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  تصدير
حرصت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 

شهرا تبدأ من يوليو  42تغطي  لفترة زمنيةلألولويات العاجلة  األجلعلى تطوير خطة قصيرة 
ول ن يز أوالتعافي االقتصادي الشامل، والى  األعماركحلقة أولى في إطار برنامج إعادة  4291

الحوثي على الشرعية وعلى مخرجات جّراء انقالب  4292الوضع الشاذ الذي تشكل في عام 
ية تها المدنية واألمنوالسيطرة على العاصمة صنعاء وعلى مؤسسات الدولة وأجهز  الحوار الوطني

اون فان الوزارة ستعمل جاهدة بالتع،  أوزارهاتضع الحرب  أنوالى   العسكرية واجتياح المحافظات 
البرنامج الشامل إلعمار وتنمية اليمن  أعدادعلى المضي في  واإلقليميينمع الشركاء المحليين 

 وحشد التمويل من الشركاء والحلفاء.
جندة العمل التنموي التي تتطلبها ظروف المرحلة الحالية والمستقبلية أن أولعله من نافلة القول 

تتطلب تضافر الجهود وتوجيه التدخالت وحشد الموارد نحو أولويات واضحة ومحدده خاصة في 
كل مقومات النشاط االقتصادي الذي يشهده االقتصاد والتراجع الحاد في الحاد  ظل التدهور

رص النمو وعلى على فالتي باتت تفرض نفسها كثيفة ال قيودوالة واستفحال المشكالت االقتصادي
 العمل التنموي بصورة عامة،

ن تعافي االقتصاد وا عادة بناء قدراته التي تأكلت نتيجة ظروف الحرب والصراع واألزمات المتعاقبة إ
على  القيم ه و ورفاهيت األنسانعلى مقومات التنمية وعلى معيشة  سلبا   أثرتوالسنوات العجاف التي 

المجتمعية  والنسيج االجتماعي ، كل ذلك يقتضي العمل المتواصل  على مسارات متوازية ومتعددة 
الحفاظ و  الخدمات األساسية والتعافي االقتصادي منظومة  استعادة، فمن ناحية  يجري العمل على  

دعم هود لحشد العلى استقرار العملة الوطنية واستقرار األسعار ومن ناحية أخرى تتواصل الج
البنية التحتية التي تضررت من الحرب ومن ناحية ثالثة وفي مسار موازي تبذل  أعمارإلعادة 

 اإلنسانية  عبر خطط االستجابة اإلنسانية،األوضاع  جهود معتبرة للحد من تفاقم 
ساسية الخدمات األ تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة جماال فان خطة األولويات العاجلة تركز علىا  و 

يقود الى النمو االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب ويخفف  وتّدعم التعافي التنموي الذي
  الخاص.من وطأة الفقر ويستنهض طاقات القطاع 

 د. نجيب منصور العوج
 وزير التخطيط والتعاون الدولي
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 مقدمة

 اديةاالقتص الصعد مختلف ىعل  المزمنة الهيكلية واالختالالت التحديات من جملة اليمن يواجه

 وخاصة األخيرة األربع السنوات في مسبوق غير نحو على حدتها من فاقم  واإلنسانية واالجتماعية

الوطني وعلى الشرعية ومقررات  األجماعمنذ انقالب جماعة الحوثي على  2014 سبتمبر منذ

واالجتماعي  تراجعت مؤشرات التنمية وتدهور الوضع االقتصادي حيثالحوار الوطني ،

واإلنساني وتدهورت منظومة الخدمات األساسية ودمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية 

حادة في المشتقات النفطية  اتزمأوالمنشئات التعليمية والصحية والطرق وغيرها وظهرت 

عن تآكل القوة  فضالا  ،مستويات غير امنه إلىالموازنة العامة  والغذاء والمياه وارتفع عجز

تفاقم  إلىباإلضافة زمة سيولة هزت الثقة بالنظام المصرفي، أشرائية للعملة الوطنية وظهور ال

 الوضع اإلنساني.

طة تتضمن خوتنفيذ  أعداديتطلب  والتعافي االقتصاديواالستقرار الخدمات األساسية ن استعادة إ

ستعادة االمقام األول العاجلة وتوفير التمويل الكافي لها تستهدف في  االحتياجات ذات األولوية

خدمات الكهرباء والمياه والتعليم  وخاصةالخدمات األساسية منظومة الدولة ووتفعيل مؤسسات 

التحية واستعادة المؤسسات الحكومية فضال في قطاع البنية  بناء ما دمرته الحرب وإعادةوالصحة 

  .االستقرار االقتصاديتامين عن 

 ألساسيةا المجتمعالحتياجات  الحالية غير المستقرة واستجابة نه وللتعاطي مع متطلبات المرحلةإ

األساسية  متطلبات الحياةكينونة الدولة وقدرتها على تامين  بالمستقبل وفي األملواستعادة  الملحة 

سساتها الدولة ومؤويستعيد ويعم السالم  تتوقف الحرب ويخرج اليمن من دائرة الصراع  حينوالى 

هذه الخطة  تأتيوالثقافية  االقتصادية واالجتماعية والسياسية  أبعادهاة بكل ودفة الحيا الحكومية

ي تطورات أتسمح باستيعاب مرنة وديناميكية بطبيعتها  للعامين القادمين وهي خطة  األجلقصيرة 

ي السياس والمؤسسي  واالجتماعي وو تحوالت في الساحة الوطنية على الصعيد االقتصادي أ

تلبي االحتياجات المتطورة بما فيها المناطق التي بحيث  ي مراجعتها دوريا حيث سيجر واألمني

  .الشرعيةالحكومة أحضان  إلىتعود 
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لى تركز عالخطة الحالية ال تشمل كل القطاعات حيث جرى تصميها بحيث  أنمن نافلة القول و

قطاعات و القتصاديالتنمية البشرية واالستقرار والتعافي ا وبعض قطاعقطاع الخدمات األساسية 

 ألعداداوالتنمية الشامل الذي سيجري  األعماروبالتالي فهي ليست بديال لبرنامج  الحكم الرشيد،

ال حلقة أولى على إفهي ليست  ،بعدأله على نطاق أوسع وعلى مدى زمني وقطاعي وجغرافي 

ومة والداعمين جهود الحك ذاته توجه في الوقت أنهاكما ، واألعمارطريق االستقرار والتنمية 

 محدودية التمويل  ندرة ويات محدده في ظل وولأاإلقليميين والدوليين نحو 
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 منهجية أعداد خطة أولويات إعادة األعمار والتعايف االقتصادي 

اجلة إلى عدد من الخطوات المنهجية تركزت في خطة األولويات الع أعدادستندت منهجية ا

 الخطوات اآلتية:

 رة المتراكمة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعلى قاعدة البيانات االعتماد على الخب

  .المتوفرة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي للبرامج والتدخالت السابقة

  مخاطبة معظم الجهات الحكومية ذات العالقة بتحديد احتياجاتها وأولوياتها وفق موجهات

 محددة. 

 ات ومنها اإلطار العام لبرنامج األعمار والتعافي االستفادة من عدد من الوثائق والمرجعي

ونتائج تقييم األضرار وتحديد االحتياجات ومخرجات الحوار الوطني والبرنامج المرحلي 

 لالستقرار والتنمية وعدد من الدراسات الحديثة على المستوى الكلي والقطاعي.

  ن عن القطاع الخاص عقد عدد من ورشة العمل واللقاءات التشاورية الحكومية وممثلي

 والمجتمع المدني والشركاء التنمويين اإلقليميين والدوليين.

  عرضها ومناقشتها في مجلس الوزراء واستيعاب المالحظات ومن ثم اعتمادها 

 النطاق الزمني:

 أولوية إعادة األعمار والتعافي االقتصادي )العاجلة( المدى الزمني القصير تغطي خطة 

.  حيث تركز على التدخالت والبرامج واالحتياجات ذات األولوية 2019يوليو  شهراا( تبدأ من 24)

التي تمكن الدولة من استعادة الخدمات األساسية وتحقيق االستقرار والتعافي االقتصادي. وتخضع 

خطة األولويات العاجلة إلى مراجعة نصفية بحيث تستوعب تطورات الواقع السياسي واالقتصادي 

بإمكانية الوصول إلى سالم شامل ومستدام والدخول في برنامج شامل إلعادة  وخاصة ما يتعلق

 األعمار والتنمية وبناء السالم.
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ذيـــص تنفيــملخ  
تستهدف خطة األولويات قصيرة األجل استعادة منظومة الخدمات األساسية وخاصة خدمات 

الحرب في قطاع البنية التحية  الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والبدء بإعادة بناء ما دمرته

واستعادة وتفعيل المؤسسات الحكومية، فضال عن تامين االستقرار والتعافي االقتصادي.  وتتسم 

الخطة بالمرونة والديناميكية حيث سيجري مراجعتها دوريا بحيث تستوعب أي تطورات أو 

 مني سي والسياسي واألتحوالت في الساحة الوطنية على الصعيد االقتصادي واالجتماعي والمؤس

 وتغطي خطة أولوية إعادة األعمار والتعافي االقتصادي )العاجلة( المدى الزمني القصير 

.  حيث تركز على التدخالت والبرامج واالحتياجات ذات األولوية 2019شهراا( تبدأ من يوليو  24)

بالتالي عافي االقتصادي. والتي تمكن الدولة من استعادة الخدمات األساسية وتحقيق االستقرار والت

ليست إال حلقة أولى على طريق برنامج األعمار والتنمية الشامل الذي سيجري األعداد له على 

 نطاق أوسع وعلى مدى زمني وقطاعي وجغرافي أبعد.

 التطورات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
انكماشا غير مسبوقا بلغت نسبته  : شهد الناتج المحلي اإلجماليانكماش الناتج المحلي اإلجمالي

 الناتج في الضائعة الفرصة تكلفة وقدرت .2018-2015 خالل الفترة خالل % 4661حوالي 

نتيجة للوضع العام الهائج  دوالر مليار 4968 بحوالي 2010 لعام الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي

صادية وخاصة في القطاع ونتيجة للحرب والصراع حيث تراجعت كثيراا من األنشطة االقت

الزراعي والصناعي وقطاع النقل بسبب أزمة المشتقات النفطية. وبحسب الدراسة التي قام بها 

مليار دوالر  8868البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة تصل تقدير الخسائر االقتصادية إلى حوالي 

 .2019في حال توقف الحرب في عام 

ه المالية العامة وضعا صعباا غير مسبوق ، حيث ارتفع العجز .تواج تفاقم ازمة المالية العامة

وانقسمت اإلدارة المالية وتفتت االوعية الضريبية   2016من الناتج  في عام  %15الى حوالي 

، كما  توقف انتاج وتصدير  2015،2016عامي  %2165، %22وتراجعت الضرائب بحوالي 

وتم تجميد البرنامج االستثماري ، كما تم توجيه    %95النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة 

جزء من الموارد من قبل الحوثيين نحو اقتصاد الحرب تحت مسمى المجهود الحربي الى ان 

وسداد   2016وصل الوضع المالي الى العجز التام عن دفع المرتبات من النصف الثاني من عام 

 االلتزامات الخارجية.

: تدهورت االحتياطيات على نحو ك المركزي من النقد األجنبيتدهور واستنزاف احتياطي البن

م، 2016مليار دوالر في عام 165م إلى 2015مليار دوالر في عام  564حاد حيث وتراجعت من 

م، أي أن البنك المركزي في صنعاء قد فقد 2017( في عام 065)وإلى حوالي نصف مليار دوالر 

. وال توجد -نقل مقر البنك المركزي إلى عدن قبل صدور قرار– من االحتياطي %91حوالي 

بيانات متاحه عن كيفية استنزاف االحتياطي وأوجه استخدامه من قبل إدارة البنك المركزي في 

صنعاء، وقد تجلت أبرز تلك التداعيات في تدهور العملة الوطنية، وتصاعدت معدالت التضخم 

 كن لليمن بد من البحث عن وديعة عاجلة لوقفوانتعاش األسواق السوداء للمشتقات النفطية. ولم ي
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م على وديعة بمبلغ اثنين مليار دوالر من  2018تدهور سعر الصرف، حيث حصل في عام 

المملكة العربية السعودية فضال عن منحة إضافية بمائتين مليون دوالر ومنحة عينية من المشتقات 

 شهرياَ لمدة سنة. من المازوت والديزل للكهرباء بقيمة ستين مليون دوالر

 ليزاو المركزي البنك بدأنقل البنك المركزي إلى عدن وأزمة السيولة في الجهاز المصرفي: 

 يفتقر هشة وضعية من 2016 سبتمبر في الرئاسي القرار بموجب عدن المؤقتة العاصمة في عمله

 كفاءةب دورة ةممارس من تمكنه التي والبشرية التحتية والبنى المتطلبات من الكثير إلى فيها

وفاعلية، وقد أثار هذا القرار جدالا كبيراا في الداخل والخارج إال إنه من المهم اإلشارة إلى إن 

البنك المركزي  قد نجح جزئيا في تفعيل الحسابات الخارجية للبنك بعد تفعيل منظومة سويفت في 

ك ألخرى. غير أن البنم واليزال يستكمل بنيته التحتية وتفعيل وظائفه ا2017عدن في أبريل 

المركزي في صنعاء ظل يعمل بصورة منفصلة دون االمتثال إلدارة البنك في عدن، األمر الذي 

 خلق حالة من االنقسام في إدارة البنك ونطاق عملياته وإشرافه على البنوك  

 : شهد سعر الصرف في اليمنتدهور متسارع في القوة الشرائية للعملة الوطنية )سعر الصرف(

دوالر، ثم  /لاير 215م، حيث استقر عند 2014استقراراا نسبياا خالل السنوات الماضية وحتى 

تعرض سعر صرف العملة الوطنية لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختالل التوازن النقدي 

م بلغ معدل التدهور التراكمي  2015وفقدت العملة الوطنية جزءاا من قوتها الشرائية، ففي عام 

 %126ر صرف العملة الوطنية أمام الدوالر حوالي في سع

  التطورات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية:

م  2014وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية األسرة ارتفاع معدالت لفقر والبطالة: -

من حجم  %78م إلى حوالي  2016من حجم السكان ثم قفزت نسبة الفقر في عام %4865إلى 

وبالتالي،  %56م إلى حوالي  2010. أما البطالة فكانت قد وصلت بين الشباب في عام السكان

فإن تنامي هذه الظاهرة بهذا المستوى المقلق ال يعكس حجم التداعيات واألثار السلبية على مستقبل 

التنمية البشرية ومستوى معيشة السكان وإنما أيضا تنسحب أثارة على زعزعة االستقرار والسالم 

 الجتماعي والسكينة العامة في المجتمع وتوفير بيئة خصبة لنشؤ التطرف واإلرهاب والجريمة. ا

 1778 حواليالتقديرات إلى  تشيرانعدام األمن الغذائي وأتساع نطاقه جغرافيا وسكانيا:  تفاقم

ن يستطيعوال من األسر  %65الغذائي بصورة عامة، أي أن من األ من انعدامنسان يعانون إمليون 

 خارطة على دول 7 أسوء ضمن اليمنويصنف  كافي. على غذاء  الحصول-بدرجات متفاوتة-

 العالم،  في التغذية سوء

قطاعات الخدمات االجتماعية  تعرضتتدهور حاد في منظومة الخدمات االجتماعية األساسية: 

 وبالتالي راع،والص الحرب دائرة اتساع نتيجة التحتية في منشئاتها وبنيتها للتدمير األساسية

 ياهوالم والصحية التعليمية المنشآت فيها بما للمجتمع، الخدمات تقديم على قدرتها تدهورت

 إجمالي تراوح حيث .العسكرية المواجهات مناطق في وخاصة والطرقات، والنقل والكهرباء

 (. الصحي والصرف المياه) %31 إلى( النقل) %27 بين األضرار

 إنسانية حادة طالت أزمة باليمن وتزايد االحتياجات اإلنسانية: عصفتتفاقم األزمة اإلنسانية 

 17 منهم إنسانية مساعده إلى يحتاجون نسمة مليون 22 حوالي فهناك شريحة واسعة من السكان،

الغذائي. وتتخذ األزمة اإلنسانية أبعادا مختلفة، فمن ناحية  األمن انعدام من يعانون نسمة مليون

ة ماليين نازح داخلي فضال عن ناحية ثانية خلفت الحرب الجارية قتلى )شهداء( هناك أكثر من ثالث
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كما امتدت األزمة اإلنسانية إلى شريحة  وجرحى فضال عن اسر الشهداء والمخفيين والمختطفين.

