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تقديم

الحمد لله رب العالمين ،وبه نستعين ،والصالة والسالم على نبيه الصادق األمين وعلى آلــه الطيبين الطاهـرين.

يعيش العالم تطورات متسارعة في العديد من مجاالت الحياة؛ وهو األمر الذي يفرض علينا ضرورة معرفة :كيف يمكن
لنا أن نتعامل مع تلك التطورات ونواجه تحدياتها؟

ً
وخصوصا مع قضايا التنمية ،بدال عن
وبما أن البداية تقضي بضرورة إدراك الحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا وتعاملنا،

االنشغال اليومي والمستعجل بإطفاء الحرائق ،واالنتقال نحو اإلعداد للمستقبل بكافة تفاصيله من خالل التخطيط
االستراتيجي.

ورغم أن المستقبل بيد الله ،فإن جهودنا المعتمدة على الله هي التي ستشكل هذا المستقبل؛ من خالل العمل

المتواصل نحو غايات واضحة ومحددة .وتجدر اإلشارة إلى أن الخطط لم تعد مهمة وضرورية في عالم اليوم بقدر
ما أصبحت مصيرية لتجنب السقوط في وضعيات خطيرة ومكلفة ،كما أن تبنيها ،وتجسيدها على أرض الواقع يحفز

ً
بعيدا عن العشوائية واالرتجال.
الجهود ويوجهها نحو رؤية واضحة للمستقبل ،ويسهل استشراف مختلف أنواع الفرص

إن معيار الفعل االستراتيجي الناجح يتلخص في وجود خطة استراتيجية متكاملة ومقبولة من الجميع ،وهو األمر
الذي أدركته القيادة السياسة منذ وقت مبكر ،كما أن ملحمة الصمود اليمنية في مواجهة العدوان والحصار ألكثر من
أربعة أعوام خلت بإدارة حكيمة وراشدة من قيادة الثورة كانت _بحق_ الملهمة والمحفزة نحو إمكانية النهوض وصناعة
مستقبل مشرق قادر على الوقوف في وجه قوى الشر واالستكبار العالمي ،وقد انطلقت شرارة هذا الواعي منذ

ويد تبني.
أطلق الشهيد الرئيس صالح علي الصماد_ رضوان الله عليه_
شعاريد تحمي ٌ
ٌ

وقد تبنت الحكومة اليمنية مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة  2030التي تمثلت ثمار المرحلة األولى

فيها في وثيقة هذه الخطة الموسومة بـ خطة الصمود واإلنعاش االقتصادي  2020 - 2019التي تستند في
ويد تبني القائم على
يد تحمي ٌ
األساس إلى المنطلقات واألسس المرجعية المتضمنة في الرؤية الوطنية بشعارها ٌ
مرتكزين رئيسيين:

األول :تفعيل مؤسسات الدولة  ،وإرساء مبدأ العمل المؤسسي ،وإنجاز هذه الخطة كان نتاج جهود مشتركة بين

المكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون المباشر مع وزارة اإلدارة المحلية

والوحدات التنفيذية في السلطتين المركزية والمحلية .وبفضل الله ثم دعم القيادة السياسية وحكومة اإلنقاذ الوطني
وجهود جميع المخلصين خرجت الخطة إلى النور؛ لتشكل خارطة طريق نحو المستقبل المأمول ،وقد هدفت الخطة

المرحلية األولى إلى إنعاش االقتصاد اليمني  ،ودفعه نحو النمو من خالل تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع.

الثاني :الصمود والتصدي للعدوان في مختلف الجبهات؛ وما هذه الخطة إال الخطوة األولى في طريق تحقيق ذلك،

كما أن تنفيذها يتطلب أن تكون الرؤية الوطنية حاضرة معها في ذهن جميع أفراد الجهات الحكومية ،وأن تكون في
صدارة جدول األعمال اليومي لقيادة الجهة.

إن نجاح تنفيذ هذه الخطة يتطلب فعالية وكفاءة العمل المؤسسي القائم على االهتمام ببناء القدرات البشرية
ً
ً
وروحيا ،وتعزيز العمل المؤسسي الفعال ،واالنفتاح على كل اآلراء والرؤى الجديدة واإلبداعية التي يمكن أن
مهنيا

تحقق نتائج إيجابية ،كما أن كل خطة تحتاج إلى نظام للرصد والتقييم لضمان التنفيذ ،باإلضافة إلى اعتماد أنظمة
معلومات متكاملة وديناميكية ،وتوفر الموارد والشراكات االستراتيجية الفاعلة؛ كل ذلك يمكن أن يصل بنا إلى المبتغى
المنشود ،وتحقيق بناء دولة يمنية حديثة بحلول  2030بإذن الله.

والله من وراء القصد
محمود عبدالقادر الجنيد

نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية
رئيس المكتب التنفيذي

تمهيد

يأتي إعداد خطة المرحلة األولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة  2030والموسومة بـخطة الصمود
واإلنعاش االقتصادي  2020 - 2019في ظل الظروف التي فرضها العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تقوده

السعودية وحلفاؤها وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وأذنابهم في المنطقة .وقد تسبب هذا الوضع ولفترة تجاوزت

أربع سنوات في تدمير كل مقومات الحياة والبنى التحتية والمؤسسية للدولة واالقتصاد ،حيث إن قوى العدوان قد
استهدفت المؤسسات المدنية الخدمية  :مستشفيات ،ومدارس ،وطرق ،ومزارع ،ومشاريع مياه وكهرباء ،واتصاالت،
وطال استهدافها المناسبات االجتماعية من أفراح ومجالس عزاء .ومع ذلك ،استمر الشعب اليمني العظيم في

صموده الذي ال يهتز ،وما إعداد الرؤية الوطنية إلعادة بناء الدولة  2030إال دليل على أن الشعب والدولة لم يكتفوا
بمواجهة العدوان وصلفه عسكريا ،بل تجاوزوا ذلك وقاموا بحشد كافة اإلمكانيات والطاقات من أجل التخطيط

يد
عبر عنه شعار الرؤية الوطنية الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد –رضوان الله عليهٌ -
للمستقبل؛ وهو ما ّ
ويد تبني.
تحمي ٌ
ً
وانطالقا من هذا الهدف واستشعارا لمسؤوليتها قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع قيادة

ابتداء
المكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية ،كما قامت بدورها في إعداد خطة الصمود واإلنعاش االقتصادي،
ً
من إعداد الموجهات والتعليمات اإلرشادية والنماذج الفنية للخطة ،ومن ثم تشكيل فرق العمل القطاعية من كافة
قطاعات الوزارة لمتابعة الوزارات والجهات الحكومية األخرى ،وكذلك المحافظات إلعداد خططها .وقد قامت فرق
ً
وفقا لإلرشادات المعتمدة وتنسيقها ،ومن ثم دمجها وفق محاور الرؤية الوطنية.
العمل القطاعية بمراجعة ما وصلها

حيث وقد عكست تلك الخطط األهداف االستراتيجية والمبادرات الواردة في وثيقة الرؤية الوطنية  ،وبرزت أهم
نتائجها من خالل جهود االستجابة اإلنسانية التي تدعمها المنظمات الدولية اإلنسانية ،ومن خالل توفير الموارد الذاتية
المحدودة في ظل العدوان والحصار وتوفير المقدرات.

وفي هذه الكلمة المقتضبة ،أنتهز الفرصة ألعبر عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس السياسي األعلى

لما قدموه من دعم ومساندة ومتابعة حثيثة لتسريع إعداد الخطة .كما أتقدم بالشكر والتقدير لقيادة المكتب التنفيذي
وكافة رؤساء وأعضاء فرق العمل الفنية والقطاعية ومدراء مكاتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات على

الجهود المبذولة إلنجاز الخطة خالل فترة زمنية قياسية ،كما أن الشكر موصول للفريق الفني من قيادة وزارة التخطيط
والتعاون الدولي والمكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية على دوره في إنجاز هذا العمل .وال أنسى تقديم الشكر

واالمتنان إلى الوزارات والجهات الحكومية المركزية والمحلية لما أبدته من تفاعل وسرعة في التجاوب ،كل فيما يخصه.
ً
ً
قدما بإرادة قوية وحماس شديد في استكمال
وتتويجا لتك الجهود ،فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تؤكد المضي

العمل بنفس الوتيرة لحشد كافة الطاقات واإلمكانات المتاحة؛ لتنفيذ المبادرات والبرامج الواردة في الخطة ومتابعة
تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وإعداد تقارير الرصد والتقييم.

ً
وأخيرا ،أود التنويه إلى أن العمل تحت ضغط الوقت وفي ظل شحة الموارد واإلمكانات ،يعكس العزم والرغبة في

مواصلة مسيرة العمل التنموي واإلصرار على استمرار البناء والخروج من هذا الوضع الحرج مهما كانت التحديات
والصعوبات.

ً
جميعا لما فيه المصلحة العامة
وفقنا الله

عبد العزيز ناصر الكميم

وزير التخطيط والتعاون الدولي

نص الرؤية

الرؤيــة
دولــة يمنية حديثــة ،ديمقراطية مستقرة
وموحدة ذات مؤسسات قوية تقوم على
تحقيق العدالة والتنمية والعيش الكريم
للمواطنين وتحمي الوطن واستقالله
وتنشد السالم والتعاون المتكافئ مع
دول العالم.

تقديم
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4

تمهيد

5

مقدمة:

8

أوال :أهداف الخطة
ً

8

ثانياً  :مرجعيات إعداد الخطة (المرحلة األولى):
ثالثاً  :المبادئ التوجيهية للخطة

رابعاً  :منهجية إعداد الخطة

خامساً  :متطلبات نجاح الخطة المرحلية األولى:

9
10
12
14

اإلرادة السياسية وتكامل األدوار

14

دور القيادة في تنفيذ الخطة

14

سادساً  :ملخص لمضامين الخطة المرحلية األولى

16

التأثيرات المتوقعة للخطة على مستهدفات الرؤية

17

عالقة الخطة بأهداف التنمية المستدامة

20

تصنيف مجاالت مبادرات الخطة المرحلية األولى حسب المحاور

27

المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

31

الوضع السياسي الراهن

32

الواقع المؤسسي وأداء أجهزة الدولة

33

مصفوفة المرتكز األول

35

المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

83

األوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية

84

الوضع اإلنساني واالحتياجات (خطط االستجابة اإلنسانية)

91

تراجع التنمية البشرية

93

تدهور الخدمات االجتماعية األساسية

93

مصفوفة المرتكز الثاني

95

المحليات

193

الوضع الراهن في المحليات

194

تحديات الوضع الراهن التي تواجهه السلطة المحلية:

195

الوضع الراهن على مستوى المحافظات:

196

مصفوفة السلطة المحلية

204

آلية تنفيذ الخطة والرصد والتقييم

220

.1آلية التنفيذ

221

.2الرصد والتقييم

221

.3آليات الرصد والتقييم

221

.4آلية الرصد تقييم الخطة

224

.5أهمية عملية المراقبة والتقييم

224

 .6آلية جمع وتوثيق البيانات والمعلومات

225

 .7استخدام البيانات والمعلومات

225

 .8مخرجات عملية المتابعة والرصد والتقييم

226

الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م
مقدمة:

ً
ظروفا صعبة واستثنائية بسبب العدوان والحصار المفروض عليها ،والذي نتج
تعيش اليمن منذ  26مارس 2015م

عنه جملة من التحديات؛ فعلى صعيد الوضع السياسي تعاني البالد من حرب وحصار وموروث سياسي خلفته قوى

النفوذ التي ارتبطت بالقوى اإلقليمية والدولية وارتهنت لها ،واعتمدت في إدارتها للحكم على إشعال نار الحروب
ً
أوضاعا غير مستقرة ،وانقسامات تغذيها استقطابات إقليمية ودولية وتدخالت
والصراعات الداخلية كل ذلك أنتج

أدت إلى تمزيق المجتمع والجغرافيا الوطنية .وقد واكب ذلك الوضع اختالل منظومة الحكم ،وتعطيل مبدأ التداول
السلمي للسلطة ،وظهور منظومة سلطة محلية عاجزة عن تلبية طموح المجتمع ومتطلبات نموه؛ ناهيك عن ضعف
أداء منظومة النزاهة الوطنية وتبعيتها للقرار السياسي؛ مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر وتفشي الفساد المالي

واإلداري على كل المستويات ،واتباع سياسة توزيع غير عادلة للثروة الوطنية.

وعلى الصعيد المجتمعي تضاعفت االنقسامات وتفاقمت المشكالت االجتماعية ؛ بسبب االستهداف الممنهج لهوية
المجتمع وثقافته وتقويض قيم التسامح ،وتشجيع التشدد والتطرف.

وأما في الجانب االقتصادي فقد تنامت األزمات االقتصادية ،وتمثلت أبرز مظاهرها في ارتفاع حجم الدين العام،

والتضخم ،وانهيار سعر العملة المحلية ،وضعف القدرة الشرائية للمواطن ،تزامن ذلك مع هدر الموارد االقتصادية،
واالستحواذ عليها من قبل القوى المحسوبة على دول العدوان.

لقد تسببت الظروف التي أنتجتها الحرب العدوانية على اليمن ،وحالة عدم االستقرار السياسي واألمني في توقف

المساعدات الخارجية لشركاء التنمية باستثناء دعم محدود في إطار االستجابة اإلنسانية ،األمر الذي أدى إلى توقف
جهود التنمية ،و تراجع االستثمارات واألنشطة االقتصادية بشكل كبير بالتزامن مع ما ألحقته الحرب العدوانية من
تدمير كبير للبنية التحتية.

إن تلك التحديات هي الحافز الرئيس الذي حدا بالقيادة السياسية والحكومة إلى إعداد الرؤية الوطنية لبناء الدولة

اليمنية الحديثة؛ والتي تشكل هذه الخطة الخطوة األولى لتدشينها على أرض الواقع ،ولقد سميت هذه الخطة
ً
نظرا لضيق الوقت المتبقي  ،منه
بدال عن االسم الوارد في الرؤية الصمود والتعافي
بالصمود واإلنعاش االقتصادي ً

عام وشهران ألنه من الصعوبة بمكان أن يتحقق التعافي المأمول في بداية المرحلة الثانية 2024 – 2021م.

إن الشعب اليمني بقواه الحية والمختلفة مسؤول اليوم مسؤولية كبيرة عن استعادة نهضته  ،والحفاظ على كينونته
الحضارية ومكانته بين شعوب األرض ،وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى عازم على تحويل كل التحديات والعقبات

التي تقف في طريق مستقبله إلى فرص ،وكما صمد في الحقل العسكري دون أن تلين له قناة  ،فإنه قد اتخذ القرار
الحاسم على الصمود في حقل البناء والتنمية بعون الله.

وليست هذه الوثيقة التي بين أيدينا إال خارطة طريق نحو المستقبل وبرنامج عمل سوف يلتزم به الجميع رغم كل

التحديات ،وكلنا ثقة بأن الله عز وجل سوف يكلل هذه الجهود بالتوفيق ،ثم بتعاون وتكاتف وتضافر جهود شعبنا
الصامد و بدعم األصدقاء وشركاء التنمية اإلنسانية الذين ينشدون الخير والسالم في العالم.
أوال :أهداف الخطة
ً

تعد خطة الصمود واإلنعاش االقتصادي ( )2020 - 2019المرحلة األولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية

الحديثة ،وهي بمثابة قاعدة االنطالق العملية ،وجسر التواصل مع المراحل الالحقة لتنفيذ الرؤية الوطنية ،حيث تمثل
الخطة البرنامج التنفيذي لرؤية واستراتيجية الدولة اليمنية ،ناهيك عن كونها خطة األداء الحكومية للفترة نفسها.

وتتجلى أهمية هذه الخطة في قدرتها على وضع وإرساء المداميك األساسية لمنهجية التخطيط االستراتيجي لجميع

مؤسسات الدولة وأجهزتها على المستويين المركزي والمحلي ،وتجسيد ذلك على أرض الواقع ،متجاوزة حالة غياب
وصوال إلى تحقيق األهداف العامة اآلتية:
التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة،
ً
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استعادة الثقة بالدولة

تحقيق اإلنعاش

ومؤسساتها من قبل المجتمع

االقتصادي.

فيما يخص خدمته ورعايته.

تحسين سبل العيش

للمواطنين ودعم الصمود
والتماسك المجتمعي.

ً
ثانيا :مرجعيات إعداد الخطة (المرحلة األولى):
استندت الخطة إلى جملة من المرجعيات الرئيسة هي:

دستور
الجمهورية اليمنية

التشريعات
والقوانين النافذة

ﺍﻟﺮﺅﻳـﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻳﺪٌ ﺗﺤﻤﻲ ﻭﻳﺪٌ ﺗﺒﻨـﻲ

وثيقة الرؤية الوطنية لبناء
الدولة اليمنية الحديثة 2030م
وآليتها التنفيذية

أهداف
التنمية المستدامة 2030م
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وثيقة
االستجابة اإلنسانية
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ً
ثالثا :المبادئ التوجيهية للخطة

ً
انطالقا من اإلعالن عن مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي بالتوازي مع معركة التصدي
ويد تبني ورغم كل التحديات،
يد تحمي ٌ
للعدوان في مختلف الجهات كمشروع تسنده الجبهات  ،ويسند الجبهات وشعاره ٌ

وخصوصا في ظل عدوان وحصار غاشم فإن الشعب اليمني ما زال عند مستوى التحدي في جبهات المواجهة.

وهناك حزمة من المبادئ التوجيهية المهمة التي عكست رؤية القيادة كأولويات استراتيجية في المرحلة األولى من تنفيذ
الرؤية الوطنية 2019-2020م ،نوجزها في اآلتي:

اإلنعاش

األمن

االقتصادي

واالستقرار
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1
األمن
االجتماعي

2

5

3

المشاركة

المجتمعية

4

الشفافية
والمساءلة
وضمان النزاهة

إطالق اإلصالح
المؤسسي

األمن واالستقرار

• التركيز على تنفيذ األولويات االستراتيجية المعززة لعوامل القوة والصمود في وجه العدوان ،وتماسك الجبهة
الداخلية.

• العناية بتنفيذ المبادرات المعززة لحشد الجهود والموارد المختلفة لمواجهة العدوان ،وتعزيز الصمود لتحقيق النصر
وإخراج اليمن من االرتهان والتبعية وامتالك اإلرادة الوطنية واستقالل القرار السياسي.

األمن االجتماعي

• إعطاء األولوية للسياسات المعززة للتماسك المجتمعي واألمن االجتماعي.

• االهتمام بتنفيذ البرامج التي تُ عنى باستنهاض هوية الشعب اليمني اإليمانية والحضارية.
• منح األولوية للمبادرات الخاصة بتحسين الرعاية المادية والمعنوية ألسر وأبناء الشهداء.

• االهتمام بتنفيذ المبادرات المعنية بأحوال النازحين ،وتشجيع األعمال اإلغاثية الرسمية والمجتمعية.
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الشفافية والمساءلة وضمان النزاهة

• التركيز على تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تغرس قيم الشفافية والنزاهة ،ومكافحة الفساد اإلداري والمالي
واألخالقي.

• العناية بتنفيذ المبادرات المعززة لإلجراءات الرقابية ،وضبط السلوك واألداء الوظيفي واتخاذ التدابير الداعمة للرشد
في صناعة واتخاذ القرار.

إطالق اإلصالح المؤسسي

• تفعيل مؤسسات الدولة ،واالرتقاء بأدائها وتعزيز سيادة القانون وتوفير بيئة مالئمة للبناء والتنمية لخدمة المجتمع.
• ترسيخ القيم المؤسسية األساسية (العدالة والمساواة).

المشاركة المجتمعية

• إعطاء األولوية لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية المشتركة بين الدولة والمجتمع.

العدالة التوزيعية

• العناية بتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية الريفية ،وتنمية المرأة ،وتقديم برامج التأهيل للفئات المحرومة ،وتقديم
الحلول المستدامة لمعالجة البطالة.

• التركيز على تنفيذ البرامج الموجهة للحد من الفقر ،ومعالجة ظاهرة التسول ،وخلق فرص عمل ومشاريع إنتاجية
ُأسرية.
• االهتمام بالسياسات االقتصادية الموجهة لتعزيز االقتصاد الوطني ،واالكتفاء الذاتي في مواجهة كل التحديات.

• التأكيد على تنفيذ المبادرات الموجهة نحو المشاريع اإلنتاجية والصناعية والمشروعات الصغيرة الملبية لحاجات
المجتمع.

• التركيز على تنفيذ األولويات الموجهة لتطوير المهارات اإلنتاجية واإلبداعية للشباب في مختلف المجاالت.
• االهتمام باالقتصاد المقاوم المستقل خاصة قطاع الزراعة.
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ً
رابعا :منهجية إعداد الخطة

ً
وفقا للخطوات اآلتية:
اتبعت الخطة منهج التخطيط التشاركي من األسفل إلى األعلى

الخطوة األولى:

إعداد وثيقة الموجهات وتعميمها مع وثيقة الرؤية الوطنية على كافة الجهات الحكومية والمحافظات والمديريات،

بحيث تقوم الجهات بإعداد خططها للمرحلة األولى  2020 - 2019م متضمنة المبادرات واألنشطة التفصيلية

ً
وفقا لآلتي:
الالزمة لتنفيذها

تحديد وتعديل أو
اقتراح المبادرات
الالزمة لتحقيق
األهداف

تحديد األنشطة
والمشاريع المرحلية
الالزمة لتحقيق
المبادرات

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

• استالم خطط الوزارات
والمحافظات ومرفقاتها.
• مراجعة الخطط مع الجهات
الحكومية في ضوء دليل
المراجعة.
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الخطوة الرابعة

إعداد خطة المرحلة األولى من
قبل الجهات المركزية والمحلية
في ضوء وثيقة الرؤية الوطنية
ومصفوفة المبادرات المنبثقة
عنها وتشمل:
• خطة المرحلة األولى على
المستوى المركزي لكافة
الوزارات والجهات التابعة لها.
• خطة المرحلة األولى على
المستوى المحلي لكافة
المحافظات.

تحديد مؤشرات
قياس األداء

تحديد متطلبات
التنفيذ المالية،
ومصادر التمويل

تحديد جهات
التنفيذ

• إخراج الخطط في قالب موحد
يتسق مع ركائز الخطة ومحاور
الرؤية.
• صياغة الخطة على المستوى
الوطني وفقا لمحاور الرؤية.

الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م
مرتكزات الخطة

اعتمدت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة  2030على ثالثة مرتكزات أظهرت خطة المرحلة األولى منها مرتكزين

(مسارين) رئيسيين يتضمنان المحاور االثني عشر للرؤية ،ويتعلق المرتكز األول :بتفعيل دور مؤسسات وأجهزة الدولة،
ويتطلب هذا األمر وضع تصور مرحلي يتوافق مع الوضع الراهن لهذه المؤسسات واألجهزة ،وما يستدعيه ذلك من

ً
وخصوصا تلك التي تقوم بدور محوري؛ ومع ذلك
حرص على عدم إعطاء مبرر إلضعاف دور تلك المؤسسات واألجهزة،

يجب أن يتكامل هذا التصور مع إجراء تغيير كلي وتنفيذ إصالحات هيكلية في المرحلة المقبلة.

ويتواكب المرتكز األول مع المرتكز الثاني الذي يتعلق بشكل مباشر بالمواطن ،حيث يسعى هذا المرتكز إلى تعزيز
ً
وخصوصا في المرحلة األولى للرؤية ،والتي تتطلب مواجهة المؤامرات
الصمود والتماسك المجتمعي كأولوية مطلقة

الخارجية وسعيها الحاقد لتغييب الهوية اليمنية الواحدة ،وإضعاف الوحدة الوطنية  ،وتكريس اإلنقسام المجتمعي.

ً
أيضا بتوفير مصادر للدخل وطرق للكسب المشروع وسبل العيش وكذلك الحصول على الخدمات
ويتعزز هذا الصمود

االجتماعية األساسية ،وإن في حدودها الدنيا جراء العدوان والنزاعات الداخلية التي يغذيها.

ترتكز خطة المرحلة األولى للرؤية الوطنية والتي تمتد لعامي  2019و  2020على مساري الصمود والتماسك المجتمعي

وتفعيل دور مؤسسات وأجهزة الدولة؛ حيث تعطي أولوية للمبادرات التي تتوجه نحوهما وتعزز أثرهما ،وقد أطلق على

هذه الخطة بـ خطة الصمود واإلنعاش االقتصادي  2020 - 2019باعتبار أن اإلنعاش االقتصادي نتيجة حتمية لجهود،
الصمود وكذلك لتفعيل دور مؤسسات وأجهزة الدولة.

مرتكزات الخطة

المرتكز

المرتكز

تفعيل دور

الصمود

الثاني

األول

والتماسك

مؤسسات

المجتمعي

وأجهزة الدولة
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ً
خامسا :متطلبات نجاح الخطة المرحلية األولى:
اإلرادة السياسية وتكامل األدوار:

الخطة المرحلية األولى للجمهورية اليمنية هي  :تجسيد لتوفر اإلرادة لدى القيادة ،والتي تتمثل عوامل نجاحها في

توفر هذه اإلرادة لدى كل مسؤولي الدولة.

وتعد أول حصاد لثمار الرؤية ،وأول خطوة عملية في المسار التنفيذي لبناء الدولة اليمنية الحديثة؛ لهذا ينبغي أن تتوحد
ك المقاتل اليمني في جبهات العزة والكرامة والذي
المفاهيم واإلرادات بشأنها ،وأن نؤمن بها بنفس القدر الذي تَ َملَّ َ

به حقق وأنجز صمودا وانتصارات عظيمة سيخلدها تاريخ الشعوب واألمم في إطار النماذج التاريخية االستثنائية ،وربط

تلك اإلرادة بعظمة االنتصارات وضخامة التضحيات التي قدمها الشعب اليمني ،والزال يقدمها.

ومن هذا المنطلق فإن متطلبات تنفيذ الخطة الوطنية لعام  2020م تحتم على القيادة السياسية للجمهورية اليمنية
أن تعتمد توحيد السياسات والمفاهيم واإلرادة السياسية واإلدارية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة من خالل وضع آلية

نوعية وفعالة لمتابعة وتقييم مسار تنفيذها؛ في إطار منظم يهدف إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة
التنفيذية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكل الهيئات التابعة لهما ،وبين والهيئات والمؤسسات الرقابية

المعنية كمجلس النواب والمنظومة الرقابية ،من أجل استنهاض القدرات والتشجيع على اإلبداع واالبتكار في تطوير
مؤسسات وهيئات الدولة وفق محددات ومنهجية الخطة و الرؤية لتسد الفجوة القائمة والمستهدفة.

وكون محور ارتكاز هذه الخطة وهدفها األساس المواطن وخدمته ،فإنها تمثل الوعاء السليم لتوحيد كل الجهود
الرسمية والمجتمعية لتتكامل الجهود واألدوار في تنفيذ الخطط الالزمة؛ لتحقيق غايات وأهداف الرؤية الوطنية بناء
الدولة اليمنية الحديثة مدعومة بإرادة سياسية تقف بكل قوة خلف هذا المشروع الذي ينبغي أن يتحول إلى واقع في
كل األجهزة والمؤسسات الرسمية ليكون نقطة تحول مضيئة نحو المستقبل المنشود الذي يليق بصمود وتضحيات

وانتصارات الشعب اليمني.

دور القيادة في تنفيذ الخطة:

ً
ً
كافيا للنجاح؛ إذا لم تكن هناك قيادة تنفيذية كفؤة ،ألن معظم الفشل يرجع إلى سوء
شرطا
جودة الخطة ليست

اإلدارة ،ومن المهم أن تجسد القيادة في عملها قيم الصدق والنزاهة والشفافية والحكمة في اتخاذ القرار وترشيده،

مع ضرورة أن تمتلك مهارات تساعدها على خلق مناخ مالئم للتعاون واالهتمام بعمل الفريق ضمن منظومة عمل

جماعي ،وتعزيز الثقة بين أعضاء الفريق حتى يستشعر كل واحد منهم مسؤوليته في التنفيذ بشكل موضوعي
ومستقل وشفاف ،كما أن على القيادة أن تشعرهم بأن عملهم يحقق درجة كبيرة من النجاح.

ومن مهام القيادة في كافة مستوياتها ،اختيار القدرات والكفاءات ،وقيادة ورعاية ورش التدريب على المهام المختلفة؛
لتأهيل من يقوم بالتنفيذ ،وتقسيم العمل وفق متطلبات المرحلة ،حيث الزالت الصعوبات والمعوقات قائمة أمام

القائمين عند تأدية مهامهم.

ودور القيادة يتجلى في توجيه التساند الوظيفي والتآزر للحفاظ على التماسك والتكامل وعدم تشتت الجهود من

خالل اإلشراف والرقابة لترتيب سلسلة أعمال مرتبطة ومتتابعة ،ومراقبة إنجاز المهام واألعمال بالمستوى المطلوب،

وتيسير العمل بتحقيق التواصل الرأسي واألفقي لضمان سرعة تدفق المعلومات وإنجاز المهام.

األدوات األساسية لنجاح الخطة المرحلية األولى:

يتطلب نجاح الرؤية الوطنية وخطتها المرحلية توفير مقومات داعمة تمثل أدوات لتنفيذ الخطة يجب توفيرها وتتحدد أبرز
هذه األدوات في اآلتي:
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فريق السياسات :فريق السياسات :حيث يتطلب تنفيذ الرؤية وخططها المرحلية تبني العشرات من السياسات (قوانين،

ولوائح  ،وأنظمة ،وسياسات متنوعة) ولكي تتسق عملية تطوير هذه السياسات وضمان وجود سياسات فعالة ومستجيبة
لتحقيق الرؤية وأحداث التغيرات المنشودة فإنه من الضروري وجود فريق سياسات يعمل على توجيه العمليات الفنية

الالزمة التساق تطوير السياسات التي تتبناها الخطة المرحلية.

برنامج بناء قدرات القيادات :يتطلب السير في تنفيذ الرؤية من خالل الخطة المرحلية اإلسراع في تنفيذ برنامج نوعي
لبناء قدرات القيادات الوسطى بما في ذلك المعنيين في الوحدات التنفيذية للرؤية في الجهات حيث يتوقع أن يغطي

التدريب ( )2000موظف من القيادات (في مستوى وكيل ومدير عام) إلى جانب تنفيذ برنامج عاجل نوعي للقيادات العليا
في الحكومة (وزير ،ونائب وزير ،ومحافظ ،ووكيل محافظة ،ورئيس هيئة) بحيث تغطي هذه العملية ( )300قائد إداري
في المستويات العليا.

مختبرات التطوير :هي أدوات دعم القرار لضمان إيجاد مبادرات نوعية ،وحلول ابتكارية لمشكالت البلد تُ ْب ِرز الحاجة المتالك

أدوات جذب وتطوير أفكار إبداعية للنهوض والتطوير ودعم تحقيق أهداف الرؤية والخطط االستراتيجية المرحلية الثالث
ووفقا لذلك سيتم تبني أنموذج مختبرات تسريع األثر اإلنمائي الذي يتبناها البرنامج اإلنمائي لألمم
ً
المترجمة لها،
المتحدة.

فنيا ،حيث ستشمل قاعدة بيانات وطنية
شبكة الخبراء والمطورين الوطنيين :تمثل أحد أهم موارد تطوير الرؤية ودعمها ً

للخبراء والمطورين ،ونظام عمل متكامل يضمن توسيع وتحديث الشبكة ،وتطوير أدائها لخدمة احتياجات الرؤية وخططها
المرحلية ،ومعايير عادلة لوصول أعضاء الشبكة لفرص العمل والتطوير وبناء القدرات ،وجائزة سنوية ألفضل األعمال

والمقترحات النوعية لتحقيق أهداف الرؤية وخططها االستراتيجية المرحلية.

االستخدام الفعال للتقنية في إدارة الرؤية وخططها االستراتيجية المرحلية :وسيتم ذلك من خالل بعدين:األول :تطوير

نظام متكامل إلدارة الرؤية وخططها االستراتيجية المرحلية بما في ذلك دعم عمليات المتابعة والتقييم.

الثاني :توسيع استخدام التقنية في دعم الرؤية وخططها من خالل قواعد بيانات وأنظمة مساعدة مثل :قاعدة بيانات

المؤشرات الوطنية ،ومستهدفات الرؤية ،ونظام التنبؤ ،ونظام المعلومات الجغرافية ،وتوسيع مساهمة الجامعات في

تطوير التقنية لدعم أتمتة األعمال الحكومية،وإيجاد آلية فعالة لتبادل الموارد المعلوماتية والنفاذ إلى مصادر المعرفة.

تطوير شراكات نوعية مع الفاعلين المجتمعين والمانحين الدوليين :وتتمثل في اعتماد آليات ذات جدوى لتطوير شراكات

فعالة مع المانحين والمجتمع والقطاع الخاص وبما يدعم  ،تحقيق مضامين الرؤية وخططها االستراتيجية المرحلية.

بناء األطر المؤسسية الداعمة للرؤية بصورة نموذجية تقوم على استخدام أحدث أساليب اإلدارة :ويشمل ذلك بناء

القدرات المؤسسية للمكتب التنفيذي والوحدات التنفيذية بالجهات والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم ،والوحدات األخرى

في الهيئات العليا والسلطة المحلية بصورة تعكس نماذج مؤسسية نوعية يحتذى بها ورفدها بالقدرات البشرية.

إدارة التغيير :تطوير آليات فعالة إلدارة التغيير ،وتعزيز دور القيادة السياسية في هذه المرحلة لقيادة التغيير والعمل على

تطوير برامج نوعية لدعم إدارة التغيير بما يساعد على تحقيق مضامين الرؤية ،ويدعم تسريع عملية التحول بصورة إيجابية.

االستخدام الفعال لإلعالم :تفعيل استخدام الرؤية في دعم توجهات تحقيق الرؤية وخططها من خالل آليات متعددة

كتنويع أدوات وأساليب النشر اإللكتروني ،وإنشاء قاعدة بيانات التوثيق اإلعالمي للرؤية،ومن خالل الرصد اإلعالمي

وتحليل الرأي العام ،ودعم وجود وسائل إعالم مهنية مستقلة ومتخصصة (إعالم اقتصادي ،إداري ،اجتماعي ،قانوني)

ووضع خطط إعالمية سنوية تواكب التحوالت المنشودة.
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ً
سادسا :ملخص لمضامين الخطة المرحلية األولى
م

المؤشر /البيان

1

عدد األهداف االستراتيجية المستوعبة من
الرؤية الوطنية

3

متوسط عدد المبادرات لكل هدف
استراتيجي

2

القيمة /الوصف
109
276

اجمالي عدد المبادرات

2.53

4

عدد األنشطة

5

متوسط عدد األنشطة لكل مبادرة

3.28

6

عدد مؤشرات األنشطة

1166

7

أكثر القطاعات من حيث عدد المبادرات

االقتصاد ثم العدالة وسيادة القانونثم
البناء االجتماعي

8

أكثر الجهات التي قدمت مبادرات استراتيجية
بتمويل ذاتي

الجهات ذات العالقة بمحور االقتصاد ثم
القضاء يليه الصحة فالدفاع واألمن

9

األنشطة والمبادرات المطلوب تمويلها من
مصادر خارجية

بين  100إلى 120

10

أكثر الجهات التي لديها مبادرات استراتيجية
ممولة

الصحة والقضاء والزراعة

11
12

14

المحور األكبر من حيث الحاجة لتمويله من
الموازنة العامة

13

914

أكثر المحاور تحقيقاً لمستهدفات الرؤية
بصورة مباشرة

أكثر المحاور التي لديها مبادرات تؤثر على
قطاعات أخرى

االقتصاد
البناء االجتماعي
االقتصاد

أكثر القطاعات تأثرا بمبادرات أخرى

التنمية االدارية
االقتصاد والبناء االجتماعي والتعليم
والصحة والبيئة

15

المحاور ذات العالقة بمصفوفة المحليات

16

عدد أهداف مصفوفة المحليات

12

17

عدد مبادرة مصفوفة المحليات

12

19

عدد مؤشرات أنشطة مصفوفة المحليات

114

عدد أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة
باألهداف االستراتيجية للخطة

12

18

20

مالحظات

عدد أنشطة مصفوفة المحليات

المحليات مصفوفة تركز على
أولوية المحافظات األكثر إلحاحاً

113
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 34هدفاً استراتيجياً و 84مبادرة
ترتبط مباشرة بأهداف التنمية
المستدامة
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التأثيرات المتوقعة للخطة على مستهدفات الرؤية

مســتهدفا تضمنتها الرؤية ســتتأثر بصورة مباشــرة بتنفيذ الخطة المرحلية
ً
مســتهدفا من بين ()25
ً
يوجد ()18
وفقا لترتيب تلك التأثيرات على النحو اآلتي:
ً
األولى للرؤية (2020 - 2019م ) وذلك
م

التأثير

المستهدف

ســيتأثر المؤشــر بمجموعــة مــن المبــادرات تــم وضعهــا فــي محــور اإلصــاح اإلداري،

والبنــاء المؤسســي خاصــة تلــك المبادرات التــي تهتم بتحســين كفاءة المؤسســات،

ومعالجــة وإزالــة كافــة االختــاالت التــي تظهــر علــى الهيــكل التنظيمــي للدولــة فــي

1

تحقيق ترتيب لليمن ضمن
( )70دولة في مؤشر كفاءة

المؤسسات

الوضــع الراهــن ،وإصــدار قانــون تنظيــم الجهــاز اإلداري للدولة ،ووحــدات القطاع العام

والمختلط ،ووضع نظام للترشــيح واالختيار والتعيين لشــغل وظائف اإلدارة والسلطة
العليا ،إلى جانب تطوير قواعد وإجراءات التقييم والمحاسبة ،وتطوير اإلدارة القضائية

واألجهــزة ذات العالقــة بصياغــة التشــريعات أو إنفــاذ القانــون ،وتحســين أداء اإلدارة
األمنيــة ،ومؤسســات تقديــم الخدمات الشــرطية ،كما أن بناء المنظومات التشــريعية

وتطوير البنية المؤسسية ،وتوفير بعض متطلبات تلك المؤسسات محلية أو مركزية

سيمكنها من رفع كفاءتها وجاهزيتها والنهوض بواقعها.

2

وردت مبادرات كثيرة في الحكم الرشيد والحقوق والحريات ،تهدف كلها في اتجاه تعزيز

ال ـ ــوص ـ ــول إلـــــى مــســتــوى

رضــا المواطــن من خالل تحســين أســلوب التعامــل معه من ِقبل المكونــات الحكومية،

الحكومية ضمن أفضل ()80

المجتمعية في الرقابة على الخدمات ،إلى جانب المبادرات المتعلقة بتحسين اإلدارة،

رضا المواطن عن الخدمات

دولة نهاية الفترة

وتحســين مســتوى تقديــم الخدمات العامــة خاصة التعليــم والصحة ،وتعزيز المشــاركة

وتبســيط وتيســير اإلجــراءات القضائية المختلفة ،وتحســين مســتوى تقديــم الخدمات
األمنية.

ســيدعم هــذا المؤشــر تحســين األداء االقتصــادي ،ومبــادرات التخفيــف مــن الفقــر

3

رفع ترتيب اليمن في مؤشر

التنمية البشرية إلى المرتبة

( )120بين دول العالم

وتحســين الخدمــات والمبادرات في الجانب االجتماعي ،وتحســين مســتوى المعيشــة
وتوسيع مساهمة المرأة في سوق العمل ،وسينعكس تأثيره على مؤشرات التنمية

البشرية بشكل إيجابي فيما يخص إشباع الحاجات اإلنسانية ،لمختلف الشرائح والفئات
وأخيــرا فــي مبــادرات تحســين خدمــات الميــاه النظيفــة والصــرف الصحي
االجتماعيــة،
ً
وحماية وحفظ البيئة.

4

ســيؤثر تنفيذ مجموعة من مبادرات الخطة على هذا المؤشــر من خالل تعزيز الوصول

بلــوغ اليمــن فــي مؤشــر

إلــى العدالــة ،وتحســين إجــراءات التقاضــي ،والتطويــر التشــريعي للســلطة القضائية

 60من بين دول العالم.

والحريــات ،وتعزيــز تكامــل األداء بيــن أجهــزة العدالة الجنائيــة (القضاء ،النيابة ،الشــرطة)

العدالــة الدولي إلى المرتبة

باتجــاه تعزيــز دور مؤسســات القضــاء ،وتطبيق مبــادئ الحكم الرشــيد ،وتعزيز الحقوق

لتسهم في تعزيز العدلة ،وضمان عدم إفالت المجرمين من العقاب.
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م

5

المستهدف

التأثير

الوصول بترتيــب اليمن في

ســيتأثر المؤشــر بحزمة من المبادرات التي توجهت نحو تعزيز ســيادة القانون وتوطيد

وحمايــة حقــوق المواطــن

السياسية وتهيئة المناخ الديمقراطي وتوسيع التحالفات ،وإشراك وتفعيل المكونات

مؤشــر الديمقراطيــة وحرية

إلى الترتيب ()98

العالقــة مــع المواطنيــن ،وتطبيــق نظــام الشــرطة المجتمعيــة .وتوســيع المشــاركة
المجتمعية.

دعــم هــذا المؤشــر المبــادرات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد ،ورفــع درجــة النزاهــة

والشــفافية ،وإنجــاز إجــراءات التحقيــق والفصــل فــي قضايــا الفســاد ،وضمــان تطبيق
اإلجــراءات القانونيــة حيــال مــن يثبــت ارتكابهــم ممارســات فســاد بأنماطــه المختلفــة
المنصــوص عليهــا في القانون ،وضمان تعــاون األجهزة القضائية والرقابية في تحقيق

ذلــك .كمــا أن إرســاء مبــادئ الرقابــة بمختلــف مســتوياتها وعبــر المكونــات الخاصة بها

6

بــلــوغ الــيــمــن فــي مــدركــات
الفساد إلى المرتبة ()100
بين دول العالم

والتنســيق بينهمــا والتــي وردت فــي المبــادرات الخاصــة بالرقابــة؛ ســتعزز -حتمــاً  -من
أعمــال الرقابــة ،والحــد مــن الفســاد ،إضافة إلــى أن تعزيز منظومــة الرقابة التشــريعية
المتعلقة بمكافحة الفســاد ،وإلغاء الحصانة عن كبار شــاغلي الوظيفة ســيكون له تأثير
كبير في رفع كفاءة المؤشــر نحو إدراك الفســاد ،وتنفيذ االتفاقيات الدولية ،وتفعيل

دور األجهزة الرقابية والمؤسســات الحكومية ،وإشــراك الرقابة المجتمعية ،ومنظمات
المجتمــع المدنــي ،واإلعــام ،وتطبيق الشــفافية فــي العمل األمنــي ،والتعيين في

بنــاء علــى تقاريــر األداء ،وتطبيــق
المناصــب األمنيــة ،وتطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب
ً

العقوبات القانونية ضد المخالفين لها من منسوبي الشرطة.
7

8

9

تخفيض معدل البطالة نهاية

الفترة إلى أقل من 10%

تحســين مؤشــر االســتثمار

إلى ( 130من )190

تحقيق معدل نمو اقتصادي

حقيقــي ســنوي ال يقل عن

()% 5

للمبــادرات أثــر على المدى القصير تتمثل في التخفيف من البطالة من خالل التوســع
في المشروعات الصغيرة ،وتأهيل القادرين على العمل وفق احتياجات سوق العمل،

وتسهيل اإلقراض والتمويل األصغر بالنظر لعالقة االرتباط بين الفقر والبطالة ،وأثره

غير مباشر على التعليم والصحة واحتياجات األسرة.

ســيتأثر االســتثمار بدرجــة أساســية نتيجــة تطويــر سياســات جديــدة لجــذب االســتثمار
وتنفيــذ مبــادرات تدعــم تحســين بيئــة األعمال ،وزيــادة الثقــة باالقتصاد .كما ســيكون

ألداء السياســية الخارجية دور فعال في تحســين االســتثمار ،وذلك يعتمد على وقف
العدوان على اليمن.

سيتأثر المؤشر بتحقيق اإلنعاش االقتصادي ،ونجاح الحل السياسي كنتيجة للمصالحة

الشــاملة ،تدعمه مجموعة من المبادرات الموجهة نحو تطوير السياســات االقتصادية،
ودعم القطاعات اإلنتاجية ،وتطوير القدرات التنافســية ،وتشــجيع االستثمار ،وتوسيع

القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد ،وتحقيق معدل التحسين المتوقع خالل الخطة.

مباشــرا من خالل التوســع في
أثرا
ً
ســتترك المبــادرات المتعلقــة بالتخفيــف من الفقر ً

10

تخفيض معدل فقر السكان

إلى أقل من ()% 20

الصناعات الصغيرة ،وسياســة جذب االســتثمارات ،وتقديم معلومات عن حجم شــريحة
الفقر ،وأماكنهم ،وأسباب الفقر ،ثم التدخل المنظم والمدروس والمتكامل من قبل

هيئــة الــزكاة ،للتخفيــف مــن المعاناة من خالل االســتجابة اإلنســانية ،وكذلــك مبادرات
تأثيرا غير مباشر من
األوقاف ،وعبر تفعيل المجتمع المدني ومشاركته .كما أن هنالك
ً

خالل التنمية البشــرية على خفض نســبة البطالة ،باعتبار االرتباط بينها كســبب ونتيجة
في الوقت نفسه.
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م

المستهدف

11

وصـــول ( )5جــامــعــات يمنيه بين
أفضل جامعات الوطن العربي

التأثير
مبادرات تطوير سياسات التعليم العالي ،وتشجيع الجامعات على التخصص ،ودعم
توجه الجامعات نحو تطوير مواردها الذاتية سيكسبها قدرة نوعية في تطوير أدائها

األمــر الــذي ســيظهر فــي قدرتهــا علــى منافســة أفضــل الجامعات على مســتوى
اإلقليم.

12

13

14

15

16

17

18

رفع نسبة مشاركة المرأة في قوة

العمــل إلــى ( )% 30مــن إجمالــي
قوة العمل

الوصــول بنصيــب الفــرد مــن الناتج

المحلــي اإلجمالــي إلــى مــا فــوق
سنويا نهاية الفترة
()$ 2000
ً

التوجــه نحــو دعــم األداء االقتصــادي والتخفيــف من البطالــة والفقر ســيتيح للمرأة
فرص عمل أكبر كما أنه سيوســع من حجم مشــاركتها في ســوق العمل خاصة في
فرصــا أعلــى للمرأة فــي لالنخــراط في قوة
التوجــه نحــو سياســات اجتماعيــة تتيــح
ً
العمل.

هنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تصــب فــي تحســين هذا المؤشــر منهــا تبني

سياســات واضحة لتوجيه تمويالت المانحين نحو التنمية االقتصادية ،وبناء القدرات
فــي ســوق العمــل والتوجــه نحو تشــجيع أنشــطة الصناعــات الصغيرة ،واألنشــطة
االقتصادية كثيفة العمل بما يساهم في تحسين الدخل.

تحتــوي الخطة على مبادرات تدعم تحســين هذا المؤشــر علــى المدى البعيد ،تركز

رفــع معدل إنتــاج الطاقة الكهربائية

على تطوير سياســات االســتثمار في هذا القطاع ،والعمل على إيجاد مشــروعات

سنوي ال يقل عن  600ميجا

عموما ،لكنها قد ال تصل إلى المعدل المرغوب في الســنة األولى من
الكهربائية
ً

مــن المصــادر المتعــددة بمعــدل

تخفيــض معــدل التضخــم إلــى أقل
من ()5

رفــع متوســط عــدد الوحــدات
ســنويا خــال
الســكنية المنشــأة
ً

الفترة إلى ( )17500وحدة سكنية

تحســين مرتبــة اليمــن فــي مجــال
االبتــكار إلــى المرتبــة ( )95من بين
دول العالم

تحســين مؤشــر األداء البيئــي إلى
المرتبة ( )80بين دول العالم

بنيــة تحتيــة فــي قطاع الكهربــاء ،تعتمد على الطاقــة البديلة ،ورفــع إنتاجية الطاقة
الخطة.

ســيكون للمبــادرات التــي تتوجــه نحــو التحكــم بســعر الصــرف وجــذب مــوارد النقد
األجنبي ،أو التقليل من استنزافه أثر في التحسين النسبي لهذا المؤشر.

هناك مبادرتان أساســيتان في هذا الجانب يمكن أن تســهم بشــكل مباشــر على

المــدى البعيــد فــي تحســين هذا المؤشــر ،وهي مبــادرة تطوير سياســات محفزة
لتنويع تمويل التنمية العمرانية ،ومبادرة إنشاء مجمعات سكنية تدعم ذوي الدخل
المحدود.

نســبيا بتنفيذ مبادرات تشــجيع االبتكار واإلبداع ،ورعاية المبدعين
ســيتأثر المؤشــر
ً

من خالل صندوق رعاية المبدعين والتوجه نحو التوسع في مدارس المبدعين.

يتوقع أن يكون لمبادرات محور البيئة سواء تلك المتعلقة بتطوير تشريعات البيئة،
أو بتحقيــق تغييــر مباشــر فــي الواقــع ،أثــر لكنه نســبي ،كتحســين شــبكات المياه

والصــرف الصحــي ،والتوجــه نحــو مشــروعات تدويــر المخلفــات الصلبــة ،واالهتمام
بالمحميات.
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عالقة الخطة بأهداف التنمية المستدامة

الجدول اآلتي يبين عالقة الخطة بأهداف التنمية المستدامة حيث يوضح أن  12هدفا من أهداف التنمية المستدامة،
وهي :الهدف األول ،والثالث ،والرابع ،والخامس ،والسادس ،والسابع،والثامن ،والتاسع ،والثاني عشر ،والثالث ،عشر

والســادس عشــر ،والســابع عشــر بالترتيب ذات ارتباط مباشر بـ  11محورا و  34هدفا اســتراتيجيا و  84مبادرة تتضمنها

خطة المرحلة األولى.
المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

إطــاق برامج التأهيل المهني للفقراء لســوق
العمل

.1التخفيــف مــن حــدة الفقــر
عبــر سياســات وبرامــج التمكيــن
االقتصــادي للفئــات األشــد فقراً
والمهمشين.

تمكيــن األســر الفقيــرة اقتصاديــاً فــي الريــف
مــن خــال دمجهــا فــي ســوق العمــل وتقديم
التسهيالت الالزمة لها من مؤسسات التمويل
الصغيرة واألصغر
تحديــث قاعــدة البيانــات والمؤشــرات الحاليــة
المتعلقة بقضايا الفقر

مجال مكافحة الفقر

محور البناء االجتماعي

برنامج الــدعــم المباشر والمستمر للفقراء
والمساكين
 .2تــطــويــر آلــيــات كــفــؤه وفعالة
إلدارة موارد الزكاة لإلسهام في
مجال التخفيف من الفقر.

إطــاق برامــج تمويــل اقتصــادي للفقــراء مــن
موارد الزكاة

 .3ت ــع ــزي ــز الـ ــرعـ ــايـ ــة وال ــح ــم ــاي ــة
االجتماعية للفقراء.

تطويــر برامج فعالة للحماية االجتماعية للفقراء
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

الهدف1
الــقــضــاء عــلــى الفقر
بــجــمــيــع أشــكــالــه في
كل مكان

تــقــديــم الــدعــم لــخــدمــات الــرعــايــة االجتماعية
والتأهيل النفسي واإلدماج لألحداث الجانحين
واأليتام واألطفال المشردين

الصحة

\

 .4تــوجــيــه الــمــســاعــدات والمنح
الــدولــيــة نحو بــرامــج فعالة تخدم
مكافحة الفقر.

تــطــويــر ســيــاســة مــلــزمــة مــن الــحــكــومــة حــول
مسارات توجيه المساعدات والمنح والتعامل
معها

 .5تطوير آليات الرصد والتقييم
وإدارة الــمــعــلــومــات فــي مجال
التخفيف من الفقر.

برنامج نظام معلومات بيانات الفقراء
والمساكين

 .1تطوير نظم وآلــيــات اإلدارة
والــتــنــســيــق لــلــخــدمــات الــصــحــيــة
ورقــابــة فاعليتها وجــودتــهــا على
كـــافـــة ال ــم ــس ــت ــوي ــات ،وتــحــفــيــز
المشاركة المجتمعية في اإلدارة
والمراقبة.

تعزيز دور وزارة الصحة العامة في إدارة النظام
الصحي ،وتطوير آليات المتابعة واإلشــراف،
ومراجعة وتطوير تشريعات وهيكلة الــوزارة
والمؤسسات الصحية
تفعيل وتنظيم مشاركة المجتمع والقطاعات
األخ ــرى فــي دعــم ،وتقديم وإدارة الخدمات
الصحية ،وضبط مــواردهــا بما يحقق تحسين
الخدمات الصحية وتحفيز الكادر الطبي والفني
بالمرافق الصحية
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المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

تنســيق مدخــات عمــل المنظمــات والهيئــات الدوليــة
والمحليــة الداعمــة للقطــاع الصحــي بمــا يكفــل تحقيــق
االســتفادة المثلــى مــن أوجــه الدعــم فــي تحســين
الخدمات الصحية بما في ذلك دعم البنية التحتية
تطويــر نظــام خارطــة البنيــة التحتيــة للمرافــق الصحيــة،
وتطبيــق المعاييــر الوطنيــة النمطيــة إلنشــاء وتجهيــز
وتشــغيل المرافــق الصحية وفــق معايير تراعــي العدالة
في توزيع الخدمات الصحية
تأسيس نظام قواعد وضوابط االختيار والتعيين لشغل
وظائف اإلدارة على مستوى كافة المرافق الصحية
تفعيل المستشــفيات الريفية لتقديم خدمات مباشــرة
لســكان الريــف وهــم غالبيــة الشــعب اليمنــي ،على أن
تشمل خدمات تشخيصية وعالجية وجراحية
تعزيز اســتمرار المستشــفيات المركزية ومستشــفيات
المحافظــات بتقديــم خدماتهــا لســكان الحضــر (المــدن)
مواكبة للزيادة السكانية الكبيرة

 .2توســيع وتعزيــز الخدمــات
الصحيــة لجميــع المواطنيــن
ودعــم خدمــات الطــوارئ بمــا
يســتوعب طبيعــة وظــروف
المرحلة ومستجداتها.

تطويــر وتوفيــر خدمــات األمومــة والطفولــة بمــا يؤمن
خفــض وفيــات األمهــات والمواليــد وبمــا يتناســب مــع
معدل النمو السكاني
االهتمام بالجرحى والمعاقين وأسر الشهداء
والمرابطين
التوســع في بناء مراكز الغســيل الكلــوي والعمل على
زيادة القدرة االســتيعابية للمراكز الموجودة واالهتمام
بمراكــز معالجــة الســرطان (األورام) والعمــل علــى عدم
انقطاع األدوية الضرورية عن مرضى السرطان
تعزيز خدمات الطوارئ واإلســعاف وتوســيع انتشــارها،
وتوفير سيارات إسعاف جديدة بدال عن التي خرجت عن
الخدمة
إيجــاد حلــول إبداعيــة لســد العجز فــي الخدمــات الصحية
للســكان ،وذلــك من خــال تشــجيع مبــادرات متطوعي
المجتمع واإلشراف عليهم لضمان نجاح هذه المبادرة

 .3تعزيز خدمات الرعاية الصحية
األوليــة ،ومكافحــة األمــراض
والترصد الوبائي ،والمحافظة
عال من تحصين
على
ً
مستوى ٍ
األطفــال واألمهــات للوقايــة
مــن حــدوث أوبئــة ســبق أن
خضــع المجتمع للتحصين منها،
والحــد مــن تفاقــم مشــكلة
سوء التغذية.

إنشــاء مختبرات وطنية لفحص ورقابة اللقاحات المنتجة
محلياً أو المستوردة من الخارج
تطوير وتحديث وتوسيع الخدمات التشخيصية المختبرية
في المختبر المركزي وفروعه
العمل على توسيع وتحسين جودة الخدمات التشخيصية
وبنوك الدم
وضــع الخطــط الالزمــة لتلبيــة الحاجــة الصحيــة بمخيمــات
النازحين ،وحاالت الطوارئ أينما وجدت
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المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

تفعيل الوحدات والمراكز الصحية لتقديم حزمة خدمات
الرعاية الصحية األولية مباشرة لسكان الريف
التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة لتوســيع مجــاالت
الدعم في نظام التغذية
إصدار قانون صندوق مكافحة السرطان
إصــدار قانــون الهيئــة العليــا لألدويــة والمســتلزمات
الطبية ينظم عملها
االهتمــام بالتدريــب والتأهيــل العالــي والمتوســط
المحلــي للكــوادر الطبيــة والصحيــة لتطويــر قدراتهــم
ومهاراتهــم ،ودعــم المؤسســات والبرامــج التدريبيــة
وتعزيز برنامج البورد اليمني كشهادة وطنية ،وتشجيع
التحاق خريجي كليات الطب البشري به
 .4تحقيــق كفايــة وكفــاءة
الــكادر العامــل فــي القطاع
الصحــي وتنميتــه وتنظيــم
مهنه

تشــجيع ودعــم البحــوث والدراســات الصحيــة ،وتحفيــز
الكادر البحثي ،واالستفادة منها في تحسين الخدمات
والرعاية الصحية
التصنيــف الواضــح للمهــن الصحيــة والطبيــة وإعــداد
الوصــف الوظيفــي ،وتقييــم أداء العامليــن فــي
المؤسسات الصحية ،وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب
دراســة الوضــع الوظيفــي المزدوج لممارســي المهن
الطبيــة والصحية بيــن القطاعين العــام والخاص ووضع
الحلول له

 .1توفيــر تعليــم عام بجودة
عاليــة (أساســي وثانــوي)
لجميــع الفئــات العمريــة
المستهدفة.
التعليم
 .2توســيع خدمــات التعليــم
الفنــي والتقني وتطويرها
الستقطاب خريجي التعليم
األساســي والثانــوي بمــا
يدعــم احتياجــات ســوق
العمل المتجددة.

تعميــم التعليــم األساســي والثانــوي وتحقيــق مبــدأ
تكافــؤ الفــرص بيــن الذكــور واإلنــاث ،والحضــر والريف،
ورعايــة الموهوبيــن وذوي االحتياجــات الخاصــة نهايــة
تنفيذ الرؤية.
تحسين وتجويد نوعية التعليم األساسي والثانوي
توفير مرتبات المعلمين
تطويــر مناهــج التعليــم األساســي والثانــوي وجعــل
الطالب محور العملية التعليمية
التوســع فــي التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي
وتطويــره ليســتوعب  40%مــن مخرجــات التعليــم
األساسي والثانوي نهاية تنفيذ الرؤية
تطويــر مســار التعليــم الفنــي والتقنــي حتــى مرحلــة
الماجستير والدكتوراه
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للجميع
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المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

 .3توفير خــدمــات التعليم
العالي وفق معايير الجودة
واالعــتــمــاد األكــاديــمــي بما
يــحــقــق مــتــطــلــبــات ســوق
العمل.

العدالة االجتماعية

مجال

البناء االجتماعي

تعزيز وتفعيل دور المرأة
فـــي األســــــرة والــمــجــتــمــع
والحياة العامة

البيئة

 .1تـــوفـــيـــر ال ــم ــق ــوم ــات
التشريعية والمؤسسية
الـ ــازمـ ــة إلدارة الـــمـــوارد
الــــبــــيــــئــــيــــة وحـ ــمـ ــايـ ــتـ ــهـ ــا
وفقا ألسس
ً
واستثمارها،
ال ــت ــن ــم ــي ــة ال ــم ــس ــت ــدام ــة
وتوجهات التنمية الخضراء.
 .2تــوفــيــر خـــدمـــات مــيــاه
وصــــــــرف صـــحـــي تـــواكـــب
االحـــتـــيـــاجـــات ال ــم ــت ــزاي ــدة
للسكان.

العمرانية

القطاعات الخدمية والتنمية

محور االقتصاد مجال

ت ــط ــوي ــر قـ ــطـ ــاع ال ــط ــاق ــة
وت ــش ــج ــي ــع الـــتـــوســـع فــي
مصادر الطاقة المتجددة.

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

زيادة نسبة االلتحاق بالتعليم العالي من الفئة العمرية
( )23-19وبما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين
الذكور واإلناث والحضر والريف
تحسين نوعية وجودة التعليم العالي وإعــادة هيكلة
الجامعات نحو التميز في تخصص رئيسي مميز (مرحلة
أولى)  3جامعات
تنويع مصادر تمويل التعليم العالي ،وتعزيز كفاءة
إدارة التمويل الذاتي

تطوير دور اللجنة الوطنية للمرأة لتصبح هيئة مستقلة
للمرأة

الهدف 5
تحقيق المساواة بين
الــجــنــســيــن وتمكين
كل النساء والفتيات

إطالق حزمة مشروعات في مجال التنمية الخضراء

الحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث
وإجراء الفحص الدوري لنوعية المياه وتقييمها

تبنــي حزمــة مــن برامج توفير المياه وتوســع شــبكات
الصرف الصحي

الهدف 6
ضــمــان تــوافــر المياه
وخـــــدمـــــات ال ــص ــرف
الـ ــصـ ــحـ ــي لــلــجــمــيــع
وإدارتـــــــــهـــــــــا إدارة
مستدامة

برنامج االستفادة المثلى من المياه الموسمية

تطوير سياسات توسع االستثمار في مجال إنتاج
الطاقه من المصادر المتجددة
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الهدف 7
ضمان حصول الجميع
ب ــت ــك ــل ــف ــة بــســيــطــة
على خدمات الطاقة
الــحــديــثــة الــمــوثــوقــة
والمستدامة
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المحور في
الخطة

محور االقتصاد مجال األداء الكلي وتعزيز الثقة باالقتصاد

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

 .1تحقيق استقرار اقتصادي
مــســتــدام يــســاعــد عــلــى رفــع
الــثــقــة بــاالقــتــصــاد الــوطــنــي،
ويــؤدي إلــى التعافي ويرفد
التنمية والصمود.

تــطــويــر ســيــاســات فــعــالــة لــرفــع مساهمة قطاعي
الصناعة والــخــدمــات فــي االقــتــصــاد ،وتحفيز القدرة
اإلنتاجية للقطاعات التنافسية

 .2جذب وتنشيط
االستثمارات وفقاً ألولويات
محددة تدعم تعزيز األداء
والنمو العالي.

 .3زيـ ـ ــادة تــنــافــســيــة الــســلــع
والخدمات الوطنية ذات الميزة
النسبية وبما يكفل الحد من
الواردات.

تشجيع االستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية
للظهير الخلفي لميناء الحديدة
تطوير تشريعات جديدة لجذب وحماية االستثمارات
المحلية والــخــارجــيــة بــمــا فــي ذل ــك تــحــديــث قوانين
االستثمار في مجال التعدين والنفط والغاز
تــوظــيــف مـ ــوارد الــصــنــاديــق وال ــوح ــدات االقــتــصــاديــة
واألوقاف في مشاريع وطنية كبرى
تحقيق الكفاءة ألنشطة تقييم المطابقة وإصــدار
المواصفات وفق أفضل الممارسات الدولية
وضــع وتطبيــق سياســة تشــجع االســتيراد مــن بلــد
المنشأ

الهدف 8
تـــــعـــــزيـــــز الـ ــنـ ــمـ ــو
االقتصادي المطرد
والــشــامــل للجميع
والمستدام،
والــعــمــالــة الكاملة
والمنتجة ،وتوفير
الــــعــــمــــل الــــائــــق
للجميع

تطوير آلــيــات رصــد ظــواهــر الممارسات االحتكارية
والممارسات الضارة بالتجارة وانسياب السلع.

والتنمية العمرانية

القطاعات الخدمية

محور االقتصاد مجال

.4خــفــض معدل البطالة إلى
الحدود الدنيا.

برنامج التخفيف من البطالة

إعـ ــادة تــأهــيــل البنية التحتية
األخــرى بما فيها قطاع النقل
وإعــادة إعمار ما دمرته الحرب
منها بصورة تحقق استقراراً
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وح ـ ــي ـ ــاة كــريــمــة
للمواطن.

البرنامج الوطني إلعادة العمل

محور االقتصاد مجال القطاعات اإلنتاجية

 .1تعزيز دور قطاع الصناعة
لــقــيــادة االقــتــصــاد الــوطــنــي
بالتركيز على مجاالت صناعة
تــــنــــافــــس عــــلــــى م ــس ــت ــوى
اإلقليم.

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

تشجيع إقامة شركات صناعية :بينها شركات اكتتاب
في مجاالت تقوم على االكتفاء الذاتي والحد من
االستيراد ،وتعتمد على المواد الخام المحلية أو على
مدخالت محدودة من المواد الخام المستوردة
تــطــويــر ســيــاســات تشجيع االســتــثــمــار فــي قطاع
المعادن والمحاجر.
تحفيز الصناعة المحلية باتجاه التقليل من االستيراد
لحزمة مــدروســة مــن السلع؛ مــع ضمان مستويات
جودة مواكبة للسلعة التي استهدفت في اإلحالل
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الهدف 9
إقــــــــــامــــــــــة بـ ــنـ ــى
تـ ــحـ ــتـ ــيـ ــة قــــــــــادرة
عـــلـــى الـــصـــمـــود،
وتــحــفــيــز التصنيع
ال ــش ــام ــل للجميع
والمستدام،
وتشجيع االبتكار
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المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

إنشاء مناطق صناعية تخصصية (دوائــيــة ،صناعات
ثقيلة حديد صلب ...إلـــخ) واالســتــفــادة من خبرات
الدول األخرى في المناطق المستقلة
إعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع االكتفاء الذاتي
للغذاء
 .2رف ـ ــع إن ــت ــاج ــي ــة الــقــطــاع
ال ــزراع ــي بــاتــجــاه رف ــع نسبة
االكتفاء الذاتي.

البيئة

توفير المقومات التشريعية
والمؤسسية الالزمة إلدارة
ال ــم ــوارد البيئية وحمايتها
واستثمارها وفـ ًـقــا ألسس
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة
وتوجهات التنمية الخضراء.

السياسي

المصالحة الوطنية الشاملة والحل

 .1تهيئة الظروف المناسبة
للحوار والمصالحة الوطنية
الشاملة.

تشجيع االستثمار والتوسع في القطاع الزراعي
وخاصة في المحاصيل (النقدية غير القات) ,ودعم
إنتاج الحبوب
إنــشــاء وتفعيل مــراكــز اإلرشـ ــاد ال ــزراع ــي ،وتعزيز
استخدام التقنية في عملها ،بحيث تكون برعاية
مشتركة من الحكومة والجمعيات الزراعية.
إطالق حزمة مشروعات في مجال التنمية الخضراء
الحد مــن استنزاف الــمــوارد المائية وحمايتها من
الــتــلــوث وإجـــــراء الــفــحــص الـــــدوري لــنــوعــيــة الــمــيــاه
وتقييمها
توفير المتطلبات الالزمة لتهيئة الظروف المناسبة
لعودة المغرر بهم
التصالــح الداخلي مع مختلف القوى السياســية في
الداخل

القضاء والوصول للعدالة

 .2تحقيق المصالحة الوطنية
عــلــى مــســتــوى ال ــداخ ــل ثم
على مستوى الخارج.

تهيئة األج ــواء المناسبة لــعــودة المتواجدين في
الــخــارج ،وإيــجــاد حلول ألي مشاكل قــد تواجههم،
وتهيئة الترتيبات الــازمــة ألمنهم وحريتهم في
ممارسة أنشطتهم التي ال تتعارض مع المصلحة
الوطنية العليا

 .1اســـتـــكـــمـــال وت ــط ــوي ــر
منظومة التشريعات ذات
العالقة بالعمل القضائي.

تحديث وتطوير قــانــون السلطة القضائية ،وفق
مبادئ وأسس تضمن استقاللية القضاء ،وتحقق
العدالة وتجسد مبدأ سيادة القانون

 .2تطوير البناء المؤسسي
والتنظيمي ألجهزة السلطة
القضائية وتعزيز دور هيئة
التفتيش القضائي.

الهدف 12
االستهالك واإلنتاج
المسؤولين

إعــداد وإص ــدار الالئحة التنظيمية لمجلس القضاء
األعــلــى بما يكفل تنظيم العالقة بين المجلس
وكافة هيئات وأجهزة وجهات السلطة القضائية
إعــداد وإص ــدار الالئحة التنظيمية لهيئة التفتيش
القضائي وصياغة الــنــمــاذج واالســتــمــارات الخاصة
بــإجــراءات التفتيش ومعايير تقييم أعمال القضاة
وإعداد تقارير تقييم األداء ،ونظام استقبال شكاوى
المواطنين وإجراءات التحقق والبت فيها
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الهدف 13
اتــخــاذ إج ـ ـــراءات عاجلة
للتصدي لتغير المناخ
وآثاره

الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م
المحور في
الخطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات ذات العالقة في الخطة

أهداف التنمية
المستدامة ذات
العالقة

لكل من :العدل ،األمانة
ٍّ
إعداد وإصــدار اللوائح التنظيمية
العامة لمجلس القضاء األعلى ،مكتب النائب العام (النيابة
العامة) ،ومراجعة وتطوير هيكلة المحاكم االستئنافية
واالبتدائية ،والالئحة المالية الموحدة للسلطة القضائية،
والئحة صندوق دعم القضاء ،والالئحة المالية للمصادرات
والغرامات...إلخ
تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي ،وتحديث وتطوير
آليات عملها ،ورفدها بالكفاءات ذات الخبرة ،وإدخال عنصر
التقييم اإلداري ألمناء السر وكتاب المحاكم ضمن مهام
التقييم للتفتيش القضائي
تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات التقاضي ،وتحديد سقف
زمني لإلنجاز والفصل في القضايا والتعاطي معها في
المحاكم من بداية عرضها حتى الفصل النهائي ،والبت
فيها بما يحقق للمواطن العدالة ،وتخفيف أعباء التقاضي،
وتسهيل وسالسة إجراءاتها وحوسبتها
تطوير وتفعيل الطب الشــرعي ،وفق معايير حديثة تمكنه
من القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية
 .3ت ــط ــوي ــر وت ــح ــدي ــث اإلدارة
الــقــضــائــيــة وفـــق أســـس علمية
ح ــدي ــث ــة تــســهــم فـ ــي االرتـ ــقـ ــاء
بــالــعــمــل الــقــضــائــي وتــحــســيــن
مــســتــوى ال ــخ ــدم ــات الــقــضــائــيــة
المقدمة.
 .4معالجة كافة القضايا المتأخرة
أمام المحاكم والنيابات والجهات
ذات العالقة وفق خطة تنفيذية
مزمنة

استكمال تحديث وتطوير مركز المعلومات والتقنية
وضع وتطبيق قواعد ومعايير تربط بين حجم الموارد المالية
والبشرية وبين معدل األعمال المنجزة على مستوى كافة
مؤسسات وهيئات السلطة القضائية
إنجاز جميع القضايا المتأخرة أمام المحاكم والنيابات ،بما
في ذلك القضايا المحالة من األجهزة الرقابية المتعلقة
بالمال العام والفساد وفق برنامج زمني محدد
أوال بأول
تنفيذ جميع األحكام القضائية الباتة والنهائية ً

السياسة الخارجية

 .1االرتقاء بصنع وإدارة السياسة
الخارجية للجمهورية اليمنية وفق
آليات مؤسسية فعالة بما يخدم
المصلحة الوطنية العليا.

تفعيل وتعزيز دور الدبلوماسية اليمنية في مواجهة العزلة
المفروضة على اليمن

 .2ت ــط ــوي ــر وتـــعـــزيـــز ع ــاق ــات
الجمهورية اليمنية دولياً وإقليمياً
بــحــيــث ت ــق ــوم ع ــل ــى الــمــصــالــح
المشتركة والعمل على توفير
سبل حمايتها.

تطوير آلية فعالة للتمثيل الدبلوماسي لليمن تقوم على
المصالح المشتركة والعمل على توفير سبل حمايتها

األمن القومي

ربــــــــط ال ـ ــم ـ ــوق ـ ــع الـ ــجـ ــغـ ــرافـ ــي
االستراتيجي للجمهورية اليمنية
وجزره وسواحله وثرواته بالتنمية
والمصالح القومية.

الهدف  16السالم
والعدل والمؤسسات

تعزيز فرص االستفادة من الموقع الجغرافي االستراتيجي
والموارد القومية
تعزيز عمليات الرصد والمراقبة الحدودية
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الهدف 17
تعزيز وسائل التنفيذ
وتنشيط الشراكة
العالمية من أجل
التنمية المستدامة
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تصنيف مجاالت مبادرات الخطة المرحلية األولى حسب المحاور

العدد
3

المبادرة

أخرى (تهيئة ،توفير ...،تشكيل لجان)

محور المصالحة

الوطنية الشاملة

والحل السياسي

العدد
4
2
4
1

العدد
1
3
5
2
6

العدد
2
1
1

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي

المبادرة

العدد
4
2
1

إصدار خطة  -دراسات
إصدار قانون  -تشريعات

توعيه أو مناصرة
آلية
برنامج

9

بناء القدرات

المبادرة

إعداد استراتيجية أو رؤية
سياسات
تفعيل  +تعزيز

العدد
1
3
7
1
5

بناء القدرات
توعيه أو مناصرة

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
إصدار خطة  -دراسات
إعداد استراتيجية أو رؤية

إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،

مؤسسات ،مركز غير حكومي)

إصدار الئحة

محور

منظومة إدارة الحكم

المبادرة

آلية

محور

برنامج
استثمار
إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،

البناء االجتماعي

مؤسسات ،مركز غير حكومي)

المبادرة

العدد
2

برنامج -مشروع

إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،

1

مؤسسات ،مركز غير حكومي)
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محور

الدفاع واألمن
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العدد
3
1
2

العدد
14
6
1

العدد
9
2
1
2
3

العدد
11
11
5
3
1
6

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي

إصدار قانون  -تشريع  -الئحة
بناء القدرات

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
إعداد استراتيجية أو رؤية
إصدار خطة  -دراسات
بناء القدرات
تقييم ومراقبة

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
سياسات
إصدار قانون  -تشريعات
إصدار الئحة

تقنية وأنظمة وقواعد بيانات
إنشاء شركات -صناديق

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
إعداد استراتيجية أو رؤية
آلية

محور السياســـة
الخارجيـة واألمن
القومي

المبادرة

العدد
1

توعيه أو مناصرة

3
4

برنامج -مشروع  -آلية
إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)

العدد
2
1
1

العدد

برنامج  -مشروع
استثمار

6
16
5
3

10

تقنية وأنظمة وقواعد بيانات

آلية

العدالة وسيادة
القانون

المبادرة

آلية

4

محور

محور

التنمية اإلدارية

المبادرة

برنامج  -مشروع
استثمار
إنتاج
إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)
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محور

االقتصـــــاد
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العدد
4
1
1
1

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي

العدد
1
1
2

سياسات
بناء القدرات
تقنية وأنظمة وقواعد بيانات

7
2
4

العدد
13
1
2
2
3
1

العدد
2
3

إصالح وتطوير مؤسسي
إصدار خطة  -دراسات
إصدار قانون  -تشريعات
إصدار الئحة

تقنية وأنظمة وقواعد بيانات
إنشاء شركات -صناديق

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
برنامج  -مشروع  -آلية

برنامج  -مشروع
آلية

إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)

محور االبتكار واإلبداع
والمعرفة والبحث
العلمي

العدد

المبادرة

المبادرة

المبادرة

إصالح وتطوير مؤسسي
بناء القدرات

إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)

العدد
1
3
3

1
7

العدد
1

1

بناء القدرات

محور

التعليم

المبادرة

برنامج  -مشروع  -آلية
استثمار

محور

دليل
إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)

إنتاج

الصحة

المبادرة

إنشاء ودعم وتطوير (مشروع،
مؤسسات ،مركز غير حكومي)

محور

البيئة
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ملخص بإجمالي المبادرات بالنسبة لمحاور الرؤية

27

34

77

محور المصالحة
الوطنية الشاملة
والحل السياسي

محور

محور

محور

منظومة إدارة الحكم

البناء االجتماعي

االقتصـــــاد

25

29

11

3

محور

محور

التنمية اإلدارية

العدالة وسيادة القانون

37

7

محور

محور

الصحة

البيئة

محور االبتكار
واإلبداع والمعرفة
والبحث العلمي

محور
التعليم

7

6

محور

محور السياســـة
الخارجيـة واألمن
القومي

الدفاع واألمن

30
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المرتكز األول
تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها
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الوضع السياسي الراهن:

تتمر اليمن بوضع سياسي غير مستقر ،فقد آلت العملية السياسية إلى ما يشبه الجمود منذ العدوان على اليمن في
مارس 2015م ورغم وجود النزر اليسير من جلسات المفاوضات السياسية التي انعقدت خالل ما يقارب خمس سنوات

حتى اليوم برعاية أممية ،وفي أجواء ومواقف دولية مواكبة ال تدعم نجاح الحل السياسي ،وإحالل السالم في اليمن؛

بقدر ما تشجع على توسيع العمليات العسكرية ،وإطالة أمد الحرب في ظل تصاعد مستمر للتوترات السياسية في

المنطقة واإلقليم ،متزامنة مع تزايد أطماع الدول المنضوية تحت تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية واإلمارات
وقد تجلت تلك األطماع بوضوح في الفترة المنصرمة من خالل الصراعات الدموية في المحافظات الجنوبية والشرقية

المحتلة ،وبمشاركة عسكرية مباشرة من قبل دول العدوان على اليمن ،ومن المتوقع استمرار هذه الصراعات دون أفق
سياسي للحل ،حيث ال يراد لليمن أن تنعم باألمن واالستقرار ،وأن تحقق المصالحة الوطنية على كافة المستويات ،وذلك

بهدف تنفيذ أجندة دولية تتعلق بالموقع الجيوسياسي لليمن.

وفي أتون هذه المؤامرة عملت القيادة السياسية والقوى الوطنية على ترسيخ مفاهيم الحفاظ على مؤسسات الدولة،
وإفشال استراتيجية تحالف العدوان الهادف إلى إسقاط مؤسسات الدولة من الداخل ،فكان إطالق الرؤية الوطنية لبناء

ً
كثيرا أننا اليوم نقدم له خطة المرحلة االستراتيجية األولى ،2020 - 2019
الدولة اليمنية الحديثة كمشروع وطني جامع ،نعتز

المرحلة التي أطلق عليها :الصمود واإلنعاش في مختلف المجاالت ،وفي مقدمتها المجال السياسي المتعلق بالمحور

األول الذي يتصدر الرؤية والخطة ،وهو تأكيد واضح على اإلرادة السياسية للمجلس السياسي األعلى المتجه نحو البناء

الحقيقي للدولة؛ بما في ذلك البناء السياسي الرشيد من خالل دعم المصالحة الوطنية على أسس ومرتكزات صحيحة

لتجاوز حالة الركود السياسي من خالل الدعوة لحوار (يمني -يمني) وفق مبادئ الشراكة والتوافق وتغليب المصلحة

الوطنية العليا كونه المالذ اآلمن لكل أبناء اليمن والطريق القويم الذي سيجنبهم أن يكونوا لقمة سائغة ألعداء اليمن،
ً
جزءا منهم مطية لغزو الوطن ونهب ثرواته.
أو أن يكون

ً
ً
مؤخرا قرار تشكيل فريق المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي من
ووفقا لذلك أصدر المجلس السياسي األعلى
مختلف التيارات والتوجهات السياسية ليعد وينفذ خطط هذا المحور.

إن الحياة السياسية اليمنية مليئة بالتجارب اإليجابية والسلبية على حد سواء ،لكن الواقع السياسي الذي تشهده اليوم لم
يسبق لها أن شهدته من قبل ،حيث تتزايد دعوات تقسيم اليمن إلى كنتونات صغيرة ،كما تزداد حدة الوسائل واألساليب

المتبعة لتمزيق النسيج االجتماعي بمنهجية واضحة تخطط لها وتنفذها دول تحالف العدوان ومن يقف خلفها من أصحاب

ً
نطاقا من قوى النفوذ والهيمنة العالمية.
المصلحة األوسع

عمل في الميدان،
ً
وإزاء ذلك فإن كل وطني غيور سيجد في قرار العفو العام الذي أعلنته القيادة السياسية ،وجسدته

واستفاد منه المئات من المغرر بهم ،مؤشرا على جدية المجلس السياسي في انتهاج المصالحة الوطنية كمدخل للحل

السياسي الشامل الذي يجمع اليمنيين بمختلف مشاربهم في دولة يمنية حديثة تقوم على أسس المساواة ،وسيادة
القانون ،والحكم الرشيد ،والتنمية المستدامة ،والديمقراطية ،والتعددية ،والشفافية ،والمساءلة ،وكل المبادئ والقضايا
التي تم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من ِقبل التيارات السياسية التي -لألسف الشديد -انجرفت
بعض قيادتها في مشروع االعتداء على اليمن وتدمير مقدراته بما فيها تجربته السياسية ومكاسبه التاريخية ،وال عزاء
للتجربة السياسية سوى تماسك الجبهة الوطنية التي صمدت وتماسكت في مواجهة غطرسة العدوان بإرادة سياسية

وطنية ثابتة ضد كل ما يمس سيادة واستقالل اليمن وحريته.

وقد بدت اليوم واضحة لكل ذي لب الويالت التي تخلفها الصراعات واألحقاد السياسية ،ومكامن الخلل في األداء

ً
جزءا غير يسير من مسؤولية ما آلت
السياسي اليمني بشموليته ،والذي تتحمل القيادة السياسية من مختلف األحزاب
32
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إليه أوضاع اليمن ،كما أنه ال مناص من مقارنة المناخ الذي تعيشه المناطق التي يسيطر عليها المجلس السياسي األعلى
ً
ً
وأمنيا مع المناطق المحتلة من ِقبل العدوان ومليشياته ،وما تشهده من اضطرابات ،وهو ما يمثل
واجتماعيا
سياسيا
ً

مكسبا سياسيا يعتد به للقيادة ممثلة بالمجلس السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ الوطني إلى جانب أنشطة الوفد

الوطني المفاوض عند كل جولة مفاوضات ،وجهوده الحثيثة سواء في المفاوضات أو اللقاءات بالسفراء والمسؤولين
خارج اليمن كما أن الوظيفة الحكومية قد تعززت بتعيين سفير للجمهورية اليمنية في طهران.

ال شك بأن اليمن غير بعيد عن كل التجاذبات السياسية ،وقيادته السياسية تدرك ذلك حيث اختتمت محاور الرؤية االثنا
عشر بمحور السياسة الخارجية واألمن القومي الذي يضع الخطوط الرئيسية لعالقات اليمن الخارجية ،وإيمانها بالندية

والتكافؤ واالحترام المتبادل ،وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى ،وكلها رسائل سالم وطمأنينة تضمنتها الرؤية

الوطنية ،وشملتها الخطط التنفيذية للمراحل المختلفة من الرؤية.
الواقع المؤسسي وأداء أجهزة الدولة

رغم تعدد المحاوالت السابقة لوضع الكثير من الخطط االستراتيجية الوطنية والقطاعية تحت مسميات وأهداف متعددة
ابتداء من برنامج اإلصالح االقتصادي والمالي واإلداري في
فقد تغيرت صور وأشكال إخراجها ومسمياتها من وقت آلخر،
ً

ومرورا باستراتيجية تحديث الخدمة المدنية ،والخطط الخمسية وغيرها من االستراتيجيات والبرامج ،التي
مارس 1995م
ً

متواضعا ،حيث ركز على كم هائل من األنشطة
حملت الكثير من الغايات واألهداف الطموحة ،إال أن التنفيذ في الواقع كان
ً

واستنزاف المخصصات المعتمدة دون أن يحقق نتائج ذات أثر؛ ولهذا استمر تكرار وجود تلك األهداف وترحيلها من خطة

إلى أخرى ،ساعد على ذلك العديد من األسباب والعوامل أهمها :غياب الرؤية الشاملة ،وضعف اإلرادة السياسية ،وتغلغل
الفساد ،وغياب المساءلة ،واالستجابة لشروط المانحين في عملية التخصيص ،والتي كانت في معظمها ال تحرص على

إحداث تحول حقيقي يؤدي لبناء دولة مستقلة تعتمد على ذاتها ،باإلضافة إلى غياب التكامل بين تلك الخطط ،وضعف

أول بأول من قبل جهات مختصة
التنسيق المؤسسي ،وغياب عمليات الرقابة والمتابعة وتقييم نتائج مستوى التنفيذ ً
ومحايدة ،واالكتفاء بتقارير الجهات المنفذة.

ومن المعروف عند توجه أي دولة نحو القيام بأي عملية إصالح وتطوير اقتصادي أو مالي أو إداري فإنه ينبغي عليها أن
تبدأ بالتركيز على تقوية وتعزيز دور مؤسسات السلطة العليا للدولة ،ودعم قدراتها المؤسسية والتنظيمية ،وقدرات

كادرها البشري؛ بحكم ما لهذه المؤسسات من قوة تأثير في توجيه وضبط وتنسيق األدوار لعمليات اإلصالح والتطوير
على مستوى بقية القطاعات المستهدفة ،وضمان تحقيق نتائج أفضل.

وبرغم ما اشتملت عليه االستراتيجيات السابقة من برامج دعم خارجية تستهدف دعم هذه المؤسسات ،إال أنها لم توجه

لبناء األنظمة األساسية وآليات وإجراءات العمل المتعلقة بعملية التوجيه والمتابعة والتنسيق لألدوار بين قطاعات الدولة

واإلمساك بزمام المبادرة في ضبط وتوجيه عملية اإلصالح والتطوير المنشود تحقيقه.

