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3 

 

 مذكرة شارحة
 بشأن

  دعم جهود الجمهورية اليمنية في إعادة اإلعمار والتنمية
 ــــــــــــــــــــ

 :عرض الموضوع
 في يستمر بـأن توقعات ظل في 2012 العام منذ التدهور في اليمنية الجمهورية في الكلي االقتصاد وضع استمر -

 التقديرات تشير حيث االقتصادية؛ األنشطة على للحرب السلبية األثار نتيجة كبير بشكل 2019 العام اللخ التدهور
 إلى أساسية بصورة ذلك ويعزى ،%50 بنسبة تقلص قد الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل أن إلى

 .االقتصادية القطاعات لجميع اإلنتاج في االنخفاض
 قطاعات وتعرضت. 2014 عام منذ% 50 بنحو انكمش قد لليمن المحلي الناتج إجمالي نأ إلى التقديرات وتشير -

 جراء من شديدة لقيود الريفية، بالمناطق العاملة القوى من% 54 من أكثر بها يعمل التي األسماك، وصيد الزراعة
 الغذائي األمن وانعدام تغذيةال سوء حاالت وازدادت. األخرى األساسية والسلع األعالف مثل الزراعية المدخالت نقص
 الغذاء ذلك في بما) الحيوية الواردات تعطيل إلى االستراتيجية الموانئ منشآت على للسيطرة المعارك أدت حيث الحاد

 تعليق تم كما الحرب، قبل ما سعة من% 10 تقارب بمعدالت النفط انتاج ويعمل( الدولية والمساعدات والوقود
 .اليمنيين ماليين لدى الشرائية القوى إنهيار إلى هذا ويضاف. الصادرات

 مــنهم مليونــان وبقــى ديــارهم، مــن الفــرار علــى شــخص ماليــين 3 علــى يزيــد مــا أجبــر فقــد اإلنســاني، الجانــب فــي أمــا -
 نصــفهم علــى يزيــد مــا ويحتــاج إنســانية، مســاعدة إلــى – شــخص مليــون 22.2 نحــو -% 75 حــوالي ويحتــاج. نــازحين

. 2017 يوليـو فـي الحـال عليـ  كـان عمـا شخص مليون قدرها زيادة يعني ما وهو عاجلة، دةمساع إلى( مليون 11.3)
 مقارنـة% 13 قـدرها زيـادة فـي المجاعـة، حافـة إلـى مديرية 333 عددها البالغ اليمن مديريات ثلث من يقرب ما وينزلق

 أو حامـــل امـــرأة مليـــون 1.1و طفـــل مليـــون 1.8 حـــوالي يعـــاني الـــوطني، المســـتوى وعلـــى. 2017 إبريـــل فـــي بالوضـــع
 التغذيـــة ســـوء مـــن يعـــانون الخامســـة ســـن دون طفـــل ألـــف 400 العـــدد هـــذا ويتضـــمن. الحـــاد التغذيـــة ســـوء مـــن مرضـــع
 18 يحصــل وال الصــحي، الصــرف وخــدمات المأمونــة الميــا  إمــدادات نقــص مــن مليونــا   16 حــوالي يعــاني كمــا. الشــديد
 والتغذيـــة الصـــحية الرعايـــة خــدمات تقـــدم التـــي المحليـــة مؤسســاتال وتعـــاني. كافيـــة صـــحية رعايــة خـــدمات علـــى مليونــا  

 وهــي الصــحية، المنشــآت جميــع نصــف ســوى يعمــل وال. األساســي المســتوى علــى حتــى الخــدمات لتقــديم بشــدة األساســية
 مـن% 27 قرابـة طفـل، مليـوني عـن يقـل ال ما ويوجد والموظفين والمعدات األدوية في شديد نقص أوج  تواج  ذلك مع

 .حاليا   لالستخدام صالحة غير مدرسة 1690 من وأكثر المدارس، خارج الدراسة، سن في فالاألط
 إنسان مليون 8.4 منهم إنسانية، مساعدات إلى بحاجة يمني مليون 22.2  أن إلى الدولية اإلحصائيات وتشير -

