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 شكر وعرفان
  

 والخبرات الخبراء من واسعة مجموعة من الفريق استفاد وقد .الدولي البنك من فريق قبل من بالسياسات الخاصة اتمذكرال هذه أُعدت
 ومداوالت آنذاك الدولي والتعاون التخطيط وزير مع مباحثات عقب العمل هذا إجراء قرار جاء وقد وخارجه. الدولي البنك داخل والمراجع

 المحاور وضع يتطلب سوف المشاركة إعادة نحو اليمن شركاء مع التنسيق أن وإدراك اليمن، مع المستقبل في المشاركة إعادة حول داخلية
 الملحة. االحتياجات لمعالجة التوصيات من أولى ومجموعة السياسات، مفاضلة أو الملحة األولويات وتحديد االستراتيجية

 والمساهمة المذكرات هذه إعداد في المساعدة من الكثير قدم أنه حين في (أول اقتصادي خبير ) إنجلك ويلفريد السيد الدولي البنك فريق قادو
 االجتماعية(، الحماية ة)أخصائي األحمدي علوي أفراح األختو (،الطرق مهندسي كبير) األغبري أحمد علي الحكيم عبد  األخ من: كل فيها
 كاظم أميرة واألخت أبحاث( )محلل الذيبة مختار أمير األخو الصحي( والصرف المياه مجال في قديرة صائي)أخ طالبي أمل األختو
 الطاقة( أخصائيي )كبير خنا أشيش والسيد (التعليم قطاع في أول مسؤول) وي هاالند اسبجورن والسيد (التعليم قطاع في أول مسؤول)

 الخاص( القطاع مجال في أول أخصائي) كيرسويل براينت وكاليتون ،الحضري تخطيطال مجال في أول أخصائي أ) مينون وباالكريشنا
 أول )أخصائي شايلر وغاري العام(، القطاع مجال في أول )أخصائي ريكاناتيني وفرانشيسكا الزراعة(، )أخصائي أحمد هائل هشام وفايزة

 المشتريات( مجال في أول أخصائي) عبدالعزيز هللا عبد وجمال المالي( القطاع )أخصائي إسماعيل وحيد أحمد وغادة الزراعة( مجال في
 ) محمد بدرالدين كريم )استشاري(، باالسوريا سيناث كانيشكا الشباب(، خبير) هنتيلر جويرن والسيد اقتصادي(، )خبير أولترز بيتر جانو

 لوران (،استشاري) سالمون كليمنس كينلي ،ماعية(االجت الحماية أخصائي) الدين محي علي أحمد خالد األخو (، المالي القطاع أخصائي
 أخصائي) جيوفين لويجي والعمل(، االجتماعية الحماية قطاع في أول أخصائي) إرسادو لير المالي(، القطاع في أول )أخصائي غونيت

 أخصائي) فيرهويفن ماريجن و مالية(، إدارة أول )أخصائي فارغاس مانويل و المشتريات(، مجال في أول )أخصائي برادا لويس و (،أول
 حمود ومحمد مالية(، إدارة أول )أخصائي الربيدي محمد عاذوم العام(، القطاع في أول )أخصائي شايفر ج. ومايكل العام(، قطاعال في أول
 عمليات( أول أخصائي) شيبان بيلون صحة(،ال )أخصائي هللا عبد ومصطفى الدولية(، التمويل مؤسسة الخاص، القطاع )أخصائي بيدر
 محمد نايف ،(لماليةا اإلدارةو الكلي االقتصاد في أول أخصائي) بيفاريتي فرناندا نادية و الخاص(، القطاع في أول أخصائي) عساف ونبيلة
 المعلومات تكنولوجيا قطاع سياسات مجال في أول أخصائي) هاليوود ناعومي المائية(، الموارد مجال في أول )أخصائي لحوم أبو

 بوترن وينشيل فيليب و المالي(، القطاع في )أخصائي ماكوناغي وبيتر النقل( قطاع في أول أخصائي) البر لو اوليفيه ،ت(واالتصاال
 مؤسسة طري،قُ  ضابط) هصبر وسعد الزراعية(، األعمال )أخصائي زاد شيراغ فاخيد وروفيز االجتماعية(، التنمية مجال في أول أخصائي)

 والمساواة( الفقر قطاع في أول أخصائي) يواريت سايليشو الحضرية( المناطق مجال في أول أخصائي) بيديس وسابين الدولية(، التمويل
 وليد التعليم(، أخصائي) مياجيما تومومي ،( أول اقتصادي خبير) لورسن بالت توماس التنافسية(، والقدرة التجارة )محلل، صوفان وسامي
 يوالندا التحتية(، البنية مجال في اقتصادي )خبير مومسن يوجيتا )استشاري(، ديكوستر ستيفان يهكزافي المالية(، اإلدارة )أخصائي النجار
 الكوبي مصلح يحيى فوزيةو برنامج( )مساعد الزبيري سهيرو برامج(، أول )مساعد سالم عبيد منىو المشتريات(، قطاع )مدير تايلر

 البرنامج(. )مساعد

 صندوق من (أول اقتصادي )خبير زاهر محمد والسيد اليمن، إلى الدولي النقد صندوق بعثة رئيس جيغر، ألبرت السيد من كل أسهم كما
 محددة. ومدخالت مالحظات تقديم خالل من للتنمية اإلسالمي البنك في االقتصاديين كبير الزبير، محمد والدكتور الدولي، النقد

 
 القطرية المديرة بلومنكامب، ساندرا والسيدة طري،القُ  المدير لم،اع أسد السيد من اتلقاه تيال والتوجيه للمشورة امتنانه عن الفريق يعرب إذو
 وعبد الممارسة، مدير بأعمال القائمو الممارسة مدير بورغن، لو إيريك والسيد كوامي، تانو أوغست والسيد اليمن، في الدولي لبنكا مكتبل

 اقتصادي )خبير ناصف كلوديا السيدة العملية، لهذه النظراء المراجعين ىإل خاص بشكل موصول والشكر قدير. مستشار الدردري، هللا
 (.قدير عمليات ضابط) ستاتشاو - كالتنبورن فون هنرييت والسيدة رائد( قطري

 
 إلى خاصة بصفة اإلشارة مع المذكرات، هذه إعداد أثناء اليمنية الحكومة مع والمثمر الوثيق للتعاون وامتنانه تقديره عن الفريق يعرب إذو

 والصناعة، التجارة وزير ،يتميالم الواحد عبد محمد السيد ومعالي ،الدولي والتعاون التخطيط وزير السعدي سعيد محمد الدكتور معالي
 مسوريال محمد محمد والمهندس الدولي(، والتعاون التخطيط وزارة االقتصادية، والتوقعات لدراساتل الوزارة وكيل) حاوريال محمد السيدو
 واالقتصادية(. االجتماعية التوقعات مدير) البطلي المجيد عبد والسيد (الخارج من الممولة المشاريع لقطاع الوزارة وكيل)
  

 لهم التعبير يتعين الذين اآلخرين األشخاص من العديد هناكو ممتاز.ال لتنضيدا على اكسبرس ورد في العامل لفريقل أيضا   موصول الشكر
 هذه خالل الفريق مع تعاملهم وحسن لطفهم على ببساطة أو القضايا شرح أو والعون هاوقدم التي بالمساعدة على والشكر االمتنان عن

 العملية.



1 

 

 مقدمة .1

 أوائل في وتيرته توتصاعد م2014 عام في اليمن في الصراع دأب فقد للسالم. مؤكدة غير توقعات مع عميقا   ا  صراع اليمن يشهد .1

 التيو آنذاك للخطر السلطة انتقال عملية عرض مما البالد، من واسعة مناطق حلفائهاو الحوثي يشياتميل احتلت عندما م2015 عام

 والكويت واألردن ومصر )البحرين من كل ضمت والتي السعودية بقيادة العربي تحالفال قوى تقررو م.2011 عام أواخر في بدأت

 لمرحلةا معالم إلى البالد إعادة بهدف م2015 مارس في التدخل تحدة(الم العربية واإلمارات والسودان والسعودية وقطر والمغرب

 م2014 عام أوائل في الوطني لحوارا مؤتمر ومخرجات م2011 نوفمبر أواخر في الخليجي التعاون مجلس مبادرة وفق االنتقالية

 عام اندلعت التي الشعبية االحتجاجات التنفيذية وآليتها الخليجية المبادرة هتان قدلو .(29 ص. (،3) رقم الملحق أيضا   انظر)

 الحوار مؤتمر مخرجات عرضت وقد اليمن. في السياسي االنتقال بشأن توصيات وقدمت العربي، الربيع كاحر أعقاب في م2011

 إعاقة أسباب (2) اليمن، في الهشاشة أسباب (1) حول واسع نطاق على التوافق بشأن عامة نظرة م2014 عام مطلع في الوطني

 اليمن في السالم لبناء وذلك يدهادتح تم التي الضعف جوانب لمعالجة والمقترحات التوصياتو (3) الماضي، في اليمنب لتنميةا

 مخرجات تنفيذ كان كما اليمن، في السالم لبناء األساس الوطني الحوار مؤتمر وضع قدول البالد. في المعيشة ظروفال وتحسين

 األطراف يدعو والذي م2015 ابريل 14 بتاريخ الصادر (2216) رقم األمن مجلس لقرار وفقا   سيا  رئي مطلبا   الوطني الحوار مؤتمر

 الوطني. الحوار مؤتمر ومخرجات الخليجي التعاون مجلس مبادرة مبادئ أساس على السالم عملية ستئنافال

 

 الخمسين السنوات مدى علىف .م1962 عام في جمهورية أصبحت أن منذ األهلية والحرب العنف من دورات اليمن شهدت .2

 الرغم وعلى أهلية. وحروب واضطرابات مفتوح اجتماعي لعنف اليمن شهدت ،أيضا   الوحدة قبل أي م1990 عام وقبل الماضية،

 نفس ليواصل يالحال الصراع يأتيو لعنف.ل كامال   غيابا   دالبال تشهد ما را  ناد ،والجزئي النسبي )اإلقليمي( االستقرار فترات من

 مزيجل نتيجة اليمن في العنف دورات تأتيو ألبعاده. نظرا   اليمن في قساماتناال تعميقو المجتمع هشاشة تفاقم في متسببا   المسار

 فضال   ،البالد وثروات موارد على نخبةال سيطرةو والفساد والتهميش اإلقصاء في المتمثلة األمد طويلة المظالم منها املالعو من

 واالتفاقيات عرافاأل واستغالل المحسوبية نظام وانتشار اتساع ساعد فقد .مؤخرا   والمذهبية واإلقليمية يةالقبل االنقسامات عن

 قابلة مركزية سلطة قامةإل اليمنية الدولة تصارع ولذلك د.البال لتقسيم استغاللها تم ما بقدر االستقرار فترات تسهيل على القبلية

 من يهدئ أن يمكن موحدة وطنية دولة إطار في تعددي سياسي نظام إنشاء فإن لذلك، ةجونتي مقسمة. غير بشرعية تتمتع للبقاء

 فالمؤسسات .المجتمع من أجزاءو شرائح في إال ظهري كل ومؤسسية ومنظمة سلمية بطريقة األهداف تعارضو والمظالم االحتقان

 والعدالة الفرص تكافؤ ضمان من تمكنت لم مهوريةج وأصبحت اإلمامة اليمن أقصت عندما م1962 العام منذ تأسست التي الحديثة

 القانون. وسيادة

 

 الصراع حوافز من متنوعة مجموعة توقدم لموارد،ل مستدام غيرال ستخداماال تمويل على وفره الذي والريع النفط اقتصاد عمل .3

 وفر قدف الحالي. لصراعا إلى قادت التي المقدمة تعتبر والتي م2011 عام في حداثاأل حركت التي للدوافع األساس توأرس

 تعميق إلى أدى مما القائم، المحسوبية لنظام الخيارات من أوسع مجموعةو الريع التسعينات أوائل منذ الناشئ النفطي االقتصاد

 لمقدما الكبير الدعم األسباب تلك تشمل أن يمكن كما .جديدة اختالالت وخلق االقتصاد في سابقا   الموجودة االختالالت من العديد

 أدى وقد 1الثمانينيات. منذ القات زراعة في الكبير لتوسعا لمث ،للمياه مستدامال غير االستخدام أو للدولة المملوك الطاقة قطاعل

 إلى بعيد، أمد منذ القائمة المكتسبة المصالح أدت المنوال، نفس علىو 2لآلمال. مخيبة تنموية مخرجات إلى الناتج العام االتجاه

 نحو االنتقال وتعقيد إعاقة إلى والسياسية، التقليدية والشبكات القوى جانب من االقتصادي الريع على المستمرة رةالسيط جانب

 التوالي. على المجتمع في القائمة والمظالم االنقسامات تعميقو ،شمولية أكثر حكم ونظام السوق بواسطة كبرأ بشكل مدفوع اقتصاد

 المساواةو االقتصادي النموو االقتصادية الفرص توفير في المركزية ومؤسساتها الدولة في ةالثق إضعاف إلى أيضا   ذلك أدى كما

  القانون. وسيادة العدالة توفير إلى إضافة ،والثروة السلطة تقاسم في

 

 منهم ركبي عدد أصيبو حياتهم، يمني مواطن آالف 10 حون فقد حيث .اليمنيينو اليمن على مدمرة آثارا   الحالي لصراعا يخلف .4

 بسوء مصابين طفل ليونم 2.1 نحو هناك أن إلى التقديرات تشير حيث التغذية ءسو من متزايد بشكل األطفال ويعاني بجروح

 االجتماعية الخدمات من العديد توتوقف ،ييمن مواطن مليوني من أكثر ونزوح تشريد إلى الصراع أدى ذلك، إلى إضافةو .التغذية

 األحوال. أحسن في جزئي شكل في توفرها عن فضال   متوفرة تعد لم والتي الطاقة مثل ساسيةاأل دماتخالو والتعليم( الصحة )مثل

 أكثر المناطق بعض وفي (،وصنعاء والحديدة وعدن وصعدة تعز في )مثال للدمار التحتية البنية من متنوعة مجموعة تعرضت وقد

 إلى األخيرة اآلونة في أدى الذي األمر بأكمله، البلد في العملياتو واإلمدادات المعيشة ظروف على سلبا   يؤثر مما غيرها، من

 يةوالرفاه االقتصادية الثروة فقدان إن الداعمة. االقتصادية ائفهوظ أداء على ا  قادر المالي عالقطا يعد لمو البالد. في مجاعة حدوث

 ميزانيات تدمير تم قدف التحتية. بالبنية لحق الذي المادي الدمار إلى اإلشارة مجرد من بكثير أكبر واليمن لليمنيين المتاحة والفرص

 على ربح تحقيقل هفعودوا الحرب اقتصاد نحو التجارية المشاريع تنظيم في اإلبداع وتحول الخاص، القطاع مشغلي من العديد

                                                 
 الدخل الرتفاع مباشرة نتيجة 1
 النمو إمكانيات فتح اليمنية: الجمهورية بشأن 2015 لعام الدولي للبنك االقتصادية المذكرة انظر 2



2 

 

 منذ %40 بنسبة تقلص الذيو لليمن، اإلجمالي المحلي الناتج في كبيرال نخفاضاال في فقط جزئيا   ينعكس هذا كلو .القصير المدى

 فالرواتب ،فا  ضع أكثر اصبحت الصراع قبل بالفعل ومشتتة ضعيفة كانت التي المؤسسية القدرة فإن ذلك، على وعالوة م.2014 عام

 اله سمحيُ  انه أو بالعمل، لها يُسمح مول للصراع المؤسسات وتعرضت للدخل، أخرى فرص عن يبحثون نيالموظفو دفعها يتم لم

 المنوال، نفس ىوعل .بها اإللمام أو قياسها يصعب بطرق اليمن في المؤسسية القدرة عانت لذلك، ةونتيج قيود. تحت لكن ملبالع

 الصعيد على بسهولة منها االستفادة يمكن ال ،واالعداد التصميم جيدة كانت مهما ،السياسة تدابير فإن ،المستقبل إلى بالنظرو

 واالقتصادي. االجتماعي تعافيال تحقيق في البلد في آخر مجال أي أو االقتصادي أو االجتماعي

 

 المادية األساسية هياكلال بناء وإعادة العيش سبل واستعادة والحقوق المحبطة واآلمال والهشاشة هذه الضعف نقاط معالجة إن .5

 نإ .قادمة لسنوات للبالد ةسيالسيا األجندة في الصدارة حتلت سوف اليمن في العنف دائرة لكسر مؤسساته وخاصة ،البالد في

 في التعافي من سنتين أول أي القصير، المدى على التركيز مع األجندة ههذ في تسهم سوف ةيالسياس مذكراتال من المجموعة هذه

 من السلسة لهذه الممكنة الدخول نقاط من والعديد تصورها يمكن التي االحتياجات من العديد كهناو .الصراع انتهاء بعد ما فترة

 البنك، داخل المتوفرة الخبرات على بناءو األخرى، اليمنية الفاعلة والجهات ابه المعترف الحكومة ممثلي مع تجاوبا  و المذاكرات.

 االقتصادي راالستقرا لتحقيق الرئيسية العناصر (1) :المذكرات هذه تغطي أخرى، بلدان من المكتسبة الخبرة على أيضا   باالعتمادو

 أفضل بشأن ةالتوصي (3) العمل فرص وخلق التعافي في الخاص القطاع قدرات من لالستفادة مقترحات (2) عامةال الثقة وبناء

 بالمشاركة وتتسم شراكات تقيم التي للمؤسسات المؤسسية الهياكل على أيضا   التركيز مع للمواطنين الخدمات تقديم الستعادة السبل

 تستطيع الذي السبل أفضل حول نقديال تحليلالو راجعةمال (4) لدولةل المجزأ المركزي ىمستوال االعتبار بعين األخذ مع شفافية،الو

 لتنمية.ل أخيرا  و اإلعمار وإعادة التعافي لتحقيق الخارجي دعمال استخدام اليمن في األجانب والشركاء اليمنية السلطات خاللها من

 

 مقدم عرض عن عبارة هي بل ،الصراع بعد ما مرحلة في اليمن هتواج التي للتحديات جذرية حلول تعتبر ال ذكراتالم هذه إن .6

 .اليمن في التنمية ربماو اإلعمار وإعادة التعافي حول النقاش وغثراء لتوجيه المعنية طرافاأل من وغيرها اليمن في للسلطات

 وجود أيضا   تتوقع المذكرة في المطبقة االعتبارات فإن ،الصراع انتهاء بعد سنتين أول أي القصير، المدى على تركز وكونها

 في المتمثلة والخبرة التجربة من ينبع صريح، أو واضح دائما يكن لم إنو الربط، وهذا األطول. لمدىل مكنةم خياراتو تحديات

 تضع أن اليمن على سيتعين هأن وبما الطويل. لمدىا على الخيارات تغلق أو تفتح أن إما القصير المدى على المطبقة الحلول أن

 تستغرق أن المرجح من عملية وهي الصراعات، عليه غلب الذي الحديث تاريخها من لخروجل االجتماعي عقدها تجاه جديدا   نهجا  

 الزمن بمرور مع اإلعمار وإعادة التعافي وتناول تنفيذ خاللها من يجري التي الطريقة فإن والخطأ، المحاولة على نطويو وقتا  

 طويلة العملية لهذه نتيجة الجديد عقدال هذا يتطور أن المرجح ومن منقح.ال جتماعياال عقدال بشأن شاالنق على إيجابا   أو سلبا   ستؤثر

 السياسات بجانب يتعلق فيما آثار لها سيكون سنتين، أول خالل أي القصير، المدى على المتخذة القرارات فإن وباختصار، األجل.

         األوليين. السنتين فترة تتجاوز قد

 النظر في الموضوعات الرئيسية .2

 .للسالم حوافز وتوفير ياالقتصاد االستقرار لتحقيق أساسيا   أمرا   يعتبر االقتصادية األرصدةو المالية القدرة ستعادةا سرعة إن .1

 نظورم خلقو االقتصاد ترسيخ فإن وبالتالي الحرب. اقتصاد وساد بالصعا تكبد في االقتصاد استمر إذا السالم تحقيق يمكن وال

 الكلي، االقتصاد توازن تحقيق هي األولى الخطوة كونت وفوس األهمية. بالغ أمرا   سيكون اإلعمار وإعادة للتعافي به موثوق

 استعادة - السياسات عن بعيدا   – البداية في الكلي االقتصاد استقرار وسيتطلب .ةوالمحلي الخارجية قتصادلال الكلية عناصرال خاصةو

 الواردات تكاليف بتغطية لسماحل األجنبي النقد احتياطيات من األدنى الحد (1) :خالل من الكلي، لالقتصاد األساسية األرصدة

 والمؤسسات العامة الخدمات بناء إعادة في للبدء المالية الموارد من األدنى الحدو (2) الخاص القطاع تعافي ذلك في بما ،التعافيو

 بدفع أيضا   سمحت أن اشأنه من أولية مالية موارد المستقبلية الجديدة اليمينية الحكومة منحو المركزية. الدولة وأخيرا   العالقة ذات

 الخدمات تقديم إعادة فإن ،الخصوص وجه علىو 3الخدمات. تقديم استئنافو الهامة المتأخرات بعض فوائد تسديدو المرتبات

 اليمنيين. السكان اوساط في المصداقية استعادة أجل من بالغة أهمية تكتسب

 

 وظائف استعادةف .اليمن في الصراع بعد ما لحكومة العامة للسياسات العام الهدف هو الخاص القطاع قدرة تحرير يكون أن ينبغي .2

 أنه إال .الصراع انتهاء بعد سنتين أول خالل الشاملة الرئيسية األهداف هي ستكون الخدمات تقديم على ةقدرالو ومؤسساتها الدولة

 وكفاءته وطاقته الخاص القطاع قدرات من االستفادة من قدر أقصى تحقيق إلى يسعوا أن العام والقطاع الضعيفة لدولةا على يتعين

 استعادة جهود هيتوج يتم أن ينبغيو ذلك. أمكن كلما الخاص القطاع شركات نشاط تسهيل على التركيز يستدعي وهذا ووظيفته.

