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 شكر وعرفان
  
  

 مجموعة عاملي من والتوجيه والخبرة المعرفة على اعتمد جماعي لجهد كثمرة بالسياسات الخاصة المذكرة هذه تأتي 

 المذكرة هذه إعداد عملية والعنف( الصراعب المتأثرة الدولو الهشاشة ةوحد) وي أسبجورن تولت وقد الدولي. البنك
 كل األساسي الفريق شمل وقد تايلر. يوالندا توجيه تحت لحوكمةا قطاع  من اإلقليميين المشتريات خبراء مع بتنسيق

 المتأثرة الدولو هشاشةال )إدارة شيبان ونبيل ( والعنف الصراعب المتأثرة الدولو الهشاشة )إدارة باتيسون كوري من
 ساهيداشني وسيميون (الحكومة) العزيز عبد العزيز عبد وجمال (الحكومة) برادا ولويس ( والعنف الصراعب
 والعنف( والصراع )الهشاشة بيفاريتي ناديةو إنجيلك ويلفريد من كل قدم كما .(الحكومة) النجار ووليد (الحكومة)

 .عمليةال طوال والمشورة العام التوجيه والريفية( والحضرية االجتماعية لتنميةا قطاع) بارامزواران مينون وباالكريشنا
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 : تنسيق وتقديم المعونة(5) رقمية السياساليمن مذكرة 
  

  : ملخص .1
  
ن. وهي تعتمد على قدر هائل من التجارب والدروس المستفادة المعونة في اليموتقديم تلخص خيارات تنسيق مذكرة إن هذه ال .1

تتمثل وعلى مدى العقد الماضي. من العالم أخرى  دولمن عمليات التعافي وبناء السالم بعد انتهاء الصراع في اليمن وفي 

لموجهة يعتبران عامالن بالغا في أن الدعم الدولي المقدم في الوقت المناسب والمعونة المالية الهذه المذكرة الرئيسية ة رسالال

أن يتم تصميم وترتيب وتنسيق هذا الدعم من أجل التغلب على االنقسامات ومساعدة  واألهمية لتنفيذ اتفاق سالم جديد في اليمن، 

ى الطبيعة الدورية للصراع في البلد. فاالنتكاسة األخيرة في الصراع تؤكد الحاجة إل تغذياليمن في التصدي للتحديات التي 

تسلط هذه المذكرة  الرئيسية. كماالتركيز بشكل خاص على بناء مؤسسات قادرة على معالجة أو موازنة محركات الصراع 

الضوء على أهمية تركيز الجهود في األجل القريب بشأن الترتيب والتنسيق مع استمرار النزاع، والمضي قُدماً في المفاوضات 

 حقق المفاوضات نتيجة إيجابية.لدعم برامج التعافي الفوري بمجرد أن ت

  

لبناء السالم  ا  يجب أن تُفعل فورالتي والمساعدة اإلنسانية  والتنمية التعافي وهيهذه المذكرة بأن مكاسب السالم،  تناقش  .2

تخطيط وتنسيق وتنفيذ الترتيبات يعكس هذه المذكرة على وجه الخصوص بأن  تناقشكما  والتغلب على أسباب الصراع.

لمزدوج المتمثل في توفير مكاسب السالم الفورية واالستجابة اإلنسانية لليمنيين المحتاجين. وفي الوقت نفسه، ينبغي التحدي ا

. لهذه الترتيبات أن تعزز النظم والقدرات الوطنية الالزمة للقضاء على الفقر، وتعزيز أهداف التنمية والمساعدة في بناء السالم

ات حقيقة أن التوقعات ستكون عالية للغاية مباشرة في الفترة التي تلي الجولة األخيرة من ومما يزيد من تعقيد هذه التحدي

مقيدة ستكون قدرة الحكومة على تقديم الخدمات إضافة إلى أن والصراع، وستظل القدرة االستيعابية محدودة لسنوات قادمة، 

 ى بعد إبرام اتفاق سالم.إمكانية الوصول وشرعيتها في بعض المناطق من البالد حتنتيجة عدم 

 

 التحديات واالعتبارات الرئيسية .2

 عام والتحديات:اإلطار ال .2.1
 
تعود جذور أحدث و وإعادة اإلعمار. التعافيسابقة لتعزيز السالم وعديدة شهدت اليمن دورات متكررة من العنف ومحاوالت  .3

لتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات م والتي عجزت عن ا2011جولة من الصراع إلى المرحلة االنتقالية بعد عام 

نهيار مؤتمر الحوار الوطني الذي يمثل محور التحول السياسي في عام إالرئيسية لتقاسم السلطة. فالصراع ال يعكس فقط 

وطنية.  ، لكنه كشف عن استمرار الخالف حول األفكار األساسية المتعلقة بهيكل الدولة ومستويات الالمركزية والهوية الم2011

ً في  كما يرافقها العنف، حل خالفمفي عدة أجزاء من البالد سلطة الحكومة المركزية وال تزال شرعية   1.أحيانا

 

والعشرين: تواجه بلدان كثيرة اليوم دورات متكررة الحادي  هشاشة وصراع القرن تعكس دورات الصراع في اليمن نمطا  من .4

األمن والعدالة والضغوط اإلقتصادية التي تفاقم المؤسسات قضايا  دهاتقومن العنف وضعف الحكم وعدم اإلستقرار 

مؤسسات شرعية يمكنها توفير األمن والعدالة وفرص أن تبني ، تحتاج الحكومات الوطنية الدائرةوللخروج من هذه  2.الضعيفة

ئتالفات شاملة ونتائج مبكرة تحويل المؤسسات مشروع أجيال يتطلب بناء ثقة األطراف الوطنية من خالل ا ويعتبر العمل.

 القدرة على تحقيق مكاسب فورية للسالم وتحقيق توقعات المواطنين.برهن ت

 

فعلى الرغم من أن آفاق التوصل إلى اتفاق سالم جديد في اليمن ال تبدوا مؤكدة  .هبتوقيع اتفاق وإنما بتنفيذ السالملن يتحقق  .5

يق االستباقي الفعال للدعم الدولي بالتوازي مع الصراع النشط سوف يمثل أمراً التنس في الوقت الراهن، إال أن االستعدادات او

تحسن فوري في حياة الناس وسبل عيشهم وبدء التعافي واالستعداد لمواجهة العديد من  خلقحاسماً بالنسبة لكل من: تسهيل 

لبنية التحتية االقتصادية واالجتماعية في إعادة بناء اوالتحديات والمظالم الكامنة التي غذت الصراع والعنف في الماضي. 

اليمن وتوفير الخدمات والفوائد الملموسة للسكان سوف تكتسب أهمية قصوى عندما يتم إيجاد تسوية سياسية إلنهاء الصراع 

 تعتمد عليها صالحية االتفاق السياسي والمستقبل االجتماعي واالقتصادي لليمن. 

                                                 
 م2016فبراير  9مجموعة األزمات الدولية، "اليمن: هل السالم ممكناً؟"،   1
 م: الصراع واألمن والتنمية2011البنك الدولي، تقرير التنمية العالمية لسنة   2
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الصعبة التي أدت إلى نشوب الصراع العوامل لعديد من معالجة االسالم المستدام يتطلب  إن االنتقال من اتفاق سياسي نحو .6

في قدرة الحكومة على توفير األمن لجميع مواطنين شمل استعادة ثقة اله العوامل توهذفي الماضي. عملت على تغذيته و

ة في جميع أنحاء البالد لتسهيل سبل العيش والحد الخدمات العامة الرئيسي قديمالحكومية لتمكين األجهزة المواطنين، وإعادة ت

وتشجيع نشاط القطاع المرافق األساسية العامة ، وإعادة تأهيل النازحينمن الفقر ومعالجة عدم المساواة وتلبية احتياجات 

المالية مواءمة هياكل الدولة ومستويات الالمركزية السياسية واإلدارية وعلى وجه الخصوص الخاص لخلق فرص العمل، و

 الحكومية. األجهزة توافق سياسي وطني بشأن شكل ووظيفة وتعزيز لخلق 

  

نعدام األمن المستمر وضعف القدرات المؤسسية وعدم تماسك الشركاء الدوليين والتوقعات غير مواجهة إإن  .7

 ما بعد االتفاق:اليمن حاسمة لنجاح الجهود الوطنية والدولية في عوامل الواقعية ستكون 
 

ً  سيمثل يمنوضع األ، من المرجح أن يظل الأوال   • قد شهدت الجولة الحالية فالسالم. في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق  تحديا

من أي تسوية  من القتال انتشار العناصر المسلحة في البالد، بما في ذلك الجماعات األصولية التي لن تكون جزءاً 

إلى استئناف تقديم الخدمات العادية إعاقة عملية العاصمة، إلى  سياسية جديدة. وسيؤدي تفتيت األمن، ال سيما خارج

ً ومن المرجح  .وتحسين األوضاعمج لدعم اتنفيذ البرحد كبير إضافة إلى  االستثمار جانبي كل من أن يتأثر  أيضا

بعض بمام هتإاألمنية إلى حد كبير وراء عدم إيالء مخاوف كانت الفقد . شديداً  والتجارة في القطاع الخاص تأثراً 

صراع الاشتداد حدة ومن المرجح أن تتفاقم هذه الظروف بسبب  م،2014-2011د خالل الفترة االنتقالية مناطق البالال

 م.2014منذ عام 

  
سوف تكون وبالتالي لصراع. نتيجة لوذلك إلى حد كبير الحكومة وقدراتها المؤسسية ، تضرر مستوى تواجد ثانيا •

من للقيام بذلك في بعض أجزاء  تهاشرعياستعادة على تقديم الخدمات والحكومة درة قهناك حاجة إلى إعادة بناء 

إعادة تأسيس سيواجهون قيوداً في اع صرشركاء التنمية الذين اضطر معظمهم إلى مغادرة البلد بسبب الكما أن  .البالد

المحتمل علی  التركيز. إن استئناف تقديم المساعدات بدأوجودهم وإعادة فتح برامج المعونة الخاصة بهم قبل 

ً ؤدي أن يمشاركة من شأنه فترة إعادة الل األولىالمساعدات اإلنسانية خالل المراحل  جهود زيد من إعاقة الإلى م أيضا

  .في هذه الوثيقة أصيلطرف ثالث  أداء لتفضيل نظراً وذلك  هامة،إلعادة بناء القدرات ال الحكومةالتي تبذلها 

