل المدرس     .4
الحضانات ورياض األطفال ورصد االعتمادات الالزمة لـذلك وتـشجيع القطـاع            

 .الخاص على الدخول في هذا المجال
تحسين مخرجات النظام التعليمي من خالل إيجاد مناهج دراسة حديثـة ومتطـورة              .5

حديثة المساعدة لرفع كفاءة النظام     وإعداد مدرسين أكفاءة وإدخال الطرق والوسائل ال      
 .التعليمي وتحسين جودته

إعادة النظر في المخصصات الواردة في مشروع الخطة في مجال محـو األميـة               .6
 .وتعليم الكبار وتبني خطط وطنية شاملة للقضاء على األمية األبجدية
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  :الصحـة -5
ة والقطاع العام   سرعة إيجاد نظام للتأمين الصحي للعاملين في الجهاز اإلداري للدول          .1

والمختلط والخاص وتقديم مشروع قانون التأمين الصحي في أقرب وقت إلى مجلس            
  .النواب

رصد المخصصات المالية الكافية لتجهيز وتشغيل المستشفيات والمراكز والوحدات          .2
الصحة واستكمال المشاريع الصحية المتعثرة وتوفير مستلزمات التشغيل للمرافـق          

البشرية والمعدات والمستلزمات مع تقديم الحـوافز المـشجعة         الصحية من الكوادر    
 .للكادر الطبي والتمريضي والفني على العمل في الريف

تفعيل دور صندوق الدواء لتحقيق األهداف التي أنشء من أجلها ووضـع اآلليـات               .3
 .والنظم الميسرة التي تسهل حصول الفقراء على الدواء مجاناً

ات والمراكز المتخصصة لعالج األمراض المستعصية      العمل على إنشـاء المستشفي    .4
وتقديم الحوافز والتسهيالت للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول لإلستثمار في هذا           

 .المجال

  

  :شبكة األمـان
ضرورة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية االجتماعيـة وشـبكة األمـان      .1

اصـة والمـسنين والمعـاقين      االجتماعي وإعطاء األولوية لذوي االحتياجـات الخ      
واألحداث ومكافحة التسول وتعميم برامج الحمايـة االجتماعيـة لتـشمل مختلـف             

  .محافظات الجمهورية
مراجعة نشاط صندوق الرعاية االجتماعية بما يضمن وصـول المـساعدات إلـى              .2

مستحقيها وتبني البرامج المناسبة لتأهيل القادرين مـنهم علـى العمـل إلكـسابهم              
وتوفير األموال الالزمة لذلك وكذا إعادة النظر في المبالغ النقدية المقدمة           المهارات  

 .لهم بما يوفر لهم الحد األدنى الذي يؤمن المستوى المعيشي الالئق والكريم
توفير الحماية االجتماعي لألطفال الفقراء واالهتمام باألطفـال المعـاقين وتـأهيلهم             .3

 .ودمجهم في المجتمع
  

  :تمكين المـرأة
همية تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والـسياسية           أ .1

باعتبار ذلك مرتكزاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار من المعاملة المتساوية            
  .بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستور والقانون

ما يؤدي إلى تغيير النظرة التقليديـة       االهتمام ببرامج التوعية المرتبطة بقضايا المرأة ب       .2
لدور المرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية واالجتماعية وذلك من خـالل وسـائل             

 .اإلعالم المختلفة وتوجيه الخطاب الديني واإلعالمي لصالح قضايا المرأة
ي اإلسراع بتعديل القوانين ذات العالقة بما يضمن تمكين المرأة من المشاركة الفعالة ف             .3

 .المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 .تجسيد وترجمة قضايا تنمية المرأة في البرامج االستثمارية في كافة المجاالت .4
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االستثمارات المتوقعة ذات األولوية خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
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0000000ق. محلية
64,83204,78819,32420,00820,71164,831الفجوة
107,43107,84229,34733,84236,397107,429إجمالي

