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مجلس الوزراء يقف أمام التحديات الراهنة ويؤكد مساندته لدعوة الرئيس لالصطفاف الوطني
جدد الرتحيب بمضامني بيان مجلس األمن حول األوضاع يف اليمن

صنعاء / سبأ
أمس  اجتماعه  يف  الوزراء  مجلس  وقف   
سالم  محمد  األخ  املجلس  رئيس  برئاسة 
السياسية  التحديات  أمام  باسندوة، 
واالقتصادية واألمنية التي  ُتواجهها بالدنا يف 
املرحلة الراهنة، والرضورة امللحة الصطفاف 
املُجتمع بكافة ُمكوناته وأدواته، بما يف  ذلك 

وسائل اإلعالم، ملُواجهة تلك التحديات.
وتداول مجلس الوزراء بالنقاش املستفيض 
مجمل تلك التحديات، وما تتطلبه من رضورة 
ومن  الحكمة  من  قدر  بأكرب  معها  التعامل 
منطلق املسؤولية الوطنية والتاريخية، والدور 
املتوقع يف هذا الجانب من الحكومة واألحزاب 
والتنظيمات السياسية ومنظمات املجتمع 
املدني ووسائل اإلعالم ومختلف املكونات 

املجتمعية والشعبية.
بهذا  الوطني  الوفاق  حكومة  وأكدت 
لدعوة  ومساندتها  دعمها  الخصوص 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
وأهمية  الوطني،  لالصطفاف  الجمهورية 
الوقوف صّفا واحدا ضد كل من يسعى إىل 
تقويض املرحلة االنتقالية الجارية واألخذ 
الذي  الظرف  ودقة  حساسية  االعتبار  يف 
تمر به اليمن حاليا وتقديم مصلحة الوطن 
العليا عىل ما عداها من املصالح من أجل 
االستقرار،  وتثبيت  األمن  عىل  الحفاظ 
والعمل بالتوازي عىل تأمني الجوانب املتعلقة 
بمواصلة استكمال مسار العملية االنتقالية.

بقدرة  ثقته  عن  الوزراء  مجلس  وأعرب 
أبناء الوطن اليمني عىل التوحد واالصطفاف 
كبنيان مرصوص يف مواجهة كل التحديات 
التي تهدد حارض ومستقبل وطنهم، والتكاتف 
الحوار  مؤتمر  مخرجات  لتنفيذ  جميعا 
الوطني الشامل وتحويلها إىل واقع ملموس، 
باعتبارها نهجا صحيحا لتلبية طموحات 
اليمنيني وآمــــالهم ، وصنع مستقبل اليمن 
حاجة  مؤكدا   .. واملزدهر  الواعد  الجديد 
األطراف  جميع  تظهر  أن  إىل  اليوم  اليمن 
السياسية نواياها الجادة للميض يف طريق 
الوئام والوفاق، بهدي من مخرجات الحوار 
الوطني التي شكلت أرضية مهمة للتوافق 
عىل بناء املستقبل، وتطوير البناء الهيكيل 
للدولة، وإعادة صياغة نظامها السيايس بما 
ينسجم مع تطلعات كل اليمنيني يف غد أفضل 
تسوده األخوة والعدالة واالستقرار والسلم 

االجتماعي والعيش املشرتك .
وجدد مجلس الوزراء الرتحيب باملضامني 
الهامة للبيان الرئايس الصادر عن مجلس 
األمن الدويل مؤخرا، حول اليمن واملستجدات 
املتعلقة بالجانب األمني، إضافة إىل تقديره 
للمواقف املؤيدة من مجلس التعاون لدول 
واالتحاد  املتحدة  واألمم  العربية  الخليج 

األوروبي والدول الراعية للمبادرة الخليجية 
وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي عربت 
حرصها  وأبدت  البيان  لهذا  تأييدها  عن 
عىل استمرار دعم وإنجاح عملية التسوية 
السياسية يف اليمن.. مؤكداً أن املوقف الثابت 
للمجتمع الدويل تجاه اليمن يربهن عىل وحدة 
املوقف والخيار الدويل لالستمرار يف مساعدة 
االنتقالية  العملية  استكمال  عىل  اليمن 
الجارية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 
باعتباره نموذجا فريدا عىل املستوى الدويل 