ووفقا آلخر دراسة ميدانية تمت في عام 2000م بعنوان إعادة البناء التنظيمي والهيكلي لجهاز اإلدارة العامة في
ً

الجمهورية اليمنية كشفت العديد من مظاهر الخلل والتضخم الهيكلي مثل :التوسع في إنشاء الكثير من الوحدات دون
توفر مبررات موضوعية ،في ظل وجود وحدات تزاول وظائف وأدوار متشابهة وتدار بنفس األسلوب ،وكل منها ينتمي

إلى نمط تنظيمي آخر ،باإلضافة إلى المبالغة في تحديد التقسيمات الرئيسية للهياكل ،وتعدد المجالس الوزارية ،وكثرة
التنظيمات االستشارية ،والتكرار والتداخل في وظائف العديد من أجهزة ومؤسسات الدولة ،ساعد على ذلك تقاسم

النفوذ في السلطة والتسابق لكسب الوالءات ليرتفع عدد الوحدات الرئيسية في الهيكل التنظيمي للدولة في عام
2000م إلى ( )257وحدة رئيسية تتوزع ما بين :وزارة ،وهيئة ،ومؤسسة ،و مصلحة وأجهزة ،وشركة ومجلس وصندوق
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وغيرها ،ورغم ما تم تصفيته وخصخصته من وحدات خالل الفترة الالحقة تحت مسمى إعادة الهيكلة فإن عملية إنشاء

الوحدات والمكونات التنظيمية قد استمرت دون توقف ،وتجاوز رأي الجهات المعنية بتنظيم وضبط هذا الجانب.

أدى إلى عدم استقرار توجهات الدولة عند مستوى معين من الدور المطلوب منها ،فنجد أنها كانت تبادر
كل ذلك ّ

بالقيام بأدوار ووظائف جديدة دون تروي أو دراسة؛ واستجابة لرغبات البعض ،وسرعان ما تتراجع عن القيام بها بصورة
كلية أو جزئية ،مما جعلها تفقد التركيز على القيام بأدوارها ووظائفها األساسية المتعلقة بأبسط مقومات التنمية التي
تمس حياة المواطن وحقوقه األساسية ،فكانت النتيجة تضخم الهيكل التنظيمي للدولة ،وظهور قصور في دور الدولة
ووظيفتها بشكل عام.

ومما ال شك فيه أن الجهاز التنظيمي للدولة يمثل الوسيلة واإلطار الذي تباشر الدولة من خالله وظائفها وأدوارها،
وكلما كان الهيكل ال يعاني من التضخم واالزدواجية والتكرار والتداخل في ممارسة وظائفه ،فإنه يكون أكثر قدرة على

القيام بأدوار الدولة ووظائفها بكفاءة وفاعلية ،كما يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم نفقاته التشغيلية وتكلفة مرتبات الكادر
الوظيفي ،وبالتالي يتاح له زيادة حجم اإلنفاق على الجانب االستثماري والرأسمالي في الموازنة؛ ولذلك أولت الرؤية

خاصا من خالل إعطاء جانب البناء المؤسسي مساحة كبيرة تمكن من التغلب
الوطنية لبناء الدولة لهذا الجانب
اهتماما ً
ً
على جوانب القصور واالختالالت القائمة.

لقد كان من أهداف استراتيجية تحديث الخدمة المدنية العمل على تحسين وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية
باعتبار ما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين على كافة المستويات مقياسا الهتمامها وحرصها على تحسين ظروف

الحياة للمجتمع وتنظيم شؤونهم ،وتيسير االستجابة لحاجاتهم ،ورغم محاوالت تبسيط إجراءات تقديم الخدمات في
بعض المؤسسات الحكومية ،إال أن مستوى التنفيذ لهذا المشروع قد اقتصر على تبني تطوير عدد محدود من الخدمات،
والقيام بحصر خدمات الجهات وتحديد اإلجراءات التي تتبعها الجهة كما هي دون تطوير ،ومطالبتها بتعليق لوحات دليل

تقديم الخدمات على مداخل كل وحدة ،دون أن تتم عملية المراجعة والتطوير والتبسيط لإلجراءات في معظم الوحدات،
وشكليا في معظمه ،وال تزال آلية وإجراءات تقديم الخدمات الحكومية
نسبيا
فإن مستوى إلتزام الجهات كان
ً
ً
وبالتالي َّ

تخضع العتبارات أخرى غير التي تضمنها دليل تبسيط اإلجراءات ،ويكتنف معظمها الصعوبة والتعقيد في اإلجراءات مما
جعلها أحد أسباب انتشار وتوسع ظاهرة الفساد ،وعدم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الحصول على

الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها.

كل ما سبق عرضه من تقييم للوضع الراهن للواقع المؤسسي للدولة وما أضافته الحرب الجائرة على اليمن عكس نفسه

على االقتصاد تدهورا وضعفا قدرة الدولة على إدارة شؤونها ،وتسبب في ترهل أجهزتها ،وتوقف بعضها عن أداء
مهامها خاصة بعد نقل البنك المركزي ،واضمحالل اإليرادات العامة التي استحوذ عليه الطرف الموالي للعدوان ،وانعكس

ذلك في توقف تقديم بعض الخدمات ،وغيرها من القضايا ذات األلوية التي باتت تمثل معضالت أمام الجميع ،وتتطلب

توحيد الجهود والطاقات لحلها وتجاوزها.

وانطالقا من ذلك تأتي خطة المرحلة األولى من الرؤية الوطنية لبناء الدولة (مرحلة الصمود واإلنعاش االقتصادي) تحت
ً
وملح؛ لمعالجة الوضع الراهن ،والنهوض بإدارة الشأن العام ،بما يؤدي
ويد تبني كضرورة ومطلب مهم ُ
يد تحميٌ ،
شعار ٌ

إلى تحسين حياة المواطن من خالل تلمس أبرز القضايا ذات األولوية والعمل على معالجتها ،وجعلها التحدي األكبر في
خطة المرحلة األولى من الرؤية.
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متكامل حول الممارسات

تــطــويــر وتــعــمــيــم بــرنــامــج

المركزية والمحلية

بمختلف مؤسسات الدولة

الحكم الرشيد

اليمن تقوم على مبادئ

لتطوير اإلدارة العامة في

وضع آلية ومبادئ موحدة

الحكم الرشيد وممارساته الرشيد لموظفي الدولة

تــرســيــخ م ــب ــادئ وأس ــس السلوكية لمبادئ الحكم

الحكم الرشيد

محور منظومة إدارة الحكم

األهداف االستراتيجية

المبادرات

20

80

المبادرة

وزن

في الجهات الحكومية

دليل تشكيل الوحدات التنفيذية

إعـ ــداد وتنفيذ مــشــروع تطوير

إعداد مدونة السلوك الوطنية

التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية

الــعــمــل الــمــؤســســي للمكتب

إع ــداد وتنفيذ مــشــروع حوكمة

الدولة للحكم الرشيد

لمستوى مــمــارســات موظفي

إعــــــداد ن ــظ ــام تــقــيــيــم ســنــوي

والموظفين

إعـــداد بــرنــامــج تــدريــبــي للمدراء

الوظيفي

إعـــــــــــداد مـــــدونـــــة ال ــس ــل ــوك

المستويات الوظيفية

الـــرشـــيـــد ل ــك ــل م ــس ــت ــوى مــن

إعــــداد دلــيــل لــمــمــارســة الحكم

األنشطة

100

15

20

15

10

20

20

النشاط

وزن

الحكومية

في الجهات

الوحدات التنفيذية

إقرار دليل تشكيل

إقرار مدونة

السلوك الوطنية

التنفيذي

وممارسات المكتب

في لوائح ونظم

الحوكمة مستوعبة

وقواعد وأسس

إقرار مبادئ

تقييمي سنوي

اعتماد نظام

تدريبي محدث

اعتماد برنامج

السلوك الوظيفي

إقرار مدونة

الحكم الرشيد

إقرار دليل ممارسة

مؤشرات األنشطة

وثــيــقــة دل ــي ــل تشكيل

الوحدات التنفيذية مقرة

الوطنية مقرة

وثيقة مدونة السلوك

وأسس الحوكمة مقرة

وثيقة مــبــادئ وقــواعــد

معتمد

ن ــظ ــام تــقــيــيــم ســنــوي

المحدث

وثيقة البرنامج التدريبي

الوظيفي مقرة

وثيقة مدونة السلوك

الحكم الرشيد مقرة

وثــيــقــة دلــيــل ممارسة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المدنية

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

SCMCHA

متخصص

فريق وطني

+ SCMCHA

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

 +المكتب

مجلس الوزراء

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

 +المكتب

مجلس الوزراء

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

 +المكتب

مجلس الوزراء

للعلوم اإلدارية

المعهد الوطني

المشاركة

SCMCHA

المكتب

والتأمينات

وزارة الخدمة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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الفساد

وال ــش ــف ــاف ــي ــة ومــكــافــحــة

تــحــســيــن درجـــــة الــنــزاهــة

الحوكمة

اإلعــــامــــيــــة فـــــي م ــج ــال

الــــخــــاص ،وال ــم ــؤس ــس ــات

رئيس مجلس الوزراء

لمجلس الــــوزراء ومكتب

واإلداريـ ــة باألمانة العامة

تصحيح االختالالت المالية

الخدمة العامة

اإلداريـــــــــــة فــــي وحــــــدات

مــســتــحــقــات ل ــل ــق ــي ــادات

يــــــقــــــنــــــن صــــــــــــــرف أي

إصـــــــــدار تـــشـــريـــع م ــال ــي

الحكومي

م ــج ــال مــكــافــحــة الــفــســاد

تطوير آلــيــة تــوعــويــة في

في مجال الحوكمة

بــرامــج وأنــشــطــة إعالمية

المجتمع المدني والقطاع تشجيع اإلعالم في تبني

دعــــــم وتـــعـــزيـــز قــــــدرات

األهداف االستراتيجية

المبادرات

30

30

40

100

المبادرة

وزن

الداخلية

لــمــجــلــس الــــــــــوزراء لــلــمــراجــعــة

تــفــعــيــل دور األمــــانــــة الــعــامــة

المالية

الــمــشــمــولــيــن ب ــق ــان ــون الــذمــة

مــنــه و تــعــزيــز الــرقــابــة عــلــى كل

فــي مكافحة الفساد والوقاية

تفعيل إقــــرارات الــذمــة المالية

العامة

اإلدارية في كافة وحدات الخدمة

ص ــرف الــمــســتــحــقــات لــلــقــيــادات

إعـــــداد م ــش ــروع قــــرار بتنظيم

الخدمة العامة

للقيادات اإلداريـ ــة فــي وحــدات

ي ــق ــن ــن صــــــرف الــمــســتــحــقــات

وتقديم مقترح بتشريع مالي

دراس ــة وتقييم الــوضــع الحالي

إطار الشفافية والنزاهة

مــن مختلف الــمــســتــويــات في

واســتــضــافــة مــســؤولــي الــدولــة

إقامة عــدد ( )30منصة للتوعية

إعالمية في مجال الحوكمة

وتــلــفــزيــونــيــة وأنــشــطــة تــوعــيــة

إطـــاق بــرامــج وحــلــقــات إذاعــيــة

األنشطة

50

40

30

30

100

100

النشاط

وزن

واإلدارية

االختالالت المالية

عدد تقارير

تم اكتشافها

غير المشروع التي

•عدد حاالت اإلثراء

• عدد اإلقرارات

التي تم تحليلها

القرار

اعتماد مشروع

التشريع المالي

• إقرار مقترح

التقييم

• إنجاز دراسة

اإلعالمية المقامة

عدد المنصات

الحوكمة

عدد الفعاليات

اإلعالمية حول

مؤشرات األنشطة

للسلطة العليا

واإلداريــــــــــة الــمــرفــوعــة

االخــــــتــــــاالت ال ــم ــال ــي ــة

ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد ت ــق ــاري ــر

التي تم اكتشافها

اإلثــــــراء غــيــر الــمــشــروع

• تــقــريــر ب ــع ــدد حـــاالت

اإلقـ ــرارات المستهدفة

الــنــهــائــيــة إلـــى إجــمــالــي

• تقرير بنسبة اإلقرارات

الــذمــة المالية النهائية

• تقرير بــعــدد إقـــرارات

معتمد

صــــــرف الــمــســتــحــقــات

وثــيــقــة قـــــرار تنظيم

مقر

• مقترح تشريع مالي

• وثيقة الدراسة مقرة

مقامة

عدد ( )30منصة إعالمية

إعالمية منفذة

عـــــدد (  )20فــعــالــيــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتأمينات

وزارة الخدمة

العالقة

وزارة المالية

رئاسة الوزراء

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

المدنية

والتأمينات

العالقة

العالقة

الجهات ذات

 +الجهات ذات

وزارة الخدمة

 +الجهات ذات

وزارة المالية

المدنية

الفساد

العالقة

العليا لمكافحة

وزارة اإلعالم

المختلفة

اإلعالمية

المؤسسات

المشاركة

 +الجهات ذات

الهيئة الوطنية

وزارة اإلعالم

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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الـــســـيـــاســـيـــة وال ــج ــب ــه ــة

تـ ــوسـ ــيـ ــع الـــتـــحـــالـــفـــات

والمصلحة الوطنية العليا

المجتمع وقيمه الحميدة

التوعية السليمة ،وأخالق

اإلعــــام بــمــا ينسجم مع

والــتــعــبــيــر وتــعــدد وســائــل

تعزيز حرية الصحافة والرأي

الوطنية العليا

ال ــم ــن ــظ ــم ــة والــمــصــلــحــة

والقبول باآلخر

الوطنية العليا والتسامح

الـ ــحـ ــمـ ــيـ ــدة وال ــم ــص ــل ــح ــة

نحو تعزيز قيم المجتمع

وتوجه الخطاب اإلعالمي

وضع خطة إعالمية تنظم

والخاصة

اإلعــــامــــيــــة الــحــكــومــيــة

م ــخ ــت ــل ــف ال ــم ــؤس ــس ــات

لإلعالميين العاملين في

اعتماد ميثاق شرف جامع

وفقاً للدستور والقوانين الوطنية لمواجهة العدوان

السياسية والعمل الحزبي

الــديــمــقــراطــي للتعددية

السياسية ،وإتــاحــة المناخ

تــــــعــــــزيــــــز الـــــمـــــشـــــاركـــــة

الحقوق والحريات واإلعالم

األهداف االستراتيجية

المبادرات

40

60

100

المبادرة

وزن

تنظم وتوجه الخطاب اإلعالمي

إعـــــداد وتــنــفــيــذ خــطــة إعــامــيــة

إعالمي جامع

إعـــــــداد وإقــــــــرار م ــي ــث ــاق ش ــرف

العدوان

الــرؤى والمواقف في مواجهة

الجماهيرية المشتركة لتوحيد

السياسية على عقد اللقاءات

تــشــجــيــع األحــــــزاب والــمــكــونــات

مجلس الوزراء

لمجلس ال ــوزراء ومكتب رئيس

المنظمة فــي األم ــان ــة العامة

ال ــت ــي ال تــتــوافــق م ــع الــلــوائــح

وقــف التجاوزات في التعيينات

األنشطة

100

100

100

50

النشاط

وزن

اإلعالمية المنفذة

• عدد األنشطة

إعالمية

• إنجاز وثيقة خطة

الشرف اإلعالمي

إقرار وثيقة ميثاق

المقامة

• عدد اللقاءات

المشاركة

السياسية

•عدد المكونات

التي تم إيقافها

• عدد القرارات

المخالفة

• إيقاف التعيينات

مؤشرات األنشطة

إعالمياً منفذاً

• ع ـ ــدد ( )50نــشــاطــاً

إعالمية مقرة ومنفذة

•

وثــــــيــــــقــــــة خـــطـــة

مؤتمر إعالمي

اإلعـ ــامـ ــي م ــق ــرة في

وثيقة ميثاق الشرف

واللقاءات المنفذة

الــســيــاســيــة الــمــشــاركــة

تــقــريــر بــعــدد المكونات

العليا وتم إيقافها

والــتــي عــرضــت للجهات

والــتــعــيــيــنــات المخالفة

تــــقــــريــــر بــــــالــــــقــــــرارات

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم

األحزاب

لجنة شؤون

رئاسة الوزراء

الرئيسية

جهة التنفيذ

اإلعالمية األخرى

 +النقابات

اليمنيين

اتحاد اإلعالميين

اإلعالمية األخرى

 +النقابات

اليمنيين

اتحاد اإلعالميين

السياسية

والمكونات

األحزاب

المشاركة

جهات التنفيذ
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حــــــول م ـ ــب ـ ــادئ وأس ـ ــس

تــــطــــويــــر ال ــم ــن ــظ ــوم ــة

محلية مستدامة

الــمــحــلــيــة لــتــحــقــيــق تنمية

م ــع ــي ــش ــة ال ــم ــج ــت ــم ــع ــات المحلية

بــواقــعــهــا ورفـ ــع مستوى ال ــت ــش ــري ــع ــي ــة لــلــســلــطــة

إدارة مــواردهــا والنهوض

المحلي بــمــا يمكنها من

الــازمــة لمنظومة الحكم

النوعية وتوفير اإلمكانات

وتنمية الــقــدرات البشرية المالية المحلية

بناء المنظومة التشريعية

تــطــويــر نــظــام متكامل

وتطوير البنية المؤسسية إلدارة وتــنــمــيــة ال ــم ــوارد

الحكم المحلي

الحكومية

الـ ــسـ ــيـ ــاسـ ــات وال ــخ ــط ــط اإلدارية للدولة

اس ــت ــي ــع ــاب ــه ــا ع ــن ــد وض ــع ومـــنـــتـــســـبـــي األج ـ ــه ـ ــزة

ف ــي الـــدولـــة بــمــا يضمن القضاء واألجــهــزة األمنية

واألمـــــنـــــيـــــة واإلداريـــــــــــــة وال ـ ــخ ـ ــاص ـ ــة لــمــنــتــســبــي

لـ ــدى األجـــهـــزة الــقــضــائــيــة الحقوق والحريات العامة

والحريات العامة والخاصة

بمبادئ وأس ــس الحقوق برنامج التوعية الحقوقية

رفـــــع م ــس ــت ــوى ال ــوع ــي

الجائر المفروض عليه

نتيجة ال ــع ــدوان والــحــصــار

والحياة الكريمة من انتهاك

جرائمه

حـ ــقـ ــوقـ ــه فـــــي ال ــع ــي ــش مواجهة العدوان وكشف

مــعــانــاتــه ومـ ــا تــتــعــرض له تــعــزيــز دور اإلع ـ ــام في

الــيــمــنــي لــلــعــالــم وكشف

إيصال مظلومية الشعب

األهداف االستراتيجية

المبادرات

10

20

100

100

المبادرة

وزن

للحد من الفساد في الصناديق

اليخالف قانون السلطة المحلية

وتصحيح األخطاء الواردة فيه بما

صــنــاديــق الــنــظــافــة والــتــشــجــيــر

استكمال مراجعة مشروع قانون

للمواطنين

الـــبـــحـــث وتـ ــقـ ــديـ ــم الـــخـــدمـــات

وتخصيصها لمواجهة متطلبات

المحلية ورف ــع كــفــاءة تحصيلها

إعــــداد مــقــتــرح لتنمية الــمــوارد

اإلدارية التوعوية

ت ــوع ــوي ــة لــمــنــتــســبــي األج ــه ــزة

إعــــداد وتــنــفــيــذ ع ــدد ( )9بــرامــج

األمنية

ت ــوع ــوي ــة لــمــنــتــســبــي األج ــه ــزة

إعـ ــداد وتنفيذ ع ــدد ( )9بــرامــج

توعوية لمنتسبي القضاء

إعــــداد وتــنــفــيــذ ع ــدد ( )9بــرامــج

للمحيط الدولي

اإلنجليزية إليــصــال المظلومية

إعــــــداد حــمــلــة إع ــام ــي ــة بــالــلــغــة

للمحيط العربي

الــعــربــيــة إلي ــص ــال الــمــظــلــومــيــة

إعــــــداد حــمــلــة إع ــام ــي ــة بــالــلــغــة

األنشطة

100

100

30

30

40

60

40

النشاط

وزن

الئحة ملزمة بذلك

والتشجير وإصدار

صناديق النظافة

صدور قانون

وإقراره

اعتماد المقترح

التوعوية المنفذة

عدد البرامج

عدد البرامج

التوعوية المنفذة

التوعوية المنفذة

عدد البرامج

الحملة

المنفذة في

عدد األنشطة

الحملة

المنفذة في

عدد األنشطة

مؤشرات األنشطة

النظافة والتشجير مقر

وثــيــقــة قــانــون صناديق

تحصيلها معتمد ومقر

الــمــحــلــيــة ورف ـ ــع كــفــاءة

مقترح لتنمية الــمــوارد

منفذة

عــدد ( )9بــرامــج توعوية

منفذة

عــدد ( )9بــرامــج توعوية

منفذة

عــدد ( )9بــرامــج توعوية

إعالمية منفذة

عـــــــدد (  )6أن ــش ــط ــة

إعالمية منفذة

عـــــــدد (  )6أن ــش ــط ــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

الجهات ذات

القانونية

وزارة الشؤون

وزارة المالية +

العالقة

SCMCHA

اإلنسان

المدنية

وزارة الخدمة

SCMCHA+

وزارة الداخلية

SCMCHA

األعلى +

مجلس القضاء

المشاركة

والتأمينات +

وزارة حقوق

اإلنسان

وزارة حقوق

اإلنسان

وزارة اإلعالم

وزارة حقوق

2020

2020

وزارة اإلعالم

النشاط

الرئيسية

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والمحافظات

وزارة اإلدارة الــمــحــلــيــة

الــمــحــلــيــة لـــــديـــــوان ع ــام

مــــعــــلــــومــــات ال ــس ــل ــط ــة

استكمال مشروع نظام

القدرات المحلية

إنشاء مركز التطوير وبناء

المبادرات

20

30

المبادرة

وزن

المحلية

داخ ــل دي ــوان عــام وزارة اإلدارة

بــعــض األنــظــمــة ذات األولــويــة

التي يتم العمل بها حالياً وبناء

تــحــديــث األنــظــمــة المعلوماتية

الناتجة عن العدوان

الــمــحــافــظــات وح ــص ــر األضـــــرار

الراهن بمراكز المعلومات في

إعــداد رؤيــة فنية لتقييم الوضع

وبناء القدرات المحلية

الــعــمــل الـ ــازم لــمــركــز التطوير

تــوفــيــر الــتــجــهــيــزات ومتطلبات

لبناء القدرات

بناء شراكات مع الجهات المختصة

المرحلة القادمة

لتتمكن من القيام بدورها في

التطوير وبناء القدرات المحلية

تحديث دراسة بشأن إنشاء مركز

األنشطة

55

45

50

20

30

النشاط

وزن

عدد الشراكات

تـ ــقـ ــريـ ــر بــــعــــدد ع ــق ــود

المعلوماتية

معلومات جديدة

الجديدة

• عدد األنظمة

• عــــدد ( )10أنــظــمــة

المحدثة

• عـــــــدد ( )5أن ــظ ــم ــة

معلومات

العدوان لعدد ( )12مركز

ب ــاألض ــرار الــتــي ألحقها

• عــــــدد ( )12تــقــريــر

مــعــلــومــات تــم تقييمه

• عـــــــدد ( )12م ــرك ــز

مــــعــــلــــومــــات م ــح ــدث ــة

المعلوماتية

• عدد األنظمة

العدوان

المتضررة من

المعلومات

التقييمية لمراكز

• عدد التقارير

تم تقييمها

• عدد المراكز التي

المتوفرة

تقرير بنسبة التجهيزات
المنفذة

نسبة التجهيزات

المقامة مع الجهات

الشراكات الموقعة

قاعدة البيانات

اعتماد دراسة لبناء

البيانات المعتمدة

وثيقة الدراسة المحدثة

• عدد ( )3,404متدرباً

مـــحـــافـــظـــة ومـ ــديـ ــريـ ــة

عــــلــــى مــــســــتــــوى كــل

تــــــدريــــــبــــــيــــــاً م ـ ــن ـ ــف ـ ــذاً

• ع ــدد (  )11برنامجاً

للنشاط

وثـــيـــقـــة بــــنــــاء قـــاعـــدة

محدثة

اعتماد دراسة فنية

من البرامج التدريبية

• عدد المستفيدين

•عدد البرامج

التدريبية المقامة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة +

SCMCHA+

المحافظات

الجهات ذات

SCMCHA

والتأمينات +

المدنية

وزارة الخدمة

المشاركة

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

وأسس الحكم الرشيد

استقالليتها وفقاً لمبادئ

الــــــرقــــــابــــــيــــــة وتـــــعـــــزيـــــز

وتــشــريــعــات الــمــنــظــومــة

تــــــطــــــويــــــر ســـــيـــــاســـــات

المنظومة الرقابية

وحدات الحكم المحلي

والمحلية والمجتمعية على

الــــرســــمــــيــــة الـ ــمـ ــركـ ــزيـ ــة

ومكافحة الفساد

ب ــال ــم ــن ــظ ــوم ــة ال ــرق ــاب ــي ــة

الــتــشــريــعــات الــمــتــعــلــقــة

تـــــطـــــويـــــر مـ ــنـ ــظـ ــومـ ــة

وتفعيلها

وحــدات السلطة المحلية

لــأجــهــزة الــمــركــزيــة على

تــطــويــر وإرســــــاء أســس

المحلية (الكفاءات)

للمحليات من أجل التنمية

الــمــؤســســيــة والــبــشــريــة

تطوير وتــعــزيــز الــقــدرات

الـ ــرقـ ــابـ ــيـ ــة والـــمـــســـاءلـــة ومبادئ الرقابة والمساءلة

ب ــن ــاء وت ــع ــزي ــز الـ ــقـ ــدرات

األهداف االستراتيجية

المبادرات

40

100

20

وزن

المبادرة

الفساد

الهيئة الوطنية العليا لمكافحة

الــتــشــريــعــات الــمــتــعــلــقــة بعمل

دراســـــــــة ومــــراجــــعــــة وت ــط ــوي ــر

والمحاسبة

بعمل الــجــهــاز الــمــركــزي للرقابة

تــشــريــعــات الــعــمــل الــمــتــعــلــقــة

دراســـــــــة ومــــراجــــعــــة وت ــط ــوي ــر

على المحليات

لتحسين أعمال الرقابة المركزية

تــطــويــر آلــيــة واضــحــة ومتكاملة

باألدوار المطلوبة

وتفعيل الكوادر والخبرات للقيام

وضع وتنفيذ خطة تدريب وتأهيل

محدث

واألدوار واعتماد برنامج تدريبي

المستهدفة لتحديد اإلحتياجات

حصر الــكــوادر وأصحاب الخبرات

األنشطة

50

50

100

60

40

وزن

النشاط

لمكافحة الفساد

للهيئة الوطنية العليا

والتعديالت الجديدة

بالتشريعات

• إقرار مقترحات

تشريعية متكاملة

• اعتماد دراسة

للرقابة والمحاسبة

للجهاز المركزي

والتعديالت الجديدة

بالتشريعات

• إقرار مقترحات

• اعتماد دراسة

تشريعية متكاملة

الرقابة

صدور قرار بآلية

إقرار الخطة

التدريبية والتأهيلية

عن اإلحتياج

التدريبية المعبرة

• عدد البرامج

المستهدفة

•عدد الكوادر

اإلحتياجات التدريبية

• إنجاز وثيقة

مؤشرات األنشطة

المقرة

التشريعات والتعديالت

• ت ــق ــري ــر بــمــقــتــرحــات

• وثيقة الدراسة المقرة

وال ــت ــع ــدي ــات الــمــقــرة

• تــقــريــر بــالــتــشــريــعــات

الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة

• وثـــيـــقـــة ال ـ ــدراس ـ ــة

السلطة المحلية

ومــفــعــلــة عــلــى وح ــدات

آلية رقابة مركزية مقرة

والتأهيلية المقرة

وثيقة الخطة التدريبية

 )779موظفاً /موظفة

برنامجاً تدريبياً لـعدد (

• تــنــفــيــذ عـــــدد ( )11

اإلحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة

• تــــــــوفــــــــر وثــــيــــقــــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

المجتمع المدني

المعنية +

األجهزة المركزية

العالقة

الجهات ذات

المشاركة

جهات التنفيذ
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المركزية والمحلية

يحقق كفاءة أجهزة الدولة

والتنسيق في أعمالها بما

وتعزيز مستوى التكامل

والــمــؤســســات الــرقــابــيــة

ت ــف ــع ــي ــل أداء األجــــهــــزة

األهداف االستراتيجية

ومؤسسات الرقابة العليا

الــتــنــســيــق بــيــن األج ــه ــزة

عليها اليمن

المعنية بالفساد الموقع

الــــدولــــيــــة واإلق ــل ــي ــم ــي ــة

متابعة تنفيذ االتفاقيات

لمكافحة الفساد

الــــوطــــنــــيــــة ال ــش ــام ــل ــة

إعـــــــــداد االس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة

المبادرات

25

20

40

المبادرة

وزن

والمتابعة القضائية لها

الــجــهــات الــمــعــنــيــة فــي الــقــضــاء

المنظومة الرقابية ورفعها إلى

قضايا الفساد المنظورة لدى

إجـــراءات التحري والتحقيق في

وضع آلية مزمنة لحصر واستكمال

 UNDPعام 2011م

مــكــافــحــة الــفــســاد الـــصـــادر من

الممارسين في تقييم هيئات

مكافحة الفساد بموجب دليل

مواكبة آليات تقييم أداء هيئات

عليها اليمن

الــدولــيــة واإلقليمية

الموقعة

مــســتــوى التنفيذ لالتفاقيات

تشكيل لجان متخصصة لمتابعة

الفساد

الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــمــكــافــحــة

إقـــــــرار وث ــي ــق ــة االســتــراتــيــجــيــة

إقامة لقاءات وفعاليات لإلثراء

الفساد

الــوطــنــيــة الــشــامــلــة لــمــكــافــحــة

إع ـ ــداد م ــس ــودة االســتــراتــيــجــيــة

لمكافحة الفساد

االستراتيجية الوطنية الشاملة

وضـــــع اإلطــــــــار الــــعــــام إلعـــــداد

األنشطة

20

50

50

25

25

25

25

النشاط

وزن

بالبالغات والقضايا

• اعتماد تقرير

والقضايا المتراكمة

• عدد البالغات

• اعتماد اآللية

• صدور قرار

بتشكيل اللجنة

المطورة

عدد آليات التقييم

المتابعة

• عدد تقارير

بتشكيل اللجان

• صدور قرار

لمكافحة الفساد

الوطنية الشاملة

قضايا الفساد

• تــقــريــر بــالــبــاغــات و

لـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد

لـ ــدى الــهــيــئــة الــوطــنــيــة

وال ــق ــض ــاي ــا الــمــتــراكــمــة

• ق ــائ ــم ــة بــالــبــاغــات

• وثيقة اآللية المعتمدة

• قـــرار تشكيل اللجنة

المطورة والمقرة

وث ــائ ــق آل ــي ــات التقييم

• توفر تقاريرالمتابعة

• قـــرار تشكيل اللجان

مقرة

وثــيــقــة االســتــراتــيــجــيــة

إقرار وثيقة

االستراتيجية

والفعاليات

عدد اللقاءات

تـ ــقـ ــريـ ــر بـ ــالـ ــلـ ــقـ ــاءات
والفعاليات المنفذة

االستراتيجية

وثــــــيــــــقــــــة مــــــســــــودة

االستراتيجية مقرة

اإلطــــــار الـــعـــام إلعــــداد

وثــــــيــــــقــــــة مــــــســــــودة

للنشاط

االستراتيجية مقرة

وثيقة مسودة

العام

إنجاز مسودة اإلطار

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

SCMCHA

العالقة

الجهات ذات

SCMCHA +

الوطنية للنزاهة

المنظومة

أطراف

المشاركة

جهات التنفيذ

42

مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

األهداف االستراتيجية

المواطنين

األث ـ ــر الــكــبــيــر عــلــى حــيــاة

ذات المخاطر العالية وذات

والمصاحبة على الوحدات

ال ــم ــال ــي ــة والــمــســتــنــديــة

التركيز في تنفيذ المراجعة

والعيني

والدعم الخارجي النقدي

على المنح والمساعدات

التوسع في تنفيذ الرقابة

ونشرها والتوعية بها

مـــعـــايـــيـــر االن ـ ــت ـ ــوس ـ ــاي)

أخــاقــيــات المهنة (وفــق

وضــــع واع ــت ــم ــاد مــدونــة

المبادرات

25

25

25

المبادرة

وزن

على حياة المواطنين

عملها مخاطر عالية أو ذات أثر

ذات األهــمــيــة والــتــي يصاحب

إع ــداد دراس ــة لتحديد الــوحــدات

والخارجية

الــمــنــح والــمــســاعــدات المحلية

إعـــداد دلــيــل إجــــراءات لمراجعة

بروشورات ،فعاليات)

وأهمية االلتزام بها (ورش عمل،

الــنــشــر وال ــت ــوع ــي ــة بــالــمــدونــة

السلوك

م ــس ــت ــوى االلـــــتـــــزام ب ــم ــدون ــة

إعــــــداد وإصـــــــدار آل ــي ــة لــمــتــابــعــة

المهني

إع ــداد وإصـــدار مــدونــة السلوك

المعلومات عبر النظام الشبكي

ال ــرق ــاب ــي ــة لــلــتــنــســيــق وتـــبـــادل

إيــجــاد آلــيــة فــعــالــة بــيــن األجــهــزة

الرقابية عبر نظام شبكي

ال ــرق ــاب ــي الــمــتــكــامــل لــأجــهــزة

إعدد دراسة تبني برنامج األداء

اإلجراءات الالزمة بشأنها

فـ ــي ق ــض ــاي ــا ال ــف ــس ــاد وات ــخ ــاذ

إعــداد خطة وجدولة زمنية للبت

األنشطة

100

100

30

30

40

20

30

30

النشاط

وزن

إنجاز الدراسة

المراجعة

إنجاز دليل إجراءات

عدد الفعاليات

التوعوية المنفذة

إقرار آلية المتابعة

السلوك المهني

صدور مدونة

المطلوبة

اعتماد اآللية

إنجاز الدراسة

مزمنة ومعتمدة

إقرار خطة عمل

مؤشرات األنشطة

وثيقة الدراسة المقرة

مقرة

وثيقة دلــيــل اإلجـ ــراءات

منفذة

عدد ( )5فعاليات توعوية

مقرة

وثــيــقــة آل ــي ــة الــمــتــابــعــة

المدونة

وال ــم ــح ــاس ــب ــة بــاعــتــمــاد

الـــــمـــــركـــــزي لـــلـــرقـــابـــة

قــــــــرار رئــــيــــس ال ــج ــه ــاز

وثيقة اآللية المعتمدة

وثيقة الدراسة المقرة

مزمنة ومقرة

وث ــي ــق ــة خ ــط ــة الــعــمــل

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الهيئة الوطنية

العليا لمكافحة

الجهاز المركزي

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

الفساد

العليا لمكافحة

الفساد

الهيئة الوطنية

للرقابة

والمحاسبة

للرقابة

والمحاسبة

الجهاز المركزي

الفساد

للرقابة

والمحاسبة

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

الجهاز المركزي

الرئيسية

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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الـــمـــنـــاقـــصـــات وضـــمـــان

ال ــش ــف ــاف ــي ــة فـ ــي إدارة

والـــمـــزايـــدات ف ــي مــجــال

للرقابة على المناقصات

تــعــزيــز دور الــهــيــئــة العليا

الداخلية

تطوير وظيفة المراجعة

فيهم المرأة والشباب

الفاعلين المجتمعيين بما

الـــــمـــــجـــــاالت ولــمــخــتــلــف المشاركة المجتمعية

المجتمعية فــي مختلف تطوير تشريعات لتعزيز

وآلــيــات مــعــززة للمشاركة

تـــــطـــــويـــــر تـ ــشـ ــريـ ــعـ ــات

المشاركة المجتمعية

وتحسين األداء

مــــســــتــــوى ال ــش ــف ــاف ــي ــة

الــحــكــومــيــة لــضــمــان تعزيز

واإلجــــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــة

ف ــي تــقــيــيــم الــســيــاســات

الـــمـــنـــظـــومـــة الـــرقـــاب ــي ــة والخدمات والمشاريع

تـ ــطـ ــويـ ــر وت ـ ــن ـ ــوي ـ ــع دور المواصفات الجيدة للسلع

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

50

50

المبادرة

وزن

المجتمعية

ف ــي مــخــتــلــف م ــج ــاالت التنمية

يتيح تعزيز المشاركة المجتمعية

دراس ــة التشريعات الحالية بما

المتاحة

يحقق االستثمار األمثل للموارد

والبيانات المالية واإلداريــة وبما

وضمان دقة ونظامية اإلجراءات

الــعــامــة ،والــحــد مــن الــتــجــاوزات،

حــمــايــة األمــــــوال والــمــمــتــلــكــات

الحكومية ،بما يعزز دورهــا في

الــمــراجــعــة الــداخــلــيــة بــالــجــهــات

وتشريعية لتطوير أداء إدارات

إعـــــــداد دراســـــــة ش ــام ــل ــة فــنــيــة

للمشاريع

إعـــــــداد الـــمـــواصـــفـــات الــجــيــدة

في إعداد المناقصات

إعداد أدلة فنية للمعايير المتبعة

األنشطة

100

100

50

50

النشاط

وزن

عدد التشريعات

التي تم دراستها

الحكومية

الداخلية بالجهات

أداء إدارات المراجعة

والتشريعية لتطوير

إنجاز الدراسة الفنية

الفنية للمشاريع

تجهيز المواصفات

إنجاز األدلة الفنية

مؤشرات األنشطة

للقوانين

بالتعديالت واإلضــافــات

وثـــــــيـــــــقـــــــة دراســــــــــــــة

والتشريعية المقرة

وثيقة الــدراســة الفنية

المواصفات الفنية

تـــــــقـــــــريـــــــر بـ ـ ــقـ ـ ــوائـ ـ ــم

المقرة

وثـــائـــق األدلــــــة الــفــنــيــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

- 2019

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والعمل

االجتماعية

وزارة الشؤون

والمحاسبة

للرقابة

الجهاز المركزي

والمزايدات

المناقصات

للرقابة على

الهيئة العليا

والمزايدات

المناقصات

للرقابة على

الهيئة العليا

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

وزارة المالية

المشاركة

جهات التنفيذ
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وتحسين األداء

لــــمــــؤســــســــات الـــــدولـــــة

أهداف اإلصالح والتطوير

في اإلدارة العامة لخدمة

وإحــداث تغيير استراتيجي

السياسات واتخاذ القرار،

اإلشــراف والتوجيه وصنع

وقدراتهم العملية

ن ــوع ــي ل ــرف ــع مــهــاراتــهــم

ت ــأه ــي ــل خـــاصـــة وتـــدريـــب

والـــكـــادر الــعــامــل بــبــرامــج

ب ــن ــاء قـــــــدرات ال ــق ــي ــادات

على الوجه المطلوب

مــن تحقيق أدواره ـ ــا في بــالــمــهــام الــمــنــوطــة بهم

الــدولــة العليا بما يمكنها ومــكــتــب رئ ــي ــس الــــــوزراء

بــنــاء قـــــدرات مــؤســســات ل ــق ــي ــام األمــــانــــة الــعــامــة

والمستلزمات

الضرورية

توفير المتطلبات المادية

المطلوبة

طبيعة األدوار والمهام

الــمــســتــهــدفــة بــمــا يلبي

ال ــع ــم ــل ب ــال ــم ــؤس ــس ــات

واألنظمة وآليات وإجراءات

ب ــن ــاء وت ــط ــوي ــر الــهــيــاكــل

اإلصالح اإلداري والبناء المؤسسي

محور التنمية اإلدارية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

15

15

50

المبادرة

وزن

الوطنية

بالمكتب التنفيذي إلدارة الرؤية

الداخلي للتدريب واالستشارات

إعداد وتنفيذ مشروع آلية العمل

رئيس الوزراء

العامة لمجلس ال ــوزراء ومكتب

لــتــدريــب قــيــادات وكـــادر األمــانــة

إعــــــداد وتــنــفــيــذ خــطــة شــامــلــة

في مؤسسات الدولة العليا

مــهــاراتــهــم وقــدراتــهــم العملية

تأهيل خاصة وتدريب نوعي لرفع

القيادات والكادر العامل ببرامج

إعــداد وتنفيذ خطة بناء قــدرات

اإلحتياجات المطلوبة

تــوفــيــر مـــوازنـــة كــافــيــة لتأمين

والمستلزمات

مـــــن ال ــم ــت ــط ــل ــب ــات الـ ــمـ ــاديـ ــة

تــقــديــر اإلح ــت ــي ــاج ــات الــضــروريــة

وفقاً لقواعد الحوكمة

واألمانة العامة لمجلس الــوزراء

لمكتب رئــيــس مجلس الـ ــوزراء

إجراء تطوير مؤسسي متكامل

لقواعد الحوكمة

لمكتب رئاسة الجمهورية وفقاً

إجراء تطوير مؤسسي متكامل

األنشطة

10

10

80

40

60

50

50

النشاط

وزن

الداخلي

إنجاز آلية العمل

إنجاز الخطة

العليا

مؤسسات الدولة

من موظفي

• عدد المستفيدين

التدريبية المنفذة

• عدد الدورات

التأهيلية المنفذة

• عدد البرامج

اعتماد الموازنة

المطلوبة

باإلحتياجات

إعداد قوائم

المؤسسي

إنجاز وثيقة التطوير

المؤسسي

إنجاز وثيقة التطوير

مؤشرات األنشطة

()% 100

تــنــفــيــذ اآللـــيـــة بنسبة

مقرة ومنفذة

وثــيــقــة خــطــة الــتــدريــب

مؤسسات حكومية

م ــت ــدرب ــاً م ــن عـ ــدد ()2

• عــــدد ( )50مــوظــفــاً

تـــــدريـــــبـــــيـــــة مـ ــنـ ــفـ ــذة

2020

2020

2020

المدنية

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

رئاسة الوزراء

والتأمينات

SCMCHA

االستعانة بخبراء

+وزارة المالية

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

الوزراء +المكتب

الجمهورية
• عـــــــدد ( )6دورات

ت ــأه ــي ــل ــي ــي ــن مــنــفــذيــن

وزارة الخدمة

وزارة المالية

+مجلس

رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

القانونية

وزارة الشؤون

والتأمينات +

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

وزارة المالية

رئاسة الوزراء

الجمهورية

مكتب رئاسة

المدنية

وزارة الخدمة

• عـــدد ( )2بــرنــامــجــيــن

2020

2020

2020

2020

النشاط

الرئيسية

المشاركة

رئاسة

لإلحتياجات المعتمدة

اعــــتــــمــــاده م ـ ــن مــبــالــغ

ت ــق ــري ــر بــنــســبــة مـ ــا تــم

اعتماده من اإلحتياجات

ت ــق ــري ــر بــنــســبــة مـ ــا تــم

المؤسسي المقرة

وثـــــيـــــقـــــة الــــتــــطــــويــــر

المؤسسي المقرة

وثـــــيـــــقـــــة الــــتــــطــــويــــر

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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البيانات الوظيفية

تــوحــيــد وتــصــحــيــح قــاعــدة

والوظائف

فـــــــي الــــمــــســــؤولــــيــــات

التكرار والتداخل واالزدواج

الــتــنــظــيــمــيــة بــهــدف إزالـــة

ومراجعة القوانين واللوائح للهيكل التنظيمي للدولة

اللوائح المنظمة لعملها

الـ ــدولـ ــة ال ــت ــي لـــم تــصــدر
عـــلـــى ال ـ ــوض ـ ــع الــــراهــــن

االخـــتـــاالت الــتــي تظهر

ومـ ــؤسـ ــسـ ــات وه ــي ــئ ــات وم ــع ــال ــج ــة وإزالــــــــة كــافــة

والــتــنــظــيــمــي لـ ــلـ ــوزارات تــطــويــر الــبــنــاء والــهــيــاكــل

الــــــبــــــنــــــاء الـ ــتـ ــشـ ــريـ ــعـ ــي

الــحــكــومــيــة ،واســتــكــمــال

بـــنـــاء وه ــي ــك ــل ــة األجـــهـــزة

تحديد دور الــدولــة وإعــادة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

20

المبادرة

وزن

ـاء عــلــى مــؤشــرات األداء مع
بــنـ ً
نماذج كتابة التوصيف الوظيفي

إعداد دليل التوصيف الوظيفي

إلقرارها

ورف ــع ــه ــا لــلــســلــطــة الــمــخــتــصــة

واألن ــظ ــم ــة وإجــــــــراءات الــعــمــل

ت ــح ــدي ــث وتـ ــطـ ــويـ ــر الــهــيــاكــل

المؤسسات الحكومية

المؤسسي وإعادة الهيكلة في

إعـ ــداد دلــيــل متكامل للتطوير

وإعداد مقترح للتنفيذ

لــلــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــدولــة

التي تظهر على الوضع الراهن

ومعالجة وإزالــة كافة االختالالت

السابقة إلعــادة البناء والهيكلة

م ــراج ــع ــة وت ــط ــوي ــر الـ ــدراسـ ــات

وغيرها

وال ــوه ــم ــي ــي ــن والــمــتــقــاعــديــن

ال ــم ــدن ــي ــة م ــث ــل :ال ــم ــزدوج ــي ــن

النظام المركزي لــوزارة الخدمة

إصــــاح جــمــيــع االخـــتـــاالت في

الوظيفية قبل عملية الربط

الــنــاقــصــة فــي قــواعــد الــبــيــانــات

استكمال عمليات إدخال البيانات

األنشطة

30

20

20

15

60

40

النشاط

وزن

• إنجاز دليل

وظيفي

التي لديها توصيف

توصيف وظيفي مقر

المؤسسات التي لديها

• عدد المؤسسات

الـــــوظـــــيـــــفـــــي مـ ــقـ ــرة
• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد

التوصيف الوظيفي

المستهدفة

• وثيقة دليل التوصيف

مؤسسات

واإلجراءات

ومـــــقـــــرة لــــعــــدد ()10

واألنظمة

هـــــيـــــاكـــــل وأن ـ ــظ ـ ــم ـ ــة
وإجـ ــراءات عمل مطورة

عدد الهياكل

المؤسسي

وثــيــقــة دلــيــل الــتــطــويــر

المقرة

االختالالت وآلية التنفيذ

• وثـ ــيـ ــقـ ــة م ــع ــال ــج ــات

الــــــــجــــــــديــــــــد ال ـ ــم ـ ــق ـ ــر

• وثــــيــــقــــة ال ــه ــي ــك ــل

المؤسسي مقرة

إقرار دليل التطوير

وآلية التنفيذ

• اعتماد المعالجات

الجديد للدولة

بالهكيل التنظيمي

• إقرار تصور

التي تم مراجعتها

مـ ــراجـ ــعـ ــة الــــــدراســــــات

• تـ ـ ــقـ ـ ــريـ ـ ــر بـ ــنـ ــتـ ــائـ ــج

المتحققة

•عدد الدراسات

• قيمة الوفورات

ت ــم مــعــالــجــتــهــا ومــقــدار

تقرير باالختالالت التي

الوظيفية المصححة

تــقــريــر ب ــع ــدد الــبــيــانــات

للنشاط

الوفورات المتحققة

في قواعد البيانات

• عدد االختالالت

التي تم معالجتها

المدخلة

عدد البيانات

الوظيفية الناقصة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المدنية

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

الدولة

مؤسسات

+جميع أجهزة

اإلداري

لجنة اإلصالح

الدولة

مؤسسات

+جميع أجهزة

اإلداري

لجنة اإلصالح

المشاركة

جهات التنفيذ
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مبدأ المساءلة والمحاسبة

وتعزيز قدراتهم ،وتطبيق

اإلدارة والسلطة العليا،

والتعيين لشاغلي وظائف

والـــنـــزاهـــة فـــي االخــتــيــار

اع ــت ــم ــاد مـــبـــدأ الـ ــجـ ــدارة

واستثمارها

وال ـ ــم ـ ــح ـ ــاف ـ ــظ ـ ــة ع ــل ــي ــه ــا

ومــســتــوى إدارة أصولها

بــمــا يــحــقــق ال ــغ ــاي ــة منها

خدماتها بكفاءة وفاعلية

التقييم والمحاسبة

العليا ،وقــواعــد وإج ــراءات

وظائف اإلدارة والسلطة

واالختيار والتعيين لشغل

وضـ ـ ــع نـ ــظـ ــام الــتــرشــيــح

للقياس

والــتــحــقــق مــن أنــهــا تقدم على قواعد ومعايير قابلة

ون ــف ــق ــات ــه ــا الــتــشــغــيــلــيــة األداء المؤسسي يقوم

اإلنـــتـــاجـــيـــة ب ــم ــوازن ــات ــه ــا تــأســيــس نــظــام لتقييم

عــلــمــيــة ،وربــــط مــؤشــرات

وفــــــق م ــع ــاي ــي ــر وأس ـ ــس

ل ــوح ــدات الــخــدمــة الــعــامــة

تقييم األداء المؤسسي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

المبادرة

وزن

وفق مبدأ الجدارة والنزاهة

تطبيق قواعد التعيين للقيادات

بيانات

والــنــمــاذج واإلجــــــراءات وقــاعــدة

الــعــلــيــا يــشــمــل االس ــت ــم ــارات

والتعيين لشغل وظائف اإلدارة

إع ــداد نظام الترشيح واالختيار

القوانين النافذة

تقييم األداء وبــمــا يــتــواءم مع

إعــــداد نــظــام بمعايير وأســس

والوحدات التابعة لها

الــمــؤســســي ل ـ ــوزارة التخطيط

إعــــــداد دراســــــة تــقــيــيــم الــبــنــاء

األنشطة

30

70

100

15

النشاط

وزن

الجديدة

لقواعد التعيين

المعينة وفقاً

عدد القيادات

اإلدارة العليا

لشغل وظائف

واالختيار والتعيين

إنجاز نظام الترشيح

وأسس التقييم

إنجاز نظام معايير

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

التعيين الجديدة

الــصــادرة وفــقــاً لقواعد

تــقــريــر بــعــدد ال ــق ــرارات

اإلدارة العليا المقر

والتعيين لشغل وظائف

نظام الترشيح واالختيار

مؤسسي مقر

نـ ــظـ ــام ت ــق ــي ــي ــم أداء

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الجمهورية

مكتب رئاسة

الجمهورية

مكتب رئاسة

والتأمينات

وزارة المالية

الحكومية

جميع الجهات

والتأمينات +

الخدمة المدنية

 +وزارة

رئاسة الورزاء

والتأمينات

الخدمة المدنية

 +وزارة

رئاسة الورزاء

SCMCHA+

والمحاسبة +

وزارة الخدمة

الجهاز المركزي

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

المشاركة

للرقابة

المدنية

وزارة التخطيط

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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ال ــت ــط ــب ــي ــق ــات ال ــق ــائ ــم ــة

دراســــــــــــــــــــة م ـ ــس ـ ــت ـ ــوى

الظواهر السلبية

والــمــحــســوبــيــة ويــوقــف

اإلج ــراءات ويمنع الفساد

يحقق الشفافية ووحــدة

وحدات الخدمة العامة بما

الميزانيات على مستوى

الـ ــمـ ــتـ ــعـ ــلـ ــقـ ــة ب ــت ــن ــف ــي ــذ

سير الــمــعــامــات المالية

ومـ ــتـ ــكـ ــامـ ــلـ ــة لـــضـــوابـــط

وض ــع آلــيــة جــديــدة حديثة

الحكومة

كــــفــــاءة وف ــاع ــل ــي ــة عــمــل

قــــــرارات اإلدارة ،وزيــــادة

المعنية ،وخدمة وترشيد

الحكومية لــكــل األطـــراف

الحكومة اإللكترونية

ل ــت ــس ــت ــوع ــب مــتــطــلــبــات

لشبكة تراسل المعطيات

تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة

القرار

تــقــديــم الــخــدمــات واتــخــاذ

ومــجــاالت تــطــويــرهــا في

لــدعــم وتبسيط الخدمات وم ــس ــت ــوى اســتــخــدامــهــا

ال ــح ــك ــوم ــة اإلل ــك ــت ــرون ــي ــة كافة وحدات الخدمة العامة

دعــم التحول نحو تطبيق لألنظمة اإللكترونية في

تطبيق األنظمة المالية

لألموال بوضوح وشفافية

لضمان االستخدام األمثل

وحــــــدات ال ــخ ــدم ــة الــعــامــة

اإلدارة المالية فــي كافة

الميزانية وأنظمة وإجراءات

تحسين عــمــلــيــات تنفيذ

األهداف االستراتيجية

المبادرات

10

20

100

المبادرة

وزن

الموجودة

 G 500بنسبة لـــ  10من السعة

توسعة شبكة  IP/MPLSإلى

الوطنية ( المرحلة الثانية)

اإللـــكـــتـــرونـــي إلدارة الـــرؤيـــة

تـــنـــفـــيـــذ مــــــشــــــروع الـ ــنـ ــظـ ــام

تنفيذ مشروع CBS

المؤشرات األولية المالية

األولـــــى والــثــانــيــة وب ــن ــاء لــوحــة

تجهيز بيئة مشروع  BIالمرحلة

نحو الحكومة اإللكترونية

إعداد استراتيجية وطنية للتحول

وتمثل من الجهات المعنية

التهيئة للحكومة اإللــكــتــرونــيــة

إنـــشـــاء وحـــــدة تــتــولــى أعــمــال

وكافة وحدات الخدمة العامة

نظام ( )AFMISبين وزارة المالية

استكمال الــربــط الشبكي عبر

األنشطة

100

20

20

20

20

20

100

النشاط

وزن

السعة الحالية

حجم الزيادة في

المشروع

نسبة تنفيذ

المشروع

نسبة تنفيذ

مرحلة

مستوى تجهيز

المشروع في كل

إنجاز وثيقة

االستراتيجية

الوحدة

صدور قرار إنشاء

الربط معها

الجديدة التي تم

عدد الوحدات

مؤشرات األنشطة

بنسبة () 10%

ت ــوس ــع ســعــة الــشــبــكــة

() % 100

تنفيذ المشروع بنسبة

() % 70

تنفيذ المشروع بنسبة

المؤشرات المالية

•

تـــــقـــــريـــــر بـ ــلـ ــوحـ ــة

مـ ــن ال ــم ــرح ــل ــة الــثــانــيــة

• نــســبــة م ــا ت ــم إنــجــازه

مـــن الــمــرحــلــة األولــــى

• نــســبــة م ــا ت ــم إنــجــازه

المقرة

وثــيــقــة االســتــراتــيــجــيــة

وحدة مجهزة

المطبق بها ()AFMIS

تقرير بالوحدات الجديده

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

لالتصاالت

العامة

المؤسسة

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

لالتصاالت

العامة

المؤسسة

لالتصاالت

العامة

المؤسسة

اإللكترونية

وحدة الحكومة

األعلى

السياسي

المجلس

وزارة المالية

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

العالقة

الجهات ذات

الخدمات العامة

كافة وحدات

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

في نفس القطاع

وجميع الفاعلين والعاملين

لــقــطــاع ال ــم ــي ــاه والــبــيــئــة

وشــبــكــة وطــنــيــة مــوحــدة

إعـــــــداد قـ ــاعـ ــدة بــيــانــات

الكوادر

والــثــقــافــة الــتــقــنــيــة لــدى

اإللكترونية ورفع الكفاءة

لـ ــتـ ــفـ ــعـ ــيـ ــل الـ ــحـ ــكـ ــومـ ــة

ب ــن ــاء الـــمـــهـــارات ال ــازم ــة

وتسريع إنجازها

التقنيات فــي تبسيطها

اإلجراءات واالستفادة من

الــوزراء من خالل هندسة

ومــكــتــب رئ ــي ــس مجلس

الــعــامــة لــمــجــلــس ال ـ ــوزراء

رفــع كــفــاءة دوائ ــر األمــانــة

المبادرات

10

15

10

المبادرة

وزن

البيانات وتحليلها إلكترونياً

تدريب الموظفين على آلية جمع

الخارطة المائية الرقمية لليمن)

الجيوفيزيائية وتشغيلها (إعــداد

شـ ــراء وتــركــيــب أجــهــزة المسح

( )6000مشروع مياه

الميداني لعملية المسح لعدد

ب ــن ــاء قـــاعـــدة ب ــي ــان ــات الــتــنــفــيــذ

التشغيل اإللكترونية

توفير األجهزة والمعدات وبرامج

البوابة اإللكترونية

الوزراء لعملية األتمتة وتشغيل

لمجلس ال ــوزراء ومكتب رئيس

الـ ــازمـ ــة فـــي األمـ ــانـ ــة الــعــامــة

تدريب وتأهيل الــكــوادر التقنية

والجهات

مع مواقعها في جميع الوزارات

تفعيل بوابة الحكومة اإللكترونية

سيرها

وتــســريــع اإلجــــــــراءات ومــتــابــعــة

توظيف التقنيات في تبسيط

األنشطة

15

15

20

20

50

50

100

النشاط

وزن

بالنظام اآللي

التدريبية المتعلقة

عدد البرامج

المائية الرقمية

• عدد الخرائط

المركبة والمشغلة

• عدد األجهزة

الصادرة عن الفرق

•عدد تقارير المسح

الممسوحة

•عدد المشاريع

التشغيل الجديدة

عدد األجهزة

والمعدات وبرامج

المتدربة

عدد الكوادر التقنية

نسبة اإلنجاز

المنجزة

عدد العمليات

مؤشرات األنشطة

منفذة

ع ــدد ( )5بــرامــج تــدريــب

رقمية بعدد المحافظات

•

ع ـ ــدد ( )22خ ــارط ــة

مـــــركـــــبـــــة ومـــشـــغـــلـــة

•

عــــــدد (  )5أج ــه ــزة

• قاعدة بيانات محدثة

• عدد ( )22تقرير مسح

( )6000مــشــروع مياه

• مسوحات منفذة لعدد

والبرامج المشتراه

لـــأجـــهـــزة والـــمـــعـــدات

قائمة التوريد المخزني

التقنية المتدربة

تــقــريــر ب ــع ــدد الـــكـــوادر

والجهات بنسبة 100%

اإللــكــتــرونــيــة ل ــل ــوزارت

تــــفــــعــــيــــل الــــــبــــــوابــــــة

المنجزة

تــقــريــر بــعــدد العمليات

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

للموارد المائية+

الهيئة العامة

SCMCHA+

للموارد المائية

الهيئة العامة

SCMCHA

SCMCHA

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

للمعلومات

المركز الوطني

المعلومات +

وتقنية

وزارة االتصاالت

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

للجمهور

وأنظمة الخدمات الموجهة

تطوير األنظمة الداخلية

عبرها

الــحــكــومــيــة اإللــكــتــرونــيــة

لتقديم عدد من الخدمات

وضـــع الــقــاعــدة األســـاس

العمليات فيها بما يحقق

اإللكترونية وإعادة تصميم

تطوير الــبــوابــة الحكومية

المبادرات

15

20

المبادرة

وزن

عالمية جديدة لعدد ( )5أنظمة

إدخال وتطبيق أنظمة معلوماتية

البشرية

الــمــكــاتــب ،نــظــام إدارة الــمــوارد

الــمــالــيــة ال ــع ــام ــة ،ن ــظ ــام إدارة

تشمل :نــظــام البصمة ،نظام

تطوير عدد من األنظمة اإلدارية

اإللكترونية

إطــاق مــبــادرة الهوية الوطنية

المعتمدة والربط الشبكي

ال ــب ــي ــان ــات الــوطــنــيــة الــمــوحــدة

وضـــــع أســـــس إلنــــشــــاء ح ــاوي ــة

اإللكترونية وسياسات تشغيلها

ت ــح ــدي ــث الـ ــبـ ــوابـ ــة الــحــكــومــيــة

مالية وإدارية حديثة

إلكترونية حديثة وإعـ ــداد الئحة

تــوفــيــر أنــظــمــة مــالــيــة وإداريـــــة

المسوحات gis +

 +الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة  +تــقــاريــر

الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب

الــتــدريــب على الــــدورات اآلتــيــة:

األنشطة

20

20

20

30

50

15

15

النشاط

وزن

الجديدة المطبقة

عدد األنظمة

اإلدارية المطورة

عدد األنظمة

الوطنية اإللكترونية

صدور قرار بالهوية

الموحدة

البيانات الوطنية

األسس لحاوية

اعتماد دليل

واإلستخدام

سياسات التشغيل

• إنجاز قائمة

المحدث

المعلوماتي

• حجم المحتوى

• إنجاز الالئحة

اإللكترونية المعدة

• عدد األنظمة

الرخصة

الحاصلين على

• عدد الموظفين

المستفيدة

•عدد الفروع

مؤشرات األنشطة

•

معلوماتية جديدة

عــــــــــدد ( )5أنـ ــظـ ــمـ ــة

مطورة

عــدد ( )4أنظمة إداري ــة

اإللكترونية المقرة

وثيقة الهوية الوطنية

وثيقة الدليل المعتمدة

مقرة

التشغيل واإلستخدام

• قـــائـــمـــة بــســيــاســة

مـــــحـــــدثـــــة ومــــــطــــــورة

• بــــوابــــة إلــكــتــرونــيــة

محدثة

• الئــحــة مــالــيــة وإداريــــة

مــــــالــــــي إلــــكــــتــــرونــــي

عـــــــدد ( )1ن ــظ ــام

البيئة

الــعــامــة الــعــامــة لحماية

فــــروع وديــــــوان الهيئة

كوادر مدربة لعدد ()10

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

-2019

2020

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة المياه

الهيئة العامة

المعلومات

العالقة

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

والتأمينات

الخدمة المدنية

 +وزارة

وززارة المالية

العالقة

 +الجهات ذات

رئاسة الوزراء

المعلومات

العالقة

 +الجهات ذات

وزارة االتصاالت

رئاسة الوزراء

و تقنية

و تقنية

رئاسة الوزراء

 +الجهات ذات

وزارة االتصاالت

والبيئة

للموارد المائية

والبيئة

لحماية البيئة

وزارة المياه

المشاركة

الهيئة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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وترشيد نفقاتها.

ع ــل ــى تــنــمــيــة مــــواردهــــا

يــعــزز مــن دورهــــا ويعمل

أوضاعها ونظم إدارتها بما

االقـــــتـــــصـــــادي وتــصــحــيــح

تطوير أداء وحدات القطاع

األهداف االستراتيجية

الوزراء

بمجلسي النواب ومجلس

أدائ ــه ــا ويــتــم مناقشتها

ق ــي ــاس ك ــف ــاءة وفــاعــلــيــة

تــقــيــيــم س ــن ــوي تتضمن

االقــــتــــصــــادي لــعــمــلــيــات

إخ ــض ــاع وحـــــدات الــقــطــاع

المبادرات

70

المبادرة

وزن

االستشارية والتجارب العالمية

بــــاالســــتــــفــــادة مـــــن الـــخـــبـــرات

الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات

إعـ ــداد دراسـ ــة لــمــراجــعــة قــانــون

الوحدات االقتصادية

إعــــــــداد دلـ ــيـ ــل ال ــح ــوك ــم ــة فــي

وحصر الممتلكات واألصول

فــائــض الــنــشــاط ووض ــع الحلول

إيراداتها بما يعزز حصة الدولة من

االقتصادية وتعزيز كفاءة تحصيل

ضبط اإلنــفــاق الــجــاري للوحدات

صيانة الطرق

أتمتة أعمال وأنشطة صندوق

المجتمعية

حوكمة الخدمات لوحدة الطرق

الريفية

حوكمة الخدمات لبرنامج الطرق

داخلية وتعميمها

تــصــمــيــم أنــظــمــة مــعــلــومــاتــيــة

األنشطة

25

25

25

15

15

15

15

النشاط

وزن

الدراسة

إنجاز واعتماد

الحوكمة وإقراره

إصدار دليل

أصولها

التي تم جرد

• عدد الوحدات

أسس صحيحة

موازنتها وفق

التي تم إعداد

• عدد الوحدات

أتمتة األعمال

نسبة اإلنجاز في

الطرق المجتمعية

نسبة الخدمات

المحوكمة لوحدة

الطرق الريفية

المحوكمة لبرنامج

نسبة الخدمات

المصممة داخلياً

داخلياً

المعلوماتية

المعتمدة

وثـــــيـــــقـــــة الــــــــدراســــــــة

وثيقة الدليل المقرة

الوحدات

مــن الــفــائــض فــي هــذه

تــقــديــرات حــصــة الــدولــة

ت ــق ــري ــر بــــالــــزيــــادة فــي

إنجاز () 100%

أتــمــتــة األع ــم ــال بنسبة

بنسبة () 100%

ال ـ ــط ـ ــرق الــمــجــتــمــعــيــة

حوكمة الخدمات لوحدة

() 100%

الــطــرق الريفية بنسبة

حوكمة الخدمات لبرنامج

مــعــلــومــاتــيــة مــصــمــمــة

عدد األنظمة

للنشاط

عـــــــــدد (  )6أنـــظـــمـــة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

رئاسة الوزراء

وزارة المالية

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

الرئيسية

جهة التنفيذ

الخاص

العالقة والقطاع

الحكومية ذات

من الجهات

لجنة مشتركة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

القانونية +

وزارة الشؤون

االقتصادية +

 +الوحدات

وزارة المالية

االقتصادية

كافة الوحدات

شركات البرمجة

شركات البرمجة

+SCMCHA +

وزارة التخطيط

البرمجة

+شركات

SCMCHA +

وزارة التخطيط

المشاركة

جهات التنفيذ
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يلبي اإلحتياجات الفعلية

والــفــنــيــة والــوظــيــفــيــة بما

وتنمية المهارات المهنية

ب ــن ــاء الــــقــــدرات الــبــشــريــة

األهداف االستراتيجية

وضــع استراتيجية وطنية
لتنمية الــمــوارد البشرية
وتاهيلها لــرفــع مستوى
أدائها وكفاءتها بما يلبي
احــتــيــاجــات ســـوق العمل
الــمــحــلــيــة وقــدرتــهــا على
المنافسة للحصول على
فرص العمل االقليمية

الوظيفي

تـــدريـــب وت ــأه ــي ــل ال ــك ــادر

للمساءلة

وتقييم قراراتها وإخضاعها

تشكيل مــجــالــس اإلدارة

إعــــــادة الــنــظــر فـــي آلــيــة

المبادرات

50

50

30

المبادرة

وزن

صندوق صيانة الطرق

بــنــاء الـــقـــدرات الــبــشــريــة لــكــادر

القادة

وضـ ــع بــرنــامــج تــدريــبــي إلعـ ــداد

مستوى كل جهة وفق أهدافها

تــنــفــيــذ ب ــرن ــام ــج ت ــدري ــب ــي على

إعداد خطة شاملة للتدريب

لموظفي األجهزة الحكومية

حصر وتحليل اإلحتياجات التدريبية

االقتصادية

بــنــاء
وفـ ــتـ ــرات ون ــظ ــم عــمــلــهــا
ً
عــلــى دلــيــل حــوكــمــة ال ــوح ــدات

تــقــيــيــم أداء مــجــالــس اإلدارة

التدخالت الالزمة

وت ــح ــل ــي ــل الـ ــفـ ــجـ ــوات وت ــح ــدي ــد

الــمــمــارســات للصناعة الــدوائــيــة

ـاء عـــلـــى أف ــض ــل
األدويــــــــــة ب ـ ــن ـ ـ ً

للشركة اليمنية لصناعة وتجارة

تــحــلــيــل وتــقــيــيــم اســتــراتــيــجــي

األنشطة

40

30

25

15

30

100

15

النشاط

وزن

إنجاز برنامج تدريبي

التدريب

المستفيدين من

عدد القادة

للجهات المختلفة

• عدد المتدربين

التدريبية

• عدد البرامج

التدريبية

صدور قرار بالخطة

التدريبية

تقرير اإلحتياجات

المقيمة

عدد مجالس اإلدارة

والتقييمية

التحليلية

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

المستهدفين

الــــــمــــــنــــــفــــــذة وعـــــــــدد

تــقــريــر ب ــع ــدد الـ ـ ــدورات

التدريب

الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن

ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد الـ ــقـ ــادة

تدريب في كل جهة

الــــذيــــن ح ــص ــل ــوا عــلــى

• نــســبــة الــمــوظــفــيــن

شـ ــمـ ــلـ ــهـ ــا الـــــتـــــدريـــــب

• عــــدد ال ــج ــه ــات الــتــي

خطة تدريبية مقرة

المقر

تقرير تحليل اإلحتياجات

مجالس اإلدارة

تـ ــقـ ــريـ ــر ت ــق ــي ــي ــم أداء

والتقيمية المقرة

وثيقة الدراسة التحليلية

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العامة والطرق

وزارة األشغال

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

األدوية

لصناعة وتجارة

الشركة اليمنية

الرئيسية

جهة التنفيذ

والتأهيل

مراكز التدريب

الدولة

أجهزة ومؤسسات

اإلداري  +كافة

لجنة اإلصالح

لجنة اإلصالح
اإلداري +
كافة أجهزة
ومؤسسات
الدولة

الجهاز المركزي
للرقابة
والمحاسبة +
وزارة المالية

والمقاييس

للمواصفات

+الهيئة اليمنية

والتجارة

وزارة الصناعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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والبرامج التنموية

وضع الخطط والسياسات

الــمــجــتــمــع ال ــم ــدن ــي في

الــــــخــــــاص ومــــؤســــســــات

تطوير الشراكة مع القطاع

األهداف االستراتيجية

االقتصادية

وال ــب ــرام ــج والــســيــاســات

مناقشة وإقــــرار الخطط

واســتــمــرار إش ــراك ــه في

الــداعــمــة للقطاع الــخــاص

تفعيل األطر المؤسسية

المبادرات

100

المبادرة

وزن

واإلدارية المتخصصة

العاصمة

فـــي ال ــغ ــرف ــة الــتــجــاريــة بــأمــانــة

إنشاء وحدة اإلعالم االقتصادي

التجارية

واالســــتــــشــــارات فـــي الــغــرفــة

إنشاء مراكز تخصصية للدراسات

في مجال التغذية خاصة بــ SUN

وشبكة األعــمــال لالستثمارات

إنشاء شبكة للمجتمع المدني

مع منظمات المجتمع المدني

إنشاء المجلس األعلى للشراكة

مع القطاع الخاص

إنشاء المجلس األعلى للشراكة

الشراكة) مع القطاع الخاص

تحديث اإلطار المشترك (وثيقة

العامة للمياه

والــــــدورات ل ــك ــوادر المؤسسة

تقييم وتنفيذ عدد من البرامج

تنفيذ عــدد من ال ــدورات الفنية

األنشطة

12

13

20

20

20

10

30

30

النشاط

وزن

اإلنشاء

الوحدة

صدور قرار بإنشاء

المراكز

صدور قرار بإنشاء

لالستثمارات

شبكة األعمال

صدور قرار إنشاء

صدور قرار اإلنشاء

عن المجلس

والتوصيات الصادرة

• عدد القرارات

• صدور قرار

الشراكة

إقرار وثيقة

لتأهيل المؤسسات

والدورات المنفذة

عدد البرامج

التدريبية المنفذة

عدد البرامج

مؤشرات األنشطة

قرار إنشاء الوحدة

قرار إنشاء المراكز

معتمدة

وثــيــقــة ق ـ ــرار اإلن ــش ــاء

معتمدة

وثــيــقــة ق ـ ــرار اإلن ــش ــاء

الصادرة عن المجلس

• تـــقـــريـــر بــــالــــقــــرارات

اإلنـــــــشـــــــاء م ــع ــت ــم ــدة

• وثـــــــيـــــــقـــــــة قــــــــــرار

وثيقة الشراكة المقرة

منفذة

عــدد ( )4بــرامــج تدريبية

منفذة

عــدد ( )7برامج تدريبية

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

-2019

وزارة المياه

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

العاصمة

الصناعية بأمانة

الغرفة التجارية

العاصمة

الغرفة التجارية

الصناعية بأمانة

SCMCHA

SCMCHA

والتجارة

وزارة الصناعة

وزارة التخطيط

والبيئة

والبيئة

-2019

الرئيسية

وزارة المياه

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

والتجارة

 +وزارة الصناعة

الصناعية اليمنية

للغرف التجارية

+االتحاد العام

+وزارة الثقافة

وزارة اإلعالم

الصناعية

للغرف التجارية

االتحاد العام

المجتمع المدني

 +منظمات

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون

القطاع الخاص

القانونية +

 +وزارة الشؤون

وزارة التخطيط

القابضة

المؤسسة العامة

القطاع الخاص +

العامة لالستثمار+

والتجارة +الهيئة

وزارة الصناعة

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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واالستشارية

وتــعــمــيــق ق ــدرت ــه البحثية

الــــوظــــيــــفــــي لــــلــــدولــــة،

وبـــــنـــــاء قـــــــــدرات الــــكــــادر

اإلدارية العليا والوسطى،

بــإعــداد وتنمية الــقــيــادات

مـــركـــزاً وطــنــيــاً متخصصاً

لــلــعــلــوم اإلداريــــــة ليصبح

تطوير المعهد الوطني

المواطنين على الخدمات

بما يحقق تسهيل حصول

عــلــى كــافــة المستويات،

تقديم الخدمات الحكومية

وتحديد وتبسيط إجــراءات

ط ــرق الــعــمــل وإجــراءاتــهــا،

اإلسهام في تطوير نظم

الكفاءات البشرية

عــلــى اســتــقــطــاب أفــضــل

توصيف الوظائف ،وقــادر

يحقق الهدف المرسوم له

العامة ،وتحديد دوره بما

التحول إلى معهد لإلدارة

اإلداريــــــة ،ووضـ ــع خــيــارات

للمعهد الوطني للعلوم

تقييم جدوى الدور القائم

لمبدأ الثواب والعقاب

عــلــى الــتــطــبــيــق السليم

ومعايير موضوعية تساعد

الحكومي ،وفقاً ألسس

ال ــع ــام ــل ــي ــن فـ ــي الــجــهــاز

تــقــيــيــم وقــــيــــاس أداء

الوظائف ومخرجات نظام نظم الموارد البشرية

ويستجيب لطبيعة ونــوع تفعيل وتــطــويــر وتوحيد

والــمــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة

وال ــم ــرت ــب ــات بــمــا يــتــاءم

الخدمة المدنية
ت ــط ــوي ــر نـ ــظـ ــام األجـــــور

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

100

المبادرة

وزن

المتعارف عليها في التدريب

تــجــهــيــزه وف ــق أفــضــل المعايير

تقييم المعهد الوطني وإعــادة

في الجهاز الحكومي

إعداد دليل لقياس أداء العاملين

للعيش الكريم

والتنافسية وتوفير الحد األدنى

ضــوء مــبــادئ الــعــدالــة والتحفيز

وجوانب اإلصالح والتعديل في

الــحــالــيــة وت ــح ــدي ــد أوجـــــه الــخــلــل

تــقــيــيــم اس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة األجـــــور

الفني والتدريب المهني

ال ــخ ــاص ف ــي مــجــالــس التعليم

الــتــنــســيــق لــمــشــاركــة الــقــطــاع

األنشطة

70

100

100

5

النشاط

وزن

التدريبية

من التجهيزات

• عدد اإلحتياجات

تقييم المعهد

• إنجاز دراسة

الحكومي

العاملين في الجهاز

قياس أداء

صدور قرار بدليل

الستراتيجية األجور

إنجاز تقرير تقييمي

فيها القطاع الخاص

عدد مجالس

التعليم التي ُي ًمثل

مؤشرات األنشطة

التجهيزات المقرة

• قائمة اإلحتياجات من

تــقــيــيــم الــمــعــهــد مــقــرة

• وثـــــيـــــقـــــة دراســــــــــة

الحكومي مقرة

الــعــامــلــيــن ف ــي الــجــهــاز

وثيقة دليل قياس أداء

مستوى المعيشة

يــــســــاهــــم فــــــي رفــــع

• تــحــســن األجـــــــور بــمــا

في استراتيجية األجــور

بــمــعــالــجــة االخـ ــتـ ــاالت

• مــقــتــرحــات وتــوصــيــات

القطاع الخاص

التعليم الممثل فيها

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد مــجــالــس

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المدنية

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

اإلداري +

للعلوم اإلدارية

المعهد الوطني

لجنة اإلصالح

العالقة

الجهات ذات

اإلداري +

+لجنة اإلصالح

+البنك المركزي

وزارة المالية

القطاع الخاص

+مؤسسات

والمحافظات

بأمانة العاصمة

الغرف التجارية

المشاركة

جهات التنفيذ
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أموالها

السبل إلدارة واستثمار

تشريعاتها وضــمــان أكفأ

والـ ــمـ ــعـ ــاشـ ــات وت ــح ــدي ــث

ال ــت ــأم ــي ــن ــات االجــتــمــاعــيــة

تــطــويــر إدارة مــنــظــومــة

األهداف االستراتيجية

التأمينات االجتماعية

مــــوارد هــيــئــة ومــؤســســة

تــعــزيــز كـــفـــاءة اســتــثــمــار

الوطني

أمــوالــهــا كــرافــد لالقتصاد

ن ــج ــاح أدائـ ــهـ ــا واســتــثــمــار

تشريعات متطورة تضمن

التأمينات االجتماعية وفق

الــمــدى لتطوير منظومة

إعــداد رؤية وطنية بعيدة

المبادرات

50

50

المبادرة

وزن

الدراسة

للتأمينات والمعاشات واعتماد

االســتــثــمــاريــة لــلــهــيــئــة الــعــامــة

إعداد دراسة لتطوير السياسات

لمشاريع إنتاجية

إعــــــــداد ( )3دراســـــــــات جــــدوى

وتجويدها وفقاً لنتائج الدراسة

للجمهور والعمل على تطويرها

مــســتــوى ال ــخ ــدم ــات الــمــقــدمــة

إعـــــــداد دراســـــــة تــقــيــيــمــيــة عــن

زيادة عدد المؤمن عليهم

إعداد آلية مناسبة تساهم في

التأمينات االجتماعية

إعداد دراسة  ،وتطوير منظومة

القدرات في المرحلة القادمة

متكاملة تــراعــي متطلبات بناء

بالمعهد وفقاً لدراسة هيكلية

تطوير اللوائح واألنظمة الخاصة

األنشطة

20

20

20

50

50

30

النشاط

وزن

مــنــظــومــة الــتــأمــيــنــات

وثيقة دراســة وتطوير

• عدد (  )2نظام مطور

• عدد (  )2الئحة مطورة

الـ ــمـ ــؤسـ ــسـ ــي م ــق ــرة

• وثيقة دراسة التطوير

للنشاط

معتمدة

االستثمارية للهيئة

تطوير السياسات

إقرار دراسة

الجدوى المقرة

عدد دراسات

تقييمية معتمدة

إنجاز دراسة

عليهم

في أعداد المؤمن

• نسبة الزيادة

عليهم خالل العام

• عدد المؤمن

وثيقة الدراسة المقرة

مشاريع مقرة

الــــــجــــــدوى ل ـ ــع ـ ــدد ()3

تــقــريــر بــوثــائــق دراس ــات

التقييمية المقرة

وثـــــيـــــقـــــة الــــــــدراســــــــة

 ) 25%عن العام السابق

 )20,000وبنسبة زيادة (

المؤمن عليهم بمقدار (

تـ ــقـ ــريـ ــر بــــــزيــــــادة عـ ــدد

التأمينات االجتماعية االجتماعية مقرة

وتطوير منظومة

إقرار دراسة

المطورة

• عدد األنظمة

المطورة

• عدد اللوائح

المؤسسي

التطوير

• إنجاز دراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والمعاشات

والتأمينات

للتأمينات

وزارة الخدمة

المدنية

الهيئة العامة

والمعاشات

المدنية

وزارة الخدمة

العامة للتأمينات

 +المؤسسة

والمعاشات

للتأمينات

الهيئة العامة

 +القطاع الخاص

العامة للتأمينات

 +المؤسسة

والمعاشات

للتأمينات

الهيئة العامة

العامة للتأمينات

 +المؤسسة

والمعاشات

للتأمينات

الهيئة العامة

اإلدارية

الوطني للعلوم

الوزراء  +المعهد

األعلى  +رئاسة

السياسي

المجلس

المشاركة

والتأمينات

للتأمينات

الهيئة العامة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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ال ــت ــن ــظ ــي ــم ــي ــة لــمــجــلــس

إعــــــداد وإصـــــــدار الــائــحــة

وأعمال الخبرة

قـ ــانـ ــون ال ــن ــي ــاب ــة الــعــامــة

ســيــادة الــقــانــون وإعـ ــداد

الـــعـــدالـــة وت ــج ــس ــد مــبــدأ

القضائي

القضائية

وأجــهــزة وجــهــات السلطة

دور ه ــي ــئ ــة الــتــفــتــيــش الــمــجــلــس وكــافــة هيئات

السلطة القضائية وتعزيز ت ــن ــظ ــي ــم الـ ــعـ ــاقـ ــة بــيــن

وال ــت ــن ــظ ــي ــم ــي ألجـ ــهـ ــزة القضاء األعلى بما يكفل

تطوير البناء المؤسسي

العالقة بالعمل القضائي

منظومة التشريعات ذات

اسـ ــتـ ــكـ ــمـ ــال وتـــطـــويـــر
استقاللية القضاء وتحقق

م ــب ــادئ وأســـــس تضمن

السلطة القضائية ،وفق

تــحــديــث وتــطــويــر قــانــون

القضاء والوصول إلى العدالة

محور العدالة وسيادة القانون

األهداف االستراتيجية

المبادرات

10

100

المبادرة

وزن

مجلس القضاء األعلى وإصدارها

القضاء األعلى للمناقشة في

إخــضــاع مــشــروع الئــحــة مجلس

أعمال الخبرة

إعــــداد مــشــروع قــانــون تنظيم

العامة

إع ـ ــداد م ــش ــروع ق ــان ــون الــنــيــابــة

لإلجراءات القانونية المتبعة

قانون السلطة القضائية وفقاً

متابعة اعتماد وإص ــدار مشروع

القضائية وإخضاعه للنقاش

إعــداد مشروع قانون السلطة

دراسات الجدوى الالزمة

دراس ــة الــفــرص المتاحة وإعــداد

المؤسسة العامة للتأمينات

االستثمارات التي تشارك فيها

إجراء الدراسات التحليلية لتقييم

األنشطة

100

25

25

25

25

20

20

النشاط

وزن

إصدار الالئحة

القانون

إنجاز مشروع

القانون

إنجاز مشروع

السلطة القضائية

صدور قانون

القانون

إنجاز مشروع

إجراؤها

عدد دراسات

الجدوى التي تم

التي تم إجراؤها

عدد الدراسات

مؤشرات األنشطة

القضاء األعلى مقرة

وثــيــقــة الئ ــح ــة مجلس

أعمال الخبرة مقر

وثــيــقــة قــانــون تنظيم

العامة مقر

وثــيــقــة قــانــون النيابة

القضائية مقر

وثيقة قانون السلطة

الجديد مقر

ال ــس ــل ــط ــة الــقــضــائــيــة

وثيقة مــشــروع قانون

جدوى مقرة

عدد (  )4وثائق دراسات

مقرة

ل ــع ــدد(  )8اســتــثــمــارات

تــقــريــر بــوثــائــق تقييم

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

مجلس القضاء

وزارة العدل

النيابة العامة

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

للتأمينات

العامة

المؤسسة

للتأمينات

العامة

المؤسسة

الرئيسية

جهة التنفيذ

القضائية

األجهزة

األعلى +

السياسي

المجلس

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

االستئنافية

والغرامات...إلخ

الالئحة المالية للمصادرات

صـــنـــدوق دعــــم الــقــضــاء،

للسلطة القضائية ،الئحة

الــائــحــة المالية الموحدة

واالبتدائية،

وتطوير هيكلة المحاكم

(الــنــيــابــة الــعــامــة) ،مراجعة

م ــك ــت ــب الـ ــنـ ــائـ ــب الـــعـــام

لمجلس القضاء األعلى،

الـــعـــدل ،األمـــانـــة الــعــامــة

لـــكـــل م ــن:
الــتــنــظــيــمــيــة
ٍ

إعــــــداد وإصـــــــدار الــلــوائــح

فيها

وإجــــراءات التحقق والبت

ش ـ ــك ـ ــاوى ال ــم ــواط ــن ــي ــن

األداء ،ونــظــام استقبال

وإعــــــــداد ت ــق ــاري ــر تــقــيــيــم

تــقــيــيــم أعـــمـــال الــقــضــاة

بإجراءات التفتيش ومعايير

واالســــتــــمــــارات الــخــاصــة

القضائي وصياغة النماذج

التنظيمية لهيئة التفتيش

إعــــــداد وإصـــــــدار الــائــحــة

المبادرات

10

10

المبادرة

وزن

للمصادرات والغرامات

إعـــداد مــشــروع الــائــحــة المالية

دعم القضاء

إعــــداد مــشــروع الئــحــة صــنــدوق

االستئنافية واالبتدائية

دراســة تطوير هيكلة المحاكم

للمعهد العالي للقضاء

إعداد مشروع الالئحة التنظيمية

العامة لمجلس القضاء األعلى

استكمال مشروع الئحة األمانة

الفني بالمحكمة العليا

الــعــلــيــا وإعـــــداد الئــحــة المكتب

تحديث وتطوير الئحة المحكمة

الجدية وسرعة البت فيها

ويكفل التعامل مــع الشكاوى

الحديثة فــي تقديم الشكاوى

ذلك استخدام وسائل االتصال

اســتــقــبــال الــشــكــاوى بــمــا في

مــراجــعــة وتــطــويــر وتــنــفــيــذ آلية

اعتماد وتعميم تقارير األداء

التفتيش القضائي

واالســتــمــارات الخاصة بــإجــراءات

وطباعة وتعميم العمل بالنماذج

اس ــت ــك ــم ــال إعـــــــداد واع ــت ــم ــاد

القضاة

اعــتــمــاد معايير تقييم أعمال

القضائي

الــتــنــظــيــمــيــة لــهــيــئــة الــتــفــتــيــش

استكمال صياغة وإقــرار الالئحة

األنشطة

10

10

10

10

15

20

20

20

20

20

20

النشاط

وزن

الالئحة

اعتماد مشروع

الالئحة

اعتماد مشروع

الدراسة

اعتماد نتائج

الالئحة

اعتماد مشروع

الالئحة

اعتماد مشروع

الالئحة

اعتماد مشروع

استقبال الشكاوي

إنجاز وإقرار آلية

عدد تقارير األداء

واالستمارات

اعتماد النماذج

التقييم

اعتماد معايير

الالئحة

اعتماد وإصدار

مؤشرات األنشطة

مقرة

وثيقة مــشــروع الالئحة

مقرة

وثيقة مــشــروع الالئحة

مقرة

وثــيــقــة نــتــائــج الــدراســة

مقرة

وثيقة مــشــروع الالئحة

مقرة

وثيقة مــشــروع الالئحة

مقرة

وثيقة مــشــروع الالئحة

تم التحقيق و البت فيها

• عــدد الشكاوي التي

• وثيقة اآللية المقرة

األداء المرفوعة

تقرير بعدد تقارير تقييم

واالستمارات المقرة

ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر بــــالــــنــــمــــاذج

أداء القضاة معتمدة

وثــيــقــة مــعــايــيــر تقييم

القضائي المقرة

لــــهــــيــــئــــة الـــتـــفـــتـــيـــش

وثيقة الالئحة التنظيمية

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

هيئة التفتيش

هيئة التفتيش

هيئة التفتيش

هيئة التفتيش

مجلس القضاء

مجلس القضاء

مجلس القضاء

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

وزارة العدل

وزارة العدل

لمجلس القضاء

األمانة العامة

المحكمة العليا

القضائي

القضائي

القضائي

القضائي

القضائي

هيئة التفتيش

مجلس القضاء

الرئيسية

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

األعلى

األعلى

األعلى

األعلى

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

الالزمة

وت ــزوي ــده ــا بــاإلمــكــانــيــات

الــمــحــافــظــات الــرئــيــســيــة

واالبــــــــتــــــــدائــــــــيــــــــة فـــي

الــمــحــاكــم االســتــئــنــافــيــة

خـ ــدمـ ــات ال ــج ــم ــه ــور فــي

إن ــش ــاء عـ ــدد م ــن مــكــاتــب

القضائي

مهام التقييم للتفتيش

وك ــت ــاب الــمــحــاكــم ضمن

اإلداري ألمــــنــــاء الــســر

وإدخــــــال عــنــصــر التقييم

بــالــكــفــاءات ذات الــخــبــرة،

آلـ ــيـ ــات عــمــلــهــا ورف ــده ــا

القضائي وتحديث وتطوير

تفعيل دور هيئة التفتيش

المبادرات

20

10

المبادرة

وزن

العامة

وتوفير اإلمكانيات الالزمة

االســتــئــنــافــيــة بــأمــانــة العاصمة

الجمهور في المحاكم والشعب

تفعيل مكاتب ووحــدات خدمات

ذوي خبرة

بــمــا تحتاجه مــن كـ ــوادر قضائية

100

رفــد هيئة التفتيش القضائي

للجمهور

تقدم خدماتها

المنشأة والتي

عدد المكاتب

إضافتها للهيئة

القضائية التي تم

التوصل إليها.