قطاع التحسينات

التربية والتعليم

التعليم الفني والمهني

الطـــرق

النقــــل

قطاعات التنمية البشرية

محو األمية

44
3,

19
3

30
,9

68
10

6,
51

6
50

4,
74

2
90

6
20

5,
62

0
10

7,
43

1
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االستثمارات المتوقعة ذات األولوية خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
المبالغ (بالمليون ريال)للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 مشاريع البرنامج االستثماري الجديدة

مصادر التمويل 

المتوفرة

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010
القطاع/ الجهة

فة
تكل
ال

5,095005818789302,389حكومي
0000000خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
29,729001,8562,5052,7557,116الفجوة
34,824002,4373,3833,6859,505إجمالي
32,76406737,3579,12111,02128,172حكومي
8,22807842,5442,4502,4508,228خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
114,969086221,22925,58728,37676,054الفجوة
155,96102,31931,13037,15841,847112,454إجمالي
13,72201,0003,0702,6324,49411,196حكومي
12,26001,2604,1403,4303,43012,260خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
62,8070018,60321,66621,77062,039الفجوة
88,78902,26025,81227,72829,69485,495إجمالي
6,86001,0001,0002352,0994,334حكومي
2,46001,2601,200002,460خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
2,000003324005001,232الفجوة
11,32002,2602,5326352,5998,026إجمالي
5,970001,7912,0892,0895,970حكومي
9,800002,9403,4303,4309,800خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
53,7310016,11918,80618,80653,731الفجوة
69,5020020,85024,32624,32669,502إجمالي
27400929290274حكومي
0000000خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
90200300300302902الفجوة
1,176003923923921,176إجمالي
61700186216216617حكومي
0000000خارجي
0000000ذاتي

0000000ق. محلية
6,174001,8522,1602,1626,174الفجوة
6,791002,0382,3762,3776,791إجمالي

الخدمة المدنية والتأمينات

الداخلية واألمن

العدل والقضاء

التعليم العالي والبحث العلمي

الصحة العامة والسكان

قطاعات الحكم الجيد

دعم قدرات المرأة (الجندر)

34
,8

24
15

5,
96

1
88

,7
89

11
,3

20
69

,5
02

1,
17

6
6,

79
1
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االستثمارات المتوقعة ذات األولوية خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
المبالغ (بالمليون ريال)للتخفيف من الفقر 2006 - 2010 مشاريع البرنامج االستثماري الجديدة

مصادر التمويل 

المتوفرة

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010
القطاع/ الجهة

فة
تكل
ال

39,704090110,86911,3527,59130,713حكومي
54,66603,1644,1066,9971,56815,836خارجي
6,34506171,3121,2011,1254,255ذاتي

0000000ق. محلية
103,45702,84414,81319,59621,78059,033الفجوة
204,17207,52631,10039,14632,064109,837إجمالي

32,559009,8809,9966,04725,923حكومي 
36,983007885,47606,264خارجي 

3,330003866616611,707ذاتي
0000000ق. محلية
64,8330010,34511,87812,43634,659الفجوة
137,7050021,39928,01019,14368,553إجمالي

5,57408419181,2761,3704,405حكومي 
17,68303,1643,3191,5211,5689,572خارجي 

3,01506179265404652,548ذاتي
0000000ق. محلية
32,79902,6894,2637,4128,98623,349الفجوة
59,07107,3119,42610,74912,38939,875إجمالي

1,5710607080174384حكومي 
0000000خارجي 

0000000ذاتي
0000000ق. محلية
5,82501552053073581,025الفجوة
7,39602152753875321,409إجمالي
451,058027,202110,350129,498141,850408,900حكومي
199,159013,55643,07152,57949,849159,055خارجي
6,34506171,3121,2011,1254,255ذاتي

0000000ق. محلية
1,337,378061,897313,885345,334360,2431,081,359الفجوة
1,993,9400103,273468,617528,612553,0661,653,569إجمالي

الصندوق االجتماعي للتنمية

اإلجمالي العام

المشروع الوطني لتنمية المجتمع 

واألسر المنتجة

شبكة األمان والحماية 

االجتماعية

مشروع األشغال العامة
20

4,
17

2
13

7,
70

5
59

,0
71

7,
39

6
1,

99
3,

94
0
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)