يف حل الخالفات السياسية.
وثمن املجلس عاليا هذه املواقف واعتربها 
املجتمع  ودعم  تأييد  عىل  إضافيا  دليال 
الدويل للشعب اليمني ووقوفه إىل جانبه يف 
ملسرية  ومساندته  الحرجة،  الظروف  هذه 
وفقا  الجارية  االنتقالية  العملية  استكمال 
لبنود املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
الوطني  الحوار  مؤتمر  ومخرجات  املزمنة 
واملؤثر  االيجابي  بالدور  منوها  الشامل.. 
الراعية  العرش  والدول  الخليج  دول  لقادة 
مجلس  عام  وأمني  الخليجية  للمبادرة 
التعاون الخليجي واألمني العام لألمم املتحدة 

ومبعوثه الخاص إىل اليمن.
ودعا املجلس األطراف التي ما تزال ترص 
عىل اللجوء إىل خيار العنف وخلط األوراق، 
إىل الوقوف بمسؤولية حيال ما آل إليه الوضع 
يف البالد، وتقدير املآالت الخطرية للعنف.. 
مؤكدا عىل أهمية قراءة املوقف الدويل قراءة 
متأنية، بما يقود إىل مواقف تتفق مع التوجه 
السياسية يف  تتبناه معظم األطراف  الذي 
والعمل  الحوار  خيار  تغليب  نحو  البالد 

السلمي بشأن القضايا املثارة.
تنفيذ  مستوى  الوزراء  مجلس  وتدارس 
التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية 
املرتبطة بتخفيف االنعكاسات والتأثريات 
املشتقات  أسعار  تصحيح  لقرار  الجانبية 
املزارعني والصيادين  النفطية خاصة عىل 
عىل  مؤكدا  الفقرية..  والرشائح  والفئات 

الترسيع  أهمية  املعنية  والجهات  الوزارات 
باستكمال تنفيذ بقية التوجيهات والقرارات 

الحكومية، بأرسع وقت ممكن.
توجيه  عىل  التأكيد  املجلس  وجدد 
أسعار  تصحيح  عن  الناجمة  املردودات 
أوضاع  لتحسني  النفطية  املشتقات 
الرشائح الفقرية واملوظفني، وتعزيز اإلنفاق 
االستثماري بما يسهم إيجابا يف دفع عجلة 
الظروف  وتحسني  االقتصادية  التنمية 

املعيشية للمواطنني.
من  نسبة  توجيه  الوزراء  مجلس  وأقر 
البصمة  نظام  لتطبيق  املتوقعة  املردودات 
والصورة يف القوات املسلحة واألمن لتحسني 
الدفاعية  املؤسستني  منتسبي  أوضاع 

واألمنية.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير املقدم 
التي  النجاحات  حول  الدفاع  وزير  من 
يف  واألمنية  العسكرية  املؤسسة  حققتها 
متابعة ومطاردة العنارص اإلرهابية التابعة 
مدن  بعض  يف  خاصة  القاعدة  لتنظيم 
محافظة حرضموت، ونتائج زيارته امليدانية 
إىل وادي وصحراء حرضموت ملتابعة تنفيذ 
هذه العمليات واالطالع عىل مشاكل وهموم 

املواطنني يف تلك املناطق.
وضعتها  التي  الخطة  أن  التقرير  وأكد 
أوكار  ودك  ملطاردة  العسكرية  الوحدات 
العنارص اإلرهابية ومالحقتها والقبض عىل 
هذه  وأن  جيدا،  نجاحا  حققت  عنارصها 
العمليات ستستمر حتى القضاء عىل جميع 

عنارص هذا التنظيم اإلرهابي أينما وجدوا.
البطويل  بالدور  الوزراء  مجلس  وأشاد 
ألبناء القوات املسلحة واألمن البواسل يف 
مطاردة وتعقب اإلرهابيني لتخليص اليمن من 
رشورهم وأفعالهم اإلجرامية بحق اإلنسانية 
والوطن واملجتمع.. مجددا التأكيد عىل تقديم 
للمؤسستني  الالزم  الدعم  لكل  الحكومة 
الدفاعية واألمنية ملحاربة اإلرهاب وحماية 
امن واستقرار ووحدة الوطن.. مرتحما عىل 
القوات  أبطال  من  األبرار  الشهداء  أرواح 
دماءهم  قدموا  الذين  واألمن  املسلحة 
رخيصة من اجل الذود عن حياض الوطن 
، وأمن واستقرار املجتمع .. مؤكدا أن أرواح 
أولئك الشهداء ودماءهم الزكية التي سالت 
عىل تراب هذا الوطن لن تذهب هباء، وسيتم 
القصاص لهم باجتثاث اإلرهاب وعنارصه 
الضالة من كافة أرايض وربوع الوطن.. كما دعا 
الله العيل القدير أن يمن بالشفاء العاجل عىل 