عدد الكوادر

نتائج عمليات

المفاجئ

عدد مرات التفتيش

إنجاز خطة عمل

التفتيش المفاجئ

إنجاز الدراسة

التنظيمية

إصدار اللوائح

محافظات

40

40

20

10

15

النشاط

التفتيش التي تم

وأعـــــضـــــاء ال ــن ــي ــاب ــة فــــي عــشــر

وبصورة مستمرة على القضاة

تــنــفــيــذ الــتــفــتــيــش الــمــفــاجــئ

الصمود واإلنعاش االقتصادي

لألولويات التي تقتضيها مرحلة

المفاجئ بما يكفل تكثيفه وفقاً

إعــداد خطة التفتيش القضائي

الفساد والجرائم االقتصادية)

ال ــع ــام ــة الــمــتــخــصــصــة بــقــضــايــا

لألموال العامة وشعبة األموال

القضاء األعلى ( إنشاء نيابة ثانية

القضائية ضمن هيكل مجلس

إعداد دراسة إلنشاء مركز البحوث

إصدار اللوائح التنظيمية للنيابة

األنشطة

وزن

مؤشرات األنشطة

تم تفعيلها

الجمهور فــي المحاكم

عدد ( )22مكتباً لخدمات

معيناً

عدد (  )20كادراً قضائياً

التوصل إليها

ال ــت ــف ــت ــي ــش الـ ــتـ ــي تــم

تــقــريــر بــنــتــائــج عمليات

محافظات

الــتــفــتــيــش ل ــع ــدد ()10

ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر ب ــع ــم ــل ــي ــات

المفاجئ مقرة

وثيقة خطة التفتيش

وثيقة الدراسة المقرة

المقرة

وثائق اللوائح التنظيمية

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة العدل

المحاكم

القضائي

هيئة التفتيش

مجلس القضاء

القضائي

األعلى

األعلى

هيئة التفتيش

األعلى

مجلس القضاء

القضائي

هيئة التفتيش

مجلس القضاء

القضائي

األعلى

هيئة التفتيش

النيابة العامة

األعلى

مجلس القضاء

المشاركة

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

النيابة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

إجراءاتها وحوسبتها

وتـ ــسـ ــهـ ــيـ ــل وســــاســــة

وتخفيف أعــبــاء التقاضي

يحقق للمواطن العدالة

النهائي والــبــات فيها بما

عـــرضـــهـــا حـــتـــى الــفــصــل

فــي الــمــحــاكــم مــن بــدايــة

القضايا والتعاطي معها

لـــإنـــجـــاز والـــفـــصـــل فــي

وت ــح ــدي ــد س ــق ــف زمــنــي

إجــــــــــــــــراءات الـــتـــقـــاضـــي

تيسير وتبسيط وتسريع

المبادرات

20

المبادرة

وزن

باإلجراءات القانونية

بــواجــبــاتــهــم وغ ــي ــر الــمــلــتــزمــيــن

اتــخــاذ اإلجـ ــراءات تجاه المخلين

وأثره إلى مجلس القضاء

رفــع التقارير بمستوى اإللتزام

وأثرها

بهذه التعاميم وتقييم فاعليتها

ال ــرق ــاب ــة عــلــى مـ ــدى اإلل ــت ــزام

وأعضاء النيابة

دلــيــل ي ــوزع على جميع القضاة

الفصل في القضايا على شكل

إجـــــــــراءات ال ــت ــق ــاض ــي وس ــرع ــة

والــتــوصــيــات المتعلقة بتسريع

إصـــــدار الــتــعــامــيــم والــمــذكــرات

القضايا البسيطة والمستعجلة

االبــتــدائــيــة بــاألمــانــة للنظر في

ـاض فــي المحاكم
تخصيص ق ـ ٍ

إصدار األدلة القضائية التخصصية

األمور المستعجلة

الــدعــوى ،دلــيــل إجــــراءات قضايا

والـــــطـــــعـــــون ،دلــــيــــل تــصــنــيــف

إعـــــــداد دل ــي ــل ح ــرك ــة الـ ــدعـ ــاوى

األنشطة

5

5

10

5

20

10

5

النشاط

وزن

باإلجراءات القانونية

وغير الملتزمين

المخلين بواجباتهم

المتخذة تجاه

عدد اإلجراءات

القضاء األعلى

رفعها إلى مجلس

بالتقارير التي تم

مستوى اإللتزام

بالتعاميم

مستوى اإللتزام

القضايا

وسرعة الفصل في

إجراءات التقاضي

المتعلقة بتسريع

والمذكرات والتوصيات

عدد التعاميم

والمستعجلة

القضايا البسيطة

أمانة العاصمة لنظر

تعيينهم في محاكم

عدد القضاة الذين تم

عدد األدلة المقرة

عدد األدلة المنجزة

مؤشرات األنشطة

وثــــائــــق

المخلين بواجباتهم

تقرير عن اإلجــراءات ضد

بالتقارير

تقرير بمستوى اإللتزام

بالتعاميم

تقرير بمستوى اإللتزام

مذكرة  /توصية

عـ ــدد (  )38تــعــمــيــمــاً /

أمانة العاصمة االبتدائية

مــعــيــنــيــن فـــي مــحــاكــم

عــــــدد (

 )10ق ــض ــاة

تخصصية مقرة

ع ــدد (  )3أدل ــة قضائية

المستعجلة)

إجـــــراءات قــضــايــا األم ــور

تصنيف الــدعــوى ،دليل

والـــــــطـــــــعـــــــون ،دلـ ــيـ ــل

(دلــيــل حــركــة الــدعــاوى

م ــق ــرة ل ــأدل ــة اآلت ــي ــة :

عــــــــدد ()3

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

مجلس القضاء

هيئة التفتيش

القضائي

القضائي

األعلى

هيئة التفتيش

األعلى

مجلس القضاء

القضائي

هيئة التفتيش

 +وزارة العدل +

المحكمة العليا

القضائي

هيئة التفتيش

وزارة العدل

القضائي

هيئة التفتيش

النيابة العامة +

وزارة العدل +

المشاركة

مجلس القضاء

وزارة العدل

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

بمهامه بكفاءة وفاعلية

حديثة تمكنه مــن القيام

الــشــرعــي ،وفـــق معايير

تــطــويــر وتــفــعــيــل الــطــب

المبادرات

5

المبادرة

وزن

بالتنسيق مع وزارة الصحة

وال ـ ــم ـ ــع ـ ــدات الـــــازمـــــة ل ــذل ــك

خــال رفدها بالكوادر واألجهزة

تفعيل إدارة الطب النفسي من

بالكوادر الطبية المتخصصة

رفـــــد إدارة الـــطـــب الــشــرعــي

اإللكترونية في اإلجراءات

مناسبة آللية استخدام الوسائل

واألوراق القضائية ،بما يجعلها

ت ــح ــدي ــث وتـــطـــويـــر ال ــس ــج ــات

واإلدارية في المحاكم والنيابات

األن ــظ ــم ــة الــقــضــائــيــة ،الــمــالــيــة

إدخـ ــال الــبــيــانــات الــســابــقــة في

محكمة ونيابة

المحاكم والــنــيــابــات لــعــدد ()22

القضائية ،المالية واإلداريــة في

التدريب على استخدام األنظمة

خدمات الجمهور

واإلداريـــــــــة) بــمــا فــيــهــا مــكــاتــب

اإللكترونية (القضائية ،المالية

ربــــط (  )22نــيــابــة بــاألنــظــمــة

الجمهور

التوثيق) بما فيها مكاتب خدمات

(القضائية ،المالية واإلداريــــة ،

 )22محكمة باألنظمة اإللكترونية

توفير األجهزة المطلوبة وربط (

األنشطة

30

70

10

5

5

10

10

النشاط

وزن

الحصول عليها

األجهزة التي تم

•عدد وأنواع

الجديدة

•عدد الكوادر

التعاقد معها

الكوادر التي تم

عدد وتخصصات

وتطويرها

التي تم تحديثها

واألوراق القضائية

عدد السجالت

اإللكترونية

األنظمة القضائية

المدخلة في

حجم البيانات

الدورات

الملتحقين بهذه

• عدد المتدربين

المقدمة

• عدد الدورات

اإللكترونية

تم ربطها باألنظمة

عدد النيابات التي

اإللكترونية

عدد المحاكم التي

تم ربطها باألنظمة

مؤشرات األنشطة

الحصول عليها

والـ ــمـ ــعـ ــدات ال ــت ــي تــم

• تــــقــــريــــر بــــاألجــــهــــزة

 -ت ــم الــتــعــاقــد معهم

 -طــــــــــــب نــــفــــســــي

• عـــــــدد (  )5كـــــــوادر

معهم

ش ــرع ــي -ت ــم الــتــعــاقــد

عــدد (  )5كـــوادر  -طب

المحدثة

واألوراق

الــقــضــائــيــة

تــــقــــريــــر ب ــال ــس ــج ــات

إلكترونياً

تــوثــيــقــهــا وأرش ــف ــت ــه ــا

ال ــق ــض ــائ ــي ــة الـ ــتـ ــي تــم

تــقــريــر بــحــجــم الــبــيــانــات

محكمة ونيابة

اإللكترونية لــعــدد ()22

مــع األجــهــزة واألنــظــمــة

وقدراتهم في التعامل

وعــــــــــدد الـ ــمـ ــتـ ــدربـ ــيـ ــن

تــقــريــر ب ــع ــدد الـ ـ ــدورات

باألنظمة اإللكترونية

عدد (  )22نيابة تم ربطها

اإللكترونية

تـــم ربــطــهــا بــاألنــظــمــة

عــــــدد (  )22مــحــكــمــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

النيابة العامة

النيابة العامة

النيابة العامة

مجلس القضاء

العامة والسكان

 +وزارة الصحة

األجهزة القضائية

العامة والسكان

وزارة الصحة

األعلى

وزارة العدل +

وزارة العدل +

األعلى

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

المشاركة

مجلس القضاء

النيابة العامة

النيابة العامة

وزارة العدل +

النيابة العامة

وزارة العدل

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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المقدمة

الـــــخـــــدمـــــات ال ــق ــض ــائ ــي ــة

وت ـ ــح ـ ــس ـ ــي ـ ــن مـ ــسـ ــتـ ــوى

االرتقاء بالعمل القضائي

علمية حديثة تسهم في

الــقــضــائــيــة وف ـ ــق أس ــس

تــطــويــر وتــحــديــث اإلدارة

األهداف االستراتيجية

مركز المعلومات والتقنية

استكمال تحديث وتطوير

القضاء

العلمية المتخصصة في

بما يواكب أحدث المناهج

العلمي في مجال القضاء

العالقة واالرتقاء بمنهجه

للقضاء ومؤسساتة ذات

تــطــويــر الــمــعــهــد الــعــالــي

المبادرات

40

15

المبادرة

وزن

والمالية

األنــظــمــة الــقــضــائــيــة ،اإلداريـــــة

القضائية ودم ــج قــواعــد بيانات

دمــــج مـــراكـــز ب ــي ــان ــات الــســلــطــة

لجنة تقنية المعلومات

واإلدارية بالموافقة على مقترح

واألنــظــمــة الــقــضــائــيــة والــمــالــيــة

   إقــــــرار آل ــي ــة م ــراك ــز الــبــيــانــات

مراكز البيانات

األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة وتوحيد

تشكيل لجنة إلجراء عملية دمج

الحالية والمستقبلية

المرسومة التي تبني الكوادر

والــعــمــلــيــة وفـ ــق الــمــواصــفــات

الــــمــــواد الـ ــدراسـ ــيـ ــة الــنــظــريــة

وض ــع دراسـ ــة إلعـ ــداد وتصميم

في أعضاء السلطة القضائية

التخصصية المطلوب توافرها

والقدرات والمهارات والمعارف

إعــــــداد دراســــــة بــالــمــواصــفــات

للرؤية الوطنية

القضائية بنهاية المرحلة الثانية

توفير العدد الكافي من الكوادر

االستيعابية للمعهد بما يكفل

إعداد خطة شاملة لرفع الطاقة

حجم العمل وعدد السكان

عدد الكوادر القضائية بالنظر إلى

تحديد العجز الفعلي الكلي في

األنشطة

20

15

5

20

20

30

30

النشاط

وزن

العاملة

السكان

دمجها

البيانات التي تم

عدد مراكز وقواعد

صدور اآللية

اللجنة

صدور قرار بتشكيل

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

إنجاز الخطة

• عدد الكوادر

المدمجة

وقـــــــواعـــــــد الـ ــبـ ــيـ ــانـ ــات

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــم ــراك ــز

واألنظمة القضائية

تتعلق بــمــراكــز البيانات

وثــــيــــقــــة آلـــــيـــــة م ــق ــرة

قرار تشكيل اللجنة

وثيقة الدراسة المقرة

توفر وثيقة الدراسة

وثيقة الخطة المقرة

ب ــح ــج ــم ال ــع ــم ــل وعــــدد

للكوادر القضائية

توفر تقرير االحتياج من

للنشاط

الكوادر القضائية مقارنة

• العدد الكلي

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

للقضاء

المعهد العالي

األعلى

مجلس القضاء

وزارة العدل

القضائي

هيئة التفتيش

وزارة العدل +

الرئيسية

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

األعلى

مجلس القضاء

للقضاء

المعهد العالي

للقضاء

المعهد العالي

النيابة العامة

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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10

السلطة القضائية

كافة مؤسسات وهيئات

الــمــنــجــزة عــلــى مــســتــوى

وبـ ــيـ ــن مـ ــعـ ــدل األعـ ــمـ ــال

الموارد المالية والبشرية
إعـــــداد خــطــة طـــــوارئ لــتــوفــيــر

وعدد الكادر العامل وحجم العمل

ـاء على
بــكــل محكمة ونــيــابــة بــنـ ً
مستوى إنــجــاز العمل وجــودتــه

تحديد المخصصات المالية الخاصة

المالية المتاحة

للمحاكم والنيابات باإلمكانات

الــنــفــقــات التشغيلية الفعلية

المنجزة

وضـــــع وتــطــبــيــق ق ــواع ــد

تربط بين حجم الــمــوارد المالية

وال ــم ــع ــاي ــي ــر الــمــتــعــلــقــة الــتــي

صـــيـــاغـــة وت ــط ــب ــي ــق الـــقـــواعـــد

 +النيابة العامة

العدل  +مجلس القضاء األعلى

هيئة التفتيش القضائي  +وزارة

اإللكترونية في المحكمة العليا+

التقنية الــازمــة لعمل األنظمة

ت ــوف ــي ــر األج ـ ــه ـ ــزة والـــمـــعـــدات

القضائية الحالية والجديدة

تــطــويــر األنــظــمــة اإللكترونية

مع وضع خطة تنفيذية إلنجازها

من األنظمة اإللكترونية الجديدة

دراسة احتياج السلطة القضائية

مستوى السلطة القضائية

كافة األنظمة اإللكترونية على

اإللكترونية المطلوبة لتشغيل

واالحــتــيــاطــي بــالــبــنــيــة التحتية

تجهيز مــركــز البيانات الرئيس

والبشرية وبين معدل األعمال

ومــعــايــيــر تــربــط بــيــن حجم

المبادرات

المبادرة

وزن

األنشطة

20

40

40

20

20

5

15

النشاط

وزن

للمحاكم والنيابات

للمخصصات المالية

توفير خطة

وإقرارها

اعتماد الخطة

والبدء بتطبيقها

والمعايير المطلوبة

اعتماد القواعد

التي تم توفيرها

والمعدات التقنية

عدد األجهزة

المنجزة

نسبة التطوير

إنجاز الدراسة

تشغيلها وتطويرها

عدد األنظمة

اإللكترونية التي تم

مؤشرات األنشطة

وثيقة الخطة المقرة

وثيقة الخطة المقرة

والمعايير المحددة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة ال ـ ــق ـ ــواع ـ ــد

وجهاز قضائي

الموفرة في كل هيئة

والــــمــــعــــدات الــتــقــنــيــة

تــقــريــر ب ــع ــدد األج ــه ــزة

للسلطة القضائية

اإللــكــتــرونــيــة الــمــطــورة

تقرير بنسبة

األنظمة

وثيقة الدراسة المقرة

تشغليها وتطويرها

اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تم

تــقــريــر ب ــع ــدد األنــظــمــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

الرئيسية

جهة التنفيذ

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

المشاركة

جهات التنفيذ
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هيئة التفتيش القضائي

محافظات بالتنسيق مع

والــــنــــيــــابــــات ف ـ ــي ()10

على موظفي المحاكم

واإلداري

والــتــوثــيــقــي

تنفيذ التفتيش المالي

الرقابة على أحكام القضاة

وت ــف ــع ــي ــل دورهـــــــــا فــي

مبدأ النزاهة والشفافية

مستوى الــجــودة ويجسد

مــن عملية اإلنــجــاز ويرفع

تبسيط اإلجــراءات ويسرع

المحكمة العليا بما يحقق

تــــطــــويــــر آلــــــيــــــات عــمــل

المبادرات

15

15

المبادرة

وزن

الطعون والفصل فيها

ومكاتب وأقالم التوثيق

مــوظــفــي الــمــحــاكــم والــنــيــابــات

المشترك (قضائي  -إداري) على

وضــــع آل ــي ــة لــتــنــفــيــذ الــتــفــتــيــش

والمالي والتوثيقي

إعـــداد دلــيــل التفتيش اإلداري

بواجباتهم وتكريم المتميزين

وســــرعــــة م ــح ــاس ــب ــة الــمــخــلــيــن

وتكثيف التفتيش على أعمالهم

وكافة العاملين بالمحكمة العليا

الرقابة على أعمال أمانة السر

األداء

القضائي بمايلزم منها لتقييم

ونــقــدهــا ومـ ــوافـ ــاة التفتيش

لــلــمــحــاكــم مـــن خــــال األح ــك ــام

تــقــيــيــم ال ــن ــش ــال ــط الــقــضــائــي

ورودها

أوال بــأول بحسب تاريخ
القضايا
ً

المحكمة الــعــلــيــا بــالــفــصــل في

المحكمة العليا والــتــزام دوائــر

تــوزيــع القضايا آلــيــاً على دوائــر

الحكم في الدوائر

المؤهلة وتفعيل جميع هيئات

رف ــد المحكمة العليا بــالــكــوادر

إعـــــادة هــنــدســة إجـــــــراءات نظر

األنشطة

25

25

10

20

20

20

30

النشاط

وزن

العمل

إنجاز اآللية

واالستمارات

•عدد النماذج

التقسيم

• عدد معايير

• اصدار الدليل

• عدد تقارير التفتيش

• عدد دورات التفتيش

معاقبتهم

• عدد من تم

محاسبتهم

• عدد من تم

المحالة للتفتيش

•عدد األحكام

المرفوعة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة الدليل المقرة

تقرير بنتائج الرقابة

المرفوعة

وتـــــقـــــاريـــــر ال ــت ــق ــي ــي ــم

الـ ــمـ ــحـ ــالـ ــة لــلــتــفــتــيــش

• عدد التقارير

تــقــريــر ب ــع ــدد األح ــك ــام

العليا

دوائر المحكمة

تقرير بتطبيق آلية توزيع

والهيئات المكتملة

ت ــق ــري ــر بـــعـــدد الــقــضــاة

معتمدة

وثـــيـــقـــة آلــــيــــة الــعــمــل

للنشاط

القضايا آلياً

الموزعة آلياً على

عدد القضايا

المكتملة

• عدد الهيئات

• عدد القضاة

تسلم مقترح آلية

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

المحكمة العليا

القضائي

هيئة التفتيش

النائب العام

وزارة العدل +

المحكمة العليا

2020

2020

األعلى

مجلس القضاء

المحكمة العليا

الرئيسية

المحكمة العليا

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

 +النائب العام

قطاع المحاكم

المحكمة العليا

األعلى

مجلس القضاء

المشاركة

جهات التنفيذ
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والحقوق المالية

على ذمة الحقوق الخاصة

عــــن ال ــم ــح ــك ــوم عــلــيــهــم

من إشكالية عدم اإلفراج

الــوطــنــي لــديــهــم ،والــحــد

وتنمية الشعور باإلنتماء

اإليمانية فــي نفوسهم

تأهيلهم وغـــرس القيم

اإلصالح والتأهيل ،وإعادة

حقوق الــنــزالء فــي مراكز

السجون بما يضمن حماية

تــطــويــر مــنــظــومــة إدارة

المبادرات

20

المبادرة

وزن

قضايا السجناء

اآللـــــي م ــع ال ــس ــج ــون لــمــتــابــعــة

إنشاء وتفعيل برنامج التواصل

والتأهيل

والمفاجئ على مراكز اإلصالح

الــتــفــتــيــش الـــــدوري المنتظم

عمل اللجنة العليا للسجون

إصــــدار الئــحــة داخــلــيــة لتنظيم

للسجون

تــطــويــر عــمــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا

األكيدة

بالضمانات الحضورية والتجارية

الحقوق الخاصة والحقوق المالية

الباقين في السجون على ذمة

دراس ـ ــة إمــكــانــيــة اإلفـــــراج عن

بصورة شهرية

( )10محافظات ورفــع التقارير

ومــكــاتــب وأقـــام التوثيق في

مــوظــفــي الــنــيــابــات والــمــحــاكــم

وبـــــــصـــــــورة مـ ــسـ ــتـ ــمـ ــرة عــلــى

تــنــفــيــذ الــتــفــتــيــش الــمــفــاجــئ

األنشطة

10

10

10

10

10

50

النشاط

وزن

البرنامج

إنشاء وتفعيل

المتحققة في

نسبة اإلنجاز

والتأهيل

لمراكز اإلصالح

الدوري والمفاجئ

عدد حاالت التفتيش

للسجون

عمل اللجنة العليا

اعتماد الئحة

العليا للسجون

لتطويرعمل اللجنة

إقرار آلية

الحقوق

عن المساجين بذمة

إنجاز دراسة االفراج

المرفوعة

• عدد التقارير

المكتشفة

المالية واإلدارية

• عدد المخالفات

التفتيش عليهم

والنيابات الذي تم

اإلداريين في المحاكم

•عدد الموظفين

المستهدفة

وأقالم التوثيق

والنيابات ومكاتب

• عدد المحاكم

• عدد دورات التفتيش

تم تحقيقها ميدانياً

• عدد الشكاوى التي

مؤشرات األنشطة

اآللي مع السجون

تــوفــر بــرنــامــج للتواصل

والمفاجئ

الـــتـــفـــتـــيـــش الـــــــــدوري

تـــقـــريـــر بــــعــــدد حـــــاالت

العليا للسجون معتمدة

وثيقة الئحة عمل اللجنة

وثيقة اآللية المقرة

• وثيقة الدراسة المقرة
• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد
الــمــســجــونــيــن الــمــفــرج
عـــنـــهـــم بـــالـــضـــمـــانـــات
الحضورية والتجارية

بالتفتيش

الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــخــــاصــــة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

النيابة العامة

النيابة العامة

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

النيابة العامة +

وزارة العدل +

وزارة الداخلية

النيابة العامة +

وزارة العدل +

وزارة الداخلية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

النيابة العامة

القضائي

هيئة التفتيش

وزارة العدل +

الرئيسية

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

موضوعية لإلفراج

لـــلـــســـجـــنـــاء ،ووضــــــــع مــعــايــيــر

الجهات المقدمة للمساعدات

تشكيل لجنة لتنسيق الجهود مع

وشروط استحقاق المساعدة

وض ــع معايير منضبطة لــحــاالت

من توافر شروطه

اإلف ــراج الشرطي بعد التحقق

تشكيل اللجان المختصة بتنفيذ

السجناء

والواجبات والمبادئ للتعامل مع

إعداد الئحة داخلية تحدد المهام

السجون

وفــرزهــم حسب قانون تنظيم

اإلشراف على تصنيف السجناء

اإلدارة والحراسة

وضــع معايير مــدروســة لــكــوادر

الصحية واالجتماعية والتعليمية

اإلشــــــراف عــلــى بــيــئــة ال ــن ــزالء

تعليمهم األكاديمي والمهني

وتوعية الــنــزالء ومتابعة إكمال

قــيــام وزارة الــداخــلــيــة بتأهيل

المتابعة واإلش ــراف للتأكد من

األنشطة

5

5

5

5

5

5

5

5

النشاط

وزن

الشرطي التي

تم مساعدتهم

عدد السجناء الذين

المساعدات

استحقاقات

إنجاز قائمة معايير

أفرجت عنها اللجان

عدد حاالت اإلفراج

إنجاز الالئحة

السجون

حسب قانون

تم تصنيفهم

عدد السجناء الذين

المطلوبة

إنجاز قائمة بالمعايير

السجناء

ومبادئ التعامل مع

مهام وواجبات

الداخلية التي تحدد

اعتماد الالئحة

المختلفة

بمستوياتها

ومؤهالت تعليمية

تأهيل وتوعية،

حصلوا على برامج

عدد النزالء الذين

مؤشرات األنشطة

• قائمة معايير اإلفراج

• قـــرار تشكيل اللجنة

مقرة

استحقاقات المساعدات

قـــــــائـــــــمـــــــة مــــعــــايــــيــــر

المفرج عنها

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــح ــاالت

مقرة

الــتــعــامــل م ــع الــســجــنــاء

لمهام وواجبات ومبادئ

وثيقة الالئحة الداخلية

مقرة

قائمة تصنيف السجناء

ومطبقة

اإلصــــــاحــــــيــــــات م ــق ــرة

اإلدارة والــحــراســة في

قائمة المعايير لكوادر

تضمن حقوق السجناء

الئــحــة داخــلــيــة معتمدة

والتوعية

التحقوا ببرامج التأهيل

تقرير بعدد النزالء الذين

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

النيابة العامة

النيابة العامة

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

العدل

األعلى  +وزارة

مجلس القضاء

للسجون

اللجنة العليا

النيابة العامة

النيابة العامة

النيابة العامة

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

النيابة العامة

النيابة العامة

النيابة العامة

المشاركة

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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الــمــتــأخــرة أمـــام المحاكم

إنـــــجـــــاز ج ــم ــي ــع ال ــق ــض ــاي ــا

القضائية نتيجة العدوان

بــــمــــنــــشــــآت ال ــس ــل ــط ــة

الــــمــــاديــــة الـ ــتـ ــي لــحــقــت

ح ــص ــر وت ــوث ــي ــق األضــــــرار

اعتبارات

وتــصــنــيــفــهــا وفـــــق ع ــدة

ل ــل ــس ــل ــط ــة ال ــق ــض ــائ ــي ــة

حـــصـــر ال ــب ــن ــي ــة الــتــحــتــيــة

والمكانية والنوعية

إعـــداد الــخــارطــة القضائية

مزمنة

وفق برنامج زمني محدد

بــالــمــال ال ــع ــام والــفــســاد

العالقة وفق خطة تنفيذية األجهزة الرقابية المتعلقة

والــنــيــابــات والــجــهــات ذات ال ــق ــض ــاي ــا ال ــم ــح ــال ــة مــن

الــمــتــأخــرة أمـ ــام المحاكم والــنــيــابــات ،بما فــي ذلك

مــعــالــجــة كـــافـــة الــقــضــايــا

التحتية للسلطة القضائية

توفير وإعادة تأهيل البنية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

80

40

40

20

المبادرة

وزن

البت في القضايا المتأخرة

وضــع معايير للتقييم وتسريع

التحقيق أو أمام الجهات األخرى

القضاء أو تلك التي ال زالت رهن

حصر القضايا الــمــعــروضــة على

التي دمرها العدوان

المفقودة من المحاكم والنيابات

إعـــداد خطة الســتــعــادة الوثائق

المتضررة

اجراء مسح للمباني والتجهيزات

التابعة للسلطة القضائية

وتــصــنــيــف وت ــوث ــي ــق ال ــع ــق ــارات

تــشــكــيــل ف ــري ــق م ــس ــح وحــصــر

واإلحتياجات المستقبلية

بـ ــتـ ــحـ ــديـ ــد واقــــــــــع الـــمـــحـــاكـــم

إعــــــداد الـــــدراســـــات الــمــتــعــلــقــة

بشأن ذلك

والــتــعــديــات القانونية الــازمــة

عليها فــي ح ــال الــحــكــم عليهم

المحاكم بإيقاع التنفيذ المدني

إلــيــهــم االتـــهـــام لــضــمــان قــيــام

مــمــتــلــكــات وأمــــــوال م ــن يــوجــه

الــمــمــكــن اتــبــاعــهــا لــلــحــجــز على

إع ــداد دراس ــة باآلليات والطرق

األنشطة

10

15

40

60

100

100

10

النشاط

وزن

التقييم

إنجاز وثيقة معايير

المنظورة

عدد القضايا

• إنجاز الخطة

المتضررة

والتجهيزات

• عدد المباني

• وثيقة المسح

تشكيل الفريق

إنجاز الدراسة

واألموال

حجز الممتلكات

إنجاز دراسة بآلية

مؤشرات األنشطة

مقرة

وثيقة معايير التقييم

المنظورة مقرة

قــائــمــة حــصــر الــقــضــايــا

وثيقة الخطة المقرة

توفر وثيقة نتائج المسح

وحصر العقارات

• ت ــق ــري ــر ن ــت ــائ ــج مــســح

تــــشــــكــــيــــل ال ـ ــف ـ ــري ـ ــق

• صــــــــــــــــــدور قـــــــــــرار

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

وزارة العدل

مجلس القضاء

2020

2020

وزارة العدل

األعلى

مجلس القضاء

النيابة العامة

الرئيسية

وزارة العدل

2019

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

 +الجهاز

القضائية

األجهزة

الفساد

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

والمحاسبة +

المركزي للرقابة

األجهزة القضائية

وزارة العدل

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

بشكل عاجل

الفساد وإنجاز إجراءات البت فيها

محاضر التحقيقات فــي قضايا

الرقابية تتضمن آلية استكمال

األجـــهـــزة الــقــضــائــيــة واألج ــه ــزة

إع ــداد خطة عمل مشتركة بين

بمستوى اإلنجاز

الــخــطــة ورفـــــع ت ــق ــاري ــر شــهــريــة

الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة لتنفيذ

ومكافحة الفساد)

(كمدع عام نيابات األموال العامة
ٍ

مــحــامــي عـــام األمــــــوال الــعــامــة

إمــكــانــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة مكتب

إعــــــداد دراســــــة لــمــعــرفــة مــدى

األموال العامة

العامة في مكتب محامي عام

وإنشاء شعبة استرداد األموال

الــفــســاد والــجــرائــم االقتصادية

ال ــع ــام ــة الــمــتــخــصــصــة بــقــضــايــا

لألموال العامة وشعبة األموال

إعداد دراسة إلنشاء نيابة ثانية

عاجل

العامة ومكافحة الفساد بشكل

الـــصـــادرة ف ــي قــضــايــا األمــــوال

العمل على تنفيذ األحكام الباته

محكمة ونيابة

ال ــم ــت ــأخ ــرة عــلــى مــســتــوى كل

لــلــفــصــل فـــي جــمــيــع الــقــضــايــا

إعـــــداد وتــنــفــيــذ بــرنــامــج زمــنــي

األنشطة

10

5

5

5

35

15

النشاط

وزن

المشتركة

اعتماد خطة العمل

بمستوى اإلنجاز

الشهرية الصادرة

ت ــق ــري ــر عـــــدد الــتــقــاريــر

وثيقة الخطة

بمستوى اإلنجاز

الـ ــشـ ــهـ ــريـ ــة الـــــصـــــادرة

عدد التقارير

إنجاز الدراسة

وثيقة الدراسة المقرة

المنفذة

تــقــريــر ب ــع ــدد األح ــك ــام

المنجزة

تــقــريــر ب ــع ــدد الــقــضــايــا

للنشاط

وثيقة الدراسة المقرة

إتجاز الدراسة

المنفذة

عدد األحكام

البرنامج المعد

تم إنجازها وفق

عدد القضايا التي

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

مجلس القضاء

األجهزة

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

النيابة العامة

األعلى

األعلى

مجلس القضاء

األجهزة

األعلى

األموال

اإلرهاب وغسل

لمكافحة

الهيئة العامة

والمحاسبة +

المركزي للرقابة

الفساد  +الجهاز

العليا لمكافحة

الهيئة الوطنية

القضائية

األجهزة

األعلى

مجلس القضاء

القضائية

القضائية

القضائية

مجلس القضاء

المشاركة

األجهزة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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لـ ــلـ ــنـ ــسـ ــاء واسـ ــتـ ــيـ ــعـ ــاب

واالســتــشــارات القانونية

تــوفــيــر الــعــون القضائي

أوال بأول
ً

القضائية الباتة والنهائية

تــنــفــيــذ جــمــيــع األحـــكـــام

الضعيفة في المجتمع

واألطـــــــفـــــــال والـ ــفـ ــئـ ــات

والحقوق

الحصول على التعويضات

المباشر مــع الــمــرأة في

وضع آلية تضمن التعامل

ال ــع ــدال ــة وخ ــاص ــة الــنــســاء وتسريع المحاكمات

تعزيز فــرص الوصول إلى خصوصية إحتياجات المرأة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

40

60

20

المبادرة

وزن

الالئحة التنظيمية للمحاكم

المتقاضين وتنظيم ذلــك في

المتقاضية ضمن مكاتب خدمة

دراس ـ ــة إن ــش ــاء وح ـ ــدات الــمــرأة

إعداد اآللية المقترحة

المحامين وتخصيص موازنة لذلك

م ــه ــام وزارة الـ ــعـ ــدل ونــقــابــة

القضائي المحدد قانوناً ضمن

إعـــــداد دراســـــة لــتــوفــيــر الــعــون

في إجراءات التنفيذ

من يعرقل أو يوقف أو يتدخل

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق كل

القضايا التنفيذية

إع ــداد خطة زمنية إلنــجــاز جميع

المعنية بالتنفيذ

الــتــنــســيــق مـ ــع ك ــاف ــة الــجــهــات

التنفيذية وأسباب عدم التنفيذ

إعـ ــداد إحــصــائــيــة لــكــافــة القضايا

إعداد دليل بإجراءات التنفيذ

المحاكم ذات الكثافة العددية

تــعــيــيــن قـ ــاضـ ــي تــنــفــيــذ فــي

األنشطة

50

50

100

10

30

10

10

10

30

النشاط

وزن

الذين تم تعيينهم

إنجاز الدراسة

إنجاز اآللية

إنجاز الدراسة

األحكام القضائية

المعرقلين تنفيذ

المتخذة ضد

عدد اإلجراءات

تنفيذها

والنهائية التي تم

عدد األحكام

القضائية الباتة

المشتركة للتنفيذ

عدد الخطط

تنفيذها

والنهائية التي تم

القضائية الباتة

عدد األحكام

التنفيذ

صدور دليل إجراءات

عدد قضاة التنفيذ

مؤشرات األنشطة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

تنفيذ األحكام القضائية

المتخذة ضد المعرقلين

تـ ــقـ ــريـ ــر بـــــــاإلجـــــــراءات

في إنجاز القضايا

تقرير بالنتائج العملية

بالتنفيذ

م ــع الــجــهــات المختصة

ت ــوف ــر خــطــط مــشــتــركــة

والمنفذة

األحكام القضائية الباتة

إحـــــصـــــائـــــيـــــة بـ ــعـ ــدد

التنفيذ مقر

وثــيــقــة دلــيــل إجــــراءات

معينين

عدد ( )10قضاة تنفيذ

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

وزارة العدل

وزارة العدل

القضائي

هيئة التفتيش

المحاكم

والنيابات

والنيابات

هيئة التفتيش

وزارة العدل

وزارة الداخلية +

القضائية +

والهيئات

األجهزة

القضائية

والهيئات

األجهزة

القضائي

المحاكم

القضائي

األعلى

مجلس القضاء

القضائي

هيئة التفتيش

األعلى

مجلس القضاء

األعلى

مجلس القضاء

المشاركة

هيئة التفتيش

الرئيسية

وزارة العدل

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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وأشكاله المختلفة

ممارسات الفساد بأنماطه

التي يتم استغاللها في

ويعالج الثغرات القانونية

المعيقة لتحقيق العدالة،

االخــــتــــاالت الــتــشــريــعــيــة

الـــــــتـــــــطـــــــورات ،وي ـ ــزي ـ ــل

والــتــشــريــعــات بما يواكب

مراجعة وتحديث القوانين

اإلصالح التشريعي

األهداف االستراتيجية

ال مالك له

باعتبار أن الدولة تملك من

لــحــمــايــة أمــــــاك الـــدولـــة

ف ــي م ــن ــازع ــات األراضــــي

الالزمة والتمثيل اإلجباري

وتوفير اإلمكانات المادية

للدفاع عــن قضايا الدولة

كـــــــادر قـــانـــونـــي مــؤهــل

الــدولــة ،وبما يضمن بناء

ال ــق ــان ــون ــي فـ ــي قــضــايــا

وحدها الحق في التمثيل

الدولة بما يضمن إعطاءها

إصالح قانون هيئة قضايا

والمنظمات الدولية

الــــــــدول وال ــم ــؤس ــس ــات

للضغوطات الخارجية عبر

المبررة والتبعية والرضوخ

ب ــف ــع ــل ال ـ ــت ـ ــن ـ ــازالت غــيــر

مـــن ال ــس ــي ــادة الــوطــنــيــة

الــقــانــونــيــة الــتــي تنتقص

مــــــراجــــــعــــــة الــــنــــصــــوص

المبادرات

50

50

المبادرة

وزن

قضايا الدولة

الــتــعــديــات الــقــانــونــيــة لــقــانــون

عـــقـــد ورشـــــــه ن ــق ــاش ــي ــة حـــول

للتفتيش القانوني

الــدولــة وهيئة للفتوى وهيئة

يــضــمــن تــشــكــيــل هــيــئــة قــضــايــا

إعــــداد الــتــعــديــات ال ــازم ــة بما

قضايا الدولة

القانونية لتحديث وتطوير قانون

إع ــداد ورقــة التصور والــدراســة

التشريعية

الــتــدريــب عــلــى دلــيــل الــصــيــاغــة

إعــــــداد ب ــرن ــام ــج مــتــخــصــص في

إعداد دليل للصياغة التشريعية

األولوية والعمل على تحديثها

ل ــل ــق ــوان ــي ــن األسـ ــاسـ ــيـ ــة ذات

تــنــفــيــذ ال ــم ــس ــح الــتــشــريــعــي

بأنماطه المختلفة

استغاللها في ممارسة الفساد

الــثــغــرات الــقــانــونــيــة الــتــي يتم

التشريعية بما يضمن معالجة

إعداد دراسة متكاملة لإلحتياجات

األنشطة

10

50

40

10

10

30

50

النشاط

وزن

عدد ورش العمل

هيئة قضايا الدولة

إنجاز تعديل قانون

والمحدثة

القانونية المطورة

• إنجاز الدراسة

التصور

• إنجاز ورقة

الصياغة التشريعية

المتخصص في

إنجاز البرنامج

التشريعية

إنجاز دليل الصياغة

التشريعي

إنجاز المسح

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

- 2019

- 2019

- 2019

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

منفذة

عـــدد (  )1ورشــــة عمل

القانوني)

الفتوى وهيئة التفتيش

قــضــايــا الـــدولـــة وهــيــئــة

مــشــكــلــة هـ ــي (هــيــئــة

2020

- 2019

2020

- 2019

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

العمراني

والتخطيط

والمساحة

• عـــــــدد ( )3ه ــي ــئ ــات

هــيــئــة ق ــض ــاي ــا الـــدولـــة

وزارة الشؤون

+الهيئة العامة

لألراضي

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

القانونية

القانونية

الــــــمــــــقــــــرة ل ـ ــق ـ ــان ـ ــون

2020

- 2019

2020

2020

2020

2020

القانونية

- 2019

وزارة الشؤون

النشاط

الرئيسية

المشاركة

وزارة المالية

• وثــيــقــة الــتــعــديــات

القانونية المقرة

• وثـــيـــقـــة ال ـ ــدراس ـ ــة

الـــــــــتـــــــــصـــــــــور مــــــقــــــرة

• وثــــــيــــــقــــــة ورقـــــــــة

الصياغة التشريعية مقر

وثيقة بــرنــامــج تدريب

التشريعية مقرة

وثــيــقــة دلــيــل الــصــيــاغــة

األولي للتشريعات

تــقــريــر بــنــتــائــج الــمــســح

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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القانونية

ال ــم ــع ــن ــي ــة بــالــمــنــظــومــة

مجال التشريعات للجهات

الــــــكــــــادر الــــبــــشــــري فــي

الــقــانــونــيــة ،ورفـــع ق ــدرات

وبــنــاء أنظمة المعلومات

تطوير البناء المؤسسي

األهداف االستراتيجية

الوعي القانوني للمجتمع

تنفيذ برامج توعوية لرفع

للمنظومة التشريعية

واإلصـــــــــاح ال ــم ــن ــش ــودة

مــن إنــجــاز عملية التطوير

ال ــق ــان ــون ــي ب ــم ــا يــمــكــنــه

ب ـ ــن ـ ــاء قــــــــــدرات لـــلـــكـــادر

القانونية

الــمــعــلــومــات للمنظومة

ال ــم ــؤس ــس ــي وأن ــظ ــم ــة

مــراجــعــة وتــطــويــر الــبــنــاء

المبادرات

20

40

40

المبادرة

وزن

الحكومية

م ــس ــت ــوى الـــــدولـــــة وال ــج ــه ــات

وال ــت ــث ــق ــي ــف ال ــق ــان ــون ــي عــلــى

إعـ ـ ــداد خــطــة شــامــلــة لــلــتــوعــيــة

القانوني وتنشيطه

فــي تفعيل دور مركز التدريب

القانونية التنشيطية للمساهمة

وال ــم ــح ــاض ــرات وأوراق الــعــمــل

إقامة عدد من الدورات التدريبية

الجهات الحكومية

الــقــانــونــيــيــن واإلداريـــــيـــــن في

ال ــب ــح ــث ــي ــة الـــحـــديـــثـــة ل ــأع ــض ــاء

إع ــداد بــرامــج لتطوير الــقــدرات

والتدريب

اخـــتـــصـــاصـــاتـــه ف ـ ــي ال ــت ــأه ــي ــل

مركز التدريب القانوني وتحديد

وضـــع خــطــة الســتــكــمــال إنــشــاء

الوزارة

الــقــانــونــي وضــمــهــم إل ــى كــادر

ال ــم ــت ــم ــرس ــي ــن فـــــي ال ــع ــم ــل

استقطاب عــدد من القانونيين

القانونيين

تقييم مــســتــوى أداء األعــضــاء

الجهات الحكومية

الــعــامــة الــقــانــونــيــة فــي مختلف

دراس ـ ــة آل ــي ــات عــمــل اإلدارات

األنشطة

40

60

20

20

30

30

40

النشاط

وزن

إنجاز خطة التوعية

المقدمة

• عدد أوراق العمل

القانونية المنفذة

والمحاضرات

التدريبية

• عدد الدورات

في الجهات الحكومية

القانونيين واإلداريين

لتطوير قدرات

عدد البرامج المنفذة

القانوني

مركز التدريب

إنجاز خطة إنشاء

التعاقد

باالنتداب أو التعيين أو

تم استقطابهم

عدد القانونيين الذين

أدائهم

تم تقييم مستوى

عدد األعضاء الذين

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

وثيقة الخطة المقرة

عمل

• توفر عدد (  )10أوراق

محاضرة قانونية منفذة

•

عــــدد (  )15دورة/

منفذة

عدد (  )9برامج تطويرية

التدريب القانوني مقرة

وثيقة خطة إنشاء مركز

عدد (  )20قانونياً معيناً

أداء األعضاء القانونين

تقرير بتقييم مستوى

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

- 2019

- 2019

- 2019

- 2019

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

وزارة الشؤون

2020

2020

2020

2020

2020

- 2019

وزارة الشؤون

القانونية

القانونية

القانونية

القانونية

القانونية

- 2019

القانونية

القانونية

وزارة الشؤون

الرئيسية

وزارة الشؤون
2020

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

العالقة

 +الجهات ذات

وزارة المالية

والتأمينات +

المدنية

وزارة الخدمة

المشاركة

جهات التنفيذ
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إجراءاتها

والـــــعـــــدالـــــة فـــــي جــمــيــع

وشفاف يضمن المساواة

الــمــخــتــلــفــة بــشــكــل واض ــح

القانون في المؤسسات

تــطــبــيــق مـ ــبـ ــدأ س ــي ــادة

سيادة القانون

األهداف االستراتيجية

منظمة لعملها

أو تــصــدره مــن تشريعات

الــتــراتــبــيــة فــيــمــا تقترحه

تباشره من أعمال واحترام

وســـيـــادة ال ــق ــان ــون فيما

الـــــتـــــزام اإلدارة بــحــكــم

واإلداري ـ ــة الــازمــة لفرض

الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة

إصــــاح وتــطــويــر اآللــيــات

المبادرات

70

المبادرة

وزن

واالتفاقيات

عـ ــلـ ــى الـــــقـــــواعـــــد والـ ــعـ ــقـ ــود

والتفتيش القانوني والمراجعة

إعـ ــداد نــمــاذج وأنــظــمــة للرقابة

واالتفاقيات

ال ــرق ــاب ــة وال ــم ــراج ــع ــة لــلــعــقــود

تحديث وتطوير النظم ومعايير

الــجــهــات الــرقــابــيــة تساهم في

إعــــداد آلــيــة عــمــل مــشــتــركــة مع

وتحديث نظم الرقابة

الـــتـــي ت ــس ــاه ــم فــــي تــطــويــر

مــراجــعــة الــعــقــود واالتــفــاقــيــات

ومعايير الرقابة

فـ ــي ت ــط ــوي ــر وتـــحـــديـــث نــظــم

المساهمة مع الجهات الرقابية

قــبــل الــتــوقــيــع عليها مــن خــال

مــراجــعــة الــعــقــود واالتــفــاقــيــات

عـــــام وعـ ــلـ ــى وجـــــه ال ــخ ــص ــوص

الـــقـــواعـــد ال ــق ــان ــون ــي ــة بــشــكــل

والتفتيش الــقــانــونــي لتطبيق

إعـــداد نــمــاذج وأنــظــمــة الرقابة

(الشريعة والقانون)

اإلعـــــــــام وكـ ــلـ ــيـ ــات ال ــح ــق ــوق

بالقوانين بالشراكة مع وسائل

إع ـ ــداد وتــنــفــيــذ ب ــرام ــج تــوعــويــة

األنشطة

30

30

20

20

60

النشاط

وزن

المشتركة مع

واالتفاقيات

القواعد والعقود

والمراجعة على

القانوني

والتفتيش

وأنظمة للرقابة

اعتماد نماذج

الجهات الرقابية

إنجاز آلية العمل

تم مراجعتها

واالتفاقيات التي

عدد العقود

القانوني

الرقابة والتفتيش

إنجاز نماذج وأنظمة

تنفيذها

التوعوية التي تم

عدد البرامج

مؤشرات األنشطة

القانوني معتمدة

ل ــل ــرق ــاب ــة والــتــفــتــيــش

وثــيــقــة نــمــاذج وأنظمة

من جميع الجهات

الرقابية مقرة ومعتمدة

المشتركة مــع الجهات

وثـــيـــقـــة آلــــيــــة الــعــمــل

تم مراجعتها

عدد ( )100عقد/اتفاقية

القانوني المقرة

الــــرقــــابــــة والــتــفــتــيــش

وثيقة نــمــاذج وأنظمة

منفذة

عدد (  )5برامج توعوية

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

الرئيسية

جهة التنفيذ

الرقابية

+األجهزة

األجهزة القضائية

األجهزة الرقابية

األجهزة الرقابية

القضائية +

األجهزة

األجهزة الرقابية

القضائية +

األجهزة

المختلفة

اإلعالم

+وسائل

وزارة اإلعالم

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

التوقيف

ال ـ ــق ـ ــض ـ ــائ ـ ــي ،ومـــــراكـــــز

ع ــل ــى مــــأمــــوري الــضــبــط

فــي الــرقــابــة واإلشــــراف

تفعيل دور النيابة العامة

المبادرات

30

المبادرة

وزن

التوقيف غير القانونية

بالمخالفة للقانون وإغالق مراكز

اإلف ــراج الــفــوري عن المحتجزين

التقارير بنتائج التفتيش

عــلــى مـــراكـــز الــتــوقــيــف ورفـــع

التفتيش ال ـ ــدوري والــمــفــاجــئ

التقارير واتخاذ المعالجات

كـ ــل ال ــم ــس ــت ــوي ــات لــمــنــاقــشــة

الداخلية وقــيــادات النيابة على

عقد لقاءات دوريــة بين قيادات

القضائي ليتسنى وضع الحلول

النيابة العامة مع مأموري الضبط

بالمشاكل الــتــي تــواجــه أعــضــاء

رفع تقارير دوريــة للنائب العام

وواجبات مأموري الضبط

إعـــــداد دل ــي ــل إرشــــــادي بــمــهــام

القضائي

القانوني لــدى مــأمــوري الضبط

التوعوية المكثفة لرفع الوعي

إقــــامــــة الــــــــــدورات وال ـ ــن ـ ــدوات

األنشطة

5

20

10

5

10

10

النشاط

وزن

تفتيشها

التوقيف التي تم

عدد أماكن

المفاجئ

التفتيش الدوري /

عدد حمالت

المتخذة

• عدد المعالجات

تم مناقشتها

• عدد التقارير التي

النيابة

الداخلية وقيادات

عقدها بين قيادات

الدورية التي تم

الدورية وغير

• عدد اللقاءات

المرفوعة

عدد التقارير

اإلرشادي

إنجاز الدليل

المقامة

عدد الدورات

مؤشرات األنشطة

المفرج عنها

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــح ــاالت

- 2019

المنفذة

2020

2020

تــقــريــر بــعــدد الــحــمــات

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

- 2019

المتخذة

• توفر تقارير بالمعالجات

وغــيــر الــدوريــة المقامة

• تقرير باللقاءات الدورية

توفر التقارير

اإلرشادي

مــطــبــوعــة مـــن الــدلــيــل

• عــــدد ( )500نسخة

اإلرشـــــــــــــادي الـــمـــقـــرة

• وثـــــيـــــقـــــة الــــدلــــيــــل

المقامة

والـــــنـــــدوات الــتــوعــويــة

تـــــقـــــريـــــر بــــــــالــــــــدورات

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

النيابة العامة

النيابة العامة

النيابة العامة

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

النيابة العامة

النيابة العامة

المشاركة

وزارة الداخلية

النيابة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ

72

مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

مستوى التطبيق

وإجــــــــراءات تــضــمــن رقــابــة

القانون وفق رؤية واضحة

واألم ــن مــن فــرض سيادة

وعلى رأسها أجهزة العدالة

تمكين مؤسسات الدولة

األهداف االستراتيجية

الدعم والمحاسبة

أي مستوى ووضــع آليات

مبدأ سيادة القانون على

تــجــاوز أو تقصير لتطبيق

يــكــشــف عـ ــن حــــــاالت أي

لعمليات تقييم مستمر

والـــــجـــــهـــــات ال ــق ــض ــائ ــي ــة

واألجـــــــهـــــــزة والـــهـــيـــئـــات

إخضاع أعمال المؤسسات

المبادرات

100

المبادرة

وزن

واألجهزة المرتبطة بها

هيئات وجهات السلطة القضائية

الــتــقــاريــر أو طــلــبــهــا م ــن جميع

وضــع آلــيــة لكيفية إعـــداد ورفــع

بأول

أوال
المثبتة في محضر الضبط
ً

الــمــضــبــوطــات الــمــتــعــلــقــة بها

إلـ ــى الــنــيــابــة الــعــامــة م ــع كــافــة

الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة لـ ــدى األم ــن

تطوير آلية ثابتة وفاعلة إلحالة

نيابات البحث واألمن والسجون

تطوير آلية للشكاوى لتعزيز دور

واتخاذ اإلجراءات الالزمة

تعذيب والتثبت مــن حصولها،

وفــتــح التحقيق فــي أي حــاالت

شكاوى التوقيف غير القانوني،

تطوير آلية للتعامل الفاعل مع

صفة الضبطية القضائية عنهم

األخ ــط ــاء الــجــســيــمــة ،وإســقــاط

التأديبية والجزائية ِق َبل مرتكبي

تطوير آلية ثابتة لتحريك الدعاوى

األنشطة

100

10

10

10

10

النشاط

وزن

إنجاز اآللية

إنجاز اآللية

إنجاز اآللية

إنجاز اآللية

بشأنها

تم اتخاذ اإلجراءات

غير القانونية التي

الحبس واإليداع

•عدد حاالت

• صدور آلية مقرة

مؤشرات األنشطة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة اآللية المقرة

التي تمت

الــمــغــلــقــة والــمــعــالــجــات

• تقرير بمراكز التوقيف

• وثيقة اآللــيــة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

مجلس القضاء

األجهزة

القضائية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

النيابة العامة

النيابة العامة

النيابة العامة

المشاركة

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

خدماتها

وضمان شموليتها وجودة

قـــــدرات الــعــامــلــيــن فيها،

المتعلقة بعملها وتنمية

م ــن ــظ ــوم ــة الــتــشــريــعــات

وال ــش ــرط ــة ،واســتــكــمــال

ت ــط ــوي ــر أجــــهــــزة األمــــن

الخدمات األمنية

محور الدفاع واألمن

األهداف االستراتيجية

القانون

األمــنــيــة بما يــعــزز سيادة

لتطوير وهيكلة األجهزة

تــنــفــيــذ ب ــرن ــام ــج وطــنــي

المبادرات

20

المبادرة

وزن

المشاركة والمعنية

مشاريع استثمارية مع الجهات

من إيرادات الصندوق في تنفيذ

إمكانيات االستفادة المناسبة

بعمل صندوق التقاعد ودراســة

إعداد دراسة لألنظمة المتعلقة

والمعدات)

االكتفاء الذاتي (الغذاء والكساء

لتعزيز إي ــرادات ال ــوزارة وتحقيق

إعداد خطط المشاريع المناسبة

السكاني وانتشار الجريمة

األمــنــيــة بــمــا ي ــواك ــب الــتــوســع

وتوزيع مراكز الشرطة واألجهزة

إعداد خطط عملية إلعادة انتشار

يتطلب التعديل أو اإلضافة

لعمل هيئة الشرطة وتحديد ما

حصر القوانين واللوائح المنظمة

ومكوناتها المختلفة

الــتــنــظــيــمــيــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة

اس ــت ــك ــم ــال مـ ــشـ ــروع الــائــحــة

األنشطة

5

10

10

10

15

النشاط

وزن

نسبة إنجاز الدراسة

• نسبة ما تم

تحقيقه من اكتفاء

ذاتي

الدراسة منجزة

ن ــس ــب ــة (  ) 70%مــن

ما تم تحقيقه من اكتفاء

بإيرادات الوزارة

• تقرير بمعدل الزيادة

ال ــ ــم ــ ــشــ ـــاريـ ـ ــع مـ ــقـ ــرة

• وثـــــــيـــــــقـــــــة خـ ــطـ ــة

الخطة

• تقرير بمستوى تنفيذ

الــــــــشــــــــرطــــــــة مـــــقـــــرة

االنــــــتــــــشــــــار لــــمــــراكــــز

• وثــيــقــة خــطــة إعـ ــادة

والمعالجات الالزمة

تــقــريــر بــنــتــائــج الــحــصــر

لوزارة الداخلية المقرة

وثيقة الالئحة التنظيمية

للنشاط

بإيرادات الــوزارة ونسبة

• معدل الزيادة

المشاريع

• إنجاز خطط

الخطة

• إقرار الخطط

• نسبة المنفذ من

تعديلها

واللوائح المطلوب

• عدد القوانين

حصرها

واللوائح التي تم

•عدد القوانين

ومكوناتها المختلفة

وزارة الداخلية

الالئحة التنظيمية

اعتماد وإصدار

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة المالية

المحافظات

محافظو

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

المشاركة

وزارة المالية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

لتنفيذ المبادرة

والمسوحات والخطط المطلوبة

الــشــرطــة فــي إجـــراء الــدراســات

االستفادة من قدرات أكاديمية

الضبطية القضائية

خــاصــة م ــن يــحــمــل مــنــهــم صفة

قبل منتسبي األجــهــزة األمنية

تطبيق مبدأ سيادة القانون من

األجهزة الرقابية والقضائية في

إعـ ــداد آلــيــة لتعزيز الــتــعــاون مع

وخارجها

المختصة فــي وزارة الــداخــلــيــة

الــمــخــالــفــيــن لــهــا إلـ ــى األج ــه ــزة

قــانــون هيئة الــشــرطــة ،وإحــالــة

العقوبات المنصوص عليها في

تطوير آلية فعالة منظمة تطبق

في المحافظات

الـ ــوزارة وفــروعــه بـ ــإدارات األمــن

الــمــفــتــش الــعــام وإداراتــــــه في

تفعيل مهام واختصاصات جهاز

وتحت إشرافه

ليصبح برئاسة المفتش العام

الــقــانــونــيــة للمجلس الــتــأديــبــي

إعــداد مشروع تعديل النصوص

إعداد مدونة السلوك الوظيفي

سيادة القانون

ب ــه ــدف تــرســيــخ م ــب ــدأ اح ــت ــرام

تنفيذ البرامج التوعوية المختلفة

األنشطة

5

5

5

10

5

10

5

النشاط

وزن

والخطط المنجزة

والمسوحات

عدد الدراسات

تــوفــر وثــائــق الــدراســات
المنجزة

والــمــســوحــات والخطط

والخطط المشتركة

• تقرير بتنفيذ الخطط

ال ــل ــق ــاءات وفـــق اآللــيــة

• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد

• وثيقة اآللية المقرة

ضدهم

وال ــع ــق ــوب ــات الــمــتــخــذة

• تقرير بعدد المخالفين

• وثيقة اآللــيــة المقرة

جهاز التفتيش العام

تقرير عن مستوى إنجاز

مقرة

وثيقة مــشــروع الــقــرار

الوظيفي مقرة

وثيقة مدونة السلوك

توعوياً منفذاً

عـــــدد (  )48بــرنــامــجــاً

للنشاط

وفق اآللية

• عدد المهام

المشتركة

• إنجاز اآللية

• عدد اللقاءات

األجهزة المختصة

المحالين إلى

•عدد المخالفين

المنفذة

• عدد العقوبات

• إنجاز اآللية

المنفذة

•عدد العقوبات

بالفترات السابقة

المنفذة مقارنة

• نسبة المهام

تعديلها

القانونية المراد

عدد النصوص

صدور المدونة

التوعوية المنفذة

عدد البرامج

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

األجهزة الرقابية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

SCMCHA

القانونية +

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

SCMCHA

وزارة اإلعالم +

المشاركة

األجهزة الرقابية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

العامة

والــحــفــاظ عــلــى السكينة

األمــــــــــن واالســــــتــــــقــــــرار

األمــن والشرطة لتحقيق

لتوسيع وتحسين خدمات

إطــــــاق ب ــرن ــام ــج وطــنــي

المبادرات

20

المبادرة

وزن

لمنتسبي الوزارة

بتحسين المستوى المعيشي

إعداد الخطط والدراسات الكفيلة

وتوسيعها

لألدلة الجنائية بهدف تحسينها

الــمــقــدمــة م ــن اإلدارة الــعــامــة

إع ــداد دراس ــة مستوى الخدمة

للوقاية من الجريمة

الــدولــيــة لــلــمــســاهــمــة الــفــعــالــة

المتبادل مــع الشرطة الجنائية

إعـــداد دراســـة لتفعيل التعاون

توسيعها

جـــــــودة الــــخــــدمــــات وإم ــك ــان ــي ــة

إعـــداد دراســـة شاملة لتحسين

وأتمتتها

شموليتها ،وإجــراءات تبسيطها

وتحديد مستوى جودتها ومدى

ال ــش ــرط ــي ــة ال ــم ــق ــدم ــة ح ــال ــي ــاً ،

تــصــنــيــف وت ــق ــي ــي ــم ال ــخ ــدم ــات

القانون

المتعلقة بتعزيز مــبــدأ ســيــادة

ومــــعــــارف مــنــتــســبــي الـــــــوزارة

م ــن دور ف ــي تــطــويــر قـ ــدرات

التابعة لوزرة الداخلية ،لما لذلك

فــي الــمــؤســســات األكــاديــمــيــة

واآللــيــات التدريسية والتدريبية

والحقائب التدريبية واألساليب

الدراسية والمقررات الدراسية

إعـ ــداد دراسـ ــة لتطوير الــبــرامــج

األنشطة

10

5

10

15

10

5

النشاط

وزن

والدراسات المنجزة
ونسبة المنفذ منها

عدد الخطط

نسبة إنجاز الدراسة

نسبة إنجاز الدراسة

نسبة إنجاز الدراسة

وتنفيذها

التصنيف وتجربتها

صدور أدلة

المنهج الدراسي

إنجاز دراسة تطوير

مؤشرات األنشطة

ن ــس ــب ــة (  ) % 80مــن

- 2019

المقرة

الــــــدراســــــات والــخــطــط

• تقرير بمستوى إنجاز

ال ــخ ــط ــط والـــــدراســـــات

• تــــــــوفــــــــر وثـــــــائـــــــق

الدراسة منجزة

الدراسة منجزة

- 2019

2020

- 2019

2020

2020

ن ــس ــب ــة (  ) % 50مــن

ن ــس ــب ــة (  ) % 50مــن

2020

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

- 2019
الدراسة منجزة

توفر األدلة المقرة

المقرة

الـــمـــنـــهـــج الـ ـ ــدراسـ ـ ــي

وثــيــقــة دراســـــة تــطــويــر

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة المالية

وزارة الخارجية

المحافظات

محافظو

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

المشاركة

جهات التنفيذ
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على مستوى المحافظات

أســاس النوع االجتماعي

العنف وخاصة العنف على

لحماية أمــن النساء ومنع

تــابــعــة ألقــســام الشرطة

استكمال إنــشــاء وحــدات

المبادرات

20

المبادرة

وزن

االجتماعي

مــن العنف الــقــائــم على النوع

تــخــتــص بــحــمــايــة الــنــســاء والــحــد

فــرعــيــة تــابــعــة لــمــراكــز الــشــرطــة

إع ــداد دراس ــة إلنــشــاء وحــدات

حماية النساء

الــوحــدات المنشأة حــول حقوق

عقد دورات تدريبة للعاملين في

التابعة لحماية األسرة

إع ــداد مشاريع إنــشــاء الــوحــدات

والمحافظات

واالحـ ــتـ ــيـ ــاطـ ــيـ ــة ف ـ ــي األمـ ــانـ ــة

تــحــتــاجــهــا ال ــس ــج ــون الــمــركــزيــة

وتخطيط عملية التحسين التي

الــحــالــة الــراهــنــة ف ــي الــســجــون

إعــــداد دراســــة شــامــلــة لتقييم

والقانوني واإلداري

الــشــرطــة فــي الــجــانــب األمــنــي

تنمية وتطوير قدرات منتسبي

الخدمات األمنية

الــدولــيــة فــي تــقــديــم وتــطــويــر

إع ــداد دراس ــة لتطبيق المعايير

مصادر التمويل المناسبة

لمنتسبي الـ ــوزارة والبحث عن

مـــســـتـــوى الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة

إعداد الدراسات الالزمة لتحسين

األنشطة

20

20

25

10

15

15

10

النشاط

وزن

الوحدات الفرعية

من دراسة إنشاء

نسبة اإلنجاز

المستهدفين

• عدد

المنفذة

• عدد الدورات

التنظيمية للوحدات

• إعداد اللوائح

اإلنشاء

• صدور قرارات

واالحتياطية

المركزية

في السجون

• معدل التحسن

الدراسة

• نسبة المنجز من

•عدد المستهدفين

المنفذة

• عدد البرامج

تم تطبيقها

عدد المعايير التي

المنجزة

عدد الدراسات

مؤشرات األنشطة

) %

الدراسة منجزة

ن ــس ــب ــة (  ) % 60مــن

متدرباً

مــنــفــذة لـــــعــدد ( )100

عدد(  )5دورات تدريبية

المقرة

والـــلـــوائـــح الــتــنــظــيــمــيــة

وثــائــق قـ ــرارات اإلنــشــاء

في السجون

• تقرير بمعدل التحسن

مـ ــن الـــــدراســـــة مــنــجــزة

• ن ــس ــب ــة ( 80

 )14,435مستفيداً

تــدريــبــيــاً مــنــفــذاً لـــــعــدد (

عــــدد ( )250بــرنــامــجــاً

تطبيقها

عدد( )3معايير دولية تم

وثائق الدراسات المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

العامة والسكان

وزارة الصحة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المرورية والدفاع المدني

تــــحــــســــيــــن الـــــخـــــدمـــــات

المبادرات

20

المبادرة

وزن

بواجباتها

والـــدفـــاع الــمــدنــي م ــن الــقــيــام

إيرادات مالية تمكن أجهزة المرور

إعــــــداد دراســــــة إلي ــج ــاد مــصــادر

مراكز الشرطة

الخدمات المرورية على مستوى

إعـــــداد خــطــه لــتــوزيــع وتــقــديــم

بالخدمات المرورية

تحديث النظام اآللــي المرتبط

والدراجات النارية

ت ــرق ــي ــم ال ــم ــرك ــب ــات واآللـ ــيـ ــات

إعــداد دراســة لــزيــادة عــدد مراكز

والحد من التجاوزات

رفــع قـــدرات وأداء رجــل الــمــرور

الخدمات المرورية

ت ــط ــوي ــر آل ــي ــة ف ــع ــال ــة لــتــقــديــم

اجتماعي

ومـ ــنـ ــع ال ــع ــن ــف ع ــل ــى أســــاس

المختصة بــحــمــايــة أم ــن النساء

للتعاون والــتــكــامــل مــع الجهات

وضــــع آل ــي ــة دائ ــم ــة ومــســتــمــرة

اإلنسان بجهاز المفتش العام

الداخلية ،واإلدارة العامة لحقوق

الــعــامــة لــحــمــايــة األســــرة بـــوزارة

إعداد دراسة لتفعيل دور اإلدارة

األنشطة

3

7

15

7

10

8

15

20

النشاط

وزن

إنجاز الدراسة

إنجاز وثيقة الخطة

النظام

نسبة تحديث

الدراسة

إصدار وثيقة

التجاوزات

المتخذة حيال

• عدد اإلجراءات

التدريبية المنفذة

• عدد البرامج

   إنجاز وثيقة اآللية

واألعمال المشتركة

• عدد الفعاليات

اآللية المنفذة

• نسبة إنجاز وثيقة

• نسبة (  ) % 70من

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الخطة المقرة

تحديث النظام منجزة

نــســبــة (  ) % 50من

كل محافظة

في األمانة ومركز في

للترقيم بمعدل مركزين

عـــــــدد (  )17م ـ ــرك ـ ــزاً

دراســة متوفرة بإقامة

المتخذة حيال التجاوزات

• تقرير بحزمة اإلجراءات

تـــــدريـــــبـــــيـــــة مـ ــنـ ــفـ ــذة

•

عـــــــدد ( )6بـ ــرامـ ــج

وثيقة اآللية المقرة

مهمة مشتركة منفذة

• عــــدد ( )12فــعــالــيــة/

وث ــي ــق ــة اآللـ ــيـ ــة مــنــجــزة

إنجاز الدراسة

للنشاط

وثيقة الدراسة المقرة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة المالية

المحافظات

محافظو

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

المحافظات

محافظو

المحافظات

محافظو

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

البحري

ال ــازم ــة لتحسين األداء

وضـ ــع الــخــطــط والــبــرامــج

المبادرات

20

المبادرة

وزن

السواحل

والــبــرامــج المحسنة ألداء خفر

إعــــــــداد ال ــخ ــط ــط والـــــدراســـــات

ألنظمة األمن والسالمة

إعداد دراسة إلنشاء مركز تدريب

المدني

وأنظمة السير ،وإجراءات الدفاع

بتعزيز مستوى االنضباط بقواعد

تطوير التشريعات ذات العالقة

خدمات الدفاع المدني

إعــداد دراســة لتحسين وانتشار

تعليم قيادة السيارات

إجراءات الفحص اآللي ومدارس

إعـــــداد دراســـــة إلن ــش ــاء مــراكــز

المراقبة المرئية واألنظمة اآللية

إعــــداد دراســــة لــتــحــديــث أنظمة

واإلرشادية المرورية

تنفيذ عدد من البرامج التوعوية

والحد من الحوادث المرورية

وضع خطط لمعالجة االختناقات

بالمهام المناطة بها

الداخلية بما يمكنها من النهوض

األمــنــيــة لــتــكــون لــصــالــح وزارة

الخدمات المقدمة من األجهزة

بشأن الرسوم المحصلة مقابل

اســتــصــدار قـ ــرار ب ــإع ــادة النظر

األنشطة

30

10

5

5

5

10

5

5

5

النشاط

وزن

الجهات

• عدد البرامج

• عدد الدراسات

• عدد الخطط

إنجاز الدراسة

عدد التشريعات

التي تم تطويرها

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

المنفذة

عدد البرامج

المشتركة

• عدد الخطط

•عدد اللقاءات مع

• صدور القرار

مؤشرات األنشطة

في أداء خفر السواحل

تقرير عن زيادة التحسن

وثيقة الدراسة المقرة

للدفاع المدني

• عدد (  )1تشريع مطور

مـــــــــطـــــــــور لــــــلــــــمــــــرور

• عــــــدد (  )1تــشــريــع

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

توعوياً  /ارشادياً منفذاً

عـــــدد (  )12بــرنــامــجــاً

مشتركة

•

عــــــدد (  )6خــطــط

• عـــدد (  )10لــقــاءات

األمنية

الــمــقــدمــة مــن األجــهــزة

مـــــقـــــابـــــل الـــــخـــــدمـــــات

الــــــرســــــوم الــمــحــصــلــة

قرار بإعادة النظر بشأن

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

رئاسة الوزراء +

القانونية

 +وزارة الشؤون

مجلس النواب

المحافظات

محافظو

المعلومات

و تقنية

وزارة االتصاالت

وزارة اإلعالم

المحافظات

 +محافظو

العامة والطرق

وزارة األشغال

وزارة المالية

القانونية +

وزارة الشؤون

المشاركة

جهات التنفيذ

79
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المركزي والمحلي

والشرطية على المستوى

األعمال والمناصب األمنية

وشــفــافــة لــلــتــعــيــيــن في

تــطــبــيــق مــعــايــيــر معلنة

موحدة

قــــاعــــدة بـــيـــانـــات وطــنــيــة

الكوادر األمنية

إعــداد استراتيجية الختيار

مزمنة تهدف إلــى توفير إلنشاء السجل المدني

100

ال ــم ــع ــام ــات وفــــق خطة وضع وإقــرار خطة متدرجة

100

قاعدة البيانات على المستوى

للتعين فيها

المناصب الشاغرة والمنافسة

مــع تطبيق آلــيــات اإلعــــان عن

ـاء
فــي الــمــنــاصــب الــحــكــومــيــة بــنـ ً
على مبدأي الكفاءة والفاعلية،

التشريعات ذات العالقة بالتعيين

اإلجــراءات المنصوص عليها في

تطوير آلية فعالة لضمان تطبيق

بناء
األمنية وش ــروط شاغليها
ً
على الالئحة التنظيمية

التوصيف الوظيفي للمناصب

إعـــــداد دراســـــة لــتــنــفــيــذ عملية

المدني

ال ــرس ــم ــي ــة الـــخـــاصـــة بــالــســجــل

وتعزيز الــوعــي بأهمية الوثائق

إعـــداد خطة للتوعية اإلعالمية

الوطني

السجل الــمــدنــي بــهــدف توحيد

تــطــبــيــق نـــظـــام الــســجــل

المعدة مسبقاً من قبل مصلحة

اســتــكــمــال الـــدراســـة الــشــامــلــة

بخفر السواحل

متابعة إقــرار التشريعات الخاصة

الشريط الساحلي

الرقابية والعملياتية على طول

إعـــداد دراســـة لتفعيل المراكز

األحوال المدنية لتنفيذ مشروع

المدني في كافة إجراءات

األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

األنشطة

80

20

50

50

10

60

النشاط

وزن

التعيين

المطبقة في

• عدد اإلجراءات

• إقرار اآللية

إنجاز الدراسة

التوعوية المنفذة

• عدد البرامج

الدراسة

• نسبة المنجز من

إنجاز الدراسة

المقرة

عدد التشريعات

تفعيلها

والعملياتية المراد

عدد المراكز الرقابية

مؤشرات األنشطة

) % 70

المطبقة

• ق ــائ ــم ــة ب ـ ــاإلج ـ ــراءات

• وث ــي ــق ــة آلـــيـــة مــقــرة

وثيقة الدراسة المقرة

توعوية منفذة

• عـــــدد (  )10ب ــرام ــج

مـ ــن الـــــدراســـــة مــنــجــزة

• ن ــس ــب ــة (

الدراسة منجزة

ن ــس ــب ــة (  ) % 80مــن

توفر التشريعات المقرة

المراكز الرقابية

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

- 2019

2020

تـ ــقـ ــريـ ــر ع ـ ــن تــحــســيــن

- 2019

للنشاط

النشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

SCMCHA

القانونية

وزارة الشؤون

الجمهورية +

مكتب رئاسة

وزارة اإلعالم

SCMCHA

رئاسة الوزراء +

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

المشاركة

SCMCHA

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

الفكرية الضارة

مــن الــعــوامــل والــمــؤثــرات

وانتمائه الوطني وتحصينه

دول المهجر وتعزيز ارتباطه

وحــقــوقــه ومــصــالــحــه في

رعــايــة الــمــواطــن اليمني

حمايتها

والعمل على توفير سبل

على المصالح المشتركة

وإقــلــيــمــيــاً بــحــيــث تــقــوم

الجمهورية اليمنية دولياً

تــطــويــر وتــعــزيــز عــاقــات

العليا

يــخــدم المصلحة الوطنية

آليات مؤسسية فعالة بما

للجمهورية اليمنية وفق

الــــســــيــــاســــة الـ ــخـ ــارجـ ــيـ ــة

االرتـــــقـــــاء بــصــنــع وإدارة

السياسة الخارجية

اليمنيين في الخارج

وإدارة خدمات المغتربين

تـ ــطـ ــويـ ــر آلــــيــــة تــنــســيــق

حمايتها

والعمل على توفير سبل

على المصالح المشتركة

الدبلوماسي لليمن تقوم

تطوير آلية فعالة للتمثيل

مواجهة العزلة على اليمن

الدبلوماسية اليمنية في

ت ــف ــع ــي ــل وتــــعــــزيــــز دور

محور السياسة الخارجية واألمن القومي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

100

المبادرة

وزن

الداخل

قضايا المغتربين اليمنيين في

إنــشــاء غــرفــة عــمــلــيــات لتيسير

المغتربين

ومضاعفة الجهود لحل مشاكل

الحلول المناسبة لتجاوز الصعاب

مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت واقـ ــتـ ــراح

ال ــم ــق ــدم ــة لــلــمــغــتــربــيــن فــي

إعــــــداد دراســــــة عــــن الــخــدمــات

إلخ

والبريكس ،واالتحاد األوروبــي..

األفــريــقــي ،ودول شــرق آسيا،

الــجــوار ،والــدول العربية ،القرن

الــمــشــتــركــة لــلــيــمــن مـ ــع دول

إعـــداد دراســـة لتحديد المصالح

االعتماد المقيم وغير المقيم

وســــائــــل اإلعــــــــام فــــي دول

الــبــرلــمــانــيــة والــمــنــظــمــات وكــذا

الخارجية ،الحكومات والعالقات

إعــداد آلية للتواصل مع وزارات

والوفود اإلعالمية إلى اليمن

ال ــرس ــم ــي ــة وغـ ــيـ ــر ال ــرس ــم ــي ــة،

ال ــص ــع ــوب ــات لـ ــدخـ ــول الـــوفـــود

تــقــديــم الــتــســهــيــات وتــذلــيــل

األنشطة

30

40

100

70

30

النشاط

وزن

غرفة العمليات

صدور قرار بتشكيل

الدول

المغتربين بحسب

• عدد قضايا

• إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

• صدور آلية
التواصل
• عدد الجهات
المختلفة المتواصل
معها
• حجم المحتوى
المعلوماتي عن
الجهات

الواصلة

عدد الوفود

مؤشرات األنشطة

معالجتها

الــمــغــتــربــيــن ال ــت ــي تم

• تــقــريــر بــعــدد قضايا

• غرفة عمليات مجهزة

تم جمعها

• عدد (  )50قضية/دولة

• وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

• قاعدة بيانات محدثة

• وثيقة آلية تواصل مقرة

اليمن

 /اإلعالمية الواصلة إلى

الرسمية وغير الرسمية

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــوف ــود

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

وزارة شؤون

2020

المغتربين

المغتربين

-2019

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

الرئيسية

وزارة شؤون

2020

-2019

2020

-2019

2020

- 2019

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

وزارة الخارجية

العالقة

الجهات ذات

المشاركة

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

والمراقبة الحدودية

ت ــع ــزي ــز عــمــلــيــات ال ــرص ــد

القومية

االســتــراتــيــجــي وال ــم ــوارد

م ــن الــمــوقــع الــجــغــرافــي

تــعــزيــز ف ــرص االســتــفــادة

القومي للبالد

يمثله من خطر على األمن

على المجتمع اليمني

على المجتمع اليمني لما المنتج لــإرهــاب الدخيل

المنتج لــإرهــاب الدخيل واجتثاث الفكر التكفيري

واجتثاث الفكر التكفيري وضع رؤية وطنية لمكافحة

إعداد رؤية وطنية لمكافحة

القومية

وثرواته بالتنمية والمصالح

اليمنية وج ــزره وسواحله

واالستراتيجي للجمهورية

رب ــط الــمــوقــع الجغرافي

األمن القومي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

50

50

المبادرة

وزن

ومكافحة اإلرهاب

المدى لمجابهة الفكر التكفيري

إع ـ ــداد رؤيــــة مــتــكــامــلــة وبــعــيــدة

وتحليلها ومقارنتها والرفع بها

نظام ( )GISلتنزيل أحدث الصور

عبر األقــمــار الصناعية بواسطة

تطوير آلية فعالة لمراقبة الحدود

ومصالح اليمن العليا

قــومــيــة ،وربــــط ذل ــك بالتنمية

المميز ،ومايمتلكة مــن مــوارد

لــاســتــفــادة م ــن مــوقــع اليمن

إعداد دراسة متكاملة مستقبلية

نوع النشاط..إلخ)

(اجتماعية ،اقتصادية ،جغرافية،

بـــيـــانـــات ش ــام ــل ــة لــلــمــغــتــربــيــن

إعـــــداد دراســـــة إلن ــش ــاء قــاعــدة

األنشطة

100

100

100

30

النشاط

وزن

إنجاز وثيقة للرؤية

للرصد

إنجاز آلية فعالة

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

وثيقة الرؤية المقرة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المدني

والمجتمع

المعنية

من الجهات

لجنة مشتركة

مكتب الحدود

الجمهورية

مكتب رئاسة

المغتربين

وزارة شؤون

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

العالقة

الجهات ذات

لإلحصاء+

+الجهاز المركزي

وزارة الخارجية

المشاركة

جهات التنفيذ
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األوضاع االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية
الوضع االقتصادي:

يركز هذا المحور على تحليل أبرز المؤشرات والموازين االقتصادية الكلية في ظل العدوان والحصار ،وذلك على النحو
اآلتي:

انكماش االقتصاد والنمو الفاقد:

ُقدر االنكماش التراكمي في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي % 46.1عام  2018مقارنة بما كان عليه عام
.2014

ويعود ذلك إلى أسباب متعددة أهمها :الحصار االقتصادي ،ونقل وظائف البنك المركزي ،وطبع العملة الورقية دون

غطاء ،والتداعيات والخسائر التي خلفها العدوان في رأس المال المادي والبشري ،والتشرد الداخلي ،وهروب رأس
المال الوطني ،وهجرة الكفاءات.
وقد طالت

تلك األضرار معظم المحافظات اليمنية ،وأدت إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة،

وتعطيل كثير من األنشطة االقتصادية واالستثمارية ،إضافة إلى ظهور أزمات حادة في سعر الصرف والوقود

والكهرباء ،وتوقف مرتبات موظفي الدولة،و تجميد البرنامج االستثماري العام ،واقتصار الدعم الخارجي على الوضع
فضال عن تعثر إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل شريان الحياة لالقتصاد الوطني ،والحصار المفروض
اإلنساني.
ً

على التعامالت مع العالم الخارجي مع تقييد التجارة الداخلية.

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،نشرة الحسابات القومية حتى  .2017وتوقعات عام 2018
مصدرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
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وكنتيجة ،قدرت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (تكلفة الفرصة الضائعة) بحوالي

 49.8مليار دوالر خالل الفترة  .2018 - 2015وهذا المبلغ يشير إلى الفاقد في قيمة إنتاج المجتمع من

السلع والخدمات ،وال يتضمن تكلفة األضرار المادية التي لحقت باالقتصاد جراء العدوان .ورغم شحة البيانات
المحدثة ،قدر البنك

الدولي حجم المتطلبات

التمويلية إلعادة اإلعمار
والتعافي في بالدنا

بحوالي  88مليار دوالر

متضمنة تكلفة إعادة إعمار
المرافق واألصول المادية
البالغة  25مليار دوالر

حتى مايو  .2017كما أن
هذه التكلفة في تزايد

في ظل استمرار العدوان
والصراع.

