
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مصفوفة تحليل الواقع االقتصادي لمحافظة تعز

  المقدمة :

ع  ٢٠١٤خلفت الحرب الدائرة في اليمن منذ العام  ن االقتصاد، والمجتم ل م آثاراً كارثية على ك
د تسبب اليمني في مختلف  ر تضرراً فق ن المحافظات االكث ز م المحافظات، وكانت محافظة تع

ل  ى ك ق عل ر الحصار المطب ذا عب ا ه العنف المسلح بأزمة انسانية مازالت تعاني منها إلى يومن
ة  ات العام ذي لحق بالممتلك دمار ال ن ضمنها ال ت أضراراً إقتصادية م ا خلف المنافذ للمدينة، كم

  ة.والخاصة والبنية التحتي

ة  ذلها السلطات المحلي ي تب ود الت ة، والجه ة األمني ن الناحي بي م وعلى الرغم من االستقرار النس
الي  ادي والم اط االقتص ادة النش بيل اع ي س دني ف ع الم ات المجمت ة ومنظم ة المركزي والحكوم

كنها والخدمات العامة إال أن تلك الجهود مازالت في الحد األدنى ولم ترتقي بعد إلى الحد الذي يم
حة  راً لش ة نظ ة واإلداري ة والتنموي ة األمني ن الناحي ع م ات المجتم ع احتياج اء بجمي ن الوف م

  االمكانيات المادية واإلدارية واستمرارية الصراع.

وتعتبر تعز مركزاً تجارياً وصناعياً بحكم موقعها الوسطي بين محافظات الشمال والجنوب، كما 
ات اقتصاد وارد ومقوم ف المجاالت االقتصادية تملك المحافظة م ي مختل ة ف ة هام ية واجتماعي

  تمكنها من اعادة النهوض بشكل سريع.

ي المحافظة  ع االقتصادي ف ة للواق ي دراس ز الدراسات واالعالم االقتصادي لتبن لذا سعى مرك
ض  من بع ادية تتض فوفة اقتص ي مص ا ف ة وبلورته ديات القائم ة والتح رص المتاح اف الف الكتش

ة على المدى العاجل والمتوسط والبعيد في سبيل إعادة تعافي النشاط االقتصادي االولويات الهام
  والتنموي في المحافظة خالل الفترة القادمة.

ة والنشاط االقتصادي،  ي، التنمي تقرار األمني ي (االس وركزت المصفوفة على أربعة مجاالت ه
ل االد ومي والعم ة، التطوير الحك ي الخدمات العامة والبنية التحتي اري)، واعتمدت المصفوفة ف

  ترتيب األولويات على القيم اآلتية:

 .المساهمة في ترسيخ قيم التصالح والسالم وتشجيع المبادرات المجتمعية 
 (...الطرق، والمستشفيات واألمن ) الخدمات العامة 
  ،المشاريع ذات األثر االجتماعي واالقتصادي (خلق فرص عمل، وزيادة معدالت الدخل

 موارد).تنمية ال
 .التطوير اإلداري والمؤسسي والحد من الفساد واالستخدام األمثل للموارد 
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  مصفوفة تحليل الواقع االقتصادي لمحافظة تعز

  أوالً: مجال االستقرار األمني
  

  النتائج المرجوة  المعنيين   المدى   األولويات  الفرص
 

الزالت تعز  -١
تشهد توترات 

وصراعات 
 لكنها لم تنزلق
بعد إلى صراع 

  بيني مسلح.
لمجتمع التعزي ا -٢

متقارب في 
الثقافة والفكر 
والهوية، وال 

توجد هوة 
كبيرة بين 

  طبقاته.
يتواجد أبناء  -٣

تعز كصانعي 
قرار في مختلف 

مكونات 
الصراع الحالية 

في البلد بل 
وفي رأس 

 .الهرم
لدى تعز ألوية  -٤

من الجيش 
الوطني، وقوات 

أمن مهيكلة 
ومنضوية تحت 

ادة العليا القي
للقوات 
 .المسلحة

هدوء حذر  -٥
تشهده المدينة 

خالل هذه الفترة 
من المعارك في 

  الجبهات. 

مبادرة "تعز أوالً" من القطاع الخاص والشخصيات 
ارج  ي الخ دون ف ز المتواج اء تع ن أبن ؤثرة م الم
كرية  ة والعس ادة المدني ود القي د جه من توحي تتض

وأبنائها، وخلق للمحافظة وتغليب مصلحة المحافظة 
ادة  دء بإع ي الب اهمة ف ل المس ي ألج ام جمع رأي ع

ن، ب (األم م الجوان ي أه ة ف ار المدين دمات، اعم  الخ
ية  ات السياس اط الخالف ل نق ة)  وتأجي ة التحتي والبني

  والحزبية أو تحيدها.

  عاجل
قيادة المحافظة 
  القطاع الخاص

 
استقرار أمني  -١

وسياسي 
واستئناف النشاط 

االقتصادي 
والثقافي 

والسياحي بصورة 
  طبيعية .

