ﻣﻘﺘﺮﺡح ﻣﻘﺪﻡم ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭوﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة
ﺍاﻟﻤﺤﻠﻴﯿﺔ
مقترح تنمية املوارد املالية للسلطة املحلية

ﻣﻘﺘﺮﺡح ﺍاﻟﻮﺭرﺷﺔ ﺍاﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓة ﻓﻲ ﺍاﻟﻤﻜﻼ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕت –  2- 1ﻣﺎﻳﯾﻮ 2018

ﺑﺴﻢ ) ﺍاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍاﻟﺮﺣﻴﯿﻢ
عناية معالي األستاذ  :عبدالرقيب سيف فتح
وزير اإلدارة املحلية

املحترم

ﺧﻠﻔﻴﯿﺔ
ع77قدت امل77حاف77ظات املح77ررة اآلم77ال ب77عد تح77ري77ره77ا م77ن امل77ليشيات ال77حوث77ية  ،واس77تبشرت ع77ودة ال77حياة
ك7ما ك7ان7ت ق7بل الح7رب  ،ب7ل ت7وق7ع م7واط7نو امل7حاف7ظات املح7ررة أك7ثر ب7كثير م7ن ت7طبيع ال7حياة  ،وت7طور
الخ 77دم 77ات  ،ت 77لك اآلم 77ال ال 77تي ن 77اش 77دت 77ها م 77جتمعات امل 77حاف 77ظات املح 77ررة ب 77عد وق 77ع ح 77رب ال 77يمن ال 77تي
دم7رت ب7فعل ت7لك امل7ليشيات دم7ارا ك7ام7ال ل7الق7تصاد ،وت7ردي7ا ش7ام7ال ل7ألوض7اع اإلن7سان7ية  .ت7وق7ف ع7مل
ال77حكوم77ة امل77رك77زي77ة والس77لطات املح77لية اح77بط اآلم77ال ال77كبيرة ف77ي ت77حسن الخ77دم77ات ب77صورة اج77مال77ية ،
وت77حسن ال77ظروف امل77عيشية واالق77تصادي77ة ل77لسكان  ،ت77لك اآلم77ال ال77تي رس77مت م77راح77ل م77رح77لة م77ا ب77عد
التح7ري7ر  ،اص7طدم7ت ب7واق7ع م7ؤل7م ب7عد  3أع7وام م7ن التح7ري7ر ألغ7لب امل7حاف7ظات املح7ررة  ،آم7ال وق7ف
أم 77ام 77ها عج 77ز الس 77لطة املح 77لية ع 77ن ت 77لبية وت 77طبيع ال 77حياة و االن 77طالق ف 77ي م 77رح 77لة ال 77تنمية ال 77شام 77لة و
إع77ادة اإلع77مار  ،عج77زت أغ77لب الس77لطات املح77لية ع77ن ت77وف77ير الخ77دم77ات ب77صورة ط77بيعية  ،أو أن ت77سهم
ف 77ي دورة االق 77تصاد املح 77لي .أب 77رزت ت 77لك الح 77رب ف 77جوة ك 77بيرة ب 77هشاش 77ة م 77ؤس 77سات ال 77دول 77ة )م 77رك 77زي 77ة
وس7لطات مح7لية ف7ي امل7حاف7ظات املح7ررة (  ،ب7ل واف7تقدت اغ7لب امل7حاف7ظات املح7ررة مل7كات7ب ال7وزارات
ال 77فاع 77لة  ،ب 77رزت س 77طوة م 77تنفذي 77ن زادوا م 77ن عج 77ز الس 77لطة املح 77لية  ،م 77ع ض 77عف ال 77قدرة مل 77ؤس 77سات
الس7لطة املح7لية ع7لى ت7حصيل اإلي7رادات م7ن امل7وارد املح7لية  ،وال7تي وص7ل ال7ى ت7وق7ف ال7تحصيل ف7ي
ك7ثير م7ن امل7حاف7ظات  ،وه7ذا ت7لقائ7يا ي7ؤدي إل7ى ع7دم ت7وف7ير الخ7دم7ات ال7تي ينش7ده7ا امل7واط7نون  ،ذل7ك
ل77لضعف امل77ال77ي ال77ذي ت77عان77يه ج77اء أي77ضا م77تواف77قا م77ع ت77وق77ف ال77دع77م ال77رأس77مال77ي امل77رك77زي م77ن الس77لطة
امل 77رك 77زي 77ة  ،ت 77فاق 77مت ت 77لك األوض 77اع وال 77وض 77ع ال 77عام ف 77ي إدارة امل 77وارد املح 77لية لس 77لطات امل 77حاف 77ظات
املح7ررة  ،أب7رزت ال7حاج7ة مل7راج7عة داخ7لية ف7ي امل7حاف7ظات املح7ررة ل7لسعي ل7فهم امل7شكلة وال7تي ك7ان
إطارها األساسي هو :
 ضعف مؤسسات السلطة املحلية في تقديم الخدمات للمواطنني بصورة جزئية أو كاملة . ض 77 7عف س 77 7يطرة الس 77 7لطات املح 77 7لية وع 77 7دم ق 77 7درت 77 7ها ع 77 7لى إدارة االوع 77 7ية االي 77 7رادي 77 7ة وت 77 7رت 77 7يبتحصيلها .
 توقف التمويل الرأسمالي املركزي من السلطة الشرعية املركزية . ت77فاق77م ال77وض77ع م77ع امل77تغيرات ال77تي أدت إل77ى إن77هيار س77عر ال77صرف وزي77ادة ال77كلفة ف77ي ج77نياإليرادات أو تحصيلها ونفور املكلفني عن السداد لهذا السبب وغيرها.
 التدخالت من كيانات أمنية مختلفة رسمية وغير رسمية لعدم وحدة القوات األمنيةواقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