الجرحى واملصابني.
وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب 
وعضوية  االتصاالت  وزير  الوزراء  رئيس 
العامة  واألشغال  والزراعة  الدفاع  وزراء 
واإلدارة املحلية والتخطيط والتعاون الدويل 

والصناعة والتجارة واملالية والداخلية وأمني 
عام مجلس الوزراء والجهات املعنية ذات 
تضمنها  التي  املقرتحات  لدراسة  العالقة، 
تقرير وزير الدفاع والخاصة بهموم ومشاكل 
واحتياجات أبناء وادي وصحراء حرضموت، 
واملعالجات  بالنتائج  الرفع  يتم  أن  عىل 
املطلوب تنفيذها إىل املجلس التخاذ ما يلزم 

بشأنها.
التقرير  بدراسة  اللجنة  املجلس  وكلف 
املقدم من وزير اإلدارة املحلية حول الحالة 
األمنية يف املحافظات، بناء عىل املصفوفة 
املرفوعة من عدد من املحافظات وتنفيذا لقرار 

مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وزير  تقرير  إىل  الوزراء  مجلس  واستمع 
الداخلية حول الوضع األمني ومستجداته 
وعموم  العاصمة  أمانة  مستوى  عىل 
محافظات الجمهورية.. مشريا إىل اإلجراءات 
األمنية  األجهزة  تبذلها  التي  والجهود 
خاصة  القائمة،  التحديات  مع  للتعامل 
تخريبية  أعماًال  تشهد  التي  املناطق  يف 
والخطط املعدة والجاري تنفيذها ملواجهة 
هذه التحديات، وما تحقق حتى اآلن من نتائج 

ايجابية يف هذا املضمار.
وأكد املجلس دعمه لخطط وجهود األجهزة 
األمنية يف تعزيز األمن واالستقرار وحماية 
االصطفاف  أهمية  عىل  مشددا  املواطنني.. 
وإفشال  التحديات  ملواجهة  الوطني 
املخططات الرامية إىل إقالق األمن والسكينة 

العامة للمجتمع.
واستعرض مجلس الوزراء توجيهات األخ 
رئيس الجمهورية للحكومة والخاصة بتوجيه 
السياسات الحكومية املقبلة وفق ما تقتضيه 
املتطلبات الرضورية لتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل.. ووجه بهذا الشأن 
نائبي رئيس الوزراء والوزراء كال يف ما يخصه 
بمتابعة تنفيذ اإلجراءات العاجلة املذكورة يف 
وثيقة الحوار الوطني الشامل والتي ينبغي 
عىل الحكومة القيام بها ووضع آليات محددة 

ومزمنة إلنجازها، وتقديم تقرير شهري عن 
مستوى التنفيذ.

وأكد املجلس عىل تحايش أي إجراءات أو 
موجهات قد تتعارض مع املنظومة الترشيعية 
والقانونية القادمة املستندة إىل مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعداد ترتيب 
تقتضيه  ملا  والخدمية  التنموية  األولويات 
املتطلبات الرضورية ملخرجات مؤتمر الحوار.
أويل  تقرير  عىل  الوزراء  مجلس  واطلع 
صيف  مهرجان  وأنشطة  فعاليات  حول 
صنعاء السياحي السابع الذي نظمته وزارة 
السياحة ومجلس الرتويج السياحي وأمانة 
العاصمة خالل الفرتة من 24 – 31 أغسطس 

2014م.
لوزارة  والتقدير  الشكر  املجلس  ووجه 
السياحة والقائمني عىل هذا املهرجان الذي 
حقق نجاحا متميزا هذا العام، وشهد إقباال 
بالفعاليات  منوها  ملحوظا..  جماهرييا 
واألنشطة والربامج املتنوعة التي تضمنها 
محلية  بمشاركة  صنعاء  صيف  مهرجان 
ايجابية  رسالة  قدمت  والتي  وخارجية 
وصحيحة للعالم عن اليمن ، وجسدت يف 
الوقت نفسه مدى التنوع واملوروث الثقايف 

الغني الذي تزخر به بالدنا.
املصفوفة  عىل  الوزراء  مجلس  ووافق 
التنفيذية للحزمة األوىل لربامج ومشاريع 
 2014- الشباب  لتشغيل  الوطنية  الخطة 
2016م، واملقدمة من وزير التخطيط والتعاون 

الدويل.
وأقر إنشاء السكرتارية الفنية ملتابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية لتشغيل الشباب يف وزارة 

التخطيط والتعاون الدويل.
وتتضمن املصفوفة الربامج واملشاريع ذات 
األولوية بكلفة إجمالية 708 ماليني دوالر، 
حجم التمويل املتاح منها 221 مليون دوالر 
وبنسبة %31، وذلك لتشغيل وبناء قدرات 
عمل  فرص  وتوفري  والشابات  الشباب 