تدهور وضع المالية العامة للدولة:

ً
ً
محوريا في تحريك عجلة النشاط االقتصادي في اليمن،
دورا
كان القطاع الحكومي والعام قبل العدوان يلعب

حيث كان يساهم بحوالي  % 46من الناتج المحلي اإلجمالي و  % 52.6من إجمالي الطلب الكلي في

االقتصاد ،ويوظف  % 31من السكان العاملين ،ويدفع مرتبات  1.25مليون موظف في مؤسسات الدولة،
ويمول اإلعانات النقدية لحوالي  1.5مليون حالة فقيرة .ومنذ عام  ،2015شهدت الموازنة العامة سنوات

عجافا في ظل العدوان والحصار ،وتدهورت مؤشراتها بشكل متسارع ،ويمكن إيضاح ذلك على النحو اآلتي:

• انخفضت اإليرادات العامة والمنح بمعدالت ( )% 54.1و( )% 13.9و( )% 4.1في األعوام  2015و 2016و 2017على
التوالي .ورغم تحسنها بحوالي  % 11عام  2018مقارنة بعام  2017إال أنها ظلت في عام  2018أقل مما كانت عليه
عام  2014بحوالي  .% 58وقدرت الخسائر في إجمالي اإليرادات العامة (تكلفة الفرصة الضائعة) بحوالي ( )41.6مليار
دوالر خالل الفترة  .2018 - 2015ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها توقف إيرادات النفط والغاز (التي كانت تساهم
بحوالي  % 45.4من إجمالي اإليرادات والمنح) وتعليق دعم المانحين للموازنة العامة ،وانكماش اإليرادات الضريبية.
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الخسائر المقدرة في اإليرادات العامة (مليار دوالر)

المصدر :وزارة المالية.2019 ،

سوءا عقب
• تحت ضغط تدهور اإليرادات ،انكمشت النفقات العامة خالل سنوات العدوان والحصار .وازداد الوضع
ً

انقسام إدارة المالية العامة والبنك المركزي في سبتمبر  .2016وبحلول نهاية  ،2018انخفضت النفقات العامة
بحوالي  % 52.9مقارنة بمستواها عام .2014
لقد اضطرت الموازنة العامة إلى تجميد مشاريع البرنامج االستثماري العام ،وتعليق سداد فوائد وأقساط الدين

العام ،وعدم سداد المتأخرات المستحقة للموردين والمقاولين البالغة مئات المليارات ،وتالشت نفقات تشغيل
مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات االجتماعية األساسية ،واختفت نفقات الصيانة ،وتم تعليق مرتبات الجزء األكبر من
موظفي الدولة ألكثر من عامين منذ نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر  ،2016وتوقف
صرف مستحقات الرعاية االجتماعية للفقراء من الموازنة العامة للدولة؛ وبالتالي لم تتمكن الموازنة العامة من الوفاء
ً
آثارا كارثية على
بالحد األدنى من وظائفها التنموية واالجتماعية ،وتأثرت الحياة المعيشية لماليين اليمنيين ،مما ترك
األنشطة العامة والخاصة على حد سواء.

عجز الموازنة العامة:

اتسمت فترة األربع السنوات الماضية بمعدالت عجز مرتفع وغير مسبوق ،تجاوز بكثير الحدود اآلمنة المتعارف عليها
ً
دوليا ،حيث بلغت نسبته حوالي ( )% 7.3( )% 7.9( )% 14.5( )% 15من الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي خالل
األعوام  2015و 2016و 2017و2018م على التوالي ،تم تمويل معظمه من خالل اإلقتراض المباشر من البنك
المركزي عبر السحب على المكشوف وبنسب ( )% 84.5و( )% 88.3و ()% 34.8و( )% 64.1من إجمالي العجز على
التوالي.
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عجز الموازنة العامة

ارتفاع حجم وأعباء الدين العام:

ارتفع الدين العام المحلي من حوالي ( )3180مليار ريال عام  2014وما نسبته ( )% 44.3من الناتج المحلي اإلجمالي إلى
( )5747مليار ريال وما نسبته ( )98.1 %من الناتج المحلي اإلجمالي عام  ،2018األمر الذي رفع تكاليف خدمته إلى مستوى
يفوق اإليرادات العامة ،حيث بلغت مدفوعات الفائدة عام  2018حوالي ( )% 101.4من إجمالي اإليرادات الذاتية مظهرةً

القفزة السريعة في حجم وأعباء الدين العام نحو مستويات تنذر بالخطر .وبشكل عام فإن تكلفة الدين العام المحلي
أصبحت غير قابلة لالستمرار في المدى القريب ،كونه ينمو بمعدالت مرتفعة بفعل التأثيرات الديناميكية للدين ،وتشير
البيانات إلى أن خدمة الدين أصبحت توازي كل اإليرادات إلى جانب تمويل ( )% 1.4منها بدين جديد ومع الوقت ستزيد هذه

النسبة ،األمر الذي يعني تقييد السياسة المالية عن القيام بوظائفها التنموية واالجتماعية ،ومنافسة نفقات خدمة الدين

أصال.
بقية بنود اإلنفاق العام على الموارد المحدودة
ً
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ً
تقريبا كقيمة مطلقة بالدوالر إال أن زيادة سعر صرف الدوالر أمام الريال أدى إلى زيادة
الدين العام الخارجي ورغم ثباته
مستوى الدين الخارجي بالعملة الوطنية ،وقد عمل ذلك إلى جانب تراجع الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي على ارتفاع
نسبته من حوالي ( )% 22من الناتج المحلي اإلجمالي الجاري عام  2014إلى حوالي ( )% 29عام 2018م ،ومع أن هذه
النسبة ليست بالكبيرة إال أن الظروف المالية االستثنائية التي تمر بها المالية العامة فرضت على االقتصاد الوطني إعالن

العجز عن السداد ،وفي حال العودة إلى مسار السالم ،سيكون باإلمكان معاودة صرف خدمات الدين العام الخارجي.

سعر الصرف:

شكلت أزمة سعر الصرف التي وصلت ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر  2018أبرز العوامل المستجدة
ً
سلبا على األوضاع المعيشية للمواطنين في اليمن ،ورغم االنخفاض النسبي في سعر الصرف بعد ذلك،
التي أثرت

إال أنه لم يستقر ،وكان سعر الصرف الموازي في ديسمبر  2018حوالي  500ريال  /دوالر أي أعلى بحوالي % 132.5

مقارنة بفترة قبل العدوان ،األمر الذي أدى إلى زيادة معدل تضخم أسعار المستهلك ،وإضعاف القوة الشرائية للعملة

الوطنية ،وبالتالي تخفيض القيمة الحقيقية للمدخرات والدخل واالستهالك ،وتفاقم مستويات الفقر ،وانعدام األمن

الغذائي وسوء التغذية خاصة أن اليمن يعتمد على االستيراد في تغطية جل احتياجاته الغذائية وغير الغذائية.
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التضخم:

يتوقع ارتفاع معدل التضخم التراكمي ألسعار المستهلك بحوالي  % 110.4في ديسمبر  2018مقارنة بديسمبر

 .2014ويعود تصاعد األسعار إلى أزمة سعر الصرف ،وزيادة األعباء الضريبية ،وازدواج الرسوم الجمركية ،وتقييد حركة
ً
ً
فضال عن شحة بعض السلع
وخارجيا من وإلى اليمن ،وارتفاع تكاليف النقل والتأمين
داخليا بين المحافظات
السلع
ً

األساسية مثل :غاز الطبخ ،والوقود في بعض األحيان.

وحسب بيانات السكرتارية الفنية لألمن الغذائي ،كانت أسعار بعض السلع الغذائية األساسية في يوليو  2019أعلى

من فبراير  2015بحوالي  % 102.3للقمح و  % 90.6لدقيق القمح و % 60.5للسكر و %110.1لألرز غير البسمتي و
ً
محليا وبالنتيجة ،ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بحوالي  %108خالل نفس الفترة وهذا
 %107.2لزيت الطهي المنتج

يحول دون الوصول االقتصادي للفقراء وذوي الدخل المحدود إلى السلع والخدمات األساسية ،ويؤدي إلى تفاقم
انعدام األمن الغذائي وتفشي ظاهرة الفقر في اليمن.

تقييد التبادالت مع العالم الخارجي( :الحصار االقتصادي) ومن أبرز مظاهره ،اآلتي:

• تدهور حركة التجارة الخارجية ،فقد تعرضت التجارة الخارجية لصدمة قوية خالل سنوات العدوان حيث انخفضت قيمة
الصادرات السلعية بحوالي  % 80وانخفضت الواردات السلعية بـ  % 20عام  2018مقارنة بما كانت عليه عام 2014؛

ولذلك ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي  3.9مليار دوالر عام  2014إلى حوالي  5.5مليار دوالر عام .2018

• كانت صادرات النفط والغاز أهم روافد العملة الصعبة الالزمة لتغذية االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي ،وتمويل
الواردات السلعية ،ودعم استقرار سعر الصرف حيث شكلت أكثر من  80%من إجمالي الصادرات السلعية قبل
العدوان .ومنذ بداية أبريل  ،2015توقف تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال باستثناء تصدير كميات محدودة

من النفط الخام تذهب قيمتها إلى البنك األهلي بالرياض مما ساهم بقوة في تقليص تدفق النقد األجنبي إلى
اليمن وتدهور العملة الوطنية.

ً
محليا ألغراض الطبخ في الغالب مع وجود أزمات بين
• في حين تواصل إنتاج الغاز البترولي المسال الذي يستهلك

الفينة واألخرى ،فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال ال زالت متوقفة منذ أبريل  .2015كما أن صادرات النفط من
ً
أيضا.
مأرب عبر ميناء رأس عيسى الزالت معطلة
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ً
محليا ألغراض الطبخ في الغالب مع وجود أزمات بين
• في حين تواصل إنتاج الغاز البترولي المسال الذي يستهلك

الفينة واألخرى ،فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال ال زالت متوقفة منذ أبريل  .2015كما أن صادرات النفط من
ً
أيضا.
مأرب عبر ميناء رأس عيسى الزالت معطلة

• إغالق كثير من شركات الخدمات المساندة ألعمال الموانئ والمطارات مثل  :شركات المالحة ،والتخليص ،والسياحة،
ووكاالت السفر.

• تأخر دخول وتخليص السفن في الموانئ ألسابيع ،وتحمل غرامات تأخير تفريغ السفن.

• صعوبة الحصول على تأشيرات السفر ،وتقييد انتقال المسافرين ،وإغالق بعض الطرق البرية الرئيسية وبالذات
الطريق الواصل بين صنعاء وعدن ،وبين صنعاء ومأرب.

• تعرض البنى التحتية األساسية ألضرار بالغة في أجزاء واسعة من البالد بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ
البرية والبحرية والجوية ،وفرض عوائق وقيود شديدة على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية ،وبالتالي

رفعت فاتورة التكاليف على القطاع الخاص ،فعلى سبيل المثال فقد أدت المواجهات المسلحة في منطقة حرض
إلى إغالق منفذ الطوال منذ مايو  2015وهو أهم المنافذ البرية ،مما فرض على المسافرين والبضائع المرور عبر

ً
ً
ً
وجهدا
وقتا
تقريبا .ويكلف
منفذ الوديعة الذي يبعد عن مناطق الكثافة السكانية في اليمن أكثر من ضعف المسافة

وماال ومخاطر أعلى بكثير مقارنة باستخدام الطرق المعتادة ،مما يرفع تكلفة النقل ويضعف القدرة التنافسية
ً
للمنتح الوطني.

• تحول معظم الشحنات التجارية إلى ميناء عدن ثم تمر بسلسلة طويلة من نقاط التفتيش على طول الطرق البرية
قبل الوصول إلى مخازن التاجر في صنعاء وغيرها من المدن ،مما يعرضها للتأخير ويحملها أعباء مالية عالية بما فيها

االزدواج الجمركي ،ناهيك عن زيادة تكاليف النقل الداخلي على تلك الشحنات لدرجة أنها يمكن أن تفوق تكلفة
الشحن البحري نتيجة احتكار نقابة سائقي شاحنات النقل الثقيل للنقل الداخلي من ميناء عدن.

• إن الشحن البحري للبضائع إلى اليمن عالي التكلفة ،وأصبحت الشحنات التي كانت تستغرق شهرا قبل الحرب تحتاج
لكي تصل اآلن ثالثة إلى أربعة شهور بسبب التأخير في دخول وتخليص السفن بالموانئ اليمنية ،وفرض أقساط
تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع  500دوالر لكل شحنة تعادل سعة حاوية  20قدما و 1000دوالر لكل شحنة
تعادل سعة  40قدما ،وما زالت تكلفة التأمين تضاف على الشحنات المتجهة إلى عدن رغم إعالنها منطقة آمنة غير

خاضعة آللية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش .

• فرض الحصار على قطاع االتصاالت مما أدى إلى تدهور خدمات االتصاالت وارتفاع تكلفتها.

• ارتفاع تكاليف الشحن الجوي حيث تفرض شركات التأمين  % 200كرسوم تأمين على الخطوط الجوية اليمنية،
وتعرضت أهم المطارات بما فيها مطار صنعاء ،والحديدة ،وتعز لألضرار .ولم تستأنف الرحالت إال في مطاري عدن

وسيئون مع اقتصار الرحالت الدولية على خطي القاهرة وعمان ،بينما ال يسمح بالهبوط في بقية المطارات وعلى
ً
عائقا أمام
رأسها مطار صنعاء الذي ال يسمح فيه بالهبوط إال للرحالت الجوية التابعة لألمم المتحدة .مما يشكل
انتقال المسافرين والمرضى وشحن البضائع الجوية للقطاع الخاص ،وترحيل العمالت األجنبية لدى القطاع الخاص
والبنوك من وإلى اليمن.
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الوضع اإلنساني واالحتياجات (خطط االستجابة اإلنسانية)

إن األوضاع اإلنسانية تتجه نحو األسوأ كل يوم بسبب تداعيات الصراع والعدوان حيث أشارت وثيقة االحتياجات اإلنسانية
لليمن  2019إلى أن  24.1مليون شخص في حاجة إلى نوع ما من المساعدات اإلنسانية في اليمن أي ما يقارب 80

 %من عدد السكان – منهم  14.3مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة اإلنسانية .ويظهر الجدول الزيادة الكبيرة

في عدد المحتاجين للمساعدة اإلنسانية حسب القطاع مقارنة بعام  .2014ويضطر المواطنون إلى النزوح القسري عن

هربا من الصراع والعدوان والكوارث الطبيعية أو ً
ً
بحثا عن سبل كسب الرزق ولقد أشار تقرير تتبع النزوح ()DTM
منازلهم

ً
داخليا
الصادر عن منظمة الهجرة الدولية في مارس  2019إلى أنه حتى نوفمبر ُ 2018قدر إجمالي األشخاص النازحين
والعائدين إلى منازلهم بحوالي  4.9مليون شخص،
منهم حوالي  3.6مليون شخص ما زالوا نازحين
ً
داخليا شكلوا أكثر من  % 12من إجمالي السكان.

وحسب المحافظات ،يعيش حوالي ( )% 66.2أي

ً
داخليا في ست محافظات
ما يمثل ثلثي النازحين
هي :مأرب ،وتعز ،وحجة ،والحديدة ،وعمران ،وأمانة

العاصمة صنعاء.

ويؤدي النزوح ضمن أمور أخرى إلى زيادة الضغط

على الخدمات العامة وتفاقم أزمة السكن وزيادة
أسعار اإليجار وقد شهد النصف الثاني من عام

 2018موجات نزوح عالية مع تصاعد وتيرة العدوان والصراع على طول الساحل الغربي ،حيث بلغ عدد النازحين الجدد
 684،948شخصا ،جلهم ( )% 74.7من محافظة الحديدة و ( )% 22.9من محافظة حجة ،وخالل الخمسة الشهور األولى

ً
داخليا بحوالي  255.576شخصا ،وجاء في صدارة مواقع ومصادر
(1يناير 26 -مايو) من عام ُ ،2019قدر عدد النازحين

ً
وغالبا ما يفضل السكان النزوح في نفس المديرية والمحافظة التي
النزوح كل من محافظات حجة والحديدة والضالع.
لديهم فيها أقارب.

ً
داخليا في أماكن متعددة فحوالي  % 34.4من إجمالي النازحين يعيشون في مساكن باإليجار ويعيش
وينتشر النازحون

مبان عامة وخاصة ،وفي مراكز جماعية
 % 20.8من النازحين مع عائالت مضيفة من األقارب بينما البقية يتوزعون في
ٍ
وتجمعات سكنية عشوائية متفرقة.

ً
بعيدا عن منازلهم أكثر من عام ،وهم يواجهون العديد من
وحسب فترة النزوح ،فإن  % 80من النازحين اضطروا للعيش

الصعوبات والتحديات بما فيها فقدان سبل كسب الرزق ،وتكلفة إيجار المساكن .ويمثل الغذاء والمسكن والدعم المالي
ً
دمارا واسع االنتشار في أصولهم
أهم ثالث أولويات تعكس احتياجات النازحين ،وعند عودتهم إلى ديارهم ،يجدون
وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد.

ويالحظ أن الحالة اليمنية يغلب عليها النزوح الداخلي نتيجة القيود والعوائق الكثيرة التي تضعها دول المنطقة والعالم
أمام هجرة اليمنيين ،بينما في حاالت أخرى مثل سوريا غلب عليها الهجرة الخارجية حيث دفعت الحرب في سوريا بحوالي
 5.6مليون شخص للجوء في الخارج.

ومن الملفت لالنتباه أن اليمن رغم األوضاع المأساوية التي يعيشها ما زال يتلقى موجات الالجئين من القرن األفريقي

حيث بلغ عدد الالجئين والباحثين عن اللجوء  274.478شخصا من جنسيات صومالية وأثيوبية بشكل أساس.
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ً
خطرا
وتعتبر قضية األمن الغذائي أهم األولويات اإلنسانية التي ترتبط ببقاء اإلنسان وصحته ورفاهته ،لكنها اليوم باتت
ً
تقريبا يعانون من انعدام األمن الغذائي
يهدد حياة ماليين اليمنيين ،فهناك  15.9مليون شخص أي  1من كل  2يمنيين

الشديد ،وألول مرة ُصنف  63،500شخص في المرحلة الخامسة (الكارثة) من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي،

وذلك رغم وجود المساعدة الغذائية اإلنسانية .ويعاني حوالي  360،000طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.

ومع افتراض غياب المساعدات الغذائية اإلنسانية ،ارتفع عدد االشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد
ً
تقريبا .ويرتفع عدد األشخاص في مرحلة الكارثة إلى 238,000
الشديد إلى  20.1مليون شخص أي  7من كل  10يمنيين

شخص) ما يقرب من ربع مليون شخص).

وعلى المستوى الجغرافي ،تفاوتت نسبة انعدام األمن الغذائي من منطقة إلى أخرى .فمن حيث الشدة (المناطق
ً
تأثرا في محافظات الحديدة ،وعمران ،وحجة ،وتعز ،وصعدة.
المصنفة في المرحلة الثالثة وما فوق تقع المناطق األشد
ُ

ومن حيث عدد الناس المتأثرين كان لدى كل من محافظات الحديدة ،أمانة العاصمة ،ذمار ،حجة ،إب ،وتعز أكثر من مليون

شخص في المرحلة الثالثة (األزمة) وما فوق.

وعلى المستوى العالمي ،كانت أسوأ ثمان أزمات غذاء عام  2018في كل من اليمن ،الكونغو ،أفغانستان ،أثيوبيا ،سوريا،

السودان ،جنوب السودان ،وشمال نيجيريا على التوالي ،حيث تصدرت اليمن المركز األول على خارطة أزمات الغذاء في
العالم عام  ،2018متأثرة بعدد من العوامل المرتبطة بتداعيات (العدوان) مثل :النزوح القسري لماليين اليمنيين ،وتقييد

حركة التجارة الداخلية والخارجية ،إضافة إلى أزمات االقتصاد وحرمان جزء كبير من موظفي الدولة وأسرهم من مصدر
دخلهم الرئيسي ألكثر من عامين ،وتدهور العملة الوطنية وتصاعد التضخم .وكذلك ،التغيرات المناخية.

أكبر ثمان أزمات غذائية في العالم عام 2018

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،نشرة الحسابات القومية حتى  .2017وتوقعات عام  2018مصدرها وزارة
التخطيط والتعاون الدولي.
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تراجع التنمية البشرية:
خالل الفترة  ،2017 - 2000حقق دليل التنمية البشرية في اليمن أعلى قيمة له ( )0.507عام  2013مقارنة بأدنى قيمة

ً
تاركا البالد في فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى  12دولة في العالم  -في المرتبة 178
( )0.452عام ،2017
من أصل  189دولة عام 2017م.

إن النزاعات والحروب ال تهدد األمن البشري فحسب ،بل تقوض إنجازات التنمية وتمحو مكاسب عقود في سنوات .لقد
تراجعت قيمة دليل التنمية البشرية بصورة ملحوظة لتقترب نتائجها في عام  2017إلى ما كانت عليه عام  2001عائدة

ً
تقريبا .وبافتراض انتهاء العدوان والصراع ،وتحقيق السالم في اليمن عام  2019أو  2022أو
إلى الوراء عقدا ونصف

 ،2030يتوقع تراجع التنمية البشرية إلى الوراء بحوالي  21سنة ،أو  26سنة ،أو  39سنة على التوالي األمر الذي يعرض

مستقبل أجيال اليمن للخطر.

تدهور الخدمات االجتماعية األساسية:
.1التعليم:

تشير التقديرات إلى أن  4.7مليون طفل في التعليم األساسي والثانوي – أي  % 81من إجمالي الطالب في حاجة

إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم ،ويتوزعون بواقع  % 44.7فتيات و % 55.3أوالد منهم  3.7مليون طفل في
حاجة ماسة للمساعدة التعليمية ،ويوجد حوالي  2مليون طفل خارج النظام التعليمي ،يمثلون أكثر من ربع األطفال
في سن المدرسة.

وتعتبر أزمة مرتبات المعلمين وشحة نفقات التشغيل ،والنزوح القسري واألضرار المادية في مرافق التعليم ،ضمن
أبرز المخاطر التي تقوض العملية التعليمية في البالد حيث تركت أزمة المرتبات حوالي  % 51من المعلمين في 11

محافظة دون مرتبات ألكثر من عامين .وبالتالي ،أثرت بشدة على حوالي  % 64من إجمالي المدارس و % 79من

إجمالي الطالب في اليمن .وساهمت في تقويض جودة التعليم بصورة ملحوظة لما يترتب عليها من عدم انتظام
ً
جزئيا فقط ،وتدهور
دوام المعلمين وخسارة شهور من العام الدراسي من دون تعليم ،وتدريس المنهج الدراسي

الحافز المعنوي للمعلمين.

وضع راتب المعلم
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ً
داخليا .وأصبح ما يقرب من  2000مدرسة في 15محافظة
ودفع العدوان على اليمن بحوالي  1.71مليون طفل للنزوح

غير صالحة لالستخدام نتيجة تعرضها لغارات طيران تحالف العدوان التي تسببت بالتدمير الكلي ( )% 15و الجزئي (16

 ،)%استخدامها ثكنات للمسلحين ( ،)% 1وقوعها في الخطوط األمامية للقتال ( ،)% 20واستخدامها إليواء النازحين
ً
داخليا ()% 48األمر الذي حال دون خلق فضاءات آمنة للتعلم وأعاق وصول األطفال إلى المدارس.

 .2النظام الصحي:

يعاني النظام الصحي في اليمن من اإلنهاك الشديد ،فمن أصل  4،974مرفق صحي تم تقييمها كان  % 51فقط من

المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة عام  2018بينما النسبة المتبقية كانت ( )% 35تعمل جزئيا ()% 14متوقفة كليا،

متأثرة باألضرار المادية ،ونقص األدوية والمعدات ،وشحة أو غياب نفقات التشغيل إضافة إلى نقص العاملين الصحيين
ألسباب منها هجرة كثير من الكوادر الصحية عالية الكفاءة إلى الخارج حيث يوجد  10عاملين صحيين في المتوسط لكل
 10،000شخص في اليمن بينما ينبغي توفر  22عامال صحيا

ً
وفقا لمعايير منظمة
على األقل في أوقات األزمات اإلنسانية

حالة المرافق الصحية

الصحة العالمية.

وتواجه شريحة الفقراء -التي تمثل السواد األعظم من السكان –
صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية نتيجة تدهور أو تعطل أو
ازدحام المرافق الصحية العامة والتكلفة العالية لخدمات المرافق
الصحية الخاصة ،وحيث أصبحت  3فقط من كل  10والدات تتم

في المرافق الصحية ،وفي كل ساعتين تموت امرأة و  6أطفال
حديثي الوالدة بسبب التعقيدات أثناء الحمل والوالدة .وتزيد
الضغوط على النظام الصحي الهش بسبب تفشي األمراض

واألوبئة مثل :الكوليرا ،وهذا األمر يجعل األعباء و الضغوط تتزايد
على الشركاء في المجال اإلنساني لسد الفجوة العميقة في
الوضع الصحي.

 .3المياه والصرف الصحي:

ً
وفقا لنتائج التقييم الطارئ لألمن الغذائي والتغذية لعام  ،2016فإن  % 54.1فقط من األسر اليمنية تستخدم مصدر

مياه شرب محسن .وقدرت وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام  2019أن  167مديرية من أصل  333مديرية في اليمن
بحاجة إلى الدعم في مجال الصرف الصحي ،وال يستطيع أكثر من  % 55من السكان في  197مديرية الوصول إلى
ً
ً
وغالبا ما
جزئيا.
المحسنة .وفي مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية ال تعمل شبكات المياه العامة إال
مصادر المياه
َّ

يتحمل األطفال والنساء أعباء نقل المياه إلى منازلهم من مسافات بعيدة حيث أفادت  % 60من األسر أنها تقضي
أكثر من  30دقيقة في جلب المياه كل يوم.

وتتمثل أبرز العوامل التي تعيق الوصول إلى المياه في غياب/شحة نفقات الصيانة والتشغيل والوقود والكهرباء،
ً
داخليا في المناطق الحضرية التي جعلت الطلب على
وتعرض البنية التحتية للمياه لألضرار المادية ،وأزمة النازحين

الخدمات المحدودة يتزايد ،إضافة إلى ارتفاع األسعار وتدهور القوة الشرائية ،وبالتالي ،عدم قدرة المستهلكين على
تحمل تكلفة المياه؛ األمر الذي يحرم المواطنين خاصة الفقراء من حقهم في الوصول إلى المياه النظيفة ،ويعرض
حياتهم للمرض والخطر.
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على مستوى الخارج

تحقيق المصالحة الوطنية

في الداخل

ال ــت ــص ــال ــح الـ ــداخـ ــلـ ــي مــع

على مستوى الــداخــل ثم مختلف القوى السياسية

الشاملة

لعودة المغرر بهم

للحوار والمصالحة الوطنية لتهيئة الظروف المناسبة

تهيئة الظروف المناسبة توفير المتطلبات الالزمة

محور المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

50

100

وزن

المبادرة

بالشخصيات العسكرية واألمنية

تـــشـــكـــيـــل لـ ــجـ ــنـ ــة لـــلـــتـــواصـــل

االجتماعية

مـ ــع ال ــم ــش ــائ ــخ والــشــخــصــيــات

تـــشـــكـــيـــل لـ ــجـ ــنـ ــة لـــلـــتـــواصـــل

السياسية

األحـــزاب والــقــوى والشخصيات

تــشــكــيــل لــجــنــة ل ــل ــت ــواص ــل مــع

ثم على مستوى الخارج

الوطنية على مستوى الداخل

إعداد وثيقة محددات المصالحة

والمصالحة

والــقــبــلــيــة لــتــعــزيــز الــــحــــوارات

مختلف الــتــوجــهــات السياسية

الخطوات والمبادرات واستضافة

الــتــغــطــيــة اإلعـ ــامـ ــيـ ــة لــكــافــة

القرارات واإلجراءات

للمصالحة من خالل مجموعة من

ت ــه ــي ــئ ــة األجـــــــــــواء ال ــم ــن ــاس ــب ــة

السياسية

المصالحة الوطنية والمكونات

إع ــداد الــائــحــة الداخلية لفريق

األنشطة

20

20

30

30

30

20

50

وزن

النشاط

لفريق المصالحة المقرة

وثيقة الالئحة الداخلية

المطلوبة

اللجنة

صدور قرار بتشكيل

اللجنة

صدور قرار بتشكيل

اللجنة

صدور قرار بتشكيل

المحددات

إقـــــــــــــــــرار وثــــيــــقــــة

المجتمع

قرار تشكيل اللجنة

قرار تشكيل اللجنة

قرار تشكيل اللجنة

المقرة

ال ــم ــص ــال ــح ــة الــوطــنــيــة

وثــــــيــــــقــــــة مـــــــحـــــــددات

الـ ــمـ ــصـ ــالـ ــحـ ــة فــي المصالحة

اإلعـــامـــيـــة لــتــعــزيــز إعــامــيــاً مــنــفــذاً لتعزيز

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج • عــــدد ( )50بــرنــامــجــاً

فـ ــريـ ــق الــمــصــالــحــة أعــمــال فــريــق المصالحة

ل ــت ــغ ــط ــي ــة أعـ ــمـ ــال إعالمياً منفذاً لتغطية

اإلعالمية المخصصة • ع ــدد (  )200برنامجاً

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

المطلوبة المعتمدة

• اعتماد اإلج ــراءات • وث ـ ــائ ـ ــق اإلجــــــــــراءات

• صــــدور ال ــق ــرارات • وثـــــائـــــق الــــــقــــــرارات

المصالحة

الـــداخـــلـــيـــة لــفــريــق

صــدور قــرار بالالئحة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2019

2019

2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

األعلى

السياسية

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

وزارة اإلعالم

السياسي

العسكري

الجانب

االجتماعية

الشخصيات

السياسية

األحزاب

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

والمكونات

المجلس

القانونية

وزارة الشؤون

فريق المصالحة

األعلى

السياسي

المجلس

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الوطنية العليا

ال تــتــعــارض مــع المصلحة

ممارسة أنشطتهم التي

ألمــنــهــم وحــريــتــهــم عند

وتهيئة الترتيبات الالزمة

مــشــاكــل قـــد تــواجــهــهــم

الــخــارج وإيــجــاد حــلــول ألي

لــعــودة الــمــتــواجــديــن في

تهيئة األجـ ــواء المناسبة

المجتمعي والعمل على

تـ ــضـ ــمـ ــيـ ــن الـ ــسـ ــيـ ــاسـ ــة

عوامل االنقسام

وتــحــصــيــن الــمــجــتــمــع من التماسك االجتماعي

إزالة آثار الصراعات الماضية اإلعــامــيــة مــوجــهــات تعزز

تــعــزيــز أسـ ــس الــتــمــاســك

التماسك المجتمعي والتنمية المجتمعية

محور البناء االجتماعي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

20

50

المبادرة

وزن

وثــــيــــقــــة الـــســـيـــاســـة

الشعب اليمني

التماسك االجتماعي بين أبناء

وتلفزيونية وإذاعــيــة تعزز قيم

إنتاج وبث مواد إعالمية صحفية

الصحفية المنشورة

تقرير صحفي منشور

•عــــــــــــدد الــــــمــــــواد • عـــدد (  )100مــقــال/

اإلعــامــيــة المنفذة إذاعياً /تلفزيونياً منفذاً

المقرة

موجهات التماسك بالتماسك

االجتماعي

إع ــام ــي ــة متضمنة اإلعـــــامـــــيـــــة الـــخـــاصـــة

إنجاز وثيقة سياسة

األمنية وإقرارها

ألمن العائدين مقرة

•عـــــــــــدد ال ـ ــب ـ ــرام ـ ــج • عــــــــــدد( )20ب ــرن ــام ــج ــاً
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االجتماعات المنعقدة

ال ــت ــواص ــل مــعــهــا وع ــدد

والــمــكــونــات الــتــي تم

تــقــريــر بــعــدد األشــخــاص

بها

الــتــي ســيــتــم الــتــواصــل

واالجتماعية

والثقافية

الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة

اع ــت ــم ــاد الــتــرتــيــبــات قائمة بالترتيبات األمنية

المنعقدة

• ع ــدد االجــتــمــاعــات

الــــتــــواصــــل مــعــهــم

الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن تـــــم

• ع ـ ــدد األش ــخ ــاص

األسماء

• إقــــــــــرار قـ ــوائـ ــم

مــقــتــرحــة بــاألســمــاء

• اع ــت ــم ــاد ق ــوائ ــم

واألحـــزاب والشخصيات

بـ ــأسـ ــمـ ــاء ال ــم ــك ــون ــات

قـــوائـــم نــهــائــيــة مــقــرة

يخدم المصلحة العامة

30

30

30

40

النشاط

للنشاط

االجتماعي

السياسة اإلعالمية للدولة وبما

بــالــتــمــاســك االجــتــمــاعــي ضمن

إدراج الـ ــمـ ــوجـ ــهـ ــات ال ــخ ــاص ــة

نشاطهم

العائدين وحريتهم عند ممارسة

التــخــاذ الترتيبات الــازمــة ألمن

الــتــنــســيــق مــع الــجــهــات األمــنــيــة

األعلى

رئـــاســـة الــمــجــلــس الــســيــاســي

المسارات المعتمدة وموجهات

القيام بعمليات التواصل وفق

يراه مناسباً

السياسي األعــلــى العتماد ما

بها ورفعها إلى رئيس المجلس

والثقافية التي سيتم التواصل

السياسية والقبلية واالجتماعية

واألحــــــــــــــــزاب والـ ــشـ ــخـ ــصـ ــيـ ــات

إعداد القوائم الخاصة بالمكونات

األنشطة

وزن

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة اإلعالم

وزارة اإلعالم

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

السياسية

والمكونات

فريق المصالحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

واإلرشاد

وزارة األوقاف

والعمل +

االجتماعية

وزارة الشؤون

وزارة الثقافة +

الجهات األمنية

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والوطني

واالنـــــــتـــــــمـــــــاء الـ ــديـ ــنـ ــي

وترسيخ الهوية اإليمانية

رفـ ـ ــع م ــس ــت ــوى ال ــوع ــي

تعزز التماسك االجتماعي

شبابية رياضية واجتماعية

إطالق برامج بعيدة المدى

مستوياته

االجــتــمــاعــي فــي مختلف

محتويات تعزز التماسك

تضمين مــنــاهــج التعليم

المبادرات

20

20

20

وزن

المبادرة

واالنتماء الديني والوطني

الوعي وترسيخ الهوية اإليمانية

وإصدارات متنوعة لرفع مستوى

تــتــضــمــن أن ــش ــط ــة وفــعــالــيــات

إعـــــداد خــطــة ســنــويــة متكاملة

المشروع األمريكي

الـــــوعـــــي ب ــأه ــم ــي ــة مــنــاهــضــة

االحــتــالــيــة ومــواجــهــتــهــا ونــشــر

وأه ـ ــدافــ ــهــ ــم وم ــش ــاري ــع ــه ــم

توعية المجتمع بأطماع الــغــزاة

المجتمعية الــتــي تــعــمــل على

دعــــــم وت ــش ــج ــي ــع الــــمــــبــــادرات

الفن

تطوير المراكز الثقافية وبيوت

هواياتهم وتشجيع إبداعاتهم

والباحثين والــشــبــاب لممارسة

توفير فــضــاءات ثقافية للقراء

ومعارض -الرحالت والمخيمات)

مـــجـــات حــائــطــيــة-مــســابــقــات

الــمــســتــويــات (إذاعــــة مــدرســيــة-

التماسك االجتماعي في مختلف

تضمين أنشطة تعليمية تعزز

األنشطة

100

50

30

20

100

وزن

النشاط

المدرسية

وبـــــــرامـــــــج ل ــأن ــش ــط ــة

•

ع ـ ــدد ( )100دلــيــل

حـــــائـــــطـــــيـــــة ونــــــشــــــرة

• عـــــدد ( )500مــجــلــة

تـــــــوعـــــــويـــــــة مــــنــــفــــذة

• عـ ــدد ( )100فعالية

الثقافية

صدور خطة معتمدة

التوعوية الموزعة

وثيقة الخطة المعتمدة

• عـــدد اإلصــــــدارات توعوياً موزعاً

الــتــوعــويــة المنفذة • عـ ــدد ( )100إصـــــداراً

• عـ ــدد الــفــعــالــيــات تـــــــوعـــــــويـــــــة مــــقــــامــــة

2020

2020

واإلرشاد

وزارة األوقاف

العالقة

 +الجهات ذات

وزارة الثقافة

المحليات

واإلرشاد في

والرياضة +
م ــب ــادرات مجتمعية • عـــــدد ( )12فــعــالــيــة

الـــــمـــــنـــــفـــــذة ع ــب ــر  )7أن ــش ــط ــة ت ــوع ــوي ــة

وزارة الثقافة

المحافظات

وزارة األوقاف

2020

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

المالية

المحلية  +وزارة

+وزارة اإلدارة

وتقنية المعلومات

ال ــع ــاق ــة بــالــتــوعــيــة مجتمعية منفذة لـعدد(

• عــــدد (  )5مـــبـــادرات

مطورة

• ع ــدد (  )5بــيــوت فن

ثـــــقـــــافـــــيـــــة مــــــطــــــورة

• عـــــــدد (  )3مـ ــراكـ ــز

2020

2020

والتعليم

وزارة التربية

وزارة االتصاالت

 +وزارة الثقافة +

الشباب والرياضة

واإلرشاد  +وزارة

وزارة األوقاف

وزارة الشباب

وال ــف ــع ــال ــي ــات ذات

• عـــــدد األنــشــطــة

المستهدفة

• ع ــدد بــيــوت الفن

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة

الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة

•عــــــــــدد الــــمــــراكــــز

وباحثاً

مــــــن الـــــفـــــضـــــاءات لـــــعــدد ( )20000قــارئــاً

ع ــدد المستفيدين تــوفــر فــضــاءات ثقافية

المدارس

الـــــمـــــنـــــفـــــذة ف ــي

التوعوية واألنشطة

عـــــــدد ال ــف ــع ــال ــي ــات

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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تــرســيــخ م ــب ــدأ اإلح ــس ــان

بـ ــرامـ ــج تــنــفــيــذيــة تــدعــم

مجتمعية وبــلــورتــهــا في

تــطــويــر ســيــاســات توعية

التماسك االجتماعي

الــــديــــنــــيــــة فــــــي ت ــع ــزي ــز

تفعيل دور المؤسسات

الخارجية السلبية

تــأثــيــر إمـــتـــداد الــثــقــافــات

للحماية االجــتــمــاعــيــة من

حــمــايــة األوقــــاف والعمل
مــن خــال هيئة مستقلة
على إحــيــاء دور األوق ــاف
وت ــش ــج ــي ــع ــه ــا وتـــطـــويـــر استثمار أم ــوال األوقــاف
م ــوارده ــا وتــصــريــفــهــا بما
ف ـ ــي مــــجــــال االقـــتـــصـــاد
يحقق مقاصدها الشرعية
ودورهـــــــــــا فـــــي تــحــقــيــق االجتماعي
ال ــت ــم ــاس ــك االج ــت ــم ــاع ــي
واالقتصادي وفقاً للقانون
وبحسب نوعية الوقفية

وقدراته

إطـــــاق مـ ــبـ ــادرة وطــنــيــة

تستثمر طاقات المجتمع في نفوس أفراد المجتمع

لتحقيق تنمية مجتمعية واألخــــاق والــمــثــل العليا

تعزيز المقومات الالزمة والـــــقـــــيـــــم والـــــمـــــبـــــادئ

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

60

40

20

المبادرة

وزن

الجدوى االقتصادية

ال ــب ــدائ ــل واالس ــث ــث ــم ــارات ذات

األوقـــــــاف الــمــخــتــلــفــة وتــحــديــد

إعــداد دراســة الــجــدوى لمشاريع

المغلوطة القادمة من الخارج

لتحصين المجتمع من الثقافات

إعــداد مبادرة وتنفيذها إعالمياً

طاقات المجتمع في التنمية

األعمال الممارسة في استثمار

العالي والــمــدارس حــول أفضل

20

100

100

إنجاز وثيقة الدراسة

وخطة تنفيذها

إنجاز وثيقة المبادرة

المطلقة

وثيقة الدراسة المقرة

اإلعالمية المقرة

وثيقة المبادرة وخطتها

عدد ( )4جوائز ممنوحة

2020

2020

2020

وزارة األوقاف

الجهات ذات

واإلرشاد

وزارة األوقاف

وزارة اإلعالم

وزارة الثقافة

واإلرشاد

العالقة

السلطة المحلية

واألمنية +

الجهات القضائية

والرياضة

وزارة الشباب

واإلرشاد +

وزارة األوقاف

وزارة الثقافة +

المحافظات

والعمل +

االجتماعية

والرياضة +
الــمــدنــي ومــؤســســات التعليم

عـــــــــــدد الــــــجــــــوائــــــز

العلماء

مقرة

2020

2020

واإلرشاد

العالقة

وزارة الشؤون

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــمــجــتــمــع

وث ــي ــق ــة آل ــي ــة الــعــمــل

الديني الموحدة

الـــــمـــــشـــــتـــــرك م ــع الــمــشــتــرك مــع العلماء

إقــــرار آلــيــة العمل

موحدة

لــلــخــطــاب الــديــنــي

إقـــــــــــــرار ســـيـــاســـة

وثيقة سياسة الخطاب

وزارة األوقاف

الجهات ذات

إط ـ ــاق ج ــوائ ــز ســنــويــة تشجع

40

60

النشاط

للنشاط

النشاط

الرئيسية

المشاركة

وزارة الشباب

عمل)

بما يخدم المجتمع (لجان  -ورش

دوره ــم فــي مــواجــهــة الــعــدوان

المشترك مــع العلماء وتفعيل

إعـــــــداد آل ــي ــة لــتــوســيــع الــعــمــل

ويتصدى للفكر التكفيري

موحد يعزز التماسك المجتمعي

إعـ ــداد ســيــاســات خــطــاب ديني

األنشطة

وزن

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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والحياة العامة

عليا لألسرة

ف ــي األســـــرة والــمــجــتــمــع للمرأة لتصبح هيئة وطنية

تعزيز وتفعيل دور المرأة تطوير دور اللجنة الوطنية

العدالة االجتماعية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

وزن

المبادرة

في مواجهة الحرب الناعمة

تعزيز وتطوير العمل النسائي

وتوفير الحماية األمنية للنساء

إح ــت ــي ــاج ــات الـــنـــوع االجــتــمــاعــي

إعــداد وتنفيذ خطط تستوعب

والمبادئ الدينية والوطنية

األن ــش ــط ــة ال ــم ــع ــادي ــة لــلــقــيــم

لتوسيع نشاطه فــي مواجهة

دعــم وتطوير العمل النسائي

وطنية عليا لألسرة

إعــــــداد دراســــــة إلنـــشـــاء هيئة

في عدد من المحافظات

المباني والمشاريع االستثمارية

اس ــت ــك ــم ــال إنــــشــــاء عـ ـ ــدد مــن

وسكنية في بعض المحافظات

تــنــفــيــذ م ــش ــاري ــع اســتــثــمــاريــة

األنشطة

30

20

30

20

40

40

وزن

النشاط

عــــــــدد ( )5مـ ــشـ ــاريـ ــع

النسائية المطورة

منفذة

والمقرة

وثائق الخطط المعدة

عـــــــــدد األنــــشــــطــــة عدد (  )4أنشطة نسائية

المعدة

إنــجــاز وثــائــق الخطط

النسائية المنفذة

منفذة

وثيقة الدراسة المقرة

عـــــــــدد األنــــشــــطــــة عدد (  )4أنشطة نسائية

إنجاز الدراسة

إنشائها

تــــــــم اســــتــــكــــمــــال استكمال إنشائها

االســتــثــمــاريــة التي استثمارية ومباني تم

والــــــــمــــــــشــــــــاريــــــــع

عــــــــــدد الـ ــمـ ــبـ ــانـ ــي

والسكنية المنفذة

منفذة

االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة اســتــثــمــاريــة وســكــنــيــة

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع عـــــــدد (  )5مـــشـــاريـــع

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

للمرأة

اللجنة الوطنية

للمرأة

اللجنة الوطنية

للمرأة

اللجنة الوطنية

للمرأة

اللجنة الوطنية

واإلرشاد

وزارة األوقاف

واإلرشاد

وزارة األوقاف

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة الداخلية

واإلرشاد +

وزارة األوقاف

وزارة المالية

وزارة الداخلية +

وزارة الداخلية

واإلرشاد +

وزارة األوقاف

وزارة المالية

القانونية +

وزارة الشؤون

والتأمينات +

الخدمة المدنية

 +وزارة

رئاسة الوزراء

السلطة المحلية

واألمنية +

الجهات القضائية

السلطة المحلية

واألمنية +

الجهات القضائية

المشاركة

جهات التنفيذ
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100
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سيادة القانون

الحميدة التي تنسجم مع

ع ــل ــى أعـــرافـــهـــا وقــيــمــهــا

اليمنية ونزاعاتها ،والحفاظ

م ــح ــارب ــة ثــــــارات الــقــبــيــلــة

عبر مراحل التاريخ

اليمني ومــا تمثله اليمن

واإلس ـ ــام ـ ــي ـ ــة لــلــشــعــب

التاريخية الحضارية العربية

الحفاظ على وحدة الهوية

الهوية والثقافة

األهداف االستراتيجية

القبلية

تــطــويــر وثــيــقــة الــشــرف

الدراما واإلعالم

وس ــائ ــل اإلرشـــــــاد ،وك ــذا

الـ ــمـ ــدرسـ ــيـ ــة ومــخــتــلــف

والــحــضــاريــة فــي المناهج

عن وحدة الهوية التاريخية

تضمين الــقــيــم المعبرة

عن هوية اليمن الحقيقية

هذا البرنامج كأنموذج يعبر

جنوب شرق آسيا وتمثيل

وتــعــايــشــه ووص ــول ــه إلــى

وقيمه وتسامحه وتنوعه

فـــــــي ن ـ ــش ـ ــر اإلســـــــــام

تجار وعلماء اليمن األوائل

التوعية بــالــدورالــذي لعبه

المبادرات

30

40

60

المبادرة

وزن

لمتابعة تنفيذ الوثيقة

والتنسيق مــع الجهات المعنية

تحديث وثيقة الــشــرف القبلية

واإلسالمية ألبناء اليمن

وحدة الهوية التاريخية والحضارية

أع ــم ــال إعــامــيــة مــخــتــلــفــة تــعــزز

والمؤسسات اإلعالمية إلنتاج

الـــــــمـــــــدنـــــــي والــــــجــــــامــــــعــــــات

تــشــجــيــع مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع

اإلسالم

اليمن الــذي أسهموا في نشر

للكشف عــن دور تــجــار وعلماء

إطــاق منصة ثقافية إلكترونية

في جنوب شرق آسيا

وعلماء اليمن في نشر اإلسالم

والــدراســات المتعلقة بــدور تجار

طباعة الكتب التراثية والبحوث

المؤتمرات والندوات

ومــــســــاحــــات ص ــح ــف ــي ــة وع ــق ــد

وإنــتــاج بــرامــج وثائقية تعريفية

من تجار وعلماء من خالل إعداد

إب ــراز أدوار اليمنيين القدامى

األنشطة

50

100

40

30

30

النشاط

وزن

• عدد (  )1فعالية مقامة

ورقــــيــــا أو إلــكــتــرونــيــاً
ً

تقريراً صحفياً منشوراً

تحديثها

الشرف القبلية بعد

اعـــــتـــــمـــــاد وث ــي ــق ــة

اإلعالمية المنتجة

المحدثة

وثيقة الــشــرف القبلية

منتجة

منصة ثقافية إلكترونية

عـــــــــــدد األعـــــــمـــــــال عــدد ( )5أعمال إعالمية

المنصة

الـــــــمـــــــخـــــــزون ف ــي

الــــمــــعــــلــــومــــاتــــي

حــــجــــم الـــمـــحـــتـــوى

المطبوعة

( )1000نسخة

والــــــــــــــدراســــــــــــــات وتراثية مطبوعة بواقع

2020

2020

2020

2020

القبائل

مصلحة شؤون

وزارة اإلعالم

وزارة الثقافة

وزارة الثقافة

ـاال /
• ع ــدد (  )30مــقـ ً

2020

وزارة اإلعالم

واإلرشاد

وثقائية /تعريفية منفذة

القبلي

مجلس التالحم

المحلية +

وزارة اإلدارة

اإلعالمية

المؤسسات

 +الجامعات +

المجتمع المدني

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

صندوق التراث

والمدارس

الجامعات

+المحليات+

وزارة األوقاف

• عــــــدد ( )10بـــرامـــج

النشاط

الرئيسية

المشاركة

وزارة الثقافة +

للنشاط

عدد الكتب والبحوث عــدد ( )3عناوين تاريخية

اليمنيين القدامى

ذات العالقة بــأدوار

• عـ ــدد الــفــعــالــيــات

الصحفية المنشورة

• عــــــــدد الـــــمـــــواد

الــــــــمــــــــنــــــــتــــــــجــــــــة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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االبتكارية واإلبداعية

ط ــاق ــات ــه ــم وقـ ــدراتـ ــهـ ــم

تنمية الشباب واستثمار

والشباب وتوفير مقومات

االهــــــتــــــمــــــام بــــالــــنــــشء

السياسة السكانية

األهداف االستراتيجية

للمنافسات الدولية

تــرقــى بــالــريــاضــة اليمنية

االح ــت ــراف الــدولــيــة بحيث

والـــكـــشـــفـــيـــة بــمــعــايــيــر

ال ــش ــب ــاب ــي ــة والـــريـــاضـــيـــة

تشجيع إقــامــة األنشطة

الدور التنموي للقبيلة

إعداد برنامج وطني لتعزيز

المبادرات

100

70

وزن

المبادرة

الرياضية وتنميتها

اكــتــشــاف وتــطــويــر الــمــواهــب

والهوية الوطنية

يتعارض مع قيم القبيلة األصيلة

والتطور والتقدم الحضاري بما ال

الــشــعــبــي الــــذي يــعــزز التنمية

التكافلي والتعاوني والموروث

إح ـ ــي ـ ــاء الـ ــنـ ــظـ ــام االج ــت ــم ــاع ــي

العدوان

واألم ــن أو أي ممارسات تخدم

االجــتــمــاعــي والــهــويــة الوطنية

أي أفكار هدامة تمس بالنسيج

العسكرية وتحصين الــبــاد من

واالســـتـــقـــرار ودع ـ ــم الــجــبــهــات

فــيــمــا يــحــقــق الــتــنــمــيــة واألمـ ــن

وقــيــادة المحافظة والمديريات

الــتــكــافــل بــيــن ممثلي القبيلة

ت ــن ــظ ــي ــم وتـــفـــعـــيـــل ع ــاق ــة

والمديريات

بـــــاإلدارة المحلية للمحافظات

والشخصيات القبلية وعالقتهم

تنظيم وتفعيل دور المشائخ

قبلي ورسمي

الشرف القبلية من خالل مؤتمر

تــدشــيــن وبـــــدء تــنــفــيــذ وثــيــقــة

األنشطة

10

35

45

20

50

وزن

النشاط

الرياضية المكتشفة

الرياضية المكتشفة

عدد ( )12فعالية مقامة

المحافظات

الــمــشــائــخ ومــســؤولــي

• عـ ــدد ( )14ل ــق ــاء مع

على مستوى المديريات

• عدد ( )10لقاءات قبلية

المشائخ والشخصيات

تقرير بعدد اللقاءات مع

لتدشين الوثيقة

تقرير بعدد الفعاليات

عــــــــدد الــــمــــواهــــب تــقــريــر بــعــدد الــمــواهــب

المديريات

الـــــمـــــنـــــفـــــذة ف ــي

االجتماعية

القبلية

عـــــــدد ال ــف ــع ــال ــي ــات

المحافظة

الــمــشــائــخ وق ــي ــادة

• عــدد اللقاءات مع

مستوى المديريات

مــع الــمــشــائــخ على

• عـــــدد الـــلـــقـــاءات

والشخصيات

مـــــــــع ال ـ ــم ـ ــش ـ ــائ ـ ــخ

عــــــــدد الـــــلـــــقـــــاءات

الشرف القبلية

ل ــت ــدش ــي ــن وثــيــقــة

عـــــــدد ال ــف ــع ــال ــي ــات

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والرياضة

وزارة الشباب

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

مصلحة شؤون

القبائل

مصلحة شؤون

القبائل

القبلي

القبائل

المحلية +

وزارة اإلدارة

القبلي

مجلس التالحم

المحلية +

وزارة اإلدارة

مجلس التالحم

مصلحة شؤون

القبائل

مصلحة شؤون

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ

102

102
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

الشبابية عبر المكونات الشبابية

الحديدة)

(األمــــانــــة  -الــمــحــويــت  -إب -

وي ــس ــت ــه ــدف أربـ ـ ــع مــحــافــظــات

ال ــي ــه الــيــمــن بــســبــب ال ــع ــدوان

الــجــانــب اإلنــســانــي الـــذي وصــل

الــشــبــابــي األول الـ ــذي يــتــنــاول

إقــــامــــة ال ــم ــل ــت ــق ــى ال ــوط ــن ــي

والدينية والهوية الوطنية

االجتماعية تعزز القيم االجتماعية

للنشء في المدارس والهيئات

إقــامــة بــرامــج توعوية وتثقيفية

الشعبي

ت ــم ــث ــل جـــــــــزءاً م ـ ــن ال ـ ــم ـ ــوروث

والهجن وبقية الــريــاضــات التي

تشجيع وتطوير رياضة الفروسية

لمختلف األلعاب

ومستلزمات الصاالت الرياضية

تـــوفـــيـــر األدوات ال ــري ــاض ــي ــة

الرياضية الداخلية

الــريــاضــيــة فــي مختلف األلــعــاب

إقامة المسابقات والمنافسات

الموسم

مختلف األلــعــاب الرياضية خالل

االتــحــادات الرياضية لألندية في

إقامة البطوالت التي تنظمها

إق ـ ــام ـ ــة عــــــدد م ـ ــن األن ــش ــط ــة

األنشطة

10

10

10

10

10

10

10

النشاط

وزن

المستهدفة

من الموروث الشعبي

الرياضية التي تمثل جزءاً

تــقــريــر بــعــدد األنــشــطــة

األول

الشبابي األول

الــوطــنــي الشبابي ال ــم ــل ــت ــق ــى ال ــوط ــن ــي

تــدشــيــن الملتقى تــقــريــر بمستوى إنــجــاز

المنفذة

المنفذة

التوعوية والتثقيفية الــتــوعــويــة

والتثقيفية

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــب ــرام ــج

الشعبي

جـــزءاً مــن الــمــوروث

الرياضية التي تمثل

عـــــــــدد األنــــشــــطــــة

المستهدفة

واألنـــديـــة الــريــاضــيــة واألنــــــديــــــة ال ــري ــاض ــي ــة

عـــــــدد االتـــــــحـــــــادات تــقــريــر بــعــدد االتــحــادات

الرياضية المقامة

المقامة

والـــــمـــــنـــــافـــــســـــات والمنافسات

الرياضية

ع ـ ــدد الــمــســابــقــات تقرير بعدد المسابقات

الموسم

المقامة خالل الموسم

الشبابية المقامة

عدد البطوالت خالل تقرير بــعــدد البطوالت

الشبابية المقامة

للنشاط

عـــــــــدد األنــــشــــطــــة تــقــريــر بــعــدد األنــشــطــة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

الرئيسية

جهة التنفيذ

السلطة المحلية

وزارة الثقافة +

وزارة اإلعالم +

واإلرشاد +

وزارة األوقاف

والتعليم

وزارة التربية

المشاركة

جهات التنفيذ
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من الهجرة إلى المدن

االستقرار في الريف وتحد

توسيع سياسات وبرامج
االستقرار الريفي

التنمية الريفية تشجع على تطوير سياسات وبرامج

األهداف االستراتيجية

المبادرات

50

وزن

المبادرة

( )95,103متر مكعب

بناء عدد ( )98خزان حصاد بسعة

تنفيذ عدد ( )60مشروع مياه

كيلومتر

ف ــي ال ــري ــف بــطــول ()116,79

تنفيذ عدد ( )147مشروع رصف

مياه الريف أعاله

المناقصات لنفس عدد مشاريع

اإلع ــان واالستكمال إلج ــراءات

مشروع مياه ريفي

التجهيز ل ــدراس ــات ع ــدد ()211

اإللكتروني لإلعالم الرياضي

الــشــبــابــيــة وتــفــعــيــل الــمــوقــع

مواجهة العدوان وإصدار المجلة

الــشــبــاب وتــعــزيــز دورهــــم في

إقامة فعاليات إعالمية لتوعية

األنشطة

10

10

20

25

25

20

وزن

النشاط

ريفي

• تــقــريــر بــعــدد وح ــدات

الجاهزة

عـــــــــدد الـــــخـــــزانـــــات

المنفذة

منفذ

رصف ريفي منفذ

• ع ــدد ( )147مــشــروع

كـــــــــم فـــــــــي الــــــريــــــف

•

رصــــــف

()116.79

متر مكعب

منفذ بسعة ()95,103

ع ــدد ( )98خـ ــزان حصاد

عدد مشاريع المياه عــدد ( )60مشروع مياه

المنجزة

• عــــدد الــمــشــاريــع

بـــــالـــــكـــــيـــــلـــــومـــــتـــــر

الــــــــمــــــــرصــــــــوفــــــــة

•

الــــــمــــــســــــافــــــة

الممولة

ريفي ممول

• عدد ( )62مشروع مياه

• عــــدد الــمــشــاريــع مـ ــشـ ــروع مـــيـــاه ريــفــي

• عدد وحدات الضخ الـــــــضـــــــخ لــــــــــ ()109

• إقرار المناقصات

( )211مـــشـــروع مــيــاه

• اعتماد الدراسات معتمدة ومــقــرة لعدد

دراســـــــات ومــنــاقــصــات

• عــــــدد الـــــزيـــــارات وعــدد الــزيــارات للموقع
للموقع اإللكتروني اإللكتروني

• إصــــــــدار الــمــجــلــة مـ ــطـ ــبـ ــوعـ ــات ال ــم ــج ــل ــة

• عـ ــدد الــفــعــالــيــات تقرير بــعــدد الفعاليات
اإلعــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــة اإلعـــــــامـــــــيـــــــة وعــــــــدد

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

األشغال العامة

مشروع

األشغال العامة

مشروع

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والرياضة

وزارة الشباب

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

والبيئة +

وزارة المياه

+SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

إحياء االنشطة االنتاجية

العامة المتعثرة

إعـــــادة تــفــعــيــل الــخــدمــات

المبادرات

20

20

المبادرة

وزن

لخدمات البريد

صغيرة وأصغر

اإلنتاجية لألسر وإقامة مشاريع

إقــــامــــة عـ ـ ــدد مــــن ال ــم ــش ــاري ــع

المياه الجوفية

دعم سياسات ترشيد استهالك

الشبكات القائمة

المياه والصرف الصحي وصيانة

الــتــوســع ف ــي إن ــش ــاء شــبــكــات

متوازن

على الوحدات المحلية على نحو

توفير معدات النظافة وتوزيعها

المديريات

تقديم الخدمات وتغطية كافة

لــلــطــرقــات لــضــمــان اســتــدامــة

شـــــــراء أدوات شــــق وص ــي ــان ــة

األوليات المدروسة

والعادل لإلمكانيات المتاحة وفق

المحلية نحو التخطيط المتوازن

إع ــادة توجيه اهتمام المجالس

ال ــت ــوس ــع فـــي ن ــظ ــام ال ــوك ــاء

المختلفة

البريدية في األرياف ومتطلباتها

إعــــداد دراســــة لــوضــع المكاتب

األنشطة

55

10

20

20

40

10

5

5

النشاط

وزن

للنشاط

الصغيرة واألصغر

• عــــدد الــمــشــاريــع

اإلنـــــتـــــاج األسـ ــريـ ــة

• عـــــــدد م ــش ــاري ــع

المقترحة

من البطالة

الــدخــل األســــري والــحــد

ت ــق ــري ــر ب ــم ــع ــدل زيـــــادة

المقترحة

الجديدة المشغلة

• تقرير بعدد آبار المياه

الصرف الصحي المنفذة

• تقرير بــعــدد مشاريع

توزيعها

الـ ــنـ ــظـ ــافـ ــة الــــتــــي تــم

ت ــق ــري ــر بـــعـــدد م ــع ــدات

عــــــدد ال ــس ــي ــاس ــات توفر وثائق السياسات

الجديدة المشغلة

• عـ ــدد آبــــار الــمــيــاه

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة

الـــــصـــــرف الــصــحــي

• عـــــــدد م ــش ــاري ــع

التي تم توزيعها

عدد معدات النظافة

والصيانة المشتراة

والصيانة المشتراة

ع ــدد أدوات الشق تقرير بعدد أدوات الشق

التدريبية

التدريبية المنفذة

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــب ــرام ــج

لخدمات البريد

لخدمات البريد

وكيال جديداً
عــدد الــوكــاء الجدد عدد ( )100
ً

للمكاتب البريدية

للمكاتب البريدية مقرة

• إقرار خطة انتشار • وثــيــقــة خــطــة انــتــشــار

دراســـــــــــــة مـــحـــدثـــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة

•اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــاد • وثـ ــيـ ــقـ ــة الـــــدراســـــة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المحلية

السلطة

وحدات

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

المحلية

السلطة

وحدات

المحلية

السلطة

وحدات

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

للبريد

الهيئة العامة

للبريد

الهيئة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

السلطة

المشاركة

جهات التنفيذ
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المغاالة في األسعار

والـ ــمـ ــهـ ــمـ ــشـ ــيـ ــن ومـــنـــع

ل ــل ــف ــئ ــات األشـــــــد فـــقـــراً

ال ــت ــم ــك ــي ــن االقـ ــتـ ــصـ ــادي

التخفيف مــن حــدة الفقر

الــمــهــنــي ل ــل ــف ــق ــراء بــمــا

الشهداء

المحدود وأمهات وزوجات

الــتــمــويــل لـــــذوي الــدخــل

االســكــان مــتــعــدد مــصــادر

تـ ــشـ ــجـ ــيـ ــع م ـ ــش ـ ــروع ـ ــات

الخدمات المحلية

إجـــــــراءات الــحــصــول على

مشروع تطوير وتسهيل

سوق العمل

يــتــنــاســب مـــع إحــتــيــاجــات

ع ــب ــر س ــي ــاس ــات وبـــرامـــج إطـــــاق بـــرامـــج الــتــأهــيــل

مكافحة الفقر

متنوعة

المحدود عبر آليات تمويل

سكنية حديثة لذوي الدخل

ت ــوف ــي ــر م ــش ــاري ــع ومـ ــدن

األهداف االستراتيجية

المبادرات

15

100

10

وزن

المبادرة

لعدد ( )500شخصاً

كل من محافظة الحديدة وصنعاء

مهنياً للفئات األشــد فقراً في

تنفيذ عدد ( )20برنامجاً تدريبياً

الفقيرة مهنياً

القادرين على العمل من األسر

تنفيذ عدد (  )10برامج لتأهيل

ثاني لسوق سعوان

إعداد دراســة لمشروع بناء دور

يوليو الحديدة

إعداد دراسة لمشروع سوق ()7

المحلية

وتــقــيــيــم الــخــدمــات واإليـــــرادات

نـــــزول ال ــل ــج ــان الــفــرعــيــة لحصر

ونماذج العمل

تــحــديــد مــعــايــيــر الــتــقــيــيــم وأدل ــة

تنبثق عنها لــجــان فــرعــيــة ويتم

والــخــدمــات المقدمة للمواطن

وت ــق ــي ــي ــم األوع ـ ــي ـ ــة اإلي ـ ــرادي ـ ــة

تــشــكــيــل لــجــنــة رئــيــســيــة لحصر

المخصصة للري

بــنــاء الــســدود والــحــواجــز المائية

األنشطة

50

50

50

50

90

10

45

وزن

النشاط

والحواجز المنجزة

تــقــريــر ب ــع ــدد ال ــس ــدود

(ذكور /إناث)

• عـ ــدد الــمــتــدربــيــن

الــتــدريــبــيــة المنفذة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

• عدد برامج التأهيل

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

المحصورة

اإليــراديــة والخدمات

عــــــــــــدد األوعـــــــيـــــــة

واللجان الفرعية

متدرباً ومتدربة

م ــن ــف ــذاً لـــعـــدد ()500

عدد ( )20برنامجاً مهنياً

منفذة

2020

2020

2020

عدد ( )10برامج تأهيلية

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

2020

2020

2020

2020

المقدمة للمواطن

اإليـــــراديـــــة وال ــخ ــدم ــات

والـــتـــقـــيـــيـــم ل ــأوع ــي ــة

ت ــق ــري ــر بــنــتــائــج الــحــصــر

الفرعية

الــلــجــنــة الــرئــيــســيــة الـــرئـــيـــســـيـــة والـــلـــجـــان

إصــدار قــرار تشكيل قـ ـ ــرار تــشــكــيــل الــلــجــنــة

المائية

• عـــــــدد الـ ــحـ ــواجـ ــز

• عــــــدد الــــســــدود

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

النشاط

فترة تنفيذ

للتنمية

االجتماعي

الصندوق

للزكاة

الهيئة العامة

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

المحلية

وزارة اإلدارة

المحلية

وزارة اإلدارة

والري

SCMCHA

المهني +

معاهد التدريب

المهني +

الفني والتدريب

وزارة التعليم

التأهيل المهني

المدني  +مراكز

المهني +المجتمع

الفني والتدريب

وزارة التعليم

وزارة المالية

وزارة المالية

والبيئة

وزارة الزراعة

وزارة المياه

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

األهداف االستراتيجية

والمساكين

وال ــم ــس ــت ــم ــر ل ــل ــف ــق ــراء

بــرنــامــج ال ــدع ــم الــمــبــاشــر

المتعلقة بقضايا الفقر

والـــــمـــــؤشـــــرات الــحــالــيــة

تــحــديــث قــاعــدة الــبــيــانــات

الصغيرة واألصغر

مــن مــؤســســات التمويل

الــتــســهــيــات ال ــازم ــة لها

ســــوق الــعــمــل وتــقــديــم

م ــن خـ ــال إدم ــاج ــه ــا في

اقـــتـــصـــاديـــاً فـ ــي ال ــري ــف

تــمــكــيــن األســــر الــفــقــيــرة

المبادرات

20

15

15

المبادرة

وزن

بواقع ( )10,000ريال شهرياً

الــعــمــل لــعــدد ()10,000

حالة

فقيرة  ،ومساعدة العاجزين عن

الصرف لعدد ( )500,000أسرة

األسرة ومسح التعليم والصحة

تنفيذ المسح التتبعي لميزانية

المتدربات

الخام والتجهيزات وتوزيعها على

وش ــراء المتطلبات مــن المواد

بمحافظة صنعاء كمرحلة أولى

االقــتــصــادي فــي أرب ــع مديريات

( )100امــــــــرأة عــــن الــتــمــكــيــن

تــنــفــيــذ دورات تــدريــبــيــة لــعــدد

منزلياً كعلف للحيوانات

إعداد مشروع استنبات الشعير

األنشطة

50

100

70

30

النشاط

وزن

لمسح ميزانية األســرة

• الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي

( )25متدربة

• تجهيزات مقدمة لعدد

مـ ـ ــديـ ـ ــريـ ـ ــات ب ــص ــن ــع ــاء

مــــــتــــــدربــــــة فـــــــي ()4

من حاالت الصرف

العمل

( )10,000حالة عاجزة عن

ريــــــال مـ ــصـ ــروف لــعــدد

ع ــدد المستفيدين •

م ــب ــل ــغ ()10,000

( )500ألف أسرة فقيرة

• مبالغ مصروفة لعدد

الصحة

• التقرير النهائي لمسح

لـــــمـــــســـــح الـ ــتـ ــعـ ــلـ ــيـ ــم

إقـــــــــــــــــــرار ن ـ ــت ـ ــائ ـ ــج • الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي
المسوحات

التجهيزات

ال ـ ــح ـ ــاص ـ ــات عــلــى

• عــــــــدد الـ ــنـ ــسـ ــاء

• عـ ــدد الــمــتــدربــات

 )%مــن

• عــــــــــــدد( )100امــــــرأة

المشروع منجزة

للنشاط

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز ن ــس ــب ــة (20
المشروع

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

للزكاة

الهيئة العامة

لإلحصاء

الجهاز المركزي

للتنمية

االجتماعي

الصندوق

للتنمية

الصندوق

االجتماعي

الرئيسية

جهة التنفيذ

الخاصة

ذوي اإلحتياجات

 +مؤسسات

رعاية األيتام

مؤسسات

المجتمعية +

 +اللجان

والعمل

االجتماعية

وزارة الشؤون

SCMCHA

والتعليم +

 +وزارة التربية

العامة والسكان

وزارة الصحة

المهارات

+صندوق تنمية

المهني

معاهد التدريب

المهني +

الفني والتدريب

وزارة التعليم

المهارات

+صندوق تنمية

المهني

معاهد التدريب

المهني +

الفني والتدريب

وزارة التعليم

المشاركة

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

األهداف االستراتيجية

الفرص االقتصادية

إعـــــــادة تــفــعــيــل ص ــن ــدوق

المبادرات

15

وزن

المبادرة

()15,000

لصندوق الفرص االقتصادية

اســتــكــمــال الــبــنــاء المؤسسي

ونقاط القوة والضعف

تعثر صندوق الفرص االقتصادية

إعــــداد دراســــة لتقييم أســبــاب

ومساعدات إغاثية وطارئة

ريــــــال ل ــل ــح ــال ــة ،

ذوي اإلحتياجات الخاصة بواقع

شــهــريــاً ،ودعــــم ( )5,000من

يــتــيــم ب ــواق ــع ( )10,000ري ــال

أقداح بالعام  ،وكفالة ()10,000

( )10,000مستحق بــواقــع ()6

صـــــرف مـ ــسـ ــاعـ ــدات عــيــنــيــة لـــ

األنشطة

70

30

50

وزن

النشاط

()10,000

الفرص االقتصادية

مقرة

الــمــخــصــصــة لــلــصــنــدوق

الــمــتــاحــة لــصــنــدوق • وثـ ــيـ ــقـ ــة الــــمــــوازنــــة

• م ــق ــدار الــمــوازنــة الــمــخــصــصــة لــلــصــنــدوق

الفرص االقتصادية • تـ ــقـ ــريـ ــر بــــالــــمــــوارد

التنظيمية لصندوق الفرص االقتصادية مقرة

• وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الــــائــــحــــة

مقرة

وثيقة دراس ــة التقييم

طارئة مصروفة

• م ــس ــاع ــدات إغــاثــيــة

اإلحتياجات الخاصة

لعدد ( )5,000من ذوي

• مبلغ ( )15,000ريال

()10,000

ي ــت ــي ــم

( )10,000ريــــال لــعــدد

• مـ ـ ــبـ ـ ــلـ ـ ــغ شـــــهـــــري

العام

بــواقــع ( )6أقــــداح في

مــســتــحــق

مـــــــصـــــــروفـــــــة لــــعــــدد

• مـ ــسـ ــاعـ ــدات عــيــنــيــة

• صـــــــدور ال ــائ ــح ــة الــتــنــظــيــمــيــة لــصــنــدوق

إنجاز دراسة التقييم

والطارئة

الــعــيــنــيــة واإلغــثــيــة

مــــن ال ــم ــس ــاع ــدات

ع ــدد المستفيدين

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

للزكاة

الهيئة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

الثروة السمكية

والري+وزارة

وزارة الزراعة

وزارة المالية+

القانونية+

الشؤون

العليا  +وزارة

االقتصادية

اللجنة

الخاصة

ذوي اإلحتياجات

 +مؤسسات

رعاية األيتام

مؤسسات

المجتمعية +

 +اللجان

والعمل

االجتماعية

وزارة الشؤون

المشاركة

جهات التنفيذ
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مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

االجتماعية للفقراء

تــعــزيــز ال ــرع ــاي ــة والــحــمــايــة

التخفيف من الفقر

الزكاة لإلسهام في مجال

وفـــعـــالـــة إلدارة مـــــوارد

تـــطـــويـــر آل ـ ــي ـ ــات ك ــف ــؤة

األهداف االستراتيجية

اإلحتياجات الخاصة

للفقراء واألشخاص ذوي

ل ــل ــح ــم ــاي ــة اإلج ــت ــم ــاع ــي ــة

تـــطـــويـــر بـــــرامـــــج فــعــالــة

موارد الزكاة

اق ــت ــص ــادي لــلــفــقــراء من

إطـــــــاق بــــرامــــج تــمــويــل

والدواء

الرقابة على أسعار الغذاء

المبادرات

50

100

20

المبادرة

وزن

(صندوق المعاقين)

والجمعيات الخاصة بذوي اإلعاقة

الــــمــــؤســــســــي ل ــل ــم ــن ــظ ــم ــات

تــقــديــم خــدمــات وبــرامــج الــدعــم

الخدمة لذوي اإلعاقة

الخدمات والتعامل مع مقدمي

إعداد آلية عمل لتنفيذ وتقديم

واإلقراض

لـــلـــفـــقـــراء ت ــش ــم ــل الــتــمــلــيــك

إطــاق بــرامــج تمويل إقتصادي

المصارف الشرعية

الفقراء مــن م ــوارد الــزكــاة وفق

دراســة عدد من مشاريع تمويل

القانونية المتبعة

بــعــد إق ــراره ــا وفــقــاً ل ــإج ــراءات

الــرادعــة للمخالفين وتطبيقها

إعــــــداد مــصــفــوفــة بــالــعــقــوبــات

الميداني للتفتيش

األص ــن ــاف وأســعــارهــا والــنــزول

والشكاوى وأيضاً اشهار قوائم

سلس وفعال لتلقي البالغات

تــفــعــيــل تــطــبــيــق إل ــك ــت ــرون ــي

كل الجهات ذات العالقة

أسعار الغذاء والدواء تمثل فيها

تشكيل لجنة وطنية للرقابة على

األنشطة

40

60

60

40

40

40

20

النشاط

وزن

الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــوبــــــــــــات

التفتيش الميداني

اشهارها وعــدد حمالت

وأسـ ــعـ ــارهـ ــا ال ــت ــي تــم

المقدمة

الدعم المؤسسي

المؤسسي المقدمة

وبـــــــــــرامـــــــــــج الــــــدعــــــم

وثيقة آلية العمل مقرة

عدد خدمات وبرامج تــقــريــر بــعــدد الــخــدمــات

إقرار آلية العمل

• عدد القروض

التمليلك ومنح القروض

وثيقة الدراسة المقرة

• عدد برامج التمليك تـــقـــريـــر بــــعــــدد بـــرامـــج

إنجاز الدراسة

تم ضبطها

المضبوطة

• عدد القضايا التي • تـ ــقـ ــريـ ــر ب ــال ــق ــض ــاي ــا

لـــــلـــــمـــــخـــــالـــــفـــــيـــــن ل ــل ــم ــخ ــال ــف ــي ــن مـــقـــرة

الـــــــــعـــــــــقـــــــــوبـــــــــات

2020

2020

2020

2020

2020

2020

للزكاة

الهيئة العامة

للزكاة

الهيئة العامة

للزكاة

الهيئة العامة

للزكاة

الهيئة العامة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

والعمل

االجتماعية

وزارة الشؤون

والعمل

االجتماعية

وزارة الشؤون

الصناعية

الغرف التجارية

المستهلك +

 +جمعية حماية

األجهزة القضائية

القانونية+

وزارة الشؤون

السلطة المحلية

لألدوية +

الهيئة العليا

وتقنية
تلقيها وقوائم األصناف

وزارة الصناعة

العالقة

الجهات ذات

المعلومات +

والتجارة

وزارة الصناعة

لالدوية +

الهيئة العليا

تـــــقـــــريـــــر بــــالــــبــــاغــــات
وال ــش ــك ــاوى ال ــت ــي تم

2020

النشاط

الرئيسية

المشاركة

وزارة االتصاالت

أسعار الغذاء والدواء

وطــنــيــة لــلــرقــابــة على

وثيقة قرار تشكيل لجنة

للنشاط

• ص ــدور مصفوفة • وثـــيـــقـــة مــصــفــوفــة

الميداني

الـــنـــزول للتفتيش

• عـــــــــدد حـ ــمـ ــات

وأســـــــــــعـــــــــــارهـــــــــــا

• قــوائــم األصــنــاف

الـــتـــي تـ ــم تــلــقــيــهــا

•عـــــــدد ال ــش ــك ــاوى

والدواء

على أســعــار الــغــذاء

لجنة وطنية للرقابة

صدور قرار بتشكيل

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ

109

مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

تخدم مكافحة الفقر

والتعامل معها

الــدولــيــة نحو بــرامــج فعالة توجيه المساعدات والمنح

تطوير سياسة ملزمة من

المشردين

واأليـــــــتـــــــام واألطـــــفـــــال

واإلدماج لألحداث الجانحين

والــــتــــأهــــيــــل الــنــفــســي

الـــــرعـــــايـــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة

تــقــديــم ال ــدع ــم لــخــدمــات

توجيه المساعدات والمنح الــحــكــومــة حــول مــســارات

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

50

وزن

المبادرة

للتخفيف من الفقر

البرامج والمشروعات التنموية

لتوجيه المنح والمساعدات نحو

بين الحكومة والمنظمات المانحة

التنسيق لــوضــع إط ــار مشترك

 - 3رعاية وحماية المسنين

 - 2مــعــالــجــة ظــاهــرة الــتــســول

 - 1رعـ ــايـ ــة و ت ــأه ــي ــل األي ــت ــام

واســتــراتــيــجــيــات وطــنــيــة لــــــــــــ :

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد لــــــــــــــوائــــــــــــــح

األطفال المحتاجين للحماية

الــمــجــتــمــعــيــة ال ــخ ــاص ــة بــحــمــايــة

مــن خــال التوسع فــي المراكز

(ذكــور وإنــاث) المحتاجين للرعاية

فيها نظام إدارة الحالة لألطفال

ف ــي الــمــنــاطــق الــتــي ال يــوجــد

التوسع في نظام إدارة الحالة

اإلعاقة

أجهزة تعويضية لألشخاص ذوي

تــقــديــم خــدمــات طبية وتوفير

لفئات المهمشين

المتكاملة من خالل إدارة الحالة

تــقــديــم ال ــخ ــدم ــات االجــتــمــاعــيــة

مستوى محافظات الجمهورية

الـ ــضـ ــمـ ــان االجـ ــتـ ــمـ ــاعـ ــي عــلــى

ص ــرف مــســتــحــقــات مستفيدي

(ذكور وإناث)

بما يضمن إدارة الحالة لألطفال

وتــطــويــر الــنــظــام اإللــكــتــرونــي

تفعيل نــظــام الــربــط الشبكي

األنشطة

30

10

10

15

15

40

10

وزن

النشاط

مستحاقاتهم

مــســتــفــيــداً تـ ــم ص ــرف

عـــــدد ( )1,500,000

وإقراره

والمنظمات المانحة

بـــــيـــــن الــــحــــكــــومــــة

الــــــــمــــــــشــــــــتــــــــرك

صـــــــــــــدور اإلطـــــــــــار

الوطنية

واالس ــت ــرات ــي ــج ــي ــات

بــــــــــالــــــــــلــــــــــوائــــــــــح

صـــــــــــدور قـــــــــــرارات

المجتمعية المقامة

عـــــــــــدد الــــــمــــــراكــــــز

المستفيدة

المقر

والــمــنــظــمــات الــمــانــحــة

المشترك بين الحكومة

وثـــــــيـــــــقـــــــة اإلطـــــــــــــار

الوطنية المقرة

واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات

وثــــــــائــــــــق الـــــلـــــوائـــــح

محافظات

مجتمعياً مقاماً في ()5

عـــــــدد (  )15م ـ ــرك ـ ــزاً

معاقاً مستفيداً

عــــــــــــدد الـــــــحـــــــاالت عــدد (  )30,000شخصاً

مستفيداً

عــــــــــــدد الـــــــحـــــــاالت عدد (  )40,000مهمشاً
المستفيدة

تم الصرف لها

ع ــدد الــحــاالت التي

تم ربطها بالنظام

ربطهم بالنظام

• عدد الحاالت التي الذكور واإلناث الذين تم

اإللكتروني المطور • تقرير بعدد األطفال

• إنـــــجـــــاز ال ــن ــظ ــام • نظام إلكتروني مطور

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

SCMCHA

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

والعمل

االجتماعية

وزارة الشوؤن

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة التخطيط

وزارة الداخلية

وزراة العدل +

المشاركة

جهات التنفيذ
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بــرنــامــج نــظــام معلومات

اليمن.