  

أظهرت صعوبات في السابق تجربة اليمن بيد أن بالدعم الدولي، كبيرة د ون يعقب اتفاق السالم وع، من المرجح أثالثا   •

مليار  3.7تضاعفت تعهدات المعونة اإلنمائية لليمن من فقد . ساعداتمن تعهدات المعالية في استيعاب المستويات ال

ومع ذلك، لم يتحقق  .م2012الر في عام مليار دو 7.8مبلغ غير مسبوق بلغ  إلى م2006و  م1997دوالر في عامي 

٪ من إجمالي المساعدات، 30سوى  صرفبم يتم وعلى مدى ثالث سنوات،  .اتالتعهد هسوى مبلغ محدود من هذ

 3ي.بقيمة مليار دوالر في البنك المركزي اليمنوديعة بما في ذلك 

  

•  ً جداول تعدد ل إشكالية نظراً  إلى خلقلتنمية واألمن بين الشركاء في المجال اإلنساني وا التنسيقانعدام  يؤدي، قد رابعا

فهم الخطط األمنية واإلنسانية تمن المهم أن تووالتنمية،  اإلنسانيالفاعلة. ولتلبية احتياجات األمن طراف األعمال واأل

ق هذه ومع ذلك، فإن تنسي ،بعض خالل مراحل ما قبل السالم وما بعدهالتعزز بعضها أن بعض والواإلنمائية بعضها 

ً الفاعلة المتباينة والتوقعات الخاصة بها سيطراف الخطط المتنوعة واأل . تتولى وزارة التخطيط كبيراً مثل تحديا

وزارة عاني ومع ذلك، ت .ةحكومالشركاء في الالتنسيق بين الشركاء الدوليين ووالتعاون الدولي مسؤولية عملية 

ريع وإدارة اإلدارة العامة وتطوير المشايخص اصة بها مواطن ضعف مؤسسية خمن التخطيط والتعاون الدولي 

 االستثمارات العامة.

 

•  ً ن فيهم المنظمة الدولية للتعاون ليمن، بمل الداعمون، من األهمية بمكان أن يقوم المانحون الدوليون المتنوعون خامسا

ً والتخطيط تحاور الب والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي االقتصادي والتنمية نتائج المن أجل تحقيق  والعمل معا

-2011التنسيق الذي شهدته الفترة مشكلة غياب متفق عليها. وسيتطلب ذلك تعزيز جهود التنسيق من أجل تفادي ال

وفي الماضي، ركز المانحون الغربيون على تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الحكومية )ومكافحة اإلرهاب(  .م2014

، في حين ربط المانحون من دول مجلس التعاون الخليجي المعونة بتنفيذ مبادرة مجلس كشرط مسبق لتقديم المعونة

 .إعداد وتنفيذ مشاريع البنية التحتيةالمتعلقة بالقدرات مشاكل التعاون الخليجي، وركزوا على 

 

                                                 
 م2016يونيو  2 مذكرة إحاطة البنك الدولي المقدمة لمجموعة التشاور والتنسيق االقتصادي الخاصة باليمن،  3



3 

 

•  ً حسينات حقيقية في تخلق ستغرقه لتبين التوقعات التي تأتي مع السالم والوقت الذي المفترض عدم التوافق إن ، سادسا

تحسينات واسعة شأن حدوث توقعات بسيخلق . ومن المرجح أن اتفاق سالم جديد ةكبيريفرض مخاطر حياة الناس 

األمني ومجموعة من التحديات األخرى تتعرض لإلعاقة بسبب الوضع النطاق وفورية، في حين أن قدرة التنفيذ س

فإن ، م2011تضح من تقرير التنمية العالمية لعام ا حيثدمات، المترابطة التي تضعف قدرة الدولة على تقديم الخ

شهدت  التيفحتى البلدان  تطلب وقتاً طويالً:يتحول دون الوقوع مرة أخرى في دائرة العنف إيجاد مؤسسات شرعية 

ً  30إلى  15ما بين انتقاالً سريعاً استغرقت  هايتي  -هشة أداء الدولة الفوق مستوى من أجل رفع أدائها المؤسسي  عاما

 4.مؤسسية فعالة، مثل غاناإلى دولة  -ذلكمثال على ك

  

الفاعلة لتنفيذ اتفاقات طراف الدعم المالي الدولي مع تحرك األتأتي مخاطر تسييس لتاريخ اليمن نفسه،  ، ونظراً وأخيراً  •

 ادلة لتفادي النهج والنتائجلمساءلة المتبلفق المانحون الدوليون على الدعم في إطار تالسالم. وسيكون من المهم أن ي

ً عليه يتعين إال أنه وعلى الرغم من أهمية هذا اإلطار، المتباينة بل وحتى تعارضها.  المتعلقة  الريبةالتغلب على  أيضا

 ة المتبادلة في اليمن في الماضي.باستخدام اتفاقات المساءل

 

 االعتبارات .2.2
  
جانب  إلیلتحديات الكثيرة، معالجة اوثيق لوال فعالعاون التالق وتنسيالرب الدولية إلى أن هناك حاجة إلى اتشير التج .8

وبناء السالم وجهود التنمية، عمار واإل التعافيوالتخطيط وتنفيذ االستجابة اإلنسانية ولسياسات العامة ل ةكربالم المعالجة

ز يتعزعلى الفورية  التعافيثة وفترة اإلغا تعملوبصفة عامة، هناك حاجة إلى ضمان أن  اع النشط.صربما في ذلك أثناء ال

ً وأن تساعد  اً مساعد اً للمعونة أثربأن يكون ، مما يسمح يناع السابقصربين أطراف الالمتبادلة الثقة  على إحداث تحول  أيضا

كسر الطبيعة الدورية للعنف. إن التوقيع على االتفاق السياسي يحتاج إلى دعم سريع من خالل إجراءات مبكرة للمساعدة في 

بعد  التعافيمن أجل  تنفيذ أعمالفي العملية. وسيتعين على مجتمع المانحين أن ينخرط في لدى المواطنين ثقة ال واضحة لخلقو

اإلنسانية وربما  اتالمساعدتقديم انتهاء الصراع والتعمير وبناء السالم واالستقرار االجتماعي واالقتصادي مع مواصلة 

من الصراع والتنسيق الفعال والتعاون بين برامج األمن مسار الخروج نشطة على واسع من األ يفطوهذا يشمل توسيعها. 

 نمائية.اإلنسانية واإلبرامج المساعدات و

 

 5:الدولية الناجحة للدعم في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع إلى النقاط التالية التجاربتشير الدروس المستخلصة من  .9
  

وبناء السالم في بلدان مثل إندونيسيا  تعافيدم في الماضي للالدعم الذي قُ فلعملية من البداية. ضمان القيادة االستراتيجية الوطنية ل •

الدعم يمكن أن يكون ، لكن يظهر أهمية أن تتولى الحكومة واألطراف المحلية ذات العالقة إدارة وتنسيق العمليةونيجيريا 

توافق وطني خلق من حيث دعم الجهود الصريحة لويل الضروريين، والتمو الفنية الخبرةمن حيث توفير فعاالً و الدولي مفيداً 

 ت العامة.االستثماراأنظمة إلدارة يمكن أن يشمل دعم تطوير وهذا وبناء السالم،  التعافيفي اآلراء حول مشروع 

 

قد فوبناء السالم.  يالتعافعملية توافق حول رؤية اجتماعية واقتصادية ومؤسسية جديدة الالدعم الدولي لتعزيز يمكن أن يوجه  •

بحيث أوروبا الشرقية التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الحاجة إلى تحديد رؤية بلدان أبرزت التجارب المستخلصة من 

ً اليمن بأن هذه الرؤية تحتاج الخاص ب ذكر النموذجومع ذلك، يا. الدعم المستقبلي حولهيمكن تنظيم  إلى استشارة واسعة  أيضا

 وقبولها من قبل المواطنين. التعافيلضمان فهم أولويات  والتعريف به

 

التركيز على تحديد أولويات الجهود التي يمكن أن تدعم على الفور إعادة اإلعمار وإعطاء مساحة لتوطيد السالم ضمن إطار  •

ريا وجمهورية وبناء السللللالم األخيرة في شللللمال شللللرق نيجي التعافيقد ركزت خطط فمتسلللللسللللل للتنمية على المدى الطويل. 

ً في حين تخطت أفريقيا الوسطى على اإلجراءات الفورية التي تعتبر حاسمة وواضحة وممكنة التنفيذ في البيئة الحالية،   أيضا

تم ايضللاً التركيز الضلليق إلعادة اإلعمار لتعزيز االندماج والتماسللك االجتماعي و شللرعية الدولة في جميع أنحاء البالد. وقد 

بين العالقة  إدراكعن  فضلللالً ددة وتسللللسلللل لألنشلللطة في هذه الخطط على المديين القصلللير والمتوسلللط، أولويات محإدخال 

 إلى معايير مشتركة لتحديد األولويات.  األدوات واألهداف اإلنسانية واألمنية واإلنمائية، استناداً 

 

 

 

                                                 
 م2011تقرير التنمية العالمية لسنة   4
 .م2016، نيسان / أبريل م2015-2008البنك الدولي، استعراض الخبرات المتعلقة بتقييم االحتياجات بعد انتهاء الصراع   5



4 

 

 

 

  
  : المساءلة المزدوجة في أفغانستان وليبريا1 المربع

 

 (2012) الدولية للتعاون االقتصادي والتنمية المنظمةالمصدر: 

  
لتغيير طريقة عمل المؤسسات والنظم في مرحلة ما بعد األزمة. وتشير  يستخدماإلدراك بأن االستجابة للنزاع يمكن أن  •

الصراع للقضاء أن تستخدم االستجابة بعد بدعم دولي، يمكن وتجارب من إندونيسيا على وجه الخصوص أن الحكومة، ال

ومن خالل إدخال رقابة إضافية علی مع مرور الوقت. والرقابة مهام الحسابات والمشتريات لى الفساد وتحسين ع

أيضا من خالل برنامج الرقابة تم  كما، التعافيفترة كثير من األحيان لتمويل في  إنشاؤهاتم يالتي  االئتمانية الصناديق

