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 الجلسة العامة للمؤتمر

    
 فريق التنمية المستدامةلثانية ال للفترةالموضوع: التقرير النهائي 

 
 تحية طيبة وبعد،

 
والتقدير، ويسره أن يرفق لكم بهذا التقرير النهائي  يةطيب التحأ التنمية المستدامةيهديكم فريق عمل 

 م.3131 سبتمبر 31لى م إ3131 يوليو 31من  ستمرتوالتي إ العمل لفرقثانية ال للفترة
 وعليـــه.

صدار قرار عن المؤتمر بما ورد في التقريريرجى اإل  .من قرارات طالع وا 
 
 

 وتقبلوا خالص تحياتنا.
 
 

 بن طالب محمد علي

 مقرر الفريق

 أحمد أبوبكر بازرعه

 رئيس الفريق
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 المقدمة
ـــــد ـــــة يـــــوم الســـــبت الموافـــــق  أب ـــــة منـــــه أعمالهـــــا للفتـــــرة الثاني فريـــــق التنميـــــة المســـــتدامة ممثـــــل بالمجموعـــــات الفرعيـــــة المنبثق

عداد خطط أعمالها التفصيلية للفترة يوليو31/10/3131 هـدفت الخطـط  م، وقد3131اغسطس -م بتقييم المرحلة األولى وا 

 التنمية المستدامة والشاملة. يحقق بما وسياسات وقوانين دستورية مبادئ وضع ستكمالإ بشكل رئيسي إلى

ن فــي العديــد مــن مواضــيع ومحــاور التنميــة يســتمعت المجموعــات إلــى العديــد مــن الخبــراا المحليــين والــدوليووفقــال للخطــط، إ

مـن  والمقـابالت فـي أمانـة العاصـمة، باإلضـافة إلـى تنفيـذ العديـد مـن اللقـاااتالمختلفة، كما قامت المجموعات بتنفيذ العديـد 

عــة ويليــات عملهــا زيــارات الميدانيــة إلــى الــوزارات واألجهــزة الحكوميــة والجهــات ذات العالقــة بمحــاور أعمالهــا، لمعرفــة طبيال

دامة والمبـادئ الدسـتورية التـي يمكـن أن حـول التنميـة المسـت هـاارؤ ات التـي تواجههـا، باإلضـافة إلـى معرفـة والصعاب والتحدي

 تتضمن في الدستور الجديد.

على  واالطالعقشت المجموعات نتائج زياراتها ودراسة وتحليل الوثائق التي تم تجميعها والدستور والقوانين النافذة اكما ن

إضافة إلى دراسة ، قاريرها التفصيليةوأعدت لذلك ت قوانين لدول عربية وأجنبية لالستفادة من تجاربهاالدساتير و العديد من ال

 .العديد من المشاركات المجتمعية التي تلقاها الفريق بصورة مباشرة أو من خالل وحدة المشاركة المجمعية

 وبروح الفريق الواحد إلى التوافق على القرارات الموضحة في هذا التقرير. الدؤوبوقد تكلل العمل 

كبيرال هدال لمرحلة القادمة وبذلت جرؤية شاملة للتنمية لة االقتصادية قامت بإعداد يجدر اإلشارة إلى أن مجموعة التنمي

 (مشكورال في هذا األمر )مرفقو 
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 قرارات الفريق المقدمة للجلسة العامة الختامية
 

، وهناك لى رفعها للجلسة العامة الختامية إلقرارها وتبنيها من قبل المؤتمرتفق عالتالية وا  القرارات توافق الفريق على 

حتى تتضح مخرجات  تأجيلهابناا الدولة تم فريق مجموعة من القرارات والتي لها عالقة بمخرجات فريق القضة الجنوبية و 

 - :كالتاليالفريقين، والقرارات التي تم التوافق عليها هي 

 -االقتصادية: التنمية 

 - التالية:سس عي ويقوم على األجتماإحر  قتصادإالوطني  قتصادإلا -3

 الوطني.ستقرار واإلستقالل ق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز اإلبما يحق قتصادياإلحرية النشاط  -أ

ويره وتحقيـق التكافـل قتصادية الهادفة إلى تنمية اإلنتاج الحقيقي وتطجتماعية في العالقات اإلالعدالة اإل -ب

 جتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.اإل والتوازن

قتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط قتصادية والشراكة اإلتعددية قطاعات الملكية اإل -ج

 والقطاع األهلي.

 الرشيدة.المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة  التنافس -د

 عادل وفقال للقانون. عامة وبتعويضإال لضرورة ولمصلحة  ام الملكية الخاصة فال تمس  حتر ا  حماية و  -ه

ســـت الل األمثـــل لكافـــة وبمــا يكفـــل اإل يشـــير أولـــة علــى أســـاس التخطـــيط العلمـــي التقتصـــادية للدتقــوم السياســـات اإل -3

جتماعيـة وزيـادة ادية واإلقتصـتصادية في شتى مجاالت التنمية اإلقمية وتطوير قدرات كل القطاعات اإلالموارد وتن

عطاا األولوية للقضاا على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة.  اإلنتاج وا 

اد الــوطني وتصــدر تشــريعات بمنــع قتصــاإل بمــا يخــدمســتثمار وتحمــي المشــروعات ترعــى الدولــة حريــة التجــارة واإل -1

القتصــادية ســتثمار فــي مختلــت مجــاالت التنميــة اإلتشــجع رؤوس األمــوال الخاصــة علــى احتكــار بكــل أنواعــه و اإل

 للقانون.جتماعية وفقا واإل
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تعمل الدولة على تشجيع القطاع الصناعي عمومـال والصـناعات الحرفيـة واليدويـة الصـ يرة، والمشـروعات الصـ يرة  -4

 والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين.

ل اؤهـــا ال يكــون إال بقــانون وال يعفــى أحــد مـــن أدائهــا كلهــا أو بعضــها إال فـــي إنشــاا الضــرائب العامــة وتعــ -5 ديلها وا 

ســوم والتكــاليت العامــة إال األحــوال المبينــة فــي القــانون وال يجــوز تكليــت أحــد بــأداا غيــر ذلــك مــن الضــرائب والر 

 .بقانون

شــاا الرســوم وجبايتهــا وأوجــه صــرفها يكــون إن يحــدد القــانون القواعــد األساســية لجبايــة األمــوال العامــة وصــرفها وال -6

 .عديلها واإلعفاا منها إال بقانونوت

وتمكـين القطـاع الخـاص  ودوليـال  تعمل الدولـة وبشـكل مضـطرد لتطـوير عالقـة الشـراكة اإلنمائيـة مـع الخـارج اقليميـال  -0

 الشراكة. هذهفي 

بمتطلبـــات وبـــرامج التنميـــة تعمـــل الدولـــة علـــى تحديـــد حصـــة مناســـبة لانفـــاق علـــى الـــدفاع واألمـــن وبمـــا ال يضـــر  -8

 كل الحاالت ال يجب أن تتجاوز نفقات التعليم. للمجتمع وفيجتماعية قتصادية واإلاإل

، فــال يجـــوز لــرئيس الجمهوريــة ورئــيس الـــوزراا ونوابهمــا وال ألي مــن الـــوزراا الجمــع بــين الســـلطة والتجــارة يحظــر -1

والمؤسســات الحكوميــة أثنــاا  الهيئــاتوالســفراا ورؤســاا منيــين ن ونــوابهم والقــادة العســكريين واألونــوابهم والمحــافظي

لــرئيس الجمهوريــة أو رئــيس تــوليهم مناصــبهم أن يتولــوا أي وظيفــة أخــرى )عــدى مــا نــص عليــة الدســتور بالنســبة 

، كمـا  تجاريال أو ماليال أو صناعيال كما ال يجوز لهم أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عمالل  (.الوزراا

، وأن يجمعوا بين الوزارة والعضوية فـي قدها الحكومة أو المؤسسات العامةلتزامات تعإ يجوز لهم أن يسهموا في ال

مجلس إدارة أي شركة وال يجوز خالل تلك المدة أن يشتروا أمواالل من أموال الدولة أو يقايضـوا عليهـا ولـو بطريقـة 

 والهم أو يقايضوها عليه.شيئال من أم ويبيعوهاأن يؤجروها  المزاد العلني أو

ن ونـــوابهم والقـــادة العســـكريين يقـــدم رئـــيس الجمهوريـــة ورئـــيس الـــوزراا ونـــوابهم والـــوزراا ونـــواب الـــوزراا والمحـــافظي -31

قــرار بالذمــة الماليــة قبــل وبعــد وفــي نهايــة كــل عــام إلــى الســلطة التشــريعية إمنيــين والســفراا ومــن فــي مســتواهم واأل
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ذا  ،د، وكل الهدايا النقدية والعينيـة التـي يحصـلون عليهـا تـؤول ملكيتهـا لخزينـة الدولـةوالهيئة العليا لمكافحة الفسا وا 

 كانت الهدايا تحت أو ما شابه ذلك توضع في المتحت الوطني للدولة.   

 والحد من الهجرة إلى المدن.  واالجتماعي،ستقرار التنموي ة الريفية المتكاملة بما يكفل اإلتلتزم الدولة بالتنمي -33

 ستخراجية.ر الصناعات اإلعمل الدولة على تنمية وتطويت -33

 أو اإلقليميـة الميـاه فـي أو فوقهـا أو األرض بـاطن في الموجودة الطاقة ومصادر أنواعها بجميع الطبيعية الثروات -31

ــة وتلتــزم الشــعب لعامــة ملــك الخاصــة قتصــاديةاإل والمنطقــة القــاري االمتــداد  توظيفهــا وحســن نتاجهــاإ بتنميــة الدول

 ألغـراض المنبـع لمنـاطق عائدتها من وتحديد نسبه ،منها القادمة األجيال حقوق على الحفاظ مع الشعب صلحةلم

 .للقانون وفقال  المناطق تلك في التنمية

 ومناسب معقول وبسعر كافية بكمية النقية المياه على الحصول في الحق مواطن ولكل ساسيأ نسانيإ حق الماا -34

 .المنزلي ستخدامواإل للشرب

 القـانون ويبـين، قانون على ال بناا إال مالكاأل تلك عن التنازل وأ الدولة مالكأ في مجانال  التصرت نهائيال  يجوز ال -35

 والتصــرت للوحــدات متيــازاتاإل مــنح وكيفيــة للدولــة المملوكــة العقــارات مــن عقــار أي فــي التصــرت وطــرق حــوالأ

 .العامة موالاأل في مجانال 

 

 ومنظمات المجتمع المدني واالفراددور الدولة والقطاع الخاص 

 خالل:تسن الدولة التشريعات الالزمة لحماية المستهلكين من  .3

 سن التشريعات والنظم القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلكين. •

ن قبـل قتصاد ولمنع تحديد أسـعار تعسـفية مـالضار بالمنافسة واإل حتكاراإلرااات القانونية الالزمة لمنع تخاذ اإلجإ •

 .ودة أقل أو غير مطابقة للمواصفاتالمؤسسات الحكومية والخاصة أو لمنع عرض سلع بج

 .قتصاد الوطني أو مهنة أو قطاعإلنحرات الضار بااإلجرااات الوقائية ضد اإل تخاذاللدولة  •

 -االجتماعية: التأمين والرعاية  .3
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الرعاية الكافية في حاالت الشيخوخة والعجـز والوفـاة مـن تخاذ اإلجرااات والتشريعات الالزمة لتوفير إتعمل الدولة على 

 - على:خالل شبكة أمان واسعة تعتمد 

 لسياسة األجور ويدفع مناصفة بين المش ل والمستفيد. إلزامية التأمين التقاعدي للعاملين بمختلت القطاعات وفقال  •

 خطرة.اجمة عن أعمال إلزامية التأمين على إصابات العمل والوفاة أثناا العمل واألضرار الن •

 .إلزامية التأمين الصحي للعمال وأفراد أسرهم )حسب القانون( من قبل المش ل والعامل •

التخلص من العامل أو الموظت التأمين ضد البطالة الناتجة عن فقدان العمل أو فقدان األجر أو الدخل في حال  •

 .مناسبال  ن تعويضال ستحقاقه الراتب التقاعدي ويوفر هذا التأمين بموجب قانو إقبل 

 ت المختلفة بالتأمين على الوسائط ضد الحوادث واألضرار الناتجة عنها.آالدولة أصحاب وسائط النقل والمنشتلزم  •

تــدعم الدولــة صــناديق اإلعانــات االجتماعيــة وتســاهم مــع منظمــات المجتمــع المــدني فــي مســاعدة األيتــام واألمهــات  •

  مأوى.ات الذين ال معيل لهم وال المعيالت ودور اإليواا للعجزة والمعنف

صيانة الحقوق ذات الصـلة بالتنميـة االقتصـادية كـالحقوق العماليـة وتلـك التـي تتعلـق بحريـة الحركـة والتنقـل والحـق  •

 بالعمل في شتى أرجاا الوطن.

 تسن الدولة التشريعات المتعلقة بالبنوك وسوق األوراق المالية والخدمات المالية والتأمين. .1

 العامة.للبلد من منطلق المصلحة  السياسة النقديةستقاللية ويرسم بنك المركزي باإليتمتع ال •

 والذهب.من العمالت الصعبة  كافيال  للبنك المركزي حق إصدار النقود ويكون من موارده احتياطال  •

 لمصرفي.االمركزي في التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، واإلشرات على القطاع  يساهم البنك •

 -يساهم قطاع الزراعة من خالل إنتاجه الذي يلبي متطلبات التنمية المستمرة ومتطلبات السوق لتحقيق اآلتي: -أ .4

 تأمين إمداد الشعب باحتياجاته لتحقيق األمن ال ذائي •

 المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية باألراضي الزراعية. •

 لألرض. ستخدامات المختلفةمركزي لاالتوزيع الال •

 تدعم الدولة المشروعات الزراعية وتحميها عند الضرورة وتعمل على مكافحة التصحر. -ب
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 ستخدام المياه للري.ا  ستقرار ملكية األراضي الزراعية و إصدار التشريعات المنظمة إل -ج

ولة وتكويناتها الملكية العامة هي مجموع األمالك الوطنية وتتكون من األمالك العمومية التي تملكها كل من الد .5

المقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية  ،المناجم ،دارية المختلفة وتشمل باطن األرضاإل

تصال والعقارات وغيرها تاجية والخدمية ووسائط النقل واإلوالثروات الحية والممتلكات العقارية واألثرية واألصول اإلن

 .ن تحدد وتدار وتحمى بموجب قانونالتي يجب أ من األمالك العامة والمحلية

قتصــادي مــع الخــارج وتنظــيم رجيــة وتعمــل علــى توثيــق التعــاون اإلقتصــاد اليمنــي الخاتحــافظ الدولــة علــى مصــالح اإل .6

 ومراقبتها.التجارة الخارجية بقانون يحدد شروط مزاولتها 

ورية فـي البلـد فـي حـاالت التهديـدات السياسـية تعمل الدولة على ضمان توفر كميات كافية من السلع والخـدمات الضـر  .0

 تأمينها.قتصاد على والكوارث وفي حاالت عدم قدرة اإل والعسكرية

ســـتقرار ألطـــول مـــدة حتكـــار والتعســـت ويحقـــق اإللمنـــازل الســـكنية وبمـــا يحـــول دون اإلتـــنظم الدولـــة عالقـــات اإليجـــار ل .8

 ويصدر بذلك قانون.

النمـــو االقتصـــادي المنـــتظم بمـــا يحقـــق الحـــد مـــن البطالـــة وال ـــالا علـــى كـــل تتخـــذ الدولـــة اإلجـــرااات الالزمـــة لضـــمان  .1

 -اآلتي: المستويات اإلدارية للدولة، من خالل 

قـــود والقـــروض قتصـــاد الحـــر عنـــد الضـــرورة فيمــا يتعلـــق بشـــؤون النســـتثنائية مـــن قاعــدة اإلإللدولــة اتخـــاذ إجـــرااات  -

 الخارجي.قتصاد والمالية العامة واإل

تصــادي عنــد وضــع سياســاتهم المتعلقــة بــالموارد والمصــروفات لســلطات المحليــة ظــروت النمــو االقتراعــي الدولــة وا -

ــــي مشــــتركيكــــون األســــاس اإلو  ــــى أســــاس ســــوق داخل ــــي عل ــــة مبن ــــة  قتصــــادي للدول ــــافس الحــــر والعدال يتســــم بالتن

 جتماعية.اإل

قتصــادي أو لتمويــل اإلســتقرار او النمــو والرســوم بشــكل مؤقــت ب ــرض تحقيــق اإلللدولــة رفــع او خفــض الضــرائب  -

 عمل.مشروعات توفر فرص 

 الحاجة.حتياطي يستخدم لخلق فرص عمل عند إتلزم الدولة الشركات بأن تحتفظ ب -
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ســتمرار بوســائل وغيــر القــادرة علــى اإل قتصــاديال إقتصــادية أو المهــن المهــددة اعد الدولــة المنــاطق أو الفــروع اإلتســ -

 ستمرارها.إذاتية تضمن 

 -تي: اآلات التي تحقق تسن الدولة التشريع .31

حفــاظ ظ علــى المحميــات والحيوانــات والطيــور النــادرة واألراضــي الرطبــة والطيــور المهــاجرة وذلــك مــن أجــل الافــالح -

 .والبيئي التنوع الحيويعلى 

تنظــيم ممارســة صــيد األســماك بمــا يحــافظ علــى الثــروة الســمكية ومراعيهــا الطبيعيــة وشــعبها المرجانيــة مــن العبــث  -

 .لحفاظ على التنوع الحيوي والبيئيائر وذلك لوالجرت الج

تفعيل وتشديد اإلجرااات الخاصة بقانون الثروة الحيوانية المتضمن الرعاية والتربية ومنع ذبح اإلناث الص يرة مـن  -

 .صة واالتجار بها إال وفقا لقانونالحيوانات في األسواق العامة واألماكن الخا

ــة التشــريعات المتعلقــة بإن .33 حربيــة وتقنــين حيــازة وحمــل تــاج وشــراا وتوزيــع واســتيراد وتصــدير وعبــور المــواد التســن الدول

 .السالح

 .قانوناللسلطات المحلية وينظم ذلك تفرض الضرائب المختلفة بالتنسيق بين الحكومة وا .33

بحريـة وغيرهـا لالتنسـيق بـين السـلطات المركزيـة والسـلطات المحليـة فيمـا يتعلـق بمـوارد الـنفط وال ـاز والمعـادن والمـوارد ا .31

 و في البحر ويتم توزيع إيراداتها وفقا لقوانين بما يحقق التوزيع العادل بين المركز والمحافظات.أأكانت في اليابسة 

ستقرار الوطني ق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز اإليقوم القطاع الخاص على أساس حرية النشاط االقتصادي بما يحق .34

 للدستور. عية في العالقات االقتصادية الهادفة وفقال ويعتمد على مبدأ العدالة االجتما

عتمـاد معـايير ا  قتصادية المختلفـة و تساوية والتكامل بين القطاعات اإلتضمن الدولة مبدأ التنافس المشروع والمعاملة الم .35

 اإلدارة الرشيدة.

 .جتماعياإل السوق ويلية التأشيري العلمي التخطيط على قتصاديةاإل السياسة تقوم .36

 العامـة الخزينـة نظـام إلـى نتقـالواإل التصـاعدية الضـريبة نظـام عتمـادا  و  المالي النظام صالحإ على بالعمل الدولة متلتز  .30

 .الضريبي التهرب وتجريم
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 الخصــوص وجــه وعلــى قتصــاديةواإل السياســية القــرارات، تخــاذإ ســلطات كــل فــي المــرأة مشــاركة بضــرورة الدولــة تلتــزم .38

 .% 11 ةنسب عن يقل ال وبما التنفيذية،

 

 -والثقافية: التنمية السياسية واالجتماعية 

تعمــل الدولــة علــى رعايــة أســر شــهداا الــوطن عامــة ومعالجــة أوضــاع الجرحــى وضــحايا كــل الصــراعات وأعمــال  -3

 .العنت

حترام الحريات والحقوق األساسية إطار أالسكان وسالمة أراضي الدولة في  تضمن السلطات العامة سالمة -3

 .المكفولة للجميع

يتحمل األفراد الذين يعملون بوصفهم موظفين عامين المسؤولية أمام السلطات أو مؤسسات وأجهزة أخرى تعنى  -1

 بالقانون العام عن أي ضرر مباشر يلحق بهذه الكيانات بسبب إهمال أداا واجباتهم الرسمية على نحو متعمد.

بال  المسبق عن ذلك أو الحصول على ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بال سالح دون الحاجة إلى اإل -4

 وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة. ،ترخيص

 ضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي اآلخر. -5

حظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو تشارك األحزاب السياسية في صنع القرار واإلرادة السياسية للشعب وي -6

وتلتزم  ،ويجب أن ترتكز أنظمتها ولوائحها الداخلية على مبادئ الديمقراطية واإلدارة الرشيدة ،التدخل في شؤونها

 األحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها المالية ومصادر تمويلها ومواردها وممتلكاتها.