مليون نسمة نتيجة توقف دفع المرتبات واألجور لموظفي الجهاز اإلداري للدولة  1.2جديدة قوامها 

حيث  ،وخاصة في المناطق التي ليست تحت سيطرة الشرعية 2416الثاني من عام منذ النصف 

 يمثل مصدر الدخل الرئيسي وربما الوحيد، 

 أولويات إعادة األعمار والتعايف االقتصادي على املستوى الكلي

ن م االستقرار األمني والسياسي مؤسساتها واستعادةتفعيل استعادة الدولة و األولوية األولى:

تفعيل المؤسسات التنفيذية وتواجد الدولة في المناطق تحت سيطرة الشرعية  تعزيزل خال

ياسي في والس األمني وتحقيق االستقرار في المناطق المحررة المختلفة والتشريعية وأجهزة الدولة

 في مختلف مؤسسات الدولة.سلطة القانون  وتثبيتالمناطق تحت سيطرة الشرعية 

وفير تمن خالل ية االحتياجات اإلنسانية للفئات المتضررة من الصراع. األولوية الثانية: تلب

االحتياجات األساسية المنقذة للحياة والمعززة لسبل المعيشة وتوفير فرص الحماية للفئات الفقيرة 

 والمتضررة من الصراع. توفير االحتياجات اإلنسانية الضرورية المنقذة للحياة والمعززة للكرامة

لمعيشة للفئات التي فقدت أصولها ومصادر دخلها في مختلف مناطق النزوح بناء توفير سبل ا

 قدرات المؤسسات المحلية العاملة في المجال اإلنساني وتعزيز صمودها

إعادة  في من خالل البدء األولوية الثالثة: استعادة توفير الخدمات االجتماعية األساسية للسكان

مجتمع خدمات األساسية وخاصة الكهرباء والمياه والبيئة والصحة بناء وتأهيل المنشئات المزودة لل

 ،تعزيز قدرات السلطة المحلية على تطوير بدائل لتوصيل الخدمات للتجمعات السكانيةووالتعليم 

 تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المحلي للمساهمة في توفير الخدماتفضال عن 

سيتم  . ففي جانب النمو االقتصاديافي االقتصادي الكلياألولوية الرابعة: استعادة االستقرار والتع

تسريع استيعاب الموارد المتاحة لتمويل ووتصدير النفط والغاز  إنتاجاستئناف التركيز على 

تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الحكومية وانتظام دفع المرتبات والمشروعات من المانحين 

اسية فضال األسالنقدية ونفقات تشغيل الخدمات االجتماعية  دعم برنامج التحويالتولموظفي الدولة 

المتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل عبر –النقد مقابل العمل  –تبني مشاريع كثيفة العمالة عن 

 العامة. األشغالالصندوق االجتماعي ومشروع 

 إلىة العامنسبة تحصيل اإليرادات  المالية رفعالسياسة  وفي الجانب المالي واستعادة فاعلية

 ة تخفيضالمالياستعادة القدرات المؤسسية والمعلوماتية ورفع كفاءة اإلدارة  مستوياتها قبل الحرب

  ( وتمويله من مصادر غير تضخمية%5منه )أ  مستويات  إلىالعجز 

ي إدارة تعزيز فاعلية البنك المركزي فسيتم التركيز على  السياسة النقدية والمصرفيةوفي جانب  

 نبيةالعمالت األج أمامتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية والنقدية  السياسة

 بناء احتياطي من النقد األجنبي يحافظ على الجدارة االئتمانية عند حدودها المقبولة و

استكمال تقييم من خالل  األولوية الخامسة إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب

االحتياجات الالزمة في كل المناطق التي تأثرت بالحرب والصراع وعلى مستوى األضرار وتحديد 

البدء في إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة وكل القطاعات االقتصادية 

المتضررة جراء األحداث. وخاصة في القطاعات التعليمية والصحية، الطرق، الكهرباء والمياه 

فتح مكاتب إعمار للمانحين بالتنسيق مع الحكومة واإلسكان وية والطرق والنقل والصرف الصح

االستيعابية للبرامج القائمة مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع  وتوسيع القدرةاليمنية 
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جهاز إعمار اليمن باالستفادة من أفضل التجارب اإلقليمية  أنشاءدراسة فضال عن  األشغال العامة

 .والدولية

من  والتعافي األعماراألولوية السادسة: تعزيز صمود القطاع الخاص وزيادة إسهامه في إعادة 

إعادة بناء المنشآت التي تضررت من الحرب وخاصة المرتبطة بالقطاع الخاص مثل خطوط خالل 

بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص و النقل والموانئ وشبكات الطرق والكهرباء

والمتوسطة  واألصغردعم المشاريع الصغيرة و PPP) األعمارفي مشاريع البنية التحتية وإعادة 

  واإلداريةوتطوير األطر القانونية والتنظيمية  األعمالتحسين بيئة و األعمالورواد 

   أولويات إعادة األعمار والتعايف االقتصادي على املستوى القطاعي

  أولويات قطاعات البنية التحتية

إعادة بناء وتأهيل وصيانة منظومة الكهرباء واستعادة توفير خدمة قطاع الكهرباء والطاقة. 

إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المرافق  من خالل التيار الكهربائي عند مستوياتها قبل الحرب

نقل )، استئناف مشروع تطوير شبكة محافظة عدن الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه

البدء في إعادة إعمار مرافق البنية التحتية، بما في ذلك  وتوزيع( الممول من الصندوق الكويتي،

تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة )األلواح الشمسية(  ،خطوط النقل ومحطات توليد الكهرباء

 ة.بائيتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي في توليد وتوزيع الطاقة الكهرو

افي احتياجات التع والموانئ وتوفير بناء وتأهيل الطرق والجسور المتضررة: قطاع الطرق والنقل

البدء في إعادة بناء وتأهيل الطرق والجسور التي دمرتها الحرب في المدن وخطوط النقل  من خالل

عادة تأهيل اوالجسور،  (كيلو متر 6,000إعادة تأهيل وصيانة الطرق الريفية ) المحافظات،بين 

وصيانة البنى التحتية المادية لمطارات عدن والحديدة وتعز وصنعاء، وموانئ عدن والمخا 

 دمير تعرضت للت والمطارات التي إعادة تأهيل قطاع النقل وإعادة بناء المنشآت والموانئ، والحديدة

صر وتقييم استكمال ح من خاللالمساكن التي تضررت من الحرب  أعمارإعادة  .قطاع اإلسكان

مخططات حضرية  وأعداد حجم الضررل االمساكن التي تضررت من الحرب وتصنيفها وفق

البدء في إعادة بناء المساكن المتضررة و للمناطق األكثر تضررا من الحرب في المدن الرئيسية

في  المساكن أعمارمن الصراع وفق منهجية مرنة تأخذ في االعتبار التجارب الناجحة السابقة في 

 أبين.ذمار، صعدة،  أعماراليمن وخاصة صندوق 

 تعزيز دور قطاع االتصاالت والمعلومات في عملية التنمية. طاع االتصاالت وتقنية المعلوماتق

( لتوفير االتصال عبر األقمار VASTنشر منظومة لإلنترنت الفضائي ثنائي االتجاه ) من خالل

مد كابالت و الحكومة والوكاالت اإلنسانيةالصناعية في حاالت الطوارئ الستخدامها من قبل 

الستثمار العام في البنية التحتية األساسية لشبكة األلياف الضوئية المملوكة وااأللياف الضوئية 

 .مشروع قانون االتصاالت ودراسة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وأعداد للدولة

متضررة من الحرب واستعادة بناء المنشئات ال الصحي. إعادةقطاع المياه والبيئة والصرف 

ي البدء ف من خاللالحرب توفير خدمات المياه والصرف الصحي عند مستوياتها السابقة قبل 

لية توفير موازنة تشغيوإعادة بناء المنشئات المائية والصرف الصحي التي تضررت من الحرب 

في  جمعيات الخيريةالقطاع الخاص والمجتمع المحلي وال الموظفين وأشراكللقطاع ودفع مرتبات 
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 واستخدام حلول وتنمية مصادر المياه توفير مياه للشرب في األحياء والحارات ومناطق النزوح

 الطاقة المتجددة خارج الشبكة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

 أولويات قطاعات التنمية البشرية

الحرب من خالل البدء اعادة ن بناء المنشئات التعليمية المتضررة م العام. إعادة قطاع التعليم

توفير خدمة التعليم العام بما فيها مناطق النزوح والمنشئات التعليمية المتضررة من الحرب  بناء

بني تالمشاركات المجتمعية والقطاع الخاص في دعم العملية التعليمية، تشجيع وألبناء النازحين 

ل األغذية المدرسية أو التحويالت النقدية حملة عودة الطالب إلى مدارسهم وتوسيع برامج الدعم مث

 المشروطة وخاصة في مناطق النزوح.

التعليم الفني والتدريب المهني في تلبية احتياجات  إسهامزيادة . التعليم الفني والتدريب المهني 

إعادة بناء وتأهيل المعاهد الفنية  من خالل سوق العمل من الكوادر الوسطية الفنية والمهنية

لقطاع ا وتشجيع استثماراتاث برامج للتأهيل المهني للشباب تلبي احتياجات سوق العمل استحدو

بناء قدرات الكادر التدريسي واإلداري لمؤسسات التعليم الفني و الخاص بالتعليم الفني والمهني

 .والتدريب المهني

 ن خاللم ق العملتحسين جودة التعليم العالي بما يلبي احتياجات التنمية وسو .التعليم العالي 

ماد تطبيق نظام الجودة واالعتو إعادة بناء وتأهيل منشئات التعليم العالي التي تضررت من الحرب

لكليات في ا األكاديميةتطوير البرامج واألكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص 

 وترشيد االبتعاث. واإلنسانيةالعلمية التطبيقية والكليات اإلدارية 

إعادة بناء المنشئات الصحية التي تضررت من الحرب واستعادة تقديم الخدمات  .قطاع الصحة

إعادة بناء وتأهيل وإعمار المنشئات والمرافق الصحية  مستويات مقبولة من خاللالصحية عند 

توسيع نطاق التدخالت وتقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية و التي تضررت   من الحرب

نة المتوط األمراضتنفيذ حزمة تدخالت متنوعة في مجال محاربة و الكوليرالمكافحة المتكاملة 

 الفقيرة والمأهولة بالسكان.   واألحياءودعم تسيير الفرق الطبية وخاصة في المناطق 

 فعد خالل انتظامللشباب من تعزيز الحماية االجتماعية وفرص العمل  االجتماعية.قطاع الحماية 

المنتجة  األسرالتحتية لمراكز  البنى دعمحالة( ومليون 1.5ة للفئات الكثر فقرا )نقديال اإلعانات

لعمل توسيع برامج النقد مقابل اوإيجاد فرص عمل للشباب وامتصاص البطالة المتزايدة. وومشاريع 

 إلعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع.

 من خالل وبناء السالم عماراألالشباب والشابات في التنمية وإعادة  . أشراكقطاع الشباب

والبنوك  األملتشجيع بنك البدء في إعادة أعمار المنشئات الرياضية التي تضررت من الحرب و

ات للشباب والشاب األعمالوريادة  واألصغراألخرى على تقديم تمويالت للمشاريع الصغيرة 

رعاية النشء  صندوقتفعيل وتنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل للشباب والشابات و

تنفيذ برامج لحماية الشباب من التطرف واإلرهاب واالنجرار نحو التعصب المذهبي ووالشباب 

 والطائفي 

زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة على مختلف المستويات االقتصادية . قطاع المرأة

ة في المناطق الريفية وخاص تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم من خالل واالجتماعية والسياسية

دعم مشاركة المرأة في العمل و الحد من العنف القائم على النوع االجتماعيوومناطق النزوح 

توفير خدمات الرعاية الصحية وتأهيل ورعاية النساء النازحات وضحايا الحرب والسياسي   
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الحماية للمرأة  توفيرو للحد من وفيات األمهات واألطفال األولية وخدمات الطوارئ التوليدية

 والطفل بما في ذلك مناطق الحروب والنزوح.

 أولويات القطاعات اإلنتاجية

 المعيشة منالغذائي وتحسين سبل  األمنانعدام  أزمةالتخفيف من . قطاع الزراعة واألسماك
والبنى التحتية للقطاع الزراعي والسمكي التي  وتأهيل المؤسسات المحلية أعمارإعادة خالل 

مساعدة صغار المزارعين وإنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة المخاطر ن الحرب وتضررت م
لة دعم أنظمة الطاقة البديو ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وتوفير المدخالت الرئيسية

 استئناف فتح منافذ ومواني التصدر للسلع الزراعية والسمكية و )الشمسية( لتشغيل أنظمة الري
 

تعافي قطاع النفط والغاز وزيادة إسهامه في الناتج المحلي ودعم از والمعادن. والغ قطاع النفط

وتصدير النفط والغاز وإعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية  إنتاجاستئناف الموازنة من خالل 

 ليةاألسواق الدو إلىحماية المنشئات النفطية والغازية وتامين تصدير النفط والغاز و والغازية

وتشجيع الشركات المحلية واألجنبية على عمل مصفاة عدن إلنتاج المشتقات النفطية استئناف و

 االستثمار في استخراج المعادن المتاحة والمجدية اقتصاديا 

 البطالة.وتعزيز دور القطاع السياحي في النمو االقتصادي والحد من معدالت الفقر  قطاع السياحة.

تفعيل أداء مجلس الترويج ة التي تضررت من الحرب وإعادة بناء المنشئات السياحيمن خالل 

السياحي وتفعيل أداء نشاط الوزارة من العاصمة المؤقتة عدن وتشجيع استثمار القطاع الخاص في 

 مناطق الجذب السكاني 

 أولويات قطاع الحكم الرشيد

السلطة  لتفعيمن خالل  تعزيز استقاللية السلطة القضائية وسيادة القانون.السلطة القضائية

لالزمة استكمال البنية التحتية اوالقضائية بكامل هيئاتها في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية 

القضاء وسيادة القانون بما يحمي الحريات والحقوق المدنية  ومبدأ استقاللية للسلطة القضائية

ير ، ونظام ستنفيذ نظام سير الملف القضائي في المحاكمو الشخصية والعامة وحقوق اإلنسان.

 العامة. الدعوى الجنائية في النيابات

 منيهاتنفيذ خطة اإلرهاب من خالل استعادة االستقرار األمني ومحاربة . وسيادة القانون األمن

توحيد وواالستقرار في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية  األمنواسعة لتثبيت 

توفير الحماية األمنية للمؤسسات ورة الداخلية بوزاامنيه واحدة  اإلدارة األمنية تحت إدارة

 الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن  

الخدمة المدنية والتأمينات. تعزيز البناء المؤسسي وبناء قدرات أجهزة الخدمة المدنية من خالل 

هيكل و وتحديث قاعدة البيانات الوظيفية ومعالجة االختالالت الوظيفية في كشف الراتب بناء

تحسين أداء الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة وتطوير عمل التأمينات و الوظيفة العامة

 وضمان انتظام صرف معاشات المتقاعدين وتامين حصولهم على كافة الحقوق.

تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية في القانونية: تحسين جودة األداء القانوني من خالل الشؤون 

اريع القوانين واللوائح والقرارات والعقود وإصدار الجريدة الرسمية بصورة دورية صياغة مش

علومات الم وبناء قدرات الفريق القانوني للوزارة والمترافعين في قضايا الدولة وتحديث قاعدة

المواثيق و االتفاقات وتجميع البيانات ذات الصيغة القانونية وبرمجتها وارشفتها ومراجعة القانونية

  الوطنية.  القوانينوالتشريعات ومواءمتها مع  الدولية المصادق عليها.
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 عنها منوحماية الحقوق والحريات األساسية والدفاع  األنسانكرامة  والحريات. تعزيزالحقوق 

احترام ميثاقي األمم و تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسانخالل 

 األسرىالعمل على إطالق سراح والعربية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المتحدة والجامعة 

اي سجون و على إغالق جميع السجون الخاصة الحوثيين والعملوالمختطفين والمعتقلين في سجون 

 أخرى خارج إطار القانون.

