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العام يف اليمن تطورات الوضع 
السياسةالتطورات-1
،2014منذالصراعوتيرةتصاعد•

السالموبناءالسياسيالحلخيار•

االقتصاديةالتطورات-2
االقتصاديالنموانكماش•

الصرفسعرتدهور•
،المركزيابلنكنقل•
واالنسانيةاالجتماعيةالتطورات-3
البطالةالفقر،•

االساسية،الخدماتتدهور•

،الغذائياالمنانعدام•

والخارجيالداخليالنزوح•



يف اليمنالسياق العام 

الوضع االقتصادي  الوضع المالي 



تابع السياق العام يف اليمن



خطط التنمية  وإعادة االعمار والتعايف االقتصادي 
االجلقصريةاخلطة

على التدخالت والبرامج تركز 2020-2019للفترة ( العاجلة)أولوية إعادة األعمار والتعافي االقتصادي خطة •

.االقتصاديي واالحتياجات ذات األولوية التي تمكن الدولة من استعادة الخدمات األساسية وتحقيق االستقرار والتعاف

اخلطة متوسطة االجل 
تياجات تقييم االضرار وتحديد االحتعمل حاليا وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع بعض الشركاء على اعداد•

(DNA)

برنامج شامل إلعادة األعمار والتنمية وبناء السالمالمضي في اعداد •

لبرنامج االعمار وخطة التنميةالموجهات الرئيسية وطنيا كأحد األهداف و 2030التنمية المستدامة تكييف اهداف •

2030توجيه تدخالت المانحين في ضوء األولويات الوطنية مع االخذ في االعتبار اهداف التنمية المستدامة•

االجلطويلةالرؤية•
لمرحلةسيةومؤسواجتماعيةاقتصاديةوطنيةرؤيةاعدادفياليمنلدعماإلسكوامعالفنيللتعاوناطارتوقيعتم•

السالم



رار تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة االستق: أوال
األمني والسياسي

زيز سلطات الدولة تعز: الهدف العام•

السياسات و التدخالت •

ئية والقضاتواجد مؤسسات الدولة التنفيذية •
اولة والتشريعية في العاصمة المؤقتة عدن ومز

بفاعلية عملها 

ات استعادة سلطة النظام والقانون داخل المؤسس•
الحكومية من خالل تطبيق القوانين والنظم

الحاكمة فيها 

تفعيل األجهزة األمنية في تامين االمن •
للمجتمع وحماية المنشئات الحكومية 

يعي تفعيل اداء السلطة التشريعية التشر•
ومزاولة . والرقابة على األداء الحكومي

عملها من الداخل اليمني

تعزيز دور المساءلة والمحاسبة ومحاربة •
ري الفساد والظواهر السلبية في العمل اإلدا

والمالي

المتضررة تلبية االحتياجات اإلنسانية للفئات: ثانيا  
. من الصراع

منقذة توفير االحتياجات األساسية ال: الهدف العام•
ص للحياة والمعززة لسبل المعيشة وتوفير فر
.  راعالحماية للفئات الفقيرة والمتضررة من الص

سياسات و التدخالتال•

غذائية توفير االحتياجات األساسية من السلع ال•
واالدوية ومياه الشرب للفئات الفقيرة 

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

. الغذائي

دعم برامج سبل المعيشة وخلق فرص عمل •
قدوا مدرة للدخل للشباب والمرأة وأولئك الذين ف

.أعمالهم ودعم ريادة األعمال

اع انتظام دفع مرتبات موظفي الدولة من القط•
.المدني واألمني والعسكري

ل ربط التدخالت اإلغاثية بأهداف طويلة األج•
يع تساعد على تقوية التأهيل المبكر والسر

.للمجتمعات واألفراد

ساسية استعادة توفير الخدمات االجتماعية األ: ثالثا  
للسكان

توصيل الخدمات األساسية للسكان عند : الهدف العام•
مستوياتها قبل الحرب

السياسات و التدخالت •

ة البدء في إعادة بناء وتأهيل المنشئات المزود•
للمجتمع بالخدمات األساسية وخاصة الكهرباء

والمياه والبيئة والصحة والتعليم 

لي وإزالة توفير المشتقات النفطية لالستهالك المح•
االختناقات في تسويقها

طبية توفير خدمات الرعاية الصحية في المراكز ال•
المختلفة 

لمياه توفير المياه النظيفة عبر الشبكة العامة ل•
ب والوسائل البديلة وتوفير خزانات مياه الشر