عودة رجال المال  -٢
واألعمال خارج 

المحافظة 
واستئناف 
أنشطتهم 
  التجارية.

اختفاء الصراعات  -٣
والتوترات 
والمظاهر 
  المسلحة، 

عودة استئناف  -٤
النشاط االقتصادي 

بين ميناء المخا 
والمدينة وعودة 

نشاط القطاع 
السمكي إلى العمل 

  بشكل طبيعي.
مديريات التئام كل  -٥

المحافظة 
واستكمال كل 

العوامل المهيئة 
إلعادة اإلعمار 

والبدء بالنهضة 
  التنموية فيها.

راف  ن بإش ن الجيش واألم ات م ة عملي تشكيل غرف
أمين  ور لت د المح ة وقائ افظ المحافظ ن مح ر م مباش
ات  ل المؤسس ال وشركاتهم، وك ال واألعم رجال الم

ينهم  ا وتحص البنوك وغيره تثمارية ك ن أي االس م
  انتهاكات تطالهم من قبل المنفلتين.

  عاجل
السلطة المحلية 

  قيادة المحور

اء مظاهر  داخل، وإنه إعادة تنظيم الوضع األمني بال
داخل، أمين الم الح، وت ل الس راءات حم اذ إج  واتخ

  قانونية رادعة ضد المخلين باألمن والمنفلتين.
  عاجل

السلطة المحلية 
  األجهزة األمنية

ادة  ن إع دآ ع عها بعي لحة وتموض وات المس ر الق نش
احل  ة والس ين المدين ة ب رات الرابط رق والمم الط

والشواطئ  اإلنزال السمكيوكذلك بعيداً عن مناطق 
اءات  تثمارية واإلنش طة االس دخلها باألنش ع ت ومن
ي األراضي  ذا االستيالء عل السكنية والسياحية، وك

ك ، وتبستصدار قوانين وتشريعات تجرم ذلكوا ني تل
ى مستويات  ي أعل القضية المجتمعية واالقتصادية ف
ات  دى المنظم ات ول اوالت أي مفاوض لطة، وط الس

  الحقوقية الدولية.

  عاجل

السلطة المحلية 
والمركزية  

ومنظمات المجتمع 
  المدني

و ادة المح ت قي وطني تح يش ال ود الج د جه ر، توحي
ر  ،وحل كل التشكيالت الخارجة عنه واستكمال تحري

ع م ى جمي يطرة عل ة والس ن المحافظ ى م ا تبق
  منافذها.

  قيادة المحور  متوسط

ع  واحل تتب ر الس ة بخف ة نظامي وات خاص يس ق تأس
دها  ة وتزوي اء المحافظ ن أبن وطني م يش ال الج
أمين  ة بغرض ت باإلمكانيات البشرية والمادية الالزم
اوف  ة المخ ي إزال اهمة ف ة، والمس رات المائي المم

  اإلقليمية والدولية.لدى األطراف 

  بعيد
قيادة المحور  
  السلطة المحلية

إعادة بناء األجهزة األمنية بصورة مهنية من الكوادر 
المؤهلة وتعميق والئهم المهني لألجهزة المنتمين لها 

  وللمحافظة بشكل عام.
  عاجل

السلطة المحلية 
  األجهزة األمنية
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  تعزمصفوفة تحليل الواقع االقتصادي لمحافظة 

  )١()BOT) و (PPPنظام الشراكة مع القطاع الخاص (

  ثانياً: التنمية والنشاط االقتصادي

المدى   األولويات  الفرص
  الزمني

المعنيين 
  بالتنفيذ

  النتائج المرجوة

  
في حالة انتهاء الحرب  -١

وفك الحصار عن تعز 
وإقامة الدولية اليمنية 
االتحادية واعتبار تعز 

فإن مركز إلقليم الجند 
المحافظة ستستعيد 

تألقها في النشاط 
الصناعي والتجاري 
من خالل ما تمتلكه 

من مقومات وموارد 
 مادية وبشرية.

أعلى كثافة سكانية،  -٢
وموارد بشرية كفؤة، 
وفئة عمرية شابة هي 

  األعلى.
مساحات زراعية  -٣

) صالحة %١٢(
للزراعة من المساحة 

اإلجمالية،وثروة 
  حيوانية.

) ١٣٨شريط ساحلي ( -٤
كم  حقول وثروة 

سمكية متنوعة قابلة 
  للتصدير

جغرافية وتضاريس  -٥
بديعة ومتنوعة ومناخ 

معتدل طوال 
السنة،ومعالم أثرية 

  وسياحية
موقع استراتيجي  -٦

يتوسط اليمن، ونشاط 
صناعي وتجاري 

حافل،وقطاع خاص 
عريق، وبيوت تجارية 

  كبيرة.
مساحات ومناطق  -٧

كبيرة على امتداد 
الشريط الساحلي يمكن 

إطالق حملة"مساندة" قيادة المحافظة والقطاع 
الخاص والشخصيات االعتبارية واألكاديمية 

ومنظمات المجتمع المدني يكون من مخرجاتها 
تأسيس صندوق يدار من مجلس تنمية مشكل 

بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات 
دعم  المجتمع المدني واالكاديميين؛ يهدف إلى

الخدمات العامة والهامة كصندوق النظافة 
والقطاع الصحي والمياه والكهرباء، يشارك في 
الحملة كل أبناء المحافظة في الداخل والخارج 

وعلى كل المستويات، ال يكون للمكونات 
العسكرية أي صلة به على أن تساهم السلطة 

) من ميزانية الصندوق من %٥٠المحلية بـ (
  مواردها.