افية فتفعيل أنظمة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الش .الفساد المساءلة والشفافية ومكافحة

تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد من خالل  والمساءلة

 وأصولهااسترداد أموال وممتلكات الدولة ومحاولة في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية 

 اتصبيانات ونظام معلومات للمشتريات والمناق قاعدة وبناءالمنقولة وغير المنقولة التي نهبت 

خرجات بم من خالل التوعية نظام األقاليم إلىلالنتقال  التهيئة (.الحكم المحلي )نظام لألقاليم

دراسة عن االحتياجات المادية والبشرية  وأعدادالحوار الوطني في جانب تأسيس نظام األقاليم 

لحوار ااستراتيجية تهيئة مؤسسات الدولة وفقا لمخرجات  لألقاليم وأعادواألدلة التشغيلية 

 دعم السلطة المحلية والمجالس المحلية وتعزيز قدراتها على توفير الخدمات و الوطني

 التمويلية واملشاريع  تاالحتياجا

لتمويل مشاريع البنية التحتية التي تضررت من الحرب  تتزايد االحتياجات التمويلية

دخالت والبرامج والمشاريع ذات الطابع االجتماعي والخدمي واإلنساني والتنموي والت

األخرى ذات الطابع المؤسسي واإلداري نظرا التساع دائرة االحتياجات واألولويات على 

كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية. وتعتمد مصادر تمويل المشروعات على 

 ميةالتمويل الخارجي من المنح والمساعدات ودعم الدول المانحة والمؤسسات المالية اإلقلي

والدولية وخاصة في األجل القصير والمتوسط حتى تتعافى المالية العامة وتستعيد مواردها 

 المفتتة والمتوقفة بسبب الحرب والصراع.

بصورة شبه كلية على التمويل الخارجي في  أن ظروف الحرب والصراع تجعل االعتماد

ألوعية الضريبية والجمركية ضوء تدهور اإليرادات العامة وانقسام اإلدارة المالية وتفتت ا

وتعرض معظم قطاعات النفط والغاز للتوقف وعجز المالية العامة عن دفع مرتبات موظفي 

الجهاز اإلداري المدني واألمني للدولة وخاصة في المناطق خارج سيطرة الشرعية. وعليه 

موارد التي لفان مستوى اإلنجاز في تنفيذ البرنامج االستثماري والتدخالت يتوقف على حجم ا

 سوف يتلقاه اليمن من أشقائه وأصدقائه ومجتمع المانحين.

–بحسب تقييم األضرار وتحديد االحتياجات للبنك الدولي  تتراوح تقدير احتياجات التعافي

مليار دوالر.   23-19بين  2018قطاعاا حتى أبريل  12مدينة فقط و 16المرحلة الثالثة في 

أولي للتكلفة المباشرة في بعض القطاعات، غير أن  وهذه التقديرات ليست سوى مؤشر

احتساب التكلفة اإلجمالية يتطلب تقييم ميداني دقيق لحجم األضرار باإلضافة إلى تقدير 

الخسارة الكلية لالقتصاد، وبالتالي قد تتجاوز عشرات المليارات من الدوالرات. وفي هذا 

ئي لألمم المتحدة حجم التكلفة الكلية وتوصال الصدد قدّر كل من البنك الدولي والبرنامج اإلنما

 مليار دوالر 90إلى نتيجة متقاربة تصل إلى حوالي 
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 آليات التنفيذ واملراقبة واملتابعة
ا بحسب طبيعة وحجم المشروعات وبما يتفق أيضالمقترحة ليات التنفيذ آتتبنى الخطة العديد من 

ية اُليات التنفيذ القائمة والمتميزة بالكفاءة والشفاف االستفادة منومنها:  الجهة الممولة تفضيالت مع

ة ليات تنفيذ المشاريع الحالية الموجودآتفعيل ، والعامة األشغالمثل الصندوق االجتماعي ومشروع 

وحدات تنفيذ جديدة للمشاريع الكبيرة في القطاعات ذات األولوية مثل الكهرباء والطرق  وأنشاء

ومتابعة للجهات الممولة بحسب سياستها  أشرافوكاالت  أو أعمارب فتح مكاتوالصحة، ووالتعليم 

نسيق مع ليات المانح وبالتآالمباشر عبر  الدولي. التنفيذوبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون 

جهاز تنفيذي لإلعمار بعد  العالقة، دراسة أنشاءوزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات 

 م وفق أفضل الممارسات الدولية اتفاق سال إلىالوصول 

جنة عبر ل-وبالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي

رفع تقارير و خطة األولويات العاجلة بعملية المراقبة والمتابعة لسير تنفيذ القيام-متابعة مشتركة

 .دورية لمجلس الوزراء إنجاز
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 ة واإلنساني ةواالجتماعية االقتصادي وراتالتطاجلزء األول: 

 : ةالكلي ةاالقتصادي التطوراتأوالً: 
 انكماش النمو االقتصادي  .1

 خاللخالل الفترة  % 4661حوالي شهد الناتج المحلي اإلجمالي انكماشا غير مسبوقا بلغت نسبته 

 لعام بتةالثا باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج في الضائعة الفرصة تكلفة وقدرت .2015-2018

نتيجة للوضع العام الهائج ونتيجة للحرب والصراع حيث  دوالر مليار 4968 بحوالي 2010

من األنشطة االقتصادية وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي وقطاع النقل  اا تراجعت كثير

ة إلى البنية التحتية، باإلضاف بسبب أزمة المشتقات النفطية، فضالا عن تدمير أجزاء كبيرة من

أزمة المشتقات النفطية  وعلى رأسها استمرار ،تالحق األزمات العاصفة بالنشاط االقتصادي

وأزمة الجهاز المصرفي وأزمة سعر الصرف وأزمة الغذاء وخروج االستثمار األجنبي ونزوح 

ع تصدير النفط وتراجو إنتاجاالستثمار الخاص المحلي إلى خارج اليمن، باإلضافة إلى توقف 

 قدرة القطاعات اإلنتاجية على اإلنتاج.

 

 المحلي اتجالن في التراكمي االنكماش رقدّ القومية، الحسابات لبيانات المحدثة التقديرات وبحسب

 الفرصة تكلفة وقدرت .2018-2015 خالل مئوية نقطة %4661 بحوالي الحقيقي اإلجمالي

 خالل دوالر مليار 4968 بحوالي 2010 لعام الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج في الضائعة

دراسة حديثة قام بها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  أنالجدير بالذكر  .2018-2015 الفترة

مليار دوالر في حال توقف الحرب في عام  8868تقدير للخسائر االقتصادية بحوالي  إلىتوصلت 

2019. 

ات المؤشرسلسلة من التداعيات والتدهور في  إلىالنشاط االقتصادي  وانكماش لقد أدى تراجع

دوالر  485 إلى 2014دوالر في عام  1247، حيث انكمش متوسط دخل الفرد من االقتصادية

كما فقد مئات األالف من العاملين وتدهورت مستوى المعيشة لغالبية السكان،  ،2017في عام 

 2112-2111للفترة  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ( معدل1جدول)

2111 2112 2113 2112 2112 2112 2112 2112 

-12.1 2.2 3.2 -11.2 -31.2 -12.2 
-1000  *0.8 

 *الدولي. وتوقعات وزارة التخطيط والتعاون  2011ر. الجهاز المركزي لإلحصاء، نشرة الحسابات القوميةالمصد

 توقعات صندوق النقد الدولي.
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لموظفي الخدمة المدنية وخاصة  ،2016ع األخير من عام من الربوتوقف دفع المرتبات  وظائفهم

 في المناطق التي ليست تحت سيطرة الشرعية 

 :المالية العامة أزمةتفاقم  .2

، ليمن التي يمر بها ااالستثنائية  غير مسبوق نتيجة للظروف صعباا  ه المالية العامة وضعاجتوا

انقسمت و  2016من الناتج  في عام  %15حوالي  إلىارتفع العجز حيث  ،2014وخاصة منذ عام 

عامي  %2165، %22وتراجعت الضرائب بحوالي  الضريبية األوعيةاإلدارة المالية وتفتت 

وتم    %95والغاز وتراجعت عائداته بنسبة وتصدير النفط  إنتاجتوقف  كما ،  2015،2016

اد الحرب اقتصنحو وثيين كما تم توجيه جزء من الموارد من قبل الح، تجميد البرنامج االستثماري 

فضال عن االقتراض من البنك المركزي واستهالك احتياطي ، تحت مسمى المجهود الحربي 

العجز التام عن دفع المرتبات من النصف  إلىن وصلت أ إلى األجنبيمن النقد  البنك المركزي

 وأزمةرتبات الم أزمةوبالتالي تفاقمت  ،وسداد االلتزامات  الخارجية  2016الثاني من عام 

ولعل أبرز مؤشرات  السيولة معا،

  الموازنة ازمه

   تفاقم عجز الموازنة

العامة الذي بلغ 

 مليار لاير 857،795

في خالل عامي 

على  2015،016

وقف تاإليرادات الضريبية و تراجع الدولي بسببالترتيب بحسب بيانات صندوق النقد 

  نحين للموازنة العامة.وتعليق دعم الما إيرادات صادرات النفط والغاز

  لم تتمكن الموازنة من الوفاء بوظائفها التنموية واالجتماعية واإلنسانية. ومنذ أغسطس

لمقدر عددهم بـ ، واجهت المالية العامة عجزاا في تغطية مرتبات موظفي الدولة )ا2016

 .2014مليون موظف( وفق موازنة  1625

  لاير.مليار  115بحوالي  الدين المحلي لمرتبات وفوائدلالمتطلبات الشهرية  تقدر  
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 احتياطي البنك المركزي من النقد األجنبي تدهور واستنزاف .3

 

حافظ البنك المركزي في السنوات الماضية على مستويات مقبولة من االحتياطات الخارجية من  

ما فيها . وقد ساهمت عائدات صادرات النفط والغاز والدعم الخارجي ب2015العملة الصعبة حتى 

)مليار دوالر( في بناء ذلك المستوى من االحتياطيات. ثم  2012الوديعة السعودية في عام 

لى إ م2015مليار دوالر في عام  564من  وتراجعت حيثحاد ات على نحو االحتياطيتدهورت 

أي  م،2017( في عام 065)لى حوالي نصف مليار دوالر إ، وم2016مليار دوالر في عام 165

 المركزي في صنعاء الخاضع  ن البنكأ

 

 فقدلسيطرة الحوثيين قد 

 من االحتياطي %91حوالي 

قبل صدور قرار نقل مقر –

-لى عدنإالبنك المركزي 

الجدارة االئتمانية  تعرضتو

لالقتصاد للضياع، وأصيب البنك المركزي بالعجز التام، حيث توقف عن سداد االلتزامات 

لتمويل الواردات بما فيها الواردات من المشتقات  ات مستنديه  عتماداكما توقف عن فتح  الخارجية،

النفطية، فضال عن عجزه عن التدخل في سوق الصرف لتوفير احتياجات السوق من النقد األجنبي. 

من قبل إدارة البنك  استخدامه وأوجهاالحتياطي  استنزافوال توجد بيانات متاحه عن كيفية 

لمخاطر ل تتحسبالتحليل النهائي تعتبر إدارة غير رشيدة لم في  أنها أالالمركزي في صنعاء، 

 غير أمنه.  و متدنية مستويات إلىاالحتياطي والوصول به  تبديدوالتداعيات الناتجة عن 

انتعشت التضخم و تمعدالكما تصاعدت الوطنية، وقد تجلت أبرز تلك التداعيات في تدهور العملة 

ولم يكن لليمن بد من البحث عن وديعة عاجلة لوقف تدهور . األسواق السوداء للمشتقات النفطية

بمبلغ اثنين مليار دوالر من المملكة  وديعةم على  2018في عام  سعر الصرف، حيث حصل

العربية السعودية لوقف التدهور في سعر صرف العملة الوطنية وتعزيز موقف االحتياطي 

ائتين مليون دوالر ومنحة عينية من فضال عن منحة إضافية بم ،األجنبيالخارجي من النقد 

 المشتقات من المازوت والديزل للكهرباء بقيمة ستين مليون دوالر شهرياَ.
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 الجهاز المصرفي السيولة في وأزمة عدن  إلىقل البنك المركزي ن .4

 يف الرئاسي القرار بموجب عدن المؤقتة العاصمة في عمله يزاول المركزي البنك أبد

 تيةالتح والبنى المتطلبات من الكثير إلى فيها يفتقر هشة يةوضع من 2016 سبتمبر

 وفاعلية، بكفاءة دورة ممارسة من تمكنه التي والبشرية

 مرحلة ن وصل إلىأعدن متأخر نسبيا، أي بعد  إلى وقد جاء قرار نقل البنك المركزي

 (564الخارجية للبنك المركزي اليمني من ) االحتياطيات أرصدة استهلكحرجة حيث 

( مليون دوالر أمريكي في مايو 600م إلى أقل من )$2014مليار دوالر في سبتمبر 

الوفاء عن  عجزهعن  الوطنية، فضالأستنفد المخزون النقدي من العملة كما  ،م2016

 م 2016بالتزاماته الخارجية تجاه الدائنين منذ مايو 

ة شديده من بعض األطراف وقد أثار هذا القرار جدالا كبيراا في الداخل والخارج ومعارض

رغم مرور أكثر من -البنك المركزي إال إنه من المهم اإلشارة إلى إن والدولية، اإلقليمية 

نجح جزئيا في تفعيل الحسابات الخارجية للبنك بعد تفعيل قد -النقلعلى قرار  سنتين

أوراق م. كما قام البنك المركزي اليمني بطباعة 2017منظومة سويفت في عدن في أبريل 

اليزال و لاير لسد احتياجات االقتصاد من العملة الوطنيةبأربعمائة مليار البنكنوت قدرت 

ظل  البنك المركزي في صنعاء أن. غير يستكمل بنيته التحتية وتفعيل وظائفه األخرى

من  الذي خلق حالة األمر ،إلدارة البنك في عدن المتثاليعمل بصورة منفصلة دون ا

  البنوك  على وإشرافهة البنك ونطاق عملياته نقسام في إداراال

 ، قد تعرض في-عدن إلىقبل نقل البنك المركزي -المصرفيالجهاز  أنالجدير بالذكر 

ألزمة سيولة نقدية غير مسبوقة هي األسوأ في تاريخه  2016النصف الثاني من عام 

النقدية عن تجلت مظاهرها في قصور احتياطيات البنك المركزي من األوراق النقدي. 

بطلبات العمالء من المصرفي عن الوفاء الوفاء باحتياجات االقتصاد وعجز الجهاز 

المودعين للسحب من ودائعهم والمقترضين من الحصول على حاجتهم من السيولة، كما 

تجلت أيضا في عجز الموازنة العامة عن تغطية النفقات العامة بما فيها دفع األجور 

في اهتزاز الثقة بالجهاز المصرفي وتفاقم مشكلة السيولة تعقيدات وقد ساهم  والمرتبات.

المشهد السياسي واالقتصادي وتشظي اإلدارة المالية والنقدية  وعزوف رجال األعمال 

واألفراد عن اإليداع في البنوك والقيام بسحب كمية كبيرة من السيولة )الودائع( واالحتفاظ 

لبنك المركزي بوضع سقوف وقيود على السحب من بها خارج البنوك ، خاصة بعد قيام ا

األرصدة النقدية، كما فاقم من أزمة السيولة لدى الجهاز المصرفي عدم قدرة البنوك على 
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 %59حوالي  إلىوالتي تصل  في صنعاء  استخدام أصولها النقدية لدى البنك المركزي

 لية حكومية، فضالا في شكل ودائع واحتياطي قانوني واستثمارات في أوراق نقدية وما

المقدمة للقطاع  واإلسالميةمن إجمالي قروض وسلفيات البنوك التجارية  %38عن أن 

 الخاص معرضة لخطر عدم السيولة.

 القوة الشرائية للعملة الوطنية )سعر الصرف( تدهور متسارع في .5

ث م، حي2014 السنوات الماضية وحتىفي اليمن استقراراا نسبياا خالل  سعر الصرف شهد

دوالر مدعوما باحتياطي سنوي متوسط من النقد األجنبي يصل إلى  /لاير 215استقر عند 

تعرض سعر صرف العملة الوطنية لصدمات وتقلبات عنيفة  مليار دوالر، ثم 564حوالي 

في عام ف ،من قوتها الشرائية لى اختالل التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاا إفضت أ

 ،%763مام الدوالر حوالي أالعملة الوطنية سعر صرف  التدهور فيبلغ معدل م  2015

كما زاد الوضع سواءا وتدهوراا، حيث تضاءلت قدرة البنك المركزي بأدواته النقدية على وقف 

فلم تعد تجدي السياسات االحترازية وسياسات تحديد  ،التدهور المتسارع في سعر الصرف

ع قيود على التحويالت إلى الخارج، كما لم تعد تفيد مجاالت الستخدامات النقد األجنبي ووض

دوالر لكبح جماح التدهور في سعر /لاير 250سياسات تحديد سعر صرف رسمي عند 

على  % 2866، %2465بمعدالت بلغت  2017و 2016الصرف، حيث تدهور في عامي 

 2018م عا الترتيب، كما استمر التدهور في سعر صرف العملة الوطنية في النصف األول من

. %126. وإجماال بلغ التدهور التراكمي حوالي %3165م ،حيث بلغ معدل التدهور حوالي 

وقد ترتب على هذا التدهور في قيمة العملة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القوة 

 الشرائية لدخول األفراد وتدهور مريع في مستوى معيشة المجتمع وظهور أزمة إنسانية حادة.