 . للقانون وفقال  بذلك يقومون من ومقاضاة ،الشخصية بياناته ستخدامإ سوا من الشخصي قالح حماية -0

 األساسية والحقوق الحريات حترامإ إطار في الدولة أراضي وسالمة السكان سالمة العامة السلطات تضمن -8

 .للجميع المكفولة

 . الدولة في الحكم نظام أساس القانون وسيادة الدستور -1
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 الحصول في الحق اإلدانة بعد براااتهم تثبت الذين وأولئك ،قانونية غير بصورة يعتقلون ذينال لألشخاص يكون -31

 . القضاا يحدده الدولة من كامل ومادي معنوي تعويض على

 بطرت الالحق الضرر عن الكاملة المسؤولية العام القانون وأجهزة ومؤسسات المحلية والسلطات الدولة تتحمل -33

 .رسمية بصفة قانوني غير بشكل ويتصرفون لديها عاملين يكونون أفراد بلق   من األشخاص من ثالث

 على الحصول أو ذلك عن المسبق اإلبال  إلى الحاجة دون سالح بال السلمي التجمع في يمني كل حق ضمان -33

 .العامة والميادين الساحات في التجمع ضوابط القانون وينظم ،ترخيص

 اإلستراتيجية لمتطلبات ستيرادهإ واقتصار ،به االتجار أو السالح ستيرادإ والجهات والجماعات األفراد على يجرم -31

 .سواها دون الدفاع وزارة على للبالد الدفاعية

 تلك لحماية قانون ويصدر والمؤسسات السرية لألفراد المعلومات بحماية المحلية والسلطات الدولة تلتزم -34

 . االختراع وبرااات المعلومات

 اجرائية أو موضوعية حصانة أال على الوطني والتشريع الدستور في والنص بالتقادم يسقط ال العام الحق -35

 .الفساد جرائم فيوغيرهم  التنفيذية السلطة لشاغلي

 . عرقي أو مناطقي أو طائفي أو مذهبي ديني أساس على سياسية أحزاب تكوين أو إنشاا يحظر -36

 المدني المجتمع ومنظمات تحاداتإ ولوائح لقانون القبائل مشايخ فيها بما واألهلية جتماعيةاإل التشكيالت تخضع -30

 وممارسة ومهامها نتخابهاإ طريقة القانون ذلك وينظم الديمقراطي العمل مبادئ على يرتكز بها خاص قانون أو

 . أدوارها

 لها تتاح كما وقيمتها بأهميتها الص يرة المجتمعات كل فيه تشعر الذي الشامل المجتمع رؤية الدولة تتبنى -38

 والممارسة االمتهان أشكال من شكل أي على القضاا على وتعمل ،العامة الحياة في الكاملة بالمشاركة الفرصة

 الضعيفة الفئات وبالخصوص فئة أي ضد زتحي   أو تمييز على تنطوي أو المجتمع فئات من فئة بأي الضارة

  .فقرال  واألكثر
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 والمواثيق اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن العربية الدول جامعة اقوميث المتحدة األمم بميثاق العمل الدولة تلتزم -31

 .  بالدنا قبل من عليها والمصادق اإلنسان بحقوق المتصلة الدولية تفاقياتواإل والعهود

 

 -والبشرية: التنمية التعليمية 

 .تحتياجات كل المحافظاا  لتحتية للتعليم وفقال لمتطلبات و ستكمال خارطة البنية اإضرورة  -3

 حتياجات الخاصة.ير خدمات تعليمية مناسبة لذوي اإلتلتزم الدولة بتوف  -3

داريال وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.إ  -1  ستقاللية الجامعات ماليال وا 

 لضمان تعليم الفتاة. والبيئة المناسبةتلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية   -4

داريال وتعليميال.وضع توصيت وظيفي واضح ودقيق في مجاالت التعل -5  يم المختلفة فنيال وا 

 تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة.  -6

وعيـة إقرار البرامج والخطط العلمية الكفيلـة بتطـوير التعلـيم العـالي والنهـوض بـه بمـا يكفـل إيجـاد مخرجـات علميـة ن -0

 تنمية الشاملة.جتماعية وبما يحقق القتصادية والثقافية واإلتستفيد منها كل المؤسسات اإل

ستاذ والطالب والباحث فـي مؤسسـات التعلـيم والمراكـز البحثيـة نونية تضمن الحرية األكاديمية لألوضع تشريعات قا -8

 المختلفة.

ستفادة من تجارب البلدان الناجحة في هذا المجال، ما عدا مـا لدراسية للتعليم العام واإلإعادة النظر في المناهج ا  -1

المية والتــاريخ والتربيــة الوطنيــة التــي تحتــاج إلــى إعــادة صــياغتها بأســلوب علمــي ونــوعي يخــص مــواد التربيــة اإلســ

 بعيدال عن الرؤى والقناعات التعصبية المذهبية والسياسية وغيرها.

 .بخطة الدولة التعليمية وأهدافها تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها .31

 .ة للجودة التعليميةيلمعايير الدولل مر لكل مكونات النظام التعليمي وفقال التحسين والتطوير المست .33

المســتوى العلمــي تشــجيع البحــث العلمــي وتطــوير يلياتــه وتوســيع مجاالتــه بمــا يســهم فــي تعزيــز التنميــة والنهــوض ب .33

 .قتصاديواإل
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الروحيـة  ة فـي جميـع جوانبهـاتكفل الدولة تعليم ورعاية النشا والشباب بما يضمن تنمية متكاملـة وشـاملة للشخصـي .31

 .ية والجسدية والوجدانية والنفسيةجتماعوالخلقية والثقافية واإل

 التخصصات.المجتمع في جميع كفاية التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن  .34

 جـات سـوق العمـل المحليـةحتياإر برامجه ومناهجـه بمـا يتوافـق مـع التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوي .35

 .والعالمية

عتمــاد األكــاديمي والتوســع فــي مــا يضــمن تطبيــق معــايير الجــودة واإلتطــوير أداا الجامعــات والكليــات األكاديميــة ب .36

 .ة تلبي احتياجات متطلبات التنميةإنشاا جامعات نوعي

ضـــمن عتمـــاد وبمـــا يلمبـــادئ الجـــودة واإل تشـــجيع القطـــاع الخـــاص لتقـــديم خدمـــة التعلـــيم بكـــل أنواعـــه ومراحلـــه وفقـــال  .30

 .ليمية مع منحه التسهيالت الكافيةالمخرجات التع

الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكتا والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة  .38

 .في العملية التربوية والتعليمية لرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوير أدائه

 عايير مهنية تتضمن الكفااة والتأهيل في مجال اإلدارة المدرسية.تطوير نظام اإلدارة المدرسية ووضع م .31

 .ذية مزمنة إلعادة تأهيل المعلمينإعداد خطط وبرامج تنفي .31

 جرااات القبول في الدراسات العليا.ا  تزم الدولة تنظيم شروط ومعايير و تل .33

 انشاا الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات واإلنتاج. .33

 ستفادة منهم بعد التقاعد.التدريس في الجامعات بما يضمن اإلقاعد جديدة ألعضاا هيئة لية تيوضع  .31

             نشاا شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.                                                            إ .34

 ن والمبتكرين والمبدعين والمخترعين.وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثي .35

وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمكن من تحسين مؤسساته وجودة العمـل وتفعيـل  .36

 دوره في النهضة بالمجتمع.

 تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي. .30
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التهـــا عـــادة النظـــر فـــي مجاا  للتخصصـــات و  عمـــال وفقـــال يم اإلتقســـدة هيكلـــة مؤسســـات التعلـــيم الفنـــي والمهنـــي و عـــاإ .38

 حتياجات الحقيقية للتنمية. ساس اإلأالتعليمية والتدريبية على 

جــات التعلــيم ى حــول مخر ؤ م التعليميــة المختلفــة لتوحيــد الــر ي لألشــرات علــى الــنظســتراتيجي كل ــإتتبنــى الدولــة نســق  .31

 والمستقبلية. حتياجات التنمية الراهنة إالمطلوبة بما يالئم 

سـتراتيجيات لتنفيـذ البـرامج العامـة وتـوفير إلمجتمع المدني مـع الدولـة فـي وضـع شراك القطاع الخاص ومنظمات اإ .11

 البنى التحتية الخاصة بالتعليم. 

 ساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية. عتماد األإ .13

 نتاجية. حتياجات التنموية واإلبما يكفل اإل ين التعليم الفني والمهني والعاملية تضمن تحقيق التوازن بيوضع  .13

جتماعيــة وبــرامج مواجهــة الفقــر وربطهــا بــار ضــمن خطــط الدولــة التنمويــة واإلعتمــاد بــرامج محــو االميــة وتعلــيم الكإ .11

 . للدارسين وبمناهج التعليم العام بالحياة العملية

لتحقيــق تنميــة وطنيــة شــاملة  وصــوالل  لــى دعــم وتعزيــز كــل مجــاالت التعلــيمإجــراا اصــالح تربــوي وتعليمــي يــؤدي إ .14

 ستيعابها. ا  بما يتالام مع مت يرات التقنية و ومستدامة 

رامج وطنيـــة كبـــرى مـــع جديـــدة عبـــر بـــ فـــاق تعـــاون مشـــتركةيالـــدوليين وفـــتح تفعيـــل البـــرامج المشـــتركة مـــع الشـــركاا  .15

 ليين.الشركاا الدو 

 

 -الصحية: التنمية 

حية وتشــرت علــى ســير مســتوى تنفيــذ هــذه السياســات وتنشــ  هيئــة مســتقلة ترســم الدولــة السياســات العامــة للشــؤون الصــ .3

 ة الصحية المتكاملة والمستدامة. لتقديم خدمات الرعاي

طفـال والنسـاا خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشـة واأل المواطنينتلتزم الدولة بالوفاا والحماية للحق في الصحة لجميع  .3

جتماعيــة إلدولــة دون تمييــز عبــر وضــع سياســات تكفلــه ا انســانيال  عتبــاره حقــال إحتياجــات الخاصــة بوكبــار الســن وذوي اإل
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تاحـة الخـدمات الصـحية بشـكل ميسـور بمـا يشـمل الوقايـة إقتصادية تهدت ا  و  لى خفض وتوزيع أعباا المـرض وتـوفير وا 

 والعالج والتوعية. 

ورهــا التخطيطيــة والتنظيميــة والرقابيــة، الدولــة بالمســؤولية عـن محا تلتــزمالخـدمات والتــدخالت الصــحية لهــا أهميـة عامــة  .1

كما تشرت على تقديمها بجودة عبر المؤسسات العامة والخاصة واألهلية أو األفراد أو أي مزود للخدمات الصحية في 

 إطار من التكامل والتعاون والتنسيق. 

ي أولويـة كاملـة للصـحة تلتزم الدولة بتأسيس نظام صحي موحد مستقل تتكامل معه مستويات الخدمة مـن خاللـه وتعطـ .4

للمعلومــات الصــحية  المــواطنينالعامـة والوقايــة وتحفيــز المشــاركة المجتمعيـة فــي إدارتــه ومراقبتــه وتضــمن وصـول كافــة 

 الكافية.

تلتزم الدولة بتوفير العوامل المحددة األساسية للصحة مثـل الميـاه الصـالحة للشـرب والصـرت الصـحي وال ـذاا المـأمون  .5

مهنيــة المناســبة والعوامــل البيئيــة المالئمــة والعقــاقير الطبيــة األساســية والخــدمات الصــحية اإلنجابيــة والسـكن والظــروت ال

  واألوبئة.والتحصين من األمراض 

تلتــزم الدولــة بالعمــل علــى تأســيس مظلــة حمايــة تأمينيــة صــحية وطنيــة ذات جــودة وميســورة الوصــول لجميــع المــواطنين  .6

 امن والمساواة. دون تمييز في إطار تطوير قيم التض

أو  دون تمييز مـن أي إعتـداا أو ممارسـة صـحية المواطنينتكفل الدولة حماية الحق في الصحة وسالمة الجسد لكافة  .0

 .ي شكل من التمييزأليمة وتأمين المأكل والمشرب دون دنى من الت ذية السإجتماعية ضارة وتضمن الحد األ

 إلنجاب المدعوم طبيال وتكنولوجيا الجينات.ستخدام اإب توفير الحماية لانسان من سوا يج .8

تصدر الدولة التشريعات الخاصة بالتعامل مع النطفة اإلنسانية ومواد الوراثة ويعمل على حمايـة الكرامـة اإلنسـانية  -3 .1

 -وحقوق الشخصية واألسرة ويراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:

 ادة الوراثية أو األجنة البشرية.ال يسمح بالتنسيخ أو صور التدخل األخرى في الم •

 ال يسمح بخلط أو تذويب المادة الوراثية غير البشرية مع المادة الوراثية البشرية. •
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الوحيــدة الممكنــة لتجنــب العقــم أو ال يجــوز اللجــوا إلــى وســائل اإلنجــاب المــدعوم طبيــال إال إذا كانــت هــي الطريقــة  •

ليهــا كوســيلة لتحقيــق خصــائص معينــة فــي الطفــل أو ألغــراض نتقــال األمــراض الخطيــرة، كمــا ال يجــوز اللجــوا إإ

وطبقــال البحــث العلمــي. وال يجــوز تلقــيح البويضــة البشــرية خــارج جســم المــرأة إال لــزوجين شــرعيين وعلــى قيــد الحيــاة 

م المـرأة إال بقـدر مـا التي تحددها الشريعة االسالمية. كما ال يجوز تطوير األجنة مـن البويضـة خـارج جسـ للشروط

 فورال في جسمها. هكن زراعتيم

 ال يسمح بالتبرع باألجنة كما ال يسمح بأي شكل من أشكال األمومة باإلنابة. •

 يمنع التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم األجنة. •

 ال يجوز فحص أو تسجيل أو إعالن محتوى المادة الوراثية ألي شخص إال بموافقته أو طبقال للقانون. •

 كل شخص الحق في اإلطالع على البيانات الخاصة بأصله.ل •

 العالقة الزوجية الشرعية. أطاريمنع ان يتم التلقيح خارج  •

تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة األعضاا واألنسجة والخاليا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشـرية وحقـوق  .31

 الشخصية والصحة.

 على معايير واضحة ومهنية. ال بناا-ب رض زراعة االعضاا–ل لألعضاا البشرية تحرص الدولة على التوزيع العاد .33

 يكون التبرع باألعضاا واألنسجة والخاليا مجانيال، وال يجوز اإلتجار فيها وتقيد بقانون. .33

 ستخدام تكنولوجيا الجينات.إالحماية لانسان وبيئته من سوا  يجب توفير .31

ويحتـرم  ،والنبـات والكائنـات الحيـة األخـرى عمال المادة الوراثية الخاصـة بـالحيوانستإصدر الدولة التشريعات المتعلقة بت .34

في ذلك سالمة الكائنات الحية وأمن اإلنسان والحيوان والبيئة كما يحمـي تعدديـة الجينـات الخاصـة باألجنـاس الحيوانيـة 

 والنباتية.
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 -الكهرباء: قطاع 

عادإصالح المحطات المعطلة الق .3  .ة تأهيلها للعملائمة حاليا وا 

العجــز القــائم مــع إعطــاا األولويــة للمنــاطق الحــارة وفــتح بــاب االســتثمار فــي  نشــاا محطــات توليــد كهربــاا لت طيــةإ .3

الكهربائيـــة ووضــع األســس الفنيــة والقانونيـــة لتنظــيم هــذه العمليــة بالتنـــافس العــادل بنــااال علـــى  إنتــاج الطاقــةمجــال 

 معايير متفق عليها.

ة مـــن إلتزامـــات المـــانحين إلقامـــة محطـــات تعمـــل بوقـــود مـــنخفض الكلفـــة كال ـــاز والمصـــادر تخصـــيص مبـــال  كافيـــ .1

ـــراهن عـــالي  ـــراهن وتحـــل محـــل جـــزا مـــن مصـــادر التوليـــد الكهربـــائي ال ـــة،الطبيعيـــة والفحـــم ت طـــي العجـــز ال  الكلف

 أعوام القادمة.ميجا خالل الخمسة  3111والوصول إلى المناطق التي لم تصلها الكهرباا بعد وبقدرة ال تقل عن 

 جميـــع قبـــل مـــن الكهربـــاا فـــواتير قيمـــة تحصـــيل وضـــمان الكهربـــاا نقـــل خطـــوط لحمايـــة العادلـــة اإلجـــرااات اتخـــاذ .4

 مـن المتهـربين المسـتهلكين كبار إللزام حملة بتنفيذ وتلتزم الدولة خاص بوجه الدفع عن الممتنعين ومن المستهلكين

 .الكهرباا من استهالكهم قيمة سداد

قتصــادية المختلفــة بمــا عتبــار الجوانــب الفنيــة واإلوفقــا لدراســة مستفيضــة تأخــذ فــي اإل لــة قطــاع الكهربــااإعــادة هيك .5

 - :إلى كاالتيابة الشديدة وتقسيمها يحقق االستقاللية والرق

 .قطاع اإلنتاج-أ

 .قطاع لنقل الطاقة-ب

 .قطاع لتوزيع الطاقة-ج

 .ازدواجية ت المختلفة بحيث ال يحصل أيويتم عمل قوانين وأسس تنظم العالقة بين القطاعا-د

بحيـث تكـون طاقـة  وغيرهـا(الطاقـة الجوفيـة -طاقة الريـاح–ستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة )الشمسية إتشجيع  .6

 .عتمادات الالزمة لذلكوتوفير اإل عتماد على الوقود التقليديتها تخفيت اإلحتياطية يتم بواسطإ



 

Development_Final-Report (1).Docx   75من  18صفحة 

 

إلنتـاج المسـتقل  lPP independent power producersالكهربـائي )بنظـام  سرعة إصدار قـانون يـنظم التوليـد .0

نشاا جهاز ناظم مستقل لمراقبة منتجي الطاقة، وتحديد الشروط والتعرفة التي تفرضها الشركات ال (للطاقة منتجـة وا 

 .بما يكفل المصالح المختلفة

ربــائي اآلمـــن ت تضــمن التوصـــيل الكهآلمنشـــكهربــائي للمنـــازل والمصــانع واإعــداد وتطبيــق أســـس ومعــايير للـــربط ال .8

 .والمستمر للمستهلكين

 عنـدما الجنوبيـة المحافظـات كهربـاا علـى ضـرر مـن لذلك لما وصنعاا عدن بين الكهربائي الربط بفك الدولة تلتزم .1

 وصـاخص المـواطن لـدخل وفقـا الحاليـة الكهربـاا تسـعيره بتخفـيض الدولـة وتلتـزم الكهرباا براجأل التخريب عملية تتم

 .المناطق تلك لمناخ مراعاة والحارة الساحلية المناطق في

تشــديد الرقابــة علــى فاقــد التيــار الكهربــائي بحيــث يــتم خفضــه إلــى الحــدود الدوليــة المتعــارت عليهــا ومراقبــة معــايرة  .31

 .الكهربائية عند فحصها وتركيبها تاالعداد

 سة فنية شاملة.تشجيع الربط الكهربائي بين اليمن والدول المجاورة وفق درا .33

 .ألغراض إنتاج الطاقة الكهربائية ستخدامهير حصة كافية من ال از الطبيعي إلتعمل الدولة على توف .33

والمقـاولين  العـاملين بالمؤسسـةإعادة تأهيـل مراكـز التـدريب التابعـة للمؤسسـة العامـة للكهربـاا ووضـع بـرامج لتأهيـل  .31

صدار ش  .هادات مزاولة المهنة لهذه الفئاتوا 

للقيــام بأعمــال التركيبــات والتوريــدات  العــالي والتأهيــل ل الــدؤوب علــى تشــجيع المقــاولين الكهربــائيين المحليــينالعمــ .34

 .يام بالتنفيذ وفق مواصفات عالميةعلى أسس صحيحة وتحت رقابة جادة ب رض الق

وضــع األســـس تشــجيع بيـــوت الخبــرة االستشـــارية المحليــة فـــي مجــاالت الدراســـات واإلشــرات علـــى تنفيــذ األعمـــال و  .35

صدار التراخيص الالزمة لها  .الصحيحة لتنظيمها وا 

سرعة إعداد ودراسة تجدد المخـزون النفطـي وال ـاز بحيـث تمكـن الجهـات المعنيـة مـن وضـع خططهـا اإلسـتراتيجية  .36

 .ئيةعلى ضوا ذلك وخاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربا

 .ية ال ازيةبقية بالشبكة الكهربائتلتزم الدولة بربط المحافظات المت .30
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نشــاا محطــات جديــدالمولــدة بالــديزل عاليــة الكلفــة قــة الكهربائيــة شــراا الطاتلتــزم الدولــة بوقــت  .38 ة تعمــل وفــق تقنيــة وا 

 .الطاقة النظيفة

 .ستهالكهم من الكهربااإداد قيمة تلتزم الدولة بتنفيذ حملة إللزام كبار المستهلكين المتهربين من س .31

 المدن الرئيسية. في المنزليه لل از شبكة محلي بإنشااتلتزم الدولة   .31

 (.الساخنة الينابيع – الشمسية الطاقة – الرياح – ال از) والبديلة النظيفة الطاقة ستراتيجيةإ على الدولة تعمل .33

 

 -: المياهقطاع 

 .لها من قضايا األمن القومي لليمنوجع ن حالة الطوارئ بشأن قضية المياهعالإ .33

خضــاع الحفــارات لرقابــة الهيئــة الجوفيــةســتنزات الجــائر للميــاه اإلمنــع  .31 يــد مســتوى األعمــاق ، وتحدالوطنيــة للميــاه، وا 

 .المسموح بحفرها

تشـــكيل هيئـــة وطنيـــة عليـــا لتحديـــد الخيـــارات اإلســـتراتيجية بشـــأن مشـــكلة الميـــاه مقدمـــة مـــن الحكومـــة ومـــن القطـــاع  .34

 .للموارد المائية لتنفيذ القانون لعامةالخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة ا

 .لتي تعاني من شحة المياه وندرتهااتخاذ التدابير اإلسعافية لتوفير المياه للمناطق ا .35

من زراعة القات ومنـع تناولـه فـي القطـاع الحكـومي والقطـاع الخـاص أثنـاا الـدوام الرسـمي  وضع خطة مزمنة للحد   .36

هم مهامهم وتلزم الدولة أصحاب مـزارع القـات بإيقـات التوسـع فـي األراضـي وعلى أفراد القوات المسلحة أثناا مزاولت

 الزراعية واستخدام وسائل الري الحديثة للحفاظ على المياه.

ســتدامتها مــن خــالل التوســع فــي بنــاا الســدود والخزانــات إفــاظ علــى هتمــام بتنميــة المــوارد المائيــة والحمضــاعفة اإل .30

 تقنيات ووسائل الري الحديثة وتيسير الحصول عليها بأسعار تشجيعية.دخال ا  ت المائية و آمنشوالحواجز وال

 الشرب. ألغراضدراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه  .38

 .والوديان الزراعية التي يمر بها وضع قانون للمياه يبين العالقة بين المساقط المائية .31

 .ياه في المنهج الدراسيعي حول المتعمل الدولة على إنشاا محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الو  .11
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لمنــاخ تلــك المنــاطق  مراعــاة مخفضــة بأســعارالمنــاطق الســاحلية  فــي للمــواطنينتلتــزم الدولــة بتــوفير الميــاه الالزمــة  .13

 .حتياجاتهاا  و 

تم  التيوفقا للدراسات  ة تعز من كارثة الموت عطشال نمدي إلنقاذالدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر  إلزام  .13

 .عدادهاإ

 .الكوارث لحالة ستعدادإ هناك يكون بحيث شهر عن لال تق لمده المياه لتخزين مياه خزانات نشااإ .11

 

 - :الفقرئي والحماية االجتماعية من األمن الغذا

يصـــال ال ـــذاا إلـــى الفقـــراا  .14 وضـــع إســـتراتيجية وسياســـة وطنيـــة واضـــحة لألمـــن ال ـــذائي ومكافحـــة ســـوا الت ذيـــة وا 

مجتمــع المــدني والمنظمــات اهم فيهــا بجانــب الحكومــة القطــاع الخــاص ومنظمــات الوالمحتــاجين لــه عبــر قوافــل يســ

 .اإلغاثية

 تشجيع ودعم االستثمار في إنتاج الحبوب ورفع الكفااة المؤسسية واإلدارية واإلنتاجية للمؤسسات القائمة عليها. .15

 :حيث يل المعاقين منزيادة كفااة ودور صندوق الرعاية االجتماعية وصندوق رعاية وتأه .16

 .تطوير يليات العمل مثل برامج اإلقراض الميسر للفقراا لتحويلهم إلى منتجين يكسبون دخال مستمرا 

 الوجهاامباشر ومنع تدخالت  للفقراا وبشكلستهدات ات الرعاية شريطة تحسين يليات اإلزيادة مخصص . 

