سلسة كتيبات الحوار الوطني
الكتاب الثاني

التنمية المستدامة وبناء االقتصاد

هذه السلسلة
تتنــاول هــذه السلســلة مــن الكتيبــات النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي
الشــامل بحســب الموضوعــات والقضايــا التــي تهــم المواطــن ،كــون الوثيقــة الوطنيــة وضعــت
أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي تجربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اليمنــي المعاصــر ،ورســمت
بتفاصيــل نصوصهــا الدســتور القــادم لدولــة اليمــن االتحاديــة و محــددات قوانينــه و مؤسســاته،
و حلــوال لمشــكالته السياســية واإلجتماعيــة.
ويتطلــب تنفيــذ هــذه المخرجــات التفــاف كل مكونــات المجتمــع حــول هــذه المخرجــات لتأميــن
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة .ولضمــان مشــاركة الجميــع فــي التنفيــذ ،كان لزامــا وضــع
ٍ

المخرجــات التــي تمخــض عنهــا الحــوار الوطنــي بشــكل مركــز وفــق تصنيــف موضوعاتــي .وهــذا
مــا ســيتم تقديمــه فــي هــذه السلســلة.

هذا الكتيب
يحتــوي هــذا الكتيــب علــى المخرجــات التــي وردت فيمــا يتعلــق بأســس االقتصــاد العــادل المبنــي
علــى مبــادئ العدالــة اإلجتماعيــة ،و دور الدولــة فــي حفــظ كرامــة الفــرد عبــر منظومــة متكاملــة
للضمــان االجتماعــي تعــزز بنيــة المجتمــع و تســعى لإلرتقــاء بــه .كمــا يتنــاول الكتيــب النصــوص
التــي ترســم مســتقبل االقتصــاد المزدهــر الــذي يتطلــع إليــه كل يمنــي والــذي يمــر عبــر تبنــي
سياســات وإصالحــات ترســخ الشــراكة بيــن الدولــة و المجتمــع وتنهــض بقطاعــات متنوعــة فــي
االقتصــاد مــن خــال حزمــة مــن اإلصالحــات التشــريعية و القانونيــة و دعــم المشــروعات الصغيــرة
و المتوســطة .كل ذلــك بهــدف خلــق فــرص العمــل التــي تدعــم بنيــة المجتمــع و تؤســس لتنميــة
مســتدامة قوامهــا رأس المــال البشــري.
إضافــة إلــى مــا ســبق تتنــاول الوثيقــة أســس ترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وغيــر
المتجــددة بمــا يضمــن التوزيــع العــادل لعائداتهــا و حــق األجيــال القادمــة فــي الثــروات الوطنيــة
و ضمــان عــدم إهدارهــا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن المخرجــات ورد بشــكل مكــرر و حمــل تشــابهاً فــي اللفــظ أو
المعنــى ،وذلــك نتيجــة ورودهــا ضمــن محــاور مختلفــة مــن وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
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االقتصاد العادل:
آليات الحد من الفقر:
±العدالــة والحريــة والمســاواة اساســيات لبنــاء المجتمــع وتكفــل الدولــة معاييــر عادلــة فــي
توزيــع المشــاريع االنمائيــة واإلنتاجيــة بيــن افــراد المجتمــع وتحظــى المناطــق المحرومــة
بالتمييــز االيجابــي بمــا يحقــق العدالــة االجتماعيــة.
±االهتمــام بالمناطــق النائيــة والبعيــدة واألريــاف والقــرى وإعطائهــا حقهــا مــن المشــاريع
االنمائيــة.
±معالجــة األســباب الهيكليــة المولــدة لظاهــرة الفقــر ،وتصحيــح سياســات وإســتراتيجيات
محاربــة الفقــر فــي البــاد ،بتحقيــق التــوازن فــي توزيــع مــوارد المجتمــع ،ومضاعفــة
اإلنفــاق علــى الخدمــات اإلجتماعيــة فــي الموازنــات العامــة.
±اإلرتقــاء بالمســتوى المعيشــي للســكان الريفييــن والمناطــق األشــد فقــراً فيهــا مــن خــال
تحســين دخولهــم اإلقتصاديــة.
±تعمــل الدولــة علــى مكافحــة ظاهــرة التســول والحــد منهــا عبــر معالجــات إجتماعيــة
وقانونيــة ومــن خــال إعــادة تأهيــل المتســولين وخلــق فــرص عمــل لهــم.
±تضع الدولة سياسات واستراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر والبطالة وضمان تنفيذها.
±توفيــر فــرص العمــل وتقليــص الفقــر وتطويــر
البنــى التحتيــة والخدمــات وتحســين المســتوى
المعيشــي للمواطنيــن ورفــع قــدرات اإلقتصــاد
الوطنــي.
±زيــادة رأس مــال بنــك الفقــراء ومضاعفــة رأس
المــال ليتمكــن مــن زيــادة برامجــه فــي تمويــل
المشــاريع الصغيــرة واألصغــر التــي مــن شــأنها
مكافحــة الفقــر ،إضافــة إلــى تشــجيع بنــك األمــل
ومؤسســات التمويــل االصغــر إلنشــاء عالقــات
تشــبيك مــع البنــوك الحكوميــة والقطــاع الخــاص
ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتنفيــذ برامــج
تمويــل مشــاريع صغيــرة وأصغــر.

العدالة والحرية والمساواة
اساسيات لبناء المجتمع وتكفل
الدولة معايير عادلة في توزيع
المشاريع االنمائية واإلنتاجية بين
افراد المجتمع وتحظى المناطق
المحرومة بالتمييز االيجابي بما
يحقق العدالة االجتماعية.

±تحفيــز البنــوك ومؤسســات التمويــل علــى تقديــم التمويــل األصغــر بضمــان الحكومــة
والقــروض الحســنة وتشــجيعها علــى إســتخدام برنامــج التمويــل المنتقــل فــي المناطــق
الريفيــة.
±رفع حجم وقيمة المساعدات المقدمة للفقراء.
آليات الحد من البطالة:
±تلتــزم الدولــة بالتنميــة الريفيــة المتكاملــة بمــا يكفــل اإلســتقرار التنمــوي واالجتماعــي،
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والحــد مــن الهجــرة إلــى المــدن.
±التأميــن ضــد البطالــة الناتجــة عــن فقــدان العمــل أو فقــدان األجــر أو الدخــل فــي حــال
التخلــص مــن العامــل أو الموظــف قبــل إســتحقاقه الراتــب التقاعــدي ويوفــر هــذا التأميــن
بموجــب قانــون تعويض ـاً مناســباً.
±تتخــذ الدولــة اإلجــراءات الالزمــة لضمــان النمــو االقتصــادي المنتظــم بمــا يحقــق الحــد مــن
البطالــة والغــاء علــى كل المســتويات اإلداريــة للدولــة ،مــن خــال اآلتــي- :
±للدولــة اتخــاذ إجــراءات إســتثنائية مــن قاعــدة اإلقتصــاد الحــر عنــد الضــرورة فيمــا يتعلــق
بشــؤون النقــود والقــروض والماليــة العامــة واإلقتصــاد الخارجــي.
±تســاعد الدولــة المناطــق أو الفــروع اإلقتصاديــة
أو المهــن المهــددة إقتصاديـاً وغيــر القــادرة علــى
اإلســتمرار بوســائل ذاتيــة تضمــن إســتمرارها.
±البطالــة هــي العقــدة الرئيســية والتاريخيــة فــي
اإلقتصــاد اليمنــي ،ومخاطرهــا هائلــة فــي ظــل
النمــو الســكاني الكبيـــر والقيــود الشــديدة علــى
الهجرة.وهــي أي البطالــة مرشــحة للزيــادة مــا لــم
تتخــذ اإلجــراءات الالزمــة للحــد منهــا ومــن ذلــك
اآلتــي:

تخصيص  20%من مخصصات
مشاريع الدولة لتمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة وتطوير
تشريعات مؤسسات التمويل
وصناديق التنمية والرعاية
اإلجتماعية والبنوك لمساندة
أنشطة التمويل األصغر لخلق
فرص العمل والدخل.

»

»التوســع فــي التعليــم العــام ،العالــي،
المهنــي ،وإعتمــاد مناهــج تعليميــة للتأهيــل
حســبإحتياجات ســوق العمــل الداخلــي والخارجــي مــن المهــارات والتخصصــات.

»

»الربــط بيــن البحــوث العلميــة وأطروحــات التخــرج للطــاب بفــرص العمــل المحتملــة
الحقـاً بعــد التخــرج.

»

»زيــادة مخصصــات التنميــة فــي الموازنــة العامــة وبخاصــة فــي المجــاالت اإلنتاجيــة
والخدميــة كثيفــة العمالــة.

»

»السعي للبحث عن أسواق تشغيل خارجية وبطرق منظمة.

»

»تطويــر دور الصنــدوق اإلجتماعــي للتنميــة ومشــروع األشــغال العامــة وصنــدوق
الصناعــات الصغيــرة وزيــادة مواردهــا بمــا يمكنهــا مــن التوســع فــي المشــاريع كثيفــة
العمالــة لتوفيــر فــرص أكثــر للعاطليــن عــن العمــل واإلســهام فــي حــل مشــكلة
البطالــة.

±تخصيــص  20%مــن مخصصــات مشــاريع الدولــة لتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
وتطويــر تشــريعات مؤسســات التمويــل وصناديــق التنميــة والرعايــة اإلجتماعيــة والبنــوك
لمســاندة أنشــطة التمويــل األصغــر لخلــق فــرص العمــل والدخــل.
±ضــرورة قيــام صنــدوق تنميــة المهــارات وتحقيــق أهدافــه بشــكل المركــزي مــن خــال
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تدريــب وتأهيــل الشــباب والقادريــن علــى العمــل.
±ســن قانــون يلــزم الدولــة بوضــع البرامــج الالزمــة إلصــاح وتأهيــل الكــوادر الغيرمؤهلــه
مهنيــا وعلميــا وتوفيــر فــرص عمــل لهــم.
العمل و الدخل واألجور:
±يحــدد القانــون منــح المرتبــات والمعاشــات والتـعويضـــات واإلعانــات والمكافــآت التــي
تتقــرر علــى خزانـــة الدولـــة علــى ان يكــون الحــد األدنــى لألجــور ملبيـاً االحتياجــات الحيــاة
الكريمــة وعليهــا تحديــد الحــد االعلــى لألجــور.
±النــص فــي القانــون علــى تصـــحيح هيــاكل األجــور ومكافــآت موظفــي الدولــة والقطــاع
الخــاص بهــدف تحســين األوضــاع المعيشــية وضمــان حــد الكفايــة للحــد مــن الفســاد.
±ضــرورة زيــادة رواتــب وأجــور الموظفيــن وفقــا لخطــة ماليــة منهجيــة تربــط بيــن تطــور
اإلنتاجيــة ومعــدل الزيــادة فــي الراتــب والحــد األدنــى للفقــر .
±التأكيــد علــى أهميــة ربــط الحوافــز الماديــة والمعنويــة باإلنتــاج وتحقيــق الرضــا الوظيفــي
عنــد العامــل وتطبيــق مبــدأ الثــواب والعقــاب.
±ينــص فــي القانــون علــى تحريــك ســلم األجــور بمــا يتــاءم والمتغيــرات االقتصاديــة
الجديــدة فــي المجتمــع وبمــا يحقــق العيــش الكريــم لــكل الموظفيــن دون تمييــز وعلــى
الحكومــة االلتــزام بذلــك.
±علــى الدولــة تحديــد حــد ادنــي لألجــور بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة للعامليــن والموظفيــن
وألســرهم ،ويحــدد القانــون منــح المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات واإلعانــات والمكافآت
التــي تقــرر مــن خزانــة الدولــة لموظفيهــا.
±إصــدار التشــريعات الملزمــة للقطــاع العــام والخــاص والمختلــط ،والتــي تحمــي حقــوق
العمــال فــي الحصــول علــى األجــر المــادي المناســب والعــادل وحقــه فــي الحصــول علــى
اإلجــازات والعطــل مدفوعــة األجــر وتحديــد ســاعات العمــل ونظــام تقاعــدي عــادل
وتأميــن صحــي واجتماعــي نوعــي ،والحمايــة ضــد مخاطــر العمــل وتوافــر شــروط الســامة
المهنيــة ،وبحيــث يتضمــن هــذا التشــريع أيضـاً تحديــد طبيعــة العالقــة بيــن العامــل ورب
العمــل وحقــوق كل منهمــا وواجباتــه مــع ضمــان حــق العامــل فــي اللجــوء إلــى القضــاء فــي
حــال فصلــه مــن العمــل أو ألحــق بــه أي ضــرر أو أي إجــراء تعســفي مــع إقــرار حــق القضــاء
فــي إعــادة العامــل إلــى العمــل كمــا يتضمــن إقــرار نظــام إجرائــي ســريع لنظــام التقاضــي
العمالــي.
±وضــع خطــة تنمويــة شــاملة لتنميــة القــوى العاملــة ورفــع كفاءتهــا والقادمــة مســتقب ً
ال
إلــى ســوق العمــل أو العاطلــة ،مــن خــال التوســع فــي إنشــاء المعاهــد التخصصيــة الفنيــة،
والعماليــة ،والتدريبيــة لرفــع كفــاءة القــوى العاملــة .وإلــزام المؤسســات العامــة والمختلطــة
والخاصــة بوضــع وتنفيــذ برامــج تدريــب وتأهيــل مســتمرة للقــوى العاملــة إلكســابها
المزيــد مــن المهــارات والخبــرات بغيــة تمكينهــا مــن اإلنتقــال مــن اإلنتاجيــة المنخفضــة
إلــى اإلنتاجيــة العاليــة والمطلوبــة وذات القــدرة التنافســية.
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±إيجــاد نظــام معلوماتــي حديــث للقــوى العاملــة
كأســاس لتحديــد إحتياجــات القــوى الوظيفيــة
ونوعهــا.
±ربــط الزيــادات فــي مرتبــات موظفــي الدولــة
بمعــدالت زيــادة األســعار وإرتفــاع تكاليــف
المعيشــة ،وســن قانــون يحــدد الحــد األدنــى
لألجــور والمرتبــات الشــهرية بحيــث ال يقــل عــن
متوســط إنفــاق األســرة المطلــوب لســد تكاليــف
المعيشــة.

ربط الزيادات في مرتبات موظفي
الدولة بمعدالت زيادة األسعار
وإرتفاع تكاليف المعيشة ،وسن
قانون يحدد الحد األدنى لألجور
والمرتبات الشهرية بحيث ال
يقل عن متوسط إنفاق األسرة
المطلوب لسد تكاليف المعيشة.

±تحســين مرتبــات أعضــاء هيئــة التدريــس بالقــدر
الــذي يكفــل لهــم أداء مهامهــم األكاديميــة
والعلميــة بالصــورة المطلوبــة ،علــى أن يتــم وضــع مشــروع لهيــكل أجــور أعضــاء الهيئــة
التدريســية ومســاعديهم ويقــارن بأجــور الهيئــة التدريســية لــدول الجــوار (دول المجلــس
الخليجــي) باإلتفــاق بيــن المجلــس األعلــى للجامعــات اليمنيــة ونقابــة الهيئــة التدريســية
ومســاعديها بالجامعــات اليمنيــة.
±يحــدد القانــون منــح المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات واإلعانــات والمكافئات التــي تتقرر
علــى خزانــة الدولــة .وتعمــل الدولــة علــى ربــط المرتبــات باإلنتاجيــة ومتطلبــات المســتوى
المعيشــي الالئــق وتضمــن حــد أدنــى للمرتبــات والمعاشــات وحــد أقصــى لهــا وال يســتثني
مــن الحــد األقصــى أحــد إال بنــا ًء علــى قانــون.
±تحمــي الدولــة وتنمــي مدخــرات وأمــوال التأمينــات والمعاشــات مــن خــال اســتثمارها فــي
المجــاالت االقتصاديــة فــي القطاعــات الواعــدة واألقــل مخاطــرة.
±ينظــم القانــون العمــل النقابــي والمهنــي وإدارتهمــا علــى أســاس ديمقراطــي وتحديــد
مواردهــا وطريقــة مســاءلة أعضائهــا عــن ســلوكهم فــي ممارســة نشــاطهم المهنــي
النوعــي وفــق مواثيــق شــرف أخالقيــة وعلــى أساســها تمنــح رخصــة مزاولــة المهنــة وال
تنشــأ لتنظيــم المهنــة ســوى نقابــة مهنيــة واحــدة ونوعيــة وال يجــوز للســلطات حــل
هيئاتهــا اإلداريــة إال بحكــم قضائــي.
±ﻳجــرم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي والــرق وكل صــور القهــر وﺗﺠﺎرة اﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻨﺴﺎء و األﻃﻔﺎل واﻟﺠﻨﺲ
واالتجــار بالبشــر .
±يعتبــر النظــام األساســي ألي نقابــة مهنيــة هــو المرجعيــة القانونيــة للنقابــة حتــى صــدور
القانــون الخــاص بهــا ويظــل العمــل بهــذا النظــام داخليـاً.
±للمواطنيــن األولويــة فــي شــغل الوظائــف فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وفق ـاً لضوابــط
ينظمهــا القانــون.
±تلتــزم الدولــة بإصــدار التشــريعات الخاصــة بالعمــل والعمــال بمــا يتواكــب مــع اتفاقيــات
العمــل العربيــة والدوليــة.
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±تلتــزم الدولــة واصحــاب االعمــال بالعنايــة الكاملــة ببيئــة العمــل والحمايــة مــن مخاطــرة
واالهتمــام بالعمــال المعاقيــن.
±تلتــزم الدولــة رعايــة مواطنيهــا أثنــاء العمــل عنــد حــدوث اصابــات لهــم وتكفــل لهــم
التعويــض المناســب وكذلــك تكفــل الدولــة تقديــم الرعايــة بعــد االنتهــاء مــن العمــل
وتركــه بســبب المــرض أو العجــز وتؤمــن لهــم مســتقبل بــا خــوف.
±ال يجــوز ألي جهــة التحايــل بغــرض االنتقــاص مــن اجــور او مرتبــات العامليــن لــدى جهــات
العمــل االجنبيــة اعتباريــة كانــت او شــخصية داخــل اليمــن أو خارجــه أو أي حقــوق اخــرى
مــن حقوقهــم او قيامهــا بــأي فعــل يــودي الــى االضــرار بهــم او بمصلحتهــم.
±تلتــزم الدولــة وأصحــاب األعمــال بإنشــاء المؤسســات والمراكــز الثقافيــة والعلميــة
واالجتماعيــة والصحيــة والترفيهيــة للعمــال والموظفيــن
±تلتــزم الدولــة وأصحــاب األعمــال بعمليــة التدريــب المهنــي والفنــي ومحــو األميــة للعامليــن
لديهم.
±تلتــزم الدولــة بتطويــر سياســة االجــور والمرتبــات بمــا يتــاءم مــع االســعار الســائدة فــي
الســوق ،و القيمــة الشــرائية بالريــال( .توصيــة )
±تنفيذ بقية مراحل استراتيجية اإلجور والمرتبات دفعه واحده(. .توصية )
±تلتــزم الدولــة بالمعاييــر الدوليــة (للعمــل) المعمــول بهــا ومــن قبــل المختصيــن فــي هــذا
المجــال علــى ان يراعــى هــذا التحديــد معــدالت التضخــم وزيــادة األســعار
±يعفــى اصحــاب الدخــول المنخفضــة مــن الضرائــب بمــا يكفــل عــدم المســاس بالحــد
االدنــى لألجــور وعلــى الحكومــة ان تأخــذ فــي فــرض الضرائــب بمبــدأ التكليــف التصاعــدي
مــع مراعــاة تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وان ال تتجــاوز قــدرة المكلفيــن علــى االداء وحاجــه
الدولــة الــى المــال مــع مراعــاة تحديــد مــا يكفــل االحتياجــات االساســية لــكل طفــل فــي
االســرة.
تقوية منظومة الضمان اإلجتماعي:
التأمين والرعاية االجتماعية:
±تعمــل الدولــة علــى إتخــاذ اإلجــراءات والتشــريعات الالزمــة لتوفيــر الرعايــة الكافيــة فــي
حــاالت الشــيخوخة والعجــز والوفــاة مــن خــال شــبكة أمــان واســعة تعتمــد علــى إلزاميــة
التأميــن التقاعــدي للعامليــن بمختلــف القطاعــات وفق ـاً لسياســة األجــور ويدفــع مناصفــة
بيــن المشــغل والمســتفيد.
±تدعــم الدولــة صناديــق اإلعانــات االجتماعيــة وتســاهم مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
فــي مســاعدة األيتــام واألمهــات المعيــات ودور اإليــواء للعجــزة والمعنفــات الذيــن ال معيــل
لهــم وال مــأوى.
±تعمــل الدولــة علــى توفيــر معــاش مناســب لــكل مــن ال يتمتــع بنظــام التأميــن االجتماعــي،
وينظــم القانــون ذلك.
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±إيجــاد نظــام عــادل للتقاعــد للعامليــن فــي القطــاع العــام والخــاص والمختلــط وألصحــاب
األعمــال الحــرة مــع تحديــد ســن التقاعــد ،وتحســين األداء اإلداري والمالــي لصناديــق
التقاعــد بحيــث تســتثمر أمــوال المتقاعديــن فــي نشــاطات إســتثمارية تتيــح تراكــم
الرســاميل دون تآكلهــا مــع الزمــن ،والعمــل علــى تحديــث التشــريعات والقوانيــن المتصلــة
بهــا بصفــة دوريــة حتــى تصبــح قــادرة علــى تلبيــة المســتجدات واإلحتياجــات الطارئــة
للمنتفعيــن منهــا.
±تكفــل الدولــة تحمــل األعبــاء الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة والمحــن العامــة وانشــاء
صنــدوق خــاص للكــوارث الطبيعيــة.
±إتخــاذ إجــراءات علميــة وســريعة للتقويــم المتكامــل لمســتويات األداء المالــي والتمويلــي
والهيــاكل التنظيميــة والتشــريعية واإلداريــة لمؤسســات التأمينــات وصناديــق الضمــان
االجتماعــي والتقاعــد الخاصــة والعامــة والتحقــق مــن قدرتهــا علــى الوفــاء بتحقيــق
األهــداف المناطــة بهــا ،ومــدى رشــادة سياســاتها للوفــاء بحاجــة منتســبيها وتوســيع
قاعدتهــم فــي اآلمــاد الزمنيــة الطويلــة وخلــق الشــروط الذاتيــة القــادرة علــى تدعيمهــا،
وإســتمرار معــدالت نموهــا ،كنتيجــة لوضــوح إســتراتيجياتها وســامة بنائهــا التنظيمــي
واإلداري وإلتزامــه بدرجــة مــن الموضوعيــة والنزاهــة وإرتباطــه بمصلحــة منتســبيها وعلــى
النحــو اآلتــي:
»