 بين% 47 بنسبة الياإلجم المحلي الناتج في انخفاض من اليمني االقتصاد عانى وقد. المجاعة لخطر معرضين
 معظم تعليق تم وقد.  األساسي دخلها مصدر فقدان عن األسر من% 40 أفادت حين في ،2017و 2015

 16.4 وفقدان للشرب صالحة ميا  إلى الوصول على القدرة شخص مليون 16 خسارة إلى أدى مما العامة، الخدمات
 .مناسبة صحية رعاية على الحصول على القدرة شخص مليون

 ُمقّدمة من امجلهورية المينيةمذكرة 
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 هذا واعتمد. النزاع بداية منذ اليمن في الجوع من ماتوا طفل 85,000 حوالي أن المتحدة األمم تقارير أشارت وقد -
 عن أعمارهم تقل الذين األطفال وفيات لمعدالت تقديرات باستخدام حسابها وتم ُجمعت التي البيانات على التحليل
 في المتحدة األمم تحذير أعقاب في ذلك يأتي. الجمع غير شديد حاد تغذية سوء من يعانون والذين سنوات خمس
 .الزمان من قرن خالل العالم شهدها مجاعة أسوأ أعتاب على اليمن بأن 2018 أكتوبر

 :الحرب كارثة
 والبيئية، واإلنسانية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الجوانب متعددة بأزمات اليوم حتى ومازال اليمن مر   -

 الصراعات لهذ  باهضا   ثمنا   اليمن دفع وقد .والثروة بالسلطة واالستئثار الحكم لنظام االقصائي للشكل تجليات وهي
 العقود خالل أزهقت التي األرواح من األالف عشرات كلفت  األزمة، لتلك كتجليات المتالحقة واالنقالبات والحروب

 مؤشرات حيث من العالم دول قائمة أسفل إلى ب  ودفعت المادية، الخسائر من وضخم هائل وركام الماضية الستة
 .واالغتراب الهجرة على وكادحا   عريقا   شعبا   وحملت والمادية، البشرية التنمية

 وتدميرا   وشراسة، ضراوة أشدها هي اليوم حتى رحاها تدور الزالت والتي 2014 بنهاية اندلعت التي الراهنة الحرب إن   -
 بعشرات تقدر جسيمة ومادية بشرية خسائر وأحدثت األصل من الضعيفة األساسية بنيت  ودمرت والبشر الشجر أكلت
 .الدوالرات من المليارات من

 حافة إلى السك ان ُثلثي من بأكثر فعتود الجرحى، من اآلالف وعشرات األرواح آالف إزهاق في الحرب وتسببت -
 مدن وسارت النازحين، من اآلالف ومئات بيوتهم، من األسر من اآلالف مئات شردت كما. والبطالة والمجاعة الفقر

 . االجتماعي النسيج تهتك عن فضال   منكوبة؛ بأكملها ومناطق

 :الطبيعية الكوارث
 العرب بحر منطقة على المدارية األعاصير وتوالي تسارع عن لناتجةا الطبيعية للكوارث تتعرض والزالت اليمن تعرضت
 جوي ومنخفض أعاصير خمسة ضربت وقد. العالمية المناخية للتغيرات نتيجة وذلك األخيرة، اآلونة في عدن وخليج

 :اآلتي النحو على( 2018-2015) المنصرمة الثالث السنوات خالل اليمن محافظات
 

 الزمنية الفترة المحافظة الكارثة بيان
 2015 أكتوبر وسقطرى المكال  تشابال إعصار
 2015 نوفمبر وسقطرى أرخبيل ميغ إعصار
 2018 مايو والمكال عدن سواحل ساجار إعصار
 2018 مايو وسقطرى أرخبيل مكونو إعصار
 2018 يونيو المكال  جوي منخفض
  2018 أكتوبر المهرة لبان إعصار

 :اإلعمار إعادة

 إعادة مهمة عاتقها على حملت قد والوطنية، والقانونية الدستورية مسؤولياتها من انطالقا   اليمنية الحكومة إنف لذلك، -
 األمن وتحقيق واالجتماعية السياسية األوضاع تطبيع إلى باإلضافة االقتصادي االستقرار وتحقيق اإلعمار