,
١۱

!1

 ض 77عف ت 77حصيل اإلي 77رادات املح 77لية ال 77عام 77ة واملش 77ترك 77ة ي 77صل للعج 77ز ع 77ن ال 77تحصيل وال 77حاج 77ةال 77دائ 77مة ال 77ى ال 77دع 77م وال 77ذي ي 77صل م 77ن خ 77الل ق 77يادة ال 77تحال 77ف وامل 77نظمات ال 77دول 77ية ع 77لى ش 77كل
إغاثات إنسانية مطلوبة غير انها ال تلبي حاجات التنمية وتطوير الخدمات .
ك7ل م7ا س7بق وأك7ثر ،أب7رز ال7حاج7ة امل7لحة ل7لوص7ول إل7ى م7قترح7ات ق7اب7لة ل7لتنفيذ ت7سهم ف7ي دع7م تح7رك
السلطة املحلية وتخدم بدورها في :
 تعزيز تنمية موارد املحافظات املحررة . تعزيز قوة السلطات الشرعية في املحافظات املحررة . ورفع كفاءة األداء فيها . ت 77عزي 77ز دور ال 77دول 77ة والس 77لطة الش 77رع 77ية م 77مثلة ف 77ي ف 77خام 77ة ال 77رئ 77يس امل 77شير ع 77بدرب 77ه م 77نصورهادي .
 دعم تحرك قيادة التحالف العربي . مزيدا ً من إضعاف وإسقاط املليشيات الحوثية.وب77دع77م ورع77اي77ة م77ن م77عال77يكم ع77قدت ورش77ة ف77ي  2-1م77اي77و  2018ب77مدي77نة امل77كال ب77مشارك77ة ف77اع77لة م77ن
م77كلفني م77ن ج77ميع امل77حاف77ظات املح77ررة وخ77الل ال77يوم77ني وص77ل امل77شارك77ون إل77ى مخ77رج أس77اس77ي ل77تلك
الورشة تمثل في هذه الوثيقة املرفوعة ملعاليكم بهدف أساسي هو :
تنمية ورفع املوارد املالية للسلطات املحلية
ن7نقل ف7ي ال7صفحات ال7تال7ية إط7ار ذل7ك ال7تصور ال7ذي ت7م ال7تواف7ق ع7ليه م7ن ك7ل امل7شارك7ني ف7ي ال7ورش7ة
وال77ذي77ن ي77مثلون ج77ميع امل77حاف77ظات املح77ررة ل77يكون اط77ارا ً واض77حا ً للتح77رك ف77ي دع77م وت77عزي77ز الس77لطات
املحلية في املحافظات املحررة.