 المركزي البنك تعافي خالل من يتحقق أن يمكن الذي األمر الخاص، القطاع مشغلي زوتحفي تمكين نحو االستقرار وتحقيق الدولة

 خالل من مساعدةال أو اإلعمار، وإعادة للتعافي الفقري العمود باعتبارها الواردات عادةاست في للمساعدة المدفوعات يةميزان عمود

 من بدال   للدولة، ههذل ر""الميس   نهجال إن المالي. لقطاعل ستحقةالم المتأخرات ذلك في بما المحلية، متأخراتلا لتسوية مخرج إيجاد

 الميدان في الدولة هدف تركيز إعادة على يساعد أن شأنه من مباشرة، واالجتماعية االقتصادية المشاكل جميع لحل عامال   يكون أن

                                                 
 للميزانية. الوطني النظام أداء واستعادة دعم على يركز أن يجب والخارجي األولي الدعم ولكن كثيرة، أشكاال الدعم لطريقة يكون أن الممكن من 3
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 متنوعة لمجموعة مركزي وسيط إلى طورستت الدولة فإن ميسر، اوبصفته .اليمن في المتغير والسياسي واالقتصادي االجتماعي

 بين يمزج الذي الراهن الوضع من بدال   واالقتصادية االجتماعية بالحلول تبشر التنافسية والنهج والمصالح الفاعلة طرافاأل من

 االجتماعية الطموحات تلبية النهاية في يستطيع ال وبالتالي التنافسية، والقدرة الكفاءة ويفقد المباشرة والملكية التنظيمية السلطات

 االقتصادية األصول برازإل المجال بإفساح أيضا   سيسمح النهج هذا فإن الطويل، إلى المتوسط المدى وعلى اليمن. في واإلنمائية

 .والغاز نفطال قطاع في "الداعم" الدولة دور تغييرب أو للدولة، المملوكة

 

 كنهج الخاص "القطاع فهم تمي أال ينبغي .االقتصادي والتقدم والتحسين يرللتغي كأداة الخاص القطاع ستخدامال بديل هناك ليس .3

 االقتصادية الوظائف خضعت حيث اليمن في السابقة رباالتج خالل من نابع فهو ،أيديولوجي توجه ذات توصية أنه على خطأ   أول"

 األصول اعتبار تم كما .السابق( وضعال انظر) السياسي بالتجزؤ مدعومة مستمرة، محلية سياسية لمفاوضات العام دورهاو للدولة

 المدى على السياسية األهداف بين التوازن لتحقيق كأداة رئيسي بشكل االقتصادية واإلدارة االقتصادية االمتيازاتو االقتصادية

 في إال اليمنيين كذلكو اليمن في السياسية النخبة يساعد لن للدولة "الميسر" دور على المستقبل في التركيز فإن ثم ومن القصير.

 المنفعة حساب على (الريع وراء سعي)ال مداأل قصيرة االقتصادية الفائدة من قدر أقصى تحقيق دون تحول التي قيودال على التغلب

 يجب الذي الغرض يه المشتركة والثروة المال ورأس والوظائف العمل فرص خلق إن (.الثروة )خلق أجال   األطول الفائدة أو

 تركيز مع البدء إعادة فرصة أن حين في ،سليمال أداة هو الخاص القطاع يعتبر هناو .والعدالة األمن خالفب تدعمه أن لةالدو على

 اليمن. إعمار وإعادة تعافي في تتمثل جديد

 

 يجب ،األسواق واستخدام الخاص القطاع تمكين أجل فمن .الخاص والقطاع سواقاأل وتوجيه إرشاد اليمنية السلطات على ينبغي .4

 القدرات لقلة نظرا   المطلوب الوجه على بها القيام يتم أن المرجح غير ومن ،والتنظيم الرقابة بمهام القيام تتولى أن الدولة على

 المالي الدعم يكون لنو .ما  دُ قُ  للمضي وسيلة اليمن شركاء مع التعاون سيكون هنا، منو .األولين العامين خالل والموارد والوقت

 مجال في الخبرة استيراد في يتمثل الحزمة هذه في آخر عنصر ثمة .الشركاء يقدمها وفس التي الدعم حزمة اصرعن أحد سوى

 قوية مؤسسات على االعتماد يتم أن نتقاليةاال فترةلل بالنسبة المستحسن من سيكونو .األولية والمخططات والقدرات التنظيم

 المنطقة. في متاحةال ذلك( إلى وما المالية، واألسواق ميةالتنظي واألطر المنافسة، المشتريات، التدقيق،)

 

 فيو .اليمنيين أوساط في والمصداقية الثقة كسب هوو أال أزمتها من خرجت كي اليمن في دولةلل بالنسبة األهمية بالغ عامال   ثمة .5

 في بما اليمن، في لتنوعا احترام لخال من للخروج والمصداقية الثقة كسبب يوصى للدولة، المباشر االقتصادي الدور تراجع ضوء

 قاليمواأل المجتمعات أن التعافي من المبكرة لفترةل بالنسبة لمؤكدا ومن .هاثقافات اختالفو المجتمع شرائح اهتمامات تنوع ذلك

 مجتمعاتال هذه دعمب المركزية الدولة تُنصح أخرى، ومرة تتعافى. كي صوتها وسماع ودورها بوجودها الشعور إلى بحاجة ستكون

 فإن ،(العامة السياسة) مشاكل جميعل كحل ةيكاف كونت ال قد اإلقليمية أو المحلية الحلول أن بماو .مبادراتها مع وتمكينها قاليماأل أو

 اإلقليمي أو المحلي المستوى لىع تطويرها تم التي والمبادرات القدرات من قدر بأقصى تستفيد أن يجب المبكر التعافي مرحلة

 السلطات دور كوني سوف أخرى، ومرة الشاملة(. الخدمات تقديم بشأن 4 رقم السياسة مذكرة أيضا   نظرأ - أوال   المحلي المستوى)

ها   كونه من أكثر ممكنا   المركزية  الخدمات. إنشاء عادةإل تكون األولوية حيث ،ُموج 

 

 العامة المالية دارةاإل تعتبر .الثقة لكسب أيضا  و بل فحسب ةالعام الخدمات تقديم يهم ال العامة المالية اإلدارة نظام ءبنا إعادة إن .6

 الرواتب، مسيرات) الميزانية تنفيذ عملية سالمة ستعادةال األولوية تكون األولى، المرحلة فيف الثقة. لكسب األهمية بالغ أمرا  

 بعملية االلتزام على إشارة   جديدة زانيةمي وإطالق إعداد يكون سوف ،وثانيا   التقارير(. وإعداد التنفيذ، وضوابط والمتأخرات،

 ،نيينواليم المركزية الدولة بين الثقة على للحفاظ ا  أساسي ا  أمر تعتبر الميزانية لمراقبة رئيسية آلية تفعيلو استعادة إن ،ثالثا   السالم.

 المحددة. فألهداا العامة والسياسات الجهود تحقيق لضمان أيضا   أساسية هذه الرقابة ليةآ أن إلى إضافة

 

 منف بداية.ال نقطة تمثل مساءلةلوا يمنيينلا أصوات سماع أن بيد ،اليمن في االجتماعي العقد لتجديد جاهزا   ا  مخطط هناك ليس .7

 مزيدبال م2011 عام في اليمنيون لباط قدو .لصراعا من الراهن وضعال بسبب فشل اليمن في القديم االجتماعي دالعق أن الواضح

 توازن إلعادة قاعدة وكذلك الدخول نقاط من واسعة مجموعة الوطني الحوار مؤتمر مخرجات تقدمو والمساءلة. الرأي حرية من

 في االجتماعي العقد أجندة لدفع للغاية مختلفة ةكيدينامي الحالي الصراع خلق نفسه، الوقت وفي الوقت. مرور مع االجتماعي العقد

 أو األقاليم لتلك صوت منح إلى إضافة ،أقاليمها امتداد على اليمنية للحكومة متنوعةال بالطبيعة االعتراف فإن ذلك، ومع اليمن.

 والموارد األفضليات ومقايضة التفاوض إلعادة ومؤسسية رسمية أكثر منصة إلنشاء أولى خطوة سيكون )المدن( الرئيسية المناطق

 المؤسسات أو المنصات هذه من يأتي أن المساءلة من لمزيدا على الطلب شأن منو .المصالح نم مجموعة عبر اإلنمائية ألولوياتوا

 وتكمن .أطول فترة بعد اليمن في منقحال عيجتمااال عقدالب الوفاء يتمسو المحلية. أو / و اإلقليمية المصالح عن تعبر التي مكنةالم

 المصالح عن متزايد بشكل الدولة تباطار فك أن كما .التعافي بدايات منذ والمساءلة الرأي إلبداء األولوية إعطاء في األهمية

 النهج. هذا لمثل قويا   دعما   يمثل أن شأنه من أعاله، مقترح هو كما المباشرة، االقتصادية

 

 من مهما   ليس والغاز النفط قتصادا أن من الرغم علىف ل.كك االقتصاد الستعادة األهمية بالغ أمرا   والغاز النفط قتصادا إحياء يعتبر .8

 %85و المالية الموارد من %60 أن حيث اليمني لالقتصاد المالي الفقري العمود يشكل أنه إال ،رئيسي العمل فرص توفير ناحية
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 ممكن وقت أقرب في والغاز النفط إنتاج إحياء فإن ولذلك م.2015 عام قبل والغاز النفط قطاع مصدرها كان التصدير عائدات من

 القطاع هو والغاز النفط قطاع أن من الرغم علىو .اجتماعية ألسباب وأخيرا يةوسياس اقتصادية ألسباب ا  محوري ا  أمر يعد

 منذ العالمية لنفطل العالمية سعاراأل في الحاد بالتراجع خطير بشكل تأثرت اإلجمالية قيمته أن إال اليمن، في قيمة االكثر االقتصادي

 إلحياء القطاع في االستثمار ظروف تحسين سيتعين بل لراهن.ا الوضع نستعيد أن فقط يكفي ال كما النصف(. )بمقدار م2014 عام

 ويمكن .االقتصادي التنويع زيادة أجل من المستقبل في لالزدهار حافزا   ،قيمته انخفاض يكون أن وينبغي مل.بالكا االقتصادي دوره

 .مفيدا   أوليا   مسارا توفر أن الممكن من أوال   الخاص للقطاع بالنسبة أعاله المذكورة الحالة إن القول

 

 العقد بشأن لنقاشل وإضافة السالم بناء عناصر من عنصرا   تمثل أن الوقت مرور مع والغاز النفط قطاع إدارة إصالح شأن ومن .9

 من اليمن في يةشمول أكثر نحو على واستخدامها يةالطبيع الموارد تقاسم إن .القطاع توسيع على المساعدة عن فضال   االجتماعي،

 بتحسين التقاسم يقترن أن ينبغي إذ ،مرضيا   ليس (دعم)ال والغاز النفط رباحأ لبعض الموجه غير فالتقاسم السالم. بناء ميدع أن شأنه

 خالل من اليمن حالة في المساءلة تتأتى أن األفضل ومن والثقة. الشفافية تحقيق أجل من القطاع في واسع نطاق على المساءلة

 دور إتاحة أجل من هاما   أمرا   يكون أن شأنه من للقطاع الحالي ياإلدار هيكلال على التغلب أن كما عليها. الطلب من المزيد خلق

 حاجة هناك وستكون المساءلة. على الطلب من لمزيد مصدرا   ذاته حد في سيشكل الذي األمر للمستثمرين،و الخاص للقطاع أكبر

 والشركات والكيانات القائمة المؤسسات من مجموعة عبر للقطاع ةواالقتصادي السياسية لرقابةا تعريف صياغة إعادة إلى أيضا  

  للدولة. المملوكة

 

 المحلية الحلول من االستفادة في سريعة صورةب التحتية البنية إعمار وإعادة الخدمات استعادة تحقيقل طريقة أفضل تتمثل .10

 الرئيسي المحرك سيكون المركزية الدولة مستوى أن حين ففي .المحلي المجتمع مستوى على المقدمة للحلول األفضلية وإعطاء

 هو يزال ال المحلي المستوى أن إال )العامة(، التحتية البنية وتسهيل والتمويل والمعايير الوطنية نظمةاأل حيث من الخدمات لتقديم

 البنية أو الخدمة نطاقو حجم على باالعتماد واسع، نطاق على المحلي المستوى تعريف يتمو .التعافيو التكيف ليةآل المحرك

 الخدمات لتقديم الالزمة الموارد من واالحتياجات المؤسسي والتنسيق المواطنين مشاركة درجة حيث من يختلف أن ويمكن التحتية،

 متوسطةال والمستويات كزالمر ووظائف صالحيات فإن حالة،ال هذه في الدولة، لهيكل الهرمي للنموذج وخالفا   4فعالة. بصورة

 النهج ويعترف متزايدة. بصورة تتطورو المتبادل االعتماد على تستند الخدمات، تقديم في بها المرتبطة والمؤسسات يةوالمحل

 اليوم،ف الخدمات. تقديم في - الخاص والقطاع المجتمعية المنظمات مثل - البديلة اآلليات تلعبه أن يمكن الذي الحيوي بالدور الجديد

 المقدمة الخدمات في العام القطاع خلفه الذي الفراغ ليسد بالفعل الرسمي وغير الرسمي الخاص عالقطا من الخدمات مقدمي خطى

 وتوسيع الخدمات جودة ضبط وإعادة ،الجهود هذه دعم الجديد النهج ويستلزم .المحلي األمنو والصحة والطاقة المياه مجال في

 المساءلة وتعزيز الخاص، القطاع من الخدمات مقدمي وتعزيز اإلمداد، سلسلة ضعف ومعالجة العام، القطاع خالل من نطاقها

 بدرجة يتعلق فيما المحلية والمجتمعات األقاليم بين المرتفع التباين بمستوى الجديد النهج هذا ويعترف .الخدمات تقديم في والشمولية

 إقليم كل في الفريد للوضع مالئمة حلول داعتما إلى والحاجة ذلك، إلى وما الطبيعية الثرواتو ومواردها وقدرتها الدولة سلطة

 وفعاليتها. الدولة قدرة لتعزيز شامل إطار ضمن نطقةم أو /و محلي وقضاء

  

 الوطنية. النظم خالل من الصراع أسباب على والتغلب السالم لبناء األولى الوهلة من فعالة الخارجية المساعدة تكون أن يجب .11
 فورية مكاسب توفير في المتمثل المزدوج التحدي والتنفيذ والتنسيق التخطيط اتترتيب تعكس أن يجب الخصوص، وجه وعلى

 للقضاء الالزمة والقدرات العامة( المالية إدارة نظام )مثل الوطنية النظم تعزيز مع المحتاجين، لليمنيين اإلنسانية واالستجابة لسالمل

 ستكون التوقعات أن حقيقة هي التحديات هذه تعقيد من يزيد ومما سالم.ال بناء على والمساعدة اإلنمائية األهداف وتعزيز الفقر على

 التنفيذ على الحكومة قدرة وأن قادمة، لسنوات محدودة االستيعابية القدرة وستظل مباشرة، الصراع بعد ما حالة في للغاية مرتفعة

 ومع ممكن. سالم اتفاق إلى التوصل بعد حتى دالبال من أجزاء بعض في شرعيةوال الوصول مكانيةإل المتوقع افتقارها بسبب ستقل

 واألسرع المفضلة الطريقة هي واستيعابها، الخارجية المساعدة تقديم ذلك في بما وتحسينها، الوطنية النظم استعادة فإن ذلك،

 التحديات هذه على للتغلب فعالية واألكثر

 

 

 

 

                                                 
 السلطات او الحضرية، المناطق في المرافق وكاالت او الريفية، المناطق في مستخدمين مجموعات او مجتمعية، جمعيات تكون أن الممكن من المثال، سبيل على 4

 المحلي. المستوى على استقاللية أكثر بشكل للعمل تعززها ولكنها المركزية الوكالة على المركزة غير المكاتب او والمحافظات، المقاطعات في المحلية
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 اليمن في والتغيير التعافي مصفوفة :1 الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولي. البنك المصدر:

   

 السياسةاليمن مذكرات  مجموعةاالعتبارات والتوصيات المستمدة من ملخص  .3

 هذه تسعى حيث  (.1 الملحق أيضا   )انظر األربع السياسية المذكرات من المستمد االتجاه التالية والتوصيات االعتبارات تعكس

 المدى من واالستمرار أشهر(، 6 إلى 3) للغاية القصير المدى على مباشرة، عالصرا بعد ما مرحلة أولويات تحديد إلى التوصيات

 شهرا(. 24 إلى يصل ما) المتوسط إلى القصير

: التحديات االقتصادية والمالية واالجتماعية في المرحلة المبكرة بعد 2ملخص االعتبارات والتوصيات المستمدة من مذكرة السياسة رقم  .3.1

 الصراع في اليمن.

 يلي: فيما الرئيسية التحديات تتمثل القصير، المدى لىفع ثماره. وجني السالم لتحقيق ا  أساسي أمرا   الكلي االقتصاد استقرار بريعت .1

 والبنك األجنبية االحتياطيات رأسها وعلى المركزية، الوطنية االقتصادية والمؤسسات ةالرئيسي ةاالقتصادي األرصدة بناء إعادة (1)

 العمود باعتباره والغاز النفط قطاع استعادة (3) المالية، اإليرادات استعادة (2) اليمني، المالي للنظام رتكزالم وهي المركزي،

 شرعية تأسيس (4و) المتوسط، المدى على االقتصادي االستقرار تصور الصعب من سيكون بدونهف ،لالقتصاد المالي الفقري

 اإلعمار إعادة خدمات تقديم أثناء المساءلةب الخاصة تهوآلي المالية اإلدارة نظام استعادة خالل من وخاصة المركزية، المؤسسات

 العامة. الخدمات واستعادة

 

 نتعاشاال وتحقيق التعافي من الخاص القطاع لتمكين أولوية يعتبر األجنبية االحتياطيات رصيد من األدنى الحد استعادة إن .2

 االستقرار استعادة مع يتناسب بما بداية   المتاحة األجنبية االحتياطيات أرصدة من األدنى الحد يصل أن ينبغي وبالتالي .االقتصادي
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 اندالع سبقت التي الفترة خالل دوالر مليار 4.5 بمبلغ والمقدرة ،(5)أشهر 3 لمدة البالد واردات تغطية من يقرب ما إلى الكلي

 عملية في الخاص القطاع إشراك يستدعي الذي األمر لعية،سال وارداتال تمويل األجنبية االحتياطيات توفر وسيتيح (6).الصراع

 التعافي.

 

 وبالتالي .الكلي االستقرار واستعادة االقتصادي للتعافي عنه غنى ال ا  شرط يعتبر الفور على المركزي البنك عمليات استعادة إن .3

 تقديم (1) :في والمتمثلة مجددا   االعتيادية ةالمالي وظائفه أداء استئناف على قادرا   يكون أن اليمني المركزي البنك على تعيني

 تسهيل (3) والعام الخاص للدين الوطنية السوق في التوازن تحقيق (2) اليمني، المالي للنظام يرا  أخ ومالذ   كمقرض الخدمات

 اليمني. المالي النظام ومصداقية استمرارية ضمان (4و) الدولية، التجارة

 

 من المستثمرين لتمكين الخارجية الديون أوضاع تسوية يتطلب والغاز النفط قطاع وإحياء ناتهاإمكا بكامل التجارة استئناف إن .4

 التجارة أنشطة استئناف أمام عقبة تمثل الخارجية الديون التزامات على المتراكمة لمتأخراتفا النقدية. تدفقاتال إلى الوصول

 سيصر حيث والغاز، النفط قطاع لتعافي معقدة مالية صفقات في خولالد إلى إضافة عامة، بصفة الخاص القطاع وإحياء ،معتادةال

 سيتعين كما األجنبية. العمالت بتدفقات المطالبةو بذلك لقياما من الجدد المستثمرون يتمكن أن قبل بمطالباتهم الوفاء على الدائنون

 .الخارجية الديون متأخرات جدولة إعادة سيتعين وبالمثل ،الخارجية الديون التزامات هيكلة إعادة

 

 المدى على اليمن في والتنمية واالستقرار اإلعمار إعادة مسارف .األول اليوم من المالية إيراداتها قاعدة استعادة إلى اليمن تحتاج .5

 العام. قاإلنفا برنامج لتمويل المحلية اإليرادات زيادةل المستقبلية حكومته قدرة مدى على يعتمد البعيدو المتوسط المدى إلى الفوري

 االجتماعي النسيج ترميم عن فضال   العيش، سبل تعافيو المبكر االستقرار لتحقيق هاما   دورا   يلعب الخارجية الموارد توفر أن كما

 ة.خاص موارد إيجاد يتطلب المؤسسي والنسيج الخاصة األنظمة واستعادة المستدام، التعافي أن بيد والمؤسسي.