  عاجل

سلطة محلية 
والقطاع 
 –الخاص 

أعضاء 
 -مجلس نواب
وزراء في 
  الحكومة

 
تعافي النشاط  -١

االقتصادي بوتيرة 
أعلى وعودة كل 

الخدمات في المحافظة 
وبدء مرحلة جديدة من 

  البناء والتنمية.
عودة النشاط  -٢

االقتصادي للشريط 
الساحلي والموانئ فيه 

واكتمال العوامل 
المساعدة لخلق نهضة 

اقتصادية وتنمية 
حقيقية في المحافظة 

  واإلقليم.
زيادة معدل نمو الناتج  -٣

المحلي للمحافظة 
واألقليم، وانعكاس ذلك 
على تحسين اإليرادات 

واإلنفاق الرأسمالي 
واالستثماري خصوصاً 

في البنية التحتية 
  والخدمات العامة.

تكون مدينة المخا  -٤
مركز إقليمي للنمو 

االقتصادي عن طريق 
الظروف  تهيئة

وتوسيع نشاط القطاع 
الخاص واستقطاب 
استثمارات ،وخلق 

فرص عمل في مخلتف 
  القطاعات.

قاعدة موارد متنوعة  -٥
تشمل  مختلف 

  القطاعات االقتصادية.
معدالت دخل عالية  -٦

  ورفاه اجتماعي.
تحسن ملموس في  -٧

جودة الخدمات 

واإلقليم تهيئة المناخ االستثماري في المحافظة 
وذلك من خالل االستقرار السياسي واألمني، 

وتبني مبادرات تصالح تُهيئ لخلق فرص 
المصالحة العامة وتقوية الروابط البينية بين 

المجتمع على أن يكون معيار المصلحة العامة 
الناظم للعالقة بين األطراف المختلفة 

  والمجتمع.

عاجل 
إلى 

  متوسط

السلطة 
  المحلية

اقتصادية تشاركية مع القطاع  نهج سياسة
) أو PPPالخاص والمستثمرين وفق نظام (

)BOT تدار تلك العملية من خالل مجلس (
التنمية المناط به إدارة العملية التنموية ورسم 

سياسات وتوجهات عامة لسير العملية 
  التنموية وإعادة التعافي االقتصادي المبكر.

عاجل 
الى 

  متوسط

السلطة 
المحلية 

اع والقط
  الخاص

إطالق خطط بعيدة المدى يمكن أن تكون 
خمسية أو عشرية مدروسة لتنمية المحافظة 

في مختلف المجاالت وتحديداً القطاعات 
  االقتصادية والخدمية والبنية التحتية.

  بعيد

السلطة 
المحلية 
ومجالس 

 التنمية
يتم عمل آلية لحركة السيولة النقدية بالعملة 

االجنبية لشركات الصرافة والبنوك الوطنية أو 
بين مدينة تعز والمديريات خارجها كالحوبان 

وبينها وبين عدن، حتى التكون تعز منطقة 
عبور بين صنعاء وعدن والعكس بما يؤثر 

  عليها سلبا.

  عاجل
البنك 

  المركزي

تفعيل مكتب شركة النفط وإعادة نشاطها في 
ية بيع المحافظة والقيام بدورها في تنظيم عمل

  وشراء المشتقات النفطية والغازية.
  عاجل

السلطة  
  المحلية

                                                           
بير نظراً لعدم هما نظامي شراكة من ضمن أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل ك )١(

  كفاية أو عدم توفر اإلمكانيات لدى القطاع الحكومي.
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أن تمنح للمستثمرين 
في مدن ساحلية وغير 

ساحلية إلقامة 
مجمعات ومناطق 

صناعية وفق معايير 
 وأسسه مدروسة.

ميناء المخا من أهم  -٨
الموانئ على البحر 
األحمر قديماً ويمثل 

إعادة تشغيله وتطويره 
في الوقت الحالي 

فرصة لتدفق موارد 
مالية هائلة لخزينة 

المالية العامة 
تالي للمحافظة وبال

تقوية المركز المالي 
للسلطة المحلية إلعادة 

 تطوير البنية التحتية
وتوفير الخدمات 

العامة لسكان 
المحافظة 

 والمستثمرين.
المدن الساحلية  -٩

بموانئها ومناطقها 
الحرة تعتبر أهم المدن 
عالمياً التي تربط بين 

مختلف الحضارات 
ويتم عبرها التبادل 

الثقافي والمهني 
ن والخبرات بي

المجتمعات، وتعز 
الساحلية الجديدة لها 
حظ وافر في أن تلعب 
ذلك الدور في مقتبل 

 األيام.
مديرية ذو باب إحدى  - ١٠

مديريات تعز تشرف 
على منطقة باب 

المندب المحاذي ألحد 
أهم الممرات المائية 

 في العالم.
وجود صياديين يمنيين  - ١١

على الشريط الساحلي 
لكنهم يفتقرون إلى أبسط 

اإلمكانيات والوسائل 
  الحديثة.