إﻁطﺎﺭر ﺍاﻟﻤﻘﺘﺮﺡح :
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف ﺍاﻟﻌﺎﻡم

ﺍاﻷﻫﮬﮪھﺩدﺍاﻑف ﺍاﻟﻔﺭرﻋﻳﯾﺔ

تنمية ورفع
املوارد املالية للسلطات املحلية في املحافظات املحررة
 .1تفعيل األداء املالي للسلطة املحلية
 .2تعزيز املوارد املالية
 .3تفعيل الدور الرقابي والقضائي و التنفيذي .

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية
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ﻭوﺳﺎﺋﻝل ﺍاﻷﻫﮬﮪھﺩدﺍاﻑف ﺍاﻟﻔﺭرﻋﻳﯾﺔ
تفعيل األداء املالي .1
.2
للسلطة املحلية
.3
.4

تفعيل القانون 2000/ 4
تفعيل مكاتب الوزارات بالكامل في املحافظات
تفعيل اإلجراءات واللوائح النافذة وتحديثها .
رفع كفاءة األداء.

تعزيز املوارد املالية .1

حصر املوارد املتاحة ) من ذلك تفعيل وتحديث القرار (283:2001
بما يحقق التناسب الحالي بزيادة متوسطة . %40
تحديد وحصر مصادر ايرادية مناسبة للمحافظات وبحسب ما
يتوفر يضاف الى تحديثات القرار السابق .

.2

 .1تفعيل األجهزة الرقابة
تفعيل الدور
الرقابي والقضائي  .2تفعيل األجهزة النيابية والقضائية
 .3تفعيل وتحديد اطار العالقة بالجهات املعنية واوجه التعاون .
و التنفيذي

ﺗﻔﺼﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﻘﺘﺮﺡح :
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف ﺍاﻷﻭوﻝل :

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻷﺩدﺍاء ﺍاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻁطﺔ ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ

ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل
ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻟﻘﺎﻧﻭوﻥن 2000/ 4
ﺍاﻟﺣﻝل

ت77نازع الس77لطة تفويض الصالحيات من املركز للسلطة املحلية
او ع 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7دم بحيث يصبح القانون  4:2000وكل القرارات
وض77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7وح املنبثقة عن القانون هي املرجعية األولى
األدوار
للقوانني في السلطات املحلية وهذا سيدعم
التوجه الال مركزي في مستقبل الدولة
االتحادية للجمهورية
اجتماعات تنسيق لذوي العالقة لتوضيح
وتحديد املهام والصالحيات وفقا القانون ،
وانهاء التضارب باعتبار قانون السلطة املحلية
هو املرجع األول ألي تضارب او سوء فهم .

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الشئون القانونية
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

عقد ورش مكثفة لتوضيح األدوار وفقا للقانون

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية
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وقف أي تعيينات خارج اطار القانون  ،او
وضعها في اطار االختيار الكفاءة والجدارة
لتحقيق قوة القانون وفاعليته
تفعيل أدوار اإلدارات املختصة وذات العالقة
وتحصينها لتنفيذ القانون
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف ﺍاﻷﻭوﻝل :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻷﺩدﺍاء ﺍاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻁطﺔ ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﻣﻛﺎﺗﺏب ﺍاﻟﻭوﺯزﺍاﺭرﺍاﺕت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝل ﻓﻲ ﺍاﻟﻣﺣﺎﻓﻅظﺎﺕت

ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﺍاﻟﺣﻝل

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل

نقص الكادر

ت 77أه 77يل او ت 77وف 77ير ال 77بنية ال 77تحتية إلدارات الس 77لطة
املحلية  ،من موقع وأدوات و وسائل .

رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

ت 77فعيل وف 77تح م 77كات 77ب ال 77وزرات امل 77ختصة ف 77ي ك 77ل
امل 77 7حاف 77 7ظات املح 77 7ررة وال 77 7تي أغ 77 7لقت ف 77 7يها ت 77 7لك
املكاتب مع الحرب ،
اع 77 7 7تماد درج 77 7 7ات وظ 77 7 7يفية م 77 7 7ناس 77 7 7بة واالخ 77 7 7تيار
بالكفاءة والجدارة لتغطية االحتياج ،
االحالل للوظائف ملن بلغ االجلني )  35عام
عمل او  60سنة من العمر ( بإتاحة الوظائف
لذوي الكفاءة والجدارة
التدوير الوظيفي لنقل الخبرات والكفاءات لدعم
مكاتب السلطة املحلية من ذوي الخبرات
والتجارب .
ض 7 7 7 7 7 7ع77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ف بناء القدرات للكفاءات في السلطة املحلية
بالبرامج املتخصصة عبر الدورات و ورش
الكفاءة
العمل ،
عقد الندوات او االعمال التشاركية بني
املؤسسات في املحافظات لتبادل الخبرات
والتجارب

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
صندوق تنمية املهارات
امل 77 7 7 7نظمات ال 77 7 7 7دول 77 7 7 7ية واملح 77 7 7 7لية
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توفير االدوات األساسية ألعمال املؤسسات
واالقسام املالية والرقابية للسطات املحلية
تفعيل أدوار اإلدارات املختصة وذات العالقة
وتحصينها لتنفيذ القانون

ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف ﺍاﻷﻭوﻝل :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل

ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
نقص
املوازنات
التحفيزية

امل 77 7 7 7نظمات ال 77 7 7 7دول 77 7 7 7ية واملح 77 7 7 7لية
ال77 7 7داع77 7 7مة وال77 7 7فاع77 7 7لة ف77 7 7ي ه77 7 7ذا
التوجه
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻷﺩدﺍاء ﺍاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻁطﺔ ﺍاﻟﻣﺣﻠﻳﯾﺔ
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻹﺟﺭرﺍاءﺍاﺕت ﻭوﺍاﻟﻠﻭوﺍاﺋﺢ ﺍاﻟﻧﺎﻓﺫذﺓة ﻭوﺗﺣﺩدﻳﯾﺛﻬﮭﺎ .
ﻭو
ﺭرﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓة ﺍاﻷﺩدﺍاء.
ﺍاﻟﺣﻝل
رفع املوازنة التحفيزية

تفعيل وتحديث القرارين  414:2008و :343
2010

ض 77عف ق 77اع 77دة اتمتة العمليات املالية واإلدارية بالكامل
ال 7 7 7 7 7 7ب 7 7ي77 7ان 77 7 7 7 7 7ات ) جعلها آلية بالكامل نظام وقاعدة بيانات
حديثة (
وتقادمها .

تبسيط اإلجراءات وتسهيل املعامالت عبر
الخدمات املؤتمتة والنافذة الواحدة .

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة املالية
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
صندوق تنمية املهارات
امل 77 7 7 7نظمات ال 77 7 7 7دول 77 7 7 7ية واملح 77 7 7 7لية
ال77 7 7داع77 7 7مة وال77 7 7فاع77 7 7لة ف77 7 7ي ه77 7 7ذا
التوجه
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
,
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اجراء مسوحات شاملة وفقا للواقع باستخدام
تقنيات االتمتة

ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل

ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

.2

محافظي املحافظات
السلطات املحلية
القطاع الخاص و
ش77 7 7 7رك77 7 7 7ات األن77 7 7 7ظمة امل77 7 7 7ؤت77 7 7 7متة
العاملية واملحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

ﺗﻌﺯزﻳﯾﺯز ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺭرﺩد ﺍاﻟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ

 .2.1ﺣﺻﺭر ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺭرﺩد ﺍاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ) ﻣﻥن ﺫذﻟﻙك ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﻭوﺗﺣﺩدﻳﯾﺙث ﺍاﻟﻘﺭرﺍاﺭر  (283:2001ﺑﻣﺎ
ﻳﯾﺣﻘﻕق ﺍاﻟﺗﻧﺎﺳﺏب ﺍاﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﺯزﻳﯾﺎﺩدﺓة ﻣﺗﻭوﺳﻁطﺔ  %40ﺍاﻭو ﻣﺎ ﻳﯾﺣﻘﻕق ﻋﺩدﺍاﻟﺔ ﺍاﻟﺗﺣﺻﻳﯾﻝل ﻭوﺗﻧﺎﺳﺑﻪﮫ
ﻣﻊ ﺍاﻟﻭوﺍاﻗﻊ ﺍاﻟﻳﯾﻭوﻡم
ﺍاﻟﺣﻝل