 

 ال بديهيا   اليمن في الضريبي النظامف .المالية الموارد تعافي في القصير المدى على هاما   دورا   كواالستهال التجارة ضرائب تلعب .6

 الطارئة" "االستجابة من نوعا   تتطلب الصراع بعد ما مرحلة أن بيد اإليرادات. تحصيل تعزيز إلى الرامية الجهود أمام عقبة يمثل

 إعادة ترتيب (1) يتم أن بمكان األهمية من سيكون ،صددال هذا وفي .اإلعمار إعادة جهود ودعم لتمويل األجل قصيرة األولية

 بوظائفها االضطالع إعادة للحكومة يتيح بما اإلدارية التعقيدات من الحد (2و) ،مناسب بشكل والجمركية الضريبية اتداراإل إنشاء

 االهتمام االستهالك وضرائب التجارية لضرائبا إيالء تمي أن وينبغي الخاص. القطاع لتعافي يةاألول العوامل إعاقة دون األساسية

 األولوية. سبيل على

 

 اللذين والعمق السرعة على (شهرا   12-6 )بعد المتوسط المدى على التصدير وعائدات المالية اإليرادات تعافي وتيرة تعتمد .7

 (60% – 50) بين ما نتجي اليمن في والغاز النفط قطاع كان الصراع قبل ما مرحلة فيف .والغاز النفط قطاع استعادة بهما يمكن

 القطاع حصة وبلغت األجنبية. االحتياطيات من %50 وحوالي التصدير، عائدات من %50 إلى يصل وما المالية اإليرادات من

 من الرغم ىوعل ذلك، ومع تذكر. ال ةالمباشر العمل فرص خلقل بالنسبة وأهميته ،%9 – 8 بين ما اإلجمالي المحلي الناتج في

 لتحقيق أساسية ضرورة تمثل والغاز النفط قطاع استعادة زالت ال ،م2014 عام منذ لنفطل العالمي السعر في الكبير االنخفاض

 اليمن. في المستدام االقتصادي االستقرار وتحقيق االقتصادي لتعافيا

 

 االمثل االستخدام (2) المستثمرين، إشراك ةإعاد سرعة (1) على السابقة اإلنتاجية القدرة إيرادات تعافي سرعة تعتمد .8

 نهاية في الصراع حل اتفاقية عنها ستثمر والتي للقطاع، المتاحة المستقبلية االستثمار ظروف (3) و المقدمة لالستثمارات

 إن السابقة. راألسعا نصف نحو أي للبرميل، دوالرا 50نحو إلى ليصل مستقبال   لنفطل العالمي سعرال يرتفع أن المفترضف .المطاف

 سوف المستقبل في لليمن والخارجي المالي للميزان م2014 عام قبل سائدا   كان الذي والغاز النفط يقطاع ريع مستوى تحقيق

 سمح حال في عكسه يمكن – م2002 عام منذ لوحظ كما - اإلنتاج في االنخفاض أن كما السنوي. االنتاج في كبيرة زيادة يتطلب

  واإلنتاج. ستكشافواال التنقيب عملياتل استدامة أكثر مسار بخلق القطاع هذا يف ياالستثمار مناخال

 

 استعادة إلى حاجة فهناك للموازنة. المعتادة عملياتال استعادة جميعها تطلبت إنفاق برنامج أي وفعالية الثقة وبناء شرعية إن .9

 إجراءات وضع ذلك وسيشمل الخدمات. من الممكن القدر وتوفير للدولة اإلداري الهيكل دعم أجل من العادية وازنةالم عمليات

 (7).الصراع انتهاء بعد المالية للسنة "طارئة موازنة" إعداد سيتعين ،أولى وكنقطة الخزانة. أعمال استئناف عن فضال   ،االعتماد

 

 الموارد واستخدام ةلمعنيا األطراف بين الثقة بناء أجل ومن الموازنة. ومصداقية سالمة استعادة دون شرعية هناك تكون نل .10

 أولوية بأن االفتراض ظل وفي .األموال تسرب لمنع أساسية ضوابط وجود ضمان المهم من سيكون ،فعاال   استخداما   المحدودة

                                                 
 الكلي. االقتصادي االستقرار بمعايير للوفاء للدول االدنى الحد مستوى بمثابة تعتبر االستيراد تغطية من أشهر ثالثة  (5)
 م.2016 عام نهاية بحلول الصراع بسبب المنخفض المحلي الناتج إجمالي من % 10 حوالي يعادل ما أي  (6)
 الصراع. انتهاء بعد األولى المالية السنة بعد حتى الطوارئ ميزانية إلى حاجة هناك تكون دق  (7)
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 وضوابطها المرتبات كشوف بيانات وصحة سالمة ضمان فإن المدنية، الخدمة موظفي مرتبات لدفع البداية في ستكون اإلنفاق

 ضروريا . أمرا   سيكون

 

 مصداقية ذات معلومات تقديم شأن منو .الثقة لبناء الهامة اإلجراءات أحد يمثلس بها والعمل المالية الشفافيةب االلتزام إن .11

 ذلك أن كما العام. للنقاش األبواب فتح على يساعد أن ()كبداية وتنفيذها الموازنة إعداد وصخصب المناسب الوقت في وتوفيرها

 المهم من وسيكون العامة. الموارد استخدام بشأن سواء حد على التنمية وشركاء المواطنين جانب من المساءلة تسهيل على سيعمل

 مناطق مختلف في الخدمات واستعادة اإلعمار إعادة دعمل سيوجه اإلنفاق بأن سريع وبشكل برهنتُ  أن الحكومة على خاص بشكل

 البالد.

 

 إلى حاجة هناك كونت وسوف .المتاحة القدرات بمدى محدودة تكون وفس الطوارئ دبع ما موازنة لصياغة األولى العملية إن .12

 الوقت. بمرور تطويرها ومواصلة اإلعمار إلعادة الرأسمالية اتستثماراال مشاريعل وتخصيصها األموال الختيار بسيطة آلية وضع

 وبناء لتعافيا احتياجات تقييم أساس على التنمية شركاء قبل من بالدعم األول المقام في حظىست االستثمارات هذه أن حين وفي

  مؤسسي.ال المشروع "بوابة حماية" لعملية األسس وضع مبكر وقت في يتم أن يمكن نهأ إال السالم،

 

 
استعداد القطاع الخاص للمساهمة  :( الخاصة باليمن بشأن3) ملخص االعتبارات والتوصيات المستمدة من مذكرة السياسة رقم .3.2

 في اليمن التعافياإلعمار وفي إعادة 

 األصغر للمنشآت مسح أظهر فقد .التعافي في حاسما سيكون لكنه ،اليمن في الدائرة للحرب نتيجة شديدا   تأثرا   الخاص القطاع تأثر .1

 االستطالع شملها التي الشركات من %74 أن ،الحرب اندالع من أشهر ستة بعد أي م،2015 عام في أُجري والمتوسطة والصغيرة

 وعدن والحديدة صنعاء مدينة في %13 بنسبة العمالة انخفضت حيث كبير بشكل العمل أسواق تأثرت وقد مادية. أضرار سجلت

 أنحاء جميع في التنقل على القدرة عدم نتيجة السوق في العرض تأثرو .حادا   انخفاضا   العمل سوق في المشاركة شهدت حين في

  .واألسواق بالطرق قتلح التي واألضرار الصراع بسبب البالد

 

 الصادرات أن إلى التقديرات تشير .الخاص القطاع تمكين أجل من اليمن في اللوجستية والخدمات التجاري النظام استعادة يجب .2

 الفترة. نفس في %51 بنسبة الصادرات إجمالي انخفض حيث م2015و م2014 عامي بين %54 بنسبة تانخفض قد اإلجمالية

 الحكومة سيطرة خارج حاليا   منها ثالثة تقع حين في جسيمة أضرار إلى اليمن في السبعة الرئيسية موانئال من عةأرب تعرضت كما

 في االستيراد عملية يبطئ مما الحكومة، عليها تسيطر ال التي الموانئ إلى قادمةال الشحنات تفتيش المتحدة األمم تولىوت اليمنية.

 الغربية المصارف فيه قطعت الذي الوقت في رئيسية مشكلة التجاري التمويل أصبحو .كبيرا   رتفاعا  ا الشحن أسعار شهدت حين

 لمو للغاية. صعبا   أمرا   المستندية االعتمادات فتح موضوع وأصبح اليمن إلى األغذية يرسلون الذين التجار أمام االئتمان خطوط

 العملة وانعدام الصراع خطوط طول على انقسامه ببسب التجارية التسهيالت ضمان على قادرا   اليمني المركزي البنك يعد

 األوضاع. لهذه جزئية كنتيجة كبيرةال غذائيةال زمةاأل وتأتي .ةاألجنبي

 

 جميع تقريبا   اليمني المركزي البنك فقد حيث األجنبي. النقد لىع والحصول السيولة في مشكلة اليمني المالي القطاع يواجه .3

 لنظامل المالية السيولة أن كما الدولي. النقد صندوق من المقدمة المساعدة من الرغم على جنبياأل النقد من االحتياطية أرصدته

 .عالقةال ذات األطراف مع الكبيرة لمعامالتل االنكشاف نسبةو المتعثرة القروض معدل ارتفع حيث تساؤل موضع هي المصرفي

 ذلك، على وعالوة .القروض سداد في صعوبة واجهوني ينالمقترض ألن نظرا   لضغوط أيضا   األصغر التمويل مؤسسات وتتعرض

 .صعبا   أمرا   الدولية المصرفية الخدمات من االستفادة جعل الذي األمر تراجعا   شهدت المراسلة البنوك مع اليمنية البنوك عالقة فإن

 

 ومع .التعافي عملية في رئيسيا   را  دو يلعب أن وينبغي اليمن، في الهامة القطاعات من التاريخية الناحية من البناء قطاع يعد .4

 البناء مواد تكاليف ارتفعت وقد السوق. المؤهلين العمال غادر حين في األزمة خالل العقود وإلغاء تعليق من القطاع عانى فقد ذلك،

 عماراإل إعادة عملية بدأت فقد ذلك، من وبالرغم للغاية. ا  محدود المستوردة لمدخالتل المتوفر العرض أن حين في الحرب خالل

 عدن. في البناء قطاع في العمل فرص تزايد مع المناطق بعض في بالفعل

 

 دعم األولوية ذات اإلجراءات وتشمل الخاص. القطاع لدعم فورية خطوات المانحة والجهات اليمنية الحكومة تتخذ أن ينبغي .5

 من يالتجار تمويلال استئنافو الفنيو المالي الدعم اللخ من اإلعمار وإعادة التصنيع اتبقدر االحتفاظ في للمساعدة البناء قطاع

 والصغيرة األصغر المنشآت دعم يكون أن ينبغي كما .األمر لزم إذا الطارئة التسهيالتو ني،اليم المركزي البنك دعم خالل

 القطاع ربط إعادة الضروري ومن القصير. المدى على األولويات إحدى تكون أن يجب للتعافي منح تقديم خالل من والمتوسطة

    الطويل. المدى على الخاص القطاع مال رأس تعبئة على للمساعدة استثمارية ضمانات وتوفير العالم دول بباقي اليمني المصرفي

 

  الخاص: القطاع وتعافي اإلعمار بإعادة عملية لتسريع الرئيسية التوصيات .6



8 

 

 أشهر( 6- 3) القصير المدى على

 لمستوردي مباشرة التجاري التمويل توفير األمر، لزم إذاو ،يالتجار تمويلال تقديم الستئناف اليمني المركزي البنك دعم •

 دوجهال كافة بذل وينبغي .طارئةو مؤقتة بصورة الخارج من جديدة غذائية مخزونات لشراء األساسية الغذائية موادال

 تكون فسوف القصير، المدى على ذلك تحقيق رتعذ حال وفي التجارة. تمويل ستئنافال اليمني المركزي البنك لمساعدة

 الالزمة المستندية االعتماد خطابات فتحل المستوردين لمساعدة وذلك يالتجار لتمويلل مرفق توفير إلى ماسة حاجة هناك

 وسيتطلب أوسع. نطاق على تجاريال النشاط واستئناف اإلعمار إعادة وكذلك األغذية مثل األساسية الواردات الستيراد

 حتى ممكن، وقت أقرب في ذلك يبدأ أن وينبغي ومختص، محترف كيان يديرها التصميم جيدة ومرافق األموال توفير لكذ

 ،الصراع انتهاء وبمجرد .مستقل تجاري طرف أو دولية منظمة خالل من الصندوق اهذ يُدار أن ويمكن .الصراع انتهاء قبل

 التمويل توفير على قدرته بناء وإعادة اليمني المركزي البنك تشكيل إعادة إلى أخرى مرة التركيز يعود أن ينبغي وهنا

 بسهولة. االستيراد الشركات من واسعة مجموعة تستطيع بحيث التجاري

 تعتمد التي العمليات استئناف إن العالم. دول بقية مع اليمن في المصرفي النظام ربط إلعادة لمخاطرا نزع منحنى عكس •

 أساسيا أمرا   يكون سوف المالية( والتحويالت التجارة تمويل وعمليات الدولية المصرفية واالتالح) المركزي البنك على

 عكس إلى الرامية التدابير على خاص بوجه التركيز وينبغي الحرب، بعد ما فترة في اإلعمار إعادة برنامج سياق في

 نظامه فعالية يثبت وأن المستوى رفيع سياسي التزام يثبت أن اليمن على سيتعين ذلك، ولتحقيق ".رلمخاطا نزع" منحنى

 كانت التي بالفعالية يتعلق وفيما .المحدثة الدولية بالمعايير الفني والتزامه اإلرهاب األموال/تمويل ليغس مكافحةب الخاص

 كاالت،الو بين المشترك المحلي التنسيق وتطوير للمخاطر، وطني تقييم إجراء اليمن على يجب الحرب، قبل سيئة تعتبر

 تمويل /األموال ليغس قضايا في والفصل القضائية والمالحقة التحقيق في فعالة صورةب المالية المعلومات استخدام وضمان

 المصارف أن من التأكد إلى تحتاج سوف اليمنية السلطات فإن الوقائية، للتدابير خصوصا باالمتثال يتعلق فيما أما .االرهاب

 نهج ينفذون ذلك( إلى وما العدل وكتاب )المحامين حددةالم والمهن المصارف في لمشرفينا وكذلك المالية والمؤسسات

 المستفيدين المالكين وتحديد البارزة سياسيةال والشخصيات العمالء تجاه الواجب الحرص توخي خالل من المخاطر

 التجارية. شركاتوال المصرفية لحساباتل

 التي والفترة الحرب فترة خالل التجارة لتسهيل وذلك ثالث طرف طريق عن والتفتيش للتحقق فعال نظام تطوير دعم •

 إلى أيضا   اليمن يحتاج أن المرجح من ،ةالتجاري التحتية البنى في االستثمار إلى وباإلضافة مباشرة . الحرب انتهاء ستعقب

 وجه وعلى البضائع بأمن يتعلق فيما الدولية بمسؤولياته القيام إلى إضافة الجمركي، نظامه تأسيس عادةإل مساعدةال

 بما تفتيش، عمليات وإجراء جمركي نظام نشاءإل مستقل طرف من دعمال تقديم يمكن ،الفوري المدى علىو .الخصوص

 الكفاءة ضمان أجل من وذلك ،باليمن الخاصة والتفتيش لتحققل المتحدة األمم آلية على ممكنةال تحسيناتال إدخال ذلك في

 واألمن.

 فاديت على والمساعدة البناء قطاع في والتوظيف الحالية االنتاجية بالقدرة االحتفاظ في للمساعدة لبناءا قطاع دعم •

 :عماراإل إعادة عملية بدء عند البناء مواد أسعار في التضخم

 للقيام آلنا من االستعداد اجل من القائمة اليمنية مقاوالتال شركات تقدرا وبناء ةوالمالي ةاإلنتاجي الجوانب تعافي دعم -

 المتأخرات. دفع عدم عن الناجمة المالية مشاكلال معالجة خالل من المثال، سبيل على اإلعمار، إعادة في بدورها

 بما التصنيع مجال في أنية عمل فرص خلق )مثل محددة بناء وادبم المرتبطة الصناعية الوظائف لزيادة مقاربات قييمت -

 (.اإلنشاء معايير مع يتوافق

 قطاع في الثقة بناء بهدف السالم عودة بمجرد اإلعمار إعادة لتمويل وذلك المانحين من ليموبت تمويل قمرف نشاءإ -

 .المقاوالتو البناء

 إجراء إن .والبناء التصنيع مجالي في الخاص القطاع لطلب لالستجابة وذلك المهارات على للتدريب مرفق نشاءإ -

 هيكلية تغييراتب يسترشد اليمن في البناء قطاعل المستقبلية حتياجاتاال على ركزي المهاراتب الخاصة ثغراتلل تحليل

 جانب في الخطيرة الضعف مكامن تحديد من يمكن أن شأنه من الحرب بعد ما فترة في العاملة القوى في محتملة

 يدعم أن ذلك شأن ومن ديارهم. إلى عودتهم قبل داخليا النازحين تدريب خالل من معالجتها يمكن التيو المهارات

 لذلك. نتيجةك النازحين عودة سرعةو عماراإل إعادة عملية سرعة

 خالل من الزراعية، وغير الزراعية األنشطة ذلك في بما ،األعمال ورواد والمتوسطة والصغيرة األصغر المنشآت دعم •

 الخدمات توفير حيث من اليمني االقتصاد من حيويا   جزءا   والمتوسطة والصغيرة األصغر المنشآت وتعتبر .التعافي منح

 بإطالق لليمن، المستمر الطارئ الدعم من كجزء الدولي، البنك قام ،بذلك واعترافا   التوظيف. حيث ومن األساسية والسلع

 األسماك. وصيد الزراعة مثل الغذائي باألمن المتعلقة القطاعات في والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الصغيرة للمنح برنامجا  

 المنشآت من أوسع مجموعة ليشمل هذا المنح برنامج توسيع فإن ،والمتوسطة الصغيرة المنشآت قطاع ألهمية ونظرا

 ومن التالية. المنطقية الخطوة هي ،األساسية والمرافق الخدمات تقدم التي تلك خاصةو ،والمتوسطة والصغيرة األصغر
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 مخزونها بناء وإعادة العمل، فرص خلق على سطةوالمتو والصغيرة األصغر المنشآت يساعد أن التعافي منح برنامج شأن

 رأس تكوين إلعادة والمتوسطة الصغيرة للمنشآت منحال تقديم أن خاص بشكل المرجح منو مهاراتها. وتنمية تجهيزاتهاو

 يمكنو اإلقفال. على المنشآت هذه تجبر قد الطويلة التأخيرات ألن األهمية، بالغ أمرا   سيكون سريعة صورةب العامل مالها

 ومن .الصراع بعد ما فترة في البرنامج توسعة تسريعو الصراع استمرار أثناء الطريقة بهذه المنح برنامج توسيع يبدأ أن

 من الصحيح المزيج لضمان النازحين توطين إعادة برامج مع تنسيقها وينبغي عينية، أو نقدية المنح هذه تكون أن الممكن

 من اجزء النازحون يصبح أن المرجح ومن .الصراع من تضررا األشد جتمعاتالم انتعاش لدعم والتسلسل الحوافز

 المجتمع مستوى على للعودة واضحا   حافزا   يخلق أن المنح لبرنامج ويمكن ،جماعات أو كأفراد وليس المحلي، المجتمع

 وفوس .التعافي تعزيز على يساعد وأن األسر أفراد لها يتعرض التي العودة مخاطر من يقلل أن هذا شأن ومن .المحلي

 سيركز الزراعي، للقطاع وبالنسبة البرنامج. هذا إطار في الشباب األعمال لرواد متخصصة ومالية فنية مساعدة ميتقد يتم

 تعطلت الذين المتضررين الحيوانية الثروة منتجي أو الصيادين أو المزارعين صغار إلى المساعدة تقديم على البرنامج

 على األسماك وصيد الزراعة في تعمل التي األسر مساندةل دعم برنامج خالل من الصراع سببب تأثرت أو أنشطتهم

 حيث التوطين، وإعادة النازحين دعم برامج مع الوثيق بالتنسيق ذلك يتم أن وينبغي اإلنتاجية. أنشطتهم مزاولة استئناف

 يشمل أن ويجب األسماك. مصائد /مزارعها إلى رلألس والمستدامة نةاآلم العودة لتعزيز متوازنة الحوافز تكون أن يجب

 األراضي نظم الستعادة المساعدة وتقديم ،واألسمدة والشتالت، البذور مثل تمدخالال) الزراعة استعادة دعم مظروف ذلك

 لزراعيةا وغير الزراعية المنشآت ربط وينبغي (.اعةالزر استعادة يتم حتى األسر إلعالة النقدية المساعدات تقديمو والري،

 الخدمات أو السلع مقدمي صغار تدعم التي اإلمدادات سلسلة على القائم هجالن خالل من والمتوسطة الصغيرةو االصغر

 تشمل أن وينبغي الحيوانية. الثروة / الصيد / الزراعة بقطاعات الصلة ذات الحصاد بعد المحاصيل حضيرت مؤسسات أو

 هناك تكون وقد المحلي. المجتمع نطاق خارج األسواق إلى والوصول المحلية واقاألس الستعادة المجتمعية المساعدة أيضا  

 وترغب اإلغالق إلى بالفعل اضطرت التي والمتوسطة والصغيرة األصغر للمنشآت التعافي منح من النوع هذا لتوسيع حالة

 استهدافا   يتيح أن أيضا   ذلك شأن منو التجارية. األعمال بدء في يرغبون الذين األعمال لرواد حتى أو العمل استئناف في

 ذا يكون أن المرجح من الذي هذا، المنح برنامج خالل من المرأة تديرها التي التجارية لألعمال وسهولة وضوحا   أكثر

 .البناء أعمال إدارة الرجال يتولى أن لترجيح نظرا   خاصة أهمية

 

 قبل حتى تحليلي بعمل القيام في تتمثل القريب المدى في ائيةنه توصية ثمة للسالم. التحليلية االقتصادية األسس توفير •

 التسوية استدامة ألن خاصة أهمية ذو أمر وهذا .اقتصادي منظور من السالم عملية في المساهمة بهدف الصراع انتهاء

 البنك أجراه الذي ياالقتصاد التحليل قدم قدف عليها. تقوم التي االقتصادية يةالتسو استدامة على جزئيا   ستعتمد السلمية

 من اإلسرائيلي االنسحاب اللخ التجارة بشأن والتنسيق لمفاوضاتا في وكذلك دايتون اتياتفاق في هامة تإسهاما الدولي

 االقتصادية الناحية من الضوء تسليط ،أوال   موضوعين. التحليلي العمل هذا شملي أن ينبغي اليمن، حالة وفي غزة. قطاع

 ومن التجارة. وتعطيل االستثمار وضعف المال رأس وتدمير الخاص القطاع نشاط خسارة يثح من الحرب تكلفة على

 وفيما أخرى. بلدان بين من لبنان في أجري الذي واالجتماعي االقتصادي األثر لتقييم مماثال   شكال   ذلك يتخذ أن الممكن