تجريم التعرض للبنك المركزي أو موظفيه من 
أي اعتداءات خارجة عن القانون وعدم التدخل 

  باستقالليته .
  عاجل

السلطة 
  المحلية

المقدمة سواء الصحية 
والرعاية االجتماعية 

  والتعليم وغيرها. 
ارات وقدرات مه -٨

بشرية متمكنة في 
المؤسسات والمرافق 

العامة وكل المنافذ 
البحرية والجوية 

  الهامة.
توزيع عادل للثروة  -٩

من خالل تشغيل 
متساوي لجميع 

القطاعات االقتصادية 
والمناطق وعلى 

مختلف المستويات 
االجتماعية والنوع 

  االجتماعي.

تنظيم عمل القطاع المصرفي من خالل البنك 
مصغرة المركزي في المحافظة وتشكيل لجنة 

برئاسة مدير عام البنك وبعض مدراء فروع 
البنوك وجمعية الصرافيين تعمل على عمل 

آليات لبيع وشراء العملة وإدارة السيولة في 
  المحافظة.

  عاجل
البنك 

  المركزي

تنظيم عمل شركات الصرافة في المحافظة 
بالتنسيق مع الجمعية وإشراف البنك المركزي 

ورفع تقارير وتجريم المضاربة بالعملة 
  اسبوعية وشهرية فيما يتعلق بالبيع والشراء.

  عاجل
البنك 

  المركزي

الزام شركات الصرافة والمؤسسات المالية 
بمسك سجالت وأنظمة مالية وربط التراخيص 

  بتوفير األنطمة المحاسبية.
  عاجل

البنك 
المركزي 
السلطة 
  المحلية

توفير الحماية الالزمة لعمل البنوك وشركات 
الصرافة وضمان عدم تعرضها ألي انتهاكات 
خارجة عن القانون أو ابتزاز من قبل جهات 

  حكومية.

  عاجل
السلطة 
  المحلية

تفعيل دور القطاع المالي والمصرفي، وتشجيع 
البنوك على بناء مقرات رئيسية لها في تعز 

من خالل تخصيص بعض المساحات من 
  ي.اراضي الدولة لتكون خاصة بالقطاع البنك

  متوسط
السلطة 
  المحلية

تطوير طريق او أكثر تربط الجهة الغربية 
والشريط الساحلي بمركز المدينة عبر مديريات 

الساحل في ظل إغالق وحصار المدينة من 
الجهة الشرقية يجب التوجه الى الجهة الغربية 

وهي األهم للربط الذهني للمجتمع ومعرفة 
الفرص المزيد عن تلك المناطق واكتشاف 

  االستثمارية فيها.

  عاجل
السلطة 
  المحلية

إعادة تشغيل ميناء المخا على أعلى المستويات 
في الشرعية والضغط على كل األطراف في 

بتشغيل ميناء المخا بالتنسيق مع  التحالف للبدء
القيادات العسكرية والمدنية ولو بالحد األدنى، 

والضغط عبر المبعوث األممي لليمن 
والمنظمات الحقوقية لفتح ممرات برية بين 

  الساحل والمدينة لدواعي إنسانية.

  عاجل
السلطة 
  المحلية

تخصيص مساحات مناسبة لالستثمار من 
أراضي الدولة واألوقاف إلقامة مجمعات 
صناعية وإنتاجية للصناعات التحويلية 

وفق نظام الصغيرة والمتوسطة وغيرها 
داخل  سواءً -الشراكة مع القطاع الخاص

المدينة أو بالقرب من الخط الساحلي، ومدها 
بأهم الخدمات المساندة من عوائد تلك 

ع لخلق نموذج في المحافظة يمكن المشاري
تعميمه بحيث يسهم بخلق تنمية ونشاط 

اقتصادي واستقطاب مستثمرين من داخل 
  وخارج المحافظة.

  متوسط
  

السلطة 
  المحلية

إعداد دراسات إلقامة مدينة صناعية على 
الشريط الساحلي، وإنزال مخططاتها وتهيئة 

  متوسط
السلطة 
  المحلية
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واألعمال، البنية التحتية، وطرحها لرجال المال 
ولفت أنظار المستثمرين للبدء بالتفكير بمدى 

  إمكانية االستثمار فيها.
إطالق وتبني حمالت ومبادرات في التشجيع 
على اإلنتاج الصناعي والزراعي والحرفي 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الريف 
والمدينة ووصلها بالجهات الممولة األجنبية 

  والمحلية.

