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) َأَفمَن يَمْشِ��ي مُكِبًّا عََلٰى وَجِْههِ َأهْدَىٰ َأمَّن يَمْشِي 
سَِويًّا عََلٰى صِرَاطٍ مُّسَْتقِيٍم ( سورة امللك اآلية 22 

صدق اهلل العظيم



»وفي ختـــام العام الثالث للعدوان وبدايـــة العام الرابع للصمود 
نعلـــن عن إطـــاق مشـــروع بنـــاء الدولـــة، وإرســـاء مبـــدأ العمل 
المؤسســـي، بالتوازي مع معركة التصـــدي للعدوان في مختلف 
الجبهـــات، مشـــروع تســـنده الجبهـــات ويســـند الجبهـــات عنوانه 
وشـــعاره )يـــٌد تحمي ويٌد تبنـــي( ونحن ننطلق في هذا المشـــروع 
نعـــرف أن الطريق طويٌل ومحفـــوٌف بالتحديات، وخاصًة في ظل 
العـــدوان والحصار، ولكن كما كنا بقدر التحدي في جبهات القتال 
وصمدنـــا وحطمنـــا أحام الغـــزاة والمحتلين فســـنكون بإذن الله 

بمستوى التحدي على طريق بناء الدولة«.

الرئيس الشهيد/

26 - 3 - 2018م



وفاًء للشعب اليمني العظيم وتضحياته

 وللرئيـــس الشـــهيد صالـــح الصمـــاد وكل الشـــهداء والجرحـــى 
واألســـرى ندشـــن وثيقـــة الرؤية الوطنيـــة لبناء الدولـــة اليمنية 
الحديثـــة مع ختـــام العام الرابع  للعـــدوان وبداية العام الخامس 
للصمود تحت شعار ) يٌد تحمي ويٌد تبني ( وسنكون بقدر التحدي 

وعند مستوى طموحات الشعب اليمني بإذن الله تعالى.

رئيس المجلس السياسي األعلى

26 - 3 - 2019م
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ديمقراطية  ح��دي��ث��������ة،  يمنية  دول��������ة 
مستقرة وموحدة ذات مؤسسات قوية 
والتنمية  العدالة  تحقيق  على  تقوم 
وتحمي  للمواطنين  الكريم  والعيش 
السالم  وتنشد  واس��ت��ق��الل��ه  ال��وط��ن 

والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

الرؤي��ة
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أدرك  الشهيد  الرئيس   ‘‘
اليمنية  المشكلة  ج���ذر 
السياسية  الصراعات  وبؤرة 
أنَّ  أيًضا  وأدرك  اليمن،  في 
السياسي  أي حلول للصراع 
اإلقليمية  األطماع  وإيقاف 
بناء  تالمس  ال  اليمن  ف��ي 
هي  إن��م��ا  اليمنية  ال��دول��ة 
دولة  تبني  ال  وقتية  حلول 
وال تحقق استقراًرا وال تنميًة 

وال استقالاًل. ’’

تقديم : رئيس المجلس السياسي األعلى        

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، والصـــالة والســـالم على رســـول الله وآله 
الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه المنتجبين.

أطلـــق الرئيـــس الشـــهيد صالـــح علـــى الصمـــاد فـــي يوم الســـادس 
والعشـــرين مـــن مـــارس 2018م مشـــروع بنـــاء الدولـــة وإرســـاء مبدأ 
العمـــل المؤسســـي تحت شـــعار »يٌد تحمـــي ويٌد تبني« فـــكان هذا 
النـــداء صادًقا وواعًيا ومـــدرًكا حتمية النهوض ومواجهة التحديات التي 
يمـــر بها الشـــعب اليمني؛ ألن الرئيس الشـــهيد أدرك جذر المشـــكلة 
اليمنيـــة وبـــؤرة الصراعات السياســـية في اليمـــن، وأدرك أيًضا أنَّ أي 
حلـــول للصـــراع السياســـي وإيقـــاف األطمـــاع اإلقليمية فـــي اليمن 
ال تالمـــس بنـــاء الدولة اليمنية إنمـــا هي حلول وقتيـــة ال تبني دولة 
وال تحقق اســـتقراًرا وال تنمية وال اســـتقالل، وحينئٍذ ســـتظل الدولة 
اليمنية خاضعة ورهينـــة للتدخل اإلقليمي والدولي، ومطمعًا لقوى 

االستئثار واالستحواذ. 

وقد كان إطالق مشـــروع بناء الدولة كأساٍس يتفاعل معه كل مخلص 
مـــن الشـــعب اليمني وقواه السياســـية لبناء الدولـــة اليمنية الحديثة 
بفهم ومنهج الشعار الذي أطلقه الشهيد في الحماية والبناء لتكون 
الحصـــن الضامن للوحدة الوطنية للشـــعب اليمني التي ترســـخ معها 
مقومـــات وثوابت أمنه واســـتقراره وتنميته وتطـــوره ولتحافظ على 
عزتـــه وكرامتـــه، وهـــذا لن يتأتى إال من خـــالل إيجاد دولـــة قوية عادلة 
أثبتـــت األيـــام والحقائـــق التاريخية أن ال ســـبيل لتحقيق ذلك في ظل 
دولة ضعيفة مسلوبة القرار تقوم على التبعية والتقاسم للسلطة.

 لـــم تشـــهد الجمهوريـــة اليمنية حتى اليوم دولة مســـتقرة تنفذ دور 
الدولـــة ووظائفها وقيمها وهويتها المتعـــارف عليها؛ لذا فإننا نطلق 
اليوم هذه الرؤية الوطنية للتعبير عن هذا المشـــروع لبناء الدولة بما 
يحملـــه معنى البناء من مبادئ وقيـــم وطنية خالصة تتضمن اإلصالح 
والتطويـــر ، ومـــن خالل هـــذه الرؤية ننشـــد ونتطلع إلى بنـــاء الدولة 
اليمنيـــة الموحدة والقوية ذات المؤسســـات الكفؤة العادلة والقادرة 
علـــى تأديـــة وظائفها األساســـية وتقديـــم الخدمـــات للمواطنين بما 
يكفل كرامتهم وحقوقهم، تكون السيادة فيها للقانون، من واجباتها 
إدارة وتنسيق الجهود والموارد، وتذليل الصعاب، والقيام بما ال يقدر 
عليـــه الجهد الخاص كمؤسســـات أو كأفراد من أجل تحقيق أقصى حد 

ممكن من العيش الكريم لمواطنيها.
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ســـيادة القانـــون هـــو عنوان الدولـــة اليمنيـــة الحديثة ومفـــردات هذا 
القانـــون هو مضمونها وهي مفـــردات تقاس بمدى صيانتها لحقوق 
اإلنســـان وحرياته، وفي هذا الســـياق نؤكد كمجلس سياسي أعلى 
أن منهجنا ســـيكون بإذن الله تطبيق العـــدل بين الناس وتوفير أعلى 
ســـقف للحريـــات وحمايتـــه بمـــا ال يســـتخدم ضـــد الوطـــن والمصلحة 
الوطنيـــة العليـــا أو يخدم األعداء المتربصيـــن باليمن وخاصة في هذه 
المرحلة االستثنائية التي نخوض فيها معركة العزة والكرامة منذ أربع 

سنوات في مختلف الجبهات العسكرية دفاًعا عن األرض والعرض. 

 إنَّ دولـــة المؤسســـات ســـتحقق العـــدل واألمـــن وتوفـــر االســـتقرار 
السياســـي والتنميـــة من خالل تشـــريعاتها وقوانينهـــا وصدق التوجه 
واإليمان به، وســـتكون بيئـــة حاضنة وضامنة لتحقيق شـــروط النهضة 
من خالل مؤسســـات وتشـــريعات ال تتأثر وظيفتها بتداول الســـلطة 
وال بتغير الحكام، وما نصبو إليه هو مؤسسات قوية شفافة تنساب 
فيها المعلومات بيســـر مع ضمان تكاملها وتأمين وظائفها بما يحقق 

التناغم واالنسجام في األداء.

إن من أولويات مهام الدولة اليمنية الحديثة الحفاظ على اســـتقاللية 
اليمن وســـيادته ووحدته مـــن أي هيمنة أو وصاية أو تبعية أو احتالل، 
وبناء عالقات متكافئة مع الدول العربية واإلسالمية وكل دول العالم 
علـــى القواعد والمصالح والمنافع المشـــتركة ملتزمين بكل الواجبات 

تجاه أمتنا العربية واإلسالمية والعالم.

إنَّ نجـــاح الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هو تحٍد ســـيكون 
له ســـاحاته النضالية المتعددة على المســـتوى الشعبي والسياسي 
وهـــذا  والثقافـــي  واالجتماعـــي  والخدمـــي  واإلداري  واالقتصـــادي 
يتطلـــب منا جميعًا اســـتنهاض قوانا الذاتية بآفاقهـــا العظيمة لخوض 

معركة التحدي دفاًعا عن بناء الدولة اليمنية وسيادتها.  

كما ال يمكن للدولة أن تســـتقر وللتنمية أن تزدهر ما لم تكن محاربة 
الفســـاد علـــى رأس أولوياتهـــا، فمواجهة العدوان تتطلـــب وعًيا كبيًرا 
بخطورة الفســـاد والمفســـدين الذيـــن جعلوا خالل عـــدة عقود أجهزة 
ومؤسسات الدولة مســـرًحا لثقافة الفساد المالي واإلداري. كما أن 
الســـالم والحل السياســـي اللذين ننشـــدهما يقومان على الشراكة 
والتوافق، وإننا إذ ندشـــن هذا المشـــروع الوطني العمالق ندعو كل 
القوى السياســـية إلى وضع حد للصـــراع الذي يضعف الدولة اليمنية، 
ونقول لهم تعالوا إلى كلمة ســـواء بيننا لنتحد في مشروع حقيقي 
لبناء الدولة اليمنية الحديثة العادلة تستوعب مخرجات الحوار الوطني 

ال��م��ؤس��س��ات  دول����ة  إنَّ   ‘‘
ستحقق العدل واألمن وتوفر 
والتنمية  السياسي  االستقرار 
م����ن خ�����الل ت��ش��ري��ع��ات��ه��ا 
التوجه  وص���دق  وقوانينها 
بيئة  وستكون  ب��ه  واإلي��م��ان 
لتحقيق  وض��ام��ن��ة  حاضنة 
خ��الل  م��ن  النهضة  ش���روط 
مؤسسات وتشريعات ال تتأثر 
وظيفتها بتداول السلطة وال 

بتغير الحكام. ’’

أولوي��ات مه��ام  إن م��ن   ‘‘
الحديث��ة  اليمني��ة  الدول��ة 
اس��تقاللية  عل��ى  الحف��اظ 
ووحدت��ه  وس��يادته  اليم��ن 
وصاي��ة  أو  هيمن��ة  أي  م��ن 
وبن��اء  احت��الل،  أو  تبعي��ة  أو 
عالق��ات متكافئة مع الدول 
وكل  واإلس��المية  العربي��ة 
دول العال��م عل��ى القواع��د 
والمن����������اف��ع  والمصال�����ح 
ب��كل  ملتزمي��ن  المش��تركة 
الواجب��ات تجاه أمتنا العربية 

واإلسالمية والعالم. ’’
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رئيس المجلس السياسي األعلى

المتوافـــق عليها وكل ما تحتاج إليه مـــن متطلبات لبناء الدولة اليمنية 
الحديثـــة، وتعزيزًا لمصداقيـــة توجهنا وأماًل في توحـــد أيدي اليمنيين 
ندعـــو كل القوى السياســـية إلى مصالحة وطنية شـــاملة، وأن نجعل 
كل ما يعيقها من صراعات أو ثارات سياسية خلف ظهورنا، ولنمضي 
بعون الله وتوفيقه يًدا بيد مع كل المخلصين لهذا الوطن فيما يحقق 

مصلحة الوطن العليا ومصلحة األجيال القادمة.   

وإذ نضـــع أولـــى لبنات هذا الصرح الوطني الرائـــد وفاًء لدماء الرئيس 
الشهيد صالح الصماد وكل الشهداء الذين سقطوا في سبيل الدفاع 
عـــن الوطـــن نعتبر هذا الجهد الـــذي نقدمه بين يدي الشـــعب كمنهج 
وموجهـــات عامـــة وبرنامج عمل لألجهزة والمؤسســـات الرســـمية كل 
فيمـــا يخصه إنما يأتـــي انطالًقا من المســـئولية والواجب نحو تنفيذه 
وتطويره وتحديثه وفق القنوات الرسمية ذات العالقة، ال نبتغي من 

ورائه المزايدة، إنما نقدمه لخدمة الشعب والنهوض بالوطن.

لقـــد ظلت الدعوة لبناء الدولة اليمنية الحديثة العادلة مجرد شـــعارات 
وأهداف ترفع دون أن تتحول إلى أهداف نضالية وواقًعا معاًشـــا، أما 
اليوم فاإلرادة السياســـية تقف بكل قوة خلف هذا المشـــروع الذي 
ينبغي أن يتحول إلى واقع في كل األجهزة والمؤسســـات الرســـمية 
ليكون نقطة تحول مضيئة نحو المستقبل تستقطب كل الوطنيين.

إن العمـــل وفق هـــذه الرؤية الوطنيـــة بإرادة وعزم يضـــع اليمن على 
الطريق القويم نحو المســـتقبل المشرق وذلك كفيل بإيجاد موطئ 
قدم ثابت وراســـخ لليمن في المنطقـــة واإلقليم وبين األمم، نعم 
هذا هو مشـــروعنا للمســـتقبل نقدمه ونحن ندرك جيًدا كل العوامل 
المحيطـــة بواقعنـــا والتحديـــات التـــي يأتـــي فـــي مقدمتهـــا العدوان 
والحصـــار بـــكل أنواعـــه وآثـــاره، فلتتكاتـــف كل الجهـــود المخلصـــة لهذا 
الوطـــن للبـــدء في التأســـيس الصحيـــح لبنـــاء الدولة اليمنيـــة الحديثة 
وعلى بركة الله ندشن مًعا أولى لبنات هذا األساس ومشوار األلف 

ميل يبدأ بخطوة.

ال���ق���وى  ك����ل  ن���دع���و   ‘‘
حد  وض��ع  إل��ى  السياسية 
للصراع الذي يضعف الدولة 
اليمنية، ونقول لهم تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا لنتحد 
لبناء  حقيقي  مشروع  في 
الحديثة  اليمنية  ال��دول��ة 
العادلة تستوعب مخرجات 
المتوافق  الوطني  ال��ح��وار 
إليه  تحتاج  ما  وكل  عليها 
الدولة  لبناء  متطلبات  من 

اليمنية الحديثة.  ’’
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الحمـــد لله وحده والصالة والســـالم على مـــن ال نبي بعده محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم، أما بعد.

علـــى مر التاريخ اإلنســـاني الطويـــل، ومنذ توثيق التجربة اإلنســـانية عبر 
النقوش والكتابات والرســـوم على األحجار واألخشـــاب وجلود الحيوانات 
عبـــر أزمنة الحضارات البشـــرية القديمة المتعاقبـــة على هذه األرض، كان 
لمفهـــوم }الدولـــة{ من خالل إدارة األفـــراد والجماعـــات واألقوام نصيب 
وافـــر من ذلـــك التوثيق الـــذي خّلفه لنـــا األوائل من حضارات ســـادت ثم 

بادت وتركت لنا ذلك اإلرث المهول من التجارب الموثقة.

وقـــد شـــكلت دورة الحيـــاة المتواصلـــة فـــي صيرورتهـــا الســـرمدية ُمنـــذ 
فجـــر التاريخ اإلنســـاني وحتى يومنـــا هذا إحدى العالمـــات الظاهرة في 
التنظيـــم الدقيـــق لمعيشـــة الناس أفـــرادًا وجماعـــات، أي أن الحياة برغم 
ُبعدها الزماني والمكاني كانت تسير وفق قواعد تنظيمية دقيقة تقود 
مختلـــف المناحـــي في ذلـــك الزمان، وليـــس هناك أدل علـــى قولنا هذا 
بتلك الشـــواهد واآلثار التي تركها األوائل لنا كتراث نتباهى به من صنع 

اإلنسان القديم، على سبيل المثال قيام الحضارات اليمنية المتعاقبة والموغلة بالتاريخ التي قامت دون وجود 
أنهار وبحيرات عذبة تقام عليها في الغالب المدن والمباني والقالع وغيرها، بل إن الحضارة اليمنية وحدها هي 
من صنع اإلنسان وبالتالي هي حضارة مميزة واستثنائية، حيث شّيد السدود العمالقة، وعّمر بإتقان المدرجات 
في ســـفوح الجبال الشـــوامخ لزراعة األشـــجار وزرع الحبوب والغـــالل وغيرها، وهذا بطبيعة الحال هو اســـتثناء 
خاص  تفردت به الحضارة اليمنية الســـعيدة عن بقية الحضارات اإلنســـانية األخرى كالحضارة البابلية واآلشـــورية 
والفرعونيـــة والصينية واإلغريقية والرومانية وكلها حضارات قامت على األنهار العمالقة، وكذلك قيام حضارات 

الهنود الحمر  )المايا واإلنكا( التي دمرها الُغزاة األوروبيون المستعمرون المحتلون.

بعد هذا المدخل الُمقتضب لموضوعنا هذا، فقد أقر المجلس السياســـي األعلى برئاســـة األخ/ مهدي محمد 
المشاط رئيس المجلس وبمباركة روحانية من قائد الثورة الحبيب عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله , 
مســـودتها األولية )الرؤية الوطنية(، وبعد مناقشـــات مستفيضة وشاملة من قبل هيئات الدولة ومؤسساتها 
المختلفـــة وبمشـــاركة فاعلة من قوى المجتمـــع المدني واألحزاب، وبعد مناقشـــتها وإقرارها من قبل مجلس 
الـــوزراء لحكومـــة اإلنقـــاذ الوطني في دورة يناير 2019م، فإنه يســـرني أن أســـهم مع زمالئـــي في المجلس 
السياسي األعلى بوضع اللمسات اإلجرائية والقانونية والوطنية على هذا المشروع االستراتيجي الكبير الذي 

سيكون وثيقة مهمة لبناء الدولة اليمنية القادمة بإذن الله.

إن إقرار هذه الوثيقة الوطنية االستراتيجية ونشرها للعالم أجمع هي مساهمة كبيرة من المجلس السياسي 
األعلـــى اســـتلهمت فـــي مضمونها من تـــراث الحركة الوطنية اليمنية بشـــكل عام، واتكأت علـــى قيم ومبادئ 
الثورات اليمنية المباركة الـ 26 سبتمبر 1962م و 14 أكتوبر 1963م، و30 نوفمبر 1967م، و22 مايو 1990م، 
و21 ســـبتمبر 2014م، َوِهـــي بمثابـــة رد عملـــي وموضوعـــي علـــى جميع االفتـــراءات اإلعالميـــة واالنتقادات 

تمهيد: رئيس مجلس الوزراء     
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السياســـية المبنيـــة علـــى أوهام أحالم اليقظة لدى البعض بأننا ســـنبني في قادم األيـــام دولًة ملكيًة إمامية 
وسنعود إلى مرحلة الحكم العائلي الساللي.

إن إطـــالق مثـــل تلك االتهامات الباطلة ما هي إال لتبرير ومســـاندة جرائم دول العدوان على الشـــعب اليمني 
التي شنت حربها القذر ة على المدن والقرى اليمنية في صبيحة يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015م.

هـــذه الوثيقة الوطنية االســـتراتيجية التي جمعت بيـــن معطيات إرث التاريخ اليمني العظيم ومبادئ وأســـس 
بناء الدولة الحديثة هي رد قوي وكاٍف على صلف دول العدوان الذي يدخل في عامه الخامس، وقد أثخن جراح 
اليمانيين وفاقم معاناتهم حتى أصبح العالم كله يردد ويتحدث بأن اليمن وشعبه الصابر الصامد يعيش أعظم 
محنة إنسانية في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية، وأن قرابة 19 مليون يمني يحتاجون للمساعدة اإلنسانية 

بمختلف صورها وأشكالها.

إن المجلـــس السياســـي األعلى في الجمهورية اليمنّية كقائـــد موجه في هذا الظرف الوقتي العصيب لجميع 
أجهزة الدولة ومؤسسات حكومِة اإلنقاذ الوطني قد قدم رؤية وطنية ناضجة وشاملة لبناء الدولة الحديثة أثناء 
زمن العدوان الذي ال زلنا نعيش فصوله ومآســـيه، ونعيش في ذات الوقت لحظة المقاومة الباســـلة البطولية 
التي يسطرها جنود الجيش اليمني وأمنه العام ولجانه الشعبية لحظة بلحظة، وما بعدها، وركزت الوثيقة على 

قضية المصالحة الوطنية اليمنية واعتبرتها إحدى أسس نجاح العملية السياسية السلمية القادمة بإذن الله.

إن هذه المساهمة الوطنية النوعية لخدمة حاضر ومستقبل الشعب اليمني, وأن األعمال الفكرية الكبيرة هي 
التي تبقى لتنفع الناس، عموم الناس، يقول الله في محكم كتابه الكريم: 

ْيُل َزبًَدا رَّابِيًاۚ  َوِممَّا ُيوقُِدوَن َعلَْيِه فِي النَّاِر اْبتَِغاَء  َماِء َماًء َفَسالَْت أَْوِديٌَة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ )أَنَزَل ِمَن السَّ

لَِك يَْض��ِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلبَاِطَلۚ  َفأَمَّا الزَّبَُد َفيَْذَه��ُب ُجَفاًءۖ  َوأَمَّا َما يَنَفُع النَّاَس  ْثُلُهۚ   َكَذٰ ِحْليَ��ٍة أَْو َمَت��اعٍ َزبٌَد ّمِ

لَِك يَْضِرُب اللَُّه اْلَْمَثاَل( صدق هللا العظيم َفيَْمُكُث فِي اْلَْرضِ ۚ َكَذٰ

ونحن من الشاهدين إلى يوم الدين، والله أعلم منا جميعًا.

وفوق ُكّل ِذي ِعْلٍم َعِليم

أ.د/عبدالعزيز صالح بن حبتور
رئيس مجلس الوزراء
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مقدمة:     
بعد مرور عاٍم من إطالق الرئيس الشهيد صالح الصماد لمشروع بناء الدولة »يٌد 
تحمي ويٌد تبني« يقر المجلس السياســـي األعلى الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
اليمنيـــة الحديثة، والتي هي رؤية يمنية أصيلة تنبع من الواقع وحاجات المجتمع 
وتعبـــر عـــن تطلعاته وتعالج قضاياه، كما إنها ثمرة لنهج تشـــاركي، ولمشـــاورات 
مكثفـــة على المســـتوى الرســـمي والمجتمعـــي، انضوت فيهـــا كل الفئات من 
خالل حراك وطني وتفاعل ونقاشات تخصصية مسئولة وبناءة، وقراءات نقدية 

فاحصة وإثراء واسع لمسودة هذه الرؤية. 

الرؤية الوطنية عمل استراتيجيي بعيد كل البعد عن التكتيك السياسي،  وإنما 
هـــي متطلـــب وطني وهي ملـــك لكل أجيـــال اليمن القادمة، لتدشـــين مرحلة 
جديدة من البناء والتأســـيس لمســـتقبل اليمن الذي تقع مســـئوليته على عاتق 
الجميع، الذين ينبغي أن يعتبروا الرؤية ملكهم ويسخروا كل خبراتهم من أجلها، 
وهي موجهات استراتيجية ناظمة لمختلف مؤسسات الدولة، ومنهج للتخطيط 
والتنفيـــذ توضـــح ذلك اآلليـــة التنفيذيـــة إلدارة و تنفيذ الرؤية عبـــر ُأُطر وقنوات 
حكوميـــة واضحة، ووفق أســـس  علمية حديثة  تضمـــن التكامل والجودة وتخضع 

للرقابة والتقييم الدوري البناء. 

إن محـــور هـــذه الرؤية وغايتها هو المواطن اليمني فهو أســـمى وأعظم ثروة، 
هـــذه الرؤيـــة هدفها ازدهار اليمن ووصل حاضره بمســـتقبله، نعم من المتوقع 
أن تتأثر بعدد من القضايا والمتغيرات لكنها ينبغي أن تتحقق بروح من التماسك 
والتعاضـــد االجتماعـــي مدعومة بدولة قـــادرة تعتمد على عمـــق التاريخ والهوية 

اليمنية ومكامن قوة اليمن وموقعها الجغرافي والسياسي االستراتيجي.

وبقـــدر مـــا نؤكد على أهمية وأولوية تحقيق الســـالم واالســـتقرار إال أن هناك 
حاجـــة ملحة بنفس القدر للتعامل مع المتغيرات، وهو األمر الذي ســـتتصدى له 
الرؤيـــة مـــن خالل ركائزها األساســـية التي تعتمد على الدولـــة اليمنية الموحدة 
القويـــة والديمقراطيـــة العادلـــة والمســـتقلة، وعلـــى تنميـــة بشـــرية متوازنـــة 
ومســـتدامة تهتم بالمعرفـــة واالبتكار ومناهج التعليم المتنوعـــة، وتوفر البيئة 
المواتيـــة للنمـــو االقتصـــادي؛ لضمان وصـــول الجميع إلـــى الحاجيات اإلنســـانية 
األساســـية في المرحلة األولى ثم االســـتقرار والبناء وصواًل للنهوض والتميز 

في المراحل الالحقة.  

تحدد الرؤية المســـارات طويلة األجل وفق 25 مســـتهدف رئيســـي حتى العام 
2030م، وسيتم تفعيل الرؤية عبر تنفيذ استراتيجيات تنموية وطنية في ثالث 
مراحل 2 - 5 - 5 من خاللها سيتوفر التوجيه للخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة 
المدى، وفي غضون المرحلة األولى 2019-2020م يتطلب األمر تطوير الرؤية 

وتحديثها لتنفيذ ما تطمح له اليمن بحلول عام 2030م.

ه��ذه  م��ح��ور  إن   ‘‘
هو  وغايتها  الرؤية 
اليمني  ال��م��واط��ن 
فهو أسمى وأعظم 
ث����روة، ه���ذه ال��رؤي��ة 
ه���دف���ه���ا ازده������ار 
اليمن ووصل حاضره 

بمستقبله.  ’’
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 على الجميع العمل المســـتمر في التطوير والشـــفافية ومكافحة الفساد والمساءلة وبناء اإلنسان وتخفيض 
معـــدالت البطالـــة واألميـــة والفقر والتضخم ورفـــع نصيب الفرد من الناتـــج المحلي اإلجمالـــي وتحقيق ارتفاع 
معـــدل النمـــو االقتصادي الســـنوي وتحقيق مؤشـــرات جيدة في كفاءة المؤسســـات ورضـــى المواطنين عن 
الخدمات الحكومية وتوســـيع معدل انتشـــار التأمين الصحي بين الســـكان، فالرؤية تؤمن بأن تقدم اليمن ليس 

حلًما وال يجوز أن يبقى مجرد حلم فأبناء اليمن يستطيعون اجتراح التغيير المنشود.

انطالًقـــا ممـــا تقدم فالرؤيـــة عبارة عن خارطة طريق لبناء الدولة اليمنية الحديثة منهـــا ما يتعلق بالمرحلة الحالية 
التـــي تتطلب تفعيل وإصالح وتطوير مؤسســـات الدولة ومنها ما يتعلـــق بالمرحلة الالحقة للمصالحة واالتفاق 
السياسي، فهي من خالل محاورها الـ12 المتنوعة تشمل الجهود السياسية والجهود التنموية لتمثل القاسم 
المشـــترك القابل للتطوير بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وبغض النظر عن المواقع أو المســـميات أو نوع 
الســـلطة السياســـية والنظـــام الذي يحكـــم اليمن، فالرؤية وضعت ألفق 2030م،  والشـــعب اليمني يســـتحق 
الســـالم والوئام واالســـتقرار والعمل من أجل فتح أبواب الغد المشـــرق، ولذا فالرؤية مشـــروع للبناء والتنمية 
واإلنقاذ الوطني ويتحقق النجاح بتبني المؤسسات والقوى في الرؤية الوطنية وترجمة مضامينها إلى واقع 

علمي.  