 اتفاق أي فإن ،وثانيا   السالم. قضية بناء صلةلموا وذلك السالم من المحتملة "األرباح" حساب أيضا   يمكن بذلك، يتعلق

 مع لليمن المستقبلية التجارية لعالقاتا أن المرجح ومن منقح. أو جديد اقتصادي نظام عناصر يضمن أن البد سالملل

 أولية تفصيلية خطة إدراج وينبغي االستقرار. على والحفاظ التعافي على قدرتها على كبير تأثير لها سيكون جيرانها

 في للعمل اليمنية العاملة اليد تنقل مسألة تكون أن المرجح من ،وبالمثل .مستدامال سالمال خطة من كجزء التجارية لعالقاتل

 طسلي الذي التحليلي العمل إن اليمن. في واالقتصادي االجتماعي التعافي في ما  اه عنصرا   الخليجي التعاون مجلس دول

 التجارة الستعادة السيناريوهات بعض إيجاد عن فضال   اليمني االقتصاد الى العاملة يدال انتقالو التجارة أهمية على الضوء

 يساعد أن ويمكن لسالم.ا محادثات في هامة مساهمة قدمي أن شأنه من السلم وقت في المالية والتحويالت العاملة اليد وتنقل

 المسائل. هذه بشأن للطرفين مفيد اتفاق إلى لتوصلل األطراف جميع الجودة عالي التحليل

 شهر( 24 -6) متوسطال إلى قصيرال المدى

 وغيرها الخدمات تقديم ومشاريع التحتية للبنى الخاص القطاع مال رأس تعبئة في للمساعدة استثمارية ضمانات توفير •

 رحلةم ومةحك لدى يكون لنف محددة. مخاطر من والمقرضين المستثمرين حماية تم إذا إال تستمر لن التي تعامالتال من

 اجتذاب فإن نفسه، الوقت وفي .الصراع انتهاء بعد للبالد التحتية البنية احتياجات لتمويل الالزمة الموارد الصراع بعد ام

 اآلونة في الصراع بعد ما بمرحلة تمر التي البلدان حتى أو الصراعات، من المتضررة البلدان إلى الخاص االستثمار

 البلدان في المتأصل السياسي الوضع بشأن الوضح عدم إن اإلعمار. وإعادة التعافي تمويل في حاسما   تحديا   يمثل ،األخيرة

 المستثمرين اهتمام إضعاف إلى تؤدي االستقرار عدم من المزيد ومخاطر ،الصراع انتهاء بعد مات بمرحلة تمر التي

 من والمتضررة الهشة القتصاداتل مرفقا   افاألطر متعدد االستثمار ضمان وكالة تديرو .والمغتربين والمحليين األجانب

 ومن اليمن. مثل بالصراعات المتأثرة البلدان في االستثمارات تأمينل خسائرلل أولية إدارة وفري ذيالو الصراعات

 في متاح يمني ضمان صندوق أو الصراعات من والمتضررة الهشة لالقتصادات تسهيالت هناك يكون أن المستحسن

 من غيرها أو الصغيرة الخاصة واالستثمارات الطاقة، قطاع في سيما وال النطاق، واسعة التحتية بنيةال لمشاريع اليمن
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 (.مخاطرال من غيرها أو األصول ستخدامال البلد داخل االنكشاف مخاطر تشمل التي الخدمات تقديم عقود )مثل تعامالتال

 تمثل أن ويمكن .(يينوالمحل ،المغتربين األجانب،) أنواعهم افةبك المستثمرين دعم يتم أن األفضل من المثالية، الناحية منو

 الصندوق. هذا لتمويل محتمال   مصدرا   الخليجي التعاون مجلس دول

 القصير، المدى علىو الغذائي. األمن تدهور ومعالجة التجارية األنشطة إلحياء التجارية التحتية البنية إعمار إعادة تمويل •

 الغذائي األمن لتحقيق ا  مهم ا  أمر يعتبر الهامة التجارية التحتية البنية إعمار إعادة فإن الصراع، هفي يستمر الذي الوقت فيو

 التحتية البنى من أوسع مجموعة بناء إعادة تكون أن ينبغي مباشرة، الصراع بعد ما مرحلة وفي للسكان. األدوية وتوفير

 في االستثمار يعتبر األخرى، المانحة والجهات الدولي للبنك سبةوبالن األطراف. لجميع بالنسبة رئيسية أولوية التجارية

 .والبعيد القريب المدى على واضحة خطوة التحتية البنية مشاريع

 ،المصرفي القطاع هيكلة إلعادة جهودها في السلطات لدعم والخاص العام المالي القطاع هيكلة عادةإل مؤسسة إنشاء •

 يلي: ما المؤسسة هذه اختصاصات تشمل بحيث

 لالستمرار قابلة تعتبر التي (األصغر التمويل ومؤسسات )المصارف المالية المؤسسات في األموال رؤوس ضخ -

 .هاتعافي عملية وتسريع سيولتها استعادة بهدف

 المالية. المؤسسات في العامة الثقة استعادة على اليمني المركزي البنك لمساعدة الودائع تأمينل نظام نشاءإ -

 للبنك فنية مساعدة أيضا   ذلك يشمل أن ويمكن .هيكلتها إعادة لتسهيل الهشة المالية للمؤسسات الفني مالدع قديمت -

 المتعثرة. الديون لتحصيل بنك إنشاء أو تصفية أو االندماج عمليات مثل المعقدة العمليات لتسهيل اليمني المركزي

 األصغر التمويل ومؤسسات )البنوك المؤهلين الماليين ءللوسطا الضمانات( ذلك في )بما جملةبال بيعال تسهيالت توفير -

 أن كما الخاص. لقطاعل الرأسمالي التمويل استئناف وتسهيل السيولة ضخ أجل من (ةاالستثماري األموال رؤوسو

 يالمال القطاع هيكلة إعادة الةوك من نقلها يتم أن يجب للتنمية االجتماعي بالصندوق الخاصة المالية الوساطة أنشطة

 التنموية األدوار من العديد بين حاليا   يجمع والذي للتنمية، االجتماعي الصندوق دور نفسه الوقت في ستوضح التي)

 (.عارضةمت تكون أن المحتمل من التي

 المتعثرة. القروض هيكلة إعادة لتنفيذ المالية للمؤسسات الفنية المساعدة قديمت -

 : تقديم الخدمات الشاملة( بشأن اليمن4رقم )اسة يذكرة السملخص االعتبارات والتوصيات المستمدة من م .3.3

 
 نموذجال وراء افيم النظر ينبغي الخدمات، بتقديم يتعلق فيما المماثلة البلدان وفي اليمن في السابقة التجارب من ولالستفادة .1

 بعد اإلعمار إعادة مرحلة وفي لسلما أوقات في الخدمات، لتقديم الماضية النهج اعتمدت فقد .الخدمات لتقديم والمركزي الوطني

 المختلطة( والمؤسسات العامة والمرافق )الوزارات الوطنية الوكاالت خالل من العمل على أساسا   سواء، حد   على الصراع انتهاء

 هي أيضا   يةالوطن الوكاالت من قليل عدد األقل على وهناك الخدمات. لتقديم المحلية االحتياجات تلبية هو الهدف يكون عندما حتى

 صيانة مشروع تنفيذ ووحدة للتنمية االجتماعي والصندوق العامة األشغال برنامج المثال، سبيل )على قوية محلية مؤسسات

 :يلي فيما النهج لهذا الرئيسية السمات تمثلت قدو الطرق(.

 

 الوكاالت تكون عندما حتى القاعدة، إلى القمة من تتجه القرار صنع وعمليات الموارد وتخصيص التخطيط عمليات •

 المحلي. المستوى على ومستجيبة استشارية

 على كبير حد إلى الصراع بعد الخدمات تقديم استئناف على القدرة تعتمد حيث أسفل، إلى أعلى من وظيفة هي القدرة •

 والداخلية جيةالخار العوامل من عدد وهناك المحلي. المستوى على القدرة هذه لنشر الوطنية الوكاالت وقدرة استعداد

 بدوره يؤثر مما ذلك، إلى وما القدرات، على والقيود الموارد وتوافر النخبة اتفاقيات ذلك في بما العليا، المستويات في

 ذلك. على

 

 يتطلب سوف .الخدمات تقديم لتحسين اإلقليمي أو المحلي المستوى من يستفيد أن المركزي أو الوطني المستوى على يتعين .2

 .القمة إلى القاعدة من الدولة لبناء وأساسي وتدريجي األجل طويل مسار على التركيز األساسية الخدمات لتقديم يدالجد النموذج

 طريق بمثابة يكون وأن والصراع، الهشاشة من متكررة دورات وجه في الصمود على السكان قدرة يعزز أن النهج هذا شأن ومن

 هامتين: بطريقتين الماضي نع المقترح النهج بتعدي الوقت. مرور مع الدولة، لشرعية مباشر غير

 

 الخدمة ونطاق حجم على يعتمد فهو السياق. هذا في أوسع نطاق على "محليا " تعريف يتمو .أوليا   محليا   نهجا   يعتمد •

 ةبطريق الخدمات لتقديم الالزمة الموارد من واالحتياجات المؤسسي والتنسيق للمواطنين المباشرة المشاركة ودرجة

 المؤسسات وأ الريفية، المناطق في مستخدمين مجموعات أو مجتمعية جمعيات تكون أن يمكن المثال، سبيل على فعالة.
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 المركزية، اتللجه المحلية المكاتب أو والمحافظات، المديريات في المحلية والسلطات الحضرية، المناطق في الخدمية

 المحلي. المستوى على استقاللية أكثر بشكل تعمل كي عززتُ  لكنها

 والمحلية الوسطى والمستويات المركز ووظائف صالحيات فإن الحالة، هذه في الدولة، لهيكل الهرمي للنموذج وخالفا   •

 المتزايد. والتطور المتبادل االعتماد على تقوم الخدمات لتقديم مؤسسات من بها يرتبط وما

 

 اليمن: في الشاملة الخدمات بتقديم يتعلق فيما أكبر بشكل تركز التي التالية المجاالت على الجديد النهج ينطوي .3

  

 األكثر الخدمية القطاعات في إلحاحا األكثر االحتياجات تلبية أجل من بالخدمات النهوض األولوية: ذات القطاعات ترتيب •

 .ذلك( إلى وما واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والطاقة والمياه الصحة المثال، سبيل )على أهمية

 أن من وتمكينها الخاص، والقطاع المدني المجتمع مؤسسات ذلك في بما المحلية، المؤسسات تعزيز :األول المحلي النهج •

 ومرونة، وشموال تشاركية أكثر تصبح

 ترتبط ذلك، من وبدال الحكومة. من أخرى مستويات إهمال يعني ال األول المحلي النهج :للدولة المختلفة المستويات ربط •

 في والعليا واإلقليمية المحلية المؤسسات وعبر األقاليم عبر بنجاح إنشاؤه يمكن الذي بالترابط األول المحلي النهج مةاستدا

 ذلك. إلى وما الخدمات، وتقديم األساسية الهياكل وتطوير الطبيعية، الموارد إدارة

 مجابهة على قادرة موارد ونشر إدارة لخال من الخدمات تقديم استدامة ضمان :الخدمات وتقديم مبتكرة موارد تحديد •

 هذا وفي الخدمات. لتقديم الموارد توفير من يمكنها وضع في تكون ال قد المركزية الحكومة وأن خاصة الصراعات،

 أكبر. أهمية التقليديين غير الخدمات مقدمي وكذلك الرسمي( وغير )الرسمي الخاص القطاع دور يكتسب السياق،

 العيش كسب وسبل الخدمات تقديم على تقوم ائتالفات خالل من االجتماعي التماسك تعزيز :الكفاية يهف بما شاملة تحالفات •

 و المحلية، الموارد وإدارة

 بدال القمة إلى القاعدة من الدولة لبناء فعال نهج أجل من واإلقليمية المحلية المؤسسات على التركيز :المجتمع تأطير إعادة •

 .ةمركزيالال نهج أو أسفل إلى أعلى من نهج إما على االعتماد من

 

 القطاعات من قطاع بكل يتعلق فيما الجديد للنهج المحددة التشغيلية اآلثار يلي مافي نستكشف .الخدمات لتقديم الجديد النموذج تفعيل .4

 تتناول التي العالقة ذات ةالمذكر ناقشوت والصحة(. والتعليم واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا والمياه )الطاقة تحليلها تم التي

 :التفصيل من بمزيد أوال " "المحلي النهج تفعيل كيفية االعتبارات هذه
 

 :األولوية ذات القطاعات ترتيب (1)

 البنية مشاريع تمويل في المتمثلة الدولي للبنك السابقة الممارسة عن االبتعاد إلى الطاقة بقطاع الخاصة المذكرة تدعو •

 قطاع في لالستثمار بديلة نماذج الستكشاف الكهرباء، توفر زيادة إلى هدفت والتي العام اعالقط في الكبيرة التحتية

 بسبب الكبيرة التحتية البنية لمشاريع المقدم الدعم من كامل بشكل يستفيدوا لم اليمنيون أن كيف المذكرة وتوضح الطاقة.

 الجديد النهج فإن وبالتالي والطاقة. الكهرباء ارةووز للكهرباء العامة للمؤسسة المؤسسية القدرات في الشديد الضعف

 أو الالمركزي المستوى على التركيز مع الشمسية، الطاقة ذلك في بما ،ومبتكرة ومرنة بسيطة حلول دعم إلى يدعو

 مبتكرة. شراء وترتيبات مالية ترتيبات خالل من المديريات مستوى

 القطاع جعلت التعليم خدمات في الشديدة المركزية أن كيف على ضا  أي الضوء التعليم بقطاع الخاصة المذكرة تسلط كما •

 أمرت المثال، سبيل على والتعليم. التربية لوزارة الضعيفة المؤسسية القدرات ضوء في ةالسياسي للتوجهات عرضة

 تنقيحها تم التي األول للصف )عربي( القراءة كتب عن بالتخلي صنعاء في المدارس الجارية الحرب خالل الوزارة

 أسفل إلى أعلى من المركزية السيطرة طريقة من الخروج إلى يدعو الجديد النهج فإن ولذلك، عدن. في استخدامها رغم

 المحلية المجتمعات مع الوثيق بالتعاون المدرسة مستوى على القائمة دارةاإل على أكبر بشكل يرتكز نهج إلى واالنتقال

 اآلباء. ومجالس

 المحافظة مستوى على المحلية السلطات وتعزيز بتمكين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ورقة توصي وبالمثل، •

 وتشدد الريفية. الطرق وصيانة لتنفيذ المجتمع إشراك من أكبر ومستوى تشاركية طرق واعتماد المديرية مستوى وعلى

 القدرات وبناء المعارف ونقل اسبالمن التدريب خالل من المحلي المستوى على المؤسسات تعزيز أهمية على المذكرة

 الفنية.

 محلي نهج إلى وتدعو والريفية الحضرية المناطق في الصحي والصرف المياه خدمات بين المياه قطاع مذكرة وتميز •

 الريفية. المناطق في (ةالمركزيال و/أو الخفيفة المركزية)

 

 :أوال   المحلي النهج (2)

 الحجم كبيرة التحتية البنية مشاريع تمويل في المتمثلة للبنك السابقة لممارسةا عن االبتعاد إلى الطاقة قطاع مذكرة تدعو •

 كيف الورقة وتوضح الطاقة. الستثمارات بديلة نماذج واستكشاف الكهرباء، توفير زيادة إلى تهدف التي العام للقطاع

 للغاية الضعيفة المؤسسية القدرات بسبب النطاق الواسعة التحتية البنية من الكاملة االستفادة من اليمنيون يتمكن لم
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 ومرنة بسيطة حلول دعم إلى يدعو الجديد النهج فإن ولذلك، والطاقة. الكهرباء ووزارة للكهرباء العامة للمؤسسة

 المديريات مستوى على أو الالمركزي المستوى على التركيز على القائمة الشمسية الطاقة حلول ذلك في بما ومبتكرة،

 والتمويل. للشراء رةمبتك ترتيبات مع

 للتجاذبات عرضة القطاع جعلت المركزية شديدة التعليم خدمات أن كيف على أيضا   الضوء التعليم قطاع مذكرة تسلط •

 من الحالية الفترة خالل المثال، سبيل على والتعليم. التربية لوزارة المؤسسية القدرات ضعف ضوء في السياسية

 من الرغم على تنقيحها تم والتي األول للصف العربية اللغة كتب عن بالتخلي اءصنع في المدارس توجيه تم ،الصراع

 إلى أسفل إلى أعلى من المركزية السيطرة طريقة من الخروج إلى يدعو الجديد النهج فإن ولذلك، عدن. في استخدامها

 اآلباء. السومج المحلية المجتمعات مع الوثيق بالتعاون المدرسة على أكبر بشكل يرتكز إداري نهج

 - والمديريات المحافظات مستوى على - وتعزيزها المحلية السلطات تمكين إلى النقل قطاع مذكرة تدعو وبالمثل، •

 ينبغي إنه الورقة وتقول الريفية. الطرق وصيانة تنفيذ في المحلية للمجتمعات الوثيق واإلشراك تشاركية نهج واعتماد

 الفنية. القدرات وبناء المعارف ونقل الكافي التدريب رتوفي خالل من المحلية المؤسسات تعزيز

 محلي نهج اتباع إلى ويدعو والريفية الحضرية المناطق في الصحي والصرف المياه خدمات بين المياه قطاع يميز •

 الريفية. المناطق في المركزي()

 

 :الدولة مستويات مختلف ربط (3)

 الوعي تعزيز ودعم القدرات بناءل موازية عملية خالل من أوال   المحلي النهج تعزيز إلى التعليم قطاع مذكرة تدعو •

 القطاع. هذا في والحوكمة المساءلة لتعزيز المحلية والمجتمعات والمدارس والتعليم التربية لوزارة

 المرافق دعم ذلك في بما األساليب من كاملة مجموعة يعتمد مختلط نهج اتباع إلى الصحي القطاع مذكرة تدعو وبالمثل، •

 تغطية نطاق لتوسيع المجتمعية واألساليب المتنقلة للفرق الدعم تقديم عن فضال الصحة(، وزارة إطار )في الثابتة

 وبناء المحلي المستوى على والموظفين المؤسسات قدرات بناء إلى أيضا النهج هذا ويدعو حد. أقصى إلى الخدمات

 تقديم أجل من الخاص القطاع وشركاء المحلية لمدنيا المجتمع ومنظمات المركزية المؤسسات بين أوثق شراكة

 ذلك. إلى وما األساسية الهياكل وتطوير المطاف، نهاية في الخدمات

 باألهمية تعترف فإنها الطرق، وصيانة تأهيل إلعادة المركزية أكثر نهج اتباع إلى النقل قطاع مذكرة تدعو حين وفي •

 للنهج النهائي النجاح يتوقف النحو، هذا وعلى البحرية. والموانئ مطاراتال مثل المركزية النقل منشآت دعمل المماثلة

    المركزي. والمستوى المحلي المستوى إلى المقدم الدعم تكامل إمكانية مدى على

 للرواتب الفوري النقدي الحقن يوفره الذي التقليدي الدعم يعتبر مدى أي إلى أيضا المياه قطاع مذكرة تناقش كما •

 التشغيل معدات قدرات تجهيز وإعادة والمضخات اآلبار تأهيل وإعادة الكبيرة األضرار وإصالح توالمناقصا

 قابال   يزال ال قد ذلك، إلى وما الصحي قيفالتث وتوفير الطوارئ حاالت في الصحي الصرف خدمات وتوفير والصيانة

 الحضرية. بالخدمات يتعلق فيما للتطبيق

 

 :المبتكر التمويل (4)

 الخاص للبنك الجديد اإلطار من وعملي واقعي بشكل تستفيد مبتكرة تمويل مصادر إلى الطاقة قطاع مذكرة تدعو •

 (.HEIS) الموسع التنفيذي العملي والدعم المانحون يقودها التي المشتريات التحديد وجه وعلى بالمشتريات،

 الباب المحمول الهاتف اتصاالت تفتح كيف واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع مذكرة توضح نفسه، الوقت وفي •

 دون من المصرفية بالخدمات الناس يربط الذي الدفع نظام وتوسيع المحمول الهاتف بواسطة المالية التعامالت لخدمات

 إلى للرصيد المباشر بالتحويل تسمح المحمول الهاتف بواسطة المالية التعامالت خدمات إن مصرفي. حساب وجود

 ذلك في بما للتمويل المتاحة الخيارات يزيد وهذا للغاية. منخفضة معاملة بتكلفة للفرد يالشخص المحمول الهاتف

 النقدية. لتحويالتا

 

 :كفاية موليةش تحالفات (5)

 لمشاريع العامة )الهيئة الرئيسية الوكاالت بين الوثيق التنسيق تعزيز إلى الحاجة على الضوء المياه قطاع مذكرة تسلط •

 ومنظمة )اليونيسيف، الدولية المانحة والجهات العامة( األشغال وبرنامج للتنمية، االجتماعي والصندوق الريف، مياه

 فيما المجتمعية للمشاركة قوي بمكون الدولية( الحكومية غير المنظمات من وغيرها أوكسفام ومنظمة األطفال، رعاية

 الخصوص. وجه على الريف مياه بخدمات يتعلق

 التوعية وجهود المتنقلة والفرق الثابتة المرافق يدعم مختلط نهج اتباع إلى أيضا الصحة قطاع مذكرة تدعو كما •

 ومنظمات الخدمات تقديم مؤسسات بين الشراكات تعزيز إلى أيضا   دعوت كما الخدمات. تغطية نطاق لتوسيع المجتمعية

 اف.المط نهاية في الخدمات تقديم دعم أجل من الخاص والقطاع المحلية المدني المجتمع
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 المجتمع: تأطير إعادة (6)

 الخدمات تقديم في المؤسسية العالقات تصميم إعادة :2 الشكل

 

 

 

 

 مرونة والفعاليةلل تعزيزلللقدرات والموارد مقابل األفقي  العموديل قلنا

 

 

  