  عاجل

السلطة 
المحلية 

ومنظمات 
المجتمع 
  المدني

تنمية وتنظيم خمسة أسواق مركزية لمنتجات 
المزارعين في المحافظة باإلضافة إلى تفعيل 

وتشجيع األسواق األسبوعية والموسمية لخلق 
عرض وطلب لتسويق منتجاتهم. وتحفيز 

المستثمرين في القطاع الزراعي على إقامة 
ن المشروعات الخاصة بتربية العديد م

الحيوانات والعناية بالمراعي المتاحة في 
  المناطق المناسبة.

  متوسط
السلطة 
  الملحية

تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية زراعية 
ووصلها مع الجهات المانحة والداعمة من 
المنظمات والمؤسسات التمويلية المحلية 

والخارجية، وتسهيل إجراءات منحها 
  الالزمة.التراخيص 

  متوسط

السلطة 
 –المحلية 

منظمات 
المجتمع 
  المدني

تحفيز المستثمرين وإعطاءهم امتيازات 
حكومية إلنشاء مشروعات للصناعة البحرية، 

واستغالل الثروة السمكية بطريقة مناسبة يمكن 
  أن ينتفع منها المجتمع. 

  بعيد
السلطة 
  الملحية

تشكيل مجالس تنمية مصغرة على مستوى 
المديريات ووضع خطط اقتصادية واجتماعية 

شاملة للمديريات وفق اإلمكانيات المتاحة 
والفرص المتوفرة، وذلك من خالل توسيع 

مشروع التمكين الذي يقوم بتنفيذه الصندوق 
االجتماعي للتنمية في مديرية المخا ليشمل كل 
  مديريات الساحل الخمس والمديريات األخرى.

  عاجل

السلطة 
 –المحلية 

والمبادرات 
المحلية في 
  المديريات

أعادة تشغيل وتطوير مصنع اسمنت البرح 
بالشراكة ومع القطاع الخاص وفق أنظمة 

  الشراكة المذكورة سابقاً. 
  بعيد

السلطة 
  المحلية

إقامة معهد تقني صناعي متخصص في تأهيل 
  كادر فني في المجاالت الصناعية.

  بعيد
السلطة 
  المحلية

مكتب الزراعة واستغالل دور الصندوق تفعيل 
االجتماعي للتنمية والمنظمات العاملة في هذا 
المجال والعمل علي مواجهة تحديات التنمية 

الريفية وفق خطط مدروسة لنوعية المشاريع 
التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي 

وإنتاجي، وإنزال مخططات ألسواق مركزية 
ية لخلق طلب خارج المدينة للمنتجات الزراع

  على المنتجات من محافظات أخرى.

عاجل 
إلى 

  متوسط

السلطة 
  المحلية

تأسيس هيئة المركزية لمصائد السمك، وإقامة 
ميناء لصيد وتصدير األسماك على الشريط 

  الساحلي الغربي.
  بعيد

الحكومة 
المركزية 
والسلطة 
  المحلية

إبرام عقود استثمار مع القطاع الخاص  
والمستثمرين الستغالل المناطق الطبيعية 

لزراعة األسماك، واالستفادة من تلك المورد 
  بعيد

السلطة 
المحلية 
القطاع 
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الهام، وإقامة مصانع تعليب األسماك وتصديره 
  داخلياً أو للخارج بما يحفظ استدامة المصدر.

  الخاص

عامة  بإنشاء مؤسسةالحصول على قرار 
إلدارة موانئ المحافظة وعلى رأسها ميناء 

المخا، والسعي للحصول على تمويالت محلية 
أو أجنبية الستثمار تلك الموانئ بما يتناسب مع 

  مواقعها، وفقاً لصيغ الشراكة المناسبة.

  متوسط
السلطة 
 المحلية

تطوير ميناء المخا وتوسعته وتزويده بصوامع 
للغالل ورافعات ورصيف للحاويات عبر إصدار 

محافظ استثمارية أو صكوك تمويلية للبنوك 
والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المحلية 

  أو عبر الشراكة مع القطاع الخاص.واألجنبية، 

  بعيد
السلطة 
  المحلية

الالزمة إلنشاء العمل علي إعداد المخططات 
المجمعات الصناعية وبصورة خاصة مشروع 

المنطقة الصناعية الحرة في منطقة باب 
  المندب.

  بعيد

السلطة 
المحلية  
والحكومة 
  المركزية

تحديد منطقة مناسبة على الشريط الساحلي، 
يمكن أن تكون مدينة  سياحية وعمل مخططات 

هندسية لها وتبنيها بالتشارك والمساهمة مع 
القطاع الخاص لتكون خطوة أولى نحو إيجاد 

بديل ومتنفس للسياحة البحرية ألبناء المحافظة 
وخطوة أولى نحو اكتشاف مقومات وفرص 
  استثمار الشريط الساحلي من قبل الزائرين.

  عاجل

السلطة 
المحلية 
القطاع 
  الخاص

تنشيط القطاع الثقافي والسياحي وصيانة أهم 
واألثرية لتكون مزار لكل المعالم التاريخية 

  الزائرين من داخل المحافظة وخارجها.
  متوسط

السلطة 
  المحلية

تأسيس مركز للتحكيم للفصل في القضايا 
المالية والتجارية المستعجلة مسنود من 
السلطة المحلية واألجهزة األمنية لتنفيذ 

  قراراته.