  خال أبنائه للتعليم في المدارس أي إعطاا الفقير دعما نقديا شريطة إد–لنظام الدعم المشروط  العمل وفقال

إضافة إلى اعتماد منهجية التأهيل المجتمعي لألطفال  ،جتماعية في التنمية البشريةة اإلوبالتالي تسهم الرعاي

 .األرياتالمعوقين وخاصة في 

 .توفيرهاقتصاد السوق عن إا في ظروت الكوارث والحروب وعجز تلتزم الدولة بتأمين ال ذا .10

فير الوسائل الالزمة لحفظ وخزن وعرض السلع ال ذائية مثل األسواق الزراعيـة والثالجـات المركزيـة تلتزم الدولة بتو  .18

 .الحبوب وصوامع ومطاحن
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زيادة رأس مال بنك الفقراا ومضاعفة رأس المال ليتمكن من زيادة برامجه فـي تمويـل المشـاريع الصـ يرة واألصـ ر  .11

بنـك األمـل ومؤسسـات التمويـل االصـ ر إلنشـاا عالقـات تشـبيك  إضافة إلى تشـجيع، رالتي من شأنها مكافحة الفق

 .برامج تمويل مشاريع ص يرة وأص ر مع البنوك الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ

مـة والقـروض الحسـنة وتشـجيعها علـى تحفيز البنوك ومؤسسات التمويل على تقديم التمويل األص ر بضـمان الحكو  .41

 .مويل المنتقل في المناطق الريفيةامج التستخدام برنإ

جتمـاعي للتنميــة ومشـروع األشــ ال العامـة وصــندوق الصـناعات الصــ يرة وزيـادة مواردهــا تطـوير دور الصــندوق اإل .43

مل واإلسهام في حـل مشـكلة بما يمكنها من التوسع في المشاريع كثيفة العمالة لتوفير فرص أكثر للعاطلين عن الع

 . البطالة

ــــل المشــــاريع الصــــ يرة والمتوســــطة وتطــــوير تشــــريعات  %31تخصــــيص  .43 ــــة لتموي مــــن مخصصــــات مشــــاريع الدول

لخلــق فــرص جتماعيــة والبنــوك لمســاندة أنشــطة التمويــل األصــ ر ويــل وصــناديق التنميــة والرعايــة اإلمؤسســات التم

 .العمل والدخل

وفير المســاعدات والتعويضــات ســرعة تحســين األوضــاع اإلنســانية وخاصــة األكثــر تضــررال ومنهــا بصــورة أساســية تــ .41

بـــين والكـــوارث أحـــداث صـــعده و أو  الشـــعبيةالشـــبابية  والثـــورة 3110منـــذ  الســـلميألســـر الشـــهداا والجرحـــى والحـــراك 

عــادة إعمــار وتأهيــل البنيــة التحتيــة والمرافــق العامــة  الطبيعيــة األولويــة للخــدمات التعليميــة والصــحية  ةعــادا  و  ،لهــاوا 

  مياه وتهيئة األوضاع لعودة النازحين.والطرق والكهرباا وشبكات ال

أهيـل الشــباب والقــادرين ضـرورة قيــام صــندوق تنميـة المهــارات وتحقيــق أهدافـه بشــكل المركــزي مـن خــالل تــدريب وت .44

 .على العمل

 .المساعدات المقدمة للفقراارفع حجم وقيمة  .45
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 -: االتصاالت

ســتكمال المشــاريع التطويريــة إالت الحديثــة وســرعة تصــاات والخــدمات التــي توفرهــا شــبكة اإلتطــوير وتحــديث التقنيــ .46

 .حاوية البيانات والخارطة الرقميةوتوسيع وتنويع الربط الدولي للجمهورية و  التابعة،للشبكة 

دارة خدمات االتصاالت واإلإنشاا الشركات المساهمة العامة للعمل في إ .40  ووفقـال  مـاليل سـوق ظـنترنت وفـى نشاا وا 

 .للقانون

 .مات بما يواكب التطورات الحديثةية المعلو نون االتصاالت وتقسرعة إصدار قان .48

 الحكومة االلكترونية خالل سنتين. الحكومة تنفيذتلتزم  .41

للمواصــفات والمقــاييس وبالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت والمعلومــات وذلــك  العامــة الهيئــة فــينشــاا وحــده خاصــه إ   .51

 .العالميةل البلد للمعايير تدخ التيالهاتت المحمول  ةجهز أمن مطابقه  للتأكد

نشــاطها ، وأيضــال بــدفع زكــاة المأهولــة بالســكانإلــزام شــركات االتصــاالت بت طيــة الجــزر اليمنيــة والمنــاطق النائيــة  .53

 .حسب االستخدام فيها )المديريات( للسلطة المحليةمن أرباحها  وحصة

ذلــك لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وعبــر للمجتمــع و  %11تلــزم الدولــة شــركات االتصــاالت بفــتح اكتتــاب عــام مقــداره  .53

 .سوق األوراق المالية

إنشاا هيئة تنظيم االتصاالت تكون منظم مسـتقل لهـا صـفة الضـبط وحكـم عـادل بـين مصـالح شـركات االتصـاالت  .51

ســات والرقابــة علــى األداا وتــرك السياشــعاعات ضــرار اإلأوحمايــة المجتمــع مــن  ومصــالح المشــتركين فــي خــدماتها

 .للوزارة

أي تصـاالت وفـق معـايير عالميـة لضـمان سـالمة المجتمـع مـن شركات االتصاالت بتركيب محطات اإلزم الدولة تل .54

 . إشعاعات أو ترددات تضر بالصحة

 البريد.تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون  .55
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 -اء: والبنـاألشغـال 

إلســتراتيجية والمنــاطق عطــاا األولويــة للمشــاريع اســتكمال العمــل بمشــاريع الطــرق تحــت التنفيــذ أو المعتمــدة مــع إإ .56

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .نتخابية المركزية بعواصم المحافظاتمراكز الدوائر اإللزام الحكومة على ربط مراكز المديريات و ا  المحرومة و 

 ،دن الصــناعية والســياحية والتجاريـــةري فــي إعــداد المخططـــات للمــدن الســكنية والمـــتعزيــز جهــود التخطــيط الحضـــ .50

البنـاا  العشـوائي أونتشـار البنـاا إومـد ها بالــخدمات والحيلولـة دون  المعتمـدة،والرقابة على تنفيذها وفق المواصفات 

 على األرض الزراعية.

بمـا فـي ذلـك ذوي  ت السكنية بمسـتويات وكلـت مختلفـةستثمار في إنتاج مواد البناا وفي إقامة المشروعاتشجيع اإل .58

 .األولى إلسكان ذوي الدخل المحدود، وسرعة إنجاز مشاريع المرحلة الدخول المتدنية

 .الخاص القطاع شراكإ مع الزحام لتخفيت والجسور الطرق فتح دراسات عدادإ .51

شراك المجتمع المحلي في ذلكهتمام بصيانة الطاإل .61  .رق وا 

الصالحيات  كافةبحيث تعطى  تصنيت المقاولين مركزيال  االشرات على المشاريع مركزيا، عملية يفالنظر  عادةإ .63

 .للقانون وتصنيت المقاولين وفقال  لاشراتالمحافظات  فيلمكاتب االش ال 

 - النـــقل:

، وفـي لبريـة والجويـةلمختلفة البحرية واستثمار األمثل للطاقات والفرص الكبيرة التابعة والمتاحة لمؤسسات النقل ااإل .63

ل اا أي قيود معيقةالمقدمة االستفادة من الموقع المتميز لليمن على خطوط المالحة الدولية البحرية   .والجوية وا 

وتسوير مطار سقطرى وسرعة العمل إلقامة  ة في مجاالت النقل، كمطار صنعاا،ستكمال المشروعات المتعثر إ .61

 وغيرها. ،االمخا دة،، الحديموان  المكالميناا سقطرى وتطوير 

الخـــدمات البريـــة وخاصـــة منفـــذ الوديعـــة وحـــرض ورفـــع مســـتوى تقـــديم  والمنافـــذت آســـتكمال وتأهيـــل المنشـــإســـرعة  .64

 للمسافرين. والتسهيالت

 .حرية وخدمات السفر والنقل البحريوهاوي السياحة الب الصيادينإنشاا وحدة طوارئ بحرية لمساعدة  .65
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لهــذا  الــدوليواكــب وضــعيته مــع المســمى ية والخاصــة لرفــع جاهزيــة مطــار عــدن للزاميــة تنفيــذ المشــاريع التطويريــإ .66

  .المطار

 .العالمية للمواصفات مطابقه( باصات) نقل دواتأ بتوفير الجماعي النقل شركات إلزام .60

 - :احةالسيـــ

تطـوير خـدمات  سـتكمالإومنهـا  سـتهدفة فـي اإلسـتراتيجية السـياحيةاإلسراع في تنفيـذ مشـاريع التطـوير السـياحي الم .68

 .ستثمار فيهاومخططة يروج لاالبنية األساسية لمناطق سياحية محددة 

ارات الســـياحية ســـتثموتحفيـــز اإل تأجيرهـــاتأهيـــل وتشـــ يل المنشـــآت الســـياحية التابعـــة للقطـــاع العـــام ومراجعـــة عقـــود  .61

 .رة والم لقةسياحية الخاصة المتضر ، وتقديم التسهيالت إلعادة تش يل المنشآت الالمحلية واألجنبية

دعـــم القـــدرات المؤسســـية والتنظيميـــة والماديـــة للجهـــاز الحكـــومي المعنـــي بـــإدارة النشـــاط الســـياحي علـــى المســـتويين  .01

 المركزي والمحلي.

، وتذليل لة في التعامل مع النشاط السياحي، واألهم توفير األمان للسائحعتماد سياسة واضحة ومرنة وجاذبة وفعاإ .03

 واالنتقال وتوفير الخدمات الضرورية في مناطق ومزارات السياح.إجرااات التعامل والسفر 

عادة تش يلهتلتزم الدولة باستعادة مع .03  .هد الفندقة في عدن وا 

 -: والتجارةقطاع الصناعة 

بدئيـــة المخططـــات والدراســـات الم ســـتكمالالصـــناعية وا  عتمـــادات الالزمـــة لتمويـــل البنيـــة التحتيـــة للمنـــاطق تـــوفير اإل .01

 تبقى منها. فيماستثمار تثمارية الصناعية والترويج لاسللمشروعات اإل

 .معالجة أوضاع المشاريع الصناعية المتوقفة والمتعثرة العامة ومساعدة الخاصة أيضال  .04

وعات الصـــناعية والتجاريـــة تشـــجيع فـــرص اإلنتـــاج مـــن أجـــل التصـــدير ومـــن أجـــل التشـــ يل أيضـــال كـــإقراض المشـــر  .05

 .الص يرة

 .حتكاراز تشجيع المنافسة ومنع اإلطية لهيئة المواصفات والمقاييس وجهدعم القدرات التقنية والضب .06

 لتحاق اليمن في منظمة التجارة العالمية.يع الخطوات واإلجرااات الالزمة إلتسر  .00
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تفعيل عضوية الجمهورية اليمنية المراقبة في تجمع دول الكوميسا ألهمية العالقات التجارية بين اليمن ودول القرن  .08

فريقيا بوجه عام بخاصة صادرات اليمن الصناعية والخدمات المالحية.اإلفريقي و   ا 

السـماح للصـادرات اليمنيـة المنشـأ الـدخول إلـى  بشـأنتحـاد األوربـي وكنـدا والصـين تفاقيات الموقعة مـع اإلتفعيل اإل .01

واليـات ليا والسـتراأالتفـاوض مـع اليابـان و  سـتكمال خطـواتا  قـل نمـو و أتصنيفها كدولة و أسواقها دون ضريبة جمركية 

 .المتحدة بشأن نفس المزايا

 ،رضقتصادية الحدودية المشتركة مع السعودية وعمان والمحددة في منافذ حتفعيل العمل باتفاقات المناطق اإل .81

 المزيونة. ،الوديعة

مؤسســة قابضــة عامــة يخصــص  المؤسســة االقتصــادية اليمنيــة إلــى الالزمــة لتحويــل تخــاذ اإلجــراااتإتلتــزم الدولــة ب .83

دارتهـا وفـق  %41عن  لال تقفيها نسبة  صدار قانون جديد يحدد أهدافها وتبعيتها وا  من رأسمالها لالكتتاب العام وا 

 .على حساباتها مبادئ الشفافية والمسالة والسماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اإلطالع

جتماعيــة والعمــل بصــورة قتصــادية واإلاإلفــي جميــع خطــط التنميــة جتماعيــة الدولــة بتحقيــق مبــادئ العدالــة اإل تلتــزم .83

 .حتكار وال ش التجاريالل ومنع اإلست والمواصفات والمقاييس ومكافحة اإلحازمة على ضبط األسعار 

تخـاذ اإلجـرااات العقابيـة ا  ي مارسـت الفسـاد فـي فتـرات سـابقة و تلتزم الدولـة بوضـع قائمـة سـوداا لكافـة الشـركات التـ .81

 ستمرار العمل.إ سب القانون ومنعها منعليها ح

 .افة أنواعه وكذلك التهرب الضريبيتجريم التهريب بك .84

 - واألسمـاك:الـزراعة 

نشــاؤه فــي تمويــل األنشــطة والمهــام المتصــلة إلقــانون  تفعيــل دور صــندوق تشــجيع اإلنتــاج الزراعــي والســمكي وفقــال  .85

 رده ومصروفاته.باإلنتاج والتنمية الزراعية والسمكية والعمل على إعادة هيكلته وتنظيم موا

سـتخدام والمحاصـيل ذات العائـد األعلـى واإلتحفيز زراعة الحبوب والمنتجات البديلة للقـات والمحاصـيل التصـديرية  .86

 .األقل للمياه
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المعاملــة تعمــل الدولــة مــع دول الجــوار علــى إنشــاا أســواق زراعيــة مشــتركة تقــوم علــى حريــة الــدخول إليهــا وقاعــدة  .80

زالة أي عوائق  .بالمثل وا 

-ح قروض ميسرة لص ار المزارعين والصـيادين لشـراا قـوارب وأدوات الصـيد ومـدخالت اإلنتـاج الزراعـي )بـذورمن .88

 .وفقا لالئحة تنظم ذلك ستصالح وزرع األرضأنظمة ري( إل –مبيدات  –أسمدة 

 .ية وسمكية ص يرة وتعاونية للشبابعتماد مشروعات زراعإ .81

نتاجيــة المحاصـــيل المحليــة وتقليــل مخـــاطر اآلفــات الزراعيـــة إن رشـــاد الزراعــي فــي تحســـيتعزيــز دور البحــوث واإل .11

 وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتقليص كلفة االنتاج.

 .ستثمار فيهاالسمكي والترويج لا ستزراعتحديد مناطق اإل .13

  .سقطرى جزيرة في سمكيتنفيذ ميناا  .13

 .على زراعة وتصدير البن المزارعينالدولة  عتشج .11

األسواق ورفدها باآلالت والمعدات الحديثة المتعلقة بإعـداد الصـادرات السـمكية والزراعيـة تطوير مراكز الصادرات و  .14

تفاقيات الجوي والبري والبحري وتفعيل اإل ومخازن الحفظ والتبريد ووسائل النقل المبردة والعادية ودعم تكاليت النقل

 دل الصادرات الزراعية والسمكية.نسياب وتباإلتسهيل  والبروتوكوالت الموقعة مع دول الجوار والمنظمات

 .وتطوير قدراتهم صطياد التقليدي وحماية الصيادين التقليدينتشجيع اإل .15

 .ميتها ك ذاا أساسي ولخفض أسعارهازيادة الكمية المخصصة للسوق المحلية من األسماك المرغوبة أله .16

إلــى بلــد المنشــأ أو الــتخلص منهــا فـــي  ســتيراد المبيــدات الممنوعــة والمقيــدة التــي تــدخل بالتهريـــب وأعادتهــاإتحــريم  .10

 .ي توريد الحق إن كان تاجر مبيداتمحارق دولية متخصصة خارج البلد وعلى نفقة المور د ومنعه من أ

 ،القطن ،يزة النسبية والتنافسية مثل البنوضع برنامج لدعم زراعة وتسويق الحبوب والمحاصيل الرئيسية ذات الم .18

 الزيتون. ،وردة الطائت ،العسل ،نالزعفرا ،اللوز ،العنب ،النخيل

واق عــداد الصــادرات واألســإبطهــا بــالمركز والمحافظــات ومراكــز إنشــاا قاعــدة بيانــات للقطــاع الزراعــي والســمكي ور  .11

 .والمشاريع الزراعية والسمكية
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عادة تأهيل الكادر التعاوني بر وهيكلة الجمعيات التعاونية واإلتطوي .311 ما يحقق تحاد التعاوني الزراعي والسمكي وا 

 .دائها وتنظيم عملهاأين تصحيح أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعثرة وسن التشريعات القانونية لتحس

 - :المتعددةراعة من القيام بوظائفه تتخذ الدولة اإلجرااات الالزمة لتمكين قطاع الز  .313

 لطلــب( والجــودة االنتاجيــة ســت الل األمثــل للمــوارد الزراعيــة المتاحــة لزراعــة ســلع زراعيــة عاليــة األهميــة )ااإل

 .لريهاوالعائد وعلى أقل مساحة ممكنة وبأقل كمية ماا ضرورية 

 قتصادية مجزية لتشجيع أشكال اإلنتاج التي تحافظ على الطبيعة والبيئة والحيوان.إ تقديم حوافز 

 عداديقة اإلنتاج وطر إلاوطريقة  ةإصدار التشريعات المتعلقة بالمواد ال ذائية للتعريت بالمصدر والنوعي. 

 األخرى ةيات والمواد المساعدستخدام األسمدة والكيماو إماية البيئة من أضرار التعست من ح. 

 م المساعدة لالستثمارات الزراعيةستشاري والتعليم في مجال الزراعة وتقديدعم البحث العلمي والعملي اإل. 

 خدام المياه للريستا  الزراعية و  ستقرار ملكية األراضيإصدار التشريعات المنظمة إل. 

 بعة للدولةستعادة األراضي واألدوات الزراعية التاالعمل إل. 

 .منها البحرية وخاصة الطبيعية المحميات على للرقابة هيئه نشااإ .313

 - :البطــالة

 كبير والقيودهائلة في ظل النمو السكاني الها قتصاد اليمني، ومخاطر ة في اإلالبطالة هي العقدة الرئيسية والتاريخي

 :اآلتـيالالزمـة للحـد منهـا ومـن ذلـك أي البطالة مرشحة للزيادة مـا لـم تتخـذ اإلجـرااات  وهي .الشديدة على الهجرة

- 

حتياجـات سـوق العمـل الـداخلي إ عتماد مناهج تعليمية للتأهيل حسبا  ، و م، العالي، المهنيالتوسع في التعليم العا .311

 والخارجي من المهارات والتخصصات.

 التخرج.بعد  طروحات التخرج للطالب بفرص العمل المحتملة الحقال أالعلمية و  الربط بين البحوث .314

 العمالة.زيادة مخصصات التنمية في الموازنة العامة وبخاصة في المجاالت اإلنتاجية والخدمية كثيفة  .315
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ي تمويــل وتطــوير النظــام البنكــي بحيــث يســهم فــ أوالل(السياســي واألمنــي  )االســتقرارخلــق بيئــة مواتيــة لالســتثمار  .316

 التنمية.

ق الصناعات الص يرة للتوسع في ، وصندو جتماعي للتنمية، وصندوق األش ال العامةر دور الصندوق اإلتطوي .310

اجية والخدمية في األريات والمدن، ولمختلت األنشطة قراض الص ير ألصحاب المشروعات الص يرة اإلنتاإل

 لخ ، الخدمية ...إالزراعية، السمكية، التجارية ،الصناعية

 .أسواق تش يل خارجية وبطرق منظمة السعي للبحث عن .318

 

   -: المغتـربين

ــة لوطنــه ويســتحق الرعايــة القصــوى ومعالجــة كــل  هــذا القطــاع الكبيــر والجــزا الهــام مــن شــعبنا يقــدم خــدمات جليل

 - خالل:معاناته من 

الحكومية ذات العالقة  تمعالجة كل النواقص واألخطاا التي يواجهها الم تربون في المنافذ وعند المؤسسا .311

 تعليم األبناا... الخ(. ،القنصليات ، السفارات،المرور الجمارك، الهجرة،، )المنافذ

 ستثمار التي يعانيها الكثير من الم تربين داخل الوطن.خاصة لمعالجة مشكالت األراضي واإلتشكيل لجنة  .331

غتـراب غتـراب مـع حكومـات دول اإللـدان اإلاليمنيين في بعض ببحث سبل المعالجة الممكنة لمعاناة الم تربين  .333

 ستثماراتهم أو تعليم أبنائهم وفي العالج واإلقامة....إسواا اإلجرائية في 

 ستثمار في الوطن.العمل لتشجيعهم على اإل .333

 - االســتثمار:

ديد وتح ستثمارنون اإلستثمار عبر تطوير قانونية والخدمية الضرورية لجذب اإلتوفير البنية األمنية والقا .331

بالخدمات وكذلك تفعيل المناطق السكني .....الخ وتزويدها  ،السياحي ،ستثمار الصناعيمناطق اإل

 المزيونة وتنشيط المنطقة الحرة عدن. الوديعة، ،قتصادية مع األشقاا والمحددة في حرضاإل

 تطوير يلية القرار الواحد والموقع الواحد بحيث تقوم على االتي: .334
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 متيازات والتسهيالت الممنوحة للمستثمر فيها.ستثمارية واإلق والمشروعات اإلدد الدولة المناطتح-أ

ســـتثماري نشـــااه للمشـــروع اإلإســـتثمار الـــذي يريـــد لنـــوع اإل المنطقـــة المحـــددةيتجـــه المســـتثمر مباشـــرة إلـــى إدارة -ب

 ستثمار.هيئة اإل ستكمال اإلجرااات كلها بنفس الموقع وفق الشروط المقرة من مجلس إدارةا  و 

 -الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدني:

 التحتية.سرعة إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال البنى  .335

، وكــذلك إصــدار قــانون المنـــاطق للمعــايير المتعــارت عليهــا دوليـــال  إصــدار قــانون بإنشــاا الســجل العقـــاري وفقــال  .336

 .ات العالقة بتحسين أداا األعمالذقتصادية الخاصة واللوائح اإل

جتمـــاعي كإطـــار مؤسســـي ياـــنظم الشـــراكة بـــين القطـــاع الخـــاص قتصـــادي اإلقـــرار بإنشـــاا المجلـــس اإلإصـــدار  .330

 .على مستوى الجمهورية والمحافظات والحكومة ومنظمات المجتمع المدني

شراك القطاع إويتم  لبشرية،وبة وفي مقدمتها الموارد اتضمن الدولة تسهيل وتوفير كل البنى التحتية المطل .338

 .نتفاع بعائداتهاشعب بعد فترة اإلالخاص في البنى التحتية وفق ضوابط تعيد ملكيتها لل

 حتياجات األساسية والخدمية للمواطنين وتقديمها بجودة عالية وكلفة مناسبة.يعمل الجميع من أجل تلبية اإل .331

ســتكمال تفعيــل نظـــام ا  فــي أوســاط الم تــربين اليمنيــين و ة ســتثمار وخاصــاإل تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لتــرويج .331

 .ستثمارالواحد لاالقرار الواحد والموقع 

إنشاا هيئة مستقلة تعنى بتنظيم وتطـوير أداا وعمـل منظمـات المجتمـع المـدني بمـا يمكنهـا مـن خدمـة المجتمـع  .333