123456789106+7+8+9+10=11

97,5658,96188,1927,48115,53119,76117,83616,08276,691حكومي
72,79015,25557,5347,98912,36612,44613,2795,30051,380خارجي
232,1522,895229,25719,12024,69822,21319,03913,29798,367ذاتي

688068859231114131153688ق. محلية
248,6040244,959041,20961,95465,46458,096226,723الفجوة

651,79927,111620,63034,64994,035116,488115,74992,928453,849إجمالي

52,7168,24644,0594,1815,5727,7388,6536,87233,016حكومي
43,68815,11028,5797,2097,0524,6313,2141,97824,084خارجي
6275357425592677486574ذاتي

49804980100114131153498ق. محلية
154,0560150,410022,77935,26040,88833,839132,766الفجوة

251,58523,409224,12011,64535,59547,81052,96042,928190,938إجمالي

7,47507,475162,7073,1488824557,208حكومي
7,9521457,8056801,1131,8641,8646216,142خارجي
7,09907,09907708601,1111,4414,182ذاتي

000000000ق. محلية
7,69507,69506123,6951,5781,2217,106الفجوة
30,22114530,0746965,2029,5675,4353,73824,638إجمالي
24,46363723,8263105,0026,2726,1845,95423,722حكومي
000000000خارجي
176,7532,307174,4469,08112,75410,2419,3906,26847,734ذاتي

000000000ق. محلية
86,853086,853017,81822,99922,99923,03686,852الفجوة
288,0692,944285,1259,39135,57439,51238,57335,258158,308إجمالي

11,0493911,0092,7502,0032,1131,6112,45010,927حكومي
21,150021,1501004,2005,9518,2012,70121,153خارجي
45,55253545,0179,39610,59410,5578,0755,13143,753ذاتي

190019059131000190ق. محلية
000000000الفجوة
77,94157477,36612,30516,92818,62117,88710,28276,023إجمالي
1,862391,8232252474905063511,819حكومي
000000000خارجي
2,12102,1213884884883883702,122ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
3,983393,9446137359788947213,941إجمالي
1,050,927241,805809,11969,74993,806123,041132,465133,743552,804حكومي

368,923119,827249,09661,32378,23155,85626,95013,189235,549خارجي

171,16169,639101,52220,28816,08413,04011,9257,14068,477ذاتي
25,1867,19517,9913,7956,2623,4502,2462,23617,989ق. محلية
951,1170951,117070,362203,377222,601229,142725,482الفجوة

2,567,314438,4662,128,845155,155264,745398,764396,187385,4501,600,301إجمالي

2,
56

7,
31

4
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77
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

النفط والتعدين

أوالً: القطاعات اإلنتاجية

الزراعة والري

التجارة والصناعة

السياحة

ثانياً: قطاعات البنية

 التحتية

الثروة السمكية
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)

123456789106+7+8+9+10=11

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

234,98851,332183,65616,56427,66033,57735,48034,535147,816حكومي

116,67733,31483,36323,16120,67011,9528,6595,41769,859خارجي
1,9292651,6643554063653022331,661ذاتي

000000000ق. محلية
110,8030110,80305,76218,86916,73317,84659,210الفجوة
464,39784,911379,48640,08054,49864,76361,17458,031278,546إجمالي

165,23862,947102,29016,56418,53419,00623,02622,885100,015حكومي

128,76856,29572,4738,44429,86823,1507,3853,62672,473خارجي
14,8534,23910,6131,4991,9311,9682,0093,20310,610ذاتي

000000000ق. محلية
266,3440266,344040,67267,59569,54161,011238,819الفجوة

575,203123,481451,72026,50791,005111,719101,96190,725421,917إجمالي

534,218122,661411,55728,89434,70456,69360,95662,642243,889حكومي

98,58619,02079,56618,77320,21518,44613,8048,28379,521خارجي
16,3783,06013,3184,6242,5422,2112,0211,96013,358ذاتي