 الخاص والقطاع المدني عالمجتم منظمات مثل - بديلةال لياتاآل تلعبه أن يمكن الذي الحيوي بالدور الجديد النهج ويعترف •

 خطى فقد -المحلي واألمن والصحة والطاقة المياه المثال سبيل على – الخدمات من العديد فيو واليوم الخدمات. تقديم في -

 النهج ويشمل العام. القطاع خلفه الذي الفراغ ليسد الرسمي وغير الرسمي الخاص القطاع من الخدمات مقدمي بالفعل

 الخدمات مقدمي وتعزيز اإلمداد سلسلة ضعف ومعالجة العام القطاع دور تقويم إعادة خالل من ودالجه هذه دعم الجديد

 .الخدمات تقديم في والشمولية المساءلة وتحسين ،الخاص القطاع من

 رتهاوقد الدولة سلطة بدرجة يتعلق فيما المحلية والمجتمعات ألقاليم بين العالية التباين بمستويات الجديد النهج ويعترف •

 أو /و محلية والية أو مإقلي كل في الخاصة الحالة مع تتناسب حلول اعتماد إلى والحاجة ،ذلك إلى وما الطبيعية ومواردها

 الدينامية من معينة درجة يتوقع الجديد النهج فإن ذلك، إلى باإلضافةو وفعاليتها. الدولة قدرة لتعزيز شامل إطار في مجتمع

 الوقت. بمرور الواقع أرض على الوضع يرتغ مع لتتطور التدخالت في

 تنسيق وتقديم المساعدات :( الخاصة باليمن بشأن5رقم )ملخص االعتبارات والتوصيات المستمدة من مذكرة السياسة  .3.4

 جولة أحدث جذور تعود اإلعمار. وإعادة والتعافي السالم لتعزيز سابقة عديدة ومحاوالت العنف من متكررة دورات اليمن شهدت .1

 السلطة. لتقاسم الرئيسية الترتيبات بشأن اتفاق إلى التوصل عن عجزت والتي م2011 عام بعد االنتقالية المرحلة إلى الصراع من

 عن كشف لكنه م،2011 عام في السياسي التحول محور يمثل الذي الوطني الحوار مؤتمر في االنهيار فقط يعكس ال فالصراع

 ال البالد، من أجزاء وفي الوطنية. والهوية الالمركزية ومستويات الدولة بهيكل المتعلقة ةاألساسي األفكار حول الخالف استمرار

 8.العنف مع األحيان بعض في يترافق خالف، محل المركزية الحكومة وسلطة شرعية تزال

 

 متكررة دورات ماليو كثيرة بلدان تواجه والعشرين: الحادي القرن وصراع هشاشة من نمطا   اليمن في الصراع دورات تعكس .2

 9الضعيفة. المؤسسات تفاقم التي االقتصادية والضغوط والعدالة األمن قضايا تغذيها االستقرار وعدم الحكم وضعف العنف من

 إن العمل. وفرص والعدالة األمن توفير يمكنها شرعية مؤسسات بناء إلى الوطنية الحكومات تحتاج الدائرة، هذه من وللخروج

 القدرة تبرهن مبكرة ونتائج شاملة ائتالفات خالل من الوطنية األطراف ثقة بناء يتطلب أجيال مشروع تبريع المؤسسات تحويل

 المواطنين. توقعات وتحقيق للسالم فورية مكاسب تحقيق على

 

                                                 
 م2016 فبراير 9 ممكنا ؟"، السالم هل "اليمن: الدولية، األزمات مجموعة  8
 والتنمية واألمن الصراع م:2011 لسنة العالمية التنمية تقرير الدولي، البنك  9

 

المركزي

المتوسط

المحلي

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

مركزي متوسط محلي

 الخدمات تقديم نطاق •

 الفاصلة الخطوط •

 المحافظات •

 إدارية / جغرافية •

 المحلية المجتمعات •

 الخدمات تقديم نطاق •

 الحكومة اختصاصات •

 المحلية

 الفاصلة الخطوط •

 

 المجتمعات المحلية
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 ال اليمن في جديد سالم اتفاق إلى التوصل آفاق أن من الرغم فعلى االتفاق. بتنفيذ وإنما سالم يةاتفاق بتوقيع يتحقق ال السالم إن .3

 سوف النشط الصراع مع بالتوازي الدولي للدعم الفعال المسبق التنسيق وأ االستعدادات أن إال ،الراهن وقتال في مؤكدة تبدوا

 العديد لمواجهة واالستعداد التعافي وبدء عيشهم، وسبل الناس حياة في فوري تحسن خلق تسهيل من: لكل بالنسبة حاسما   أمرا   يمثل

 في واالجتماعية االقتصادية التحتية البنية بناء إعادة إن الماضي. في والعنف الصراع غذت التي الكامنة والمظالم تحدياتال من

 تعتمد الصراع إلنهاء سياسية تسوية إيجاد يتم عندما قصوى أهمية تكتسب سوف للسكان الملموسة والفوائد الخدمات وتوفير اليمن

  لليمن. واالقتصادي االجتماعي والمستقبل يالسياس االتفاق صالحية عليها

  

 الصراع نشوب إلى أدت التي الصعبة العوامل من العديد معالجة يتطلب المستدام السالم نحو سياسي اتفاق من االنتقال إن .4

 المواطنين، يعلجم األمن توفير على الحكومة قدرة في المواطنين ثقة استعادة تشمل العوامل وهذه .الماضي في تغذيته على وعملت

 ومعالجة الفقر من والحد العيش سبل لتسهيل البالد أنحاء جميع في الرئيسية العامة الخدمات لتقديم الحكومية األجهزة تمكين وإعادة

 العمل، فرص لخلق الخاص القطاع نشاط وتشجيع العامة األساسية المرافق تأهيل وإعادة النازحين، احتياجات وتلبية المساواة عدم

 وطني سياسي توافق وتعزيز لخلق والمالية واإلدارية السياسية الالمركزية ومستويات الدولة هياكل مواءمة الخصوص وجه ىوعل

  الحكومية. األجهزة ووظيفة شكل بشأن

  

 يرغ والتوقعات الدوليين الشركاء بين التماسك وعدم المؤسسية القدرات وضعف المستمر األمن النعدام للتصدي سبل إيجاد إن .5

 االتفاق: بعد ما اليمن في والدولية الوطنية الجهود لنجاح حاسمة عوامل ستكون الواقعية

 

 الحالية الجولة شهدت فقد السالم. اتفاق توقيع بعد ما مرحلة في صعوبة سيمثل األمني الوضع يظل أن المرجح من ،أوال   •

 سياسية تسوية أي من جزءا   تكون لن التي األصولية اتالجماع ذلك في بما البالد، في المسلحة العناصر انتشار القتال من

 إضافة كبير حد إلى العادية الخدمات تقديم استئناف عملية إعاقة إلى العاصمة، خارج سيما ال األمن، تفتيت وسيؤدي جديدة.

 تأثرا   الخاص القطاع في والتجارة االستثمار جانبي يتأثر أن أيضا   المرجح ومن األوضاع. وتحسين لدعم البرامج تنفيذ إلى

-2011 االنتقالية الفترة خالل البالد المناطق ببعض اهتمام إيالء عدم وراء كبير حد إلى األمنية المخاوف كانت فقد شديدا .

 م.2014 عام منذ الصراع حدة اشتداد بسبب الظروف هذه تتفاقم أن المرجح ومن م،2014

  
 حاجة هناك تكون سوف وبالتالي للصراع. نتيجة كبير حد إلى لمؤسسيةا وقدراتها الحكومة تواجد مستوى تضرر ،ثانيا •

 شركاء أن كما البالد. من أجزاء بعض في بذلك للقيام شرعيتها واستعادة الخدمات تقديم على الحكومة قدرة بناء إعادة إلى

 برامج فتح وإعادة وجودهم سيستأ إعادة في قيودا   سيواجهون الصراع بسبب البلد مغادرة إلى معظمهم اضطر الذين التنمية

 المراحل خالل اإلنسانية المساعدات علی المحتمل التركيز إن المساعدات. تقديم استئناف بدأ قبل بهم الخاصة المعونة

 القدرات بناء إلعادة الحكومة تبذلها التي الجهود إعاقة من مزيد إلى أيضا   يؤدي أن شأنه من المشاركة إعادة فترة من األولى

  الوثيقة. هذه في أصيل ثالث طرف أداء لتفضيل نظرا   امة،اله

  

 في صعوبات أظهرت السابق في اليمن تجربة أن بيد الدولي، بالدعم كبيرة وعود السالم اتفاق يعقب أن المرجح من ،ثالثا   •

 في دوالر مليار 3.7 نم لليمن اإلنمائية المعونة تعهدات تضاعفت فقد المساعدات. تعهدات من العالية المستويات استيعاب

 محدود مبلغ سوى يتحقق لم ذلك، ومع م.2012 عام في دوالر مليار 7.8 بلغ مسبوق غير مبلغ إلى م2006و م1997 عامي

 بقيمة وديعة ذلك في بما المساعدات، إجمالي من %30 سوى صرف يتم بم سنوات، ثالث مدى وعلى التعهدات. هذه من

 10ليمني.ا المركزي البنك في دوالر مليار

  

 جداول لتعدد نظرا   إشكالية خلق إلى واألمن والتنمية اإلنساني المجال في الشركاء بين التنسيق انعدام يؤدي قد ،رابعا   •

 واإلنسانية األمنية الخطط تتفهم أن المهم من والتنمية، اإلنساني األمن احتياجات ولتلبية الفاعلة. واألطراف األعمال

 الخطط هذه تنسيق فإن ذلك، ومع بعده، وما السالم قبل ما مراحل خالل البعض بعضها تعزز وأن البعض بعضها واإلنمائية

 الدولي والتعاون التخطيط وزارة تتولى كبيرا . تحديا   سيمثل بها الخاصة والتوقعات المتباينة الفاعلة واألطراف المتنوعة

 والتعاون التخطيط وزارة تعاني ذلك، ومع الحكومة. في والشركاء الدوليين الشركاء بين التنسيق عملية عن المسؤولية

 العامة. االستثمارات وإدارة المشاريع وتطوير العامة باإلدارة تتعلق بها خاصة مؤسسية ضعف مواطن من الدولي

 

 تعاونلل الدولية المنظمة فيهم بمن لليمن، الداعمون المتنوعون الدوليون المانحون يقوم أن بمكان األهمية من ،خامسا   •

 النتائج تحقيق أجل من معا   والعمل والتخطيط بالتحاور الخليجي التعاون مجلس دول في والمانحين والتنمية االقتصادي

 م.2014-2011 الفترة شهدته الذي التنسيق غياب مشكلة تفادي أجل من التنسيق جهود تعزيز ذلك وسيتطلب عليها. المتفق

 مسبق كشرط اإلرهاب( )ومكافحة الحكومية االقتصادية اإلصالحات تنفيذ لىع الغربيون المانحون ركز الماضي، وفي

                                                 
 م2016 يونيو 2 باليمن، الخاصة االقتصادي والتنسيق التشاور لمجموعة المقدمة يالدول البنك إحاطة مذكرة  10
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 الخليجي، التعاون مجلس مبادرة بتنفيذ المعونة الخليجي التعاون مجلس دول من المانحون ربط حين في المعونة، لتقديم

 التحتية. البنية مشاريع وتنفيذ بإعداد المتعلقة القدرات مشاكل على وركزوا

 

 حياة في حقيقية تحسينات لخلق تستغرقه الذي والوقت السالم مع تأتي التي التوقعات بين المفترض التوافق عدم نإ ،سادسا   •

 النطاق واسعة تحسينات حدوث بشأن توقعات سيخلق جديد سالم اتفاق أن المرجح ومن كبيرة. مخاطر يفرض الناس

 المترابطة األخرى التحديات من ومجموعة األمني الوضع بسبب عوائق ستواجه التنفيذ على القدرة أن حين في وفورية،

 مؤسسات إيجاد فإن م،2011 لعام العالمية التنمية تقرير من يتضح كماو .الخدمات تقديم على الدولة قدرة تضعف التي

 استغرقت يعا  سر انتقاال   شهدت التي البلدان فحتى طويال : وقتا   تطلبي العنف دائرة في أخرى مرة الوقوع دون تحول شرعية

 دولة إلى -ذلك على كمثال هايتي - الهشة الدولة أداء مستوى فوق المؤسسي أدائها رفع أجل من عاما   30 إلى 15 بين ما

 11غانا. مثل فعالة، مؤسسية

  

 قاتاتفا لتنفيذ الفاعلة األطراف تحرك مع الدولي المالي الدعم تسييس مخاطر تأتي نفسه، اليمن لتاريخ ونظرا   ،وأخيرا   •

 المتباينة والنتائج النهج لتفادي المتبادلة للمساءلة إطار في الدعم على الدوليون المانحون يتفق أن المهم من وسيكون السالم.

 المتعلق والشك الريبة على التغلب أيضا   عليه يتعين أنه إال اإلطار، هذا أهمية من الرغم وعلى تعارضها. وحتى بل

 اليمن. في المتبادلة المساءلة اتيتفاقال السابق ستخداماالب

 مالحظات ختامية .4

 معالجتها. ليتم ووقتا للتعافي وقتا تتطلب سوف اليمن تواجه التي واالقتصادية واالجتماعية السياسية التحديات من العديد إن .1
 على للتغلب بديل يوجد ال أنه إال السالم، بناء ظرتنت التي المخاطر إلى بسهولة سيشير اليمن لحالة المراقب أن من الرغم وعلى

 حين وفي اليمنية. السياسية التقاليد تقترحها التي المفتوحة شاركةمال خالل منو كاف بشكل طالعواال مراحل، على التحديات هذه

 القيادة التزام أن إال الصراع، وضع على للتغلب األهمية بالغ أمرا   يعتبر اليمن في السالم لبناء والمالي السياسي الخارجي الدعم أن

 العكس. وليس خارجيا   دعما   سيولد من هو السالم لبناء االستعداد إنف ،الواقع فيو .هماأل هو السالم ببناء الوطنية السياسية

 

 .السالم ءبنا أجل من الصراع انتهاء بعد هائل دعم إلى حاجة هناك أن العالم أنحاء جميع في الكبير الصراع حقيقة بينت وقد .2

 دون مفيد الصندوق هذا أن من بالرغم ،منه األموال سحب يمكن بحيث اإلعمار عادةإل صندوق دعم على يقتصر ال الدعم وهذا

 سياسيةالو قتصاديةاال فرصال وتقاسم الخليجي، التعاون مجلس دول في اليمن ضم في اإلقليميون القادة يفكر أن ينبغي بل شك،

 خاللها من يتم بطريقة السالم بناء أجل من اإلقليميين المصلحة أصحاب بين مشترك اهتمام هناك يكون أن وينبغي أكثر. أفقي بشكل

 الفرص وتعزيز والرفاهية االستقرار حيث من الوقت مرور مع الجميع منها يستفيد أن يمكن تيوال ،المستقبلية اآلفاق استشراق

 ذلك. على مثاال الثانية العالمية الحرب بعد وهياكلها وباأور تكون أن الممكن ومن المستقبل. في االقتصادية

 

 مقدمتها وفي المركزية، الوطنية االقتصادية المؤسسات بناء إعادة (1) :يلي فيما القصير المدى على الرئيسية التحديات تتمثل .3

 المالي الفقري العمود باعتباره والغاز فطالن قطاع استعادة (2) المركزي، والبنك المالي، النظام وإرساء ميزانيته مع المالي النظام

 ويمكن وقيادتها. المركزية المؤسسات شرعية تأسيس (3) بدونه، االقتصادي االستقرار تصور الصعب من سيكون الذي لالقتصاد

 والحكومة دولةال شرعية تأسيس إعادة يمكن وال العامة. الخدمات واستعادة اإلعمار إعادة خدمات تقديم على الشرعية هذه تُبنى أن

 والرفاه األمن حيث من فرقا صنعي المركزية للحكومة العام الهدف أن على االتفاق على قادرين نياليمني يكون عندما إال المركزية

 لشرعية،ا بناءل هامة لبنة تشكل - أعاله مذكور هو كما - الثقة نأ كما (.غيرهاو ،والتعليمية الصحية) الخدمات وتقديم االقتصادي

 تستخدم ماعندو ،السالم بناءل األولية فترةال خالل أهمية: ثرأك األمور تكون وعندما حيثما وجه أفضل على ممارستها كنويم

 العملية تسهيل كيفية مسألة إن الصراع. على لتغلبلو بنائه وإعادة السالم الستعادة ةالخارجي أو الداخلية الشحيحة العامة الموارد

 تصورها تم حال وفي الوقت، مرور مع تنجح أن يمكن المركزي، ودون المركزي المستوى على يارات،لخا أفضل تخاذوا السياسية

 الشرعية. بناء إلى تضيف سوف تأكيد بكل فإنها بالمصداقية واتسمت جيد بشكل

 

 في هماال  إ األكثر الفئة يعتبرون الفقراء أن معو .اليمن في لصراعل محرك أنه على طويلة لفترة الشمول انعدام إلى ينظر كان .4

 من ارتفعت قد الفقر خط تحت تعيش التي األسر نسبة أن إلى تشير التقديراتف .الوقت هذا في إال تتفاقم لم المشكلة أن إال اليمن،

 بيد ،الدخول نقاط من العديد لها اليمن في الجميع إشراك معالجة فإن بالتاليو .م2017 عام في %70 إلى م2014 عام في 48%

 المزيد يسهل أن أيضا   شأنه من الفوري المدى على الناجح تعافيال فإن اليمن، في الفقر انتشار في الكبير التوسع لهذا ظرا  ون أنه

 .والمشاركة الشمول من
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 واألولويات العامة اتالسياس إجراءات حول عامة نظرة - اليمن تعافي بشأن السياسية المذكرات :(1) الملحق

 قصيرال المدى على الرئيسية
 األلوان رموز

 التمويل أداة األخضر: تحليلال األزرق:
 (البشرية التنمية سلسلة) اإلغاثة :يالبرتقال اإلعمار وإعادة التأهيل إعادة األحمر:
 المرنة والنظم ةالفني المساعدة رمادي:ال والسياسات( )التدفقات المحلي التعافي األصفر:

 شهر  18 - 12 اشهر 6 اشهر 3  

       الرئيسية مؤسساتلا .1

       المبكر االقتصادي االستقرار

 الطلب(: )جانب الطارئة الغذائية االستجابة الدخل دعم

 أسرة مليون 1.6 إلى النقدية التحويالت تهدف

 )باإلضافة الجدد الفقراء ضم إلى أدنى( )حد

 أسرة( ألف 900 إلى

    

 للسماح لماليةا الموارد من دنىاأل الحد استعادة الدخل دعم

 يلي: بما

 المال رأس من األدنى الحد تعافي (1)

 ذلك في )بما الخدمات لتقديم العامل

 الجارية( النفقات

  والخارجية المحلية المتأخرات تسوية (2)

    

 االقتصادية المؤسسات استعادة

 ذات واألنشطة المركزية

 للتعافي األولوية

 لغرض اليمني المركزي البنك ائفوظ استعادة

 والقطاع للدولة األساسية الخدمات نافاستئ

 المصرفية التحويالت الخاص: والقطاع العام

 والتحويالت التجاري، والتمويل الدولية،

 تدفقات وجذب الدفع، وأنظمة المالية،

 .المركزي البنك إلى المالية يالتالتحو

 أجنبي احتياطي ضخ إلى حاجة هناك كونتوس

 ستعادةا في للمساعدة االحتياطيات( رصيد)

 .اليمني المركزي البنك وظائف

 اليمني يالمركز البنك دعم

 لزم إذاو التجارة، تمويل إلعادة

 أساس وعلى مؤقت بشكلو األمر

 التجاري التمويل تقديم طارئ

 الغذائية السلع لمستوردي مباشرة

 غذائية مخزونات لشراء األساسية

 .الخارج من جديدة

 لعكس الالزمة التدابير اتخاذ

 ربط عادةإل المخاطر نزع منحنى

 ببقية اليمني المصرفي النظام

 العالم.