قبل الختام نوضح فيما يلي عددًا من المفاهيم والمصطلحات التي تتضمنها الرؤية كمفهوم »الحديثة« الذي 
اســـتخدم كصفة للدولة المنشـــودة، الدولة التي تقوم على احترام الدستور والقانون والفصل بين السلطات 
الثالث وتسعى لتحديث دورها ووظائفها وإدارة شئونها وخدماتها استلهام التطور العلمي والتجارب الدولية 
الناجحـــة والتقنيـــات الحديثـــة في التخطيط وصنع القرار ، أما مفهوم »الحكم الرشـــيد« فالمقصود به ممارســـة 
الســـلطة السياســـية وإدارتها لشـــؤون المجتمع وتنمية مـــوارده وفق معايير المســـاءلة، المســـاواة، والعدالة، 
الكفاءة والفعالية والنزاهة والشفافية وسيادة القانون وتوسيع المشاركة ومحاربة الفساد بما يضمن تحقيق 
التطـــور االقتصادي واالجتماعي، ويشـــمل مؤسســـات الدولة الدســـتورية باإلضافة إلى مؤسســـات المجتمع 

المدني والقطاع الخاص،

يوجـــد قضايا سياســـية لـــم تحدد الرؤيـــة شـــكلها النهائي الرتباطهـــا بنتائج 
المصالحة والحل السياسي مثل طبيعة )الحكم المحلي(، فالغاية األساسية 
في الوقت الحالي هي التوجه نحو بناء مقومات السلطة المحلية ومنحها 
الصالحيـــات الماليـــة واإلدارية، التي تتيح المســـاهمة فـــي التنمية المحلية 
وفـــق توزيع عـــادل ومتوازن للموارد فـــي ظل دولة موحـــدة قوية، لضمان 

التحول إلى )الحكم المحلي(.

الرؤيـــة تتمتـــع بالشـــمولية والوضـــوح  القـــول إن هـــذه  ختاًمـــا نســـتطيع 
واالســـتدامة هدفها األســـاس ومحور ارتكازها هـــو المواطن وخدمته كما 
إنها وعاء لتوحيد كل الجهود الرســـمية والمجتمعية في ورشـــة عمل كبرى 
لتحقيق التغيير واالســـتقاللية من أي تبعية اقتصادية أو سياســـية وتحقق 
الحيـــاة الكريمـــة للمواطنيـــن واالكتفـــاء الذاتـــي فـــي مجال الغـــذاء بصورة 

متدرجة.

خ���الل  م��ن  ال��رؤي��ة   ‘‘
تشمل  ال�����12  م��ح��اوره��ا 
ال���ج���ه���ود ال��س��ي��اس��ي��ة 
والجهود التنموية لتمثل 
القاسم المشترك القابل 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ب��م��ا ي��خ��دم 
ال��م��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
عن  النظر  وبغض  العليا، 
أو  المسميات  أو  المواقع 
السياسية  السلطة  نوع 
يحكم  ال���ذي  وال��ن��ظ��ام 

اليمن ’’



القسم األول

اإلطار العام للرؤي����ة
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المبادئ العام����ة

مبادئ اإلس���الم وتعاليم الشريعة اإلسالمية 
منطلقات وضوابط الرؤية الوطنية لبناء الدولة 

اليمنية الحديثة.

الهوية اإليمانية بقيمها األخالقية واإلنس���انية 
للشعب اليمني األساس الذي يقوم عليه بناء 

الدولة اليمنية الحديثة.

بالدس���تور  وااللت���زام  الجمه���وري  النظ���ام 
والقوانين نهج الدولة اليمنية الحديثة.

والمواطن���ة  اإلجتماعي���ة  العدال���ة  تحقي���ق 
المتس���اوية، واحترام الحق���وق والحريات ضمن 

الثوابت الدينية والقيم الوطنية.

المحافظة على األسرة اليمنية وتعزيز مكانتها 
في المجتمع.

التداول السلمي لسلطات الدولة باالنتخابات 
للنه���ج  العمل���ي  التجس���يد  والنزيه���ة  الح���رة 

الديمقراطي.

الوحدة اليمنية أرضًىا وإنس���انًا مبدأ أساس���ي 
للشعب اليمني.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7
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منهجية وضع الرؤية:
جرى إعداد هذه الرؤية وفًقا ألسس استندت على ما يلي:

القطاع
الخاص

الشخصيات
االجتماعية

العلماءاألحــزاب

المجتمع
المـدني

المفكرون
واألكاديميون

هيئات الدولة
المرأةوالحكومة

القطاع
الخاص

الشخصيات
االجتماعية

العلماءاألحــزاب

المجتمع
المـدني

المفكرون
واألكاديميون

هيئات الدولة
المرأةوالحكومة

الرؤية

أ

 تطبيق األسلوب التشاركي في 
تطوير مضامين الرؤية :

ب

اعتماد مرجعيات شاملة كمنطلقات 
لصياغة الرؤية:

دستور الجمهورية اليمنية  .1

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها  .2

القوانين والتشريعات األساسية  .3

الخطـــط و االســـتراتيجيات القطاعية والبرامـــج الحكومية   .4
السابقة.

الخطة العالمية للتنمية المستدامة ) 2016 - 2030(.  .5

التجارب والممارسات الدولية الناجحة.  .6

مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية.  .7

رؤى وتصورات األحزاب والمكونات السياسية  .8
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ج

مستويات التخطيط وإعداد الرؤية:

تم تحديد أربعة مستويات للتخطيط إلعداد الرؤية هي: 

مستوى كلي للرؤي��ة : 

ويعكسه صيغة نص يبرز الصورة 
المنشودة التي يتطلع المجتمع 

للوصول إليها حتى 2030م.

مستوى الغ����اي�������ات : 

العامة  االستراتيجيات  عن  يعبر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــاعـــات 
والمجاالت المستهدفة تتضمن 
نصا عن كل قطاع أو مجال يوضح 
الغاية المنشودة حتى 2030م.

مستوى األه�������داف: 

حــيــث تـــم وضــــع مــجــمــوعــة من 
األهداف االستراتيجية لكل غاية 

مع وضع مؤشرات قياس لها.

مستوى المب������ادرات:

حــيــث تـــم وضــــع مــجــمــوعــة من 
لكل هدف  المترجمة  المبادرات 
اســتــراتــيــجــي فـــي مــصــفــوفــة 

الرؤية الوطنية.
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د

فرق العمل :

ه�

 مراحل التخطيط:

الفريق الفني : 

والمعنيين  الــخــبــراء  مــن  مجموعة 
الجمهورية  رئــيــس  مــبــاشــرة  يتبع 
 ) األعــلــى  الــســيــاســي  المجلس   (
الرؤية  منهجية  بتصميم  والمعني 
وصياغتها، مراجعة الوثائق الوطنية 
الملخصات  ووضــع  الدولية  والــرؤى 
األطراف  لمشاركة  التنسيق  عنها، 
مالحظتهم  وإستيعاب  المعنيين 
األساسية  الوثيقة  في  وتضمينها 

للرؤية.    

مجموع��ات الخب������راء:

مختلف  في  متخصصة  مجموعات   
مجموعة  كل  مهمة  الــرؤيــة،  محاور 
واآلراء  ــــشــــارات  االســــت تـــقـــديـــم 
والخطط  ــة  ــرؤي ال صــيــاغــة  لتحسين 
االســتــراتــيــجــيــة الــمــرحــلــيــة ووضـــع 
في  الــمــشــاركــة  األداء،  مــؤشــرات 
إدارة جلسات النقاش والورش في 
الــرؤيــة التي  كــل محور مــن مــحــاور 

تعنى بها.

مرحلة التحضي����ر:

وضـــع خطـــة وآلية عمل لفريـــق إعداد الرؤية واالطـــالع على الخطط واالســـتراتيجيات 
الوطنيـــة والقطاعيـــة، ومراجعـــة التجـــارب الدولية واالطـــالع على المتغيـــرات الراهنة 
والتوقعـــات المســـتقبلية اإلقليمية والدولية التي يمكـــن أن تؤثر على البلد ألخذها 

في االعتبار عند وضع الرؤية والخروج بأهم التحديات التي تواجه اليمن.  

مرحلة صياغة التوجهات الرئيسة للرؤية:

تم خاللها صياغة وثيقة الرؤية األساســـية والتي شـــملت صياغة نص الرؤية والغايات 
االستراتيجية، ووضع األهداف وقائمة مقترحة بالمبادرات ذات األولوية.
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مرحلة وضع االستراتيجيات الفرعية:

بعد إقرار وثيقة الرؤية األساسية سيتم البدء بوضع االستراتيجيات المرحلية والفرعية 
والتـــي تتضمـــن كل منها إجراء تحليل معمق للوضع الراهن على مســـتوى القطاعات 
والمجاالت )المحاور( وتحديد الفجوة، ومراجعة ووضع المبادرات الالزمة لســـد الفجوة 

على مستوى كل هدف، وضع الخطط االستراتيجية والتشغيلية.

مرحلة التنفيذ:

تشمل ثالث مراحل :

  مرحلة تنفيذ االستراتيجية  األولى للرؤية: الصمود والتعافي 2019 - 2020م.

  مرحلة تنفيذ االســـتراتيجية الثانية للرؤية: البنية المؤسســـية وإعادة البناء وتعزيز  
مقومات االستقرار 2021 - 2025م.

  مرحلة تنفيذ االستراتيجية الثالثة للرؤية: النهوض والتميز  2026 - 2030م.

أهم التحدي����ات:

ارتباطـــًا بمـــا تـــم اإلشـــارة إليـــه بشـــأن منهجية إعـــداد هـــذه الرؤيـــة والتـــي اعتمدت علـــى أنموذج 
التخطيط القومي الشـــامل كإطار عام قام على مراجعة الخطط االســـتراتيجية الوطنية والقطاعية 
والمؤسســـية والتعرف على تحديات الواقع والتحـــوالت العالمية التي يتطلب التعامل معها، فقد 
كشفت عملية التحليل  تلك عن حزمة من التحديات بلغ عددها )39( تحدًيا تم تصنيفها إلى مجاالت، 

ووضع المعالجات لتلك التحديات أثناء عملية التخطيط.  

مرحلة التحضير

وض���ع خ��ط��ة  وآل��ي��ة عمل   
لفريق إعداد الرؤية.

االط�������اع ع���ل���ى ال��خ��ط��ط   
ال��وط��ن��ي��ة وال��م��ت��غ��ي��رات 
والتوقعات   الجارية  الدولية 

المستقبلية.
الخروج بأهم التحديات التي   

تواجه اليمن.

وض�������ع ال����ت����وج����ه����ات   
الرئيسية وهيكل الرؤية.
والغايات  ال��رؤي��ة  وض��ع   

االستراتيجية.
ص����ي����اغ����ة األه���������داف   
وق���ائ���م���ة ال���م���ب���ادرات 

الملحة.

مرحلة صياغة التوجيهات
الرئيسية للرؤية

الراه����ن  الوض����ع  تحلي����ل   
القطاعات  عل����ى مس����توى 
والمجاالت وتحديد الفجوة.
وض����ع المب����ادرات الازم����ة   
لس����د الفجوة على مستوى 

كل هدف.
االستراتيجية  الخطط  وضع   

والتشغيلية.

مرحلة وضع
االستراتيجيات الفرعية

االستراتيجية األولى  
)2019 - 2020م(.  

االستراتيجية الثانية  
)2021 - 2025م(.  

االستراتيجية الثالثة  
)2026 - 2030م(.  

مرحلة التنفيذ
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الوضع السياسي

عدوان وحصار وصراع سياسي.1

وضع سياسي غير مستقر منذ عقود تحول إلى جوالت صراع دورية 2
منذ عقود.

توافق وطني ضعيف في ظل استقطاب أطراف خارجية إقليمية 3
ودولية.

إدارة الحكم

منظومة إدارة حكم مختلة وغير متكاملة.4

فساد مستشٍر وتقسيم غير عادل للثروة.  5

تعطيل لمبدأ التداول السلمي للسلطة. 6

نظام ســـلطة محلية ال يلبـــي طموحات المجتمـــع ومتطلبات التنمية 7
المحلية المستدامة.

ضعـــف أداء األجهـــزة الرقابيـــة وتبعيتهـــا للقـــرار السياســـي وضعـــف 8
التنسيق فيما بينها.

البنية االجتماعية

انقسام ومشكالت اجتماعية متجذرة.9

10
فقـــر وحرمـــان يتســـع في ظـــل توقـــف التمويـــل المحلـــي والخارجي 

لشبكة األمان االجتماعي.

ترسخ الوالء الشخصي كمعيار للوالء الوطني.11

ضعف المشاركة المجتمعية.12

ضعف العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.13

14
اســـتهداف هوية وثقافـــة المجتمع اليمني، وتقويض قيم التســـامح 

بين أبناء اليمن.

االقتصاد

اقتصـــاد منهـــار وموارد بشـــرية واقتصادية كبيرة غير مســـتغلة وإدارة 15
اقتصادية غائبة.

منافســـة اقتصاديـــة وعالميـــة محمومـــة في ظـــل غياب رؤيـــة وطنية 16
للتعاطي معها.   

توقف تام للمساعدات والمنح.  17

تضخم لحجم الدين العام.18

استثمار ضعيف وبيئة غير محفزة.  19

اختالل في إدارة وتنمية الموارد العامة.20

قطاع زراعي تقليدي، وثروة ســـمكية وأحياء بحرية مهدرة واســـتغالل 21
غير أمثل للموارد المائية رغم شحتها.

قطاع صناعي ضعيف ومحدود ومصادر طاقة غير ملبية. 22

دمـــار نتيجـــة العدوان وضعـــف في البنيـــة التحتية وارتفـــاع كلفة إعادة 23
اإلعمار.

تنمية عمرانية ضعيفة ومختلة.24
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اختالالت

اإلدارة

العامة

أداء حكومي ونظم إدارية ضعيفة وتضخم وظيفي.  25

غياب لمبدأ الجدارة والنزاهة في االختيار والتعيين.26

غيـــاب تـــام لتقييـــم األداء المؤسســـي والوظيفـــي وضعـــف نظـــام 27
المساءلة والمحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ضعف وظيفة التخطيط االســـتراتيجي والتوجيه واإلشراف والمتابعة 28
والتقييم. 

تشـــريعات ونظم خدمة مدنية وموارد بشـــرية متقادمة. وسياســـات 29
أجور غير عادلة وقدرات بشرية ضعيفة.

العدالة 
اختالل في منظومة العدالة.30

بناء مؤسســـي ومنظومة تشـــريعية قضائية وقانونية قاصرة ورقابة 31
ذاتية غير فعالة. 

الدفاع والخدمات 
األمنية 

اختالالت في بنية الجيش. 32

ضعـــف أداء المؤسســـات األمنيـــة وعـــدم كفـــاءة الخدمـــات األمنيـــة 33
المقدمة.

 

االبتكار والمعرفة 
والبحث العلمي

قصـــور في مواكبة التوجهـــات العالمية في مجال االبتـــكار والمعرفة 34
والبحث العلمي

تعليم ال يلبي احتياجات التنمية ومتطلباتها.35التعليم

نظم وخدمات صحة عامة ال تلبي احتياجات المواطن.36الصحة

بيئة مهملة ومعرضة للمخاطر.37البيئة

العالقات الخارجية 
واألمن القومي لليمن

خلل في منظومة الحماية واألمن القومي لليمن. 38

التدخل الخارجي ومحاولة فرض وصاية على اليمن39
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القسم الثاني

الرؤي���������ة
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ذات  وموحدة  مستقرة  ديمقراطية  حديثة،  يمنية  دولة 

الرؤي����ة
والتنمية  العدالة  تحقيق  على  تقوم  قوية  مؤسسات 
واستقالله  الوطن  وتحمي  للمواطنين  الكريم  والعيش 

وتنشد السالم والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

أ . مرتكزات الرؤي����ة

دولة يمنية موحدة ومستقلة وقوية 
وديمقراطية وعادلة.

تنمية بشرية متوازنة 
ومستدامة تهتم بالمعرفة. 

مجتمع متمـــاسك وواٍع 
ينعــم بحياة حرة وكريمة
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ب. المستهدفات الرئيسة للرؤي�����ة

تحسين مؤشر التنمية 
المستدامة لليمن من 

)45 إلى 60(.

تحسين مؤشر االستثمار 
إلى )130 من 190(.

الوصول بنصيب الفرد من 
الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى ما فوق )2000 دوالر 
سنويًا(.

تخفيض معدل البطالة 
نهاية الفترة إلى أقل من 

.)% 10(

إيصال اليمن في مؤشر 
التنافسية الدولي إلى 
المرتبة )100( بين دول 

العالم.

رفع ترتيب اليمن في 
مؤشر التنمية البشرية إلى 

المرتبة )120( بين دول 
العالم.

بلوغ اليمن في مؤشر 
مدركات الفساد إلى 

المرتبة )100( بين دول 
العالم.

تحقيق معدل نمو 
اقتصادي حقيقي 

سنوي ال يقل عن )5 %(

الوصـــول بترتيـــب اليمـــن 
 100 أفضـــل  بيـــن  مـــن 

اقتصاديات عالميًا.

تحقيق ترتيب لليمن ضمن 
70 دولة في مؤشر كفاءة 

المؤسسات.

الوصول بترتيب اليمن في 
مؤشر الديمقراطية وحرية 
وحماية حقوق المواطنين 

إلى الترتيب )98(.

رفع معدل إنتاج الطاقة 
الكهربائية من المصادر 

المتعددة بمعدل سنوي 
اليقل عن 600 ميجا.

تخفيض معدل التضخم إلى 
أقل من )5%(.
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تحقيق مستوى نوعي 
لليمن في مؤشر جودة 
التعليم األساسي يصل 
باليمن إلى المرتبة )90( 

بين دو ل العالم.

تخفيض معدل األمية 
بين السكان إلى أقل من  

.)20%(
 

رفع نسبة مشاركة 
المرأة في قوة العمل 
إلى )%30( من إجمالي 

قوة العمل

تخفيض معدل الفقر بين 
السكان إلى أقل من 

.)20%(

الوصول إلى مستوى 
رضى المواطن عن 

الخدمات الحكومية ضمن 
أفضل )80( دولة نهاية 

الفترة

الوصول بمعدل انتشار 
التأمين الصحي بين 
السكان إلى ما فوق 

.)50%(

وصول )5( جامعات بين 
أفضل جامعات الوطن 

العربي.

بلوغ اليمن في مؤشر 
العدالة الدولي إلى 

المرتبة 60  من بين دول 
العالم.

رفع متوسط عدد 
الوحدات السكنية 

المنشأة سنويَا خالل 
الفترة إلى )17500(.

تحسين مؤشر األداء 
البيئي إلى المرتبة )80(   

بين دول العالم.

تحسين مرتبة اليمن في 
مجال االبتكار إلى المرتبة 

)95( بين دول العالم.

رفع معدل العمر عند 
الوالدة إلى )75( سنة.
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ج. محاور الرؤية
وفقًا لحزمة التحديات التي تم وضعها سابقًا فقد تم توزيع تلك التحديات على محاور رئيسية بلغت )12( محورًا 
وهـــي التـــي ســـيجري العمل عليها، و لضمان عكـــس الرؤية تم صياغة غاية لكل محور من المحاور االثني عشـــر 
ومن ثم صياغة مجموعة من األهداف االســـتراتيجية المترجمة لكل غاية، حيث بلغ عدد األهداف االســـتراتيجية 
)175( هدفـــًا رئيســـيًا، كمـــا عكس كل هدف اســـتراتيجي من خـــالل جملة من المبادرات التي ســـيتم تطويرها 
وتنفيذها من قبل الجهات المعنية وســـيتم التطرق ألهمها كأنموذج في إطار هذه الوثيقة، حيث بلغ عددها 
)497( مبـــادرة، كمـــا وضعت حزمة من المؤشـــرات التي تقيس مســـتوى التقدم في تنفيـــذ أهداف الرؤية بلغ 
عددهـــا )408( مؤشـــًرا، كمـــا أن الحكومة ســـتعمل الحقـــًا على تطوير نظـــام متكامل لوضع ورصد المؤشـــرات 

بصورة مستمرة. 

الركيزة الثالثةالركيزة الثانيةالركيزة األولى

دول�������ة ي��م��ن��ي��ة م���وح���دة 
وم���س���ت���ق���ل���ة وق����وي����ة 

وديمقراطية وعادلة

وواع  متماس���ك  مجتم���ع 
ينعم بحياة حرة وكريمة.

ت��ن��م��ي��ة ب��ش��ري��ة م��ت��وازن��ة 
ومستدامة تهتم بالمعرفة

 محور منظومة إدارة الحكم
 محور العدالة وسيادة القانون

 محور التنمية اإلدارية
 محور السياسة الخارجية واألمن 

القومي
 محور الدفاع والخدمات األمنية

 محور المصالحة الوطنية 
الشاملة والحل السياسي

 محور البناء االجتماعي
 محور االقتصاد

 محور البيئة

 محور التعليم
 محور الصحة

 محور االبتكار واإلبداع  
   والمعرفة والبحث العلمي
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   أواًل: محور المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي

الغاية: مصالحة وطنية شـــاملة بين األحزاب والمكونات السياســـية ومختلف الفئات، على قاعدة العدالة 
وجبر الضرر من خالل حل سياسي سلمي يحقق السالم ويقوم على احترام السيادة الوطنية والمصالح 

العليا للوطن.

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. تهيئ���ة الظ���روف المناس���بة للح���وار 
والمصالحة الوطنية الشاملة.

• ع���دد التنظيمات واألحزاب السياس���ية 
والمكون���ات الت���ي ترغ���ب ف���ي الحوار 

والمصالحة

• توفي���ر المتطلب���ات الازم���ة لتهيئ���ة الظ���روف المائم���ة للح���وار 
والمصالحة.

• استنهاض المشاعر والقيم الوطنية واألخوة اإلنسانية واإلسامية 
لدى المجتمع واألطراف السياس���ية للتوجه نحو الحوار والمصالحة 

والسام.

2. تحقي���ق المصالح���ة الوطني���ة عل���ى 
مس���توى الداخ���ل ثم على مس���توى 

الخارج.

• التصالح الداخلي مع مختلف القوى السياسية في الداخل.• عدد المصالحات الوطنية الداخلية
• تهيئ���ة األج���واء المناس���بة لع���ودة المتواجدي���ن في الخ���ارج وإيجاد 
حلول ألي مش���اكل قد تواجهه���م وتهيئة الترتيبات الازمة ألمنهم 
وحريتهم في ممارس���ة أنش���طتهم التي ال تتع���ارض مع المصلحة 

الوطنية العليا.

3. السعي الستئناف العملية السياسية 
وتحقيق الس���ام العادل الذي يحفظ 
للش���عب اليمن���ي كرامت���ه وس���يادته 

واستقاله ووحدته

• ع���دد التنظيمات واألحزاب والمكونات 
السياس���ية والقيادات السياسية التي 
السياس���ي  دوره���ا  لممارس���ة  ع���ادت 

الطبيعي.

• إنجاز رؤية وطنية جامعة للسام والحل السياسي السلمي وتوحيد 
المفاهيم حول ذلك.

• تكوين ش���بكات وطنية لدعم الس���ام الع���ادل وإنجاح المفاوضات 
السياسية التي تحفظ لليمن سيادته واستقاله.

• تفعي���ل دور الوفد الوطن���ي في التعريف بمبادئ الحل السياس���ي 
السلمي على المستوى الدولي.

4. تحقيق المصالحة الوطنية الش���املة 
وفق ُأسس ومرجعيات جامعة.

• تطبي���ق إجراءات معلنة للعفو العام والمصالحة الوطنية الش���املة • توقيع اتفاق المصالحة
وتطبيقها على كل المستويات.

• تطوير الخطاب اإلعامي باتجاه المصالحة والشراكة والتوافق
• إقامة مؤتمر سياس���ي وطن���ي عام جامع لكافة القوى السياس���ية 
الوطني���ة الداعم���ة لمش���روع بن���اء الدول���ة، تق���ر فيه مب���ادئ الحل 

السياسي السلمي.
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   ثانيًا: محور منظومة إدارة الحكم:

الغاية: منظومة حكم تقوم على أسس حديثة وديمقراطية، تعتمد مبدأ التداول السلمي للسلطة، تتيح 
حقوق وحريات سياســـية واقتصادية واجتماعية وإعالم حر ومســـتقل يعزز من دور المواطن ومساهمته 
في التنمية، وممارسة حكم يستثمر الموارد الذاتية لتعزيز التكامل والعدالة في توزيع الثروة، والتنمية 
علـــى المســـتويات المحلية والمركزية، وبناء مؤسســـات حكـــم فاعلة تعمل من أجـــل المواطن، وتطبيق 
منظومة حكم رشيد تكافح الفساد وتضمن سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية 
الفاعلة، وتعمل على تهيئة مختلف المقومات الالزمة لضمان االستقرار السياسي واالجتماعي لتحقيق 

بيئة محفزة للتنمية المستدامة والشاملة.  

 أ. أسس بناء الدولة:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

ـــادئ  ـــمـــب وال األســــــس  تـــطـــويـــر   .1
اليمنية  الــدولــة  لبناء  الــدســتــوريــة 

الحديثة. 

•  دس���تور جدي���د مس���تفتى علي���ه م���ن 
الشعب

• صدور قرار بإنشاء المحكمة الدستورية 
العليا

• إقرار دس���تور جديد وفًقا لمخرج���ات الحوار الوطني المتوافق عليها 
يقوم على أس���اس بناء مؤسس���ات حكم حديثة وفصل السلطات 
وإدارة  للس���لطة  الس���لمي  والت���داول  الديمقراطي���ة  وممارس���ة 

مؤسسات الدولة على مبادئ الحكم الرشيد.
• إنشاء محكمة دستورية عليا تكون داعًما لتطبيق سيادة القانون

السلطة  مــؤســســات  بــنــاء  إعـــادة   .2
العليا الثاث ألداء دورها الازم في 

بناء الدولة اليمنية الحديثة.

لبن���اء  المق���رة  الجدي���دة  التش���ريعات   •
وتطوير المؤسسات الثاث

• نس���بة اإلنج���از ف���ي البناء المؤسس���ي 
للسلطات الثاث

• التطوير المتدرج التشريعي والمؤسسي لهيئات السلطة العليا.

الحكم،  مــبــادئ  مــمــارســة  تــعــزيــز   .3
ــة  ــراطــي ــمــق ــدي ـــرســـيـــخ قـــيـــم ال وت
ــداول  ــت وال السياسية  والــتــعــدديــة 
ـــن طــريــق  ــمــي لــلــســلــطــة ع ــســل ال

االنتخابات الحرة والنزيهة.

• عدد الدورات االنتخابية العامة
• عدد المؤتمرات الحزبية

• عدد حكومات الظل
• ع���دد الحكوم���ات المش���كلة بن���اء على 

الشراكة

• تطوي���ر أنظمة االنتخابات العامة المركزي���ة والمحلية بصورة تحقق 
ديمقراطية وش���فافية وعدالة االنتخابات لتحقيق التداول السلمي 

للسلطة وضمان االستقرار السياسي.
• تش���جيع تفعي���ل دور المعارض���ة بم���ا يدع���م أداء األح���زاب الحاكمة 

ويحقق اتزان استخدام السلطة بما يحقق المصلحة العليا لليمن.

ب. الحكم الرشيد:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

الحكم  وأســـس  ــادئ  ــب م تــرســيــخ   .1
بمختلف  ومـــمـــارســـاتـــه  الــرشــيــد 
ــة  ــزي ــمــرك ــــة ال ــــدول مـــؤســـســـات ال

والمحلية.

• صدور ق���رار بإنش���اء المجلس الوطني 
للحكم الرشيد.

• حج���م البيان���ات المخزن���ة ف���ي قاع���دة 
بيانات الحكم الرشيد.