(، 1 المربع) الصندوق االئتماني إلعادة إعمار أفغانستانليبيريا وفي المساعدة في مجال الحكم واإلدارة االقتصادية 

كما اكتسبت وبناء السالم،  التعافيالمتاحة لجهود الكاملة  المواردلحزمة أفضل  رؤيةمن الحصول علی تمكنت الحكومة 

 م الخاضع للمساءلة لهذه الموارد.االستخداجة أعلى من الثقة في الشفافية والجهات المانحة در

 

التجارب من بلدان أخرى في منطقة فمن إنشاء هياكل موازية.  بدالً لرقابة واالئتمان والتنفيذ لالبناء على القدرة الحالية  •

الضوء على أهمية استخدام هيئات الرقابة القائمة في تسلط الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك العراق ولبنان، 

 من قبل البنك الدولي قبل األزمة.سبق وأن حصلت على دعم كبير والرقابة، التي  والتنفيذ المناقصات/مجال المشتريات

ً الحيلولة تقويض هذه اإلصالحات اإليجابية وحول دون ومن شأن ذلك أن ي إضعاف التنمية المؤسسية دون  أيضا

الصندوق من على سبيل المثال كل ، أظهر م2014و  م2011بين عامي ومن تعزيزها.  بدالً والحوكمة في اليمن 

جزء كبير من الدعم ( القدرة على استيعاب وصرف 2 المربعومشروع األشغال العامة ) االجتماعي للتنمية في اليمن

وتشير  لحكومة.دى انطاق الدعم لهذه البرامج لم يحظ بأولوية عليا لمسألة زيادة المانحين، على الرغم من أن المقدم من 

االجتماعي )الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج  ضمانرئيسية لشبكات الالربعة األاليمن برامج التقديرات إلى أن 

ابللللة الخارجيللللة مثلللللة مللللن أفغانسللللتان وليبريللللا كيللللف اسللللتخدمت أدوات المعونللللة ودرجللللات مختلفللللة مللللن الرقاألتبللللين 

 :طريةنحو استخدام النظم القُ  االنتقالوالمساءلة من أجل بناء وتسريع 

تللللم إنشللللاء . وعمللللارفللللي أفغانسللللتان، اسللللتخدم التمويللللل المشللللترك مللللن المللللانحين لللللدعم عمليللللة بنللللاء الدولللللة وإعللللادة اإلف

ب السلللللطة األفغانيللللة صللللندوق السلللللطة المؤقتللللة األفغانيللللة مباشللللرة بعللللد التحريللللر لللللدعم النفقللللات المتكللللررة مللللن جانلللل

أفغانسلللتان، اللللذي أنشلللأه وأداره البنلللك اللللدولي ومصلللرف التنميلللة  إعملللارملللاني إلعلللادة ئتالمؤقتلللة. وقلللد قلللدم الصلللندوق اال

اآلسللليوي والبنلللك اإلسلللالمي للتنميلللة وبعثلللة األملللم المتحلللدة لتقلللديم المسلللاعدة إللللى أفغانسلللتان وبرنلللامج األملللم المتحللللدة 

فلللي تقلللديم اللللدعم شلللبه المشلللروط للميزانيلللة نافلللذة التكلللاليف المتكلللررة بلللدأت قلللد كلللررة. ولتكلللاليف المتلاإلنملللائي، نافلللذة 

اإلنفلللاق  بنلللدالتلللي اسلللتوفت مجموعلللة ملللن معلللايير األهليلللة المتعلقلللة بكشلللوفات اإلنفلللاق تلللم صلللرفه مقابلللل تقلللديم  واللللذي

قبلللل وكيلللل مراقبلللة مسلللتقل  تلللم التحقلللق ملللن األهليلللة ملللنوواالمتثلللال لقلللوانين وإجلللراءات إدارة الشلللؤون الماليلللة العاملللة. 

إضلللافي ملللن الضلللوابط بحيلللث عملللل هلللذا الوكيلللل كمسلللتوى اشلللرة ملللن قبلللل البنلللك اللللدولي، عللله بشلللكل مبالتعاقلللد متلللم 

 هلللليكالً يمثللللل والفعللللال للبرنللللامج. وفللللي حللللين أنلللله ال يللللزال كفللللؤ عللللن التنفيللللذ الرفللللع التقللللارير رصللللد ودعللللم وتللللولى و

 ً ملللن الرقابلللة الخارجيلللة، مملللا  إضلللافي ملللن الرقابلللة الداخليلللة بلللدالً ى مسلللتوكلللان بمثابلللة إال أن وكيلللل المراقبلللة ، موازيلللا

سلللمح لللله بإنتلللاج معلوملللات قيملللة اسلللتخدمت علللللى حلللد سلللواء لتعزيلللز اإلدارة الماليلللة والمعلللايير االئتمانيلللة ومسللللاعدة 

الصللللندوق علللللى سللللبيل المثللللال، أثللللرت معللللايير ف. اسللللتيفائهاالللللوطني علللللى رقابللللة والمحاسللللبة وزارة الماليللللة ومكتللللب ال

العلللام  اإلنفلللاقعللللى كيفيلللة قيلللام الحكوملللة بوظيفلللة الرقابلللة والمراجعلللة ملللن أجلللل االئتملللاني إلعلللادة إعملللار أفغانسلللتان 

 .العادي
 

المللللانحين  ةمتعللللدديللللة اتفاقبنللللاء علللللى برنللللامج المسللللاعدة فللللي مجللللال الحكللللم واإلدارة االقتصللللادية  تشللللكلوفللللي ليبريللللا، 

، إللللى جانلللب الوكاللللة األمريكيلللة للتنميلللة الدوليلللة واالتحلللاد م2006م الحكوملللة االنتقاليلللة الوطنيلللة فلللي أوائلللل علللا اوقعتهللل

األوروبلللي وصلللندوق النقللللد اللللدولي والبنللللك اللللدولي واالتحللللاد األفريقلللي والجماعللللة االقتصلللادية لللللدول غلللرب أفريقيللللا. 

 واسلللتند البرنلللامج إللللى فرضلللية مفادهلللا أنللله بغيلللة اسلللتعادة ثقلللة الجمهلللور فلللي الحكوملللة وجلللذب االسلللتثمارات، اضلللطرت

ليبريللللا إلللللى وقللللف تحويللللل مللللوارد الدولللللة وإدارة الشللللؤون الماليللللة العامللللة بشللللفافية وتقللللديم الخللللدمات وإظهللللار اإلرادة 

السياسلللللية لمقاضلللللاة الفسلللللاد. وتمثللللللت الميلللللزة الفريلللللدة لبرنلللللامج المسلللللاعدة فلللللي مجلللللال الحكلللللم واإلدارة االقتصلللللادية 

ؤسسلللات الرئيسلللية المملوكلللة للدوللللة، وخبلللراء فلللي )األكثلللر إثلللارة للجلللدل( فلللي وضلللع ملللراقبين ملللاليين دوليلللين فلللي الم

التوقيللللع المشللللترك علللللى اإلنفللللاق،  صللللالحيةنح هللللؤالء الخبللللراء وزارة الماليللللة، ومكتللللب الميزانيللللة والخزانللللة. وقللللد ُملللل

استشلللاريين فلللي مجلللال القلللدرات، عللللى نحلللو متميلللز علللن بلللرامج دعلللم أكثلللر ملللن كلللونهم إداري بالتلللالي كلللان دورهلللم و

 .األخرى .القطاع العام
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مليار دوالر  1.3أن تستوعب أكثر من تستطيع األشغال العامة وصندوق الرعاية االجتماعية وبرنامج الطرق الريفية( 

 المناسب. فعالة لصرف واستيعاب األموال في الوقتأداة أمريكي، وبالتالي يمكن أن تكون بمثابة 

 

 األشغال العامة في اليمنبرنامج : الصندوق االجتماعي للتنمية و2 المربع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك الدولي المصدر:

  
ً  المتحدة أن تلعب دوراً  األممت ويمكن لوكاال • في ضلللللمان تقديم الخدمات في وقت مبكر. وبغية تقديم الخدمات  حاسلللللما

تصميم ترتيبات الشراء بموجب كما تتوفر المرونة في ات الشراء المنشأة أهمية كبيرة. آلي بتكتسوبسرعة وتشغيلها، 

إرشللادات البنك بشللأن اسللتخدام ترتيبات المشللتريات المبسللطة للمشللروعات في حاالت الحاجة الماسللة إلى المسللاعدة أو 

ضمن اإلطار شراء المرنة، المتاحة لتقديم المشورة بشأن خيارات ال وسيكون البنك الدولي نفسه مصدراً . قيود القدرات

برنامج اليونيسيف ووكاالت األمم المتحدة )على سبيل المثال، إمكانية إشراك تشمل هذه الخيارات و لمشتريات.الجديد ل

سلللجل حافل من تقديم الخدمات من خالل شلللراكات مع تتمتع بالتي واألمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصلللحة العالمية( 

قوي على وحضور لية وأصحاب المصلحة، وخاصة على مستوى المجتمع المحلي، بما في ذلك وجود المؤسسات المح

فعلى سبيل المثال، . في اليمنكثيفة العمالة شراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية وبرامج التدخل الاألرض وخبرة في 

من من الصللراع، ولديه حضللور ميداني كبير واصللل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وجوده النشللط في البلد على الرغم 

ً  محلي وأجنبيموظف  100ن خالل ما يربو ع من و .التعافيلألزمات واالسللللللتجابة في اليمن في جهود  يعملون حاليا

تسللللللتطيع وكاالت األمم للوضللللللع الفريد من نوعه في اليمن،  نظراً وجهة نظر فريق المشللللللتريات في البنك الدولي، و

وفي مثل هذا السيناريو،  .اترتيبات الشراء الخاصة بهحسب الحاجة من خالل يع وتقديم الدعم لها بالمشارتنفيذ المتحدة 

 ً باعتبارها  -لألمم المتحدة التابعة الوكالة المنفذة المعمول بها لدى قواعد الشلللللراء القبول بعلى  سللللليوافق البنك مسلللللبقا

البديلة للمشلللللتريات في إطار سلللللياسلللللة  تالترتيبام أحكا"وكالة ... للمقترض" ويمكن اسلللللتخدامها، بما يتماشلللللى مع 

سللياسللة قضللايا بشللأن تنازل ي ضللرورة ألبنك. وفي ظل هذا التحليل، لن تكون هناك ة الخاصللة بالالمشللتريات الجديد