االستجابة اإلنسانية في مجال االستجابة اإلنسانية

الــــفــــعــــالــــة فــــــي مـــجـــال تطوير آلــيــات العمل في

دعـ ــم مــقــومــات اإلدارة

االستجابة اإلنسانية

التخفيف من الفقر

الــمــعــلــومــات فـــي مــجــال بيانات الفقراء والمساكين

وال ـ ــت ـ ــق ـ ــي ـ ــي ـ ــم

تـــطـــويـــر آلـــــيـــــات الـــرصـــد
وإدارة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

المبادرة

وزن

بكل فئاته

والتقارير عن المجتمع المتضرر

بيانات مركزية لتوفير الخرائط

واســتــخــدامــه فــي إطـ ــار قــاعــدة

العنقودي (متعدد المؤشرات)

تنفيذ مسح األســواق والمسح

الزكاة من الفقراء والمساكين

أولى لبنك معلومات مستحقي

بعدد ( )500,000أسرة كمرحلة

محافظات الجمهورية والشروع

والـ ــمـ ــسـ ــاكـ ــيـ ــن فــــــي ع ــم ــوم

حــصــر وإدخـــــال بــيــانــات الــفــقــراء

الخاصة بالمنح والمساعدات

النسيابية البيانات والمعلومات

إن ــش ــاء ق ــاع ــدة بــيــانــات مــوحــدة

المقدم لإلستجابة اإلنسانية

ال ــم ــم ــول ــة فــــي إطــــــار ال ــدع ــم

للبرامج والمشروعات التنموية

وض ـ ــع خ ــط ــة تــنــفــيــذيــة مــزمــنــة

محددة

التنموي وفــق شــروط ومعايير

والـــمـــشـــروعـــات ذات الــطــابــع

لتحديد اإلحتياجات مــن البرامج

اإلنــســانــيــة وال ــت ــع ــاون الــدولــي

إلدارة وت ــن ــس ــي ــق الـ ــشـ ــؤون

الــوطــنــيــة والــمــجــلــس األعــلــى

الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة الــــرؤيــــة

تــنــســيــق الــجــهــود بــيــن المكتب

األنشطة

70

100

20

20

30

النشاط

وزن

بيانات عدد ()500,000

والمساعدات

الـــــــخـــــــاصـــــــة بـ ــالـ ــمـ ــنـ ــح

الــبــيــانــات والــمــعــلــومــات

الـــمـــوحـــدة النــســيــابــيــة

تدشين قاعدة البيانات

وثيقة الخطة المقرة

تقارير المسوحات

مستحقي الزكاة

للمسح العنقودي

• الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي

ل ـ ــم ـ ــس ـ ــح األســـــــــــــواق

• الـــتـــقـــريـــر الــنــهــائــي

لمستحقي الزكاة

بــــنــــك م ــع ــل ــوم ــات ف ــي بــنــك الــمــعــلــومــات

الـ ـ ــمـ ـ ــدخـ ـ ــلـ ـ ــة ف ــي أســـــرة فــقــيــرة مــدخــلــة

ح ـ ــج ـ ــم الــــبــــيــــانــــات

إنجاز قاعدة البيانات

إنجاز الخطة

التنسيق

المقرة

للنشاط

إنـــجـــاز وإقـــــــرار آلــيــة وثــيــقــة آل ــي ــة التنسيق

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

وزارة التخطيط

التنفيذي إلدارة

لإلحصاء

الجهاز المركزي

للزكاة

الجهاز المركزي

العالقة

الجهات ذات

+ SCMCHA

لإلحصاء

الهيئة العامة

SCMCHA

الرؤية الوطنية

المكتب

وزارة التخطيط

الرئيسية

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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اعـــتـــمـــاد وت ــن ــف ــي ــذ خــطــة

التنمية

واألدوية إلى برامج تدعم

تقديم الــســال الغذائية

اإلنـــســـانـــي لــلــيــمــن مــن

جــــــزء مـــــن آلــــيــــة الـــدعـــم

وضــع استراتيجية لتحويل

المعيشية

وللفقراء والنازحين

مياه للمناطق األكثر تضرراً

المتعلقة بالقطاع وتوفير

والسيطرة على األوبــئــة

والبيئة لإلغاثة اإلنسانية

واستراتيجية لقطاع المياه

مــتــطــلــبــات اإلح ــت ــي ــاج ــات اســــــتــــــجــــــابــــــة ســــنــــويــــة

االســـتـــدامـــة فـــي تــوفــيــر

اإلنـــســـانـــيـــة بـــمـــا يــحــقــق

تــنــويــع بــرامــج االســتــجــابــة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

50

50

وزن

المبادرة

(برنامج من بيت إلى بيت)

والنظافة العامة (مركز التوعية)

التوعوية المتعلقة بقضايا المياه

تنفيذ عدد من اإلجراءات والبرامج

لمعالجة التلوث

وت ــن ــف ــي ــذ الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة

حــصــر مــصــادر الــتــلــوث واقــتــراح

األراضي الزراعية من التصحر

الــمــيــاه وتــحــســن الـ ــري وحــمــايــة

تنفيذ ســـدود لتخفيف سرعة

االن ــج ــراف ــات واق ــت ــراح دراسـ ــات

وح ــم ــاي ــة ض ــف ــاف الـ ــوديـ ــان من

تحديد مواقع المساقط المائية

األوبئة RRT

والـ ــصـ ــرف الــصــحــي ومــكــافــحــة

تنفيذ بــرنــامــج الــطــوارئ للمياه

مجال االستجابة اإلنسانية

والــجــهــات المانحة العاملة في

الــمــنــظــمــات الــدولــيــة والمحلية

توفير آلية موحدة للتعاطي مع

برامج التنمية

مــن آلية الــدعــم اإلنساني إلى

إع ــداد وإق ــرار خطة لتحويل جزء

أفضل المعايير

إنــســانــيــة مــوحــدة ســنــويــة وفــق

إعـــــداد وإقــــــرار خــطــة اســتــجــابــة

األنشطة

20

30

30

20

50

50

30

وزن

النشاط

منفذة

• عــــدد ( )5دراســـــات

الـــــــمـــــــائـــــــيـــــــة فـ ــيـ ــهـ ــا

تــــم ح ــص ــر الــمــســاقــط

• عـــدد ( )5مــحــافــظــات

فيها برنامج RRT

فيها برامج التوعية

برامج التوعية فيها

والمديريات المنفذة ( )16محافظة تم تنفيذ

ع ـ ــدد الــمــحــافــظــات عدد ( )200مديرية في

فيها

2020

2020

2020

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

عدد ( )16محافظة منفذ

وثيقة اآللية المقرة

الــمــســتــهــدفــة مــن حــصــر مـــصـــادر الــتــلــوث
حصر مصادر التلوث

SCMCHA

2020

2020

2020

SCMCHA

SCMCHA

وثيقة الخطة المقرة

الموحدة

اإلن ــس ــان ــي ــة الــســنــويــة

وثيقة خطة االستجابة

ع ـ ــدد الــمــحــافــظــات عــدد ( )5محافظات تم

المنفذة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات

الـــــمـــــائـــــيـــــة ف ــي ــه ــا

حـ ــصـ ــر ال ــم ــس ــاق ــط

الــمــســتــهــدفــة مــن

• عــدد المحافظات

RRT

المنفذ فيها برنامج

ع ـ ــدد الــمــحــافــظــات

إقرار اآللية

وإقرارها

إنــجــاز وثيقة الخطة

استجابة

إن ــج ــاز وثــيــقــة خطة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المجتمع المدني

منظمات

المشاركة

جهات التنفيذ

112

112
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مجال االستجابة اإلنسانية

المتابعة والتقييم في

بـ ــرنـ ــامـ ــج ت ــع ــزي ــز آل ــي ــات

التنافسية

اإلنـ ــتـ ــاجـ ــيـ ــة لــلــقــطــاعــات

االقتصاد وتحفيز القدرة

الــصــنــاعــة والــخــدمــات في

اقتصاد متنوع

مـــرتـــفـــع والــــتــــحــــول نــحــو

الوطنية  2025-2021م

تــحــقــيــق ن ــم ــو اق ــت ــص ــادي المرحلية الثانية من الرؤية

سياسات اقتصادية تدعم إعداد الخطة االستراتيجية

تطوير آلــيــة فعالة إلدارة

ويرفد التنمية والصمود

ويـــــــؤدي إلـــــى الــتــعــافــي

الثقة باالقتصاد الوطني،

مستدام يساعد على رفع

تحقيق استقرار اقتصادي
لــرفــع مساهمة قطاعي

تــطــويــر ســيــاســات فعالة

األداء الكلي وتعزيز الثقة باالقتصاد

محور االقتصاد

االستجابة اإلنسانية

ف ــي الــتــعــامــل م ــع مــجــال

والـــــرقـــــابـــــة وال ــت ــق ــي ــي ــم

ت ــط ــوي ــر آلــــيــــات ال ــرص ــد

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

100

المبادرة

وزن

االستراتيجي القومي

إعــــــــــــــداد دلــــــيــــــل ال ــت ــخ ــط ــي ــط

للمؤسسة العامة القابضة

ت ــط ــوي ــر س ــي ــاس ــة اســتــثــمــاريــة

السياسات وإقرارها

وفــقــاً لمخرجات دراس ــة بدائل

والقطاعات التنافسية األخــرى

لقطاع الصناعة وقطاع الخدمات

إعـــــداد ثـ ــاث وث ــائ ــق ســيــاســات

األخرى

والخدمات والقطاعات التنافسية

مــســاهــمــة قــطــاعــي الــصــنــاعــة

لبدائل السياسات المتاحة لرفع

إعــــداد ثـــاث دراســـــات تحليلية

االستجابة اإلنسانية

للمتابعة والتقييم فــي مجال

أن ــظ ــم ــة م ــع ــل ــوم ــات مــؤتــمــتــة

تطوير آلية حديثة تعتمد على

لتطوير آلية المتابعة والتقييم

إعــــداد دراســــة حــديــثــة متكاملة

األنشطة

15

30

30

40

70

30

النشاط

وزن

القومي

االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي

إقرار دليل التخطيط

السياسة

إنـــــــــجـــــــــاز وثــــيــــقــــة

السياسات المعدة

وثيقة الدليل المقرة

العامة القابضة المقرة

االستثمارية للمؤسسة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الـ ــسـ ــيـ ــاسـ ــة

مقرة

عــــــــــــــــدد وثــــــــائــــــــق عدد ( )3وثائق سياسات

التحليلية المنجزة

بنسبة إنجاز ()% 50

والمنفذة

وثــيــقــة اآلل ــي ــة الــمــقــرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

عـــــــدد الــــــدراســــــات عدد ( )3دراسات تحليلية

إنجاز وثيقة اآللية

إنجاز وثيقة الدراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

العامة القابضة

المؤسسة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

SCMCHA

SCMCHA

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

التخطيط

لالستثمار+وزارة

 +الهيئة العامة

وزارة المالية

والمقاييس

للمواصفات

+الهيئة اليمنية

الجيولوجية

العامة للمساحة

لالستثمار+الهيئة

 +الهيئة العامة

وزارة التخطيط

للمواصفات

+الهيئة اليمنية

الجيولوجية

للمساحة

الهيئة العامة

لالستثمار +

 +الهيئة العامة

وزارة التخطيط

العالقة

الجهات ذات

العالقة

الجهات ذات

المشاركة

جهات التنفيذ

113
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االســـــتـــــثـــــمـــــارات وفـ ــقـ ــاً

تعزيز األداء والنمو العالي

ألولـــويـــات م ــح ــددة تــدعــم

جـــــــــــــــــذب وتــــــنــــــشــــــيــــــط

األهداف االستراتيجية

مجال بيئة األعمال

إطالق مبادرة وطنية في

المبادرات

25

وزن

المبادرة

مؤشرات بيئة أداء األعمال

إعــداد مصفوفة إصــاحــات حول

األعمال

تنفيذ مــشــاريــع تطوير خدمات

2025 -

واقع خطة المرحلة الثانية 2021

إعداد خطة التمويل الشاملة من

المرحلة الثانية 2025 - 2021

مناقشة وإق ــرار وتدشين خطة

الثانية 2025 - 2021

والفجوة التمويلية لخطة المرحلة

ت ــح ــدي ــد الـــبـــرامـــج وال ــم ــش ــاري ــع

الثانية 2025 - 2021

صــيــاغــة مــشــروع خــطــة المرحلة

الرؤية الوطنية 2025-2021

االستراتيجية المرحلية الثانية من

الـــتـــحـــضـــيـــر إلعـــــــــــداد ال ــخ ــط ــة

األنشطة

35

20

10

15

20

25

15

وزن

النشاط

وثيقة القرار

الخطة المقرة

اإلصالحات

إنـــــجـــــاز مــصــفــوفــة

المنفذة

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع

التمويل الشاملة

اإلصالحات مقرة

وثــــيــــقــــة م ــص ــف ــوف ــة

عدد( )4مشاريع منفذة

الشاملة معتمدة

اعـــــــتـــــــمـــــــاد خـــطـــة وثــيــقــة خــطــة الــتــمــويــل

وطباعتها

( )1000نسخة

ال ــن ــه ــائ ــي ــة لــلــخــطــة الثانية المقرة وطباعة

إقــــــــرار ال ــم ــس ــودة وثيقة الخطة المرحلية

ومشاريع الخطة

إقــــــــــــــــــرار بــــــرامــــــج وثيقة بــرامــج ومشاريع

المستوى الوطني

والـــــــمـــــــحـــــــاور ف ــي على كافة المستويات

م ــس ــت ــوى الــجــهــات وثائق مسودات الخطط

إنــجــاز الــخــطــط على

لجان وفرق الخطة

صــدور قــرار تشكيل

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

لالستثمار

الهيئة العامة

والتجارة

وزارة الصناعة

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرؤية الوطنية

التنفيذي إلدارة

المكتب

الرئيسية

جهة التنفيذ

الغرف التجارية

+ SCMCHA

التخطيط+

العدل +وزارة

المالية  +وزارة

والتجارة  +وزارة

وزارة الصناعة

والصناعية

الغرف التجارية

القانونية +

+وزارة الشؤون

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ

114

114
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األهداف االستراتيجية

المغتربين

لــــــجــــــذب اس ـ ــت ـ ــث ـ ــم ـ ــارات

إطـــــاق مـ ــبـ ــادرة وطــنــيــة

المبادرات

35

المبادرة

وزن

استثماراتهم

واقتراح المزايا والحوافز لجذب

المغتربين في مجال االستثمار

ب ـ ــش ـ ــأن تـ ــوسـ ــيـ ــع م ــس ــاه ــم ــة

إعداد دراسات ووضع التصورات

( )375لعام 2010م

عليه ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقم

ـدا لــمــا نص
بــهــذا الــشــأن وتــحــديـ ً

للتوصيات وال ــق ــرارات الــصــادرة

بــإنــشــاء بــنــك المغتربين وفـ ًـقــا

استكمال اإلجــــراءات المتعلقة

الخاصة بتحسين بيئة األعمال

الستعراض وإطــاق اإلصالحات

إقـــــــامـــــــة م ـ ــؤت ـ ــم ـ ــر تـ ــرويـ ــجـ ــي

في الخارج

وج ــذب اســتــثــمــارات المغتربين

في عملية االستثمار الداخلي

الظروف الخارجية ومدى تأثيرها

االقتصادي اإلقليمي لمعرفة

إعـــــــــداد دراســـــــــة عـــــن الـــوضـــع

األنشطة

30

50

30

15

النشاط

وزن

المنجزة

عـــــــدد الــــــدراســــــات

الجمعية العمومية

صدور قرار بتأسيس

إقامة المؤتمر

إنجاز وثيقة الدراسة

مؤشرات األنشطة

وثائق الدراسات المنجزة

في رأس مال البنك

الــعــمــومــيــة واالكــتــتــاب

تقرير بانعقاد الجمعية

المؤتمر

نقرير عن نتائج وتوصيات

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

لالستثمار

الهيئة العامة

اليمني

البنك المركزي

لالستثمار

الهيئة العامة

العامة القابضة

المؤسسة

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة المغنربين

+SCMCHA

العاصمة

والصناعية بأمانة

 +الغرفة التجارية

العامة للتامينات

المؤسسة

المغتربين+

وزارة

والصناعية

للغرف التجارية

االتحاد العام

العمراني+

والتخطيط

لألراضي

 +الهيئة العامة

الكهرباء والطاقة

العدل  +وزارة

والتجارة  +وزارة

 +وزارة الصناعة

وزارة التخطيط

وزارة التخطيط

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والغاز

في مجال التعدين والنفط

تحديث قوانين االستثمار

والــخــارجــيــة بــمــا فــي ذلــك

االس ــت ــث ــم ــارات الــمــحــلــيــة

جـ ــديـ ــدة لـــجـــذب وحــمــايــة

تـــــطـــــويـــــر تــــشــــريــــعــــات

الحديدة

للظهير الــخــلــفــي لميناء

في تنفيذ البنى التحتية

تشجيع االستثمار المباشر

المبادرات

5

15

وزن

المبادرة

الخصوص

حل مشاكل األراضــي على وجة

التعارض فيما بينها وبما يكفل

الــعــمــرانــيــة وإزالـــــة الــغــمــوض و

والــلــوائــح الــخــاصــة بالتشريعات

تــعــديــل بــعــض مــــواد الــقــوانــيــن

الوطني ومنع االحتكار

يسهل اإلجــراءات لحماية المنتج

الوطني والئحته التنظيمية بما

مــراجــعــة قــانــون حــمــايــة المنتج

القطاعات الواعدة

لبعض الفرص االستثمارية في

إعــداد دراســات جدوى اقتصادية

للمستثمرين داخل حرم الموانئ

بالمزايا واالمــتــيــازات الممنوحة

مـ ــيـ ــنـ ــاءالـ ــحـ ــديـ ــدة وال ــت ــع ــري ــف

الــتــســهــيــات لــاســتــثــمــار في

الــمــتــاحــة و اس ــت ــم ــرار تــقــديــم

مــواصــلــة ال ــت ــروي ــج لــلــمــســاحــات

الحلول العاجلة والمناسبة لها

واستثمارات المغتربين وإيجاد

الــخــاصــة بمتابعة قضايا أراضــي

إعـــــادة تــفــعــيــل أع ــم ــال الــلــجــنــة

األنشطة

55

45

30

70

20

وزن

النشاط

المعدلة

والمقرة

عــــــــدد الـ ــقـ ــوانـ ــيـ ــن وثائق القوانين المعدلة

المعدل

المعدل

صـــــــــدور الـ ــقـ ــانـ ــون إقـ ــرار وصـ ــدور الــقــانــون

المعدة

اقتصادية معتمدة

الحديدة

لــاســتــثــمــار ف ــي ميناء

والتسهيالت المقدمة

تقرير بعدد التعاقدات

حلها

ع ــدد (  ) 20قــضــيــة تم

عـــــــدد الــــــدراســــــات عدد ( )15دراسة جدوى

المقدمة

• عــدد التسهيالت

• عـــدد الــتــعــاقــدات

عدد القضايا

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

والتجارة

وزارة الصناعة

لالستثمار

الهيئة العامة

وزارة النقل

المغتربين

القانونية

 +وزارة الشؤون

مجلس النواب

مصلحة الجمارك

القانونية +

الشؤون

الصناعية+وزارة

الغرفة التجارية

والمقاييس+

للمواصفات

الهيئة اليمنية

بمجال الدراسات

الجهات المعنية

وزارة التخطيط+

العالقة

وزارة شؤون

الجهات ذات

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الحد من الواردات

الممارسات الدولية

الميزة النسبية وبما يكفل المواصفات وفــق أفضل

والــخــدمــات الــوطــنــيــة ذات تقييم المطابقة وإصــدار

وطنية كبرى

واألوقـــــاف فــي مشاريع

والــــوحــــدات االقــتــصــاديــة

توظيف مــوارد الصناديق

تهيئة بيئة االستثمار

وإنشاء مشاريع جديدة

دع ــم الــمــشــاريــع القائمة

زيـــــادة تــنــافــســيــة السلع تحقيق الكفاءة ألنشطة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

30

10

5

5

المبادرة

وزن

مبدأ الرضا العام

قياسية تلبي اإلحتياج وتحقق

إعــــــــداد وتـــحـــديـــث م ــواص ــف ــات

لتوظيف الموارد الفائضة

االقتصادية للمشاريع المقترحة

إعـــــــــــداد دراســـــــــــــات الـــــجـــــدوى

وفرص استثمارها

والوحدات االقتصادية واألوقاف

والـ ــمـ ــتـ ــاحـ ــة لــــــدى ال ــص ــن ــادي ــق

إع ــداد دراس ــة للموارد الفائضة

وخصوصاً قانون االستثمار

ذات الصلة بالبيئة االستثمارية

إعــــادة الــنــظــر فــي التشريعات

إحتياجات كل مشروع على حدة

والــمــخــتــلــط والـ ــخـ ــاص وتــحــديــد

الــمــتــعــثــرة لـــدى الــقــطــاع الــعــام

ح ــص ــر الـــــوحـــــدات وال ــم ــش ــاري ــع

الخاص

واستكمال إجراءات إقرار قانونها

تفعيل مؤسسة شبام القابضة

الصادرات وتدشين العمل فيه

إعــــــــداد دراســــــــة إنــــشــــاء بــنــك

األنشطة

40

35

65

50

50

40

60

النشاط

وزن

وثيقة الدراسة المقرة

المعدة والمحدثة

معدة ومحدثة

عــــدد الــمــواصــفــات عــــدد ( )400مــواصــفــة

الجدوى المنجزة

االقتصادية المنجزة

عــــــــــدد دراســـــــــــــات وثائق دراســات الجدوى

إنجاز الدراسة

المعدلة

المعدلة والمقرة

عـــــدد الــتــشــريــعــات وثـــــائـــــق ال ــت ــش ــري ــع ــات

المتعثرة

المنجزة

وثيقة القانون المقرة

البنك

• صــــدور قــــرار بــإنــشــاء

• وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

إنجاز حصر المشاريع وثــيــقــة حــصــرالــمــشــاريــع

إصدار القانون

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

وزارة المالية

وزارة المالية

لالستثمار

الهيئة العامة

وزارة المالية

العامة القابضة

المؤسسة

اليمني

البنك المركزي

الرئيسية

جهة التنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

مجلس الوزراء

لالستثمار

الهيئة العامة

القانونية

وزارة الشؤون

لالستثمار

الهيئة العامة

القانونية

وزارة الشؤون

الخاص

والتقاعد +القطاع

التأمينات

صناديق وهيئات

العامة الزكاة +

القانونية +الهيئة

وزارة الشؤون

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

بالتجارة وانسياب السلع

والـ ــمـ ــمـ ــارسـ ــات الـــضـــارة

الــمــمــارســات االحــتــكــاريــة

تطوير آليات رصد ظواهر

المنشأ

تشجع االستيراد من بلد

ووض ــع وتطبيق سياسة

تشجيع الصادرات الوطنية

المبادرات

20

50

وزن

المبادرة

ظاهرة الغش التجاري والتقليد

اإلعــامــيــة والــتــوعــويــة بمخاطر

ت ــن ــف ــي ــذ عـــــــدد مـــــن ال ــح ــم ــات

من بلد المنشأ

والضوابط أو الحوافز لالستيراد

وضــــع مــجــمــوعــة مـــن الــقــواعــد

المحلي

للصناعات المحلية لحماية المنتج

لتنمية ال ــق ــدرات المؤسسية

لــتــقــديــم ال ــت ــدري ــب الــمــطــلــوب

التنسيق مع المنظمات الدولية

()DDQF

وبـــــــدون ق ــي ــود كــمــيــة مــجــانــيــة

إلــــى األســـــــواق بـــــدون حصص

إعــداد أوراق تعربفية عن النفاذ

المعمم ()GSPs

( )RTAsونـــظـــام األفــضــلــيــات

واتــفــاقــيــات الــتــجــارة اإلقليمية

الــمــنــشــأ الــتــفــضــيــلــيــة ()RoO

إعداد أوراق سياسات عن قواعد

األنشطة

10

100

20

20

20

وزن

النشاط

•

عــــــــــدد

• عـــــــدد ()5

أوراق

المنفذة

اإلعالمية والتوعوية

عــــــــــدد الــــحــــمــــات

إنجاز وثيقة القواعد

عدد المتدربين

والضوابط

• عـــــــدد ()3

أوراق

وتوعوية منفذة

عدد ( )3حمالت إعالمية

والضوابط المقرة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الــــقــــواعــــد

عدد (  )34متدرباً

مجلس الوزراء

• عــدد ( )3ق ــرارات من

األوراق تـــعـــريـــفـــيـــة م ــع ــت ــم ــدة
التعريفية المعدة

عــــــــــــدد

المعدة

أوراق الــســيــاســات مجلس الوزراء

ال ــص ــادرة بــنــاء على • عــدد ( )5ق ــرارات من

• عـــــدد الــــقــــررات ســـــــيـــــــاســـــــات م ـ ــق ـ ــرة

السياسات المعدة

أوراق

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المحلية

+السلطة

+وزارة الداخلية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

الصناعية +

للغرف التجارية

 +االتحاد العام

مصلحة الجمارك

SCMCHA

مصلحة الجمارك

مصلحة الجمارك

المشاركة

جهات التنفيذ
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مع األولويات الوطنية

واستخدامها بما ينسجم

ورفع مساهمة تخصيصها

للمنح والــقــروض الخارجية

رفــع الــقــدرة االستيعابية

األهداف االستراتيجية

مجال تنفيذ الطرق الريفية

تعزيز استيعاب المنح في

المجتمعية

فــي مــجــال تنفيذ الطرق

تــعــزيــز اســتــيــعــاب المنح

المستدامة

ن ــح ــو أول ـ ــوي ـ ــات الــتــنــمــيــة

والــقــروض والمساعدات)

ال ـ ــم ـ ــان ـ ــح ـ ــي ـ ــن (الــــمــــنــــح

لـــــتـــــوجـــــيـــــه ت ـ ــم ـ ــوي ـ ــات

تــبــنــي س ــي ــاس ــة واض ــح ــة

المبادرات

30

35

35

المبادرة

وزن

( )11مشروعاً بطول ( )177كم

وتجهيز وثائق المناقصات لعدد

م ــراج ــع ــة وت ــح ــدي ــث الــتــصــامــيــم

الكويتي بطول ( )82كم

مشروع طريق بتمويل الصندوق

اســتــكــمــال تــنــفــيــذ عــــدد ()15

بطول ( )297كم

المناقصات لعدد ( )55مشروعاً

وال ــت ــص ــام ــي ــم وتــجــهــيــز وث ــائ ــق

م ــراج ــع ــة وت ــح ــدي ــث الـ ــدراسـ ــات

بداية العدوان

مــن المانحين والــمــتــوقــفــة من

دراسة وحصر المشاريع الممولة

الدولية

وإدارة الــمــنــح والــمــســاعــدات

إعداد دراسة لتقييم أوجه صرف

األسعار

إنشاء نظام آلي لرصد ومتابعة

المستهلك

والــتــقــلــيــد ب ــم ــا يــكــفــل حــمــايــة

وكشف ظواهر الغش التجاري

وضـــــع آلـ ــيـ ــات مــنــاســبــة لــرصــد

األنشطة

20

60

40

50

50

50

40

النشاط

وزن

الجاهزة

• عــدد المناقصات

الــــــــــمــــــــــحــــــــــدثــــــــــة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات

بالكيلو متر

األطـــــوال الــمــنــفــذة

المحدثة

عـــــــدد الــــــدراســــــات

المتوقفة

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع

إنجاز الدراسة

إقرار النظام اآللي

الرصد

إنــجــاز وثيقة بآليات

مؤشرات األنشطة

()15

جاهزة

• عـ ــدد ( )11مــنــاقــصــة

• عدد (  )11دراسة محدثة

• سفلتة ( )82كم

مــــــشــــــروعــــــاً مــــنــــفــــذاً

•

عــــــــــــــــــدد

جاهزة

• عـ ــدد ( )55مــنــاقــصــة

• عدد (  )55دراسة محدثة

المتوقفة

تقرير بــعــدد المشاريع

وثيقة الدراسة المقرة

ومتابعة األسعار

نــظــام آل ــي مــقــر لرصد

وثيقة آلية الرصد مقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2021

-2019

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

2020

وزارة األشغال

SCMCHA

SCMCHA

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

العامة والطرق

-2019

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

االستشارية

 +المكاتب

وزارة المالية

SCMCHA

االستشارية

 +المكاتب

وزارة المالية

اليمني

+البنك المركزي

وزارة التخطيط

وزارة المالية +

 +وزارة المالية

وزارة التخطيط

الجمارك

+مصلحة

والمقاييس

المواصفات

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

المحلية +

+السلطة

وزارة الداخلية

المشاركة

جهات التنفيذ
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واستخدامها

الموارد العامة وتخصيصها

ورفــــــــع كـــــفـــــاءة تــحــصــيــل

الــعــامــة مــن خ ــال توسيع

تحقيق استدامة المالية

األهداف االستراتيجية

اإللكتروني

أساليب التوريد والتحصيل

الحالية والمتوقعة وتطوير

تنمية األوعــيــة اإليــراديــة

تطوير إدارة الدين العام

المبادرات

15

15

وزن

المبادرة

مواردها

والــمــلــحــقــة يــحــقــق كــفــاءة إدارة

االقــــتــــصــــاديــــة وال ــم ــس ــت ــق ــل ــة

تطوير نظام معلومات للوحدات

والجمركية والمعادن والمحاجر

للدولة بما فيها األوعية الضريبية

أنواع األوعية اإليرادية المستحقة

دراسـ ــة وتــحــديــد وتقنين جميع

اإلسالمية في مشاريع وطنية

لــتــخــطــيــط وتــوظــيــف الــصــكــوك

تــطــويــر وتطبيق آلــيــة تنفيذية

لتقليصه

المحلي وتحديد بدائل مناسبة

إعداد دراسة لتحليل الدين العام

كم

الصندوق الكويتي بطول ()90

تنفيذ عــدد ( )5مــشــاريــع قرض

( )84كم

قرض الصندوق الكويتي بطول

استكمال تنفيذ عدد ( )4مشاريع

( )185كم

قــرض الصندوق العربي بطول

استكمال تنفيذ عدد ( )9مشاريع

األنشطة

20

20

70

30

20

30

30

وزن

النشاط

المحوسبة

عـــــــــدد الـــــــوحـــــــدات

اإليرادات المحصلة

االلي

التي تستخدم النظام

تــقــريــر بــعــدد ال ــوح ــدات

في اإليرادات المحصلة

• معدل الزيادة في • تقرير بمقدار الزيادة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

• إنـــجـــاز الـــدراســـة • وثيقة الدراسة المقرة

المصدرة

مــــقــــدار ال ــص ــك ــوك

إنجاز الدراسة

بالكيلومتر

• المسافة المنفذة • سفلتة ( )90كم

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة • عدد ( )5مشاريع منفذة

• عــــدد الــمــشــاريــع

بالكيلومتر

• المسافة المنفذة • سفلتة ( )84كم

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة • عدد ( )4مشاريع منفذة

• عــــدد الــمــشــاريــع

بالكيلومتر

• المسافة المنفذة • سفلتة ( )185كم

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة • عدد ( )9مشاريع منفذة

• عــــدد الــمــشــاريــع

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

2020

2020

2020

وزارة األشغال

العامة والطرق

-2019

2020

وزارة األشغال

العامة والطرق

-2019

2020

العامة والطرق

-2019

وزارة األشغال

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

مكاتب الضرائب

الجمارك +

+مصلحة

مصلحة الضرائب

مكاتب العمل +

المهارات +

صندوق تنمية

التخطيط

اليمني  +وزارة

البنك المركزي

وزارة التخطيط

SCMCHA

وزارة التخطيط

المشاركة

جهات التنفيذ

120

120

مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

األهداف االستراتيجية

والجمركي

الــــــتــــــهــــــرب الـ ــضـ ــريـ ــبـ ــي

تشديد إجـ ــراءات مكافحة

المبادرات

15

المبادرة

وزن

والتدريب

فــــي الــمــصــلــحــة بــالــتــجــهــيــزات

تفعيل وتــعــزيــز وح ــدة التحريات

المقرة

الضريبي واإلقــــرارات الضريبية

فــي فــحــص إجـــــراءات التحاسب

التهريب في المصلحة ودورهــا

تفعيل وتعزيز وظيفة مكافحة

تشدد العقوبات على المتهربين

تطوير القوانين الضريبية التي

الضرائب والجمارك

تــفــعــيــل غ ــرف ــة الــعــمــلــيــات بين

لتوحيد آلية التوريد

الواقعة تحت سيطرة العدوان

المتابعة والتنسيق مع المطارات

السياحية

نـ ــمـ ــاذج ال ــت ــرخ ــي ــص والـ ــرسـ ــوم

لــلــمــنــشــأت الــســيــاحــيــة وتــوحــيــد

تـــوحـــيـــد الـــــرخـــــص والـــــرســـــوم

المؤسسة العامة لالتصاالت

زيـــــــادة اإليــــــــــرادات مـ ــن نــشــاط

االتصاالت ورسوم الخدمات

لــلــدولــة م ــن الــفــائــض ورســـوم

ضــبــط تحصيل ال ــم ــوارد الــعــامــة

األنشطة

25

25

30

20

15

15

15

15

النشاط

وزن

للنشاط

موحدة تم إصدارها

عـــــدد ( )2000رخــصــة

التدريبية

• عــــــدد الـــــــــدورات

ت ــج ــه ــي ــزات ال ــوح ــدة

• نسبة استكمال

المضبوطة

عــــــــــدد الــــــحــــــاالت

المعدلة

المدرب

• تقرير عن عــدد الكادر

• وحــدة تحريات مجهزة

في إيرادات الضرائب

تقرير عن نسبة الزيادة

والمقرة

عــــــــدد الـ ــقـ ــوانـ ــيـ ــن وثائق القوانين المعدلة

الضرائب والجمارك

الضرائب والجمارك

الــــتــــنــــســــيــــق ب ــي ــن مستوى التنسيق بين

عـــــــــــدد عـ ــمـ ــلـ ــيـ ــات ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر عـــــــن ت ــح ــس ــن

إيرادات المطارات

في إيرادات المطارات

نسبة ال ــزي ــادة في نــســبــة زيــــادة ()% 200

عدد الرخص الصادرة

العامة لالتصاالت

العامة لالتصاالت

إي ــرادات المؤسسة في إيرادات المؤسسة

نسبة ال ــزي ــادة في نــســبــة زيـــــادة ()% 10

هذة اإليرادات

اإليرادات

نسبة ال ــزي ــادة في تقرير بنسبة الزيادة في

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

وزارة المالية

الضرائب

مصلحة

الضرائب

مصلحة

وزارة المالية

وزارة المالية

الجمارك

 +مصلحة

مصلحة الضرائب

القانونية +

وزارة الشؤون

الجمارك

 +مصلحة

مصلحة الضرائب

وزارة النقل

وزارة السياحة

وزارة المالية

المعلومات

وتقنية

المشاركة

وزارة المالية

وزارة االتصاالت

2020

وزارة المالية

النشاط

الرئيسية

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

إعداد الموازنات

تطوير سياسات وأدوات

أدائها

مكافحة التهريب وتطوير

رفــع مستوى أداء وحــدة

اإليرادات الحكومية

تــطــويــر أســالــيــب تحصيل

المبادرات

15

15

15

وزن

المبادرة

الحديثة

الخدمة العامة وفــق األساليب

وأسس وضع الموازنات لوحدات

تــحــديــث ســيــاســات وتــعــلــيــمــات

في قضايا التهريب والبت فيها

األمــــوال الــعــامــة تختص بالنظر

إنــــشــــاء ش ــع ــب ــة فــــي مــحــكــمــة

الوطني

المواطن والمجتمع واالقتصاد

عن مخاطر وأضرار التهريب على

تنفيذ حــمــات إعالمية توعوية

جبايات خارج القانون

المالي وإحكام الرقابة ومنع أي

وضــع ســيــاســات لتقييم األداء

وتحصيل الرسوم المحلية

الــواحــدة الستكمال المعامالت

إقامة مجمعات حكومية للنافذة

خطة مزمنة

اإللكترونية للمدفوعات وفق

ربط الجهات اإليرادية بالوسائل

األنشطة

30

75

25

30

40

30

وزن

النشاط

مقر

تــقــيــيــم األداء الــمــالــي

• وثائق دليل سياسات

غــــــيــــــر الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة

قــــــرارات مــنــع الــجــبــايــات

• تــــقــــريــــر عــــــن عــــدد

إنشائها

ال ــح ــك ــوم ــي ــة الـــتـــي تــم

تقرير عن عدد المجمعات

في اإليرادات المحصلة

• تقرير عن مقدار الزيادة

الــــــتــــــي تـــــــم ربـ ــطـ ــهـ ــا

• تــــقــــريــــر بـــالـــجـــهـــات

والتعليمات المحدثة

والتعليمات المحدثة

صــــدور الــســيــاســات وثـ ــيـ ــقـ ــة الـــســـيـــاســـات

تم البت فيها

البت فيها

ع ــدد الــقــضــايــا التي تقرير بالقضايا التي تم

والخطب

والــــــمــــــنــــــشــــــورات اإلعالمية المنفذة

والـــــــــــــبـــــــــــــرامـــــــــــــج ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر بـ ــاالنـ ــشـ ــطـ ــة

عــــــــدد الــــمــــقــــاالت

سياسات التقييم

• إنـــــــجـــــــاز دلــــيــــل

خـــــــــــارج ال ـ ــق ـ ــان ـ ــون

الـــتـــي تـ ــم وقــفــهــا

• عــــــدد ال ــج ــب ــاي ــات

افتتاحها

الـ ــواحـ ــدة الــتــي تم

الــحــكــومــيــة للنافذة

عــــــدد ال ــم ــج ــم ــع ــات

بالريال اإللكتروني

تــحــصــيــل اإليــــــرادات

• معدل النمو في

اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة

بـــــالـــــمـــــدفـــــوعـــــات

الـ ــتـ ــي تــــم ربــطــهــا

• عــــــــدد الـ ــجـ ــهـ ــات

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة المالية

األعلى

مجلس القضاء

وزارة المالية

وزارة المالية

المحلية

وزارة اإلدارة

وزارة المالية

الرئيسية

جهة التنفيذ

الدولة

ومؤسسات

كافة أجهزة

مصلحة الجمارك

وزارة الداخلية +

واإلرشاد

وزارة األوقاف

وزارة اإلعالم +

الدولة

ومؤسسات

كافة أجهزة

الدولة

مؤسسات

+كافة

وزارة المالية

الدولة

ومؤسسات

+كافة أجهزة

اليمني

البنك المركزي

المشاركة

جهات التنفيذ
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والصغيرة واألصغر

على المشاريع المتوسطة

ودعــــم الــتــنــمــيــة بــالــتــركــيــز

في التعافي االقتصادي

تشجيع البنوك لإلسهام

األهداف االستراتيجية

الدولية ذات العالقة

وفــق أفضل الممارسات

عــلــى تحديثها بــاســتــمــرار

غــيــر الــمــشــروعــة والعمل

األمــوال وتمويل األعمال

بالمكافحة الفعالة لغسيل

والــتــشــريــعــات المتعلقة

التطبيق الشامل للقوانين

المصرفي

ت ــف ــع ــي ــل أداء ال ــق ــط ــاع

الخدمة العامة والمختلطة

المصرفية الجارية لوحدات

الــرقــابــة عــلــى الــحــســابــات

المبادرات

10

10

10

المبادرة

وزن

تحديث وتطوير قانون الصرافة

تعديل قانون التمويل األصغر

والرقابي على قطاع الصرافة

تـــطـــويـــر الـ ــبـ ــنـ ــاء الــتــنــظــيــمــي

تطوير أدواتها

زي ــادة رأس مــال البنوك وإعــادة

والمتابعة

الــنــفــقــات مــع اســتــمــرار الــرقــابــة

لإليرادات منفصلة عن حسابات

والمختلطة بفتح حسابات بنكية

تلزم كافة وحدات الخدمة العامة

إصــدار قــرارات وتعليمات صارمة

واألداء

االستراتيجي وموازنات البرامج

عــــلــــى أس ـ ــال ـ ــي ـ ــب ال ــت ــخ ــط ــي ــط

تأهيل وتــدريــب الــكــوادر المالية

األنشطة

50

50

50

50

100

70

النشاط

وزن

الصرافة المعدل

المقر

األصغر المقر

وثيقة قــانــون التمويل

صـــــــــــــدور قــــــانــــــون وثيقة قــانــون الصرافة

المعدل

ال ــت ــم ــوي ــل األص ــغ ــر

صـــــــــــــدور قــــــانــــــون

قانون الصرافة

قانون الصرافة المقرة

إنــجــاز الئــحــة تنظيم وثــيــقــة الئ ــح ــة تنظيم

مال البنوك

زاد رأس مالها

بفتح حسابات بنكية

الملتزمة وغير الملتزمة

2020

2020

2020

2020

اليمني

البنك المركزي

والتجارة

وزارة الصناعة

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

التجارية

والمصارف

 +البنوك

القانونية

الشؤون

اليمني +وزارة

البنك المركزي

التجارية

والمصارف

 +البنوك

القانونية

الشؤون

البنك المركزي

اليمني +وزارة

الدولة

ومؤسسات

اليمني
• تــــقــــريــــر بـــالـــجـــهـــات

2020

وزارة المالية

الرؤية الوطنية

+كافة أجهزة

ال ــت ــع ــل ــي ــم ــات ال ــم ــق ــرة

•

وزارة المالية

التنفيذي إلدارة

المكتب

وثـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة

2020

النشاط

الرئيسية

المشاركة

البنك المركزي

نــســبــة زيـ ـ ــادة رأس تقرير بعدد البنوك التي

حسابات بنكية

الـــمـــلـــتـــزمـــة بــفــتــح

الـــمـــلـــتـــزمـــة وغ ــي ــر

• عــــــــدد الـ ــجـ ــهـ ــات

عـــــــــن ال ـ ــن ـ ــف ـ ــق ـ ــات

اإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

فـــــــصـــــــل حـــــســـــاب

• صــــدور تعليمات

تم تدريبها

الذين تم تدريبهم

للنشاط

ع ــدد ال ــك ــوارد التي تــقــريــر ب ــع ــدد الـــكـــوادر

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

لإلعفاء الضريبي

مشروع التعديل القانوني

والصغيرة واألصغر وإعداد

الــمــنــشــآت الــمــتــوســطــة

الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة ودع ــم

إطـــــــاق االس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة

واألصغر

الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة

لتنمية ودع ــم المنشآت

إن ــش ــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة

واألسر المنتجة

لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة

(الـــــــــقـــــــــرض ال ـ ــح ـ ــس ـ ــن)

تــشــجــيــع إقـــــراض الــبــنــوك

المبادرات

20

20

20

وزن

المبادرة

إلعداد االستراتيجية

إقـــامـــة ورشـــــة عــمــل مــوســعــة

العام للدولة

الغايات المنشودة مــن التوجه

السياسي األعــلــى وبما يحقق

وجــه بها فخامة رئيس المجلس

واحـــدة مــع بقية العناصر التي

إع ــداد مــشــروع التعديل كحزمة

وتحديد مهامها واختصاصاتها

إصـ ــدار الــقــرار بتشكيل الهيئة

إنشاء الهيئة

والمختصين إلعداد مسودة قرار

ت ــش ــك ــي ــل ل ــج ــن ــة م ـ ــن الـــخـــبـــراء

معايير بازل2

وضع آلية إللزام البنوك بتطبيق

المصرفية

إطــاق حملة توعوية بالمنتجات

للمشاريع الصغيرة

نحو توسيع عمليات اإلق ــراض

تطوير سياسات توجيه البنوك

األنشطة

50

50

50

50

50

30

20

وزن

النشاط

العمل

ت ـ ــدش ـ ــي ـ ــن ورشـــــــة

الضريبي

تقرير بنتائج الورشة

الضريبي

• صدور قرار اإلعفاء • وثــيــقــة قـ ــرار اإلعــفــاء

•إصدار االستراتيجية • وثيقة االستراتيجية

والصغيرة واألصغر

الــــــمــــــتــــــوســــــطــــــة

ودعــــــم الــمــنــشــآت ومهامها واختصاصاتها

ال ــوط ــن ــي ــة لــتــنــمــيــة وثيقة قرار إنشاء الهيئة

ب ـ ــإن ـ ــش ـ ــاء ال ــه ــي ــئ ــة

صـــــــــــــــــــدور قـــــــــــرار

والمختصين

الهيئة

ل ـ ــج ـ ــن ـ ــة الـــــخـــــبـــــراء مـــســـودة قـــــرار إنــشــاء

وثيقة اآللية المقرة

المدخرات لدى البنوك

تقرير بمعدل نمو مبالغ

القروض الصغيرة

عــــــدد ال ــم ــق ــت ــرض ــي ــن و

تــقــريــر ع ــن مــعــدل نمو

إصــدار قــرار تشكيل لــجــنــة مــشــكــلــة إلعــــداد

اعتماد آلية وإقرارها

حجم االدخار

القروض الصغيرة

•مــــــــــعــــــــــدل نـ ــمـ ــو

الـــــمـــــقـــــتـــــرضـــــيـــــن

•مــــــــــعــــــــــدل نـ ــمـ ــو

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

الرئيسية

جهة التنفيذ

المركزي اليمني

للتنمية  +البنك

االجتماعي

 +الصندوق

وزارة التخطيط

القانونية+

وزارة الشؤون

المركزي اليمني

المالية+البنك

القانونية+وزارة

وزارة الشؤون

المركزي اليمني

المالية+البنك

القانونية+وزارة

وزارة الشؤون

البنوك التجارية

الصناعية

الغرفة التجارية

والمصرفية+

البنوك التجارية

والتجارة+

وزارة الصناعة

المشاركة

جهات التنفيذ

124

124
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المالي جغرافياً لمختلف

تــوســيــع نــطــاق الــشــمــول

القروض

إن ــش ــاء مــؤســســة ضــمــان

عبر تدابير متنوعة

والمصرفية

مــجــال الــخــدمــات الــمــالــيــة

الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في

النقدية للعملة المحلية واالجــتــمــاعــيــة بــاســتــخــدام

ت ـ ــج ـ ــاوز أزمـــــــة ال ــس ــي ــول ــة الـ ــشـ ــرائـ ــح االق ــت ــص ــادي ــة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

20

المبادرة

وزن

وفقاً التفاق الشراكة

الوطنية للمدفوعات اإللكترونية

ت ــأس ــي ــس وتــشــغــيــل الــشــركــة

الــمــســاهــمــة فـ ــي اســتــكــمــال

الناطق  IVRعبر SMS

تــوســيــع وتــطــويــر خــدمــة الــبــريــد

المؤسسة العامة لالتصاالت

المدفوعات اإللكترونية لخدمات

تــنــظــيــم وس ــائ ــل الـــســـداد عبر

جميع األطراف ذات العالقة

التسويق للنقود اإللكترونية من

اإللكترونية

اإللكترونية والتعامل بالنقود

بــاســتــخــدام الــحــلــول المصرفية

فــتــح ح ــس ــاب ــات بــنــكــيــة وال ــب ــدء

المالي

إعـ ـ ــداد اســتــراتــيــجــيــة الــشــمــول

مؤسسة ضمان القروض

إعـــــــداد مـ ــسـ ــودة قــــــرار إن ــش ــاء

المؤسسة

متضمنة مــســودة قـــرار إنــشــاء

والخبراء إلعــداد دراســة اإلنشاء

تــشــكــيــل لــجــنــة م ــن المختصين

األنشطة

30

10

10

10

20

10

50

50

النشاط

وزن

الدعائية والتسويقية

تقريرعن عــدد الحمالت

اإللكترونية

لـ ـ ــلـ ـ ــمـ ـ ــدفـ ـ ــوعـ ـ ــات الشركة من وزير الصناعة

الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيــــــــــة وثـــيـــقـــة قـــــــرار إشـــهـــار

إشـــــهـــــار الـــشـــركـــة

عدد العمليات

بنسبة ()% 10

نسبة ال ــزي ــادة في زيــــــادة عــــدد الــعــمــلــيــات

اإللكترونية

)%

فـ ــي ال ــم ــدف ــوع ــات اإللكترونية بنسبة (10

نــــســــبــــة الـــــــزيـــــــادة زيــــــــــادة الـ ــمـ ــدفـ ــوعـ ــات

والتسويقية

الــــــــــدعــــــــــائــــــــــيــــــــــة

عــــــــــدد الــــحــــمــــات

البنكية المفتوحة

البنكية

عـــــــدد الـــحـــســـابـــات تقرير عن نمو الحسابات

الشمول المالي

الشمول المالي مقرة

إصــــدار استراتيجية وثـــيـــقـــة اس ــت ــرات ــي ــج ــي ــة

القروض

القروض

مـــؤســـســـة ض ــم ــان إنــشــاء مؤسسة ضمان

إصــــدار قـ ــرار إنــشــاء وثـــيـــقـــة قــــــــرار إنـــشـــاء

والمختصين

المؤسسة

ل ـ ــج ـ ــن ـ ــة الـــــخـــــبـــــراء مـــســـودة قـــــرار إنــشــاء

للنشاط

إصــدار قــرار تشكيل لــجــنــة مــشــكــلــة إلعــــداد

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

الرئيسية

جهة التنفيذ

الصناعية

الغرفة التجارية

اليمني +

البنك المركزي

القطاع الخاص +

البنوك التجارية

البنوك التجارية

البنوك التجارية

والتجارة

وزارة الصناعة

وزارة المالية +

والتجارة

وزارة الصناعة

وزارة المالية +

المشاركة

جهات التنفيذ
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االقتصادي

الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق النمو

والحفاظ على سعر العملة

يــكــفــل مــكــافــحــة التضخم

السياسة الــنــقــديــة ،وبما

الــمــتــبــع حــالــيــاً ف ــي إدارة

وناجحة لألسلوب الربوي

تــطــويــر ب ــدائ ــل مــوثــوقــة

الوطنية

تدهور سعر صرف العملة

تـــمـــكـــن مــــــن الـــــحـــــد مــن

سعر الصرف

للتمويل االسالمي

إعــداد استراتيجية وطنية

النقدية

ف ـ ــي إدارة ال ــس ــي ــاس ــة

لألسلوب الــربــوي المتبع

ب ــدائ ــل مــوثــوقــة ونــاجــحــة

إطــــــاق مــــبــــادرة تــطــويــر

إدارة ميزان المدفوعات

وضـ ــع ح ــل ــول مــســتــدامــة تطوير آلــيــة فعالة إلدارة

االقتصاد ككل

المالي والمصرفي وفي

بــدور إيجابي في السوق تطوير قطاع الصرافة

الصرافة بما يكفل قيامه

إعــــــــادة تــنــظــيــم قــطــاع

األهداف االستراتيجية

المبادرات

40

60

50

50

100

وزن

المبادرة

للتمويل االسالمي

إطـــــاق اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة

الفقهية واالقتصادية والقانونية

التمويلية القائمة مــن الناحية

تــشــكــيــل لــجــنــة لــتــقــيــيــم الــصــيــغ

المتبع في االقتصاد

المناسبة عن األسلوب الربوي

وأوراق سياسات حــول البدائل

إط ــاق مسابقة إلعـــداد بحوث

والحد من السلع الكمالية

حصر وتشجيع الصادرات الزراعية

النقد األجنبي

إحتياجات لجنة المدفوعات من

وتدفق النقد األجنبي لتغطية

ومراقبة أعمال الصرافة وحركة

إعـــــــداد آلـــيـــة ف ــع ــال ــة لــتــنــظــيــم

البنك المركزي اليمني

األجنبي وشــؤون الصرافة في

إعادة هيكلة اإلدارة العامة للنقد

وميدانياً

البنوك وأعمال الصرافة مكتبياً

أتــمــتــة الــعــمــل ال ــرق ــاب ــي على

عبر االنترنت

دراســة تقديم الخدمات المالية

إلكترونية لإليداع والسحب ،وكذا

التوفير البريدي وإضافة خيارات

إعداد دراسة فنية لتطوير خدمة

األنشطة

50

50

100

100

100

30

70

10

وزن

النشاط

االسالمي

وط ــن ــي ــة لــلــتــمــويــل

إصــــدار استراتيجية

قرار تشكيل اللجنة

للمسابقة

المقرة

وثــيــقــة االســتــراتــيــجــيــة

وثيقة القرار

للمسابقة

ال ــع ــم ــل الــمــقــدمــة ال ـ ــع ـ ــم ـ ــل الـ ــمـ ــقـ ــدمـ ــة

عدد البحوث وأوراق قائمة الــبــحــوث وأوراق

للصادرات الزراعية

المقرة

وثيقة اآللية المقرة

وثيقة الهيكلة المقرة

اعتماد حزمة الحوافز وثــيــقــة بــحــزمــة الــحــوافــز

إنجاز وثيقة اآللية

الهيكلة

إن ــج ــاز وثــيــقــة إعـــادة

األتمتة

بنسبة ()% 100

وثيقة الدراسة المقرة

نسبة إنــجــاز عملية إنـــجـــاز عــمــلــيــة األتــمــتــة

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

والتجارة

وزارة الصناعة

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

اليمني

البنك المركزي

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

الرئيسية

جهة التنفيذ

االفتاء

القانونية  +دار

وزارة الشؤون

وزارة المالية +

االفتاء

القانونية  +دار

وزارة الشؤون

وزارة المالية +

البنوك التجارية

مصلحة الجمارك

الصرافة

 +مؤسسات

المدفوعات

التجارية  +لجنة

البنوك

البنوك التجارية

البنوك التجارية

المشاركة

جهات التنفيذ
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البطالة

بـــرنـــامـــج ال ــت ــخ ــف ــي ــف مــن

مستوى اإلقليم

صـ ــنـ ــاعـ ــة تـ ــنـ ــافـ ــس عــلــى المعادن والمحاجر

بــالــتــركــيــز ع ــل ــى م ــج ــاالت االس ــت ــث ــم ــار فـ ــي قــطــاع

لقيادة االقتصاد الوطني تطوير سياسات تشجيع

تعزيز دور قطاع الصناعة

القطاعات اإلنتاجية

الحدود الدنيا

خفض معدل البطالة إلى

األهداف االستراتيجية

المبادرات

25

100

المبادرة

وزن

خاصة ومشاريع استثمارية

الصناعة التعدينية تتضمن حوافز

إعــــــداد خــطــة وطــنــيــة لــتــطــويــر

والمحاجر

استثمارية في مجال المعادن

لــبــحــث إمــكــانــيــة إق ــام ــة شــراكــة

التواصل مــع الشركات الدولية

والفلزية

تتبعها شركتا مساهمة فلزية

إنــشــاء شــركــة وطــنــيــة للتعدين

والقرى واألحياء المنتجة

والمجمعات الصناعية الصغيرة

الـ ــصـ ــغـ ــيـ ــرة ك ــث ــي ــف ــة ال ــع ــم ــال ــة

تشجيع انــتــشــار الــمــشــروعــات

إلحتياجات سوق العمل

وفــقــاً لنتائج المسح الميداني

نوعية للتأهيل لــســوق العمل

إطـــاق بــرامــج تــدريــبــيــة مهنية

األنشطة

30

35

35

50

50

النشاط

وزن

إنجاز الخطة

تم التواصل معها

وثيقة الخطة المقرة

التي تم التواصل معها

إشهار الشركة

عدد ( )1مشروع منفذ

عدد الشركات التي تــقــريــر بــعــدد الــشــركــات

إصدار قرار اإلنشاء

المنفذة

عـ ــدد الــمــشــروعــات

مهنياً منفذاً

للنشاط

عــــــــدد الــــبــــرامــــج عدد ( )20برنامجاً تدريبياً
المنفذة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والمعادن

وزارة النفط

المؤسسة

العامة القابضة

والمعادن

وزارة النفط

والتجارة

وزارة الصناعة

المهارات

صندوق تنمية

الرئيسية

جهة التنفيذ

والتجارة +

لالستثمار

الهيئة العامة

القطاع الخاص

العسكري +

التقاعد

 +صندوق

العامة للتأمينات

المؤسسة

القانونية +

وزارة الشؤون

وزارة الصناعة

()SCMCHA

المنظمات

والصناعية +

الغرف التجارية

الصغيرة +

الصناعات

صندوق

العالقة

 +الجهات ذات

الفني والمهني

معاهد التدريب

والتجارة +

وزارة الصناعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

في اإلحالل

للسلعة التي استهدفت

مستويات جــودة مواكبه

مـــن ال ــس ــل ــع مـــع ضــمــان

االستيراد لحزمة مدروسة

بــــاتــــجــــاه ال ــت ــق ــل ــي ــل مــن

تحفيز الــصــنــاعــة المحلية

المستوردة

محدودة من المواد الخام

المحلية أو على مدخالت

وتعتمد على المواد الخام

والــــحــــد مــــن االســـتـــيـــراد

عــلــى اإلك ــت ــف ــاء ال ــذات ــي

اكتتاب في مجاالت تقوم

صــنــاعــيــة بــيــنــهــا شــركــات

تــشــجــيــع إقـــامـــة شــركــات

المبادرات

25

25

وزن

المبادرة

والكمالية

االس ــت ــي ــراد لــلــســلــع الــضــروريــة

إعـــداد بــرنــامــج مــؤقــت للحد من

المنتج

وال ــس ــام ــة الــصــنــاعــيــة وجـ ــودة

إعـــــداد دلــيــل إرشــــــادي لــأمــن

محلياً

الــمــســتــوردة الــمــمــكــن إنــتــاجــهــا

االس ــت ــي ــراد لــحــزمــة م ــن السلع

إعـــــــداد دراســـــــة لــلــتــقــلــيــل مــن

إنشاء شركات اكتتاب مساهمة

بإنتاج وتصدير وتسويق الرخام

الشركات والقطاعات المهتمة

عقد تفاهمات وتنسيقات مع

طماطم  ،المربيات ،الشبس)

الـــمـــواد الـــخـــام (مــصــانــع إنــتــاج

الــمــصــانــع ضــمــن مــنــاطــق إنــتــاج

إعــداد دراســات الجدوى إلنشاء

وصناعة وتصدير الرخام

إعـ ــداد دراسـ ــة متكاملة إلنــتــاج

األنشطة

10

10

10

70

10

10

10

وزن

النشاط

إنجاز وثيقة البرنامج

إنجاز وثيقة الدليل

إنجاز الدراسة

المنشأة

عــــــــدد الــــشــــركــــات

المنسق معها

وثيقة البرنامج المقرة

وثيقة الدليل المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

عدد ( )3شركات منشأة

والتفاهمات الموقعة

مقرة

وثــائــق دراســـات جــدوى

وثيقة الدراسة المقرة

عــــــــدد الــــشــــركــــات تقرير بعدد االتفاقيات

الجدوى المنجزة

عــــــــــدد دراســـــــــــــات

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

الجهات ذات

التجارية

المركزي +البنوك

الجمارك+البنك

+مصلحة

وزارة المالية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة العامة

وزارة التخطيط

والمقاييس +

للمواصفات

الهيئة اليمنية

الصناعية

الغرفة التجارية

الجولوجية +

هيئة المساحة

لالستثمار +

الهيئة العامة

العالقة

العالقة

والتجارة

والتجارة +

وزارة الصناعة

العالقة

 +الجهات ذات

SCMCHA+

والتجارة

وزارة الصناعة

الجهات ذات

وزارة الصناعة

والمعادن

وزارة النفط

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المناطق المستقلة

الــــــــــــدول األخــــــــــــرى فــي

واالس ــت ــف ــادة مــن خــبــرات

ثقيلة حديد صلب ...إل ــخ)

تخصصية (دوائية-صناعات

إن ــش ــاء مــنــاطــق صــنــاعــيــة

المبادرات

25

المبادرة

وزن

إعداد الئحة قانون الصناعة

المناطق الصناعية

إعداد دراسة متكاملة حول إنشاء

والصناعية في هذا المجال

ب ـ ــأح ـ ــدث الــــوســــائــــل الــتــقــنــيــة

إنــشــاء مصنع إسمنت الحديدة

مدينة الحديدة

واإلنــتــاجــيــة لمحلج القطن في

اســتــعــادة الــقــدرات التشغيلية

التدخالت الالزمة

وت ــح ــل ــي ــل الـ ــفـ ــجـ ــوات وت ــح ــدي ــد

الــمــمــارســات للصناعة الــدوائــيــة

ـاء عـــلـــى أف ــض ــل
األدويــــــــــة ب ـ ــن ـ ـ ً

للشركة اليمنية لصناعة وتجارة

تــحــلــيــل وتــقــيــيــم اســتــراتــيــجــي

اإلحراق في مصنع عمران

 -ع ــم ــران وب ــاج ــل  ،ومــنــظــومــة

وتــحــديــث مــصــنــعــي اإلســمــنــت

اس ــت ــك ــم ــال مـ ــشـ ــروع تــوســعــة

األنشطة

20

20

20

25

15

10

النشاط

وزن

الصناعة

الصناعة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

المقرة

وثيقة دراســـة الــجــدوى

إقــــرار الئــحــة قــانــون وث ــي ــق ــة الئـــحـــة ق ــان ــون

إنجاز الدراسة

إنجاز دراسة الجدوى

القطن

التي تمت في المصنع

وال ــت ــرك ــي ــب لمحلج والتركيب واإلصــاحــات

إنـــــــجـــــــاز ال ـ ــت ـ ــوري ـ ــد تــقــريــر بــأعــمــال الــتــوريــد

التقييمية

والتقيمية المقرة

إنــــــجــــــاز الــــــدراســــــة وثيقة الدراسة التحليلية

للمصنعين

اإلحراق

والـــــــــتـــــــــحـــــــــديـــــــــث الــتــوســعــة ومــنــظــومــة

للنشاط

ن ــس ــب ــة ال ــت ــوس ــع ــة تــقــريــر ع ــن نــســبــة إنــجــاز

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

العامة القابضة

المؤسسة

العامة القابضة

المؤسسة

والتجارة

وزارة الصناعة

األدوية

لصناعة وتجارة

الشركة اليمنية

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

القانونية

وزارة الشؤون

مجلس الوزراء +

التخطيط

والتجارة  +وزارة

وزارة الصناعة

لالستثمار +

الهيئة العامة

العامة لالستثمار

لإلسمنت  +الهيئة

المؤسسة العامة

والتجارة +

وزارة الصناعة

للغزل والنسيج

المؤسسة العامة

وزارة المالية +

والمقاييس

للمواصفات

+الهيئة اليمنية

والتجارة

وزارة الصناعة

SCMCHA+

العامة لإلسمنت

 +المؤسسة

الشركة الصينية

المشاركة

جهات التنفيذ
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النفطية والغاز

المحلية مــن المشتقات
والغاز

لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة

انــســيــاب فــعــال ومستقر

تطوير آلية ثابتة وفعالة

تأمين إحتياجات السوق مــع القطاع الــخــاص تحقق

األهداف االستراتيجية

المبادرات

80

وزن

المبادرة

التابعة لها

النفط والمعادن والمؤسسات

ترشيد اإلنفاق العام في وزارة

االستيراد

المشتقات النفطية وفقاً آللية

إعــــداد دلــيــل إجـــــراءات اســتــيــراد

النفط اليمنية

الــخــاص وتــســويــقــهــا عــبــر شركة

المشتقات النفطية عبر القطاع

ت ــن ــظ ــي ــم ع ــم ــل ــي ــة اسـ ــتـ ــيـ ــراد

مع الجمارك والضرائب

مستوردي المشتقات النفطية

اإلشــــــــكــــــــاالت الـــــتـــــي تــــواجــــه

تــبــنــي آل ــي ــة واضـــحـــة لــمــواجــهــة

محافظات

الصغيرة والحرفية فــي خمس

()5

مجمعات نوعية للصناعات

إعــــــداد ( )5دراســـــــات إلنــشــاء

(ش .مساهمة)

وتجارة البطاريات وإعادة تدويرها

إنــشــاء الشركة اليمنية لصناعة

للصناعات الوطنية

إعـــــــــداد خـــــارطـــــة اس ــت ــث ــم ــاري ــة

األنشطة

10

10

10

15

20

20

20

وزن

النشاط

مــــقــــرة إلنـــــشـــــاء عـ ــدد

عــــــــدد ( )5دراســــــــــات

إشهار الشركة

وثيقة الخارطة المقرة

النفقات

()% 40

وثيقة الدليل المقرة

المقرة

وثيقة اآللــيــة التنفيذية

وثيقة اآللية المقرة

نـــســـبـــة تــخــفــيــض تخفيض النفقات بنسبة

النفطية

استيراد المشتقات

إنــجــاز دليل إج ــراءات

المشتقات النفطية

التنظيمية الستيراد

إنــــــــــجــــــــــاز اآللـــــــيـــــــة

وإقرارها

اعتماد آلية مشتركة

محافظات

والحرفية فــي عــدد ()5

ل ــل ــص ــن ــاع ــات الــصــغــيــرة

عـــــــدد الــــــدراســــــات ( )5مــجــمــعــات نــوعــيــة
المنجزة

إصدار قرار اإلنشاء

للصناعات الوطنية

اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة

إنـــــــــجـــــــــاز خــــــارطــــــة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والمعادن

وزارة النفط

والمعادن

وزارة النفط

والمعادن

وزارة النفط

والمعادن

وزارة النفط

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والغاز

العامة للنفط

المؤسسة

القطاع الخاص

والتجارة +

وزارة الصناعة

القطاع الخاص

والتجارة +

وزارة الصناعة

القطاع الخاص

الجمارك +

 +مصلحة

مصلحة الضرائب

والتجارة +

وزارة الصناعة

والمقاييس

للمواصفات

+الهيئة العامة

السلطة المحلية

لالستثمار+

الهيئة العامة

الصناعية

الغرفة التجارية

SCMCHA

للمواصفات والمقاييس +

الجيولوجية  +الهيئة العامة

الهيئة العامة للمساحة

الهيئة العامة لالستثمار+

المشاركة

جهات التنفيذ
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130
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اإلكتفاء الذاتي

الذاتي للغذاء

وبــــرامــــج رفـــــع اإلك ــت ــف ــاء

توزيع السلع األساسية

تــطــويــر أســالــيــب وآلــيــات

من السلع األساسية

إدارة وتنظيم الـ ــواردات

رفــــــع إنـــتـــاجـــيـــة ال ــق ــط ــاع إعــداد وتطبيق سياسات
الــزراعــي باتجاه رفــع نسبة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

25

10

10

المبادرة

وزن

والقطن و بذور البطاطس

لمحاصيل الحبوب والبقوليات

إك ــث ــار وتــــوزيــــع بـــــذور محسنة

عليه المجالس المحلية

لحصر المنازل والشوارع تشرف

تصميم وتنفيذ نــظــام وطني

تصنيف وحصر اإلنتاج المحلي

الغاز التالفة بإسطوانات جديدة

إحـ ــال واســتــبــدال إســطــوانــات

إلسطوانات الغاز

اســـتـــئـــنـــاف ع ــم ــل ــي ــة ال ــص ــي ــان ــة

التابعة للقطاع الخاص

ولمحطات تعبئة اإلســطــوانــات

لمنشآت شركة النفط اليمنية

وزيــــــــــادة ال ــك ــم ــي ــات الــمــرحــلــة

بــخــصــوص الــخــطــط الــتــمــويــنــيــة

صــافــر (الــشــركــة اليمنية للغاز)

تطوير آلية للتنسيق مــع دائــرة

األنشطة

8

100

100

20

20

15

النشاط

وزن

ل ــزراع ــة الــبــطــاطــس لمساحة ( )4,750هكتار

المحسنة والمساحة • توزيع ( )12,500طن
ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة مـــن بـــــذور الــبــطــاطــس

• كـــمـــيـــة الــــبــــذور ()41,326

ه ــك ــت ــار

والــــــــــــقــــــــــــطــــــــــــن والــــقــــطــــن لــمــســاحــة

الحبوب والبقوليات ال ــح ــب ــوب والــبــقــولــيــات

المحسنة والمساحة • توزيع ( )5,978.8طن
المستهدفة لزراعة بــذور محسنة لمحاصيل

• كـــمـــيـــة الــــبــــذور

المنازل والشوارع

لحصر المنازل والشوارع

الربعي والنصف سنوي

تقرير إحصائي باإلنتاج

إسطوانة مستبدلة

عـــــــــــدد

()50,000

()100,000
أسطوانة غاز مصانة

عـــــــــدد

النفط

المرحلة لمنشآت شركة

طن متري من الكميات

• زيــــــادة ( ) 22,500

• وثيقة اآللــيــة المقرة

للنشاط

إنــجــاز المسح لحصر نتائج المسح الميداني

سنوية

الــربــعــيــة والــنــصــف

إح ــص ــائ ــي ــة اإلنـ ــتـ ــاج

المستبدلة

ع ــدد اإلســطــوانــات

المصانة

ع ــدد اإلســطــوانــات

الكميات المرحلة

• مقدار الزيادة في

ت ــن ــس ــي ــق مـ ــطـ ــورة

• إنــجــاز وثــيــقــة آلية

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

لإلحصاء

الجهاز المركزي

والتجارة

وزارة الصناعة

والمعادن

وزارة النفط

والمعادن

وزارة النفط

والمعادن

وزارة النفط

الجهات ذات

الرئيسية

العالقة

الجهات ذات

السلطة المحلية

الصناعية.

+الغرف التجارية

النفط اليمنية

للغاز+شركة

الشركة اليمنية

الجمارك +

 +مصلحة

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

العالقة

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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المبادرات

وزن

المبادرة

والئحته التنفيذية

وقــانــون األســمــدة والمخصبات

إعـ ــداد مــســودة قــانــون الــبــذور،

على مجال بيعها وتداولها

وتنفيذ بــرامــج رقــابــيــة ميدانية

إضــافــة إل ــى الــشــتــات المحلية

واألعــاف المستوردة والمحلية

عـــيـــنـــات الـــــبـــــذور واألس ـ ــم ـ ــدة

تحليل واخــتــبــار وتــقــيــيــم جــودة

المناطق

لمحاصيل الحبوب في عدد من

تــنــفــيــذ ( )40حــقــل إيــضــاحــي

وتنظيم أسواق الحبوب

من الحبوب والترويج لها وتخزينها

غربلة وتعبئة وبيع ( )600طن

إلكثار البذور المحسنة

الــيــمــنــيــة والــمــؤســســة الــعــامــة

عــبــرالــمــؤســســة االق ــت ــص ــادي ــة

( )6منظومات طاقة شمسية

بــانــتــاج الــحــبــوب وب ــذوره ــا بعدد

تمويل المؤسسات ذات العالقة

بذور القمح المحسنة

دعم مزارعي القمح بنسبة (50

 )%مــن قيمة ( )3,000طــن من

األنشطة

5

5

5

5

5

8

وزن

النشاط

(

)600

طـــن

عــــــــــدد

التنفيذية

والمخصبات والئحته من مجلس النواب

وق ــان ــون األســمــدة وثيقة القانونين مقرة

إقــرار قانون البذور،

التقييم

المخاطر

• عـــــــــدد تــــقــــاريــــر • عدد ( )50تقريراً تقييم

الــفــحــص والتقييم عـ ـ ــيـ ـ ــنـ ـ ــة مــــفــــحــــوصــــة

()2,600

حقال منفذاً
عدد ()40
ً

بروشور موزع

•

منفذتين
عـــــــدد ( )1,000

تسويقيتين

• عــــدد ( )2

حملتين

مـــــن الـ ــحـ ــبـ ــوب مــبــاعــة

•

ومركبة

طاقة شمسية موفرة

عــــدد (  )6مــنــظــومــات

• عــــــــــدد عـ ــيـ ــنـ ــات •

المنفذة

عـــــــــــدد الـــــحـــــقـــــول

المنفذة

التسويق والترويج

•عــــــــــــــدد ح ـ ــم ـ ــات

الــــتــــي تـــــم بــيــعــهــا

• مـــقـــدار الــحــبــوب

الشمسية الممولة

عــــدد الــمــنــظــومــات

المحسنة

إلكـــــــثـــــــار الــــــبــــــذور بذور القمح المحسنة

الــمــؤســســة العامة قيمة ( )3,000طن من

والــــمــــشــــتــــراة مــن ل ــم ــزارع ــي الــقــمــح من

الــــــــمــــــــدعــــــــومــــــــة نــســبــة ( )% 50دعــم

كــــمــــيــــات الـــــبـــــذور

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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المبادرات

المبادرة

وزن

دورات تدريبية لعدد

إقـــــامـــــة ()4

هكتار

م ــزارع ــاً فــي مــســاحــة ()5,200

بــإيــجــارات رمــزيــة لــعــدد ()2,600

وتــأجــيــرهــا ل ــم ــزارع ــي الــحــبــوب

توفير الحراثات واآلالت الزراعية

الحبوب ودمجها في جمعيات

تشكيل ( )400مجموعة لمنتجي

محافظات

والخضروات والفواكه في عدة

بـــبـــعـــض مـــحـــاصـــيـــل الـــحـــبـــوب

زراعـ ــة مــســاحــة ( )1,107هكتار

( )9مكاتب زراعية و ( )35مجموعة

وورش العمل للمزارعين لعدد

تنفيذ عــدد مــن بــرامــج التدريب

الصادرات الزراعية

لــلــمــصــدريــن ف ــي مــجــال تنمية

الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة ،وكــذلــك

لــلــمــشــرفــيــن الــفــنــيــيــن عــلــى

ورش تـ ــدريـ ــب

مزارعاً في ( )8محافظات

نحاال وعــدد ()40
تدريب ()120
ً

التابعة لها

اإلدارات العامة بالوزارة والجهات

ب ــن ــاء قــــــدرات مــوظــفــي بعض

المحافظات المستهدفة

القطاعين الــعــام والــخــاص في

( )62من العاملين في مشاتل

عقد ()3

األنشطة

10

2

10

3

3

2

2

3

النشاط

وزن

المشكلة

المزروعة المستهدفة

• مــــقــــدار الــمــســاحــة

أو تأجير اآلالت الزراعية

المستهدفين بتوفير

• عــــــدد الـــمـــزارعـــيـــن

( )5,200هكتار

مـــســـتـــهـــدفـــاً لــــزراعــــة

عـ ــدد ( )2,600م ــزارع ــاً

لمنتجي الحبوب مشكلة

عــــدد الــمــجــمــوعــات عــــدد ( )400مــجــمــوعــة

والفواكه

ال ــح ــب ــوب وال ــخ ــض ــار مزروعة

الـــــــمـــــــزروعـــــــة م ــن مساحة ( )1,107هكتار

مــــقــــدار الــمــســاحــة

المستفيدة

مستفيدة من التدريب

والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات وعـــــدد ( )35مــجــمــوعــة

عـــــــــدد الـ ــمـ ــكـ ــاتـ ــب عــدد ( )9مكاتب زراعــيــة

التدريبية المنفذة

منفذة

عــــــــــــــدد الــــــــــــــورش ع ــدد ( )4ورش تــدريــب

التدريبية للنحالين

( )40مزارعاً تم تدريبهم

نحاال وعدد
عــــــــــدد الــــــــــــــدورات عــدد ()120
ً

التدريبية المنفذة

منفذة

ومتدربة

لــــعــــدد ( )63مـــتـــدربـــاً

عــدد ( )3دورات منفذة

للنشاط

عــــــــــدد الــــــــــــــدورات عدد (  )57دورة تدريبية

بالتدريب

• عدد المستهدفين

الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة

• عــــــدد الـــــــــدورات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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القات) ودعم إنتاج الحبوب

المحاصيل (الــنــقــديــة غير

الـ ـ ــزراعـ ـ ــي وخــــاصــــة فــي

وال ــت ــوس ــع ف ــي الــقــطــاع

تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــار

ومدخالتها

تــعــزيــز إنــتــاجــيــة ال ــدواج ــن

القمح والحبوب

زيادة كمية ومساحة إنتاج

المبادرات

10

5

10

المبادرة

وزن

منافسة وجودة عالية

الــتــي سيتم توفيرها بأسعار

والمشاريع ومؤسسات الــوزارة

الــمــطــلــوبــة لــلــســوق الــمــحــلــيــة

توريد بعض المدخالت الزراعية

الريف

(األســريــة) لتربية الــدواجــن في

إقــــامــــة ال ــم ــش ــاري ــع الــصــغــيــرة

والمقاومة للجفاف

الــمــحــســنــة واألكـــــثـــــر إنــتــاجــيــة

والمشاتل لــزيــادة كمية البذور

تفعيل هيئة الــبــحــوث الــزراعــيــة

الصالحة (قمح ،ذرة ،دخن )...

وتــصــنــيــفــهــا بــحــســب الـ ــزراعـ ــات

التكاليف األقل والجودة األعلى

مناطق الــزراعــة المناسبة ذات

إجــــراء دراســـــات حقلية لتحديد

الحديدة)

في محافظات ( ذمار  -صعدة -

إستثمارياُ فــي مــجــال الــدواجــن

تــنــفــيــذ عـــــدد ( )12م ــش ــروع ــاً

العامة إلنتاج بذور البطاطس

بــســعــة ( )1,000طــن للشركة

إن ــش ــاء م ــخ ــازن م ــب ــردة إضــافــيــة

بذور البطاطس

األعــمــال المدنية لشركة إنتاج

الــرقــابــة عــلــى ال ــج ــودة ،وبعض

اســتــكــمــال مــبــنــى ومــخــتــبــرات

في الجامعات اليمنية

أقسام المحاصيل بكليات الزراعة

دع ــم مــشــاريــع الــتــخــرج لطالب

األنشطة

11

100

50

50

4

10

5

5

النشاط

وزن

بسعة ( )1,000طن

م ــخ ــازن م ــب ــردة إضــافــيــة

بشركة البطاطس

وال ــم ــن ــش ــآت الــمــدنــيــة

اســتــام مبنى المختبر

مشاريع التخرج المتميزة

تـــقـــريـــر بــــعــــدد وثـــائـــق

للنشاط

الزراعية

لــبــعــض الــمــدخــات

كــمــيــة الـــتـــوريـــدات

للدواجن في الريف

ال ــت ــم ــوي ــل األص ــغ ــر

الطبيعي موردة ومباعة

ط ــن ــاً مـــن مــبــيــد الــنــيــم

ف ـ ــوس ـ ــف ـ ــات و ()20

طــنــاً مــن ســمــاد سوبر

ســمــاد الــيــوريــا و ()200

كــمــيــة ( )350طــنــاً من

المقدمة

المقدمة لمشاريع تقرير بقيمة التمويالت

قــيــمــة الــتــمــويــات

المحسنة

البذور المحسنة

نسبة زي ــادة الــبــذور ت ــق ــري ــر بــنــســبــة زيـــــادة

الحقلية

الحقلية المنجزة

عـــــــدد الــــــدراســــــات تقرير بــعــدد الــدراســات

المستفيدة

مستفيدة

• عــدد المحافظات • عـــــــدد( )3مــحــافــظــات

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة إسـ ــتـ ــثـ ــمـ ــاريـ ــاً م ــن ــف ــذاً

• عــــدد الــمــشــاريــع • عـــدد ( )12مــشــروعــاً

المخازن

الــــــــجــــــــديــــــــدة فـــي

حــــجــــم الـــتـــوســـعـــة

البطاطس

لــشــركــة إنــتــاج بــذور

الــمــخــتــبــر ومــنــشــآت

إنــــــــــجــــــــــاز مـ ــبـ ــنـ ــى

الدعم

الــمــســتــفــيــديــن من

عــــــــــــدد الــــــطــــــاب

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

-2019

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

القطاع الخاص (

شركة الزيلعي)

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والري

وزارة الزراعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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المبادرات

المبادرة

وزن

والجوف

محافظات صنعاء وتــعــز ومــأرب

الــحــيــوانــيــة (مــاعــز وأغ ــن ــام) في

تنفيذ حــمــات تحصين للثروة

معدات المزرعة

خــدمــات إدارة القطيع ،وصيانة

بــالــعــجــات المنتخبة ،وتحسين

رصابة من خــال عملية اإلحــال

مــن األبــقــار بــمــزرعــة أبــقــار ألبان

رفــع عــدد أفــراد القطيع الحالي

لمنع ذبح اإلناث وصغار الماشية

التنظيمية مع استيعاب نصوص

الـــــثـــــروة ال ــح ــي ــوان ــي ــة والئ ــح ــت ــة

تــعــديــل قــانــون حــمــايــة وتنظيم

في اتجاه اإلكتفاء الذاتي

أيــام حــول إنتاج األسمدة محلياً

تنظيم نــدوة علمية لمدة ثالثة

ومستلزمات بيوت محمية)

طاقة شمسية  50 ،بيت محمي

دراســة  80 ،مضخة
زراعــيــة (ّ 55

استيراد آالت ومعدات وأدوات

 )4,028هكتار

( )2,048مــــزارعــــاً لــمــســاحــة (

تــقــديــم خ ــدم ــات الــحــراثــة لــعــدد

دراس -بذارات -آلة غربلة)

إنتاج آالت زراعية (محاريث -آالت

األنشطة

5

10

5

5

5

5

10

النشاط

وزن

تــقــريــر بــعــدد الــمــحــاريــث

للنشاط

هـــــــكـــــــتـــــــاراً مـــــحـــــروثـــــاُ

وثــيــقــة قـــانـــون حــمــايــة

بـ ــنـ ــحـ ــو ( )11رأســـــــــاً

ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد حــمــات

بنسبة ()% 15

• زيــادة عملية اإلحــال

المستهدفة
التحصين

الحيوانات التي شملها

• عــــدد الــحــيــوانــات ال ــم ــس ــت ــه ــدف ــة وع ـ ــدد

المنفذة فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات

• عـــــــــدد حـ ــمـ ــات ال ــت ــح ــص ــي ــن ال ــم ــن ــف ــذة
التحصين

إحاللها

األم ــه ــات الــتــي تم

ع ـ ــدد الــقــطــيــع مــن

• زيـــــــــــادة األم ـ ــه ـ ــات

المقر

والئـــحـــتـــة الــتــنــظــيــمــيــة

إقـــــــــــــرار م ـ ــش ـ ــروع وتنظيم الثروة الحيوانية
القانون

في الندوة

وعدد المشاركين

مستوردة

و( )50بـــيـــتـــاً مــحــمــيــاً

مضخة طــاقــة شمسية

دراسة و()80
عدد ( ّ )55

عـــــدد الــمــشــاركــيــن تقرير بمخرجات الندوة

الزراعية المستوردة

والمعدات واألدوات

عــــــــــــــــدد

اآلالت

من خدمات الحراثة

مستفيداً

• عدد المستفيدين • عــدد ( )2,048مــزارعــاً

الـــــــــمـــــــــحـــــــــروثـــــــــة

• مــقــدار المساحة

•

إنتاجها

مـــــقـــــدار

()4,028

-آل ـ ــة غــربــلــة ال ــت ــي تم

عدد القطع الزراعية -آالت دراس -بـــــذارات
المنتجة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العامة للصحة

في المحافظات

مكاتب الزراعة

البيطري+

الحيوانية والحجر

اإلدارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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زيدة اإلنتاج الحيواني

المبادرات

10

وزن

المبادرة

واالستثماري

بــشــقــيــه ال ــري ــف ــي والــمــنــزلــي

واألصــــغــــر ل ــإن ــت ــاج الــحــيــوانــي

إقــــامــــة ال ــم ــش ــاري ــع الــصــغــيــرة

الحيواني وتصنيفها

الــمــســتــهــدفــة الــصــالــحــة لــإنــتــاج

تــــحــــديــــد خــــــارطــــــة الـــمـــنـــاطـــق

( )7,192هكتاراً

لـ ــأراضـ ــي الـــزراعـــيـــة بــمــســاحــة

ب ــن ــاء ( )95مـــشـــروعـــاً حــمــايــة

( )3000نسخة

(أطلس للمراعي النحلية) بعدد

إعداد دليل حصر المراعي النحلية

التلقيح الصناعي

ت ــوف ــي ــر أجـ ــهـ ــزة ومــســتــلــزمــات

الداخلية)

إب ،يـ ــريـ ــم ،ضــــــــوران ،الــحــيــمــة

(المراوعة ،بيت الفقية  ،الزهرة،

شــراء ( )7وح ــدات تجميع ألبان

المستوردة

واألدويــــة والــلــقــاحــات البيطرية

الــحــيــوانــات والــلــحــوم المجمدة،

إجــراء الفحوصات المخبرية على

األنشطة

30

30

10

5

5

19

5

وزن

النشاط

المستفيدة

• عـــــــــــدد األســــــــر

ال ــج ــدي ــدة الــمــمــولــة

• عــــدد الــمــشــاريــع

المستهدفة

عـــــــــدد الـ ــمـ ــنـ ــاطـ ــق

الجديدة

األراضــــــي الــزراعــيــة

عــدد مشاريع حماية

المطبوعة

• عـــــــــدد الـــنـــســـخ

ال ــم ــراع ــي الــنــحــلــيــة

• إقـ ــرار دلــيــل حصر

المتوفرة

عـــــــــدد الـــــــوحـــــــدات

المشتراة

عـــــــــدد الـــــــوحـــــــدات

المشاريع

األسر المستفيدة من هذه

الــحــيــوانــيــة الــمــنــزلــيــة وعــدد

وع ــدد الــمــشــاريــع اإلنتاجية

الـ ــحـ ــيـ ــوانـ ــي ف ـ ــي الـــريـــف

تقرير بعدد مشاريع اإلنتاج

ومصنفة

الــمــســتــهــدفــة مــحــددة

خـــــــارطـــــــة الـ ــمـ ــنـ ــاطـ ــق

هكتاراً

جديدة بمساحة ()7,192

يغطي أراضــــي زراعــيــة

عـــــدد ( )95م ــش ــروع ــاً

مطبوعة

• عــدد (  )3,000نسخة

• وثيقة الدليل المقرة

الصناعي متوفرة

مــســتــلــزمــات الــتــلــقــيــح

عــــدد ( )5وحــــــدات من

المناطق المستهدفة

الــــمــــتــــخــــصــــصــــة ف ــي

وموزعة على الجمعيات

عـــــــدد ( )7

لتجميع األلبان مشتراة

وحـــــــدات

المخبرية المنفذة

عــــــدد ال ــف ــح ــوص ــات تقرير بنتائج الفحوصات
المخبرية المنفذة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والتجارة

وزارة الصناعة

لالستثمار

الهيئة العامة

السلطة المحلية+

المحافظات

مكاتب الزراعة في

والحجر البيطري+

للصحة الحيوانية

اإلدارة العامة

المحافظات

مكاتب الزراعة في

والحجر البيطري+

للصحة الحيوانية

اإلدارة العامة

المحافظات

مكاتب الزراعة في

والحجر البيطري+

للصحة الحيوانية

اإلدارة العامة

المحافظات

مكاتب الزراعة في

والحجر البيطري+

للصحة الحيوانية

اإلدارة العامة

المشاركة

جهات التنفيذ
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العامة للسكان

الزراعي وتؤثر على الصحة

تــؤثــر عــلــى جـــودة المنتج

المبيدات الحشرية التي

لــمــحــاربــة س ــوء اســتــخــدام

ت ــط ــب ــي ــق آلــــيــــة صـــارمـــة

الغزل والنسيج

والتشغيل الكامل لمصنع

إع ــادة إحــيــاء زراع ــة القطن

المبادرات

10

10

المبادرة

وزن

بطاقته اإلنتاجية وتحديثه

وتوفير آليات الرش

التحتية من حيث البناء والترميم

وتــأهــيــل ال ــك ــوادر ودع ــم البنية

دعم المختبرات باألجهزة الحديثة

النباتي في المنافذ الجمركية

والمتابعة الدورية ألعمال الحجر

الحيوية ألهــم اآلفـــات النباتية

الصحراوي إضافة إلى المكافحة

لمكافحة اآلفات النباتية والجراد

المبيدات ،وتنفيذ حمالت وطنية

وتــســهــيــل إجــــــــــراءات تــســجــيــل

ع ــل ــى مـــحـــال ب ــي ــع ال ــم ــب ــي ــدات،

تنفيذ حمالت الرقابة والتفتيش

تشغيل مصنع الــغــزل والنسيج

فيها وفق أقل التكاليف

وإعداد سياسة التشجيع للزراعة

أمــاكــن زراعـ ــة الــقــطــن المالئمة

تــكــلــيــف لــجــنــة مــخــتــصــة لتحديد

وسبل معالجتها

دراسة أسباب تعثر زراعة القطن

إجراءات صارمة حقيقية

اإلنــــاث وصــغــار الــمــاشــيــة وفــق

االســـتـــنـــزاف بــمــنــع ذبــــح صــعــار

لــحــمــايــة ال ــث ــروة الــحــيــوانــيــة من

تفعيل العمل بالقرارات النافذة

األنشطة

50

50

50

25

25

40

النشاط

وزن

وثيقة الدراسة المقرة

النباتية

معدل اإلصــابــة باآلفات

• تقرير بنسبة انخفاض

الــمــهــربــة والــمــمــنــوعــة

تــــــــــــداول الـ ــمـ ــبـ ــيـ ــدات

• تقرير بنسبة انخفاض

ال ــت ــف ــت ــي ــش ال ــم ــن ــف ــذة

• تــقــريــر بــعــدد حمالت

تشغيل المصنع وتحديثه

التحتية

التحتية

وتــــرمــــيــــم ال ــب ــن ــي ــة تــأهــيــل وتــرمــيــم البنية

• نسبة إنجاز تأهيل تــوفــيــرهــا ونــســبــة إنــجــاز

و ا أل د و ا ت واألدوات الـ ــتـ ــي تــم

• عـــــــدد األج ـ ــه ـ ــزة تــقــريــر ب ــع ــدد األج ــه ــزة

باآلفات النباتية

مـــــعـــــدل اإلصـــــابـــــة

• تــســبــة انــخــفــاض

المهربة والممنوعة

تـــــــداول الــمــبــيــدات

• نــســبــة انــخــفــاض

الـــــــــمـــــــــبـــــــــيـــــــــدات

الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى

• عـــــــــدد حـ ــمـ ــات

نسبة اإلنجاز

التشجيع

تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز

التشجيع مقرة

• إقــــــــرار ســيــاســة • وثــــيــــقــــة س ــي ــاس ــة

• إنــــجــــاز ال ــخ ــارط ــة • وثيقة الخارطة المقرة

ت ــش ــك ــي ــل ال ــل ــج ــن ــة ت ـ ــش ـ ــك ـ ــي ـ ــل الــــلــــجــــنــــة