• عدد التش���ريعات المطورة وفقًا لآللية 
م���ع  التش���ريعي  للتواف���ق  المط���ورة 

مبادئ الحكم الرشيد

• إنشاء مجلس وطني للحكم الرشيد.
• وض���ع آلية ومبادئ موح���دة لتطوير اإلدارة العامة في اليمن تقوم 

على مبادئ الحكم الرشيد.
• تطوير وتعميم برنامج متكامل حول الممارسات السلوكية لمبادئ 
الحك���م الرش���يد لموظف���ي الدولة يش���مل: دليًا لممارس���ة الحكم 
الرش���يد لكل مستوى من المستويات الوظيفية، ومدونة سلوك، 
وبرنام���ج تدريب���ي للم���دراء والموظفي���ن، ونظ���ام تقييم س���نوي 

لمستوى ممارساتهم للحكم الرشيد.
• تفعيل الدور االستش���اري لمجلس الش���ورى في المهام المناطة به 
حس���ب قانون إنش���ائه وبما تقره نتائج المصالحة الوطنية الشاملة 

والحل السياسي.
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أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

وآليات عمل مجلس  نظام  تطوير   .2
النواب بما يعزز من دوره التشريعي 
األنظمة  ـــى  ألرق وفــقــا  ــي  ــرقــاب وال

البرلمانية.

• عدد األنش���طة واللق���اءات المجتمعية 
التي جرت بين النائب وناخبيه

• قرار إنشاء مركز الدراسات البرلمانية
• حجم البيانات واألنش���طة المنفذة عبر 

نظام البرلمان االلكتروني
• عدد إصدارات البرلمان السنوية

• تطوي���ر الائح���ة الداخلي���ة لمجلس الن���واب وفقًا ألرق���ى األنظمة 
البرلمانية. 

• تعزيز شفافية العمل البرلماني والنشر واإلتاحة بما في ذلك تطوير 
إنت���اج ونش���ر التقارير البرلماني���ة وإصدار مجلة البرلمان والنش���رات 

الدورية والتخصصية للبرلمان. 
• تطوير آليات ربط البرلماني بالمجتمع بما في ذلك وصول شكاوي 

وآراء المجتمع والمواطن إلى البرلمان.  
• إنش���اء مركز للدراسات االس���تراتيجية البرلمانية يتبع مجلس النواب 

يتخصص في مجاالت لجان المجلس وأعماله.   
• تطوي���ر نظام إدارة إلكترونية حديث وش���امل يدعم األداء البرلماني 
س���واء ف���ي إدارة اإلج���راءات البرلمانية أو ف���ي التوثي���ق البرلماني 
ويس���هم في التح���ول نحو تطبي���ق البرلمان اإللكترون���ي في إدارة 

أنشطة المجلس.

المجتمع  قــــدرات  وتــعــزيــز  دعـــم   .3
الـــمـــدنـــي والــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
مجال  في  اإلعامية  والمؤسسات 

الحوكمة.

الخ���اص  القط���اع  مؤسس���ات  ع���دد   •
المحوكمة سنوًيا

المدن���ي  المجتم���ع  منظم���ات  ع���دد   •
المحوكمة سنوًيا

• عدد تقارير التقييم التي نفذها المجتمع 
المدني سنويًا في مجال الحوكمة

• عدد البرامج واألنش���طة اإلعامية في 
مجال الحوكمة 

• إطاق برنامج حوكمة المجتمع المدني.
• تمكين المجتمع المدني من الرقابة والتقييم لممارسة أجهزة الدولة 

والحكومة لمبادئ الحكم الرشيد.
• تبني برنامج حوكمة القطاع الخاص.

• تش���جيع اإلع���ام ف���ي تبني برام���ج وأنش���طة إعامية ف���ي مجال 
الحوكمة .

والشفافية  النزاهة  درجة  تحسين   .4
ومكافحة الفساد.

• مؤشر النزاهة
• عدد المسؤولين الذين تم مساءلتهم

• مؤشر الشفافية
• مؤشر مكافحة الفساد

• تطوي���ر آليات إعداد الموازنة وتنفيذ المش���تريات الحكومية بش���كل 
شفاف.

• إعداد وتطبيق آليات فعالة للمساءلة فيما يتعلق بتقديم الخدمات 
العامة عبر أجهزة الرقابة والمجتمع المدني.

• تطوير قانون متكامل للمحاس���بة ومس���اءلة كبار مس���ؤولي الدولة 
بصورة تسهل مساءلتهم وإحالتهم للقضاء.

• إصدار تش���ريع مالي يقنن صرف أي مس���تحقات للقيادات اإلدارية 
والسياس���ية ومدراء الش���ؤون المالية وموظفي الحسابات بصورة 
تمن���ع من اس���تحواذهم عل���ى موارد المؤسس���ات والجه���ات التي 

يديرونها.
• إصدار تش���ريع مالي بإلغاء تعيين وظيفة مدير عام الشؤون المالية 
م���ن قب���ل وزارة المالية وجعلها وظيفة تنافس���ية م���ع تطوير آلية 
لرقابة وزارة المالية على الموازنة خارج تعيين موظفين ماليين في 

الجهات.
• تفعيل وتطوير تشريعات وإجراءات مكافحة غسل األموال.

• تطوير آلية توعوية في مجال مكافحة الفساد الحكومي.
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ج. الحقوق والحريات واإلعالم:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. تعزيز المشاركة السياسية، وإتاحة 
للتعددية  الــديــمــقــراطــي  الــمــنــاخ 
وفقًا  الحزبي  والعمل  السياسية 
المنظمة  ــن  ــي ــقــوان وال لــلــدســتــور 

والمصلحة الوطنية العليا.

• ع���دد التنظيمات واألحزاب السياس���ية 
التي أقامت مؤتمراتها

• عدد التحالفات السياسية ضد العدوان
• عدد التكوينات المجتمعية الفاعلة

• تعزي���ز دور األح���زاب والمكونات السياس���ية لعق���د مؤتمراتها وفقًا 
للوائحه���ا الداخلية وإعاء قيم األخوة والوحدة من خال الدور الذي 

تلعبه.
• توسيع التحالفات السياسية والجبهات الوطنية لمواجهة العدوان.

• دعم حرية التكوينات المجتمعية والمدنية وتفعيل أدوارها التنموية 
والحقوقية

2. تعزيز قيم المواطنة وثقافة الوالء 
اإلنسان  حقوق  ومبادئ  الوطني، 
القانون  ــادة  وســي الــعــدالــة  وقــيــم 

والمساواة وعدم التمييز.

• مؤشرات المواطنة في المجتمع.
• ع���دد األنش���طة والبرام���ج اإلعامي���ة 
والثقافي���ة الموجهة نح���و تعزيز الوالء 

والمواطنة.

• برنامج وطني لترس���خ قي���م المواطنة والوالء والمس���اواة بين كل 
المواطني���ن في الحقوق والواجبات دون تمييز على مبدأ المواطن 

الصالح خير من الفرد الصالح.
• برنامج )اعرف حقك( لتعزيز ومبادئ حقوق اإلنس���ان وقيم العدالة 

وسيادة القانون والمساواة وعدم التمييز.

ــة الــصــحــافــة والــــرأي  3. تــعــزيــز حــري
اإلعــام  وســائــل  وتــعــدد  والتعبير 
السليمة  التوعية  مع  ينسجم  بما 
الحميدة  المجتمع  وقيم  وأخـــاق 

والمصلحة الوطنية العليا.

• إصدار قانون حديث لإلعام
• التوقيع على ميثاق شرف لإلعاميين

• عدد المعتقلين المفرج عنهم ألسباب 
تتعلق بالرأي.

• تطوير قانون حديث للصحافة واإلعام بجميع أنواعه.
• اعتم���اد ميث���اق ش���رف جام���ع لإلعاميي���ن العاملين ف���ي مختلف 

المؤسسات اإلعامية الحكومية والخاصة.

اليمني  الشعب  مظلومية  إيصال   .4
للعالم وكشف معاناته وما تتعرض 
ــه حــقــوقــه فــي الــعــيــش والــحــيــاة  ل
العدوان  نتيجة  انتهاك  الكريمة من 

والحصار الجائر المفروض عليه.

الموجه���ة  اإلعامي���ة  البرام���ج  ع���دد   •
لكشف جرائم العدوان.

• ص���دور ق���رار بإنش���اء ش���بكة حقوقية 
إعامية متخصصة في الداخل والخارج

• عدد التقارير التي أعدتها الشبكة.

• تعزيز دور اإلعام في مواجهة العدوان وكشف جرائمه.
• إنشاء شبكة حقوقية إعامية متخصصة في الداخل والخارج تعنى 

بإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم.

الـــوعـــي بــمــبــادئ  ـــع مــســتــوى  5. رف
العامة  والحريات  الحقوق  وأسس 
القضائية  األجــهــزة  لــدى  والخاصة 
ــة  ــدول ــــــة فــي ال ــة واإلداري ــي واألمــن
وضع  عند  استيعابها  يضمن  بما 

السياسات والخطط الحكومية.

• ع���دد م���ن ت���م توعيته���م ف���ي برام���ج 
التوعية الحقوقية.

• برنامج التوعية الحقوقي لمنتسبي القضاء واألمن.
• برنامج التوعية الحقوقي لموظفي الجهاز اإلداري للدولة.

ــن  ــي ــوان ــق ال ــح  ــي ــق ــن وت مـــراجـــعـــة   .6
المواثيق  مع  ومواءمتها  الوطنية 
بالحقوق  المتعلقة  والمعاهدات 
ــعــارض مع  ــت ي بــمــا ال  والـــحـــريـــات 

الثوابت الدينية والوطنية.

الت���ي  والتش���ريعات  القواني���ن  ع���دد   •
ت���م إقرارها ف���ي مجال دع���م الحقوق 
والحري���ات، بم���ا فيه���ا قان���ون التمي���ز 

اإليجابي.

• تطوير التش���ريعات في المجاالت الحقوقية بما يتسق وال يتصادم 
مع المواثي���ق والمعاهدات الحقوقية الدولية وال تمس بالس���يادة 

الوطنية واالستقال.

الوطنية  اآللـــيـــات  وتــعــزيــز  دعـــم   .7
المتعلقة  والــمــمــارســات  المعنية 
حقوق  وحماية  والحريات  بالحقوق 

المرأة والطفل والحقوق الخاصة.

• مع���دل التغي���ر ف���ي ع���دد الش���كاوى 
المتعلقة بالحقوق والحريات بحس���ب 

الفئة.

• تش���جيع المجتم���ع المدن���ي إلط���اق برنام���ج وطني لتعزي���ز آليات 
الضغ���ط المؤسس���اتية والش���عبية لحماية حقوق الم���رأة والطفل 

والحقوق الخاصة.

في  الرسمي  اإلعـــام  دور  تعزيز   .8
الوطنية  الهوية  وتعزيز  الدولة  بناء 
والدفاع عن القضايا الوطنية وفق 

رؤية استراتيجية لإلعام الوطني.

• عدد المؤسس���ات اإلعامية الرس���مية 
التي تم هيكلتها بصورة كاملة

• ع���دد البرام���ج اإلعامي���ة المخصص���ة 
لتعزي���ز الهوي���ة والدف���اع ع���ن القضايا 

الوطنية

• تطوير استراتيجية إعامية وطنية متكاملة.
• إعادة بناء اإلعام الحكومي الرسمي وتنظيمه وفق دراسة متكاملة 

تعزز من دوره في التنمية وترسيخ المواطنة في كل المجاالت. 
• تعزي���ز األداء اإلعام���ي ف���ي مواكب���ة معرك���ة الدف���اع ع���ن الوطن 
وس���يادته واس���تقاله، والتوعية بمخاطر التدخل الخارجي وتجسيد 
الهوية الوطنية والتركيز على الخصوصية اليمنية ش���كًا ومضمونًا 

وترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي.

الرسمي  غير  اإلعـــام  دور  تعزيز   .9
والثقافية  التنموية  المجاالت  في 
ــخ الــقــيــم  ــرســي واالجــتــمــاعــيــة، وت
ــــــوة  ـــــوحـــــدة واألخ الـــوطـــنـــيـــة وال

والمسؤولية المجتمعية.

• ع���دد البرام���ج واألنش���طة اإلعامي���ة 
الموجهة نح���و التنمية ف���ي المجاالت 

المختلفة

• تش���جيع إطاق قنوات تليفزيونية جدي���دة غير حكومية متخصصة 
وتحويل بعض القنوات الرسمية القائمة إلى متخصصة.

• التهيئ���ة والمواكبة لدور القيادة السياس���ية والحكومة في االنفتاح 
على الخارج.
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 د. الحكم المحلي:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. بناء المنظومة التشريعية وتطوير 
القدرات  وتنمية  المؤسسية  البنية 
اإلمكانات  وتوفير  النوعية  البشرية 
المحلي  الحكم  لمنظومة  الــازمــة 
مــواردهــا  إدارة  مــن  يمكنها  بــمــا 
مستوى  ورفع  بواقعها  والنهوض 
المحلية  الــمــجــتــمــعــات  مــعــيــشــة 

لتحقيق تنمية محلية مستدامة.

الجدي���دة  المق���رة  التش���ريعات  ع���دد   •
والمطورة لمنظومة الحكم المحلي.

• مع���دل النم���و ف���ي الم���وارد المحلي���ة 
الذاتية

• مؤش���ر كف���اءة األداء المؤسس���ي على 
مستوى المحليات

• تطوير المنظومة التشريعية للحكم المحلي.
• تطوير نظام متكامل إلدارة وتنمية الموارد المالية المحلية.

• إنشاء مركز التطوير وبناء القدرات المحلية.
• تطوي���ر وتعزيز القدرات المؤسس���ية والبش���رية للمحليات من أجل 

التنمية المحلية.  
• إنشاء مركز المعلومات ودعم القرار المحلي.

• استكمال مشروع نظام معلومات الحكم المحلي.
• استكمال البنية المرفقية للمحليات

حديث  محلي  حكم  نظام  تطبيق   .2
إداري  تقسيم  أســس  على  يقوم 
ــعــزز الــتــنــافــســيــة وعـــدالـــة تــوزيــع  ي
محلية  تنمية  لتحقيق  ـــمـــوارد  ال
مــتــوازنــة ومــســتــدامــة فــي عموم 

محافظات ومديريات الجمهورية.

• إقرار قانون التقسيم اإلداري الجديد.
• إقرار قانون الموارد المحلية.

• عدد الوح���دات المحلية التي تم تطوير 
قدراتها.

• إيجاد تقس���يم إداري حديث يقوم على معايير موضوعية ويس���هم 
في تكامل األداء التنموي للمحليات وتعزيز الميزات التنافس���ية لها 

ودعم التنمية المستدامة.
• تطوي���ر الق���درات المؤسس���ية لوح���دات الحك���م المحلي���ة مديري���ة 

ومحافظة على أسس تنافسية.

الرقابية  الـــقـــدرات  وتــعــزيــز  بــنــاء   .3
ــة الــرســمــيــة الــمــركــزيــة  والــمــســاءل
والمحلية والمجتمعية على وحدات 

الحكم المحلي.

• نس���بة اإلنج���از ف���ي تطبي���ق التطوي���ر 
المؤسسي لوحدات الحكم المحلية.

• ص���دور قرار بنظام الرقابة والمس���اءلة 
ألجهزة الحكم المحلي.

• تطوير وإرس���اء أس���س ومبادئ الرقابة والمساءلة لألجهزة المركزية 
على وحدات الحكم المحلي وتفعيلها.

• إرس���اء وتعزيز أسس وآليات محددة وواضحة للمساءلة المجتمعية 
لوحدات الحكم المحلي. 

 

ه�. المنظومة الرقابية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

وتــشــريــعــات  ــاســات  تــطــويــر ســي  .1
ــز  ــعــزي الــمــنــظــومــة الـــرقـــابـــيـــة وت
وأسس  لمبادئ  وفًقا  استقاليتها 

الحكم الرشيد.

• عدد السياس���ات والتش���ريعات المقرة 
التي جرى تطويرها.

• تطوي���ر منظومة التش���ريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفس���اد 
بم���ا فيها القواني���ن الضريبي���ة والجمركية وقان���ون النفط وقانون 

االتصاالت، وإلغاء الحصانة عن كبار شاغلي الوظائف العليا. 
• تطوي���ر تش���ريع يمك���ن الجه���از المرك���زي للرقاب���ة والمحاس���بة من 
الوص���ول للبيان���ات والمعلومات دون الرج���وع إلى أي طرف أمني 
أو تنفيذي في أي مس���توى يح���ول بينه وبين أداء مهامه الرقابية، 
وجع���ل أي اس���تثناء يمر عبر البرلمان عند بروز أي ضرورة الس���تثناء 

مهمات رقابية للجهاز تتعلق باألمن القومي لليمن.

والمؤسسات  األجهزة  أداء  تفعيل   .2
التكامل  مستوى  وتعزيز  الرقابية، 
يحقق  بما  أعمالها،  في  والتنسيق 
كــفــاءة أجــهــزة الـــدولـــة الــمــركــزيــة 

والمحلية.

• مس���توى تنفي���ذ التطوير المؤسس���ي 
للهيئات الرقابية.

• ع���دد قضايا الفس���اد المؤجلة التي تم 
البت فيها.

• إجراء تطوير مؤسسي وبناء قدرات متكاملة للجهاز المركزي للرقابة 
والمحاس���بة وأتمت���ة وحوكمة أعمال���ه وفقًا للمعايي���ر والموجهات 

الصادرة من منظمة ALANTOCI االنتوساي.  
• وض���ع آلي���ة تقيي���م عاجل���ة وتزمين الفترة المس���تحقة الس���تكمال 
إجراءات التحقيق في قضايا الفس���اد حت���ى يتم رفعها إلى الجهات 

المعنية في القضاء.
• التطوير المؤسس���ي المتكامل لهيئة مكافحة الفس���اد بما يعزز من 

دورها في مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة في أجهزة الدولة. 
• التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الرقابة العليا.

المنظومة  دور  وتــنــويــع  تــطــويــر   .3
السياسات  تقييم  فــي  الــرقــابــيــة 
الحكومية  اإلداريـــــة  واإلجـــــــراءات 
الشفافية  مستوى  تعزيز  لضمان 

وتحسين األداء.

للسياس���ات  التقيي���م  تقاري���ر  ع���دد   •
واإلجراءات الحكومية

• عدد السياسات المطورة

• تبن���ي برنام���ج األداء الرقاب���ي المتكامل لألجه���زة الرقابية عبر نظام 
شبكي. 

• برنامج تطوير تشريعات تعزيز الشفافية.
• تعزي���ز دور الهيئة العلي���ا للرقابة على المناقص���ات والمزايدات في 
مجال الشفافية في إدارة المناقصات وضمان المواصفات الجيدة 

للسلع والمشاريع.
• تطوير آليات مناسبة لتقييم أداء المنظومة الرقابية.
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أداء  المجتمعية على  الرقابة  4. تعزيز 
عبر  والخدمات  الــدولــة  مؤسسات 

آليات منظمة وواضحة.

• ع���دد األنش���طة والتقاري���ر المجتمعية 
السنوية في مجال الرقابة المجتمعية

• تطوير آلية فعالة إلش���راك الرقاب���ة المجتمعية ومنظمات المجتمع 
المدني واإلعام في مكافحة الفساد.

 

و. المشاركة المجتمعية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

معززة  وآلــيــات  تشريعات  تطوير   .1
مختلف  في  المجتمعية  للمشاركة 
الفاعلين  ولــمــخــتــلــف  ــمــجــاالت  ال
الــمــرأة  فــيــهــم  بــمــا  المجتمعيين 

والشباب.

• عدد التشريعات المطورة التي تتضمن 
توسيع المشاركة المجتمعية وتحميها.

• عدد الخطط والبرامج واآلليات المقرة 
المنفذة لدعم المشاركة المجتمعية

• تطوير تشريعات متكاملة لتعزيز المشاركة المجتمعية.
• برنامج فاعلين مجتمعيين لتعزيز المشاركة المجتمعية.

في  الــخــاص  الــقــطــاع  دور  تعزيز   .2
المساهمة المجتمعية في التنمية.

• ص���دور ق���رار إنش���اء صن���دوق لتمويل 
المشاريع التنموية المجتمعية.

• عدد المش���اريع التنموية العماقة التي 
تبناها القطاع الخاص

• إنش���اء صندوق للتمويل للمشاريع التنموية المجتمعية يعتمد مبدأ 
المنافس���ة بي���ن منظمات المجتمع المدني ويس���هم في���ه القطاع 

الخاص.
• تش���جيع القطاع الخاص على تبني مش���اريع تنموية كبيرة متكاملة 

ومدروسة تحدث تأثيرًا إيجابيًا في التنمية. 

   ثالثًا: محور البناء االجتماعي 

الغاي���ة: مجتمع حديث ومتماســـك يعتز بهويته وأصالة قيمه وحضارته وإنســـانيته والحفاظ عليها وتحصينها 
من العوامل المدمرة لها كالعصبية والمناطقية وآثار الصراعات الســـابقة، وتحقيق تنمية مجتمعية شـــاملة 
وعادلة ومتوازنة تســـتثمر طاقات المجتمع وقدراته، يدعمها تطوير ودمج سياســـات ســـكانية تفضي إلى 
تحقيق عدالة اجتماعية، ومكافحة الفقر وتسهيل الحصول على الخدمات الالزمة وتحسين مستوى معيشة 

المجتمع.

 أ. التماسك المجتمعي والتنمية المجتمعية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

المجتمعي  التماسك  تعزيز أسس   .1
الصراعات  آثــار  ــة  إزال على  والعمل 
من  المجتمع  وتحصين  الماضية 

عوامل االنقسام.

• إقرار محتوى المناهج المعزز للتماسك 
االجتماعي

• ع���دد السياس���ات المق���رة ف���ي دع���م 
التماسك االجتماعي

الموجه���ة  اإلعامي���ة  البرام���ج  ع���دد   •
للتماسك االجتماعي

• ع���دد برام���ج المؤسس���ات الدينية في 
مجال تعزيز التماسك االجتماعي.

• قرار إنشاء هيئة التنمية السياسية.

• تضمي���ن مناه���ج التعليم محتويات تعزز التماس���ك االجتماعي في 
مختلف مستوياته.

• إيجاد تشريعات تعاقب أي ممارسات تمس التماسك االجتماعي.
• تضمين السياسة اإلعامية موجهات تعزز التماسك االجتماعي.
• تفعيل دور المؤسسات الدينية في تعزيز التماسك االجتماعي.

• إط���اق برام���ج بعي���دة الم���دى ش���بابية رياضي���ة واجتماعي���ة تعزز 
التماسك االجتماعي.

• إنشاء هيئة للتنمية السياسية بحيث يكون لها دور في توجيه الوالء 
نحو الوطن بداًل من الوالءات الضيقة األخرى.
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الثقافي  التنوع  مــن  االســتــفــادة   .2
كــوســيــلــة لــلــتــمــاســك االجــتــمــاعــي 
ــتــعــايــش  الـــمـــرتـــكـــز عـــلـــى قـــيـــم ال
والسمو  اآلخــر  وتقبل  والتسامح 
ــمــعــات الــمــحــلــيــة  ــمــجــت بــــتــــراث ال
على  والعمل  الثقافية  ومقوماتها 

تنميتها.

والمؤتم���رات  المهرجان���ات  ع���دد   •
والفعالي���ات الثقافي���ة الت���ي تنظمه���ا 

المحافظات
• عدد المبادرات والمش���روعات المحلية 
بالتعاي���ش  العاق���ة  ذات  الثقافي���ة 

والقبول باآلخر

• تشجيع مختلف المحافظات على تفعيل تنوعها الثقافي واإلسهام 
في التنمية الثقافية.

لتحقيق  الازمة  المقومات  تعزيز   .3
طاقات  تستثمر  مجتمعية  تنمية 

المجتمع وقدراته.

• عدد برامج التوعية المجتمعية
• ع���دد البرام���ج الوطني���ة المنف���ذة في 
مجال الحماي���ة االجتماعية من تأثيرات 
امتدادات الثقافات الخارجية السلبية.  
• ع���دد البرامج المنف���ذة لدعم وتعميق 
أواص���ر التمس���ك باألس���رة باعتباره���ا 

اللبنة األولى للمجتمع واستقراره.

• تطوي���ر التش���ريعات واآللي���ات الخاص���ة بعمل منظم���ات المجتمع 
المدني بما يحقق فاعلية وكفاءة أدائها.

• تطوير سياسات ومعايير تدعم تحقيق التوزيع العادل للخدمات.
• تطوي���ر وتنوي���ع برام���ج ومش���روعات مكافح���ة الفق���ر والتمكي���ن 
االقتص���ادي للفئات األقل دخًا بما في ذلك تش���جيع مش���روعات 

القرى المنتجة.
• تطوير سياسات توعية مجتمعية وبلورتها في برامج تنفيذية تدعم 
ترسيخ مبدأ اإلحسان والقيم والمبادئ واألخاق والمثل العليا في 

نفوس أفراد المجتمع.
• إطاق مبادرة وطنية للحماية االجتماعية من تأثير امتداد الثقافات 

الخارجية السلبية.
• تطوير سياس���ات وبرامج مس���تمرة لدعم وتعميق أواصر التمسك 

باألسرة باعتبارها اللبنة األولى للمجتمع واستقراره.

ــعــمــل من  وال األوقــــــاف  حــمــايــة   .4
إحــيــاء  عــلــى  مستقلة  هيئة  خـــال 
وتطوير  وتشجيعها  األوقـــاف  دور 
بــمــا يحقق  مـــواردهـــا وتــصــريــفــهــا 
في  ودورهـــا  الشرعية  مقاصدها 
ــمــاســك االجــتــمــاعــي  ــت تــحــقــيــق ال
واالقــــتــــصــــادي وفـــقـــًا لــلــقــانــون 

وبحسب نوعية الوقفية.

م���ن  المنف���ذة  المش���روعات  ع���دد   •
األوقاف.

• عدد أراض���ي األوقاف التي تم رصدها 
ومسحها ضمن آلية حديثة إلدارتها.

• حجم العائد من االستثمارات. 

• استثمار أموال األوقاف في مجال االقتصاد االجتماعي.
• إدارة واس���تثمار األراض���ي والت���رب بص���ورة كف���ؤة وفعال���ة تراعي 

مقاصد وقفها والحفاظ على العين الموقوفة.
• إنش���اء مجموع���ة ش���ركات في أنش���طة كثيف���ة العمل م���ن موارد 

األوقاف لتشغيل الفقراء ومنحهم أسهمًا فيها.

 ب. العدالة االجتماعية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

تــشــريــعــات  ــظــومــة  مــن تــطــويــر   .1
وسياسات تضمن تحقيق المساواة 

وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

• مؤشر عدم المساواة 
• فجوة الدخل 

• تطوير سياس���ات وبرامج تدعم تقلي���ل الفروق بين المواطنين في 
الدخ���ل بحي���ث تتحدد وفق معايي���ر بعيدة عن االس���تغال والظلم 

وتكون مقبولة اجتماعيًا.
• تحقيق المساواة في التوظيف وتكافؤ فرص العمل ومنع التمييز 
وما يترتب عليه من نتائج س���لبية كالتهميش واإلقصاء االجتماعي 

والحرمان من بعض الحقوق.

تضمن  فعالة  ســيــاســات  تطوير   .2
العدالة في توزيع عوائد التنمية.

• إصاح هيكل األجور واعتماد مفهوم الدخل بداًل من األجر أو الراتب • عدد السياسات المطورة
أي األخ���ذ في االعتبار البدالت والمكاف���آت والحوافز وليس الراتب 

األساسي.
•  تحقيق »العدالة األفقية« بين القطاعات و«العدالة الرأس���ية« في 

هيكل األجور داخل القطاع الواحد.
• تطبيق فلسفة النظام الضريبي متعدد الشرائح والتصاعدي.

• اعتم���اد نظام الدعم الس���لعي والتحويات ودع���م الخدمات العامة 
كإنف���اق ع���ام موجه إل���ى الفقراء ومح���دودي الدخل وش���رائح من 
الطبقة الوس���طى إلتاحة الرعاية الصحي���ة والتعليمية لهم، وتوفير 

مصدر دخل ثابت للفئات األشد فقرًا والعاطلين عن العمل.
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الحماية  شبكة  وتحسين  توسيع   .3
كريمة  حياة  يوفر  بما  االجتماعية 

للمواطن.