البنك الدولي ومبادئ  يةاتفاق المبادئ االئتمانية لألمم المتحدة المنشللأ بموجب اتفاقتنازل عن ، بما في ذلك المشللترياتال

 6".األمانة االئتمانية لألزمات وحاالت الطوارئ

 

 

 

 

                                                 
تشرين  7لألزمات واألوضاع الطارئة الموقعة في للبنك الدولي  واألمم المتحدة، التي أقرها المديرون التنفيذيون البنك الدولياتفاقية المبادئ االئتمانية بين   6

 (.SECM2008-0404) م2008 األول / أكتوبر

أن تكلللون حاسلللمة يمكلللن كيانلللات مثلللل الصلللندوق االجتملللاعي للتنميلللة وبرنلللامج األشلللغال العاملللة  إن

عللللى طريلللق السلللالم. فعللللى أقلللدامها الللليمن  تضلللعلبنلللك اللللدولي بمجلللرد أن سلللرعة إعلللادة انخلللراط ال

 ويحظيلللانسللبيل المثللال، يتمتللع الصللندوق االجتمللاعي للتنميلللة وبرنللامج األشللغال العامللة بسللجل جيللد 

لمشلللاريعهما ومسلللاهماتهما فلللي بنلللاء  الفنيلللةطيبلللة فيملللا يتعللللق بحيادتهملللا السياسلللية والجلللودة بسلللمعة 

المجتملللللع المحللللللي والمقلللللاولين والمؤسسلللللات الصلللللغيرة والمتوسلللللطة ملللللن القطلللللاع  فئلللللاتقلللللدرات 

الكبيلللر  األثلللروإعلللادة اإلعملللار فلللي الللليمن. وعللللى اللللرغم ملللن  تعلللافيمهملللة للجميعهلللا و الخلللاص،

العامللللة،  األشللللغالللتنميللللة وبرنلللامج  االجتملللاعيتمويليلللة، يواصللللل الصللللندوق وال األمنيللللةللتحلللديات 

الصلللللندوق فشلللللبكات مجتمعيلللللة راسلللللخة، العملللللل والتكيلللللف ملللللع البيئلللللة الحاليلللللة.  يمتلكلللللانالللللللذين 

رة قويلللة وواسلللعة النطلللاق فلللي تخفيلللف يمتلكلللان خبللل االجتملللاعي للتنميلللة وبرنلللامج األشلللغال العاملللة

عللللى تأكيلللد العللللى ذللللك، تلللم  علللالوةوالمسلللاءلة االجتماعيلللة. المخلللاطر المتعلقلللة بجلللودة الخلللدمات 

للتنميلللللة وبرنلللللامج  االجتملللللاعيلصلللللندوق وجاهزيلللللة ا االئتمانيلللللةالتنفيذيلللللة والترتيبلللللات  اتالقلللللدر

. ملللؤخراً  اإلنملللائيالمتحلللدة  األملللمبرنلللامج ات اللللذي أجلللراه قلللدرالتقيللليم  خلللاللالعاملللة ملللن  األشلللغال

عللللى ضلللمان الحفلللاظ عللللى القلللدرة المحليلللة عللللى  المؤسسلللاتوستسلللاعد المشلللاركة ملللع مثلللل هلللذه 

بعللد  تعللافيالتنفيللذ وعلللى مرونللة بللرامج التوظيللف والخللدمات التللي تشللتد الحاجللة إليهللا فللي مرحلللة ال

انتهلللاء الصلللراع. علللالوة عللللى ذللللك، يتمتلللع الصلللندوق االجتملللاعي للتنميلللة وبرنلللامج األشلللغال العاملللة 

المنشلللللت الصللللغيرة ت المجتمعيللللة وتنميللللة كثيفللللة العمالللللة والتللللدخال شللللغالبخبللللرة واسللللعة فللللي األ

 واألصغر.
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 في اليمن تجربة االنتقاليةالالدروس المستفادة من  .3
 

 تخطيطال .3.1
  

 اللضرورة قيام شركاء التنمية الدوليين بالتنسيق عن كثب، من خم( 2014-2011)اليمن االنتقالية في تجربة التظهر  .10

وعلى النحو المبين أعاله، هناك حاجة إلى  .البعض اساند بعضهتوسياسية بحيث منية أنسانية وتنموية وإجندات حكومية وأ

األمر الذي سيسمح للمعونات من أن اع، صرالثقة بين أطراف العلى تعزيز الفورية  التعافيفترة اإلغاثة وتعمل أن ضمان 

ً تحولي اً أثرتحقق  التخطيط الستراتيجية يتم تأخير عملية ينبغي أال وتساعد على كسر الطابع الدوري للعنف. وتحقيقا لهذه الغاية،  ا

العمل ينبغي حتى اختتام الحوار السياسي، بل التي تلي مباشرة توقف الصراع لتوجيه الجهود المبذولة في الفترة  التعافي

شركاء ستطيع وي .التعافيتقييم تجريبي الحتياجات وتكاليف من خالل تلك العملية توفير المعلومات لعن طريق بالتوازي معها 

القيام بالتخطيط والتحليل المشتركين، من قبيل أن يؤدي ذلك إلى إقامة شراكة من خالل الدوليين أن يدعموا الحكومة تنمية ال

ام بجداول أعمال قطاعية وبناء السالم، بغية تحسين التنسيق من البداية وااللتز التعافيرسمية من خالل تقييم احتياجات 

 متعاضدة.

 

، عندما تعهد م2012على تجربة اليمن بعد عام يستند  التعافيلفترة  اإلستباقيالخاص على التخطيط بشكل ركيز التإن  .11

مليار دوالر اقترحتها  11بمبلغ تمويلية قُدرت فجوة على أساس مليار دوالر أمريكي  10شركاء التنمية الدوليون بحوالي 

يرجع ذلك إلى حد كبير، و -في المائة  30حوالي  -المبلغ تم صرفها بالفعل غير أن نسبة ضئيلة فقط من هذا . الحكومة اليمنية

ً وبصورة أساسية إلى القدرة االستيعابية، وصعوبات تتعلق بأعاله، إلى تحديات  وردكما  العجز في كما يرجع ذلك أيضا

التي ية مطابقة الموارد مع االحتياجات التخطيط واإلدارة الفعالين لألموال الملتزم بها. ويعزى هذا العجز بدوره إلى عدم كفا

في تولي المسؤولية عجز الحكومة ، وصورة عامة ، وعدم كفاية األولويات وتسلسل برامج المعونةيبيبشكل تجرتم تقييمها 

 عملية التخطيط.عن 

 

لالحتياجات المختلفة تعطي األولوية  ديرها جهات مشتركةلى استراتيجية تقودها الحكومة وتع التعافيينبغي أن تستند جهود  .12

تنفذه الجهات المعنية تقييم مشترك يتم تصميمه ك وبناء السالم التعافيحتياجات التقييم أي وهذا هو الهدف من  جهود.وحد الوت

استراتيجية للتعافي وبناء السالم مع خطة تقييمات التعافي وبناء السالم وعادة ما تنتج  والوكاالت متعددة األطراف.ة الوطني

 (.3 المربع) عن مقترحات للتنفيذ وترتيبات التمويل الً لنتائج فضلمتفق عليه ومصفوفة لويات والتسلسل الاألو

 وبناء السالم التعافي: تقييمات 3 المربع

يمر وبناء السالم في بلد يعاني من صراع أو  التعافيلتقييم ومعالجة متطلبات  ومرتبهي نهج مشترك  خطة التعافي وبناء السالمإن 

ساعد على اكتساب فهم عميق لكل من االحتياجات واألولويات. هي تمن أزمة متصلة بالنزاعات؛ وبالتالي فخارجاً لتوه مرحلة انتقالية ب

 ثالثة أغراض رئيسية هي: الههذه الخطة و

ء السالم ولوية وتسلسل احتياجات وأولويات التعافي وبنااألالدوليين على تحديد وترتيب وشركائها  الحكوماتمساعدة  •

 واألنشطة ذات العالقة.

 وبناء السالم وتعبئة الموارد التعافيلدعم الحوار ومشاركة أصحاب المصلحة في تحديد أولويات تشمل الجميع توفير عملية  •

 لتنفيذ.مشتركة للتقييم ووضع خطط اتنسيق الدعم الدولي من خالل عملية  •

 

مللللن أزمللللة متصلللللة  تتعللللافيل لللللدعم البلللللدان التللللي تشللللهد نزاعللللا أو هللللذه الخطللللة فللللي إطللللار عمليللللة أوسللللع وطويلللللة األجلللل تتناسللللب

خطلللة التعلللافي لالقيملللة االسلللتراتيجية تعتبلللر وبالنزاعلللات، وللللذلك ينبغلللي أن تسلللتند إللللى فهلللم مشلللترك ألثلللر النلللزاع وأسلللبابه الكامنلللة. 

ً محللاور: فهلللي تلللوفر ثالثلللة  ذاتوبنللاء السلللالم  لبنلللاء توافلللق  وبنلللاء السلللالم، ومنبللراً  فيالتعللاحتياجلللات األدللللة اليرتكلللز علللى  مبنيلللا تقييمللا

ي غللللوال ينبآليللللات لتحديللللد ترتيبللللات التنفيللللذ والتمويللللل الالزمللللة لتنفيللللذ هللللذه األولويللللات. إضللللافة إلللللى اآلراء وتحديللللد األولويللللات، فللللي 

، بلللل هلللي عللللى أنهلللا عمليلللة لجملللع بيانلللات غيلللر متكلللررة أو تقييملللاً لالحتياجلللات القطاعيلللةخطلللة التعلللافي وبنلللاء السلللالم إللللى النظلللر 

 عملية مستمرة لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تسترشد بها االستجابة.