 .واالستقرار

http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6620%23Famine#Famine
http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6620%23Famine#Famine
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 طويلة استراتيجية رؤية وفق االقتصادي والتعافي اإلعمار إعادة خطة إعداد على الحكومة ستعمل ذلك وإلنجاز -
 الوطني باالقتصاد والنهوض الطبيعية، والكوارث الحرب من تضررت التي المناطق إعمار إعادة تستهدف المدى

 .المواطنين معيشة مستوى وتحسين
 والكوارث الحرب دمرت  لما اإلعمار إعادة إلى تهدف اآلجال متعددة تنموية خطط إعداد خالل من سيتم وهذا -

 والميا  والكهرباء التحتية والبنية والصحة التعليم تشمل التي واألساسية الحيوية القطاعات على بالتركيز الطبيعية
 .الصحي والصرف

 المستدام االقتصادي والنمو االستقرار تأمين إلى باإلضافة الطارئة، اإلنسانية األوضاع معالجة الخطة ستشمل كما -
عادة والبطالة الفقر لمشكلة والتصدي  .جديدة أسس على الدولة بناء وا 

 :على يتوقف اإلعمار إعادة وبرامج خطة نجاح بأن يقين على ونحن -
 كل مع حقيقة شراكة بالضرورة تستلزم كما والمحلي، المركزي المستوى على الوطنية الجهود وتكامل تكاتف 

 .والدوليين اإلقليميين والمانحين واألهلي المدني المجتمع ومنظمات الخاص القطاع من التنمية شركاء
 الشقيقة الدول من اليمن شركاء مع واسعة شراكة خالل من المرجوة األهداف لتحقيق الالزمة الموارد حشد 

 .والدولية واإلقليمية العربية التمويل ومؤسسات والصديقة
 16 في القطاعات لبعض الحرب ألضرار أولي عام تقييم بإجراء الدولي البنك ومجموعة اليمنية الحكومة قامت ولذا -

 (.2018 مايو) مدينة
 

 األضرار بيان القطاع
 حوالي أن تبين حيث األضرار من متفاوتة درجة إلى الصحية المرافق من% 29 نحو تعرض الصحة

 .بالكامل دمرت قد الصحية المرافق من% 2.5
 لتدمير% 1  و مباشرة، وغير جزئية ألضرار السكنية األصول جميع من% 32 تعرضت اإلسكان

 .كامل
% 0.5 تعرض حين في ألضرار المحمول الهاتف شبكة أصول من% 11 حوالي تعرض االتصاالت

 .شامل لتدمير األصول من
 تدميرها تم% 3و  األضرار، من معينة درجة إلى التعليمية المرافق من% 29 حوالي تعرض التعليم

 .بالكامل
 %.27 حوالي األضرار إجمالي تراوحت النقل

 والصرف الميا 
 الصحي

 %.31 حوالي األضرار إجمالي تراوحت

 %.13 حوالي األضرار إجمالي تراوحت الطاقة
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 :القطاعات بحسب الحرب تكلفة
 % النسبة (دوالر مليار) 2018 مايو حتى األضرار تكلفة القطاع

 100 7.5 القطاعات إجمالي
 72 5.4 اإلسكان
 9 0.665 الصحة
 8.5 0.640 الطاقة
 3.7 0.276 النقل

 3.5 0.262 الصحي والصرف الميا 
 2.7 0.180 التعليم

 0.11 0.008 الصلبة النفايات إدارة
 0.03 0.002 المعلومات وتقنية االتصاالت

 :المحافظات في األضرار نسبة
 % منشآتها في األضرار نسبة المحافظة % منشآتها في األضرار نسبة المحافظة
 34 الضالع 55 صعدة
 31 رداع 53 تعز
 29 صنعاء 47 المخ
 28 الخوخة 42 مأرب
 24 عدن 41 لحج
 24 ذمار 39 بيحان
 18 الحديدة 37 لودر
 35 الحزم 36 عمران

 :المطلوب الدعم
 الطبيعية والكوارث الحرب خربت  ما إعمار إلعادة مجهوداتها في بالدنا دعم بطلب الموقر اجتماعكم إلى نتقدم فإننا بهذا
 :التالية المجاالت في
 .المطلوبة المالية التمويالت عن البحث -1
 .والتأهيل التدريب -2
 .والتعافي التنفيذ عملية حتى الدراسات من ابتداء   اإلعمار بإعادة يتعلق ما لكل والبرامج الخطط إعداد في الفني الدعم -3
 العربية البلدان بعض تجارب على االطالع بهدف اليمن في الهندسية والكوادر للقيادات استطالعية زيارات تنظيم -4