»العمــل علــى التوســع فــي إنشــاء دور الرعايــة اإلجتماعيــة والتوجيــه االجتماعــي
وتطويرهــا وإيــاء نــوادي كبــار الســن والمتقاعديــن عنايــة خاصــة بمــا يكفــل توفيــر
الرعايــة الالزمــة لتمكينهــم مــن اإلســتفادة مــن أوقاتهــم وإســتثمارها إيجابي ـاً فــي
خدمــة المجتمــع.

»

»اإللتــزام الصــارم بالشــفافية التامــة والفعاليــة والمعياريــة والتغطيــة الشــاملة عنــد
تصميــم شــبكات الضمــان اإلجتماعــي مــع ضمــان مســتويات عادلــة مــن المنفعــة
الماديــة للفئــات المســتحقة.

»

»التطويــر المســتمر لنظــم شــبكة الضمــان اإلجتماعــي وتشــريعاتها والعمــل علــى
تحديثهــا وكــذا ربطهــا باإلطــار األوســع للسياســات اإلجتماعيــة للدولــة بحيــث تشــكل
برامجهــا جــزءاً مــن رؤيــة إجتماعيــة متكاملــة ضمــن إطــار إجتماعــي إقتصــادي أوســع،
وذلــك لضمــان فعاليتهــا فيمــا يتعلــق بالتخفيــف مــن حــدة الفقــر وإنعــدام المســاواة
وضــرورة ربــط أوجــه االســتفادة مــن برامــج الدعــم المالــي المشــروط لألســر الفقيــرة
باألوضــاع الصحيــة والتعليميــة بحيــث تســهم تلــك المســاعدة علــى اإلرتقــاء بهــا.

»

»التوســع فــي شــبكة التأمينــات االجتماعيــة والعمــل علــى تحســين كفــاءة الهيئــات
والصناديــق العامــة والخاصــة المتصلــة بهــا وحســن إســتخدام مواردهــا ،مــع ضمــان
حقــوق العمــال والموظفيــن عنــد اإلنتقــال مــن عمــل آلخــر وإصــدار التشــريعات
المحققــة لذلــك.

»

»إقامــة نظــم وشــبكات الضمــان والحمايــة االجتماعيــة ،الحكوميــة واألهليــة ،لضمــان
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العيــش الكريــم لإلنســان وتمكينــه مــن التغلــب علــى الفقــر عبــر اكتســاب القــدرات
البشــرية وتوظيفهــا وتوجيــه اإلنفــاق العــام لخدمــة هــذه األغــراض مــن خــال
التشــغيل فــي الحكومــة والقطــاع العــام عنــد الحاجــة ،وتقديــم الخدمــات العامــة،
راقيــة النوعيــة.
»

»إيجــاد شــبكة أمــان اجتماعــي قويــة وواســعة فــي مجــاالت التأميــن علــى المعــاش،
التأميــن الصحــي ،إصابــات العمــل ،التأميــن فــي الكــوارث ،والفئــات الضعيفــة
كاأليتــام والنســاء وذوي الدخــل المحــدود وذوي االحتياجــات الخاصــة ،وبمشــاركة ك ً
ال
مــن الدولــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألفــراد.

±تلتــزم الدولــة برعايــة األيتــام وحمايتهــم مــن خــال بنــاء دور رعايــة األيتــام ،والعمــل
علــى تأهيلهــم وصــون كرامتهــم وتمكينهــم مــن كافــة الحقــوق اإلنســانية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة والمدنيــة.
±الوصول بخدمات تعليم الكبار وبرامج محو األمية إلى أماكن تمركز االحتياجات.
±تحسين نوعية التعليم في برامج تعليم الكبار.
±ترعــى الدولــة األمومــة والطفولــة ،وترعــى النــــشء والشبــــاب ،وتحميهــم مــن االســتغالل
االقتصــادي واالجتماعــي.
±تعمــل الدولــة علــى توفيــر الضمانــات االجتماعيــة للمواطنيــن كافــة فــي حـــاالت المــرض
أو العجـــز أو البطالــة أو الشيـخـوخـــة أو فقــدان العائـــل واتخــاذ كل التدابيــر التشــريعية
واإلداريــة لتحقيــق ذلــك ،كمــا تكفــل ذلــك بصفــة خـــاصة ألســر الشــهداء.
±وضــع دراســة الســتيعاب صناديــق التأمينــات فــي هيئــة المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة
لتوحيــد الجهــود والمســؤوليات وتخفيــض التكاليــف المالية.
±تلتــزم الدولــة بحمايــة وتنميــة وتطويــر صناديــق
المعاشــات وصنــدوق الشــباب العاطــل عــن العمل
والنــشء والضمــان االجتماعي.
±لــكل مواطــن الحــق فــي الضمــان االجتماعــي
إذا لــم يكــن قــادرا علــى إعالــة نفســه أو أســرته
فــي حــاالت العجــز عــن العمــل أو البطالــة أو
الشــيخوخة وبمــا يضمــن لهــم حــد الكفايــة.
±زيــادة الضمــان االجتماعــي بالنســبة للمــرأة
المطلقــة واألرملــة.

لكل مواطن الحق في الضمان
االجتماعي إذا لم يكن قادرا على
إعالة نفسه أو أسرته في حاالت
العجز عن العمل أو البطالة أو
الشيخوخة وبما يضمن لهم حد
الكفاية.

±إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات.
±تكفــل الدولــة توفيــر الضمانــات االجتماعيــة للشــباب كافــة فــي حــاالت المــرض او العجــز
او البطالــة او فقــدان العائــل كمــا تكفــل ذلــك بصفــة خاصــة ألســر الشــهداء منهــم وفقــا
للقانــون
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±ترعــى الدولــة ضحايــا النزاعــات المســلحة مــن النســاء واألطفــال ممــن ال عائــل لهــم مــن
غيــر أســر الشــهداء والجرحــى الذيــن كانــوا يعيشــون على المهــن والحــرف المحــدودة الدخل
وتعطلــت مداخيلهــم بســبب األحــداث وتســتمر رعايتهــا لهــم لحيــن تمكنهــم المعيشــي
واالقتصــادي وتعمــل ألجــل ذلــك علــى إلحاقهــم ببرامــج إعــادة التأهيــل والتدريــب المهنــي
والضمــان االجتماعــي.
األمن الغذائي :
±وضــع إســتراتيجية وسياســة وطنيــة واضحــة لألمــن الغذائــي ومكافحــة ســوء التغذيــة
وإيصــال الغــذاء إلــى الفقــراء والمحتاجيــن لــه عبــر قوافــل يســاهم فيهــا بجانــب الحكومــة
القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات اإلغاثيــة.
±تعمــل الدولــة علــى تحقيــق األمــن الغذائــي وتوفير الحاجــات والســلع األساســية للمواطنين
وتلتــزم باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لذلك.
±تشــجيع ودعــم االســتثمار فــي إنتــاج الحبــوب ورفــع الكفــاءة المؤسســية واإلداريــة
واإلنتاجيــة للمؤسســات القائمــة عليهــا.
±زيــادة كفــاءة ودور صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة وصنــدوق رعايــة وتأهيــل المعاقيــن مــن
حيــث:
»

»تطويــر آليــات العمــل مثــل برامــج اإلقــراض الميســر للفقــراء لتحويلهــم إلــى منتجيــن
يكســبون دخال مســتمرا.

»

»زيــادة مخصصــات الرعايــة شــريطة تحســين آليــات اإلســتهداف للفقــراء وبشــكل
مباشــر ومنــع تدخــات الوجهــاء.

»

»العمــل وفقـاً لنظــام الدعــم المشــروط –أي إعطــاء الفقيــر دعمــا نقديــا شــريطة إدخــال
أبنائــه للتعليــم فــي المــدارس وبالتالــي تســهم الرعايــة اإلجتماعيــة فــي التنميــة
البشــرية ،إضافــة إلــى اعتمــاد منهجيــة التأهيــل المجتمعــي لألطفــال المعوقيــن
وخاصــة فــي األريــاف.

±تلتــزم الدولــة بتأميــن الغــذاء فــي ظــروف الكــوارث والحــروب وعجــز إقتصــاد الســوق عــن
توفيرهــا.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الوســائل الالزمــة لحفــظ وخــزن وعــرض الســلع الغذائيــة مثــل
األســواق الزراعيــة والثالجــات المركزيــة وصوامــع ومطاحــن الحبــوب.
±تبنــي خطــط قطاعيــة علــى مســتوى الدولــة بالتعــاون مــع مجتمــع المانحيــن والمجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص لمواجهــة ســوء التغذيــة والحــد مــن آثــاره المدمــرة.
اإلستراتيجيات الخاصة باالسكان:
±ﺗﻜﻔﻞ الدولــة للمواطنيــن توفيــر كل اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت األساســية ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ حيــاة حــرة كريمــة،
ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ وتلتــزم بوضــع خطــة وطنيــة لإلســكان تقوم
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علــى العدالــة االجتماعيــة وتشــجع المبــادرات الذاتيــة والجمعيــات التعاونيــة اإلســكانية
وتنظــم اســتخدام أراضــي الدولــة ألغــراض العمــران وبمــا يحقــق الصالــح العــام ويحافــظ
علــى حقــوق األجيــال .
±إقامــة مشــاريع ســكنية لــذوي الدخــل المحــدود بقــروض ميســرة يتــم ســدادها بالتقســيط
علــى مــدى عشــر ســنوات كحــد أدنــى وأن تكــون فوائدهــا منخفضــة.
±تشــجيع اإلســتثمار فــي إنتــاج مــواد البنــاء وفــي إقامــة المشــروعات الســكنية بمســتويات
وكلــف مختلفــة بمــا فــي ذلــك ذوي الدخــول المتدنيــة ،وســرعة إنجــاز مشــاريع المرحلــة
األولــى إلســكان ذوي الدخــل المحــدود.
±وضــع قانــون يســمح بتأجيــر األراضــي التابعــة للدولــة ألغــراض ســكنية أو اســتثمارية
ولمــدة محــددة وأن يتــم تجديــد العقــد وفقــاً للقانــون بمــا يتوافــق مــع المتغيــرات
االقتصاديــة وأن ال يســبب ذلــك ضــرراً للحــق العــام وتعــود إلــى الدولــة بعــد انتهــاء عقــد
تأجيرهــا.
±إجــراء اإلصالحــات التشــريعية للمنظومــة القانونيــة الخاصــة بــإدارة األراضــي وتحديــداً
اإلســراع فــي إصــدار قانــون الســجل العقــاري العينــي المنظــور أمــام مجلــس النــواب
منــذ عــام 2007م و غيرهــا مــن التشــريعات ذات
العالقــة.
تطوير منظومة الرعاية الصحية:
±تلتــزم الدولــة بمجانيــة الصحــة وتعزيــز وتفعيــل
اإلطــار التشــريعي والتنفيــذي لخدمــات الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة والشــاملة وفقــا للمعاييــر
الدوليــة.

تلتزم الدولة بمجانية الصحة

وتعزيز وتفعيل اإلطار التشريعي
والتنفيذي لخدمات الرعاية
الصحية المتكاملة والشاملة
وفقا للمعايير الدولية.

±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الخدمــات الطبيــة مجانــا
لــكل الموطنيــن بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــة الخاصــة
فــي مختلــف إنحــاء البــاد وبجــودة عاليــة وتخصــص نســبة مــن الدخــل القومــي لتحقيــق
هــذا الهــدف وتلتــزم بتوفيــر نظــام لإلحالــة الطبيــة ابتــداء مــن المركــز الصحــي للخدمــات
األساســية فــي القريــة أو العزلــة أو الحــي إلــى المستشــفيات المتخصصــة والمراكــز
الوطنيــة المرجعيــة.
±تلتــزم الدولــة ببنــاء وحــدات صحيــة خاصــة بالصحــة اإلنجابيــة فــي مراكــز المديريــات
وتوفيــر اإلمكانيــات واألجهــزة والــكادر الطبــي المتخصــص وتطبيــق نظــام اإلحالــة الطبيــة
للحــاالت الحرجــة.
±تلتــزم الدولــة بتأســيس نظــام صحــي موحــد مســتقل تتكامــل معــه مســتويات الخدمــة
مــن خاللــه وتعطــي أولويــة كاملــة للصحــة العامــة والوقايــة وتحفيــز المشــاركة المجتمعية
فــي إدارتــه ومراقبتــه وتضمــن وصــول كافــة المواطنيــن للمعلومــات الصحيــة الكافيــة.
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±تلتــزم الدولــة بتوفيــر العوامــل المحــددة األساســية للصحــة مثــل الميــاه الصالحــة للشــرب
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البيئيــة المالئمــة والعقاقيــر الطبيــة األساســية والخدمــات الصحيــة اإلنجابيــة والتحصيــن
مــن األمــراض واألوبئــة.
±تلتــزم الدولــة بالعمــل علــى تأســيس مظلــة حمايــة تأمينيــة صحيــة وطنيــة ذات جــودة
وميســورة الوصــول لجميــع المواطنيــن دون تمييــز فــي إطــار تطويــر قيــم التضامــن
والمســاواة.
±ترســم الدولــة السياســات العامــة للشــؤون الصحيــة وتشــرف علــى ســير مســتوى تنفيــذ
هــذه السياســات وتنشــئ هيئــة مســتقلة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة المتكاملــة
والمســتدامة.
±تتكفــل الدولــة بحمايــة األمومــة والطفولــة وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة لهــا مجانــا
وباألخــص فــي الريــف والمناطــق النائيــة.
±توفــر الدولــة الرعايــة الصحيــة للقصــر وغيرهــم مــن األشــخاص العاجزيــن عــن رعايــة
أنفســهم لســبب مــن األســباب وتتولــى الدولــة مســاعدتهم وتأهيلهــم لصالحهــم وصالــح
المجتمــع.
±تلتــزم الدولــة بالوفــاء والحمايــة للحــق فــي الصحــة لجميــع المواطنيــن خاصــة الفئــات
الضعيفــة أو المهمشــة واألطفــال والنســاء وكبــار الســن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة بإعتباره
حقـاً انســانياً تكفلــه الدولــة دون تمييــز عبــر وضــع سياســات إجتماعيــة وإقتصاديــة تهــدف
إلــى خفــض وتوزيــع أعبــاء المــرض وتوفيــر وإتاحــة الخدمــات الصحيــة بشــكل ميســور بمــا
يشــمل الوقايــة والعــاج والتوعيــة.
±تخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية.
±إنشــاء هيئــة مســتقلة للغــذاء والــدواء تتمتــع بمهــام قانونيــة وتشــريعية وأدوار واضحــة و
محــددة.
±إنشــاء جهــاز مســتقل لتقييــم جــودة الخدمــات الصحيــة وعمــل الدراســات واألبحــاث العلمية
فــي ســبيل تطويــر أداء المؤسســات الصحيــة المختلفة.
±ايجاد مساقات دراسية لتخصصات طب األسرة في الجامعات.
 ±تكفــل الدولــة حمايــة الحــق فــي الصحــة وســامة الجســد لكافــة المواطنيــن دون تمييــز
مــن أي إعتــداء أو ممارســة صحيــة أو إجتماعيــة ضــارة وتضمــن الحــد األدنــى مــن التغذيــة
الســليمة وتأميــن المــأكل والمشــرب دون أي شــكل مــن التمييــز.
±تُعنــى الدولــة بوســائل الوقايــة والعــاج مــن األمــراض واألوبئــة وتكــون مســئولة عــن
اتخــاذ كافــة االجــراءات الوقائيــة والعالجيــة للتعامــل مــع أي انتشــار لألمــراض الوبائيــة
والكــوارث الطبيعيــة واالنســانية.
±تلتــزم جميــع المنشــآت الصحيــة العامــة والخاصــة بتقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة ألي
إنســان فــي حــاالت الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة.
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±إنشــاء هيئــة إعتمــاد لتطويــر عمليــة تحســين جــودة خدمــات المرافــق الصحيــة ومنــح
شــهادات اإلعتمــاد ووضــع معاييــر وبرامــج منهجيــة تنفيــذه لضمــان ضبــط الجــودة.
±إلزاميــة التأميــن علــى إصابــات العمــل والوفــاة أثنــاء العمــل واألضــرار الناجمــة عــن أعمــال
خطرة.
±إلزاميــة التأميــن الصحــي للعمــال وأفــراد أســرهم (حســب القانــون) مــن قبــل المشــغل
والعامــل.
±تلــزم الدولــة أصحــاب وســائط النقــل والمنشــآت المختلفــة بالتأميــن علــى الوســائط ضــد
الحــوادث واألضــرار الناتجــة عنهــا.
±الخدمــات والتدخــات الصحيــة لهــا أهميــة عامــة تلتــزم الدولــة بالمســؤولية عــن محاورهــا
التخطيطيــة والتنظيميــة والرقابيــة ،كمــا تشــرف علــى تقديمهــا بجــودة عبــر المؤسســات
العامــة والخاصــة واألهليــة أو األفــراد أو أي مــزود للخدمــات الصحيــة فــي إطــار مــن التكامل
والتعــاون والتنســيق.
±تعمــل الدولــة علــى تطويــر وتنميــة اوقــاف
الصحــة واســترداد المنهــوب منهــا.
±تلتــزم الدولــة بنشــر الخدمــات الصحيــة
والتعليميــة فــي جميــع انحــاء الجمهوريــة علــى
أســاس سياســات صحيــة وتعليميــة حديثــة
تلبــي وصــول تلــك الخدمــات بجــودة عاليــة لــكل
افــراد المجتمــع بالتســاوي وبمــا يحقــق العدالــة
االجتماعيــة.
±تكفــل الدولــة الرعايــة الصحيــة الكاملــة مــع
توفيــر األجهــزة الالزمــة والعــاج لــكل الحــاالت
المختلفــة لــذوي اإلعاقــة دون تمييــز.