مستدامة.
وتركز عىل محاور أساسية بينها إيجاد 
فرص عمل فورية للشباب من خالل مشاريع 
األشغال كثيفة العمالة، وبناء قدرات الشباب 
وتعزيز دور القطاعات االقتصادية الواعدة يف 
تشغيل الشباب، وتسهيل انتقالهم إىل سوق 
العمل املحيل واألجنبي بما يف ذلك املتعلق 

باإلطار املؤسيس الالزم.
وتستهدف املصفوفة حشد جهود الحكومة 
ورشكائها يف التنمية من مانحني وقطاع خاص 
مجموعة  وتنفيذ  تبني  يف  مدني  ومجتمع 
من املبادرات الفردية والجماعية الداعمة 
لبناء قدرات الشباب تعليميا ومهنيا وزيادة 
سوق  يف  واالنخراط  الدخول  يف  فرصهم 

العمل.

الموافقة على 
المصفوفة التنفيذية 

لربامج ومشاريع الخطة 
الوطنية لتشغيل الشباب

التوجيه بإعداد ترتيب 
األولويات التنموية والخدمية 

وفقًا للمتطلبات الضرورية 
لمخرجات الحوار الوطني

نصرطه يؤكد أهمية التزام وسائل اإلعالم باملصداقية واملهنية يف  تغطيتها  لألحداث
دشن الربنامج التدريبي األول"سفراء الجزيرة"

صنعاء /سبأ
طه  نرص  اإلعالم  وزير  أكد 
املراسل  التزام  أهمية  مصطفى 
التلفزيوني والصحفي باملوضوعية 
االنحيازات  من  والتجرد  واملهنية 
املعلومة إىل  االيديولوجية يف نقل 

الجمهور .
لدى  مصطفى  الوزير  وأشار 
الربنامج  صنعاء  يف  أمس  تدشينه 
التدريبي األول "سفراء الجزيرة" 
بال  صحفيات  منظمة  تنفذه  الذي 
الجزيرة  شبكة  مع  بالتعاون  قيود 
مدى  عىل  ويستمر  اإلعالمية 
والتأهيل  التدريب  أهمية  إىل  عام، 
املستمر لتطوير قدرات اإلعالميني 
اليمنيني يف مختلف الفنون الصحفية 
والتلفزيونية وإيجاد كادر متخصص 
ومحرتف من املراسلني يعتمد عىل 

املوضوعية يف نقل املعلومة .
إذا تمكنت  وقال :" نتفاءل كثرياً 
منظمة صحفيات بال قيود بالتعاون 
من  اإلعالمية  الجزيرة  شبكة  مع 
ومراسل  إعالمي   700 تدريب 

تلفزيوني يمني خالل العام الجاري 
فسنكون بذلك قطعنا شوطاً كبرياً 
يف تطوير اإلعالم اليمني ".. مؤكداً 
إىل  يحتاج  اليمني  اإلعالم  أن 
مستمر  وتدريب  وإخالص  جهد 
واالعتماد  االنحياز  من  للتخلص 
والدقة  واملهنية  املوضوعية  عىل 
ملجريات  تغطيته  يف  واملصداقية 

األحداث .
كبرية  اآلمال  كانت  وأضاف:" 
إلنجاز الكثري من األعمال الخاصة 
مقدمتها  ويف  اليمني  باإلعالم 
املرئي  اإلعالم  قانون  مشاريع 
املطبوعات  وقانون  واملسموع، 
وميثاق رشف إعالمي، ولكن فوجئنا 
أن  نأمل  التي  األخرية  باألحداث 
هذه  الستكمال  بسالم  نتجاوزها 
طبيعة  ملواكبة  الهامة  املشاريع 
املتغريات الجارية وتنفيذاً ملخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني".
وأكد وزير اإلعالم أن املهام القادمة 
أن  لوزارة اإلعالم  كبرية وال يمكن 
تقوم وحدها بهذه اإلنجازات إال من 

خالل تضافر الجهود مع منظمات 
بجوانب  املهتمة  املدني  املجتمع 
اإلعالم وتقديم دعمها ومساهماتها 
يف سبيل تحقيق األهداف املنشودة.