تجمعت عدة عوامل اقتصادية وسياسة وأمنية ونفسية تسببت في تدهور سعر صرف العملة لقد 

ها التي يعيشالوطنية، فاألزمة 

اليمن بأبعادها السياسية 

وأجواء واالقتصادية  واألمنية

 ولدتالصراع والحرب 

أجواء تشاؤمية كثيفة عن 

مستقبل االستثمار والتنمية 

ن الشركات الوطنية الكبيرة  جزءا من نشاطها االستثماري في اليمن ، وبالتالي حولت كثير م

إلى الخارج ، باإلضافة إلى توقف الشركات األجنبية العاملة في اليمن  في قطاع النفط والغاز 

ضافة باإل، وتعليق المساعدات والمنح وتصدير النفط والغاز  إنتاجوتوقف  وسحب نشاطها 

 ل عجز الموازنة ودفع المرتبات.في اإلصدار النقدي لتموي األفراط  إلى
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  :ةواإلنساني ةالجتماعيالتطورات اثانيًا: 
 لفقر والبطالة:معدالت  ارتفاع .1

من حجم السكان %4865م إلى  2014وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية األسرة 

م  2016في الحضر. ثم قفزت نسبة الفقر في عام  %23في الريف و %59يتوزعون بين 

 2010. أما البطالة فكانت قد وصلت بين الشباب في عام السكان من حجم %78الي إلى حو

إن تنامي هذه الظاهرة بهذا المستوى المقلق ال يعكس حجم ف ،وبالتالي %56م إلى حوالي 

التداعيات واألثار السلبية على مستقبل التنمية البشرية ومستوى معيشة السكان وإنما أيضا 

ة االستقرار والسالم االجتماعي والسكينة العامة في المجتمع وتوفير على زعزع أثارةتنسحب 

 بيئة خصبة لنشؤ التطرف واإلرهاب والجريمة. 

ع بشريحة والدف التي يمر بها اليمن في زيادة تفاقم هذه الظاهرةلقد ساهمت الظروف االستثنائية 

االقتراب من طر من المديريات خ %32من السكان نحو المأساة اإلنسانية، حيث تواجه 

من ناحية أخرى فقد مئات األالف من األفراد مصدر دخلها الوحيد نتيجة تسريح  المجاعة.

من العمالة، كما توقف دفع المرتبات واألجور لحوالي مليون  %50القطاع الخاص لحوالي 

وخاصة في المناطق التي ليست  ومائتين وخمسين ألفاا من موظفي الحكومة والقطاع العام

باإلضافة إلى توقف دفع التحويالت النقدية منذ ثالث سنوات  سيطرة الشرعية، تحت

 للمستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية لحوالي مليون وخمسمائة ألف حاله. 

  وأتساع نطاقه جغرافيا وسكانيا: انعدام األمن الغذائي تفاقم .2

 تشير حيث ،مقلقة مستويات ىإل ووصلت التزايد في ذةأخ الغذائي األمن انعدام مؤشرات إن

بصورة عامة، أي أن  الغذائيمن األ انعداممن نسان يعانون إمليون  1778حوالي إلى التقديرات 

 لجوعا لتقرير ووفقاا  .كافيعلى غذاء  الحصول-بدرجات متفاوتة-ون يستطيعال من األسر  65%

 اليمن يصنف ،2016 لعام( IFPRI) الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعهد عن الصادر العالمي

 .العالم في دولة 104 أصل من دول 10 أفقر ضمن

رة بصو رتفاع األسعارا :أبرزهاومن مجموعة من العوامل  األمن الغذائي انعدامتفاقم وتقف وراء 

 قدانوفلذلك وتأكل الدخول الحقيقية نتيجة  ،والدواءلغذاء والوقود والمياه ا أسعاروخاصة  عامة،

النزوح فضالا عن حركة  الخاص،ف من العمالة الدائمة والمؤقتة ألعمالهم في القطاع مئات األال

 ألشدا للسكان والمجتمعية الحكومية االجتماعية الحماية آليات غيابوالقسري  والخارجيالداخلي 

 .وتضررا فقراا 
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، حيث العالم في التغذية سوء خارطة على دول 7 أسوء ضمن اليمنمن ناحية أخرى يصنف 

 م2016 نوفمبر في محافظة 18 في المنفذ والتغذية الغذائي لألمن الطارئ التقييم نتائجأظهرت 

 قد( وأبين وحضرموت الحديدة) محافظات ثالث في( الهزال) الحاد التغذية سوء مؤشر أن إلى

 %40قد وصل إلى حوالي التقزم( ) المزمن التغذية سوء وأن( %15) الطوارئ عتبةوصل إلى 

 المسح. شملها محافظة 18 أصل من افظةمح 12 في

 الخدمات االجتماعية األساسية:  منظومة حاد في تدهور .3

 اتساع تيجةن التحتية بنيتهامنشئاتها وفي  للتدمير األساسيةقطاعات الخدمات االجتماعية  تعرضت

 منشآتلا فيها بما للمجتمع، الخدمات تقديم على قدرتها تدهورت وبالتالي والصراع، الحرب دائرة

 .كريةالعس المواجهات مناطق في وخاصة والطرقات، والنقل والكهرباء والمياه والصحية التعليمية

 (. الصحي والصرف المياه) %31 إلى( النقل) %27 بين األضرار إجمالي تراوح حيث

 ةالمادي األضرار ليس نتيجة القطاعات من العديد في الخدمية المرافق عمل مستوى تراجع كما

 عوامل أيضا   بل فحسب

 القدرة مثل أخرى

 وتوفر المؤسسية

 ودفع الموظفين

 وتوفر المرتبات

 يتعلق وفيما.  الكهرباء

 المرافق من %12 سوى يعمل ال حيث تضررا ، األكثر هو الطاقة قطاع فان التشغيلي، بالوضع

 مرافق من %61 من أكثر فهناك. نسبيا   المحدودة المادية األضرار رغم العادية المستويات في

 . الوقود نقص بسبب كبير حد إلى يعود وهذا اإلطالق، على تعمل ال الطاقة

 االحتياجات اإلنسانية: تزايد اإلنسانية و األزمةتفاقم  .2

 نسمة مليون 22 حوالي فهناك السكان،حادة طالت شريحة واسعة من  إنسانية أزمة اليمنب تعصف

 األزمة. وتتخذ الغذائي األمن انعدام من يعانون نسمة مليون 17 منهم إنسانية مساعده إلى يحتاجون

 اإلنتاجية   أصولهمفمن ناحية هناك أكثر من ثالثة ماليين نازح داخلي فقدوا  ،مختلفة أبعادااإلنسانية 

كن الحاجات األساسية من الطعام والس إلىم ويعيشون أوضاعا صعبة حيث يفتقرون وسبل معيشتهم 

فضال عن اسر وجرحى ( شهداء) قتلىخلفت الحرب الجارية ثانية ية والمأوى والدواء، ومن ناح

 الشهداء والمخفيين والمختطفين.
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فع المرتبات مليون نسمة نتيجة توقف د 1.2شريحة جديدة قوامها  إلىاإلنسانية  األزمةكما امتدت 

في المناطق وخاصة  2416لموظفي الجهاز اإلداري للدولة منذ النصف الثاني من عام  واألجور

الذي  األمرحيث يمثل مصدر الدخل الرئيسي وربما الوحيد،  ،الشرعيةالتي ليست تحت سيطرة 

ادرة د قولم تع ةانعكس بصورة حادة في تدهور مستوى معيشتها وضاقت بها سبل المعيشة الكريم

ى الوفاء باحتياجات الطعام عل

الغذائي، كما  األمنوسلع 

ساهم ارتفاع األسعار بما فيها 

أسعار المشتقات النفطية  وتدهور قيمة العملة الوطنية وتدهور الخدمات األساسية كل ذلك كان له 

 .اإلنساني للسكان بصورة عامة المعيشي و الوضع ترديانعكاساته في 

، 2418و 2417ساني أطلقت األمم المتحدة خطة االستجابة اإلنسانية في عام ولمواجهة الوضع اإلن

فضال عن عدد من المنظمات كبيرة، كما يقوم مركز الملك سلمان بجهود إغاثية وإنسانية ويجري 

 المحلية والدولية.

  

 ( خطة االستجابة اإلنسانية )مليار دوالر( لألمم المتحدة2جدول)

2012 2012 2019 

201 209 400 
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 املستوى الكلي والتعايف االقتصادي على األعمارأولويات إعادة الثاني:  احملور

 

 ستقرارواال وتحقيق التعافياستعادة منظومة الخدمات األساسية األولويات العاجلة على  تركز خطة

ي والمنشئات التالحكومية  بناء المؤسساتعن إعادة  فضال وقطاعات الحكم الرشيد، االقتصادي

األساسية وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة  الخدماتلتقوم بدرورها في توفير تأثرت بالحرب 

 في والبرامجالتدخالت  من خالل حزمة من والعدالة.ه والصرف الصحي والكهرباء واألمن والميا

ريق تمهد الطأولويات بطبيعتها  واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، وهيالجوانب اإلنسانية 

 يلي أبرز تلك األولويات: فيماوالنمو.  مرحلة السالم واالستقرار إلىلالنتقال 

 

 ياالستقرار األمني والسياس واستعادةها مؤسساتتفعيل استعادة الدولة و األولى:األولوية 
 

 الهدف العام: تعزيز تواجد الدولة في المناطق تحت سيطرة الشرعية 

 األهداف الفرعية 

 ررةفي المناطق المح المختلفة وأجهزة الدولةالمؤسسات التنفيذية والتشريعية تفعيل  .1

 ي في المناطق تحت سيطرة الشرعية والسياس األمنيتحقيق االستقرار   .2

 في مختلف مؤسسات الدولة سلطة القانون  تثبيت .3

  والتدخالت ذات األولوية السياسات 

  اولة في العاصمة المؤقتة عدن ومزوالقضائية والتشريعية تواجد مؤسسات الدولة التنفيذية

 عملها من الداخل اليمني

 شرية ألجهزة الخدمة المدنية العمل على إعادة بناء القدرات المؤسسية والب 

 تهيئة البيئة المناسبة لتمكين أجهزة الدولة من مباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن 

  للمجتمع وحماية المنشئات الحكومية  األمنتفعيل األجهزة األمنية في تامين 

  لها من مالسلطة التشريعية التشريعي والرقابة على األداء الحكومي. ومزاولة ع أداءتفعيل

 الداخل اليمني

  تعزيز دور المساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد والظواهر السلبية في العمل اإلداري

 والمالي الحكومي.

  ضمان الرقابة والمساءلة في تحصيل وإنفاق الموارد وأيدعاها في البنك المركزي وتجسيد

 الشفافية في نشر ذلك في تقارير دورية على الموقع اإللكتروني

 دريب وتأهيل الموارد البشرية ورفع مهارتها اإلدارية والتخطيطية.ت 
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  للفئات المتضررة من الصراع. االحتياجات اإلنسانية تلبيةالثانية: األولوية 

 

فرص  وتوفيرتوفير االحتياجات األساسية المنقذة للحياة والمعززة لسبل المعيشة الهدف العام: 

  .من الصراع الحماية للفئات الفقيرة والمتضررة

 

 األهداف الفرعية 

 توفير االحتياجات اإلنسانية الضرورية المنقذة للحياة والمعززة للكرامة .1

طق مختلف منا للفئات التي فقدت أصولها ومصادر دخلها فيتوفير سبل المعيشة  .2

 النزوح 

 بناء قدرات المؤسسات المحلية العاملة في المجال اإلنساني وتعزيز صمودها .3

 

 األولويةذات والتدخالت السياسات 

  ومياه الشرب للفئات الفقيرة  واألدويةتوفير االحتياجات األساسية من السلع الغذائية

والمتضررة من الحرب في مناطق النزوح أو المناطق التي ترتفع فيها نسبة انعدام األمن 

 الغذائي. 

 ولئك الذين والمرأة وأ المعيشة وخلق فرص عمل مدرة للدخل للشباب دعم برامج سبل

 ريادة األعمال. أعمالهم ودعم افقدو

   إعطاء أولوية للتحويالت النقدية للفئات المستفيدة من صندوق الرعاية االجتماعية

 مليون حالة( وصرف التحويالت النقدية بصورة منتظمة.1.5)

 .كفالة أسر الشهداء ومعالجة الجرحى والمصابين من الحرب وتأمين احتياجاتهم األساسية 

 نتظام دفع مرتبات موظفي الدولة من القطاع المدني واألمني والعسكري.ا 

  معالجة األضرار اإلنسانية وإعادة اإلعمار للمناطق البدء في و األضرار حصراستكمال

 والفئات المتضررة من األحداث.

  دعم األنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج الغذاء ذو القيمة الغذائية العالية وخاصة في

 المناطق الريفية.

  تشجيع عودة التحاق الطالب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح أو الذين انخرطوا

 في جبهات القتال بالمدارس والجامعات وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا. 

   طويلة األجل تساعد على تقوية التأهيل المبكر متوسطة وبأهداف اإلغاثية ربط التدخالت

 والسريع للمجتمعات واألفراد.
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 للسكان األساسيةالخدمات االجتماعية توفير األولوية الثالثة: استعادة 

 

 مستوياتها قبل الحرب  الىالخدمات األساسية للسكان ب الوصولالهدف العام: 
 

 ذات األولوية والتدخالت السياسات 

  عادة بناء وتأهيل المنشئات المزودة للمجتمع بالخدمات األساسية وخاصة إالبدء في

  الكهرباء والمياه والبيئة والصحة والتعليم

 توفير المشتقات النفطية لالستهالك المحلي وإزالة االختناقات في تسويقها 

  توفير خدمات الرعاية الصحية في المراكز الطبية المختلفة 

 ياه الشرب م وسائل البديلة وتوفير خزاناتتوفير المياه النظيفة عبر الشبكة العامة للمياه وال

  واإليواءالنظيفة في مناطق النزوح 

 ديلة استخدام الطاقة الب بصورة تدريجية ودعم توفير التيار الكهربائي للسكانستعادة ا 

  ة دمات للتجمعات السكانيقدرات السلطة المحلية على تطوير بدائل لتوصيل الختعزيز 

 الخدمات  تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المحلي للمساهمة في توفير 

  

 الكلي االقتصادي  والتعافي االستقرار : استعادةالرابعةاألولوية 

 : تعافي النشاط االقتصادي وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام  العامالهدف النمو االقتصادي: 

 

 األهداف الفرعية 

 مستوياته قبل الحرب  إلىوتصدير النفط والغاز  إنتاجتئناف اس .1

 تحقيق نمو موجب في القطاعات غير النفطية  .2

 

  األولويةذات والتدخالت السياسات 

  تسريع استيعاب الموارد المتاحة لتمويل المشروعات من المانحين وخاصة من الصناديق

 اإلقليمية

 فير المشتقات النفطية لالستهالك المحلياستئناف نشاط مصفاة عدن لتكرير النفط وتو  

  وتصدير النفط والغاز من الحقول الحالية وإعادة تأهيل وتطوير الحقول  إنتاجاستئناف

 النفطية والغازية التي تضررت بسبب الصراع القائم 

  ن حشد موارد تمويالت كافية مو البنية التحتية التي تأثرت بالحرب أعمارإعادة البدء في

 اإلقليميين والدوليين. المانحين
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  لواردات على نطاق أوسع لتحفيز اإلنتاج في القطاعات األية لتمويل  إليتوفير الوصول

 االقتصادية المختلفة

 سات توفير موازنة تشغيلية للمؤس تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الحكومية من خالل

 انتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة و

 الخدمات االجتماعية األساسية ونفقات تشغيلت النقدية دعم برنامج التحويال 

  ائتمانية للقطاع الخاص لتعزيز صموده واستعادة دورة في النشاط تسهيالت منح

 االقتصادي في مختلف القطاعات االقتصادية.