تلتزم الدولة بنشر الخدمات
الصحية والتعليمية في جميع
انحاء الجمهورية على أساس
سياسات صحية وتعليمية حديثة
تلبي وصول تلك الخدمات
بجودة عالية لكل افراد المجتمع
بالتساوي وبما يحقق العدالة
االجتماعية.

±تلتــزم الدولــة بإعــادة النظــر فــي ميزانيــة وزارة الصحــة وفــق لحاجــة المحافظــات
والمديريــات.
±تتبنــى الدولــة االشــراف والرقابــة والمتابعــة وإعــادة النظــر فــي الخارطــة الصحيــة الخاصــة
بالخدمــات وإعــداد التقاريــر الشــاملة عــن االوضــاع الصحيــة فــي المحافظــات.
±تفعيل الفحص الطبي قبل الزواج.
±ال يجوز أن يخضع أحد للتجارب الطبية والعلمية فلجسد االنسان حرمه.
±تلتــزم الدولــة بإصــدار التشــريعات المنظمــة لحقــوق المرضــى النفســيين ,وتقديــم
الرعايــة والخدمــات الصحيــة لهــم.
±تلتــزم الدولــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة العاجلــة للضحايــا فــي أوقــات الحــروب والطــوارئ
والكــوارث مــن دون تمييــز.
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±تعميــم مراكــز رعايــة األمومــة والطفـــولة وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لهــا وإيصــال
خدماتهــا إلــى المــرأة والطفــل فــي األريــاف وإعطــاء المناطــق المحرومــة األولويــة فــي
ذلــك ،وإتبــاع سياســة تــؤدي إلــى تنظيــم النســل وترشــيده وتوضيــح المزايــا والفـــوائد
الصحيــة والتربويــة واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة لهــذه المســألة وإنعكاســها علــى الفـــرد
واألســرة والمجتمــع.
±إعــادة توجيــه المــوارد الماليــة لإلســتثمار فــي القطــاع الصحــي نحــو األماكــن األمــس
حاجــة ،وخاصــة المناطــق الريفيــة واألكثــر فقــراً ،وإتخــاذ إجــراءات فعالــة لتحســين أنظمــة
التأميــن الصحــي وتوســيع نطاقــه المجانــي لألطفــال والفئــات األكثــر فقــراً.
±اتخــاذ إجــراءات جماعيــة مــن أجــل تحســين الوقايــة مــن األوبئــة وخاصــة تلــك المرتبطــة
بتلــوث الميــاه مثــل الكوليــرا مــن خــال تعقيــم نقــاط الميــاه الملوثــة ودعــم ممارســات
النظافــة المناســبة وتوفيــر الصابــون ومــواد المعالجــة المنزليــة للميــاه وتوزيــع مــواد
النظافــة والمــواد االســتهالكية علــى األســر األكثــر تعرضـاً للخطــر (النازحيــن والفقــراء فــي
المناطــق الحضريــة).
±تبنــي معالجــات قانونيــة وتشــريعية لضمــان تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة
الســرطان وكــذا السياســات والبرامــج الحكوميــة والتمويــات الماليــة الالزمــة والكفيلــة
لتنفيــذ هــذه السياســات والبرامــج.
±ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني للجودة بالخدمات.
±مكافحــة العــادات الضــارة والتــي تعــد مســبباً رئيســياً للســرطان فــي البيئــة اليمنيــة العامــة
والفردية.
±تأهيــل المزيــد مــن الكــوادر الطبيــة فــي المجــال وتعزيــز مبــدأ Multi-disciplinary
( teamفريــق متعــدد االختصاصــات) ،وتوفيــر التأميــن الصحــي الــازم لهــذه الكــوادر مــن
االخطــار الناجمــة مــن التعــرض لإلشــعاع وغيــره.
±ســن التشــريعات الصارمــة المتعلقــة بالتبــغ والقــات والمبيــدات وفــرض نســبة فــي ضرائــب
هــذه المــواد لعــاج اآلثــار الســلبية واألمــراض التــي تخلفــه كالســرطان والتلــوث البيئــي.
±إعفــاء اللقاحــات ومســتلزماتها مــن الضريبــة الجمركيــة وتســهيل اإلفــراج عنهــا لضمــان
حفــظ اللقاحــات وفــق المعاييــر الدوليــة.
 ±زيــادة المخصصــات الماليــة لبرنامــج التحصيــن بمــا يتناســب مــع حجــم العمــل المؤسســي
الــذي يقدمــه البرنامــج علــى جميــع المســتويات.
±دعــم وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لتقديــم الخدمــات التكامليــة فــي جميــع المواقــع
الصحيــة لضمــان تقديــم الخدمــة للمســتهدفين بشــكل أفضــل لتحفيــز المجتمــع للوصــول
إلــى المواقــع ورفــع التغطيــة بالتحصيــن.
±إلزامية التحصين لجميع االطفال وربط التحصين بالتسجيل واإللتحاق بالتعليم.
±إعتمــاد قانــون فحوصــات مــا قبــل الــزواج لألمــراض الوراثيــة للتحقــق مــن خلــو الزوجيــن
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مــن األمــراض الوراثيــة أو المعديــة التــي تؤثــر علــى حيــاة نســليهما أو صحتــه أو قدرتــه.
±اإللتــزام بتوجيــه المــوارد الكافيــة لتنفيــذ السياســات والبرامــج الصحيــة والتوعويــة الهادفة
لتنظيــم األســرة واألمومــة اآلمنــة ،وتقويــة وتعزيــز المرافــق العامــة التــي تقــدم خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة لضمــان حســن جــودة الخدمــات المقدمــة ،وإعــادة بنــاء قــدرات العامليــن
فــي هــذا المجــال وخاصــة الكــوادر النســائية لتغطيــة إحتياجــات النســاء فــي المناطــق
المهمشــة والريفيــة.
±إتخــاذ جميــع اإلجــراءات المناســبة مــن أجــل تطويــر البرامــج المعتمــدة فــي مجــال الوقايــة
مــن مخاطــر التلــوث البيئــي ومكافحتهــا ،والتدابيــر المناســبة مــن أجــل دعــوة وســائل
اإلعــام إلــى لعــب دور بنــاء وفعــال فــي مجــال الوقايــة واإلرشــاد الصحــي ،خاصــة فــي
مجــاالت صحــة الطفــل وتغذيتــه ومزايــا الرضاعــة الطبيعيــة والوقايــة مــن الحــوادث
ومضــار التدخيــن فــي الفضــاءات المفتوحــة لألطفــال ،ومضــار القــات وتأثيــره الســلبي علــى
األطفــال ،ومضــار األغذيــة البديلــة عــن الرضاعــة الطبيعيــة ومنــع الترويــج لهــا وفــرض
قيــود علــى تداولهــا.
±إتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة مــن أجــل دعــم الوقايــة مــن اإلصابــات بفيــروس نقــص
المناعــة المكتســب ،وإتخــاذ التدابيــر المالئمــة بهــدف النهــوض باإلعــام الصحــي والتربيــة
بشــأن هــذا الفيــروس علــى صعيــد الســكان عامــة واألطفــال بوجــه خــاص.
±إتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة مــن أجــل تجنــب الحمــل فــي ســن مبكــرة وتوفيــر
المعلومــات والبرامــج اإلرشــادية المناســبة لرفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر الحمــل فــي
ســن مبكــرة علــى صحــة األم وطفلهــا.
±تســريع تبنــي النصــوص التشــريعية التــي تجــرم الممارســات الصحيــة الضــارة باألطفــال
خاصــة ختــان اإلنــاث ،وفــرض رقابــة علــى األطبــاء والعامليــن فــي المهــن الطبيــة حــول
مســاهمتهم فــي تغذيــة مثــل هــذه الممارســات ،ورفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر هــذه
الظاهــرة وإنتهــاج وســائل توعيــة أكثــر فاعليــة وإشــراكاً لقطاعــات المجتمــع ومرجعياتــه
الدينيــة.
±وضــع برامــج خاصــة بتدريــب العامليــن فــي قطــاع صحــة الطفــل واألم إلعدادهــم لتوجيــه
عملهــم نحــو تحقيــق جملــة القيــم واألهــداف بمــا يجســد حــق جميــع األطفــال واألمهــات
فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه ،ووضــع نظــام رصــد ومتابعــة
لمختلــف السياســات والبرامــج المخصصــة لهــذا الغــرض بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة
والمنظمــات والجمعيــات األهليــة ذات الصلــة.
±حظــر تــداول األغذيــة والمســتحضرات المخصصــة لألطفــال أو اإلعــان عنهــا بــأي طريقــة
مــن طــرق اإلعــان ،إال بعــد تســجيلها والحصــول علــى ترخيــص بتداولهــا وبطريقــة
اإلعــان عنهــا مــن الجهــات المختصــة ،وذلــك وفقــاً للشــروط واإلجــراءات التــي يصــدر
بتحديدهــا قــرار مــن الجهــات المختصــة.
±إيجــاد تشــريع يلــزم الجميــع بفــرز النفايــات الطبيــة فــي أماكــن آمنــة بحيــث ال تــؤذي
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المريــض أو العامــل أو الطبيــب المختــص ،ويجــب إلتــزام المستشــفيات بإيجــاد محــارق لهــا
مطابقــة للمواصفــات والمعاييــر والتخلــص مــن النفايــات بطريقــة ســليمة تضمــن عــدم
التعــرض لعدواهــا والتقليــل لخطورتهــا إلــى أدنــى درجــة ممكنــة.
±إدخــال إدارة المخلفــات الطبيــة ضمــن مناهــج كليــة الطــب والمعاهــد الصحيــة والتمريــض
والقابالت.
±تطويــر وتوفيــر وتعميــم األســاليب والتكنولوجيــا المناســبة لمعالجة مخلفات المستشــفيات
الخطرة.
±العمــل علــى تعزيــز الصحــة النفســية وتكاملهــا مــع برامــج الصحــة العامــة مــن خــال
تأميــن بنيــة تحتيــة مالئمــة لخدمــات الصحــة النفســية علــى مســتوى المستشــفيات فــي
المــدن الرئيســية وفــي عواصــم المحافظــات علــى مســتوى الجمهوريــة وتوفيــر توفيــر
التمويــات الماليــة الالزمــة لخدمــات الصحــة النفســية وبنــاء قــدرات العامليــن فيهــا.
±اإلهتمــام والتركيــز علــى برامــج الصحــة النفســية لألطفــال والمراهقيــن وبرامــج الصحــة
النفســية المدرســية.
±إتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة مــن أجــل تدعيــم الطــب المدرســي ودعوتــه ليلعــب دوره
الكامــل فــي مجــال الوقايــة واإلرشــاد الصحــي لفائــدة الذكــور واإلنــاث علــى حــد الســواء.
±ضمــان توفيــر األدويــة الفعالــة والمأمونــة وذات الجــودة للمواطنيــن وضمــان ســامتها
وفعاليتهــا وعدالــة الحصــول عليهــا بشــكل مســتمر ،وكذلــك تنظيــم إجــراءات الشــراء
والتســجيل وضبــط الجــودة والرقابــة والتفتيــش علــى مواقــع إنتــاج ا ألدويــة وتوزيعهــا
وخزنهــا وضبــط تســعيرتها وإســتعمالها بشــكل رشــيد مــع دعــم زيــادة اإلنفــاق الحكومــي
علــى الــدواء وكذلــك توفيــر األجهــزة والمعــدات وقطــع الغيــار ونظــم شــرائها وتخزينهــا
وتوزيعهــا وصيانتهــا.
±إلتزام مقدمي الخدمة بقائمة االدوية االساسية.
±العمــل علــى ضمــان تقديــم رعايــة صحيــة وقائيــة وعالجيــة وتأهيليــة ورفــع نســبة
التغطيــة بالخدمــات الصحيــة األساســية مــن خــال دعــم وتطويــر إطــارت كاملــي لتقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي مختلــف المســتويات الصحيــة وفــق معاييــر جــودة األداء،
وبكلفــة ميســورة ومتاحــة فــي مختلــف المســتويات تلبــي االحتياجــات الصحيــة للمواطنيــن
وتنــال رضاهــم ورضــا مقدميهــا.
±تنميــة وإدارة وتنظيــم المواردالبشــرية الصحيــة لرفــع مســتوى أداء العامــل ورضاهــم
الوظيفــي وخلــق بيئــة عمــل محفــزة وجاذبــة تحقــق االســتقرار الوظيفــي مــن خــال رفــع
المرتبــات والحوافــز مــع إيــاء المناطــق الريفيــة والنائيــة األولويــة فــي االهتمــام بهــذا
الجانــب وذلــك لضمــان رفــع مســتوى جــودة الخدمــات الصحيــة وتحقيــق رضــا المســتفيدين
منهــا.
±إعــداد رؤيــة إســتراتيجية واضحــة المعالــم لتنميــة المواردالبشــرية بيــن القطــاع الصحــي
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والمؤسســات التعليميــة الطبيــة والصحيــة العامــة والخاصــة وتطويــر الخطــط التعليميــة
والتدريبيــة واســتمرار إعادةالتأهيــل للكــوادر الفنيــة واإلداريــة بمــا يتناســب وحاجــة
المجتمــع والوطــن الفعليــة.
±إعــادة تطبيــق قانــون الزاميــة الخدمــة الريفيــة للخريجيــن الجــدد مــع توفيــر الحوافــز
الالزمــة لذلــك.
±توزيــع عــادل للــكادر الصحــي فــي جميــع المناطــق بحســب االحتيــاج مــع التركيــز علــى
المناطــق النائيــة وتقديــم الحافــز المناســب لهــم.
±العمــل علــى ضمــان توفــر المعلومــات الصحيــة الصحيحــة وتحســين نوعيتهــا واإلحســاس
بزيــادة قيمتهــا وإســتخدامها فــي الوقــت المناســب مــع ضمــان دقتهــا مــن خــال تطويــر
نظــام مبســط وموحــد وهــادف للمعلومــات الصحية قــادر على توفيــر المعلومــات الصحيحة
والدقيقــة فــي الوقــت المناســب لصنــع واتخاذالقــرارات الســليمة وضمــان مواكبــة التطويــر
التنظيمــي فــي القطــاع الصحــي لإلســتثمار فــي نظــام المعلومــات الصحيــة.
±تعزيــز وجــود نظــام موحــد لتســجيل وترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة والصحيــة بالتعــاون
مــع الجهــات المعنيةمــن أجــل بنــاء القــدرة علــى وضــع إســتراتيجية بشــأن الكــوادر كم ـاً
وكيف ـاً وتحقيــق عدالــة النــوع االجتماعــي وتوزيــع الموظفيــن علــى مختلــف المناطــق مــع
العمــل علــى منــع التداخــات بيــن الجهــات المختصــة وتعزيــز التنســيق و وضــوح األدوار.
±وضــع التشــريعات والقوانيــن الكفيلــة بحمايــة المرضــى ومحاســبة مرتكبــي االخطــاء
الطبيــة وتعويــض المرضــى المتضرريــن منهــم.
±إلتــزام الدولــة باإلســتعداد المســبق لمواجهــة الكــوارث والجائحــات المرضيــة وحــاالت
الطــوارئ
±إصــدار تشــريعات وقوانيــن تحضــر التدخيــن فــي األماكــن العامــة وتفــرض قيــود علــى
بيــع وتصنيــع الســجائر واإلعــان عنهــا كمــا يمنــع بيــع الســجائر لغيــر الراشــدين.
±تحمــي الدولــة النــشء والشــباب مــن مخاطــر تعاطــي المخــدرات وتتخــذ إجــراءات صارمــة
ضــد مروجــي هــذه التجــارة والعامليــن بهــا.
±تبنــي مخرجــات االســتراتيجية الوطنيــة الصحيــة للعــام  2025 – 2010والصــادرة عــن وزارة
الصحــة والســكان فــي العــام .2009
±تُشــجع الدولــة علــى إنشــاء المستشــفيات والمســتوصفات ودور العــاج الخاصــة وفقــا
للقواعــد التــي يحددهــا القانــون.
±تلتــزم الدولــة بالتأميــن الصحــي لموظفيهــا ،وتلــزم القطــاع الخــاص بالتأميــن الصحــي
للعامليــن فيــه.
±تلتــزم الدولــة بمنــع أيــة ممارســات للطــب إال فــي المنشــآت المرخــص لهــا ولحاملــي
المؤهــات فــي التخصصــات الطبيــة ذات العالقــة والمرخــص لهــم مــن قبــل الجهــات
المختصــة.
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±تلتــزم الدولــة والنقابــات الطبيــة بممارســة اإلشــراف والرقابــة علــى المؤسســات الصحيــة
وكذلــك المــواد والمنتجــات الخاصــة بالصحــة
واإلعالنــات فــي المجــال الصحــي.
تلزم الدولة األجهزة الرقابية
±تلتــزم الدولــة بإنشــاء فــروع للمعاهــد الصحيــة
فــي مديريــات المحافظــات وإعطــاء األولويــة فــي
الخدمــات الصحيــة للمناطــق النائيــة
±تلــزم الدولــة األجهــزة الرقابيــة الصحيــة
والنقابــات الطبيــة فــي محاســبة المؤسســات
واألفــراد علــى األخطــاء الطبيــة ،وال يســقط ذلــك
حــق المتضــرر فــي اللجــوء إلــى القضــاء.