الضم���ان  ش���بكة  تغطي���ة  مع���دل   •
االجتماعي

• مؤشر كفاءة الضمان االجتماعي

• تطوير نظام التأمينات االجتماعية القائمة على أس���س االشتراكات 
وإعان���ات البطال���ة، وإرس���اء أرضي���ة حماي���ة اجتماعية ألكث���ر الناس 

استضعافًا وتحقيق الحماية للفئات األحق بالرعاية.
• مس���اندة الفئ���ات المهمش���ة ف���ي المجتم���ع وتوفي���ر االحتياج���ات 

األساسية لها ورفع مستوى التعليم في المناطق األشد فقرًا.

4. تــرســيــخ مــبــادئ وقــيــم الــعــدالــة 
بالتشريعات  والتوعية  االجتماعية، 

والسياسات المنظمة لها.

• نشر الوعي بأهمية العدالة االجتماعّية بين األهل واألصدقاء وزماء • عدد البرامج واألنشطة المنفذة 
العمل وفي المجتمع، عن طريق الحوار المباشر، واستخدام وسائل 

اإلعام والتواصل االجتماعّي.

في  ــرأة  ــم ال دور  وتفعيل  تــعــزيــز   .5
األسرة والمجتمع والحياة العامة

• مؤشر التماسك األسري
الوطني���ة  الهيئ���ة  إنش���اء  ق���رارات   •

المستقلة للمرأة.

• تطوير دور اللجنة الوطنية للمرأة لتصبح هيئة مستقلة للمرأة.
• إطاق برنامج وطني لرعاية األسرة والطفل.

 ج. الهوية والثقافة:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. الحفاظ على وحدة الهوية التاريخية 
الــحــضــاريــة الــعــربــيــة واإلســامــيــة 
اليمن  تمثله  وما  اليمني  للشعب 

عبر مراحل التاريخ.

ت���م  الت���ي  المعدل���ة  المناه���ج  إق���رار   •
تضمينها محتوى عن الهوية

• التوعي���ة بال���دور ال���ذي لعبه تج���ار وعلم���اء اليمن األوائل في نش���ر 
اإلس���ام وقيمه وتسامحه وتنوعه وتعايش���ه ووصوله إلى جنوب 
ش���رق آس���يا وتمثي���ل هذا النه���ج كأنم���وذج يعبر عن هوي���ة اليمن 

الحقيقية.
• تضمي���ن القيم المعبرة عن وحدة الهوي���ة التاريخية والحضارية في 
المناهج المدرسية ومختلف وسائل اإلرشاد وكذا الدراما واإلعام.

الواحدة  الوطنية  الهوية  ترسيخ   .2
مكونات  لكافة  والجامعة  الشاملة 
الــدولــة  لــبــنــاء  كـــأســـاٍس  المجتمع 

اليمنية الحديثة.

• صياغة اس���تراتيجية وطنية جامعة ترس���خ الهوي���ة الوطنية الواحدة •  إقرار رؤية وطنية للهوية
والشاملة وتحقق متطلباتها.

الــوســائــل  ـــخـــدام  اســـت تــفــعــيــل   .3
السام  وبناء  التنمية  في  الثقافية 

واستنهاض قدرات المجتمع.

• عدد المؤسس���ات الثقافي���ة الحكومية 
وغير الحكومية

• حجم اإلنتاج الفني والثقافي
• إقرار وثيقة نظام وطني لإلبداع

• ع���دد المبدعي���ن م���ن فناني���ن وأدب���اء 
الذي���ن  يمنيي���ن  ومثقفي���ن  وش���عراء 

حصلوا على جوائز خارجية وداخلية

• دعم إنش���اء وتطوير المؤسس���ات الثقافية والفنية وتشجيعها على 
توس���يع إنتاجه���ا الموجه لتعزيز ثقافة المجتمع نح���و البناء والتنمية 

والسام والتعايش مع اآلخر.
• بناء وتطوير نظام وطني لإلبداع.

• تش���جيع األنش���طة الثقافية والفنية التي تعزز م���ن ثقافة المجتمع 
وتؤص���ل للقي���م الحضارية األصيلة للش���عب اليمني وتس���هم في 

حفظ وحماية ونشر التراث الثقافي اليمني.
• تش���جيع المبدعي���ن في مج���ال الفك���ر والثقاف���ة واألدب والفنون 

لتوسيع إنتاجهم الفكري والثقافي والفني ونشره عالميًا.

على  ــــادرة  ق مــؤســســات  تــطــويــر   .4
تنقل  ثــقــافــيــة  إنـــجـــازات  تــحــقــيــق 
التقليدية  اهتماماتها  من  الثقافة 
عنصر  إلــى  التنمية  هــامــش  على 

محرك لها.

• ع���دد األنش���طة والفعالي���ات الثقافية 
اليمني���ة  الجامع���ات  تنظمه���ا  الت���ي 

والمؤسسات التعليمية.
• إنج���از مش���روع وطن���ي لرب���ط الثقافة 
أث���ره  وتحدي���د  باالس���تثمار  واإلب���داع 

التنموي في المحافظات.

• تفعيل الدور الثقافي الريادي للجامعات والمؤسسات التعليمية.
• تبني مش���روع وطني يربط الثقافة واإلبداع واإلنتاج مع االس���تثمار 

وجذب المستثمرين.

5. تــطــويــر مــنــاهــج الــلــغــة الــعــربــيــة 
ــهــا فـــي الــمــرحــلــة  ــات ــيــجــي ــرات واســت
األساسية من التعليم، كونها تمثل 

رمزًا لهوية األمة وتراثها.

• ص���دور ق���رارات باعتم���اد التطوير في 
مناهج اللغة العربية للصفوف األولى 
متضمن���ة أس���س الثقاف���ة الوطني���ة 

والهوية

• إع���داد التص���ورات الازمة لتطوير مناهج اللغ���ة العربية بما يحافظ 
عل���ى الهوي���ة العربية في ظل تدهور مس���توى الط���اب في مادة 

اللغة العربية وعدم إيائها االهتمام الازم.
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اليمنية  القبيلة  ثـــارات  مــحــاربــة   .6
أعرافها  على  والحفاظ  ونزاعاتها، 
مع  تنسجم  التي  الحميدة  وقيمها 

سيادة القانون.

النزاع���ات  ع���دد  ف���ي  التغي���ر  • مع���دل 
والثارات السنوية

• إعداد برنامج وطني لتعزيز الدور التنموي للقبيلة.
• اعتماد ميثاق العرف القبلي الوطني الموحد.

• تطوير وثيقة الشرف القبلية.

التاريخية  ــار  اآلث واستثمار  حماية   .7
فيها  بــمــا  لــلــيــمــن  والـــحـــضـــاريـــة 
والعمل  وتوثيقها  المخطوطات 

على استعادة ما نهب منها.

• ع���دد المناطق الت���ي ُأدخلت في نظام 
الحماية

• ع���دد القطع األثري���ة والوثائق التي تم 
استرجاعها إلى اليمن

• ع���دد المواقع األثري���ة الجاهزة للزيارات 
السياحية

• عدد القطع األثرية الجديدة المعروضة 
في المتاحف الوطنية

وغي���ر  المفهرس���ة  المخطوط���ات   •
دور  ف���ي  الموج���ودة  المفهرس���ة 

المخطوطات والمكتبات.

• تبني مبادرة حماية وتنظيم استثمار المناطق األثرية.
• إطاق مبادرة حماية واستثمار القطع األثرية.

• التشجيع على تحقيق المخطوطات.
• فهرسة المخطوطات غير المفهرسة.

 

د. السياسة السكانية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

الــســيــاســات  مــنــظــومــة  ــر  ــطــوي ت  .1
التنمية  لتحقيق  الازمة  السكانية 
النمو  بين  والــتــوازن  المستدامة 

السكاني والموارد المتاحة.

• عدد السياسات التي تم إدماجها سنويًا
• ع���دد برامج التوعية الس���كانية التي تم 

تنفيذها سنويًا
• عدد البحوث السكانية المنجزة سنويًا

• برنامج تطوير وإدماج السياسات السكانية ذات األولوية.
• برنامج التوعية السكانية.

• تشجيع االس���تثمار في المشاريع الكبيرة والمتوسطة في المناطق 
الريفية للتخفيف من النزوح إلى العواصم.

2. االهتمام بالنشء والشباب وتوفير 
واستثمار  الشباب  تنمية  مقومات 
ــهــم االبــتــكــاريــة  ــدرات طــاقــاتــهــم وق

واإلبداعية.

• ع���دد المنش���آت والمراف���ق الرياضي���ة 
الجديدة

• ع���دد الجوائز اإلقليمية الت���ي يفوز بها 
نادي أو العب رياضي يمني

• اإلس���هام مع القطاع الخاص والمجتمع في توفير مقومات البنية 
التحتية الرياضية.

• تش���جيع إقام���ة األنش���طة الرياضية والكش���فية بمعايي���ر االحتراف 
الدولية بحيث ترقى بالرياضة اليمنية للمنافسات الدولية.

• تطوي���ر األندي���ة الرياضي���ة لقي���ادة النش���اط الرياض���ي والرق���ي به 
للمنافس���ات اإلقليمي���ة والدولي���ة وتعزيز مص���ادر دخله���ا الدائمة 

للنهوض بالرياضة ذاتها.

التنمية  وبرامج  سياسات  توسيع   .3
في  االستقرار  على  تشجع  الريفية 
الريف وتحد من الهجرة إلى المدن.

• تطوير سياسات وبرامج االستقرار الريفي.• مؤشر الهجرة الداخلية

4. توفير مشاريع ومدن سكنية حديثة 
آليات  عبر  المحدود  الــدخــل  ــذوي  ل

تمويل متنوعة.

• عدد الوحدات السكنية المسلمة سنوًيا 
لذوي الدخل المحدود

• ع���دد األراض���ي المخططة والمس���لمة 
لذوي الدخل المحدود.

• تش���جيع مشروعات اإلس���كان متعدد مصادر التمويل لذوي الدخل 
المحدود

• تشجيع مشروعات تخطيط المدن والمناطق الحديثة 

إلعادة  وطنية  استراتيجية  تطوير   .5
التوزيع السكاني تدعم إيجاد تنمية 
موارد  تستثمر  ومستدامة  متوازنة 
بكفاءة  اإلنــســان  وطــاقــات  األرض 

عالية.

• إقرار استراتيجية إعادة التوزيع السكاني
• عدد المدن والمناطق السكنية الجديدة 
التي تم تأهيلها في إطار إعادة التوزيع 

السكاني

• االستراتيجية الوطنية إلعادة التوزيع السكاني.
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 ه�. مكافحة الفقر:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

عبر  الفقر  حــدة  مــن  التخفيف   .1
ســـيـــاســـات وبــــرامــــج الــتــمــكــيــن 
فقرًا  األشــد  للفئات  االقتصادي 

والمهمشين.

• إطاق مجموعة برامج للتمكين االقتصادي للفقراء.• مؤشر الفقر
• إطاق برامج نوعية للتأهيل المهني لسوق العمل.

• تمكي���ن األس���ر الفقي���رة من خ���ال إدماجه���ا في س���وق العمل 
وتقديم التسهيات الازمة لها في مؤسسات التمويل الصغيرة 

واألصغر.
• تبني سياسات اقتصادية وإنمائية تراعي منظور النوع االجتماعي 

واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة ألسرة وبالذات في الريف.
• دع���م المش���روعات النس���وية المتوس���طة والصغي���رة واألصغر 
عب���ر برام���ج التموي���ل واالئتم���ان الصغيرين ونش���رها في جميع 

المحافظات.
• تشجيع برامج اإلقراض الموجهة لألسر الفقيرة التي تعولها نساء 

وزيادة مخصصات الضمان االجتماعي لهذه األسر.

2. تطوير آليات كفؤه وفعالة إلدارة 
مجال  في  لإلسهام  الزكاة  موارد 

التخفيف من الفقر.

• حجم التمويات الموجهة من أموال 
الزكاة نحو برامج دعم الفقراء.

• ع���دد الش���ركات والمش���اريع كثيف���ة 
العمل المنشأة من أموال الزكاة.

• عدد المستفيدين من برامج التمويل 
الزكوية.

• تطوي���ر السياس���ات واألداء المؤسس���ي إلدارة م���وارد الزكاة في 
مصارفها الشرعية.

• إطاق برامج تمويل اقتصادي للفقراء من موارد الزكاة.
• إنش���اء مجموعة ش���ركات في أنش���طة كثيفة العم���ل من موارد 

الزكاة لتشغيل الفقراء ومنحهم أسهمًا فيها.

والــحــمــايــة  الـــرعـــايـــة  تـــعـــزيـــز   .3
االجتماعية للفقراء.

التعلي���م  ف���ي  االلتح���اق  مع���دل   •
األساسي في الصفوف األولى.
• مؤشر كفاءة الضمان االجتماعي.

االجتماعي���ة  الحماي���ة  برام���ج  ع���دد   •
للفقراء.

• إلزامية ومجانية التعليم ألبناء الفقراء.
• تطوي���ر برام���ج فعال���ة للحماي���ة االجتماعية للفق���راء وخاصة في 
القطاع غير النظامي )الصحة، المياه والصرف الصحي، اإلسكان 

والنقل(.

ــمــســاعــدات والــمــنــح  ال تــوجــيــه   .4
تخدم  فعالة  برامج  نحو  الدولية 

مكافحة الفقر.

• تطوي���ر سياس���ة ملزمة ومجمع عليه���ا من الحكوم���ة والمجتمع • إقرار سياسة توجيه المساعدات.
المدن���ي حول مس���ارات توجيه المس���اعدات  والمن���ح والتعامل 

معها.

• عدد برامج األم���ن الغذائي الموجهة 5. تعزيز األمن الغذائي للفقراء.
للفقراء.

• إطاق مجموعة برامج لتعزيز األمن الغذائي قصيرة األجل.
• إطاق برامج األمن الغذائي طويلة األجل.

والتقييم  الرصد  آليات  تطوير   .6
مجال  فــي  الــمــعــلــومــات  وإدارة 

التخفيف من الفقر.

• حجم البيانات ف���ي نظام معلومات 
مكافحة الفقر.

• إنشاء نظام معلومات مكافحة الفقر.

 و. االستجابة اإلنسانية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

الفعالة في  1. دعم مقومات اإلدارة 
مــجــال االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة في 

اليمن.

• حج���م البيان���ات ف���ي قاع���دة بيان���ات 
االستجابة اإلنسانية.

• ص���دور ق���رار بخطة اس���تجابة س���نوية 
موحدة بالتنسيق مع المجتمع الدولي

• ع���دد األدلة المنظمة للعمل في مجال 
االستجابة اإلنسانية.

• عدد األش���خاص الذين تم تدريبهم في 
مجال االستجابة اإلنسانية.

• بن���اء قاعدة بيان���ات ومعلومات مركزية وتوفي���ر تقارير وخرائط عن 
المجتمع المتضرر بكل فئاته.

• إعداد خطة استجابة موحدة سنوية.
• تطوير القنوات المعنية بإدارة وتنسيق برامج االستجابة.
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اإلنسانية  االستجابة  برامج  تنويع   .2
توفير  فــي  االســتــدامــة  يحقق  بما 

متطلبات االحتياجات المعيشية.

• ع���دد مش���اريع التمكي���ن االقتص���ادي 
التي تم إنشاؤها من خال التمويات 

الدولية الخاصة بالطوارئ واألزمات.

• وضع اس���تراتيجية لتحويل جزء من آلية الدعم اإلنس���اني لليمن من 
تقديم السال الغذائية واألدوية إلى برامج تدعم التنمية من خال 

تمويل المشاريع الصغيرة واألصغر وإعداد خطة بذلك.
• توفي���ر آلي���ة موح���دة للتعاط���ي مع المنظم���ات الدولي���ة والمحلية 

والجهات المانحة العاملة في مجال االستجابة اإلنسانية.

ــرصــد والــرقــابــة  ــات ال ــي 3. تــطــويــر آل
مجال  مــع  التعامل  فــي  والتقييم 

االستجابة اإلنسانية.

• حج���م الدعم الفعلي )بالدوالر( المحول 
م���ن المس���اعدات اإلنس���انية الغذائية 
التمكي���ن  مش���روعات  تموي���ل  إل���ى 

االقتصادي.

• برنام���ج تعزي���ز آلي���ات المتابع���ة والتقيي���م ف���ي مجال االس���تجابة 
اإلنسانية.

   رابعًا: محور االقتصـــــاد

الغاي���ة: اقتصـــاد متنـــوع ذو أداء عاٍل يســـرع من تحقيـــق التعافي، يقوم على االســـتثمار الفعـــال للموارد 
الطبيعية والبشـــرية ويدعم تحقيق االكتفاء الذاتي وتحفيز عجلة التنمية بالتركيز على الميزات التنافســـية 

التي تتمتع بها اليمن، والسعي إلى تحقيق التميز االقتصادي على مستوى اإلقليم.

 أ. األداء الكلي وتعزيز الثقة باالقتصاد:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. تحقيق استقرار اقتصادي مستدام 
باالقتصاد  الثقة  رفــع  على  يساعد 
التعافي  إلـــى  ــــؤدي  وي ــي،  ــوطــن ال

ويرفد التنمية والصمود.

• مع���دل النمو الس���نوي للناتج المحلي 
)GDP( اإلجمالي

للقطاع���ات  إنتاجي���ة  نم���و  مع���دالت   •
التنافسية

• تطوير سياس���ات لرفع مس���اهمة قطاعي الصناعة والخدمات في 
االقتصاد.

• تطوير سياسات دعم زيادة نسبة الصادرات غير النفطية. 
• تطوير سياسات دعم وتحفيز القدرة اإلنتاجية للقطاعات التنافسية.

2. تطوير آلية فعالة إلدارة سياسات 
تــحــقــيــق نمو  تـــدعـــم  اقــتــصــاديــة 
اقــتــصــادي مــرتــفــع والــتــحــول نحو 

اقتصاد متنوع.

• صدور قرار بإنش���اء وحدة السياس���ات 
االقتصادية

• عدد المخرجات الس���نوية التي قدمتها 
وحدة السياسات االقتصادية. 

• ع���دد التقاري���ر الت���ي صدرت ع���ن جهاز 
اإلحص���اء بالنظام المطور للحس���ابات 

القومية.
• عدد المجالس االقتصادية الفاعلة في 

المحافظات
• ع���دد القي���ادات االقتصادي���ة والمالية 

المعنية التي تم تأهيلها

• إع���داد سياس���ة وطنية لتحدي���د وظيفة الدولة ودوره���ا في تدعيم 
التحول االقتصادي المنشود.

• إنش���اء وح���دة للسياس���ات االقتصادي���ة تتب���ع رئي���س الجمهوري���ة 
تض���م مرص���د ومنتدى وطن���ي للسياس���ات االقتصادي���ة ومدونة 
للمعلوم���ات االقتصادية ومكتبة رقمية اقتصادية، ومنصة تطوير 

تطبيقات اقتصادية محوسبة.
• برنامج تطوير آلية إعداد الحسابات القومية.

• تعزي���ز كف���اءة إدارة المؤسس���ات الحكومي���ة المعنية بالسياس���ات 
والخدمات االقتصادية والمالية.

• إنشاء مجالس اقتصادية اجتماعية في المحافظات وعلى المستوى 
المرك���زي لإلس���هام ف���ي صن���ع السياس���ات االقتصادي���ة المحفزة 
للنش���اط االقتصادي وترش���يد القرارات، مع االستفادة من تجارب 

المجالس الفاعلة في هذا المجال عالميًا.
• برنام���ج التدري���ب والتأهي���ل العالي للك���وادر المالي���ة واالقتصادية 
الحكومية في مؤسسات المالية والتخطيط والجهات ذات العاقة.
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القطاع  مع  حقيقية  شراكة  خلق   .3
الــخــاص مــن خـــال إنــشــاء مجلس 
أعلى لاستثمار والتنمية يمثل فيه 
الحكومة والقطاع الخاص والقطاع 

العام.

• إقرار اس���تراتيجية للش���راكة مع القطاع 
الخاص

• عدد القرارات االقتصادية التي أصدرها 
المجلس األعلى لاس���تثمار الممثل به 

القطاع الخاص

• استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص
• إنشاء المجلس األعلى لاستثمار بمشاركة القطاع الخاص

4. جذب وتنشيط االستثمارات وفقًا 
ألولويات محددة تدعم تعزيز األداء 

والنمو العالي.

آلي���ة جدي���دة  • ص���دور ق���رار بتطبي���ق 
ناف���ذة  عب���ر  االس���تثمارات  لتس���جيل 

موحدة واحدة
• ع���دد المعامات التي تم إنجازها وفقًا 
الزمن���ي  الجدي���دة والتوقي���ت  لآللي���ة 

المحدد لها
• معدل النمو في االستثمار

• مع���دل النم���و ف���ي حج���م التدفق���ات 
االستثمارية للداخل 

• عدد المؤسسات الجديدة المتخصصة 
في اإلعام االقتصادي

• ع���دد الخريجي���ن س���نويًا ف���ي برام���ج 
الماجس���تير والدكتوراه ف���ي االقتصاد 

واإلدارة من الجامعات اليمنية
• صدور قرار باعتماد نشر دليل االستثمار 

باللغتين )العربية واإلنجليزية(.
• ع���دد األبحاث العلمية الجديدة التي تم 

تطبيقها من قبل جهات حكومية 
• المؤشر الدولي لبيئة األعمال سنويًا

• ع���دد المش���روعات في البني���ة التحتية 
التي قام بها القطاع الخاص

• توفير آلية فعالة لتسجيل االستثمارات عبر نافذة واحدة.
• إطاق مبادرة وطنية لجذب استثمارات المغتربين. 

• تعزيز دور السفارات والملحقين التجاريين لخدمة االقتصاد الوطني
• إطاق السوق اليمني لألوراق المالية. 

• تش���جيع إنش���اء مؤسس���ات متخصص���ة باإلع���ام االقتصادي في 
المجتمع المدني والقطاع الخاص.

• إطاق 7 برامج تعليم عالي في المجال االقتصادي وإدارة األعمال 
5 في الجامعات الحكومية و2 في الجامعات األهلية تتنوع ما بين 

دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه.
• إع���داد دلي���ل لاس���تثمار بأكث���ر م���ن لغة يتضم���ن قائم���ة الفرص 

االستثمارية والحوافز االستثمارية. 
• تطوير آلية للتجس���ير بي���ن مخرجات البحث العلم���ي في الجامعات 
ومراكز البحوث والدراس���ات واحتياجات التنمي���ة االقتصادية تحت 

إشراف المركز الوطني لدعم القرار.
• إطاق مبادرة وطنية في مجال بيئة األعمال

• تشجيع االستثمار في تنفيذ البنى التحتية للقطاع الصناعي.
• تشجيع االستثمار المباشر في المناطق الصناعية المخدومة بالبنى 

التحتية. 
•  تطوي���ر تش���ريعات جدي���دة لجذب وحماي���ة االس���تثمارات المحلية 
والخارجي���ة، بم���ا في ذل���ك تحديث قواني���ن االس���تثمار في مجال 

التعدين والنفط والغاز .
• إنشاء بنك استثماري للتأمينات والمغتربين.

5. زي���ادة تنافس���ية الس���لع والخدم���ات 
الوطني���ة ذات المي���زة النس���بية وبما 

يكفل الحد من الواردات.

• معدل النمو في إحال السلع.
• معدل النمو في الصادرات

• تطوير سياسات وآليات تشجع على اإلنتاج من أجل االكتفاء. 
• تطوير سياسات وآليات تشجع اإلنتاج للتصدير.

• وضع وتطبيق سياسة تشجع االستيراد من بلد المنشأ.

6. زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل 
ومساهمتها في االقتصاد.

• إط���اق برنامج وطني للتمكين االقتصادي للمرأة ومش���اركتها في • نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
قوة العمل.

للمن���ح  االس���تيعابية  الق���درة  رف���ع   .7
والق���روض الخارجية ورفع مس���اهمة 
تخصيصها واس���تخدامها بما ينسجم 

مع األولويات الوطنية.

• معدل استيعاب المنح
• نسبة التمويات الموجهة نحو التنمية 
االقتصادية وبناء قدرات سوق العمل

• عدد بيوت الخبرة التي تم عقد الشراكة 
معها وتطويرها

• تفعيل دور جهاز استيعاب المنح.
)المن���ح  المانحي���ن  تموي���ات  لتوجي���ه  واضح���ة  سياس���ة  تبن���ي   •
والمس���اعدات( نح���و التنمية االقتصادية وبناء القدرات في س���وق 

العمل.

8. تحقي���ق اس���تدامة المالي���ة العام���ة 
كف���اءة  ورف���ع  توس���يع  خ���ال  م���ن 
تحصيل الم���وارد العامة وتخصيصها 

واستخدامها.

• نس���بة النم���و ف���ي األوعي���ة اإليرادي���ة 
المستدامة

• معدل النمو في حجم اإليرادات العامة
• معدل كفاءة التحصيل الضريبي

• تحسين آليات وضع وتنفيذ الموازنة العامة
• تعزيز وتحسين إدارة الدين العام.

• تطوير أداء الصناديق والوحدات االقتصادية. 
•  تعزي���ز الق���درات المادي���ة والبش���رية والمعرفية لكادر مؤسس���ات 

المالية العامة.
• تعزيز وتطوير استخدام التقنية في إدارة المالية العامة.
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في  لــإلســهــام  الــبــنــوك  تشجيع   .9
التنمية  ودعم  االقتصادي  التعافي 
المتوسطة  المشاريع  على  بالتركيز 

والصغيرة واألصغر.

• ع���دد التش���ريعات المق���رة المتعلق���ة 
بتطوير بيئة العمل المصرفي

• نسبة اإلقراض لمشاريع التنمية
• ع���دد البن���وك الت���ي ت���م رف���ع رؤوس 

أموالها
• معدل النمو في اإلقراض للمشرعات 

الصغيرة واألسر المنتجة
• معدل النمو في االئتمان  

• تحس���ين البيئ���ة القانوني���ة والقضائية التي تعمل فيه���ا المصارف 
لتشمل تطوير التشريعات وآليات التقاضي.

• تقوي���ة المراكز المالي���ة للبنوك ورفع الحد األدن���ى لرؤوس أموالها 
إلى مستوى مقبول

•  التطبي���ق الش���امل للقواني���ن والتش���ريعات المتعلق���ة بالمكافحة 
الفعالة لغس���يل األموال وتمويل األعمال غير المش���روعة والعمل 
عل���ى تحديثه���ا باس���تمرار وف���ق أفض���ل الممارس���ات الدولية ذات 

العاقة.
• تشجيع إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة واألسر المنتجة.

النقدية  السيولة  أزمـــة  تــجــاوز   .10
للعملة المحلية عبر تدابير متنوعة.

• مع���دل الت���داول اإللكترون���ي للنق���ود 
عب���ر العمليات اإللكتروني���ة المصرفية 

والبنكية في أوساط الجمهور

• توسيع نطاق الشمول المالي جغرافيًا لمختلف الشرائح االقتصادية 
واالجتماعي���ة باس���تخدام التقني���ات الحديث���ة في مج���ال الخدمات 

المالية والمصرفية.

الصرافة  قــطــاع  تنظيم  ـــادة  إع  .11
في  إيجابيي  بدور  قيامه  يكفل  بما 
وفي  والمصرفي  المالي  السوق 

االقتصاد ككل.

• صدور قرار بائحة جديدة لتنظم سوق 
الصرافة

• إصدار الئحة لتنظيم سوق الصرافة.

12. وضع حلول مستدامة تمكن من 
الحد من تدهور سعر صرف العملة 

الوطنية.