  المتصاص البطالة وإيجاد فرص عمل –النقد مقابل العمل  –تبني مشاريع كثيفة العمالة

 العامة. األشغالجتماعي ومشروع عبر الصندوق اال

( الناتج المحلي اإلجمالي3جدول)  

 2020* 2019* 2018* 2017 2016 البيان / العام

 7078263 6394095 5852879 5190032 5316938 الناتج المحلى اإلجمالي الجاري )مليون لاير(
 1248925 1218464 1193402 1184179 1315199 الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي )مليون لاير(

%  10.7 9.2 12.8 2.4- 7.2- نمو الناتج المحلي اإلجمالي الجاري 

%  2.5 2.1 0.8 10.0- 14.6- نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي 
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء / الحسابات القومي، * توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات     

 .عات االقتصاديةوالتوق

 

 العامة  المالية-ب

  استعادة فاعلية السياسة المالية العام: الهدف 

 األهداف الفرعية

 مستوياتها قبل الحرب إلىالعامة  تحصيل اإليرادات نسبةرفع  .1

 القدرات المؤسسية والمعلوماتية ورفع كفاءة اإلدارة المالية  استعادة .2

   تمويله من مصادر غير تضخميةو( %5)منه أ  مستويات  إلىتخفيض العجز  .3

 ذات األولوية التدخالت السياسات و

  تعزيز قدرات اإلدارة المالية على تحصيل وتنمية الموارد السيادية وتوريد ها الى

 خزينة الدولة.

  إعادة مراجعة أولويات االنفاق العام الجاري بحيث يركز على أولوية دفع المرتبات

مخصصات للنفقات التشغيلية لتعزيز قدرات  واألجور لموظفي الدولة وتوفير

 المؤسسات الحكومية.

 السعي لدى المانحين لتوفير دعم مباشر للموازنة العامة للدولة لتغطية العجز 

  مراجعة اولوية البرنامج االستثماري وخاصة المشاريع الممولة من المانحين 
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 ة أوضاع المتعثر منهاإعطاء أولوية إلعادة اإلعمار والمشاريع قيد التنفيذ ومعالج 

  استكمال توفير متطلبات البنية التحتية والبشرية والمعلوماتية الالزمة لعمل المالية

 وبناء قدراتها ورفدها بالخبرات من الفروع األخرىالعامة في عدن 

 تمويل العجز من مصادر غير تضخمية ويقتصر على تمويل النفقات االستثمارية 

 يةوالمصرف النقدية السياسة-ج

 تعزيز فاعلية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية العام: الهدف 

 األهداف الفرعية 

 القيام بوظائفه األساسية رفع كفاءة البنك المركزي في  .1

 العمالت األجنبية  أمامتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية  .2

 ئتمانية عند حدودها المقبولة يحافظ على الجدارة االبناء احتياطي من النقد األجنبي  .3

 والتدخالت ذات األولوية السياسات 

  استكمال توفير متطلبات البنية التحتية والبشرية والمعلوماتية الالزمة لعمل البنك وربط

 بالمركز الرئيسي. األخرىكافة فروع البنك المركزي والمؤسسات المالية 

 ارة البنك المركزي تحت قيادة البنك تنفيذ حزمة إجراءات بناء الثقة وخاصة توحيد إد

 المركزي في عدن

  تفعيل أدوات الدين العام )اذون الخزانة، الصكوك اإلسالمية.(  كأداة لتنظيم السيولة

 وتمويل عجز الموازنة 

  تعزيز الرقابة على شركات الصرافة والبنوك بما يضمن منع المضاربة في سوق

 ر صرف العملة الوطنية الصرف األجنبي، والحد من التدهور في سع

  بناء احتياطات من النقد األجنبي كافية لتعزز الجدارة االئتمانية وتمكنيه من التدخل في

 سوق النقد األجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف 

  السيطرة على معدل نمو السيولة بما يتسق مع متطلبات النشاط االقتصادي الحقيقي

 .والحاجة للسيولة

 :خارجيال القطاع د.

   مستويات مقبولة  إلى عجز ميزان المدفوعات تخفيضالهدف العام: 

 األهداف الفرعية

 عند مستوياتها قبل الحرب عائدات المغتربين  الحفاظ على .1

من مستواها قبل  %74الحافظ على عائدات الصادرات النفطية والغازية عند مستوى  .2

 الحرب 

  من المنح والمساعداتزيادة دعم المانحين  .3
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  األولويةذات خالت السياسات والتد

  استئناف تصدير النفط والغاز من حقول اإلنتاج وتطوير الحقول التي تأثرت من الحرب 

  اليمن وتوفير متطلبات الحماية األمنية  إلىتشجيع الشركات األجنبية للعودة 

  وك نوتسهيل عمليات التحويل عبر البالسعي لدى المملكة لمعالجة مشاكل المغتربين

 وشركات الصرافة 

  األعمارتوسيع دائرة التواصل مع المانحين لدعم برامج إعادة  

  التفاوض مع المانحين لرفع التعليق على التعهدات السابقة من شركاء التنمية 

  أسواق مجلس التعاون الخليجي إلىفتح قنوات للصادرات السلعية 

 خدمات الترانزيت للسفن تأهيل ميناء عدن لزيادة حركة المبادالت التجارية و 

 إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرباألولوية الخامسة 

 البنى التحتية التي تضررت من الحرب ورفع كفاءتها التشغيلية  أعمارإعادة  الهدف العام:

  والتدخالت األولوية السياسات 

 رب طق التي تأثرت بالحاستكمال تقييم األضرار وتحديد االحتياجات الالزمة في كل المنا

والصراع وعلى مستوى كل القطاعات االقتصادية التي لحقت به أضرار وخسائر 

اقتصادية وبحيث يغطي الفترة الزمنية من بداية الصراع حتى الوصل إلى اتفاقية سالم 

 مستدام.

  إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة المتضررة جراء البدء في

والصحية، الطرق، الكهرباء والمياه والصرف  وخاصة في القطاعات التعليميةاألحداث. 

 في االعتبار تقييم األثر البيئي عند التنفيذ. األخذمع  .واإلسكان الصحية والطرق والنقل

  فتح مكاتب إعمار للمانحين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية لتجاوز اإلجراءات الحكومية

 ة.الروتينية المطول

  توسيع القدرة االستيعابية للبرامج القائمة مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع

 األشغال العامة.

  جهاز إعمار اليمن باالستفادة من أفضل التجارب اإلقليمية والدولية. أنشاءدراسة 

 التي لحقت بالبيئية الطبيعية جراء الحرب األضرارتقييم بيئي شامل لتحديد حجم  أجراء  
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 والتعافي األعماروزيادة إسهامه في إعادة األولوية السادسة: تعزيز صمود القطاع الخاص 

 االقتصادي 

  االقتصاديةالتنمية و األعمارإعادة الهدف: دعم تعافي القطاع الخاص وتمكينه من المساهمة في 

 ذات األولوية السياسات والتدخالت 

  ألكبرائيسي للنشاط االقتصادية والمشغل المحرك الرالقطاع الخاص باعتباره دعم تعافي 

 للعمالة والمزود األساسي للسلع والخدمات.

  إعادة بناء المنشآت التي تضررت من الحرب وخاصة المرتبطة بالقطاع الخاص مثل

  .خطوط النقل والموانئ وشبكات الطرق والكهرباء

  ة نية التحتية وإعادفي مشررررراريع البشرررررراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص بناء

 (PPP) األعمار

 االلتزامات المالية غير القانونية  أشكاللغاء كل إ 

 اص واستئناف التمويل للقطاع الخ لسلع األساسيةاللقطاع الخاص الستيراد  إتاحة التمويل

 بصورة عامة 

  وتقديمإلعادة بناء أصولها  األعمالوالمتوسطة ورواد  واألصغردعم المشاريع الصغيرة 

 الشباب والشابات  األعمالاعدة مالية وفنية لرواد مس

  الحرب.دعم صغار المزارعين والصيادين ومنتجي الثروة الحيوانية المتضررة من  

   واإلداريةوتطوير األطر القانونية والتنظيمية  األعمالتحسين بيئة  
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  القطاعي  املستوى والتعايف االقتصادي على األعمارأولويات إعادة الثالث:  احملور
 

تحتية العلى إعادة بناء وترميم المنشئات والبنى القصير  األجلفي تركز األولويات القطاعية 

الكهرباء  وخاصة قطاع غير مباشرة أوبالحرب بصورة مباشرة  تالبنية التحتية التي تأثر لقطاعات

ية راتها التشغيلوالطاقة والطرق والنقل واالتصاالت والمياه والصرف الصحي، وكذا استعادة قد

ز يتعزها من شان والتيوالبشرية والمؤسسية لتكون قادرة على تزويد المجتمع بالخدمات األساسية 

 .بها والوفاء وظائف الدولة االجتماعية
 

 قطاعات البنية التحتية أولويات 

 والطاقةقطاع الكهرباء  .1

ر خدمة التيار الكهربائي عند توفياستعادة عادة بناء وتأهيل وصيانة منظومة الكهرباء وإ الهدف:

 مستوياتها قبل الحرب. 

 ذات األولوية  السياسات والتدخالت

  إلى المرافق الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.الكهربائي تدريجيا إعادة التيار 

 عدن )نقل وتوزيع( الممول من الصندوق الكويتي. استئناف مشروع تطوير شبكة محافظة 

  بما في ذلك خطوط النقل ومحطات توليد  التحتية،دة إعمار مرافق البنية إعاالبدء في

 الكهرباء وإيجاد قدرة ذات سعة كبير ألنظمة الطاقة المتجددة.

 بناء  وإعادةبما فيها إعادة تأهيل محطة الحسوة ومحطة لودر  إعادة تأهيل محطات التوليد

 وط النقل ومحطات التحويل األجزاء التي تضررت من الصراع في أبراج الكهرباء وخط

 ( الخط الرئيسي عدن ذمار 2تنفيذ مشروع خط التصريف مارب ) 

  تشجيع استخدام مصادر الطاقة البديلة )األلواح الشمسية( لألغراض المنزلية واستخراج

 اإلنتاجية والخدمية.  واألغراضالمياه 

 ائية.ع الطاقة الكهربتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي واألجنبي في توليد وتوزي 

 الغازية ودخولها الخدمة لسد العجز في انتاج الكهرباء وتقليل  2استكمال بناء محطة مأرب

 االعتماد على شراء الطاقة.

  تحسن وتطوير آلية تحصيل سداد فواتير استهالك الكهرباء وتحصيل المستحقات المتأخرة

 بما في ذلك أصحاب المديونيات الكبيرة. 
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 والنقل الطرق قطاع-2

سات السياجات التعافي احتيا وتوفيروالموانئ  بناء وتأهيل الطرق والجسور المتضررة الهدف:

 واإلجراءات والتدخالت 

  إعادة بناء وتأهيل الطرق والجسور التي دمرتها الحرب في المدن وخطوط النقل البدء في

 بين المحافظات 

  باستخدام اآلليات كثيفة والجسور  (كيلو متر 6,000الطرق الريفية ) تأهيل وصيانةإعادة

 للشباب في المناطق الريفية.العمالة بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل 

  وصنعاء،إعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية المادية لمطارات عدن والحديدة وتعز 

 والحديدة. والمخاوموانئ عدن 

 محليين من ذوي الكفاءة وتعزيز قدرات الشركات المحلية لالستشارات  تأهيل مقاولين

 عمار في قطاع النقل البري.الهندسية للقيام بدورها فيما يتعلق بأعمال إعادة اإل

  تشجيع العقود المجتمعية في صيانة الطرق الريفية واستخدام المنشآت الصغيرة بهدف

 إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للشباب في المناطق الريفية.

  وتطوير معدات السالمة الجوية واألجهزة والبرمجيات.صيانة 

  لبحري لتحسين عمليات وهياكل إدارة إجراء مراجعة مؤسسية لقطاع الطيران والقطاع ا

 والموانئ. المطارات

  ر تعرضت للتدمي التيوالمطارات  وإعادة بناء المنشآت والموانئقطاع النقل إعادة تأهيل 

  ومؤسسات الموانئ والهيئة العامة  واألرصادإعادة تأهيل الهيئة العامة للطيران المدني
 السفن.  أحواضللشؤون البحرية وشركة 

 

 

 واحتياجات التعافي في قطاع الكهرباء والطاقة األضراركاليف ( ت2جدول)

 البيان
 12في  األضرارتكاليف 

 مدينة

احتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لسنتين  12في  األعمار

 )مليون دوالر( 2112-2121

 األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لمدة خمس سنوات   12في 

 )مليون دوالر( 2112-2123

لي إعادة إعمار البنية التحتية )عادة تأهيل محطات إجما

 التوليد وشبكة النقل والتوزيع والتحكم(
221.1 222 1,117 

 1,546 212  إجمالي استعادة تقديم الخدمات

 2,663 1122 640.1 اإلجمالي
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 اإلسكان قطاع-3

   المساكن التي تضررت من الحرب وتعافي قطاع اإلسكان  أعمار العام: إعادةالهدف 
 السياسات والتدخالت:

 م المساكن التي تضررت من الحرب وتصنيفها وفق حجم الضرراستكمال حصر وتقيي 

 مخططات حضرية للمناطق األكثر تضررا من الحرب في المدن الرئيسية. أعداد 

  البدء في إعادة بناء المساكن المتضررة من الصراع وفق منهجية مرنة تأخذ في االعتبار 

ذمار،  أعمارة صندوق المساكن في اليمن وخاص أعمارالتجارب الناجحة السابقة في 

 ، ...أبينصعدة، 

  اه النقية فير الميوتوفير الخدمات المرتبطة باإلسكان بما فيها خدمات البنية التحتية وت

 .والبيئة واإلنارة

  استكمال مشاريع اإلسكان لذوي الدخل المحدود المتوقفة نتيجة الحرب في عدد من المدن 

 

 المعلوماتاالتصاالت وتقنية قطاع   -3

 تعزيز دور قطاع االتصاالت والمعلومات في عملية التنمية  :الهدف

  والتدخالت السياسات واإلجراءات

 ( نشرررر منظومرررة لإلنترنرررت الفضرررائي ثنرررائي االتجررراهVAST لتررروفير االتصرررال عبرررر )

السرررتخدامها مرررن قبرررل الحكومرررة والوكررراالت األقمررار الصرررناعية فررري حررراالت الطررروارئ 

 اإلنسانية.

  مرررد كرررابالت األليررراف الضررروئية إلرررى جانرررب أي مرافرررق أساسرررية جديررردة يمكنهرررا حمرررل
وشررربكات الكهربررراء والسررركك الحديديرررة ومرررا إلرررى  الطررررق-كرررابالت األليررراف البصررررية 

 ذلك

 والنقل األشغالواحتياجات التعافي لقطاع  األضرار( تكاليف 2)جدول

 البيان
 في األضرارتكاليف 

 مدينة 12

احتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لسنتين  12في  األعمار

 )مليون دوالر( 2112-2121

 12في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

 2123-2112مدينة لمدة خمس سنوات 

 )مليون دوالر(

 1,894.4 1132.2 353.11, لي إعادة إعمار البنية التحتيةإجما

 151.6 21  إجمالي استعادة تقديم الخدمات

 2,045.9 1222.2 1,353.1 اإلجمالي

 في لقطاع اإلسكانواحتياجات التعا األضرار( تكاليف 2جدول)

 المبلغ بالمليون دوالر البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2222 مدينة 12في  اإلضرارتكاليف 

 3222 )مليون دوالر( 2121-2112مدينة لسنتين  12في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

 2122 )مليون دوالر( 2123-2112مدينة لمدة خمس سنوات  12في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 
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 مملوكررررة االسرررتثمار العررررام فرررري البنيررررة التحتيررررة األساسرررية لشرررربكة األليرررراف الضرررروئية ال
 للدولة.

 إنشاء هيئة تنظيمية مستقلةدراسة مشروع قانون االتصاالت و أعداد. 

 

 والصرف الصحي والبيئة قطاع المياه -2

متضررة من الحرب واستعادة توفير خدمات المياه والصرف إعادة بناء المنشئات ال :الهدف

  الصحي عند مستوياتها السابقة قبل الحرب 

 :السياسات والتدخالت والبرامج

  إعادة بناء المنشئات المائية والصرف الصحي التي تضررت من الحرب البدء في 

   توفير موازنة تشغيلية للقطاع ودفع مرتبات الموظفين 

 القطاع الخاص والمجتمع المحلي  وأشراكمؤسسية للمؤسسات المائية تقوية األطر ال

 والجمعيات الخيرية في توفير مياه للشرب في األحياء والحارات ومناطق النزوح.

  .إعادة هيكلة قطاع المياه وصيانة الشبكة العامة وتنمية مصادر المياه 

 معالجرررة ميررراه  ترررأمين الوقرررود الرررالزم لتشرررغيل المرافرررق مثرررل محطرررات الضررر  ومحطرررات

 الصرف الصحي واآلبار. 

  اسررتخدام حلرررول الطاقررة المتجرررددة خررارج الشررربكة مثررل الطاقرررة الشمسررية وطاقرررة الريررراح

 بشكل أفضل. 