 للتحقق فعال نظام تطوير دعم

 ثالث طرف طريق عن والتفتيش

 فترة خالل التجارة لتسهيل

 انتهاء بعد ما فترة فيو الحرب

 .مباشرة الحرب

 أرصدة من األدنى الحد تحقيق

 يغطي ما) األجنبية االحتياطيات

 لمدة اسيةاألس السلع استيراد

 ليارم 4.5 أي أشهر، ثالثة

  أمريكي( دوالر

 على االعتمادب ذلكو النفط، إنتاج استئناف  

 للدولة المملوكة اإلنتاج قطاعات

  

 النفط لصادرات األول التعافي

 والغاز

 إلطالعل (2) رقم المذكرة )انظر

 (لسيناريوهاتا على

 القطاعات من قطاعين استعادة

 لقطاعا يديرها التي تسعةال

 الخاص

 الغاز إيرادات عادةاست   البيع عقود إنشاء إعادة الغاز: إنتاج استعادة  

 التصديرية القدرة استعادة ويمكن

 2 المذكرة )انظر الكاملة

 سيناريوهات(ال على طالعلال

 في المشاركة اتياتفاق مراجعة      

 اإلنتاج

 إعادة / تنظيم في المحرز التقدم    

 دعمل الخارجية الديون جدولة

 العادية االقتصادية لعملياتا

  )االستثمار(

  

 الجمارك إدارة إنشاء إعادة ترتيب  

 والضرائب؛

 الدخل، ضرائب استئناف االستهالك ضريبة فرض إعادة

 للتبسيط موحد مستوى وتطبيق
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 باعتبارها االستيراد ضريبة فرض إعادة

 من نسبيا   سهلة إدارتهو مضمون مصدر

 إلى بعقود المهام سنادوا التنظيمية، الناحية

 التحقق وظائف بعضب للقيام خاصة شركة

 الضرائب إيصاالت لضمان ةالمخصص

 يقدر مستوى على مطلوبة الخارجية المساعدة  

 اإلجمالي، المحلي الناتج من %6-5 ب

 فإن وبالتالي كافية، غير االستيعابية والقدرة

 بالغ أمرا   يعتبر الوطنية النظم استعادة سرعة

 .األهمية

 إصالح على العمل في الشروع  

 استعادة لتسهيل الضرائب،

 ودعم اإلنتاجية، مستويات

 االستثمار

 اإلدارة نظام إنشاء إعادة

 العامة المالية

 للطوارئ موحدة ميزانية إصدار

 الخزينة حساب في النقدية األرصدة بناء إعادة

 الموحد

 المالية رةاإلدا معلوماتل اآللي النظام واستعادة

  والمحاسبية،

  منها والتحقق الرواتب كشوف توحيد

 المتأخرات بحصر بدءال

 العامة االستثمارات إدارة نظم استئناف

 االئتمانية، المخاطر من التخفيف

 ،والمتابعة الرصد يموظف وتعيين

 كشوف وضوابط بيانات وسالمة

  المرتبات

 

 المالية اإلدارة معلومات نظام

 الميزانية، فيذتن والمحاسبية:

 .السقوف/القصوى الحدود وإنفاذ

 

 لتصفية الزمني الجدول

 المتأخرات

 

 على الجمهور إطالع استئناف

 والتقارير الميزانية معلومات

 الشهرية

  

 بعد جديدة ميزانية إعدادب البدء

 الميزانية تشمل الطوارئ،

 الرأسمالية

  

 بشأن مداوالتال بدء

 األجل، المتوسطة االستراتيجية

 دارةاإل نظم تعزيز ذلك في بما

 العامة المالية

 

 راجعها التي المالية البيانات

 للرقابة المركزي الجهاز

 والمحاسبة

  

 داخل العامة المالية اإلدارة وحدة

 المالية وزارة

  

  

  

 والمساءلة العام اإلنفاق تقييم      

 القدرات، احتياجات تقييم المالية،

 المالية لإلدارة القانوني اإلطار

 العامة

 خيارات على يعمل الذي

 )مسترشدة المالية الالمركزية

 والشمول المشاركة بمبادئ

  والشفافية(

 لتسهيل المحلية الترتيبات

  المساعدات استيعاب

 للمشتريات مرن عمل إطار لتطبيق خطط

 الطارئة المشتريات أدوات مجموعة )انظر

 األوسط الشرق في الدولي البنك لمجموعة

 (.أفريقيا مالوش

 دعمت التي الوطنية المؤسسات ترتيبات تضمين

 العليا الهيئة مثل المحتملة المساعدات استيعاب

 على للرقابة العليا واللجنة لمناقصاتل

 والمزايدات. المناقصات

  

 والتنفيذية التنظيمية ساتالمؤس مراجعة

 القائمة هياكلال في تنفيذال لضمان

 عافيالت تنفيذ لدعم وحدة إنشاء

 لتسهيل التنفيذي( المكتب )مثل

 وال .التعافي استثمارات استيعاب

 أمكن إذا إال قيمة إضافة يمكن

 عمل إلى بسرعة المعونة تحويل

  الواقع. أرض على

 على المؤسسية اتالقدر تعزيز

  المعونة تنفيذ ورصد إدارة

  

 أجل من التدقيق مؤسسات تعزيز

 التقارير إعداد بمتطلبات الوفاء

 بالشفافية. وعودوال

 األساسية العامة لخدماتا .2

  

      

 على يساعد األمن من اعلى مستوى تحقيق إن ضعفا شداأل الفئات حماية

 اإلنساني. الدعم على الحصول إمكانية زيادة

 كجزء االجتماعية الرعاية صندوق استخدام

 ويوالتنم اإلنساني التواصل استمرارية من

 الطرق برنامج تشغيل إعادة

 التأهيل إعادة من كجزء ،الريفية

 عمل فرص خلقو ،التعافيو

 لشبابل
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 االجتماعية الرعاية صندوقل الدعم ،والسالم

 دوالر مليون 400 حوالي :واحدة سنة خالل

 باستعادة المالية اإليرادات تعافي أهداف ربط  

 األساسية. الخدمات

    

 التعليم

 من التعليمية الخدمات ادةستعا

 القائمة اإلدارة نهج دعم خالل

 لدعم والمجتمع المدرسة على

 التعليمية الخدمات عادةستا

 مالية مواردبو بسرعة

 التعاون ذلك ويشمل محدودة.

 المجتمع منظمات مع الوثيق

 القطاع من والشركاء المدني

 األمهات ومجالس الخاص

 التدريس استئناف في واآلباء

 وزارة دعمو الخدمات وتوفير

 بالقدرات والتعليم التربية

 اإلدارة نظام لتسهيل والتمويل

 مستوى على القائم التعليمية

 المدرسة.

 لحقت التي الخفيفة األضرار تأهيل إعادة •

 مع كثب عن العمل خالل من رسالمدبا

 المدني. المجتمع ومنظمات المجتمع

 التربية وزارة مساعدة •

 وتوزيع لطباعة والتعليم

 وأدلة المدرسية الكتب

 مين.المعل

  

 المدارس بناء في البدء •

 نطاق على التأهيل وإعادة

 واسع.

 الكبيرة األضرار تحديد •

 عمالاأل عقود وإعداد

 التي للمدارس المدنية

 إعمار ةإعاد إلى تحتاج

 واسعة تأهيل وإعادة كاملة

 .النطاق

 المتضررة المدارس تحديد •

 تحتاج والتي كبير كلبش

 على إعمار إعادة إلى

 وتحديد ،كبير نطاق

 المشاريع. وإعداد

 الدعم تقديم استمرار •

 للطالب والعاطفي النفسي

 والمعلمين.

 راءمد دعم في االستمرار •

 ومجالس المدارس

 لتعزيز ،اآلباءو هاتاألم

 المدرسية دارةاإل

 المحلي المجتمع ومشاركة

 المدارس تأهيل إعادة في

 وإدارتها.

 نظام تحسين دعم •

 اإلدارة معلوماتال

 لمساعدة القائم يميةالتعل

 والتعليم التربية وزارة

 بيانات وإدارة جمع على

 أفضل بشكل التعليم

 أطر تنظيم تطوير إلعادة

 التعليم. سياسة

 التدخالت نطاق توسيع •

 مثل - الطلب جانب في

 النقدية التحويالت

 لتحفيز - المشروطة

 المناطق في اآلباء

 إرسال على المحرومة

 المدارس، إلى األطفال

 الفتيات. سيما الو

 والزي المدارس، مستلزمات توفير •

 والقرطاسية. المدرسي،

 الخيام( )مثل بديلة تعليمية مساحات توفير •

 المدرسية. المباني غياب في

 وصول لتسهيل النقل وسائل توفير •

 أو المدارس إلى والمعلمين الطالب

 المؤقتة. والمرافق المواقع

 للطالب. الطعام وجبات تقديم •

 للطالب والعاطفي النفسي الدعم تقديم •

  والمعلمين.

 للتعلم بديلة خيارات توفير •

 ساعات في المرونة)

 ،تعويضية مناهج ،الدراسة

 غير المعلمين وظيفوت

 المجتمع، من الرسميين

 ذلك( إلى وما

 مرنة خيارات تحديد •

 الطالب اختبار /لتسجيل

 النازحين.

 الحالي نظامال نطاق توسيع •

 ريجاتخ مع لتعاقدل

 المناطق في العامة الثانوية

 تعليم لضمان الريفية

 المناطق في الفتيات

 الريفية.

  

 بناء دعم مواصلة •

 المؤسسية القدرات

 والتعليم، بيةرالت لوزارة

 ونوعية نطاق وتحسين

 التعليمية، الخدمات تقديم

 .المدرسية اإلدارة ودعم

  

 الصحة

 تكون حيثما الخدمات تقديم

 محدودة التنفيذ لىع القدرة

 .شحيحة الموارد تكون وحيثما

 لتوفير الخدمات تقديم نماذج مختلف دمج •

 جميع في األساسية الصحية الخدمات

 من مزيج يشمل مما – البالد أنحاء

 المجتمعية، الخدماتو الثابتة، المرافق

 .المتنقلة الفرق وخدمات ية،ووالتوع

 تأهيل إعادة على التركيز •

 المتضررة الصحية المرافق

 الصحة خدمات ودعم

 مع جنب إلى جنبا النفسية

 الثانوية الصحية الخدمات

 المؤسسات قدرات بناء •

 والموظفين ليةالمح

 تحديات لمواكبة الصحيين

 الخدمات. تقديم
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 المحلية الحكومية غير المنظمات إشراك •

 تلبية لدعم ممكنا ذلك كان ماحيث

 المرحلة في الخدمات تقديم احتياجات

  التنفيذ. غراتثو األخيرة

  

 المستوى من والخدمات

 .الثالث

  

 الناس لمساعدة نظام إعداد •    

 على الحصول على

 تلقي أو الصحية الخدمات

 الممارسات تعزيز رسائل

 الرسائل عبر صحيةال

 النصية

 رواتبال دفع تنظيم •

 الصحيين للموظفين

 لتشغيل اليومية تكاليفالو

 الصحية. للمرافق

 التحليلية قييماتالت مواصلة

 الصحية لآلثار الفني والتحليل

 عن فضال   المستمر، للصراع

 التدخالت مختلف فعالية

 المختلفة نماذجالب المرتبطةو

 الخدمات. تقديمل

 الطاقة

 نموذج إلى سعيال (1

 الخدمات لتقديم المركزي

 التمويل قديمت خالل من

 السابقة للفروع والمشورة

 للكهرباء العامة للمؤسسة

 (مديرياتال مستوى على)

 بناء وإعادة إلصالح

 في التوزيع شبكات

 والتي الحضرية مناطقال

 .كبيرة ألضرار تعرضت

 استعادة على التركيز مع

 مثل العامة الخدمات جودة

 ضخ الشوارع، إنارة

 السلكية االتصاالت المياه،

 الخدمات والالسلكية،

 الصحة، الحكومية،

 .ذلك إلى وما التعليم،

 الحصول رصف توسيع (2

 الشمسية الطاقة على

 الريفية المناطق في سكانلل

 .المدن وفي

 المناطق في التوزيع شبكة استعادة دعم •

 على بشدة تضررت التيو الحضرية

 .المديريات مستوى

  

 تأهيل إعادة على التركيز •

 الطرق وشبكات الموانئ

 مكونات توريد سهيللت

 بتصاميم متوفرةال الشبكة

 تحركةم قاعدة على مركبة

 إلى ونقلها صناديق في أو

 في التحويل محطات

  الحضرية. المناطق

  

 تحتية بنية في االستثمار •

 مرونة وأكثر نطاقا أوسع

 من المزيد نحو لالتجاه

 في والمرونة الالمركزية

 .الطاقة خدمات تقديم

  

 إلى الخدمات ستعادةال األولوية إعطاء •  

 مثل المهمة الخدمية العامة المرافق

 المياه آبارو الشوارع اءةإض

 والالسلكية السلكية واالتصاالت

 الصحية والخدمات ،ةيالحكوم الخدماتو

 ذلك. إلى وما والتعليمية

 على الحصول نطاق توسيع •

 الشمسية الطاقة أنظمة

 الشبكات أو / و المستقلة

 بالطاقة تعمل التي الصغيرة

 الشمسية

 القطاع هذا يكون أن يمكن •

 قبل من الغالب في مدفوعا

 ولكن الخاص، القطاع

 استثمارات إلى حاجة هناك

 لتوسيع دعم أو حكومية

 على الحصول فرص

 والوصول العامة الخدمات

 ثراء. األقل المجتمعات إلى

 مكوناتل موحدة قياسية مواصفات وضع •  

 البالد أنحاء جميع في الشبكة ومواد

 وبسرعة. بسهولة شراؤها يمكن بحيث

    

 الريفية الطرق

 ال ما وصيانة لتأهي إعادة إن

 من كم 6000-5000 عن يقل

 األولوية ذات الريفية الطرق

 أساسيا   أمرا   يعتبر العالية

 وتحسين االقتصاد ربط إلعادة

  العيش. سبل

 الطرق تأهيل إلعادة األولوية إعطاء •

 لقطاعات بالنسبة األهمية ذات الريفية

  والتعليم. والصحة الزراعة مثل أخرى

  

 الطرق صيانة برامج يرتطو •

 نقل تم التي الريفية

 تمكين – مسؤولياتها

 مستوى على السلطات

 - والمديريات المحافظات

 مسؤولياتو دوارأ تحديد مع

 والمهام األعمال استئناف •

 األشغال وزارةل االعتيادية

 أو جهاتالو والطرق العامة

  بها. المرتبطة المؤسسات

 مسألة من التركيز تحويل •

 نحو جديدة طرق شق
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 صيانة عمليات وتقييم متابعة

 الريفية الطرق وتخطيط

   .واضحة بصورة

  

 الطرق تأهيل وإعادة صيانة

 العيش سبل لتعزيز الهامة

 االقتصادية. واألنشطة

 على القائم التعاقد تشجيع •

 صيانة في المحلي المجتمع

 باستخدام الريفية الطرق

 لزيادة الصغيرة المشاريع

 حد صىأق إلى العمل فرص

 المناطق في شبابلل

  .الريفية

 صيانة أعمال لتمويل األموال حشد •  

 باستخدام الريفية الطرق تأهيل إعادةو

 زيادة لىإ يؤدي مما العمالة كثيفة اآلليات

 في شبابلل حد أقصى إلى العمل فرص

 الريفية. المناطق

 المالية اإليرادات استعادة •

 من الطرق صيانة لصندوق

 على ةالمفروض رسومال

 وذلك الطرق مستخدمي

 الخسائر احتياجات لتلبية

 دعم بإلغاء المرتبطة

 خالل النفطية المشتقات

 بناء برامج تقديم  .الصراع

 للمقاولين والتدريب القدرات

 والشركات المحليين

 على المحلية االستشارية

 المحافظات مستوى

 لتطوير والمديريات

  الفنية. مهاراتهم

  

  

 المياه إمدادات

 نهج اتباع الضروري من إن

 / و الخفيفة يمركزال) محلي

 أن بيد .(الكاملة ةمركزيالال أو

 البعد ذلك في بما الدعم،

 من مطلوبا سيكون التنظيمي،

 وسيلزم المركزية. الوكاالت

 للوضع سريع تقييم إجراء

 قدرات لتحديد المؤسسي

 )الهيئة الرئيسية الوكاالت

 الريف، مياه لمشاريع العامة

 للتنمية، االجتماعي والصندوق

 العامة(، األشغال وبرنامج

 مثل آخرين وشركاء

 رعاية ومنظمة اليونيسف،

 أوكسفام، ومنظمة ،األطفال

 الحكومية غير والمنظمات

 على وبناء وغيرها. الوطنية،

 خطة وضع يجب التقييم، هذا

 االحتياجات لتحديد مشتركة

 التعافي برنامج وتنفيذ وإعداد

 .عماراإل إعادةو

 الريفية المناطق في المياه إمدادات

 إمدادات شبكات مكونات تأهيل إعادة •

 تضررت التي الريفية المناطق في المياه

 ؛الصراعات أثناء

 وخاصة- لمياهل مشتركة خزانات توفير •

 داخليا النازحين تجمع مناطق في

  ومخيماتهم؛

 المدى على الوقود مساعدات تقديم •

 المناطق في المياه لمشاريع القصير

 ؛الريفية

 للمجتمعات بالشاحنات المياه نقل •

 النازحين / الصراع من المتضررة

 ؛داخليا

 الغيار قطع شراء في المساعدة تقديم •

 للمؤسسات والصيانة التشغيل وتكاليف

 .مشاريعال /للمياه المحلية

 وتعقيم بالكلور المعالجة خدمات توفير •

 الريفية؛ المناطق في المياه مصادر

 األنابيب شبكات أو مياه مضخات رتوفي •

 الحرب بسبب تضررت التي من بدال  

  

 في الخاص القطاع إشراك •

 الخطط وضع عملية

 يجعل مما المياهب الخاصة

 نقل شاحنات على السهل من

 جهةال مع التعاون المياه

 الرقابة عن المسؤولة

 والتنظيم.

 شاحنات مع شراكة قامةإ  •

 رآبا من المياه نقلل المياه نقل

 للمياه المحلية اتمؤسسال

 لعمالءا على عرضهاو

 معقولة بتكلفة

 إمدادات مشاريع استكمال •

 المنجزة. غير المياه

  

 المناطق في المياه إمدادات

 الحضرية

 تعبئةل محطات شاءإن •

 هالميا أصبحت– الصهاريج
 الشاحنات بواسطة نقولةالم

 االنتشار واسعة بديلة آلية

 أجل ومن .المياه لتوصيل

 التي المياه نوعية سينتح

 المياه، نقل عربات توفرها

 المحلية المؤسسات تقدم

 محطات إلنشاء الدعم

 لصهاريجا هذه تعبئةل

 على لرقابةل ونظام

 في الخاصة الصهاريج

 .والمدن البلدات

 الطاقة مصادر دعم •

 مع لمعالجة االحتياطية

 التي الواسعة األضرار

 توليد مرافق لها تعرضت

 تقييم بيجو الكهرباء.

 التكلفة ذات البدائل ودعم

 المديين على المنخفضة

 على والمتوسط، القصير

 الطاقة )مثل المثال سبيل

 .الشمسية(
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 على للتركيز فورية خطوات

 قطاع إليرادات المالي األثر

 األضرار وتقييم االتصاالت

 لمشغلي المواتية والبيئة

 النقال الهاتف شبكات

 المضافة القيمة ذات والخدمات

 الهاتف بواسطة الدفع مثل

 المصرفية والخدمات النقال

 معلومات إلى والوصول

 المبكر اإلنذار نظامو السوق

 األمنية والحوادث باألوبئة

  الطبيعية. والكوارث

 صغيرة ارضية طرفية اتمحط نشر •

 لالستقبال ةالفضائي لالتصاالت

 توفير أجل من القطاع عبر واالرسال

 الطوارئ حاالت في االتصاالت

 والوكاالت الحكومة قبل من الستخدامها

 اإلنسانية.

 القطاع من األموال إدارة •

 المانحة والجهات الحكومةو

 الدفع منصات خالل من

 .المحمول الهاتف بواسطة

 البنية في العام االستثمار •

 الضوئية لأللياف األساسية

 ة.للدول المملوكة

 الحالي يبيالضر نظامال مراجعة •  

 االستقرار أجل من االتصاالت إليرادات

 الهيكل المراجعة تشمل بحيث ،المالي

 يةالطيف والترددات للرخص الحالي

 المضافة القيمة ضريبة إلى باإلضافة

 .المفروضة ستهالكاال ورسوم وضريبة

 بالخدمات الخاصة الالئحة مراجعة •

 وتحديد محمولال الهاتف عبر المصرفية

 الهاتف شبكات لمشغلي السماح سبل

 بواسطة الدفع خدمات بتوفير النقال

 الخدمات عن )مختلفة المحمول الهاتف

 المحمول( الهاتف عبر المصرفية

 .ةالمالي يةالشمول لتسريع

 استخدام- القطاعات عبر •

 لتقييم طيار بدون الطائرات

 جميعب لحق الذي الضرر

 ق)الطر األساسية الهياكل

 والمستشفيات، والمدارس

 ذلك( إلى وما

 لحقت التي األضرار تقييم •

 الخاصة التحتية بالبنى

 .التصاالتبا

  

 الهاتف مشغل تعويض •

 تقييم أساس على المحمول

 ر.اضراأل

  

 من يكن لم )إن تنفيذي قرار •    

 االتصاالت وزارة

 فمن ،المعلومات وتكنولوجيا

 من يكون أن المحتمل

 لجميع احالسمب البرلمان(

 نطاقاتهم استخدامب لمشغلينا

 خدمة لتقديم الحالية الطيفية

 دون الرابع الثالث/ الجيل

 الصومال(. )مثل ترخيص

  

  

       الخاص القطاع حفيزت.1

 االقتصادي التدهور وقف

 نحو واضحة خطوات واتخاذ

 والتجارة اإلنتاج استعادة

      

 :المواد وتصنيع المحلي البناء قطاع دعم  

  المتأخرات معالجة

 إعادة عملية لدعم مرفق إنشاء

 اإلعمار

 تعترض التي لعقباتا معالجة

 المحلية المشتريات

 الطرق صيانة صندوق نعافي

  

 المهارات على لتدريبل مرفق

    التجارة تمويل مرفق يالتجار تمويلال استئناف  

 أجل من للتجارة األساسية الهياكل إصالح  

 الغذائي ألمنا

    

 الخاص، القطاع لتنشيط مرفق    

 األصغر المنشآت ودعم

 القطاع هيكلة إعادة مؤسسة

 المالي
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 خالل من والمتوسطة والصغيرة

  التعافي منح

 المخاطر نزع منحى عكس    

  المصرفي القطاع ربط إلعادة

  

 رأس دارةإل االستثمار ضمانات

 التحتية للبنى الخاص القطاع مال

 على للحفاظ الجودة ليعا تحليل      

 التجارية العالقات توجيه السالم:

 بين )التكامل المجاورة الدول مع

 الخليجي( التعاون مجلس دول

  عاملةال أليدي وانتقال

 القطرية المشاركة مذكرة تحديث      

 األساس تضع م:2015 لسنة

 الخاضع االقتصاد على للتغلب

 للتفاوض.