الصحية والنقابات الطبية في
محاسبة المؤسسات واألفراد
على األخطاء الطبية ،وال يسقط
ذلك حق المتضرر في اللجوء إلى
القضاء.

±تلتــزم الدولــة بتوفيــر مراكــز ابحــاث طبيــة للتطويــر ومتابعــة كل مــا هــو جديــد علميــا
والتقييــم وفقــا للبحــوث الطبيــة وكل مالــه عالقــة بالجانــب الصحــي.
±الــزام الدولــة ببنــاء وحــدات إســعافيه فــي جميــع المديريــات ومراكــز المحافظــات وتوفيــر
األجهــزة والــكادر المتخصــص وتطبيــق اإلحالــة لألمــراض المزمنــة.
 ±تلــزم الدولــة المؤسســات والجهــات التــي تســبب تلــوث بيئتهــا بتخصيــص نســبة مــن
عائداتهــا لموازنــه التاميــن الصحــي وكذلــك منتجــي ومالكــي المــواد الضــارة بالصحــة.
±تصــدر الدولــة التشــريعات الخاصــة بالتعامــل مــع النطفــة اإلنســانية ومــواد الوراثــة
ويعمــل علــى حمايــة الكرامــة اإلنســانية وحقــوق الشــخصية واألســرة ويراعــي علــى وجــه
الخصــوص المبــادئ التاليــة:
»

»ال يسمح بالتنسيخ أو صور التدخل األخرى في المادة الوراثية أو األجنة البشرية.

»

»ال يســمح بخلــط أو تذويــب المــادة الوراثيــة غيــر البشــرية مــع المــادة الوراثيــة
البشــرية.

»

»ال يجــوز اللجــوء إلــى وســائل اإلنجــاب المدعــوم طبيــاً إال إذا كانــت هــي الطريقــة
الوحيــدة الممكنــة لتجنــب العقــم أو إنتقــال األمــراض الخطيــرة ،كمــا ال يجــوز اللجــوء
إليهــا كوســيلة لتحقيــق خصائــص معينــة فــي الطفــل أو ألغــراض البحــث العلمــي .وال
يجــوز تلقيــح البويضــة البشــرية خــارج جســم المــرأة إال لزوجيــن شــرعيين وعلــى قيــد
الحيــاة وطبقــاً للشــروط التــي تحددهــا الشــريعة االســامية .كمــا ال يجــوز تطويــر
األجنــة مــن البويضــة خــارج جســم المــرأة إال بقــدر مــا يمكــن زراعتــه فــوراً فــي
جســمها.

±تصــدر الدولــة التشــريعات المتعلقــة بزراعــة األعضــاء واألنســجة والخاليــا بحيــث تعمــل
علــى حمايــة الكرامــة البشــرية وحقــوق الشــخصية والصحــة.
±تحــرص الدولــة علــى التوزيــع العــادل لألعضــاء البشــرية – بغــرض زراعــة االعضــاء  -بنــاءاً
علــى معاييــر واضحــة ومهنيــة.
±يكون التبرع باألعضاء واألنسجة والخاليا مجانياً ،وال يجوز اإلتجار فيها وتقيد بقانون.
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اإلقتصاد المزدهر:
رفع انتاجية وعوائد الدولة من الوحدات اإلقتصادية ومؤسسات القطاع العام:
±تقــوم السياســات اإلقتصاديــة للدولــة علــى أســاس التخطيــط العلمــي التأشــيري وبمــا
يكفــل اإلســتغالل األمثــل لكافــة المــوارد وتنميــة وتطويــر قــدرات كل القطاعــات
اإلقتصاديــة فــي شــتى مجــاالت التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وزيــادة اإلنتــاج وإعطــاء
األولويــة للقضــاء علــى الفقــر والبطالــة وتحقيــق التنميــة البشــرية والمســتدامة.
±تعمل الدولة على تنمية وتطوير الصناعات اإلستخراجية.
±وضــع إســتراتيجيات وطنيــة شــاملة تعمــل علــى التحــول الفعــال نحــو نمــط اإلقتصــاد
الوطنــي اإلنتاجــي مــن خــال إقامــة مشــروعات وطنيــة إنتاجيــة كبــرى ومتوســطة تحقــق
النمــو اإلقتصــادي المضطــرد وترفــع القــدرة اإلنتاجيــة بمقاييــس عاليــة ،وإلــزام القطــاع
الخــاص والمؤسســات األهليــة فــي إقامــة مشــاريع إنتاجيــة وعــدم التركيــز علــى القطاعــات
الخدميــة أو التســويقية وتشــجيع الصناعــات التحويليةوالصناعــات الخفيفــة مــن خــال
تشــريعات وضوابــط قانونيــة وآليــات رقابيةتحقــق ذلــك.
±األخــذ بإســتراتيجيات وإقامــة مجموعــة مــن المشــاريع اإلنمائيــة كثيفــة العمالــة فــي
إطــار الخطــط اإلنمائيــة الســنوية للدولــة بهــدف إمتصــاص البطالــة المتزايــدة وخلــق
فــرص عمــل أمــام القــوى العاملــة مــع إيــاء عنايــة خاصــة للريــف والمــدن الثانويــة بمــا
يــؤدي إلــى تســهيل حركــة انتقــال العمالــة إلــى هــذه المناطــق ومنــح حوافــز تشــجيعية
للمنتقليــن إليهــا.
 ±تلتزم الدولة بوضع الوسائل الممكنة لحماية وتشجيع االقتصاد الوطني.
السياسات الوطنية لدعم الصادرات:
±تفعيــل عضويــة الجمهوريــة اليمنيــة المراقبــة فــي تجمــع دول الكوميســا ألهميــة العالقات
التجاريــة بيــن اليمــن ودول القــرن اإلفريقــي وإفريقيــا بوجــه عــام بخاصــة صــادرات اليمــن
الصناعيــة والخدمــات المالحية.
±تفعيــل اإلتفاقيــات الموقعــة مــع اإلتحــاد األوربــي وكنــدا والصيــن بشــأن الســماح
للصــادرات يمنيــة المنشــأ الدخــول إلــى أســواقها دون ضريبــة جمركيــة وتصنيفهــا كدولــة
أقــل نمــواً وإســتكمال خطــوات التفــاوض مــع اليابــان وأســتراليا والواليــات المتحــدة بشــأن
نفــس المزايــا.
±تفعيــل العمــل باتفاقــات المناطــق اإلقتصاديــة
الحدوديــة المشــتركة مــع الســعودية وعمــان
والمحــددة فــي منافــذ حرض،الوديعة،المزيونــة.
±تســريع الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة إللتحــاق
اليمــن فــي منظمــة التجــارة العالميــة.
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دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
±تشجع الدولة اإلبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشاريع اإلقتصادية .
±النــص فــي القانــون علــى تعديــل التشــريعات الضريبيــة والماليــة لضمــان إعفــاءات
ضريبيــةمؤقتــةومقننــةللمشــاريعالتــيتســتهدفالتمكيــناالقتصــاديللمــرأةوالشــباب.
±النــص فــي القانــون علــى منــح تســهيالت
لحصــول النســاء وســيدات األعمــال وكذلــك
الشــباب علــى القــروض.
±تعمــل الدولــة إســتراتيجية للصناعــات الصغيــرة
وتشــجيع األســر المنتجــة.

النص في القانون على منح
تسهيالت لحصول النساء وسيدات
األعمال وكذلك الشباب على
القروض.

±تخصيــص مبلــغ كاف ومناســب كحســاب دائــري
لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
وتمويــل إئتمــان الصــادرات عبــر البنــوك التجاريــة وتفعيــل قانــون التأجيــر التمويلــي.
±تطويــر دور الصنــدوق اإلجتماعــي للتنميــة ،وصنــدوق األشــغال العامــة ،وصنــدوق
الصناعــات الصغيــرة للتوســع فــي اإلقــراض الصغيــر ألصحــاب المشــروعات الصغيــرة
اإلنتاجيــة والخدميــة فــي األريــاف والمــدن ،ولمختلــف األنشــطة الصناعية،الزراعيــة،
الســمكية ،التجاريــة ،الخدميــة ...إلــخ
±تشــجيع فــرص اإلنتــاج مــن أجــل التصديــر ومــن أجــل التشــغيل أيضــاً كإقــراض
المشــروعات الصناعيــة والتجاريــة الصغيــرة.
دور الدولة والشراكة بين القطاع العام والخاص في التنمية وتوفير فرص العمل:
±تشجـــع الدولــة التعــاون واالدخـــار وتكفــل وترعــى وتشــجع تكويــن المنشــآت والنشــاطات
التعاونية بمختلـــف صورهــــا .
±النــص فــي الدســتور علــى الشــراكة الكاملــة لقطــاع المجتمــع المدنــي ومنظماتــه لتعزيــز
المشــاركة المجتمعيــة فــي جهــود التنميــة الشــاملة ،لتطويــر دوره فــي الرقابــة الشــعبية
كأداة للضغــط ولتحقيــق الصالــح العــام فــي ظــل تــوازن وتكامــل دوره مــع القطاعيــن
الحكومــي والخــاص.
±إصــدار قوانيــن وتشــريعات تعــزز وتحفــز مســاهمة القطــاع الخــاص فــي إطــار التنميــة
الشــاملة.
±النــص فــي القانــون علــى وضــع إســتراتيجية موجبــة للشــراكة بيــن الدولــة والقطــاع
الخــاص والمختلــط والمجتمــع المدنــي.
±وضــع قواعــد وأســس قانونيــة تضمــن مبــدأ المشــاركة بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والســلطة المحليــة فــي تحديــد احتياجــات التنميــة وبنــاء
آليــات تحقيقــا.
±النص في القانون على إلزام القطاع الخاص بمبادئ الحوكمة الرشيدة.
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±النــص فــي القانــون علــى إلــزام الحكومــة بوضــع إســتراتيجية تسترشــد بهــا منظمــات
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي إطــار التنميــة الشــاملة.
±تلتــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتشــجيع قيــام شــركات المســاهمة العامــة فــي كل
القطاعــات االقتصاديــة ومشــاريع البنيــة التحتيــة تحقيقــا للعدالــة االجتماعيــة.
±التــزام الحكومــة بأدوارهــا الرئيســة فــي وضــع االســتراتيجيات وتنفيــذ البرامــج العامــة
ووضــع البنــى التحتيــة وخاصــة فــي التعليــم والصحــة ،واشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات
المجتمــع المدنــي فــي ذلــك.
±إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص فــي تخطيــط وتحديــد المشــاريع
التــي تحتاجهــا المجتمعــات المحليــة فــي مختلــف المجــاالت التنمويــة.
±تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص وتطويــر مؤسســاته وهيئــات الشــراكة بيــن القطاعــات
كافــة ،والتنســيق فيمــا بينهــا ليحقــق القطــاع الخــاص الــدور الريــادي فــي الحيــاة
االقتصاديــة فــي ظــل اقتصــاد تنافســي قائــم علــى مبــدأ المســؤولية االجتماعيــة.
±تسن الدولة التشريعات الالزمة لحماية المستهلكين من خالل:
»

»سن التشريعات والنظم القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلكين.

»

»إتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لمنــع اإلحتــكار الضــار بالمنافســة واإلقتصــاد
ولمنــع تحديــد أســعار تعســفية مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة والخاصــة أو لمنــع
عــرض ســلع بجــودة أقــل أو غيــر مطابقــة للمواصفــات.

»

»للدولــة اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة ضــد اإلنحــراف الضــار باإلقتصــاد الوطنــي أو مهنــة
أو قطــاع.

±يقــوم القطــاع الخــاص علــى أســاس حريــة النشــاط االقتصــادي بمــا يحقــق مصلحــة
الفــرد والمجتمــع ويعــزز اإلســتقرار الوطنــي ويعتمــد علــى مبــدأ العدالــة االجتماعيــة فــي
العالقــات االقتصاديــة الهادفــة وفقــاً للدســتور.
±تضمــن الدولــة مبــدأ التنافــس المشــروع
والمعاملــة المتســاوية والتكامــل بيــن القطاعــات
اإلقتصاديــة المختلفــة وإعتمــاد معاييــر اإلدارة
الرشــيدة.
±تلــزم الدولــة الشــركات بــأن تحتفــظ بإحتياطــي
يســتخدم لخلــق فــرص عمــل عنــد الحاجــة.

تضمن الدولة مبدأ التنافس
المشروع والمعاملة المتساوية
والتكامل بين القطاعات
اإلقتصادية المختلفة وإعتماد
معايير اإلدارة الرشيدة.