لتوفير بعض التوجيهات األولية بشأن  تقييم مسبقثالث خطوات: تصميم  مكونة منمن خالل عملية التعافي وبناء السالم  طخط وتنفذ

مدخالت بشأن النطاق واألهداف والترتيبات توفير ، وناء السالمخطة التعافي وبوضع العملية من أجل تقرير ما إذا كان من الضروري 

ً  ذههوالمؤسسية؛  ً  مؤشراً  المرحلة من العملية قد توفر أيضا وبناء السالم للنظر فيها إذا ما استمر التقييم. ويتضمن تعافي قضايا البشأن  أوليا

وبناء السالم وتحديد أولوياتها في سياق خطة استراتيجية  التعافي تقييم احتياجات، تحديد األولويات والتخطيطو التقييمالعنصر الثاني، 

خيارات للتنفيذ )بما في ذلك ترتيبات التنسيق والرصد(، أيضاً عرض يأنه مصحوبة بمصفوفة النتائج. كما وتكون السالم،  بناءوتعافي لل
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وتوفر  ، فيركز على ضمان االتفاق على الخطةالنهائية ةصيغواستكمال الالمصادقة والقضايا المتصلة بالتمويل. أما العنصر الثالث، 

 .مويلالترتيبات الالزمة لبدء التنفيذ والت

 المصدر: البنك الدولي

  

 تنسيقال .3.2

 
لى المساءلة عفي اليمن  التعافيم وبناء السالترتكز عملية ستقرار، ينبغي أن اإللى مبدأ تنسيق الدعم نحو تحقيق بناء  عو .13

السابقة على االنتقالية ل المرحلة الدوليون خالالتنمية وشركاء  الحكومة اليمنيةاتفقت بأنه سبق وأن مع العلم والشفافية، 

ببعض اإلصالحات في اليمن إلى ربط الحكومة االنتقالية  إطار المساءلة المتبادلة دفويه لمساءلة المتبادلة.مشترك لإطار 

ً رئي عنصراً قد تم اعتبار هذا اإلطار المتفق عليها. و مطالبات ( االستجابة لل1في الهيكل االنتقالي السابق، وذلك من أجل ) سيا

( تيسير تقديم المعونة والنمو )بما في 2)مثل تحسين الحكم(، و ) م2011التي شهدها عام  التي تم التعبير عنها في المظاهرات

تربط وتحفز إطار المساءلة المتبادلة  الواردة في اإلصالحكما لوحظ أن معالم تدريجية(. خطوات إصالحية ذلك من خالل 

 -م(2012سبتمبر شهر الرياض في المنعقد في مؤتمر المانحين التي التزمت بها )في الجهات المانحة على تقديم المعونات 

 مختلف خطوات اإلصالح وااللتزامات التي تم التعهد بهالوبإضافة أفق زمني إلطار المساءلة المتبادلة. " شترك"الجانب الم

إطار  وفرقد كما بصورة صريحة. يمكن إنشاء سلسلة من األحداث المخطط لها بصورة متبادلة بوضوح ووكال الجانبين، من 

 مع المواطنين والجهات المانحة. الحكومة اليمنيةاتصاالت إضافة إلى توجيه نقطة دخول هامة للتدقيق العام، المساءلة المتبادلة 

 فعاالً إطار المساءلة المتبادلة  كانما إذا م، لم يكن واضحاً 2013الذي تم إنشائه في  التنفيذي للجهازالحال بالنسبة وكما هو 

ً يكن لم  التنفيذألن وقت  مرحلة ما بعد الصراع، سيكون من المهم إعادة لوفي سيناريو جديد  .األخيرةزمة بسبب اندالع األ كافيا

مناقشات البالفعل في  اطلبو قدمن دول مجلس التعاون الخليجي م بأن المانحون مع العل. مثل هذا اإلطار للمساءلة المتبادلةإنشاء 

ً و .إطار جديد للمساءلة المتبادلةرسمية الغير  ثمان الأي النزاع )المبكرة التي تلي فترة الفي فيد خصوصاً ممن ال سيكون أيضا

أمراً مثالياً إذا ما وجد في سيكون و. ية المفعولتعافي سارعدم وجود خطة لملء الفراغ المتوقع أن يتم  األولى(عشر شهراً 

  سابق.في العليه الحال ما كان على عكس من المانحين  بدالً  مدفوعاً من قبل الحكومة اليمنية المستقبل إطاراً للمساءلة المتبادلة

  
للحكومة ، ينبغي ة بالسياسات العامةاألخرى المتعلقمجاالت الفي النظيرة ات ياالتفاقإطار المساءلة المتبادلة ووباالستناد إلى  .14

 توحيدمتواصل لالستراتيجي االتنسيق صيغة للالسياسية واإلنسانية الفاعلة أن تتفق على طراف وشركاء التنمية واأل اليمنية

نسيق لتشاور والتالمقترح لفريق الوسيعمل إلغاثة اإلنمائية والمصالحة السياسية وااللتزامات األمنية. التقليدية لجهود ال

آليات التنسيق الوطنية والدولية القائمة والناشئة من أجل بناء استجابة أفضل تغطي وفق االجتماعي واالقتصادي في اليمن 

 واإلنمائية والسياسية واألمنية. ةاإلنسانياألطراف الفاعلة في الجوانب ( مع أنشطة ةمواءمالتنسيق )أو الاألهداف المتداخلة و

للحوار وتبادل وتنسيق الدعم المقدم إلى ور والتنسيق االجتماعي واالقتصادي في اليمن كمنتدى يجري تصور فريق التشاو

الطارئة  التعافياليمن يستفيد من خبرات ومعارف وموارد شركاء اليمن الوطنيين واإلقليميين والدوليين في تلبية احتياجات 

وتحديد األولويات وتنفيذ ات ار االقتصادي والتخطيط للمساعداالستقرتدابير وما بعد الصراع، ودعم واالحتياجات في مرحلة 

 البرامج أو المشاريع.

 
اآلراء في توافق الشراكة بين الحكومة والشركاء الدوليين على أساس نجاح إطار المساءلة المتبادلة على تجديد ال يستند .15

الدروس ف قة تقديم المساعدة الدولية.القصير وتكييف طريعلى المدى  الهامةعلى أعلى المستويات بشأن األولويات 

للغاية من لى عدد محدود إطار المساءلة المتبادلة عإلى أنه ينبغي أن يستند تشير األخرى  يةاالنتقالالمراحل المستخلصة من 

مجموعة من المعالم. وسيتعين أن تكون االلتزامات انتقائية للغاية ذات الصلة على أساس األولويات وااللتزامات الحكومية 

مكن بحيث يصورة منتظمة المعالم بالمحرز على اساس هذه وأن تعكس الدعم على أعلى مستوى سياسي. يجب مراجعة التقدم 

ً يأن  ً أسكما يمكن أيضا أن توفر هذه االلتزامات  .وتنظيميإلجراء حوار سياسي  مفيداً  وفر أساسا لزيادة فعالية التواصل  جيداً  اسا

 واإلصالحات بالغة األهمية. التعافيبشأن التقدم المحرز في تنفيذ جهود مواطنين مع ال

 
وبموجب اإلطار الجديد   المشتريات أداة هامة لتيسير تنسيق المعونة والتعاون بين الوكاالت المانحة ووكاالت اإلغاثة.تعتبر  .16

البلدان التي ، والذي يضع إلى جانب عدد من اآلليات األخرى التي تتعلق بشكل خاص بولي للمشتريات الخاص بالبنك الد

تأتي إمكانية موافقة البنك على استخدام ترتيبات بديلة  –أدناه(  4تعاني من الهشاشة والصراع والعنف )أنظر المربع رقم 

، أو ترتيبات الشراء جهة أخرى مانحةبنك مثل قواعد للمشتريات )أي استخدام المقترض لقواعد مشتريات غير تلك الخاصة بال

من ذلك على تطبيق قواعد وإجراءات  بدالً وبموجب نهج تقييم األداء الشامل، قد يعتمد البنك  لمقترض(.تابعة لالخاصة بوكالة 

بدور قيادي في تقديم ، وقد يوافق على أن يقوم هذا الطرف أو ثنائية األطرافمتعددة أخرى الشراء الخاصة بوكالة أو منظمة 

يساعد على تنسيق المساعدات وتخفيف الترتيبات البديلة للمشتريات يمكن أن استخدام إن  أنشطة الشراء.ورصد الدعم لتنفيذ 
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الكفاءة ويقيد القدرات وهو عبء يعيق  –متعددة  مشترياتنظم  تطبيقعليها  يتعينعندما الحكومة اليمنية العبء الواقع علی 

 ضاع الهشاشة والصراع والعنف.خصوصا في أو

 
 الخاص بالبنك الدولي وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف: اإلطار الجديد المشتريات 4مربع ال

الهشاشة الذي يعزز القدرة على إجراء عمليات الشراء في سيناريوهات الدولي والبنك المشتريات الجديد الخاص بفيما يلي مالمح إطار 

 ظم الكفاءة واالستجابة.بطرق تعوالصراع والعنف 

ستراتيجية مشتريات المشاريع من إمكانية إعداد نموذج موجز ال - (PPSD)المشاريع من أجل التنمية المشتريات الخاصة باستراتيجية 

 .في مشاريع أقل قيمة وأقل تعقيداً أجل التنمية 
خاصة بكيان آخر متعدد األطراف أو وكالة ثنائية أو الشراء الت قد يوافق البنك على اعتماد  تطبيق ترتيبا - البديلة للمشتريات الترتيبات

الرئيسية للمشتريات وأدلة مكافحة الفساد الخاصة مبادئ البديلة متوافقة مع ال ءالشرا ترتيباتتكون لمقترض، شريطة أن تابع لوكالة أو كيان 

 بالبنك الدولي.
 .في الميدانإلى أخصائيي المشتريات الصالحيات مسبقة، إلى جانب زيادة تفويض أعلى للمراجعة ال سقف - من قبل البنكالمراجعة المسبقة 

 القدرات وضعف المناطق التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنفمتوفر في  - من قبل البنكتعزيز دعم التنفيذ العملي 
 قيام البنك بتنفيذها. إمكانية- أنشطة بدء المشروع

 در أكبر من المرونة في تصميم إجراءات الشراء لتأخذ في االعتبار األهداف والظروف المعمول بها.يسمح بق - لغرض"مالئمة امبدأ "
الحوكمة في لوائح التوريد، ضمن الحدود للمشتريات ومتطلبات مبادئ األساسية اليجب أن يتم الشراء بطريقة تتسق مع  - التمويل بأثر رجعي

 ٪ من التمويل بأثر رجعي(.40 أقصى( بحد االتفاقية القانونيةالمحددة في 

 المصدر: البنك الدولي
  

ل دعم التنسيق والتعاون الحكومة من خال إنجازاتالمتحدة في مجال المشتريات  األمم وكاالتالبنك مع  أن يدعم تعاونويمكن  .17