ضعف قاعدة اتمتة العمليات املالية واإلدارية بالكامل
) جعلها آلية بالكامل نظام وقاعدة بيانات
البيانات
حديثة (
وتقادمها و
عدم فاعلية
العمل اليدوي تبسيط اإلجراءات وتسهيل املعامالت عبر
الورقي في
الخدمات املؤتمتة والنافذة الواحدة .
ظل التوسع
ونمو
االحتياجات اجراء مسوحات شاملة وفقا للواقع باستخدام
تقنيات االتمتة
اليوم وفي
املستقبل

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
صندوق تنمية املهارات
امل 77 7 7 7نظمات ال 77 7 7 7دول 77 7 7 7ية واملح 77 7 7 7لية
ال77 7 7داع77 7 7مة وال77 7 7فاع77 7 7لة ف77 7 7ي ه77 7 7ذا
التوجه
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
القطاع الخاص و
ش77 7 7 7رك77 7 7 7ات األن77 7 7 7ظمة امل77 7 7 7ؤت77 7 7 7متة
العاملية واملحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة
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ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻧﻲ :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل

.2

ﺗﻌﺯزﻳﯾﺯز ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﺭرﺩد ﺍاﻟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ

ﺗﺣﺩدﻳﯾﺩد ﻭوﺣﺻﺭر ﻣﺻﺎﺩدﺭر ﺍاﻳﯾﺭرﺍاﺩدﻳﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓﻅظﺎﺕت ﻭوﺑﺣﺳﺏب ﻣﺎ ﻳﯾﺗﻭوﻓﺭر
.2.2
ﻳﯾﺿﺎﻑف ﺍاﻟﻰ ﺗﺣﺩدﻳﯾﺛﺎﺕت ﺍاﻟﻘﺭرﺍاﺭر ﺍاﻟﺳﺎﺑﻕق .

ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل

ﺍاﻟﺣﻝل

رئاسة الجمهورية
تفعيل الدور االشرافي واملتابعة
توسيع
رئاسة مجلس الوزراء
وإعادة
وزارة اإلدارة املحلية
تصميم آليات
عقد ورش عمل واجتماعات بغرض التحديد
وزارة الخدمة املدنية
وأنواع االوعية
والحصر
وزارة املالية
الضريبية بما
صندوق تنمية املهارات
يتناسب مع
وضع او تطوير السياسات واإلجراءات
امل 77 7 7 7نظمات ال 77 7 7 7دول 77 7 7 7ية واملح 77 7 7 7لية
املحافظة
للتوصيف وتسهيل العمليات
ال77 7 7داع77 7 7مة وال77 7 7فاع77 7 7لة ف77 7 7ي ه77 7 7ذا
)نموها
التوجه
وتميزها (
تفعيل ورفع املوازنات التشغيلية للسطلة املحلية قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
وتحديد مصادر التنمية واالنفاق
السلطات املحلية
القطاع الخاص و
ش77 7 7 7رك77 7 7 7ات األن77 7 7 7ظمة امل77 7 7 7ؤت77 7 7 7متة
العاملية واملحلية
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻟﺙث :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل
ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

.3
.3.1

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻟﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﺭرﻗﺎﺑﻲ ﻭوﺍاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻭو ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻱي
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻷﺟﻬﮭﺯزﺓة ﺍاﻟﺭرﻗﺎﺑﺔ
ﺍاﻟﺣﻝل

ضعف الرقابة تفعيل الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة
وفاعليتها

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية

,
٧۷

!7

تفعيل اإلدارات الرقابية في إدارات السلطة

تأهيل الكادر الرقابي

تفعيل الحصانة الوظيفية للدور الرقابي
واملراجعة

رفع املوازنات التحفيزية للوظائف الرقابية
واملراجعة
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻟﺙث :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل
ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
تحييد او
تهميش الدور
القضائي من
أجهزة تنفيذية
وأمنية
والتدخل
شئنها او منع
عملها