• صــــــــــــدور قـــــــرار • صــــــــــــــــــدور قـــــــــــرار

إنجاز وثيقة الدارسة

المنفذة

القانونية المطبقة

للنشاط

عـــــــدد اإلجـــــــــــــراءات تــقــريــر بــعــدد اإلجــــراءات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2019

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والتجارة

وزارة الصناعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العالقة

الجهات ذات

المشاركة

جهات التنفيذ
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والجمعيات الزراعية

مــشــتــركــة م ــن الــحــكــومــة

عملها ،بحيث تكون برعاية

اس ــت ــخ ــدام الــتــقــنــيــة في

اإلرش ــاد الــزراعــي ،وتعزيز

إنـ ــشـ ــاء وتــفــعــيــل م ــراك ــز

المبادرات

20

وزن

المبادرة

الري الحديث وتشغيله

اســتــكــمــال إج ـ ــراءات بــنــاء مصنع

العسل

مــســتــلــزمــات إنـــتـــاج وتــســويــق

وإعــــــــداد فــيــلــم وثـــائـــقـــي عــن

تنفيذ عدد من الحلقات اإلذاعية

والريف

تسويقية وتدريبها في المدن

األس ـ ــواق) وتــكــويــن مجموعات

ال ــم ــح ــل ــي (ت ــن ــظ ــي ــم وتــقــيــيــم

إعـــداد أدل ــة لتحسين التسويق

الخبز

برنامج الدقيق المركب لصناعة

اســتــكــمــال الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من

إنتاج الحبوب

المتكامل إلرشــاد الــمــزراع حول

الــــحــــبــــوب ضـ ــمـ ــن الـ ــمـ ــشـ ــروع

تطبيق إندرويد إرشادي لمزارعي

شهرا)
التشغيل لمدة 15
ً

الفضائية للبرامج الزراعية (نفقات

لتخصيص نصف بــث قــنــاة سبأ

الــتــنــســيــق مـــع وزارة اإلعــــام

الرسائل والتطبيقات اإللكترونية

والــمــعــيــنــات اإلرشـــاديـــة  ،وبــث

واإلذاعــــيــــة وإصــــــدار الــنــشــرات

اإلرشــــاد ال ــزراع ــي التلفزيونية

إعداد وإنتاج وإذاعة ونشر برامج

األنشطة

5

5

5

10

5

5

5

وزن

النشاط

• تــقــريــر ب ــع ــدد بــرامــج

البرنامج

تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز

نسبة اإلنجاز

الوثائقي

• إنـــــجـــــاز الــفــيــلــم

اإلذاعـــيـــة الــمــنــفــذة

• عــــــدد ال ــح ــل ــق ــات

التسويقية المدربة

وتشغيله

بناء مصنع الري الحديث

تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز

• فيلم وثائق مذاع

الـ ــمـ ــذاعـ ــة /أس ــب ــوع ــي ــاً

• تقرير بــعــدد الحلقات

المدربة

•عـ ــدد المجموعات المجموعات التسويقية

تـــــــــم إصـــــــــدارهـــــــــا • تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد

•عـ ــدد األدلــــة التي • قائمة األدلة المصدرة

نسبة اإلنجاز

التطبيق

التطبيق

الجديدة المذاعة شهرياً

والــحــلــقــات التلفزيونية

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــب ــرام ــج

إصدارها

عـــــدد مــســتــخــدمــي تقرير بعدد مستخدمي

المذاعة شهرياً

التلفزيونية الجديدة

والـــــــــحـــــــــلـــــــــقـــــــــات

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج

والمعينات الصادرة

والــمــعــيــنــات ال ــت ــي تم

• عـــــدد ال ــن ــش ــرات • تقرير بعدد النشرات

اإلعــامــيــة المنفذة اإلعــــامــــيــــة الــمــنــفــذة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج اإلرشــــــــــــــاد الــــــزراعــــــي

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الزراعي

االتحاد

التعاوني

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والري +

التعاونية الزراعية

 +الجمعيات

للمسلتزمات

الجمعية العامة

وزارة الزراعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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المبادرات

وزن

المبادرة

()4

التعاوني الزراعي

كلية الــزراعــة عــن طــريــق االتــحــاد

دورات تــدريــبــيــة لــطــاب

الــتــعــاونــي المشترك  ،وإقــامــة

أبقار لمشروع تسمين العجول

مــتــابــعــة شــــراء وتــجــمــيــع قطيع

+دراسة)

الــبــذور  +حــراثــة لــحــصــاد اإلنــتــاج

بــــذور الــقــمــح  +خـــزانـــات حفظ

(:إنــشــاء مجران  +هنجر لتخزين

للقمح وتشمل األعمال اآلتية

التعاونية إلنتاج البذور المحسنة

م ــع ــم ــل ج ــم ــع ــي ــة ذمــــــــار عــلــي

إعادة تأهيل واستكمال مشروع

وسماد وأعالف)

للمزارعين بأسعار مناسبة (بذور

ال ــت ــع ــاون ــي ال ـ ــزراع ـ ــي وبــيــعــهــا

إنــتــاج زراعــــي مــن قــبــل االتــحــاد

استيراد مدخالت ومستلزمات

مناسبة

ال ــس ــي ــارات وتــوابــعــهــا بــأســعــار

وآالت ال ـ ــرش الـــيـــدوي وعــلــى

استيراد عدد ( )100من مواطير

للمزارعين بأسعار مناسبة

االتــــحــــاد ال ــت ــع ــاون ــي الـ ــزراعـ ــي

وقــطــع غــيــار وبــيــعــهــا م ــن قبل

اســتــيــراد آالت ومــعــدات زراعــيــة

األنشطة

10

10

10

10

10

وزن

النشاط

ومباعة

اإلنتاج المستوردة

تدريبية

• ت ــن ــف ــي ــذ دورات

• شـــــــراء الــقــطــيــع

• إنجاز الدراسة

• نسبة التجهيزات

تدريبية

• عــــــدد ()4

دورات

ال ــق ــط ــي ــع ال ــم ــش ــت ــرى

• تــــــــقــــــــريــــــــر عــــــــدد

• وثيقة الدراسة

 +حــراثــة لحصاد اإلنــتــاج

خــــزانــــات حــفــظ ال ــب ــذور

لتخزين ب ــذور الــقــمــح +

• إنشاء مجران  +هنجر

وأكياس تمور مستوردة

وكمية ( )3طناً عبوات

()10,000

طــنــاً سماد

كـ ــمـ ــيـ ــة م ـ ــدخ ـ ــات خضروات وفواكه وكمية

وكــمــيــة ( )5طــنــاً بــذور

كمية ( )20طناً مبيدات

رش مستوردة

عدد مواطير وآالت عدد ( )100ماطوراً وآلة
الرش المستوردة

المستوردة

غيار متنوعة مستوردة

والــمــعــدات الزراعية مـــــوتـــــور رش وق ــط ــع

عــــــــــــــــدد

عــدد ( )10حراثات وعدد
اآلالت ( )20حالبة وع ــدد()100

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

2020

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

الزراعي

التعاوني

االتحاد

الزراعي

التعاوني

االتحاد

الزراعي

االتحاد

التعاوني

والري

وزارة الزراعة

الزراعي

التعاوني

االتحاد

الرئيسية

جهة التنفيذ

والسمكي

اإلنتاج الزراعي

 +صندوق تشجيع

التعاونية الزراعية

 +الجمعيات

للمسلتزمات

 +الجمعية العامة

وزارة الزراعة والري

والسمكي

االنتاج الزراعي

 +صندوق تشجيع

التعاونية الزراعية

 +الجمعيات

للمسلتزمات

 +الجمعية العامة

وزارة الزراعة والري

والسمكي

االنتاج الزراعي

 +صندوق تشجيع

التعاونية الزراعية

 +الجمعيات

للمسلتزمات

 +الجمعية العامة

وزارة الزراعة والري

والسمكي

االنتاج الزراعي

 +صندوق تشجيع

التعاونية الزراعية

 +الجمعيات

للمسلتزمات

 +الجمعية العامة

وزارة الزراعة والري

المشاركة

جهات التنفيذ
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األجنبي

ل ــرف ــد االق ــت ــص ــاد بــالــنــقــد

اإلجمالي وفي الصادرات

فـــــي الــــنــــاتــــج ال ــم ــح ــل ــي

األسماك واألحياء البحرية

رفــــــع م ــس ــاه ــم ــة قــطــاع

األهداف االستراتيجية

سنوياً

االستثمارية يتم إطالقها

مدروسة من المشروعات

الــبــحــريــة م ــن خـــال حــزمــة

األســـــــمـــــــاك واألحــــــيــــــاء

ل ــل ــت ــص ــدي ــر فـــــي ق ــط ــاع

تــشــجــيــع أنــشــطــة اإلنــتــاج

المبادرات

20

وزن

المبادرة

الجمهورية

والــــــــمــــــــزارع عـ ــلـ ــى م ــس ــت ــوى

استزراع االسماك في السدود

إعــــداد مــســح ودراس ـ ــة إمكانية

إعداد خارطة االستثمار السمكي

الحديدة

ـل مــن (الصليف
المالحة فــي كـ ٍ
 ،اللحية  ،كــمــران  ،الــعــرج) م /

لالستزراع السمكي في المياه

إنــــشــــاء ( )20حــــوضــــاً عــائــمــاً

لتزويد المزارع السمكية بالغذاء

إن ــش ــاء وحــــدة أعــــاف سمكية

وادي مور

السمكية في المياه العذبة في

إن ــش ــاء وح ـ ــدة إن ــت ــاج الــزريــعــات

وتصدير األسماك

لالستثمار في قطاع االصطياد

إعـــداد دراســـة لتأسيس شركة

الجوي من قبل طائرات العدوان

موقع المشروع نتيجة القصف

كيلو  10وبناء ما تم تدميره في

التعاوني المشترك م/الحديدة

لـــمـــشـــروع تــســمــيــن ال ــع ــج ــول

مــتــابــعــة شــــــراء قــطــيــع أب ــق ــار

األنشطة

10

10

15

15

15

10

10

وزن

النشاط

• إنجاز الدراسة

• وثيقة الدراسة المقرة

وإتاحتها للمستفيدين

ق ـ ــرار اعــتــمــاد الــخــارطــة

لالستزراع السمكي

عــدد ( )20حــوضــاً جديداً

صدور قرار إنشاء الوحدة

منتجة

• عــدد (  ) 2,000زريعة

• قــــرار إن ــش ــاء الــوحــدة

وثيقة الدراسة المقرة

• إنجاز وثيقة المسح • وثيقة المسح المقرة

إصدار الخارطة

الجديدة

االستزراع السمكي

عـــــــــــــدد أحـــــــــــــواض

قرار إنشاء الوحدة

الزريعات

• كمية اإلنــتــاج من

إنــــــشــــــاء الـــــوحـــــدة

• صــــــــــــدور قـــــــرار

إنجاز الدراسة

الذي تم شراؤه

القطيع المشترى

عــدد أفـــراد القطيع تـ ــقـ ــريـ ــر بــــعــــدد أفـــــــراد

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

العامة القابضة

المؤسسة

والري

وزارة الزراعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

علوم البحار +

 +هيئة أبحاث

القطاع الخاص

علوم البحار

 +هيئة أبحاث

القطاع الخاص

SCMCHA

علوم البحار +

 +هيئة أبحاث

القطاع الخاص

SCMCHA

علوم البحار +

 +هيئة أبحاث

القطاع الخاص

SCMCHA

علوم البحار +

 +هيئة أبحاث

القطاع الخاص

التخطيط

والتجارة  +وزارة

وزارة الصناعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

البحرية

ومناولة المنتجات واألحياء

بــــإنــــزال وب ــي ــع وتــســويــق

والبنية األساسية الخاصة

تأهيل المرافق الساحلية

المنشآت السمكية وإعادة

اس ـ ــت ـ ــك ـ ــم ـ ــال وصــــيــــانــــة

الـ ــسـ ــمـ ــكـ ــي مــــــن خــــال

إعــــادة الــتــعــافــي للقطاع

السمكية

تفعيل دور هيئة األبحاث

المبادرات

15

15

المبادرة

وزن

عباس)

كل من  ( :العرج ،
سمكي في ٍ
الصليف  ،اللحية  ،الهارونية  ،بن

إنــشــاء ع ــدد ( )5مــراكــز إن ــزال

ديوان عام الوزارة المرحة الثانية

استكمال صيانة وتأهيل مبنى

عام وزارة الثروة السمكية

اإلرشـ ــاد السمكي فــي ديــوان

تجهيز وتــاثــيــث وتــفــعــيــل وحــدة

م /الحديدة

تأهيل مبنى هيئة األبحاث فرع

التصنيع

مساعداتها في تخفيف تكلفة

وال ــت ــغ ــل ــي ــف وغـ ــيـ ــرهـ ــا بــغــرض

ال ــم ــس ــاع ــدة كـ ــمـ ــواد الــتــعــبــئــة

الـــمـــســـتـــلـــزمـــات األسـ ــاسـ ــيـ ــة

الــســمــكــيــة ف ــي م ــج ــال تصنيع

المستثمرين اليمنيين للصناعات

شـــركـــات مــســاهــمــة مـــن قبل

ال ــب ــدء ف ــي تــأســيــس وإنــشــاء

الجودة في الحديدة وحرض

الــمــخــتــبــريــة الـــازمـــة لــمــخــتــبــري

ص ــي ــان ــة وتـــوفـــيـــر الــتــجــهــيــزات

األنشطة

70

30

50

50

15

10

النشاط

وزن

السمكي الجديدة

سمكي جديدة

)%

تقرير إنجاز بنسبة (100

)%

تقرير إنجاز بنسبة (100

)%

تقرير إنجاز بنسبة (100

استثمارية مسجلة

عــــــــدد (  )3شــــركــــات

سمكية مشغلة

عـــــدد ( )2مــخــتــبــرات

للنشاط

ع ــدد مــراكــز اإلنـــزال عـــدد (  )5م ــراك ــز إنـــزال

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

المسجلة

االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة

عــــــــدد الــــشــــركــــات

المشغلة

عــــــدد ال ــم ــخ ــت ــب ــرات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

الرئيسية

جهة التنفيذ

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

SCMCHA

القطاع الخاص +

والتجارة +

وزارة الصناعة

SCMCHA

البحر األحمر +

للمصائد في

الهيئة العام

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المعلومات

تــفــعــيــل أن ــش ــط ــة مــركــز

المنتجات السمكية

الـــتـــوســـع فــــي تــســويــق

األسماك واألحياء البحرية

زيـــــــادة إنـ ــتـ ــاج وتــســويــق

المبادرات

15

10

10

وزن

المبادرة

كمرحلة أولى

السمكي في ديوان عام الوزارة

الــســمــكــي بــمــركــز الــمــعــلــومــات

رب ــط مــركــزي الــحــديــدة والــخــوخــة

كافة أسواق بيع األسماك

للبائعين والناقلين والعمال في

إصــــدار بــطــائــق م ــزاول ــة المهنة

األسواق)

العامة المختصة باإلشراف على

اس ــت ــك ــم ــال وت ــك ــوي ــن اإلدارة

الـــــــوزارة ( اســتــكــمــال الـــوائـــح ،

لـــأســـوق وال ــم ــع ــدة مـــن قبل

بالتقيد بالمواصفات القياسية

األس ــم ــاك م ــن خـــال إلــزامــهــم

ت ــن ــظ ــي ــم عـــمـــل أســـــــــواق بــيــع

إقامة مصنع لتعليب األسماك

نموذجية في عواصم المدن

إنــشــاء أس ــواق أســمــاك مركزية

األسواق

ب -إنــشــاء معامل التبريد في

األســـــــمـــــــاك داخــــــــــل الــــمــــدن

أ -تـــــــســـــــويـــــــق وتـــــــــوزيـــــــــع

الــــصــــغــــيــــرة واألصـــــــغـــــــر فــــي:

إقــــامــــة عـ ـ ــدد مــــن ال ــم ــش ــاري ــع

األنشطة

65

50

50

35

30

35

وزن

النشاط

عدد المراكز

إصدارها

الــمــهــنــة ال ــت ــي تــم

عــدد بطائق مزاولة

تم تنظيمها

سمكية مرتبطة

عــدد ( )2مــراكــز موانئ

مزاولة المهنة المصدرة

ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد بــطــائــق

تم تنظيمها

إنشاء المصنع

تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز

عدد األســواق التي عدد ( )5أسواق أسماك

نسبة اإلنجاز

المنشأة

مركزية جديدة

عـــــــــدد األســــــــــــواق عدد ( )5أسواق أسماك

التبريد المنشأة

مستوى اإلنجاز

• عـــــــــدد مـــعـــامـــل التبريد المنشأة ونسبة

الــــــــــمــــــــــنــــــــــفــــــــــذة الـ ــمـ ــنـ ــفـ ــذة ومـــعـــامـــل

• عــــدد الــمــشــاريــع تــقــريــر بــعــدد المشاريع

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

الرئيسية

جهة التنفيذ

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

SCMCHA

لالستثمار+

الهيئة العامة

والتجارة +

وزارة الصناعة

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

المشاركة

جهات التنفيذ
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والمجتمعات

كسب العيش للصيادين

دعــــــــم وتـــــعـــــزيـــــز ســبــل

مصادر الطاقة المتجددة

وتــشــجــيــع ال ــت ــوس ــع فــي

تــطــويــر ق ــط ــاع الــطــاقــة
المتجددة

إنتاج الطاقة من المصادر

االس ــت ــث ــم ــار فـ ــي مــجــال

تــطــويــر ســيــاســات توسع

القطاعات الخدمية والتنمية العمرانية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

70

15

المبادرة

وزن

الوعي

الطاقة البديلة والمتجددة ورفع

ال ــت ــروي ــج االســتــثــمــاري لتوليد

النقل البري

للبيئة للهيئة الــعــامــة لتنظيم

الشمسية بقوة  10كيلو صديق

تنفيذ مــشــروع كهرباء بــاأللــواح

من خالل الطاقة المتجددة

تشغيل عدد ( )49مشروعاً ريفياً

المعتمدة على الطاقة البديلة

وتــــركــــيــــب مــــشــــاريــــع ال ــم ــي ــاه

تنفيذ إجــــراءات تــوريــد وتنفيذ

األسماك)

ســامــة بــحــريــة  ،صــنــاديــق حفظ

قــــــوارب  ،م ــح ــرك ــات  ،وســائــل

وتنمية دخلهم ( شــبــاك صيد،

اص ــط ــي ــاد لــتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم

دعــم صــغــار الــصــيــاديــن بمعدات

تنفذه منظمة الفاو

الــشــامــل لــأمــن الــغــذائــي التي

الــســاحــلــيــة ف ــي إط ـ ــار الــمــســح

كسب العيش في المجتمعات

األمن الغذائي والتغذوي وسبل

إجراء مسح شامل لتقييم وضع

بطائق تعريفية لهم

حصر وتسجيل الصيادين وإصدار

األنشطة

5

5

25

15

75

25

35

النشاط

وزن

منتجة

(  )10كيلو وات طاقة

الطاقة المتجددة

المحليين

قــبــل المستثمرين استثمارية

االســـــتـــــثـــــمـــــار مــن عــــــدد (  )10طــلــبــات

عــــــــــــــدد طـــــلـــــبـــــات

المنتجة

مــــــقــــــدار الـــطـــاقـــة

الشمسية

المشغلة

بالطاقة

ريفياً
مشغال من خالل
ً

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع عـــــدد ( )49م ــش ــروع ــاً

الطاقة البديلة

البديلة

ال ــم ــع ــت ــم ــدة عــلــى المعتمدة على الطاقة

تحسن مستوى الدخل

المستفيدين

ومــعــدل

تــقــريــر بــعــدد الــصــيــاديــن

عدد مشاريع المياه تــقــريــر بــعــدد المشاريع

المستفيدين

عــــــــدد الـ ــصـ ــيـ ــاديـ ــن

إنجاز المسح

تقرير نتائج المسح

الصيادين المنجزة

للنشاط

إنـــــــــجـــــــــاز الــــحــــصــــر وثــيــقــة حــصــر وتسجيل
والتسجيل

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والطاقة

وزارة الكهرباء

وزارة النقل

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

السمكية

وزارة الثروة

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

البحر األحمر

للمصائد في

الهيئة العام

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

واالستثمار فيها

الــــمــــتــــجــــددة والـــبـــديـــلـــة

تــحــفــيــز واردات الــطــاقــة

المبادرات

30

وزن

المبادرة

الرسوم

بالكهرباء أو الطاقة المتجددة من

إعفاء وسائل النقل التي تعمل

مستواها

المتجددة والبديلة بما يكفل رفع

الــمــواصــفــات لــمــدخــات الطاقة

مــراجــعــة وتــحــديــث اشــتــراطــات

الرسوم

ذات الــمــواصــفــات الــجــيــدة من

إعفاء مدخالت الطاقة المتجددة

والترويج للقطاع الخاص

لــمــصــنــع األلــــــــواح الــشــمــســيــة

إع ــداد دراس ــة جــدوى اقتصادية

الشمسية

وحــــــدات ضـــخ تــعــمــل بــالــطــاقــة

للمؤسسة الــعــامــة بــعــدد ()4

تزويد مشروع مياه شبام التابع

وحدة تعمل بالطاقة الشمسية

للمؤسسة المحلية بعدد ()15

تزويد مشروع مياه ذمــار التابع

الكهربائية

الـــمـــتـــجـــددة وإنـــــتـــــاج ال ــط ــاق ــة

استثماريتين في مجال الطاقة

إعداد دراسة لتأسيس شركتين

المستثمرين و قطاع الكهرباء

الــقــانــونــيــة الــتــي تنضم حقوق

تــحــديــث الــتــشــريــعــات و النظم

األنشطة

30

40

30

10

10

10

10

10

وزن

النشاط

المستوردة

الـــنـــقـــل الــمــعــفــيــة

• تقرير بعدد وسائل

وســــــائــــــل الـــنـــقـــل

• صــدور قــرار إعفاء

الطاقة البديلة

اشتراطات مدخالت

إصـــــــــــــدار تـــحـــديـــث

صدور قرار اإلعفاء

إنجاز الدارسة

المركبة والمشغلة

ع ــدد وحــــدات الضخ

المركبة والمشغلة

ع ــدد وحــــدات الضخ

وإحالتها للترويج

إقـــــــــرار ال ـ ــدراس ـ ــة

المقرة

عـــــدد الــتــشــريــعــات

مؤشرات األنشطة

المستوردة

الـــــنـــــقـــــل الـــمـــعـــفـــيـــة

• تــقــريــر بــعــدد وســائــل

• وثــيــقــة قـ ــرار اإلعــفــاء

المحدثة

وث ــي ــق ــة ال ــم ــواص ــف ــات

وثيقة قرار اإلعفاء

وثيقة الدراسة المقرة

مركبة ومشغلة

عـ ــدد ( )4وحـــــدات ضخ

مركبة ومشغلة

عـ ــدد ( )15وحــــدة ضخ

وثيقة الدراسة المقرة

عدد (  )3تشريعات مقرة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

-2019

وزارة المياه

والطاقة

وزارة الكهرباء

والطاقة

وزارة الكهرباء

والطاقة

وزارة الكهرباء

والطاقة

وزارة الكهرباء

والبيئة

-2019

والبيئة

العامة القابضة

المؤسسة

والطاقة

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

SCMCHA

SCMCHA

+القطاع الخاص

العامة لالستثمار

المالية  +الهيئة

التخطيط  +وزارة

والطاقة +وزارة

وزارة الكهرباء

لالستثمار

وزارة الكهرباء

الهيئة العامة

وزارة المياه
2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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االس ــت ــف ــادة م ــن اقــتــصــاد المعلومات
المعرفة

المعلومات وتعزيز فرص قطاع االتــصــاالت وتقنية

قــطــاع االتــصــاالت وتقنية الــخــاصــة بتطوير وتحديث

الثابتة ( غير األراضي)

حصر وتوثيق أصول الدولة

الدولة

إعادة تنظيم إدارة أراضي

ألراضي وعقارات الدولة

ال ــف ــن ــي والــتــخــطــيــطــي

ب ــرن ــام ــج تــحــســيــن األداء

ت ــوف ــي ــر بــنــيــة أســاســيــة
وخــــــدمــــــات حـ ــديـ ــثـ ــة فــي إعــداد وتنفيذ السياسات

جذب االستثمارات

وعـ ــقـ ــارات الـــدولـــة بــاتــجــاه

إدارة وتــنــظــيــم أراضـ ــي

األهداف االستراتيجية

المبادرات

7

10

40

50

المبادرة

وزن

 LTEوالبوابة الدولية

شبكة التراسل واالنتقال إلى الـ

إعداد السياسات الخاصة بتطوير

المحتاجة لها

الوجه األمثل ونقلها للوحدات

استخدامها واالنتفاع بها على

على المستوى الوطني تكفل

ال ــدول ــة الــثــابــتــة (غــيــر األراضــــي)

وضــــع ســيــاســة إلدارة أصـــول

القضاء

ومتابعة القضايا المنظورة أمام

الــمــنــهــوبــة أو تــحــصــيــل قيمتها

م ــت ــاب ــع ــة اســـــتـــــرداد األراضــــــي

من البسط واالعتداءات

والخرائط العقارية بهدف حمايتها

وإســقــاطــهــا عــلــى المخططات

الــرئــيــســيــة والــمــمــلــوكــة للدولة

ال ــع ــام ــة ال ــواق ــع ــة ف ــي الــمــدن

حصر وتحديد المرافق والمراهق

العقارية

تــشــجــيــع وجــــذب االســتــثــمــارات

إعــــداد دراســــة ح ــول متطلبات

للمنفعة العامة

أو الــتــعــويــض أو االســتــمــاك

أج ــه ــزت ــه ــا عـ ــن طـــريـــق الـــشـــراء

ومــســتــنــدات ال ــدول ــة بمختلف

تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج ح ــص ــر وث ــائ ــق

األنشطة

100

100

100

20

20

60

النشاط

وزن

• عدد القضايا التي •

وإقرارها

المقرة

إنـ ــجـ ــاز الــســيــاســات وثـــــائـــــق الـــســـيـــاســـات

األصول

األصول المقرة

صدور سياسة إدارة وثــيــقــة ســيــاســة إدارة

ت ــم مــتــابــعــتــهــا في التي تــم متابعتها في
القضاء
القضاء

تقرير بعدد القضايا

أو تحصيل قيمتها أو ت ــح ــص ــي ــل قــيــمــتــهــا

• تقرير بعدد األراضــي

والخرائط

بياناتها على المخططات

ومـــــرهـــــقـــــاَ م ــس ــق ــط ــاً

ع ــدد (  )6,000مــرفــقــاً

وثيقة الدراسة المقرة

حصرها

عدد (  ) 5,000وثيقة تم

للنشاط

التي تم استردادها الــتــي ت ــم اس ــت ــرداده ــا

• ع ـ ــدد األراضــــــي

والخرائط

عــلــى الــمــخــطــطــات

تــم إســقــاط بياناتها

والــــمــــراهــــق الــتــي

عـــــــــدد الـــــمـــــرافـــــق

إنجاز الدراسة

تم حصرها

والمستندات التي

عـــــــــــدد الــــــوثــــــائــــــق

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

بأمانة العاصمة

المعلومات

القانونية

وتقنية

وزارة الشؤون

وزارة االتصاالت

القانونية

وزارة الشؤون

القانونية

وزارة الشؤون

وزارة المالية+

 +فروع الهيئة

قطاع األراضي

ومحافظة صنعاء

 +فرع الهيئة

رئاسة الوزراء +

وزارة المالية

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العامة القابضة

المؤسسة

العمراني

والتخطيط

لألراضي

والمساحة

الهيئة العامة

قطاع األراضي

الرئيسية

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

التكنولوجية

المعلومات

االتــــــــصــــــــاالت وت ــق ــن ــي ــة

الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي م ــج ــال

األنـ ــظـ ــمـ ــة وال ــت ــق ــن ــي ــات

إدخـــــــال أحـ ـ ــدث وأف ــض ــل

تيليمن

عــلــى اســتــمــراريــة شركة

والمحافظة

لـ ــمـ ــواكـ ــبـ ــة الــــتــــطــــورات

االس ــت ــرات ــي ــج ــة الــتــحــولــيــة

بـــــرنـــــامـــــج الـ ــمـ ــشـ ــاريـ ــع

التحتية للبوابة الدولية

بـــرنـــامـــج ت ــط ــوي ــر الــبــنــيــة

وخدماتها

فـ ــي تــقــنــيــة االتـ ــصـ ــاالت

تأسيس شركة متخصصة

المبادرات

30

30

30

3

وزن

المبادرة

 Wi- Fiتنفيذ مشروع

( )LTE Coreتنفيذ مشروع

تيليمن لالتصاالت الدولية

والمدفوعات الرقمية وتطبيقات

مـ ــجـ ــال ال ــح ــوس ــب ــة الــســحــابــيــة

تنفيذ عــدد من المشاريع في

الدولية لإلنترنت

مــن زيـ ــادة الــســعــات التراسلية

تطوير البوابة الدولية بما يمكن

لتجوال الصوت والبيانات

لــبــنــاء الشبكة البينية الــدولــيــة

تنفيذ مشروع التحول الرقمي

شركة لتقنية المعلومات

إعداد الدراسات الالزمة لتأسيس

األنشطة

10

10

100

40

60

100

وزن

النشاط

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

المشروع

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز

المشروع

المشروع

وتـــــــوريـــــــد تـــجـــهـــيـــزات

اإلجــــــــــراءات الــشــرائــيــة

تــــقــــريــــر ب ــاس ــت ــك ــم ــال

المشروع

إنجاز نسبة (  )% 10من

الدولية

ت ــي ــل ــي ــم ــن لـــاتـــصـــاالت

مــن مــشــروع تطبيقات

إنـ ــجـ ــاز نــســبــة ()% 60

المدفوعات الرقمية

مـــــن مـــــشـــــروع ش ــرك ــة

إنــــجــــاز ن ــس ــب ــة ()% 60

المحتوى والوسائط

مــشــروع مـــزود خــدمــات

إنــجــاز نسبة ( )% 10من

السحابية

مــن مــشــروع الحوسبة

إنــــجــــاز ن ــس ــب ــة ()% 15

المشروع

إنجاز نسبة (  )% 40من

المشروع

وثيقة الدراسة المقرة

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز إنجاز نسبة (  )% 20من

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

العامة القابضة

المؤسسة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المشاركة

جهات التنفيذ
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العالمية ومتطلباتها

وت ــت ــواف ــق م ــع الــتــحــوالت

إحتياجات النهوض الداخلي

الــــمــــعــــلــــومــــات تــــواكــــب

قــطــاع االتــصــاالت وتقنية

ت ــش ــري ــع ــات ح ــدي ــث ــة فــي

تــــــطــــــويــــــر مــــنــــظــــومــــة

األهداف االستراتيجية

للفضاء السيبراني

لــلــمــوجــهــات الــتــشــريــعــيــة

الــــمــــعــــلــــومــــات وفــــقــــاً

االتــــــــصــــــــاالت وت ــق ــن ــي ــة

حـ ــديـ ــثـ ــة تـــنـــظـــم ق ــط ــاع

إيــجــاد وتــطــويــر تشريعات

المبادرات

100

المبادرة

وزن

لإلتصاالت

 Certالخاص بالمؤسسة العامة

دراســـــة وتــنــفــيــذ م ــش ــروع Y.T

السنتراالت الفرنسية

اس ــت ــك ــم ــال مــــشــــروع تــحــديــث

شبكة النفاذ في الحضر والريف

توسعة وتطوير وتحديث وترقية

 WFBBدراسة وتنفيذ مشروع

 IPv6تنفيذ مشروع

 FTTHتنفيذ مشروع

تقنية المعلومات ()ITIL

إدخـ ــال منظومة إدارة خــدمــات

األنشطة

20

20

20

10

10

10

10

النشاط

وزن

المشروع

وتـــــــوريـــــــد تـــجـــهـــيـــزات

اإلجــــــــــراءات الــشــرائــيــة

تــــقــــريــــر ب ــاس ــت ــك ــم ــال

المشروع

وتـــــــوريـــــــد تـــجـــهـــيـــزات

اإلجــــــــــراءات الــشــرائــيــة

• ت ــق ــري ــر بــاســتــكــمــال

• وثيقة الدراسة المقرة

IPV6

لــلــتــشــغــيــل بــتــقــنــيــة الـــ

تقرير بجاهزية األنظمة

التنفيذ وبنسبة ()% 45

الــمــشــروع وال ــب ــدء في

وتـــــــوريـــــــد تـــجـــهـــيـــزات

اإلجــــــــــراءات الــشــرائــيــة

تــــقــــريــــر ب ــاس ــت ــك ــم ــال

(المرحلة األولى)

كـ ــافـ ــة ع ــم ــل ــي ــات ITIL

تقرير بتنفيذ وتطبيق

للنشاط

• نسبة اإلنجاز

• إنـــجـــاز الـــدراســـة

تنفيذ المشروع

• إنجاز نسبة (  )% 50من

• وثيقة الدراسة المقرة

فرنسياً محدثاً

ـراال
ع ـ ــدد ال ــس ــن ــت ــراالت عـــــدد (  )13س ــن ــت ـ ً
الفرنسية المحدثة

نسبة اإلنجاز

• نسبة اإلنجاز

• إنـــجـــاز الـــدراســـة

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

األولى

نسبة إنجاز المرحلة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

والئحتها التنظيمية

االتــصــاالت وتقنية المعلومات

إعــداد قــرار إنشاء هيئة تنظيم

من مجلس النواب

متابعة إق ــرار قــانــون االتــصــاالت

من مجلس الوزراء

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مراجعة واعتماد مشروع قانون

فاي ،وإقرارها

 .6إعــــداد الئــحــة تنظيم ال ــواي

 .5إعداد الئحة التراخيص ،وإقرارها

الـــــســـــاتـــــلـــــيـــــة ،وإقـــــــــرارهـــــــــا

 .4إعـــــــــداد الئــــحــــة الـــخـــدمـــات

تجهيزات االتــصــاالت ،وإقــرارهــا

 .3إعداد تعليمات تنظيم استيراد

الـــــــبـــــــيـــــــنـــــــي ،وإقــــــــــــرارهــــــــــــا

 .2إعـــــــــــــداد الئــــــحــــــة ال ـ ــرب ـ ــط

 .1تـــطـــويـــر الئـ ــحـ ــة ال ــت ــرق ــي ــم

العمل الفنية تشمل :

ت ــط ــوي ــر ح ــزم ــة مـ ــن ســيــاســات

مخرجات مشروع إعادة الهيكلة

لــلــمــؤســســة بــمــا ي ــت ــواف ــق مع

تـــحـــديـــث الــــلــــوائــــح ال ــداخ ــل ــي ــة

األنشطة

10

10

10

40

10

وزن

النشاط

والئحته

صــدور قــرار اإلنشاء

المعلومات

مكافحة جرائم تقنية

صـــــــــــــدور قــــــانــــــون

صدور القانون

عدد اللوائح الصادرة

المقر

والئــحــتــهــا الــتــنــظــيــمــيــة

وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات

ت ــن ــظ ــي ــم االتـــــصـــــاالت

وثيقة قرار إنشاء هيئة

من مجلس النواب

وثيقة الــقــانــون المقرة

مجلس النواب

إقـــــــــرار الــــقــــانــــون مــن

عدد ( )6لوائح مقرة

الداخلية المحدثة

عدد اللوائح الداخلية ت ــق ــري ــر بـــعـــدد ال ــل ــوائ ــح
المحدثة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المجلس

االعلى

السياسي

القانونية

المعلومات

 +مجلس الوزراء

مجلس النواب

القانونية

 +وزارة الشؤون

 +مجلس الوزراء

مجلس النواب

 +وزارة الشؤون

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

المعلومات

القانونية

وتقنية

وزارة الشؤون

وزارة االتصاالت

مجلس الوزراء +

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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وحياة كريمة للمواطن

تحقق اســتــقــراراً اجتماعياً

دمرته الحرب منها بصورة

الــنــقــل ،وإعـــــادة إعــمــار ما

األخـــــرى بــمــا فــيــهــا قــطــاع

إعادة تأهيل البنية التحتية

األهداف االستراتيجية

التحتية لقطاع النقل

بـــرنـــامـــج ت ــط ــوي ــر الــبــنــيــة

في البناء والتشييد

القطاع العام المتخصصة

ب ــال ــش ــراك ــة مـ ــع وحـــــدات

تأسيس شركة مقاوالت

الناتجة عن الحرب

مـــشـــروع حــصــر األضـــــرار

المبادرات

40

10

20

وزن

المبادرة

الطيران ()USAP

المستمر على السالمة وأمن

لــلــتــدقــيــق عــلــى نــهــج الــرقــابــة

اســتــكــمــال الــبــرنــامــج العالمي

مطار صنعاء الدولي الجديد

تسوير أراضـــي حــرم مشروع

الحراسة

الــصــحــي وســـور الــمــطــار ونــوب

وشــبــكــتــي ال ــم ــي ــاه والـــصـــرف

ومبنى الترحيل ومحطة الكهرباء

صيانة مــدرج اإلقــاع و الهبوط

للمتطلبات الدولية لذلك

الــمــاحــة الــجــويــة الــجــديــد وفقا

إعـ ــداد ال ــدراس ــة الفنية لمركز

لشراء طائرة من طراز A320

اســتــكــمــال اإلجـــــــراءات الــازمــة

األرصاد في المطارات الدولية

إعــادة تأهيل وتطوير منظومة

إليصالها إلى صنعاء

للطيران المدني وإيجاد السبل

اإلقــلــيــمــي للمنظمة الــدولــيــة

الــازمــة بالتنسيق مــع المكتب

توريد و تركيب التجهيزات الفنية

الشركة مع الجهات المعنية

إعداد الدراسات الالزمة لتأسيس

األضرار الناتجة عن الحرب

تنفيذ الــمــســح الــوطــنــي لحصر

األنشطة

3

3

3

3

4

3

3

100

100

وزن

النشاط

األرصاد

إعـــادة تأهيل منظومة

إنجاز نسبة (  )% 30من

ومركبة

الـ ــتـ ــجـ ــهـ ــيـ ــزات مـــــــوردة

ن ــس ــب ــة (  )% 50مــن

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

صيانتها

ال ــم ــط ــار ال ــت ــي تــم

ع ــدد الــمــرافــق في

إنجاز الدراسة

طرازA320

البرنامج

إنــجــاز نسبة ( )% 60من

التسوير

إنــجــاز نسبة ( )% 70من

المطار التي تم صيانتها

ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد م ــراف ــق

وثيقة الدراسة المقرة

الخدمة

شــــــراء طـ ــائـ ــرة مــن دخــــــول الـ ــطـ ــائـ ــرة إل ــى

نسبة اإلنجاز

الموردة والمركبة

عــــــدد ال ــت ــج ــه ــي ــزات

إنجاز الدراسة

وثيقة الدراسة المقرة

الوطني

عدد المشاريع التي التقرير النهائي للمسح
تم مسحها

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

المؤسسة

العامة القابضة

لإلحصاء

الجهاز المركزي

وزارة النقل

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

العامة والطرق

وزارة األشغال

SCMCHA

والطرق +

األشغال العامة

والتجارة +وزارة

وزارة الصناعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

المساجد

الــمــيــنــاء الـــجـــاف فـــي منطقة

إعـــداد الــدراســة الفنية إلنشاء

الميناء الجاف في منطقة حزيز

إعـــداد الــدراســة الفنية إلنشاء

المسافرين

الـ ــجـ ــمـ ــاعـ ــي ل ــت ــس ــه ــي ــل ح ــرك ــة

محطة إنــطــاق ووص ــول للنقل

إعــداد الــدراســة وإنــشــاء وتنفيذ

الرئيسي

الرئيسية الخاصة بمبنى المركز

بمبنى خدمة الجمهور والبوابة

الهندسية واإلنــشــائــيــة الخاصة

إعــــــداد الــــدراســــة والــتــصــامــيــم

الحديدة والصليف

اإلســفــلــتــيــة بــكــل م ــن مينائي

صيانة وإعـــادة تأهيل الساحات

كهرباء ميناء الحديدة

تنفيذ األعمال المعدنية لمحطة

اإلسفلتية بميناء الحديدة

اسـ ــتـ ــكـ ــمـ ــال صـ ــيـ ــانـ ــة الـ ــطـ ــرق

عيسى النفطي بصورة عاجلة

إعادة فتح وتشغيل مرسى رأس

()TrainAIR+

برنامج تدريب الطيران المطور

إعـــــادة تــفــعــيــل الــعــضــويــة في

الطيران

لسالمة الــطــيــران ( )SSPوأمــن

اســتــكــمــال الــبــرنــامــج الوطني

األنشطة

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

وزن

النشاط

تـ ــقـ ــريـ ــر عـــــن تــشــغــيــل

تدريب الطيران المطور

لعضويتها فــي برنامج

اســـــــتـــــــعـــــــادة الـ ــيـ ــمـ ــن

المنفذ

تقرير عــن نسبة اإلنجاز

المنفذ

تقرير عــن نسبة اإلنجاز

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

مربع

مـــقـــدارالـــمـــســـاحـــة صــيــانــة ( )20,000متر
بالمتر المربع

نسبة اإلنجاز

عدد األطوال بالمتر

طولي

ص ــي ــان ــة ( )2,748مــتــر

التي استقبلها

النفطي وعــدد السفن

ع ــدد الــســفــن التي م ــرس ــى رأس عيسى
استقبلها الميناء

العضوية

قـ ــرار إعــــادة تفعيل

نسبة اإلنجاز

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

2020

2020

2020

2020

2020

وزارة النقل

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

الواحد

جسرية بقوة ( )55طن للكرين

شــراء وتــوريــد عــدد ( )2كرينات

متضررة بشكل كلي

إزالـــة عــدد ( )3كــريــنــات جسرية

الحديدة

الهيئة العامة للشؤون البحرية -

التلوث البحري (الزورق رافع) في

إعــــــادة تــأهــيــل وحـــــدة مــكــافــحــة

الطارئة

مواجهة ح ــاالت التلوث البحري

المخزون اإلحتياطي للهيئة في

مكافحة تلوث إضافية لتعويض

ش ــراء وتــوفــيــر مــعــدات وأدوات

في حرم الميناء

العامة للشؤون البحرية الواقع

إعــادة تاهيل مبنى فــرع الهيئة

الشركات بنسبة % 100

تــنــفــيــذ الــــربــــط ال ــش ــب ــك ــي مــع

اإللكتروني

إنشاء وتنفيذ نظام التحصيل

التجارة والمسافرين

مــتــكــامــل يــلــبــي تــســهــيــل حــركــة

إعمار ميناء الطوال البري بشكل

إعــــداد ال ــدراس ــة الــفــنــيــة إلع ــادة

والمسافرين

يــلــبــي تــســهــيــل ح ــرك ــة الــتــجــارة

ميناء علب البري بشكل متكامل

إعـــداد الــدراســة الفنية إلنشاء

بمحافظة الحديدة

موقف شاحنات النقل الثقيل

إعـــداد الــدراســة الفنية إلنشاء

األنشطة

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

النشاط

وزن

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

()% 100

الــتــلــوث الــبــحــر بنسبة

تــأهــيــل وحــــدة مكافحة

والمعدات المشتراة

قــائــمــة تــوريــد األدوات

()% 100

تأهيل المبنى بنسبة

المشتراه

عــــــــدد الـ ــكـ ــريـ ــنـ ــات

المتضررة

للكرين الواحد

مشتراة بقوة ( )55طن

عدد ( )2كرينات جسرية

متضررة تم إزالتها كلياً

عــــــــدد الـ ــكـ ــريـ ــنـ ــات عدد ( )3كرينات جسرية

نسبة التأهيل

فاتورة الشراء

نسبة التأهيل

الشبكي

بنسبة ()% 100

إن ــج ــاز تــنــفــيــذ الــربــط ربـــــــط ش ــب ــك ــي مــنــفــذ

النظام االلكتروني

بنسبة ()% 100

نــســبــة إنــجــاز تنقيذ نــظــام إلكتروني منفذ

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

2020

2020

2020

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة النقل

2020

2020

2020

2020

2020

2020

وزارة النقل

النشاط

الرئيسية

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

األعمار

البرنامج الوطني إلعادة

المبادرات

20

وزن

المبادرة

على شبكة الطرق

لــأضــرار الــتــي أحــدثــهــا الــعــدوان

القيام بأعمال الصيانة الطارئة

الطب الرياضي

توفير الدعم التشغيلي لمركز

بلقيس للمرأة والطفل

إصــاح األضـــرار فــي صالة نــادي

المريسي  +صالة  22مايو

الفتحات المتضررة مثل ملعب

مدينة الــثــورة الــريــاضــيــة وبعض

إعــادة بناء أجــزاء كبيرة من سور

واالجتماعي

ترميم قصر الشباب الرياضي

النفطي رقم ()1

صــيــانــة وإعــــادة تــأهــيــل الرصيف

النفطي رقم ()2

صــيــانــة وإعــــادة تــأهــيــل الرصيف

البحري

شــــراء وت ــوري ــد قــــارب لــإرشــاد

والمناورة

شــــــــراء ل ــن ــش بـ ــحـ ــري لــلــقــطــر

جزئي

مــســتــودعــات مــتــضــررة بشكل

متضررة بشكل كلي وعــدد ()4

إعادة تأهيل عدد ( )2مستودعات

المتضرر كلياً

إعـــــادة تــأهــيــل هــنــجــرالــحــاضــنــات

األنشطة

60

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

وزن

النشاط

عدد الطرق المصانة

التشغيلي

المنفذ

تقرير عــن نسبة اإلنجاز

المنفذ

تقرير عــن نسبة اإلنجاز

بنسبة ()% 100

تــرمــيــم قــصــر الــشــبــاب

بنسبة ()% 100

تأهيل وصيانة الرصيف

بنسبة ()% 100

تأهيل وصيانة الرصيف

البحري

عــدد ( )1قــارب لإلرشاد

للقطر والمناورة

ع ـ ــدد ( )1ل ــن ــش بــحــري

تم ترميمها

وع ــدد ( )4مستودعات

مــســتــودعــات مــتــضــررة

تــــــاهــــــيــــــل عـــــــــــــــدد()2

بنسبة()% 100

تأهيل هنجر الحاضنات

الطرق المتضررة

تقرير بنسبة إنجاز صيانة

إحتياجات المركز

مـــســـتـــوى الـــدعـــم تقرير بما تم توفيره من

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

فاتورة الشراء

فاتورة الشراء

بشكل جزئي
ِ

الــمــتــضــررة كــلــيــاً أو

عــدد المستودعات

نسبة التأهيل

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

العامة والطرق

وزارة األشغال

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

وزارة الشباب

والرياضة

 +صندوق

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

وزارة المالية

وزارة النقل

وزارة النقل

وزارة الشباب

2020

2020

2020

وزارة النقل

SCMCHA

2020

وزارة النقل

وزارة النقل

SCMCHA

2020

2020

وزارة النقل

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الحضري

العمل بــقــانــون التخطيط

والمحلي وتطوير تفعيل

على المستوى الوطني

إعداد المخططات الحضرية

األهداف االستراتيجية

العمرانية

برنامج إعــداد المخططات

أدائها

والــمــقــايــيــس وتــحــســيــن

الــيــمــنــيــة لــلــمــواصــفــات

تعزيز البنية التحتية للهيئة

المبادرات

100

10

المبادرة

وزن

والتفصيلية

إلعــــداد الــمــخــطــطــات الهيكلية

من مراكز المحافظات كتمهيد

إعــداد المخططات العامة لعدد

تطوير مستر بالن وطنية

إعـــــداد دراســـــة مــتــكــامــلــة حــول

إنشاء مبنى مختبرات جديد

إنشاء مراكز التوعية والتثقيف

والمنافذ الجمركية

إنــشــاء وحــــدات فــحــص بــالــفــروع

الشهادات

تفعيل وحــدتــي االعتماد ومنح

إنشاء نظام مراقبة إلكتروني

(المرحلة الثانية)

هيئة المواصفات والمقاييس

إع ــادة تأهيل وترميم مختبرات

األنشطة

80

20

20

15

15

15

15

20

النشاط

وزن

المراقبة

مــســتــخــدم ف ــي عملية

نــــــظــــــام الــــكــــتــــرونــــي

المنفذ

تقرير عــن نسبة اإلنجاز

للنشاط

التفصيلية

تفصيلياً

• عــدد المخططات • عــدد (  )128مخططاً

•

عــــــــــــــــدد

(

)14

الـــــــهـــــــيـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة مــــخــــطــــطــــاً ه ــي ــك ــل ــي ــاً

• عــدد المخططات

العامة

منجز

وثيقة الدراسة المقرة

مبنى مختبرات جديد

المنشأة

الـــتـــوعـــيـــة والــتــثــقــيــف

تـــقـــريـــر بــــعــــدد مـــراكـــز

المستوردة

فـــــــــحـــــــــص الــــــســــــلــــــع

ت ــق ــري ــر بـــعـــدد وحـــــدات

عـــــدد الــمــخــطــطــات عـــدد (  )2مــخــطــط عــام

إنجاز الدراسة

نسبة اإلنجاز

والتثقيف

عــدد مــراكــز التوعية

السلع المستوردة

عــدد وحـــدات فحص

شهادة االعتماد

شهادة االعتماد

الــتــي حصلت على ال ـ ــت ـ ــي حـــصـــلـــت عــلــى

والشركات والهيئات وال ــش ــرك ــات والــهــيــئــات

عـ ــدد الــمــؤســســات تقرير بعدد المؤسسات

اإللكتروني

إنـــــــجـــــــاز الــــنــــظــــام

نسبة اإلنجاز

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

وزارة النقل

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

والمقاييس

للمواصفات

الهيئة اليمنية

الرئيسية

جهة التنفيذ

السلطة المحلية

SCMCHA+

السلطة المحلية

النقل البري

هيئة تنظيم

المشاركة

جهات التنفيذ
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العقاري

ب ــرن ــام ــج تــطــويــر الــســجــل

المديريات

بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات مــع وتوسيع شبكة الطرق

الطرق الرئيسية والثانوية خ ــط ــة وط ــن ــي ــة لــتــأهــيــل

تــطــويــر وتــحــســيــن شبكة

والخاصة

الملكيات العقارية العامة

الــعــقــاريــة والــحــفــاظ على

اس ـ ــت ـ ــق ـ ــرار الـــتـــعـــامـــات

العيني وتطبيقه لضمان

إلدارة الــســجــل الــعــقــاري

تــطــويــر ن ــظ ــام مــتــكــامــل

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

وزن

المبادرة

مسلم  -سوق الثلوث)

(بــيــت الــكــبــودي  -الـ ــدن  -بني

ذمار -الحسينية المقطع الثاني

استكمال األعــمــال فــي طريق

كبود)

(الحمدة  -ريع عتمة  -المهاللة -

ذمــار -الحسينية المقطع األول

استكمال األعــمــال فــي طريق

(المرحلة األولى)

نــظــام السجل الــعــقــاري الجديد

والتفنية والخرائط الالزمة لعمل

ت ــوف ــي ــر ال ــم ــت ــط ــل ــب ــات الــفــنــيــة

متكامل إلدارة السجل العقاري

إجراء تطوير فني وتطبيق نظام

لمنظومة إدارة السجل العقاري

إجراء تطوير مؤسسي متكامل

العقاري والئحة تنفيذية

إعـــــداد ق ــان ــون نــوعــي للسجل

للسجل العقاري

إعداد دراسة تطوير نظام حديث

األنشطة

10

10

30

20

30

10

10

وزن

النشاط

وثيقة الدراسة المقرة

المنفذة بالكيلو متر

(36كم)

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال سفلتة الطريق بطول

المنفذة بالكيلو متر

(12كم)

بنسبة ()% 100

تــقــريــر اإلنـــجـــاز المنفذ

واألنظمة المطبقة

تـ ــقـ ــريـ ــر عـــــن الـ ــبـ ــرامـ ــج

المؤسسي المقرة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الـ ــتـ ــطـ ــويـ ــر

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال سفلتة الطريق بطول

نسبة إنجاز النظام

المدخلة في النظام

وال ـ ــت ـ ــط ـ ــب ـ ــي ـ ــق ـ ــات

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج

المؤسسي

إنجاز وثيقة التطوير

التنفيذية

ال ــع ــق ــاري والئــحــتــه التنفيذية المقرة

قــــــانــــــون ال ــس ــج ــل وثيقة القانون والئحته

إنجاز وثيقة مشروع

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2021

-2019

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتخطيط

القانونية

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة التخطيط

SCMCHA +

وزارة األشغال

العامة والطرق

SCMCHA+

وزارة التخطيط

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العمراني

والمساحة

وزارة الشؤون

لألراضي

القانونية

 +وزارة الشؤون

مجلس النواب

السلطة المحلية

مجلس الوزراء +

الهيئة العامة

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

العمراني

والتخطيط

والمساحة

لألراضي

الهيئة العامة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

لشبكة الطرق

القيام بأعمال الصيانة الروتينية

الطرق

للمواقع الحرجة والخطيرة على

القيام بأعمال السالمة المرورية

السيول واإلنهيارات الصخرية

إلصـ ــاح األضـــــرار الــتــي تحدثها

القيام بأعمال الصيانة الطارئة

مكسر والمنصورة في م/عدن

الطريق البحري الرابط بين خور

استكمال األعمال في مشروع

المكال م/حضرموت

جــســري حــلــة وابـ ــن ســيــنــاء في

استكمال األعمال في مشروع

طريق المكال سيحوت .

استكمال األعمال في مشروع

الثلوث)

(بيت الكبودي فرع الناحية سوق

ذمار -الحسينية المقطع الثالث

استكمال األعــمــال فــي طريق

األنشطة

10

10

10

7

7

7

10

النشاط

وزن

المصانة بالكيلومتر

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال

المتوفرة

والـــــــمـــــــســـــــانـــــــدة

عـ ــدد ن ــق ــاط الــدعــم

المربع

الـــمـــصـــانـــة بــالــمــتــر

مــــقــــدار الــمــســاحــة

المنفذة بالمتر

بالكيلومتر

الـــتـــي ت ــم ــت صــيــانــتــهــا

تــقــريــر ب ــأط ــوال الــطــرق

والمساندة المتوفرة

تقرير بعدد نقاط الدعم

بالمتر المربع

الـــتـــي ت ــم ــت صــيــانــتــهــا

اإلجــمــالــيــة م ــن الــطــرق

تقرير بمقدار المساحة

( )750كم

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال طـ ــريـ ــق بـ ــحـ ــري بــطــول

المنفذة بالمتر

متر

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال جــســريــن بــطــول ()300

المنفذة بالكيلو متر

(66كم)

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال سفلتة الطريق بطول

المنفذة بالكيلو متر

(11كم)

للنشاط

عــــــــــدد األطـــــــــــــوال ســفــلــتــة طــريــق بــطــول

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2023

-2019

2022

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة األشغال

وزارة األشغال

وزارة األشغال

وزارة األشغال

وزارة التخطيط

وزارة التخطيط+

وزارة التخطيط

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

العامة والطرق

العامة والطرق

العامة والطرق

وزارة التخطيط

الرئيسية

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

 +صندوق

وزارة المالية

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

 +صندوق

وزارة المالية

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

 +صندوق

وزارة المالية

SCMCHA+

SCMCHA

SCMCHA+

SCMCHA+

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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لإلبداع واالبتكار

إن ــش ــاء مــنــظــومــة وطنية

االبتكار واالبداع والمعرفة

المتميزة

لــابــتــكــارات واالخــتــراعــات

إنـ ــشـ ــاء جـ ــائـ ــزة ســنــويــة

الموهوبين

الكــــــتــــــشــــــاف ورعـــــــايـــــــة

رســــمــــيــــة وم ــج ــت ــم ــع ــي ــة

تطوير آلــيــات مؤسسية

محور االبتكار واإلبداع والمعرفة والبحث العلمي

العمرانية

العمرانية

تطوير تشريعات التنمية مشروع تطوير التشريعات

األهداف االستراتيجية

المبادرات

30

70

100

وزن

المبادرة

الخريجين

المنافسة الفاعلة بين الطالب

وضع معايير لمنح الجائزة لضمان

الصناديق القائمة

مــتــعــددة بــمــا فــيــهــا نــســبــة من

والمبتكرين وتمويله من مصادر

والتكنولوجيا لــدعــم المبدعين

إنشاء صندوق االبتكار والعلوم

اإلرشادية

إعداد وثيقة المواصفات واألدلة

المكال)

 -صعدة  -عدن  -أبين  -الضالع -

(أمــانــة العاصمة  -ذمــار  -عمران

الشوارع الداخلية في محافظات

ت ــأه ــي ــل وتــحــســيــن وســفــلــتــة

العام للمدن

المحافظات وتحسين المظهر

الــــــــشــــــــوارع ال ـ ــداخ ـ ــل ـ ــي ـ ــة فــي

ت ــأه ــي ــل وتــحــســيــن وســفــلــتــة

التمويالت

فيها بسبب الــعــدوان وتوقف

الــمــشــاريــع الــتــي تــوقــف العمل

األعمال التي تم تنفيذها في

ال ــح ــف ــاظ قـــــدر اإلمــــكــــان عــلــى

األنشطة

10

100

100

7

7

5

وزن

النشاط

وث ــي ــق ــة ال ــم ــواص ــف ــات

من الشوارع بالمتر

المرصوفة أو المسفلتة

ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر بـــالـــمـــســـاحـــة

من الشوارع بالمتر

المرصوفة أو المسفلتة

إقرار وثيقة المعايير

صندوق االبتكار

وثيقة المعايير المقرة

صندوق االبتكار مقر

صــدور قانون إنشاء وثــيــقــة قـــانـــون إنــشــاء

اإلرشادية

المقرة

المواصفات واألدلة واألدلـــــــــــة اإلرشـ ـ ــاديـ ـ ــة

إنـــــــــجـــــــــاز وثــــيــــقــــة

الشوارع بالمتر

الـــمـــســـفـــلـــتـــة مــن

الـــــمـــــرصـــــوفـــــة أو

مــــقــــدار الــمــســاحــة

الشوارع بالمتر

الـــمـــســـفـــلـــتـــة مــن

الـــــمـــــرصـــــوفـــــة أو

مــــقــــدار الــمــســاحــة

ت ـ ــق ـ ــري ـ ــر بـــالـــمـــســـاحـــة

التي تم الحفاظ عليها

عــدد الــمــواقــع التي تــقــريــر ب ــع ــدد الــمــواقــع
تم الحفاظ عليها

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

2020

-2019

النشاط

فترة تنفيذ

المهني

الفني والتدريب

وزارة التعليم

والتجارة

وزارة الصناعة

العامة والطرق

وزارة األشغال

العامة والطرق

وزارة األشغال

وزارة األشغال

العامة والطرق

العامة والطرق

وزارة األشغال

الرئيسية

جهة التنفيذ

القطاع الخاص

المهارات +

صندوق تنمية

العالقة

 +الجهات ذات

القطاع الخاص

االستشاري

المكتب

+SCMCHA+

وزارة المالية

SCMCHA+

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

صندوق

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

 +صندوق

وزارة المالية

والجسور

العامة للطرق

 +المؤسسة

صيانة الطرق

 +صندوق

وزارة المالية

المشاركة

جهات التنفيذ
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الوطني

كافة الجهات الحكومية

إلدارة المحتوى الرقمي ووحــــدات مــعــلــومــات في

بحماية الملكية الفكرية

التشريعات الالزمة الخاصة

اســــتــــكــــمــــال وتـ ــطـ ــويـ ــر

تطوير منظومة وطنية إنـ ــشـ ــاء وت ــط ــوي ــر م ــراك ــز

الملكية الفكرية

تطوير تشريعات حماية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

المبادرة

وزن

القائمة

مسؤولي وح ــدات المعلومات

تـــنـــظـــيـــم ورشــــــــــة عــــمــــل مــع

الدولة

في هيئات وأجهزة ومؤسسات

وإدارة وحدات/مراكز المعلومات

إعــــداد الــدلــيــل الــخــاص بتنظيم

مجلس الوزراء

مشروع الالئحة التنفيذية إلى

والمختصين من الوزارة وتقديم

العالمية للملكية الفكرية الويبو

إعدادها من قبل فريق المنظمة

والــحــقــوق الــمــجــاورة والــتــي تم

ال ــخ ــاص ــة بــحــمــايــة ح ــق الــمــؤلــف

2012م والئ ــح ــت ــه الــتــنــفــيــذيــة

تعديل القانون رقم ( )15لسنة

استكمال إجراءات إصدار مشروع

الجوائز على المبدعين فيها

لــابــتــكــار ( 21ابــــريــــل) وت ــوزي ــع

إقــامــة فعالية الــيــوم العالمي

الالزمة

الخاصة بمنح الجائزة والضوابط

إصــــدار دلــيــل يــوضــح اإلجـــــراءات

األنشطة

15

25

100

70

20

النشاط

وزن

في الورشة

• عــدد المشاركين

• عقد ورشة العمل

إقرار الدليل

الوزراء

للورشة

تقرير بالتوصيات النهائية

وثيقة الدليل المقرة

بالالئحة من مجلس مجلس الوزراء

• صــــــــــــدور قـــــــرار • الئ ـ ــح ـ ــة م ـ ــق ـ ــرة مــن

بــتــعــديــل ال ــق ــان ــون • وثيقة القانون المقر

• صـــــــدور ق ــان ــون

البدعين

مبدعين

• ع ـ ــدد األش ــخ ــاص • ع ـ ــدد ( )5أش ــخ ــاص

• ت ــق ــري ــر بــمــســتــوى

دليل إجراءات مقر

للنشاط

فـــــــــي مـــــوعـــــدهـــــا تــــنــــفــــيــــذ الـ ــفـ ــعـ ــالـ ــيـ ــة

• ع ــق ــد الــفــعــالــيــة

إقرار العمل بالدليل

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

للمعلومات

المركز الوطني

للمعلومات

المركز الوطني

وزارة الثقافة

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

والتأمينات +

المدنية

وزارة الخدمة

المعلومات

وتقنية

وزارة االتصاالت

والتأمينات +

المدنية

وزارة الخدمة

والتجارة

وزارة الصناعة

القانونية +

وزارة الشؤون

+القطاع الخاص

المهارات

صندوق تنمية

+القطاع الخاص

المهارات

صندوق تنمية

المشاركة

جهات التنفيذ
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المجتمع

التكنولوجيا الحديثة في

تـ ــشـ ــجـ ــيـ ــع اس ـ ــت ـ ــخ ـ ــدام

األهداف االستراتيجية

التابعة لها

ال ــم ــع ــل ــوم ــات وال ــج ــه ــات

االتــــــــصــــــــاالت وت ــق ــن ــي ــة

والــقــطــاع الــخــاص ووزارة

بأسعار تشجيعية للمجتمع

مــــــدروســــــة وت ــوف ــي ــره ــا

الــتــخــرج وف ــق ــاً ألول ــوي ــات

تطبيقية عبر مشروعات

ت ــط ــوي ــر أن ــظ ــم ــة تــقــنــيــة

تــشــجــيــع الــجــامــعــات على

المبادرات

50

وزن

المبادرة

أنظمة مقترحة

الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة لــتــطــويــر

توقيع اتفاقية شراكة مع الغرف

وفقاً التفاقات مسبقة

للمؤسسات الحكومية والخاصة

تطبيقية في الجامعات اليمينة

تطوير عــدد ( )5أنظمة تقنية

وتنظيمها وتخزينها ونشرها

الــحــكــومــيــة الــتــي يــتــم إعــدادهــا

والمعلومات الصادرة من الجهات

إص ـ ــدار دلــيــل مــعــايــيــر للبيانات

وتنظيم وحدات المعلومات

تــأهــيــل وت ــدري ــب ال ــك ــادر إلدارة

الحكومية

مـــع ال ــج ــه ــات الــحــكــومــيــة وغــيــر

في الجهات الحكومية بالتنسيق

بناء وتطوير وحدات المعلومات

األنشطة

20

60

25

20

15

وزن

النشاط

الموقعة

عدد ( )3أنظمة تقنية

الغرف التجارية لتطوير

تــــوقــــيــــع الــــجــــامــــعــــات

عـــــدد االت ــف ــاق ــي ــات اتــفــاقــيــات ش ــراك ــة مع

التقنية المطورة

مطورة

وثيقة الدليل المقرة

المعلومات

عـــــدد ( )300مــوظــفــاً

مـ ــتـ ــدربـ ــاً فـ ــي وحـــــدات

المعلومات

االتـــــــصـــــــاالت وتــقــنــيــة

بــالــتــنــســيــق مـ ــع وزارة

مــن الــجــهــات الرئيسية

الـ ــشـ ــبـ ــكـ ــي مــــــع عــــدد

ت ــق ــري ــر بــتــنــفــيــذ ال ــرب ــط

عــــــــــدد األن ـ ــظ ـ ــم ـ ــة ع ــدد ( )5أنــظــمــة تقنية

إقرار الدليل

عدد المتدربين

بناؤها أو تطويرها

المعلومات التي تم

• عــــــــدد وحــــــــدات

الـ ــمـ ــنـ ــسـ ــق مــعــهــا

الــــغــــيــــر ح ــك ــوم ــي ــة

• عــــــــدد الـ ــجـ ــهـ ــات

الـ ــمـ ــنـ ــسـ ــق مــعــهــا

الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة

• عــــــــدد الـ ــجـ ــهـ ــات

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

وزارة التعليم

العالي والبحث

للمعلومات

المركز الوطني

للمعلومات

المركز الوطني

للمعلومات

المركز الوطني

الرئيسية

جهة التنفيذ

والصناعية

الغرف التجارية

والتجارة +

وزارة الصناعة

المعلومات

وتقنية

االتصاالت

اليمينة  +وزارة

الجامعات

العالقة

+الجهات ذات

SCMCHA

الجمهورية +

مكتب رئاسة

العالقة

+الجهات ذات

SCMCHA

الجمهورية +

مكتب رئاسة

العالقة

+الجهات ذات

SCMCHA

الجمهورية +

مكتب رئاسة

المشاركة

جهات التنفيذ
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العلمي

صـ ــنـ ــاديـ ــق دعــــــم الــبــحــث

الــنــاتــج الــقــومــي وتكوين

حصة البحث العلمي من

الــعــلــمــي م ــن خـ ــال رفــع

دع ـ ــم وتــشــجــيــع الــبــحــث

والتكنولوجيا

متكاملة للبحث العلمي

إنــشــاء منظومة وطنية

البحث العلمي

األهداف االستراتيجية

البحث العلمي

لــتــعــزيــز الــمــنــافــســة في

إطـــــــاق بــــرامــــج وطــنــيــة

العلمي اليمني

إصــدار ببليوجرافيا اإلنتاج

العلمي

البشرية في مجال البحث

تــطــويــر وتحفيز الــقــدرات

والتكنولوجي

لـــــلـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي

تــطــويــر ســيــاســة وطــنــيــة

الصماد التقنية

إنـــشـــاء مــديــنــة الــشــهــيــد

المبادرات

100

30

40

30

50

المبادرة

وزن

جامعة للبحث العلمي

لتخصيص نسبة من موازنة كل

تطبيق قانون الجامعات اليمنية

البيانات وإخراج البلوجرافيا

اإلعـــداد والتحضير لحصر وجمع

تطبيقي ممول كل ( )6أشهر

الــوطــنــيــة ألفــضــل بــحــث علمي

إط ــاق فعاليتين لمنح الجائزة

للبحث العلمي

العمل إلعداد السياسة الوطنية

عقد وتنظيم العديد من ورش

مدينة الشهيد الصماد التقنية

إعـــداد دراســـة متكاملة إلنشاء

والقانونيين

التقنيين والمعماريين والماليين

ت ــش ــك ــي ــل ل ــج ــن ــة م ـ ــن الـــخـــبـــراء

لتطوير أنظمة مقترحة

االتــصــاالت وتقنية المعلومات

توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة

األنشطة

100

100

100

100

75

25

20

النشاط

وزن

ورش

• عــــــدد ( )10جـــوائـــز

للبحث العلمي مقرة

وثيقة سياسة وطنية

وهندسية ومالية مقرة

وثــيــقــة دراســــــة تقنية

وماليين وقانونيين

تــقــنــيــيــن ومــهــنــدســيــن

لجنة مــكــونــة مــن خــبــراء

أنظمة مقترحة

ال ــم ــع ــل ــوم ــات لــتــطــويــر

وزارة االتصاالت وتقنية

اتــفــاقــيــتــي ش ــراك ــة مع

تــــوقــــيــــع الــــجــــامــــعــــات

للنشاط

موازنة كل جامعة

موازنة كل جامعة

للبحث العلمي من لــلــبــحــث ال ــع ــل ــم ــي مــن

نــســبــة الــتــخــصــيــص نــســبــة ( )% 5مخصصة

المادية والبشرية

المشروع

• تقرير بالمتطلبات • وثــــيــــقــــة مـــيـــزانـــيـــة

• صدور قرار التكليف • قــــــــــرار ال ــت ــك ــل ــي ــف

المقامة

(فعالية كل 6اشهر)

• عـ ــدد الــفــعــالــيــات • عدد ( )2فعالية مقامة

الوطنية الممنوحة ألفـــضـــل ب ــح ــث عــلــمــي

• عـــــــدد الــــجــــوائــــز

العلمي

ال ــوط ــن ــي ــة لــلــبــحــث

• إن ــج ــاز الــســيــاســة

الــعــمــل الــمــنــعــقــدة

•

عـــــــــــــدد

إنجاز الدراسة

اللجنة

صدور قرار بتشكيل

الموقعة

عـــــدد االت ــف ــاق ــي ــات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العلمي

المعلومات

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

المعلومات

وتقنية

االتصاالت

وزارة

المعلومات

وتقنية

االتصاالت

وزارة

العالي والبحث

وزارة التعليم

وزارة االتصاالت

الرئيسية

للبحث العلمي

المجلس األعلى

والبحوث

+مركز الدراسات

الجامعات اليمنية

القانونية

وزارة الشؤون

وتقنية

المشاركة

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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المستهدفة

لــجــمــيــع الــفــئــات الــعــمــريــة

عالية (أســاســي وثــانــوي)

توفير تعليم عــام بجودة

محور التعليم

بالبحث العلمي

تنفيذ الرؤية

اإلحــتــيــاجــات الخاصة نهاية

ورعاية الموهوبين وذوي

واإلنــاث ،والحضر والريف،

تكافؤ الفرص بين الذكور

والــثــانــوي وتــحــقــيــق مبدأ

تعميم العليم األساسي

العلمي

ومـــــؤســـــســـــات ال ــب ــح ــث

الــتــحــتــيــة ذات ال ــع ــاق ــة إدارة وت ــق ــي ــي ــم م ــراك ــز

إص ـ ــدار ســيــاســة بمعايير
ت ــوف ــي ــر وت ــط ــوي ــر الــبــنــيــة مـــــــوحـــــــدة فـــــــي مـ ــجـ ــال

األهداف االستراتيجية

المبادرات

25

100

وزن

المبادرة

قدراتهم

مجالس اآلب ــاء واألمــهــات ورفــع

الــتــوســع ف ــي إن ــش ــاء وتفعيل

والنائية وتأثيثها

فـــي الــمــحــافــظــات الــمــحــرومــة

بناء عدد من الفصول الدراسية

مدرسة

ترميم ( )1000فصل في ()184

لمجلس الوزراء للموافقة

بــحــوث ومــخــتــبــرات مـ ــواد الــبــنــاء

تــقــديــم مــشــروع إنــشــاء مركز

األنشطة

10

15

15

100

وزن

النشاط

المدربة

• عـــــدد الــمــجــالــس

الـــمـــعـــاد تــفــعــيــلــهــا

• عـــــدد الــمــجــالــس

الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــدة

• عـــــدد الــمــجــالــس

للفصول الدراسية

• حــجــم الــتــجــهــيــزات

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة

• عــدد المحافظات

الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــدة

• عــــــدد ال ــف ــص ــول

آباء /أمهات مدرباً

• عــدد ( )1,138مجلس

مـــــــــعـــــــــاداً ت ــش ــك ــي ــل ــه

مــجــلــس آبـــــــاء /أم ــه ــات

•

عــــــــــدد

()1,440

آبـــــــاء /أم ـ ــه ـ ــات جـ ــديـ ــداً

• عدد ( )1,045مجلس

متوفرة

الـــطـــبـــاشـــيـــر ،وأخــــــرى

أقــــــــام ال ـ ــس ـ ــب ـ ــورات،

• ع ــدد ( )88,367من

طاقة شمسية متوفرة

• عــدد ( )292منظومة

علوم/حاسوب متوفر

• عـــدد ( )650معمل

• عدد ( )3,826سبورة

مقعداً دراسياً

• عــــــدد ( )38,610

فصال
• ع ــدد ()1,366
ً
جديداُ في ( )18محافظة

عــــــــــدد

()1,000

وثيقة قرار إنشاء المركز

• عــــــدد ال ــف ــص ــول •
الـــــمـــــرمـــــمـــــة ف ــي
فــــصــــا مــــرمــــمــــاً فــي
ً
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــدارس
مـــــــدرســـــــة
()184
ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة
فصال مؤقتاً
•عدد ()60
ً
• عـــدد الــمــســاحــات
لــلــتــعــلــيــم بـــالـــمـــدارس
والفصول التعليمية
المتضررة
البديلة الموفرة

البناء

ومـــخـــتـــبـــرات مــــواد

مـــــــــركـــــــــز بــــــحــــــوث

إصـــدار ق ــرار بإنشاء

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

-2019

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

العامة والطرق

وزارة األشغال

النشاط

فترة تنفيذ

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

المحلية +

المجالس

 +القطاع الخاص

األشغال العامة

مشروع

للتنمية +

االجتماعي

الصندوق

وزارة المالية+

 +القطاع الخاص

األشغال العامة

مشروع

للتنمية +

االجتماعي

الصندوق

وزارة المالية+

مجلس الوزراء

المشاركة

جهات التنفيذ
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160
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

المبادرة

وزن

الصيفية

الــتــعــويــضــي لــلــطــلــبــة بــالــمــراكــز

المستهدفة ،وتنفيذ البرنامج

الــــمــــعــــديــــة فــــــي الــــــمــــــدارس

بــمــخــاطــر األلــــغــــام واألمـــــــراض

للطلبة في التعليم ،والتوعية

استكمال تنفيذ برنامج الحماية

المتفوقين

الــتــشــريــعــات وأنــظــمــة م ــدارس

في المرحلة الثانوية ،واستكمال

خاصة للموهوبين والمتفوقين

إعــداد دراس ــات إلنشاء مــدارس

الدراسية..إلخ

مدرسية ،واإلعفاء من الرسوم

بالتعليم من خالل توفير تغذية

الريف وذوي اإلحتياجات الخاصة

تــشــجــيــع الــتــحــاق اإلنـــــاث وأبــنــاء

األنشطة

10

20

10

النشاط

وزن

•

عــــــدد

• عــــدد ( )2دراســتــيــن

بالنفقات التشغيلية

• دع ــم ( )602مــدرســة

وال ـ ــدف ـ ــات ـ ــر واألقـــــــام

مستفيداً من الحقائب

طــــــــالــــــــبــــــــاً /طـ ـ ــالـ ـ ــبـ ـ ــة

()165,258

مستفيداً مــن التغذية

طــــــــالــــــــبــــــــاً /طـ ـ ــالـ ـ ــبـ ـ ــة

•

ع ــدد ()1,048,647

للنشاط

• ع ــدد ( )560مــدرســة

مقرة

ل ــم ــدارس المتفوقين

الصيفية التعويضية

في ( )61مركزاً تعويضياً

لــعــدد ( )12,245طالبة

• عـــــــدد الـ ــمـ ــراكـ ــز كفايات التعليم الالحق

والحصص المنفذة مجال التوعية • تعويض

• عـــــدد األنــشــطــة وحــــصــــة مـــنـــفـــذة فــي

ومــيــســري التوعية • عــدد ( )3,174نشاطاً

• عـ ــدد المعلمين مــــدربــــاً ع ــل ــى الــتــوعــيــة

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة ()2,167

مـــعـــلـــمـــاً

• عـــــدد الـ ــمـ ــدارس مـــســـتـــهـــدفـــة • عـ ــدد

المتفوقين

تنظيمية

لمدارس • الئـــــحـــــة تــنــظــيــمــيــة

• إعــــــــــــداد الئـــحـــة الـــــعـــــاصـــــمـــــة لـــــإنـــــاث

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة لـــلـــذكـــور وفـــــي أم ــان ــة

ل ـ ــل ـ ــم ـ ــح ـ ــاف ـ ــظ ـ ــات فــــــــــــــي

م/

حـــــجـــــة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات لــمــدرســتــيــن جــديــدتــيــن

النفقات التشغيلية

ال ــم ــس ــت ــف ــي ــدة مــن

• عـــــدد الـ ــمـ ــدارس

المدرسية (الحقائب)

م ــن الــمــســتــلــزمــات

الـ ــمـ ــسـ ــتـ ــفـ ــيـ ــديـ ــن

• عــــــــدد ال ــط ــل ــب ــة

حـــــوافـــــز ال ــت ــغ ــذي ــة

الــمــســتــفــيــديــن من

• عــــــــدد ال ــط ــل ــب ــة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

الرئيسية

جهة التنفيذ

األلغام

للتعامل مع

المركز الوطني

االجتماعية +

وزارة الشؤون

القطاع الخاص

وزارة المالية +

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والثانوي

الـــتـــعـــلـــيـــم األس ـ ــاس ـ ــي

تــحــســيــن وتــجــويــد نــوعــيــة

المبادرات

25

وزن

المبادرة

عملية الغش في االختبارات

ألفــضــل الــمــمــارســات وتــجــريــم

الدراسي  2020 / 2019م وفقاً

تنفيذ االخــتــبــارات العامة للعام

مجال اإلدارة المدرسية

تدريب اإلدارات المدرسية في

والتعلم الفعال والنشط

التخصصية ومهارات إدارة الصف

تــدريــب المعلمين على المواد

للعملية التعليمية

فــي عملية المتابعة والتقييم

تفعيل دور اإلشـ ــراف التربوي

النماذج والتقارير المطورة

التوجيه واإلشـــراف واستخدام

ت ــدري ــب الــمــوجــهــيــن عــلــى أدل ــة

المستهدفة

الــــمــــدرســــي فــــي الــــمــــدارس

تنفيذ أنشطة برنامج التطوير

في المناطق المستهدفة

المعلومات واإلحــصــاء التربوي

متكاملة ،وتحديث بيانات نظام

المعلومات بــوحــدات حاسوبية

اســــتــــكــــمــــال تـــجـــهـــيـــز مــــراكــــز

األنشطة

25

20

20

20

15

10

10

وزن

النشاط

•

عــــــــدد

منفذة

()15,136

عـــــدد ( )2,104زيـــــارة

عدد ( )623موجهاً متدرباً

باللجان االختبارية

عامال
وال ــث ــان ــوي ــة الــعــامــة • عــدد ()62,000
ً
• عـــــدد الــعــامــلــيــن باللجان االختبارية

األســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة الختبارات الثانوية العامة

()433,059

وكيل مدرسة متدرباً

ع ــدد ( )1,642م ــدي ــراً /

الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــن • عــــــدد
ب ـ ــال ـ ــم ـ ــرح ـ ــل ـ ــت ـ ــي ـ ــن طــالــبــاً /طــالــبــة متقدماً

• عــــــــدد ال ــط ــل ــب ــة

المدارس المتدربين

ع ــدد م ـ ــدراء /وكــاء

معلم /صف

صف

درجة البكالوريوس  /بــالــبــكــالــوريــوس /معلم

الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى صـ ـ ــف تـ ـ ــم ت ــأه ــي ــل ــه ــم

• عـ ــدد المعلمين

• عــــــدد ( )71مــعــلــم

الـــــــمـــــــتـــــــدربـــــــيـــــــن معلماً  /معلمة متدرباً

• عـ ــدد المعلمين

والمدارس

المنفذة للمعلمين

عـــــــــدد الــــــــزيــــــــارات

المتدربين

عـــــــدد ال ــم ــوج ــه ــي ــن

واللقاءات المنفذة

ولقاء منفذاً
ً

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج • عــدد ( )2,164برنامجاً

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة م ـ ــدرس ـ ــة مــســتــهــدفــة

عــــــــــدد

()7,155

المحدثة للتعليم العام

والــمــؤشــرات اإلحصائية

• إصــــــدار الــمــعــلــومــات

و

()11

مـــحـــافـــظـــة

فــــــي ( )65مـــديـــريـــة

حــــــاســــــوب م ــت ــك ــام ــل ــة

• تــقــريــر بــعــدد وح ــدات

• عـــــدد الـ ــمـ ــدارس •

المحدث بياناتها

•عـــــــدد ال ـ ــم ـ ــدارس

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة

• عـ ــدد الــمــديــريــات

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة

• عــدد المحافظات

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

الرئيسية

جهة التنفيذ

الداعمة

+الصناديق

واإلرشاد

وزارة األوقاف

وزارة اإلعالم+

وزارة الداخلية+

وزارة المالية +

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

للتنمية

االجتماعي

الصندوق

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

العملية التعليمية

وجـ ــعـ ــل الـــطـــالـــب مــحــور

األســـــاســـــي والـ ــثـ ــانـ ــوي

تــطــويــر مــنــاهــج التعليم

توفير مرتبات المعلمين

المبادرات

20

30

المبادرة

وزن

الدراسية

والتحديث للمناهج والمقررات

لضمان استمرار عملية التطوير

التربوي وتطوير قــدرات كوادره

تــفــعــيــل دور مـــركـــز الــتــطــويــر

توصلت إليه أفضل الممارسات

والـــثـــانـــوي واالسـ ــتـ ــفـ ــادة مما

م ــن ــاه ــج الــتــعــلــيــم األس ــاس ــي

المناهج الحالية وتطوير وتحديث

تفعيل لجنة الــمــنــاهــج لتقييم

التعليمية

وال ــت ــغ ــذي ــة ل ــت ــأدي ــة وظــائــفــهــم

تــكــالــيــف الــنــقــل وال ــم ــواص ــات

واإلشـــــــراف ال ــت ــرب ــوي لتغطية

بــــالــــمــــدارس وكــــــــادر الــتــوجــيــه

توفير حــوافــز نقدية للعاملين

ومواد غذائية للكادر التربوي

توفير بــدل مواصالت وتنقالت

وبصورة منتظمة

والمديريات والــمــدارس شهرياً

والتعليم ومكاتبها بالمحافظات

وجــمــيــع الــمــوظــفــيــن بــالــتــربــيــة

متابعة صرف المرتبات للمعلمين

2020م

شهريا لألشهر من يناير-ديسمبر
ً

لعدد  12شهراً بواقع ()$ 145

الــريــف بــعــدد ( )2,300معلمة

الــمــتــعــاقــدات ببرنامج معلمات

ت ــوف ــي ــر مـــرتـــبـــات الــمــعــلــمــات

األنشطة

30

30

20

20

40

20

النشاط

وزن

عدد ( )21منهجاً مقيماً

الغذائية

مــســتــفــيــداً مــن الــمــواد

•

عــــــــدد

()41,104

مستفيداً مــن الحوافز

•

عــــــدد

()160,000

تم تطوير قدراتهم

تأهيله

عــدد الــكــوادر الذين عـــــدد ( )60كــــــــادراً تــم

تم تقييمها

عــدد المناهج التي

غذائية)

(حوافز مالية +مواد

ع ــدد المستفيدين

المستلمين للبدل

مستلماً للبدل

عـــــدد الــمــوظــفــيــن عــدد ( )18,862موظفاً

مرتباتهم الشهرية

شهرياً

الـــذيـــن يــســتــلــمــون يــســتــلــمــون مــرتــبــاتــهــم

المعلمات

لـــــمـــــتـــــابـــــعـــــة ودعـــــــــم

• عـ ــدد ( )240مــوجــهــاً

اس ــت ــل ــم ــن مــرتــبــاتــهــن

• عــدد ( )2,300معلمة

للنشاط

عـــــدد الــمــوظــفــيــن عدد ( )171,186موظفاً

المعلمات

لـــمـــتـــابـــعـــة ودعـ ـ ــم

• عـ ــدد الــمــوجــهــيــن

مـــــــرتـــــــبـــــــاتـــــــهـــــــن

الــــاتــــي اســتــلــمــن

• عـ ــدد الــمــعــلــمــات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

والتعليم

وزارة التربية

الرئيسية

جهة التنفيذ

وزارة المالية

SCMCHA

المحلية

المجالس

للتنمية +

االجتماعي

الصندوق

والتأمينات

المدنية

وزارة الخدمة

وزارة المالية +

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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المحلي واإلقليمي

إحــتــيــاجــات سـ ــوق الــعــمــل

والــــثــــانــــوي وبـ ــمـ ــا يــلــبــي

خريجي التعليم األساسي

بــجــودة عالية الستقطاب

الفني والتدريب المهني

توسيع خــدمــات التعليم

األهداف االستراتيجية

المهني

للتعليم الفني والتدريب

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة

إعـــــــــــــــــــــداد وتــــــطــــــويــــــر

القائمة

المعاهد والكليات الفنية

إعــــــادة تــأهــيــل تــجــهــيــزات

المبادرات

10

10

وزن

المبادرة

تدشين االستراتيجية

لالستراتيجية

إعـــــــــداد ال ـ ــت ـ ــص ـ ــورات األولــــيــــة

االستراتيجية

تــشــكــيــل لــجــنــة مــخــتــصــة إلعـــداد

المطلوبة وتنفيذها

تأهيلها وفق أولويات المخرجات

وضــــــع خـــطـــة مـــزمـــنـــة إلعــــــادة

والكليات التقنية والمهنية

لتقييم الوضع الحالي للمعاهد

والــمــخــتــصــيــن إلعــــــداد دراســــة

ت ــش ــك ــي ــل ل ــج ــن ــة م ـ ــن الـــخـــبـــراء

إحتياج الوزارة

ورفــع الــقــدرات اإلنتاجية لتلبية

عملية طباعة الكتاب المدرسي

الــدراســيــة مــع أدلــتــهــا ،وتجويد

تأمين العدد الكافي من الكتب

األنشطة

30

40

30

50

50

40

وزن

النشاط

االستراتيجية

لــجــنــة مــشــكــلــة إلعــــداد

اإلحتياج مقرة

• وثيقة خارطة أولويات

تاهيلها

والكليات التي تم إعادة

• تـــقـــريـــر بــالــمــعــاهــد

ت ـ ــش ـ ــك ـ ــي ـ ــل الــــلــــجــــنــــة

• وثـــــــيـــــــقـــــــة قــــــــــرار

إقرار االستراتيجية

المقرة

وثــيــقــة االســتــراتــيــجــيــة

األولية لالستراتيجية لالستراتيجية المنجزة

عـــــــدد الــــتــــصــــورات وثيقة التصورات األولية

قرار تشكيل اللجنة

للمخرجات التدريبية

أولـ ــويـ ــات اإلحــتــيــاج

• صــــــــدور خـ ــارطـ ــة

تاهيلها

تــم حــصــرهــا وإع ــادة

والـ ــكـ ــلـ ــيـ ــات ال ــت ــي

•عــــــــدد ال ــم ــع ــاه ــد

ت ــش ــك ــي ــل ال ــل ــج ــن ــة

• إصـــــــــــــدار قـــــــرار

الموفرة

والتجهيزات الحديثة موفرة

• عــــــــــدد اآلالت • عــدد ( )6آالت حديثة

والمسلمة للطلبة كـــــــتـــــــابـــــــاً مــــطــــبــــوعــــاً

الدراسية المطبوعة • عـ ــدد ()4,500,000

• عـــــــــدد الـــكـــتـــب

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المهني

والتدريب

اليمني +وزارة

القطاع الخاص

السمكية+

+وزارة الثروة

الزراعة والري

المركزي

وزارة التعليم

التخطيط+وزارة

والتجارة  +وزارة

وزارة الصناعة

الخاص

المالية+القطاع

وزارة

الخاص

المالية+القطاع

وزارة

وزارة المالية

المالية+البنك

الفني

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

والتعليم

وزارة التربية

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

تنفيذ الرؤية

األساسي والثانوي نهاية

 %مــن مــخــرجــات التعليم

وتــطــويــره ليستوعب 40

الفني والتدريب المهني

ال ــت ــوس ــع فـ ــي الــتــعــلــيــم

وتأهيل الكادر العلمي

تــطــويــر الــمــنــاهــج وبــنــاء

المبادرات

20

10

المبادرة

وزن

والتدريب المهني

في مؤسسات التعليم الفني

نوعية للعاملين والكادر العلمي

دعــــم وت ــم ــوي ــل بـــرامـــج تــدريــب

األقل

جديدة بواقع برنامج واحد على

مــن التخصصات وافــتــتــاح برامج

تقييم وتطوير المناهج في عدد

تعرضت لألضرار أثناء الحرب

الفنية وكــلــيــات المجتمع التي

ترميم وتجهيز المعاهد والمراكز

والتدريب المهني جراء العدوان

م ــؤس ــس ــات الــتــعــلــيــم الــفــنــي

حصر األضــرار لمباني وتجهيزات

الحالية

والمختصين

لتقييم

المناهج

تــشــكــيــل فـــريـــق مــــن ال ــخ ــب ــراء

ـاء عــلــى األول ــوي ــات
العلمية بــنـ ً
وتنفيذها

إعداد خطة مزمنة لتأهيل الكوادر

حوافز خاصة

الــتــخــصــصــي ووضــــع مصفوفة

ال ــن ــوع ــي ــة لــلــتــعــلــيــم ال ــث ــان ــوي

تصميم مــجــمــوعــة مــن الــبــرامــج

األنشطة

20

20

20

20

20

40

40

النشاط

وزن

البرامج

فــريــق مــشــكــل لتقييم

وثيقة الخطة المقرة

• عـــــدد ( )29مــعــهــداً

المخصصة للتدريب

• نــســبــة ال ــدع ــم

مــــــــــن الـــــــبـــــــرامـــــــج

• عدد المستفيدين

الــتــدريــبــيــة المنفذة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

الجديدة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

المخصصة للتدريب

• تقرير بنسبة الدعم

• عـ ــدد ( )350مــتــدربــاً

تــــــدريــــــبــــــيــــــاً م ـ ــن ـ ــف ـ ــذاً

• ع ـ ــدد ( )12بــرنــامــجــاً

• عدد ( )1برنامجاً جديداً

( )4معاهد /كليات

• تجهيز ( )15قسماً في

 /كـــــلـــــيـــــة مـــــرمـــــمـــــاً

الــــــــــــمــــــــــــطــــــــــــورة • عدد ( )2منهجاً مطوراً

• عــــــدد ال ــم ــن ــاه ــج

المرممة

ال ــم ــراك ــز /الــكــلــيــات

عــــــدد الـــمـــعـــاهـــد /

المتضررة

المتضررة

ال ــم ــراك ــز /الــكــلــيــات /ال ـ ــم ـ ــراك ـ ــز /ال ــك ــل ــي ــات

عــــــدد الـــمـــعـــاهـــد  /تــقــريــر بــعــدد الــمــعــاهــد

قرار تشكيل الفريق

إقرار الخطة

الثانوي التخصصي

البرامج النوعية الجديدة

ال ــج ــدي ــدة للتعليم الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن

للنشاط

عدد البرامج النوعية تــقــريــر ب ــع ــدد الــطــاب

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة التعليم

وزارة المالية

وزارة التعليم

وزارة المالية

المهني

الفني والتدريب

وزارة التعليم

المهني

وزارة التعليم

الفني والتدريب

المهني

الفني والتدريب

المهني

الفني والتدريب

المهارات

صندوق تنمية

المهارات

+صندوق تنمية

وزارة المالية

المهارات

+صندوق تنمية

المهارات

+صندوق تنمية

المهني

العلمي

الفني والتدريب

وزارة التعليم

الزراعة والري

والسكان  +وزارة

وزارة الصحة العامة

والبحث العلمي+

التعليم العالي

والتعليم +وزارة

وزارة التربية

المشاركة

العالي والبحث

وزارة التعليم

المهني

الفني والتدريب

وزارة التعليم

المهني

الفني والتدريب

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والدكتوراه

مــــرحــــلــــة ال ــم ــاج ــس ــت ــي ــر

الــفــنــي والــتــقــنــي حتى

تــطــويــر م ــس ــار الــتــعــلــيــم

الخاص

المهنية التابعة للقطاع

دع ـ ــم وتــحــفــيــز الــكــلــيــات

المبادرات

40

10

وزن

المبادرة

(المرحلة األولى)

التطبيقي في كليات المجتمع

المناهج في برنامج الماجستير

مــتــخــصــصــة إلعــــــــداد وت ــط ــوي ــر

تشكيل لــجــان أكــاديــمــيــة وفنية

الجامعي

الــتــعــلــيــم ال ــف ــن ــي والــتــعــلــيــم

إعـــــداد ض ــواب ــط لــلــتــجــســيــر بين

التقييم

ـاء عــلــى مــخــرجــات
والــتــحــفــيــز ب ــن ـ ً

الخاصة وتنفيذ مصفوفة الدعم

تقييم وضع الكليات والمعاهد

تجهيزاتها

الفنية األهلية وتسهيل استيراد

تسهيل إجراءات افتتاح المعاهد

تلك المؤسسات التعليمية

المادية والبشرية الموجودة لدى

ل ــاس ــت ــف ــادة مـــن اإلمــكــانــيــات

دراســيــة فــي الفترة المسائية

الحكومية مــن خــال فتح برامج

للمعاهد الفنية وكليات المجتمع

تــوســيــع الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة

األنشطة

50

50

50

50

20

وزن

النشاط

المطورة

• عــــــدد ال ــم ــن ــاه ــج

الـــــــمـــــــشـــــــكـــــــلـــــــة

• عـــــــــدد الــــلــــجــــان

المعتمدة

عـــــــــدد ال ـ ــض ـ ــواب ـ ــط

التقييمي

معتمداً

• عـــــدد ( )13مــنــهــجــاً

• قرارات تشكيل اللجان

وثيقة الضوابط المقرة

المقر

المقرة

وثيقة الئحة التسهيالت

بنسبة ()% 40

االستيعابية

للمعاهد

• زيــــــــــــادة الـ ــطـ ــاقـ ــة

/طـــالـــبـــة تــــم الــتــحــاقــه

• عــدد (  )1,725طالباً

( )82طالباً لكل برنامج

بــرنــامــجــاً مـــكـــرراً بــواقــع

مسائياً بدون تكرار و()69

• ع ـ ــدد ( )22بــرنــامــجــاً

إصـــــــــــدار الـــتـــقـــريـــر وثيقة التقرير التقييمي

والشروط المعدلة

الــــــتــــــســــــهــــــيــــــات

صـــــــــــــــــدور الئـــــحـــــة

للمعاهد

االس ـ ــت ـ ــي ـ ــع ـ ــاب ـ ــي ـ ــة

الــطــاقــة والــكــلــيــات

• نـ ــسـ ــبـ ــة زيــــــــادة

الملتحقين بالبرامج

• عـــــــدد الــــطــــاب

الـــــــمـــــــســـــــائـــــــيـــــــة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

المهني

والتدريب

الفني

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

المهارات.