000000000ق. محلية
417,6090417,609015,68093,65998,127104,499311,965الفجوة

1,066,791144,741922,05052,29173,141171,009174,908177,384648,733إجمالي

11,7931,9849,8108821,2501,6991,9912,5858,407حكومي
11,54424711,2971,9113,2544,3121,54627411,297خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
30,106030,10604904,1088,31011,31724,225الفجوة
53,4432,23151,2132,7934,99410,11911,84714,17643,929إجمالي
2,036861,9501712002006906901,951حكومي
12,8601,41511,4441,5667557554,1854,18511,446خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
1,96001,9600009809801,960الفجوة
16,8561,50115,3541,7379559555,8555,85515,357إجمالي
91,7362,47289,2645,5238,42411,88311,09211,17448,096حكومي
17,8914,83113,0596,6253,2163,2160013,057خارجي
25,453025,4535,0614,7339451,20744312,389ذاتي

3,80003,8009511,899951003,801ق. محلية
110,5440110,5440020,11025,56029,99675,666الفجوة
249,4247,303242,12018,16018,27237,10537,85941,613153,009إجمالي

10,92132310,5987607985353232802,696حكومي
5,7174,7041,013843553327571,015خارجي
112,55362,07550,4788,7476,4707,5506,3841,30130,452ذاتي

21,3887,19514,1922,8464,3632,4992,2462,23614,190ق. محلية
39603960120118590297الفجوة
150,97574,29776,67713,19611,80610,7359,0393,87448,650إجمالي
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5,
20

3
46

4,
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7

برامج ومشاريع أمانة 

العاصمة

االتصاالت وتقنية

 المعلومات

الطاقة والكهرباء

األشغال العامة والطرق

النقــل 

تخطيط وتطوير المدن 

الساحلية (الموانئ)

المياه والبيئة والصرف

 الصحي
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)

123456789106+7+8+9+10=11

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

328,65334,935293,71620,96258,68662,28559,45160,656262,040حكومي

58,8866,82152,06514,65515,5729,4496,5935,80252,071خارجي
10,429010,4294351,5763,0423,2362,07210,361ذاتي

000000000ق. محلية
696,3230696,323081,217137,923162,660167,245549,045الفجوة

1,094,29141,7561,052,53336,052157,051212,699231,940235,775873,517إجمالي

3635930433116946922334حكومي
944351332000053خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
7530753017226524184762الفجوة
1,2101021,108663083593101061,149إجمالي
143,67816,194127,4843,25629,07532,25231,05431,899127,536حكومي

30,0471,69328,3534,5576,5905,8785,6595,66028,344خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
214,8940214,894048,26351,75055,75259,141214,906الفجوة

388,61917,887370,7317,81383,92889,88092,46596,700370,786إجمالي

42,3891,60540,7842,9329,1718,7936,4487,89535,239حكومي
11,1152,7288,3874,0733,0521,14113308,399خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
160,2850160,285012,24442,43654,41051,019160,109الفجوة

213,7894,333209,4567,00524,46752,37060,99158,914203,747إجمالي

63,5639,85753,7063,9558,6757,8098,9658,25437,658حكومي
8,0051,5766,4298663,1201,4948041456,429خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
98,139098,13902,8586,69310,94312,54433,038الفجوة
169,70711,433158,2744,82114,65315,99620,71220,94377,125إجمالي
59,3254,01655,3099,2439,14110,42310,1299,71248,648حكومي
15,77265315,1195,0553,4481,7192,4502,45015,122خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
223,8240223,824017,69736,77542,10545,251141,828الفجوة

298,9214,669294,25214,29830,28648,91754,68457,413205,598إجمالي

1,9564491,507572022292572901,035حكومي
32912720276125000201خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
2,2855761,7091333272292572901,236إجمالي
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21
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التعليم العالي والبحث

 العلمي

الصحه العامة

الشئون االجتماعية

التعليم الفني والتدريب

 المهني

التعليم العام / التعليم

 األساسي والثانوي

ثالثاً: قطاعات تنمية

 الموارد البشرية

التعليم العام / محو األمية 
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)