اكة الدولية للبنية التحتية الشرتأتي في هذا الصدد الهامة المحتملة ومن المصادر   .الفاعلة نمائيةاإلنسانية واإلبين الجهات 

إلى وكاالت االستجابة الشراكة الدولية للبنية التحتية اإلنسانية نضم ت .رائداً  التي يلعب فيها البنك دوراً و، (IHIP) نسانيةاإل

لتيسير ، في تطوير األدوات والموارد األخرى االتحاد الدولي للمهندسين االستشارييناإلنسانية والوكاالت اإلنمائية، وكذلك 

الهشاشة والصراع التي تعاني من وإعادة اإلعمار بالتنسيق مع االستراتيجيات اإلنمائية للبلدان  التعافياالستجابة اإلنسانية و

 والجهات المانحة. والعنف

 

 التنفيذ .3.3
  

وازنا  بشكل جيد ينبغي أن يكون الطلب على أدوات وترتيبات التمويل الجديدة، مثل الصندوق االئتماني متعدد المانحين، مت .18

. قد تكون هناك حاجة إلى تصميم وتنفيذ أدوات جديدة للتمويل مع األدوات القائمة لتفادي إنهاك القدرات التنفيذية الضعيفة

من أجل استيعاب زيادة تدفقات المعونة في مرحلة ما بعد الصراع، بما في ذلك صندوق اتئماني متعدد المانحين، بيد أن ذلك 

ألدوات القائمة التي أثبتت قدرتها على تقديم تدفقات كبيرة من المعونة. وعلى وجه التحديد، فقد أثبت صندوق يستلزم تقييم ل

الرعاية االجتماعية وبرنامج الطرق الريفية وبرنامج األشغال العامة، المذكور أعاله، القدرة على تحقيق المعونة بشكل فعال 

ع استراتيجية تمويل لسد الثغرات التي تم تحديدها من خالل هذا التقييم في المدى وفي المواعيد المحددة. وبعد ذلك، ينبغي وض

 .القصير، األمر الذي سيساعد على استحداث أدوات تمويل جديدة، ودعم تقييم المشاريع وإعداد الموازنة الرأسمالية

 

استخدام المبالغ الكبيرة التي ستكون تتمثل إحدى األولويات الرئيسية في ضمان وجود قدر كاف من القدرة على استيعاب و .19

. وهذا سيتطلب الحفاظ على توازن بين القدرة االستيعابية وااللتزامات االئتمانية، متاحة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب

نها تتيح تعتبر الصناديق االئتمانية متعددة األطراف مفيدة في هذا الصدد ألومع الصرف واإلنفاق على االستثمارات والتعافي. 

(. وفي الحاالت التي تدير فيها مجموعة البنك 5تجميع الموارد وراء خطة مشتركة وجهود لبناء الدولة )انظر المربع رقم 

الدولي هذه الصناديق، فإن سياسة المشتريات الجديدة ستسمح أيضاً باستخدام المؤسسات الوطنية، حتى في السياق الهش، مع 

 .ضافية المحتملة للمساءلةموازنة ذلك مع المتطلبات اإل
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 يةالصومال تجربةال من( الدروس المستفادة 5المربع ) 
تواءم بشكل وثيق ي ولتنفيذ االتفاق الصومالي. وه يوتمويل يتنسيقكهيكل  م2014في عام  يالصومال واإلعمارمرفق التنمية وأنشئ 

نمية لتوفير التوجيه واإلشراف االستراتيجيين لألنشطة اإلنمائية في منصة للشركاء الحكوميين وشركاء التيمثل ، واالتفاقمع مبادئ 

مشتركة تديرها إدارية متعددة الشركاء في إطار ترتيبات  ائتمانيهعدة صناديق  يالصومال واإلعمارمرفق التنمية يضم والصومال. 

لدولي ومصرف التنمية األفريقي. وقد قدم هذا المرفق في مجاالت تقوم على الميزة المقارنة: األمم المتحدة والبنك افنية ثالث وكاالت 

 التمويلي المنسق العديد من الفوائد لتحسين فعالية المعونة في الصومال:

الحكومة ومواءمتها مع األولويات اهتمام على تعزيز  يالصومال واإلعمارمرفق التنمية في ساعد استخدام األموال المجمعة  •

بصورة  يالصومال واإلعمارمرفق التنمية من خالل  عام ومشاريع محددة التي جرى تمويلهاوتم إعداد اإلطار الالوطنية. 

 مجموعات العمل واللجنة التوجيهية لمناقشتها والموافقة عليها. قبلمن نظامية 

بشكل أتاح للمانحين االستفادة إلى خلق وقورات الحجم و يالصومال واإلعمارمرفق التنمية تجميع الموارد من خالل أدى  •

 تقديم المزيد من المساعدة المنسقة، وتجنب التجزؤ واالزدواجية. أفضل من مساهماتهم من خالل

. ومن يالصومال واإلعمارمرفق التنمية ل االستراتيجية األهدافالمخاطر لدعم تنفيذ  إلدارةمشتركة  استراتيجيةتم وضع  •

االستجابة للمخاطر الكبيرة اء الصناديق لجهات المانحة ومدرتحليل وإدارة المخاطر، تستطيع الحكومة وانتائج خالل تقاسم 

 .في الصومال بطريقة أكثر فعالية في تحقيق أهداف االتفاق الصوماليمشاركة نطوي عليها التالتي 

 

 المصدر: البنك الدولي

 

 
ساسا  الستبعاد مسألة إنشاء إن تعزيز المؤسسات التنظيمية والتنفيذية للمناقصات والمشتريات في اليمن من شأنه أن يوفر أ .20

. يتمثل االتجاه في العدد وحدة مركزية لتنفيذ المشروع خارج الوزارات المعنية للتعامل مع تدفقات المعونة وتنفيذ المشاريع

في المتزايد من البلدان في الخروج عن نموذج وحدة تنفيذ المشروع لتنفيذ المشاريع واختيار بدالً من ذلك دمج تنفيذ المشاريع 

الهياكل الوزارية القائمة في الحكومة المضيفة )مثل بنغالديش ونيجيريا وزامبيا(. ويتزايد النظر إلى هذا النهج باعتباره 

ألنه يستبعد الحاجة إلى إنشاء هياكل موازية ويركز على تعزيز هياكل البلد المضيف وقدراته.  فعالية،استراتيجية إنمائية أكثر 

كبيرة في مجال المشتريات التي تم إنجازها قبل األزمة، سيكون اليمن في وضع جيد يسمح له وعلى ضوء اإلصالحات ال

 باعتماد هذا النهج التدريجي الموجه نحو التنمية.

 

، بناء على الخبرات المكتسبة في مريبا  إن االستصواب العام لنهج "الوحدة العمالقة لتنفيذ المشاريع" الخالص لهو أمرا   .21

تفصيل في المرفق )أ( أن نهج بمزيد من الأدناه، تبين  6في المربع رقم  الموضحةجارب في العراق ولبنان، . فالتالمنطقة

الوحدة العمالقة لتنفيذ المشاريع قد يعيق في نهاية المطاف التنمية المؤسسية بدالً من تيسيرها، ولن يتماشى مع أنواع النهج 

فتيل الصراع في اليمن.   وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار النهج المختلط، الذي الالمركزية الواسعة التي تعتبر ضرورية لنزع 

يتم فيه تنفيذ المشروع على أساس المركزي من قبل وحدات إدارة المشروع المتضمنة في هياكل الوزارات المعنية، في حين 

ال مشاريع تطوير العمليات الطارئة في يتم القيام ببعض مهام التخطيط والتنسيق والتيسير على المستوى المركزي )انظر مث

العراق( كنهج قابل للحياة .ومن شأن هذا النهج المختلط أن يبني على التقدم المحرز في جانب التعزيز المؤسسي بدالً من 

وإعداد  التراجع عما تم تحقيقه، وفي نفس الوقت تعزيز الكفاءة فيما يتعلق ببعض الوظائف الداعمة المشتركة المتعلقة بالتخطيط

 الميزانية وتيسير التصاريح وما شابه ذلك.
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 وحدات تنفيذ المشروع فيما يخص: الدروس المستفادة من التجارب العالمية 6 المربع

 مجلس اإلنماء واإلعمار -لبنان  مشاريع تطوير العمليات الطارئة - العراق
صندوق إعادة اإلعمار )تحت أنشأت الحكومة  •

تب رئيس الوزراء( إلعادة إعمار إشراف مك

األضرار الناجمة عن تحرير المناطق التي 

 سيطرت عليها داعش.

 يرفع تقاريره إلى مجلس الوزراء. •

للمشروع مسؤولة  تنسيقالمقترض بوحدة  يحتفظ •

المشاريع )ضمن فرق وتيسير تنفيذ  تنسقعن: 

العامة وتوفير االستراتيجية إدارة المشاريع(، 

للمشروع. وتساعد والتقييم د والرص والتوجيه

على قضايا الوحدة تنسيق المشروع في حل 

المستوى الكلي مثل متطلبات قانون الموازنة، أو 

إدارة المشروع فرق المطلوبة ل حتيسير التصاري

 لالستفادة من التمويل،

( 1) :اريعفرق عمل إلدارة المش 4تم إنشاء  •

 البلديات واألشغال العامة( 2) الطرق والجسور

إدارة فرق عمل وتتولى  الصحة.( 4) الكهرباء (3)

مشتريات الوزارات ذات العالقة مشاريع محددة و

 والمسؤولين في كل محافظة.

مهام تم تخصيص فرق إدارة المشاريع لتنفيذ ال •

ال تزال مهمة معقدة ألنها تحتاج ذه ة، وهيالتخصص

إلى التعامل مع متطلبات اإلدارات المختلفة في كل 

ً مدينة )  مدن في محافظتين(. 7 حاليا

ً تنسيق المشروع تمارس وحدة  كما • على  ضغوطا

وتقترح إعادة فرق إدارة المشاريع المتعثرة 

 .األموالتخصيص 

أنشئ مجلس اإلنماء واإلعمار في كانون الثاني /  •

رئيس الوزراء لتقييم  سلطةتحت  م1977يناير 

عن الحرب  المترتبةاحتياجات البنية التحتية 

ة الدولية ية وتخصيص الموارد المالياألهل

 البالد إعمارواللبنانية إلعادة 

وقد شارك مجلس اإلنماء واإلعمار في جميع  •

من التخطيط وتحليل ابتداًء اريع مراحل تنفيذ المش

الجدوى والتصميم التفصيلي والعطاءات 

المرافق عقود ومصادرة الملكية وتنفيذ معظم 

 العامة نيابة عن الحكومة. 