 تمويلها.و يضمن شفافية عملها ومصادرها  المستدامة وبماوالمساهمة الفاعلة في التنمية 
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 - القصير:اإلجراءات والسياسات المالية العاجلة في األمد 

 العمل لتنمية الموارد العامة وتنويعها وتحصيلها. .333

والمــزدوجين إعطــاا األولويــة لترشــيد اإلنفــاق الجــاري وتنقيــة كشــت المرتبــات المــدني والعســكري مــن الــوهميين  .331

النقـل غيــر الضـرورية والمبــال  فيهـا وتعزيــز النفقـات التشــ يلية  نفقــات الوقـود والزيــوت واألثـاث ووســائل وتقلـيص

نهاا كل مظاهر اإلنفاق الوهمي في مؤسسة القوات المسلحة وغيرها.  الضرورية وا 

، وتحصـــيل الضـــرائب المتراكمـــة لـــدي المكلفـــين يـــادة المـــوارد الضـــريبية والجمركيـــةتخـــاذ التـــدابير الفاعلـــة فـــي ز إ .334

تخـاذ التـدابير التـي مـن شـأنها إفسـاد والتهـرب الضـريبي إضـافة إلـى ومكافحـة الوتحسين يليات العمل الضـريبي 

 العام.أن ترفع من نصيب الحكومة من فوائض أرباح القطاع 

إعطــــاا أولويــــة لتنســــيق سياســــات االســــتثمار وسياســــات الضــــرائب بمــــا يمنــــع التضــــارب بــــين هيئــــة االســــتثمار  .335

ســتثمارية الخاصــة وبــين قتصــادية اإلين تــوفير الحــوافز اإلل الموائمــة بــومصــلحة الضــرائب والجمــارك وبمــا يكفــ

ل القصـير والعمـل علـى جـماليـة مـن الضـرائب والجمـارك فـي األالهدت المالي الـذي يركـز علـى زيـادة المـوارد ال

 ستقطاب المستثمرين لتوفير فرص العمل.ستثمارية جاذبة إلإتوفير بيئة 

كأحـد  اإلسـالميةستثمارية العامة بما في ذلـك الصـكوك شروعات اإليتعلق بتمويل الم تخاذ التدابير الجادة فيماإ .336

 .وليس لتمويل عجز الموازنة الجاريستثماري دوات تمويل االنفاق العام اإلأ

 .يط النقدي ونظام مراقبه التعهداتستكمال تطبيق نظام التخطإاإلسراع في  .330

 نتقال إلى تطبيق نظام الخزانة العامة.اإل .338

فــــي  العالميــــةتطبيــــق مبــــادرة الشــــفافية  وتســــريعذ برنــــامج إصــــالح إدارة الماليــــة العامــــة فــــي تنفيــــ المضــــي قــــدمال  .331

 .ستخراجيةاإلصناعات ال

االســتفادة تعهــدات المــانحين علــى أولويــات المشــروعات المقترحــة وبمــا يضــمن تيعاب مــوارد و ســإاإلســراع فــي  .311

 .م الرشيد وعدالة توزيع المشروعاتئ الحكعن البيروقراطية اإلدارية ووفق لمباد بعيدال  المثلى من هذه الموارد

 .يخفت حشد الدعم بما ودوليال  التعاون اإلنمائي مع شركاا التنمية إقليمال  وتحفيز مجاالتتوسيع  .313
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لــى تحريــك عجلــه النشــاط إســتثمار تهــدت ضــمن تــوفير بيئــة تشــريعيه جاذبــة لانجــاز قــانون اســتثمار بــديل يإ .313

 .قتصادياإل

 .ةإنشاا سوق لألوراق المالي .311

ي المخــدرات بكــل والضــبط لمنــع دخــول وتهريــب وتعــاط وضــع وتنفيــذ يليــات ووســائل تضــمن تشــديد اإلجــرااات .314

والمســكرات وغيــره لمــا تشــكله مــن خطــورة علــى المــواطن ومســتقبل األجيــال وحــدوث الجــرائم  أصــنافها والحشــيش

 .بشيا من ذلك ومعاقبة كل من يضبطواالنتهاكات وتجريم 

 

 -الئتمانية: واالسياسات النقدية 

 .المصرفي النظام على شراتواإل النقود بإصدار وقيامه المركزي البنك ستقالليةإ .315

ســتقرار األســـعار إلاير اليمنــي الــذي يمكــن مــن تحقيــق ســتقرار ســعر الصــرت للــإإعطــاا األولويــة للحفــاظ علــى  .316

شاعة بيئة  .جتماعيستقرار اإلتثمار ويحقق اإلسعامة من الثقة بمناخ اإل وا 

دي ومراقبــة حركــة الســيولة قتصــاتســاقه مــع نمــو النشــاط اإلا  ى تــوازن معــدل نمــو العــرض النقــدي و ة علــالمحافظــ .310

 .النقدية

تطلــب قتصــادي الــذي يجــاه الــذي يمكــن مــن تحفيــز النمــو اإلتمرنــة فــي إدارة ســعر الفائــدة وباإل تخــاذ منهجيــةإ .318

التضــخم مــع مراعــاة تحفيــز  ومعــدلســتقرار ســعر الصــرت إ أطــارســتثمار فــي تخفــيض ســعر الفائــدة وكلفــة اإل

 .المصرفي لتمويل األنشطة التنمويةدخار وتشجيع الجهاز اإل

ســـتثمارات العامـــة وفـــي ظـــل اإلســـالمية كـــأداة نقديـــة لتمويـــل اإلتنويــع أدوات السياســـة النقديـــة بإدمـــاج الصـــكوك  .311

 .جز الموازنة من مصادر غير تضخميةالحفاظ على تمويل ع

سـتمرار فـي تلبيـة الدولـة مـن العمـالت األجنبيـة واإل حتيـاطيإات مناسـبة مـن حفـاظ علـى مسـتويإعطاا أولويـة لل .341

العمــالت األجنبيــة  لزيــادة تــدفقاتتخــاذ التــدابير المحفــزة ا  النقــد األجنبــي للســلع األساســية و  حتياجــات الســوق مــنإ
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ك لمنـــع ســـواا مـــن خـــالل الصـــادرات أو تحويـــل الم تـــربين وزيـــادة كفـــااة الرقابـــة علـــى شـــركات الصـــرافة والبنـــو 

 .تقلبات غير المبررة في سعر الصرتالمضاربة في سوق الصرت والحد من ال

 

 -: والمعادنالنفط والغاز 

إجراا تقييم موضوعي وعلمـي للسياسـات المتبعـة فـي مجـال الـنفط وال ـاز خـالل العقـدين الماضـيين وكـذا البنـاا  .343

بهدت اتخاذ جملة من السياسـات الجديـدة المؤسسي الذي قامت عليه تلك السياسات وتحديد النواقص والث رات 

 .تمر في هذا القطاع الحيوي والهامالتي تستهدت إيقات العبث بالموارد النفطية والفساد المس

العمـــل لتكثيـــت عمليـــات االستكشـــات النفطـــي وال ـــازي فـــي البـــر وفـــي الميـــاه اإلقليميـــة وســـرعة تعـــديل اتفاقيـــات  .343

 .النفط وال از بحيث تضمستكشافات اال

انون البترول يحتل أهمية وأولوية في المرحلة القادمة ويمثل أحد مرتكزات السياسـة النفطيـة الجديـدة للدولـة ن قإ .341

ستراتيجية واضحة للتعامل مع هذا القطاع  .مستقبال ومع كل أطرافه الفاعلة القادمة وفق رؤية وا 

شـرافيهإن إعـادة هيكلـة وزارة الـنفط والمعــادن كجهـة رقابيـة  .344 نشـاطات هــذا القطـاع وكـل وحداتــه  عليــا علـى كـل وا 

النفطيـة الجديـدة للدولـة  وفروعه الجديـدة تحتـل أولويـة ثانيـة بعـد قـانون البتـرول فـي إطـار التوجهـات والسياسـات

 .القادمة

ن تكــون أنتــاج النفطــي و م بالخــدمات النفطيــة فــي قطاعــات اإلتلتــزم الدولــة بتمكــين أبنــاا المنــاطق النفطيــة للقيــا .345

عهـــدين والمقـــاولين بتلـــك صـــات تلـــك الخـــدمات معلنـــة للتنـــافس بـــين أبنـــاا المحافظـــة وتلـــزم المتاألولويـــة فـــي مناق

بنــاا المنــاطق المنتجــة والمحافظــات أوالعاديــة التــي تحتاجهــا كاملــة مــن ســتيعاب العمالــة العضــلية إالخــدمات ب

 للعمالة اإلدارية والفنية. %51المنتجة وبنسبة 

وحيــوي فــي إطــار السياســة النفطيــة الجديــدة لــذا  كشــركة قابضــة أمــر ملــح   إن إنشــاا لالشــركة الوطنيــة للبتــرولل .346

جم مـــع توجهـــات المشـــروع الـــوطني فنشـــأتها يجـــب أن ترتكـــز علـــى أســـس ومعـــايير ســـليمة وشـــفافة وعلميـــة تنســـ

ســت الل الثــروة البتروليــة خــالل المرحلــة القادمــة التــي تســتوجب إالعامــة للدولــة القادمــة فــي مجــال  ســتراتيجيةواإل
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 أطـارتيعاب كل المت يرات الحالية والمستقبلية على طريق تحقيـق األهـدات المرجـوة مـن تأسـيس الشـركة فـي سإ

 لها.إعادة هيكلة وزارة النفط والمؤسسات والشركات التابعة 

ن ألــذا مــن الضــروري  ،ومتميــزال  وفــاعالل  ختصاصــيال إيجــب ان يكــون  ان نطــاق عمــل لالشــركة الوطنيــة للبتــرولل .340

-إنتـــاج-تطـــوير-ستكشـــاتإ(( UPSTREAMألنشـــطة والعمليـــات البتروليـــة المتعلقـــة بـــالمنبع )يقتصـــر علـــى ا

خــدمات نقــل للمــواد البتروليــة الخــام إلــى المســتوردين -معالجــة وتنقيــة وتخــزين فــي المنبــع-خــدمات منبــع وحقــول

 خام(.والمشترين المحليين والخارجيين على الموان  والمرافق البحرية والبرية لتصدير البترول ال

ن إالطبيعـــي المســـال المخصـــص للتصـــدير فـــقتصـــادية لمشـــروع ال ـــاز بصـــرت النظـــر عـــن مـــدى الجـــدوى اإل .348

وعلـــى وجــــه  ســــتخدامه محليـــال إيتمثـــل فـــي  حتياطيـــات المتبقيــــة مـــن هـــذا الوقــــود مســـتقبالل مثـــل لاســـتخدام األاإل

 - :علىمباشر  تأثيروالذي سيكون له  الخصوص في توليد الطاقة الكهربائية

حتياجـات المحليــة مـن المشــتقات المخصــص ألغـراض التكريــر لتلبيـة اإلسـتهالك مــن الـنفط الخـام فـض اإلخ -أ

 .وبالتالي زيادة حجم الصادرات منهالنفطية 

 .تخدم في توليد الطاقة الكهربائيةتخفيض الواردات من مادة الديزل والمازوت المس -ب

م الطاقـــة النظيفــة والتوقــت عـــن أيــة مشـــاريع جديــدة لل ـــاز ســتخداإعـــن التــأثيرات البيئيــة اإليجابيـــة الناتجــة  -ج

حتياطيــات غازيــة إلن تخصــص أي أالمســال المصــدر للخــارج أو التوســعة للمشــاريع القائمــة علــى الطبيعــي 

 .السوق المحلية واألجيال القادمة حتياجاتإجديدة لتأمين 

 .ومقدم الخدمات خفض تكاليت الطاقة على المستهلك -د

 .المقدم من الدولة للطاقةض الدعم خف -ه

الــــة لخفــــض الكلفــــة وبالتــــالي نفقــــات التشــــ يل فــــي الشــــركات النفطيــــة العاملــــة المنتجــــة فــــي تخــــاذ إجــــرااات فع  إ .341

 - :طريقات الجمهورية وذلك عن محافظ

  خارجها.تركيز عمل ونشاط الشركات األجنبية في داخل الجمهورية وليس 

  لخارج.اجتماعات العمل داخل اليمن وليس في إعقد 
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  الباطن.الحد من المبال ة في حجم النفقات المقدمة للشركات المقاولة حتى 

  األمنية.إعادة النظر في المبال  المدفوعة لقضايا الحماية 

 .إيقات التوظيت غير المبرر 

   ركة نكســن أو فــي شــركة مــن العبــث واإلهــدار للثــروة مــن قبــل بعــض الشــركات كمــا كــان يجــري فــي شــ الحــد

 .توتال حاليال 

  النفقات المستردة وغير المستردة وذلك بهـدت الوصـول  نما بيالنظر بمسؤولية فيما يخص التمييز الواضح

حتياجــات التشــ يل والتكــاليت األخــرى الضــرورية مــن إويات متدنيــة تكــون مناســبة لتــأمين بــنفط الكلفــة إلــى مســت

بمعالجــة األطــرات  رال يضــعلــى نحــو ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى تــأمين مــوارد إضــافية للموازنــة العامــة للدولــة 

 .المتعاقدة

ســتكمال اإلجــرااات التنفيذيــة الخاصــة بتحــديث وتطــوير المعامــل القائمــة ا  إقامــة معمــل لل ــاز فــي قطــاع جنــة و  .351

ســـتهالك المحلـــي والـــذي رتفـــاع المتزايـــد لاة ال ـــاز البترولـــي المســـال بســـبب اإللتـــأمين كميـــات إضـــافية مـــن مـــاد

يراد مـــن األســـواق الدوليـــة لتـــأمين ســـتخـــر لاي وبالتـــالي اللجـــوا بـــين الحـــين واآللحـــالتجـــاوز مســـتويات اإلنتـــاج ا

 .حتياجات السوق المحلية المتزايدةإ

الــديزل ســتهالك منهــا علــى أن يســتهدت الترشــيد مــادة المــواد البتروليــة بهــدت تقلــيص اإل ســتهالك مــنترشــيد اإل .353

 .ستهالك المحليسلم اإل في عاليال  ال ستهالكها مستويإبدرجة أساسية والتي يمثل 

التهريب الخارجي للمشتقات النفطية المدعومة وعلـى وجـه الخصـوص  يقاتا  الجرااات الفعالة لمحاربة و تخاذ اإ .353

 .دة الديزلما

ــــة  .351 ــــى منتجــــات نفطي تطــــوير وتحــــديث مصــــافي عــــدن وتــــوفير مصــــادر التمويــــل الالزمــــة بهــــدت الحصــــول عل

 .ط الثقيل المحلي والمستوردنفال قل وقدرة على تكريرأ بمواصفات عالمية وتكلفة

تلتزم الدولة بتمكين األجهزة الرقابية على شركات النفط وبهدت تحقيق أعلى معايير اإلنتاج مع مراعـاة الحفـاظ  .354

 .جيال القادمة والحفاظ على البيئةعلى حقوق األ
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عـن  األحمـر تعويضـال التسريع في إقامة وتنفيذ مشروع بناا خزانات رأس عيسى وذلك كمنفذ بحري علـى البحـر  .355

قامـة منشـلتصدير الـنفط الخـ افر التي تجاوزت عمرها االفتراضيالباخرة العائمة ص ت آام اليمنـي إلـى الخـارج وا 

 .في البالد ستراتيجيةإت خزن آشللمنتجات النفطية في إطار سياسة حكومية تستهدت إقامة وبناا من خزن

نفطية في عدن من المسـتأجر ت ومخازن حجيت الآستعادة منشإ يلة بالتسريع بعمليةجرااات الكفتخاذ كافة اإلإ .356

دة تلــك ســتعاإواألمنيــة بســرعة تمكــين الدولــة مــن نتهــى ونحــث الجهــات القضــائية إن عقــد التــأجير قــد أخاصــة و 

 .هدار المال العامإالنفطية ووقت  ستقرار التمويني من المشتقاتالمنشأة لما فيه توفير اإل

 .ستثمار وتطوير الثروة المعدنيةإلدين يلبي تحفيز اقانون التع بإصداراإلسراع  .350

 .نشاا شركة وطنية للتعدينإ .358

 متيازات التنقيب عن النفط وبدون وسطاا.إاج سياسات شفافة فيما يتصل بمنح نتهإ .351

 .ستراتيجى للنفطإلة بتوفير مخزون تلتزم الدو  .361

 

 - :المحليعلى المستوى 

 .أبين(-الحديدة-حضرموت-الجوت) فظات الزراعيةتلتزم الدولة بإنشاا هيئات زراعية في المحا .363

 .لمناطقنشاا أسواق ومخازن ومعارض زراعية في مختلت اإتعمل الدولة على  .363

 .ات متخصصة في المحافظات الزراعيةإنشاا كلي .361

 .مشكلة األراضي في محافظة الحديدةتشكيل لجنة لحل  .364

 . عدل وبما يضمن رفع المعاناة عنهملمعايير ال قتصادية وفقال ستفادة من مواردهم اإلتمكين الجنوبيين من اإل .365

 .لعمل على المركزية شبكة الكهربااتلتزم الدولة با .366

 .المحطات ال ازية لتوليد الكهربااستكمال ربط المحافظات بإتلتزم الدولة ب .360

لرادعــة تخــاذ اإلجــرااات اا  ســتخدام الجــائر للميــاه الجوفيــة و لمحليــة علــى تعزيــز الرقابــة علــى اإلتعمــل الســلطات ا .368

 .نتجاه المخلي
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 .ئمة في المدن الثانوية واألرياتتقوم الدولة بإنشاا نظم مجاري حديثة في المدن ومال .361

تعزيـز الــدور الرقـابي للســلطة المحليـة علــى طـرق تصــريت المجـاري والمخرجــات والنفايـات الصــلبة وبمـا يحمــي  .301

 .ختلفةكائنات الحية الموال-النباتي-البيئة والصحة العامة وعدم اإلضرار بالتوازن البيئي

يفـي ظإلدارة المحليـة بنـاا علـى توصـيت و تعديل قانون السلطة المحلية بحيث يسمح للكفااات بتولي مسؤولية ا .303

 .حد أدنى إلنتاج كفااات ال وجاهاتيكون المؤهل الجامعي 

رافق الخدميـة فـي المديريـة الم دارة الدولة هي الحلقة األدنى وتحديدال إن تكون الحلقة الرئيسية في أتلتزم الدولة ب .303

حيــث المســؤوليات المباشــرة فــي مراكــز الخــدمات كالمــدراس والمستشــفيات ومراكــز الشــرطة والمحــاكم وخــدمات 

 .خرهيإلى  المياه والبيئة

ـــة للمـــديريات والتصـــرت بهـــا وفـــق خطـــط تصـــدق عليهـــا الســـلطات  .301 األراضـــي العامـــة تخضـــع للمجـــالس المحلي

 مر والصرت منها.ز ل يرها األوالمجالس في المحافظات وال يجو 

عتمدت التنمية من الحلقات اإلدارية األدنى نجاحات كبيرة بعكس ما أفضت إثبتت تجارب البلدان التي ألقد  .304

ن تنطلق من ألسياسة التنموية المستقبلية يجب ن اإتمدت على مركزية التنمية وعليه فإليه التنمية التي اع

( تتصل بالناس والحياة مباشرة وهذه من سية )مرافق العمل والخدماتة ومؤسداريإول حلقة أاألدنى أي من 

 .تحادية والفيدراليةاإل ،المركزيةاهم خصائص ومزايا الدول ال

 - :الوطنيتوى على المس

 المتوسـط السـالح وحيـازة تجاراإل السالح وتجريم وحمل وحيازة تجارة قانون وتطبيق نجازإ سرعة الدولة تلتزم .305

 .والكاتم والثقيل

 .دة من تجربة الجنوب في هذا الشأنستفاهاا الحروب والثارات القبلية باإلتلتزم الدولة بإن .306

 .شاا صندوق خاص بالكوارث الطبيعيةتعمل الدولة على إن .300

 يفـة ووفقـال ختصاصـات لكـل وظئت الدولة وتحديـد المسـؤوليات واإليفي لكافة وظاظتلتزم الدولة بعمل توصيت و  .308

 .لمعايير العمل الدولية
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بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد يتضمن  سريال  يقدم شاغلي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إقرارال  .301

 . من أين لك هذا على الذمة الماليةممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وتطبيق مبدأ 

ــإ .381 دارة إتجاهــات ا  م و ئدية الحكوميــة والمختلطــة بمــا يتــواقتصــااإلة و عــادة هيكلــة جميــع الهيئــات والمؤسســات المالي

 .قليميةيات السلطات المركزية واإلالدولة الالمركزية التي تتوزع فيها السلطات والموارد بين مستو 

 - :تستهدتقتصادية تلتزم الدولة بانتهاج سياسة ا .383

 قتصاد الوطني.قتصادية للدولة وتطوير اإلعزيز القدرات اإلت -أ

 قتصادية غير النفطية.القاعدة اإلنتاجية للقطاعات اإليز تعز  -ب

ة بــين القطاعــات تحقيــق التنميــة العادلــة والمتوازنــة فــي تخصــيص المــوارد الداخليــة والخارجيــة للتنميــ -ج

 والمستدامة.جتماعي والعام والخاص وبما يحقق التنمية الشاملة قتصادي واإلوالمناطق وبين اإل

المعيشــي فقــر وتطــوير البنــى التحتيــة والخــدمات وتحســين المســتوى تــوفير فــرص العمــل وتقلــيص ال -د

 قتصاد الوطني.للمواطنين ورفع قدرات اإل

تعزيــز الـــدور المجتمعـــي فـــي التنميـــة علـــى المســـتويات المحليــة والمركزيـــة فـــي مجـــاالت وضـــع الخطـــط التنمويـــة  .383

لطبيعيـة والمسـتهلك وتشـكل منظمـات وتطبيقها وفي مراقبـة األداا الرسـمي والخـاص وفـي حمايـة البيئـة والمـوارد ا

شـرات علـى تنفيـذ مخرجـات واإل ةبمراقبـ بالمشـاركة الـوطنيمـؤتمر الحـوار  فيالمجتمع المدني والشباب المستقل 

 .الوطنيالحوار 

جنبيـة تبـات العـاملين لـدى جهـات العمـل األو مر أجـور أنتقـاص مـن كانت التحايل ب ـرض اإل جهة يأل زال يجو  .381

لــى إ ديؤ يــفعــل  يبــأو قيامهــا أخــرى مــن حقــوقهم أحقــوق  أيو أ، و خارجــهأخصــيه داخــل و شأريــة كانــت عتباإ

 بمصالحهم.و أضرار بهم اإل

الفــرص وديمقراطيــة  تكــافؤكاديميــة والفنيــة يقــوم علــى مبــدى وفــى المؤسســات األ إداريتلتــزم الدولــة بســن نظــام  .384

  ش ل المراكز القيادية فيها.