  اسررررررتبدال المعرررررردات واآلالت المسررررررتخدمة فرررررري تشررررررغيل مرافررررررق الميرررررراه والصرررررررف

الصرررحي. باإلضرررافة إلرررى ذلرررك، يجرررب شرررراء المعررردات وقطرررع الغيرررار وإعرررادة تركيرررب 

 ات نظرا  لتعرضها للتدمير أو التلف.العداد

   تقررررديم خرررردمات الميرررراه لتعزيرررز قرررردرات مؤسسررررات قطرررراع الميرررراه والصرررررف الصررررحي

 والصرف الصحي ومستوى توفرها.

  تعزيز األطر المؤسسية للعمل البيئي ورفع قدرات الهيئة العامة للبيئة 

 

 

 

 واحتياجات التعافي لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات األضرار( تكاليف 2جدول)

 البيان
 في األضرارتكاليف 

 مدينة 12

احتياجات التعافي وإعادة 

مدينة  12في  األعمار

 2121-2112لسنتين 

 والر()مليون د

 في األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

-2112مدينة لخمس سنوات  12

 )مليون دوالر( 2123

 4.1 2.2 2.3 إجمالي إعادة إعمار البنية التحتية

 0.5 1.2  إجمالي استعادة تقديم الخدمات

 4.6 2.2 2.3 اإلجمالي
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 التنمية البشرية قطاعاتأولويات 

 قطاع التعليم .1

 قطاع التعليم العام أوال: 

 المتضررة من الحرب وتوفير التعليم العام الهدف العام: إعادة بناء المنشئات التعليمية

 األهداف الفرعية 

 بناء المنشئات التعليمية المتضررة من الحرب  .1

 مناطق النزوح ألبناء النازحين العام بما فيها توفير خدمة التعليم  .2

  المستوى السابق للحرب إلىرفع نسبة االلتحاق  .3

 واإلجراءات والتدخالتالسياسات 

  ا جزئيا من الحرب بم أوء وترميم وتأهيل المدارس التي تضررت كليا بنا إعادةالبدء في

 مأوى للنازحين.  أوفي ذلك المدارس التي استخدمت كثكنات عسكرية 

  ودعم المؤسسة العامة لمطابع الكتاب طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي وأدلة المعلم

 المدرسي

 ملية التعليمية.تشجيع المشاركات المجتمعية والقطاع الخاص في دعم الع 

  تبني حملة عودة الطالب إلى مدارسهم وتوسيع برامج الدعم مثل األغذية المدرسية أو

 المشروطة وخاصة في مناطق النزوح.التحويالت النقدية 

  دفع مرتبات العاملين بقطاع التعليم بصورة منتظمة حتى يتمكن المعلمون من أداء واجبهم

 التدريسي

 ضرري لألطفرررال الرررذين تسرررربوا مررن النظرررام التعليمررري بسررربب ترروفير فررررص الرررتعلم التعوي

  الصراع

 .رفع معدل االلتحاق بالطفولة المبكرة ورياض األطفال على المستوى الوطني 

  تحسين إدارة نظم المعلومات في اإلدارة تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة بما في ذلك

 عليمية ومراقبة التقدم المحرز. التعليمية لمساعدة الوزارة في جمع وإدارة البيانات الت

 

 

 

 

 

 يئة والصرف الصحيواحتياجات التعافي لقطاع المياه والب األضرار( تكاليف 2جدول)

 البيان
 12في  األضرارتكاليف 

 مدينة

 12في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

)مليون  2121-2112مدينة لسنتين 

 دوالر(

في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

-2112مدينة لمدة خمس سنوات  12

 )مليون دوالر( 2123

 459.0 123.2 262.3 إجمالي تكاليف إعادة إعمار البنية التحتية

 16.00 8.35 8.35 تكاليف االضرار )النفايات الصلبة(

 335.8 132.3  إجمالي تكاليف استعادة تقديم الخدمات

 211.2 322.3 221.2 اإلجمالي



35 
 

 العام واحتياجات التعافي لقطاع التعليم األضرارتكاليف ( 2جدول

 البيان
 12في  األضرارتكاليف 

 مدينة

احتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لسنتين  12في  األعمار

 )مليون دوالر( 2112-2121

احتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لمدة  12االعمار في 

-2112مس سنوات خ

 )مليون دوالر( 2123

 306.1 122.2 1.112 إجمالي إعادة إعمار البنية التحتية

 184.9 22  إجمالي استعادة تقديم الخدمات

 491.0 122.2 121.1 اإلجمالي

 

 التعليم الفني والتدريب المهني ثانيا: 

ياجات سوق العمل من التعليم الفني والتدريب المهني في تلبية احت إسهامزيادة : الهـدف

  الكوادر الوسطية الفنية والمهنية

 والتدخالت ذات األولوية:السياسات 

 إعادة بناء وتأهيل المعاهد الفنية التي تضررت من الحرب 

 برامج للتأهيل المهني للشباب تلبي احتياجات سوق العمل   استحداث 

 ات من التعليم العام تنفيذ برامج للتمكين المهني للمرأة العاطلة العمل والمتسرب 

  تنفيذ يرامج سبل المعيشة للشباب والشابات 

   .تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالتعليم الفني والمهني 

  بناء قدرات الكادر التدريسي واإلداري لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني 

 

 

 

 

  

 ب المهني للتعليم الفني والتدريواحتياجات التعافي  األضرار( تكاليف 11جدول)

  المبلغ بالمليون دوالر  البيان

 22 في المؤسسات التدريبية األضرارتكاليف إجمالي 

 12 استعادة تقديم الخدمة )إعادة تأهيل وتجهيز(إجمالي 

 21 اإلجمالي
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 التعليم العالي ثالثا: 

 الهـدف: تحسين جودة التعليم العالي بما يلبي احتياجات التنمية وسوق العمل 

 :األولويةذات  والتدخالت السياسات

 إعادة بناء وتأهيل منشئات التعليم العالي التي تضررت من الحرب 

  تطبيق نظام الجودة واالعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص 

  نسانيةواإلفي الكليات العلمية التطبيقية والكليات اإلدارية  األكاديميةتطوير البرامج  

 قطاع الصحة .2

 

إعادة بناء المنشئات الصحية التي تضررت من الحرب واستعادة تقديم الخدمات الصحية الهدف: 

 عند مستوياتها قبل الحرب 

 األولويةوالتدخالت ذات السياسات 

  إعادة بناء وتأهيل وإعمار المنشئات والمرافق الصحية التي تضررت كليا  أو جزئيا  من

 الحرب

 اية الصحية األساسية على مستوى مراكز الرعاية الصحية األولية تقديم خدمات الرع

 وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يسعون للحصول على العالج لألمراض المزمنة.

  العاملين الصحيين وتعزيز استعداد القطاع الصحي على مواجهة األوبئة  تعزيز قدرة

 الستعادة تقديم الخدمات في اليمن.

 الت المتكاملة لمكافحة الكوليرا.توسيع نطاق التدخ

    المتوطنة والسيارة ومعالجة  األمراضتنفيذ حزمة تدخالت متنوعة في مجال محاربة

 اء الكوليرا.المياه والصرف الصحي لمنع انتشار وب

  فقيرة ال واألحياءتوفير عيادات متنقلة ودعم تسرررريير الفرق الطبية وخاصرررررة في المناطق

 والمأهولة بالسكان.  

 

  

 واحتياجات التعافي لقطاع الصحة األضرار( تكاليف 11جدول)

 البيان
 12في  األضرارتكاليف 

 مدينة

 12في  األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

)مليون  2121-2112ينة لسنتين مد

 دوالر(

 األعماراحتياجات التعافي وإعادة 

مدينة لمدة خمس سنوات  12في 

 )مليون دوالر 2112-2123

 1,164.0 222.2 665.1 إجمالي إعادة إعمار البنية التحتية

 232.8 23.2  إجمالي استعادة تقديم الخدمات

 1,396.7 222.2 665.1 اإلجمالي
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 الحماية االجتماعية قطاع  .3

 تعزيز الحماية االجتماعية وفرص العمل للشباب  الهدف العام:

 األهداف الفرعية 

 في المجتمع.ليون حالة( دعم الفئات الفقيرة م1.5نقدية للفئات الكثر فقرا ) إعاناتتقديم  .1

المنتجة ومشاريع إيجاد فرص عمل للشباب وامتصاص  األسردعم البنى التحتية لمراكز  .2

 البطالة المتزايدة. 

    األلويةذات والتدخالت  السياسات

 مليون مستفيد( في إطار صندوق  1.5النقدية للفئات المستهدفة ) انتظام دفع التحويالت

 ية االجتماعية  الرعا

 .توسيع برامج النقد مقابل العمل إلعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع 

 .توسيع الدعم الفني والمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق الوظائف وحمايتها 

 دعم الصندوق االجتماعي للتنمية وتوسيع نطاق تدخالته 

 الحماية االجتماعية على مدى خمس سنوات أقطاع–احتياجات التعافي وإعادة اإلعمار ( 11جدول)

 

التمويل 

السنوي 

 المطلوب 

 )مليار لاير(

المدى القصير 

 سنة(  1)

)مليون دوالر 

 أمريكي(

اإلجمالي )على 

 سنوات(  2مدى 

 )مليون دوالر(

    شبكات األمان االجتماعي

 2,070 415 186.8 النقدية غير المشروطة التحويالت-صندوق الرعاية االجتماعية 

 240 1,200  (SFDالصندوق االجتماعي للتنمية )

وإصالح  االجتماعية، وصندوق الرعايةتكاليف عمليات الصندوق االجتماعي 

 األضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخاصة بهما، بما في ذلك المكاتب
 20 100 

 3,370 675  شبكات األمان االجتماعياإلجمالي 

    المعاشات

السنوي في مدفوعات معاشات المتقاعدين من الهيئة العامة للتأمينات العجز 

 والمعاشات
28.8 64 320 

 60 12 5.3 )أ(المدفوعات السنوية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

من المتقاعدين ممن لم يحصلوا على رواتبهم منذ عام  50,860مستحقات 

 م2121إلى  2112من م ونسبة الزيادة في التغطية للفترة 2112
2.4 101.6 508 

 888 177.6  مجموع المعاشات

المجموع )باستثناء الرواتب غير المدفوعة لموظفي الخدمة المدنية والوظائف 

 المفقودة في القطاع الخاص(
 852.6 4,260 

 تقديرات البنك الدولي. :المصدر

 بالقيمة الحقيقية خالل السنوات الخمس. مالحظة: تفترض التقديرات أن الفجوات التمويلية ستكون ثابتة

 "برامج الحماية االجتماعية في اليمن"(.، 2417وزارة التخطيط والتعاون الدولي )انظر لاير يمني ) 40,000× شهر  12×  متقاعد 11,114 )أ(

 غير متاح. -
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 قطاع الشباب  -2

 م وبناء السال األعمارالشباب والشابات في التنمية وإعادة  أشراك الهدف:

 .السياسات والتدخالت ذات األولوية

  المنشئات الرياضية التي تضررت من الحرب  أعمارالبدء في إعادة 

  األصغروتقديم تمويالت للمشاريع الصغيرة  والبنوك األخرى على األملتشجيع بنك 

 للشباب والشابات  األعمالوريادة 

 ت تنفيذ مشاريع كثيفة العمالة لخلق فرص عمل للشباب والشابا 

  تفعيل صندوق رعاية النشء والشباب لبناء قدرات الشباب وتنمية مواهبهم اإلبداعية 

  تنفيذ برامج لحماية الشباب من التطرف واإلرهاب واالنجرار نحو التعصب المذهبي

 والطائفي 

  رعاية الموهوبين والمخترعين وأصحاب القدرات اإلبداعية 

 ناء وب األعمارالدولة وإعادة مؤسسات بناء الشباب في الحياة السياسية وإعادة  أشراك

 .السالم 
 

 قطاع المرأة  -2

الهدف العام: زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة على مختلف المستويات االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية.

 األولوية.ذات السياسات والتدخالت 

 مناطق النزوح وخاصة في المناطق الريفية و تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم 

   دعم مراكز األسر المنتجة ومساعدتهن في الحصول على فرص عمل 

  تقديم ل األصغردعم المشاريع الصغيرة واألصغر للمرأة اليمنية وتشجيع بنوك التمويل

 لمشاريع الشباب والمرأة.  اإلقراض

 سب مقررات حزيادة تمثيل النساء في المواقع القيادية التنفيذية والقضائية والدبلوماسية ب

 مخرجات الحوار الوطني. 

    لعنف القائم على النوع االجتماعيا الحد من 

    دعم مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي 

  تأهيل ورعاية النساء النازحات وضحايا الحرب والالتي فقدن عائلهن 

 .تحسين فرص التحاق الفتيات بالتعليم الفني والمهني والتعليم الجامعي 

 للحد من وفيات  ير خدمات الرعاية الصحية األولية وخدمات الطوارئ التوليديةتوف

 األمهات واألطفال.

 .توفير الحماية للمرأة والطفل بما في ذلك مناطق الحروب والنزوح 
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 أولويات القطاعات اإلنتاجية

 الغذائي األمن-واألسماك  ةالزراع قطاع -1

 الغذائي وتحسين سبل المعيشة  ناألمانعدام  أزمةالتخفيف من العام: الهدف 

  األلويةذات  السياسات والتدخالت

  والبنرررررى التحتيررررررة للقطررررراع الزراعرررررري  وتأهيررررررل المؤسسرررررات المحليررررررة أعمرررررارإعرررررادة

 والسمكي التي تضررت من الحرب.

  إنشررراء نظررررام إنرررذار مبكررررر لمراقبررررة المخررراطر ومنعهررررا أو التخفيررررف مرررن آثارهررررا علررررى

 األمن الغذائي والتغذية.

 المتضرررررررين ة صرررررغار المرررررزارعين ومربررررري الثرررررروة الحيوانيرررررة والصررررريادين مسررررراعد

 المدخالت الرئيسية.وتوفير 

  وإعرررادة بنررراء األصرررول )القررروارب، مراكرررز الصررريد( للعررراملين فررري مسررراعدة الصررريادين

 محال االصطياد السمكي.

 أنظمة الري. دعم أنظمة الطاقة البديلة )الشمسية( لتشغيل 

  الزراعية والسمكية للسلع  التصدر فتح منافذ وموانياستئناف 

  تحسرررين فرررررص حصررررول المررررزارعين والمؤسسررررات الزراعيررررة الصررررغيرة والمتوسررررطة

 على التمويل.

  السمكي في المناطق تحت سيطرة الشرعية  األنزالتشغيل مراكز 

  دعرررم مراكرررز األبحررراث ومختبررررات الجرررودة للحفررراظ علرررى جرررودة األسرررماك ومعاييرهررررا

 الصحية.

 لمؤسسية وبناء القدرات للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي تعزيز القدرات ا 

 والغاز والمعادن النفط قطاع -2

 ودعم الموازنةالهدف: تعافي قطاع النفط والغاز وزيادة إسهامه في الناتج المحلي 

 األولويةذات  السياسات والتدخالت

  يةنفطية والغازوتصدير النفط والغاز وإعادة تأهيل وتطوير الحقول ال إنتاجاستئناف 

  األسواق الدولية. إلىحماية المنشئات النفطية والغازية وتامين تصدير النفط والغاز 

  عبة العملة الص إلىاستئناف عمل مصفاة عدن إلنتاج المشتقات النفطية للحد من الحاجة

 الستيراد المشتقات النفطية.

 از لتنقيب عن النفط والغتشجيع عودة الشركات األجنبية العاملة في مجال االستكشاف وا

 وتهيئة الظروف المالئمة لعملها وخاصة الظروف األمنية 

  على االستثمار في استخراج المعادن المتاحة والمجدية تشجيع الشركات المحلية واألجنبية

 اقتصاديا والقيام بالمسوحات والبحوث الجيولوجية

  الخام المحلية تشجيع القطاع الخاص على الصناعة التي تعتمد على المواد 
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       قطاع السياحة: -3

  البطالة.وتعزيز دور القطاع السياحي في النمو االقتصادي والحد من معدالت الفقر تفعيل : الهـدف

  األولوية:والتدخالت ذات السياسات 

  إعادة بناء المنشئات السياحية التي تضررت من الحرب 

  القانونية مجلس الترويج السياحي وتحصيل الرسوم أداء تفعيل 

  تفعيل أداء نشاط الوزارة من العاصمة المؤقتة عدن 

  تشجيع استثمار القطاع الخاص في مناطق الجذب السكاني 

 قطاع الحكم الرشيدأولويات 

 السلطة القضائية -1

 الهدف العام: تعزيز استقاللية السلطة القضائية وسيادة القانون.