  عاجل

السلطة 
المحلية  
القطاع 
  الخاص

المغتربين باتخاذ إجراءات عاجلة استيعاب قطاع 
تحد من مشاكل القطاع العقاري في المحافظة 

وتنظيم االستثمار العقاري وفق تشريعات وآليات 
منظمة تساهم في تطوير هذا القطاع المهم، 

وتخصيص وحدة أمنية لمكافحة وضبط ناهبي 
االراضي، واحالتهم للقضاء أو مراكز ولجان 

  التحكيم.
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  تعزمصفوفة تحليل الواقع االقتصادي لمحافظة 

  مجال الخدمات العامة والبنية التحتية ثالثاً:

  األولويات  الفرص
المدى 
  الزمني

المعنيين 
  بالتنفيذ

  النتائج المرجوة

 
رتبط المحافظة ت .١

بطريق ساحلي يربط 
بين منطقة باب 

المندب والمملكة 
العربية السعودية 

والخليج عبر محافظة 
 الحديدة.

طرق فرعية غير   .٢
معبدة تربط بين 

مديريات الساحل 
  ومركز المدينة.

محطة بخارية في  .٣
ضواحي مدينة المخا 

مع مقومات مهيئة 
إلقامة مشروعات 

الطاقة البديلة كطاقة 
الرياح والطاقة 

الشمسية في 
 مديريات الساحل.

مطار قديم وخيارات  .٤
كثيرة إلقامة مطار 

دولي، ومناطق حرة 
ي حيث وأقدم مطار ف

شمال اليمن كان في 
  تعز.

تمتلك المحافظة  .٥
جامعة عريقة 

بكادرها والعديد من 
الكليات في بعض 
مدنها ذات الكثافة 

السكانية العالية يمكن 
أن تكون الرائدة في 
اليمن بما فيها من 

كفاءات ستسهم في 
تطوير التعليم العالي 

والجامعي، وهناك 
فرص إلضافة 

جامعتين متخصصتين 
ربة في مدينة الت

  ومديريات الساحل. 
العديد من  .٦

المستشفيات العامة 
والمراكز الصحية، 

وعشرات 

ربط  ق ت ة لطري ات ودراس ل مخطط عم
احل  ديريات الس ل بم ديريات الجب م

ة %٤٠( ى الحكوم ا عل ن تكلفته ) م
ة و( وارد %٦٠المركزي ن م ) م

المانحة المحافظة والمنظمات والجهات 
ف  انية ولتخفي دواعي إنس ك ل وذل
يقة  اطره الض ق المق ى طري غط عل الض

  والتي تحتاج لصيانة دورية.

  عاجل
السلطة 
  المحلية

 
اتساع المحافظة باتجاه  .١

الشريط الساحلي بشكل 
منظم ومدروس وربطها 
بالعالم من خالل الموانئ 
وحركة المالحة، وجذب 
عوامل االنتاج والسكان 

  بوتيرة متباينة.
استعداد مبكر للنمو  .٢

السكاني  واستدراك 
األخطاء السابقة لبعض 

المدن التي توسعت 
بدون مخططات حضرية، 

وتخطيط مدن جديدة 
 ومناطق حيوية أخرى.

سهولة حركة التنقل بين  .٣
الريف والمدينة وإمكانية 

الوصول للخدمات 
  العامة.

حركة تجارية وسياحية  .٤
وسهولة التنقل بين 

الساحل والمدينة 
اكتشاف مناطق و

سياحية وشواطئ جديدة 
كان سكان المحافظة 

  يجهلوها.
إنخفاض في تكاليف  .٥

النقل وسالسة دخول 
وخروج البضائع 

والمنتجات الصادرة 
والواردة وحركة 

  المستثمرين.
سهولة تسويق المنتجات  .٦

المحلية وزيادة معدالت 
الصادرات منها 

وانعكاس ذلك على زيادة 
مساحة النشاط الصناعي 

  لزراعي.وا
عودة وتحسن الخدمات  .٧

الهامة كالكهرباء والمياه 
والرعاية الصحية 

  والتعليمية.

رق  م الط وير أه الح وتط يانة وإص ص
ديريات  ربط الم ي ت ة الت ة القائم الفرعي
ة ومساهمة  ادرات مجتمعي ببعضها بمب
م  ندوق دع ة وص لطة المحلي ن الس م
ندوق  ل ص زي أو تفعي رق المرك الط

  محلي لذلك.

  عاجل

السلطة 
المحلية 

والمركزية 
  والمانحين

ة  ات العمراني إنزال المخطط راع ب اإلس
دن  ن الم ا م ا جاوره ا وم ة المخ لمدين
زات  اء مي احل وإعط ى الس ة عل الهام
اء  ن أبن تثمرين م رص للمس وف

  المحافظة.