.3
.3.2

وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
ال77 7 7 7جهاز امل77 7 7 7رك77 7 7 7زي ل77 7 7 7لرق77 7 7 7اب77 7 7 7ة
واملحاسبة
رئاسة القضاء
رئاسة النيابة
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
القطاع الخاص
م 77 7 7 7شارك 77 7 7 7ة امل 77 7 7 7جتمع املح 77 7 7 7لي
)الشفافية واملساءلة (
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻟﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﺭرﻗﺎﺑﻲ ﻭوﺍاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻭو ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻱي
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻷﺟﻬﮭﺯزﺓة ﺍاﻟﻧﻳﯾﺎﺑﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻟﻘﺿﺎﺋﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﺣﻝل

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل

تفعيل املؤسسة القضائية والنيابية بما يشمل رئاسة الجمهورية
تفعيل كل املحاكم ذات العالقة )تجارية وإدارية رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
 ...والخ(
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
ال77 7 7 7جهاز امل77 7 7 7رك77 7 7 7زي ل77 7 7 7لرق77 7 7 7اب77 7 7 7ة
واملحاسبة
تفعيل استقاللية وحصانة القضاء والنيابة
رئاسة القضاء
رئاسة النيابة
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
القطاع الخاص
م 77 7 7 7شارك 77 7 7 7ة امل 77 7 7 7جتمع املح 77 7 7 7لي

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية
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توحيد منظومة االمن وإعادة ربطها بالقضاء
ومنع األجهزة األمنية او املتنفذين من التدخل
او االعتراض على اداء السلطة القضائية ،
حيث ال احد فوق القضاء والقانون
ﺍاﻟﻬﮭﺩدﻑف
ﺍاﻟﺛﺎﻟﺙث :
ﺍاﻟﻭوﺳﺎﺋﻝل
ﺍاﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

.3
.3.3

ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﺍاﻟﺩدﻭوﺭر ﺍاﻟﺭرﻗﺎﺑﻲ ﻭوﺍاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻭو ﺍاﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذﻱي
ﺗﻔﻌﻳﯾﻝل ﻭوﺗﺣﺩدﻳﯾﺩد ﺍاﻁطﺎﺭر ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬﮭﺎﺕت ﺍاﻟﻣﻌﻧﻳﯾﺔ ﻭوﺍاﻭوﺟﻪﮫ ﺍاﻟﺗﻌﺎﻭوﻥن
ﺍاﻟﺣﻝل

تفعيل وتنسيق العالقة بالجهات املعنية كمثال
عدم القدرة
على التواصل )إقامة لجان مشتركة ( بني القطاع الخاص
مثال لجنة مشتركة بني الجهات املعنية االيرادية
الفاعل مع
املكلفني
في السلطة املحلية و الغرفة التجارية في
املحافظة ،
تسهيل إجراءات التعامل والتواصل مع
املستفيدين واملكلفني كمثال واجهة العمل
املوحدة  ...الخ
ضعف
الكفاءة
الترويجية
والقدرات
اإلعالمية

القطاع الخاص
م 77 7 7 7شارك 77 7 7 7ة امل 77 7 7 7جتمع املح 77 7 7 7لي
)الشفافية واملساءلة (
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

تحديد وتوصيف املنافع املضافة للمكلفني
إضافة قسم او إدارة معنية باالعالم والترويج
والتوعية للجمهور او
قسم تنسيق عالقات العمالء او املستفيدين
تطوير األدوات املعنية باملشاركة الفاعلة مع
الجمهور وبناء الثقة لرفع مستوى الوعي
والشفافية بالفوائد املجنية عن االوعية االيرادية
لصالح املجتمع واملكلفني

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية

ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺍاﻟﺣﻝل
رئاسة الجمهورية
رئاسة مجلس الوزراء
وزارة اإلدارة املحلية
وزارة الخدمة املدنية
وزارة املالية
وزارة االعالم
وزارة الثقافة
ال77 7 7 7جهاز امل77 7 7 7رك77 7 7 7زي ل77 7 7 7لرق77 7 7 7اب77 7 7 7ة
واملحاسبة
رئاسة القضاء
رئاسة النيابة
صندوق تنمية املهارات
قيادة التحالف العربي
محافظي املحافظات
السلطات املحلية
القطاع الخاص
م 77 7 7 7شارك 77 7 7 7ة امل 77 7 7 7جتمع املح 77 7 7 7لي
)الشفافية واملساءلة (
وال 77 7 7جهات ال 77 7 7دول 77 7 7ية واإلق 77 7 7ليمية
املؤثرة والداعمة ذات العالقة