وأثنى عىل جهود منظمة صحفيات 
بال قيود وشبكة الجزيرة اإلعالمية 
بتطوير  واهتمامها  رعايتهما  عىل 
واإلعالميني  الصحفيني  قدرات 
اليمنيني .. داعياً اإلعالميني إىل بذل 
مزيد من الجهود لالستفادة من هذه 
الدورات التدريبية تحليقاً نحو آفاق 

بناء اليمن الجديد.
الناشطة  أشارت  جانبها  من 
نوبل  جائزة  عىل  الحائزة  اليمنية 
للسالم ـ رئيسة منظمة صحفيات 
بالقيود توكل عبد السالم كرمان إىل 
أن الربنامج التدريبي األول" سفراء 
املنظمة  تدشنه  الذي  الجزيرة" 
بالتعاون مع مركز الجزيرة اإلعالمي 
للتدريب والتطوير بشبكة الجزيرة 
مهارات  تعزيز  يستهدف  الدولية 
اإلعالميني  من  شخص   700 نحو 
وتأهيلهم  اليمنيني  واإلعالميات 

وتنمية قدراتهم ألداء إعالمي متميز 
التلفزيوني،  يف مجاالت " املراسل 
التعامل  مهارات  الرسمي،  الناطق 
مع وسائل اإلعالم، صناعة األفالم 
الشامل،  الصحفي  الوثائقية، 

التقارير التلفزيونية".
ولفتت كرمان إىل أن املنظمة تسعى 
إىل رفع قدرات الشباب اليمني إيماناً 
تملكه  ما  أعظم  الشباب  بأن  منها 
اليمن من رصيد حيوي وقوة عظيمة 
خالقة قادرة عىل أن تحلق بشعبها 
إىل آفاق عالية ال حدود لها، والتي 
ال تحتاج سوى القليل من الجهود 
مساحة  وتعبيد  عنها  للكشف 
الخطوة األوىل يف طريقها الصاعد 
نحو املستقبل الحر ال تعرف العجز 
وال اليأس وال تتوقف وهي تحلق يف 

سماء املجد والعطاء.
الربنامج  إن تدشني هذا  وقالت:" 
يؤكد أن الشباب اليمني يريد الحياة 
ورصاصاً،  اقتتاأل  ال  وعطاًء  علماً 
واالعمار،  والبناء  الحياة  يريدون 
ال الهدم، يريدون السالم ال الحرب، 

االنقسام  ال  بالتعايش  يقبلون 
والرصاع".

وأكدت أن الوطن اليمني ذو تاريخ 
حضاري عريق ومنفتح عىل مستقبل 
تحطمه  وال  املحن  تهده  ال  واعد 
وستغادر  الفنت،  وهول  املؤامرات 
املوت  وأدوات  الكراهية  شعبه 
للحياة  العيش  وسيبقى  والفناء، 
والحب والسالم يمأل أرجاء كل شرب 

يف الوطن الكبري.
وأضافت كرمان:" إن هناك الكثري 
عىل الجميع فعله إلقامة دولة الرشد 
والقانون ومكافحة الفساد والحقوق 
نحو  بالشعب  والعبور  املتساوية، 
آفاق الحياة الحرة الكريمة، وإنجاز 
الطموحات وتحقيق األحالم التي 
ينشدها كافة أبناء الشعب، والوقوف 
أمام الكثري من العقبات والتحديات 
التي يجب أن يقهرها الجميع بكل 

ثقة وإيمان دون عجز أو يأس".
الصحفيني  نقيب  اعترب  فيما 
األسبقـ  رئيس الهيئة العامة للكتاب 
عبدالباري طاهر ، والخبري الدويل يف 

الصحافة واإلعالم بمركز الجزيرة 
للتدريب والتطوير بالدوحة سمري 
حسن، التدريب والتأهيل املستمر 
اآلمنة  واملناخات  األجواء  وتوفري 
ورفع القيود, الحروف األوىل للعمل 

الصحفي.
العربي  الربيع  أن  إىل  وأشارا 
شكل ربيعا آخر يف اإلعالم العربي 
وافرز  واملضمون  الشكل  حيث  من 
وتحديات  جديدة،  مصطلحات 
كبرية أمام العمل الصحفي واملراسل 
ظهور  يف  واملتمثلة  التلفزيوني، 
اإلعالم الجديد، من صحافة املواطن 
واملراسل املواطن، والتي تجعل من 
العمل اإلعالمي يعتمد عىل اإلبداع 
والتحليق وابتكار مهارات وقوالب 
املتغريات  تواكب  جديدة  صحفية 
عىل  تعتمد  وال  الحارض  الوقت  يف 
القوالب الكالسيكية القديمة حسب 

قولهما.
حرض التدشني نخبة من اإلعالميني 
والصحفيني ومراسيل وسائل اإلعالم 

املحلية والعربية واألجنبية.