النظيفة في مناطق النزوح وااليواء 

صورة استعادة توفير التيار الكهربائي للسكان ب•
تدريجية ودعم استخدام الطاقة البديلة 

دائل تعزيز قدرات السلطة المحلية على تطوير ب•
لتوصيل الخدمات للتجمعات السكانية 

االعمار والتعايف االقتصادي على املستوى الكليعادة إلخطة األولويات العاجلة 
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تصادي استعادة االستقرار والتعافي االق: رابعا  
وخلق فرص عمل الكلي

وعاتالمشرلتمويلالمتاحةالموارداستيعابسريعت•
اإلقليميةالصناديقمنوخاصةالمانحينمن

وفير استئناف نشاط مصفاة عدن لتكرير النفط وت•
المشتقات النفطية لالستهالك المحلي 

ول استئناف انتاج وتصدير النفط والغاز من الحق•
الحالية وإعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية 

والغازية التي تضررت بسبب الصراع 

إعادة مراجعة أولويات االنفاق العام الجاري بحيث •
ي يركز على أولوية دفع المرتبات واألجور لموظف

ة لتعزيز الدولة وتوفير مخصصات للنفقات التشغيلي
.قدرات المؤسسات الحكومية

على تمويل العجز من مصادر غير تضخمية ويقتصر•
تمويل النفقات االستثماري

اذون الخزانة، الصكوك)تفعيل أدوات الدين العام •
كأداة لتنظيم السيولة وتمويل عجز.(  اإلسالمية
الموازنة 

من إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة: خامسا  
الحرب

إعادة اعمار البنى التحتية التي: الهدف العام•
ية تضررت من الحرب ورفع كفاءتها التشغيل

:التدخالت و السياسات •

ياجات استكمال تقييم األضرار وتحديد االحت•
الالزمة في كل المناطق التي تأثرت 

بالحرب

حتية البدء في إعادة إعمار وتأهيل البنية الت•
اء والمرافق العامة والخاصة المتضررة جر

. .األحداث

القائمة توسيع القدرة االستيعابية للبرامج•
روع مثل الصندوق االجتماعي للتنمية ومش

.األشغال العامة

ادة دراسة انشاء جهاز إعمار اليمن باالستف•
.من أفضل التجارب اإلقليمية والدولية

ته تعزيز صمود القطاع الخاص و مساهم: سادسا  
في إعادة اإلعمار

دعم تعافي القطاع الخاص وتمكينه من: الهدف
ية المساهمة في إعادة االعمار والتنمية االقتصاد

:السياسات و التدخالت 

دعم تعافي القطاع الخاص باعتباره المحرك 
بر الرئيسي للنشاط االقتصادية والمشغل االك

.للعمالة

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

.  النقل والموانئ وشبكات الطرق والكهرباء

بناء شراكة فاعلة بين القطاع العام والقطاع
العمار الخاص في مشاريع البنية التحتية وإعادة ا

(PPP)

ة دعم المشاريع الصغيرة واالصغر والمتوسط
.  ورواد االعمال

ية تحسين بيئة االعمال وتطوير األطر القانون
والتنظيمية واالدارية 
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االقتصادي على املستوى الكلي أولويات إعادة االعمار والتعايف 



قطاعات البنية التحتية

الكهرباء و الطاقة•

الطرق و النقل•

اإلسكان•

اإلتصاالت•

المياه و الصرف •
الصحي

قطاعات التنمية البشرية

التعليم•

الصحة•

الحماية اإلجتماعية•

الشباب•

تمكين المرأة•

قطاعات القطاعات 
اإلنتاجية

الزراعة و االسماك •
(األمن الغذائي)

قطاع النفط و الغاز•
والمعادن 

قطاع السياحة•

قطاعات الحكم الرشيد

ةالسلطة القضائي•

االمن وسيادة القانون•

الخدمة المدنية•

الشئون القانونية•

الحقوق و الحريات•

و المساءلة و الشفافية•
الفسادة مكافح

الحكم المحلي ونظام •
األقاليم

أولويات إعادة االعمار والتعايف االقتصادي على املستوى القطاعي
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اخلطوات القادمة 
استكمال تقييم االضرار وتحديد االحتياجات على كل المستويات الجغرافية والقطاعية  •

اعداد الرؤية الوطنية الشاملة إلعادة االعمار والتعافي االقتصادي وخطة التنمية •

توسيع دائرة الشراكة مع المانحين اإلقليميين والدوليين •

توسيع مشاركة القطاع الخاص في إعادة االعمار والتعافي •

السالموبناءللمانحيندوليمؤتمرلعقدالترتيب•



شكرا على حسسن االستماع 