• تطوير آلية فعالة إلدارة سعر الصرف.• معدل النمو في سعر الصرف

وناجحة  موثوقة  بــدائــل  تطوير   .13
في  حاليًا  المتبع  الربوي  لألسلوب 
إدارة السياسة النقدية، وبما يكفل 
على  والــحــفــاظ  التضخم  مكافحة 
سعر العملة الوطنية وتحقيق النمو 

االقتصادي.

• قرار تشكيل المجمع المالي المشترك.
•  ع���دد البدائل المقرة وفقًا للدراس���ات 

المعدة.

• إط���اق مس���ابقة إلعداد بحوث ودراس���ات حول البدائل المناس���بة 
لألسلوب الربوي المتبع في السياسة النقدية.

• إنش���اء مجمع مالي مش���ترك بين الجهات الرسمية والبنوك لرعاية 
تطوير البدائل المتاحة.    

14. خفض معدل البطالة إلى الحدود 
الدنيا.

• إط���اق برام���ج تدريبي���ة مهنية نوعي���ة للتأهيل لس���وق العمل في • معدل البطالة
مجاالت مختلف���ة للصناع���ات الصغيرة والحرفي���ة والمهن األخرى 
والمشروعات التجارية المدرة للدخل والمستوعبة للعمالة بالتنسيق 

مع صندوق المهارات، والمانحين الدوليين.
•  تش���جيع انتش���ار المش���روعات الصغي���رة كثيف���ة العمال���ة وإنش���اء 
مجمع���ات ف���ي مجاالت تدع���م تحقي���ق االكتفاء الذاتي وتش���غيل 

العمالة.

في  والــتــوســع  ــــاف  األري تنمية   .15
المنتجة  واألحياء  القرى  مشروعات 
نحو  الداخلية  الهجرة  من  يحد  بما 

المدن.

• مس���توى التغطية للخدمات األساسية 
في األرياف

• عدد مشروعات القرى واألحياء المنتجة 
المنفذة

• ع���دد مراك���ز التدريب الفني���ة والمهنية 
المقامة في األرياف

• توسيع نطاق التغطية للخدمات األساسية في األرياف.
• برنامج األحياء والقرى المنتجة.

• برنامج بناء القدرات المهنية الموجه نحو المجتمعات المنتجة.

السياسات  مــن  حــزمــة  تــطــويــر   .16
االقتصاد  نحو  الموجهة  والبرامج 

االجتماعي.

• عدد السياس���ات المقرة الموجهة نحو 
تشجيع االقتصاد االجتماعي

االجتماع���ي  االقتص���اد  برام���ج  ع���دد   •
المنفذة

• تطوير سياسات تشجيع االقتصاد االجتماعي.
• إطاق حزمة برامج توجه نحو االقتصاد االجتماعي.
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 ب. القطاعات اإلنتاجية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. تحقيق استقرار اقتصادي مستدام 
باالقتصاد  الثقة  رفــع  على  يساعد 
التعافي  إلـــى  ــــؤدي  وي ــي،  ــوطــن ال

ويرفد التنمية والصمود.

• مع���دل النمو الس���نوي للناتج المحلي 
)GDP( اإلجمالي

القطاع���ات  إنتاجي���ة  نم���و  مع���دالت   •
التنافسية.

• تطوير سياس���ات لرفع مس���اهمة قطاعي الصناعة والخدمات في 
االقتصاد.

• تطوير سياسات دعم زيادة نسبة الصادرات غير النفطية. 
• تطوير سياسات دعم وتحفيز القدرة اإلنتاجية للقطاعات التنافسية.

لقيادة  الصناعة  قطاع  دور  تعزيز   .2
على  بالتركيز  الــوطــنــي  االقــتــصــاد 
ــنــافــس على  ت ـــاالت صــنــاعــة  ـــج م

مستوى اإلقليم.

• عدد ش���ركات االكتتاب الع���ام الجديدة 
المسجلة.

• معدل نمو إنتاج القطاع الصناعي.
المنشآت  ع��دد  ف��ي  النمو  م��ع��دالت   •
ال��ص��ن��اع��ي��ة ال���ك���ب���ي���رة وال��ص��غ��ي��رة 

والمتوسطة سنوًيا.
األجنبي���ة  الصناعي���ة  الش���ركات  ع���دد   •

المسجلة في اليمن.
• عدد تقارير حملة )صنع في اليمن(.

• ع���دد مجمع���ات الصناع���ات الصغيرة 
الجديدة العاملة.

• تش���جيع إقام���ة ش���ركات صناعي���ة بينها ش���ركات اكتت���اب عام في 
مج���االت تقوم على االكتفاء الذاتي والحد من االس���تيراد، وتعتمد 
عل���ى المواد الخام المحلي���ة أو على مدخات مح���دودة من المواد 

الخام المستوردة.
• تحفي���ز الصناع���ات المحلي���ة باتجاه التقلي���ل من االس���تيراد لحزمة 
مدروسة من الس���لع، مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلعة 

التي استهدفت في اإلحال. 
• تشجيع إنشاء صناعات كبيرة ومتوسطة تعتمد على الموارد الذاتية 
وتحقق تميز على مس���توى اإلقليم )كقطاع البناء، قطاع المحاجر، 
األحياء البحرية ..إلخ( عبر مصادر متنوعة بما فيها الشراكة مع قطاع 

البنوك. 
• إطاق مبادرة )صنع في اليمن( لمدة ثاث سنوات.

• إط���اق مب���ادرة وطني���ة لتش���جيع انتش���ار الصناع���ات الصغي���رة 
والمتوسطة مع إقامة مجمعات متكاملة للصناعات الصغيرة. 

• إع���داد خطة وطني���ة لتطوير الصناع���ات التعديني���ة تتضمن حوافز 
خاصة للمشاريع االستثمارية في تطوير الصناعات التعدينية.

• إنش���اء مناطق صناعية تخصصية )دوائي���ة - صناعات ثقيلة حديد، 
صلب ... إلخ( باالس���تفادة من خب���رات الدول األخرى في المناطق 

المستقرة.
• تش���غيل المش���اريع التنموي���ة واالقتصادي���ة الكب���رى بتموي���ل عبر 
السندات والصكوك اإلسامية وتطوير وحدة الصكوك اإلسامية 
في البنك المركزي بما يحقق االس���تفادة القصوى من حجم ودائع 

البنوك اإلسامية اليمنية.
• إطاق برامج للمانحين لدعم وتمويل الصناعات الصغيرة واألصغر.
• تطوير آليات مشتركة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص لدعم 

مشاريع القطاع الخاص المتعثرة بسبب الحرب وإعادة تشغيلها.

النفط  استكشافات  في  التوسع   .3
ــــغــــاز والــــمــــعــــادن مــــع تــنــمــيــة  وال

القطاعات القائمة.

• عدد االستكشافات الجديدة
• حجم اإلنتاج من النفط والغاز سنوًيا

• تشجيع الش���ركات األجنبية وتحديًدا من مجموعة البريكس للدخول 
باس���تثمارات في مجال استكش���اف النفط والغ���از  في محافظات 

الجوف والحديدة وغيرها عبر اتفاقات امتياز.
• تفعي���ل دور مؤسس���ة االستكش���افات النفطية وتعزي���ز دورها في 
التحالف والش���راكة مع شركات نفطية وعالمية ذات سمعة حسنة 

لاستثمار في القطاعات الواعدة
• تطوي���ر منظومة البيانات الفنية الخاصة بالقطاعات الواعدة للنفط 

والغاز في المناطق الشرقية والسواحل الغربية لبادنا.

المحلية  السوق  احتياجات  تأمين   .4
من المشتقات النفطية والغاز.

• عدد أزمات المشتقات النفطية والغاز 
في السنة

• تطوي���ر آلية ثابتة وفعالة مع القطاع الخاص تحقق انس���ياب فعال 
ومستقر للمشتقات النفطية والغاز

5. رفع إنتاجية القطاع الزراعي باتجاه 
رفع نسبة االكتفاء الذاتي.

• معدل النمو في إنتاج القطاع الزراعي
• مع���دل االكتف���اء الذات���ي م���ن الس���لع 

الغذائية
• معدل االنخفاض في حجم اس���تخدام 

المبيدات.

• إعداد وتطبيق سياسات وبرامج رفع مستوى االكتفاء الذاتي للغذاء  
• تش���جيع االس���تثمار والتوس���ع ف���ي القط���اع الزراع���ي وخاصة في 

المحاصيل )النقدية غير القات(، ودعم إنتاج الحبوب. 
• تشجيع االستثمار في تربية الثروة الحيوانية لتحقيق اكتفاء ذاتي.

• تطوير قدرات ومس���اهمات البحوث الزراعية في تحس���ين اإلنتاجية 
في القطاع الزراعي.

• تطبيق آلية صارمة لمحاربة س���وء استخدام المبيدات الحشرية التي 
تؤثر على جودة المنتج الزراعي وتوثر على الصحة العامة للسكان.

• إنش���اء وتفعيل مراكز اإلرش���اد الزراع���ي، وتعزيز اس���تخدام التقنية 
في عملها، بحيث تكون برعاية مش���تركة من الحكومة والجمعيات 

الزراعية. 
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الموارد  وتنمية  إدارة  كفاءة  تعزيز   .6
السمكية  ـــثـــروة  ال مـــن  الــوطــنــيــة 
واألحياء البحرية واستغالها بصورة 

مثلى ومستدامة.

• حجم النمو في الموارد البحرية
• ع���دد المخالف���ات في عملي���ات الصيد 

البحري

• بن���اء وتطوير نظام رقاب���ة وطني على إدارة الموارد البحرية وتنظيم 
عمليات الصيد البحري.

األســمــاك  قــطــاع  مساهمة  رفـــع   7
المحلي  الناتج  البحرية في  واألحياء 
اإلجــمــالــي وفـــي الـــصـــادرات لرفد 

االقتصاد بالنقد األجنبي.

• مع���دل نم���و الص���ادرات م���ن األحي���اء 
البحرية

• تش���جيع أنش���طة االنت���اج للتصدير في قط���اع األس���ماك واألحياء 
البحرية من خال حزمة مدروس���ة من المشروعات االستثمارية يتم 

إطاقها سنوًيا.

8. تشجيع التوسع في االستثمار في 
مجال المحاجر.

• تطوير سياسات تشجيع االستثمار في قطاع المعادن والمحاجر.• حجم اإلنتاج من المحاجر

الــــصــــادرات من  كــمــيــات  زيـــــادة   .9
الميزة  ذات  ــزراعــيــة  ال المنتجات 
النسبية في األسواق العالمية بما 

ال يؤثر على المياه الجوفية.

• معدل اإلنتاج الزراعي السنوي
• مع���دل النم���و ف���ي حج���م الص���ادرات 

الزراعية

• تشجيع إنتاج وتصدير لقائمة مدروسة من السلع الزراعية لألسواق 
الخارجية مع استهداف أسواق جديدة.

• تش���جيع إنش���اء وتطوير خدمات التس���ويق الزراعي من خال إنشاء 
مجموعات شركات تسويقية تنشأ بنظام االكتتاب.

• دعم تطوير عاقات شراكة مدروسة مع قطاعات األعمال في عدد 
م���ن الدول الت���ي لديها طلب على منتجات زراعي���ة للتصدير تنتجها 

اليمن )وبما ال يؤثر على السوق المحلي(. 

10. الحد من التوسع في زراعة القات 
والتوعية  المياه  استخدم  وترشيد 
على  المبيدات  استخدام  بمخاطر 

التربة وصحة اإلنسان.

• حجم مس���احة زراعة القات المستبدلة 
بمحاصيل أخرى 

• معدل التغير في حجم اإلنتاج السنوي 
من القات

• برنامج وطني للحد من زراعة القات

11. تشجيع البحوث الزراعية وتوسيع 
ــات الــحــديــثــة  ــي ــقــن ــت اســـتـــخـــدام ال
والــــري وإدارة  الــمــيــاه  مــجــال  فــي 
ــة  ــي ــزراع واســـتـــصـــاح األراضــــــي ال

والثروة الحيوانية.

• عدد البحوث الزراعية المنفذة
• نس���بة التغطي���ة التقني���ة الحديثة في 

قطاع الزراعة

• برنامج تشجيع استخدام التقنية الحديثة في مجال الزراعة.
• برنامج دعم البحوث الزراعية.

12. حماية واستثمار الموارد الطبيعية 
ــاه والـــغـــابـــات والــغــطــاء  ــمــي مـــن ال
والثروة  الزراعية  واألراضــي  النباتي 

الحيوانية )والمحميات الطبيعية(.

• حجم النمو في الموارد الطبيعية
• ع���دد تقاري���ر التقيي���م للمخاط���ر عل���ى 

الموارد الطبيعية

• إط���اق مبادرة حماية واس���تثمار الم���وارد الطبيعية والتوس���ع في 
المحميات الطبيعية والحفاظ عليها.

 ج.القطاعات الخدمية والتنمية العمرانية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

وتشجيع  الــطــاقــة  قــطــاع  تــطــويــر   .1
ــطــاقــة  الـــتـــوســـع فـــي مـــصـــادر ال

المتجددة.

• حج���م إنت���اج الطاق���ة م���ن المص���ادر 
المتجددة

• تطوير سياس���ات توس���ع االس���تثمار ف���ي مجال إنت���اج الطاقة من 
المصادر المتجددة.

الكهربائية  الطاقة  إنتاج  رفع حجم   .2
بحيث  متنوعة  مصادر  على  باالعتماد 
تغطي االحتياجات المتزايدة لاقتصاد 

والمجتمع.

• مع���دل النم���و في حجم إنت���اج الطاقة 
الكهربائية

• نسبة مساهمة المصادر المتجددة من 
إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية

• برنامج إنشاء وتطوير محطات كهربائية متنوعة المصادر.
• تش���جيع القطاع الخاص لاس���تثمار ف���ي مجال الطاق���ة الكهربائية 

ألغراض اقتصادية.

بما  الــســيــاحــة  بــقــطــاع  الــنــهــوض   .3
رفــد  فـــي  تــعــزيــز دوره  فـــي  يــســهــم 
الوطني ويساهم في دفع  االقتصاد 

عجلة التنمية.

• معدل النمو الس���نوي في إنتاج قطاع 
السياحة 

• برنامج تطوير المنشآت السياحية الوطنية المتوقفة.
• تشجيع االستثمار في قطاع السياحة.

وعــقــارات  أراضـــي  وتنظيم  إدارة   .4
الدولة باتجاه جذب االستثمارات.

• ع���دد المخطط���ات العمراني���ة للم���دن 
واالستثمارات

• برنامج تحسين األداء الفني والتخطيطي ألراضي وعقارات الدولة.
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وخــدمــات  أســاســيــة  بنية  تــوفــيــر   .5
وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  حديثة 
االستفادة  فرص  وتعزيز  المعلومات 

من اقتصاد المعرفة.

• مؤشر البنية التحتية لاتصاالت.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اس����ت����خ����دام  م����ؤش����ر   •

المعلومات.
المعتمدة  القطاعات  مساهمة  نسبة   •
الناتج  ف��ي  وال��م��ع��رف��ة  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى 

القومي.

• برنامج تطوير البنية التحتية لاتصاالت.
• تطوي���ر سياس���ات داعم���ة للقطاع الخ���اص باالس���تثمار في قطاع 

االتصاالت ومجال المعرفة.

تــشــريــعــات  ــظــومــة  مــن تــطــويــر   .6
وتقنية  االتصاالت  قطاع  في  حديثة 
ــاجــات  ــي ـــب احــت ـــواك الــمــعــلــومــات ت
ــهــوض الــداخــلــي وتــتــوافــق مع  ــن ال

التحوالت العالمية ومتطلباتها.

• إيج���اد وتطوير تش���ريعات حديث���ة تنظم قطاع االتص���االت وتقنية • عدد السياسيات والتشريعات المقرة.
المعلومات وفقًا للموجهات التشريعية للفضاء السيبراني. 

• تطوير سياس���ات االتصاالت وتقنية المعلومات المحفزة لتوس���يع 
االستثمار واالستخدام لخدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.

7. إعادة تأهيل البنية التحتية األخرى 
إعمار  ــادة  وإع النقل  قطاع  فيها  بما 
تحقق  بصورة  منها  الحرب  دمرته  ما 
كريمة  ــاة  وحــي اجــتــمــاعــيــًا  اســتــقــرارًا 

للمواطن.

• ص���دور التقري���ر الوطن���ي ح���ول أضرار 
الحرب التي لحقت بالبنية التحتية.

• نس���بة إع���ادة اإلعم���ار للبن���ى التحتي���ة 
المدمرة سنويًا.

• نسبة إعادة اإلعمار للمرافق الحكومية 
التي دمرتها الحرب.

• معدل النمو في البنية التحتية للطرق 
والجسور ذات الطابع االستراتيجي.

• حج���م االس���تثمار ف���ي البني���ة التحتية 
لقطاعي الموانئ والمطارات.

• مشروع حصر األضرار الناتجة عن الحرب
• البرنامج الوطني إلعادة اإلعمار.

• برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.

8. إعادة إعمار وتأهيل البنية المرفقية 
الحكومية التي دمرتها الحرب.

• برنامج إعادة اإلعمار للبنية المرفقية الحكومية.• عدد المرافق التي تم إعادة إعمارها.

الــطــرق  شبكة  وتحسين  تــطــويــر   .9
المحافظات  بين  والثانوية  الرئيسة 

مع المديريات.

• حجم الزيادة في شبكات الطرق سنوًيا 
)كيلومتر(

• خطة وطنية لتأهيل وتوسيع شبكة الطرق

الــتــنــمــيــة  ــات  ــع ــشــري ت ــر  ــطــوي ت  .10
العمرانية.

• مشروع تطوير التشريعات العمرانية.• عدد التشريعات المطورة

تمويل  ــيــات  آل وتــطــويــر  تــنــويــع   .11
التنمية العمرانية.

• ع���دد مصادر التموي���ل المتاحة لتمويل 
التنمية العمرانية

• تطوير سياسات محفزة لتنويع تمويل التنمية العمرانية.

الحضرية على  المخططات  إعداد   .12
وتطوير  والمحلي  الوطني  المستوى 
التخطيط  ــقــانــون  ب الــعــمــل  تــفــعــيــل 

الحضري.

• برنامج إعداد المخططات العمرانية.• عدد المخططات المنجزة

العقاري  السجل  قانون  إصــدار   .13
استقرار  لضمان  وتطبيقه  العيني 
على  والــحــفــاظ  العقارية  التعامات 

الملكيات العقارية العامة والخاصة.

• حجم البيانات في نظام الرقم الوطني
• ع���دد قضاي���ا الن���زاع العق���اري التجاري 

واألهلي 

• برنامج تطوير السجل العقاري.
• بناء نظام معلومات الرقم الوطني العقاري.
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   خامسًا: محور التنمية اإلداريـة

الغاي���ة: جهاز إداري كفوء وفعال يتســـم بالمهنية والشـــفافية، مســـتجيب لخدمة المواطـــن، ومتطلبات 
التغيير والتطوير بمرونة عالية، يخضع للمســـاءلة، ويقوم على أســـس إدارية حديثة في صنع السياســـات 
وتقديم الخدمات وإدارة الشأن العام، قادر على تحقيق التنمية اإلدارية، وتنفيذ أهداف التنمية الشاملة، 

يدعم ذلك نظام خدمة مدنية حديث وفعال يسهم في تحسين األداء المؤسسي.

 أ. اإلصالح اإلداري والبناء المؤسسي:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. بــنــاء قــــدرات مــؤســســات الــدولــة 
العليا بما يمكنها من تحقيق أدوارها 
فـــي اإلشـــــــراف والــتــوجــيــه وصــنــع 
وإحــداث  الــقــرار،  واتــخــاذ  السياسات 
العامة  اإلدارة  في  استراتيجي  تغيير 
والتطوير  اإلصـــاح  أهـــداف  لخدمة 

لمؤسسات الدولة وتحسين األداء.

• تقرير مس���توى إنجاز الهيكلة الس���نوي 
للمؤسسات العليا

• عدد مخرجات مركز دعم القرار والمراكز 
القطاعية المقدمة لصناع القرار  

• بناء وتطوير الهياكل واألنظمة وآليات وإجراءات العمل بالمؤسسات 
المستهدفة بما يلبي طبيعة األدوار والمهام المطلوبة.

• بن���اء قدرات القيادات وال���كادر العامل ببرامج تأهيل خاصة وتدريب 
نوعي لرفع مهاراتهم وقدراتهم العملية.

• إنشاء مركز وطني لدعم القرار.

وإعــــــادة  ــــة  ــــدول ال دور  تـــحـــديـــد   .2
الحكومية،  األجــهــزة  وهيكلة  بــنــاء 
ــتــشــريــعــي  ـــاء ال ـــن ـــب ـــكـــمـــال ال واســـت
ومؤسسات  لــلــوزارات  والتنظيمي 
ـــة الــتــي لـــم تــصــدر  ـــدول ــات ال ــئ وهــي
ومراجعة  لعملها  المنظمة  اللوائح 
بهدف  التنظيمية  واللوائح  القوانين 
في  واالزدواج  والتداخل  التكرار  إزالة 

المسؤوليات والوظائف.

• ص���دور ق���رار تطبي���ق الهي���كل الجديد 
ألجهزة الدولة.

• مع���دل التحس���ن ف���ي مؤش���ر كف���اءة 
المؤسسات السنوي.

• عدد الخدمات التي تم إعادة هندستها

• مراجعة وتطوير الدراس���ة الس���ابقة إلعادة البناء والهيكلة ومعالجة 
وإزال���ة كاف���ة االخت���االت التي تظهر عل���ى الوضع الراه���ن للهيكل 

التنظيمي للدولة. 
• إص���دار قانون تنظيم الجه���از اإلداري للدولة ووحدات القطاع العام 

والمختلط.
•  ترش���يد وتنس���يق وإعادة هندس���ة الخدمات والوظائف األساسية 

للدولة.

لوحدات  المؤسسي  األداء  تقييم   .3
وأسس  معايير  وفق  العامة  الخدمة 
اإلنتاجية  مــؤشــرات  ـــط  ورب علمية، 
التشغيلية  ونــفــقــاتــهــا  بــمــوازنــاتــهــا 
تــقــدم خدماتها  أنــهــا  مــن  والــتــحــقــق 
بكفاءة وفاعلية بما يحقق الغاية منها 
والمحافظة  أصولها  إدارة  ومستوى 

عليها واستثمارها.

• ص���دور ق���رار بنظام متكام���ل وحديث 
لتقييم األداء المؤسسي

• ع���دد تقاري���ر التقييم الت���ي صدرت عن 
أداء المؤسس���ات وفًق���ا لنظام تقييم 

األداء المؤسسي الجديد.

• تأس���يس نظام لتقييم األداء المؤسسي يقوم على قواعد ومعايير 
قابلة للقياس. 

• تقيي���م أداء وحدات الخدمة العامة والتحقق من أنها تقدم خدماتها 
بكف���اءة وفاعلية وتلتزم باللوائح واإلج���راءات المعتمدة على النحو 

الذي يحقق الغاية منها.

4. اعتمـــاد مبدأ الجـــدارة والنزاهة في 
االختيـــار والتعييـــن لشـــاغلي وظائف 
وتعزيـــز  العليـــا،  والســـلطة  اإلدارة 
قدراتهـــم، وتطبيـــق مبدأ المســـاءلة 

والمحاسبة.

• ع���دد التعيين���ات الجديدة وفًق���ا لمبدأ 
الجدارة 

• ع���دد ح���االت المخالف���ات ف���ي تعيين 
أقارب كبار المسؤولين.

• وض���ع نظام الترش���يح واالختي���ار والتعيين لش���غل وظائف اإلدارة 
والسلطة العليا، وقواعد وإجراءات التقييم والمحاسبة.

5. تحســـين عمليات تنفيـــذ الميزانية 
وأنظمة وإجـــراءات اإلدارة المالية في 
كافـــة وحدات الخدمـــة العامة لضمان 
االســـتخدام األمثل لألموال ووضوح 

وشفافية تطبيق األنظمة المالية.

• معدل التحسن في مؤشر غياب الهدر 
• ع���دد الجه���ات التي طبقت آلية س���ير 

المعامات الجديدة

• وضع آلية جديدة حديثة ومتكاملة لضوابط سير المعامات المالية 
المتعلق���ة بتنفيذ الميزانيات على مس���توى وحدات الخدمة العامة 
بما يحقق الش���فافية ووحدة اإلجراءات ويمنع الفساد والمحسوبية 

ويوقف الظواهر السلبية السائدة.
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الحكومة  التحول نحو تطبيق  6. دعم 
الخدمات  وتبسيط  لدعم  اإللكترونية 
المعنية،  األطـــراف  لكل  الحكومية 
اإلدارة،  قـــــرارات  وتــرشــيــد  ــة  ــدم وخ
وزيادة كفاءة وفاعلية عمل الحكومة.

• ع���دد الخدم���ات الحكومي���ة المؤتمت���ة 
المتاحة للجمهور عب���ر موقع الحكومة 

اإللكترونية. 
• ع���دد العملي���ات الش���هرية المنجزة عبر 
موق���ع  ف���ي  اإللكتروني���ة  الخدم���ات 

الحكومة اإللكترونية

• دراسة مس���توى التطبيقات القائمة لألنظمة اإللكترونية في كافة 
وحدات الخدمة العامة ومس���توى استخداماتها ومجاالت تطويرها 

في تقديم الخدمات واتخاذ القرار.
• تطوير البنية التحتية لشبكة تراسل المعطيات لتستوعب متطلبات 

الحكومة اإللكترونية. 
•  بن���اء المهارات الازمة لتفعيل الحكوم���ة اإللكترونية ورفع الكفاءة 

والثقافة التقنية لدى الكوادر.
• تطوير األنظمة الداخلية وأنظمة الخدمات الموجهة للجمهور.

• إتاحة المعلومات والخدمات الحكومية بش���كل إلكتروني ألكبر عدد 
من المواطنين والتفاعل معهم.

• إصدار التشريعات الداعمة الستخدام التقنية الحديثة.

الــقــطــاع  وحـــــدات  أداء  ــر  ــطــوي ت  .7
االقتصادي وتصحيح أوضاعها ونظم 
ويعمل  دورهــا  من  يعزز  بما  إدارتــهــا 

على تنمية مواردها وترشيد نفقاتها.

• مع���دل النم���و ف���ي األرب���اح لوح���دات 
القطاع االقتصادي سنويًا.

• نسبة النمو في حجم أنشطة الوحدات 
االقتصادية

• إخضاع وحدات القطاع االقتصادي لعمليات تقييم سنوي تتضمن 
قي���اس كفاءة وفاعلي���ة أدائها ويتم مناقش���تها بمجلس���ي النواب 

ومجلس الوزراء.
• إع���ادة النظ���ر ف���ي آلية تش���كيل مجال���س اإلدارة وتقيي���م قراراتها 

وإخضاعها للمساءلة. 

وتنمية  الــبــشــريــة  الـــقـــدرات  بــنــاء   .8
المهارات المهنية والفنية والوظيفية 

بما يلبي االحتياجات الفعلية.

• صدور قرار باعتماد اس���تراتيجية تنمية 
الموارد البشرية لسوق العمل

• عدد المس���تفيدين من برامج التدريب 
الموجهة لسوق العمل

• وض���ع اس���تراتيجية وطنية لتنمي���ة الموارد البش���رية وتأهيلها لرفع 
مس���توى أدائها وكفاءتها بما يلبي احتياجات س���وق العمل المحلية 

وقدرتها المنافسة على فرص العمل اإلقليمية.

9. تطوير الشراكة مع القطاع الخاص 
في  الــمــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات 
والبرامج  والسياسات  الخطط  وضع 

التنموية.

• ع���دد الش���ركات العائلية الت���ي تحولت 
لشركات مساهمة أو تم حوكمتها

• تفعيل األطر المؤسسية الداعمة للقطاع الخاص واستمرار إشراكه 
في مناقشة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات االقتصادية.

•  تش���جيع ودعم القطاع الخاص في تطوير أطره التنظيمية بتحويل 
الش���ركات والمؤسس���ات الخاصة الفردي���ة والعائلية إلى ش���ركات 

ومؤسسات مساهمة. 