صندوق تنمية

الجامعات +

المهارات

صندوق تنمية

العلمي +

العالي والبحث

وزارة التعليم

وزارة المالية

المهارات

+صندوق تنمية

وزارة المالية

المشاركة

جهات التنفيذ
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وسوق العمل

يلبي متطلبات التنمية

واالعتماد األكاديمي وبما

العالي وفق معايير الجودة

تــوفــيــر خــدمــات التعليم

األهداف االستراتيجية

جامعات كمرحلة أولى

رئيسي مميز فــي ثالث

الـــتـــمـــيـــز فــــــي تــخــصــص

هــيــكــلــة ال ــج ــام ــع ــات نــحــو

التعليم الــعــالــي وإعـ ــادة

تــحــســيــن نــوعــيــة وجــــودة

والحضر والريف

الفرص بين الذكور واإلناث

يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ

الــعــمــريــة ( )23-19وبــمــا

بالتعليم الــعــالــي للفئة

زيـــــــادة نــســبــة االل ــت ــح ــاق

المبادرات

30

40

المبادرة

وزن

المعايير

األقل كمرحلة أولى

مميز فــي ثــاث جــامــعــات على

نحو التميز في تخصص رئيسي

إعــداد دراســة لهيكلة الجامعات

على األقل

للبرامج الدراسية لعدد ( )6برامج

المرجعية األكــاديــمــيــة الوطنية

اس ــت ــك ــم ــال إعــــــــداد الــمــعــايــيــر

الوطنية بشأنها

المرجعية

االكاديمية

الدراسية للبرامج التي صدرت

تــوصــيــف ال ــب ــرام ــج وال ــم ــق ــررات

للسكن الجامعي

المعايير والــضــوابــط المنظمة

الريفيات في مراكز المدن وفق

توفير سكن جامعي للفتيات

تخفيض في الرسوم الدراسية

اإلحــتــيــاجــات الــخــاصــة ومنحهم

للطالب وطالبات الريف وذوي

زيـ ـ ــادة نــســبــة الــمــنــح الــداخــلــيــة

العالي بضوابط ومعايير واضحة

ف ــي االســتــثــمــار ف ــي التعليم

تشجيع القطاع الخاص للتوسع

الجامعات الحكومية

المادية والبشرية المتوفرة لدى

ل ــاس ــت ــف ــادة مـــن اإلمــكــانــيــات

التخصصات في الفترة المسائية

فتح بــرامــج دراســيــة فــي بعض

لــلــتــعــلــيــم ال ــع ــال ــي عـــن طــريــق

زيـــــــادة ال ــط ــاق ــة االســتــيــعــابــيــة

األنشطة

15

15

20

20

20

30

30

النشاط

وزن

السابق

بنسبة ( )% 10عن العام

االستيعابية

للجامعات

• زيــــــــــــــادة الــــطــــاقــــة

الـــــــتـــــــحـــــــاق الـ ــطـ ــلـ ــبـ ــة

• تـــــقـــــريـــــر بـــــــزيـــــــادة

الــــبــــرامــــج ال ــم ــس ــائ ــي ــة

• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد

للنشاط

هيكلية لها

تـــم إعــــــداد دراســــة

عدد الجامعات التي

معايير لها

الــمــســتــكــمــل وضــع

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج

الموصفة

عـــــــــــدد الـــــبـــــرامـــــج

الجامعي الجديدة

لعدد ( )3جامعات مقرة

وثــيــقــة دراسـ ــة هيكلية

لعدد ( )6برامج دراسية

تــوفــر مــعــايــيــر معتمدة

عدد ( )13برنامجاً موصفاً

جديدة

األعوام السابقة

عدد مقرات السكن عدد ( )3مساكن جامعية

عن األعوام السابقة

نسبة ال ــزي ــادة في

أعداد المنح الداخلية ب ــن ــس ــب ــة (1

 )%عــن

زيـ ــادة المنح الداخلية

وجامعات جديدة

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج تقرير عــن افتتاح برامج
والجامعات الجديدة

الملتحقين بالبرامج

• عـــــــدد الــــطــــاب

لـــــــلـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات

الطاقة االستيعابية

• نـ ــسـ ــبـ ــة زيــــــــادة

الـــــــمـــــــســـــــائـــــــيـــــــة

• عـــــــدد الـ ــبـ ــرامـ ــج

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

وزارة التعليم

العالي والبحث

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

وزارة المالية

األكاديمي

االعتماد

+مجلس

 +الجامعات

وزارة المالية

األكاديمي

االعتماد

+مجلس

الجامعات

األكاديمي

االعتماد

+مجلس

الجامعات

العلمي

وزارة التعليم

العالي والبحث

الجامعات +

الجامعات

القطاع الخاص

وزارة المالية

الجامعات +

المشاركة

+SCMCHA

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

الدراسية

فــــي ال ــم ــن ــاه ــج والــــمــــقــــررات

الحكم الرشيد وجــودة التعليم

الحكومية حــول إدمــاج مفاهيم

تدريس بكليات التربية بالجامعات

تــدريــب عــدد ( )120عضو هيئة

التنمية

المجتمع وتــســاعــد فــي تحقيق

والبحوث التي تؤدي إلى خدمة

الــعــلــمــيــة والــقــيــام بــالــدراســات

إق ــام ــة الــمــؤتــمــرات وال ــن ــدوات

في مجال اإلدارة واالقتصاد

في الجامعات اليمنية وخصوصاً

العليا (الماجستير ،الــدكــتــوراه)

التوسع في فتح برامج الدراسات

األنشطة

15

20

15

وزن

النشاط

عـــــدد ()2

بــرنــامــجــيــن

التدريس

مــــن أعــــضــــاء هــيــئــة

عــــــدد ال ــم ــت ــدرب ــي ــن

والبحوث

في المقرر

مفاهيم الحكم الرشيد

تدريس قادر على إدماج

عــدد ( )120عضو هيئة

بحوث منفذة

عـــــــدد الــــــدراســــــات عـ ــدد ( )10دراســـــــات /

العلمية

مقامة

عــــــــــدد الـــــــنـــــــدوات عدد ( )10نــدوات علمية

مقامة

افتتاحه

ج ــام ــع ــات ص ــن ــع ــاء تــم

ف ـ ــي االقــــتــــصــــاد فــي

عدد ( )1برنامج دكتوراه

افتتاحهما

عـــــدد ال ــم ــؤت ــم ــرات عدد ( )3مؤتمرات علمية
العلمية المنفذة

في كل برنامج

الطالبات المسجلين

عــــــــدد الــــــطــــــاب /

جامعة

فــي جــامــعــة صــنــعــاء تم

المعتمدة فــي كل الــعــامــة وإدارة األعــمــال

عدد برامج الدكتوراه دكـ ــتـ ــوراه ف ــي اإلدارة

جامعة

افتتاحها

المعتمدة فــي كل +االدارة ال ــع ــام ــة) تم

الـــــمـــــاجـــــســـــتـــــيـــــر فـ ــي (إدارة األعـــمـــال

عــــــــــــــــدد بــــــــرامــــــــج عدد ( )3برامج ماجستير

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2019

-2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

وزارة التعليم

العالي والبحث

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

الحكومية +

الجامعات

والبحثية

والمراكز العلمية

+الجامعات

وزارة المالية

+الجامعات

وزارة المالية

+الجامعات

وزارة المالية

+الجامعات

وزارة المالية

المشاركة

جهات التنفيذ
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اإلدارة

اإلدارة والمراقبة

والمؤسسات الصحية

المشاركة المجتمعية في تشريعات وهيكلة الوزارة

كافة المستويات وتحفيز ومــــــراجــــــعــــــة وتــــطــــويــــر

فاعليتها وجــودتــهــا على وآليات المتابعة واإلشراف

للخدمات الصحية ورقــابــة إدارة الــنــظــام الــصــحــي،

والـــتـــنـــســـيـــق

الــعــامــة وال ــس ــك ــان في

الذاتي

كـ ــفـ ــاءة إدارة الــتــمــويــل

التعليم الــعــالــي ،وتعزيز

ت ــن ــوي ــع مــــصــــادر تــمــويــل

تـــطـــويـــر نـــظـــم وآلــــيــــات تــعــزيــز دور وزارة الصحة

محور الصحة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

25

30

المبادرة

وزن

الصحية الشاملة

داعم لمتابعة وتقييم الخدمات

تــنــفــيــذ زي ـ ــارة إش ـ ــراف تكاملي

لمكافحة السرطان والوقاية منه

إعــــداد االســتــراتــيــجــيــة الوطنية

الجهات األخرى (محلياً ومركزياً )

في المحافظات بالتنسيق مع

تــشــكــيــل ل ــج ــان وطــنــيــة فــرعــيــة

المحلي

النظام الصحي على المستوى

تقييم مستوى تنفيذ سياسات

والوحدات التابعة لها

ال ــل ــوائ ــح الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــوزارة

مــراجــعــة وتــطــويــر واســتــكــمــال

الحكومية

للموارد الذاتية فــي الجامعات

استكمال إعداد الالئحة الموحدة

مستوى التعليم الجامعي

تــعــبــئــتــهــا وح ــش ــده ــا لتحسين

التعليم الــعــالــي والــتــي يمكن

والــــفــــرص الــمــمــكــنــة لــتــمــويــل

إعــــــداد دراســــــة حــــول الــبــدائــل

األنشطة

5

20

5

15

15

50

50

النشاط

وزن

وثيقة الالئحة المقرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

إشرافية منفذة

والوقاية منه المقرة

لــمــكــافــحــة ال ــس ــرط ــان

وث ــي ــق ــة االســتــرتــيــجــيــة

قرار تشكيل اللجان

محافظة

• تــقــريــر تقييمي لكل

لـــــــــكـــــــــل ســــــيــــــاســــــة

• تـ ــقـ ــريـ ــر تــقــيــيــمــي

اإلشرافية التكاملية

عـــــــــدد الــــــــزيــــــــارات عـــــدد ( )1,400زيـــــارة

منه

السرطان والوقاية

الــوطــنــيــة لمكافحة

إصــدار االستراتيجية

اللجان

إصــدار قــرار تشكيل

تقييمية للسياسات

صـــــــــــــدور ت ـ ــق ـ ــاري ـ ــر

اللوائح التنفيذية

بــتــعــديــل أو تغيير

• صــــــدور قــــــرارات • لوائح تنفيذية مقرة

الــــــــــمــــــــــعــــــــــدلــــــــــة • لوائح تنظيمية مقرة

باللوائح التنظيمية

• صــــــدور قــــــرارات

صدور قرار بالالئحة

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

وزارة الشؤون

السلطة المحلية

السرطان

صندوق

المحلية

وزارة اإلدارة

التأمين الصحي

القانونية+هيئة

والتأمينات+

وزارة الصحة

النواب+وزارة

مجلس

SCMCHA+

وزارة المالية

SCMCHA

 +الجامعات +

وزارة المالية

المشاركة

الخدمة المدنية

العامة

العلمي

العالي والبحث

وزارة التعليم

العلمي

وزارة التعليم

العالي والبحث

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

التحتية

بما في ذلــك دعــم البنية

تحسين الخدمات الصحية

مــــن أوجـــــــه الــــدعــــم فــي

تحقيق االستفادة المثلى

للقطاع الصحي بما يكفل

الدولية والمحلية الداعمة

الــمــنــظــمــات والــهــيــئــات

تــنــســيــق مـــدخـــات عمل

والفني بالمرافق الصحية

وتــحــفــيــز الـــكـــادر الــطــبــي

تحسين الخدمات الصحية

وضبط مواردها بما يحقق

وإدارة الــخــدمــات الصحية

األخرى في دعم وتقديم

الــمــجــتــمــع وال ــق ــط ــاع ــات

تفعيل وتنظيم مشاركة

المبادرات

25

15

وزن

المبادرة

SCMCHA

اع ــت ــم ــاد آلـ ــيـ ــات الــتــنــســيــق مــع

الصحية

الــمــنــظــمــات وش ــرك ــاء التنمية

إعـــــــداد دلـــيـــل لــتــنــســيــق عــمــل

بأهمية مشاركة المجتمع

تنفيذ ع ــدد ( )4بــرامــج توعية

(المديريات)

(الــــمــــحــــافــــظــــات) والـــطـــرفـــي

ع ــل ــى ال ــم ــس ــت ــوى الــوســطــي

متابعة تنفيذ ع ــدد ( )13خطة

وتجهيزها

في مراكز بنوك الدم وإنشائها

الــشــامــل لــخــدمــات نــقــل ال ــدم

تقييم مستوى تطبيق الدليل

السارية

سليمة تعزز الوقاية من األمراض

الصحية إل ــى مــمــارســات صحية

حـ ــول تــغــيــيــر ال ــم ــم ــارس ــات غير

مركزياً على األنشطة التوعوية

تنفيذ زي ــارات إشرافية ميدانية

األنشطة

20

40

100

5

5

30

وزن

النشاط

المعتمدة

معتمدة

وثيقة الدليل المقرة

عدد آليات التنسيق عــدد ( )4آلــيــات تنسيق

به

إقــرار الدليل للعمل

المنفذة

منفذة

منفذة

عــدد ( )13خطة متابعة

عــدد بــرامــج التوعية عـــدد ( )4ب ــرام ــج توعية

عدد خطط المتابعة

التي تطبق الدليل

تطبق الدليل

عدد فروع بنك الدم عدد ( )5فروع بنوك دم

اإلشرافية الميدانية

منفذة

عـــــــــدد الــــــــزيــــــــارات عدد ( )4زيارات إشرافية

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

الدم

العامة

SCMCHA

SCMCHA

المحافظات

الصحية في

اللجان

والمجالس

السلطة المحلية

لخدمات نقل

وزارة الصحة

المركز الوطني

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ

170

170
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األهداف االستراتيجية

المرافق الصحية

عـ ــلـ ــى مـ ــسـ ــتـ ــوى ك ــاف ــة

لــشــغــل وظ ــائ ــف اإلدارة

وضوابط االختيار والتعيين

تــأســيــس نــظــام لــقــواعــد

الصحية

ف ـ ــي ت ـ ــوزي ـ ــع الـــخـــدمـــات

وفق معايير تراعي العدالة

وتشغيل المرافق الصحية

النمطية إلنــشــاء وتجهيز

وتطبيق المعايير الوطنية

التحتية للمرافق الصحية

تطوير نظام خارطة البنية

المبادرات

20

15

المبادرة

وزن

المؤسسية ونشرها

وإعــداد دليل الثقافة التنظيمية

كافة مستويات النظام الصحي،

ومعايير وش ــروط شغلها على

لشاغلي وظائف اإلدارة الصحية

إعــداد الئحة الوصف الوظيفي

الصحية العامة والخاصة

والــمــعــايــيــر لتشغيل الــمــرافــق

تقييم مستوى تطبيق األدلــة

الــمــركــزيــة  ،األورام) ومتابعة

إع ــداد وإق ــرار أدلــة ( للمختبرات

()Health analyzer

تحديث قــاعــدة الــبــيــانــات بنظام

 -وإدارة تقديم الخدمة)

تحديدا ( MSPللتشغيل
واألنماط
ً

إعــداد وتحديث األدلــة والمعايير

الخارطة في الوزارة

المنظمات وإعــادة تفعيل وحدة

(خــارطــة) لمدخالت وتوزيع دعم

إعـــــــداد ال ــن ــظ ــام اإلل ــك ــت ــرون ــي

األنشطة

100

20

40

40

40

النشاط

وزن

المؤسسية

المقر

الثقافة التنظيمية التنظيمية المؤسسية

• إقــــــــــــــرار دلـ ــيـ ــل • وثيقة دلــيــل الثقافة

الــوصــف الوظيفي الـ ــوظـ ــيـ ــفـ ــي ال ــم ــق ــرة

• صدور قرار بالئحة • وثيقة الئحة الوصف

األدلة

الصحية

ل ــت ــش ــغ ــي ــل الـ ــمـ ــرافـ ــق

• مــســتــوى تطبيق تطبيق األدلة والمعايير

• ع ــدد ( )4أدلـ ــة مقرة
• إنــــــجــــــاز األدلــــــــة • تقرير بتقييم مستوى

البيانات لتحديثها

(أطلس) محدثة

تــم إدخــالــهــا قــاعــدة • الــــخــــارطــــة الــصــحــيــة

حجم البيانات التي • قــاعــدة بيانات محدثة

واألنماط المحدثة

لعدد ( )2برنامجين

•عـــــــــدد ال ــم ــع ــاي ــي ــر • قائمة معايير وأنماط

دليال محدثاً
• عدد األدلة المحدثة • عدد ()60
ً

اإللكتروني

بياناتها في النظام

الــــتــــي ت ـ ــم إدخــــــال

( الخارطة)

للنشاط

• ع ــدد المنظمات توفر النظام اإللكتروني

اإللكتروني ( خارطة)

• إنـــــجـــــاز ال ــن ــظ ــام

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

المدنية

الصحية

المؤسسات

المحافظات +

والتأمينات+

وزارة الخدمة

وزارة الصحة

القانونية +

الشؤون

المحلية +وزارة

وزارة اإلدارة

SCMCHA

SCMCHA

المحلية+

السلطات

لإلحصاء +

الجهاز المركزي

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

وزارة المالية+

العامة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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المرحلة ومستجداتها

يستوعب طبيعة وظروف

ودعم خدمات الطوارئ بما

الصحية لجميع المواطنين

توسيع وتعزيز الخدمات

األهداف االستراتيجية

السكانية الكبيرة

(الــمــدن) مــواكــبــة للزيادة

خــدمــاتــهــا لــســكــان الحضر

ال ــم ــح ــاف ــظ ــات بــتــقــديــم

الــمــركــزيــة ومستشفيات

الـ ـ ــمـ ـ ــسـ ـ ــتـ ـ ــشـ ـ ــفـ ـ ــيـ ـ ــات

تـــــــعـــــــزيـــــــز اســـــــتـــــــمـــــــرار

وجراحية

ت ــش ــخ ــي ــص ــي ــة وعـــاجـــيـــة

عــلــى أن تشمل خــدمــات

مــبــاشــرة لــســكــان الــريــف

الــريــفــيــة لتقديم خــدمــات

تــفــعــيــل الــمــســتــشــفــيــات

المبادرات

25

20

وزن

المبادرة

مستشفى
ً

طبية

إعـ ــداد دراســــات إلنــشــاء مدينة

التشغيل وحوافز الكادر)

الخارج  -قائمة األدوية  -تكاليف

مــن أجلها المريض السفر إلى

فــجــوة الــتــجــهــيــزات الــتــي يحتاج

وتــغــطــيــة تــكــالــيــف (الــصــيــانــة ،

م ــرج ــع ــي ــة ف ـ ــي ال ــم ــح ــاف ــظ ــات

مستشفى
تأهيل عــدد ()12
ً
مركزياً وعــدد ( )8مستشفيات

التشغيل وحوافز الكادر)

 -قــائــمــة األدويــــــــة  -تــكــالــيــف

الــمــريــض الــســفــر إل ــى المدينة

التجهيزات التي يحتاج من أجلها

وتغطية تكاليف (الصيانة  ،فجوة

الــتــولــيــديــة والــولــيــديــة الشاملة

ـى
ريـــفـــيـــاً و ( )23مــســتــشــفـ ً
محورياً شاملة لخدمات الطوارئ

تأهيل عــدد ()48

األنشطة

10

90

100

وزن

النشاط

الدراسات

مدينة طبية

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز وثائق الدراسات إلنشاء

التي تم تأهيلها

مستشفى
• عــدد ()8
ً
مرجعياً
مؤهال
ً

مستشفى
• عدد ()12
ً
عدد المستشفيات مــــــــركــــــــزيــــــــاً
مــــــؤهــــــا
ً

مستشفى
• عــدد()48
ً
عدد المستشفيات
ريــــــــفــــــــيــــــــاً
مـــــــؤهـــــــا
ً
ال ــت ــي ت ــم تأهيلها
مستشفى
• عدد ()23
ً
محورياً
مؤهال
ً

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المحلية

 +السلطة

+وزارة التخطيط

العامة والطرق

+وزارة األشغال

العمراني

والتخطيط

والمساحة

+هيئة األراضي

المياه والبيئة

وزارة الكهرباء

والطاقة +وزارة

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ

172

172
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األهداف االستراتيجية

والمرابطين

والمعاقين وأسر الشهداء

االهـــــتـــــمـــــام ب ــال ــج ــرح ــى

السكاني

يتناسب مع معدل النمو

األم ــه ــات والــمــوالــيــد بما

يــــؤمــــن خـ ــفـ ــض وفـ ــيـ ــات

األم ــوم ــة والــطــفــولــة بما

تــطــويــر وتــوفــيــر خــدمــات

المبادرات

10

10

المبادرة

وزن

والجرحى

ل ــل ــن ــازح ــي ــن وأســـــــر الـــشـــهـــداء

تنفيذ مــخــيــمــات طــبــيــة مجانية

ومساهمة القطاع الخاص

مؤسسات الــشــهــداء والجرحى

المستهدفة عبر آلية تنسيق مع

تقديم الخدمات الصحية للفئات

محافظات

مــخــازن للصحة اإلنــجــابــيــة لسبع

تأهيل وترميم وتوفيرعدد ()7

( )100سرير عناية

حضانة )100( ،سرير طــوارئ و

واألمومة والطفولة بعدد ()200

والــمــســتــشــفــيــات الــتــعــلــيــمــيــة

زيــادة السعة السريرية بالهيئات

والنفقات التشغيلية

التجهيزات واألدويــــة والــحــوافــز

مــرجــعــي ب ــاألم ــان ــة ،م ــع تــوفــيــر

والــــطــــفــــولــــة ومــســتــشــفــى

عدد ( )6مستشفيات لألمومة

إعـــداد دراســـة مــشــاريــع لتأهيل

 2030م

وأهــــداف التنمية المستدامة

والــســيــاســيــة الــصــحــيــة الوطنية

اإلنجابية ضمن الــرؤيــة الوطنية

مراجعة وتحديث مكون الصحة

األنشطة

30

30

25

35

20

20

النشاط

وزن

الــطــبــيــة الــمــجــانــيــة

عـــــــدد ال ــم ــخ ــي ــم ــات

• إقرار آلية التنسيق

• عدد المستفيدين

المستهدفة

• عــدد المحافظات

اإلنــجــابــيــة المرممة

• عدد مخازن الصحة

المرافق الصحية

الـــــســـــريـــــريـــــة فــي

حجم الزيادة للسعة

المستهدفة

ال ــم ــس ــت ــش ــف ــي ــات

الالزمة إلعادة تأهيل

• حــجــم الــتــجــهــيــزات

• إعتماد الدراسات

المراجعة

اعتماد تقرير بنتائج

مؤشرات األنشطة

•

()7

()200

منفذاً

عــدد ( )50مخيماً طبياً

المقرة

• وثيقة آلــيــة التنسيق

لــلــفــئــات الــمــســتــهــدفــة

الـ ــصـ ــحـ ــيـ ــة الـــمـــقـــدمـــة

• تـــقـــريـــر ب ــال ــخ ــدم ــات

( )7محافظات

للصحة اإلنــجــابــيــة لـعدد

عــدد ( )7مــخــازن مجهزة

موفر

•عدد ( )100سرير عناية

طـــــــــــــــــــــــوارئ مــــــوفــــــر

• عـــــدد ( )100ســريــر

حـــــــضـــــــانـــــــة مـــــــوفـــــــرة

•

عـــــــــــــــدد

المستهدفة

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــش ـ ــف ـ ــي ـ ــات

ال ــازم ــة إلعــــادة تأهيل

• تقرير بحجم التجهيزات

دراســـــــــــــات م ــع ــت ــم ــدة

عـــــــــــــــــــدد

تقرير نتائج المراجعة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

وزارة الصحة

+السلطة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

العامة

المجتمع المدني

منظمات

المحلية

الخاصة

اتحاد

المستشفيات

والسكان

العامة

السلطة المحلية

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

SCMCHA

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

السرطان

الـ ــضـ ــروريـ ــة عـ ــن مــرضــى

عـــــدم ان ــق ــط ــاع األدويــــــة

(األورام) والــعــمــل على

بمراكز معالجة السرطان

الـــمـــوجـــودة وااله ــت ــم ــام

القدرة االستعابية للمراكز

الغسيل الــكــلــوى وزي ــادة

الـــتـــوســـع فــــي م ــراك ــز

المبادرات

15

وزن

المبادرة

الكلوي

عدد ( )6مراكز جديدة للغسيل

تقدير حجم الــتــدخــات إلنشاء

حوافز الكادر)

 ،قائمة األدوية ،نفقات تشغيل،

أجلها المريض السفر إلى الخارج

وتوسعة األجهزة التي يحتاج من

عالج األورام من حيث (تجهيزات

الكلوي وعدد ( )6وحدات ومراكز

تأهيل عدد ( )15مركزاً للغسيل

تدريب وتنمية)

واالجتماعي (تقييم ،سياسات،

الــنــفــســيــة والـ ــدعـ ــم الــنــفــســي

الــمــتــعــلــقــة بـــخـــدمـــات الــصــحــة

ت ــن ــف ــي ــذ عــــــدد م ـ ــن األن ــش ــط ــة

المراكز القائمة

(حجة  ،صــعــدة ،الــحــديــدة) ودعــم

أطــراف صناعية في محافظات

إعــــــداد دراســــــة إلن ــش ــاء مــراكــز

والتدخل المبكرلإلعاقة

مراجعة وتحديث دليل االكتشاف

األنشطة

30

50

10

20

10

وزن

النشاط

حجم الدعم

• عدد(  )6مراكز رفع لها

دراســـــــــــــات م ــع ــت ــم ــدة

•

عـــــــــــــــــــــــدد

()3

المقدرة لكل مركز

ح ــج ــم ال ــت ــج ــه ــي ــزات

تأهيليها

األورام ال ــت ــي تم

•ع ـ ــدد م ــراك ــز عــاج

تــــــــــم تــــأهــــيــــلــــهــــا

الــــــكــــــلــــــى ال ـ ــت ـ ــي

ووحــــــــــدات غــســيــل

• عــــــــــدد مـــــراكـــــز

التدريبية المنفذة

الكلوي

وم ـ ــج ـ ــه ـ ــزة لــلــغــســيــل

ع ــدد ( )6مــراكــز جــديــدة

مراكز عالج األورام

• تــقــريــر بــإعــادة تأهيل

تـــــم إعــــــــــادة تــأهــيــلــهــا

لـــلـــغـــســـيـــل الـ ــكـ ــلـ ــوي

• عــــــدد ( )6وحــــــدات

تــــــم إعــــــــــــادة ت ــأه ــي ــل ــه

لـــلـــغـــســـيـــل الـ ــكـ ــلـ ــوى

• عـــــدد (  )15مـــركـــزاً

تدريبية منفذة

•عـــــــــدد الـــــــــــدورات • عــــــدد (  )20دورة

الــتــقــيــيــم الــمــنــفــذة تــقــيــمــيــيــن مــنــفــذيــيــن

• عـــــــــدد تــــقــــاريــــر • عــــدد (  )2تــقــريــريــن

رفع لها حجم الدعم

•عــدد المراكز التي

•اعــتــمــاد الــدراســات

المبكرلإلعاقة

المقر

االكتشاف والتدخل والتدخل المبكر لإلعاقة

إنـــــــــــجـــــــــــاز دلــــــيــــــل وثيقة دليل االكتشاف

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

وما بعدها

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

وزارة الصحة

SCMCHA

برنامج الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

العامة

والسكان

SCMCHA

SCMCHA

النفسية +

SCMCHA

العامة

صندوق

المعاقين

رعاية وتأهيل

+صندوق

الصناعية

+مركز األطراف

أسرالشهداء

+مؤسسة رعاية

الجرحى

مؤسسة

المعاقين +

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

نجاح هذه المبادرة

واإلشراف عليهم لضمان

مـــتـــطـــوعـــي ال ــم ــج ــت ــم ــع

وذل ــك بتشجيع مــبــادرات

للسكان للخدمات الصحية

الـ ــعـ ــجـ ــز فـــــي الــتــغــطــيــة

إيجاد حلول إبداعية لسد

خرجت عن الخدمة

بــــــدال عـ ــن الــتــي
جـ ــديـ ــدة
ً

وتوفير ســيــارات إسعاف

واإلسعاف والتوسع فيها

تــعــزيــز خــدمــات الــطــوارئ

المبادرات

10

10

المبادرة

وزن

 2030م

عـــدد (  )38,388قــريــة بحلول

القابالت المجتمعيات لتغطية

عمل الــدراســة والتهيئة لتوفير

والمركزية في المحافظات

فــي المستشفيات المحورية

الحقلي ألطباء مساقات البرد

تــنــفــيــذ دراســـــة حـ ــول الــتــدريــب

لعدد ( )12فريقاً طبياً

ـى مــحــوريــاً ومــركــزيــاً
مــســتــشــفـ ً

ت ــب ــادل ال ـ ــزي ـ ــارات ل ــع ــدد ()20

إسعاف،حوافز)

( التجهيزات  ،األدوية 50 ،سيارة

السريعة وتغطية إحتياجاتها من

ف ــي الــمــحــافــظــات والــطــرقــات

تأهيل عــدد ( )5مراكز طــوارئ

في مراكز معالجة األورام

تحديث قائمة صــرف العالجات

والحروق وغيرها

م ــن م ــراك ــز متخصصة كالقلب

ال ــازم لتغطية إحتياج السكان

دراس ــة حجم اإلحتياج النمطي

األنشطة

15

15

30

100

10

10

النشاط

وزن

والمنفذة

وثيقة الــدراســة المقرة

القرى المستهدفة

الـ ـ ــقـ ـ ــابـ ـ ــات عــلــى

• نـ ــسـ ــبـ ــة تــــوزيــــع

لـــــــــلـــــــــقـــــــــابـــــــــات

عام 2030م

التدريبية والتأهيلية  )38,388قــريــة بحلول

•عـــــــــــدد ال ـ ــب ـ ــرام ـ ــج تم تأهيلهن لتغطية (

الــتــي تــم تأهيلهن • عدد (  )76,776قابلة

الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــات • وثيقة الدراسة المقرة

•عــــــــدد الـ ــقـ ــابـ ــات

الــــــــــتــــــــــأهــــــــــيــــــــــل

• إنـ ـ ــجـ ـ ــاز دراســـــــة

إنجاز الدراسة

بالزيارات

مستشفى
ال ــم ــس ــت ــش ــف ــي ــات لعدد ()20
ً
ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــه ـ ــدف ـ ــة محورياً ومركزياً

•عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد زيـ ــارة ع ــدد ( )12فريقاً

•عدد الفرق الطبية

التي تم تأهيلها

تم تأهيلها

عدد مراكز الطوارئ عــدد ( )5مــراكــز طــوارئ

العالج

متوفرة

وثيقة الدراسة المقرة

للنشاط

إنــجــاز قــائــمــة صــرف ق ــائ ــم ــة صـــــرف ال ــع ــاج

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

وزارة الصحة

والمركزية

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

العامة

السلطة المحلية

السلطة المحلية

المرجعية

المسشفيات

والسكان

العامة

لعالج األورام

المركز الوطني

SCMCHA

المشاركة

SCMCHA

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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التغذية

من تفاقم مشكلة سوء

الخاضعة للتحصين والحد

حــــدوث أوب ــئ ــة ب ــاألم ــراض

ـال من تحصين األطفال
عـ ٍ
واألمــــهــــات لــلــوقــايــة من

والمحافظة على مستوى

األمراض والترصد الوبائي،

الصحية األولية ،ومكافحة

ت ــع ــزي ــز خـ ــدمـ ــات ال ــرع ــاي ــة

األهداف االستراتيجية

المستوردة من الخارج

الـ ــمـ ــنـ ــتـ ــجـ ــة مـ ــحـ ــلـ ــيـ ــاً أو

لفحص ورقــابــة اللقاحات

إنــشــاء مــخــتــبــرات وطنية

الوبائي

تــنــفــيــذ ب ــرن ــام ــج الــتــرصــد

المبادرات

10

15

وزن

المبادرة

( )SDD

توفير عدد ( )700ثالجة شمسية

صحية

ال ــج ــدد ف ــي عـــدد ( )532وح ــدة

تنفيذ دورات للعاملين الصحيين

واألمصال

وطنية ودلــيــل فحص اللقاحات

إع ــداد دراس ــة إلنــشــاء مختبرات

الطبية)

وال ــت ــج ــه ــي ــزات والــمــســتــلــزمــات

الـ ــحـ ــوافـ ــز-األدويـ ــة والــمــحــالــيــل

الــتــشــغــيــل -الــكــوادر-الــتــدريــب-

رفــد بــرنــامــج الــتــرصــد بـــ (نفقات

المجتمع

 H1N1وغــيــرهــا) بــيــن أوســـاط

(الكوليرا ،الدفتيريا  ،االنفلونزا

ظهور األوبــئــة كانتشار وبائيات

أنــشــطــة ت ــوع ــي ــة صــحــيــة أثــنــاء

األمــــــراض الــمــنــتــشــرة وتــنــفــيــذ

وت ــع ــزي ــز الــــــدور ال ــوق ــائ ــي من

الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً عــلــي الصحة

تغيير الممارسات والسلوكيات

رفــع مستوى الوعي الصحي و

عامال
المجتمعي لعدد ()2,000
ً

توسيع شبكة العامل الصحي

المناطق ذات الكثافة السكانية

فـــي الــمــســتــوى ال ــث ــال ــث في

إنشاء نقاط صحية بعدد ()132

األنشطة

35

30

35

100

10

15

15

وزن

النشاط

الشبكة

برنامج الترصد

والدورات التدريبية لرفد

• تــقــريــر بــالــتــجــهــيــزات

وإقراره

المتوفرة

الــــــشــــــمــــــســــــيــــــة

عـــــــــدد الـــــثـــــاجـــــات

بالتدريب

شمسية متوفرة

عــــــــدد ( )700ثـــاجـــة

( )532وحدة صحية

الصحية المشمولة الــمــدربــيــن ال ــج ــدد في

عـــــــــدد الـــــــوحـــــــدات تــقــريــر بــعــدد العاملين

• وثيقة الدليل المقر

• اع ــت ــم ــاد الــدلــيــل الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة

•اع ــت ــم ــاد ال ــدراس ــة • وثـــيـــقـــة ال ـ ــدراس ـ ــة

التدريبية للكادر

• عــــــدد الـــــــــدورات

لــــــــلــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج

• حــجــم الــتــجــهــيــزات

الصحية

الصحية المنفذة

عــدد بــرامــج التوعية تقرير عن برامج التوعية

المجتمعي

شبكة الــعــامــل الصحي

نسبة زيــادة توسيع صـــحـــيـــاً إضــــافــــيــــاً فــي

ـا
عــــــــــــــدد( )2,000ع ــام ـ ً

عاملة

•عدد النقاط الصحية عدد (  )132نقطة صحية
العاملة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

لألدوية

SCMCHA

SCMCHA

العامة والسكان

الهيئة العليا

وزارة الصحة

والسكان

العامة

SCMCHA

السلطة المحلية

السلطة المحلية

SCMCHA

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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المركزي وفروعه

الــمــخــتــبــريــة ف ــي المختبر

الـــخـــدمـــات الــتــشــخــيــصــيــة

تطوير وتحديث وتوسيع

المستهدفة باللقاحات

األمــــــــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة

االسـ ــتـ ــجـ ــابـ ــة ل ــم ــواج ــه ــة

للمرافق الصحية وتحسين

ال ــت ــح ــص ــي ــن الـــروتـــيـــنـــي

ت ــع ــزي ــز ت ــق ــدي ــم خ ــدم ــات

المبادرات

25

15

المبادرة

وزن

التشخيصية

ال ــم ــوح ــد لــلــمــخــتــبــرات الــطــبــيــة

إعــداد واعتماد الدليل النمطي

والتشغيل والصيانة)

ب ــال ــم ــرك ــز وال ـ ــف ـ ــروع (ال ــح ــواف ــز

إعـ ــادة تــأهــيــل الــمــعــامــل الفنية

جديدة للمختبرات المركزية

التوسع في فتح عدد ( )7فروع

التكاملي

اإلرواء وادوية النشاط اإليصالي

والمستلزمات الطبية ومحلول

اإلم ــداد بــاألدويــة والمطبوعات

لصحة الطفل بالمرافق الصحية

اســتــراتــيــجــيــة الــرعــايــة التكاملية

الــمــتــابــعــة والــتــقــيــيــم لتطبيق

الروتيني والحمالت

ال ــص ــح ــي الــــخــــاص بــالــتــطــعــيــم

تنفيذ خطة التوعية والتثقيف

توفير اللقاحات واإلمداد

الوبائي

 5أنــشــطــة) و بــحــســب الــوضــع

اإليــصــالــيــة الــتــكــامــلــيــة (ب ــواق ــع

تــنــفــيــذ ال ــح ــم ــات واألنــشــطــة

األنشطة

10

20

30

10

25

5

30

30

النشاط

وزن

النمطي

المقر

إنــــــــجــــــــاز ال ـ ــدل ـ ــي ـ ــل وثيقة الدليل النمطي

تم إعادة تأهيلها

التي تم إعادة تأهيلها

عــدد المعامل التي تــقــريــر بــعــدد الــمــعــامــل

للمختبر المركزي

للمختبرات المركزية

والمطبوعات

عدد الفروع الجديدة عـــدد ( )7فـ ــروع جــديــدة

كمية األدوية

والـ ـ ــمـ ـ ــسـ ـ ــتـ ـ ــلـ ـ ــزمـ ـ ــات

تــقــريــر بــكــمــيــة األدويــــة

لتطبيق االسترتيجية لتطبيق االستراتيجية

والمنفذة

وثــيــقــة الــخــطــة الــمــقــرة

توفيرها

واإلمــــــــــــداد الــــتــــي تــم

تــقــريــر بــعــدد الــلــقــاحــات

ت ــق ــري ــرت ــق ــي ــي ــم ــي نتائج التقرير التقييمي

إنجاز الخطة

واإلمداد

عــــــــدد الـ ــلـ ــقـ ــاحـ ــات

االيصالية التكاملية

منفذة

للنشاط

عـــــــــدد األنــــشــــطــــة عدد ( )5أنشطة إيصالية

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

المركزية

لمختبرات الصحة

المركز الوطني

التعاون الدولي

اإلنسانية و

تنسيق الشؤون

األعلى إلدراة و

المجلس

التعاون الدولي

اإلنسانية و

تنسيق الشؤون

المجلس

األعلى إلدراة و

والسكان

العامة

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

SCMCHA

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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الريف

األولــيــة مــبــاشــرة لسكان

خ ــدم ــات الــرعــايــة الصحية

الــصــحــيــة لــتــقــديــم حــزمــة

تفعيل الوحدات والمراكز

أينما وجدت

النازحين وحاالت الطوارئ

الحاجة الصحية بمخيمات

وضع الخطط الالزمة لتلبية

المبادرات

5

5

وزن

المبادرة

توعوية وتوفير التغذية العالجية

تــدريــب متطوعين فــي أنشطة

متطلبات تشغيلها

مــديــريــات الــجــمــهــوريــة وتــأمــيــن

مــركــزاً ووح ــدة صحية فــي جميع

صيانة المباني لــعــدد ()1,332

وإدخال نظام القسائم

وتنفيذ عــدد ( )36مخيماً طبياً

تقييم اإلحتياج لمناطق النزوح

محافظة صعدة

مــحــافــظــات وإنـــشـــاء فـ ــرع في

وتــأمــيــن تــشــغــيــلــهــا ف ــي ثــاث

إعــــادة تــأهــيــل الــمــركــز وفــروعــه

التخصصية األخرى

وزارعــــــي الــكــلــى والــفــحــوصــات

محاليل أمــراض الفشل الكلوي

المركزية بصورة منتظمة وتوفير

واألدوات المساعدة للمختبرات

ت ــوف ــي ــر ال ــم ــح ــال ــي ــل والــــمــــواد

التشخيصية المختبرية

( الــدلــيــل الــمــعــيــاري) للخدمات

اعتماد دليل الــجــودة الشاملة

األنشطة

30

70

100

10

20

10

وزن

النشاط

مـــــــــن الـــــــــــــــــدورات

•عدد المستفيدين

الــصــحــيــة الــمــصــانــة

والــــــــــــــــوحــــــــــــــــدات

• عـــــــدد الـ ــمـ ــراكـ ــز

الطبية للنازحين

• عـ ــدد الــمــخــيــمــات

حـــــجـــــم اإلحـــــتـــــيـــــاج

تـــــقـــــريـــــر ت ــق ــي ــي ــم

• اعــتــمــاد دراســــة/

فرع في م/صعدة

متدرباً

عــدد ( )8,160متطوعاً

صيانتها

وح ــدة صحية تــم إعــادة

عـــدد(  )1,332مــركــزاً /

مقاماً للنازحين

• عدد ( )36مخيماً طبياً

الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة

• وثـ ــيـ ــقـ ــة الـــــدراســـــة

م/صعدة

• صدور قرار بإنشاء • قــرار إنــشــاء فــرع في

الـــــــــمـــــــــؤهـــــــــلـــــــــة تـــــم إعــــــــــادة تــأهــيــلــهــا

•عــــــــــدد الــــمــــراكــــز • عــــدد ( )4ب ــن ــوك دم

المتوفرة

المتوفرة

ك ــم ــي ــة ال ــم ــح ــال ــي ــل تقرير بكمية المحاليل

المقر

إنــــــــجــــــــاز ال ـ ــدل ـ ــي ـ ــل وثيقة الدليل المعياري
المعياري

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الصحة

األعلى إلدراة و

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

والسكان

SCMCHA

SCMCHA

التعاون الدولي

اإلنسانية و

تنسيق الشؤون

األعلى إلدراة و

المجلس

التعاون الدولي

اإلنسانية و

تنسيق الشؤون

المجلس

المركزية

العامة

المركز الوطني

لمختبرات الصحة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الدعم في نظام التغذية

الدولية لتوسيع مجاالت

التنسيق مــع المنظمات

المبادرات

5

المبادرة

وزن

والمحافظات

الصحية على المستوى المركزي

الــســامــة الــغــذائــيــة والــتــغــذيــة

الــجــمــهــوري فــي صــعــدة وإدارة

الـ ــعـ ــاصـ ــمـ ــة وال ــم ــس ــت ــش ــف ــى

مستشفيات عــامــة فــي أمــانــة

والــمــرافــق الصحية فــي سبعة

الــعــاجــيــة فــي المستشفيات

تأسيس وتجهيز وحدات التغذية

المشورة في المرافق الصحية

والمرضعات وفي أركــان وزوايا

سن الخامسة واألمهات الحوامل

التغذية الوقائية لألطفال دون

بــدون مضاعفات و فــي برنامج

التغذية الحاد الوخيم والمتوسط

التوسع في مراكز معالجة سوء

( )47مركزاً

( )252سريراً وإعادة تأهيل عدد

لمعالجة س ــوء الــتــغــذيــة بسعة

فــتــح ع ــدد ( )21م ــرك ــزاً جــديــداً

والروتيني لـ ( )75مديرية

والــتــرصــد لــعــدد ( )188مرفقاً

بــجــمــيــع مــجــافــظــات الــجــمــهــوريــة

تنفيذ عدد ( )23مسح تغذوي

األنشطة

30

15

40

15

النشاط

وزن

في المستشفيات

الــعــاجــيــة الــجــديــدة

عدد وحدات التغذية

عدد المراكز الجديدة

المجهزة

•عــــــــدد الـــــوحـــــدات

الــتــي تــم تأهيليها

• عـــــــدد الـ ــمـ ــراكـ ــز

الـــــــــــــجـــــــــــــديـــــــــــــدة

• عـــــــدد الـ ــمـ ــراكـ ــز

الروتينية المنفذة

•عــــدد الــمــســوحــات

ال ــت ــرص ــد الــمــنــفــذة

•عـــــــدد م ــس ــوح ــات

الــتــغــذويــة المنفذة

•عــــدد الــمــســوحــات

مؤشرات األنشطة

عالجية مجهزة

عــدد ( )8وح ــدات تغذية

لمعالجة سوء التغذية

عــدد (  )56مركزاً جديداً

مستشفيات

ال ـ ــت ـ ــغ ـ ــذي ـ ــة فـــــــي ()7

• تــقــريــر بــعــدد وح ــدات

تــــــم إعــــــــــــادة ت ــأه ــي ــل ــه

• عــــــدد ( )47مـ ــركـ ــزاً

ســـــريـــــراً تــــم افــتــتــاحــه

الــتــغــذيــة بــســعــة ()252

جـــديـــداً لــمــعــالــجــة ســوء

• عــــــدد ( )21مـ ــركـ ــزاً

منفذ لعدد ( )75مديرية

• تقرير لمسح روتيني

منفذ لعدد ( )188مرفقاً

• تــقــريــر لــمــســح تــرصــد

جـــمـــيـــع ال ــم ــح ــاف ــظ ــات

تـ ــغـ ــذويـ ــاً مـــنـــفـــذاً فــي

• عــــــدد ( )23مــســحــاً

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العامة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

لإلحصاء

الجهاز المركزي

المشاركة

جهات التنفيذ
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لــــتــــطــــويــــر قـــــدراتـــــهـــــم

للكوادر الطبية والصحية

والـ ــمـ ــتـ ــوسـ ــط الــمــحــلــي

والـــــتـــــأهـــــيـــــل الــــعــــالــــي

االه ـ ــت ـ ــم ـ ــام ب ــال ــت ــدري ــب

المناطق المحرومة

لـ ــلـ ــكـ ــوادر ال ــط ــب ــي ــة فــي

من أهمية للتوزيع العادل

الريفية وتطبيقه لما له

إصـــــــدار قـ ــانـ ــون الــخــدمــة

الطبية ينظم عملها

ل ــأدوي ــة والــمــســتــلــزمــات

إصدار قانون الهيئة العليا

مكافحة السرطان

إصــــــدار قـــانـــون صــنــدوق

مهنه

البشري به

خ ــري ــج ــي ك ــل ــي ــات الــطــب

وطــنــيــة وتــشــجــيــع الــتــحــاق

الــبــورد اليمني كشهادة

التدريبية وتــعــزيــز برنامج

الصحي وتنميته وتنظيم ال ــم ــؤس ــس ــات وال ــب ــرام ــج

الكادر العامل في القطاع ومـ ـ ــهـ ـ ــاراتـ ـ ــهـ ـ ــم ودعـــــــم

تــحــقــيــق كــفــايــة وك ــف ــاءة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

40

10

5

5

وزن

المبادرة

2018م

تمريض

ودراسة إنشاء عدد ( )5مدارس

تدريبية لتأهيل الكوادر الطبية

دراسـ ــة إنــشــاء ع ــدد ( )5مــراكــز

الحافز

ل ــإش ــراف والــمــتــابــعــة وتــوفــيــر

متضمنة إعــــداد آلية

مجلس الــوزراء رقم ( )62لعام

رس ـ ــم س ــي ــاس ــة لــتــنــفــيــذ قـ ــرار

إعداد وإصدار القانون

التنظيمية والدليل النمطي

إعــداد وإصــدار القانون والالئحة

األنشطة

30

100

100

100

وزن

النشاط

التمريض

إنــــــشــــــاء مــــــــدارس

مدارس تمريض

• صــــــدور قــــــرارات • قرارات إنشاء عدد ()5

الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة ( )5م ـ ــراك ـ ــز ت ــدري ــب ــي ــة

إنــــــشــــــاء الـ ــمـ ــراكـ ــز • قــــــرارات إن ــش ــاء عــدد

• صــــــدور قــــــرارات الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــمـــــــــدة

واعــــــــتــــــــمــــــــادهــــــــا • وثــــائــــق الـــــدراســـــات

• إن ــج ــاز ال ــدراس ــات

التنفيذية واعتمادها التنفيذية المعتمدة

وثيقة القانون المقر

إنـــــجـــــاز ال ــس ــي ــاس ــة وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الـ ــسـ ــيـ ــاسـ ــة

الطبية

والـ ــمـ ــسـ ــتـ ــلـ ــزمـ ــات

الـ ــعـ ــلـ ــيـ ــا لـــــأدويـــــة

صدور قانون الهيئة

بالالئحة التنظيمية

• وثيقة الالئحة المقرة

• صــــــــــــدور قـــــــرار مكافحة السرطان المقر

• صـــــدور الــقــانــون • وثيقة قانون صندوق

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العامة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

وزارة الصحة

لألدوية

الهيئة العليا

السرطان

مكافحة

صندوق

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

والتأمينات

الخدمة المدنية

 +وزارة

مجلس الوزراء

القانونية

وزارة الشؤون

والسكان +

الصحة العامة

الوزراء +وزارة

النواب+مجلس

مجلس

القانونية

وزارة الشؤون

والسكان +

الصحة العامة

الوزراء +وزارة

النواب+مجلس

مجلس

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

الصحية

تحسين الخدمات والرعاية

واالســـتـــفـــادة مــنــهــا في

وتــحــفــيــز الـــكـــادر الــبــحــثــي

والــــــــدراســــــــات الــصــحــيــة

تــشــجــيــع ودعـــــم الــبــحــوث

المبادرات

20

المبادرة

وزن

ودليل للبحوث

إعداد دراسة إلنشاء مركز بحوث

والمستشفيات

اإلداريـــــــــــــــــــة فــــــــي الـــــــــــــــوزارة

عقد دورات تدريبية للقيادات

والندوات الطبية والعلمية

تــنــظــيــم وتــنــفــيــذ الــمــؤتــمــرات

والدبلوم

البورد للمستشفيات المحورية

اليمنية والماجستير ومساقات

برنامج الزمالة العربية والزمالة

تــأهــيــل الـــكـــوادر الــطــبــيــة في

القدرات للكوادر الصحية

وتوفير الحقيبة التدريبية وبناء

تحديد اإلحــتــيــاج لــلــكــادر الصحي

األنشطة

25

20

10

25

15

النشاط

وزن

• إقرار دليل البحوث

• إنـ ــجـ ــاز الـ ــدراسـ ــة

اإلدارية المتدربة

المقر

• وثيقة دلــيــل البحوث

• وثيقة الدراسة المقرة

المتدربة

• عـــــدد ال ــق ــي ــادات وعــدد القيادات اإلداريــة

الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة ال ــت ــدري ــب ــي ــة الــمــنــفــذة

• عــــــدد الـــــــــدورات تــقــريــر ب ــع ــدد الـ ـ ــدورات

المنفذة

منفذة ومقامة

/الــــنــــدوات الــطــبــيــة ن ـ ــدوات طــبــيــة وعلمية

•عــــدد الــمــؤتــمــرات عـــدد (  )4مــوتــمــرات /

على البورد

ال ــم ــؤه ــل الــحــاصــل

•عدد الكادر الطبي

ع ــل ــى الــمــاجــســتــيــر البورد والدبلوم

ال ــم ــؤه ــل الــحــاصــل والماجستير ومساقات

• عدد الكادر الطبي والــــــزمــــــالــــــة ال ــي ــم ــن ــي ــة

على الزمالة اليمنية بــرنــامــج الــزمــالــة العربية

ال ــم ــؤه ــل الــحــاصــل الــطــبــيــة الــمــؤهــلــة في

•عدد الكادر الطبي تــقــريــر ب ــع ــدد الـــكـــوادر

على الزمالة العربية

ال ــم ــؤه ــل الــحــاصــل

• عدد الكادر الطبي

للكوادر الصحية

محدث ومقر

باإلحتياجات التدريبية تدريبية للكوادر الصحية

للنشاط

• إقــــــــــرار ب ــرن ــام ــج • بـ ــرنـ ــامـ ــج إح ــت ــي ــاج ــات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

العامة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

والبحوث

+مركز الدراسات

جامعة صنعاء

SCMCHA

الصحية

المؤسسات

والعالجية

والوقائية

العامة للتغذية

الطبية +اإلدارة

لالختصاصات

اليمني

المجلس

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

والعقاب

وتــطــبــيــق م ــب ــدأ ال ــث ــواب

في المؤسسات الصحية

وتــقــيــم األداء للعاملين

الـــــــوصـــــــف الـ ــوظـ ــيـ ــفـ ــي

الصحية والطبية وإع ــداد

التصنيف الواضح للمهن

المبادرات

20

وزن

المبادرة

القطاع الصحي

الــمــهــن الــصــحــيــة والــطــبــيــة في

وإعداد الدليل الوطني لتصنيف

م ــراج ــع ــة الـ ــوصـ ــف الــوظــيــفــي

االحتياج وفقاً للمعايير النمطية

رعــايــة حــديــثــي الــــوالدة وتحديد

خــدمــات الــمــوالــيــد فــي أقــســام

تجهيزات ومستلزمات وأدوي ــة

تــنــفــيــذ م ــس ــح لــمــعــرفــة تــوفــر

كل من محافظات
المركزي في ٍ
(الحديدة -عدن -المكال-تعز)

ولـــقـــاعـــات الـــتـــدريـــب لــلــمــخــتــبــر

الــرئــيــســي لــلــمــخــتــبــر الــمــركــزي

الــتــدريــب والمكتبة فــي المركز

توفير أجهزة الحاسوب لقاعات

للباحثين في هذا المجال

بحوث للسرطان وتقديم الدعم

إعـــــــداد دراســـــــة إلنـ ــشـ ــاء مــركــر

من بحوثها الدراسية

البحوث في مجال السرطان جزءاً

والمعاهد الطبية بجعل جانب

الــتــنــســيــق مـ ــع ك ــل ــي ــات الــطــب

األنشطة

100

10

20

25

20

وزن

النشاط

والطبية

الـ ــمـ ــهـ ــن ال ــص ــح ــي ــة

الــوطــنــي لتصنيف

إقـــــــــــــــرار الــــدلــــيــــل

إنجاز تنفيذ المسح

والمكتبة

والطبية المقر

لتصنيف المهن الصحية

وثيقة الدليل الوطني

مقرة

وثــيــقــة نــتــائــج الــمــســح

تم توفيرها

ال ــف ــن ــي ــة لــلــقــاعــات وقــاعــات الــتــدريــب التي

وثيقة الدراسة المقرة

المعتمدة

وثــيــقــة آل ــي ــة التنسيق

ح ــج ــم ال ــت ــج ــه ــي ــزات تقرير بتجهيزات المكتبة

إنجاز الدراسة

اعتماد آلية التنسيق

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

السرطان

مكافحة

صندوق

والسكان

العامة

وزارة الصحة

السرطان

الوطني لعالج

SCMCHA +

وزارة الصحة

العامة والسكان

األورام

 +المركز

صندوق

وزارة الصحة

الجامعات

العلمي +

العالي والبحث

 +وزارة التعليم

العامة والسكان

العامة والسكان

مكافحة

السرطان

مكافحة

صندوق

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ

182

182

مصفوفة المرتكز الثاني :الصمود والتماسك المجتمعي

األدوي ــة وتصنيعها محلياً

ال ــرق ــاب ــة عــلــى اســتــيــراد

والخاص ووضع الحلول له

ب ــي ــن الــقــطــاعــيــن ال ــع ــام

الــمــهــن الطبية والصحية

الــــــمــــــزدوج ل ــم ــم ــارس ــي

دراســة الوضع الوظيفي

المواطنين

كافية وجـــودة تحقق رضا

للمواطنيين

بمستويات

الخدمات الصحية واألدوية

الــــــدواء بــمــا ي ــدع ــم تــوفــر

المرضي لعالجها بالخارج

التي يذهب القادرون من

مــجــال مــعــالــجــة األمــــراض

في القطاع الصحي في

مراقبة وتقنين االستثمار

عنها

تشجيع االســتــثــمــار في والــتــعــامــل بــهــا واإلعــــان

القطاع الصحي  ،وصناعة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

20

15

20

المبادرة

وزن

استثمارها في القطاع الصحي

تحديد أولويات المشاريع المراد

كماً ونوعاً

الراهن للمنشآت الطبية الخاصة

الطبية الــخــاصــة لتحليل الوضع

عمل خارطة إلكترونية للمنشآت

الصيدليات للشروط والمعايير

لمتابعة وتقييم مــدى مطابقة

ت ــأس ــي ــس نـ ــظـ ــام مــعــلــومــات

على األدوية

وال ــن ــزول الــمــيــدانــي للتفتيش

قـــوائـــم األصـ ــنـ ــاف وأس ــع ــاره ــا

إعــداد تطبيق إلكتروني إلشهار

ومتابعة وتقييم

والخاص وتأسيس قاعدة بيانات

الــصــحــيــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام

إعداد الئحة تنظم عمل الكوادر

العام والخاص

الصحية والطبية بين القطاعيين

الــــمــــزدوج لــمــمــارســي الــمــهــن

إعــداد دراســة للوضع الوظيفي

األنشطة

30

30

50

50

60

40

النشاط

وزن

المراد استثمارها

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع

اإللكترونية

إقــــــــــــرار الــــخــــارطــــة

المعلومات وإقراره

إنـــــــــجـــــــــاز ن ـ ــظ ـ ــام

اإللكتروني وإقراره

إنــــــجــــــاز ال ــت ــط ــب ــي ــق

المشاريع

قــــائــــمــــة ب ـ ــأول ـ ــوي ـ ــات

خارطة إلكترونية محدثة

والمعايير منفذ

الــصــيــدلــيــات لــلــشــروط

ع ــل ــى مـــــدى مــطــابــقــة

لــلــمــتــابــعــة والــتــقــيــيــم

نـــــظـــــام مـــعـــلـــومـــات

مقرة

ال ــم ــش ــه ــرة بــالــتــطــبــيــق

• ق ــائ ــم ــة ب ــاألص ــن ــاف

وأســـــــعـــــــارهـــــــا م ــن ــف ــذ

إلشهار قوائم األصناف

• تــطــبــيــق إلــكــتــرونــي

ق ـ ــاع ـ ــدة ال ــب ــي ــان ــات البيانات المحدثة

الـــــمـــــخـــــزونـــــة ف ــي • تــقــريــر بــحــجــم قــاعــدة

• ح ــج ــم ال ــب ــي ــان ــات الـــمـــنـــظـــمـــة الـــمـــقـــرة

• صــــــــــــدور قـــــــرار

المعتمدة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الـــــــدراســـــــة

للنشاط

بــالــائــحــة المنظمة • وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الــــائــــحــــة

واعتمادها

إنــــــجــــــاز الــــــدراســــــة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

السلطات

السلطة المحلية

العامة والسكان

وزارة الصحة

المحلية

الخاصة +

وزارة الصحة

اتحاد

المحلية

المستشفيات

العامة

والسكان

السلطات

العامة

الخاصة +

وزارة الصحة

اتحاد

المشاركة

المستشفيات

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

تشجيع الصناعات الدوائية

االحتكار

وض ــب ــط أس ــع ــاره ــا ومــنــع

والمأمونة وذات الجودة

األســــاســــيــــة وال ــف ــع ــال ــة

وض ــم ــان تــوفــيــر األدويــــة

والـــصـــحـــيـــة والـ ــمـ ــعـ ــدات

والــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة

الــــصــــنــــاعــــات الــــدوائــــيــــة

تــشــجــيــع االســتــثــمــار في

المبادرات

10

20

المبادرة

وزن

دراسات مبدئية من المستثمرين

متكاملة الــخــدمــات مبنية على

إنــشــاء مــنــاطــق صناعية دوائــيــة

الدوائية المحلية

الغير ألصحاب مشاريع الصناعة

اع ــت ــم ــاد ن ــظ ــام الــتــصــنــيــع لــدى

الدوائية

الصيدلة فــي مــجــاالت الصناعة

تــدريــبــيــة عــمــلــيــة لــــدى كــلــيــات

الكوادر البشرية ،واعتماد مناهج

إعـــــداد خــطــة شــامــلــة لــتــأهــيــل

المحلية

الـــدوائـــي الــجــيــد فــي المصانع

شــــــروط مـــمـــارســـات الــتــصــنــيــع

إعـ ــداد خــارطــة مــزمــنــة لتطبيق

الجيد  GMPالمحلي

إعــداد دليل ممارسات التصنيع

لمنتجي األدوية المحلية

إقامة مؤتمرات ونــدوات علمية

الريادي كشركة وطنية

تــفــعــيــل شــركــة يــدكــو ودورهــــا

الخاص

االستثمار في القطاع الصحي

الـ ــخـ ــاصـ ــة بـــأنـــواعـــهـــا لــتــشــجــيــع

إلنـــشـــاء وتــشــغــيــل الــمــنــشــآت

إعــداد األدلــة النمطية المنظمة

األنشطة

50

18

12

15

15

15

25

40

النشاط

وزن

الدوائية

المناطق

الصناعية

إصــــدار قـ ــرار إنــشــاء

اعتماد النظام

التدريب العملية

الصناعية الدوائية

قــــرار إن ــش ــاء الــمــنــاطــق

معتمد

الصناعة الدوائية المحلية

الغير ألصــحــاب مشاريع

ن ـ ــظ ـ ــام ت ــص ــن ــي ــع لـ ــدى

التدريبية

• عـــــــــدد مـــنـــاهـــج • تقرير بــعــدد المناهج

الــــــــتــــــــدريــــــــبــــــــيــــــــة الـ ــتـ ــدريـ ــبـ ــيـ ــة الـــمـــقـــرة

وث ـ ــي ـ ــق ـ ــة الـــخـــطـــة

ومقرة

المصانع المحلية مزمنة

الـــــدوائـــــي ال ــج ــي ــد فــي

مـ ــمـ ــارسـ ــات الــتــصــنــيــع

خــارطــة لتطبيق شــروط

وثيقة الدليل المقر

المنفذة

/الـــــــنـــــــدوات الــعــلــمــيــة

تقرير بعدد المؤتمرات

وثيقة الدراسة المقرة

• إنــــــجــــــاز ال ــخ ــط ــة •

المزمنة

إقــــــــــــرار الــــخــــارطــــة

إنجاز الدليل

المنفذة

عـــــــدد ال ــف ــع ــال ــي ــات

الشركة واعتمادها

ل ــم ــع ــال ــج ــة أوضــــــاع

إنــــــجــــــاز الــــــدراســــــة

المنظمة

المنظمة المقرة

للنشاط

عدد األدلة النميطة وثــائــق األدلـ ــة النميطة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

الهيئة العليا

وزارة الصحة

والتجارة

وزارة الصناعة

لألدوية

وزارة الصحة

لألدوية

الهيئة العليا

لالستثمار+

الهيئة العامة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

العامة والسكان

والسكان

العامة

المشاركة

القطاع الخاص

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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184
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األهداف االستراتيجية

إلى إرسالها للخارج

وصيانتها محلياً دون الحاجة

الــطــبــيــة) وقــطــع غــيــارهــا

(الـ ــلـ ــقـ ــاحـ ــات واألج ـ ــه ـ ــزة

تشجيع التصنيع الطبي

الخام لألدوية محلياً

وتــشــجــيــع تــوفــيــر الــمــواد

والخارجي لألدوية اليمنية

الــــتــــســــويــــق ال ــم ــح ــل ــي

الذاتي الدوائي وتشجيع

دع ــم وتشجيع االكــتــفــاء

المبادرات

15

20

المبادرة

وزن

المستثمرين

م ـ ــن خــــــال عـــقـــد نـــــــــدوات مــع

لالستثمار وتسويق المشروع

بــالــتــنــســيــق م ــع الــهــيــئــة الــعــامــة

إعــــــــــداد دراســــــــــة ل ــل ــم ــش ــروع

العالمية

للترويج الدوائي وفقاً للمعايير

األدويــــــــة مـ ــع م ــي ــث ــاق ال ــش ــرف

إصدار قواعد ممارسات تسويق

إعداد الدليل العالجي الوطني

األساسية للدواء

لــلــصــيــدلــة والــــــــدواء والــقــائــمــة

ت ــح ــدي ــث ال ــس ــي ــاس ــة الــوطــنــيــة

الدوائي المحلي

وضع نظام حماية لتشجيع المنتج

الحالية

الــخــطــوط اإلنــتــاجــيــة لــلــمــصــانــع

إعداد رؤية لزيادة إنتاج وتوسيع

األنشطة

100

30

30

40

20

30

النشاط

وزن

مقر

• وثيقة ميثاق الشرف

الــــمــــمــــارســــات م ــق ــرة

•

وثــــيــــقــــة قــــواعــــد

وثيقة الدليل المقر

مقرة

• قائمة أساسية للدواء

والــــــــــــــــــدواء الــــمــــقــــرة

الـ ــوطـ ــنـ ــيـ ــة لــلــصــيــدلــة

• وث ــي ــق ــة الــســيــاســة

المقامة

المقامة

•عـــــــــدد الــــــنــــــدوات • تقرير بعدد الندوات

• إنـ ــجـ ــاز الـ ــدراسـ ــة • وثيقة الدراسة المقرة

الدوائي

الــــشــــرف لــلــتــرويــج

• إقـــــــــــرار م ــي ــث ــاق

بـــــــــالـــــــــقـــــــــواعـــــــــد

• صــــــــــــدور قـــــــرار

إنجاز الدليل وإقراره

أساسية للدواء

• إقـــــــــــرار ق ــائ ــم ــة

• صــــــــــــدور قـــــــرار

بالسياسة الوطنية

المنتج المحلي

المحلي المقرة

الــــــازمــــــة لــحــمــايــة الــازمــة لحماية المنتج

عـــــدد الــتــشــريــعــات وثـــــائـــــق ال ــت ــش ــري ــع ــات

اإلنتاج الجديدة

للنشاط

عــدد خطوط اإلنتاج ت ــق ــري ــر بـ ــعـ ــدد خــطــوط
الجديدة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

العامة والسكان

الهيئة العليا

لألدوية

وزارة الصحة

القانونية

وزارة الشؤون

لالستثمار+

الهيئة العامة

لألدوية +

+الهيئة العليا

العامة والسكان

وزارة الصحة

منتجي األدوية

لألدوية+اتحاد

الهيئة العليا

المشاركة

العامة والسكان

الهيئة العليا

والتجارة

وزارة الصناعة

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

جهات التنفيذ
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أنــــــشــــــطــــــة وخـــــــدمـــــــات

والجهات المعنية

شــبــكــي ألتــمــتــة الـــــوزارة

تطوير نظام معلوماتي

الــمــؤســســات والــمــرافــق

النظام الصحي

الحكومية المختلفة

ووحدات الخدمات الصحية

الصحية بما يعزز من إدارة المستشفيات
والمراكز

المعلومات على مستوى تـ ــطـ ــويـ ــر نــــظــــام أت ــم ــت ــة

والتطبيقات الحديثة إلدارة

الصحية واعتماد األساليب

الـــوطـــنـــي لــلــمــعــلــومــات

تطوير وتعزيز دور النظام

األهداف االستراتيجية

المبادرات

30

30

وزن

المبادرة

الوفيات

الـــعـــامـــة ل ــل ــت ــرص ــد ،وتــســجــيــل

الــعــامــة لــلــمــعــلــومــات واإلدارة

الــمــدنــي بــالــتــشــارك مــع اإلدارة

األحـــــــــوال ال ــم ــدن ــي ــة والــســجــل

والوفيات بالتنسيق مع مصلحة

تفعيل نظام االبالغ عن المواليد

صندوق مكافحة السرطان

الــمــعــلــومــاتــيــة الـ ــازمـ ــة لعمل

تــصــمــيــم ال ــب ــرام ــج التشغيلية

خاص بصندوق مكافحة السرطان

إنشاء وتطوير نظام معلوماتي

المستشفيات العامة

الــمــؤســســات الــصــحــيــة مــن غير

تـــــأســـــيـــــس وحـــــــــــــدة أتـ ــمـ ــتـ ــة

(العائدات والمصروفات)

وتقوية الرقابة اإلدارية والمالية

اإلجــــــراءات (اإلداريــــــة والــمــالــيــة)

الــحــكــومــيــة لــضــمــان شــفــافــيــة

اإللــكــتــرونــيــة لــلــمــســتــشــفــيــات

إنشاء نظام آلي متكامل لإلدارة

الشبكي

لــنــظــام الــمــعــلــومــات الــصــحــي

إعــداد خطة استراتيجية ،ودليل

األنشطة

10

20

20

20

30

100

وزن

النشاط

وثـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة

في النظام

والــوفــيــات المدخلة

عــــــــدد الــــمــــوالــــيــــد

المصصمة

ال ـ ــتـ ـــش ـ ــغ ـ ــي ـ ــل ـ ــي ـ ــة

عـــــــــــدد الــــــبــــــرامــــــج

تم إدخالها للنظام

حجم البيانات التي

المرتبطة بالوحدة

•ع ــدد المؤسسات

وت ــج ــه ــي ــز الــــوحــــدة

• إنــــــجــــــاز إنــــشــــاء

المطبقة للنظام

ال ــم ــس ــت ــش ــف ــي ــات

•

عــــــــــــــــــــــدد

رقــــــــــــابــــــــــــة آلــــــــي

• اعـ ــتـ ــمـ ــاد ن ــظ ــام

الشبكي

بالتسجيل مفعل

نـــظـــام وطـــنـــي خ ــاص

التشغيلية المصممة

ت ــق ــري ــر ب ــع ــدد ال ــب ــرام ــج

السرطان مطور

بـــــصـــــنـــــدوق م ــك ــاف ــح ــة

نظام معلوماتي خاص

بوحدة األتمتة

المؤسسات المرتبطة

• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــعـــــدد

مـــــنـــــشـــــأة وم ـ ــج ـ ــه ـ ــزة

• وحــــــــــــــــدة أت ـ ــم ـ ــت ـ ــة

المستفيدة بالنظام

ال ـ ــم ـ ــس ـ ــت ـ ــش ـ ــف ـ ــي ـ ــات

• تـــــــقـــــــريـــــــر بـــــربـــــط

• نظام رقابة آلي فعال

المعلومات الصحي • وثيقة الدليل المقر

والــــدلــــيــــل لــنــظــام االســتــراتــيــجــيــة الــمــقــرة

بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة •

صـــــــــــــــــــدور قـــــــــــرار

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

المجالس

العامة

العامة

والسكان

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

المحلية

+السلطة

المدنية

مصلحة األحوال

السرطان

صندوق مكافحة

لعالج األورام

المركز الوطني

السرطان +

صندوق مكافحة

SCMCHA

المحلية +

المجالس

SCMCHA

المحلية +

وزارة الصحة

العامة

والسكان

SCMCHA

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الصحي لجميع السكان

تــطــبــيــق ن ــظ ــم الــتــأمــيــن

الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــمــيــم

األهداف االستراتيجية

حديث ومتكامل

لبناء نــظــام تأمين صحي

الصحي المختلفة الالزمة

تطوير تشريعات التأمين

البيانات الصحية الموحد)

ال ــص ــح ــي ــة (دلــــيــــل إعـــــداد

مــجــال نــظــم المعلومات

اإلقليمية والــدولــيــة في

بــمــنــهــجــيــة الــمــنــظــمــات

الــمــانــحــيــن واالس ــت ــرش ــاد

الـــــقـــــصـــــوى مـــــــن دع ـ ــم

وتعميمها واالســتــفــادة

مستويات النظام الصحي

ال ــص ــح ــي ــة ع ــل ــى مــخــتــلــف

والــتــقــاريــر الــمــعــلــومــاتــيــة

ت ـ ــوح ـ ــي ـ ــد الـــــمـــــؤشـــــرات

ألعمالها

الصحية الخاصة واألهلية

تعميم أتمتة المؤسسات

المبادرات

100

20

20

المبادرة

وزن

إعداد وثيقة التأمين الصحي

الصحي ،وإقرار االستراتيجية

اإلداري ،ومشروع الئحة التأمين

إعــــــــداد ال ــه ــي ــك ــل الــتــنــظــيــمــي

التقرير اإلحصائي السنوي

البيانات الصحية الموحد وإصدار

إعــــداد الــدلــيــل الــمــوحــد إلع ــداد

والسكان وفروعها بالمحافظات

الــخــاصــة ووزارة الــصــحــة الــعــامــة

اإلحصائية بين المنشآت الطبية

مـ ــوحـ ــد ل ــت ــدف ــق الــمــعــلــومــات

عمل نظام إحصائي إلكتروني

واألهلية

لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة الــخــاصــة

نــظــام معلومات صحي شامل

إقـ ــرار ســيــاســة مــلــزمــة لتطبيق

األنشطة

35

25

100

70

30

النشاط

وزن

للنشاط

وإقــــــــــــــــــرارهــــــــــــــــــا •

الصحي

المقرة

•

وثيقة االستراتيجية

صـــــــــــحـــــــــــي مـــــــــقـــــــــرة

• الئــــــــحــــــــة تــــأمــــيــــن

إداري

• ه ــي ــك ــل تــنــظــيــمــي

مــــــقــــــر

الصحي مقرة

إقرار وثيقة التأمين تــوفــر بوليصة التأمين

باالستراتيجية

• صــــــــــــدور قـــــــرار

•صدور قرار بالالئحة

التنظيمي اإلداري

• إقــــــــرار الــهــيــكــل

للتقرير اإلحصائي

السنوي

• صدور أعداد دورية • الــتــقــريــر اإلحــصــائــي

إلكتروني مطبق

نـــــــظـــــــام إح ـ ــص ـ ــائ ـ ــي

• إنجاز الدليل وإقراره • وثيقة الــدلــيــل المقر

اإللكتروني الموحد

اإلحـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــي

إنـــــــجـــــــاز الــــنــــظــــام

المطبقة للنظام

للنظام

• عدد المؤسسات المؤسسات المطبقة

تــــــقــــــريــــــر ب ـ ــع ـ ــدد

• اعتماد السياسة • وثيقة السياسة المقرة

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

وما بعدها

النشاط

فترة تنفيذ

الصحي

هيئة التأمين

الصحي

هيئة التأمين

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

والسكان

العامة

وزارة الصحة

الرئيسية

جهة التنفيذ

العامة والسكان

وزارة الصحة

SCMCHA +

العامة والسكان

وزارة الصحة

SCMCHA

بالمحافظات

+مكاتب الصحة

المستشفيات

اتحاد

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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وتوجهات التنمية الخضراء

ال ــت ــن ــم ــي ــة ال ــم ــس ــت ــدام ــة

واستثمارها وفقاً ألسس

الــــبــــيــــئــــيــــة وحـ ــمـ ــايـ ــتـ ــهـ ــا

الـــازمـــة إلدارة ال ــم ــوارد

التشريعية

والمؤسسية

تـــــوفـــــيـــــر الــــمــــقــــومــــات

محور البيئة

األهداف االستراتيجية

وتقييمها

الــــــدوري لــنــوعــيــة الــمــيــاه

من التلوث وإجراء الفحص

الــمــوارد المائية وحمايتها

الــــحــــد مـــــن اسـ ــتـ ــنـ ــزاف

في مجال التنمية الخضراء

إط ــاق حــزمــة مشروعات

المبادرات

35

45

وزن

المبادرة

مواصفات المياه

إعـ ــداد دراســــات تــحــديــث وثيقة

جودة المياه

تنفيذ إجـ ــراءات مراقبة وفحص

الحفر العشوائي

المعلومات في ضبط ومتابعة

تطوير آلية حديثة تعتمد تقنية

مشروعات وتنفيذها

الراهن في مجال البيئة واقتراح

إعـــــــداد ت ــق ــري ــر تــقــيــيــم ال ــوض ــع

مشروع المدرسة الخضراء

مجتمعي

فــي الــمــدن واألريـــــاف بتمويل

مــلــيــون شــجــرة مــثــمــرة متنوعة

الــمــجــتــمــعــي لـ ــزراعـ ــة عــــدد ()5

إطـــــاق م ــش ــروع ــات الــتــشــجــيــر

الحديدة ،صعدة ،حجة ،إب ،ذمار)

( )6محافظات (أمانة العاصمة،

تفعيل نظام القسائم في عدد

بالتأمين الصحي

اإلشـ ــراف والمعلومات الخاص

تصميم وتجريب واعتماد نظام

الصحي في القطاع الخاص

إع ــداد مــســودة قــانــون للتأمين

األنشطة

15

20

20

20

30

50

10

10

20

وزن

النشاط

في عدد ( )6محافظات

نــظــام قــســائــم مفعل

مواصفات المياه

• إقـــــــــــرار وث ــي ــق ــة

الــــــــــمــــــــــنــــــــــجــــــــــزة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات

التصحيحية

والعينات واإلجراءات

عــــــدد الــمــخــالــفــات

الجديدة

صـــدور قـــرار باآللية

التقييمي

إنـــــــجـــــــاز الـ ــتـ ــقـ ــريـ ــر

الخضراء

دخلت تحت التنمية

عدد المدارس التي

المثمر

المياه مقرة

• وث ــي ــق ــة م ــواص ــف ــات

• عدد ( )5دراسات منجزة

( )10محافظات المنفذ

ووايتات الماء في مركز

اآلبـــار ومــحــطــات الكوثر

بــرنــامــج ال ــرق ــاب ــة على

وثيقة اآللية المقرة

منجز

عدد ( )1تقرير تقييمي

في عشر محافظات

عدد ( )50مدرسة خضراء

مـــــجـــــال ال ــت ــش ــج ــي ــر مزروعة ومثمرة

الــمــجــتــمــعــيــة فــي عــدد ( )5مليون شجرة

عـ ــدد الــمــشــروعــات

القسائم بها

الـــتـــي تـ ــم تــفــعــيــل

ع ـ ــدد الــمــحــافــظــات

إنجاز النظام اآللي

توفر النظام اآللي

مقرة

إنـــــــجـــــــاز مـــــســـــودة وثيقة مسودة القانون
القانون

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

-2019

2020

2020

-2019

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والسكان

الصحي

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والتعليم

وزارة التربية

والري

وزارة الزراعة

الصحي

هيئة التأمين

الصحي

هيئة التأمين

العامة

وزارة الصحة

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المجتمع المدني

المجتمع المدني

SCMCHA +

العامة والسكان

وزارة الصحة

SCMCHA +

العامة والسكان

وزارة الصحة

هيئة التأمين

القطاع الخاص+

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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اليمن

المستدامة

والمتنوعة التي تتميز بها وفـــقـــاً ألســــس الــتــنــمــيــة

لــلــمــوارد البيئية الــغــزيــرة اس ــت ــث ــم ــاره ــا وتــنــمــيــتــهــا

البيئة ومواردها

بــرنــامــج الــحــفــاظ وصــيــانــة

تــحــقــيــق اســتــثــمــار فــعــال تــطــويــر المحميات باتجاه

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

20

المبادرة

وزن

وتشغيله

فنياً وإدارياً

جزيره كمران ــ ملحان المحويت)

تأهيل المحميات (بــرع ـ شمال

والبيئي

اســتــراتــيــجــيــة ل ــأم ــن الــمــائــي

المناخية وإنشاء مركز دراســات

المائية

وتقييم تأثير التغيرات

إعـــــداد دل ــي ــل إرشــــــادي للخطة

وتوفير وتشغيل المحطات

والــمــائــي وتــحــديــد اإلحــتــيــاجــات

تقييم محطات الرصد المناخي

وآلية تقارير المتابعة

للمشاريع االستثمارية والخدمية

تــنــفــيــذ دراســـــــة تــقــيــيــم األثـ ــر

المبكر

لــلــكــوارث وإنــشــاء مــركــز اإلن ــذار

حصر ومسح المناطق المعرضة

المائية والينابيع الحارة

إع ـ ــداد دراســـــات حـــول الــحــقــول

للموارد المائية

م ــف ــه ــوم اإلدارة الــمــتــكــامــلــة

تــنــفــيــذ ب ــرام ــج تــوعــويــة تــدعــم

توفير وتركيب إحتياجات المختبر

األنشطة

100

15

25

25

35

20

10

15

النشاط

وزن

المشغلة

عدد ( )1مختبر مشغل

للنشاط

المؤهلة

عـــــــدد ال ــم ــح ــم ــي ــات

وتجهيزه

• قرار إنشاء المركز

الــــــتــــــقــــــيــــــيــــــمــــــي

• إن ـ ــج ـ ــاز ال ــت ــق ــري ــر

اإلرشــــــــــــــــــــــــــــــــادي

• إنـــــجـــــاز الـــدلـــيـــل

العاملة

عــــــــدد الـــمـــحـــطـــات

المتابعة

• عـــــــــدد تــــقــــاريــــر

الــــــــــمــــــــــنــــــــــجــــــــــزة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات

المبكر

• عدد مراكز اإلنــذار

• عدد تقارير المسح

المنجزة

عـــــــدد الــــــدراســــــات

• عدد تقارير اإلنجاز

الـــــــــتـــــــــوعـــــــــويـــــــــة

مؤهلة

عـــــــدد ( )3مــحــمــيــات

المائي والبيئي مجهز

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ل ــأم ــن

• مــــــركــــــز دراســـــــــــات

ل ــل ــت ــغ ــي ــرات الــمــنــاخــيــة

• عدد(  )1تقرير تقييمي

اإلرشـــــــــــــــــادي الـــمـــقـــر

• وثـــــيـــــقـــــة الــــدلــــيــــل

محافظة

ال ــم ــح ــط ــات فـ ــي ()14

تـ ــقـ ــريـ ــر ت ــق ــي ــي ــم عـ ــدد

لعدد ( )5محافظات

•عــدد ( )5تقارير متابعة

• عدد (  )1دراسة منجزة

إنشاؤه

• عدد ( )1مركز إنذار تم

مـــــــــــســـــــــــح مــــــنــــــفــــــذ

• عــــــــدد ( )1ت ــق ــري ــر

وتحويلها للتطبيق

وقـــــــــــرارات اع ــت ــم ــاده ــا

تقرير بــعــدد الــدراســات

•عدد( )10تقارير إنجاز

تـــــــوعـــــــويـــــــة مــــنــــفــــذة

•عـــــــــــدد ال ـ ــب ـ ــرام ـ ــج • عــــــــدد ( )5بــــرامــــج

عــــــدد ال ــم ــخ ــت ــب ــرات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

-2019

وزارة المياه

-2019

-2019

-2019

وزارة المياه

وزارة المياه

وزارة المياه

2020

2020

2020

2020

-2019

وزارة المياه

2020

والبيئة

والبيئة

والبيئة

والبيئة

والبيئة

-2019

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

2020

2020

2020

والبيئة

-2019

وزارة المياه

النشاط

الرئيسية

فترة تنفيذ

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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المتزايدة للسكان.