123456789106+7+8+9+10=11

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

17,6482,75614,8921,5012,3032,6732,7732,80112,051حكومي
000000000خارجي
10,429010,4294271,5783,0403,2382,06810,351ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
28,0772,75625,3211,9283,8815,7136,0114,86922,402إجمالي
28402840255180104260حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
28402840255180104260إجمالي
65,0968,03657,0607,8589,28313,59111,1949,27551,201حكومي
18,5592,10316,4563,2283,2993,0203,4593,45016,456خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
62,806062,8060018,60221,66621,77062,038الفجوة
146,46110,139136,32211,08612,58235,21336,31934,495129,695إجمالي

274027400929290274حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
902090200300300302902الفجوة
1,17601,176003923923921,176إجمالي
39,5104,77534,7354,7866,0478,2206,0374,63029,720حكومي
2,46002,4601,2001,2600002,460خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
1,99901,999003314005001,231الفجوة
43,9694,77539,1945,9867,3078,5516,4375,13033,411إجمالي
2,74002,7407968625642842672,773حكومي
30003008090802920299خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
3,04003,0408769526443132873,072إجمالي
271,61767,246204,37322,83226,96428,36726,68325,080129,926حكومي

5,7373845,3532,1401,6785594924945,363خارجي
30,4601,90728,5533,4594,7776,6057,0256,68828,554ذاتي

000000000ق. محلية
4,10204,10208298769741,0023,681الفجوة
311,91669,537242,38128,43134,24836,40735,17433,264167,524إجمالي

31
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77

 بناء قدرات المرأة (الجندر)

المغتربين

الداخلية واألمن

الرقابة والمحاسبة 

خامساً: قطاعات الخدمات 

الحكومية

الشباب والرياضة

رابعاً: تعزيز الحكم الجيد
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)

123456789106+7+8+9+10=11

االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

12,4153,0139,4021,4131,2011,5411,6901,5847,429حكومي
190019010090000190خارجي
1,59701,5972724123983022161,600ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
14,2023,01311,1891,7851,7031,9391,9921,8009,219إجمالي
27,6607,62420,0353,0223,9123,5773,6082,97717,096حكومي
000000000خارجي
527052773104125118110530ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
28,1877,62420,5623,0954,0163,7023,7263,08717,626إجمالي
3,3031,2412,0624665125044081722,062حكومي
000000000خارجي
24,6121,90722,7052,2253,0445,2256,1136,09422,701ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
27,9153,14824,7672,6913,5565,7296,5216,26624,763إجمالي
8,1304517,6812923,1733,2465554257,691حكومي
811145666167127127125129675خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
8,9415968,3474593,3003,3736805548,366إجمالي
2,8134452,3701632862983213431,411حكومي
5192392802800000280خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
1,33501,33503373353353311,338الفجوة
4,6676843,9854436236336566743,029إجمالي
1,4432181,22369182186184143764حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
1,76801,76804434434434411,770الفجوة
3,2112182,991696256296275842,534إجمالي
500454552031374343174حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
1,00001,000051100200229580الفجوة
1,500451,4552082137243272754إجمالي
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المركز الوطني للوثائق

المركز الوطني للمعلومات

الثقافة

االعالم

األوقاف واإلرشاد

اإلحصاء

التخطيط والتعاون الدولي
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

8,13008,1301,5111,5501,6911,6901,1907,632حكومي
1,33101,33165165129001,331خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
9,46109,4612,1622,2011,7201,6901,1908,963إجمالي
1,13101,131733253000986حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
1,13101,131733253000986إجمالي
7,25007,25008411,0451,0701,9934,949حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
7,25007,25008411,0451,0701,9934,949إجمالي
163,19750,000113,19811,55810,59810,35510,36811,40354,282حكومي
2,88502,8859438094023673652,886خارجي
3,72803,7288921,2198584942693,732ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
169,81050,000119,81113,39312,62611,61511,22912,03760,900إجمالي
35,6584,21031,4483,5874,5025,9966,6354,79225,512حكومي
000000000خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
000000000الفجوة
35,6584,21031,4483,5874,5025,9966,6354,79225,512إجمالي
110,2971,227109,07017,76717,59118,21218,57711,97284,119حكومي
113,6620113,66214,33310,15714,4143,7401,89144,535خارجي
29,343029,3434,3555,7095,9054,7984,15324,920ذاتي