,
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وق 77د ت 77دارس امل 77شارك 77ون اغ 77لب واب 77رز امل 77عيقات ال 77تي ت 77منع ع 77مل الس 77لطة املح 77لية ب 77فاع 77لية  ،ح 77تى وان
توفرت الوسائل لتنفيذ الحلول والتي يفترض املشاركون ان يتم تحييد تلك العقبات او ازالتها :

ﺍاﻟﻌﻘﺒﺎﺕت ﻭوﺍاﻟﻤﺨﺎﻁطﺮ :
ﺍاﻟﻣﺧﺎﻁطﺭر ﻭوﺍاﻟﻣﻌﻳﯾﻘﺎﺕت ﻟﺗﻧﻔﻳﯾﺫذ ﺍاﻟﺣﻠﻭوﻝل
•
•
•
•
•

تقاعس او تدخل جهات كمثل ) متنفذين  ،جهات امنية رسمية او غير رسمية  ،تجاوزات
متخذي القرارات في بعض اإلدارات ذات العالقة (
تقاسم إيرادات بصورة غير رسمية من نقاط او اطراف متداخلة بسبب وضع الحرب
إجراءات فرضتها الحرب على املنافذ اليمنية ) برية  ،بحرية  ،جوية (
ضعف السلطة املركزية
تقاعس املجتمع عن دعم السلطة املحلية.
ﺍاﻟﺗﺩدﺧﻼﺕت ﺍاﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻹﺯزﺍاﻟﺔ ﺍاﻟﻣﻌﻳﯾﻘﺎﺕت

•
•
•
•
•
•

توحيد األجهزة األمنية .
تسليم النقاط الى الجهات األمنية الرسمية
البدء في حصر السالح ونزع السالح وتفعيل قانون ترخيص األسلحة .
تحديد االطار العام لفهم اإلجراءات املتعلقة بوضع املنافذ من األطراف ذات العالقة و
االستفادة من الوضع الراهن .
تفويض أوسع للصالحيات املتعلقة باملركز الى السلطة املحلية مع اختيار كفاءات و
الجدارات الستالم تلك املواقع
تفعيل الدور اإلعالمي والتوعوي ملشاركة املجتمع عبر منهجية )املشاركة والشفافية
واملساءلة (
ﻣﻥن ﻳﯾﻣﻛﻧﻪﮫ ﺩدﻋﻡم ﺫذﻟﻙك ﺍاﻟﺗﺩدﺧﻝل ﻹﺯزﺍاﻟﺔ ﺍاﻟﻌﻘﺑﺎﺕت

• السلطة الشرعية ممثلة في رئاسة الجمهورية بقيادة فخامة الرئيس املشير عبدربه منصور
هادي  ،وحكومة دولة رئيس الوزراء د .أحمد عبيد بن دغر
• قيادة التحالف العربي ممثلة في اململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة
• املنظمات الدولية ممثلة في األمم املتحدة ومبعوثها السامي