  عاجل

السلطة 
المحلية 

والحكومة 
  المركزية

ورة  فى الث وير (مستش ز وتط تجهي
ات العام) من خالل  م المنظم تنسيق دع

ة  دات الطبي ا بالمع ة أوغيره األممي
الالزمة، وتوجيه كل المعونات الصحية 
ات  ع الجه دات م ع تعاق ا، وتوقي إليه
اً،  المانحة، شريطة إعادة هيكلتها إداري
اع الخاص  ع القط أو الدخول بشراكة م
رة  اً لفت اً واداري ا فني ادة تأهيله الع

  .ةمحددة وفق أنظمة الشراكة المناسب

  عاجل

السلطة 
المحلية  
والمنظمات 
والمؤسسات 

  الخيرية

ابر  تح مع ز وف ن تع ار ع ك الحص ف
إنسانية عاجلة للمرور دون أي عوائق 
ع االطراف  ى جمي من خالل الضغط عل
ن  بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة م
م  ام لألم ين الع دوب األم الل من خ
ة  ات الحقوقي يمن والمنظم دة لل المتح
ية  ك القض ي تل انية لتبن واإلنس

  االنسانية. 

  عاجل
السلطة 
  المحلية

اء  ة كهرب غيل محط يانة وتش ص
اع  ع القط راكة م يفرة بالش عص
ة  ن المدين زاء م ة أج الخاص،وتغطي
اء  ة للكهرب عار منافس اء وبأس بالكهرب
ن  تفادة م ة واالس ة الحالي التجاري
ة  بكة المحلي يانة الش ي ص ا ف موارده

  إلى أن يتم ربط المدينة بالكامل.

  عاجل

السلطة 
المحلية 
القطاع 
  الخاص

يانة وتأه ة ص د الطاق ة تولي ل محط ي
ا  ة المخ ي مدين ة ف ة البخاري الكهربائي

  بعيد
السلطة 
 المحلية 
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المستشفيات 
الخاصة، تحتاج إلى 

إعادة تأهيل 
وتشغيلها وفق 

معايير مهنية عالية 
لتحسين أدائها 

 ومخرجاتها.
مدارس ومعاهد  .٧

نموذجية استمرت 
وستظل تخرج أوائل 

الجمهورية، درس 
فيها العديد من 

لتي تعمل الكوادر ا
اليوم في مجاالت 

مختلفة في البلد وفي 
الصفوف األولى 

للدولة يمكن أعادة 
تأهيلها لتستمر في 

العطاء وبشكل 
  أفضل.

  

ة  ب حاج ا حس يع طاقته وتوس
تئناف  ت اس نفس الوق ة، وب المحافظ
د  ة تولي روع محط ى مش ل عل العم
ة  اح وطاق ة الري ة (طاق ة البديل الطاق
ين  ة ب ي المنطق المد والجزر المتاحة ف

  شاطئ باب المندب وجزيرة ميون ).

والحكومة 
المركزية 
  والمانحين

اه  ه المي ل بمشروع تحلي استئناف العم
ي  يل ال بكة التوص د ش ر وم ن البح م

  بعيد  مدينة تعز.

السلطة 
المحلية  
والحكومة 
المركزية 
  المانحين

ري  ل الب ركات النق روع لش تح ف ف
ب  ا بالجان ارجي وربطه داخلي والخ ال

  السياحي. 
  متوسط

السلطة 
المحلية 
القطاع 
  الخاص

زر  اب والج ديريات ذو ب تغالل م اس
ري  اء بح ون مين ا لتك ة له المحاذي
حن  واخر الش ع ب الوقود لجمي زود ب للت

  العالمية التي تمر عبر باب المندب.

  بعيد

السلطة 
الملحية  
والحكومة 
  المركزية

اه  بكات المي يانة ش ل وص ادة تأهي إع
ار  حي واختي رف الص اء والص والكهرب

ديريات  م الم ى أه ادرة عل ة الق اإليرادي
ا  ذا به وذج يُحت تغطية نفقاتها لتكون نم

  من قبل بقية المديريات.

  متوسط
السلطة 
  المحلية

دن  ة للم ات العمراني زال المخطط إن
ن وخاصة  ت ممك الكبيرة في أسرع وق
مه  ة والنش ة الترب رة كمدين دن الكبي للم
ل  رص عم ق ف رى لخل دن األخ والم

ي قطاع االستثمارات رة ف ة  كبي العقاري
  والبناء.

  عاجل
السلطة 
  المحلية

دولي ،  ز ال ار تع غيل مط ل وتش تأهي
د  ار جدي اء مط ة إنش ة امكاني ودراس

  بالقرب من المدن الساحلية.
  بعيد

السلطة 
المحلية 

والمركزية 
  والمانحين
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  تعزمصفوفة تحليل الواقع االقتصادي لمحافظة 

  اإلداريمجال التطوير الحكومي والعمل  رابعاً:

  األولويات  الفرص
المدى 
  الزمني

المعنيين 
  بالتنفيذ

  النتائج المرجوة

 
لعبت وسائل  .١

التكنولوجيا الحديثة 
دوراً كبيراً في إعادة 
فلسفة العمل اإلداري 
في مختلف األجهزة 

التنفيذية والتشريعية 
للدول والمدن حول 

العالم، وهناك فرصة 
لالستفادة من تلك 

التقنيات في 
  المحافظة.