000000000ق. محلية
206,1570206,157018,11626,18637,02842,028123,358الفجوة

459,4591,227458,23236,45551,57364,71764,14360,044276,932إجمالي

58,271058,27110,29010,60410,85811,0504,00046,802حكومي 
66,189066,1899,8001,4115,4760016,687خارجي 

5,96005,9605395595045635632,728ذاتي
000000000ق. محلية
116,0320116,032010,87014,89017,63418,63662,030الفجوة
246,4520246,45220,62923,44431,72829,24723,199128,247إجمالي
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الخارجية

مجلس الوزراء 

الصندوق االجتماعي للتنمية

المالية 

سادساً: شبكة األمان 

والحماية االجتماعية

اإلدارة المحلية 

مجلس النواب
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

14,157014,1577842,1362,3322,6242,86410,740حكومي 
44,908044,9083,7248,0368,4283,3321,76425,284خارجي 

7,65607,6563921,5682,3521,3727846,468ذاتي
000000000ق. محلية
83,300083,30006,82910,82718,82422,82259,302الفجوة
150,0210150,0214,90018,56923,93926,15228,234101,794إجمالي

33,796033,7965,8804,1404,4864,5244,76723,797حكومي 
000000000خارجي 

1,78001,7803353493653723591,780ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
35,576035,5766,2154,4894,8514,8965,12625,577إجمالي

30003006161716151305حكومي 
000000000خارجي 

5,70005,7001,0511,4991,0511,0511,0515,703ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
6,00006,0001,1121,5601,1221,1121,1026,008إجمالي

1,5721,2273454561718090347حكومي 
000000000خارجي 

000000000ذاتي
000000000ق. محلية
5,82505,82501552063083591,028الفجوة
7,3971,2276,170452162773884491,375إجمالي

000000000حكومي 
000000000خارجي 

16301633935352924162ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
16301633935352924162إجمالي

582058220018494310509حكومي 
2,52302,5238007005004001222,522خارجي 

000000000ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
3,10503,1051,0008845944311223,031إجمالي

1,60501,6055004003002062001,606حكومي 
000000000خارجي 

000000000ذاتي
000000000ق. محلية
1,00001,00002632632632121,001الفجوة
2,60502,6055006635634694122,607إجمالي
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مشروع األشغال العامة

صندوق تمويل الصناعات 

والمنشأت الصغيرة

اللجنة الوطنية للتعامل مع 

األلغام

صندوق رعاية وتأهيل 

المعاقين

البرنامج الوطني لتنمية 

المجتمع واألسر المنتجة

صندوق الرعاية االجتماعية

صندوق دعم وتشجيع اإلنتاج 

الزراعي والسمكي
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

140148600014حكومي 
430431010108644خارجي 

000000000ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
570571816108658إجمالي

000000000حكومي 
000000000خارجي 

4,22204,2221,0009008007607604,220ذاتي
000000000ق. محلية
000000000الفجوة
4,22204,2221,0009008007607604,220إجمالي

14,1571,41712,7407842,1362,3322,6242,86410,740حكومي 
44,90820,01624,8923,7248,0368,4283,3321,37224,892خارجي 

7,6561,1886,4683921,5682,3521,3727846,468ذاتي
000000000ق. محلية
83,300083,30006,82910,82718,82422,82259,302الفجوة
150,02122,621127,4004,90018,56923,93926,15227,842101,402إجمالي