 .المنتجة سراأل وتشجيع الص يرة لصناعاتل ستراتيجيةإ الدولة تعمل .385
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 .تعسفيال  ل ائهاإ تم التي وتلك صحابهاأ لىإ المؤممة الوكاالت عادةإ .386

 .الزراعية سواقاأل نشااا  و  السدود بناا على والمياه الزراعة مجالي في الدولة ةإستراتيجي تقوم .380

 .البلد في ةطبيعي ثروة أكبر عتبارها  و  انواعه بكافة التعدين إستراتيجية على الدولة تعمل .388

 

 -الثقافية: التنمية 

وتؤكد  ،العمل على وضع خطة شاملة للثقافة اليمنية تعتمد على التواصل بالتراث الوطني والقومي واإلنساني .3

وأن الثقافة حٌق  ،على حق التنوع والتعدد الثقافي وتنطلق من مبادئ الحرية والديمقراطية والتنوع والعدالة والمساواة

لمواطنين تهدت إلى تنمية وتكوين ثقافة وطنية متطورة ومتجددة قادرة على التفاعل اإليجابي أساسي من حقوق ا

 مع مختلت جوانب التنمية. 

عالمي عام يعلي من شأن ثقافة الحوار والتعـايش والتسـامح والتعـدد إنتهاج خطاب إ .3 جتماعي ديمقراطي وسياسي وا 

ويعمل على مجابهـة ثقافـة التخـوين والتكفيـر  ،ساسية في الحياةويعزز من قيم الحق والخير والجمال كقيم إنسانية أ

صدار التشريعات والقوانين المحققة لذلك.   والتحريض المذهبي والطائفي والمناطقي والجهوي وا 

ستقاللية برامجهـا وضـمان حصـة إسات الوطنية اإلستراتيجية وضمان تبني إدراج التنمية الثقافية في الخطط والسيا .1

 حتياجات المشاريع التنموية في المجال الثقافي.إالناتج المحلي بما يلبي من  مالية كافية

وتدعم وتحمي المبدعين في شتى  ،زدهار حرية اإلبداع الثقافيا  التشريعات التي تكفل وتضمن نمو و إصدار  .4

 المجاالت الثقافية كفالة عملية. 

والعمل على  ،ة واألدبية والمادية للمؤلت والمبدعإصدار قانون الملكية الفكرية الذي يضمن حماية الحقوق الفكري .5

إيجاد حزمة تشريعية تحقق العيش الكريم للفنانين والمبدعين والباحثين والعاملين في حقل الثقافة والفنون ومختلت 

 مجاالت اإلبداع واإلنتاج الثقافي.
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ات الدولية في مجال اإلعالم المسموع عتماد مواد تواكب الدستور والتشريعا  و  ،إل اا القوانين المقيدة لحق المؤلت .6

وكفالة عدم وجود نصوص تقيد من حرية تصدير أو استيراد أو بيع أو تأجير المصنفات  ،والمرئي واإللكتروني

 الفنية.

مع القيام بالتوثيق واألرشفة المتكاملة واإللكترونية  ،هتمام خاص بإذاعة وتلفزيون عدنإتعمل الدولة على إيالا  .0

عادة اإلصنفاتها الفنية والثقافية وتزويدها بمعدات وأجهزة حديلمخزونها وم  عتبار لها.  ثة تسهم في النهوض بها وا 

إصدار تشريعات وأنظمة توفر مصادر تمويل وبيئة حاضنة ومواتية للبحث العلمي ورعاية مؤسساته ودعم  .8

ومراكز  ،والجامعات ،تلطةوتشجيع البحوث المشتركة بين مختلت مؤسسات القطاعات العامة والخاصة والمخ

 البحوث والدراسات. 

األخــذ بسياســات تــولي اهتمامــال خاصــال لموضــوع الترجمــة لنقــل أهــم المنجــزات العلميــة والحضــارية واإلنســانية مــن  .1

 الل ات األجنبية لل ة العربية والعكس بالعكس. 

 ،المعرفية والتنظيمية والتكنولوجيةإصدار قوانين واعتماد استراتيجيات وسياسات تؤدي إلى تطوير بنية التعليم  .31

عداد األج  متالك أدوات وأسباب المشاركة في مجتمع المعرفة.يال الجديدة بالمهارات الالزمة إلوا 

اب والمهمشـــــين والم تـــــربين وذوي جتماعيـــــة كالنســـــاا واألطفـــــال والشـــــببالثقافـــــات ذات الصـــــلة بالفئـــــات اإل العنايـــــة .33

لكفيلــة لتنميتهــا وتطويرهــا بمــا يشــتمل علــى ضــرورة تــوفير البيئــة القانونيــة حتياجــات الخاصــة وتــوفير كــل الســبل ااإل

 الحاضنة والدعم المادي والمعنوي بمختلت أشكاله وصوره.  

صـدار المجـالت الثقافيـة اإل .33 قامـة المسـارح والمعـارض وا  هتمام بثقافـة الطفـل مـن خـالل إنشـاا مكتبـات خاصـة بـه وا 

 ق التي تسهم في تنمية شخصيته. والتربوية وتوفير كافة السبل والمراف

نشاا المؤسسات والفرق الثقافية والفنية العاملة أو المحترفة .31 وتنشيط وتثمين  ،تعمل الدولة على تشجيع تكوين وا 

المبادرات الخاصة واألهلية العاملة في التنمية العلمية والثقافية ودعم وتحفيز الشراكة المجتمعية لتأمين تنمية 

 ثقافية جماهيرية.
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تلتزم الدولة بتوفير األطر التنظيمية والبنى التحتية والوسائل واألنشطة الحاضنة واإلمكانيات المادية الكافية لدعم   .34

يـالا عنايـة خاصـة  وتطوير فن المسـرح والسـينما والموسـيقى والفولكلـور الشـعبي والفنـون التشـكيلية والخـط العربـي وا 

 لى إنشاا كليات للفنون في محافظات مختلفة. بالموروث الشعبي ال نائي والموسيقي والعمل ع

األخـــذ بسياســـات وتـــوفير مصـــادر تمويـــل مناســـبة للتوســـع فـــي إنشـــاا مكتبـــات عامـــة ومراكـــز ثقافيـــة تشـــمل المـــدن  .35

 تصاالت ومختلت المجاالت الثقافية. تكنولوجية في مجال المعلومات واإلواألريات والعمل على إدخال التطورات ال

هتمام بجميع وسائل نشر واإل ،وجامعات ،وكليات ،ومعاهد ،ي لمؤسسات التعليم من مدارستفعيل الدور الثقاف .36

 من خالل المكتبات والمعارض الثقافية واإلبداعية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية وغيرها.  ،الثقافة والمعرفة

ت والمعاهــد ومراكــز البحـــوث جيات وسياســات تــؤدي إلــى أن تقـــوم المؤسســات األكاديميــة )الجامعــاياألخــذ بإســترات .30

 قتصاد المعرفة والقطاع الخاص. إوالدراسات( بدور حلقة الوصل بين 

ستراتيجيات وطنية شاملة تشمل المدن ا  عتماد برامج و إمزمنة تقضي على األمية من خالل  تنفيذ سياسات .38

مع من ر تحرير الفرد والمجتواعتبا ،واألريات والعمل على تعبئة كافة القدرات واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك

والتركيز على تعليم الكبار  ،قتصار على القرااة والكتابةوعدم اإل ،متالكه لحريته اإلنسانيةإالجهل هو مفتاح 

هتمام بمحو واإل ،جتماعي والسياسيقتصادي واإلعلى المشاركة في عملية التقدم اإلتعليمال مستمرال وجعلهم قادرين 

يال ،األمية الحاسوبية  هتمامال يتناسب وحجم حضورها في راهن عصرنا. إا التقنيات الحديثة وا 

وثـائق والمعلومـات وبمـا يمك ـن العمل على االستفادة القصوى مـن تكنولوجيـا المعلومـات فـي أرشـفة المخطوطـات وال .31

 ستفادة منها. سترجاعها وتحقيقها واإلإمن 

تـي تسـتخدم فـي إنتـاج الثقافـة والفنـون والوسـائط الجديـدة إصدار القوانين واألنظمة المحفـزة والحاضـنة للصـناعات ال .31

ل ـاا الرسـوم الضـريبية والجمركيـة وسـواها  ،وفي نشـرها بـدال مـن الصـناعات التقليديـة إلـى الصـناعات اإللكترونيـة وا 

 على الكتاب ومدخالت طباعته. 

الحضـاري اليمنـي مـن يثـار عتماد خطط وسياسـات لحمايـة وحفـظ وصـيانة وتوثيـق وأرشـفة التـراث ا  إصدار قوانين و  .33

ومخطوطـــات ووثـــائق ومـــوروث شـــعبي شـــفاهي ومـــادي وطـــراز معمـــاري وعلـــوم. والعمـــل علـــى إصـــدار التشـــريعات 
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واتخـاذ اإلجــرااات الكفيلــة بــالنهوض بــالحرت اليدويــة والصــناعات التقليديــة وتشــجيع الحــرفيين لزيــادة مســتوى إنتــاج 

 جات في األسواق المحلية وتصديرها إلى األسواق الخارجية.  المنتجات الحرفية والعمل على تسويق تلك المنت

تخـــاذ كافـــة اإلجـــرااات وتـــوفير مصـــادر التمويـــل الكافيـــة إلخـــراج تعـــز عاصـــمة الثقافـــة ا  إصــدار القـــوانين واللـــوائح و  .33

 وتوفير البنى التحتية مـن مسـارح ومتـاحت ومكتبـات عامـة ومعاهـد فنـون وقنـاة ثقافيـة ومعـارض النور،اليمنية إلى 

للكتـــب والمنقـــوالت والحـــرت اليدويـــة ومهرجانـــات مختلفـــة ووســـائل للنشـــر الثقـــافي وصـــيانة وتوثيـــق وحمايـــة التـــراث 

ــــام بالمســــوحات  ــــةالثقــــافي المــــادي والشــــفاهي والقي ــــة ذات الطبيعــــة  ،األثري ــــك مــــن أدوات التنميــــة الثقافي وســــوى ذل

 الديناميكية. 

عتبـار لمـدينتي زبيـد وتـريم وتراثهمـا الثقـافي كافيـة إلعـادة اإل فير مصـادر تمويـلاتخاذ إجرااات سريعة وحازمـة وتـو  .31

وصهاريج عدن وقلعة صيرة  ستمرار اإلهمال لمدينة صنعاا القديمةإون د والحيلولة ،وتجريم اإلهمال الذي طالهما

 التاريخية ومدينة شبام حضرموت.

تها مـــن العبـــث المحافظـــة عليهـــا وصـــيانالعمـــل الجـــاد والـــدؤوب فـــي البحـــث والتنقيـــب عـــن اآلثـــار اليمنيـــة القديمـــة و  .34

تهـــا مـــن مخـــاطر عتـــداا والســـرقة والتهريـــب وتـــرميم المواقـــع األثريـــة والمـــدن التاريخيـــة والحصـــون والقـــالع وحمايواإل

 ستثمار السياحي.التصحر وتهيئتها لا

وترتيـب وضـعها  العمل على تنظيم حملة وطنية شاملة للقيام بجمع القطع األثرية من األفـراد والجماعـات والجهـات .35

هـب مـن اآلثـار والمخطوطـات أو التـي سـتعادة مـا نا إلوطنية بأسـمائهم وكـذا العمـل علـى ضمن محتويات المتاحت ا

 تم تسريبها أو تهريبها إلى الخارج.

جـراا إصـالحات تشـريعية إداريـة وهيكل .36 يـة وماليـة ورقابيـة تـؤدي إلـى حسـن تفعيل صندوق التراث والتنمية الثقافيـة وا 

 موارده بما ينشط المجال الثقافي العام. ستخدام إ

ـــة قطـــاع الســـياحة وا .30 ـــؤدي إلـــى تنمي جـــرااات ت ـــة وسياســـات وا  لمحافظـــة علـــى المقومـــات األخـــذ بإســـتراتيجيات وطني

هليـــة والفرديـــة وتوجيـــه النشـــاط ســـت اللها بالصـــورة الفضـــلى مـــن خـــالل تشـــجيع المبـــادرات الشـــعبية واألا  الســـياحية و 

 وتحسين عرض المنتج السياحي. ستثماري في هذا المجال اإل
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 -التنمية االجتماعية: 

 جتماعية )توصية(.االجتماعية إلى وزارة التنمية اإلسم وزارة الشئون إت يير  .3

صدار تشريعاتإعتماد إجتماعية عادلة من خالل إتحقيق تنمية  .3 وتنفيذ إجرااات تحقق  ستراتيجيات وسياسات وا 

دارة  ،الواسعجتماعية بمفهومها الشامل و العدالة اإل وذلك بتحقيق الشراكة الفعلية لعموم الشعب في السلطة وا 

زالة التمايزات االجتماعية والتراتبية ،المجال العام  ،والتوزيع العادل للثروة بما يؤدي إلى تذويب الفوارق الطبقية وا 

هض الوجود الكياني وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها وتحجيم أدوار الجماعات واألشكال غير الرسمية التي تنا

عطاا الدور المحوري للشباب والنساا والمهمشين وقوى المجتمع المدني من  ،للدولة وتنتقص من سيادة القانون وا 

 جتماعية مدنية. إأحزاب ومؤسسات ونقابات وفعاليات 

دي إلى تجاوز جتماعية والتنوع السياسي في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة بما يؤ توظيت الخصائص الثقافية واإل .1

الهويات المحلية من خالل نشر الوعي الديمقراطي الوطني في وسائل اإلعالم الرسمية واألهلية وفي المجاالت 

 وحرية إنسانية. ،واعتماد خطط وطنية تحقق للشعب مستوى عيش كريم ،التربوية والتعليمية

أو  ،أو الطـائفي ،أو المذهبي ،مييز الدينيجتماعي القائم على أساس التعلى مكافحة كل أشكال التمييز اإل العمل .4

أو الطبقـــة أو الوضـــع  جـــنس أو النـــوع أو اللـــون أو المهنـــةأو علـــى أســـاس ال ،أو العرقـــي المنـــاطقي أو الجهـــوي

جتماعيـــة عادلـــة وتطبيـــق إصـــالحات وخطـــط اقتصـــادية إنتهـــاج سياســـات إقتصـــادي مـــن خـــالل جتمـــاعي أو اإلاإل

صــدار تشــريعات  ،مناســبة ومســتمرة بمــا يحقــق ضــمن دمــج الفئــة األكثــر تهميشــال والمعروفــة لباألخــدامل بــالمجتمع توا 

 جتماعية وتكافؤ الفرص.المساواة اإل

إصــدار التشــريعات واللــوائح الكفيلــة لضــمان جــودة التعلــيم وتحســين المنــاهج التربويــة والتعليميــة وجعلهــا تســتجيب  .5

 والســـلبية،مـــل واإلنتـــاج وتنبـــذ ثقافـــة ال لـــو والكراهيـــة لتحــديات العصـــر وتعـــزز مـــن ثقافـــة التعـــايش والتعـــدد وقـــيم الع

والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في حقل التعليم وتحسين كفااة اإلدارة التربوية والعمل على التوسع فـي البنـى 

 التحتية وتوفير اإلمكانيات الالزمة لذلك.
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لـــيم عـــن باعـــد وبـــرامج التعلـــيم المســـتمر والـــدورات هتمـــام بتقـــديم أنمـــاط جديـــدة مـــن التعلـــيم كـــالتعليم المفتـــوح والتعاإل .6

مـع إعـادة تأهيـل  العمـل،وأحدث التخصصات التي تتطلبهـا خطـط التنميـة وسـوق  المدى،القصيرة المدى والطويلة 

 الخريجين لسد متطلبات التنمية وأسواق العمل.

 ،ث مكونات العملية التربوية )المناهجالمراجعة المستمرة والمنتظمة الكفيلة بانتظام تطوير المعايير الالزمة لتحدي .0

والوسائل التعليمية...إلخ( بهدت تحقيق  ،اإلشرات التربوي ،التقويم وقياس األداا ،إعداد المعلمين ،طرق التدريس

 تعليم عالي الجودة.

 إعادة النظر في توزيع الجامعات ليتناسب موقعها مع الكثافة السكانية واإلمكانية المادية والبشرية.  .8

جــراا البحــوث المشــتركة بــين الجامعــات ومراكــز البحــوث والدراســات لمواجهــة التحــديات التــي تواجههــا الدولــة مــن إ .1

 ،والتصـحر ،واألمن ال ـذائي ،وتحلية مياه البحر ،ستفادة من الثروات البحريةواإل ،وتلوث البيئة ،نقص موارد المياه

يجاد مصادر بديلة للطاقة يجاد بدائل زراعية للقا ،وا   ت.وا 

عتماد حوافز تؤدي إلى التوسع في بـرامج الحـوافز األسـرية لرفـع التحـاق أبنـاا األسـر الفقيـرة فـي ا  األخذ بإجرااات و  .31

 التعليم. 

الدولة والقطاع  ومادية على قانونية لتزاماتإ وذوي الدخل المحدود وفرض ضمان الحقوق اإلنسانية العادلة للفقراا .33

دمـاج عتمـاد شـبكات الضـمان اإلإئق لألسر الفقيرة مـن خـالل ش الالالخاص بما يؤدي إلى ضمان العي جتمـاعي وا 

مل على إدماجهم في صلب الحياة الفقراا في برامج تنموية كفيلة بإزالة الضرر المعيشي الضائق بهم وبأسرهم وتع

 قتصادية المنتجة.اإل

بتحقيـق  ،ت محاربة الفقـر فـي الـبالدستراتيجياا  وتصحيح سياسات و  ،معالجة األسباب الهيكلية المولدة لظاهرة الفقر .33

 جتماعية في الموازنات العامة.ومضاعفة اإلنفاق على الخدمات اإل ،التوازن في توزيع موارد المجتمع

قتصاد الوطني اإلنتـاجي مـن خـالل إقامـة مل على التحول الفعال نحو نمط اإلستراتيجيات وطنية شاملة تعإوضع  .31

قتصـــادي المضـــطرد وترفـــع القـــدرة اإلنتاجيـــة بمقـــاييس ة تحقـــق النمــو اإلاجيـــة كبـــرى ومتوســـطمشــروعات وطنيـــة إنت

لزام القطاع الخاص وال ،عالية نتاجية وعدم التركيز على القطاعـات الخدميـة إمؤسسات األهلية في إقامة مشاريع وا 
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 يات رقابيـةوالصناعات الخفيفة من خالل تشريعات وضوابط قانونية ويل أو التسويقية وتشجيع الصناعات التحويلية

 تحقق ذلك.  

قامة مجموعة من المشاريع اإلنمائية كثيفة العمالة في إطار الخطط .34 اإلنمائية السنوية للدولة  األخذ بإستراتيجيات وا 

متصــاص البطالــة المتزايــدة وخلــق فــرص عمــل أمــام القــوى العاملــة مــع إيــالا عنايــة خاصــة للريــت والمــدن إبهــدت 

 كة انتقال العمالة إلى هذه المناطق ومنح حوافز تشجيعية للمنتقلين إليها.الثانوية بما يؤدي إلى تسهيل حر 

لتحقيـــق مشـــاركة العمـــال فـــي اإلدارة بمؤسســـات القطـــاع العـــام والتعـــاوني والخـــاص،  الالزمـــة إصـــدار التشـــريعات .35

 ي البلــدللقــوى العاملــة األجنبيــة فــووضــع خطــة إحــالل ســريعة  ،ومــنحهم نســبة مــن األربــاح كحــوافز لزيــادة اإلنتــاج

شــتراط بــرات الفنيــة والمهنيــة مــن خــالل اإلكتســاب الخإوتــوفير فــرص  ،بالكفــااات الوطنيــة باســتثناا الكفــااة النــادرة

على المستقدمين من العمالة األجنبية للقيام بعملية تدريب لنظراا لهم من القوى العاملة الوطنية خالل فتـرة سـريان 

تحـادات والمنظمـات والنقابـات والجمعيـات العماليـة والمهنيـة ية إقامة اإلبالد. ودعم وحماية حر عقودهم للعمل في ال

سـتقالليتها كاملـة وعـدم التـدخل فـي إى األصعدة المختلفة والحفاظ على بما يكفل تعزيز دورها وقيامها بواجباتها عل

 شؤونها. 

ل فـي الحصـول علـى األجـر والتي تحمي حقوق العما ،إصدار التشريعات الملزمة للقطاع العام والخاص والمختلط .36

المادي المناسب والعادل وحقه في الحصول على اإلجازات والعطل المدفوعة األجر وتحديد ساعات العمل ونظـام 

 ،والحمايــة ضــد مخــاطر العمــل وتــوافر شــروط الســالمة المهنيــة ،تقاعــدي عــادل وتــأمين صــحي واجتمــاعي نــوعي

العالقة بين العامـل ورب العمـل وحقـوق كـل منهمـا وواجباتـه  وبحيث يتضمن هذا التشريع أيضال على تحديد طبيعة

مــع ضــمان حــق العامــل فــي اللجــوا إلــى القضــاا فــي حــال فصــله مــن العمــل أو ألحــق بــه أي ضــرر أو أي إجــراا 

تعسفي مع إقرار حق القضاا في إعادة العامل إلى العمـل كمـا يتضـمن إقـرار نظـام إجرائـي سـريع لنظـام التقاضـي 

 العمالي.

 حتياجات القوى الوظيفية ونوعها.إلقوى العاملة كأساس لتحديد نظام معلوماتي حديث ل إيجاد .30
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مـن  ،وضع خطـة تنمويـة شـاملة لتنميـة القـوى العاملـة ورفـع كفااتهـا والقادمـة مسـتقبالل إلـى سـوق العمـل أو العاطلـة .38

لــــزام والتدريبيـــة لرفـــع كفـــ ،والعماليـــة ،خـــالل التوســـع فـــي إنشـــاا المعاهـــد التخصصـــية الفنيـــة ااة القـــوى العاملـــة. وا 

المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة بوضـع وتنفيـذ بـرامج تـدريب وتأهيـل مسـتمرة للقـوى العاملـة إلكسـابها المزيـد 

نتقـال مـن اإلنتاجيـة المنخفضـة إلـى اإلنتاجيـة العاليـة والمطلوبـة وذات رات والخبـرات ب يـة تمكينهـا مـن اإلمن المها

 القدرة التنافسية. 

ار قوانين وتشريعات ووضـع هيكليـة وظيفيـة ألجهـزة الدولـة قطاعيـة وج رافيـة وفـق مقـاييس ومعـايير واضـحة إصد  .31

اعيـال وداخـل مرافـق الدولـة وتمنـع وشفافة للتصنيت والتوصيت الوظيفي وتعمل على إعادة توزيـع القـوى العاملـة قط

 زدواجية المناصب والوظائت في مختلت المواقع اإلدارية. إ

زيـــع تلـــك المهـــام وتطـــوير هياكلهـــا ئـــات العامـــة المنشـــأة ومراجعـــة مهامهـــا وهياكلهـــا مـــن أجـــل إعـــادة تو حصـــر الهي .31

اطيـــة المترتبـــة علـــى التـــداخل فـــي ختصاصـــاتها بمـــا يزيـــل التعـــارض والتنـــاقض بينهـــا ويحـــد مـــن التكـــرار والبيروقر ا  و 

 ختصاصات. اإل

فعالـــة لتجســـيد الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي التنميـــة  تخـــاذ إجـــرااات رد االعتبـــار للقطـــاع التعـــاوني كـــأداةإالعمـــل علـــى  .33

صدار قانون خاص بالتعاونيات يتفق مع المعايير ستقالليتها ويتـيح لهـا النمـو إالدولية والحاجات المحلية يضمن  وا 

 والقيام بدورها المنشود. 

 لتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون.اإل .33

ة في إدارة الموازنة العامة للدولة من خالل برامج وسياسات إصالح مالي تحول دون إهـدار تعزيز الكفااة والشفافي .31

 موارد التنمية االجتماعية. 

وسن قـانون يحـدد الحـد  ،رتفاع تكاليت المعيشةا  الدولة بمعدالت زيادة األسعار و  ربط الزيادات في مرتبات موظفي .34

 ن متوسط إنفاق األسرة المطلوب لسد تكاليت المعيشة.األدنى لألجور والمرتبات الشهرية بحيث ال يقل ع

، وكــأداة للسياســة االقتصــادية إصــالح النظــام الضــريبي وتفعيلــه لتلعــب الضــريبة دورهــا فــي تعزيــز مــوارد الميزانيــة .35

وضـمان مسـتوى ة جتماعيالدخل والثروة وتحقيق التضامن اإلستخدامها بشكل فعال في إعادة توزيع ا  جتماعية و واإل
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عتمــاد مبــدأ الضــريبة التصــاعدية ووضــع ضــوابط لانفــاق التناســبي مــع إالل كــريم لعمــوم الشــعب مــن خــمعيشــي 

حاجـات التنميـة ومكافحـة الفقـر وتخفـيض نسـب الضــرائب المباشـرة وغيـر المباشـرة المفروضـة علـى السـلع ال ذائيــة 

ن جــــودة الخــــدمات ا فــــي صــــالح تحســــيوتخصــــيص نســــب مرتفعــــة مــــن مــــدخالته ،والمــــواد االســــتهالكية األساســــية

صـدار التشـريعات و جتمــاعي والتـأمين االصـحة والتعلــيم  وشـبكة الضـمان اإلجتماعيـة كاإل تخــاذ ا  لصـحي وغيرهــا. وا 

 اإلجرااات المحققة للتخلص من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

ية من خالل توفير حـوافز لنشاط الجمعيات التعاونية والزراعية واإلنتاجية واالستهالك العمل على التطوير المستمر .36

 جتماعية.ال في تقديم الرعاية والخدمات اإلوتسهيالت لنشاطاتها بما يمك نها من أداا دور فع

 قتصادية.ال فيها من خالل تحسين دخولهم اإلالمعيشي للسكان الريفيين والمناطق األشد فقر  رتقاا بالمستوىاإل .30

والزراعات  ،والثروة الحيوانية واألسماك ،اصيل البستانيةوالمح ،إنشاا مراكز بحثية متخصصة لمحاصيل الحبوب .38

وحل مشاكل قائمة تعوق التنمية الزراعية  ،على أن يكون برامجها مرتبطة بقوة األهدات اإلنتاجية ،البديلة للقات

 ار في األنشطةستثموتفتح مجاالت اإل ،تسهم بقوة في االرتقاا باإلنتاج الكلي ،أو لتطوير نظم إنتاج جديدة

 جتماعي.ذاتي واألمن ال ذائي والتكافل اإلكتفاا التساعد على تحقيق درجة أكبر من اإلو ، الزراعية المختلفة

وصوالل إلى  ،تخاذ سياسات كفيلة تحد من ضعت سياسات التسويق وكفااة وسائل النقل واإلجرااات الجمركيةإ .31

وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية داخليال  تحقيق أهدات تعظيم إمكانيات اإلنتاج الزراعي والتبادل التجاري

قليميال.  وا 

يصــال خــدماتها إلــى المــرأة والطفــل فـــي  .11 تعمــيم مراكــز رعايــة األمومــة والطفـــولة وتــوفير اإلمكانيــات الالزمـــة لهــا وا 

عطــاا المنــاطق المحرومـة األولويــة فــي ذلـك تبــاع سياســة تـؤدي إلــى تنظــيم النسـل وترشــيده و  ،األريـات وا  توضــيح وا 

 نعكاسها على الفـرد واألسرة والمجتمع.ا  قتصادية لهذه المسألة و جتماعية واإلوالفـوائد الصحية والتربوية واإل المزايا

تخاذ إجرااات علمية وسريعة للتقويم المتكامل لمستويات األداا المالي والتمويلي والهياكل التنظيمية والتشريعية إ .13

ناديق الضمان االجتماعي والتقاعد الخاصة والعامة والتحقق من قدرتها على واإلكتوارية لمؤسسات التأمينات وص

ومدى رشادة سياساتها للوفاا بحاجة منتسبيها وتوسيع قاعدتهم في اآلماد  ،الوفاا بتحقيق األهدات المناطة بها
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ة لوضوح كنتيج ،ستمرار معدالت نموهاا  و  ،الزمنية الطويلة وخلق الشروط الذاتية القادرة على تدعيمها

رتباطه بمصلحة ا  ه بدرجة من الموضوعية والنزاهة و لتزاما  المة بنائها التنظيمي واإلداري و ستراتيجياتها وسإ

 منتسبيها وعلى النحو اآلتي:

الخاصة التوسع في شبكة التأمينات االجتماعية والعمل على تحسين كفااة الهيئات والصناديق العامة و  .أ

نتقال من عمل آلخر ان حقوق العمال والموظفين عند اإلمع ضم ،هاستخدام مواردإالمتصلة بها وحسن 

صدار التشريعات المحققة لذلك.  وا 

بطها باإلطار جتماعي وتشريعاتها والعمل على تحديثها وكذا ر وير المستمر لنظم شبكة الضمان اإلالتط .ب

متكاملة ضمن إطار  جتماعيةإث تشكل برامجها جزاال من رؤية جتماعية للدولة بحياألوسع للسياسات اإل

نعدام المساواة ا  ا يتعلق بالتخفيت من حدة الفقر و وذلك لضمان فعاليتها فيم ،قتصادي أوسعإجتماعي إ

وضرورة ربط أوجه االستفادة من برامج الدعم المالي المشروط لألسر الفقيرة باألوضاع الصحية والتعليمية 

 رتقاا بها. ك المساعدة على اإلبحيث تسهم تل

شـــــاملة عنـــــد تصـــــميم شـــــبكات الضـــــمان م الصـــــارم بالشـــــفافية التامـــــة والفعاليـــــة والمعياريـــــة والت طيـــــة اللتـــــزااإل .ج

 جتماعي مع ضمان مستويات عادلة من المنفعة المادية للفئات المستحقة.اإل

إيجاد نظام عادل للتقاعد للعاملين في القطاع العام والخاص والمختلط وألصحاب األعمال الحرة مع تحديد  .د

ثمر أموال المتقاعدين في نشاطات وتحسين األداا اإلداري والمالي لصناديق التقاعد بحيث تست ،تقاعدسن ال

والعمل على تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بها  ،ستثمارية تتيح تراكم الرساميل دون تآكلها مع الزمنإ

 ة للمنتفعين منها. حتياجات الطارئلى تلبية المستجدات واإلبصفة دورية حتى تصبح قادرة ع

يــالا نــوادي كبــار التوســع فــي إنشــاا دور الرعايــة اإل العمــل علــى .ه جتماعيــة والتوجيــه االجتمــاعي وتطويرهــا وا 

ستثمارها ا  ستفادة من أوقاتهم و الرعاية الالزمة لتمكينهم من اإل السن والمتقاعدين عناية خاصة بما يكفل توفير

 إيجابيال في خدمة المجتمع.
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ا علــى الدراســة المســبقة لســلبيات جتماعيــة وغيرهــقتصــادية والسياســية واإلصــدار القــرارات الهامــة اإلإعتمــاد عنــد اإل .13

 يجابيات القرار.ا  و 

لــى تطــوير إاث والدراســات والتقــارير الهادفــة دعــم المؤسســات العلميــة التــي تــزود متخــذي القــرارات الحكوميــة باألبحــ .11

 والعلمي والتربوي والصحي.جتماعي والثقافي قتصادي واإلالنهوض اإلدارة و اإل

زاحـة الصـورة المشـوهة عـن الـدور الـذي يلعبـه القطـاع ا  شـراكة بـين القطـاع العـام والخـاص و التطبيق الفعلـي لمبـدأ ال .14

 نتاج والناتج المحلي.مشاكل البطالة والفقر وزيادة اإل الخاص في حل

ئتمــان الصــادرات إة وتمويــل منشــآت الصــ يرة والمتوســطتخصــيص مبلــ  كــات ومناســب كحســاب دائــري لتمويــل ال .15

 .تمويليجارية وتفعيل قانون التأجير العبر البنوك الت

عتبارها مورد واعد إستخراجها بسوحات كامله للثروات المعدنية وإلستراتيجية متوسطة المدى إلنجاز مإعداد خطه إ .16

 ية ورفع مستوى الدخل.نفاق على المشاريع التنمو بالتالي اإليراداتها و إتستطيع من خالله الدولة ان تزيد 

والخبـرات العمليـة القـادرة علـى ن يكون المسؤولون الحكوميون عن الشؤون االقتصادية من ذوي الكفااات العلميـة أ .10

 قتصادية شاملة.إحداث نهضة ا  قتصاد و بداع في حل مشاكل اإلاإل

قابــــة علــــى أداا األجهــــزة جتمــــاعي للتنميــــة وتعزيــــز المشــــاركة الشــــعبية فــــي عمليــــة الر العنايــــة الخاصــــة بالبعــــد اإل .18

ــنوتــوفير بيئــة داعمــة ماديــة ومعنويــة  ،الحكوميــة اريخيــال كالنســاا والشــباب وذوي الفئــات المســتبعدة ت وتشــريعية تمك 

 حتياجات الخاصة والمهمشين وغيرها في اإلسهام الفعال في العملية التنموية. اإل

جتماعية لقانونية واإلنسانية والصحية واإلالحماية اجتماعية وسياسات تؤمن إتخاذ تدابير ا  إيجاد حزمة تشريعية و  .11

  اآلتية:وذلك من النواحي  ،للطفل

الحمايــة والرعايــة الشــاملة وأال يســت لوا ألي غــرض كــان وأال يعرضــوا للعنــت أو اإلســااة أو ألي عمــل يلحــق  .أ

 ضررال بسالمتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم. 

عقوبة سالبة للحرية عن البال ين وأن يعاملوا بطريقة تستهدت كم عليهم بحتجازهم أو حا إلوا إذا تم أن يفص .ب

 وأن يكون لهم محاٍم للدفاع عنهم في كافة إجرااات ومراحل المحاكمة.  ،إصالحهم وتتناسب مع أعمارهم



 

Development_Final-Report (1).Docx   75من  51صفحة 

 

وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات النزاعات المسلحة  ،دوا أو يتم إشراكهم في النزاعات المسلحةأال يجن   .ج

 االت الطوارئ.والكوارث وح

 عتبار األول لمصالح الطفل الفضلى في جميع اإلجرااات التي تتعلق باألطفال.أن يولى اإل .د

 يقصد بالطفل كل إنسان ما لم يتم الثامنة عشر سنة من عمره. .ه

هتمام بالشباب والعمل على إقامة مهرجانات رياضية وكشفية ومعسكرات عمل شبابية فـي مختلـت أرجـاا الـبالد اإل .41

التنــافس الشــريت وتفجيــر الطاقــات اإلبداعيــة وتنســيق الجهــود الجماعيــة فــي هــذا االتجــاه بمــا يحقــق ويوظــت لخلـق 

 كافة اإلمكانيات بما يحقق تقدم المجتمع وفئاته. 

جهونها في بلدان وتوفير الحماية الالزمة لهم بما يمكنهم من تجاوز الصعوبات التي يوا العناية بالم تربين .43

ستثمار ومساعدتهم في تقديم الدراسات الالزمة ومنحهم األولوية في مجال اإل ،ودتهم إلى الوطنغتراب وأثناا عاإل

 التي من شأنها توجيههم نحو فرص االستثمار في المشاريع الناجحة.

جتماعية للمرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنت يضمن الحقوق اإلنسانية واإل ،إصدار قانون لألسرة .43

جتماعية القهرية للسلطة ية للطفل والشاب من الممارسات اإلوتضمن الحقوق اإلنسان ،ت الالإنسانيةوالممارسا

األبوية واألسرية والتي تؤدي في كثير من األحيان إلى بناا شخصية غير سوية وغير مثمرة لمجتمعها. وبحيث 

ختيار شريك حياتها وتوفير إحق المرأة في الميراث وحقها في  يتضمن القانون المشار إليه نصوصال تضمن

مواد مناسبة تؤدي إلى القضاا  واألرملة وتضمينقة الحماية اإلنسانية والمادية والمعنوية والتعويضية للمرأة المطل  

 على ظاهرة الم االة في المهور. 

أدنـى  إقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة يتم سدادها بالتقسيط على مدى عشر سنوات كحد .41

 وأن تكون فوائدها منخفضة.

حتياجات المدن لقرن قادم، مـن حيـث الشـوارع إئيسية والفرعية، على أساس تلبية وضع مخططات شاملة للمدن الر  .44

السماح بالبناا العشـوائي  وعدم المكملة،والمساحات والمباني السكنية والميادين والحدائق والمرافق الخدمية األخرى 
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سـتكمال تخطيطهـا، وتـوفير إمدن الرئيسية والثانويـة إال بعـد خططة، والواقعة في ضواحي العلى األراضي غير الم

 الخدمات والمتنفسات الالزمة والعمل على تنظيم وتطوير السجل العقاري.

ـــاا عمليـــة التطـــوير ال .45 ـــة والبشـــرية والعمرانيـــة، والحـــرص أثن ـــع المســـاس الحفـــاظ علـــى البيئـــة الطبيعي تنمـــوي بمـــا يمن

عــام هتمـام بإقامـة المحميـات الطبيعيــة لألشـجار بشـكل واإل ،لقادمـة مــن مـوارد البيئـة الطبيعيــةاألجيـال احتياجـات إب

 والمطرية منها بشكل خاص، وكذا الحيوانات والطيور النادرة أو المهددة باالنقراض. والنادرة

والمصانع والمعامل  جريوتمنع إنشاا محطات الفحم الح إصدار تشريعات تجرم استخدام المواد الملوثة للبيئة .46

لتزامات على الشركات والمصانع إيث يتضمن مضمون هذا التشريع فرض بح ،بالقرب من التجمعات السكانية

لزامها في اإلسهام بتوفير البنى التحتية من طرق  وتقديم تعويضات مناسبة للقاطنين في نفس اإلطار الج رافي وا 

نارة وغيرها.  وا 

مثل تحلية المياه في المناطق الساحلية وزيادة مصادر المياه  ،ائل لمصادر المياهالعمل على إيجاد وتطوير بد .40

صدار التشريعات التي تمنع من اإلو  ،المتجددة لزامستنزات الجائا  أصحاب المصانع  ر للمياه والحفر العشوائي وا 

طن في الحصول على وبحيث يضمن حق كل موا ،مياه العادمة والمياه الكيميائيةوالشركات والمعامل تنظيت ال

 ستعماالت المنزلية وبكلفة مقدور عليها.نظيفة بالكمية الكافية للشرب ولامياه 

جتماعيــة وقانونيـة ومـن خــالل إعـادة تأهيــل إالتســول والحـد منهــا عبـر معالجـات  تعمـل الدولـة علــى مكافحـة ظـاهرة .48

 المتسولين وخلق فرص عمل لهم. 

 قات كظاهرة اقتصادية واجتماعية ومنها على سبيل المثال: األخذ بمجموعة من اإلجرااات لمواجهة ال .41

وعلى كل مزرعة أال تتجاوز مساحة زراعة القات المساحة  ،فرض زراعة محاصيل أخرى من غير القات -أ

ولكن بإجبارهم على إنتاج  ،المزروعة بالمحاصيل ال ذائية مما سيسمح للمزارعين الراغبين بزراعة القات

 راتيجية. محاصيل ذات أهمية إست

وتحديد أماكن خاصة  ،فرض بعض المعايير لترويج القات ومنها: منح التجار والعاملين به تراخيص للبيع -ب

لزام  ،وتنفيذ حمالت تفتيش على السلعة لمتابعة ما إذا استخدمت السًّميَّات في إنتاجها وغيرها ،لبيع القات وا 
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لى أن تقوم أجهزة الرقابة بمتابعة تنفيذ اإلجرااات ع ،المزارعين بتنظيت وغسل القات قبل بيعه في األسواق

 وفرض العقوبات في حالة المخالفة وخصوصال في حالة خرق القوانين الصحية. 

على أن يخصص جزا منه لتشجيع مشاريع التنمية  ،تصميم نظام ضرائبي لجباية ضرائب القات بشكل فعال -ج

 الزراعية ومنها زراعة الخضروات والفواكه والقطن.

حيث التنافس قد يؤدي إلى خفض أسعار  ،ستيراد القات من البلدان المجاورة )أثيوبيا مثالل(إلتفكير في ا -د

كما أن القات هناك معروت بخلوه من  ،القات محليال خصوصال وأن القات هناك أكثر رخصال من اليمن

 المبيدات مما يسجل نقطة إيجابية لصالح صحة المستهلكين.

 يع أنظمة ري القات بالتنقيط والفوارات.تعمل الدولة على تشج -ه

ومنظمة الصحة  ،منظمة األغذية والزراعة )مثلتأسيس يلية لالتصال مع المنظمات اإلقليمية والدولية  -و

 العالمية لألمم المتحدة( من أجل المشاركة في تمويل الدراسات والبرامج المتصلة بالقات. 

 

 -التنمية السياسية: 

 ،ية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياتهبناا وتعزيز أسس التنم .3

 وتأسيس نموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك بفعالية في الحياة العامة. 

ت كفيلـة وضـامنة تعميق أسس التنمية السياسية والحياة المدنية من خالل إيجاد حزمة تشريعية وقانونية واتخاذ يليا .3

 لتحقيق ذلك. 

ساســية مقــررة فــي مراحــل التعلــيم عتمادهــا كمــادة أا  ي المنــاهج التربويــة والتعليميــة و ســتحداث مــادة التربيــة المدنيــة فــإ .1

بتدائيــة والمتوســطة والثانويــة فــي مــدارس التعلــيم الرســمي واألهلــي بهــدت تربيــة الــنشا واألجيــال الصــاعدة علــى اإل

والتعـدد  نجـاز وتسـهم فـي تجـذير قـيم التسـامح والتعـايشحتـرام النظـام والعمـل واإلا  نـة والعدالـة و فة المدنية والمواطثقا

 ختالت والقبول باآلخر.والتنوع واإلخاا وحق اإل
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تخاذ الخطوات الالزمة والحازمة والحاسمة لضمان وقت جميع الممارسات واالنتهاكات الجهوية والمناطقية إ .4

وتشديد  صدار التشريعات الكفيلة بتجريمهاتحريضية والطائفية والتكفير والتخوين بإوالمذهبية ومواجهة الدعوات ال

مادية أو معنوية.  ،شتراكه فيها بأي صورة من الصور قولية أو فعليةإت ألي جهة أو فرد يثبت تورطه أو العقوبا

والعمل على إنهاا  ،ليوكذا وقت كافة أشكال العنت وانتهاكات حقوق اإلنسان وقواعد القانون اإلنساني الدو 

 جميع النزاعات المسلحة. 

 تنفيذ قانون تنظيم وحيازة وحمل السالح الشخصي.  .5

تلت والسالح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة ومخ العمل على إخالا المدن من المعسكرات .6

مة لتعزيز الثقة بين المؤسسات تخاذ إجرااات دقيقة وصار ا  و  ،متالكه على الدولةإالتشكيالت غير الرسمية وحصر 

 األمنية والسكان. 

علــى موائمتهــا مــع مبــادئ مراجعــة وتقيــيم منظومــة التشــريعات والقــوانين الوطنيــة والئحــة الرقابــة القضــائية والعمــل  .0

 تفاقيات والمعاهدات الدولية والمتعلقة بحقوق اإلنسان المصادق عليها من قبل بالدنا. وقواعد اإل

نتهـاك للحقـوق والحريـات العامـة وتـأمين منـاخ مالئـم لتطـوير إرتكـاب أيـة مخالفـة أو إلالزمة لمنـع إصدار القوانين ا .8

  السياسية.قوانين وتشريعات وممارسات يمنة للحرية الفردية والجماعية أثناا الممارسة 

 واتخاذ التدابير واإلجرااات المؤسسية لتنفيذه.  ،إصدار قانون العدالة االنتقالية .1

عبر إصدار القوانين واللوائح التي تكفل ذلك وتعكس حالة التوافق الوطني بموجب  ،نتخابيةشريعات اإلتطوير الت .31

عداد سجل انتخ ،أحكام العقد االجتماعي الجديد المتأتي من نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ابي إلكتروني وا 

جراا  عمليات الرقابة المحلية والدولية على سير  وتطوير ،نتخابات بموجب أحكام الدستور الجديدإشفات ودقيق وا 

 العمليات االنتخابية بكافة مراحلها. 

قائمة  (والمؤسسات رؤساا الهيئات ،المحافظين ،نوابه ،كبار موظفي الدولة )رئيس الوزرااوضع معايير لتعيين  .33

 .للمصلحة العامة دارة شئون البالد والنزاهة وفقال إلى الكفااة والخبرة والقدرة على ع
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 ،ورئيس الحكومة ،وضع قوانين تنفيذية للدستور تحدد عدد الدورات ومدد العهد في الوظائت العليا: رئيس الدولة .33

 ووزراا الوزارات السيادية .. إلخ.

ـــة  .31 ـــة( ورقابـــة شـــعبية لجعـــل الممارســـات مطابق عالميـــة وحقوقي ـــات رقابـــة مؤسســـية )برلمانيـــة وقضـــائية وا  تشـــريع يلي

يجاد  ضوابط لمحاسبة ومعاقبة المخالفين. للنصوص الدستورية وا 

لزامهـا بتحقيـق  .34 تفعيل القـوانين المتصـلة بعمـل منظمـات المجتمـع المـدني والجمعيـات الخيريـة والمنظمـات الدعويـة وا 

 مبادئ الشفافية والعلنية أمام الجمهور والمساالة في عملها ومختلت أنشطتها. 

ن أجل الحكم الرشيد لضمان التزام الحكومات بمكافحـة الفسـاد إصدار القوانين واألنظمة وبذل المزيد من الجهود م .35

 واتخاذ إجرااات حثيثة وصارمة في هذا المجال. 

العمـــل علـــى األخـــذ بـــنهج وطنـــي فـــي السياســـة الخارجيـــة يرتكـــز علـــى قواعـــد القـــانون الـــدولي والمصـــالح المشـــتركة  .36

 والمتكافئة والعادلة وبما يحفظ السيادة الوطنية. 