تتمتع تعز بمصادر  .٢
إيرادات مختلفة 

وكبيرة مقارنة ببقية 
المحافظات في 

الجمهورية يمكن 
إعادة النظر في 
طريقة تحصيلها 

باستخدام تكنولوجيا 
  حديثة.

لدى المحافظة من  .٣
الكفاءات اإلدارية 

والمهنية الكثير من 
هم في أتم االستعداد 

لخدمة المدينة 
وتطوير مؤسساتها 

في خلق  واإلسهام
  تنمية حقيقية فيها.

ي  ة ف س التنمي ن مجل ر م راف المباش اإلش
مل  تراتيجية تش المحافظة على إعداد رؤية إس
ادرات ورأي  ق مب ل وف االت والعم ل المج ك

  جمعي مدروس ومخطط له.

  السلطة المحلية  عاجل

 
ة  .١ اء إدارات تنمي إنش

ي  اد المحل االقتص
درة  وير الق تقوم بتط
ية إلدارة  المؤسس

 المشاريع المختلفة.
توى  .٢ ي مس اع ف ارتف

ات  أداء المؤسس
ب  ة لتواك الحكومي
ي  رات ف التغيي
ادي  اط االقتص النش
ي  وي ف والتنم

  المحافظة.
ق  .٣ ي وف ل مؤسس عم

تراتيجية  رؤى إس
  وخطط مدروسة. 

ات  .٤ م معلوم حج
ة  رة منظم كبي
ف  ة لمختل ومرتب
ات  القطاع
اعد  ادية، تس االقتص

  متخذ القرار.
بة  .٥ دفق نس ادة ت زي

ة اإل رادات العام ي
ا  لة وتنوعه المتحص
ات  يد عملي وترش
اض  اق وانخف اإلنف
در  بة اله ي نس ف

  والفساد.
رص  .٦ ل الف استثمار ك

ف  ي مختل ة ف الممكن
ق  ات وف القطاع
ة  ات منهجي دراس
ى  ة عل ة مبني ومهني
ات  المعلوم

  الصحيحة.

املة  ة ش ادية واجتماعي ة اقتص ع خط وض
روع  يع مش الل توس ن خ احل م ديريات الس لم
اعي  ندوق االجتم اه الص ذي يتبن ين ال التمك

  للتنمية.

عاجل إلى 
  متوسط

  السلطة المحلية

ديريات الساحل  ؤة لم تعيين إدارة اقتصادية كف
  تعمل على تأهيلها واكتشاف الفرص فيها.

  السلطة المحلية  عاجل

س  ن مجل راف م ادية بإش دة اقتص كيل وح تش
وير  داد وتط وم بإع ة يق ي المحافظ ة ف التنمي
ق  ف المراف ي مختل السياسات العامة المتبعة ف
رية  ة والبش ات المادي ن اإلمكاني تفادة م واالس

  المتاحة في تلك المرافق.

  السلطة المحلية  عاجل

ي  ات ف رادات والنفق ادر اإلي ة مص دراس
ن  ا واالستفادة م المحافظة وتطويرها وتنميته
ال  يل وإدخ ي التحص ة ف ات التكنولوجي التطبيق

ع ا ائل دف ي وس اد ف ن الفس د م ة للح لكتروني
  الجهاز اإلداري.

  السلطة المحلية  عاجل

ب  ة لمكت ة تابع دة معلوماتي يس وح تأس
ن وسائل  التخطيط في المحافظة واالستفادة م
راء  تعانة بخب ة واالس ا الحديث التكنولوجي
لدراسة لتحديد مختلف الوسائل والطرق لجمع 
ب  ف المكات ة لمختل ات الهام المعلوم

رار والمؤسس ذ الق اعد متخ ة تس ات الحكومي
  من اتخاذ القرار السليم.

  السلطة المحلية  عاجل

تأسيس مركز بحوث ودراسات تابعة لجامعة 
تعز يعمل في مجال إعداد الدراسات التنموية 

  في مختلف المجاالت.
  السلطة المحلية  متوسط

دعم مراكز الدراسات والبحوث العلمية 
المحافظة، وإشراكها في والمهنية العاملة في 

بحث عملية التنمية واالستفادة مما تقدمه من 
  دراسات وأبحاث تنموية في مختلف المجاالت.

  السلطة المحلية  عاجل

إرساء قيم الشفافية وتفعيل دور المؤسسات 
الرقابية والمحاسبية، واتخاذ إجراءات 

صارمة في حق مرتكبي المخالفات 
  والفاسدين.

عاجل إلى 
  متوسط

  السلطة المحلية

تدريب وتأهيل القطاع اإلداري الحكومي، 
وإضافة كوادر مؤهلة في مختلف المؤسسات 

قادرة على التخطيط والتنظيم والعمل 
المؤسسي الستيعاب المنح والمساعدات في 

  مختلف المكاتب والمؤسسات اإلدارية.

  السلطة المحلية  عاجل

 