 األولويةت والتدخالت ذات السياسا

 طة القضائية بكامل هيئاتها في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية تفعيل السل 

 استكمال البنية التحتية الالزمة للسلطة القضائية 

  تعزيز مبدأ استقاللية القضاء وسيادة القانون بما يحمي الحريات والحقوق المدنية الشخصية

 والعامة وحقوق اإلنسان.

 السلطة القضائية ونقلهم وترقيتهم  تطبيق معايير صارمة وشفافة في اختيار أعضاء

 التقاعد )محاكم، نياباتـ مجلس القضاء( إلى وأحالتهم

 تنفيذ نظام سير الملف القضائي في المحاكم، ونظام سير الدعوى الجنائية في النيابات 

 العامة.

 وسيادة القانون األمن -2

 الهدف: استعادة االستقرار األمني ومحاربة اإلرهاب 

 -:ت ذات األولوية السياسات والتدخال

  واالستقرار في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة  األمنواسعة لتثبيت  امنيهتنفيذ خطة

 الشرعية 

  بوزارة الداخلية واحدة  امنيه إدارةتوحيد اإلدارة األمنية تحت 

  السكينة  وإقالقرفع قدرات األجهزة األمنية والعسكرية في محاربة اإلرهاب والتطرف

 العامة 

 فير الحماية األمنية للمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن  تو 
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 الخدمة المدنية والتأمينات -3

 الخدمة المدنية  قدرات أجهزة الهدف العام: تعزيز البناء المؤسسي وبناء 

 األهداف الفرعية 

  تحديث بيانات موظفي الدولة 

  رفع كفاءة أداء وزارة الخدمة المدنية 

 الخدمات الحكومية الميسرة  تقديم 

  الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم رفع كفاءة تقديم 

 السياسات والتدخالت ذات األولوية

  بناء وتحديث قاعدة البيانات الوظيفية 

 معالجة االختالالت الوظيفية في كشف الراتب وهيكل الوظيفة العامة 

 إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة و

 وحدات الخدمة المدنية 

  تعزيز فاعلية أداء الوزارة الستيعاب مخرجات الحوار الوطني 

 .تفعيل دور المعهد الوطني للعلوم اإلدارية في بناء قدرات الجهاز اإلداري للدولة 

  وتامين حصولهم تطوير عمل التأمينات وضمان انتظام صرف معاشات المتقاعدين

 فة الحقوق.على كا

 

 القانونية:الشؤون  -2

 القانوني  تحسين جودة األداء الهدف:

 ة السياسات والتدخالت ذات األولوي

  واللوائح والقرارات تفعيل دور وزارة الشؤون القانونية في صياغة مشاريع القوانين

 وإصدار الجريدة الرسمية بصورة دورية والعقود 

  لمترافعين في قضايا الدولة وابناء قدرات الفريق القانوني للوزارة 

  وتجميع البيانات ذات الصيغة القانونية وبرمجتها  المعلومات القانونية قاعدةتحديث

 .وارشفتها

 انينالقووالتشريعات ومواءمتها مع  المواثيق الدولية المصادق عليها.االتفاقات و مراجعة 

  الوطنية. 
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 الحقوق والحريات  -2

  والدفاع عنها  األساسيةالحقوق والحريات  وحماية اناألنسكرامة  تعزيز العام: الهدف

 .والتدخالت والبرامجالسياسات 

 تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان 

  احترام ميثاقي األمم المتحدة والجامعة العربية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 ها اليمن بما ال يخالف الدستوروالمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة علي

 في سجون الحوثيين والمختطفين والمعتقلين  األسرى العمل على إطالق سراح  

  واي سجون أخرى خارج اطار القانون  إغالق جميع السجون الخاصةالعمل على 

   تفعيل مركز المعلومات لحقوق اإلنسان وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حاالت ووضع

  ان.حقوق اإلنس

  األنسانرفع تقارير درية عن حالة الحقوق والحريات وعرضها على مجلس حقوق  

  والمؤسسات  واألعراضواالعتداء على األموال  األنسانومتابعة انتهاكات حقوق رصد

 وتجنيد األطفال العامة والخاصة ودور العبادة ومؤسسات التعليم 

  ور العبادة ودالعمل على عدم تسييس التعليم والوظيفة العامة 

 
 

 ومكافحة الفسادالمساءلة والشفافية  -2

 الهدف: تفعيل أنظمة النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

 السياسات والتدخالت والبرامج

  تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد في المناطق التي

 تحت سيطرة الشرعية 

 المنقولة وغير المنقولة التي نهبت  وأصولهاأموال وممتلكات الدولة  استرداد 

  .إعداد االستراتيجية الوطنية للرقابة على المناقصات والمزايدات 

  بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات للمشتريات والمناقصات، وموقع الهيئة على شبكة

 .األنترنت

  والمناقصات  التفاقيات والصفقاتإبرام المعاهدات وافي اعتماد مبادئ الشفافية 
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 ()نظام لألقاليمالحكم المحلي  -7

 نظام األقاليم  إلىالتهيئة لالنتقال : الهدف

 ذات األولوية.السياسات والتدخالت 

  التوعية بمخرجات الحوار الوطني في جانب تأسيس نظام األقاليم 

 ة لألقاليم  دراسة عن االحتياجات المادية والبشرية واألدلة التشغيلي أعداد 

 أعاد استراتيجية تهيئة مؤسسات الدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني 

  دعم السلطة المحلية والمجالس المحلية وتعزيز قدراتها على توفير الخدمات وإعادة

  األعمار

  والمالية وترسي  مبادئ وأسس الحكم الرشيد اإلداريةتعزيز الالمركزية 
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 واملشاريع  لتمويليةا ت: االحتياجاالرابع احملور
ب التي تضررت من الحر البنية التحتية تتزايد االحتياجات التمويلية لتمويل مشاريع 

والبرامج  والتدخالتذات الطابع االجتماعي والخدمي واإلنساني والتنموي  والمشاريع

على  واألولوياتالتساع دائرة االحتياجات  نظرا واإلداري األخرى ذات الطابع المؤسسي

 على تمويل المشروعاتوتعتمد مصادر  ة.يواإلنسانالمستويات االقتصادية واالجتماعية  فةكا

ودعم الدول المانحة والمؤسسات المالية اإلقليمية التمويل الخارجي من المنح والمساعدات 

القصير والمتوسط حتى تتعافى المالية العامة وتستعيد مواردها  األجلوالدولية وخاصة في 

 .لمتوقفة بسبب الحرب والصراع المفتتة وا

المشاريع والتدخالت ذات األولوية التي تحقق بدرجة حزمة على  االستثماريمل البرنامج تويش

األساسية  خدماتاستعادة الإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية التي تضررت من الحرب و أساسية

النمو  ةدائر إلىاش والركود االقتصاد من دائرة االنكم وانتشالق التعافي االقتصادي يوتحق

مو والن واألعمارللقطاع الخاص لإلسهام في إعادة البناء  النشاط االقتصادي محركات دفعو

 االقتصادي. 

عدد من االعتبارات وفي ضوء  إلىالمشاريع والبرامج والتدخالت باالستناد  أعدادلقد تم  

جزاء االقتصاد المنهك والمدمر في أ التي يمر بها طبيعة المرحلة تتطلبهاعدد المقتضيات التي 

 واسعة من جوانبه وقطاعاته.

ضررت لتي تاقطاعات البنية التحتية إعادة بناء وترميم وتأهيل  أولوية التركيز على .1

ك وتحديد االحتياجات التي قام بها البن األضرارمن الحرب باالعتماد على نتائج تقييم 

 نتائج المسوحات والتقييمات التي تعدها ووفق الدولي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية

 الجهات الحكومية.

 اعاتقطقطاعات الخدمات األساسية والتنمية البشرية أولوية مطلقة باعتبارها  إعطاء .2

إلنسانية ا األزمةوأكثر تأثيرا في التخفيف من وطئه ارتباطا باحتياجات الناس  أكثر

 الخدمية. االجتماعية و استعادة الدولة لوظائفها إلىتفضي و

إعطاء أولوية للمشاريع التي يتوفر لها تمويل من التعهدات السابقة من المانحين  .3

 .اإلقليميين والدوليين
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في االعتبار األولويات التي قد تولدها تطورات الوضع الميداني الناتجة عن  األخذ .4

المواجهات العسكرية بسبب استمرار الحرب والصراع وتجدد المواجهات وما تجره 

  مادية واقتصادية  وأضرارتدمير  من

 أن لىإباإلضافة  ،الذكر انفهمفتوحة ومتزايدة لألسباب  حجم الفجوة التمويليةتظل  .5

فيها وتحديد  األضرارثمة قطاعات ومناطق تضررت من الحرب لم يتم تقدير 

 احتياجاتها من برامج التعافي 

بصورة شبه كلية على التمويل الحرب والصراع تجعل االعتماد  ظروف أنومن نافلة القول 

في ضوء تدهور اإليرادات العامة وانقسام اإلدارة المالية وتفتت السيما -كما أسلفنا -الخارجي

ية وعجز المال قطاعات النفط والغاز للتوقف معظمالضريبية والجمركية وتعرض  األوعية

وخاصة في المناطق المدني واألمني للدولة  اإلداريلعامة عن دفع مرتبات موظفي الجهاز ا

 في تنفيذ البرنامج االستثماري والتدخالت اإلنجازمستوى فان  الشرعية. وعليهخارج سيطرة 

 .ومجتمع المانحين وأصدقائه اليمن من أشقائه يتلقاهسوف التي يتوقف على حجم الموارد 

 مشاريع يتوفر لها تمويل من تعهدات سابقة -أ

ت من التعهدات السابقة في قطاعاتمويل محلي وأجنبي هناك عدد من المشاريع التي يتوفر لها 

انظر ) 2019في عام  في تنفيذها البنية التحتية والحماية االجتماعية ويجري برمجتها والمضي

األولويات القطاعية تركزت في ثالثة  انف أدناهالواضح بحسب الجدول ومن الملحق(. 

من  %92والتي استحوذت على  قطاع الكهرباء والحماية االجتماعية والطرققطاعات هي 

 يتجاوز نصيب بقية لمعلى الترتيب، بينما ( %18،%39،%35التمويل وبنسب متفاوتة )

 . %8القطاعات عن 

 ( مشاريع مموله من تعهدات سابقة121جدول

 م
 القطاع

 

 مالحظات )مليون لاير( 2112المقترح لعام 

 اإلجمالي تمويل خارجي تمويل محلي
األهمية 

 النسبية

 1.32 100,748 21,500 79,248 الكهرباء والطاقة 1

 0.18 51,080 20,500 30,580 األعمارالعامة والطرق وإعادة  األشغال 2

 0.03 9,040 9,000 40 المياه والبيئة 3

 0.01 3,032 3,000 32 الزراعة والري 2

 0.00 1,008 1,000 8 الثروة السمكية 2

 0.02 5,012 5,000 12 الصحة العامة والسكان 2

 1.112 1,052 1,000 52 التعليم العالي 2

 0.01 3,514 3,500 14 لتعليم الفني والتدريب المهني 2
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فجوة الالتعافي ذات و األعمارإعادة مشاريع وبرامج االحتياجات التمويلية ل -ب
 التمويلية 

التي  البني التحتية للقطاعات أعمارتتمثل االحتياجات التمويلية المطلوبة في تكاليف إعادة 

 توىالعودة بمس إلىت اتضررت من الحرب وتكاليف استعادة الخدمات في تلك القطاع

تقدير احتياجات  إلى.وبالنظر 2015.1 مأي في عا ،مستواها السابق قبل الحرب إلىالخدمات 

الثالثة نقدم حلة المر–وتحديد االحتياجات للبنك الدولي  األضرارالتعافي بحسب تقديرات تقييم 

 :األتيةالمالحظات 

  وبالتالي  2018 أبريلحتى  قطاعاا  12ومدينة  16على تقدير احتياجات التعافي اشتمل

لم يشمل بقية القطاعات والمناطق التي تضررت من الحرب كما لم يشمل التقدير 

وحتى كتابة هذه الخطة في فبراير  2018التي حدثت خالل الفترة من مايو األضرار

  مليار دوالر.  23وبحسب بيانات الجدول فقد بلغت احتياجات التعافي حوالي   .2019

  وتقديرات  مليار( 19التعافي على تقديرات منخفضة )تضمنت تقدير احتياجات

 مليار( 23) متوسطة

الخطة  أخذتوقد 

بالتقديرات المتوسطة 

تحوطا ألخطاء 

التقدير المتحفظ 

ونظرا الستخدام 

أدوات في التقدير ال 

تتسم بالتقدير الدقيق 

القائم على النزول 

 .الميداني

                                                                 
ذ في مع األخ تكاليف إعادة اعمار البنى التحتية التي تضررت من الحرب باألسعار الحالية، تشمل مختلف القطاعات فياحتياجات إعادة اإلعمار  1

ادية غير الماحتياجات التعافي الجوانب تضخم وأقساط الضمان والتأمين، فضالا عن عامل "إعادة اإلعمار بشكل أفضل". وتراعي معدل ال االعتبار
 . الصراعلمواد الالزمة لتوفير الخدمات بنفس المستوى الذي كانت عليه قبل اوالمعدات و التوظيف مثل

 

 0.002 508 500 8 النقل واالتصاالت 2

 0.39 110,190 107,000 3,190 جتماعيةالحماية اال 11

 1.11 66 0 66 الحكومية اإلدارة 11

 1.00 285,250 172,000 113,250 اإلجمالي العام 

التعليم
2%

الصحة
6%

اإلسكان
34%

ة االتصاالت وتقني
المعلومات

0%
الطاقة

11%

النقل
10%

إدارة النفايات 
الصلبة

0%

المياه والصرف 
الصحي

8%

األمن الغذائي
10%

الضمان االجتماعي
19%

االحتياجات التمويلية بحسب القطاع (4)شكل
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  مباشرة في بعض القطاعات، غير للتكلفة ال أوليهذه التقديرات ليست سوى مؤشر

 إلىضافة باإل األضراريتطلب تقييم ميداني دقيق لحجم  اإلجماليةاحتساب التكلفة  أن

رات. عشرات المليارات من الدوالتقدير الخسارة الكلية لالقتصاد، وبالتالي قد تتجاوز 

حجم  وفي هذا الصدد قدّر كل من البنك الدولي والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة

 مليون دوالر  90حوالي  إلىنتيجة متقاربة تصل  إلىالتكلفة الكلية وتوصال 

   اا ياجعلى احتواأل بلغت االحتياجات التمويلية في القطاعات الخمسة األكثر تضرراا 

الضمان  ، وقطاع%34وهي قطاع اإلسكان االحتياج، من حجم  %84حوالي 

 واألمنالنقل وكل من قطاع  ،%11، وقطاع الكهرباء والطاقة %19االجتماعي 

 لكل منهما. %10الغذائي 
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 ليات التنفيذ واملراقبة واملتابعةآ احملور اخلامس
ة تتميز ليات تنفيذ مبتكرآلضمان السرعة في التنفيذ والكفاءة في اإلنجاز فانه من المهم تصميم 

العديد من  لخطة تتبنىاإلجراءات، فان االبيروقراطية والتطويل في  والشفافية وتتجنببالكفاءة 

على راس  ويأتي ليات التنفيذ بحسب طبيعة وحجم المشروعات وبما يتفق أيضا مع الجهة الممولة. آ

 االتي: األلياتتلك 

ليات التنفيذ القائمة والمتميزة بالكفاءة والشفافية مثل الصندوق االجتماعي اُ االستفادة من  .1

 االستيعابية لهما.العامة ويمكن توسيع الطاقة  األشغالومشروع 

ليات تنفيذ المشاريع الحالية الموجودة في عدد من الجهات الحكومية وتعزيز قدراتها آتفعيل  .2

 التشغيلية والمؤسسية والبشرية

في القطاعات ذات األولوية مثل الكهرباء وحدات تنفيذ جديدة للمشاريع الكبيرة  أنشاء .3

 والطرق والتعليم والصحة.

ومتابعة للجهات الممولة بحسب سياستها وبالتنسيق  أشرافاالت وك أو أعمارفتح مكاتب  .4

 مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ليات المانح وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات آالتنفيذ المباشر عبر  .5

 ذات العالقة

 كزياللجنة العليا للمناقصات على المستوى المروعبر الجهات الحكومية التنفيذ  .6

 والالمركزي.