±إصــدار التشــريعات الالزمــة لتحقيــق مشــاركة
العمــال فــي اإلدارة بمؤسســات القطــاع العــام
والتعاونــي والخــاص ،ومنحهــم نســبة مــن األربــاح كحوافــز لزيــادة اإلنتــاج ،ووضــع خطــة
إحــال ســريعة للقــوى العاملــة األجنبيــة فــي البلــد بالكفــاءات الوطنيــة باســتثناء الكفــاءة
النــادرة ،وتوفيــر فــرص إكتســاب الخبــرات الفنيــة والمهنيــة مــن خــال اإلشــتراط علــى
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المســتقدمين مــن العمالــة األجنبيــة للقيــام بعمليــة تدريــب لنظــراء لهــم مــن القــوى
العاملــة الوطنيــة خــال فتــرة ســريان عقودهــم للعمــل فــي البــاد .ودعــم وحمايــة حريــة
إقامــة اإلتحــادات والمنظمــات والنقابــات والجمعيــات العماليــة والمهنيــة بمــا يكفــل تعزيــز
دورهــا وقيامهــا بواجباتهــا علــى األصعــدة المختلفــة والحفــاظ علــى إســتقالليتها كاملــة
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها.
±التطبيــق الفعلــي لمبــدأ الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وإزاحــة الصــورة المشــوهة
عــن الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص فــي حــل مشــاكل البطالــة والفقــر وزيــادة اإلنتــاج
والناتــج المحلــي.
±تعمــل الدولــة وبشــكل مضطــرد لتطويــر عالقــة الشــراكة اإلنمائيــة مــع الخــارج اقليمي ـاً
ودولي ـاً وتمكيــن القطــاع الخــاص فــي هــذه الشــراكة.
±التأكيــد علــى أهميــة دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة .وضــع
خطــة وطنيــة تهــدف إلــى تغييــر الصــورة الســلبية عــن الحــرف اليدويــة المختلفــة وإلغــاء
معيــار العيــب فــي امتهــان الحــرف المختلفــة.
±ضــرورة تحديــث وتطويــر اإلدارة فــي جميــع المؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي وانتهــاج سياســة اقتصاديــة وماليــة محفــزه لزيــادة المــوارد الوطنيــة واســتغاللها
االســتغالل األمثــل وترشــيد اإلنفــاق العــام وتحقيــق التــوازن بيــن اإليــرادات والنفقــات.
قطاع السياحة:
±اإلســراع فــي تنفيــذ مشــاريع التطويــر الســياحي المســتهدفة فــي اإلســتراتيجية الســياحية
ومنهــا إســتكمال تطويــر خدمــات البنيــة األساســية لمناطــق ســياحية محــددة ومخططــة
يــروج لإلســتثمار فيهــا.
±تأهيــل وتشــغيل المنشــآت الســياحية التابعــة للقطــاع العــام ومراجعــة عقــود تأجيرهــا
وتحفيــز اإلســتثمارات الســياحية المحليــة واألجنبيــة ،وتقديــم التســهيالت إلعــادة تشــغيل
المنشــآت الســياحية الخاصــة المتضــررة والمغلقــة.
±دعــم القــدرات المؤسســية والتنظيميــة والماديــة للجهــاز الحكومــي المعنــي بإدارة النشــاط
الســياحي علــى المســتويين المركــزي والمحلي.
±إعتمــاد سياســة واضحــة ومرنــة وجاذبــة وفعالــة فــي التعامــل مــع النشــاط الســياحي،
واألهــم توفيــر األمــان للســائح ،وتذليــل إجــراءات التعامــل والســفر واالنتقــال وتوفيــر
الخدمــات الضروريــة فــي مناطــق ومــزارات الســياح.
±تلتزم الدولة باستعادة معهد الفندقة في عدن وإعادة تشغيله.
±االهتمــام بصناعــة الســياحة وتوفيــر القاعــدة الماديــة والفنيــة لمــا مــن شــأنه االســتفادة
مــن الخصائــص المناخيــة والجغرافيــة والتنــوع البيئــي لخلــق ســياحة مزدهــرة ومســتديمة.
±علــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع حمايــة وصيانــة اآلثــار والمنشــئات التاريخيــة
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والمحميــات الطبيعيــة وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتبــر تخريبــاً وعدوانــاً علــى
المجتمــع ويعاقــب وفقـاً للقانــون كل مــن ينتهكهــا أو يبيعهــا .وتعمــل الدولــة جاهــدة علــى
تطويــر النشــاط الســياحي وتنميتــه وحمايتــه أمنيــا ونشــر الوعــي والتثقيــف المجتمعــي
بأهميــة الســياحة واالثــار اقتصاديــا وتنمويــا وثقافيــا ومــا يحققانــه لشــعبنا مــن مكانــة
بيــن الشــعوب.
تطوير القطاع الزراعي والسمكي:
±إتخــاذ سياســات كفيلــة تحــد مــن ضعــف سياســات التســويق وكفــاءة وســائل النقــل
واإلجــراءات الجمركيــة ،وصــو ً
ال إلــى تحقيــق أهــداف تعظيــم إمكانيــات اإلنتــاج الزراعــي
والتبــادل التجــاري وزيــادة القــدرة التنافســية للمنتجــات الزراعيــة داخليــاً وإقليميــاً
±تعمــل الدولــة مــع دول الجــوار علــى إنشــاء أســواق زراعيــة مشــتركة تقــوم علــى حريــة
الدخــول إليهــا وقاعــدة المعاملــة بالمثــل وإزالــة أي عوائــق.
±منــح قــروض ميســرة لصغــار المزارعيــن والصياديــن لشــراء قــوارب وأدوات الصيــد
ومدخــات اإلنتــاج الزراعــي (بذور-أســمدة –مبيــدات –أنظمــة ري) إلســتصالح وزرع األرض
وفقــا لالئحــة تنظــم ذلــك.
±تفعيــل دور صنــدوق تشــجيع اإلنتــاج الزراعــي والســمكي وفقــاً لقانــون إنشــائه فــي
تمويــل األنشــطة والمهــام المتصلــة باإلنتــاج والتنميــة الزراعيــة والســمكية والعمــل علــى
إعــادة هيكلتــه وتنظيــم مــوارده ومصروفاتــه.
±تُولــي الدولــة التنميــة الزراعيــة والســمكية اهتمامــا خاصــا بتطويــر انتاجهمــا لمــا يحقــق
االكتفــاء الذاتــي والتصديــر للفائــض وتتخــذ الدولــة التدابيــر الالزمــة لتطويــر المــوارد
المائيــة وترشــيد اســتخدام الميــاه وتضــع خطــة وطنيــة للحــد مــن زراعــة القــات وتقديــم
الحوافــز المناســبة الزراعيــة لبدائــل القــات ونشــر الوعــي المجتمعــي بأهميــة الميــاه
وتكفــل الدولــة الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة وتعزيــز مواردهــا.
±العمــل علــى التطويــر المســتمر لنشــاط الجمعيــات التعاونيــة والزراعيــة واإلنتاجيــة
واالســتهالكية مــن خــال توفيــر حوافــز وتســهيالت لنشــاطاتها بمــا ّ
يمكنهــا مــن أداء دور
فعــال فــي تقديــم الرعايــة والخدمــات اإلجتماعيــة.
±تحفيــز زراعــة الحبــوب والمنتجــات البديلــة للقــات والمحاصيــل التصديريــة والمحاصيــل
ذات العائــد األعلــى واإلســتخدام األقــل للميــاه.
±إعتماد مشروعات زراعية وسمكية صغيرة وتعاونية للشباب.
±تعزيــز دور البحــوث واإلرشــاد الزراعــي فــي تحســين إنتاجيــة المحاصيــل المحليــة وتقليــل
مخاطــر اآلفــات الزراعيــة وخفــض فاقــد مــا بعــد
الحصــاد وتقليــص كلفــة االنتــاج.
±تحديــد مناطــق اإلســتزراع الســمكي والترويــج
لإلســتثمار فيهــا.
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±تنفيذ ميناء سمكي في جزيرة سقطرى.
±تشجع الدولة المزارعين على زراعة وتصدير البن.
±تطويــر مراكــز الصــادرات واألســواق ورفدهــا بــاآلالت والمعــدات الحديثــة المتعلقــة بإعــداد
الصــادرات الســمكية والزراعيــة ومخــازن الحفــظ والتبريد ووســائل النقــل المبــردة والعادية
ودعــم تكاليــف النقــل الجــوي والبــري والبحــري وتفعيــل اإلتفاقيــات والبروتوكــوالت
الموقعــة مــع دول الجــوار والمنظمــات لتســهيل إنســياب وتبــادل الصــادرات الزراعيــة
والســمكية.
±تشجيع اإلصطياد التقليدي وحماية الصيادين التقليدين وتطوير قدراتهم.
±زيــادة الكميــة المخصصــة للســوق المحليــة مــن األســماك المرغوبــة ألهميتهــا كغــذاء
أساســي ولخفــض أســعارها.
±تحريــم إســتيراد المبيــدات الممنوعــة والمقيــدة التــي تدخــل بالتهريــب وأعادتهــا إلــى بلــد
المنشــأ أو التخلــص منهــا فــي محــارق دوليــة متخصصــة خــارج البلــد وعلــى نفقــة المــو ّرد
ومنعــه مــن أي توريــد الحــق إن كان تاجــر مبيــدات.
±وضــع برنامــج لدعــم زراعــة وتســويق الحبــوب والمحاصيــل الرئيســية ذات الميــزة النســبية
والتنافســية مثــل البــن ،القطــن ،النخيــل ،العنــب ،اللــوز ،الزعفــران ،العســل ،وردة الطائــف،
الزيتون.
±إنشــاء قاعــدة بيانــات للقطــاع الزراعــي والســمكي وربطهــا بالمركــز والمحافظــات ومراكــز
إعــداد الصــادرات واألســواق والمشــاريع الزراعيــة والســمكية.
±تطويــر وهيكلــة الجمعيــات التعاونيــة واإلتحــاد التعاونــي الزراعــي والســمكي وإعــادة
تأهيــل الــكادر التعاونــي بمــا يحقــق تصحيــح أوضــاع الجمعيــات والمؤسســات المتعثــرة
وســن التشــريعات القانونيــة لتحســين أدائهــا وتنظيــم عملهــا.
±تتخذ الدولة اإلجراءات الالزمة لتمكين قطاع الزراعة من القيام بوظائفه المتعددة:
±اإلســتغالل األمثــل للمــوارد الزراعيــة المتاحــة لزراعــة ســلع زراعيــة عاليــة األهميــة
(الطلــب) والجــودة االنتاجيــة والعائــد وعلــى أقــل مســاحة ممكنــة وبأقــل كميــة مــاء
ضروريــة لريهــا.
±تقديــم حوافــز إقتصاديــة مجزيــة لتشــجيع أشــكال اإلنتــاج التــي تحافــظ علــى الطبيعــة
والبيئــة والحيــوان.
±إصــدار التشــريعات المتعلقــة بالمــواد الغذائيــة للتعريــف بالمصــدر والنوعيــة وطريقــة
اإلنتــاج وطريقــة اإلعــداد.
±حمايــة البيئــة مــن أضــرار التعســف مــن إســتخدام األســمدة والكيماويــات والمواد المســاعدة
األخرى.
±دعــم البحــث العلمــي والعملــي اإلستشــاري والتعليــم فــي مجــال الزراعــة وتقديــم
المســاعدة لالســتثمارات الزراعيــة.
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±إصدار التشريعات المنظمة إلستقرار ملكية األراضي الزراعية وإستخدام المياه للري.
±العمل إلستعادة األراضي واألدوات الزراعية التابعة للدولة.
±تلتــزم الدولــة بإنشــاء هيئــات زراعيــة فــي المحافظــات الزراعيــة (الجوف-حضرمــوت-
الحديدة-أبيــن).
±تعمل الدولة على إنشاء أسواق ومخازن ومعارض زراعية في مختلف المناطق.
±إنشاء كليات متخصصة في المحافظات الزراعية.
±إنشاء هيئه للرقابة على المحميات الطبيعية وخاصة البحرية منها.
±االســتفادة مــن تقنيــة االستشــعار عــن بعــد ونظــم المعلومــات الجغرافيــة لتحديــث
البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالمحاصيــل والميــاه محليـاً علــى المســتوى الوطنــي لرفــع
دقــة المؤشــرات المائيــة مســتقب ً
ال.
±انشــاء وتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة وموحــدة متاحــة للجميــع تدعــم تخطيــط ومراقبــة
المــوارد المائيــة وانتــاج المحاصيــل.
±اطــاق برنامــج تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الذكيــة (المتطــورة) لدعــم المزارعيــن
ومقدمــي الخدمــات االستشــارية للمزارعيــن حــول إدارة الــري المزرعــي.
±تبني استراتيجية وطنية للزراعة تنطلق من إعادة هيكلة االقتصاد الوطني.
±انشاء مجتمع تعاوني زراعي وسمكي واشراك الجمعيات الزراعية والسمكية والحرفية.
±تلتــزم الدولــة بإعــداد اســتراتيجية اعــادة هيكلــة القطــاع الزراعــي والبنــاء المؤسســي
وتكامــل االدوار المؤسســية المختلفــة إلدارة وتنميــة القطــاع الزراعــي النباتــي والحيوانــي
وذلــك مــن خــال تحويــل الســلطات والصالحيــات ومراجعــة واســتثمار التشــريعات
القانونيــة واللوائــح المنظمــة للقطــاع الزراعــي واالهتمــام بالسياســات التســويقية مــع
اتجاهــات وتشــجيع القطــاع الخــاص وإشــراكه فــي القطــاع الزراعــي وإنشــاء شــركة
تســويق زراعــي.
±إشــراك المــرأة الريفيــة والســاحلية فــي تخطيــط وتنفيــذ البرامــج الزراعيــة والســمكية
وتقديــم التســهيالت االفتراضيــة والتســويقية لهــا وتطويــر دور االرشــاد الزراعــي
والســمكي النســوي واإلهتمــام باألنشــطة الزراعيــة والســمكية واألنشــطة األخــرى المــدرة
للدخــل المنزلــي.
±حمايــة اوضــاع المــرأة فــي القطــاع الزراعــي والســمكي مــن حيــث اليــات ســوق العمــل فــي
القطــاع الزراعــي والســمكي خاصــة االجــر وســاعات العمــل وغيرهــا مــن الحقــوق.
±تعمــل الدولــة علــى تنميــة وتطويــر الثــروات المعدنيــة والطبيعيــة والحيوانيــة والزراعيــة
والحفــاظ عليهــا بمــا يلبــي احتيــاج ومتطلبــات األجيــال.
±تلـــتزم الحكومــة بدعــم المزارعيــن مــن خــال إيجــاد بنــوك زراعيــة متخصصــة وتفعيــل
الموجــود منهــا وتقديــم الدعــم المــادي المتمثــل فــي القــروض الميســرة بــدون فوائــد
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لمــدة  10ســنوات ,وإنشــاء هيئــة تعنــى بتصديــر وتخزيــن المنتجــات الزراعيــة وبنــاء
الســدود وتوفيــر مشــاريع الــري الحديثــة للمزارعيــن.
±تقــوم إســتراتيجية الدولــة فــي مجالــي الزراعــة والميــاه علــى بناءالســدود وإنشــاء األســواق
الزراعية.
±يســاهم قطــاع الزراعــة مــن خــال إنتاجــه الــذي يلبــي متطلبــات التنميــة المســتمرة
ومتطلبــات الســوق لتحقيــق اآلتــي:
»

»تأمين إمداد الشعب باحتياجاته لتحقيق األمن الغذائي

»

»المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية باألراضي الزراعية.

»

»التوزيع الالمركزي لإلستخدامات المختلفة لألرض.

±تدعــم الدولــة المشــروعات الزراعيــة وتحميهــا عنــد الضــرورة وتعمــل علــى مكافحــة
التصحــر.
±إصدار التشريعات المنظمة إلستقرار ملكية األراضي الزراعية وإستخدام المياه للري.
±تقــوم إســتراتيجية الدولــة فــي مجالــي الزراعــة والميــاه علــى بناءالســدود وإنشاءاألســواق
الزراعيــة.
±إنشــاء مراكــز بحثيــة متخصصــة لمحاصيــل الحبــوب ،والمحاصيــل البســتانية ،والثــروة
الحيوانيــة واألســماك ،والزراعــات البديلــة للقــات ،علــى أن يكــون برامجهــا مرتبطــة بقــوة
األهــداف اإلنتاجيــة ،وحــل مشــاكل قائمــة تعــوق التنميــة الزراعيــة أو لتطويــر نظــم
إنتــاج جديــدة ،تســهم بقــوة فــي االرتقــاء باإلنتــاج الكلــي ،وتفتــح مجــاالت اإلســتثمار فــي
األنشــطة الزراعيــة المختلفــة ،وتســاعد علــى تحقيــق درجــة أكبــر مــن اإلكتفــاء الذاتــي
واألمــن الغذائــي والتكافــل اإلجتماعــي.
قطاع الصناعة:
±توفيــر اإلعتمــادات الالزمــة لتمويــل البنيــة
التحتيــة للمناطــق الصناعيــة وإســتكمال
المخططــات والدراســات المبدئيــة للمشــروعات
اإلســتثمارية الصناعيــة والترويــج لإلســتثمار
فيمــا تبقــى منهــا.
±معالجــة أوضــاع المشــاريع الصناعيــة المتوقفــة
والمتعثــرة العامــة ومســاعدة الخاصــة أيضــاً.
±دعــم القــدرات التقنيــة والضبطيــة لهيئــة
المواصفــات والمقاييــس وجهــاز تشــجيع
المنافســة ومنــع اإلحتــكار.
±تلتــزم الدولــة بإتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحويــل
المؤسســة االقتصاديــة اليمنيــة إلــى مؤسســة

تلتزم الدولة بإتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحويل المؤسسة
االقتصادية اليمنية إلى مؤسسة
قابضة عامة يخصص فيها نسبة
ال تقل عن  40%من رأسمالها
لالكتتاب العام وإصدار قانون
جديد يحدد أهدافها وتبعيتها
وإدارتها وفق مبادئ الشفافية
والمسالة والسماح للجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة
االطالع على حساباتها.

29

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

قابضــة عامــة يخصــص فيهــا نســبة ال تقــل عــن  40%مــن رأســمالها لالكتتــاب العــام
وإصــدار قانــون جديــد يحــدد أهدافهــا وتبعيتهــا وإدارتهــا وفــق مبــادئ الشــفافية والمســالة
والســماح للجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة اإلطــاع علــى حســاباتها.
±تلتــزم الدولــة بوضــع قائمــة ســوداء لكافــة
الشــركات التــي مارســت الفســاد فــي فتــرات
ســابقة وإتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة عليهــا حســب
القانــون ومنعهــا مــن إســتمرار العمــل.
±إعــادة الــوكاالت المؤممــة إلــى أصحابهــا وتلــك
التــي تــم إلغائهــا تعســفياً.
±األخــذ بشــكل واع مــن تجــارب الــدول الصناعيــة
المتقدمــة ،وبمــا يتناســب مــع بيئاتنــا المحليــة.

تلتزم الدولة بوضع قائمة سوداء
لكافة الشركات التي مارست
الفساد في فترات سابقة وإتخاذ
اإلجراءات العقابية عليها حسب
القانون ومنعها من إستمرار
العمل.

اإلتصاالت وتقنية المعلومات:
±إنشــاء هيئــة تنظيــم االتصــاالت تكــون منظــم
مســتقل لهــا صفــة الضبــط وحكــم عــادل بيــن مصالــح شــركات االتصــاالت ومصالــح
المشــتركين فــي خدماتهاوحمايــة المجتمــع مــن أضــرار اإلشــعاعات وتــرك السياســات
والرقابــة علــى األداء للــوزارة.
±سرعة إصدار قانون االتصاالت وتقنية المعلومات بما يواكب التطورات الحديثة.
±تطويــر وتحديــث التقنيــات والخدمــات التــي توفرهــا شــبكة اإلتصــاالت الحديثــة وســرعة
إســتكمال المشــاريع التطويريــة للشــبكة التابعــة ،وتوســيع وتنويــع الربــط الدولــي
للجمهوريــة وحاويــة البيانــات والخارطــة الرقميــة.
±إنشــاء الشــركات المســاهمة العامــة للعمــل فــي إنشــاء وإدارة خدمــات االتصــاالت واإلنترنت
وفــى ظــل ســوق مالــي ووفقـاً للقانون.
±تلتزم الحكومة تنفيذ الحكومة االلكترونية خالل سنتين.
±إنشــاء وحــده خاصــه فــي الهيئــة العامــة للمواصفــات والمقاييــس وبالتعــاون مــع وزارة
االتصــاالت والمعلومــات وذلــك للتأكــد مــن مطابقــه أجهــزة الهاتــف المحمــول التــي تدخــل
البلــد للمعاييــر العالميــة.
±إلــزام شــركات االتصــاالت بتغطيــة الجــزر
اليمنيــة والمناطــق النائيــة المأهولــة بالســكان،
وأيض ـاً بدفــع زكاة نشــاطها وحصــة مــن أرباحهــا
للســلطة المحليــة (المديريــات) حســب االســتخدام
فيهــا.
±تلــزم الدولــة شــركات االتصــاالت بفتــح اكتتــاب
عــام مقــداره  30%للمجتمــع وذلــك لتحقيــق
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إلزام شركات االتصاالت بتغطية
الجزر اليمنية والمناطق النائية
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زكاة نشاطها وحصة من أرباحها
للسلطة المحلية (المديريات)
حسب االستخدام فيها.
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العدالــة االجتماعيــة وعبــر ســوق األوراق الماليــة.
±تلــزم الدولــة شــركات االتصــاالت بتركيــب محطــات اإلتصــاالت وفــق معاييــر عالميــة
لضمــان ســامة المجتمــع مــن أي إشــعاعات أو تــرددات تضــر بالصحــة.
±تعمــل الدولــة علــى تحقيــق التطــور التقنــي والمعلوماتــي فــي كل المجــاالت ومنهــا تقنيــة
المعلومــات وتحريــره مــن العوائــق وتشــجيع التنافــس االســتثماري فــي هــذا المجــال
بالتــازم مــع مســتوى التعليــم والبحــث العلمــي لتحقيــق نهضــة علميــة واقتصاديــة
متطــورة.
±تطوير الخدمات البريدية والمالية وتحديث قانون البريد.
قطاع البنية التحتية و النقل:
±تعزيــز جهــود التخطيــط الحضــري فــي إعــداد المخططــات للمــدن الســكنية والمــدن
الصناعيــة والســياحية والتجارية،والرقابــة علــى تنفيذهــا وفــق المواصفــات المعتمــدة،
ومدهــابالـــخدماتوالحيلولــةدونإنتشــارالبنــاءالعشــوائيأوالبنــاءعلــىاألرضالزراعيــة.
ّ
±األراضــي العامــة تخضــع للمجالــس المحليــة للمديريــات والتصــرف بهــا وفــق خطــط تصدق
عليهــا الســلطات والمجالــس فــي المحافظــات وال يجــوز لغيرهــا األمــر والصــرف منها.
±وضــع مخططــات شــاملة للمــدن الرئيســية
والفرعيــة ،علــى أســاس تلبيــة إحتياجــات المــدن
لقــرن قــادم ،مــن حيــث الشــوارع والمســاحات
والمبانــي الســكنية والمياديــن والحدائــق
والمرافــق الخدميــة األخــرى المكملــة ،وعــدم
الســماح بالبنــاء العشــوائي علــى األراضــي غيــر
المخططــة ،والواقعــة فــي ضواحــي المــدن
الرئيســية والثانويــة إال بعــد إســتكمال تخطيطها،
وتوفيــر الخدمــات والمتنفســات الالزمــة والعمــل
علــى تنظيــم وتطويــر الســجل العقــاري.
±تقــوم الدولــة بإنشــاء نظــم مجــاري حديثــة فــي
المــدن ومالئمــة فــي المــدن الثانويــة واألريــاف.
±إســتكمال العمــل بمشــاريع الطــرق تحــت
التنفيــذ أو المعتمــدة مــع إعطــاء األولويــة
للمشــاريع اإلســتراتيجية والمناطــق المحرومــة
وإلــزام الحكومــة علــى ربــط مراكــز المديريــات
ومراكــز الدوائــر اإلنتخابيــة المركزيــة بعواصــم
المحافظــات.

وضع مخططات شاملة للمدن
الرئيسية والفرعية ،على أساس
تلبية إحتياجات المدن لقرن قادم،
من حيث الشوارع والمساحات
والمباني السكنية والميادين
والحدائق والمرافق الخدمية
األخرى المكملة ،وعدم السماح
بالبناء العشوائي على األراضي
غير المخططة ،والواقعة في
ضواحي المدن الرئيسية والثانوية
إال بعد إستكمال تخطيطها،
وتوفير الخدمات والمتنفسات
الالزمة والعمل على تنظيم
وتطوير السجل العقاري.