ب.الخدمة المدنية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

ونظم  قــوانــيــن  وتــحــديــث  تطوير   .1
المدنية،  الخدمة  وإجـــراءات  ولــوائــح 
ونظم إدارة الموارد البشرية لتحقيق 
الــبــســاطــة والــشــفــافــيــة واالقــتــصــاد 
أفضل  مــع  ينسجم  بما  الكلفة  فــي 

الممارسات والتجارب الناجحة.

الجدي���دة  واللوائ���ح  القواني���ن  ع���دد   •
المطورة والمقرة

طبق���ت  الت���ي  المؤسس���ات  ع���دد   •
نظ���ام تقيي���م األداء الوظيفي س���نوًيا 

وأصدرت تقارير تقييم أداء

• مراجعة وتطوير قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
• إع���داد نظ���ام تقيي���م األداء الوظيفي ونم���اذج وإج���راءات تنفيذه، 

ومتابعة نتائج وآثار التطبيق.

والمرتبات  األجـــور  نــظــام  تطوير   .2
االقتصادية  والمتغيرات  يتاءم  بما 
الوظائف  ونــوع  لطبيعة  ويستجيب 
الوظائف،  توصيف  نظام  ومخرجات 
وقـــــــادر عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب أفــضــل 

الكفاءات البشرية.

• المعدل السنوي لتطبيق نظام األجور 
الجديد

• ع���دد وحدات الخدمة التي تم تغطيتها 
بصرف منتظم للمرتبات

• مراجع���ة الوض���ع الراه���ن لسياس���ات األج���ور والمرتب���ات والمزاي���ا 
والحوافز الممنوحة وإيقاف كافة االختاالت غير القانونية.

• وضع وإق��رار رؤي���ة ش���املة لمواجهة مشكلة تعثر صرف المرتبات 
في ظل العدوان.

3. إصاح وضبط إجراءات استقطاب 
تكافؤ  لمبادئ  وفقًا  البشرية  الموارد 
ــحــقــاق  ــــدارة واالســت ــــج ـــفـــرص وال ال
االحتياج  أســاس  وعلى  والشفافية، 
اقتصادي  تشغيل  وتأمين  الفعلي، 

أمثل للموارد البشرية.

• ص���دور ق���رار باعتماد نظ���ام التوظيف 
الحديث والمتكامل

• ع���دد الموظفين الذين ت���م توظيفهم 
عبر النظام

• وضع نظام ش���امل للتوظيف واالس���تخدام يقوم على الش���فافية 
ويحق���ق مبدأ العدال���ة وتكافؤ الفرص والج���دارة في كافة وحدات 

الخدمة العامة بمستوياتها المركزية والمحلية.
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طرق  نظم  تطوير  فــي  اإلســهــام   .4
وتبسيط  وتحديد  وإجراءاتها،  العمل 
الحكومية  الخدمات  تقديم  إجــراءات 
يحقق  بما  المستويات،  كافة  على 
على  الــمــواطــنــيــن  حــصــول  تسهيل 

الخدمات.

• ع���دد الجهات التي طبقت دليل تقديم 
الخدمات الحكومية الجديد.

• ع���دد القيادات اإلداري���ة العليا الجديدة 
التي تم تعيينها وفقًا لنظام الترش���يح 
واالختيار والتعيين الجديد على أساس 

الجدارة.
• ع���دد من تم مس���اءلتهم م���ن قيادات 
الدول���ة الذي���ن مارس���وا فس���اًدا ف���ي 

استخدام السلطة.

• تقيي���م وقي���اس أداء العاملين في الجهاز الحكومي، وفًقا ألس���س 
ومعايي���ر موضوعية تس���اعد على التطبيق الس���ليم لمب���دأ الثواب 

والعقاب.
• رف���ع كف���اءة األجه���زة الحكومي���ة م���ن خ���ال هندس���ة اإلج���راءات 
واالس���تفادة م���ن التقنية في تبس���يطها وتس���ريع إنجازها وضبط 

مظاهر الفساد المالي واإلداري.
• تعزي���ز التكام���ل بين ال���وزارات والدوائ���ر الحكومية ورفع مس���توى 

التنسيق بينها وتوحيد البنى التحتية واألنظمة ما أمكن ذلك.

5. تطوير وتنمية استخدام تكنولوجيا 
بناء قاعدة  المعلومات في استكمال 
المدنية،  الــخــدمــة  موظفي  بــيــانــات 
الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  ــظــام  ن وإدارة 
وتــشــجــيــع الــتــوســع فــي اســتــخــدامــه 
وربطه على مستوى الوزارة ووحدات 

الخدمة العامة والوحدات اإلدارية.

• نس���بة الموظفين الذين تم اس���تكمال 
البيان���ات  لقاع���دة  بياناته���م  إدخ���ال 

الشبكية الجديدة.
• ص���دور قرار باعتماد خط���ة االحتياجات 

كل ثاث سنوات.
الموظفي���ن  م���ن  الملتحقي���ن  ع���دد   •
لخط���ط  وفًق���ا  التدريبي���ة  بالبرام���ج 

االحتياجات المرحلية

• تطوي���ر قاع���دة البيانات وش���بكة المعلومات لموظف���ي الدولة بما 
يلب���ي تحقيق أهدافها ومتطلبات السياس���ة العامة للدولة والعمل 

على تحديثها واستدامتها.
• إعداد خطة االحتياجات التدريبية.

للعلوم  الوطني  المعهد  تطوير   .6
اإلدارية ليصبح مركًزا وطنًيا متخصًصا 
بإعداد وتنمية القيادات اإلدارية العليا 
ــكــادر  ــــدرات ال والــوســطــى، وبــنــاء ق
قدرته  وتعميق  لــلــدولــة.  الوظيفي 

البحثية واالستشارية.

التطويري���ة  والخط���ة  الدراس���ة  إق���رار   •
للمعهد.

• مس���توى الرض���ى لوح���دات الخدم���ة 
العام���ة عن الخدمات التدريبية للمعهد 

بوضعه الجديد.

• تقييم جدوى الدور القائم للمعهد ووضع خيارات التحول إلى معهد 
لإلدارة العامة وتحديد دوره بما يحقق الهدف المرسوم له.

• تطوي���ر دور المعه���د الوطن���ي ورف���ده بمجموعة من الك���وادر ذات 
الكفاءة العلمي���ة والخبرة العملية النوعية لمواكبة الدور المنش���ود 

منه.

لمستوى  فــاعــلــة  ــة  رقــاب تحقيق   .7
المدنية  الــخــدمــة  تــشــريــعــات  تنفيذ 
وإزالة كافة االختاالت الوظيفية في 
وتقييم  العامة  الخدمة  وحدات  كافة 
الخدمة  لتشريعات  تنفيذها  مستوى 
المدنية والمساهمة في تقييم أدائها 

المؤسسي بصورة دورية.

• ص���دور ق���رار باعتم���اد خط���ة التقيي���م 
والرقابة على المستوى المركزي

• ع���دد التقارير الس���نوية حول مس���توى 
تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية.

• وض���ع وتنفيذ خط���ة التقييم والرقابة لمس���توى تنفيذ تش���ريعات 
الخدمة المدنية   على المستوى المركزي كمرحلة أولى.

التأمينات  منظومة  إدارة  تطوير   .8
وتحديث  والــمــعــاشــات  االجــتــمــاعــيــة 
تشريعاتها وضمان أكفأ السبل إلدارة 

واستثمار أموالها.

• صدور ق���رار باعتم���اد الرؤي���ة الوطنية 
لتطوير منظومة التأمينات االجتماعية
• ع���دد التقارير الس���نوية حول مس���توى 

تطوير منظومة التأمين االجتماعي.
• مع���دل النم���و للعائد من اس���تثمارات 

منظومة التأمينات.

• إع���داد رؤي���ة وطني���ة بعيدة الم���دى لتطوي���ر منظوم���ة التأمينات 
االجتماعية وفق تش���ريعات متطورة تضمن نجاح أدائها واس���تثمار 

أموالها كرافد لاقتصاد الوطني.
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   سادسًا: محور العدالة وسيادة القانون

الغاي���ة: قضاء عادل ومســـتقل، يعمل علـــى تحقيق العدالة وحمايـــة الحقوق والحريـــات لكافة المواطنين 
بكفاءة ونزاهة وفق إجراءات ســـريعة وميســـرة باالســـتناد الكامل واألمين إلى أحكام القانون مع ضمان 

رقابة ذاتية فعالة.

 أ. القضاء والوصول للعدالة:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

منظومـــة  وتطويـــر  اســـتكمال   .1
التشـــريعات ذات العاقـــة بالعمـــل 

القضائي. 

• مصفوفة المس���ح التش���ريعي تشمل 
التشريعات الجديدة ومجاالت التطوير 

في التشريعات القائمة.
القضائي���ة  الس���لطة  قان���ون  ص���دور   •

وقانون التحكيم.
• ع���دد المخالف���ات التي يق���ع فيها كادر 

السلطة القضائية.
• عدد القواني���ن الجديدة المقرة أو التي 

جرى تطويرها.

• إعداد وتنفيذ مس���ح تشريعي لكافة التشريعات القضائية للوقوف 
على ماهية القصور ومكامن الخلل والتداخل في التشريعات.

• البح���ث ف���ي افضل النظم القضائية التي تتناس���ب مع واقعنا في 
الجمهورية اليمنية.

• إع���داد وإص���دار مش���روع قانون الس���لطة القضائي���ة، وفق مبادئ 
وأس���س تضمن اس���تقالية القضاء وتحقق العدالة وتجس���د مبدأ 

سيادة القانون.
•  مراجع���ة وتطوير القوانين األساس���ية بما يعزز تحقيق قيم العدالة 
ويزي���ل االخت���االت ويس���توعب المتغي���رات وجوانب الخل���ل التي 
أظهرته���ا وقائع التطبي���ق ومنها )قانون اإلج���راءات الجزائية العام، 
والعس���كري، قانون الجرائم والعقوبات الع���ام، قانون المرافعات 
والتنفيذ المدني، قانون اإلثبات الش���رعي، قانون التحكيم، قانون 

الشركات(.
• نظام الحيازة العقارية وتوثيق العقود، والسجل العقاري، والتأمين 
العق���اري والره���ن الحيازي، والكفال���ة، والملكية الش���ائعة وتطوير 

آليات إجراءات القسمة.
• إعداد وإصدار الئحة عمل مجلس القضاء األعلى.

2. تطوير البناء المؤسسي والتنظيمي 
ألجهزة الســـلطة القضائيـــة وتعزيز 

دور هيئة التفتيش القضائي.

المق���رة  الجدي���دة  التش���ريعات  ع���دد   •
لتنظيم السلطة القضائية.

الخاص���ة  الائح���ة واألنظم���ة  • ص���دور 
بأعمال هيئة التفتيش القضائي. 

• ع���دد تقاري���ر هيئ���ة التفتي���ش وع���دد 
المحاكم المستهدفة.

• ص���دور نظ���ام التوصي���ف الوظيف���ي 
لوظائف المحاكم والنيابات.

• ع���دد اللوائح المقرة الازمة لتحس���ين 
األداء القضائي.

•  صدور الائحة التنظيمية للمعهد
المحاك���م  بهيكلي���ة  ق���رار  ص���دور   •

االستئنافية واالبتدائية.
• عدد المحاكم اإلدارية التي تم إنشاؤها.

• عدد المكاتب التي تم إنشاؤها.

• اس���تكمال التش���ريعات المتعلقة بتبعية بعض األجهزة المس���اعدة 
ل���وزارة الع���دل وهي )دمج الس���جل العق���اري مع قط���اع التوثيق، 
الش���رطة القضائية(، ودراس���ة إمكانية نقل تبعية مصلحة التأهيل 

واإلصاح للنيابة العامة.
• تعزي���ز دور مكتب المدعي العام للنيابات المختصة باألموال العامة 

ومكافحة الفساد ضمن الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية.
• التوس���ع في إنش���اء المحاكم التجارية وتطوير التشريعات المتعلقة 
به���ا بم���ا يعزز م���ن دورها ويس���توعب التط���ورات ف���ي التعامات 

التجارية.
•  إعداد وإصدار الائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي وصياغة 
النماذج واالس���تمارات الخاصة بإجراءات التفتي���ش ومعايير تقييم 
أعمال القضاة وإعداد تقارير تقييم األداء، ونظام استقبال شكاوى 

المواطنين وإجراءات التحقق والبت فيها.
• تفعي���ل دور هيئة التفتي���ش القضائي وتطوير آليات عملها ورفدها 
بالكفاءات ذات الخبرة، وإدخال عنصر التقييم اإلداري ألمناء الس���ر 

وكتاب المحاكم ضمن مهام التقييم للتفتيش القضائي.
• تطبي���ق وتفعي���ل نظ���ام التوصي���ف الوظيفي لوظائ���ف المحاكم 

والنيابات.
• وض���ع وتنفي���ذ خطة ش���املة إلنجاز جمي���ع القضاي���ا المتأخرة أمام 
المحاك���م والنياب���ات، بم���ا في ذل���ك القضايا المحالة م���ن األجهزة 
الرقابية المتعلقة بالمال العام والفساد وفق برنامج زمني محدد.
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• إع���داد وإص���دار اللوائح التنظيمي���ة لكٍل من: وزارة الع���دل، األمانة 
العام���ة لمجل���س القض���اء األعلى، مكت���ب النائ���ب الع���ام )النيابة 
العامة(، مراجعة وتطوير هيكلة المحاكم االس���تئنافية واالبتدائية، 
الائح���ة المالية الموحدة للس���لطة القضائي���ة، الئحة دعم صندوق 

القضاء، الائحة المالية للمصادرات والغرامات.
• التوسع في إنشاء المحاكم اإلدارية وتعزيز دورها ورفدها بالكفاءات.
• إنش���اء عدد من مكاتب خدمات الجمهور في المحاكم االس���تئنافية 
واالبتدائية في المحافظات الرئيسة وتزويدها باإلمكانيات الازمة. 
• تيس���ير وتبس���يط وتس���ريع إجراءات التقاضي وتحديد سقف زمني 
لإلنج���از والفص���ل ف���ي القضاي���ا والتعاط���ي معه���ا ف���ي المحاكم 
م���ن بداي���ة عرضها حتى الفص���ل البات والنهائي فيه���ا، بما يحقق 
للمواط���ن العدال���ة وتخفي���ف أعباء التقاضي وتس���هيل وساس���ة 

إجراءاتها وحوسبتها.
• إعداد دراس���ة إلنشاء مركز البحوث القضائية ضمن هيكلية مجلس 

القضاء األعلى.
• متابعة إقرار مشروع قرار إنشاء مركز الطب الشرعي.

• وض���ع وتنفي���ذ خطة ش���املة إلنجاز جمي���ع القضاي���ا المتأخرة أمام 
المحاكم والنيابات، بما في ذلك القضايا المحالة من األجهزة.

3. تنمية القدرات البشـــرية القضائية 
واإلدارية للسلطة القضائية وتلبية 
احتياجهـــا مـــن الكـــوادر القضائيـــة 

المؤهلة.

الماجس���تير  بدرج���ة  الخريجي���ن  ع���دد   •
والدكت���وراه في التخصصات القانونية 
والقضائية التابعين للسلطة القضائية
ع���دد  ف���ي  الس���نوية  الزي���ادة  نس���بة   •

الخريجين من المعهد العالي للقضاء.

• تأهي���ل وتنمي���ة القدرات البش���رية واإلدارية والفنية ل���كادر القضاة 
وأعض���اء النياب���ة العامة، وتوفي���ر العدد الكافي على مس���توى كل 
محكم���ة في عم���وم الجمهورية اليمنية وف���ق معايير ومواصفات 

تتطلبها الوظيفة.
• تطوي���ر المعهد العالي للقضاء ومؤسس���اته ذات العاقة واالرتقاء 
بمنهج���ه العلم���ي في مج���ال القضاء بم���ا يواكب أح���دث المناهج 

العلمية المتخصصة في القضاء.

4. تطويـــر وتحديـــث اإلدارة القضائية 
وفق أســـس علمية حديثة تســـهم 
القضائـــي  بالعمـــل  االرتقـــاء  فـــي 
الخدمـــات  مســـتوى  وتحســـين 

القضائية المقدمة.

• مس���توى تحدي���ث مرك���ز المعلوم���ات 
والتقنية

• عدد المحاكم المحوسبة
• ع���دد المحاك���م والنيابات الت���ي تعمل 

بنظام سير الملفات
• مستوى التحديث للمحاكم والنيابات

• استكمال تحديث وتطوير مركز المعلومات والتقنية.
• تنفيذ النظام القضائي، استكمال حوسبة أعمال المحاكم والنيابات 

االستئنافية واالبتدائية عبر نظام الكتروني موحد.
ع  • تطوير آلية عمل المحكمة العليا بما يحقق تبسيط اإلجراءات وُيَسرِّ
من عملية اإلنجاز ويجس���د مبدأ النزاهة والشفافية وتفعيل دورها 

في الرقابة على أحكام القضاة.
• تفعي���ل دور مجل���س المحاس���بة وتطبي���ق مبدأ الث���واب والعقاب 

للقضاة وأعضاء النيابة وأعوان القضاء.
• توثيق السوابق والقواعد القضائية واالهتمام بنشرها.

• إنش���اء وحدات للش���ؤون المالية في المحاكم والنياب���ات االبتدائية 
لضبط وإثبات الجوانب المالية.

• إيج���اد نظ���ام لإلش���راف والرقابة عل���ى جميع الجوان���ب المالية في 
المحاك���م والنياب���ات االس���تئنافية واالبتدائية خصوًص���ا ما يتعلق 
بتنظيم وضبط حسابات األمانات والمصادرات والكفاالت وغيرها.
• تفعيل الدور الرقابي على مس���توى كافة هيئات السلطة القضائية 
فيم���ا يخ���ص الجوان���ب اإلداري���ة وعدد ال���كادر المخص���ص ومدى 

االنضباط الوظيفي وعدم التسرب. 
• وضع وتطبيق قواعد ومعايير تربط بين حجم المخصصات والكادر 
العام���ل وبين حجم األعم���ال واإلنجاز على مس���توى كافة المحاكم 

والنيابات.
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5. توفيـــر وإعادة تأهيل البنية التحتية 
للسلطة القضائية.

• عدد مبان���ي المجمعات القضائية التي 
تم بناؤها. 

اس���تكمال  ت���م  الت���ي  المبان���ي  ع���دد   •
إنشاؤها.

تجهيزه���ا  ت���م  الت���ي  المبان���ي  ع���دد   •
وافتتاحها للعمل.

• إنشاء المباني والمجمعات القضائية وفق خطة االحتياج واألولوية، 
واس���تكمال تنفيذ المش���اريع التي توقفت بسبب العدوان، وإعادة 
تأهيل وترميم وتجهيز وتأثيث المجمعات والمحاكم القضائية التي 

تعرضت للدمار بسبب العدوان.

6. معالجـــة كافـــة القضايـــا المتأخـــرة 
أمام المحاكـــم والنيابات والجهات 
ذات العاقـــة وفـــق خطـــة تنفيذية 

مزمنة

• نس���بة اإلنج���از ف���ي القضاي���ا المتأخرة 
شهريًا 

• عدد تشريعات القضاء التجاري المقرة 
المنش���أة  والنياب���ات  المحاك���م  ع���دد   •

المتخصصة بالقضاء التجاري
• إص���دار التعدي���ات الخاص���ة بقان���ون 

الشركات

• وض���ع آلي���ة فعال���ة للب���ت في قضاي���ا الفس���اد والجدول���ة العاجلة 
للقضايا المنظورة أمام القضاء أو مازالت في طور اإلجراءات لدى 
المنظوم���ة الرقابية والنيابة، ضمن إطار زمني محدد لإلنجاز والبت 

فيها.

7. تعزيز فرص الوصـــول إلى العدالة 
وخاصة النســـاء واألطفال والفئات 

الضعيفة في المجتمع.

• ع���دد القضاي���ا التي وصل���ت للمحاكم 
والنيابيات من فئة النس���اء واألطفال 

والفئات الضعيفة

• إق���رار آلية مناس���بة تس���مح للنس���اء واألطفال والفئ���ات الضعيفة 
بتقديم الشكاوى للجهات القضائية دون أن يلحقها أي ضرر.

• توفير العون القضائي واالستش���ارات القانونية للنس���اء واستيعاب 
خصوصية احتياجات المرأة، وتسريع المحاكمات.

• إنش���اء وحدة اإلصاح األسري في المحاكم للتوفيق بين األسر في 
القضايا والخافات األسرية.

• وض���ع قواع���د وآلي���ات تضم���ن التعام���ل المباش���ر مع الم���رأة في 
الحصول على التعويضات والحقوق.

ب. اإلصالح التشريعي:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

القوانيـــن  وتحديـــث  مراجعـــة   .1
والتشريعات بما يواكب التطورات، 
التشـــريعية  االختـــاالت  ويزيـــل 
المعيقـــة لتحقيق العدالـــة، ويعالج 
يتـــم  التـــي  القانونيـــة  الثغـــرات 
اســـتغالها في ممارســـات الفساد 

بأنماطه وأشكاله المختلفة.

• عدد التشريعات والتعديات التشريعية 
المطورة والمقرة وفًقا لدراسة تطوير 

المنظومة التشريعية.
• إقرار رؤية تطوير المنظومة التشريعية
• إق���رار التعدي���ات الجدي���دة في قانون 

هيئة قضايا الدولة. 

• مراجع���ة النص���وص القانونية التي تنتقص من الس���يادة الوطنية 
بفع���ل التن���ازالت غي���ر المب���ررة والتبعي���ة والرض���وخ للضغوطات 

الخارجية عبر الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية.
• إصاح قانون هيئة قضايا الدولة بما يضمن إعطاءها وحدها الحق 
ف���ي التمثي���ل القانوني في قضاي���ا الدولة، وبما يضم���ن بناء كادر 
قانون���ي مؤهل للدفاع عن قضايا الدولة وتوفير اإلمكانات المادية 
الازم���ة والتمثيل اإلجب���اري في منازعات األراض���ي لحماية أماك 

الدولة باعتبار أن الدولة تملك من ال مالك له.

2. تبنـــي إصاحـــات جوهريـــة وجذرية 
في القواعد والموجهات األساسية 
االجتماعيـــة  العدالـــة  لتحقيـــق 
وتكريس قيم المســـاواة بين جميع 

فئات المجتمع.

• ع���دد القواني���ن الت���ي ت���م االنتهاء من 
اعتماد اإلصاحات المطلوبة.

• وض���ع إطار أله���م مجاالت اإلصاحات المطلوبة على التش���ريعات 
القائمة في ضوء مقترحات الجهات والخبراء القانونيين.

3. تطويـــر البنـــاء المؤسســـي وبنـــاء 
القانونيـــة،  المعلومـــات  أنظمـــة 
ورفـــع قدرات الـــكادر البشـــري في 
مجال التشـــريعات للجهات المعنية 

بالمنظومة القانونية.

• ص���دور ق���رار اعتم���اد تقرير اس���تكمال 
المعني���ة  للجه���ات  الهيكل���ة  تطبي���ق 

بالمنظومة القانونية

• مراجعة وتطوير البناء المؤسس���ي وأنظمة المعلومات للمنظومة 
القانونية.

• بن���اء القدرات لل���كادر القانوني بما يمكنه من إنج���از عملية التطوير 
واإلصاح المنشودة للمنظومة التشريعية.

•  تنفيذ برامج توعوية لرفع الوعي القانوني للمجتمع.
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 ج. سيادة القانون:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

القانون  ســيــادة  مــبــدأ  تطبيق   .1
بشكل  المختلفة  المؤسسات  في 
المساواة  يضمن  وشفاف  واضــح 

والعدالة في جميع إجراءاتها.

• وضع خطة تنفيذية واعية لخطوات وإجراءات عامة تضمن تقييم • مؤشر سيادة القانون
مس���توى الت���زام مؤسس���ات الدول���ة بتطبيق القواني���ن النافذة 
وتكش���ف أي تجاوزات، وتحدد إجراءات وقواعد المحاس���بة ونوع 

ومستوى العقوبات التي تتخذ بشأنها.
•  وضع ضوابط وإجراءات شفافة تكشف أواًل بأول حاالت التجاوز 
للقواني���ن م���ن قبل المس���ئول األول في وح���دة الخدمة العامة 

مهما كانت المبررات.
• إص���اح وتطوير اآللي���ات القضائية والقانوني���ة واإلدارية الازمة 
لف���رض التزام اإلدارة بحكم وس���يادة القانون فيما تباش���ره من 
أعم���ال واحترام التراتبي���ة فيما تقترحه أو تصدره من تش���ريعات 

منظمة لعملها. 

وعلى  الدولة  تمكين مؤسسات   .2
من  واألمــن  العدالة  أجهزة  رأسها 
رؤية  وفــق  القانون  سيادة  فــرض 
رقابة  تضمن  وإجـــــراءات  واضــحــة 

مستوى التطبيق.

• إخضاع أعمال المؤسس���ات لعمليات تقييم مس���تمر يكشف عن • مؤشر سيادة القانون
حاالت أي تجاوز أو تقصير لتطبيق مبدأ س���يادة القانون على أي 

مستوى، ووضع آليات الدعم والمحاسبة.

   سابعًا : محور االبتكار واإلبداع والمعرفة والبحث العلمي

الغاية: أجيال مبتكرة ومبدعة تسعى للتنمية المعرفية، منتجة للمعرفة والتقنية تخدم مجتمعها، وتدعم 
تطور الدولة ونموها.

أ. االبتكار واإلبداع والمعرفة:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

في  الــمــجــتــمــع  فــــرص  ــع  ــوســي ت  .1
الوصول للمعرفة.

• توسيع إدخال التقنية في التعليم بمختلف مستوياته.• مؤشر المعرفة
• تشجيع إنشاء منصات اإلنتاج الفكري والمكاتب العامة الرقمية.

• إطاق مكتبة وطنية.
• إطاق مبادرة وطنية للترجمة وفقًا ألولويات التنمية.

لــإلبــداع  وطنية  منظومة  إنــشــاء   .2
واالبتكار.

• تطوير سياسات فعالة لإلبداع واالبتكار. • مؤشر اإلبداع واالبتكار
• تطوير آليات مؤسسية رسمية ومجتمعية وطنية الكتشاف ورعاية 

الموهوبين.
• إنشاء جائزة سنوية لابتكارات واالختراعات المتميزة. 

• تش���جيع إنش���اء مدارس المبدعين برعاية متع���ددة حكومية وقطاع 
خاص.

• إنش���اء صندوق وطني مجتمعي )حكومي/ قطاع خاص/ المجتمع( 
لرعاية الموهوبين والنوابغ.
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الملكية  حماية  تشريعات  تطوير   .3
الفكرية.

• اس���تكمال وتطوي���ر التش���ريعات الازم���ة الخاصة بحماي���ة الملكية • عدد التشريعات المقرة
الفكرية.

اليمني  المعرفي  اإلنتاج  تشجيع   .4
ونشره محليًا وخارجيًا.

• تشجيع المبادرات المجتمعية للتحول الرقمي.• مؤشر المخرجات التقنية والمعرفية
• تشجيع األفراد والمؤسسات لنشر إنتاجهم المعرفي.

• تعزي���ز دور قطاع النش���ر غير الجامعي في دع���م اإلنتاج الفكري في 
المجاالت المهنية غير األكاديمية. 

• تطوير مبادرة وطنية لتوثيق وطباعة ونشر التراث اليمني.
• تشجيع االستثمار في مجال اإلنتاج المعرفي اليمني ونشره.

5. رفع مساهمة اقتصاد المعرفة في 
الناتج القومي اإلجمالي.

• إصدار تشريعات تشجع على االستثمار في اقتصاد المعرفة.• نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة
• تطوي���ر منظومة التعليم لتعزيز مخرجات تواكب متطلبات س���وق 

العمل في مجال اقتصاد المعرفة.

إلدارة  وطــنــيــة  منظومة  تــطــويــر   .6
المحتوى الرقمي الوطني.