 لأفضاتفاق سالم وانتهاء الصراع وفق  إلىجهاز تنفيذي لإلعمار بعد الوصول  أنشاء .7

 الممارسات الدولية 

وبالتنسيق مع األمانة العامة  كما تتولى الحكومة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي .8

ورفع  عاجلةال ولويات خطة األ القيام بعملية المراقبة والمتابعة لسير تنفيذ لمجلس الوزراء 

 دورية لمجلس الوزراء. إنجازتقارير 
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 مدينة( ذات الفجوة التمويلية 12) ( االحتياجات التمويلية للتعافي على   مستوى المدينة13جدول)

 القطاع

 سنوات2 سنوات 2 سنتين سنة

 أعمارإعادة احتياجات التعافي )

 البنية التحتية، استعادة الخدمة(

 مليون دوالر

إعادة احتياجات التعافي )

البنية التحتية،  أعمار

استعادة الخدمة( مليون 

 دوالر

إعادة احتياجات التعافي )

البنية التحتية،  أعمار

استعادة الخدمة( مليون 

 دوالر

إعادة احتياجات التعافي )

البنية التحتية،  أعمار

استعادة الخدمة( مليون 

 دوالر

 491 393 122 98 التعليم

 1,397 1,117 222 279 الصحة

 8,162 6,530 3222 1,632 اإلسكان

 5 2 2 3 االتصاالت وتقنية المعلومات

 2,663 2,130 1122 533 الطاقة

 417 292 221 125 النقل

 16 13 2 3 إدارة النفايات الصلبة

 795 636 312 159 المياه والصرف الصحي

 13,945 11,112 2222 2,833 اإلجمالي

 االحتياجات التمويلية للتعافي على   مستوى المحافظة 

 2,329 1,433 1222 896 األمن الغذائي

 2,046 1,432 222 614 النقل

 1,237 990 222 247 المياه والصرف الصحي

 5,612 3,855 2221 1,757 اإلجمالي

 توى الوطنيالمس االحتياجات التمويلية للتعافي على 

 4,689 3,751 1222 938 الضمان االجتماعي

 4,689 3,751 1222 938 اإلجمالي

 23,035 17,791 11122 5,244  )أ(المجموع الكلي 

 التقديرات على مستوى المحافظة )وليس على مستوى المدينة( لقطاعي النقل والمياه والصرف الصحييستخدم المجموع الكلي  أ()
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 املالحق احملور السادس: 

 يع ممولة من تعهدات سابقة ( مشار1الملحق رقم)

  األضرارمدينة وتكاليف  12المادية في البنية التحتية في  األضرار( 2الملحق رقم )

 ( مشاريع أخرى ال يتوفر لها تمويل3ملحق رقم )
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 2019( مشاريع ممولة من تعهدات سابقة لعام 1ملحق )

 التمويل مصادر البرنامج/المشروع المجال
 2019المقترح لعام 

 )مليون لاير(
 اإلجمالي

  خارجي محلي   

الكهرباء 

 والطاقة

 2,500 2,500  ص الكويتي تطوير وتعزيز شبكة النقل والتوزيع لمدينة عدن

 تشغيل محطة مأرب الغازية األولى وإعادةصيانة 

 وصيانة خطوط نقل الكهرباء وأبراج الكهرباء
 الحكومة

 الصندوق الكويتي
 5,000 5,000 

 تعزيز شبكة النقل والتوزيع لمدينة عدنتطوير و
 األحمرالهالل 

 اإلماراتي
 4,000 4,000 

 79,200 0 79,200 الحكومة ميجاوات 215محطة كهرباء عدن بطاقة 

 16  16  الكهرباء-وحدة مشروع النقل والتوزيع

 16  16  الكهرباء-وحدة مشاريع التوليد

 16  16  والتوزيع في مدينة عدن وحدة تنفيذ مشروع التوليد وخطوط النقل

 المحطة الغازية الثانية بمأرب
 الصندوق العربي 

 م.ع. السعودية
 10,000 10,000 

 100,748 21,500 79,248   اإلجمالي

 األشغال

العامة 

 والطرق

وإعادة 

 األعمار

تنفيذ حصر وتقييم شامل لألضرار وتقدير دقيق لحجم الخسائر 

 واالحتياجات
 500 0 500 الحكومة -المانحين

تأهيل وترميم وتجهيز المنشآت و المرافق الحكومية المتضررة بما 

 فيها خدمات األمن والقضاء والسلطات المحلية وشوارع المدن
 10,000 0 10,000 الحكومة -المانحين

إعادة إعمار وتجهيز الخدمات العامة والبنى التحتية المتضررة وفق 

 لمعايير

وجغرافية، يشمل المرافق الصحية والتعليمية أولوية قطاعية  

 والكهرباء 

وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والجسور والموانئ 

 والمطارات

  ً  بدءً بالمناطق األكثر تضررا

 10,000 0 10,000 الحكومة -المانحين

منازل المواطنين ومنشآت القطاع الخاص وإعطاء  أعمار إعادة

 حدوداألولوية لذوي الدخل الم
 15,000 5,000 10,000 الحكومة -المانحين

استئناف 

استكمال 

المشاريع 

التنموية 

 القائمة

 مشاريع الطرق الرئيسية 

 سيحوت-طريق المكال تأهيل إعادة

 جسرين في المكال أنشاء

 الصندوق العربي 

 الحكومة
 3,000 3,000 

 مشاريع الطرق الريفية
الصندوق العربي 

 اإلسالمي،البنك 

 دوق الكويتيالصن
 5,000 5,000 

 20  20 حكومي نفقات تشغيل برنامج تنمية الطرق الريفية

 16  16 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع حماية وادي السائلة بصنعاء

لة المرح -نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع التقاطعات الرئيسية 

 الثالثة بصنعاء
 16  16 حكومي

 12  12 حكومي الطرق المجتمعيةنفقات تشغيل وحدة 

 16  16 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع الطرق الرئيسية

 مشاريع تحسينات المدن

 مكسر المنصورة مدينة عدن الطريق البحري خور

 البنية التحتية بصنعاء

 الصندوق العربي 

 الحكومة
 7,500 7,500 

 51,080 20,500 30,580   اإلجمالي

 ةبيئالمياه وال
نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع تطوير مرافق  المياه والصرف 

 الصحي لمدينة عدن
 12  12 حكومي
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نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي 

 تريم-سيئون
 12  12 حكومي

نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي للمدن 

 الحضرية
 16  16 حكومي

 ع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريممشرو
 الصندوق العربي 

 الحكومة
 5,000 5,000 

 مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة عدن
 الصندوق العربي 

 الحكومة
 1,500 1,500 

 مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة لحج
 اإلسالميالبنك 

 الحكومة
 1,500 1,500 

 مدن  8مشروع مرافق الصرف الصحي  لعدد  

 )مأرب،البيضاء، الضالع، الجوف، معبر، شبام، خمر، مناخة(

 الصندوق السعودي 

 الحكومة
 1,000 1,000 

 9,040 9,000 40   اإلجمالي

الزراعة 

 والري

نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية بساحل 

 حضرموت
 12  12 حكومي

 8  8 حكومي أبين –تشغيل وحدة تنفيذ مشروع التنمية الزراعية  نفقات

 12  12 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ البرنامج الوطني للري

 التنمية الزراعية في ساحل حضرموت
الصندوق العربي 

 الحكومة
 2,500 2,500 

 برنامج النمو الريفي
المانحين)ص 

 الكويتي،االيفاد،..(
 500 500 

 3,032 3,000 32   مالياإلج

الثروة 

 السمكية

 8  8 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع مرسى الشحر السمكي

 مرسى الشحر السمكي )مرحلة ثانية(
 الصندوق العربي 

 الحكومة
 1,000 1,000 

 1,008 1,000 8   اإلجمالي

الصحة 

العامة 

 والسكان

ً نفقات تشغيل وحدة تنفيذ المشاريع الممولة    12  12 حكومي خارجيا

 5,000 5,000  الصندوق السعودي مركز القلب وأنشاءعدن العام  مستشفىاستكمال 

 5,012 5,000 12   اإلجمالي

 التعليم العالي

 تجهيز كلية الهندسة بجامعة عدن
 اإلسالميالبنك 

 الحكومة
0 0 0 

 وتجهيز المستشفى التعليمي في عدن أنشاء
 الصندوق العربي 

 كومةالح
 500 500 

 14  14 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا بجامعة عدن

 12  12 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع كلية الطب بجامعة تعز

 14  14 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجياً بجامعة صنعاء

شاريع الممولة خارجياً بجامعة نفقات تشغيل وحدة تنفيذ الم

 حضرموت
 12  12 حكومي

وتجهيز المستشفى التعليمي ومركز السرطان بجامعة  أنشاء

 حضرموت

 الصندوق السعودي

 الحكومة
 500 500 

 1,052 1,000 52   اإلجمالي

التعليم الفني 

والتدريب 

 المهني

 500 500  الصندوق الكويتي في جزيرة سقطرى األحمدوتجهيز كلية سمو الشيح صباح  أنشاء

 تجهيز المعاهد التقنية والمهنية
 الصندوق السعودي

 الحكومة
 500 500 
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 (11تجهيز كليات المجتمع )
 الصندوق الكويتي

 الحكومة
 2,500 2,500 

 ً  14  14 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا

 3,514 3,500 14   اإلجمالي

النقل 

 تصاالتواال

 ً  8  8 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا

 انشاء ميناء سقطري
 الصندوق الكويتي

 الحكومة
 500 500 

 0 0  م ع  السعوديه انشاء مطار مأرب

 508 500 8   اإلجمالي

الحماية 

 االجتماعية

 مشروع االشغال العامة

 البنك الدولي

 الصندوق الكويتي

 العربي الصندوق 

 الصندوق السعودي

 الحكومة

 اخرون

3,150 22,000 25,150 

 20 0 20 حكومي نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع األشغال العامة

 الصندوق اإلجتماعي للتنمية

 البنك الدولي

 الصندوق الكويتي

 الصندوق العربي 

 الصندوق السعودي

 الحكومة

 اخرون

 85,000 85,000 

 20 0 20 حكومي ق اإلجتماعي للتنميةنفقات تشغيل الصندو

 110,190 107,000 3,190   اإلجمالي

االدارة 

 الحكومية

)وزارة  LGMISنفقات تشغيل وحدة تنفيذ نظام الصرف اآللي  

 المالية(
 14 0 14 حكومي

نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشاريع دول الخليج والصندوق العربي 

 بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
 14 0 14 ميحكو

نفقات تشغيل وحدة متابعة تنفيذ مشاريع البنك الدولي بوزارة 

 التخطيط والتعاون الدولي
 12 0 12 حكومي

نفقات تشغيل وحدة متابعة تنفيذ مشاريع البنك اإلسالمي بوزارة 

 التخطيط والتعاون الدولي
 12 0 12 حكومي

ريات نفقات تشغيل وحدة تنفيذ مشروع نظام معلومات المشت

 الحكومية )الهيئة العليا للرقابة على المناقصات(
 14 0 14 حكومي

 66 0 66   اإلجمالي

اإلجمالي 

 العام
  113,250 172,000 285,250 
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 بالمليون دوالر األضرارمدينة وتكاليف  11المادية في البنية التحتية في  األضرار( 2ملحق )

 القطاع
 عدد المنشئات

 مير كليتد

 ت عدد المنشئات

 دمير جزئي

 التكاليف

 مليون دوالر

 التعليم

42 

 غير معروف2كلية، 2معاهد مهنية، 3مدرسة،22)

332 

غر  22مكتب تربية،1كلية، 01،معاهد01،مدرسة222)

 معروف(
47.31-120. 

 الصحة

04 

 (مسستشفى غير معروف2مركز صحي،3مستشفيات،2)

122 

مستشفى غير 21مستشفى خاص،32مستشفى عام ،31)

 مكتب صحة(1وحدة صحية،11مركز صحي،22معروف،
544.2-665.1 

 المساكن

2221 

وحدة سكنية غير 222منزل،1222عمارة،221)

 قياسية(

22122 

وحدة سكنية غير 12212منزل،21312عمارة،1123121

 قياسية(
442201-244104 

 االتصاالت

 

7 

 (صاالت وتقنيات معلومات2ابرامج ومحطات،2)

1 

 صاالت وتقنية معلومات( 3ات وابرامج،محط2)
0.1-3.2 

 الكهرباء والطاقة

6 

مكت 1محطة نقل،1محطة فرعية،2وحدة توليدموزع،2)

 (أداري

26 

محطة 3محطات توزيع،9وحدة توليد،14محطة كهرباء،2)

 مكاتب(3محول،1برجن1نقل،
732.7-641.0 

 الطرق والنقل

 ولية فيكم تأثرت من الطرق الحضرية والد 1000)أكثر من 

 مطارات تأثرت4مواني ،2
1,353.1-

1,107.1 

 المياه
محطات 3محطة ،12بئر،13توصيالت منزلية،42120

محطات رفع مياه، خزانات 2شاحناتمياه،2معالجة،
 وغيرها

محطات رفع 23خزان،13بئر ، 22توصيالت منزلية، 4420

خزانات حفظ 20محطة ضخ،22مياه الصرف الصحي،

 (خطوط ضخ وغيرها 92مياه،
22002-21401 

 2213-1,107.1 مدينة +قطاع النقل والمياه على مستوى المحافظة( 11في  األضرار*تشتمل تكاليف ) األضرارتكاليف  أجمالي
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 ال يتوفر لها تمويلمشاريع أخرى ( 3ملحق)

 العامة والطرق )مليون دوالر( األشغالقطاع 

 االحتياجات
 األشغالتكلفة 

 العامة والطرق 

إلسكان تكلفة ا
والتخطيط 
 الحضري 

 اإلجمالي

 32202 14402 12304 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة عدن
 1001 202 201 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة لحج
 2301 1103 1203 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة ابين
 2101 ----- 2101 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة الضالع

 3904  3904 هيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة سيؤن مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأ
 11202 2101 4201 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة حضرموت

 1402 ------ 1402 تحسين مناطق عشوائية، محافظة سقطري  مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية،
 10201 ----- 10201 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة المهرة

 1109 ------ 1109 افظة ماربمشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، مح
 203 ---- 203 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة الحديدة
 202 ----- 202 مشاريع إعادة بناء، وترميم وتأهيل، وصيانة، مساكن شعبية تعويضية، تحسين مناطق عشوائية، محافظة شبوة

 219 222 242 مالياإلج
 قطاع النقل

 12 ممر التدحرج في مطار عدن )مليون دوالر(
 مشاريع قطاع األسماك

 1202 لسان بحري في منطقة اللحية )الحديده( أنشاء
 202 لسان بحري في الصليف )الحديده( أنشاء

 12 كاسر أمواج في المعارد )لحج( أنشاء
 202 وت(كاسر أمواج ف منطقة قصييعر)حضرم أنشاء

 32 كاسر أمواج في قشن )المهرة( أنشاء
 1209 كاسر أمواج في القرن )حضرموت( أنشاء

 120 اإلجمالي
  التربية والتعليم

 30 طباعة الكتاب المدرسي والوثائق االختبارية
 12 مشروع تطوير مطابع الكتاب المدرسي )عدن، المكال(

 202 كراسي-تشغيلوحدات تصميم كتب مع مواد ال 3مشروع توفير 
عادة بناء للمنشاة التعليمية بحسب   DNA 112ترميم وا 

 21202 اإلجمالي
  قطاع الكهرباء والطاقة

 223032 إعادة تأهيل وصيانة عدد من المحطات انظر الملحق)مشاريع التوليد 
 2202 مشاريع النقل والتحكم

 2 مشاريع كهرباء المدن الثانوية
 30214 ل الفاقدمشاريع التوزيع وتقلي

 900 دعم الوقود للمحطات
 433093 إعادة تأهيل وصيانة الهيئة العامة لكهرباء الريف

 1204032 اإلجمالي
  قطاع المياه والبيئة

 22.3 مضخات، معدات كهربائية، مولدات ديزل، عدادات مياه صمامات، معدات ورش، وغيرها من االحتياجات )يورو(

 22.3 اإلجمالي

  التعليم الفني والتدريب المهنيقطاع 
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 1.11 إعادة تأهيل عدد من المعاهد )المعهد التقني البحري، المعهد الزراعي،

 5.11 التمكين المهني للمرأة

 6.1 شاب وشابه 11111المهني ل لمشروع التأهي

 5.51 مشروع تحسين سبل المعيشة للشباب والشابات

 5251 مشروع الرخصة المهنية

 13034 اإلجمالي
 51.5 مشروع الصحة والسالمة المهنية بوادي حضرموت

 6.1 مشروع تأهيل وتدريب طالبي التوظيف

 11 والتكافل االجتماعي األمنةمشروع دعم وتأهيل مركزي الطفولة 

 11 المنتجة وتنمية المجتمع األسرمشروع تجهيز مركز تدريب 

 40. تعز–ب تعزيز برامج الحماية االجتماعية لألطفال والشبا
 2401 اإلجمالي