 فيما ةتفصيلي التدابير دراسة      

 والتخطيط بالسياسات يتعلق

 ذلك في بما الوظائف، خلقل

 وإصالح واالستثمار، االنفتاح

 األعمال بيئة

 النقل تأهيل وإعادة إصالح

 الرئيسية واالتصاالت

 عدن ميناء تشغيل ضمان عاجلة: إصالحات

 .صنعاء مطارو عدن ومطار الحديدة، ميناءو

    

 تيال رارضلأل الواقع أرض على دقيق تقييم  

 بناء المصافيو اتوالمطار الموانئب لحقت

 واالحتياجات. األضرار تقييم على

 ذات التأهيل إعادة خطط تحديد

 العالية األولوية

  

 للسكان الغذائية للمواد الفوري تسليمال تعزيز والبيئة الزراعة

 طارئة. أوضاع في تعتبر التي المناطق في

  

 خالل نم الرزق لكسب مصادر إيجاد تشجيع

 والطبيعية البيئية الموارد استعادة أنشطة

 مجموعة خالل من هاذيتنف يتم التي المجتمعية

 يمكن التي العاجلة المجتمعية التدخالت من

 العيش. سبل لتعزيز تطويرها

 أو المزارعين صغار مساعدة

 الحيوانية الثروة منتجي

 على الصراع من المتضررين

 استئناف أو اإلنتاجية زيادة

 حقيبة توفير خالل من نتاجاإل

 الزراعي النشاط تعافي دعم

 من المساعدة على تركز والتي

 الرئيسية المدخالت توفير خالل

 الرزق. كسبو الدخل وتوليد

  

 للقطاع جديدة رؤية تطوير

 والمساهمة إمكاناته كامل لتحقيق

  المستدام. النمو في

 

 بدائل إليجاد خيارات وضع

 للحد األساسية السلع وارداتل

 االستيراد على االعتماد من

 والخارجية. الداخلية واالزمات

  

 المدخالت أسواق تعافي    

 وزيادة الزراعية والمخرجات

 اإلنتاج ونظام الخدمات تقديم

  يتضمن: هذاو الزراعي.

 المحلية المؤسسات بناء إعادة

 للقطاع. مدخالت تنتج التي

 المدخالت. توفر استعادة

 من سماكاأل صيد قطاع دعم

 المجتمعات مع العمل خالل

 العمل فرص لخلق الساحلية

 مستدامة بطريقة الغذائي واألمن

 البيئية. الناحية من

  

 للمنتجين االستثماري الدعم تقديم    

 وتحسين الستعادة الزراعيين

 في بما الزراعي، اإلنتاج نظام

 والهياكل الري في االستثمار ذلك

 المياه إلمدادات االساسية

  .للمجتمع

  

 بهدف وضعلل سريع تحليل إجراء    

 القطاع عن المعلومات جمع

 والزراعة والغابات السمكي
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 والنفايات المراعي وتدهور

 وتآكل الساحلية والمناطق الصلبة

  والتصحر. التربة

  

 المعونة وتقديم تنسيق

 )التخطيط(: السياسة مجال

 استراتيجية تطوير :الهدف

 وبناء لتعافيل وطنية ورؤية

 محليا . إدارتها تتم السالم

 خالل للمخرجات سريعة خطة وضع استكمال

 تنفيذها. البدءو األولى الستة األشهر

 

 الشامل لتخطيطل وعملية آلية على االتفاق

 وبناء التعافي تقييم من االنتهاء

 أولويات ذلك في بما ،السالم

 التنفيذ وترتيبات

  

  التمويل تامين

 المؤسسية الترتيبات على االتفاق

 للتنفيذ

 

 الترتيبات وتفعيل وضع

  المؤسسية

  

 والتدفقات للنتائج المنتظم الرصد

 االستراتيجي واألثر

 )التنسيق(: السياسة مجال

 الهدف،

 تنسيقل آلية وتفعيل تصميم

 المعونة

 اليمنية والحكومة المانحة الجهات بين االتفاق

  لكبذ قرار وصدور المطلوبة، اآللية على

  

 التنسيق آلية تفعيل

 مساءلةلل مشترك إطار وضع

 استكمال من كجزء المتبادلة

 السالم وبناء التعافي تقييم عملية

  

 العامة األمانة نشاط تفعيل

 بالموظفين. وتزويدها

  

 منتظمة تنسيق اجتماعات عقد

 أشهر ستة كل اجتماعات عقد

  

 للمساءلة المشترك اإلطار رصد

 النتائج حول لوالتواص المتبادلة

 )التنفيذ(: السياسة مجال

 على واالتفاق الهدف،

 وتصميم لتمويل،ل جيةاستراتي

 المطلوبة الطرق

 )الصندوق القائمة ألدواتل تقييم إجراء

 برنامجو الريفية طرقال برنامج االجتماعي،

 (وغيرها العامة، األشغال

  

 هذه سد آلية على االتفاقو الثغرات تحديد

 الثغرات.

  

 متعدد االئتماني الصندوق تصميم من نتهاءاال

 مطلوبا. كان اإذ المانحين

  

 المشتركة ليةاآل هيكل بشأن اتفاق إلى التوصل

 للتنفيذ المحتملة المتبادلة للمسؤولية

 األدوات تنفيذ وبدء تصميم

 تقييم نتائج على بناء جديدةال

 فجوة وتقييم السالم وبناء التعافي

 القدرات

 

 متعدد مانيتاالئ الصندوق

 استيعابو العمل قيد المانحين

 المساعدات تدفق

 التوجيهية اللجنة اجتماعات عقد

 متعدد االئتماني للصندوق

 التجربة من واالستفادة المانحين

 اإلجراءات تعديلل السابقة

 نحو على االستيعاب لتسهيل

 سلس.

 )المساءلة السياسات مجال

 والرصد(:

 القدرة تعزيز الهدف،

 اليمنية للحكومة ةالمؤسسي

 التعافي فترة ورصد إلدارة

 التيسير / التنسيق وحدة تصميم من اءاالنته

 بما التنفيذية، الوزارات في التنفيذي( )الجهاز

 والمهام والمؤسسات القدرات تقييم ذلك في

 المشاريع تنفيذ ترك مع الموارد، واحتياجات

 .المعنية الوزارات على

 

 المشتريات نظام كلهيا على االعتماد استعادة

 بما سابقا   تطويرها تم والتي إصالحها تم التي

 العليا )اللجنة الدولية المعايير مع يتماشى

 للرقابة العليا والهيئة والمزايدات للمناقصات

 والمزايدات( المناقصات على

 الجهاز / التنمية وحدة تفعيل

 تنسيق على وقدرته التنفيذي

 وبناء للتعافي الحكومة جهود

 لسالما

 نتائج أساس على التنفيذ تقييم

 الدروس استخالص / الرصد

 لهذه وفقا التنفيذ لتعديل األولية

 النتائج
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 م2017 – م0201 مختارة، اقتصادية مؤشرات اليمنية: الجمهورية :2 الملحق

 

2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م

.Prel.Prel.Proj

الدخل القومي واألسعار 

6,219.36,480.56,785.88,462.79,289.38,108.67,648.99,812.0 إجمالي الناتج المحلي االسمي ، أسعار السوق ) مليار لاير يمني ( 

5.0-9.8-28.1-2.44.80.2-7.712.7النمو الفعلي إلجمالي الناتج المحلي 

447.4-87.0-61.0-13.211.3-11.5-46.914.5نمو القطاع  النفطي

2.0-6.0-4.04.01.025.0-4.412.5نمو القطاع غير النفطي

11.219.59.911.08.239.45.020.0مؤشر أسعار المستهلك ) متوسط الفترة ( 

4263643223653241261690إنتاج القطاع  النفطي ) الف برميل في اليوم الواحد( 

264197155175156591690النفط الخام 

1621671671901676700الغاز الطبيعي المسال ) مكافئ النفط( 

بالنسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي    التمويالت المركزية الحكومية 

26.125.329.923.923.612.910.818.6العائدات والمنح 

16.516.514.112.810.62.92.36.2منها إيرادات قطاع النفط والغاز

1.21.26.10.92.70.50.03.7منها المنح 

30.229.836.230.827.823.524.424.6النفقات وصافي اإلقراض 

25.527.832.528.426.923.523.822.8الجارية ، ومنها : 

8.710.011.110.210.011.311.410.2األجور والمرتبات 

8.78.19.37.25.60.70.91.4المعونات المالية 

4.72.03.72.41.80.80.51.9رأس المال 

-9.7-13.6-11.1-6.9-7.8-12.4-5.7-5.3الرصيد المالي العام  ) باستثناء المنح ( 

-8.7-7.6-6.5-12.3-15.2-21.1-17.9-19.4الرصيد المالي األساسي لغير النفط 

الرصيد المالي األساسي غير النفطي 

باستثناء المنح 

42.945.747.348.248.766.783.875.8إجمالي ديون القطاع العام 

23.027.129.933.034.551.263.656.2الدين المحلي 

19.918.617.415.214.315.520.319.6الدين الخارجي 

معدل النمو السنوي في نهاية الفترة البيانات النقدية 

9.20.021.512.50.23.113.018.2النقود بالمعنى الواسع 

7.715.812.91.91.427.423.810.7اإلحتياطي 

22.31.315.7-0.638.92.6-16.9-8.2الدين للقطاع الخاص 

20.020.018.015.015.015.015.015.0المعدل المرجعي للفائدة على الودائع ) نسبة مئوية( 

)M2 /2.42.32.42.42.42.42.42.4سرعة الدوران ) الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

مليون دوالر أمريكي ، ما لم يتم تحديد خالف ذلك ( القطاع الخارجي 

9,2719,9298,8029,0379,2873,8648982,749الصادرات ) السلع والخدمات ( 

6,2797,7316,3326,5376,7742,4402481,755منها قطاع الهيدروكربونات ) الغاز والنفط( 

1,3699311,0171,1021,132501125219القطاع غير النفطي

1,6221,2671,4531,3981,390923524775الخدمات 

10,62910,70812,92112,18612,2578,4856,8558,420الواردات ) السلع والخدمات ( 

2,0732,5783,8403,2653,0941,2781,3731,711منها القطاع  النفطي

2,4762,7252,6922,7012,6451,8591,4501,740منها للغذاء 

2,1562,1652,6802,2942,5251,8961,3391,738منها للخدمات 

4.2-6.1-5.5-1.7-3.1-1.7-3.0-3.4-رصيد الحساب الحالي ) نسبة مئوية من الناتج  المحلي اإلجمالي( 

اإلحتياطيات 

5.14.05.64.84.11.50.61.1إجمالي إحتياطات البنك المركزي ) مليار دوالر في نهاية الفترة ( 

5.73.75.54.75.72.60.91.2إجمالي إحتياطات البنك المركزي ) بعدد أشهر الواردات(

سعر الصرف 

…219.6213.8214.3214.9214.9214.9250.0سعر الصرف ) للدوالر الواحد ، السعر الرسمي ( 

بنود الحساب 

30.932.735.440.443.237.727.327.2إجمالي الناتج المحلي اإلسمي )مليار لاير(

23.624.224.925.526.226.827.528.2السكان ) بالمليون ( 

1,3101,3501,4231,5831,6511,406993964الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي للفرد ) بالدوالر األمريكي( 

التغير بالنسبة المئوية ، ما لم يتم تحديد خالف ذلك 

 

 .الموظفين وتقديرات اليمنية. السلطات المصدر:
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 الشمول وهدف المؤسسي التغيير خالل من العنف إنهاء :الوطني الحوار مؤتمر :3 لحقالم
  

 المستوى وضع يشمل للدولة الناجح فالبناء اليمن؛ في شمولية وأكثر أفضل مؤسسية بيئة بناء على اليمن في الناجح التعافي يعتمد سوف

  صحيح. والعكس المركزي وىبالمست ارتباطه وكيفية االعتبار بعين المركزي دون / المحلي
 

 جديد اجتماعي عقدل نواة لتشكيل اليمن في العالقة ذات األطراف / فئاتال مختلف بين شامل حوار إلقامة الوطني الحوار مؤتمر تدشين تم

 المظالم لمعالجة الوطني رلحوال مؤتمر عقد على م2011 عام في انتقالية مرحلةلل المتحدة األمم برعاية الخليجية المبادرة نصت فقد .اليمن في

 كان حيث للحكم، جديد إطار حول للتفاوض البلد داخل المصلحة أصحاب /الفئات مختلف بين الشامل حوارال وتعزيز اليمن، في القائمة

 الذي لوطنيا الحوار مؤتمر في تم وقد واستدامة. شمولية كثرأ جديدة واجتماعية اقتصادية سياسات إلى خالله من التوصل يتم أن المؤمل

 إعادة سبل لتحديد اليمن، في والمحلي المركزي المؤسسي الهيكل مالءمة ومدى توازنالو اتتوجهال ودراسة مناقشة م2013 مارس في طلقأُ 

 فعالدوا على للتغلب الوطني الحوار مؤتمر تصميم تمو (.1 الملحق )انظر المواطن الحتياجات استجابة أكثر الدولة وجعل واإلصالح التوازن

 ماسكوالت عدالةال من مزيد إلى يؤدي أن المتوقع من كانو البلد، في وفعالية شمولية أكثر لتنميةل فرصة وإعطاء للصراع، والمحددة المتصورة

 فسةالمنا على قدرة أكثر يصبح بأن الخاص للقطاع أيضا   يسمح أنه مع ،الحكم لنظام كبير حد إلى المعزز الهيكل إلى يُنظر وكان االجتماعي.

 التي التوجيهية المبادئ من سلسلة حول وطني توافق تشكيل في مهما   الوطني الحوار مؤتمر وكان للنجاح. أساسيا   شرطا   باعتباره واإلنتاجية،

 يدورو أخرى. أمور بين من والشباب، المرأة وتمكين الفساد على والقضاء السلطة مركزية من والحد والحريات الحقوق ضمان إلى تهدف

 بيئة في فشلت قد جيد مستوى ذات سياسة إجراءات إلى ترجمته كانت إذا ما باألحرى أو فشل، قد الوطني الحوار مؤتمر كان إذا عما جدل

 التغيير. حول ومتنوعة عالية توقعات تحمل

 

 مخرجات بأن عالية توقعاتال وكان االنتقالية. والحكومة للغاية الهش السياسي التوازن على ومخرجاته الوطني الحوار مؤتمر طغى وقد

 نهاية في اليمن مكني بحيث االنتقالية، الحكومة إطار في يبدأ أن يمكن والذي لإلصالح برنامج إعداد عملية ستوجه الوطني الحوار مؤتمر

 إطار في شكيلهات تم تيال التسع العمل فرق ناقشتها التي القضايا مجموعة وكانت .فعالة تنمية قضية قضيةال وتصبح التحول من المطاف

 وإدارة والمحسوبية، للفساد الراسخة والثقافة الجنوب قضية مثل للجدل، مثيرة تحديات شملت فقد .للغاية طموحة الوطني الحوار مؤتمر

 جلسات تُعقد حين فيو اتحادية. دول شكل في الدولة تنظيم إعادة بأخير وليس وأخيرا المياه(، )مثل اليمن في المستنفدة الطبيعية الموارد

 هادي برئاسة الوطنية الوحدة حكومة على كان فقد ،العامة من األغلبية أعين عن بعيدا   صنعاء، في محمي موقع في الوطني الحوار مؤتمر

 حين وفي هادي. حكومة مع سياسيا متزامنة غير الوطني الحوار مؤتمر عملية كانت فقد ذلك ومع يوم. بعد يوما اليمنيين احتياجات تلبي أن

 توظف لم الوطنية الوحدة حكومة أن إال القضايا، على للتوافق حماية إلى وربما وقت إلى بحاجة كان الوطني الحوار مؤتمر في النقاش أن

 اآلراء في أساسي توافق تشكيل أو للوحدة دعما   المداوالت هذه مضمون حول العام حوارال من المزيد ودفع التوقعات إلدارة سياسيا   حوارال

 على واضح بشكل مجزأة الوحدة حكومة كانت ذلك، من بدال  و سياسيا. الوطني الحوار مؤتمر استغالل يتم لم كما الرئيسية. إلصالحاتا حول

 واالقتصادية االجتماعية المطالب تلبية أو جديد يمن حول اإللهام إثارة من تتمكن ولم اليمن، في المعروفة السياسية االفتراضية الخطوط طول

 لدعم الخلف من اءبنَ كشريك العمل على قادرا   يكن لم الدولي المجتمع أن ثبت وقد .بذلت التي الجهود كل من الرغم على العاديين، نلليمنيي

 للغاية. والهشة الملحة يةاالنتقال عمليةال تعقيدات على التغلب على يساعد وأن العملية، هذه

 والشمولية الحكم حول للحوار صالحة انطالق نقطة تمثل الوطني الحوار مؤتمر رجاتمخ ستظل اليمن، في لصراعا بعد ما مرحلةل وبالنسبة

 اليمن، في المعيشية والظروف الحكم لتحسين واسع ا  أولي ا  مخطط الوطني الحوار مؤتمر أعد وقد اليمن. في االقتصادي واإلصالح والعدالة

 توصية 1850 عددو ومخرجاته الوطني الحوار مؤتمر مداوالت أن من غمالر وعلى اليمن. في جديد اجتماعي عقد إلى يؤدي بأن واعدا  و

 حول الصراع بعد نقاش ألي البداية ونقطة قاعدة ستشكل أنها إال م،2014 عام في اليمن في السلمي لالنتقال مؤقتة كأداة العمل في فشلت

 األخيرة، العنف حلقة إلى اليمن أوصل أنه في المراقبين من العديد نظر وجهة من الوطني الحوار مؤتمر قيمة تتمثل اليمن. في اإلصالح

 ذلك، ومع سابقا . فشل ذيال األولي هيكله من بنجاح االنتهاء أو ،توخاةالم الفدرالية الدولة مفهوم تناول الممكن من كان إذا عما النظر بغض

 أكثر إلى تحتاج اتحادية، دولة تشكيل مثل األساسية، حاإلصال مشاريع أن في يتمثل م2014-م2012 االنتقالية المرحلة من رئيسي درس ثمة

 ال الهامة، اإلصالحات معالجة عن يختلف أولي مخطط وصياغة اإلصالح احتياجات تحديد إن انتقالية. وحكومة وطني حوار مؤتمر من

 واألمنية السياسية فالمتطلبات ات.حإلصالا وتنفيذ دفع مع الصبر من مزيد إلى حاجة فهناك اليمن. مثل ومجزئ هش سياسي سياق في سيما

 تكون قد أنها من الرغم على األولوية؛ ذات لإلصالحات صغير مسار سوى تترك لن سنتين( أول) مباشرة الصراع انتهاء بعد ما لفترة

 أن شأنه من اليمن في تغييروال اإلصالح على القدرةب يتعلق فيما بالواقعية التمسك فإن وبالتالي واالقتصادية. السياسية الناحية من مرغوبة

 الصغير. المسار هذا اجتياز على يساعد

 

 

 

 

 



26 

 

 

 الوطني الحوار مؤتمر مخرجات ملخص

 
  الجنوبية: القضية عمل فريق .1

 الوحدة، منذ لها تعرضوا بأنهم الجنوب في اليمنيين المواطنين شعري التي المظالم الجنوبية القصية عمل فريق يدرس أن المتوقع من كان

 ذلك في بما الممتلكات، على باالستيالء خاصة بصفة تتعلق عنها المعبر المظالم أن حيث .م1994 عام األهلية الحرب بعد خاصة

 بما للقضية، الجذرية األسباب حول اآلراء في توافق إلى التوصل محاولة خالل من الحوار العمل فريق وبدأ الوظائف. وفقدان األرض،

 مختلف يمثلون الذين العمل فريق أعضاء من طُلب وقد الطويلة. والقانونية والثقافية والسياسية االقتصاديةو التاريخية األبعاد ذلك في

 عن فضال   الرئيسية، القضايا بشأن المقترحة حلولوال رؤاهم يقدموا أن والجنوب( الشمال )في مجتمعيةال الفئاتو سياسيةال حزاباأل

 للتنفيذ. خطط

 
 .السلمي الجنوبي الحراك تضحيات وقدرت الوحدة منذ الجنوبيون هل تعرض الذي بالظلم رسميا   العمل قفري وثيقة أقرت النتائج:

 "التسوية بـ يسمى ما تحديد تم ذلك، إلى وباإلضافة وخسائرهم. معاناتهم عن الجنوبيين لتعويض آليات العمل فريق نتائج وثيقة وتضمنت

 االستقاللية من المزيد الجنوبيين بمنح التوصية في تمثل العادلة" "للتسوية أساسي عنصر ثمة المظالم. على مقتضب ردك العادلة"

 .تحادياال نظامال بموجب

 

 صعدة: قضية عمل فريق .2
 محلية حروب ستة إلى أدت والتي اليمن شمال في صعدة محافظة في التوتر مصادر لمناقشة صعدة بقضة المعني العمل فريق تشكيل تم

 المتباينة النظر وجهات إبراز العمل فريق أدوار أهم من وكان م.2010و م2004 عامي بين اليمنية والدولة ينيالحوث ينتمردمال بين

 .الفريق أعضاء بين الثقة من جو وتعزيز التوترات لتخفيف الممكنة السبل وإيجاد صعدة في للمشاكل التاريخية جذورال حول

 

 التمتعو الشعائر ممارسة في والحق اليمنيين لمواطنينل والفكرية المذهبية ريةالح ضمان على العمل فريق مخرجات أكدت النتائج:

 صعدة محافظة ألبناء وظائف باعتماد الحكومة تقوم بأن أيضا   العمل فريق ىوأوص مذاهبهم. عن النظر بغض الفردية الحريات بجميع

 فريق ىأوص كما الحرب. من المتضررة خصاألوب ناطقالم تلك في والمتوسطة الصغيرة المشاريع لدعم برامج واعتماد الدولة في

 أسر وتعويض األشكال، من شكل بأي المضايقة أو للتعذيب تعرضوا ومن والمسجونين المعتقلين وإطالق الجرحى بتعويض العمل

 ادع ،وأخيرا   الحروب. بسبب والمهجرين النازحين وتعويض عودة إلى المخرجات دعت كما صعدة. ربح في استشهدوا الذين القتلى

 الوطنية. والوحدة االجتماعي النسيج على ويحافظ التسامح يعزز بما المناهج مراجعة إلى أيضا   العمل فريق

 

 االنتقالية والعدالة الوطنية والمصالحة الوطني البعد ذات القضايا عمل فريق .3
 حول اآلراء في توافق الى بالتوصل االنتقالية العدالةو الوطنية والمصالحة الوطني البعد ذات بالقضايا المعني العمل فريق تكليف تم