واقع واتجاهات تنمية املوارد املالية للسلطات املحلية
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واستادا على ما تقدم….
ل7قد ت7دارس م7مثلي ج7ميع امل7حاف7ظات املح7ررة خ7الل ي7وم7ي ورش7ة ال7عمل واغ7لبهم م7دراء امل7كات7ب امل7ال7ية
ل 77لمحاف 77ظات واق 77ع امل 77وارد امل 77ال 77ية وخ 77لصوا به 77ذه ال 77رؤي 77ة وال 77برن 77ام 77ج ال 77عملي ال 77واق 77عي ل 77تنمية امل 77وارد
املح 77لية ف 77ي امل 77حاف 77ظات ف 77ي ظ 77ل عج 77ز م 77ؤس 77سات ال 77دول 77ة ع 77ن ت 77قدي 77م م 77يزان 77يات ل 77ها ومح 77دودي 77ة دع 77م
ال7جهات امل7ان7حة ف7ي ظ7ل ت7فاق7م م7عان7ات امل7واط7نني ف7ي امل7حاف7ظات  ..وت7أس7يسا ع7لى ذل7ك واس7تشعارا
ب 77امل 77سئول 77ية ال 77كبيرة وال 77واق 77ع امل 77أس 77اوي ال 77ذي ت 77عيشه امل 77حاف 77ظات ف 77ي ش 77تى امل 77جاالت وبه 77دف ت 77مكني
س7لطات امل7حاف7ظات م7ن ال7قيام ب7دوره7ا ف7ي ت7قدي7م الخ7دم7ات وت7طبيع ال7حياة ف7يها  ،ي7رف7ع ال7يكم م7عال7ي
ال7وزي7ر به7ذا ال7تصور ك7ون7كم ال7جهة امل7سئول7ة امل7باش7رة ع7ن الس7لطات املح7لية وت7مكينها م7ن آداء م7هام7ها
في هذه املرحلة الصعبة التي تمر بها البلد و العمل على تنفيذ الخطوات العملية التالية :
• م77عال77ي وزي77ر االدارة املح77لية تتح77ملون ف77ي ه77ذه امل77رح77لة وف77ي ظ77ل ت77ده77ور االوض77اع امل77عيشية
ل77لمواط77نني امل77سئول77ية ف77ي ال77عمل ع77لى اي77جاد الح77لول ل77تطوي77ر اداء الس77لطات املح77لية ل77تمكينها
من اداء مهامها وتنفيذ التصورات املرفوعة لكم.
• ق7رر امل7شارك7ون اخ7تيار ل7جنة م7تاب7عة ل7دع7م وزي7ر االدارة املح7لية ف7ي ال7دف7ع ال7ى ع7رض امل7قترح
على كل املستويات والدفع بتنفيذه  ،ولجنة املتابعة تمثلت في االخوة :
 .1األستاذ  /عبداملجيد الصالحي )أبني(
 .2األستاذ  /هشام السعيدي )حضرموت(
 .3األستاذ  /نبيل العفيف )الضالع(
 .4األستاذ  /علي راوح )تعز(
 .5األستاذ  /عبدربه حليس )مأرب(
•

يعمل معالي الوزير لتحديد آلية تقديم هذا املقترح للعمل و وضع خريطة العمل للبدء في:
✓ رف77ع امل77قترح وع77رض77ه ع77لى ك77ل ال77جهات ذات ال77عالق77ة ع77لى رأس77ها ف77خام77ة ال77رئ77يس امل77شير
عبدربه منصور هادي
✓ ع 77قد ورش 77ة  /ورش ع 77مل م 77ع رئ 77اس 77ة ال 77حكوم 77ة وال 77وزارات امل 77عنية وم 77حاف 77ظي امل 77حاف 77ظات
املحررة ملناقشة آلية تنفيذ املقترحات والبدء في ذلك في اسرع وقت ممكن .
✓ ال7عمل ع7لى ت7قدي7م م7قترح7ات ب7رام7ج ب7ناء ق7درات ل7لكفاءات امل7ال7ية ال7تي ت7حتاج7ها الس7لطات
املحلية. .
✓ ال 77تواص 77ل م 77ع ال 77جهات ذات ال 77عالق 77ة إق 77ليميا ودول 77يا ب 77ال 77شأن ال 77يمني ل 77لتمكن م 77ن ت 77نفيذ
املقترحات :
 oقيادة التحالف العربي
 oاملنظمات الدولية ممثلة في األمم املتحدة وممثلها السامي .
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يعلن املشاركون املمثلون عن املحافظات املحررة تبنيهم هذا و هم :
ﺍاﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭرﻛﺔ
ﻋﻦ ﺍاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﺍاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
املهرة

-

فاروق عبدالحليم سفيان
علي الشاعبي

تعز

-

علي راواح
جواد النشواني

مأرب

-

عبدربه حليس
محمود الحميري

لحج

-

جمال الوهيبي
وليد عمر زين

حضرموت  -الساحل

-

أنور الجعيدي
صالح السباعي

حضرموت  -الوادي

-

هشام السعيدي
علي سعيد

شبوة

-

محمد علوي
عوض باداس

أبني

-

عبداملجيد الصالحي

الضالع

-

نبيل العفيف
عبدالحليم قاسم

سقطرى

-

سليمان سعد
ناظم احمد

عدن

-

ماهر محمد
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