 

 -الصحة: 

دة توجيه الموارد المالية لاستثمار فـي القطـاع الصـحي نحـو األمـاكن األمـس حاجـة، وخاصـة المنـاطق الريفيـة إعا .3

ــة لتحســين ا  ، و ألكثــر فقــرال او  نظمــة التــأمين الصــحي وتوســيع نطاقــه المجــاني لألطفــال والفئــات أتخــاذ إجــرااات فعال

 . األكثر فقرال 

ســوا الت ذيـة علــى األطفــال فــي الــيمن، واألســباب المــؤثرة فيــه تبنـي سياســات إعالميــة هادفــة لرفــع الــوعي بمخــاطر  .3

خاصة الممارسات التقليدية الخاطئة تجاه البدائل عن الرضاعة الطبيعية، والتركيز على نافذة األلت يوم فـي حيـاة 

الطفل منذ الحمل حتـى بلوغـه سـن السـنتين علـى إعتبـار أن الرضـاعة الطبيعيـة هـي العامـل الحاسـم فـي الحـد مـن 

 وا الت ذية. س

ـــة بالتعـــاون مـــع مجتمـــع المـــانحين والمجتمـــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص   .1 تبنـــي خطـــط قطاعيـــة علـــى مســـتوى الدول

 لمواجهة سوا الت ذية والحد من يثاره المدمرة. 
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 ووضــع اليمنيــة األســواق فــي لهــا والتــرويج الطبيعيــة للرضــاعة البديلــة األغذيــة دخــول علــى صــارمة رقابــة فــرض .4

 .القانون حسب لمخالفينا على عقوبات

ودعــم ، بــار الجوفيــةالهــدر والحفــر غيــر المشــروع لآ توجيــه المــوارد فــي مجــال تحســين الثــروة المائيــة وحمايتهــا مــن .5

 شبكات المياه والصرت الصحي في المناطق الريفية واألكثر فقرا. 

تلـوث الميـاه مثـل الكـوليرا مـن اتخاذ إجرااات جماعية من أجل تحسين الوقاية من األوبئـة وخاصـة تلـك المرتبطـة ب .6

خالل تعقيم نقاط المياه الملوثة ودعـم ممارسـات النظافـة المناسـبة وتـوفير الصـابون ومـواد المعالجـة المنزليـة للميـاه 

وتوزيـــع مـــواد النظافـــة والمـــواد االســـتهالكية علـــى األســـر األكثـــر تعرضـــال للخطـــر )النـــازحين والفقـــراا فـــي المنـــاطق 

 الحضرية(.

ت قانونية وتشريعية لضـمان تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة لمكافحـة السـرطان وكـذا السياسـات والبـرامج تبني معالجا .0

 والبرامج.الحكومية والتمويالت المالية الالزمة والكفيلة لتنفيذ هذه السياسات 

 ،معسعة من الفئة المنتجة في المجتوضع مكافحة السرطان ضمن األولويات في الخطط كونه يصيب شريحة وا .8

 ويتعذر عليها العالج بسبب التكاليت الباهظة واالكتشات في مراحل متأخرة.

 تقويـة الشـراكة فــي دعـم مكافحــة السـرطان وتنفيــذ اسـتراتيجياتها مــع الجهـات ذات العالقــة فـي الدولــة مثـل قطاعــات .1

 .والشباب والزراعة والصناعة والبيئةوالتربية والتعليم  الصحة

 بالخدمات.معية مع منظمات المجتمع المدني للجودة ترسيخ مبدأ الشراكة المجت .31

 والفردية.العامة  يسيال للسرطان في البيئة اليمنيةمكافحة العادات الضارة والتي تعد مسببال رئ .33

 حوكمة المؤسسات العاملة في مجال السرطان بالممارسات اإلدارية الصحيحة ونظم المعلومات الرقمية. .33

)فريق متعدد  Multi-disciplinary teamية في المجال وتعزيز مبدأ تأهيل المزيد من الكوادر الطب .31

 وتوفير التأمين الصحي الالزم لهذه الكوادر من االخطار الناجمة من التعرض لاشعاع وغيره. (،االختصاصات

وبـــدرجات متســـاوية والتـــي تتضـــمن الوقايـــة والســـجل الســـرطاني  بكـــل عناصـــر مكافحـــة الســـرطان الســـتة النهـــوض .34

 والدراسات واألبحاث.  والدعم النفسي ورعاية المرضىالمبكر والكشت 
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 النفسي.والدعم  والكشت المبكرستثمار في الوقاية من السرطان تشجيع اإل .35

ــالتب  والقــات والمبيــدات .36  ثــاراآل لعــالج المــواد هــذه ضــرائب فــي نســبة وفــرض ســن التشــريعات الصــارمة المتعلقــة ب

 .البيئي والتلوث كالسرطان تخلفه التي واألمراض السلبية

وفــق المعــايير  حفــظ اللقاحــاتعفــاا اللقاحــات ومســتلزماتها مــن الضــريبة الجمركيــة وتســهيل اإلفــراج عنهــا لضــمان إ .30

 .الدولية

علـى  بمـا يتناسـب مـع حجـم العمـل المؤسسـي الـذي يقدمـه البرنـامجلبرنـامج التحصـين زيـادة المخصصـات الماليـة   .38

 .جميع المستويات

ـــ .31 لتقـــديم الخـــدمات التكامليـــة فـــي جميـــع المواقـــع الصـــحية لضـــمان تقـــديم الخدمـــة  الالزمـــةات دعـــم وتـــوفير اإلمكاني

 .ورفع الت طية بالتحصين عللمستهدفين بشكل أفضل لتحفيز المجتمع للوصول إلى المواق

 لتحاق بالتعليم.  طفال وربط التحصين بالتسجيل واإللزامية التحصين لجميع االإ .31

أنشــطة خــدمات التحصــين وخلــق حلقــة تواصــل بــين المجتمــع ومقــدمي لــدعم رائحه تعزيــز مشــاركة المجتمــع بكــل شــ .33

 .الخدمة

للتحقــق مــن خلــو الــزوجين مــن األمــراض الوراثيــة أو الوراثيــة  لألمــراضعتمــاد قــانون فحوصــات مــا قبــل الــزواج إ .33

 هما أو صحته أو قدرته.يالمعدية التي تؤثر على حياة نسل

 مراض الدم الوراثيةأجية ووقائية لمرضى الثالسيميا و نشاا مراكز لتقديم خدمات رعاية عالإ .31

لتزام بتوجيه الموارد الكافية لتنفيذ السياسات والبرامج الصحية والتوعوية الهادفـة لتنظـيم األسـرة واألمومـة اآلمنـة، اإل .34

عـادة  وتقوية وتعزيز المرافق العامة التي تقدم خدمات الصـحة اإلنجابيـة لضـمان حسـن جـودة الخـدمات المقدمـة، وا 

بنــاا قــدرات العــاملين فــي هــذا المجــال وخاصــة الكــوادر النســائية لت طيــة إحتياجــات النســاا فــي المنــاطق المهمشــة 

 والريفية.

ضـمان التكامـل والتنسـيق بـين القطاعـات المختلفـة المعنيـة بالصـحة اإلنجابيـة والمشـاركة الفاعلـة فـي رسـم ومتابعـة  .35

 جيه الموارد والطاقات نحو تحسين هذه الخدمات وضمان فاعليتها.  ورصد السياسات الوطنية بهذا الخصوص لتو 
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تخــاذ جميــع اإلجــرااات المناســبة مــن أجــل تطــوير البــرامج المعتمــدة فــي مجــال الوقايــة مــن مخــاطر التلــوث البيئــي إ .36

اإلرشـاد لى لعب دور بناا وفعال فـي مجـال الوقايـة و إاسبة من أجل دعوة وسائل اإلعالم ومكافحتها، والتدابير المن

الصــحي، خاصــة فــي مجــاالت صــحة الطفــل وت ذيتــه ومزايــا الرضــاعة الطبيعيــة والوقايــة مــن الحــوادث ومضــار 

التدخين في الفضااات المفتوحـة لألطفـال، ومضـار القـات وتـأثيره السـلبي علـى األطفـال، ومضـار األغذيـة البديلـة 

 . عن الرضاعة الطبيعية ومنع الترويج لها وفرض قيود على تداولها

تخـــاذ ا  ت بفيـــروس نقــص المناعـــة المكتســـب، و تخــاذ جميـــع التـــدابير المناســبة مـــن أجـــل دعـــم الوقايــة مـــن اإلصـــاباإ .30

ـــة بشـــأن هـــذا الفيـــروس علـــى صـــعيد الســـكان عامـــة  ـــاإلعالم الصـــحي والتربي التـــدابير المالئمـــة بهـــدت النهـــوض ب

 واألطفال بوجه خاص.

في سن مبكرة وتوفير المعلومات والبـرامج اإلرشـادية المناسـبة تخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل تجنب الحمل إ .38

 لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الحمل في سن مبكرة على صحة األم وطفلها. 

تسريع تبني النصـوص التشـريعية التـي تجـرم الممارسـات الصـحية الضـارة باألطفـال خاصـة ختـان اإلنـاث، وفـرض  .31

ي لطبيــة حــول مســاهمتهم فــي ت ذيــة مثــل هــذه الممارســات، ورفــع الــوعرقابــة علــى األطبــاا والعــاملين فــي المهــن ا

شراكال ا  المجتمعي بمخاطر هذه الظاهرة و   لقطاعات المجتمع ومرجعياته الدينية. نتهاج وسائل توعية أكثر فاعلية وا 

قيم وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل واألم إلعدادهم لتوجيه عملهم نحو تحقيق جملة ال .11

واألهــدات بمــا يجســد حــق جميــع األطفــال واألمهــات فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة يمكــن بلوغــه، ووضــع 

نظــــام رصــــد ومتابعــــة لمختلــــت السياســــات والبــــرامج المخصصــــة لهــــذا ال ــــرض بالتعــــاون مــــع الجهــــات المختصــــة 

 والمنظمات والجمعيات األهلية ذات الصلة. 

المتخصصـة لألطفـال أو اإلعـالن عنهـا بـأي طريقـة مـن طـرق اإلعـالن،  حظر تداول تلك األغذية والمستحضرات .13

تــرخيص بتــداولها وبطريقـــة اإلعــالن عنهــا مــن الجهـــات المختصــة، وذلــك وفقـــال  علـــىبعــد تســجيلها والحصــول  إال

 .للشروط واإلجرااات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المختصة
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بيــة فــي أمــاكن يمنــة بحيــث ال تــؤذي المــريض أو العامــل أو الطبيــب إيجــاد تشــريع يلــزم الجميــع بفــرز النفايــات الط .13

ويجـــب إلتـــزام المستشـــفيات بإيجـــاد محـــارق لهـــا مطابقـــة للمواصـــفات والمعـــايير والـــتخلص مـــن النفايـــات  المخـــتص،

 ممكنة.بطريقة سليمة تضمن عدم التعرض لعدواها والتقليل لخطورتها إلى أدنى درجة 

 .ضمن مناهج كلية الطب والمعاهد الصحية والتمريض والقابالت إدخال إدارة المخلفات الطبية .11

 الخطرة.تطوير وتوفير وتعميم األساليب والتكنلوجيا المناسبة لمعالجة مخلفات المستشفيات  .14

العمل على تعزيز الصحة النفسية وتكاملها مع برامج الصحة العامة من خالل تأمين بنيـة تحتيـة مالئمـة لخـدمات  .15

لــى مســتوى المستشــفيات فــي المــدن الرئيســية وفــي عواصــم المحافظــات علــى مســتوى الجمهوريــة الصــحة النفســية ع

 وتوفير توفير التمويالت المالية الالزمة لخدمات الصحة النفسية وبناا قدرات العاملين فيها. 

 .ن وبرامج الصحة النفسية المدرسيةاإلهتمام والتركيز على برامج الصحة النفسية لألطفال والمراهقي .16

تخـــاذ جميـــع التـــدابير المناســـبة مـــن أجـــل تـــدعيم الطـــب المدرســـي ودعوتـــه ليلعـــب دوره الكامـــل فـــي مجـــال الوقايـــة إ .10

 واإلرشاد الصحي لفائدة الذكور واإلناث على حد السواا. 

 الحصـول وعدالـة وفعاليتهـا سـالمتها وضـمان للمـواطنين الجـودة وذات الفعالـة والمأمونـة األدويـة تـوفير ضـمان  .18

 إنتـاج مواقـع علـى والتفتـيش والرقابـة الجـودة وضـبط والتسجيل الشراا إجرااات وكذلك تنظيم مستمر، شكلب عليها

 الـدواا علـى الحكـومي اإلنفـاق زيـادة دعـم مـع رشـيد بشـكل سـتعمالهاا  و  تسـعيرتها وخزنهـا وضـبط وتوزيعهـا األدويـة

 وصيانتها. وزيعهاوت وتخزينها شرائها ونظم ال يار وقطع األجهزة والمعدات توفير وكذلك

 لتزام مقدمي الخدمة بقائمة االدوية االساسية.إ .11

 .محددةو  واضحة وأدوار وتشريعية قانونية بمهام تتمتع والدواا لل ذاا نشاا هيئة مستقلةإ .41

 األساسـية الصحية بالخدمات الت طية نسبة ورفع وتأهيلية وعالجية وقائية صحية رعاية تقديم ضمان على العمل .43

 معايير الصحية وفق المستويات مختلت في الصحية الرعاية خدمات لتقديم تكاملي إطار وتطوير دعم خالل من

 رضـاهم للمـواطنين وتنـال الصـحية االحتياجـات تلبـي المسـتويات مختلـت في ومتاحة ميسورة وبكلفة األداا، جودة

 مقدميها. ورضا
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دارة تنمية .43  محفـزة عمـلبيئة  وخلق الوظيفي ورضاهم لعاملينا أداا مستوى لرفع الصحية البشرية الموارد وتنظيم وا 

 األولويـة (الريفيـة والنائيـة المنـاطق إيـالا مـع والحـوافز المرتبـات رفـع خـالل من وجاذبة وتحقق االستقرار الوظيفي

 منها. المستفيدين رضا وتحقيق الصحية الخدمات جودة مستوى رفع وذلك لضمان الجانب( بهذا االهتمام في

 الطبيـة التعليميـة بـين القطـاع الصـحي والمؤسسـات البشـرية المـوارد لتنميـة المعـالم واضـحة راتيجيةإست رؤية عدادإ .41

 بما واإلدارية الفنية للكوادر التأهيل إعادة واستمراروالتدريبية  التعليمية الخطط وتطوير والخاصة العامة والصحية

 الفعلية. والوطن المجتمع وحاجة يتناسب

المؤسسات التعليمية الطبية والصحية للمناطق الريفية والنائية مـع االخـذ بعـين االعتبـار تخصيص نسبة لاللتحاق ب .44

 عدالة التوزيع بين الذكور واإلناث.

 عادة تطبيق قانون الزامية الخدمة الريفية للخريجين الجدد مع توفير الحوافز الالزمة لذلك.إ  .45

 .منع الوضع الوظيفي المزدوج بين القطاع العام والخاص .46

نائيـة وتقـديم الحـافز وزيع عادل للكادر الصحي في جميع المناطق بحسـب االحتيـاج مـع التركيـز علـى المنـاطق الت .40

 .المناسب لهم

 في ستخدامهاا  قيمتها و  بزيادة واإلحساس نوعيتها وتحسين الصحيحة الصحية المعلومات توفر ضمان على العمل .48

 علـى قـادر للمعلومـات الصـحية وهـادت وموحـد بسـطم نظـام تطـوير خـالل مـن دقتهـا ضـمان مـع المناسـب الوقت

 التطـوير مواكبـة السـليمة وضـمان القـرارات واتخـاذ لصـنع المناسب الوقت في والدقيقة الصحيحة المعلومات توفير

 .الصحية المعلومات نظام في ستثمارلا الصحي القطاع في التنظيمي

 مـن أجـل المعنيـة الجهـات مـع بالتعاون والصحية ةالطبي المهن مزاولة وترخيص لتسجيل موحد نظام وجود تعزيز .41

 على وتوزيع الموظفين االجتماعي النوع عدالة وتحقيق وكيفال  كمال  الكوادر بشأن إستراتيجية وضع على القدرة بناا

 .األدوار التنسيق ووضوح وتعزيز المختصة الجهات بين التداخالت منع على العمل مع المناطق مختلت

عتمـاد ووضـع معـايير ت المرافـق الصـحية ومـنح شـهادات اإللتطوير عملية تحسين جـودة خـدما عتمادإنشاا هيئة إ .51

 لضمان ضبط الجودة. تنفيذهوبرامج منهجية 
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الكفيلــــة بحمايــــة المرضــــى ومحاســــبة مرتكبــــي االخطــــاا الطبيــــة وتعــــويض المرضــــى  ينوالقــــوانوضــــع التشــــريعات  .53

 المتضررين منهم.

 لمواجهة الكوارث والجائحات المرضية وحاالت الطوارئستعداد المسبق باإل الدولةلتزام إ .53

عـالن واإلماكن العامـة وتفـرض قيـود علـى بيـع وتصـنيع السـجائر يعات وقوانين تحضر التدخين في األصدار تشر إ .51

 كما يمنع بيع السجائر ل ير الراشدين. عنها

ضــد مروجــي هــذه التجــارة جــرااات صــارمة إمــن مخــاطر تعــاطي المخــدرات وتتخــذ  والشــباب الــنشاتحمــي الدولــة  .54

 والعاملين بها.

والصــادرة عــن وزارة الصــحة والســكان فــي  3135 – 3131تبنــي مخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة الصــحية للعــام  .55

 .3111العام 

 أداا تطـــوير ســـبيل فـــي العلميـــة واألبحـــاث الدراســـات وعمـــل الصـــحية الخـــدمات جـــودة لتقيـــيم مســـتقل جهـــاز إنشـــاا .56

 .لفةالمخت الصحية المؤسسات

 

 -البشرية: التعليم والتنمية 

 للجودة.لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية  .3

 وأهدافها.تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة واألهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية  .3

سـتفادة مـن التجـارب تصـاالت واإلواإل عليم وتوظيت تقنية المعلومـاتعتماد التعليم االلكتروني في جميع مراحل التإ .1

 الشأن.الناجحة المتطورة في هذا 

 الكبار.تلتزم الدولة بدعم قطاع محو األمية وتعليم  .4

 التعليمية.التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة  .5

ميــة والنهــوض بالمســتوى العلمــي يســهم فــي تعزيــز التن تشــجيع البحــث العلمــي وتطــوير يلياتــه وتوســيع مجاالتــه بمــا .6

 قتصادي.واإل
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الروحيـة  تكفل الدولة تعليم ورعاية النشا والشباب بما يضمن تنمية متكاملـة وشـاملة للشخصـية فـي جميـع جوانبهـا .0

 والنفسية.جتماعية والجسدية والوجدانية والخلقية والثقافية واإل

 العمـــل،وتـــوفر لهـــم فـــرص  واجتماعيـــال  واقتصـــاديال  وتعليميـــال  الخاصـــة صـــحيال حتياجـــات تلتـــزم الدولـــة برعايـــة ذوي اإل .8

 حتياجاتهم.إبالثقافة االجتماعية نحوهم وتهي  المرافق العامة بما يتناسب مع  وترتقي

 التخصصات.ية المجتمع في جميع االتوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كف .1

حتياجـات سـوق العمـل المحليـة إر برامجه ومناهجـه بمـا يتوافـق مـع ويالتوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتط .31

 والعالمية.

وســع فــي عتمــاد األكــاديمي والتلجــودة واإلتطــوير أداا الجامعــات والكليــات األكاديميــة بمــا يضــمن تطبيــق معــايير ا .33

 التنمية.حتياجات متطلبات إإنشاا جامعات نوعية تلبي 

عتمـــاد وبمـــا يضـــمن لمبـــادئ الجـــودة واإل لـــيم بكـــل أنواعـــه ومراحلـــه وفقـــال تشـــجيع القطـــاع الخـــاص لتقـــديم خدمـــة التع .33

 الكافية.المخرجات التعليمية مع منحه التسهيالت 

الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكتا والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة  .31

 والتعليمية.لية التربوية أدائه في العم رلرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوي

 المدرسية.تطوير نظام اإلدارة المدرسية ووضع معايير مهنية تتضمن الكفااة والتأهيل في مجال اإلدارة  .34

 نة إلعادة تأهيل المعلمين.إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزم   .35

 يا.جرااات القبول في الدراسات العلا  الدولة تنظيم شروط ومعايير و  تلتزم .36

 واإلنتاج.الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات نشاا الشبكة إ .30

 ستفادة منهم بعد التقاعد                                                         التدريس في الجامعات بما يضمن اإلهيئة  ألعضاالية تقاعد جديدة يوضع  .38

 .لفروعنشاا شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية واإ .31

                       وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين                                                        .31
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جنبـي فـي وضـع سياسـات التعلـيم والتـدريب مـع الجهـات الحكوميـة وفـتح البـاب شراك القطـاع الخـاص المحلـي واألإ .33

 ستثمار في قطاعي التعليم والتدريب. جنبي لايود للقطاع الخاص المحلي واألون قد

ن من تحسين مؤسساته وجودة العمـل وتفعيـل وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمك   .33

 .دوره في النهضة بالمجتمع

  .تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي .31

التهـــا التعليميـــة عـــادة النظـــر فـــي مجاا  للتخصصـــات و  عمـــال وفقـــال مؤسســـات التعلـــيم الفنـــي وتقســـيم األ يكلـــةعـــادة هإ .34

 .حتياجات الحقيقية للتنميةساس اإلأوالتدريبية على 

جــات التعلــيم حــول مخر  الــرؤىعلــى الــنظم التعليميــة المختلفــة لتوحيــد  لاشــراتســتراتيجي كلــي إتتبنــى الدولــة نســق  .35

 .حتياجات التنمية الراهنة والمستقبليةإئم المطلوبة بما يال

سـتراتيجيات لتنفيـذ البـرامج العامـة وتـوفير إلمجتمع المدني مـع الدولـة فـي وضـع شراك القطاع الخاص ومنظمات اإ .36

 .البنى التحتية الخاصة بالتعليم

 .ساليب الحديثة في تدريس المادة العلميةعتماد األإ .30

   .نتاجيةحتياجات التنموية واإلفل اإليك والعام بماعليم الفني لية تضمن تحقيق التوازن بين التيوضع  .38

جتماعيــة وبــرامج مواجهــة الفقــر وربطهــا بــار ضــمن خطــط الدولــة التنمويــة واإلعتمــاد بــرامج محــو االميــة وتعلــيم الكإ .31

 .بالحياة العملية للدارسين وبمناهج التعليم العام

شـاملة لتحقيـق تنميـة وطنيـة  صـالح وصـوالل ل مجـاالت اإللـى دعـم وتعزيـز كـإصالح تربوي وتعليمـي يـؤدي إجراا إ .11

   .بما يتالام مع مت يرات التقنية واستيعابها ومستدامة

رامج وطنيـــة كبـــرى مـــع عبـــر بـــ مشـــتركة جديـــدةفـــاق تعـــاون يشـــتركة مـــع الشـــركاا الـــدوليين وفـــتح تفعيـــل البـــرامج الم .13

 ليين.الشركاا الدو 

 -خالل: لكمية والنوعية للمرحلة المقبلة من تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات ا .13
تصال ودمجها في العمليـة المعلومات واإل وتوظيت تقنيةسية توفير المتطلبات التقنية الالزمة في البيئة المدر   -

 ستخدام البرامج الحاسوبية وتقنيات التعليم ومصادر التعلم.إم بالتوسع في عملية التعل  التعليمية و 
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وبـدائل  لهـا وتـوفير نمـاذجعـددها وتـوفير التجهيـزات الالزمـة  القائمـة وزيـادةاني التعليميـة تطوير المرافـق والمبـ -
المتزايـدة مـن الطـالب فـي مراحـل  وقبول األعـدادستيعاب إمن  وبنااها، لتتمكنقتصادية فعالة تدعم تشييدها إ

 التعليم العام.
 ية.األخذ بتقنية الخريطة المدرسية كأداة في توزيع الخدمة التعليم -
 تحسين وسائل السالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية. -

 خالل:بناا مناهج تعليمية متطورة تحقق تنمية شاملة للمتعلم ليساهم في بناا مجتمعه من  .11
 قتصادية.جتماعية واإلونه بأهدات التنمية ومضامينها اإلربط أهدات التعليم ومضم -
يتشـــك ل منهـــا التعلـــيم العـــام، وعلـــى رأســـها المعلـــم والموجـــه  ت التـــيوالمـــدخالشـــمولية التطـــوير لكـــل العناصـــر  -

 .هــتمام بأسـاليب التعليم المستمرليب التدريس وأدوات التقويم، واإلوالمنهج وأسا
 ووطنه.تحقيق التكامل في شخصية الطالب المعتز بدينه  -
س فـي التعلـيم العـام المناهج التي تـدر  الربط العضوي بين التعليم والتنمية، وتحقيق ذلك بالتناسق بين البرامج و  -

 ومؤسسات التعليم العالي والجامعات.
جتماعيـة المختلفـة والمهـارات الالزمـة للمواقـت اإل تصـالاإلرات التفكير والتحليـل ومهـارات تزويد الطالب بمها -

 . رةمع المعلومات والمعرفة المتطو  الذاتي والتعليم مدى الحياة ومهارات التعامل ومهارات التعلم
 توفير مرونة المنهج للتعامل مع المت يرات التقنية والمعرفية المتوقعة. -
علوم العصر )الل ات والعلوم والرياضيات وتقنيـات الحاسـوب( أو تدريسـها بأسـاليب وطرائـق  االهتمام بتدريس -

عادة التدريب وتساعد على التكيـت مـع متطلبـات إلنتاجحديثة  االقتصـاد  مخرجات قابلة للتدريب والتوظيت وا 
 المعرفي في عصر المعلوماتية.