 .الجانب هذا في والعلمية العملية خبراتها من واالستفادة اإلعمار إعادة مجال في الناجحة
 .اإلعمار إعادة مشروعات إنجاز في المشاركة في العرب والمقاولون والمهندسون العربية الهندسية المكاتب تشجيع -5

 التنمية تحديات لمواجهة اليمنية للجمهورية الدعم تقديم حول المرفق القرار بمشروع تتقدم اليمنية وريةالجمه فإن وعلي ،
عادة  .اإلعمار وا 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض على مؤتمر القمة الموقر للتفضل باتخاذ ما يرا  مناسبا .
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 :عشر السابعالبند 
 

نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية  اعيهالصومال في مسا جمهوريةدعم 
عفا  .الخارجية امن ديونه اهئوا 
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 مذكرة شارحة

 بشأن

  االصومال في مساعيه جمهوريةدعم 
عفا  الخارجية امن ديونه اهئنحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وا 

 ــــــــــــــــــــ
 :عرض الموضوع

بتاريخ  (2184)رقم  قرارال (101عادية )أصدر المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  ال -
عفائ  من "بشأن  8/2/2018 دعم جهود الصومال في مساعي  نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وا 

 :والذي نص على "ديون  الخارجية
دعوة مؤسسات العمل العربي المشترك ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة في ورشة عمل سُتعقد على هيئة "

( ودعم 2019-2017لدعم مساعي الصومال نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية )مائدة مستديرة 
امة في جهود  مع مؤسسات التمويل الدولية إلعفائ  من الديون الخارجية، وذلك في مقر األمانة الع

 ".2018إبريل 
 (718)رقم ( القرار 29كما أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورت  العادية ) -

 :( على13) ت فقر في ي نص ذوال، 15/4/2018 بتاريخ
الدول األعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة لديها دعما   دعوة"

القتصادها وتمكينا  لها من االستفادة من مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن الدول الفقيرة 
وتوجي  الشكر إلى كـٍل مـن الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية المثقلة بالديون، 

الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها، وتكليف األمانة العامة  الـسعودية علـى إعفـاء جمهوريـة
طار باالستناد إلى بتنسيق تعاونها مع الحكومة الصومالية والجهات الدولية ذات العالقة في هذا اإل

التعهدات المتفق عليها مؤخرا  فيما بين حكومة الصومال والمؤسـسات الماليـة الدوليـة بـشأن أولويات 
اإلصالح االقتصادي على المدى القصير والطويل، والترحيب بالجهود المبذولة في هذا اإلطار وآخرها 

د ورشة عمل فنية تشارك فيها مؤسسات بعقـ) 101قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورت  )
العمل العربي المشترك ذات الصلة لدعم جهـود الصومال مع مؤسسات التمويل الدولية بهدف إعفائ  من 

 ."الديون الخارجية
( ودعم جهود إعفاء 2019-2017" لتنفيذ خطة التنمية الوطنية الصومالية )االجتماع الفني األول عقد  -

، برئاسة مشتركة بمقر االمانة العامة 18/12/2018-17خالل الفترة  رجية "الصومال من ديون  الخا
ية بمشاركة وفد رفيع المستوى من قبل وزارة المالو ، واالمانة العامة من جمهورية الصومال الفيدرالية
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المتخصصة  عدد من المنظمات العربيةو ، عبد الرحمن بيلي وزير المالية الصومالية برئاسة معالي السيد
 :ول أعمال االجتماع بندين رئيسيينتضمن جد وقد .بهذا الشأن ةلمعنيا

والحاجة لتقوية  2019-2017: استعراض خطة التنمية الوطنية الصومالية أوالا 
 المؤسسات الصومالية العامة وبحث مقاربة تنسيقية عربية متكاملة لدعم الخطة.