 الخطوات هذه العمل فريق ستكشفي أن المتوقع من وكان اليمن. في الدولي اإلنساني القانون وانتهاك اإلنسان حقوق انتهاكات إنهاء سبل

 اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا تعويض عملال فريق ناقش التحديد، وجه وعلى االنتقالية. والعدالة الوطنية المصالحة لضمان الالزمة

 حقوق انتهاكات لمنع وقانونية دستورية ضمانات إدخالو وأضرار، خسائرل ظلما   تعرضوا الذين ألولئك تعويضات وتقديم وأسرهم،

 .مستقبال   اإلنسان

 
 خفاءاإل انتهاكات ضحايا إنصافب الدولة وإلزام ،القانون انتهاكات لضحايا تعويضات منح او دفع ضمان حول العمل فريق أجمع النتائج:

 إعادة يشمل بأنه واسع نطاق على التعويض مفهوم تعريف تم وقد اإلساءة. حجم مع تتناسب عادل بصورة ضررهم وجبر القسري

 فريق طسل كما .والجماعي الشخصي المستوى على الضرر جبر يشمل بأنه عريفهت تم كما ،االجتماعي واإلدماج االعتبار ورد التأهيل

 حق على العمل فريق وشدد اإلعاقة. ذي االشخاص واألطفال والنساء المسنينب خاص اهتمام إيالء إلى الحاجة على أيضا   الضوء العمل

 ذلك. على المترتبة النفقات جميع الدولة وتتحمل التقاضي مجانية في اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا

 

 الدولة بناء :عمل فريق .4
 في بما الدولة، بهيكل المتعلقة القضايا من مجموعة حول اآلراء في توافق إلى التوصل ةيمسؤولب الدولة ببناء المعني العمل فريق ُكلف

 تكليف وتم للحكومة. المحلية مؤسساتال وهيكل الالمركزية، األنظمة مقابل المركزية والنظم البرلماني، النظام مقابل الرئاسي النظام ذلك

 الحقوق عن فضال   التنوع، واحترام المواطنين بين المساواة الدستور يكفل أن خاللها من يمكن التي لسبلا باستكشاف العمل فريق

  والمهمشة. الضعيفة والفئات واألقليات واألطفال النساء حقوق على خاص بشكل التركيز مع اإلنسان، وحقوق األساسية
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 تكون أنو السياسية التعددية على يقوم سياسيا   ونظاما   اإلنسان حقوق تجسد يةديمقراط اتحادية دولة بإقامة العمل فريق ىأوص النتائج:

 القائمة نظام طريق عن انتخابهما يتم بمجلسين نظام إنشاء إلى العمل فريق ادع كما للتشريع. رئيسيال المصدر هي اإلسالمية الشريعة

 ذلك في بما االقتصادية، للتنمية وبالنسبة (.تشكيلها يتم تحاديةا هيئات أو قاليماأل مستوى )على اتحادي ومجلس برلمان مع النسبية

 ادع كما للثروات. العادل وزيعتال عن ةيمسؤولال االتحادية السلطة تتولى بينما األقاليم إدارتها تتولى الطبيعية، الموارد وإنتاج استكشاف

 يتوصل لم العمل فريق أن بيد المدنية. والخدمة المنتخبة هيئاتوال العليا المناصب من األقل %على30 نسبة النساء يكون أن العمل فريق

 .الحق وقت إلى األقاليم عدد تحديد مسألة تأجيل موت األقاليم وحدود عدد مسألة حول اتفاق إلى

 

  الرشيد الحكم :عمل فريق .5
 عتبري الموضوع هذا وكان الرشيد. الحكم موضوع لمعالجة الصحيح النهج حول إجماع إلى التوصل إلى الرشيد الحكم عمل فريق سعى

 والمواطنين، الدولة بين العالقة على تؤثر التي الرئيسية القضايا العمل فريق كشفستوا المواطنين. مع الدولة عالقة تجديدل هاما   أمرا  

 والمساواة؛ العدالة تحقيقو والشفافية؛ المساءلة اجراءات وتنفيذ ،والمسؤولية السلطة بين التداخل وعدم توازنال تحقيق ذلك: في بما

 العمل فريق ناقش أخرى، أمور بين ومن .العامة الوظيفة في الكفاءة مبدأ اعتمادو ،المواطنين بين الفرص وتكافؤ ،الفساد مكافحة تدابيرو

 السياسية. القضايا في المواطنين المشاركة توسيع وسبل المدني المجتمع ومنظمات السياسية األحزاب أدوار أيضا  

 
 اودع المعلومات. على والحصول والمساءلة الشفافية تعزيز في القضائية السلطة دور ضمان ضرورة على مخرجاتال أكدت :لنتائجا

 معالجة حول العمل فريق وأجمع والمساءلة. والمراقبة التخطيط احتياجات تلبية على قادر معلوماتلل وطني نظام إنشاء إلى العمل فريق

 المسلحة والقوات المدني العام القطاع من كل لتنظيم والصورة البصمة نظام إدخال خالل من المدنية الخدمة جهاز في ضخمالت مشكلة

 ولحصلل اإلدارية اإلجراءات من للحد مبسطة إجراءات بوضع اإلدارية والوحدات الوزارات العمل فريق ىأوص كما واحدة. سنة خالل

 الرشيد. الحكم دعم في الخاص القطاع يؤديه أن ينبغي الذي الدور أهمية على عملال فريق وشدد للمواطن. وتقديمها الخدمات لىع

 

  ودورهما واألمن الجيش بناء أسس :عمل فريق .6
 .اليمنية واألمنية العسكرية الجهاز وإصالح دور بشأن القرارات وإعداد بمناقشة ودورهما واألمن الجيش بناء أسس عمل فريق ُكلف

 حول رئيسي بشكل النقاش ركزو حرفية. أكثر بدور القيام من وتمكينه األمنية جهزةواأل الوطني الجيش شكيلت إعادةب المطالبة وتمت

 اليمنية السيادة حماية كيفية مسألةو اليمن في السياسية الحياة في الجيش كدور الموضوعات هذه مثل ومعالجة اليمني الجيش هوية تطوير

 التفتيش. نقاط فيو المدن في الجيش وجود مثل ،مباشر بشكل المواطن تهم قضايا العمل فريق ستكشفا كما وجه. أفضل على

 

 التوصيات هذه تشمل والمخابرات. واألمن والجيش الشعب بين الثقة استعادة إلى تهدف التي التوصيات من العديد العمل فريق قدم النتائج:

 والمخابرات واألمن المسلحة القوات لمنسبي الحزبي العمل ممارسة يمتجرو ،الوطني واألمن الوطني للدفاع أعلى مجلس إنشاء يلي: ما

 الجيش التزامو ،للوطن ثم هلل والئه ومهنيا   وطنيا   جيشا   يكونل الدستور مبادئ من مستمدة جيشلل عسكرية عقيدة ووضع ةخدمال أثناء

 مهامهم. أداء أثناء والقانون لدستورا بسيادة واالستخبارات واألمن

 

  الخصوصية ذات الهيئات استقاللية :لعم فريق .7
 وركز اليمني. المجتمع من الضعيفة الفئات حقوق حماية خاللها من يمكن التي الطرق واقتراح بمناقشة العمل فريق أعضاء تكليف تم

 ياتواألقل األطفال فيهم بمن الضعيفة، للفئات المعيشية والظروف العيش مستوى تقصي على خاص بشكل العمل فريق أعضاء

 أو فعالية أكثر القائمة السياسات لجعل الالزمة والتدابير للمواطنين الكافية الحماية توفير تعترض التي العقبات وناقشوا والمشردين.

 االشراف ومؤسسات اإلعالمية المؤسسات استقاللية ضمان إلى العمل فريق اودع االقتضاء. عند جديدة وتشريعات بديلة سياسات وضع

  وقاف.واأل المدنية

 
 (2) المعنية، المستقلة المؤسسية الهيئات مهام تحديد (1) القانونية والمحددات العامة األحكام من العديد العمل فريق وضع النتائج:

 يتعلق ما ذلك في بما المجتمع، مع وشراكتها شفافيتها تحسين (4) واستقالليتها، وظائفها أداء في الشفافية (3) الفعال، أدائها ضمان

 ما ذلك في بما التوصيات من سلسلة العمل فريق قدم كما المسلحة. والمجموعات سلحةاأل وانتشار البيئية والقضايا والقات المياه قضاياب

 العليا واللجنة والمحاسبة للرقابة المركزي الجهازو العامة والخدمة االستخراجية لصناعاتا في للشفافية اليمني بالمجلس يتعلق

 للتشاور اإلنسان، وحقوق للمرأة الوطنية والهيئة للشباب األعلى المجلسو الفساد لمكافحة العامة الهيئةو المركزي بنكوال لالنتخابات

 العام. النقاش خالل من الممكنة واالتجاهات العامة السياسة قضايا بشأن
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  والحريات الحقوق :عمل فريق .8
 خاص بشكل التركيز مع األساسية اإلنسان وحقوق التنوع واحترام المواطنين بين المساواة ضمان سبل والحريات الحقوق فريق ناقش

 تكفل كيف العمل فريق استكشف مداوالتها، من وكجزء .ينوالمهمش الضعيفة والفئات واألقليات والطفل المرأة حقوق على النص على

 هذه األخرى العربية الدول دساتير تعالج وكيف اطنينالمو وحريات حقوق وتنفيذ لضمان الدستور إلى األخرى الدول في الدستور أحكام

 األمور.

 

 والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحقوق )أي العامة والحريات الحقوق تنظم التي الدستورية المبادئ على العمل فريق اجمع النتائج:

 المبكر والزواج واألطفال والشباب النساء قوقح )أي الفردية والحريات الحقوق وكذلك (لمذهبيةوا والفكرية والثقافية والمدنية

 على االتفاق من العمل فريق تمكن كما والالجئين(. داخليا والنازحين واألقليات والمهاجرين اإلعاقة ذوي واألشخاص والمهمشين،

 وضع عند انتهاكها موعد المبادئ بهذه االلتزام وضمان وحمايتها والحريات الحقوق على للحفاظ الدستورية الضمانات من مجموعة

 انتهاكات ومنع ومراقبة ورصد والحريات الحقوق على للحفاظ إنشاؤها يمكن مستقلة هيئات عدة العمل فريق وحدد والتشريعات. القوانين

  ت.المداوال من كجزء جديد دستور مسودة صياغة تتم وقد واعتمادها. إصدارها تم التي المبادئ من أي خرق أو ،اتوالحري الحقوق هذه

  

  والمستدامة والمتكاملة الشاملة التنمية عمل فريق .9
 اهتمام إيالء مع اليمن، في االقتصادية التنمية تعزيز حول االتفاق عن مسؤول والمستدامة والمتكاملة شاملةال التنمية عمل فريق كان

 األصغر. التمويل ومؤسسات الصغيرة لتجاريةا المنشآت ودعم والمانحين الدولية التنمية وكاالت مع التعاون مثل معينة بقضايا خاص

 وباختصار، الشاملة. التنمية جهود حيث من واألفراد المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع أدوار على أيضا   العمل فريق وركز

 ومستدامة. ومتكاملة شاملة بطريقة اليمن في التنمية تعزيز كيفية حول العمل فريق ناقشي أن المتوقع من كان

 

 االستقالل ويعزز والمجتمع، األفراد مصالح يخدم الذي االقتصادي النشاط حرية ضمان إلى الحاجة على العمل فريق جمعأ النتائج:

 تحقيق عن فضال   اإلنتاج، وتحسين تطوير إلى تهدف التي االقتصادية العالقات في االجتماعية العدالة تحقيق إلى دعا كما الوطني.

 في والمساواة المنافسة ضمان على الحكومة العمل فريق شجع كما البالد. في المعيشة مستوى تحسينب السماح عم االجتماعي التوازن

 جميع في تكرر ا  موضوع واحترامها الخاصة الملكية حقوق حماية إلى الحاجة كانت وقد الرشيد. والحكم القطاعات بين المعاملة

 .التوصيات

 

 على الوثائق من وغيرها توصياتلل التفصيلية قائمةال على االطالع ويمكن توصية. 1800 الوطني الحوار مؤتمر قدم :ختامية مالحظة

 .http://www.ndc.ye/default.aspx التالي: االلكتروني رابطال
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 المدخالت( )مذكرات الخدمات قطاعب الخاصة اتسياسال مذكرات ملخص :4 الملحق

  الطاقة قطاع

 النطاق واسعة التحتية البنية تمويل على ينصب اليمن في الطاقة قطاع دعم في األخرى المانحة والجهات لدوليا البنك تركيز كان السابق في

 والطاقة الكهرباء ووزارة للكهرباء العامة للمؤسسة للغاية الضعيفة المؤسسية القدرات فإن ذلك، ومع الكهرباء. توفير زيادة بهدف العام للقطاع

 والفئة الكهرباء على الحصول بإمكانية تتمتع فئة فئتين إلى البالد قسمت ذلك من وبدال   حد، أقصى إلى الدعم هذا من البلد استفادة دون حالت

 الكهرباء تلعبه الذي الحيوي الدور االعتبار بعين األخذ مع الخدمات لتقديم بديلة نماذج استكشاف المذكرة تقترح لذلك، منها. محرومة األخرى

 ومرنة بسيطة حلول اعتماد إلى المقترحة البديلة الطريقة تدعو العام. االقتصاد وتعزيز األخرى العامة الخدمات ودعم ش،العي سبل تحسين في

 المستوى على التركيز أساس على الفقراء لصالح والنتائج العامة الخدمات دعم على التركيز زيادة مع الشمسية، الطاقة فيها بما ومبتكرة،

   والتمويل. للشراء مبتكرة ترتيبات مع البلدي أو الالمركزي

 
 النقل

 الضعيفة الموازنة وإعداد التخطيط عملية ذلك في بما اليمن، في النقل قطاع منها يعاني التي القضايا من العديد النقل قطاع سياسة مذكرة تحدد

 )المسؤولة النقل ووزارة اليمن( في بأكملها الطرق شبكة تطوير عن )المسؤولة والطرق العامة األشغال وزارة في اإلدارة وسوء والمتخلفة،

 عملية تنسيق وسوء والخرائط، البيانات وموثوقية كفاية وعدم اليمن( في والبحري البري النقل واحتياجات والمطارات الموانئ تطوير عن

 وعلى أنه التشديد إلى العامة السياسة مذكرة هبوتذ القطاع. تواجه التي القضايا أهم باعتبارها ذلك إلى وما وصيانتها، القائمة الطرق تطوير

 قطاع أن إال للصيانة، التخطيط على والقدرة لإليرادات خاصة مصادر مع م،1996 عام في الطرق لصيانة مستقل صندوق إنشاء من الرغم

 تأهيل إلعادة الطارئ الدعم تقديم إلى الحاجة المذكرة تحدد مباشرة، الصراع أعقاب وفي التمويل. في حاد نقص من يعاني يزال ال الطرق

 دعم قبل الطيران، سالمة تجهيزات وتطوير والحديدة، عدن وموانئ وصنعاء عدن مثل الرئيسية المدن في المادية التحتية البنية وصيانة

 األجل. طويل إلى متوسط زمني إطار خالل نطاقا األوسع والحكومية المؤسسية اإلصالحات

  

 االتصاالتو المعلومات تكنولوجيا

 مرنا   يكون أن والالسلكية السلكية االتصاالت لقطاع يمكن كيف والصومال( والعراق أفغانستان )من العالم أنحاء جميع في التجارب أظهرت

 نسبةبال تحقيقها، إلى االتصاالت أسواق تميل التي المرتفعة األرباح إلى ذلك يعزى ما وكثيرا والصراعات. الهشاشة حاالت في حتى للغاية

 وفي السلم. أوقات من ربحية أكثر الحاالت بعض في أصبح أنه بل الصراع، أثناء حتى سواء، خد على والخاص العام القطاعين من للمشغلين

 بنيتهم على المباشرة الهجمات ذلك في بما اليمن في النقال الهاتف شبكات مشغلي تواجه التي الخاصة التحديات المذكرة تؤكد نفسه، الوقت

 تشير كما ذلك. إلى وما مناطقهم في المتضررة األساسية المرافق مواقع إلى بالوصول للمهندسين السماح مقابل القبلية والمطالب تحتيةال

 االتصاالت استعادة إن الصراع. بعد ما حاالت في االستقرار تحقيق في الموثوقة االتصاالت تلعبها أن يمكن التي الكبيرة اإلمكانات إلى المذكرة

 فإن ذلك، إلى باإلضافة واالستقرار. السالم يعزز مما الدولة، في الجمهور ثقة بناء مباشر وبشكل يساند مباشرة وتوفرها والالسلكية السلكية

 على أجهزتها إنشاء إعادة على الحكومة تساعد ومتساوية موحدة بطريقة البالد أنحاء جميع في المعلومات وتبادل التواصل على القدرة

 مواطنيها. الحتياجات أفضل بشكل باالستجابة لها يسمح مما والقرية، المديرية مستوى أو المحافظة مستوى على أو عام بشكل البالد مستوى

 التوترات. تفاقم إلى تؤدي قد والتي ذلك، إلى وما والشائعات والدعاية الخاطئة المعلومات تبديد في الموثوقة المعلومات تساعد أن يمكن كما

 المشاركة دعم مع أفضل بشكل اإلنسانية اإلغاثة تنسيق على المانحين أيضا   تساعد واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا فإن ذلك، على عالوة

 .الشمول وزيادة المدنية

 

 المياه

 استنفاد يتم أنه اليمن في الصحي والصرف المياه تشخيص حدد المياه، شح من تعاني التي العالم في البلدان أكثر أحد اليمن أن على التأكيد مع

 الماضي، العقد مدى على اليمن في مضطرد بشكل الفقر ازدياد ومع نفسه، الوقت وفي سريعة. بصورة البالد مدن من العديد في المياه مخزون

 المياه خدمات في متواضعة تحسينات حدوث من الرغم وعلى أكبر. لمخاطر الفقراء دخل مصادر عرض قد هذا أن يثبت التشخيص فإن

 هذه جعلت قد الفقراء وغير الفقراء بين وكذلك والريفية الحضرية المناطق بين الصارخة الفجوات أن إلى التقرير يشير الصحي، والصرف

 ولكي والنظافة، الصحي والصرف المياه خدمات توفير تعزيز إلى الحاجة على فيه يؤكد الذي الوقت وفي أيضا. للخطر معرضة المكاسب

 والرقابة المياه لقطاع والمركزي المحلي للدعم تركيبة أنسب أن إلى أيضا   يشير التشخيص أن إال المالية، الناحية من مستداما   اعالقط يصبح

 بناء إعادة إلى الحاجة التشخيص يحدد القريب، المدى وعلى إليها. سيؤول التي والنهاية الجاري الصراع شكل على النهاية في ستعتمد عليه

 يسلط والطويل، المتوسط المدى وعلى نفسه، الوقت وفي ومستدامة. آمنة بطريقة البديلة الخدمات مقدمي مع والعمل المياه كاتشب وتأهيل

 .الصحي والصرف المياه خدمات باستدامة المتعلقة النظامية القضايا معالجة إلى الحاجة على الضوء التشخيص
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 الصحة

 وحزم مدعومة أدوية خالل من الثابتة المرافق في الصحية الرعاية تقديم حول االلتفاف إلى الصحة علقطا الدعم يميل التاريخية، الناحية من

 هذه من االستفادة مستوى تدني إلى أدت والنوعية الوصول مسائل أن غير البعيدة. المناطق في تدخالت خالل من الصحية الرعاية خدمات

 المتنقلة والفرق الثابتة المرافق ذلك في بما األساليب من كاملة مجموعة يعتمد مختلط نهج عاتبا يستدعي الجديد النهج فإن ولذلك، الخدمات.

 المحلية المؤسسات قدرات بناء إلى أيضا النهج هذا يدعو كما ممكن. حد أقصى إلى الخدمات تغطية نطاق لتوسيع المجتمعية والتغطية

 .المطاف نهاية في الخدمات تقديم دعم أجل من الخاص والقطاع المحلية المدني المجتمع منظمات مع أوثق شراكة وبناء والموظفين

 
 التعليم

 بين مشتركة رؤية وجود عدم في والمتمثلة الصراع، انتهاء بعد القطاع تواجه التي الرئيسية التحديات بالتعليم الخاصة السياسات مذكرة تحدد

 المستوى )على الحكومة مستويات مختلف ومسؤوليات أدوار بشأن ضوحالو وعدم والتعليم، التربية ووزارة المصلحة أصحاب مختلف

 باإلضافة الخاص. القطاع من والشركاء المدني المجتمع ومنظمات الحكومية غير والمنظمات والمديرية( المحافظة مستوى وعلى المركزي

 مناسبة آليات وجود وعدم االئتمانية اآللية وضعف آلباء(،ا ومجالس المدرسية )القيادة القدرات على المفروضة القيود المذكرة تحدد ذلك، إلى

 بعد ما مرحلة في الفورية التدخالت من سلسلة السياسات مذكرة وتقترح القطاع. تقويض إلى تؤدي والتي المحرز التقدم لتتبع والتقييم للرصد

 تعليم خيارات وتقديم المدرسية الكتب وتوفير الخفيفة اراألضر تأهيل إعادة ذلك في بما المدارس لتشغيل الفوري الدعم من تتراوح الصراع،

 األجل، طويل إلى المتوسط الزمني المدى وفي والمعلمين. للطالب االجتماعي الدعم وكذا بالمدارس، يلتحقوا لم الذين واألطفال للنازحين بديلة

 أجل من والتعليم التربية لوزارة األشمل المؤسسية القدرات بناء ودعم اآلباء ومجالس المدارس وقيادة المعلمين ودعم تدريب المذكرة تقترح

 رؤية وبناء االجتماعي التماسك تعزيز في التعليم قيمة إدراك إلى الطويل المدى على المذكرة وتدعو التعليم. خدمات ونوعية نطاق تحسين

 .الدولة شرعية لتعزيز كوسيلة التعليم الستخدام األجل طويلة استراتيجية
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