1,924,722362,2101,562,512146,277219,724265,956267,513258,1611,157,631حكومي

668,154144,389523,765103,674121,887102,53365,62341,233434,950خارجي

473,55474,441399,11347,65052,84650,80346,02533,345230,669ذاتي

25,8767,19518,6813,8556,4933,5632,3772,38918,677ق. محلية
2,157,32702,157,3270204,114449,996507,897516,5831,678,590الفجوة

5,249,633588,2354,661,398301,456605,064872,851889,435851,7113,520,517إجمالي
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2 المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

الهيئة العامة للمعاشات 

والضمان االجتماعي

اإلجمالي العام

المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة

 325



Summary of the Total Investment Programs of DPPR 
2006-2010

ANNEX I

(In Y.R. Millions)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6+7+8+9+10=11

Gov. 97,565 8,961 88,192 7,481 15,531 19,761 17,836 16,082 76,691
Foreign 72,790 15,255 57,534 7,989 12,366 12,446 13,279 5,300 51,380

self 232,152 2,895 229,257 19,120 24,698 22,213 19,039 13,297 98,367
Local L. 688 0 688 59 231 114 131 153 688

Gap 248,604 0 244,959 0 41,209 61,954 65,464 58,096 226,723

Total 651,799 27,111 620,630 34,649 94,035 116,488 115,749 92,928 453,849

Gov. 1,050,927 241,805 809,119 69,749 93,806 123,041 132,465 133,743 552,804

Foreign 368,923 119,827 249,096 61,323 78,231 55,856 26,950 13,189 235,549

self 171,161 69,639 101,522 20,288 16,084 13,040 11,925 7,140 68,477
Local L. 25,186 7,195 17,991 3,795 6,262 3,450 2,246 2,236 17,989

Gap 951,117 0 951,117 0 70,362 203,377 222,601 229,142 725,482

Total 2,567,314 438,466 2,128,845 155,155 264,745 398,764 396,187 385,450 1,600,301

Gov. 328,653 34,935 293,716 20,962 58,686 62,285 59,451 60,656 262,040

Foreign 58,886 6,821 52,065 14,655 15,572 9,449 6,593 5,802 52,071
self 10,429 0 10,429 435 1,576 3,042 3,236 2,072 10,361

Local L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gap 696,323 0 696,323 0 81,217 137,923 162,660 167,245 549,045

Total 1,094,291 41,756 1,052,533 36,052 157,051 212,699 231,940 235,775 873,517

Gov. 65,096 8,036 57,060 7,858 9,283 13,591 11,194 9,275 51,201
Foreign 18,559 2,103 16,456 3,228 3,299 3,020 3,459 3,450 16,456

self 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gap 62,806 0 62,806 0 0 18,602 21,666 21,770 62,038
Total 146,461 10,139 136,322 11,086 12,582 35,213 36,319 34,495 129,695

Gov. 271,617 67,246 204,373 22,832 26,964 28,367 26,683 25,080 129,926

Foreign 5,737 384 5,353 2,140 1,678 559 492 494 5,363
self 30,460 1,907 28,553 3,459 4,777 6,605 7,025 6,688 28,554

Local L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gap 4,102 0 4,102 0 829 876 974 1,002 3,681

Total 311,916 69,537 242,381 28,431 34,248 36,407 35,174 33,264 167,524

Gov. 110,297 1,227 109,070 17,767 17,591 18,212 18,577 11,972 84,119
Foreign 113,662 0 113,662 14,333 10,157 14,414 3,740 1,891 44,535

self 29,343 0 29,343 4,355 5,709 5,905 4,798 4,153 24,920
Local L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gap 206,157 0 206,157 0 18,116 26,186 37,028 42,028 123,358

Total 459,459 1,227 458,232 36,455 51,573 64,717 64,143 60,044 276,932

Gov. 1,924,722 362,210 1,562,512 146,277 219,724 265,956 267,513 258,161 1,157,631

Foreign 668,154 144,389 523,765 103,674 121,887 102,533 65,623 41,233 434,950

self 473,554 74,441 399,113 47,650 52,846 50,803 46,025 33,345 230,669

Local L. 25,876 7,195 18,681 3,855 6,493 3,563 2,377 2,389 18,677
Gap 2,157,327 0 2,157,327 0 204,114 449,996 507,897 516,583 1,678,590