±إعداد دراسات فتح الطرق والجسور لتخفيف الزحام مع إشراك القطاع الخاص.
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±اإلهتمام بصيانة الطرق وإشراك المجتمع المحلي في ذلك.
±إعــادة النظــر فــي عمليــة االشــراف علــى المشــاريع مركزيــا و تصنيــف المقاوليــن مركزيـاً
بحيــث تعطــى كافــة الصالحيــات لمكاتــب االشــغال فــي المحافظــات لإلشــراف وتصنيــف
المقاوليــن وفق ـاً للقانــون.
±تعزيــز الــدور الرقابــي للســلطة المحليــة علــى طــرق تصريــف المجــاري والمخرجــات
والنفايــات الصلبــة وبمــا يحمــي البيئــة والصحــة العامــة وعــدم اإلضــرار بالتــوازن البيئــي-
النباتي-والكائنــات الحيــة المختلفــة.
مصافي عدن
±إصــدار قانــون ينظــم عمــل المصفــاة كشــركة ذات شــخصية اعتباريــة تتمتــع باســتقالل
مالــي واداري.
±توحيد جهة تحصيل رسوم الجمارك والضرائب.
±علــى الحكومــة دعــم المصفــاة وتمكينهــا مــن التحديــث والتطويــر بمــا لــه مــن أهميــة
اقتصاديــة بالغــة فــي التنميــة وتوفيــر فــرص عمــل.
±منــع جميــع الجهــات الحكوميــة وغيرهــا بمختلــف مســتوياتها مــن منــح عقوداســتئجار أو
تمليــك وغيــره مــن المنافــع مــن أراضــي المصفــاة وبمــا يحافــظ علــى المســاحات المتبقيــة
مــن أراضيهــا لخدمــة مشــاريع التطويــر والتحديــث.
±على السلطة التنفيذية العمل على استعادة األراضي الخاصة بالمصفاة.
النـــقل:
±اإلســتثمار األمثــل للطاقــات والفــرص الكبيــرة التابعــة والمتاحــة لمؤسســات النقــل
المختلفــة البحريــة والبريــة والجويــة ،وفــي المقدمــة االســتفادة مــن الموقــع المتميــز
لليمــن علــى خطــوط المالحــة الدوليــة البحريــة والجويــة وإلغــاء أي قيــود معيقــة.
±إســتكمال المشــروعات المتعثــرة فــي مجــاالت
النقــل ،كمطــار صنعــاء ،وتســوير مطــار ســقطرى
وســرعة العمــل إلقامــة مينــاء ســقطرى وتطويــر
موانــئ المــكال ،الحديدة،المخــاء ،وغيرهــا.
±ســرعة إســتكمال وتأهيــل المنشــآت والمنافــذ
البريــة وخاصــة منفــذ الوديعــة وحــرض
ورفــع مســتوى تقديــم الخدمــات والتســهيالت
للمســا فر ين .

استكمال المشروعات المتعثرة
في مجاالت النقل ،كمطار
صنعاء ،وتسوير مطار سقطرى
وسرعة العمل إلقامة ميناء
سقطرى وتطوير موانئ المكال،
الحديدة،المخاء ،وغيرها.

±إنشــاء وحــدة طــوارئ بحريــة لمســاعدة الصيادين
وهــاوي الســياحة البحريــة وخدمــات الســفر والنقــل البحري.
±إلزاميــة تنفيــذ المشــاريع التطويريــة والخاصــة لرفــع جاهزيــة مطــار عــدن ليواكــب
وضعيتــه مــع المســمى الدولــي لهــذا المطــار.
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±إلــزام شــركات النقــل الجماعــي بتوفيــر أدوات نقــل (باصــات) مطابقــه للمواصفــات
العالميــة.
±تنشــأ ســلطة موانــي خليــج عــدن تكــون لهــا الشــخصية االعتباريــة وتتمتــع باالســتقالل
المالــي واالداري والفنــي لتســيير أعمــال المينــاء وفــق منهــج تجــاري حــر ،وتلحق بالســلطة
المنطقــة الحــرة والجمــارك والمناطــق الصناعيــة والشــؤون البحريــة والجهــات الرســمية
العاملــة بهــذا المجــال وتنظــم بقانــون.
±إصــدار قانــون خــاص لســلطة موانــئ خليــج عــدن يحــدد ســلطات المينــاء وإخضــاع كافــة
المرافــق ذات العالقــة المباشــرة بالمينــاء ونشــاطه لســلطات المينــاء الســيادية ،وينظــم
العالقــة بينهمــا.
±يحــدد القانــون حــدود المينــاء ويحــدد المناطــق الســاحلية والواقعــة فــي مخطــط المنطقــة
الحــرة والمخطــط العــام للمينــاء وبامتــداد مســتقبلي الــى بــاب المنــدب.
±تقوم الحكومة بأعداد خطة استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية.
±إعــادة كافــه اراضــي وامــاك مينــاء عــدن التــي تــم التصــرف بهــا مــن قبــل جهــات حكومية،
أو البســط عليهــا ،وإزالــة كل مــا اســتحدث فــي المســاحات مــن األراضــي التابعــة للميناء.
±إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية .
±مراجعــة وتصحيــح جوانــب القصــور فــي القانــون البحــري اليمنــي بمــا يتماشــى مــع
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
±تطويــر مركــز التدريــب البحــري ليكــون بمســتوى مركــز لتدريــب اقليمــي  ،وفتــح فــرع
لألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنلوجيــا بالمركــز.
±إنشاء محكمة بحرية نوعية متخصصة في القضايا البحرية.
±مراجعــة وتصحيــح جوانــب القصــور فــي القانــون البحــري اليمنــي بمــا يتماشــى مــع
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.
±تطويــر مركــز التدريــب البحــري ليكــون بمســتوى مركــز لتدريــب اقليمـــي ،وفتــح فــرع
لألكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا بالمركــز.
±تقوم الحكومة بأعداد خطة استراتيجية لتطوير الموانئ اليمنية.
قطاع اإلستثمار  -تطوير التشريعات المالية والتجارية:
±توفيــر البنيــة األمنيــة والقانونيــة والخدميــة الضروريــة لجــذب اإلســتثمار عبــر تطويــر
قانــون اإلســتثمار وتحديــد مناطــق اإلســتثمار الصناعي،السياحي،الســكني .....الــخ
وتزويدهــا بالخدمــات وكذلــك تفعيــل المناطــق اإلقتصاديــة مــع األشــقاء والمحــددة فــي
حــرض ،الوديعــة ،المزيونــة وتنشــيط المنطقــة الحــرة عــدن.
±تطوير آلية القرار الواحد والموقع الواحد بحيث تقوم على االتي:
»

»تحــدد الدولــة المناطــق والمشــروعات اإلســتثمارية واإلمتيــازات والتســهيالت

33

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

الممنوحــة للمســتثمر فيهــا.
»

»يتجــه المســتثمر مباشــرة إلــى إدارة المنطقــة المحــددة لنــوع اإلســتثمار الــذي يريــد
إنشــاءه للمشــروع اإلســتثماري وإســتكمال اإلجــراءات كلهــا بنفــس الموقــع وفــق
الشــروط المقــرة مــن مجلــس إدارة هيئــة اإلســتثمار.

±تضمــن الدولــة تســهيل وتوفيــر كل البنــى التحتيــة المطلوبــة وفــي مقدمتهــا المــوارد
البشــرية،ويتم إشــراك القطــاع الخــاص فــي البنــى التحتيــة وفــق ضوابــط تعيــد ملكيتهــا
للشــعب بعــد فتــرة اإلنتفــاع بعائداتهــا.
±سرعة إصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال البنى التحتية.
±خلــق بيئــة مواتيــة لالســتثمار (االســتقرار السياســي واألمنــي أو ً
ال)وتطويــر النظــام البنكــي
بحيــث يســهم فــي تمويــل التنميــة.
±إنجــاز قانــون اســتثمار بديــل يضمــن توفيــر بيئــة تشــريعيه جاذبــة لإلســتثمار تهــدف إلــى
تحريــك عجلــه النشــاط اإلقتصــادي.
±إشــراك القطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي فــي وضــع سياســات التعليــم والتدريــب مــع
الجهــات الحكوميــة وفتــح البــاب دون قيــود للقطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي لإلســتثمار
فــي قطاعــي التعليــم والتدريــب.
±إســتكمال المشــاريع المتعثــرة والتــي هــي قيــد التنفيــذ حســب البرنامــج اإلســتثماري
للحكومــة وبحســب العقــود مــع المقاوليــن مــع ضــرورة التدقيــق والتحــري فــي المقاوليــن
الــذي ترســى عليهــم المناقصات،مــع ضــرورة التدقيــق والتحــري فــي المقاوليــن الذيــن
يتــم أرســا المناقصــات عليهــم.
±تعمــل الدولــة علــى تطويــر وتنميــه وتحســين البنــى التحتيــة بمــا يفــي بأغــراض التنميــة
واشــراك القطــاع الخــاص بغــرض المنافســة واالســتثمار فــي إطــار قانونــي واضــح.
±تعمــل الدولــة علــى رعايــة وتشــجيع وتحفيــز جميــع األنشــطة االســتثمارية وجميــع أنــواع
الصناعــات بمنحهــا اإلمتيــازات والتســهيالت وتولــي عنايــة خاصــة بالمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة وتصــدر القوانيــن الكفيلــة بتنميتهــا وحمايتهــا.
 ±توفــر الدولــة منــاخ ومقومــات التنافس الحر للنشــاطات التجارية واالســتثمارية ،بما يخـــدم
االقـتـصـــاد الوطنـــي ،وتصـــدر التشــريعات التــي تكفــل حمايــة المنتجيــن والمســتهلكين
وتوفيـــر الســلع األساســية للمواطنـــين ،ومنـــع االحتــكار وايجــاد بيئــة مشــجعة للتنافــس
وتشجـيـــع رؤوس األموال الخـــاصة في التنمية و االستـثـــمار فـــي مختلف مجـــاالت التنمية
االقتصاديــة واالجتماعية وفقــاً للقانـــون.
±النــص فــي الدســتور علــى منــع االحتــكار فــي
كافــة القطاعــات االســتثمارية.
±وضــع قواعــد قانونيــة واضحــة وشــفافة لضمــان
تكافــؤ الفــرص بيــن كافــة المواطنيــن فــي
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العمــل التجــاري واالســتثمار واالســتفادة مــن ثــروات الوطــن.
±النــص فــي القانــون علىوضــع خطــط متوازنــة للتنميــة وبرامــج االســتثمار لتأميــن تنميــة
اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة.
±النــص فــي القانــون علــى إلغــاء األرقــام الضريبيــة الوهميــة التــي وضعــت بأســماء منشــآت
تجاريــة واســتثمارية تهــدر المــال العــام ووضــع تســعيرة ثابتــة فــي المنافــذ الســتيفاء
الضريبــة والرســوم الجمركيــة ووضــع الربــط الضريبــي علــى كبــار المكلفيــن فــي المنافــذ
مــن واقــع مــا يتــم اســتيراده مــن الخــارج.
±ضــرورة خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة وإزالــة كافــة العوائــق التــي توضــع أمــام القطــاع
الخــاص لتحقيــق مشــاركة حقيقيــة بيــن القطــاع الخــاص والعــام والمجتمــع المدنــي.
السياسة النقدية والقطاع المصرفي وسوق األوراق
المالية:
±إنشاء سوق لألوراق المالية.

إنشاء سوق لألوراق المالية.

±اإلســراع فــي إســتكمال تطبيــق نظــام التخطيــط
النقــدي ونظــام مراقبــه التعهــدات.
±المحافظــة علــى تــوازن معــدل نمــو العــرض النقــدي وإتســاقه مع نمــو النشــاط اإلقتصادي
ومراقبــة حركــة الســيولة النقدية.
±إتخــاذ منهجيــة مرنــة فــي إدارة ســعر الفائــدة وباإلتجــاه الــذي يمكــن مــن تحفيــز النمــو
اإلقتصــادي الــذي يتطلــب تخفيــض ســعر الفائــدة وكلفــة اإلســتثمار فــي أطــار إســتقرار
ســعر الصــرف ومعــدل التضخــم مــع مراعــاة تحفيــز اإلدخــار وتشــجيع الجهــاز المصرفــي
لتمويــل األنشــطة التنمويــة.
±تنويــع أدوات السياســة النقديــة بإدمــاج الصكــوك اإلســامية كأداة نقديــة لتمويــل
اإلســتثمارات العامــة وفــي ظــل الحفــاظ علــى تمويــل عجــز الموازنــة مــن مصــادر غيــر
تضخميــة.
±إعطــاء أولويــة للحفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن إحتياطــي الدولــة مــن العمــات
األجنبيــة واإلســتمرار فــي تلبيــة إحتياجــات الســوق مــن النقــد األجنبــي للســلع األساســية
وإتخــاذ التدابيــر المحفــزة لزيــادة تدفقــات العمــات األجنبيــة ســواء مــن خــال الصــادرات
أو تحويــل المغتربيــن وزيــادة كفــاءة الرقابــة علــى شــركات الصرافــة والبنــوك لمنــع
المضاربــة فــي ســوق الصــرف والحــد مــن التقلبــات غيــر المبــررة فــي ســعر الصــرف.
±إعطــاء األولويــة للحفــاظ علــى إســتقرار ســعر الصــرف للريــال اليمنــي الــذي يمكــن مــن
تحقيــق إســتقرار األســعار وإشــاعة بيئــة عامــة مــن الثقــة بمنــاخ اإلســتثمار ويحقــق
اإلســتقرار اإلجتماعــي.
±ينظــم القانــون العملــة الرســمية للدولــة والنظــام المالــي والمصرفــي ويحــدد المقاييــس
والمكاييــل والموازيــن وتكــون هنــاك اســتقاللية للبنــك المركــزي عــن الســلطة التنفيذيــة.
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ترشيد استخدام الموارد:
األوقاف و الزكاة
±لألوقــاف حرمتهــا وتحمــي الدولــة األوقــاف
وتعمــل مــن خــال هيئــة مســتقلة علــى إحيــاء
دور األوقــاف وتشــجيعها وتطويــر مواردهــا
وتصريفهــا بمــا يحقــق مقاصدهــا الشــرعية
ودورهــا االجتماعــي واالقتصــادي وفقــاً للقانــون
وبحســب نوعيــة الوقفيــة.
±لألوقــاف حرمتهــا ،وتنشــأ هيئــة مســتقلة تتولــى
تحســين وتطويــر مواردهــا وتصريفهــا بمــا
يكفــل تحقيــق أهدافهــا ومقاصدهـــا الشرعيـــة
كمــا يعاقــب كل مــن تصــرف باألوقــاف مــن
المســئولين فــي غيــر مصارفهــا الشــرعية
بالعقوبــات المقــررة وفقــا للقانــون وال تســقط
هــذه الجرائــم بالتقــادم.

لألوقاف حرمتها وتحمي الدولة
األوقاف وتعمل من خالل هيئة
مستقلة على إحياء دور األوقاف
وتشجيعها وتطوير مواردها
وتصريفها بما يحقق مقاصدها
الشرعية ودورها االجتماعي
واالقتصادي وفق ًا للقانون
وبحسب نوعية الوقفية.

±تشمل مهام هيئة األوقاف المستقلة باألخص التالي:
»

»المحافظــة علــى جميــع األمــوال واألعيــان والوصايــا الموقوفــة فــي أنحــاء الجمهوريــة
وصيانتهــا وإصــاح التالــف والمتهــدم منهــا وإدارتهــا بمــا يكفــل تحقيــق أكبــر عائــد
للوقــف وبمــا يتفــق مــع أهــداف وشــروط الواقفيــن.

»

»اســتثمار فائــض إيــرادات األوقــاف العامــة فــي المجــاالت االســتثمارية التــي تجيزهــا
الشـــريعة اإلســامية بمــا مــن شــأنه تنميــة المــوارد الماليــة والتــي تحقــق عائــداً
اقتصاديــاً واجتماعيــاً لصالــح الوقــف.

»

»رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقة ونشر ثقافة الوقف في المجتمع.

»

»صرف ريع األوقاف في مجاالت التنمية بما اليخالف مقاصد الواقفين.

»

»حصر وتسجيل وتوثيق اموال الوقف بدقة ومهنية واستعادة المنهوب منها.

»

»إتاحــة المجــال إلســهام العمــل األهلــي فــي النشــاط الوقفــي ســواء فــي نشـــر الوعــي
أو اســتقطاب أوقــاف جديــدة أو تلمــس حاجــات المنتفعيــن بخدمــات الوقــف أو مراقبــة
أداء مؤسســات الوقــف وصــون ممتلكاتهــا مــن اإلهمــال والتســيب اإلداري.

»

»بنــاء المســاجد وإعمارهــا وترميمهــا وتوفيــر مســتلزماتها وتحســين أوضــاع العامليــن
فيهــا وابعادهــا عــن االســتخدام الحزبــي والصـــراع المذهبــي.

±اتســاق القانــون مــع األحــكام الشــرعية الخاصــة بالوقــف والنــص فــي القانــون على شــروط
واليــة الوقــف وإحــكام ضوابــط عليهــا وضــرورة التــزام شــرط الواقــف وعــدم خلــط مــال
الوقــف بغيــره مــن المــال العــام أو الخــاص.
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±أن يشــتمل القانــون علــى نصــوص واضحــة تمكــن الوقــف مــن اســتعادة مــا غصــب مــن
ممتلكاتــه فــي الســابق دون اعتبــار لتقــادم ذلــك الفعــل.
±انشــاء هيــكل اشــرافي واداري ورقابــي فعــال لهيئــة األوقــاف يتولــى تصريــف شــؤون
الوقــفوالمحافظــةعليــهبإتبــاعأنمــاطوأســاليبإداريــةحديثــةوشــفافةبمــايعــززالثقــة.
±تســتعين الهيئــة بــرأي لجنــة استشــارية تختــص فــي إبــداء الــرأي الشــرعي فــي أعمــال
الهيئــة متــى مــا دعــت الحاجــة.
±يتكــون مجلــس إدارة هيئــة األوقــاف مــن المتخصصيــن فــي اإلدارة واالقتصــاد والمحاســبة
والقانــون وممثليــن عــن القطــاع الخــاص ووفقـاً للقانــون.
±تنميــة مــوارد االوقــاف وأمــاك االوقــاف بمــا يخــدم شــروط الواقفيــن والحفــاظ علــى العيــن
الموقوفة.
±االوقــاف ينظمــه القانــون ونصــوص الواقفيــن وشــروطهم ويجــب انشــاء هيئــه مســتقلة
ال دارة شــؤون االوقــاف وحمايــة اموالهــا مــن التعديــات الصــادرة مــن االفــراد والجهــات
الخاصــة والعامــة والعمــل علــى اســترداد االمــوال المنهوبــة حســب توثيــق اموالهــا
واإلشــراف والرقابــة علــى متــول أمــوال الوقــف ذات الواليــة العامــة والخاصــة.
±إخــاء مبانــي وممتلــكات الدولــة والممتلــكات الخاصــة مــن أي طــرف كان وتعــاد المســاجد
علــى مســتوى الوطــن إلــى أصحابهــا الواقفيــن لهــا وبحســب مــا تنــص عليــه وصيــة الواقــف
أو مــن يقــوم مقامــه وتكــون المســاجد تحــت إشــراف هيئــة مســتقلة بــإدارة األوقــاف.
الواجبات الزكوية
±تُنشــأ هيئــة مســتقلة لتحقيــق األحــكام والمقاصــد الشــرعية لفريضــة الــزكاة إيــراداً
ومصرفــاً.
±تشمل مهام هيئة الزكاة المستقلة باألخص التالي:
»

»تحقيق المقاصد واألحكام الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً.

»

»تحصيــل الــزكاة بأنواعهــا المختلفــة ثــم صرفهــا فــي المصــارف الشــرعية وفــق رؤيــة
معاصــرة وحديثــة مــن شــأنها إحــداث تنميــة حقيقيــة فــي المجتمــع وبمــا يحقــق
المقاصــد الشــرعية لهــذه الفريضــة.

»

»اإلشــراف علــى نشــاط الهيئــات الزكويــة المحليــة وتحصيلهــا للمــوارد الزكويــة
والتقييــم والرقابــة علــى ســامة إدارة هــذه المــوارد.

»

»اقتــراح مقــدار الدعــم الحكومــي الســنوي ألغــراض الرعايــة االجتماعيــة بالموازنــة
العامــة للدولــة وكيفيــة توزيــع هــذا الدعــم بيــن الهيئــات الزكويــة المحليــة.