• حجم المحتوى الرقمي الحكومي
• حجم المحتوى الرقمي غير الحكومي

• إطاق برنامج وطني لتطوير المحتوى الرقمي اليمني الحكومي.
• تش���جيع المس���اهمات الخاص���ة والمجتمعي���ة في مج���ال المحتوى 

الرقمي.

7. رفع عدد براءات االختراع المسجلة 
محليًا ودوليًا.

• عدد براءات االختراع ليمنيين المسجلة 
سنويًا محليًا ودوليًا

• تطوي���ر آليات مؤسس���ية حديثة في مجال تس���جيل ب���راءة االختراع 
تسهل عملية التسجيل المحلي.

• إنش���اء حاضن���ات توف���ر الف���رص للش���باب المبدعي���ن والمبتكرين 
وترعاهم بما يحقق نهضة علمية وتقنية في الباد.

• توفي���ر ميزانيات مخصصة تنافس���ية س���نوية م���ن الحكومة لدعم 
تسجيل براءات االختراع التي يمكن تسجيلها دوليًا  

التكنولوجيا  اســتــخــدام  تشجيع   .8
الحديثة في المجتمع.

• تطوير آليات تقييم وتش���جيع اس���تخدام التقنية ف���ي المجتمع عبر • مؤشرات استخدام التقنية
مسابقات وطنية

• تشجيع الجامعات على تطوير أنظمة تقنية تطبيقية عبر مشروعات 
التخ���رج وفق���ًا ألولوي���ات مدروس���ة وتوفيرها بأس���عار تش���جيعية 

للمجتمع والقطاع الخاص.

 

ب. البحث العلمي:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. إنشـــاء منظومـــة وطنيـــة متكاملة 
للبحث العلمي والتكنولوجيا.

• ص���دور ق���رار باعتماد سياس���ة وطنية 
للبحث العلمي

• ص���دور ق���رار بإنش���اء صن���دوق البحث 
العلمي

• ع���دد األبح���اث الممولة م���ن صندوق 
دعم البحث العلمي

• تدشين افتتاح المكتبة الوطنية
• عدد المستفيدين من خدمات المكتبة 

الوطنية

• تطوير سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي.
• تعزيز البنية المؤسسية في مجال البحث العلمي.

• تطوير وتحفيز القدرات البشرية في مجال البحث العلمي.
• إط���اق صن���دوق وطن���ي للبح���ث العلمي ورب���ط الموازن���ة باألداء 

واإلنتاج العلمي.
• اس���تكمال إنش���اء المكتب���ة الرقمية الكب���رى لتس���اعد الباحثين على 

الحصول على أفضل المراجع واإلصدارات العالمية الحديثة.

2. دعم وتشـــجيع البحـــث العلمي من 
خـــال رفع حصة البحث العلمي من 
الناتـــج القومـــي وتكويـــن صناديق 

دعم البحث العلمي. 
 

• حج���م التموي���ات المخصص���ة للبحث 
العلمي

• قرار إنشاء المرصد
• عدد قواعد البيانات المتاحة للباحثين

• عدد البحوث المنجزة سنويًا

• إنشاء مرصد وطني للعلم والتكنولوجيا. 
• تسهيل الوصول لقواعد البيانات ومصادر المعرفة البحثية.

• إطاق برامج وطنية لتعزيز المنافسة في البحث العلمي.
• إنشاء مجلس تنسيق بين مراكز األبحاث الحكومية. 
• رعاية الشباب من الباحثين والمبتكرين والمبدعين.

•  إنش���اء مؤسس���ات تهت���م بدعم البح���ث العلمي والنش���ر والتوزيع 
لإلنتاجات العلمية.

•  تعزيز دور الجامعات ومراكز األبحاث وفقًا لخطة استراتيجية للبحث 
العلمي واإلنتاج العلمي.
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3. توفير وتطويـــر البنية التحتية ذات 
العاقة بالبحث العلمي.

• ق���رار إصدار سياس���ة المعايير الموحدة 
البح���ث  ومؤسس���ات  مراك���ز  إلدارة 

العلمي

• إص���دار سياس���ة بمعايي���ر موح���دة في مج���ال إدارة وتقيي���م مراكز 
ومؤسسات البحث العلمي.

4. التجســـير بين مخرجات مؤسسات 
البحث العلمي والتنمية.

• ع���دد البح���وث الت���ي ت���م اس���تخدامها 
وتطبيقها في القطاعات المختلفة

• إنش���اء وح���دة للتجس���ير بين مخرج���ات البحث العلم���ي ومتطلبات 
التنمية.

   ثامنًا : محور التعليم 

الغاي���ة: تعليـــم ذو جـــودة عالية لكافة أفـــراد المجتمع، يقوم على إكســـاب المعـــارف، والمهارات، وغرس 
القيم واألخالقيات، ويلبي حاجات التنمية، ويواكب التقدم العلمي والتكنولوجي.

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. توســـيع نطاق تغطيـــة التعليم ما 
قبل األساســـي وفـــق منهج علمي 

متطور.

• مع���دل النمو في حجم الملتحقين من 
األطفال في التعليم ما قبل األساسي 

)3-5( سنوات

• إتاح���ة التعليم ما قبل األساس���ي لنطاق واس���ع م���ن األطفال في 
الفئة 3-5 سنوات نهاية تنفيذ الرؤية.

• تحسين نوعية وجودة التعليم قبل األساسي.

2. تخفيض نســـبة األمية في أوساط 
المجتمع إلى معدالت دنيا.

• خف���ض نس���بة األمية في اليم���ن إلى أقل م���ن %10 نهاية تنفيذ • نسبة األمية بين السكان
الرؤية.

• تحس���ين نوعية البرام���ج المقدمة في مراكز مح���و األمية األبجدية 
واألساسية.

3. توفيـــر تعليـــم عـــام بجـــودة عالية 
)أساســـي وثانـــوي( لجميـــع الفئات 

العمرية المستهدفة.

• معدل االلتحاق في التعليم األساس���ي 
للفئة العمرية المستهدفة

• المع���دل الفعل���ي لالتح���اق بالتعلي���م 
الثانوي

• مؤشر جودة نظام التعليم

• تعميم التعليم األساسي نهاية تنفيذ الرؤية. 
• رفع معدالت االلتحاق الفعلية بالتعليم الثانوي العام للفئة العمرية 

)15-17( سنة.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لكل فئات السكان. 

• تحسين وتجويد نوعية التعليم األساسي والثانوي.
• تطوي���ر مناه���ج التعليم األساس���ي والثانوي وجع���ل الطالب محور 

العملية التعليمية
• تفعيل نظام التعليم اإللكتروني

• توفير مرتبات المعلمين.

4. توســـيع خدمـــات التعليـــم الفنـــي 
الســـتقطاب  وتطويرهـــا  والتقنـــي 
خريجي التعليم األساسي والثانوي 
بما يدعـــم احتياجات ســـوق العمل 

المتجددة.

الفن���ي  بالتعلي���م  الملتحقي���ن  نس���بة   •
والتقني

• ع���دد المناهج المط���ورة وفًقا للمعايير 
الدولية

• ع���دد ورش العمل الجدي���دة المتواكبة 
مع المناهج المعيارية الدولية

ط���اب  بالتح���اق  تس���مح  منظوم���ة   •
بمعاه���د  والتقن���ي  الفن���ي  التعلي���م 
درج���ة  حت���ى  متخصص���ة  وجامع���ات 
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه   

• ع���دد الط���اب الخريجين م���ن المعاهد 
الفني���ة والتقني���ة الملتحقي���ن ببرامج 
البكالوري���وس  بدرج���ة  مماثل���ة 

والماجستير والدكتوراه

• التوس���ع في التعليم الفني والتدريب المهني ليستوعب %40 من 
مخرجات التعليم األساسي والثانوي نهاية تنفيذ الرؤية.

• تحقي���ق تكافؤ الفرص أمام الراغبين ف���ي التعليم الفني والتق��ني 
في مختل�ف مراح�ل حياتهم الدراسي�ة والعملي�ة نهاية تنفيذ الرؤية.

• تطوير نوعية وجودة التعليم الفني والتدريب المهني.
• تحدي���ث وتطوير البرامج والمناهج وبرامج التدريب المس���تمر وفق 
متغيرات ومتطلبات س���وق العمل وإش���راك القط���اع الخاص في 

إعدادها.
• تحس���ين وتطوير المناهج والبرامج التطبيقية التقنية المتكاملة بما 

يحقق الجودة وفق المعايير العالمية.
• تطوي���ر مس���ار التعلي���م الفني حتى مرحل���ة الماجس���تير والدكتوراه 

وتوفير البنية التحتية وفق الضوابط العلمية.
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5. توفير خدمات التعليم العالي وفق 
معايير الجودة واالعتماد األكاديمي 

بما يحقق متطلبات سوق العمل.

• نسبة اإللتحاق بالتعليم العالي
• فجوة االلتحاق بين الذكور واإلناث في 

التعليم العالي
م���ن  الحكومي���ة  الجامع���ات  اعتم���اد   •
مؤسس���ات ضمان ج���ودة التعليم كل 

سبعة أعوام.
• وج���ود خم���س جامع���ات يمني���ة بي���ن 

أفضل 700 جامعة عالمية

• زيادة نسبة االلتحاق في التعليم العالي من الفئة العمرية )23-19(.
• تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم العالي بين الذكور واإلناث والحضر 

والريف.
• تعزي���ز كفاءة وكفاية إدارة وتمويل قطاع التعليم العالي في تقديم 

الخدمة التعليمية.
• تحسين نوعية التعليم العالي ومؤسساته.

• تأسيس نظام وطني موحد للتطوير القائم على المدرسة بمشاركة 
مجتمعي���ة، يعتم���د عل���ى معايي���ر ومؤش���رات الج���ودة واالعتم���اد 

المدرسي

6. تعزيـــز كفاءة إدارة وتمويل التعليم 
وإعادة هندســـته لمواكبة متطلبات 

سوق العمل.

لتموي���ل  الذاتي���ة  المس���اهمة  نس���بة   •
الجامعات الحكومية

العم���ل  س���وق  اس���تيعاب  مع���دل   •
لمخرجات التعليم

• إع���ادة هندس���ة التعلي���م وربطه باحتياجات س���وق العم���ل المحلية 
واإلقليمية.

7. تطويـــر برامـــج التأهيـــل واإلعـــداد 
لتســـتجيب  للمعلميـــن  الَقْبلـــي 

لحاجات التعليم العام.

• عدد برامج تأهيل المعلمين المستمرة 
• ع���دد المعلمي���ن الملتحقي���ن ببرام���ج 

التعليم المستمر
• ص���دور ق���رار بآلي���ة التنس���يق وخط���ة 
االحتياج���ات من المخرج���ات كل ثاث 

سنوات.
• عدد الخريجات من المربيات في رياض 

األطفال من الجامعات اليمنية

• تحديث برامج اإلعداد والتأهيل في كليات التربية لتكون مس���تجيبة 
للكفايات المطلوبة للمعلمين في مختلف حلقات ومراحل التعليم 
العام )مربي أطفال، مربي صف، معلم مجال، معلم متخصص(.
• تطوير أطر للتنس���يق بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات إعداد 
المعلمين؛ بما يس���هم في إعداد المعلمين كمًا ونوعًا وفق حاجات 

التعليم األساسي والثانوي والطفولة المبكرة.
• التوس���ع ف���ي افتت���اح أقس���ام مربي���ات األطف���ال ف���ي الجامعات 

الحكومية.
• تحدي���ث وتكييف القوانين بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة 
المتس���اوية وبما يتف���ق واالحتياجات التعليمي���ة والمعايير الدولية، 
عل���ى أن يراع���ى في مش���اريع القواني���ن الجديدة ج���ودة المدخات 

والعمليات والمخرجات وبما يرقى بمستوى اإلنسان اليمني.
• تطوير النظام المالي في اتجاه نظام إعداد واعتماد وصرف نفقات 
التعلي���م الحكومي���ة وفق البرامج بما يس���هل من عملي���ة المتابعة 

والتنفيذ.

8.اســـتكمال وتطويـــر البنيـــة التحتية 
والتقنية للتعليم بأنواعه.

• نسبة النمو في التجهيزات المؤسسية
• ع���دد المعامل في المدارس والمعاهد 

والجامعات
• عدد الشبكات التعليمية التقنية

• اس���تكمال مش���اريع المبان���ي المتعث���رة وصيان���ة المبان���ي الحالي���ة 
والتوسع في المباني وتوفير األثاث والتجهيزات.

• توفي���ر البنية التقني���ة: الربط الش���بكي وأجهزة تقني���ة المعلومات 
واالتصال داخل المؤسس���ات التعليمية وبين المؤسسات العلمية 

والبحثية المحلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية.
• وض���ع برنامج ش���امل لمعالجة األضرار )للم���دارس المتضررة جزئيًا( 
وإع���ادة اإلعمار )للم���دارس المهدمة كليًا( من خ���ال حصر األضرار 
وفق���ًا لقاع���دة بيان���ات متكاملة يت���م تحديثه���ا أواًل ب���أول، وإعداد 
االس���تراتيجية الوطني���ة إلعادة اإلعم���ار بناًء على نتائج ومؤش���رات 

الحصر.

9. تمكيـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة 
مـــن  والمبدعيـــن  والموهوبيـــن 
الحصـــول علـــى خدمـــات تعليميـــة 
وتضمـــن  وقدراتهـــم  تتـــواءم 
المجتمـــع  نمـــاء  فـــي  مشـــاركتهم 

وتطويره.

تس���توعب  الت���ي  المؤسس���ات  ع���دد   •
متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

• تسهيل سبل التحاق اإلناث وأبناء الريف وذوي االحتياجات الخاصة 
والموهوبي���ن وأبناء ذوي الدخل المح���دود والفئات المحرومة في 

التعليم األساسي والثانوي.
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اإلدارة  وآليـــات  نظـــم  تطويـــر   .1
الصحيـــة  للخدمـــات  والتنســـيق 
ورقابة فاعليتها وجودتها على كافة 
المشـــاركة  وتحفيـــز  المســـتويات، 

المجتمعية في اإلدارة والمراقبة.

• تعزي���ز دور وزارة الصح���ة العامة في إدارة النظ���ام الصحي، وآليات • مؤشر كفاءة أداء القطاع الصحي
المتابعة واإلش���راف ومراجعة وتطوير تش���ريعات وهيكلية الوزارة 

والمؤسسات الصحية.
• تطوير مستوى تطبيق الامركزية في النظام الصحي.

• تفعي���ل وتنظيم مش���اركة المجتم���ع والقطاعات األخ���رى في دعم 
وتقدي���م وإدارة الخدم���ات الصحي���ة، وضب���ط موارده���ا بما يحقق 
تحس���ين الخدمات الصحية وتحفيز ال���كادر الطبي والفني بالمرافق 

الصحية.
• تنس���يق مدخ���ات عم���ل المنظمات والهيئ���ات الدولي���ة والمحلية 
الداعم���ة للقطاع الصحي بما يكفل تحقيق االس���تفادة المثلى من 
أوجه الدعم في تحسين الخدمات الصحية بما في ذلك دعم البنية 

التحتية.
• تطوي���ر نظ���ام خارط���ة البني���ة التحتي���ة للمرافق الصحي���ة وتطبيق 
المعايير الوطنية النمطية إلنش���اء وتجهيز وتش���غيل المرافق وفق 

معايير تراعي العدالة في التوزيع للخدمات.
• تأس���يس نظام لقواعد وضوابط االختيار والتعيين لش���غل وظائف 

اإلدارة الصحية على مستوى كافة المرافق الصحية.

2. توســـيع وتعزيز الخدمـــات الصحية 
لجميـــع المواطنين ودعـــم خدمات 
الطـــوارئ بمـــا يســـتوعب طبيعـــة 

وظروف المرحلة ومستجداتها.

• معدل تش���غيل المؤسس���ات الصحية 
الحكومة.

• مع���دل النمو في أعداد المس���تفيدين 
م���ن خدم���ات المؤسس���ات الصحي���ة 

الحكومية
• ع���دد مراك���ز وأجه���زة غس���يل الكل���ى 

الجديدة سنويًا
• مع���دل نم���و ع���دد المتطوعي���ن ف���ي 
المراف���ق  ف���ي  الصحي���ة  الخدم���ات 

الحكومية في الريف.
• مع���دل النم���و في اإلنف���اق الحكومي 

على قطاع الصحة العامة.
• عدد المراكز المتخصصة في األمراض 
المعدية واألوبئة )الس���ل، الس���رطان، 

الكبد، الكولييرا...إلخ(

• تفعي���ل المستش���فيات الريفي���ة لتقديم خدمات مباش���رة لس���كان 
الري���ف وه���م غالبي���ة الش���عب اليمن���ي عل���ى أن تش���مل خدمات 

تشخيصية وعاجية وجراحية.
• تعزيز اس���تمرار المستش���فيات المركزية ومستشفيات المحافظات 
بتقدي���م خدماتها لس���كان الحضر )المدن( مواكبة الزيادة الس���كانية 

الكبيرة. 
• االهتمام بالجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والمرابطين.

• التوس���ع ف���ي مراكز الغس���يل الكلوي وزي���ادة القدرة االس���تيعابية 
للمراك���ز الموج���ودة واالهتم���ام بمراكز معالجة الس���رطان )األورام( 

والعمل على عدم انقطاع األدوية الضرورية لمرضى السرطان.
• تعزيز خدمات الطوارئ واإلس���عاف والتوسع فيها وتوفير سيارات 

إسعاف جديدة بدل التي خرجت عن الخدمة.
• إيج���اد حلول إبداعية لس���د العج���ز في التغطية للس���كان بالخدمات 
الصحية وذلك بتش���جيع مب���ادرات متطوعي المجتمع واإلش���راف 

عليهم لضمان نجاح هذه المبادرة.
• إعادة تأهيل وتش���غيل ما تس���بب العدوان في خروجه عن الخدمة 

من المرافق الصحية.
• العم���ل عل���ى رفع موازن���ة وزارة الصح���ة العامة والس���كان بصورة 

متدرجة تتناسب مع توسع الخدمات.
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3. تعزيـــز خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
األمـــراض  ومكافحـــة  األوليـــة، 
والترصـــد الوبائي، والمحافظة على 
مســـتوًى عاٍل من تحصين األطفال 
واألمهات للوقاية من حدوث أوبئة 
للتحصيـــن  الخاضعـــة  باألمـــراض 
والحـــد مـــن تفاقم مشـــكلة ســـوء 

التغذية.

• مع���دالت انتش���ار األوبئ���ة الت���ي ت���م 
مكافحتها بين السكان 

• معدل انتشار سوء التغذية بين السكان
• عدد حاالت السرطان المسجلة سنوًيا

• إنش���اء مختبرات وطنية لفحص ورقابة اللقاحات المنتجة محليًا أو 
المستوردة من الخارج.

• وض���ع الخط���ط الازمة لتلبية الحاج���ة الصحية بمخيم���ات النازحين 
وحاالت الطوارئ أينما وجدت.

• التنس���يق مع المنظمات الدولية لتوسيع مجاالت الدعم في نظام 
التغذية.

• إصدار قانون صندوق مكافحة السرطان.
• تنفيذ برامج الترصد الوبائي.

• إص���دار قان���ون للهيئ���ة العليا للرقاب���ة على األدوية والمس���تلزمات 
الطبية ينص على استقاليتها وينظم عملها.

الـــكادر  وكفـــاءة  كفايـــة  تحقيـــق   .4
العامل في القطاع الصحي وتنميته 

وتنظيم مهنه.

• صدور قانون الخدمة الريفية
• معدل الزيادة في أعداد الكادر الصحي 

في الريف والمناطق المحرومة
النس���اء  أع���داد  ف���ي  النم���و  نس���بة   •
الطبي���ة  بالوظائ���ف  الملتحق���ات 

الحكومية.
• ع���دد الكف���اءات م���ن األطب���اء والكادر 
الصح���ي المؤهل بنس���بة %100 في 

اليمن
• عدد البحوث الطبية المنتجة في مراكز 

بحثية وجامعات يمنية

• إص���دار قان���ون الخدمة الريفية وتطبيقه لما له م���ن أهمية للتوزيع 
العادل للكوادر الطبية في المناطق المحرومة. 

• االهتم���ام بالتدريب والتأهي���ل العالي والمتوس���ط المحلي للكوادر 
الطبي���ة والصحية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ودعم المؤسس���ات 
والبرام���ج التدريبية وتعزي���ز برنامج البورد اليمني كش���هادة وطنية 

وتشجيع التحاق خريجي كليات الطب البشري به.
• تش���جيع ودعم البحوث والدراسات الصحية، وتحفيز الكادر البحثي، 

واالستفادة منها في تحسين الخدمات والرعاية الصحية.
• التصني���ف الواض���ح للمه���ن الصحي���ة والطبي���ة وإع���ادة الوص���ف 
الوظيف���ي، وتقيي���م األداء للعاملي���ن ف���ي المؤسس���ات الصحي���ة 

وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
• دراسة الوضع الوظيفي المزدوج لممارسي المهن الطبية والصحية 

بين القطاعين العام والخاص ووضع الحلول له.

5. تشـــجيع االســـتثمار فـــي القطـــاع 
الصحي، وصناعة الـــدواء بما يدعم 
توفـــر الخدمـــات الصحيـــة واألدوية 
كافيـــة  بمســـتويات  للمواطنيـــن 

وجودة تحقق رضى المواطنين.

• نسبة التغطية من األدوية والمنتجات 
الطبية المنتجة محليًا

واللقاح���ات  األدوي���ة  مصان���ع  ع���دد   •
والمنتج���ات الطبية الجديدة المنش���أة 

سنوًيا
• ع���دد المستش���فيات والمراك���ز الطبية 
الكبيرة المتخصص���ة التي تم افتتاحها 

بالشراكة مع مستثمرين خارجيين

• الرقاب���ة عل���ى اس���تيراد األدوي���ة وتصنيفه���ا محلي���ًا والتعام���ل بها 
واإلعان عنها.

• مراقبة وتقنين االس���تثمار في القط���اع الصحي في مجال معالجة 
األمراض التي يذهب القادرون من المرضى لعاجها بالخارج.

• تش���جيع االس���تثمار في الصناعات الدوائية والمس���تلزمات الطبية 
والصحي���ة والمعدات وضم���ان توفير األدوية األساس���ية والفعالة 

والمأمونة وذات الجودة وضبط أسعارها ومنع االحتكار.
• دعم وتش���جيع االكتفاء الذاتي الدوائي وتش���جيع التسويق المحلي 
والخارج���ي لألدوي���ة اليمنية وتش���جيع توفير المواد الخ���ام لألدوية 

محلًيا.
• تش���جيع التصنيع الطبي )اللقاحات واألجهزة الطبية( وقطع غيارها 

وصيانتها محلًيا دون الحاجة للخارج.
• تشجيع تصنيع الوسائل التشخيصية والمستلزمات المختبرية دون 

الحاجة إلرسال العينات للفحص بالخارج.

6. تطويـــر وتعزيز دور النظام الوطني 
واعتمـــاد  الصحيـــة  للمعلومـــات 
الحديثـــة  والتطبيقـــات  األســـاليب 
إلدارة المعلومـــات علـــى مســـتوى 
المؤسسات والمرافق الصحية بما 

يعزز من إدارة النظام الصحي.

• حج���م البيان���ات المتبادل���ة ف���ي نظام 
المعلومات الشبكي الحكومي

ف���ي  األتمت���ة  إدخ���ال  مس���توى   •
المؤسسات الصحية سنوًيا

• إصدار قرار باعتماد دليل إعداد البيانات 
الصحية الموحد

• ع���دد التقاري���ر الص���ادرة س���نويًا وفًقا 
لدليل إع���داد البيانات الصحية الوطني 

الموحد

• تطوير نظام معلوماتي شبكي ألتمتة الوزارة والجهات المعنية.
• تطوي���ر نظ���ام أتمت���ة أنش���طة وخدم���ات المستش���فيات والمراكز 

ووحدات الخدمات الصحية الحكومية المختلفة.
• تعميم أتمتة المؤسسات الصحية الخاصة واألهلية ألعمالها.

• توحي���د المؤش���رات والتقاري���ر المعلوماتي���ة الصحي���ة على مختلف 
مس���تويات النظام الصح���ي وتعميمها واالس���تفادة القصوى من 
دعم المانحين واالسترشاد بمنهجية المنظمات اإلقليمية والدولية 
في مجال نظم المعلوم���ات الصحية )دليل إعداد البيانات الصحية 

الموحد(.

7. العمـــل علـــى تعميـــم تطبيق نظم 
التأمين الصحي لجميع السكان.

• عدد تشريعات التأمين الصحي المقرة
األف���راد  ع���دد  ف���ي  النم���و  مع���دل   •
الصح���ي  التأمي���ن  ف���ي  المس���جلين 

اإللزامي في مختلف القطاعات

• تطوي���ر تش���ريعات التأمي���ن الصح���ي المختلفة الازم���ة لبناء نظام 
تأمين صحي حديث ومتكامل.
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   عاشــرًا: محــــور البيئة

الغاية: بيئة محمية يجري استثمارها لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها موردًا وطنيًا مهمًا.

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

التشـــريعية  المقومـــات  توفيـــر   .1
والمؤسسية الازمة إلدارة الموارد 
واســـتثمارها  وحمايتهـــا  البيئيـــة 
وفًقا ألســـس التنمية المســـتدامة 

وتوجهات التنمية الخضراء.

الجدي���دة  البيئي���ة  التش���ريعات  ع���دد   •
والمطورة المقرة

• نس���بة اإلنجاز في التطوير المؤسسي 
لهيئة حماية البيئة وفروعها.

• قرار إنشاء نظام وطني للرصد واإلنذار 
البيئي

• حجم الدعم الدولي في مجال البيئة
• ع���دد المش���روعات المرخص���ة التي تم 

إعداد دراسة تقييم أثر بيئي لها
• اعتم���اد التقري���ر الوطن���ي لرص���د اآلثار 

البيئية التي خلفتها الحرب.
• عدد المش���روعات المنتجة في التنمية 

الخضراء.

• تطوي���ر التش���ريعات والقدرات المؤسس���ية الازم���ة للهيئة العامة 
لحماية البيئة ألداء دورها في صون حماية البيئة وتوازنها الطبيعي 

وتنميتها واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها الحيوي.
• تطوير نظام وطني للرصد واإلنذار المبكر في مجال البيئة. 

• إطاق حزمة مشروعات في مجال التنمية الخضراء.
• تعزي���ز المش���اركة المجتمعي���ة في الحفاظ على البيئ���ة وتفعيل دور 
المجتمع���ات المحلي���ة في حماي���ة وصون وتنمي���ة مواردها البيئية 

باعتبارها موارد طبيعية لها.
• تعزي���ز العاق���ات مع األطراف الخارجية م���ن دول ومنظمات تعنى 
بحماية البيئة واالس���تفادة من خبراتها ودعمه���ا في تحقيق حماية 

وتنمية للموارد البيئية اليمنية.
• وضع سياسات فعالة لتقييم األثر البيئي ألي مشروع قبل إنشائه.
• إع���داد تقيي���م لألضرار التي لحق���ت بالبيئة اليمني���ة نتيجة العدوان 

والحصار ووضع المعالجات المناسبة لذلك.

2. تحقيـــق اســـتثمار فعـــال للمـــوارد 
البيئيـــة الغزيـــرة والمتنوعـــة التـــي 

تتميز بها اليمن.

• ص���دور قرار اعتم���اد وثيقة السياس���ة 
الوطني���ة لحماي���ة واس���تثمار وتنمي���ة 

الموارد البيئية.
• عدد المحميات التي تم تطويرها

• عدد المش���روعات االستثمارية للقطاع 
الخاص في مجال الموارد البيئية

• ع���دد القرى واألحي���اء المنتجة التي تم 
تطويرها وتبني مش���روعات تس���تثمر 
لخدم���ة  وتنميه���ا  البيئي���ة  موارده���ا 

التنمية المحلية.