الناحية العملية، يعمل مجلس اإلنماء  ومن •

وحدة تنفيذ مشتركة ضخمة قادرة على كواإلعمار 

التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة من خالل 

 اريع.دارة المشإلإنشاء وحدات 

نظام إداري كبير  مجلس اإلنماء واإلعمارلدى  •

ائق المناقصات ثووإعالن وعقد كل راجع ويعتمد ي

ة العطاءات وإرساء ومفاضل والتوريدات

مما والتعاقد والتعديالت على العقود المناقصات 

 أدى إلى تباطؤ تنفيذ العقود بشكل كبير.
مجلس اإلنماء واإلعمار  سعيوعلى الرغم من  •

شراك الوزارات المعنية في تنفيذ المشروع منذ إل

االعتماد المفرط عادة على مجلس إال أن البداية، 

رة الوزارات والتي أضعف قداإلنماء واإلعمار 

ما كان ، ماقتصرت على استالم المشاريع المنفذة

 عمليات التشغيل.له أثر سلبي على 
 المصدر: البنك الدولي

  

 المساءلة والرصد .3.4
  

هي تعزيز القدرة المؤسسية للحكومة اليمنية على  صراعللحكومة اليمنية في فترة ما بعد الالعاجلة بالنسبة ستكون األولوية  .22

 المعونة في فترة ما بعد السالم، ينبغيوتقديم تنسيق ل. ونظراً للتحديات العاجلة ورصد تنفيذ المعونة خالل فترة التعافيإدارة 

تم ، م2012في عام ف .(م2014 -م 2011تصميم المرحلة االنتقالية )لحكومة اليمنية أن تسعى إلى االستفادة من تجربة وعلى ا

وزارة ى مستوى عال من التنسيق والتنفيذ. وتم في البداية استضافة المكتب التنفيذي في بحيث يتولالمكتب التنفيذي إنشاء 

أكثر  فوقيةإلى مكتب رئيس الوزراء من أجل تقديم بنية مقر الجهاز انتقل  م2014التخطيط والتعاون الدولي، لكن في عام 

 ً كتب . ومن غير الواضح ما إذا كان الماريعتنفيذ المشو التي التزمت بها الجهات المانحةالمساعدات  لتنفيذوفعالية  تماسكا

ذلك، وبما أن  عوممن مزاولة أعماله.  ()ستة أشهربعد كون الحرب اندلعت في اليمن التنفيذي قد نجح في أي وقت مضى 

ً ال ألنشطة منافسة وتداخل متزايد هناك كان ومصالحها، المعنية وظائف الوزارات مع أو المواءمة ربط مهامه شملت أيضا

 أن فترات ما بعد النزاع غالباً  حينوفي . الذي تأسس من أجلهالغرض مع عارض عمليا تالحكومية، وهو ما ي اتلوزارالعادية ل

ً  ما تتطلب قدراً  من المساعدات كبيرة تدفقات اليمن حيث يتوقع حدوث (، وخاصة في حالة التخطيط) التنسيقمن قدرات  إضافيا

 والتدقيقالدائمة رقابة سياسية إلى جانب التنسيق أيضاً الواردة تتطلب التدفقات  هذه فإن -رة السابقة الخبعلى  بناءً  - األجنبة

ً -ذلك، هناك مؤشر قوي  عإيجابية. وموأن تؤدي إلى آثار تحت السيطرة تظل المستمرة كي مصادقة وال ارب من تج أيضا

إجراءات بناء على الحكومة أجهزة جميع مشتركة بين همة جماعية كم اتاإلصالحاريع والمشتنفيذ أنه ينبغي ترك  على-البلدان 

 .موازيةمن إنشاء حكومة نواة  بدالً جربة راسخة وم

 
عدم إن  .كاء التنميةأكثر شفافية بالنسبة للجمهور ولشر ةالعام يةالستثماروتنفيذ المشاريع اتخطيط عملية صبح تينبغي أن  .23

العقود. إدارة في إلى ضعف أيضاً وقد يؤدي  المشاريع،إلى تأخيرات في تنفيذ ي قد يؤدكفاية تخطيط الميزانية وتخصيصها 

يجب على وزارة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها من و، التعافيبرامج االنقطاعات في تماسك الميزانية وتجنب  نولضما

أخذ تدعم وت بحيثالموازنة إعداد ملية وتنسيق ع توحيدمؤسسات استيعاب المساعدات المستقبلية أن تنسق مع وزارة المالية ل
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خطط الخارجية و اتللمساعدوضع خطط أن يشمل طلب التنسيق المتكامل والمستمر  بالخارجية. ويجالمعونة في الحسبان 

وزارة المالية يتطلب األمر قيام وف المعنى، س وتنفيذها. وبهذاوتخصيص الموارد لهذه االستثمارات  العامة،االستثمارات 

 يةحصص االستثمارالمن المقرر أن تدرج  حيث، والنفقات المتكررة ةالرأسمالي اتصياغة ميزانيات االستثمارة عملية بقياد

 .الممولة من المانحين في الموازنة العامة للدولة

 
. ة والفنيةمؤسسات وإجراءات الشراء القائمة في اليمن بآليات مناسبة للرصد والرقابة الماليالاالعتماد على  استكماليمكن  .24

المزيد من بدعم تعزيز دعم التنفيذ العملي المتوفر في إطار سياسة المشتريات الجديدة للبنك، وأن يُ هذ يأتي باإلضافة إلى و

المشتريات وبناء القدرات. عالوة على ذلك، توفر سياسة المشتريات الجديدة للبنك مرونة أكبر فيما نظام مبادرات إصالح 

لبلد المعني في إجراءات تي يحددها اال السقوفحتى المقترض الخاصة بالبلد  المشترياتام إجراءات يتعلق بالسماح باستخد

ً ، على أن يتم استيفاء المشتريات الوطنية قابلية تطبيق تتعزز جدوى و. ووالتي يعتبر اليمن مستوفياً لها بالفعلمعينة،  شروطا

، والمزايدات الهيئة العليا للرقابة على المناقصاتووالمزايدات لمناقصات يا لاللجنة العلها تهذا النهج من خالل القدرة التي أظهر

وثائق العطاءات والمشاريع الكبيرة، وبالتالي على اإلشراف  ذلك أكبر، بما في بالفعل دوراً  لعبتاقبل األزمة قد  اكانتواللتان 

 تخفيف بعض الضغوط على المانحين.

 

وإعادة  والتعافيالعاجلة  االستجابةعملية  تمكينأن تكون مفيدة في  المشترياتب البنك الجديدة الخاصةلسياسة  يمكن .25

شرعة وسوف تسرع من إجراءات المناقصات في سياسة المشتريات الجديدة للبنك شترط درجة الحرية واالختيار المف .اإلعمار

وات المشتريات في حاالت الطوارئ التي هذا النهج، فإن مجموعة أدفي ضوء و بنية التحتية.لخدمات األساسية والتعافي ا

 ً في العراق متاحة لالستفادة منها في  وضعها فريق المشتريات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي تستخدم حاليا

ً اليمن. ووفق ية يمكن تحديد بعض الخطوات التحضيركما المبينة في مجموعة أدوات المشتريات في حاالت الطوارئ، ليات لآل ا

 والموارد األساسية في المدى القريب إلرساء األساس لالستجابة السريعة حالما تسمح الظروف على األرض في اليمن.

 

وبالتالي  المتوقعة.للمؤسسات الوطنية المعنية لضمان تحقيق األهداف  جماعيا   ينبغي أن يكون الرصد واإلشراف جهدا   .26

يتم إتاحة نتائجها تقييمات منتظمة من خالل إجراء ي تطبيق الضوابط الداخلية دورة إدارة االستثمارات العامة، ينبغ طوالو

المعونة بطريقة فعالة واقتصادية أو سياسية متفق عليها واعدة لتحقيق ه يجري استيعاب لجمهور لتوفير ضمانات معقولة بأنل

على سبيل المثال ال الحصر، عمليات المراجعة  ،أن تشمل التقييماتهذه ومن شأن المتوقعة. األهداف االجتماعية أو االقتصادية 

 يالفنية. وينبغلمشروع وتقييماته، وعمليات المراجعة ل ةستثمارياالدورة الالفعالية وإدارة مراجعة المالية والضوابط الداخلية و

والوزارات التنفيذية والفئات المعنية المستهدفة  الفئاتإشراك أصحاب المصلحة، مثل  وزارة التخطيط والتعاون الدوليعلى 

 والرقابة اإلشراففي مختلف مراحل نظام  وذلكالخاصة  االستشاريةوالشركات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و

المعونة وتنسيقها، فضالً عن ضمان المزيد من النجاح في تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية المعلنة استيعاب وعمليات 

 الخارجية. بالمساعداتالمرتبطة 
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  اتأولويات السياس .4
  

على أشهر( و 6أشهر( وعلى المدى القصير ) 3)بدء السالم  مباشرة عقبوالتي ينبغي أم تركز عليها الحكومة ذات أهمية عالية  تخطيطالتحليل السابق، هناك ثالثة مجاالت رئيسية لل بناء على

 شهرا( في فترة ما بعد السالم : 24-18المتوسط )المدى 

 العمل على المدى المتوسط العمل على المدى القصير ةالفوري األعمال الهدف ةالسياس المج
ورؤية  وضع استراتيجية تخطيطال

 بناء السالمو لتعافيلوطنية 
 للمخرجاتخطة سريعة استكمال وضع  •

 وبدء تنفيذها. في األشهر الستة األولى

االتفاق على آلية وعملية التخطيط  •

 الشامل

، بما تقييم التعافي وبناء السالماالنتهاء من  •

 في ذلك األولويات وترتيبات التنفيذ

 التمويل الالزم تأمين •

 الترتيبات المؤسسية للتنفيذالموافقة على  •

 وتفعيل الترتيبات المؤسسيةوضع  •

الرصد المنتظم للنتائج والتدفقات واألثر  •

 االستراتيجي

آلية تنسيق وتفعيل تصميم  تنسيقال

 المعونة
الحكومة بين الجهات المانحة و االتفاق •

صدور على اآللية المطلوبة، و اليمنية

 القرار

 تفعيل آلية التنسيق •

كجزء من  إطار المساءلة المتبادلةوضع  •

 عملية استكمال تقييم التعافي وبناء السالم

واستكمال األمانة العامة تعمل بكامل طاقتها  •

 التوظيف فيها

 منتظمة يةعقد اجتماعات تنسيق •

 جتماعات كل ستة أشهراالتنظيم  •

والتواصل  إطار المساءلة المتبادلةرصد  •

 حول النتائج

الموافقة على استراتيجية  التنفيذ

التمويل، وتصميم الطرائق 

 المطلوبة

تقييم األدوات القائمة )الصندوق  •

، ةالريفي الطرقاالجتماعي، برنامج 

 ألشغال العامة، الخ( برنامج

عملية واالتفاق على  الفجواتتحديد  •

 الفجوات.جسر هذه 

االنتهاء من تصميم الصندوق االئتماني  •

كانت هناك حاجة متعدد األطراف إذا 

 إليه.