»

»تحصيــل المــوارد الزكويــة مــن الــركاز والمعــادن ومــن المنشــآت وســائر المكلفيــن
ممــن يمارســون النشــاط عــن طريــق مركــز رئيســـي وفــروع تابعــة تقــع مقارهــا فــي
النطــاق الجغرافــي ألكثــر مــن هيئــة زكويــة محليــة وتوزيــع حصيلتهــا بيــن الهيئــات
الزكويــة المحليــة المعنيــة.
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»

»حــل المشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه الهيئــات المحليــة وتعميــم الفتــاوى الشــرعية
فــي مجــال الــزكاة بعــد مصادقــة مجلــس إدارة الهيئــة عليهــا ومتابعــة تنفيذهــا.

±تعزيــز الــدور التنمــوي للــزكاة واســتثمار الفائــض
منهــا بمــا يحقــق مقاصــد الــزكاة ومصارفهــا
الشــرعية وأهــداف التنميــة فــي المجتمــع.

Ũ

للزكاة واستثمار الفائض

±اتســاق القانــون مــع األحــكام الشــرعية الخاصــة
بالــزكاة وعــدم خلــط مــال الــزكاة بغـــيره مــن
األمــوال العامــة أو الخاصــة وتفعيــل الجانــب
الضبطــي.
±يتكــون مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة مــن
المتخصصيــن فــي اإلدارة واالقتصــاد وممثليــن
عــن القطــاع الخــاص (دافعــي الــزكاة) وبشــروط
يحددهــا القانــون ويســري هــذا التكويــن علــى
الهيئــات الزكويــة المحليــة ووفقــاً للقانــون.
±تجريــم كل مــن يتصــرف فــي امــوال الــزكاة فــي
غيــر مقاصدهــا الشــرعية ألغــراض حزبيــة أو
بالمحابــاة ألطــراف أو شــخصيات اجتماعيــةأو غيــر
ذلــك.

Ũتعزيز الدور التنموي
منها بما يحقق مقاصد
الزكاة ومصارفها الشرعية
وأهداف التنمية في
المجتمع.

Ũ

Ũتجريم كل من يتصرف
في أموال الزكاة في غير
مقاصدها الشرعية ألغراض
حزبية أو بالمحاباة ألطراف
أو شخصيات اجتماعية أو
غير ذلك.

±تدمــج فــي إطــار الهيئــة العامــة والهيئــات المحليــة للــزكاة التكوينــات الحكوميــة مركزي ـاً
ومحليـاً العاملــة فــي مجــال الرعايــة االجتماعيــة والضمــان االجتماعــي مــع مراعــاة تصحيــح
االختــاالت القائمــة.
±تتمتــع الهيئــات المحليــة للــزكاة بالشــخصية االعتباريــة ويكــون لــكل منهــا ذمــة ماليــة
مســتقلة ويكــون لهــا فــروع تابعــة علــى مســتوى كل مديريــة.
±تســتعين الهيئــة بــرأي لجنــة استشــارية تختــص فــي إبــداء الــرأي الشــرعي فــي أعمــال
الهيئــة متــى مادعــت الحاجــة.
±الواجبات الزكوية  -توصيات:
±تصحيــح األليــات واألدوات التــي يتــم بهــا تحصيــل وصــرف أمــوال الــزكاة بمــا يكفــل
تنميتهــا واســتثمارها وفــق رؤيــة حديثــة وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
والمصــارف المحــددة لهــا.
±تختــص الدولــة وحدهــا علــى مســتوى الوطــن بجبايــة الضرائــب والــزكاة وأيــة رســوم
تفــرض وفقــاً للقانــون.
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قطاع النفط و الغاز
±مراجعــة اتفاقيــات الحــدود واتفاقيــات التنقيــب
والبيــع للمــوارد الطبيعيــة والنفطيــة والغازيــة
بمــا ال يضــر بمصالــح وســيادة البــاد.
±النــص فــي الدســتور علــى تجريــم العبــث
بالثــروات الطبيعيــة ووجــوب تطبيــق مبــدأ
الشــفافية الدوليــة فــي مجــال الصناعــات
ا ال ســتخر ا جية .

مراجعة اتفاقيات الحدود
واتفاقيات التنقيب والبيع للموارد
الطبيعية والنفطية والغازية بما ال
يضر بمصالح وسيادة البالد.

±وضــع قانــون النفــط العــام وفــق المعاييــر الدوليــة بمــا يضمــن حــق االمتيــاز ألبنــاء
المناطــق النفطيــة.
±إن قانــون البتــرول يحتــل أهميــة وأولويــة فــي المرحلــة القادمــة ويمثــل أحــد مرتكــزات
السياســة النفطيــة الجديــدة للدولــة القادمــة وفــق رؤيــة وإســتراتيجية واضحــة للتعامــل
مــع هــذا القطــاع مســتقبال ومــع كل أطرافــه الفاعلــة.
±إن إعــادة هيكلــة وزارة النفــط والمعــادن كجهــة رقابيــة وإشــرافيه عليــا علــى كل نشــاطات
هــذا القطــاع وكل وحداتــه وفروعــه الجديــدة تحتــل أولويــة ثانيــة بعــد قانــون البتــرول فــي
إطــار التوجهــات والسياســات النفطيــة الجديــدة للدولــة القادمــة.
 ±تفعيــل دور الدولــة فــي إدارة المــوارد والمصــادر الطبيعيــة (الثــروات الوطنيــة) كالنفــط
والغــاز والميــاه والثــروة الســمكية وغيرهــا مــن الثــروات الطبيعيــة ،وتنظيــم اســتخدامها،
وعــدم منــح أي توكيــات وســيطة فــي إدارة هــذه المــوارد .وترشــيد اســتخدامها بمــا
يحفــظ حــق األجيــال القادمــة ،وتنويــع مصــادر تمويــل الماليــة العامــة للدولــة
±التنســيق بيــن الســلطات المركزيــة والســلطات المحليــة فيمــا يتعلــق بمــوارد النفــط والغــاز
والمعــادن والمــوارد البحريــة وغيرهــا أكانــت فــي اليابســة أو فــي البحــر ويتــم توزيــع
إيراداتهــا وفقــا لقوانيــن بمــا يحقــق التوزيــع العــادل بيــن المركــز والمحافظــات.
±المضــي قدم ـاً فــي تنفيــذ برنامــج إصــاح إدارة الماليــة العامــة وتســريع تطبيــق مبــادرة
الشــفافية العالميــة فــي الصناعــات اإلســتخراجية.
±إنتهــاج سياســات شــفافة فيمــا يتصــل بمنــح إمتيــازات التنقيــب عــن النفــط وبــدون
وســطاء.
±تلتزم الدولة بتوفير مخزون إستراتيجى للنفط.
±تعمــل الدولــة علــى إســتراتيجية التعديــن بكافــة انواعــه وإعتبــاره أكبــر ثــروة طبيعيــة
فــي البلــد.
±إعــداد خطــه إســتراتيجية متوســطة المــدى إلنجــاز مســوحات كاملــه للثــروات المعدنيــة
وإلســتخراجها بإعتبارهــا مــورد واعــد تســتطيع مــن خاللــه الدولــة ان تزيــد إيراداتهــا
وبالتالــي اإلنفــاق علــى المشــاريع التنمويــة ورفــع مســتوى الدخــل.
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±اإلسراع بإصدار قانون التعدين يلبي تحفيز اإلستثمار وتطوير الثروة المعدنية.
±إنشاء شركة وطنية للتعدين
±إجــراء تقييــم موضوعــي وعلمــي للسياســات المتبعــة فــي مجــال النفــط والغــاز خــال
العقديــن الماضييــن وكــذا البنــاء المؤسســي الــذي قامــت عليــه تلــك السياســات وتحديــد
النواقــص والثغــرات بهــدف اتخــاذ جملــة مــن السياســات الجديــدة التــي تســتهدف إيقــاف
العبــث بالمــوارد النفطيــة والفســاد المســتمر فــي هــذا القطــاع الحيــوي والهــام.
±العمــل لتكثيــف عمليــات االستكشــاف النفطــي والغــازي فــي البــر وفــي الميــاه اإلقليميــة
وســرعة تعديــل اتفاقيــات االستكشــافات بحيــث تضــم النفــط والغــاز.
±تلتــزم الدولــة بتمكيــن أبنــاء المناطــق النفطيــة للقيــام بالخدمــات النفطيــة فــي قطاعــات
اإلنتــاج النفطــي وأن تكــون األولويــة فــي مناقصــات تلــك الخدمــات معلنــة للتنافــس
بيــن أبنــاء المحافظــة وتلــزم المتعهديــن والمقاوليــن بتلــك الخدمــات بإســتيعاب العمالــة
العضليــة والعاديــة التــي تحتاجهــا كاملــة مــن أبنــاء المناطــق المنتجــة والمحافظــات
المنتجــة وبنســبة  50%للعمالــة اإلداريــة والفنيــة.
ملــح وحيــوي فــي إطــار
±إن إنشــاء «الشــركة الوطنيــة للبتــرول» كشــركة قابضــة أمــر
ّ
السياســة النفطيــة الجديــدة لــذا فنشــأتها يجــب أن ترتكــز علــى أســس ومعاييــر ســليمة
وشــفافة وعلميــة تنســجم مــع توجهــات المشــروع الوطنــي واإلســتراتيجية العامــة للدولــة
القادمــة فــي مجــال إســتغالل الثــروة البتروليــة خــال المرحلــة القادمــة التــي تســتوجب
إســتيعاب كل المتغيــرات الحاليــة والمســتقبلية علــى طريــق تحقيــق األهــداف المرجــوة
مــن تأســيس الشــركة فــي أطــار إعــادة هيكلــة وزارة النفــط والمؤسســات والشــركات
التابعــة لهــا.
±ان نطــاق عمــل «الشــركة الوطنيــة للبترول»يجــب ان يكــون إختصاصي ـاً وفاع ً
الومتميــزاً،
لــذا مــن الضــروري أن يقتصــر علــى األنشــطة والعمليــات البتروليــة المتعلقــة بالمنبــع
( )UPSTREAMإستكشــاف-تطوير-إنتاج-خدمات منبــع وحقول-معالجــة وتنقيــة وتخزيــن
فــي المنبع-خدمــات نقــل للمــواد البتروليــة الخــام إلــى المســتوردين والمشــترين المحلييــن
والخارجييــن علــى الموانــئ والمرافــق البحريــة والبريــة لتصديــر البتــرول الخــام).
±بصــرف النظــر عــن مــدى الجــدوى اإلقتصاديــة لمشــروع الغــاز الطبيعــي المســال
المخصــص للتصديــر فــإن اإلســتخدام األمثــل لإلحتياطيــات المتبقيــة مــن هــذا الوقــود
مســتقب ً
ال يتمثــل فــي إســتخدامه محليــاً وعلــى وجــه الخصــوص فــي توليــد الطاقــة
الكهربائيــة والــذي ســيكون لــه تأثيــر مباشــر علــى-:
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»

»خفــض اإلســتهالك مــن النفــط الخــام المخصــص ألغــراض التكريــر لتلبيــة
اإلحتياجــاتالمحليــةمــنالمشــتقاتالنفطيــةوبالتالــيزيــادةحجــمالصــادراتمنــه.

»

»تخفيــض الــواردات مــن مــادة الديــزل والمــازوت المســتخدم فــي توليــد الطاقــة
الكهربائيــة.
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»

»التأثيــرات البيئيــة اإليجابيــة الناتجــة عــن إســتخدام الطاقــة النظيفــة والتوقــف عــن
أيــة مشــاريع جديــدة للغــاز الطبيعــي المســال المصــدر للخــارج أو التوســعة للمشــاريع
القائمــة علــى أن تخصــص أي إلحتياطيــات غازيــة جديــدة لتأميــن إحتياجــات الســوق
المحليــة واألجيــال القادمــة.

»

»خفض تكاليف الطاقة على المستهلكومقدم الخدمات.

»

»خفض الدعم المقدم من الدولة للطاقة.

فعالــة لخفــض الكلفــة وبالتالــي نفقــات التشــغيل فــي الشــركات النفطيــة
±إتخــاذ إجــراءات ّ
العاملــة المنتجــة فــي محافظــات الجمهوريــة وذلــك عــن طريــق-:
»

»تركيز عمل ونشاط الشركات األجنبية في داخل الجمهورية وليس خارجها.

»

»عقد إجتماعات العمل داخل اليمن وليس في الخارج.

»

»الحد من المبالغة في حجم النفقات المقدمة للشركات المقاولة حتى الباطن.

»

»إعادة النظر في المبالغ المدفوعة لقضايا الحماية األمنية.

»

»إيقاف التوظيف غير المبرر.

»

ـد مــن العبــث واإلهــدار للثــروة مــن قبــل بعــض الشــركات كمــا كان يجــري فــي
»الحـ ّ
شــركة نكســن أو فــي شــركة توتــال حالي ـاً.

»

»النظــر بمســؤولية فيمــا يخــص التمييــز الواضــح مــا بيــن النفقــات المســتردة وغيــر
المســتردة وذلــك بهــدف الوصــول بنفــط الكلفــة إلــى مســتويات متدنيــة تكــون
مناســبة لتأميــن إحتياجــات التشــغيل والتكاليــف األخــرى الضروريــة مــن ناحيــة ومــن
ناحيــة أخــرى تأميــن مــوارد إضافيــة للموازنــة العامــة للدولــة علــى نحــو ال يضــر
بمعالجــة األطــراف المتعاقــدة.

»

»إقامــة معمــل للغــاز فــي قطــاع جنــة وإســتكمال اإلجــراءات التنفيذيــة الخاصــة
بتحديــث وتطويــر المعامــل القائمــة لتأميــن كميــات إضافيــة مــن مــادة الغــاز البترولي
المســال بســبب اإلرتفــاع المتزايــد لإلســتهالك المحلــي والــذي تجــاوز مســتويات
اإلنتــاج الحالــي وبالتالــي اللجــوء بيــن الحيــن واآلخــر لإلســتيراد مــن األســواق الدوليــة
لتأميــن إحتياجــات الســوق المحليــة المتزايــدة.

±ترشــيد اإلســتهالك مــن المــواد البتروليــة بهــدف تقليــص اإلســتهالك منهــا علــى أن
يســتهدف الترشــيد مــادة الديــزل بدرجــة أساســية والتــي يمثــل إســتهالكها مســتوياً عاليـاً
فــي ســلم اإلســتهالك المحلــي.
±إتخــاذ االجــراءات الفعالــة لمحاربــة وإيقــاف التهريــب الخارجــي للمشــتقات النفطيــة
المدعومــة وعلــى وجــه الخصــوص مــادة الديــزل.
±تطويــر وتحديــث مصافــي عــدن وتوفيــر مصــادر التمويــل الالزمــة بهــدف الحصــول علــى
منتجــات نفطيــة بمواصفــات عالميــة وتكلفةأقــل وقــدرة علــى تكريــر النفــط الثقيــل
المحلــي والمســتورد.
41

سلسلة كتيبات الحوار الوطني

±تلتــزم الدولــة بتمكيــن األجهــزة الرقابيــة علــى شــركات النفــط وبهــدف تحقيــق أعلــى
معاييــر اإلنتــاج مــع مراعــاة الحفــاظ علــى حقــوق األجيــال القادمــة والحفــاظ علــى البيئــة.
±التســريع فــي إقامــة وتنفيــذ مشــروع بنــاء خزانــات رأس عيســى وذلــك كمنفــذ بحــري علــى
البحــر األحمــر تعويضــاً عــن الباخــرة العائمــة صافــر التــي تجــاوزت عمرهــا االفتراضــي
لتصديــر النفــط الخــام اليمنــي إلــى الخــارج وإقامــة منشــآت خــزن للمنتجــات النفطيــة فــي
إطــار سياســة حكوميــة تســتهدف إقامــة وبنــاء منشــآت خــزن إســتراتيجية فــي البــاد.
±إتخــاذ كافــة اإلجــراءات الكفيلــة بالتســريع بعمليــة إســتعادة منشــآت ومخــازن حجيــف
النفطيــة فــي عــدن مــن المســتأجر خاصــة وأن عقــد التأجيــر قــد إنتهــى ونحــث الجهــات
القضائيــة واألمنيــة بســرعة تمكيــن الدولــة مــن إســتعادة تلــك المنشــأة لمــا فيــه توفيــر
اإلســتقرار التموينــي مــن المشــتقات النفطيــة ووقــف إهــدار المــال العــام.
±النــص فــي القانــون علــى تشــكيل لجنــة حكوميــة دوليــة إلعــادة تقييــم ومراجعــة عقــود
وموازنــات الشــركات األجنبيــة المنتجــة للنفــط وكــذا الشــركات االستكشــافية.
±إعــادة هيكلــة وزارة النفــط وإنشــاء الشــركة اليمنيــة للبتــرول والغــاز وتوحيــد جميــع
الشــركات فيهــا علــى أن تخضــع للــوزارة وكــذا هيكلــة وزارة األشــغال العامــة للحــد مــن
الفســاد المالــي واإلداري وإجــراء التغيــرات الالزمــة بمــا يحقــق كفــاءة اإلدارة العامــة.
±إلــزام الحكومــة بتنفيــذ مصفوفــة الســلطة المحليــة للمحافظة(حضرمــوت) الخاصــة
بالمشــاريع التنمويــة وكــذا مصفوفــة اللقــاء التشــاوري مــع شــركات النفــط المنعقــد فــي
2010م وعكســها فــي برامــج تنمويــة مزمنــة.
±يتــم تغطيــة الموازنــة الســنوية لمجلــس اليمـــني للشــفافية ضمــن موازنــة الدولــة وأي
دعــم لصالــح المجلــس يصــب فــي الموازنــة العامــة للدولــة.
 ±يحــدد القانــون نطــاق اإلفصــاح التفصيلــي للتقريــر اليمنــي للشــفافية فــي الصناعــات
االســتخراجية بمــا يضمــن التطبيــق الكامــل لــكل مــا ورد فــي قــرار انشــاء المجلــس.
±يشــكل المجلــس مــن كــوادر ذات خبــرة وكفــاءة ونزاهــة ولمــدة ثــاث ســنوات ولدورتيــن
كحــد اقصــى.
±يقــدم المجلــس تقاريــره لألجهــزة الرقابيــة والســلطة التشــريعية ومجلــس الــوزراء ويقــوم
المجلــس بنشــر هــذه التقاريــر علــى الــرأي العــام.
±إصــدار قانــون ينظــم جميــع التصرفــات التعاقديــة الخاصــة بالطاقــة بمــا يخــدم المصلحــة
العامــة مــع اإللتــزام بتشــديد العقوبــات عنــد المخالفــة.
±تعمــل الدولــة علــى إســتراتيجية التعديــن بكافــة انواعــه وإعتبــاره أكبــر ثــروة طبيعيــة
فــي البلــد.
المياه والبيئة:
±لــكل فــرد حــق العيــش فــي ظــروف بيئيــة ســليمة وتكفــل الدولــة حمايــة البيئــة والتنــوع
الحيــوي.
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±تُنشأ هيئة مستقلة لإلشراف والرقابة على المنظومة البيئية.
±تســن الدولــة التشــريعات الالزمــة لحمايــة البيئــة علــى أن تتضمــن هــذه التشــريعات
بوجــه خــاص مبــدأ مســئولية الملــوث والمبــدأ الوقائــي فــي مجــال حمايــة البيئــة ومبــدأ
تقييــم األثــر البيـــئي لجميــع أوجــه النشــاط البشــري ومبــدأ المشــاركة فــي صنــع القــرارات
ذات األثــر البيئــي وضمــان حــق الحصــول علــى
العدالــة البيئيــة.
موارد المياه ثروة وطنية تلتزم
±مــوارد الميــاه ثــروة وطنيــة تلتــزم الدولــة
بالحفــاظ عليهــا وتنميتهــا وتســن تشــريعات
لمنــع تلويثهــا وحضــر اســتنزافها.
±توحــد ســلطة الميــاه فــي جهــة واحــدة تكــون
مســئولة عــن مصــادر الميــاه واســتخدامها بمــا
فــي ذلــك الــري.
±النــص فــي الدســتور علــى إلــزام شــركات النفــط
والغــاز وكافــة الشــركات بممارســة نشــاطاتها
وفــق القواعــد الصديقــة للبيئــة وتجريــم أي
مخالفــات علــى أن ينــص فــي القانــون علــى
واجبــات هــذه الشــركات تجــاه المناطــق الموجودة
فيهــا.
±النــص فــي الدســتور علــى أن يجــرم دفــن أي
نفايــات مشــعة أو كيميائيــة أو نوويــة داخــل
البــاد.
±المــاء حــق إنســاني أساســي ،ولــكل مواطــن الحــق
فــي الحصــول علــى ميــاه آمنــة بالكميــة الكافيــة
وبســعر معقــول للشــرب

الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها
وتسن تشريعات لمنع تلويثها
وحضر استنزافها.