ة الدول الفقيرة المثقلة مبادر  الديون الخارجية وسبل دعم استفادة الصومال من :ثانياا 
 .بالديون

 .في هذا الشأن وقد صدر عن االجتماع عدد من التوصيات
-19يومي  دورت  غير العاديةالمجلس االقتصادي واالجتماعي في اجتماع خالل انعقاد و  -

 دعمبطلب إدراج بند حول "جمهورية الـصومال الفيدراليـة بمقر األمانة العامة، تقدمت  20/12/2018
عفا جهود الصومال في مساعي  على مشروع  "  من ديون  الخارجيةئنحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وا 

 20/1/2019جدول أعمال القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الرابعة بتاريخ 
 في الجمهورية اللبنانية.

بتاريخ  (2904) درالية رقميائمة لجمهورية الصومال الفتلقت األمانة العامة مذكرة من المندوبية الدكما  -
 (.)مرفق، تطلب فيها إدراج البند المشار إلي  على جدول أعمال القمة التنموية 19/12/2018

( بتاريخ 2209أصدر القرار رقم )وفي ضوء مناقشات المجلس بشأن هذا الموضوع، فقد  -
في المقترح الخاص بدعم جهود الصومال في  النظر، والذي تضمن في فقرت  الرابعة: 20/12/2018

عفا م من جمهورية الصومال، قد    من ديون  الخارجية والمُ ئمساعي  نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وا 
وذلك خالل االجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في مدينة بيروت، على أن يتم 

 ثائق الالزمة في هذا الشأن تمهيدا  لتعميمها على الدول األعضاء.موافاة األمانة العامة بالو 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض على مؤتمر القمة الموقر للتفضل باتخاذ ما يرا  مناسبا .
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 :والعشرونالبند السادس 

 تنفيذ إطار جهود منظومة جامعة الدول العربية في العامة حول األمانة تقرير
   .2030 المستدامة التنمية خطة
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 شارحة مذكرة
  بشأن

 العامة  األمانة تقرير
 جهود منظومة جامعة الدول العربية  حول

 2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ إطار في
 ـــــــــ

 :عرض الموضوع

 نواكشوط قمة قرار تنفيذ رإطا في العربية، الدول لجامعة العام األمين السيد طلب على بناء   البند، هذا يأتي -
 قمة عقد على الموافقة" على األولى فقرت  في نص والذي ،25/7/2016بتاريخ  (27) ع.د( 658) رقم

 العامة الجمعية اجتماع قبل القمة هذ  تنعقد أن على أعوام، أربعة كل مرة واجتماعية اقتصادية: تنموية عربية
 التنمية أهداف تنفيذ بشأن المحرز التقدم على للوقوف صوالمخص الدول قادة مستوى على المتحدة لألمم

 األبعاد تنفيذ إطار في العربية الدول جامعة منظومة جهود إبراز على حرص  من وانطالقا   ،"2030 المستدامة
 الجمعية في العرب القادة بتنفيذها لتزما التي ،2030 المستدامة التنمية لخطة والبيئية واالجتماعية االقتصادية

 .2015 أيلول/ سبتمبر شهر في المتحدة لألمم العامة

 المتحدة األمم منتدى في ،2030 المستدامة التنمية خطة إطالق منذ دورية بصورة العامة األمانة تشارك -
 من تموز/ يوليو شهر في الوزاري المستوى على ُيعقد الذي المستدامة، التنمية حول المستوى رفيع السياسي

 المنظمات تعرض المنتدى هذا وفي سنوات، أربع كل مرة العالم دول قادة مستوى على ويعقد عام، كل
 .الشأن هذا في جهودها حول تقاريرها األعضاء الدول إلى باإلضافة اإلقليمية

 2019أيلول / سبتمبر شهر خالل قادة الدول مستوى على العام هذا المستوى رفيع السياسي المنتدى سيعقد -
 الدول مع بالتنسيق منظومة جامعة الدول العربية جهود حول تقرير رفع العام األمين ويقترح نيويورك، في

 المنتدى على اإلقليمية المنظمات تقارير ضمن وعرض  ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذل األعضاء
 .إلي  المشار المستوى رفيع السياسي

 :المطلوب المقترح
 .مناسبا   يرا  ما باتخاذ تفضللل الموقر القمة مؤتمر على معروض األمر

 
 