آلية التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل  •

 المساءلة المزدوجة المحتملة.

تصميم األدوات الجديدة وتفعيلها بناء على  •

نتائج تقييم التعافي وبناء السالم وتقييم فجوة 

 القدرات.

الصندوق االئتماني المتعدد األطراف ل تفعي •

 الستيعاب تدفق المساعدات

للصندوق عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية  •

من ستفادة واالاالئتماني متعدد األطراف 

عمليات في تعديل التجربة األولية 

 نحو سلس. علىاستيعاب المساعدات 

تعزيز القدرة المؤسسية  والمتابعةالمساءلة 

على إدارة  للحكومة اليمنية

 التعافيورصد فترة 

االنتهاء من تصميم وحدة التنسيق /  •

)الجهاز التنفيذي( في الوزارات التيسير 

، بما في ذلك تقييم القدرات التنفيذية

واحتياجات والمهام  والمؤسسات

الجهاز التنفيذي وحدة التنمية / تفعيل  •

 للتعافيتنسيق جهود الحكومة وقدرته على 

 وبناء السالم

لتنفيذ على أساس نتائج الرصد / تقييمات ا •

 التنفيذ لتعديل األوليةاستخالص الدروس 

 وفقا لهذه النتائج.



13 

 

اريع على الموارد، مع ترك تنفيذ المش

 الوزارات المعنية.

نظام هياكل استعادة االعتماد على  •

التي تم إصالحها والتي تم ات المشتري

ً تطويرها  بما يتماشى مع المعايير  سابقا

اللجنة العليا للمناقصات الدولية )

والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على 

 المناقصات والمزايدات(
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 في لبنان والعراقريع املخص مقارنة الوحدات المركزية لتنفيذ المش (:2)الملحق رقم 

 وحدة تنسيق المشروع )يود( -العراق  مجلس اإلنماء واإلعمار -لبنان     
المركزية وحدة الإلنشاء األساس المنطقي  .1

  اريعتنفيذ المشل
  

القدرة على  المختصةبعد الحرب األهلية، لم يكن لدى الوزارات 

تنفيذ المشاريع، وتقرر وضع موارد البلد إلعادة البناء تحت مظلة 

 واحدة

الوزارات  قياممع عمار أنشأت الحكومة صندوق إعادة اإلعمار إلدارة عملية اإل

 البيروقراطية.والموافقة على اإلجراءات  ،بالتنفيذ المختصة

الوحدة المركزية الدور األولي ونطاق  .2

 لتنفيذ المشاريع 
  

الحرب األهلية في لبنان  المترتبة علىتقييم احتياجات البنية التحتية 

البالد إعمار وتخصيص الموارد المالية الدولية واللبنانية إلعادة 

 للتنفيذ. المختصةإلى الوزارات 

 داعش.تحرير المناطق التي يسيطر عليها عادة بناء األضرار الناجمة عن إ

كيف تم إدارتها؟ من قبل فرد أو من قبل  .3

 لجنة
  

تم إنشاء مجلس اإلنماء واإلعمار كمؤسسة حكومية كبيرة، يديرها 

 رئيس ومجلس إدارة.
 اء.نائب رئيس وزربدرجة صندوق إعادة اإلعمار كمكتب يرأسه مدير تم إنشاء 

  

  

 (:PIU) اريعتنفيذ المشل (العمالقة المركزية ) وحدةالإيجابيات وسلبيات 

  
 السلبيات  اإليجابيات موضوعال  
   ترتبط عادة بأعلى مستوى في الحكومة. السلطة .1
الضخمة المرتبطة مركزيا  اريعلدى وحدة تنفيذ المشقد يتوفر  التنفيذ . 2

 على الوزارات. اريعمشتنفيذ الفرض األدوات الالزمة ل
ً  المعنيةالوزارات عدم التزام   المركزية. اريعبأوامر وحدة تنفيذ المش دائما

نسبة أعلى من  المتخصصة المرتبطة بالوزارات عادةً  اريعتظهر وحدات تنفيذ المش   ملكيةال .3

 الملكية.
يمكن أن يكون يذ المشاريع لتنفواحدة وحدة مركزية بناء قدرات  بناء قدرات وحدة تنفيذ المشروع .4

 أسرع.
 .اريعتنفيذ المشالمتخصصة لوحدات الإلى بناء قدرات أيضاً على أية حال، هناك حاجة 

القدرة الوحدات المركزية لتنفيذ المشاريع يكون لدى بعض  قد سرعة التنفيذ . 5

من أجل سرعة  المعنيةعن الوزارات  بصورة مستقلةالكافية للعمل 

 التنفيذ.

من خالل  يتعين على الوحدة المركزية لتنفيذ المشاريع أن تعملظم الحاالت، في مع

ؤدي إلى إبطاء عملية مما ي)في الوزارات( اريع تنفيذ المشأخرى متخصصة لوحدات 

 التنفيذ.اتخاذ القرار و
لى مشاكل قد ال تستفيد الوزارات المعنية من الخبرة المكتسبة أثناء التنفيذ، مما يؤدي إ   االستدامة .6

 إدارة وصيانة المشاريع.في 
في بناء عالقة يساعد في الوزارات التنفيذية  اريعالعمل مباشرة مع وحدات تنفيذ المش   مشاركة طويلة األمد .7

 مباشرة تسهل التفاعالت المستقبلية.
رات التنفيذية في الوزا اريعهناك بالفعل عالقة عمل مع العديد من وحدات إدارة المش   اليمنتجربة  . 8

 تنفيذ في المستقبل.وهذه العالقة تساعد في تسريع أي 
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 اليمنيالعناصر التنظيمية لنظام المشتريات (: 2رقم ) الملحق
 المستوى المركزي

 

 اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات
 .مجلس الوزراءوتخضع إلشراف  تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري •

 من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراءاللجنة بناء على ترشيح رئيس وأربعة أعضاء يعينهم رئيس ها ل •

المالية والتي تحال إليها من قبل لجان المناقصات صالحيتها التي تكون قيمتها ضمن ناقصات مراجعة مسبقة للمتجري  •

أمانة للمناقصات في المحافظات و واللجان المحلية األخرىفي الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات المركزية 

 (المناقصات ترسيةقرارات ستكمال وتقارير التقييم والصياغة النهائية للعقد واالمناقصات وثائق الموافقة على العاصمة )

 بناء القدرات •

 ايداتللرقابة على المناقصات والمز والهيئة العلياتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الوزراء  •

 فنية سكرتاريةلديها  •

 

 الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

 يجوز لها إنشاء فروع في المحافظات، وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري •

 14رئيس وستة أعضاء يعينهم الرئيس بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة تضم إدارة )يضم  يديرها مجلس •

 (.والقطاعات الصناعية والمجتمع المدني والخدمات القضائية األعمالشخصا، بما في ذلك ممثلو قطاعات 

الرقابة واإلشراف على سالمة إجراءات أعمال المناقصات والمزايدات، اقتراح تطوير السياسات : مهامتشمل ال •

وضع سياسات واستراتيجيات بناء القدرات واوى الفصل في الشكو جمع البياناتوالسقوف المالية  ومراجعةوالتشريعات 

نمطية للمناقصات والوثائق والعقود الإصدار التوجيهات واإلرشادات والتعليمات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات  و

، سادمكافحة الفرسال اإلشعارات إلى هيئة إواإلجراءات القانونية التخاذ إحالة المخالفات و إجراء عمليات تفتيش ميدانيةو

موقعاً الكترونياً خاصاً بها للتواصل إنشاء و قيف رئيس أي لجنة أو أي عضو من أعضاء لجنة المناقصات والمزايداتتوو

 .رفع تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس الجمهورية، ومع الجمهور

 لديها جهاز فني )سكرتارية(. •

 

المحددة في الالئحة  السقفللدولة التي تتجاوز  المؤسسات المملوكةتوافق على مناقصات  – والمزايداتاللجنة العليا للمناقصات 

 .التنفيذية

 جهات المناقصاتفي  الترتيبات

ً فقوالمالية و بالصالحيات)رهنا   ، كما هو محدد في الالئحة التنفيذية(والمزايدات قانون المناقصاتل ا

 الرئيسي للجهات المشتريةركز لمناقصات في الملان لجتأسيس  •

 لمناقصات في المكاتب الفرعية للجهات المشتريةهيئة ل تأسيس •

 على مستوى المحافظة جهاتالمناقصات في المكاتب الفرعية لل هيئة •

 ديرية.وفي كل مالعاصمة والمحافظات أمانة لجان المناقصات المحلية في  •

 لعمليات الشراء ةاليوميعمال المشترية للقيام باأل جهاتوحدات المشتريات في ال •

 

 ومسؤوليات لجان المناقصات ما يلي: مهام تشمل

 مراجعة المواصفات الفنية والموافقة على وثائق المناقصات والتكاليف المقدرة •

 الموافقة على اختيار طريقة الشراء •

 مراجعة إجراءات فتح العطاءات وتقارير تقييم العطاءات •

 الصالحيات ذات العالقةدات ضمن يالبت في المناقصات والمزا •

 قة على صياغة العقودالمواف •

 الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايداتتقارير دورية إلى رفع  •
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