Total 5,249,633 588,235 4,661,398 301,456 605,064 872,851 889,435 851,711 3,520,517
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الثالثة 
للتخفيف من الفقر 2006م-2010م بحسب القطاعات

المبالغ (بالمليون ريال)
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97,5658,96188,1927,48115,53119,76117,83616,08276,691حكومي
72,79015,25557,5347,98912,36612,44613,2795,30051,380خارجي
232,1522,895229,25719,12024,69822,21319,03913,29798,367ذاتي

688068859231114131153688ق. محلية
248,6040244,959041,20961,95465,46458,096226,723الفجوة

651,79927,111620,63034,64994,035116,488115,74992,928453,849إجمالي

1,050,927241,805809,11969,74993,806123,041132,465133,743552,804حكومي

368,923119,827249,09661,32378,23155,85626,95013,189235,549خارجي

171,16169,639101,52220,28816,08413,04011,9257,14068,477ذاتي
25,1867,19517,9913,7956,2623,4502,2462,23617,989ق. محلية
951,1170951,117070,362203,377222,601229,142725,482الفجوة

2,567,314438,4662,128,845155,155264,745398,764396,187385,4501,600,301إجمالي

328,65334,935293,71620,96258,68662,28559,45160,656262,040حكومي

58,8866,82152,06514,65515,5729,4496,5935,80252,071خارجي
10,429010,4294351,5763,0423,2362,07210,361ذاتي

000000000ق. محلية
696,3230696,323081,217137,923162,660167,245549,045الفجوة

1,094,29141,7561,052,53336,052157,051212,699231,940235,775873,517إجمالي

65,0968,03657,0607,8589,28313,59111,1949,27551,201حكومي
18,5592,10316,4563,2283,2993,0203,4593,45016,456خارجي
000000000ذاتي

000000000ق. محلية
62,806062,8060018,60221,66621,77062,038الفجوة
146,46110,139136,32211,08612,58235,21336,31934,495129,695إجمالي

271,61767,246204,37322,83226,96428,36726,68325,080129,926حكومي

5,7373845,3532,1401,6785594924945,363خارجي
30,4601,90728,5533,4594,7776,6057,0256,68828,554ذاتي

000000000ق. محلية
4,10204,10208298769741,0023,681الفجوة
311,91669,537242,38128,43134,24836,40735,17433,264167,524إجمالي

110,2971,227109,07017,76717,59118,21218,57711,97284,119حكومي
113,6620113,66214,33310,15714,4143,7401,89144,535خارجي
29,343029,3434,3555,7095,9054,7984,15324,920ذاتي

000000000ق. محلية
206,1570206,157018,11626,18637,02842,028123,358الفجوة

459,4591,227458,23236,45551,57364,71764,14360,044276,932إجمالي

1,924,722362,2101,562,512146,277219,724265,956267,513258,1611,157,631حكومي

668,154144,389523,765103,674121,887102,53365,62341,233434,950خارجي

473,55474,441399,11347,65052,84650,80346,02533,345230,669ذاتي

25,8767,19518,6813,8556,4933,5632,3772,38918,677ق. محلية
2,157,32702,157,3270204,114449,996507,897516,5831,678,590الفجوة

5,249,633588,2354,661,398301,456605,064872,851889,435851,7113,520,517إجمالي
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االستثمارات المتوقعة خالل سنوات خطة التنمية الثالثة 2010-2006

إجمالي20062007200820092010 فة
تكل
مصادر التمويل ال

فالمتوفرة
صر

من
ال

قي
متب
ال

قطاعات جهات

ثالثاً: قطاعات تنمية

 الموارد البشرية

أوالً: القطاعات اإلنتاجية

ثانياً: قطاعات البنية

 التحتية

سادساً: شبكة األمان 

والحماية االجتماعية

اإلجمالي العام

خامساً: قطاعات الخدمات 

الحكومية

رابعاً: تعزيز الحكم الجيد
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