• وضع سياسة وطنية لحماية واستثمار وتنمية الموارد البيئية.
• تطوير المحميات باتجاه اس���تثمارها وتنميتها وفًقا ألسس التنمية 

المستدامة.
• تش���جيع القطاع الخاص والمغتربين والمس���تثمرين الخارجيين على 
االنتفاع من الموارد البيئية )الطبيعية والبحرية( واس���تثمارها وفًقا 

لضوابط تدعم حماية البيئة والحفاظ عليها وتنميتها.
• تشجيع المجتمعات المحلية على تبني مشروعات تستثمر مواردها 

البيئية وتنميها لخدمة التنمية المحلية.

3. توفيـــر بنية تحتية إلدارة المخلفات 
ومعالجتها وتدويرها اقتصاديًا.

• نس���بة المخلف���ات المعالج���ة والمع���اد 
تدويرها

• االس���تفادة م���ن التكنولوجي���ا الصناعي���ة إلع���ادة تدوي���ر المخلفات 
وتحويلها لجزء أساسي من التنمية.

4. توفيـــر خدمات مياه وصرف صحي 
المتزايـــدة  االحتياجـــات  تواكـــب 

للسكان.

• نس���بة التغطي���ة للس���كان م���ن مي���اه 
الشرب اآلمنة

• مع���دل النم���و ف���ي ش���بكات الصرف 
الصحي

• تبن���ى حزم���ة م���ن برامج توفي���ر المياه وتوس���يع ش���بكات الصرف 
الصحي وفًقا لمصادر تمويل متنوعة.
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   الحادي عشر: محور الدفاع واألمن

 الغاية: جيش وطني قوي مبني على أسس حديثة ومعايير وطنية، يكون ملكًا للشعب يحمي الوطن 
وسيادته واستقالله، ومؤسسات أمنية حديثة تقدم خدمات أمن فعالة تصون الحقوق والحريات وتحمي 

المواطن وتوفر المناخ الالزم لالستقرار والتنمية. 

أ . الدفاع

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. بنـــاء جيـــش وطنـــي علـــى أســـس 
ومعاييـــر علمية حديثـــة، ذو عقيدة 
والوطـــن،  للـــه  والؤهـــا  عســـكرية 
قـــادٌر على حماية الســـيادة الوطنية 

والدفاع عن استقالها.

• نس���بة اإلنج���از م���ن عملية إع���ادة بناء 
الجيش.

• نس���بة اإلنج���از ف���ي تطوي���ر المناه���ج 
العسكرية على أسس حديثة.

• بن���اء وتنظي���م القوات المس���لحة على أس���س حديث���ة بحيث تكون 
مؤسسة وطنية مستقلة ومحايدة.

• اعتماد مناهج البحث العلمي والمعرفي الحديثة في تأهيل وتعليم 
منتس���بي الق���وات المس���لحة واألم���ن والمخاب���رات ف���ي المعاهد 

والكليات التابعة لهم.

المناســـبة  التشـــريعات  وضـــع   .2
لمواكبة بناء وحماية الدولة وضمان 
قوة واســـتقالية الجيـــش وتحييده 

من الصراعات السياسية.

• عدد التش���ريعات العس���كرية المطورة 
والجديدة التي تم إقرارها.

• تطوير التش���ريعات الحالية للقوات المس���لحة واألم���ن والمخابرات 
وتنفيذ توصي���ات مخرجات الحوار الوطني من تش���ريعات لتواكب 

بناء الدولة.

البشـــرية  القـــدرات  تطويـــر   .3
والمؤسســـية والفنية للجيش على 
كل المســـتويات لضمـــان جاهزيته 

وإسهامه في التنمية.

• معدل الجهوزية العسكرية.
• نس���بة المرافق والمنش���آت العسكرية 
المعاد بناؤها مم���ا دمرته الحرب، من 

قبل الجيش وإمكاناته المتاحة.
• مع���دل النمو في الم���وارد االقتصادية 

الذاتية للجيش. 

• تأهي���ل وتدري���ب الجيش وفق أرقى األس���اليب ليكون ق���ادرًا على 
حماية الوطن وردع كل من يجاول المساس بأمنه واستقراره.

• تدريب الجيش وتأهيله في مجاالت التنمية والتعمير.
• إعادة إعمار ما دمرته الحرب من البنى التحتية للجيش واألمن.

ب . الخدمات األمنية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. تطويـــر أجهـــزة األمـــن والشـــرطة، 
واســـتكمال منظومـــة التشـــريعات 
المتعلقـــة بعملهـــا وتنميـــة قدرات 
العاملين فيها، وضمان شـــموليتها 

وجودة خدماتها.

• مؤشر سيادة القانون.
• عدد البرامج المشتركة بين مؤسسات 

األمن والشرطة والمواطنين

• تنفيذ برنامج وطني لتطوير وهيكلة األجهزة األمنية بما يعزز سيادة 
القانون.

• تعزي���ز مبدأ احترام القان���ون وااللتزام به من قب���ل األجهزة األمنية 
ليكون أداؤهم أنموذجًا يحتذى به من قبل المواطنين.

• إطاق برنامج وطني لتوس���يع وتحس���ين خدمات األمن والشرطة 
لتحقيق األمن واالستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

• تعزيز الثقة بين مؤسسات األمن والشرطة والمواطن.
• تطوي���ر نظام الهجرة والج���وازات وفق معايير تراعي األمن القومي 

لليمن.
• وضع آلية تنس���يقية مش���تركة بين أجهزة األمن المختلفة لتتكامل 

أدوارها.
• اس���تكمال إنشاء وحدات تابعة ألقسام الشرطة لحماية أمن النساء 
ومن���ع العنف وبخاصة العنف على أس���اس الن���وع االجتماعي على 

مستوى المحافظات.
• تنفي���ذ آلية الرصد واإلباغ في الهيئات والوحدات المعنية بالحماية 

لألشخاص المتضررين من العنف القائم على النوع االجتماعي.
• تحسين خدمات السير والدفاع المدني.
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أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

2. تطبيـــق نظـــام الســـجل المدنـــي، 
واعتمـــاد الرقـــم الوطنـــي في كافة 
إجـــراءات المعامـــات، وفـــق خطة 
مزمنـــة تهـــدف إلـــى توفيـــر قاعدة 

بيانات وطنية موحدة.

المس���جلين ف���ي  المواطني���ن  • نس���بة 
النظام الجديد للس���جل المدني والذين 

منحت لهم بطاقة جديدة.

• وضع وإقرار خطة متدرجة إلنشاء السجل المدني والرقم الوطني.

3. تطبيـــق معاييـــر معلنـــة وشـــفافة 
للتعييـــن فـــي األعمـــال والمناصب 
األمنية والشـــرطية على المستوى 

المركزي والمحلي.

• ع���دد المعينين وفًقا لمعايي���ر التعيين 
الجديدة.

• إعداد استراتيجية الختيار الكوادر األمنية.

4. تطويـــر نظـــام معيـــاري لمراقبـــة 
ومتابعـــة وتقييـــم أداء أجهزة األمن 

والشرطة ومنتسبيها.

للمراقب���ة  المعي���اري  النظ���ام  إق���رار   •
والتقييم ألجهزة األمن والشرطة.

التقيي���م ألداء األجه���زة  تقاري���ر  ع���دد   •
األمنية وفًقا للمعايير المحددة.

• إع���داد نظام معياري لمراقب���ة ومتابعة وتقييم أداء األجهزة األمنية 
ومنتسبيها.

   الثاني عشـر: محـور السياســـة الخارجيـة واألمن القومي

الغاي���ة: منظومة أمن قومي تحمي مصالح اليمن وتضمن ســـيادة واســـتقالل قـــراره، في ظل عالقات 
خارجيـــة فعالـــة، تخدم المصالح العليا للوطـــن، وتقوم على مبادئ التكافؤ واالحتـــرام المتبادل والمصالح 

المشتركة.

 أ. السياسة الخارجية:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

1. االرتقـــاء بصنـــع وإدارة السياســـة 
الخارجيـــة للجمهوريـــة اليمنية وفق 
آليات مؤسســـية فعالـــة بما يخدم 

المصلحة الوطنية العليا.

• ص���دور ق���رار بإنش���اء مجل���س قومي 
للسياسة الخارجية.

اس���تراتيجية  باعتم���اد  ق���رار  ص���دور   •
للعاقات الخارجية.

واالس���تثمارات  التموي���ات  ع���دد   •
الت���ي تدفق���ت للبلد عبر تنس���يق من 

السفارات اليمنية.

• تفعي���ل وتعزيز دور الدبلوماس���ية اليمنية ف���ي مواجهة العزلة على 
اليمن.

• وضع اس���تراتيجية للعاقات الخارجية وآلية تحافظ على عزة وكرامة 
وحقوق اإلنسان اليمني في دول المهجر أو غيرها.

• تطوي���ر عم���ل الس���فارات عل���ى ج���ذب التموي���ات إلع���ادة اإلعمار 
والتنمية والتصدير.

2. تطوير وتعزيز عاقـــات الجمهورية 
اليمنية دوليًا وإقليميًا بحيث تقوم 
علـــى المصالح المشـــتركة والعمل 

على توفير سبل حمايتها.

• إقرار آلية التمثيل الدبلوماسي.
• تقارير التقييم للعاقات الخارجية.

• تطوير آلية فعالة للتمثيل الدبلوماس���ي لليمن تقوم على المصالح 
المشتركة والعمل على توفير سبل حمايتها.

3. رعايـــة المواطن اليمنـــي وحقوقه 
ومصالحه فـــي دول المهجر وتعزيز 
ارتباطه وانتمائه الوطني وتحصينه 
مـــن العوامـــل والمؤثـــرات الفكرية 

الضارة.

ت���م معالجته���ا  الت���ي  الح���االت  ع���دد   •
للمواطنين.

موله���ا  الت���ي  المش���روعات  ع���دد   •
المغتربون في الداخل.

• حجم تحويات المغتربين.
الموجه���ة  اإلعامي���ة  البرام���ج  ع���دد   •

للمغتربين.

• تطوير آلية تنسيق وإدارة خدمات للمغتربين اليمنيين في الخارج. 
• بناء وتطبيق نظام معلومات للمغتربين.

• إنشاء مؤسسة إعامية للمغتربين تعنى بتوعية وتثقيف المغتربين 
وأبنائه���م في المهجر للحد من المؤث���رات الفكرية الضارة وربطهم 

بوطنهم.
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 ب. األمن القومي:

أهم المبادراتالمؤشراتاألهداف االستراتيجية

القومي  لألمن  استراتيجية  وضع   .1
تعمل على رعاية مصالح اليمن العليا 
مفهوم  وتعزز  والــخــارج،  الداخل  في 
الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة والــتــفــاعــل 
اإليجابي مع كافة المنظمات المحلية 
هذا  خدمة  في  وتسخيرها  والدولية 

الغرض.

• إقرار استراتيجية األمن القومي.
• ع���دد مراك���ز الدراس���ات االس���تراتيجية 

المنشاة
• عدد خطط الطوارئ المقرة.

• قرار إنشاء نظام وطني للرصد واإلنذار 
المبكر للكوارث واألزمات. 

• إعداد وتنفيذ استراتيجية لألمن القومي اليمني.
• إنش���اء مراكز دراس���ات استراتيجية لدراس���ة وتحليل الوضع المحلي 
واإلقليمي والدولي وتداعياتها على األمن القومي وتطوير الخطط 
الازم���ة لحماي���ة األمن القومي وتأمين األمن اإلنس���اني والغذائي 

والمائي.
• إق���رار االس���تراتيجيات والسياس���ات العام���ة لمواجه���ة التهدي���دات 
الخارجية، والتحديات الداخلية، وإنش���اء نظام وطني للرصد واإلنذار 
المبكر وإدارة الكوارث واألزمات وتحديد مصادر األخطار على األمن 

القومي.

2. ربط الموقع الجغرافي االستراتيجي 
وسواحله  وجــزره  اليمنية  للجمهورية 

وثرواته بالتنمية والمصالح القومية.

• ع���دد المدن والمناطق الس���احلية التي 
تم تخطيطها وتأهيلها.

• ع���دد الدراس���ات االقتصادي���ة المنجزة 
تطوير الخدمات البحرية

• عدد المشاريع الس���احلية االستراتيجية 
المنفذة مع شركاء دوليين. 

• الش���روع في تخطيط م���دن ومجمعات صناعية وتجارية وس���ياحية 
على السواحل وباب المندب والجزر اليمنية.

• إعداد الدراسات الازمة لتطوير الخدمات البحرية المحلية والدولية. 
• إعداد المش���اريع الازمة لاس���تفادة من الموقع البح���ري والموارد 

البحرية المتاحة لليمن.

التحتية  الــبــنــى  وتــأمــيــن  تــطــويــر   .3
للمرافق الحيوية والقومية.

• إصدار سياسة تأمين المرافق الحيوية  
• ع���دد ال���كادر المؤهل ب���اإلدارة األمنية 

للمرافق الحيوية القومية 
• ع���دد التطبيقات التقنية المس���تخدمة 

في تأمين المرافق الحيوية

• تطوير سياسات ومعايير فعالة لتأمين المرافق الحيوية القومية.
• تطوير القدرات البش���رية المعنية ب���اإلدارة األمنية للمرافق الحيوية 

القومية.
• اس���تخدام التقني���ات المائم���ة لتعزيز تأمين وحماي���ة البنى التحتية 

للمرافق الحيوية القومية.

لمكافحة  وطــنــيــة  ــــة  رؤي إعـــــداد   .4
المنتج  التكفيري  الــفــكــر  واجــتــثــاث 
المجتمع  عــلــى  ــل  ــي ــدخ ال ـــإلرهـــاب  ل
اليمني لما يمثله من خطر على األمن 

القومي للباد.

• وض���ع رؤي���ة وطني���ة لمكافح���ة واجتثاث الفك���ر التكفي���ري المنتج • إقرار وثيقة الرؤية
لإلرهاب الدخيل على المجتمع اليمني.

• العمل على تجفيف منابع البيئة الحاضنة والمنشئة والداعمة للفكر 
التكفيري بأنماط متعددة.

• دعم السياس���ة الخارجية اليمنية للعمل على تحقيق عدالة القوانين 
والمواثي���ق الدولي���ة وع���دم توظيفها أو تس���خيرها لبع���ض الدول 

المهيمنة على القرار.



القسم الثالث

تنفيذ الرؤي�����ة
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أ. إدارة عمليات تنفيذ الرؤية: 
لضمـــان اتســـاق وكفـــاءة وفاعليـــة إدارة تنفيـــذ الرؤية يتم وضـــع آلية تنفيذيـــة للرؤية يصدر بها قـــرار من رئيس 
الجمهورية )المجلس السياسي األعلى( تحدد مختلف األسس والقواعد واألدوار والمسؤوليات والمهام وفًقا 
للمعاييـــر الدوليـــة إلدارة الـــرؤى الوطنيـــة، على أن تتضمـــن الرقابـــة والمتابعة والتقييم, وبحيث تشـــمل األطر 

المؤسسية المعنية بالتنفيذ كالتالي:

رئي���س الجمهورية )المجلس السياس���ي األعل���ى(: وهو الراعي الرئيـــس للرؤية والمعنـــي باعتماد الخطط   .1
االستراتيجية المرحلية، والموازنات، وتقارير المتابعة والتقييم المتعلقة بالرؤية، ويتبعه:

الفري���ق االستش���اري: يشـــكل فريق استشـــاري مـــن مجموعة مـــن الخبـــراء يتبع رئيـــس الجمهورية   أ. 
)المجلس السياســـي األعلى( وتحت إشـــرافه، يتولى تقديم االستشـــارات ودراسة وتحليل تقارير 
المتابعة والتقييم، والوثائق ذات العالقة، وتقديم التوصيات المناسبة لرئيس الجمهورية )المجلس 
السياســـي األعلـــى( ومتابعـــة اإلجراءات التي تتخذ بشـــأن الرؤية على أن يتلقى نســـخ من التقارير 
والمعلومات التي يحتاجها لتقديم استشـــاراته من مختلف المســـتويات المعنية بالتنفيذ والمتابعة 

والرقابة والتقييم.
فريق المصالحة الوطنية الش���املة والحل السياس���ي: يتبع رئيس الجمهورية )المجلس السياسي   ب. 
األعلى( نظًرا لخصوصية مهامه، ويعنى بمختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ أهداف وأنشـــطة محور 

المصالحة الوطنية الشاملة والحل السياسي.
الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم: تتبع مكتب رئاسة الجمهورية، وتشكل من الدوائر المختصة في   ج. 

مكتب رئاسة الجمهورية والجهات ذات العالقة وتعنى بالمتابعة والتقييم لتنفيذ الرؤية الوطنية.

2.  اللجنة الحكومية العليا لتس���يير الرؤية: وتمثل اإلطار اإلشـــرافي األعلى في المســـتوى الحكومي إلدارة 
تنفيـــذ الرؤية، وتكون برئاســـة رئيـــس مجلس الوزراء، وعضوية نواب رئيس مجلس الـــوزراء، وعدد من الوزراء 
المعنيين، باإلضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص واألحزاب والمجتمع المدني والمرأة، وأمين عام مجلس 

الوزراء، ورئيس المكتب التنفيذي للرؤية.

اللجان القطاعية الوزارية: هي اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء، تتولى القيام بأدوار إشرافية وتنسيقية   .3
في إطار تنفيذ الرؤية، وفًقا لما تحدده اآللية التنفيذية للرؤية.

المكت���ب التنفي���ذي إلدارة الرؤية: وهو الجهاز الفنـــي إلدارة عملية تنفيذ الرؤية فـــي الحكومة، يعمل تحت   .4
إشـــراف اللجنـــة الحكومية العليا لتســـيير الرؤية، ويشـــكل من مجموعة مـــن الكفاءات اإلداريـــة وفقًا لمعايير 

دقيقة باالختيار وباالنتداب من مختلف الوزارات والجهات ذات العالقة.

الوحدات التنفيذية في الس���لطات والهيئات واألجهزة العليا: تشـــكل من المســـؤولين والمختصين بالجهة   .5
وتحت إشراف رئيس الجهة، وتعنى بعملية التخطيط والتنفيذ فيما يخص الجهة في إطار الرؤية.

الوحدات التنفيذية للرؤية على مستوى الجهات: تشكل من المسؤولين والمختصين بالجهة وتحت إشراف   .6
رئيس الجهة، وتعنى بعملية التخطيط والتنفيذ فيما يخص الجهة في إطار الرؤية.

وحدة التنسيق بوزارة اإلدارة المحلية: تشكل من المسؤولين والمختصين داخل الوزارة تحت إشراف الوزير   .7
إلدارة وتوجيه وتنسيق عمليات التخطيط والتنفيذ على المستوى المحلي.
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ب. آلية المتابعة والتقييم:
تعطـــي الرؤية الوطنيـــة لبناء الدولـــة اليمنية 
الحديثة اهتماًما كبيًرا بإيجاد آلية نوعية وفعالة 
فـــي متابعة وتقييم مســـار العمل لتنفيذها؛ 
لـــذا ســـتكون هنـــاك أكثر مـــن آلية فـــي هذا 
الجانـــب تبـــدأ مـــن إيجاد وحـــدة فنيـــة للمتابعة 
والتقييم تتبع مكتب رئاســـة الجمهورية مروًرا 
بتفعيل أدوار الجهات المعنية بالرقابة لتحقيق 
رقابـــة خارجية مســـتقلة، وَتَتُبع ودراســـة نتائج 
وآثـــار التنفيـــذ ومعرفـــة اتجاهات الـــرأي العام 
حـــول مدى رضى المجتمع عمـــا حققته الرؤية 
الوطنيـــة، وهـــو مـــا سيســـند جـــزء منـــه إلى 
المجتمع المدني واإلعالم ومراكز الدراسات.

1. أهداف المتابعة والتقييم لتنفيذ الرؤية:

أهداف المتابعة والتقييم 
لتنفي��ذ الرؤي������ة

أدوات التقييم

أنواع التقييم 
ألداء العمل 
في تنفيذ 
الرؤية

أنواع تقارير 
المتابعة والرقابة 

والتقييم

آليات المتابعة 
والرقابة والتقييم 

التي يجب اتباعها

أنواع المؤشرات 
الالزمة لعملية 
التقييم

ضمان اتس���اق الخط���ط التنفيذية مع رؤية 
وغايات وأهداف الرؤية.

ضمان تدفق البيانات والمعلومات الالزمة لمعرفة 
سير تنفيذ الرؤية من خالل قاعدة بيانات فعالة.

التأكد من س���ير األعمال لتنفي���ذ الرؤية بالصورة التي 
رسمت لها.

معرف���ة حج���م التقدم في س���ير العمل ف���ي مختلف محاور 
الرؤية.

قياس نتائج وأثر التنفيذ للمبادرات.
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2. آليات المتابعة والرقابة والتقييم التي يجب اتباعها:

أ.  تكوين وحدة فنية تتبع مكتب رئاسة الجمهورية بحيث تتولى اآلتي:
ضمـــان اتســـاق الخطـــط التنفيذية علـــى مســـتوى القطاعات والفرق المؤسســـية مـــع الرؤية   •

والغايات واألهداف االستراتيجية للرؤية.
تطبيق نظام إلكتروني متكامل لبيانات الرؤية واستخدامه في المتابعة والرقابة والتقييم.  •

مراجعة وتحليل البيانات والمؤشرات والتقارير الواردة من الفرق التنفيذية.  •
مراجعة السياســـات الكلية بحيث يتم تحقيق التوافق لتلك السياســـات أو وضع سياسات تسد   • 

الفجوة القائمة.
إعـــداد التقاريـــر الفنية حول متابعـــة عمليات التنفيـــذ ورفعها إلى رئيـــس الجمهورية )المجلس   • 

السياسي األعلى(، والفريق االستشاري التابع له.
الرقابـــة والتقييم عبر الهيئات الرقابية المعنية: تفعيل دور الهيئات الرقابية كمجلس النواب والجهاز  ب.  
المركـــزي للرقابـــة والمحاســـبة، وهيئـــة مكافحـــة الفســـاد واللجنـــة العليـــا للرقابة علـــى المناقصات 

والمزايدات في الرقابة على أداء العمل في تنفيذ الرؤية ومخرجاتها.  
الرقابـــة والتقييـــم المجتمعـــي )اإلعالم-المجتمـــع المدنـــي(: تمكيـــن المجتمع المدني مـــن الرقابة  جـ. 
والتقييـــم لمســـتوى تنفيـــذ الرؤيـــة والتفاعل مع نتائـــج تلك التقييمـــات، وملخصات عن نشـــر نتائج 

تقييماته عبر الموقع اإللكتروني للرؤية. 
رقابـــة المواطـــن: عبر اســـتخدام الخط الســـاخن والموقع اإللكترونـــي للرؤية وصفحاتهـــا االجتماعية  د. 

وإيصال رأي المواطن بمختلف الوسائل إلى المعنيين.

3. أنواع تقارير المتابعة والرقابة والتقييم:
تقرير متابعة دوري كل شهرين على األقل لكل محور عن المهام التي تم إنجازها. أ. 

تقاريـــر دورية ربع ســـنوية علـــى األقل متنوعة في ضوء المســـتويات المختلفـــة للمتابعة والتقييم  ب. 
تتضمن:

تقرير حول مدى اتســـاق األهداف والبرامج بالخطـــط التنفيذية مع رؤية وغايات وأهداف   • 
الرؤية.

تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والخطط التنفيذية ومعوقات التنفيذ.  • 
تقرير حول التقدم المنجز في تحقيق المســـتهدفات )النتائج المرصودة( على مســـتوى   •

األهداف. 
تقاريـــر فصليـــة حـــول تقييـــم نتائـــج العمل فـــي كل برنامج ومـــدى رضـــى المجتمع عنها   •

والمعالجات المقترحة.
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4 . أنواع المؤشرات الالزمة لعملية التقييم:
 لضمان تحقيق نتائج فعالة وإجراء تقييم جيد فإن الرؤية الوطنية اعتمدت بنية محددة للمؤشرات على أساسها 
تتم عملية التقييم وتحديد مدى تحقق غايات وأهداف الرؤية وارتباًطا بذلك فإن هيكل مؤشـــرات الرؤية يضم 

التالي:
المؤشـــرات العامة للرؤية: وهي حزمة من المؤشـــرات الكلية والمؤشـــرات الدولية المقارنة لوضع  أ. 

اليمن في مجموعة من التقارير الدولية المختلفة.
مؤشـــرات األهداف: وهي تلك المؤشرات التي تقيس تحقق األهداف االستراتيجية للرؤية ولكل  ب. 
هدف مؤشـــر أو أكثر يتم من خالل قياس مســـتوى تنفيذ الهدف ويمكن تجزئة هذه األهداف من 

خالل مؤشرات مرحلية أو من خالل مؤشرات المبادرات المترجمة لها.
مؤشرات المبادرات: يتم وضع مؤشرات قياس تحقق المبادرة والتي تترجم األهداف االستراتيجية. ج. 
مؤشرات أداء التنفيذ: ويقصد بها المؤشرات المالية واإلجرائية التي تعبر عن فعالية وكفاءة التنفيذ  د. 
للرؤيـــة وتقيـــس مدى تقدم الجهات فـــي أداء مهامها ومدى تقدم عملية التنفيذ على المســـتوى 
الكلي وعلى مستوى المحاور والمستوى المؤسسي إلى جانب قياس مستوى اإلنفاق وعالقته 
بحجم اإلنجاز، وأخيًرا قياس مدى رضى المجتمع والمستهدفين عن النتائج المحققة، ويتولى المكتب 
الفني بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للرؤية وضع هذه المؤشرات وتطويرها وفًقا لمراحل تنفيذ 

الرؤية.

5. أنواع التقييم ألداء العمل في تنفيذ الرؤية:

تقيي����م المؤش����رات: من خــــالل معرفــــة مســــتوى اإلنجــــاز المحقق بالنســــبة للمؤشــــرات 
المستهدفة

تقيي�����م األداء )إداري، فني، مالي(: يجب أن تغطي تقارير تقييم األداء ثالثة أبعاد، البعد 
اإلداري لعمليــــات الرؤية ومســــتوى إنجازهــــا، تقييم الجوانب الفنية بحســــب خصوصية كل 
قطــــاع، التقييــــم المالــــي من حيث كفاءة اإلنفــــاق ومدى جدوى أي إنفــــاق على أهداف أو 

مبادرة أو برنامج أو مشروع وبالتالي االعتماد على مؤشرات أداء مالية.

تقييم النتائج: التحديد المســــبق للنتائج المســــتهدفة مسبًقا في خطط العمل التنفيذية 
المحددة مع تتبع أي نتائج أخرى لم توضع بالحسبان، ومن ثم التقييم وفًقا لتلك النتائج.

تقييم األثر: أهمية تتبع األثر في التقييم وعدم االكتفاء بتقييم النتائج والمخرجات بل 
معرفة تأثيرات الرؤية وانعكاساتها على المواطن والمجتمع وأداء الدولة ببعديه اإليجابي 

والسلبي خالل الزمن.

تقييم رضى المجتمع: االهتمام بقياس مدى رضى المجتمع عن نتائج تنفيذ الرؤية في 
مختلف المجاالت من خالل إشراك المجتمع المعني )المستفيدين في المجتمع( في كل 

مجال.
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6. أدوات التقييم:
أدوات التقييم المكتبي )تقارير التقييم الفنية المنمذجة(: ســـيتم تطبيق نماذج قياســـية للتقييم  أ. 
المكتبـــي بنـــاًء على تقاريـــر األداء الواردة مـــن الجهات المســـتهدفة بالبرنامج وبصورة عامة ســـيتم 
تطبيق تلك النماذج ما أمكن عبر استخدام قاعدة بيانات الرؤية الوطنية التي ستقدم تقارير متابعة

        وتقييم منتظمة. 
أدوات التقييم الميداني )االستبيانات، النزول الميداني، المقابالت، مجموعات التركيز(: من األهمية  ب. 
تنويع أساليب الرقابة والتقييم الميداني من خالل اعتماد أساليب مقننة وتطبيقها بصورة دقيقة 
للخـــروج بنتائج تقييم واقعية، ومن أهم هذه األدوات: االســـتبيانات، النزول الميداني، المقابالت، 

مجموعات التركيز.