النص في الدستور على إلزام
شركات النفط والغاز وكافة
الشركات بممارسة نشاطاتها
وفق القواعد الصديقة للبيئة
وتجريم أي مخالفات على أن
ينص في القانون على واجبات
هذه الشركات تجاه المناطق
الموجودة فيها.

±واالستخداماتالمنزلية و تلتزم الدولة بتحقيق ذلك .
±ضــرورة التركيــز علــى بنــاء القــدرات فــي مجــاالت الدعــم ذات العالقــة بالتخطيــط إلدارة
المــوارد المائيــة و تبنــي آليــة عمــل واضحــة ومحــددة إلدارة التمويــات الخارجيــة.
±إلزام االحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها.
±إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل برامج التنمية للموارد المائية.
±تبني وسائل الري الحديثة وبرامج حصاد المياه وتدوير مياه الصرف الصحي.
±إدراج التشريعات البيئية كمساق دراسي في كليات القانون.
±إدراج مفهــوم التــوازن البيـــئي والعمرانــي ضمــن اســتراتيجية التنميــة العمرانيــة الوطنيــة
لتصبــح محــددا للسياســيات الوطنيــة ووضــع مؤشــرات لقيــاس مــدى االلتــزام بهــا علــى
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المســتوى المركــزي واإلقليمــي والمحلــي.
±سن قانون للمياه ينص على:
»

»أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق باألمن القومي للبلد.

»

»الماء مورد اقتصادي تعود ملكيته للدولة وبالتالي له قيمة سعرية.

»

»تجريم حفر االبار بدون ترخيص رسمي.

»

»يراعي التقسيم اإلداري للدولة التقسيم الهيدرولوجي.

»

»عدالة تخصيص المياه وإعطاء األولوية للشرب ثم محاصيل األمن الغذائي.

»

»الربط بين مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه المحسنة.

»

»تجريم استنزاف و تلويث المياه.

»

»اعتمــاد االســلوب االســتراتيجي فــي التخطيــط ورســم سياســات التنفيــذ عبــر خطــط
ا كامـ ً
وبرامــج ممولــه تمويـ ً
ا.

»

»توحيد سلطات إدارة المياه.

»

»انشــاء المراكــز البحثيــة المتخصصــة واعتمــاد نتائجهــا واالســتفادة منهــا وإدخالهــا
فــي قاعــدة البيانــات.

±تتولــى الهيئــة اإلشــراف والرقابــة علــى المنظومــة البيئيــة و توجيــه الســلوك اإلنســاني
ليتناســب مــع المتطلبــات البيئيــة تمتلــك اإلمكانيــات لمعرفــة وتفنيــد المخالفــات
واالنتهــاكات البيئيــة وتوفيــر االدلــة وتتمتــع بحــق الضبــط والعقوبــة الفورييــن فــي
المخالفــات البيئيــة البســيطة.
±أن تمتلك الهيئة أدواتها الرقابية بما يكفل فاعليتها.
±انشاء شعب في المحاكم متخصصة بالقضاء البيئي.
±تجريم استيراد وتهريب المبيدات السامة واالتجار بها.
±تجريم ادخال و دفن النفايات السامة داخل البلد.
±يمنــع انشــاء المصانــع ومحطــات الكهربــاء والضغــط العالــي وابــراج التلفونــات داخــل
مناطــق التجمعــات الســكانية وتخصــص مناطــق صناعيــة خــارج مناطــق التجمعــات
الســكانية ويمنــع البنــاء الســكاني فيهــا.
±يجرم تلويث البيئة والعمل بمبدأ الملوث يدفع
±تطويــر قوانيــن البنــاء الوطنيــة لتشــمل ( الكــود االخضــر ) المتوافــق مــع ضوابــط وشــروط
تطبيــق الحــد االدنــى مــن مواصفــات انظمــة االبنيــة الخضــراء وموائمتهــا مــع التشــريعات
والمعاييــر االقليميــة فــي هــذا المجــال للحفــاظ علــى الطاقــة والميــاه والمــوارد الطبيعيــة
وبمــا يحقــق تنميــة مســتدامة.
±تكفــل الدولــة حمايــة البيئــة وصــون عناصرهــا وأنظمتهــا وتوازنهــا الطبيعــي وصيانتهــا
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وتنميتهــا واســتدامة مواردهــا الطبيعيــة وتنوعهــا الحيــوي.
±ينظــم التشــريع البيئــي اطــار العمــل المؤسســي وتحديــد دوره فــي حمايــة البيئــة علــى ان
يتضمــن مبــدأ ادخــال الكلــف االقتصاديــة للتدهــور البيئــي فــي الحســابات القوميــة وتكــون
المنظومــة التشــريعية واضحــة وعمليــة للمتطلبــات البيئيــة.
±لجــزر ســقطرة تمـــيز بيـــئي وثقافــي خــاص وعلــى الدولــة حمايــة ذلــك التمـــيز والتنــوع
والحفــاظ عليــة مــن خــال ســن تشــريعات
±تلــزم الدولــة كافــة الجهــات التي تســبب أعمالها اضراراً للبيئــة او ترددات كهرومغناطيســية
مضــرة بصحــة االنســان وااللتزام باإلجــراءات الوقائيــة المطلوبة لوقاية االنســان.
±يجرم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة واإلنسان.
±تلــزم الدولــة المؤسســات التــي تــؤدي أعمالهــا أو تســتخدم مــواد ضــارة بالبيئــة واإلنســان
ال غنــى عــن اســتخدامها بتخصيــص نســبة مــن عائداتهــا لميزانيــة الصحــة ومكافحــة
التلــوث.
±تكفــل الدولــة بيئــة نظيفــة وآمنــة وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة للحمايــة مــن اآلثــار الضــارة
علــى البيئــة والمجتمــع.
±تسن الدولة التشريعات التي تحقق اآلتي- :
±الحفــاظ علــى المحميــات والحيوانــات والطيــور
النــادرة واألراضــي الرطبــة والطيــور المهاجــرة
وذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي
والبيئــي.
±تنظيــم ممارســة صيــد األســماك بمــا يحافــظ
علــى الثــروة الســمكية ومراعيهــا الطبيعيــة
وشــعبها المرجانيــة مــن العبــث والجــرف الجائــر
وذلــك للحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي والبيئــي.

الحفاظ على المحميات
والحيوانات والطيور النادرة
واألراضي الرطبة والطيور
المهاجرة وذلك من أجل الحفاظ
على التنوع الحيوي والبيئي.

±تلتزم الدولة باستراتيجية شاملة إلقامة السدود والحفاظ عليها.
±تفعيــل وتشــديد اإلجــراءات الخاصــة بقانــون الثــروة الحيوانيــة المتضمــن الرعايــة والتربيــة
ومنــع ذبــح اإلنــاث الصغيــرة مــن الحيوانــات فــي األســواق العامــة واألماكــن الخاصــة
واالتجــار بهــا إال وفقــا لقانــون.
±إعالن حالة الطوارئ بشأن قضية المياه وجعلها من قضايا األمن القومي لليمن.
±منــع اإلســتنزاف الجائــر للميــاه الجوفيــة ،وإخضــاع الحفــارات لرقابــة الهيئــة الوطنيــة
للميــاه ،وتحديــد مســتوى األعمــاق المســموح بحفرهــا.
±تشــكيل هيئــة وطنيــة عليــا لتحديــد الخيــارات اإلســتراتيجية بشــأن مشــكلة الميــاه مقدمــة
مــن الحكومــة ومــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي مــع تعزيــز قــدرات وزارة الميــاه
والبيئــة والهيئــة العامــة للمــوارد المائيــة لتنفيــذ القانــون.
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±اتخاذ التدابير اإلسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها.
±مضاعفــة اإلهتمــام بتنميــة المــوارد المائيــة والحفــاظ علــى إســتدامتها مــن خــال التوســع
فــي بنــاء الســدود والخزانــات والحواجــز والمنشــآت المائيــة وإدخــال تقنيــات ووســائل الــري
الحديثــة وتيســير الحصــول عليهــا بأســعار تشــجيعية.
±دراسة فرص وتكلفة التحلية للمياه ألغراض الشرب.
±وضــع قانــون للميــاه يبيــن العالقــة بيــن المســاقط المائيــة والوديــان الزراعيــة التــي يمــر
بهــا.
±تعمــل الدولــة علــى إنشــاء محاكــم خاصــة بقضايــا الميــاه ونشــر الوعــي حــول الميــاه فــي
المنهــج الدراســي.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الميــاه الالزمــة للمواطنيــن فــي المناطــق الســاحلية بأســعارمخفضة
مراعــاة لمنــاخ تلــك المناطــق وإحتياجاتهــا.
±إلــزام الدولــة ســرعة تنفيــذ مشــروع تحليــة ميــاه البحــر إلنقــاذ مدينــة تعــز مــن كارثــة
المــوت عطش ـاً وفقــا للدراســات التــي تــم إعدادهــا.
±إنشــاء خزانــات ميــاه لتخزيــن الميــاه لمــده ال تقــل عــن شــهر بحيــث يكــون هنــاك إســتعداد
لحالةالكوارث
±تعمــل الســلطات المحليــة علــى تعزيــز الرقابــة علــى اإلســتخدام الجائــر للميــاه الجوفيــة
وإتخــاذ اإلجــراءات الرادعــة تجــاه المخليــن.
±الحفــاظ علــى البيئــة الطبيعيــة والبشــرية والعمرانيــة ،والحــرص أثنــاء عمليــة التطويــر
التنمــوي علــى مــا يمنــع المســاس بإحتياجــات األجيــال القادمــة من مــوارد البيئــة الطبيعية،
واإلهتمــام بإقامــة المحميــات الطبيعيــة لألشــجار بشــكل عــام والنــادرة والمطريــة منهــا
بشــكل خــاص ،وكــذا الحيوانــات والطيــور النــادرة أو المهــددة باالنقــراض.
±إصــدار تشــريعات تجــرم اســتخدام المــواد الملوثــة للبيئــة وتمنــع إنشــاء محطــات
الفحــم الحجــري والمصانــع والمعامــل بالقــرب مــن التجمعــات الســكانية ،بحيــث يتضمــن
مضمــون هــذا التشــريع فــرض إلتزامــات علــى الشــركات والمصانــع وتقديــم تعويضــات
مناســبةللقاطنين فــي نفــس اإلطــار الجغرافــي وإلزامهــا فــي اإلســهام بتوفيــر البنــى
التحتيــة مــن طــرق وإنــارة وغيرهــا.
±العمــل علــى إيجــاد وتطويــر بدائــل لمصــادر الميــاه ،مثــل تحليــة الميــاه فــي المناطــق
الســاحلية وزيــادة مصــادر الميــاه المتجــددة ،وإصــدار التشــريعات التــي تمنع من اإلســتنزاف
الجائــر للميــاه والحفــر العشــوائي وإلــزام أصحــاب المصانــع والشــركات والمعامــل تنظيــف
الميــاه العادمــة والميــاه الكيميائيــة ،وبحيــث يضمــن حــق كل مواطــن فــي الحصــول علــى
ميــاه نظيفــة بالكميــة الكافيــة للشــرب ولإلســتعماالت المنزليــة وبكلفــة مقــدور عليهــا.
±تضــع الدولــة سياســات وتشــريعات تكفــل االســتخدام الرشــيد للمــوارد المائيــة والحيلولــة
دون اســتنزافها.
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±توجيــه المــوارد فــي مجــال تحســين الثــروة المائيــة وحمايتهــا مــن الهــدر والحفــر غيــر
المشــروع لآلبــار الجوفيــة ،ودعــم شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي فــي المناطــق الريفيــة
واألكثــر فقــرا.
قطاع الطاقة:
±تشــجيع إســتخدامات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة
(الشمســية  -طاقــة الريــاح  -الطاقــة الجوفيــة
وغيرهــا) بحيــث تكــون طاقــة إحتياطيــة يتــم
بواســطتها تخفيــف اإلعتمــاد علــى الوقــود
التقليــدي وتوفيــر اإلعتمــادات الالزمــة لذلــك.
±ســرعة إصــدار قانــون ينظــم التوليــد الكهربائــي
(بنظــام lPPindependent power producers
إلنتــاج المســتقل للطاقــة) وإنشــاء جهــاز ناظــم
مســتقل لمراقبــة منتجــي الطاقــة ،وتحديــد
الشــروط والتعرفــة التــي تفرضهــا الشــركات
المنتجــة بمــا يكفــل المصالــح المختلفــة.

تشجيع إستخدامات الطاقة
الجديدة والمتجددة (الشمسية
 طاقة الرياح  -الطاقة الجوفيةوغيرها) بحيث تكون طاقة
احتياطية يتم بواسطتها تخفيف
اإلعتماد على الوقود التقليدي
وتوفير اإلعتمادات الالزمة لذلك.

±إعــداد وتطبيــق أســس ومعاييــر للربــط الكهربائــي للمنــازل والمصانــع والمنشــآت تضمــن
التوصيــل الكهربائــي اآلمــن والمســتمر للمســتهلكين.
±إصالح المحطات المعطلة القائمة حاليا وإعادة تأهيلها للعمل.
±إنشــاء محطــات توليــد كهربــاء لتغطيــة العجــز القائــم مــع إعطــاء األولويــة للمناطــق
الحــارة وفتــح بــاب االســتثمار فــي مجــال إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة ووضــع األســس الفنيــة
والقانونيــة لتنظيــم هــذه العمليــة بالتنافــس العــادل بنــاءاً علــى معاييــر متفــق عليهــا.
±تخصيــص مبالــغ كافيــة مــن إلتزامــات المانحيــن إلقامــة محطــات تعمــل بوقــود منخفــض
الكلفــة كالغــاز والمصــادر الطبيعيــة والفحــم تغطــي العجــز الراهــن وتحــل محــل جــزء
مــن مصــادر التوليــد الكهربائــي الراهــن عالــي الكلفــة ،والوصــول إلــى المناطــق التــي لــم
تصلهــا الكهربــاء بعــد وبقــدرة ال تقــل عــن  1000ميجــا خــال الخمســة أعــوام القادمــة.
±اتخــاذ اإلجــراءات العادلــة لحمايــة خطــوط نقــل الكهربــاء وضمــان تحصيــل قيمــة فواتيــر
الكهربــاء منقبــل جميــع المســتهلكين ومــن الممتنعيــن عــن الدفــع بوجــه خــاص وتلتــزم
الدولــة بتنفيــذ حملــة إللــزام كبــار المســتهلكين المتهربيــن مــن ســداد قيمــة اســتهالكهم
مــن ا لكهربــاء.
±إعــادة هيكلــة قطــاع الكهربــاء وفقــا لدراســة مســتفيضة تأخــذ فــي اإلعتبــار الجوانــب
الفنيــة واإلقتصاديــة المختلفــة بمــا يحقــق االســتقاللية والرقابــة الشــديدة وتقســيمها
كاالتــي إلــى:
.

أقطاع اإلنتاج.
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 .بقطاع لنقل الطاقة.
 .جقطاع لتوزيع الطاقة.
 .دويتــم عمــل قوانيــن وأســس تنظــم العالقــة بيــن القطاعــات المختلفــة بحيــث ال
يحصــل أي ازدواجيــة.
±تشــديد الرقابــة علــى فاقــد التيــار الكهربائــي بحيــث يتــم خفضــه إلــى الحــدود الدوليــة
المتعــارف عليهــا ومراقبــة معايــرة العــدادات الكهربائيــة عنــد فحصهــا وتركيبهــا.
±تشجيع الربط الكهربائي بين اليمن والدول المجاورة وفق دراسة فنية شاملة.
±تعمــل الدولــة علــى توفيــر حصــة كافيــة مــن الغــاز الطبيعــي إلســتخدامه ألغــراض إنتــاج
الطاقــة الكهربائيــة.
±إعــادة تأهيــل مراكــز التدريــب التابعــة للمؤسســة العامــة للكهربــاء ووضــع برامــج لتأهيــل
العامليــن بالمؤسســة والمقاوليــن وإصــدار شــهادات مزاولــة المهنــة لهــذه الفئــات.
±العمــل الــدؤوب علــى تشــجيع المقاوليــن الكهربائييــن المحليينوالتأهياللعالــي للقيــام
بأعمــال التركيبــات والتوريــدات علــى أســس صحيحــة وتحــت رقابــة جــادة بغــرض القيــام
بالتنفيــذ وفــق مواصفــات عالميــة.
±تشــجيع بيــوت الخبــرة االستشــارية المحليــة فــي مجــاالت الدراســات واإلشــراف علــى تنفيــذ
األعمــال ووضــع األســس الصحيحــة لتنظيمهــا وإصــدار التراخيــص الالزمــة لهــا.
±ســرعة إعــداد ودراســة تجــدد المخــزون النفطــي والغــاز بحيــث تمكــن الجهــات المعنيــة
مــن وضــع خططهــا اإلســتراتيجية علــى ضــوء ذلــك وخاصــة فــي مجــال إنتــاج الطاقــة
الكهربائيــة.
±تلتزم الدولة بربط المحافظات المتبقية بالشبكة الكهربائية الغازية.
±تلتــزم الدولــة بوقــف شــراء الطاقــة الكهربائيــة المولــدة بالديــزل عاليــة الكلفــة وإنشــاء
محطــات جديــدة تعمــل وفــق تقنيــة الطاقــة النظيفــة.
 ±تلتزم الدولة بإنشاء شبكة محليه للغاز المنزليفي المدن الرئيسية.
±تعمــل الدولةعلــى إســتراتيجية الطاقةالنظيفــة والبديلــة (الغــاز – الريــاح – الطاقــة
الشمســية – الينابيــع الســاخنة).
±تلتزم الدولة بالعمل على المركزية شبكة الكهرباء.
±تلتزم الدولة بإستكمال ربط المحافظات بالمحطات الغازية لتوليد الكهرباء.
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