، بحيـث يـدرك الطالـب الـربط بـين الخبـرات التـي يكتسـبها داخـل ووظيفتهـاالتأكيد علـى وحـدة المعرفـة وتكاملهـا  -
الصـــت والمختبـــر بالتطبيقـــات والمهـــارات العمليـــة الحياتيـــة لكـــل  تلـــك الخبـــرات، وتعزيـــز ثقافـــة اإلنتـــاج وتقـــدير 

 العمل.
والتفكيـر الناقـد وحـل  ة اإلبـداع والتفكيـر العلمـي المنطقـي، وتنميـة القـدرات ومهـارات التواصـلالتأكيد على تنمي -

 .ستظهار والنمطيةبتعاد عن الحفظ واإلتخاذ القرار واإلا  المشكالت و 
 .قتصاديةجتماعية واإلليمية حقوق المرأة الدستورية واإلتضمين المناهج التع -

مـــن ة التعليميـــة والتربويـــة بمـــا يحقـــق أهـــدات المنـــاهج التعليميـــة الحديثـــة تحســـين الكفـــااة النوعيـــة للعناصـــر البشـــري .14
 :خالل

 تجاهات العالمية الحديثة.تربوي واإلداري وتنفيذه وفقال لاتطوير أساليب التخطيط للتدريب ال -
 لتعليمي.اتطوير نظم التدريب والتقويم داخل النظام  -
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 هيل( للعمل كل خمس سنوات.األخذ بنظم التجديد المرحلي للمعلمين )إعادة التأ -
 ختبارات الكفااة على المعلمين دوريال.إتطبيق مقاييس  -
 رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي. -
 حتفاظ بالعناصر التربوية المتميزة.تطوير نظم الحوافز بما يسمح باإل -

مـن ، ة المتوازنـة للطالـب لخدمـة الـدين والمجتمـع والـوطنية لبنـاا الشخصـية المتكاملـتوفير أنشطة نوعية غيـر صـف   .15
 - خالل:

 الطالب.جتماعية لدى ية للمبادئ والقيم اإلسالمية واإلالتأكيد على الممارسة السلوك -
 نتماا للوطن والمحافظة على مكتسباته.تعزيز الوالا واإل -
 واجتماعيال. تجاهات والممارسات اإليجابية صحيال وفكريال ونفسيال رعاية القيم واإل -
 كتشات ميولهن ومواهبهن وتنميتها.إتمكين جميع الطالب من  -
 إكساب الطالب المهارات الحياتية الالزمة للتعايش مع المجتمع بإيجابية. -
 إثراا الجوانب النظرية والتطبيقية للمواد الدراسية في جميع التخصصات. -
 للوطن.إعداد الطالب لدورهن الريادي في مسيرة البناا واإلنماا   -
 ستثمار أوقات الفرا .ص وبرامج ترويحية تربوية هادفة إلإيجاد فر  -

 تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي ورفع مستوى مخرجات التعليم العام من خالل: .16
رتفــاع إر المناســبة لقيــاس مــردوده، فــي ظــل قتصــادي والســعي لوضــع المعــاييإإدارة التعلــيم العــام علــى أســاس  -

التعليم، والصعوبات التي تواجه تمويله، ورفع كفااته الداخلية للقضاا على الظواهر السلبية المتمثلة في  كلفة
 الهدر والتسرب.

 الدراسي وتطبيقها. متطورة للتحصيلختبارات ومقاييس إبناا  -
 تحسين معدالت عدد اإلداريين إلى شاغلين الوظائت التعليمية. -
 حلة الثانوية لمواصلة الدراسة الجامعية.المر  للطالب فيالتهيئة النوعية  -
 الالزمة والمناسبة للدخول إلى سوق العمل. الطالب بالمهاراتتزويد  -
 تطوير طرائق وأساليب التعليم والتعلم. -
 تطوير أساليب اإلشرات التربوي بما يتفق والتطور المستهدت في عناصر منظومة التعليم. -
من حقوقه وواجباتـه وتوصـيت للمخالفـات المدرسـية ومسـتوياتها نضباطية للطالب المدرسي تتضإوضع الئحة  -

 المراحل الدراسية في التعليم العام. مخالفة لجميعسوت تتخذ مقابل كل  العقوبات التيومجموعة 
جتيـاز المرحلـة الدراســية بنجـاح وبمــا إطـالب التعلـيم العــام لتمكيـنهم مــن متحــان الـدور الثــاني لإ عتمـاد سياسـةإ -

 التعليم.رجات يخدم تحسين مخ
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 خالل:لتحاق في التعليم العام من ( سنوات لا6-4ئة األطفال من سن )تهي .10
 ( سنوات.6-4ستيعاب األطفال من سن )إالتوسع في  -
 تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة. -
 حتياجات القبول في هذه المرحلة.إمتخصصة في رياض األطفال لتلبية  توفير عناصر -
 ستعدادات األطفال في سن ما قبل المدرسة.إامج وأدوات قياس بر  تطوير -
 ستثمار في رياض األطفال.  تشجيع القطاع الخاص على اإل -
 تطوير برامج إعداد وتأهيل المعلمين في مرحلة رياض األطفال. -

 خالل:تطوير النظم اإلدارية التربوية ومكوناتها والتحول إلى الالمركزية من  .18
 اإلدارية داخل النظام التعليمي.تحسين اإلجرااات  -
 التعليم.إعادة هندسة الهياكل واألنظمة بما يسمح بتحقيق التطوير النوعي في مجال  -
للشـروط  الـوظيفي المحـددلالستحقاق القانوني والتوصيت  ختيار والتعيين والترقية وفقال تطوير وتحسين نظم اإل -

 مي.الواجب توافرها لدى المستهدفين داخل النظام التعلي
 رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت إدارية عليا مطلوبة للنظام التعليمي. -
ــة فــي عمليــة  إعطــاا المزيــد مــن الصــالحيات والحــد   - مــن المركزيــة وتعزيــز دور القيــادات التربويــة لتكــون فاعل

 تطوير التعليم.
 تطوير إدارة المدارس وصوالل إلى صي ة معدلة لادارة الذاتية للمدرسة. -
 .والمحاسبةمتكاملة للمسالة تأسيس نظم  -
 رفع مستوى كفااة اإلدارات التعليمية في المدارس لتتمكن من تطوير قدراتها ومقاومتها للت يير والتحديث. -

 خالل:حتياجات الخاصة والكبار من تعليم الموهوبين والفئات ذات اإل االرتقاا بنظم .11
 اعية.تطوير برامج تعليم الموهوبين في المجاالت العلمية واإلبد -
 والمعايير العالمية المعاصرة. تجاهاتاإلظم التربية الخاصة لتتوافق مع االرتقاا بن -
 تطوير البرامج التعليمية الخاصة باإلعاقات المختلفة. -
 حتياجات الخاصة.ادية والتربوية المناسبة لذوي اإلتوفير البيئة الم -
 حتياجات الخاصة.ذوي اإل عزيادة النمو المهني للمعلمين بما يحقق التعامل والتفاعل م -
 تحسين مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية للفئات الخاصة. -
 تحقيق المشاركة المجتمعية في حماية حقوق األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. -
 ستيعاب المنقطعين عن النظام التعليمي.توفير قنوات تعليمية موازية إل -
 رامج محو األمية إلى أماكن تمركز االحتياجات.الوصول بخدمات تعليم الكبار وب -
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 تحسين نوعية التعليم في برامج تعليم الكبار. -
 خالل:تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم من  .41

 نشر نظم ومعايير الجودة في التعليم في الميدان التربوي. -
 تطبيق التقويم الشامل للمدرسة كل خمس سنوات. -
 جميع المدارس األهلية.عتماد التربوي على تطبيق اإل -
ســـتمرار فـــي تقـــويم نظـــام التعلـــيم العـــام وتحديثـــه ليصـــبح أكثـــر تجاوبـــال مـــع متطلبـــات خطـــط التنميـــة وحاجـــة اإل -

 المجتمع.
 تحقيق المستويات المعيارية الدولية للطالب في التحصيل العلمي والمهني. -

 خالل:التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم من  .43
 والتربوية.جتماعية المؤهلة للمشاركة في برامج الوزارة التعليمية اإلوى ستقطاب القإ -
 التوسع األفقي في التعليم األهلي. -
 جتماعية ذات التأثير في عمليات تطوير التعليم.إشراك أولياا األمور والفئات اإل -
 تصال بين المدرسة ومؤسسات المجتمع.التقنية الحديثة لتفعيل عملية اإلاألخذ بالنظم  -

 للتعليم.يجوز أن تنشا أكثر من نقابة  ال .43
والتعلــيم الجــامعي بنســبة ال تقــل  تحــاق بالمعاهــد المتوســطة التخصصــيةللدولــة بــدعم وتشــجيع فتــاة الريــت لاتلتــزم ا .41

 من إجمالي قبول الطالب.   %31عن 
عتباريـة الشخصـية اإلن لهـا سـتقاللية وتكـو عتمـاد األكـاديمي تتمتـع باإلئـة نوعيـة لضـمان جـودة التعلـيم واإلإنشـاا هي .44

، تهـدت إلـى ضـمان جـودة التعلـيم وتطـويره المسـتمر راا ويكـون لهـا فـروع فـي المحافظـاتتتبع مجلس الـوز  العامة،
متكاملــة  لــى منظومــةإسســات التعليميـة بمــا يكفــل الوصـول مـن خــالل نشــر الـوعي بثقافــة الجــودة والتنسـيق مــع المؤ 

ويم الشـامل للمؤسسـات بالمعـايير الدوليـة والتقـ سترشـادال إقيـاس األداا  ليـاتير و من المعايير وقواعد مقارنات التطوي
 للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.  برامجها طبقال التعليمية و 

مـن بنـاا اإلنسـان،  نهـاإعادة النظر في مؤس سات التعليم العالي والجامعات، من حيث أهـدافها ووظائفهـا، وبمـا يمك   .45
 والوفاا بمتطلبات التنمية، والسيما في جانب إعداد القيادات السياسية في المجتمع وقوى العمل.

العلميـة فــي يـتم تعيـين رؤسـاا الجامعـات ونـوابهم وعمـداا الكليـات والمراكـز العلميـة ونـوابهم وكـذلك رؤسـاا األقسـام  .46
دى المرشـح من المعايير الوظيفية والمهنية التي يجب أن تتـوفر لـنتخابات المشروط بمجموعة الكلية وفقا لنظام اإل

مــن حيــث الجنســية اليمنيــة اللقــب العلمــي واألكــاديمي والخبــرة العلميــة والعمليــة والمؤهــل  ،لهــذه المناصــب القياديــة
علمـي التخصصي في مجال اإلدارة التربوية والجامعية ومدة خدمته في الجامعة التي سوت يترشح فيهـا ونشـاطه ال



 

Development_Final-Report (1).Docx   75من  61صفحة 

 

، علـى أن يـتم وضـع يليـة انتخابيـة واضـحة قضائية ةدانإخالقية واالجتماعية وخلوه من أي واألكاديمي وسمعته األ
 ودقيقة يتفق عليها المجلس األعلى للجامعات اليمنية ونقابات الهيئة التدريسية ومساعديها في الجامعات اليمنية.

لتــوفير فــرص التــدريب للطــالب فـي بيئــات العمــل، وبــذلك يســهم توثيـق العالقــة بــين الجامعــات ومؤس ســات اإلنتـاج،  .40
 القطاع الخاص في تحمل أعباا التعليم.

)اإلجرائيـة( وبمـا يلبـي حاجـات  تركيز الجامعات ومؤس سات ومراكز البحث العلمـي علـى إجـراا البحـوث التطبيقيـة  .48
 يقية.المؤس سات اإلنتاجية، ووضع إستراتيجية شاملة طويلة المدى للبحوث التطب

حتياجــات ا  التــي تتطلبهــا التنميــة وت يــرات و  ســتحداث البــرامجا  والمنــاهج المطبقــة فــي الجامعــات، و تطــوير البــرامج    .41
 سوق العمل.

عــداد القــوى   .51 أن يوجــه القبــول فــي مؤس ســات التعلــيم العــالي والجامعــات ليقــوم علــى أســاس تلبيــة خطــط التنميــة، وا 
 البشرية وتنميتها.

 عالي التطبيقي والفني إلعداد المهنيين والفنيين من الدرجة األولى والثالثة.هتمام بالتعليم الاإل .53
 األخذ بشكل واع من تجارب الدول الصناعية المتقدمة، وبما يتناسب مع بيئاتنا المحلية.   .53
 معها.هتمام بعلوم البيئة ومواردها، وتجاوز عمليات التوعية إلى إكساب الدارسين القيم والمهارات والتعامل اإل   .51
 اليمنية.اإلسراع في إصدار الالئحة الخاصة بقانون الجامعات  .54
اإلسـراع فــي تقـديم مشــروع قــانون يـنظم الجوانــب األكاديميـة والماليــة واإلداريــة لمـا يســمى بـالتعليم المــوازي والتعلــيم   .55

 للمجلس.على النفقة الخاصة والتعليم المستمر خالل مدة ستة أشهر وتقديمه 
 ستقالل المالي واإلداري الكامل. عات الحكومية اإلمنح الجام ضرورة  .56
 المطلوبة،تحسين مرتبات أعضاا هيئة التدريس بالقدر الذي يكفل لهم أداا مهامهم األكاديمية والعلمية بالصورة    .50

على أن يتم وضع مشروع لهيكل أجور أعضاا الهيئة التدريسية ومساعديهم ويقـارن بـأجور الهيئـة التدريسـية لـدول 
تفـــــاق بــــين المجلـــــس األعلــــى للجامعـــــات اليمنيــــة ونقابـــــة الهيئــــة التدريســـــية باإل الخليجــــي(المجلـــــس  )دولوار الجــــ

 ومساعديها بالجامعات اليمنية. 
الزوجــة،  ،)الــزوجســرهم أا الهيئــة التدريســية ومســاعديها و تلتــزم الجامعــة بالتــامين الصــحي الكامــل والشــامل ألعضــا .58

ـــال  داخليـــال  عالجـــهوالعمـــل علـــى  م(األ ،األبنـــاا، األب ـــب أو خارجي ـــ إذا تطل ـــة الت مين أاألمـــر وعلـــى أن تحـــدد ميزاني
 .الصحي وتدرج ضمن ميزانية الجامعة السنوية

فــي مجــال ضـرورة قيــام الجامعــات بمسـئولياتها فــي مجــال البحــث العلمـي ووضــع السياســات البحثيــة التـي تصــب    .51
 تنمية المجتمع وتطويره.

  النافذة.حث عن مصادر تمويل ذاتية بما يتالام مع الدستور والقوانين قيام الجامعات الحكومية بالب   .61
 ات الثانوية العامة فور ظهورها.متحانإات اليمنية بنسخ معمدة من نتائج إلزام وزارة التربية والتعليم بموافاة الجامع  .63
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ايير لتضمن جودة مخرجات ، على أن تعدل هذه المعل الطالب المعلم في كلية التربيةإعادة النظر في معايير قبو  .63
كليات التربية من المعلمين ذوي الكفااة العالية وذلـك مـن خـالل رفـع معـدل القبـول مـن شـهادة الثانويـة العامـة إلـى 
درجات موازية لقبول الطالب فـي كليـات الطـب والهندسـة وأيضـا تقـديم ملـت مـن وزارة التربيـة والتعلـيم يحتـوي علـى 

متحـان القبـول فـي كليـة التربيـة طيلـة حياتـه الدراسـية السـابقة ية وسـلوك المتقـدم إلخيص الحالة االجتماعتاريخ وتش
 .معلم من حيث الجانب النفسي لهويلحق بتقرير من أخصائي نفساني معتمد يقضي بصالحية المتقدم لمهنة 

وفقــال للقــوانين إلــزام الجامعــات بشــروط التعيــين والترقيــة ألعضــاا هيئــة التــدريس وأعضــاا هيئــة التــدريس المســاعدة  .61
حالة ا  لمخالفين إلى المساالة القانونية.واللوائح وا 

 حتياجات الجامعة والمجتمع.ال إلإعادة النظر في المراكز الجامعية وتقييم أدائها وفق .64
ضــرورة رصــد المبــال  الكافيــة للتطــوير األكــاديمي والمشــاركات فــي المــؤتمرات العلميــة والتــدريب والتأهيــل ألعضــاا  .65

 كون ذلك وفقال لمبدأ تكافؤ الفرص.يس والكادر اإلداري الجامعي على أن يهيئة التدر 
إقرار إستراتيجية للتعليم العالي يتم من خاللها مراجعة أوضاع التعليم العـالي والعمـل علـى إعـادة هيكلـة الجامعـات  .66

 بما يتوافق ومتطلبات التنمية. 
عـادة ترتيـب تلـك األوضـاع وتهيئتهـا بمــا  ضـرورة دراسـة وتقـويم أوضـاع الدراسـات العليـا فـي الجامعــات .60 الحكوميـة وا 

 يتناسب واإلمكانيات المادية والعلمية وبما يخدم أهدات التنمية الوطنية وسوق العمل.
ضرورة المراجعة الدورية لمناهجها األكاديمية وتطوير تلك المناهج ومواكبة التطورات العلميـة والمعرفيـة فـي العـالم  .68

 نشآت والمعامل والورش والمختبرات لكليات الطب والهندسة والعلوم.إضافة إلى استكمال الم
 .م العلمية من األساتذة المتخصصينحتياجات األقساإيينات العشوائية والتي ال تراعي إلزام الجامعات بوقت التع .61
مـع المقـاولين  ستثماري للحكومة وبحسب العقودهي قيد التنفيذ حسب البرنامج اإل ستكمال المشاريع المتعثرة والتيإ .01

التـــدقيق والتحـــري فـــي  مـــع ضـــرورة المناقصـــات،مـــع ضـــرورة التـــدقيق والتحـــري فـــي المقـــاولين الـــذي ترســـى علـــيهم 
 .الذين يتم أرسا المناقصات عليهم المقاولين

  الزمن.ترميم وصيانة المباني القائمة في الجامعات الحكومية وبالذات التي مضى على عدم صيانتها عقود من  .03
لزامهـا بتقـديم حسـاب إلزام ال .03 حكومة ممثلة بوزارة المالية بتسليم موازنات الجامعات بعـد إقرارهـا مـن مجلـس النـواب وا 

 .ل الشهر األول من العام الجديدختامي عن السنة المنتهية خال
 .التنمية ساسوهو أ الحقيقية الثروة هو االنسان .01
 .سوي بشكل ينمو حتى له المناسب ال ذاا وتأمين للطفل الصحية البيئة توفير .04
ـــيم مهيـــأة ســـريةأ بيئـــة إليجـــاد األســـرة تأهيـــل .05  دور  تفعيـــل لضـــمان الحياتيـــة المهـــارات مختلـــت وفـــي بـــداعواإل للتعل

 .المجتمعية المشاركة
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 فـي نخـراطاإل علـى والتشـجيع المناسـب التخصـص ختيـاروالطالبـات إل والتوعية للطالب لتوجيه حديثة برامج عدادإ .06
 .والخارجية المحلية العمل وسوق باتلمتطل الملبية التخصصات

 .التنمية متطلبات تلبي التي المهارات مختلت والمرأة في للشباب النوعي والتدريب التأهيل قاعدة تطوير .00
 .       العمل سوق حتياجاتإ لتوفير العاملة ياديواأل فراداأل لتدريب والعام الخاص القطاعين بين شراكة يجادإ .08
 .وتدريبها توفيرها على والعمل العاملة يادياأل من ياجاتهحتإ ومعرفة السوق دراسة .01
 .والنمو التطور حركت ليواكب السكاني النمو من للتخفيت سرةاأل تنظيم .81
 .والمعاقين ةالمرأ لفئات النوعي المهني التدريب توفير الحكومة وأ الدولة تدعم .83
 وتمكينهـا مـن سـرةاألو  المـرأة معيشـة مسـتوى رفـع بهـدت الريفيـة التنميـة بـرامج مختلـت في المرأة دماجإ الدولة تكفل .83

واالنتـــاج  للزراعــة زمـــةالال المعلومــات علــى وتســهيل حصـــولها نتاجيـــةاإل للمشــاريع زمالالــ التمويـــل علــى الحصــول
 .الوطن تنمية في بواجباتها القيام يمكنها بما الحيواني
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 عضاء فريق العملأسماء أ: (1ملحق رقم )
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 خطة عمل الفريق(: 2ملحق رقم )
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 يق المقدم للجلسة العامة الثانية(:  تقرير الفر3ملحق رقم )
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 النهائي التقرير على الفريق أعضاء توقيع محضر(: 4ملحق رقم )
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 ( : أي مالحق اخرى5ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