شبكات الصرف الصحي

صحي تــواكــب اإلحتياجات تــوفــيــر الــمــيــاه وتــوســع

أساس من التنمية

المخلفات وتحويلها كجزء

الــصــنــاعــيــة إلعـــــادة تــدويــر

االستفادة من التكنولوجيا

توفير خدمات مياه وصرف تــبــنــي حــزمــة م ــن بــرامــج

وتدويرها اقتصادياً

الــمــخــلــفــات ومــعــالــجــتــهــا

تــوفــيــر بنية تحتية إلدارة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

70

100

وزن

المبادرة

الصحي

تنفيذ عدد ( )57مشروعاً للصرف

مدينتي متنة ومناخة

وتــركــيــب وحــــدات ضــخ مــشــروع

تــنــفــيــذ خ ــزان ــات وشــبــكــة مــيــاه

المشاريع

شبكات ووح ــدات ضخ لتشغيل

حفر آبار وتنفيذ خزانات وتركيب

الصحي

عدد من مشاريع المياه والصرف

والــتــنــفــيــذ الــمــيــدانــي لتشغيل

تــنــفــيــذ إجــــــــراءات الــمــنــاقــصــات

(26,859كم)

لـ ــشـ ــبـ ــكـ ــات الـــــمـــــيـــــاه بـــطـــول

تــنــفــيــذ عــــدد ( )60مــشــروعــاً

المخلفات

وإعــــــداد دل ــي ــل بــيــئــي لــمــقــالــب

مــشــروعــات للتخلص الــنــهــائــي

إع ــداد دراس ــة وتقييم واقــتــراح

كبيرة

فــي خمس عــواصــم محافظات

بأفكار ابتكارية لتجميع المخلفات

تشجيع إنشاء مشروعات صغيرة

اقتصادياً

من المخلفات ،وإعــادة تدويرها

إعــداد دراســة لبدائل االستفادة

األنشطة

15

20

15

5

20

20

60

20

وزن

النشاط

• عدد(  )2خزانات منفذة

المنفذة

واآلبــــــــــــار والـــــخـــــزانـــــات

تــقــريــر بــعــدد المشاريع

والمشاريع المنفذة

تقرير بعدد المناقصات

منفذاً

عـــــدد ( )60م ــش ــروع ــاً

الصحي المنفذة
منفذاً

عدد مشاريع الصرف عـــــدد ( )57م ــش ــروع ــاً

المنفذة

وصرف صحي

ل ـ ــم ـ ــؤس ـ ــس ـ ــات مـ ــيـ ــاة

وشـــبـــكـــات الــمــيــاه لـــــــعـــــــدد ( )2فــــــــروع

عـــــــدد ال ـ ــخ ـ ــزان ـ ــات • تقرير بــعــدد األنابيب

المنفذة

• ع ـ ــدد ال ــخ ــزان ــات

الـــــــــمـــــــــحـــــــــفـــــــــورة

•

عـــــــــدد اآلبـــــــــار

الـــــــمـــــــشـــــــغـــــــلـــــــة

• عـــدد الــمــشــاريــع

المنفذة

• عــــدد الــمــشــاريــع

• عــدد المناقصات

المنفذة

شـ ــبـ ــكـ ــات الـــمـــيـــاه

عـــــــــــدد مـــــشـــــاريـــــع

• إقرار الدليل

•وثيقة الدليل المقر

عدد ( )5مشاريع منفذة

وثيقة الدراسة المقرة

• إنـ ــجـ ــاز الـ ــدراسـ ــة • وثيقة الدراسة المقرة

الصغيرة الناجحة

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع

إنجاز الدراسة

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

المحلية

السلطة

وحدات

والتجارة

وزارة الصناعة

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

الصناعة والتجارة

والبيئة  +وزارة

وزارة المياه

(صحة البيئة)

العامة والطرق

وزارة األشغال

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

من المياه الموسمية

برنامج االستفادة المثلى

المبادرات

30

المبادرة

وزن

في حارة المستشفى

شبكتي المياه والصرف الصحي

التابعة لنفس المشروع ،وتأهيل

وت ــأه ــي ــل خـــــزان بــيــت ال ــذم ــاري

ل ــم ــش ــروع م ــدي ــن ــة الــمــحــويــت،

الداخلية مع التوصيالت المنزلية

تأهيل خطوط اإلسالة والشبكة

العلمية

كــوادر فنية لتشغيل المحطات

األجهزة (أنظمة التنقية) وتدريب

وت ـ ــوري ـ ــد وتـــركـــيـــب وتــشــغــيــل

لالشتراطات والمعايير الفنية

تحديد الــمــواقــع المثالية وفقاً

ودراسة إمكانية تحلية المياه

حــصــاد الــمــيــاه ألغــــراض الــشــرب

تــشــجــيــع ودعــــم إن ــش ــاء أنظمة

االستفادة منها زراعياً

ح ــص ــاد م ــي ــاه األمــــطــــار وطـ ــرق

إع ــداد دراســـات تأهيل منشآت

ريفي

مـــشـــروع م ــي ــاه وصـــــرف صحي

إعادة تأهيل وتشغيل عدد ()200

بسعة ( )95,103متر مكعب

بناء عدد ( )98خزاناً لحصاد المياه

األنشطة

10

10

40

5

10

15

النشاط

وزن

بسعة ()95,103م3

عــدد ( )98خــزانــاً منفذاً

للنشاط

عدد من المحافظات

مــنــفــذة ومــعــتــمــدة في

عــــــدد ( )10دراســـــــات

• تقرير بعدد المتدربين

()5

مـــــحـــــافـــــظـــــات

مــــــــشــــــــغــــــــلــــــــة فــــــي

• عــــــدد ( )5مــحــطــات

فيها

مياه وصــرف صحي الصحي فيها

تـــم تــركــيــب شبكة شبكتي المياه والصرف

• عدد الحارات التي •عدد ( )1حارة تم تركيب

الـ ــمـ ــعـ ــاد تــأهــيــلــهــا مــــــــعــــــــاد تــــأهــــيــــلــــهــــا

• عــــــدد الـ ــخـ ــزانـ ــات

• عــــــدد ( )2خــــزانــــات

خــــطــــوط اإلســــالــــة • عدد ( )1مشروع إسالة

• عـــــــدد م ــش ــاري ــع

• عدد المتدربين

العلمية

المشغلة

• ع ـ ــدد الــمــحــطــات

المنجزة

منجزة

• عــــدد الـ ــدراسـ ــات • عـــــدد ( )6دراســــــات

حـــــــصـــــــاد ال ـ ــم ـ ــي ـ ــاه

حــــــــــصــــــــــاد الـــــــمـــــــيـــــــاه

• عـــــــــدد أنـــظـــمـــة • عـــــــدد ( )5أن ــظ ــم ــة

المنفذة والمعتمدة

عـــــــدد الــــــدراســــــات

المشغلة

مشغال
ً

عـــــــدد الـــمـــشـــاريـــع عـــدد ( )200مــشــروعــاً

المكعب

ال ــم ــن ــف ــذة بــالــمــتــر

• ح ــج ــم ال ــس ــع ــات

الـــحـــصـــاد ال ــج ــدي ــدة

•عــــــــــــدد خــــــزانــــــات

مؤشرات األنشطة

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

2020

-2019

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

األبحاث

( )NWRAلتنقية المياه وإجــراء

إنـــــشـــــاء مـــحـــطـــات ن ــم ــوذج ــي ــة

بريطاني قدرة ( )70كيلو وات

ت ــوري ــد وتــركــيــب م ــول ــد بــركــيــنــز

شبكاته

إنــتــاجــيــة مــشــروع جــبــن وتأصيل

متراً إلــى ( )270متراً لتحسين

تعميق وحفر البئر بعمق ()150

العامة

ل ــع ــدد مـــن فـــــروع الــمــؤســســة

وتــأهــيــل وتــعــزيــز مــصــادر المياه

لــمــديــنــتــي م ــن ــاخ ــة والــطــويــلــة

تــنــفــيــذ مـ ــصـ ــادر مـــيـــاه ج ــدي ــدة

األنشطة

15

5

5

10

وزن

النشاط

النموذجية

النموذجية

( )70كيلو وات

ع ــدد ( )1مــولــد بقوة

عــــــــدد الـــمـــحـــطـــات تــقــريــر بــعــدد المحطات

الجديدة

عـــــــدد الــــمــــولــــدات

عمق البئر بالمتر

 270متراً

مــقــدار الــزيــادة في بئر بعمق  150متراً إلى

المياه لديها

إعــادة تأهيل مصادر لفروع المؤسسة

المؤسسة التي تم • ع ـ ــدد (  )5مــشــاريــع

• عــــــــــــدد فـــــــــروع مـــــــــــــصـــــــــــــادر مـــــــيـــــــاه

الـ ــمـ ــيـ ــاه الـــجـــديـــدة • عــــــدد ( )2م ــش ــروع

• عـــــــــدد م ـ ــص ـ ــادر

مؤشرات األنشطة

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

2020

2020

2020

2020

النشاط

فترة تنفيذ

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

والبيئة

وزارة المياه

الرئيسية

جهة التنفيذ

SCMCHA

SCMCHA

المشاركة

جهات التنفيذ
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المحليات
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الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م

الوضع الراهن في المحليات:

تسبب العدوان على اليمن في تعطيل أداء المجالس المحلية بشكل عام ،وباألخص في مجال التنمية األمر الذي أدى

إلى تقليص أدوار السلطة المحلية في بعض المديريات ،وفي مشهد آخر تزايد دور السلطة المحلية في مديريات أخرى
ليضاف إليها مهام تتعلق بالتعامل مع تداعيات الحرب على اليمن ،والتي شملت :إيواء النازحين ،ومعالجة نتائج قصف
المنشآت الخدمية العامة ،والمساعدة في حفظ السكينة العامة ،وغيرها.
من جهة أخرى أدت تداعيات الوضع القائم إلى توقف إيرادات السلطة المحلية أو اضمحاللها ،مما أثر على قدرة السلطة
المحلية عن القيام بأدوارها ،بل وإدارة أنشطتها االعتيادية الخاصة باإلشراف والمتابعة ،وتوقف تمويل المشروعات
التنموية من المصادر المحلية أو المركزية.
كما أدى توقف تمويل الموازنة العامة للمديريات ،وتوقف تسليم المرتبات بسبب نقل عمليات البنك المركزي الى
عدن إلى شلل تام أصاب المكاتب التنفيذية ،وتوقفت الخدمات ،وأصاب السلطة المحلية العجز التام عن إدارة وتقديم
أغلب الخدمات.
وقد تمخضت تداعيات الوضع الراهن عن معاناة اجتماعية ،حيث تفاقمت معدالت الفقر والحرمان في المجتمعات
المحلية ،وتزايد ت أعداد الفقراء ،وتدهور الوضع اإلنساني ،وانتشرت األوبئة ،وتأثرت البنية التحتية للخدمات القائمة،
إما نتيجة قصفها من قبل طيران تحالف العدوان على اليمن  ،أو توقف صيانتها ،فكانت خدمات الصحة والتعليم والمياه
تأثرا ،كما تراجع األداء االقتصادي بشكل عام ،وتأثر قطاع الزراعة واألسماك ،والصناعة ،وتجسدت
وكذلك الطرق األكثر ً

نتائجه في تفشي األمية والفقر والعوز في المجتمعات المحلية ،مما ضاعف مسؤوليات السلطة المحلية تجاه هذه
الظروف القاهرة.
ويمكن القول :إن تأثيرات الوضع الراهن تباينت من محافظة ألخرى ،بل ومن مديرية ألخرى في نفس المحافظة ،فكانت
تأثرا بتدمير البنية التحتية ،وتوقف الخدمات في حين
المحافظات والمديريات التي تعرضت لغارات طيران العدوان أكثر ً

كانت مدن المحافظات والمديريات التي تعرضت لتدمير أقل خيارا أفضل للنازحين ،وتسبب ذلك في الضغط على
توسعا في األنشطة االقتصادية نتيجة تزايد حركة السكان فيها ،إال أنها
بنيتها التحتية نتيجة النزوح إليها ،ومع أن هناك
ً

لم تسلم من تدهور الخدمات ،وارتفاع أسعار السكن ،وغيرها من التأثيرات السلبية على المجتمعات المحلية.

تراجعا في قدرات وإمكانيات المديريات ،وتحولت األدوار اإلشرافية للسلطة المحلية
وقد فرضت ظروف الوضع الراهن
ً

في المديريات إلى أدوار شكلية ،وبالمقابل طلب من تلك السلطة القيام بمهام تتعلق بالخدمات والجوانب اإلنسانية
وجوانب اجتماعية أكثر منها تنموية.
يد الطين بلة ،وترك شأنها
من جهة أخرى لم يحدث في المحافظات التي سيطر عليها العدوان أي تحول أو استقرار ،بل ِز َ

لجماعات مسلحة ،وتم نهب مواردها ،والسيطرة عليها من قبل العدوان وأتباعه في الداخل ،أو تركت السلطة المحلية
وحيدة فيها دون أي موارد أو دعم ،مما زاد معاناة المجتمعات المحلية.
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تحديات الوضع الراهن التي تواجهه السلطة المحلية:
• عودة المركزية :حيث تراجعت صالحيات السلطة المحلية في المديريات لصالح المحافظات أو لصالح نافذين مجتمعيين
كما سحبت صالحيات المحافظات إلى الوزارات.
• تراجع اإليرادات المحلية وتوقف اإلنفاق المركزي :وهو ما أدى إلى توقف دور السلطة التنموي ،وعدم تلبية احتياجات
معالجة الحاجات اإلنسانية الناتجة عن الحرب والعدوان.
• عدم انتظام تقديم الخدمات :حيث تسبب ذلك في توقف صرف المرتبات وتوقف الميزانيات التشغيلية ،مما أدى
إلى إعاقة سير العملية التعليمية ،وتراجع خدمات الصحة ،وتوقف خدمات المياه والكهرباء.
• دمار وانهيار الكثير من مرافق البنية التحتية والمرافق الخدمية في المديريات :ونتج ذلك عن القصف الجوي لطيران
العدوان ،وانعدام الصيانة لتلك المرافق.
• غياب التخطيط وتطبيق آليات إدارة مالئمة :وتمثلت أهم نتائجها في محدودية قدرة السلطة المحلية على القيام
بمهامها وعجزها عن التعامل مع المتغيرات.
• التركيز الدولي على أعمال اإلغاثة وتهميش أي مهام ذات طابع تنموي :حتى في المديريات البعيدة عن الحرب أصبح
محدودا.
دور السلطة المحلية
ً

• إفرازات الحرب القائمة :حيث أدت إلى تحول دور السلطة المحلية نحو االنهماك في الجوانب اإلنسانية ،وإهمال
الجوانب التنموية.
• ضعف القاعدة المعلوماتية :حيث ال تتوفر معلومات لدى عضو السلطة المحلية بالمديرية عن تطورات الواقع ،مع
ضعف قدرته على تحليل ما هو متاح منها ،وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ القرار السليم في مختلف المواقف التي
تواجه السلطة المحلية األمر الذي أضعف قدرة ودور السلطة المحلية.
• عدم وجود نفقات تشغيلية للمجالس المحلية :حيث تم تخفيضها مما أعاق أداء عمل المجالس المحلية.
• ارتفاع مستوى الفقر والحرمان بين السكان في المجتمعات المحلية :وقد انعكس كضغوط مجتمعية على السلطة
المحلية.
• ظهور مشكالت عديدة في المجتمعات المحلية :كاألمراض واألوبئة ،تكدس أكوام القمامة ،االختالالت األمنية،
مشكالت النزوح .. ،إلخ ،مما جعل السلطة المحلية تتحمل أعباء كبيرة كون الموظفين يطالبونها بالقيام بدورها ،وحل
تلك المشكالت في ظل غياب أي موارد مالية.
وارتباطا بذلك كله تهدف الخطة المرحلية األولى للرؤية الوطنية إلى وضع حلول متدرجة ،والبدء بأولويات ملحة
ً
•
لمعالجة تأثيرات العدوان ،وتداعيات الوضع الراهن ،والتخفيف من معاناة المجتمعات المحلية في كامل أرجاء الوطن
بحزمة من المبادرات التي تم اختيارها بعناية من خالل السلطة المحلية نفسها.
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الوضع الراهن على مستوى المحافظات:
أمانة العاصمة
المساحة

( )126كم2

عدد السكان

( )3,525,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الخدمي والتجاري

أبرز معوقات الوضع الراهن
• ضعف خدمات شبكة المياه،

• مشكلة النازحين وعدم وجود الخدمات الالزمة

( )10مديريات

لهم،

• االختناقات المرورية،

• عدم كفاية شبكة الطرق،

• الضغط على الخدمات مقابل نمو سكاني كبير.

عدن

مميزات المحافظة

المساحة

( )1114كم2

عدد السكان

(  )987,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )8مديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الصناعي والتجاري
والخدمي والسمكي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

ضعف الطاقة الكهربائية وعدم كفايتها

•

وتنامي مشكلة الفقر والبطالة.

عدم االستغالل االمثل للثروة السمكية

•

تعز
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والصناعي

( )10060كم2
(  )3,312,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )23مديرية

•
•

ضعف القطاع الصحي نتيجة الزيادة السكنية

الكبير وخروج عدد من المستشفيات عن الخدمة
بسب الحرب

•

عدم التوسع في الخدمات الصحية

•

ارتفاع معدل الهجرة الداخلية.

•
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الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م

حضرموت
المساحة

( )193032كم2

عدد السكان

(  ) 1,501,525نسمة تقريبا

عدد المديريات

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسمكي
والنفطي

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )30مديرية

المساحة
عدد السكان

(  )3,374,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )26مديرية

•

تنامي مشكلة الفقر والبطالة .

•

الحديدة
( )17509كم2

•

ضعف الطاقة الكهربائية وعدم كفايتها

عدم االستغالل االمثل للثروة السمكية

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسمكي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

ضعف الطاقة الكهربائية وعدم كفايتها

•

تردي الوضع المعيشي وتنامي الفقر والبطالة.

عدم االستغالل االمثل للثروة السمكية

•

إب
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

( )6484كم2
( )2,952,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

( )20مديرية

•

ضعف خدمات شبكة المياه في مركز المحافظة
إضافة إلى وجود مساحات زراعية شاسعة غير
مستغلة بسبب عدم قدرة المزارعين على

زراعتها.
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أبين

مميزات المحافظة

المساحة

( )21939كم2

عدد السكان

( )589,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والحيواني

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )11مديرية

البيضاء

•

تردي الوضع المعيشي وتنامي الفقر

•

ضعف خدمات شبكة المياه في مركز

•

تقادم شبكة الطرق نتيجة عدم صيانتها.

والبطالة

المحافظة

مميزات المحافظة

المساحة

( )11193كم2

عدد السكان

(  )789,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )20مديرية

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

ضعف شبكة الطريق الداخلية والمرتبطة

•

ضعف خدمات شبكة المياه في المحافظة.

بالمحافظات

ذمار
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والحيواني

( )9495كم2
(  )2,017,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )12مديرية

•

تدني وتدهور االنتاج الزراعي والحيواني

•

ازدياد األسر الفقيرة المحتاجة للمساعدات

•
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شبوة

مميزات المحافظة

المساحة

( )47728كم2

عدد السكان

(  )659,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والنفطي

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )17مديرية

•

ضعف شبكة الطريق الداخلية المرتبطة

•

ضعف خدمات شبكة المياه في المحافظة

•

ضعف البنية التحتية عموما وغي مركز

بالمحافظات

•

صعدة

تنامي مشكلة الفقر والبطالة

المحافظة خصوصا.

مميزات المحافظة

المساحة

( )12618كم2

عدد السكان

(  )1,150,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )15مديرية

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

أبرز معوقات الوضع الراهن
تراجع النشاط الزراعي نتيجة العدوان

•

صعوبة االنتقال بين المديريات لعدم وجود طرق

•

معبده

ضعف البنية التحتية.

•

صنعاء
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

( )11782كم2
(  )1,185,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )16مديرية

•

الزحف العمراني الكبير والذي يحتاج الى التوسع

في خدمة الطرق وتدني انتاجية القطاع الزراعي

بسبب محدودية المياه.
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الجوف
المساحة

( )30620كم2

عدد السكان

(  )612,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والنفطي

أبرز معوقات الوضع الراهن
وعورة الطرق

•
•

( )12مديرية

صعوبة االنتقال فيما بينها وبين المحافظات
األخرى وبين مديرياتها

•

حجة

ضعف البنية التحتية.

مميزات المحافظة

المساحة

( )10141كم2

عدد السكان

(  )2,245,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )31مديرية

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسمكي

أبرز معوقات الوضع الراهن
ضعف شبكة الطرق

•

ضعف خدمات شبكة المياه والصرف الصحي

•

في المحافظة

تنامي البطالة والفقر.

•

لحج
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

( )15210كم2
(  )1,027,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )15مديرية

•

تدني البنية التحتية عموما وفي مركز المحافظة

•

وتدني تراجع االنتاج الزراعي بسبب قلت المياه

•
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مأرب

مميزات المحافظة

المساحة

( )20023كم2

عدد السكان

(  )344,000نسمة تقريبا عدد السكان
الوافدين والقاطنين في مركز
المحافظة يقترب من المليون

عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي السياحي
والنفطي

أبرز معوقات الوضع الراهن
محدودية البنية التحتية وخاصة في مركز

•

المحافظة مقابل الزحف العمراني الكبير

والنمو السكاني والذي يحتاج الى التوسع

في خدمة الطرق والتعليم والصحة ،الى جانب

( )14مديرية

تراجع اإلنتاج الزراعي بسبب قلت المياه.

المحويت
المساحة

( )2858كم2

عدد السكان

(  )729,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )9مديريات

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسياحي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

تراجع االنتاج في قطاع الزراعة

•

محدودية إقبال المستثمرين نظراً لضعف البنية

ضعف البنية التحتية وخاصة الطرقات

•

التحتية على الرغم من االستقرار األمني فيها.

المهرة
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسمكي

( )82405كم2
(  )161,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )9مديرية

•

قصور خدمات البنية التحتية (الكهرباء أنموذجاً )

•

ضعف الرعاية الصحية األولية

•
•
•
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عمران

مميزات المحافظة

المساحة

( )9587كم2

عدد السكان

(  )1,075,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

( )20مديرية

الضالع

ضعف البنية التحتية والخدمات الداعمة لقطاع

الزراعة كعدم وجد سوق مركزي للتسويق

الزراعي وحفظ المنتجات الزراعية بطرق حديثة

•

ارتفاع أسعار بذور البطاط المستوردة وندرتها

•

تكدس المخلفات الصلبة (القمامة) وعدم

واستنزاف المياه مقابل انتاج زراعي متدني
وجود مقلب للنفايات في مركز المحافظة.

مميزات المحافظة

المساحة

( )4786كم2

عدد السكان

( )766,000نسمة تقريبا

عدد المديريات

( )9مديرية

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

أبرز معوقات الوضع الراهن
•

ضعف شبكة الطريق الداخلية والمرتبطة

•

تنامي مشكلة الفقر والبطالة.

بالمحافظات

ريمة
مميزات المحافظة
المساحة
عدد السكان
عدد المديريات

تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي

( )2442كم2
( )597,000نسمة تقريبا

أبرز معوقات الوضع الراهن

( )6مديريات

•

•
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قصور شبكة الطرق باعتبارها مطلب ملح

لسكان المحافظة نتيجة لوعورة الطرق في
المحافظة

باإلضافة الى ضعف االهتمام بالنشاط الزراعي.

الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م

سقطرى

مميزات المحافظة
تتميز المحافظة بالنشاط الزراعي والسمكي

المساحة

( )3650كم2

والسياحي وتعد إقليم مناخي عالمي وبيئي

عدد السكان

( )68,475نسمة تقريبا

للسياحة

وتتميز بخصوصية بيئة تجعلها مورد هاما

أبرز معوقات الوضع الراهن

عدد المديريات ( )2مديريات
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•

عدم االهتمام بالمناطق السياحية وضعف

•

ضعف البنية التحتية عموما.

االهتمام بالثروة السمكية

مصفوفة المرتكز األول :تفعيل دور مؤسسات الدولة وأجهزتها

مصفوفة
السلطة المحلية
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مصفوفة السلطة المحلية

مع المديريات

الرئيسية والثانوية بين المحافظات

تــطــويــر وتــحــســيــن شــبــكــة الــطــرق

القطاعات الخدمية والتنمية العمرانية

محور االقتصاد

األهداف االستراتيجية

الطرق

تــأهــيــل وتــوســيــع شبكة

المبادرات

100

وزن

المبادرة

(السحول  -شبان )

سفلتة الدائري الغربي لمدينة إب

الفريد الشرقية والشمالية

مـــشـــروع رصــــف وت ــوس ــع ــة عقبة

المناطق المتضررة (3سم)

سم لطريق السوادية  -رداع في

عــمــل طــبــقــة إضــافــيــة بــســمــاكــة 3

الوسطية

الطقة (اسماع) مــزدوج مع الجزيرة

ســفــلــتــة وت ــأه ــي ــل م ــدخ ــل مــديــنــة

الوسطية بطول  1كم

الـ ــسـ ــواديـ ــة مـــــــزدوج مـ ــع ال ــج ــزي ــرة

ســفــلــتــة وت ــأه ــي ــل م ــدخ ــل مــديــنــة

المركزي -الكهيلة)

ال ــم ــاوري -الــســجــن -المستشفى

ال ــغ ــرب ــي لــمــديــنــة رداع (مــحــطــة

شــق وســفــلــتــة ال ــدائ ــري الجنوبي

األنشطة

2

2

2

2

2

2

وزن

النشاط

المسفلت

( )10كم

طـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــط سفلتة الطريق بطول

المرصوفة

متر

طــــــــــول الــــطــــريــــق رص ــف بــطــول ()3,500

المسفلت

للطريق بطول ( )15كم

سفلتة ( )600متر

سفلتة ( )1كم

شق وسفلتة ( )2,5كم

طـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــط طبقة إسفلتية إضافية

المسفلت

طـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــط

المسفلت

طـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــط

المسفلت

طـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــط

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة إب

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

لمركز المحافظة وبعض المديريات

شق وتسوية الشوارع الحدودية

والفرعية حسب المخططات

وتسوية الشوارع الشبكة الرئيسية

إعــداد الدراسات والتصاميم لشق

مشروع رصف مركز المحافظة

لعدد( )10مواقع -المرحلة األولى-

إل ــى الــمــواقــع السياحية واألثــريــة

تــوســعــة ورص ــف الــطــرق الــمــؤديــة

النادرة)

الــجــنــات  -جــســر الــســيــانــي  -جسر

الرئيسية (جسر الدليل  -جسر وادي

إعـــــــادة ت ــأه ــي ــل ال ــج ــس ــور لــلــطــرق

خرسانة مصارف مياه)

 -جدران ساندة  -إسفلت  -مصدات

وللحد من الحوادث (شق وتوسعة

حركة السير للناقالت والمركبات

سمارة ولعدد ( )4منحنيات لتسهيل

الحادة في الطريق الرئيسي لنقيل

واإلســـفـــلـــت لــبــعــض الــمــنــحــنــيــات

تــنــفــيــذ أع ــم ــال الــشــق والــتــوســعــة

األنشطة

2

1

2

2

2

2

وزن

النشاط

مساحة الشق

عدد الدراسات

المرصوفة

بطول ( )14كم2

شــق وتــســويــة ش ــوارع

عدد ( )8دراسات منجزة

( )50كم

( )10مواقع

طــــــــــــول الــــــطــــــرق ط ــرق مــرصــوفــة بطول

ورصفها

تــم إع ــادة توسعتها

عــدد الخطوط التي

طــــرق مــســفــلــتــه لــعــدد

تأهيلها

ومسفلتة

عدد ( )4منحنيات مجهزة

عدد الجسور المعاد عــــــدد ( )3جـ ــسـ ــور تــم
تأهيلها

عدد المنحنيات

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة صنعاء

محافظة صنعاء

محافظة إب

محافظة إب

محافظة إب

محافظة إب

الرئيسية

جهة التنفيذ

المالية

المحلية +وزارة

+وزارة اإلدارة

العامة والطرق

وزارة األشغال

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

والجسور

العامة للطرق

المؤسسة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

صيانة طريق معبر مدينة الشرق

لمدينة معبر

صيانة الشارع الرئيسي والدائري

 -طرق رجوزة-العنان

-رجــــــــــــوزة-قــــــــــــبــــــــــــة ال ـ ــش ـ ــع ـ ــف

 -طــــــــــريــــــــــق الـــــــحـــــــمـــــــيـــــــدات

تنفيذ صيانة وتأهيل وشق كل من:

منطقة العادي بوادي مذاب

إعداد دراسة لتنفيذ مشروع كبري

طريق أرحب – الحزم

استكمال تنفيذ مشروع إسفلت

الرصف

إع ـ ــداد دراســـــات وتــنــفــيــذ أعــمــال

الداخلية والخارجية لمحافظة صنعاء

صيانة وترميم الطرق اإلسفلتية

صنعاء

الطرق الداخلية والخارجية لمحافظة

إعداد الدراسات والتصاميم لصيانة

األنشطة

2

2

2

1

2

2

2

1

وزن

النشاط

المصانة

( )50كم

طــــــول ال ــط ــري ــق ط ــري ــق مــصــانــة بــطــول

المصانة

كم

طــــــول ال ــط ــري ــق طــرق مصانة بطول ()3

المنجزة

الطرق المستهدفة

وثيقة الدراسة المقرة

مــــقــــدار الــمــســاحــة تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز

المشروع

إنــــــــجــــــــاز دراســـــــــــة

المسفلت

( )61كم

طــــــول ال ــط ــري ــق طريق مرصوفة بطول

(المترالمربع)

( )10,000م2

مــــقــــدار الــمــســاحــة طـــــرق م ــص ــان ــة بــطــول

المصانة والمرممة

( )100,000م2

عدد ( )30دراسة منجزة

طــــــــــول الــــطــــريــــق طـــــرق م ــص ــان ــة بــطــول

عدد الدراسات

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة ذمار

محافظة ذمار

الجوف

محافظة

الجوف

محافظة

الجوف

محافظة

محافظة صنعاء

محافظة صنعاء

محافظة صنعاء

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

العامة والطرق

وزارة األشغال

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

والجسور

صيانة الطرق

صندوق

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

صرواح

الــرابــط بين منطقة ال ــوردة وحباب

مــشــروع صيانة الطريق اإلسفلت

ومديرية حريب القراميش

شق طريق للربط بين مديرية ببلده

ومديرية بني حشيش

بــيــن م ــدي ــري ــة ح ــري ــب الــقــرامــيــش

استكمال سفلتة الطريق الــرابــط

أعمال التركيب إلنارة الشوارع

وطرقات المحافظة

شـــق ورصــــــف وســفــلــتــة شــــوارع

الداخلية والخارجية لمحافظة الضالع

صيانة وترميم الــطــرق اإلسفلتية

الضالع

الطرق الداخلية والخارجية لمحافظة

إعداد الدراسات والتصاميم لصيانة

المخططات

الـــرئـــيـــســـيـــة والــــفــــرعــــيــــة حــســب

شــق وتــســويــة ال ــش ــوارع الشبكة

األنشطة

2

2

2

2

2

2

1

2

وزن

النشاط

المشروع

المستهدف

نــســبــة م ــا أنــجــز من تــقــريــر بــإنــجــاز الــطــريــق

التي تم شقها

الطريق التي تم شقها

مــــقــــدار الــمــســاحــة تــقــريــر بــمــقــدار مساحة

المشروع

المستهدف

نــســبــة م ــا أنــجــز من تــقــريــر بــإنــجــاز الــطــريــق

المنارة

) كم3

طــــــــول الــــطــــرق طرق منارة بطول (30

المسفلتة

( )6كم3

طــــــــول الــــطــــرق ط ــرق مسفلتة بطول

( )10,000م2

مــــــقــــــدار م ــس ــاح ــة طـــــرق م ــص ــان ــة بــطــول
الطرق المصانة

عدد الدراسات

ومقرة

عدد ( )15دراسة منجزة

الطرق المستهدفة

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز تــقــريــر بــمــســتــوى إنــجــاز
المشروع

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة مأرب

محافظة مأرب

محافظة مأرب

محافظة الضالع

محافظة الضالع

محافظة الضالع

محافظة الضالع

محافظة الضالع

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

720كيلومتر

لـــإنـــجـــراف مـ ــن ال ــس ــي ــول بــطــول

مسح الطرق الترابية التي تعرضت

تعثرت بطول 170كيلوا متر

استكمال الطرق اإلسفلتية التي

الخدمة بطول 300كيلو متر

لــلــمــنــاطــق الــتــي ل ــم تــصــلــهــا هــذه

ش ــق طـــرق تــرابــيــة فــرعــيــة جــديــدة

خولي )

حلمة – بــاد الــطــعــام – رب ــوع بنو

مشروع طريق ( بني عبد الواسع

الضبيبي -ذحل )

مشروع طريق ( جعيرة بني الواحدي

الجعفرية )

مشروع طريق ( الصعيد – الحدية –

مشروع طريق ( الذحل – كسمه )

– الجبين)

الظهرة – مضبعة – بكال – مسور

مــشــروع طــريــق (مــديــنــة الــشــرق -

األنشطة

2

2

2

2

2

2

2

2

وزن

النشاط

( )720كم

( )170كم

طــــريــــق م ــن ــج ــز ب ــط ــول

شق ( )300كم ترابي

الـــــــــمـــــــــســـــــــاحـــــــــة طــــريــــق م ــن ــج ــز ب ــط ــول
الممسوحة

نسبة اإلنجاز

شقها

المساحة الــتــي تم

المشروع

كم

نــســبــة م ــا أنــجــز من طريق منجز بطول ()21

المشروع

كم

نــســبــة م ــا أنــجــز من طريق منجز بطول ()45

المشروع

كم

نــســبــة م ــا أنــجــز من طريق منجز بطول ()20

المشروع

كم

نــســبــة م ــا أنــجــز من طريق منجز بطول ()50

) كم

نــســبــة م ــا أنــجــز من طريق منجز بطول (64
المشروع

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

المحويت

محافظة

المحويت

محافظة

المحويت

محافظة

محافظة ريمة

محافظة ريمة

محافظة ريمة

محافظة ريمة

محافظة ريمة

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ

209

مصفوفة السلطة المحلية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

الستيعاب النمو السكاني المتزايد

لمركز المحافظة وتوسيع الطرق

تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة ال ــازم ــة

الستيعاب النمو السكاني المتزايد

لمركز المحافظة وتوسيع الطرق

تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة ال ــازم ــة

الستيعاب النمو السكاني المتزايد

لمركز المحافظة وتوسيع الطرق

تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة ال ــازم ــة

الترابية بالحارات واألحياء

رصـ ــف وتــحــســيــن بــعــض ال ــش ــوارع

المتضررة

صيانة وتأهيل الشوارع اإلسفلتية

والشمالي

الــجــنــوبــي وال ــش ــرق ــي والــغــربــي

والفرعية لــوحــدات الــجــوار بالقطاع

شــق ال ــش ــوارع الــتــرابــيــة الرئيسية

 2-طريق صعدة آل سالم

 1-طــرق بــاقــم ُمــنَّ ـ ِـبــه  ،غمر  ،رازح

ســفــلــتــة عـ ــدد ( )2طـ ــرق رئــيــســيــة

الستيعاب النمو السكاني المتزايد

لمركز المحافظة وتوسيع الطرق

تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة ال ــازم ــة

األنشطة

2

2

2

2

2

2

2

2

وزن

النشاط

إعداد الطرق

نسبة ال ــزي ــادة في

إعداد الطرق

نسبة ال ــزي ــادة في

إعداد الطرق

نسبة ال ــزي ــادة في

المنجز

( )10,000م2

صيانة ( )46,714م2

شق ( )63,164م2

إنجاز الطرق المستهدفة

إنجاز الطرق المستهدفة

إنجاز الطرق المستهدفة

نـ ــسـ ــبـ ــة الـ ــطـ ــريـ ــق رصـــــــــــــف وتــــحــــســــيــــن

المنجز

نـ ــسـ ــبـ ــة الـ ــطـ ــريـ ــق

المنجز

نـ ــسـ ــبـ ــة الـ ــطـ ــريـ ــق

المنجز

( )30%المرحلة األولى

إنجاز الطرق

نـ ــسـ ــبـ ــة الـ ــطـ ــريـ ــق تــنــفــيــذ ال ــط ــرق بنسبة

المشروع

نــســبــة م ــا أنــجــز من

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة شبوة

محافظة لحج

حضرموت

محافظة

أمانة العاصمة

أمانة العاصمة

أمانة العاصمة

محافظة صعدة

محافظة حجة

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

باألمانة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

باألمانة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

باألمانة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

تقاطعه مع الشارع الـ 3100 50م ط

وق ــران ــة والـــحـــداث والــجــبــيــن حتى

حميد والــرافــعــة وقــريــيــة العفيف

االسفنج ماراً بقرية الشرفة وسوق

مدخل الــدفــاع الجوي جنوب مصنع

تقاطعه مع طريق صنعاء  -تعز عند

شــق الــشــارع ال ـــ ( )50والـ ــذي يبدأ

8412م ط

تــقــاطــعــه مـــع ط ــري ــق تــعــز  -عــدن

وفــنــائــه ومــشــار الــســويــده وحتى

ووادي عــســكــر وق ــري ــد الــمــســاجــد

والساكن وقرية الخلو ووادي األجل

وتــقــاطــعــه م ــع طــريــق المسيمير

تقاطعه مــن طريق مــاويــة الدقيق

شق الشارع الـ ( )50والذي يبدأ من

السادس حسب المخطط العام ()6

شـــــق الـــــــشـــــــوارع فـــــي ال ــق ــط ــاع

1042م ط

والذي يصل حتى الميزان والمحوري

تقاطع شارع الـ  30بمنطقة القحاط

شــق الــشــارع الـــ  24الــذي يبدأ من

فندق بالزا و  3141م ط

حتى تقاطعه مع الشارع الـ  40أمام

حــيــدره م ــاراً بقرية القحاف واللجم

طريق عدن جوار محطة محمد سيف

شــق الــشــارع الـــ  30الــذي يبدأ من

الــــرابــــع ح ــس ــب الــمــخــطــط ال ــع ــام

شـــــق الـــــــشـــــــوارع فـــــي ال ــق ــط ــاع

األنشطة

2

2

2

2

وزن

النشاط

شقه

طول الخط الذي تم

تم شقها

طول الخطوط التي

شقه

طول الخط الذي تم

تم شقها

طول الخطوط التي

مؤشر النشاط

شق ( )3,100م ط

شق ( )8412م ط

شق ( )1,042م ط

شق ( ) 3,141م ط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة تعز

محافظة تعز

محافظة تعز

محافظة تعز

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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الدولة باتجاه جذب االستثمارات

إدارة وتــنــظــيــم أراضـــــي وع ــق ــارات

األهداف االستراتيجية

ألراضي وعقارات الدولة

ال ــف ــن ــي والــتــخــطــيــطــي

ب ــرن ــام ــج تــحــســيــن األداء

المبادرات

100

وزن

المبادرة

للمواطنين

م ــن الــفــســاد وتــوســيــع الــخــدمــات

العامة (مـــدارس ،حــدائــق )....،للحد

اســتــكــمــال حــجــز م ــوق ــع الــخــدمــات

 ،رافعة إنارة )

سوزو  ،شيول باكت صغير ،بوكلين

 ،غرافة  ،وايت ديزل  ،ورشة متنقلة

وقاطرة  ،ودكاكة  ،وجريدر  ،بلدوزر

( )32م ــع ــدة م ــا بــيــن ( ق ــاب ــات ،

األشــغــال العامة بالمحافظة لعدد

صــيــانــة وتــشــغــيــل م ــع ــدات مكتب

وشيول

ضــاغــطــة قــمــامــة وقــابــاتــوبــلــدوزر

والتحسين لعدد ( )18معدة ما بين

صــيــانــة مــعــدات صــنــدوق النظافة

تعز أمام محطة توفيق عبد الرحيم

ومنها إلــى تقاطعه بشارع صنعاء

الستين واستمراريته بقرية جعباله

و الــقــرعــامــة وتــقــاطــعــه م ــع ش ــارع

المهندسين مــاراً غرب حبيل أسود

الـــســـابـــع الــــــذي يـــبـــدأ مـ ــن س ــاح

شــق الــشــارع الــدائــري فــي القطاع

شق الشارع الدائري القطاع السابع :

الزيلعي 1749م ط

واصله بطريق تعز  -عدن جوار عمارة

المشيفا حتى تقاطعه بشارع 24

أمــــام بــيــت الــشــبــاب م ـ ــاراً بطريق

تــقــاطــعــه مــع طــريــق صــنــعــاء  -تعز

شق الشـارع الـ  24والــذي يبدأ من

األنشطة

100

2

2

2

2

وزن

النشاط

حجزها للخدمات العامة

عدد ( )18معدة مصانة

تم حجزها

عــدد الــمــواقــع التي عـ ــدد ( )20مــوقــعــاً تم

صيانتهاوتشغيلها

الـــــــــــــــتـــــــــــــــي تــــــم

عـــــــــدد ال ـ ــم ـ ــع ـ ــدات

تم صيانتها

ومشغلة

شق الطريق الدائري

شق ( )1,749م ط

عدد المعدات التي عــدد ( )32معدة مصانة

شقه

طول الخط الذي تم

شقه

طول الخط الذي تم

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

أمانة العاصمة

محافظة تعز

محافظة تعز

محافظة تعز

محافظة تعز

الرئيسية

جهة التنفيذ

باألمانة

قطاع األشغال

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

والنظافة

التحسين

صندوق

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

المشاركة

جهات التنفيذ
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رفع نسبة اإلكتفاء الذاتي

رفــع إنتاجية القطاع الــزراعــي باتجاه

القطاعات اإلنتاجية

التنمية

الوطني ويساهم فــي دفــع عجلة

النهوض بقطاع السياحة بما يسهم

القات) ودعم إنتاج الحبوب

المحاصيل (الــنــقــديــة غير

الـ ـ ــزراعـ ـ ــي وخــــاصــــة فــي

وال ــت ــوس ــع ف ــي الــقــطــاع

تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــار

قطاع السياحة

تــشــجــيــع االســتــثــمــار في

بــرنــامــج تطوير المنشآت

المتزايدة

في تعزيز دوره في رفــد االقتصاد الـ ــسـ ــيـ ــاحـ ــيـ ــة ال ــوط ــن ــي ــة

لالقتصاد والمجتمع

بحيث تغطي اإلحتياجات المتزايدة

ب ــاالع ــت ــم ــاد عــلــى مـــصـــادر مــتــنــوعــة

بــصــورة تلبي اإلحتياجات

الــكــهــربــائــيــة لــلــمــحــافــظــة

رفــع حجم إنــتــاج الــطــاقــة الكهربائية التوسع في توفير الطاقة

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

100

وزن

المبادرة

لجميع المديريات

دعــم المزارعين بالبذور المحسنة

وبقية المشاتل في المحافظة

إع ـ ــادة تــأهــيــل الــمــشــتــل الــمــركــزي

في منطقة حمرة وغيرها

مــشــروع دعــم وتشجيع زراع ــة البن

وانتشارها في محافظة البيضاء

مشروع دعم وتشجيع زراعــة التين

لمنشآت سياحية

توفير مساحات استثمارية مخططة

لبدائل الطاقة المتاحة

دراسة إنشاء محطة كهربائية وفقاً

لبدائل الطاقة المتاحة

دراسة إنشاء محطة كهربائية وفقاً

تنتج ( )500ميجاوات من الكهرباء.

الحجري في منطقة رأس عيسى

إن ــش ــاء مــحــطــة ك ــه ــرب ــاء بــالــفــحــم

األنشطة

5

5

5

5

10

15

15

70

وزن

النشاط

   تغذية سكان مديريات

المستفيدين

المستفيدين

المشتل

تقرير إنجاز بإعادة تأهيل

عــــــدد الـــمـــزارعـــيـــن تقرير بــعــدد المزارعين

تأهيل المشتل

في المحافظة

إنتاج البن

مزروعة

منشآت سياحية

م ــخ ــط ــط لـ ــعـ ــدد ()10

المحافظة

الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة ف ــي

م ــع ــدل إنـــتـــاج الــبــن نسبة ( )30%نمو في

المزروعة

المحافظة

تــقــريــر بـــزيـــادة الــطــاقــة

عـ ــدد أش ــج ــار الــتــيــن ع ــدد ( ) 20أل ــف شجرة

المنجزة

عـــــدد الــمــخــطــطــات

المشروع

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز

المشروع

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز

الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة ف ــي

تــقــريــر بـــزيـــادة الــطــاقــة

من الكهرباء

نسمة بـــ( )500ميجاوات

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز الــمــحــافــظــة ( 3مــلــيــون)
المشروع

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة

المؤسسة

محافظة إب

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

سقطرى

محافظة

حضرموت

ممحافظة

المؤسسة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

مكتب السياحة

العامة للكهرباء

المؤسسة

العامة للكهرباء

محافظة عدن

الحديدة

العامة للكهرباء

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

دعم مزارعي إنتاج الخضروات

محاصيل تدعم اإلكتفاء الذاتي

دعم القدرة اإلنتاجية للمزارعين في

مناسبة لطبيعة األرض في الحديدة

من نوع (ماسي فرجستون) كونها

مشروع توفير ( )200حراثة للزراعة

االهتمام بالثروة الحيوانية

لرفع مستوى دخل األسرة وتشجيع

دعم األسر الفقيرة بالثروة الحيوانية

المحافظة

م ــش ــروع دعـــم وزراعـــــة ال ــل ــوز في

شتلة بن في المحافظة

إطــاق حملة محلية لــزراعــة مليون

المحويت

إعادة تأهيل المشاتل في محافظة

محافظة صنعاء

تطوير وحدة إنتاج بذور البطاطا في

لجميع المديريات

توفير الــبــيــوت المحمية الــزراعــيــة

في بعض المديريات

مــشــروع دعــم وتشجيع زراع ــة البن

والمديريات

اإلرشــــــاديــــــة ب ــم ــرك ــز الــمــحــافــظــة

إعـ ــادة تــأهــيــل الــمــشــاتــل والــمــراكــز

األنشطة

5

5

20

5

5

5

5

15

5

5

5

وزن

النشاط

تم دعمهم

عدد المزارعين الذين

تم دعمهم

عدد المزارعين الذين

الموزعة

عـــــــــدد الـــــحـــــراثـــــات

التوزيع لها

محافظة إب

الزراعة والري

المستهدفة

تــقــريــر بــدعــم ال ــم ــزارع

المستهدفة

تــقــريــر بــدعــم ال ــم ــزارع

عدد ( ) 200حراثة موزعة

مستفيدة

موزعة

عدد ( )500ألف شتلة

محافظة

محافظة

الهيئة العامة

محافظة أبين

المهرة

وزارة الزراعة

والري

وزارة الزراعة

والري

محافظة

الحديدة

لتطوير تهامة

البيضاء

المحلية

محافظة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

مكتب وزارة

السلطة

المحويت

موزعة

محافظة

محافظة

المحويت

محافظة صنعاء

محافظة إب

الزراعة والري

بالمحافظة

محافظة إب

مكتب وزارة

بالمحافظة

مكتب وزارة

الزراعة والري

المحويت

عدد األسر التي تم عــــــدد ( )1000أســــرة

الموزعة

عـــــــــدد الـــشـــتـــات

الموزعة

المشتل

تقرير إنجاز بإعادة تأهيل

عـــــــــدد الــــشــــتــــات ع ــدد مــلــيــون شــتــلــة بن

عدد المشاتل

تجهيز المختبر

للمشروع

المستفيدين

تقرير بــعــدد المزارعين

نــســبــة اإلن ــج ــاز في ت ــق ــري ــر بــنــســبــة إن ــج ــاز

عدد المستفيدين

في المحافظة

المتوقع

م ــع ــدل إنـــتـــاج الــبــن تــقــريــر بــمــعــدل الــنــمــو

المزروعة

عـــــــــدد الــــشــــتــــات تــقــريــر بــعــدد الــشــتــات
الموزعة

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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االقتصاد بالنقد األجنبي

اإلجــمــالــي وفـــي الـ ــصـ ــادرات لــرفــد

لغرض التصدير

والحفاظ عليها

ال ــم ــح ــم ــي ــات الــطــبــيــعــيــة

الطبيعية والــتــوســع في

واســــتــــثــــمــــار الــــــمــــــوارد

إطــــــاق م ـ ــب ـ ــادرة حــمــايــة

واألحياء البحرية في الناتج المحلي تشجيع اإلنــتــاج السمكي

رفـ ــع مــســاهــمــة قــطــاع األســمــاك

(والمحميات الطبيعية)

واألراضي الزراعية والثروة الحيوانية

من المياه والغابات والغطاء النباتي

حماية واستثمار الــمــوارد الطبيعية

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

وزن

المبادرة

دعمالبنيةالتحتيةللصناعاتالسمكية

تشجيع ودعم الصيادين

تشجيع ودعم الصيادين

الصليف ومدينة الخوبة

وتــجــمــيــد األسـ ــمـ ــاك فـــي مــديــنــة

   إنــشــاء مــركــزي تــصــديــر وتغليف

إنشاء عدد ( )19حاجزاً

إنشاء محمية طبيعية

في المحافظة

إنشاء عــدد ( )20حصاد مياه أمطار

إنشاء عدد ( )10حواجز

المحافظة

إنـ ــشـ ــاء ع ـ ــدد ( )50ب ــرك ــة فــي

في المحافظة

إنشاء عدد ( )20حصاد مياه أمطار

األنشطة

20

15

15

20

20

15

20

10

15

20

وزن

النشاط

المنشأة

المنجزة

المستفيدين

تــقــريــر بــعــدد الــصــيــاديــن

المستفيدين

تــقــريــر بــعــدد الــصــيــاديــن

إنجاز مركزي التصدير

عدد ( )19حاجز منجز

إنجاز و تهيئة المحمية

عدد ( )20حصادة منجزة

عـــــــــدد الـــــمـــــرافـــــق تــقــريــر بــعــدد الــمــرافــق

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

•عدد المستفيدين

• نسبة إنجاز المركز

عدد الحواجز الجديدة

تهيئة المحمية

مستوى اإلنجاز في

األمطار

عــدد حــصــادات مياه

المنفذه

منفذة

عدد ( )50بركة منجزة

عـــــــــــدد الــــــحــــــواجــــــز عــدد ( ) 10حواجز مائية

عدد البرك المنفذة

األمطار المنفذة

منجزة

عــدد حــصــادات مياه عــدد ( )20حــصــادة مياه

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

المهرة

محافظة

محافظة عدن

محافظة عدن

الحديدة

محافظة

محافظة الضالع

محافظة الضالع

محافظة الضالع

محافظة صنعاء

محافظة صنعاء

محافظة صنعاء

الرئيسية

جهة التنفيذ

السمكية .

للمصائد

الهيئة العامة

السمكية .

للمصائد

الهيئة العامة

السمكية .

للمصائد

الهيئة العامة

البحر األحمر .

السمكية في

للمصائد

الهيئة العامة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

بالمحافظة

الزراعة والري

مكتب وزارة

والري

مكتب الزراعة

المشاركة

جهات التنفيذ
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تواكب اإلحتياجات المتزايدة للسكان

تــوفــيــر خــدمــات مــيــاه وص ــرف صحي

محــــور البيئة

األهداف االستراتيجية

متنوعة

وفـــقـــاً ل ــم ــص ــادر تــمــويــل

شبكات الــصــرف الصحي

تــوفــيــر الــمــيــاه وتــوســيــع

تــبــنــي ح ــزم ــة مـــن بــرامــج

المبادرات

100

وزن

المبادرة

التلوث

سائلة وادي ذهب لحماية اآلبار من

مشروع خط الصرف الصحي وسط

للصرف الصحي (المرحلة األولى)

الــمــتــزايــدة وإن ــش ــاء محطتي رفــع

الستيعاب كمية الــصــرف الصحي

بــطــول ( )15كــم بــأقــطــار مختلفة

تــوســعــة شــبــكــة ال ــص ــرف الــصــحــي

(المرحلة األولى)

شبكة المياه القديمة والمهترية

واألحياء الجديدة وتأهيل أجــزاء من

لــتــشــمــل األحـــيـــاء غــيــر الــمــخــدومــة

بـ ــطـ ــول50كـ ــم ب ــأق ــط ــار مــخــتــلــفــة

تــوســعــة وتــأهــيــل شــبــكــة الــمــيــاه

مديريتي المشنة والظهار

ومــخــرج تــدفــق مــيــاه األم ــط ــار في

األكــتــاف والــجــوانــب ورص ــف مدخل

الـــجـــدران الــســانــدة الــمــنــفــذة في

معالجة وضع العبارات بإعادة تأهيل

المدينة

المعالجة لمدينة البيضاء إلى خارج

اســتــكــمــال م ــش ــروع نــقــل محطة

من سد مدينة البيضاء أو غيره

إنشاء مشروع مياه لمدينة البيضاء

تشجيع ودعم الصيادين

دعم وتشجيع الصيادين

األنشطة

5

5

10

4

4

5

15

15

وزن

النشاط

المنجزة

طـــــــــول الـــشـــبـــكـــة

المنجزة

إنجاز المشروع

الصرف الصحي

طـــــــــول الـــشـــبـــكـــة إنجاز ( )15كم من شبكة

المنجزة

المياه

عدد (  ) 8عبارات منجزة

نقل المحطة

إنجاز السد

المستفيدين

تــقــريــر بــعــدد الــصــيــاديــن

المستفيدين

تــقــريــر بــعــدد الــصــيــاديــن

طـــــــــول الـــشـــبـــكـــة إنجاز ( )50كم من شبكة

تأهيلها

عدد العبارات المعاد

المشروع

نــــــســــــبــــــه إنـــــــجـــــــاز

المشروع

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز

عدد المسفيدين

عدد المسفيدين

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة إب

محافظة إب

محافظة إب

محافظة إب

البيضاء

محافظة

البيضاء

محافظة

محافظة

سقطرى

حضرموت

محافظة

الرئيسية

جهة التنفيذ

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

السمكية .

للمصائد

الهيئة العامة

السمكية .

للمصائد

الهيئة العامة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األهداف االستراتيجية

المبادرات

وزن

المبادرة

بمديرية صعدة

إق ــام ــة م ــش ــروع ال ــص ــرف الــصــحــي

الصحي

تــطــويــر شــبــكــة ال ــم ــي ــاه وال ــص ــرف

من أطراف مدينة ذمار

لألحياء الجنوبية والشمالية والغربية

استكمال تنفيذ شبكة المياه

المنطقة الغربية

للصرف الصحي إلــى المحطة من

م ــش ــروع تــنــفــيــذ ال ــخ ــط الــنــاقــل

لألحياء المستهدفة

الصحي ،تنفيذ شبكة صرف صحي

إعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف

المستهدفة

وتنفيذ شبكة صرف صحي لألحياء

واس ــت ــب ــدال الــتــالــف م ــن الــشــبــكــة،

الصرف الصحي وفك االنسدادات

إعـــــــادة ت ــأه ــي ــل وصـــيـــانـــة خــطــوط

لألحياء المستهدفة

الصحي ،وتنفيذ شبكة صرف صحي

إعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف

بمركز المحافظة وبعض المديريات

إنــشــاء عــدد مــن الحـواجـز المائيـة

الكرفانات والحـواجز المائية

المحافظة من خالل تنفيذ عدد من

تــغــذيــة ال ــم ــي ــاه الــجــوفــيــة لــمــركــز

األنشطة

7

7

5

5

5

10

5

5

5

وزن

النشاط

الصرف الصحي

إنجاز الشبكة

المشروع

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز إنــجــاز ( )30%مــن شبكة

المنجزة

طـــــــــول الـــشـــبـــكـــة

المشروع

()100%

إنجاز ( )7كم من الخط

الصحي المنجزة

تقرير بخطوط الصرف

الصرف الصحي

إنجاز ( )3كم من خطوط

في المحافظة

الــمــقــدمــة للمواطنين

الـــــــــصـــــــــرف الــــصــــحــــي

تقرير بتحسين خدمات

عدد ( )10حواجز منجزة

عدد ( )50كريفاً منجزاً

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز إن ــج ــاز الــشــبــكــة بنسبة

المشروع

نــــســــبــــة إنـــــجـــــاز

والمعاد تأهيلها

ال ــص ــح ــي ال ــج ــدي ــدة

عدد خطوط الصرف

والمعاد تأهيلها

ال ــص ــح ــي ال ــج ــدي ــدة

عدد خطوط الصرف

والمعاد تأهيلها

ال ــص ــح ــي ال ــج ــدي ــدة

عدد خطوط الصرف

الجديدة

عدد الحواجز المائية

المنفذة

وال ــح ــواج ــز الــمــائــيــة

عــــــدد الـــكـــرفـــانـــات

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة صعدة

محافظة مأرب

محافظة ذمار

محافظة ذمار

محافظة شبوه

أمانة العاصمة

محافظة حجة

محافظة إب

محافظة إب

المياه والصرف

الرئيسية

جهة التنفيذ

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

والصرف

المحلية للمياه

المؤسسة

الصحي

والصرف

المحلية للمياه

المؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

المياه والصرف

مؤسسة

الصحي

مؤسسة

المشاركة

جهات التنفيذ
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األشد فقراً والشباب

وبرامج التمكين االقتصادي للفئات

التخفيف من حدة الفقر عبر سياسات

مكافحة الفقر

محور البناء االجتماعي

ومعالجتها وتدويرها اقتصادياً

لمكافحة الفقر

ال ــت ــم ــك ــي ــن االقـــتـــصـــادي

تــبــنــي ح ــزم ــة مـــن بــرامــج

أساسي من التنمية

المخلفات وتحويلها لجزء

االستفادة من التكنولوجيا

توفير بنية تحتية إلدارة المخلفات الــصــنــاعــيــة إلعـــــادة تــدويــر

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

وزن

المبادرة

الصغيرة واألصغر في المحافظة

ب ــرن ــام ــج ت ــم ــوي ــل ال ــم ــش ــروع ــات

المحافظة

برنامج التأهيل لسوق العمل في

الصغيرة واألصغر في المحافظة

ب ــرن ــام ــج ت ــم ــوي ــل ال ــم ــش ــروع ــات

المحافظة

برنامج التأهيل لسوق العمل في

بالمقلب

إن ــش ــاء مــحــرقــة لــلــنــفــايــات الطبية

المخلفات الصلبة باألزرقين وإعادة

إعــــــادة تــأهــيــل وت ــوس ــع ــة مقلب

بعمران

إنــشــاء مــحــطــة تــحــويــلــيــة للنفايات

في مديرية القبيطة

إنشاء عدد ( )8خزانات لمياه الشرب

تنفيذ عدد ( )10سدود وحواجز

األنشطة

10

10

10

10

40

60

5

8

وزن

النشاط

عــــــدد ()10

وحواجز مائية منفذة

س ـ ــدود

برنامج التمويل

الــمــســتــفــيــديــن من

عـــــــــــدد الـــــشـــــبـــــاب

التأهيل

الــمــســتــفــيــديــن من

عـــــــــدد الــــشــــبــــاب

برنامج التمويل

الــمــســتــفــيــديــن من

عـــــــــــدد الـــــشـــــبـــــاب

التأهيل

الــمــســتــفــيــديــن من

عـــــــــــدد الـــــشـــــبـــــاب

المشروع

المستفيدين

تــقــريــر ب ــع ــدد الــشــبــاب

المستفيدين

تــقــريــر ب ــع ــدد الــشــبــاب

المستفيدين

تــقــريــر ب ــع ــدد الــشــبــاب

المستفيدين

تــقــريــر ب ــع ــدد الــشــبــاب

إنجاز ()100%

إنجاز ()100%

إنــشــاء المحطة بنسبة

نــــــســــــبــــــة إنـــــــجـــــــاز تهيئة المقلب بنسبة

نسبة اإلنجاز

الجديدة

الشرب جديدة

عـــــــــدد الـــــخـــــزانـــــات عــدد ( )8خــزانــات لمياه

والحواجز

عــــــــــدد الـــــــســـــــدود

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

محافظة أبين

محافظة أبين

محافظة عدن

محافظة عدن

أمانة العاصمة

محافظة عمران

محافظة لحج

محافظة صعدة

الرئيسية

جهة التنفيذ

بالمحافظة

والتجارة

الصناعة

مكتب وزارة

بالمحافظة

والعمل

االجتماعية

الشؤون

مكتب وزارة

بالمحافظة

والتجارة

الصناعة

مكتب وزارة

بالمحافظة

والعمل

االجتماعية

الشؤون

مكتب وزارة

باألمانة

المياه والبيئة

مكتب وزارة

والنظافة

التحسين

صندوق

بالمحافظة

العامة والطرق

األشغال

مكتب وزارة

للموارد المائية

الهيئة العامة

المشاركة

جهات التنفيذ
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ال ــت ــوس ــع فـــي الــخــدمــات

السكاني المتزايد

خدماتها الستيعاب النمو

الـــمـــحـــافـــظـــة وت ــوس ــي ــع

الــــــــــازمــــــــــة لـ ــعـ ــاصـ ــمـ ــة

تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة

وظروف المرحلة ومستجداتها

للمواطنين

تــوفــر الــخــدمــة المتميزة

الــــطــــوارئ بــمــا يــســتــوعــب طبيعة الزيادة السكانية ويضمن

لجميع الــمــواطــنــيــن ودعـــم خــدمــات الــمــحــافــظــة بــمــا يــواكــب

تــوســيــع وتــعــزيــز الــخــدمــات الصحية الصحية المقدمة لسكان

محور الصحة

منهج علمي متطور

توسيع نطاق تغطية التعليم وفق

محور التعليم

األهداف االستراتيجية

المبادرات

100

100

وزن

المبادرة

بتعز

توسيع وتطوير مستشفى الثورة

إعداد دراسة متكاملة حول متطلبات

البنى التحتية لعاصمة المحافظة

إعداد دراسة وخطة متكاملة لتطوير

في أربع محافظات

تبني أربعة مشروعات أحياء منتجة

في أربع محافظات

فــي مجتمعات محلية أشــد فقراً

تبني أربعة مشروعات قرى منتجة

المحلية في أربع محافظات

متكاملة تعتمد على المواد الخام

تــبــنــي مــجــمــعــات صــنــاعــات صغيرة

المحافظة

برنامج التأهيل لسوق العمل في

األنشطة

100

100

15

20

15

10

وزن

النشاط

محافظات

قرى منتجة في عدد()4

عــــدد ( )4مــشــروعــات

منفذة

مــجــمــعــات

المستشفى

لــتــوســيــع وتــطــويــر

إنجاز دراسة متكاملة

لعاصمة المحافظة

الــــبــــنــــى ال ــت ــح ــت ــي ــة

مــتــكــامــلــة لــتــطــويــر

إنــجــاز دراس ــة وخطة

المستهدفة

المستشفى مقرة

وثــيــقــة دراســـــة تــطــويــر

للمحافظة المقرة

التطويرية للبنى التحتية

وثيقة الدراسة والخطة

المستهدفة

فـ ــي الــمــحــافــظــات فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات

عدد األحياء المنتجة عـ ــدد ( )4أح ــي ــاء منتجة

المستهدفة

فـ ــي الــمــحــافــظــات

الـــــقـــــرى الــمــنــتــجــة

عــــــدد مـــشـــروعـــات

المستهدفة

فـ ــي الــمــحــافــظــات

الصناعية

المستفيدين

تــقــريــر ب ــع ــدد الــشــبــاب

المنفذة عــــــدد ()4

عــــــدد ال ــم ــج ــم ــع ــات

التأهيل

الــمــســتــفــيــديــن من

عـــــــــــدد الـــــشـــــبـــــاب

مؤشر النشاط

للنشاط

الــنــتــائــج الــمــســتــهــدفــة

األربع المعنية

المحويت

محافظة تعز

محافظة مأرب

األربع المعنية

وزارة الصحة

مكتب التخطيط

المكال

تعز ،الحديدة،

محافظات عدن،

حضرموت

المحافظات

بالتنسيق مع

وزارة الصناعة

المحافظات

حضرموت،

بالتنسيق مع

محافظات

حضرموت

عدن ،الحديدة،

محافظات تعز،

بالمحافظة

والعمل

االجتماعية

الشؤون

مكتب وزارة

أبين  ،الحديدة،

وزارة الزراعة

األربع المعنية

المحافظات

بالتنسيق مع

وزارة الصناعة

حضرموت

محافظة

الرئيسية

جهة التنفيذ

المشاركة

جهات التنفيذ
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الخطة المرحلية األولى الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م
.1آلية التنفيذ:

تعتمد خطة الصمود واإلنعاش االقتصادي 2020 - 2019م في عملية التنفيذ على عدد من اآلليات أهمها:

1
2
3
4
5
6
7

التنفيذ عبر أجهزة السلطة المركزية فيما يتصل بالمبادرات الخاصة بها.
التنفيذ المباشر عبر أجهزة السلطة المحلية ،والتي تقوم في العادة بتنفيذ ما يخصها من
البرنامج االستثماري المخصص للمحافظة من الدعم الحكومي ،وتنفيذ اإلجراءات القانونية
للمناقصات الحكومية ،ثم القيام بعملية المتابعة والتقييم للمشاريع الجاري تنفيذها.
التنفيذ عبر وحدات تنفيذ المشاريع الناجحة مثل :الصندوق االجتماعي للتنمية ،ومشروع
األشغال العامة.
التنفيذ من خالل آليات خطة االستجابة اإلنسانية المدعومة من المانحين ،وذلك للبرامج
والمشاريع ذات الطلب اإلنساني.

التنفيذ عبر المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث ،والذي عادة
مايقتصر دوره في المجال اإلغاثي واإلنساني.
التنفيذ لبعض المشاريع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المؤهلة.
التنفيذ من خالل مبادرات القطاع الخاص المحلي.

.2الرصد والتقييم:

ً
ً
كبيرا من أجل إيجاد آلية نوعية وفعالة لمتابعة وتقييم مسار
اهتماما
بذلت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

العمل وتنفيذه ،بدأت من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم التابعة لمكتب رئاسة
ً
مرورا بتفعيل أدوار الجهات المعنية بالرقابة ،لتحقيق رقابة خارجية مستقلة ،وتتبع ودراسة نتائج وآثار التنفيذ
الجمهورية

ومعرفة اتجاهات الرأي العام حول مدى رضا المجتمع عما حققته الرؤية الوطنية والخطط المنبثقة عنها ،وهو ما
سيسند جزء منه إلى المجتمع المدني واإلعالم ومراكز الدراسات.

.3آليات الرصد والتقييم :

الجهات الحكومية
 .1اللجنة الحكومية العليا لتسيير الرؤية الوطنية:
•
•

وتقوم بالمهام اآلتية:

تقييم مستوى تنفيذ الخطط على مستو ى المحاور واألهداف والجهات.

رفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ الرؤية الوطنية ،ومقترحات التطوير.

.2اللجان القطاعية الوزارية
•

وتقوم بالمهام اآلتية:

متابعة مستوى تنفيذ الخطط المقرة واتخاذ القرارات الالزمة لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية
أوال بأول.
التنفيذ ً
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.3المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية
ويقوم بالمهام اآلتية:

•

إعداد مؤشرات قياس األداء ،وإجراءات المتابعة والرصد والتقييم بالتنسيق مع الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم.

•

تنفيذ إجراءات عمليات الرصد والمتابعة لمستوى تنفيذ الخطط.

•
•
•

إعداد األدلة والنماذج الخاصة بتقييم األداء خالل مراحل وخطوات التنفيذ ومتطلباته ومواعيده.
تطبيق نظام إلكتروني متكامل للبيانات ،واستخدامه في عملية المتابعة والتقييم.

موافاة لجنة تسيير الرؤية والفريق االستشاري والوحدة الفنية بنسخ من التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ
الخطط القطاعية.

.4األمانة العامة لمجلس الوزراء
•
•

وتقوم بالمهام اآلتية:

تقييم السياسات والخطط الواردة إلى مجلس الوزراء ،ومتابعة تنفيذ أوامر وقرارات مجلس الوزراء.

تزويد المكتب التنفيذي والوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بنسخ من تقارير المتابعة والتقييم ،في إطار تنسيق

مشترك يحقق تكامل األداء واألدوار.

.5الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية
وتتولى المهام اآلتية:
•

ضمان اتساق الخطط التنفيذية على مستوى القطاعات والفرق المؤسسية مع الرؤية واآلليات واألهداف

•

تطبيق نظام إلكتروني متكامل لبيانات الرؤية واستخدامه في المتابعة والرقابة والتقييم.

•

مراجعة السياسات الكلية بحيث يتم تحقيق التوافق بين تلك السياسات ،أو وضع سياسات تسد الفجوة القائمة.

•
•

االستراتيجية للرؤية.

مراجعة وتحليل البيانات والمؤشرات والتقارير الواردة من الفرق التنفيذية.

إعداد التقارير الفنية حول متابعة عمليات التنفيذ ورفعها إلى رئيس الجمهورية (المجلس السياسي األعلى)،
والفريق االستشاري التابع له.

.6الرقابة والتقييم عبر الهيئات الرقابية المعنية
•

وتتمثل في تفعيل دور الهيئات الرقابية كمجلس النواب ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،وهيئة مكافحة

الفساد واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات في الرقابة على أداء الجهات في تنفيذ الرؤية ومخرجاتها.

.7الوحدة الفنية بمجلس القضاء األعلى
•

متابعة تنفيذ الخطط المقرة ومستوى اإلنجاز.

•

تقييم ممارسات األداء وفق معايير دقيقة لتحقيق أهداف الخطط االستراتيجية.

•

جمع ومراجعة تقارير اإلنجاز من فرق المشاريع بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للرؤية واللجنة القطاعية المختصة.

 .8الوحدات التنفيذية في الجهات
وتتلخص مهامها في اآلتي:
•
•

متابعة تنفيذ الخطط المقرة لتنفيذ المبادرات ،ومتابعة مستوى اإلنجاز ،وتقديم الدعم وحل المشكالت والمعوقات.
تقييم مستوى األداء وفق معايير دقيقة لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية.
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 .9وحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية.

وتتولى المهام اآلتية:
• إعداد التقارير الدورية عن نتائج المتابعة والرصد والتقييم لمستوى إنجاز الخطط على الصعيد المحلي.
أوال بأول.
وبحث التحديات التي تواجه عملية التنفيذ ً

 .10الرقابة والتقييم المجتمعي (اإلعالم – المجتمع المدني):

وتتمثل في تمكين المجتمع المدني من الرقابة والتقييم لمستوى تنفيذ الرؤية ،والتفاعل مع نتائج تلك
التقييمات ،وملخصات عن نشر نتائج تقييماته عبر الموقع اإللكتروني للرؤية.

 .11رقابة المواطن:

وتكون عبر استخدام الخط الساخن والموقع اإللكتروني للرؤية وصفحاتها االجتماعية  ،وإيصال رأي
المواطن بمختلف الوسائل إلى المعنيين.

مستويات الرصد والمتابعة

رئيس الجمهورية
(المجلس السياسي األعلى(
فريق المصالحة
الوطنية الشاملة
والحل السياسي

الفريق
االستشاري

الوحدة الفنية
بمجلس القضاء
األعلى

الوحدة الفنية للمتابعة
والتقييم بمكتب الرئاسة
الوحدات التنفيذية
في الهيئات واألجهزة
العليا

مجلس الوزراء
اللجنة الحكومية العليا
لتسيير الرؤية الوطنية

اللجان القطاعية
الوزارية

الوحدات التنفيذية في
الجهات

الوحدات الفنية بالمكتب التنفيذي
إلدارة للرؤية الوطنية
وحدة التخطيط والتنسيق
والمتابعة وضبط
المؤشرات

وحدة تدبير الموارد

وحدة الدعم والمساندة

وحدة بناء القدرات
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وحدة السكرتارية واالتصال
ونظم المعلومات

وحدة إدارة المشروعات
في الجهات

المكتب التنفيذي
إلدارة الرؤية الوطنية
وحدة التنسيق بوزارة
اإلدارة المحلية

الوحدة التنفيذية
بالمحافظة /المديرية
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.4آلية الرصد تقييم الخطة:
تمثل عملية المتابعة والتقييم المرحلة األهم في عملية تنفيذ الرؤية الوطنية والضامن الرئيسي لتحقيق أهدافها

وأدراكها على أرض الواقع ،مع ضرورة أن تكون المتابعة عملية مستمرة تهدف إلى تعقب وتحليل سير الرؤية ،وتوثيق

مراحل التطبيق المختلفة ،والتأكد من تنفيذها في اإلطار الصحيح بشكل دوري.

كما تحرص عملية التقييم على المقارنة بين ما تم تخطيطه وما تحقق وقياس األثر على المجتمع ،مع تطوير وتحديث
آليه التطبيق واألهداف الكمية بما يتوافق مع المتغيرات المحلية والدولية.

ويتمثل الهدف الرئيسي للمتابعة والتقييم في توفير آلية مستدامة وفعالة لمراقبة تنفيذ األهداف والمبادرات

المتضمنة في الرؤية للتحقق من مدى اتساق الخطط التنفيذية القطاعية مع التوجهات واألهداف االستراتيجية للرؤية.

• متطلبات رصد وتقييم الخطة:

.1وضع قائمة المؤشرات الرئيسية والفرعية لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة المرحلة األولى في إطار
تنفيذ الرؤية الوطنية وإقرارها.

.2إعداد مصفوفة المراقبة والتقييم لتنفيذ خطة المرحلة األولى ،وعرضها على اللجنة الحكومية العليا لتسيير
الرؤية الوطنية ،ومن ثم على مجلس الوزراء لإلقرار وإعداد نماذج موحدة لجمع وتحليل البيانات وإعداد تقارير
الرصد والتقييم المختلفة.

.3تشكيل لجنة مشتركة لإلشراف على متابعة تنفيذ الخطة ،والمراقبة والتقييم من المكتب التنفيذي واألمانة
العامة لمجلس الوزراء إلدارة تنفيذ الرؤية ووحدة المراقبة والتقييم برئاسة الجمهورية والوحدة الفنية بمجلس
القضاء األعلى ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة اإلدارة المحلية ،والخدمة المدنية ،ووزارة المالية،
واألجهزة الرقابية والمحاسبية.

 .4تشكيل فريق فني لمراقبة وتقييم سير أداء تنفيذ الخطة تحت إشراف وحدة التخطيط والمتابعة وضبط
المؤشرات بالمكتب التنفيذي بالشراكة مع وحدة المراقبة والتقييم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية
الوحدات التنفيذية للوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

.5إعداد خطة لبناء قدرات الفريق الفني للمراقبة والتقييم على كافة المستويات المختلفة لتطوير قدراتهم
للقيام بأنشطة المتابعة والمراقبة وخاصة ما يتعلق بإعداد المؤشرات وقياس األداء وإجراء التحليل القطاعي
وكتابة التقارير.

.5أهمية عملية المراقبة والتقييم.

تتمثل أهمية عملية المراقبة والتقييم في اآلتي:

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ونظام إلكتروني لمتابعة وتقييم األداء:

يقوم المكتب التنفيذي بإنشاء نظام إلكتروني وقاعدة بيانات لكافة المؤشرات المستخدمة في عملية المتابعة
والتقييم والربط الشبكي للنظام بكافة الوحدات التنفيذية بالوزارات والجهات الحكومية على المستويين
المركزي والمحلي ،بهدف توفير أداة متطورة تتضمن قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة يتم تحديثها بصوره دورية
على جميع المستويات وضمان إنسيابية البيانات بصورة سلسة ومنتظمة.
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 .6آلية جمع وتوثيق البيانات والمعلومات

يتولى المكتب التنفيذي بالتنسيق مع
كافة الوحدات التنفيذية بالوزارات والجهات
والحكومية والمحافظات لتوفير البيانات
والمعلومات المطلوبة حول مستوى
اإلنجاز إعداد التقارير الدورية التحليلية
وكذلك التقرير التقييمي السنوي للخطة
وأية تقارير أخرى كما هو في الشكل

الجهاز المركزي لإلحصاء

الوحدات التنفيذية
في المحافظات

مراجعة وتقييم البيانات

قاعدة البيانات
الرئيسية بالمكتب
التنفيذي

الوحدات التنفيذية
في الوزارات والجهات
الحكومية

 .7استخدام البيانات والمعلومات

تأتي أهمية قاعدة البيانات وأنظمة المعلومات في عملية الرصد والتقييم لضمان تدفق البيانات والمعلومات
بصورة منتظمة وتسهيل عملية الوصول إليها واستخدامها في مجاالت متعددة منها إعداد تقارير اإلنجاز
وتقييم البرامج والمشروعات ،وإعداد الدراسات والبحوث وغيرها كما هو واضح في الشكل اآلتي:

إجراء االسقاطات
والتنبؤات االقتصادية

إعداد تقارير
اإلنجاز المختلفة

تحليل البيانات
وتقييم السياسات

قاعدة البيانات
الرئيسية
بالمكتب
التنفيذي

نشر البيانات والمعلومات
على شبكة االنترنت

إعداد الدراسات
والمسوح

متابعة ومراقبة تنفيذ
المشاريع والبرامج
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 .8مخرجات عملية المتابعة والرصد والتقييم:

تعد التقارير الدورية لعملية المتابعة والرصد والتقييم أداة للمتابعة والتقييم المعدة من قبل جميع الجهات المعنية

حيث توضح مدى التقدم المحرز لتحقيق األهداف كما تتيح الفرصة لمتابعة اإلنجازات المحققة وسبل االستفادة منها
وتعتمد على ترابط وتكامل وتكاتف جهود جميع األطراف المعنية  ،كما أن آلية المتابعة والتقييم والتقارير التي سيتم
إعدادها سوف تساهم بشكل كبير في ضمان تحقيق أهداف التنمية بشكل عام ،وتحقيق أهداف وغايات الرؤية
ً
خصوصا من خالل إصدار تقارير دورية (ربع سنوية  ،نصفيه  ،سنوية ) في ضوء
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة

المستويات المختلفة للمتابعة والتقييم وتنفيذ الخطط المرحلية للرؤية ،تتضمن اآلتي:

تقرير حول مستوى التقدم
المحرز على مستوى االهداف
الكلية والقطاعية ومساهمة
الخطط التنفيذية في تحقيق
هذه المستهدفات

تقارير
تقييم األثر

تقرير حول التقدم المحرز
في تنفيذ برامج ومشروعات
الخطط التنفيذية وتحديد
معوقات التنفيذ واقتراح
التوصيات والمعالجات الالزمة

تقارير
االداء المنتظمة
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تقرير حول مدى اتساق
االهداف والمبادرات في
الخطط التنفيذية مع اهداف
وتوجهات الرؤية الوطنية.

تقرير حول التحديات
والمخاطر (محلية
ودوليه) التي تواجه
عملية التنفيذ وتحقيق
اهداف الخطة

