
2الثــــورة
www.althawranews.net

18196العدد2014مسبتمرب143514هذوالقعدة19األحد��א��א�
Sunday 19 Thu-Alqeadah 1435 - 14 September 2014 - Issue No. 18196

االكوع: الحكومة مصممة على تنفيذ االستحقاقات الهادفة إىل تأسيس الدولة اليمنية الحديثة
بدء اجتماعات المتابعة لتعهدات المانحني واإلطار المشرتك للمسؤوليات المتبادلة بني الحكومة والمانحني

صنعاء / سبأ
واإلطار  املانحني  لتعهدات  املتابعة  اجتماع  بصنعاء  أمس  عقد 
ينظمه  الذي  واملانحني  الحكومة  بني  املتبادلة  للمسؤوليات  املشرتك 
ويكرس  الخارجية  املساعدات  باستيعاب  للترسيع  التنفيذي  الجهاز 
املانحني وما  املحرز يف تخصيص تعهدات  التقدم  ملراجعة وتقييم سري 

أنجز من إصالحات .
الكهرباء  وزير  الــوزراء  رئيس  نائب  القي  االجتماع  مستهل  ويف 
عرب  الوزراء  رئيس  عن  نيابة  كلمة  األكوع  عبدالله  املهندس  والطاقة 
مجتمع  يبديه  الذي  للحرص  اليمنية  الحكومة  تقدير  عن  خاللها  من 
املانحني يف دعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف االستثنائية والصعبة 

التي يمر بها .
ونوه باآللية املنتظمة يف عقد اجتماعات املتابعة ملستوى التقدم يف 
لاللتزامات  املشرتك  اإلطار  وتنفيذ  املانحني  تعهدات  واستيعاب  تنفيذ 
املتبادلة بني الحكومة ورشكائها ، وما تحظى به االجتماعات من جدية 

يف الطرح والتحليل والتقييم ملستوى أداء الحكومة واملانحني.
الجهاز  به  يضطلع  الذي  الحيوي  بالدور  االكوع  املهندس  نوه  كما 
انعقاد  انتظام  يف  املانحني  تعهدات  استيعاب  لترسيع  التنفيذي 
دورية  تقارير  من  يتضمنه  وما  املانحني  لتعهدات  املتابعة  اجتماعات 

للمتابعة والتقييم تبني وبوضوح جوانب التقدم واالنجاز وكذلك جوانب 
التعرث .

وأشار إىل حجم التحديات االقتصادية واألمنية التي يواجهها اليمن 
ويعاني من آثارها الشعب والناتجة عن أعمال ال مسؤولة من قبل بعض 
النجاحات  كل  لتقويض  الحثيث  وسعيهم  السياسية  للعملية  املعرقلني 
التي تحققت لليمن خالل السنوات املاضية ، وسعيهم الدؤوب لتقويض 
الخطوات  وعرقلة  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  نتائج 
الباقية الستكمال عملية االنتقال السيايس يف اليمن، وما ترتبت عن هذه 
األعمال الال مسوؤلة من تداعيات وآثار سلبية عىل أمن واستقرار اليمن .
وقال الوزير األكوع: "يؤسفني اليوم أن أقول لكم أن حجم التحديات 
لتقويض  التهديدات  ومستوى  السابق،  االجتماع  يف  كان  عما  زاد  قد 
النجاحات التي حققتها العملية السياسية الجارية يف اليمن منذ نهاية 
العام 2011م  قد ارتفع، بما لذلك من آثار سلبية ومدمرة عىل االقتصاد 
اليمني وعىل مستوى املعيشة للمواطن اليمني وعىل فرصه يف الحصول 

عىل حياة كريمة ".
وتفادياً  أنه  اىل  والطاقة  الكهرباء  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  ولفت 
أزمة  ثم  ومن  ومستفحلة،  حادة  مالية  أزمة  أتون  يف  االنزالق  ملخاطر 
اقتصادية، اتخذت الحكومة وبدعم مبارش من القيادة السياسية حزمة 
املوازنة  يف  العجز  تزايد  من  للحد  الرامية  واإلصالحات  السياسات  من 
العامة ، وتوفري احتياجات السوق املحلية من املشتقات النفطية والطاقة 
الكهربائية ، والرشوع يف تصحيح االختالالت الهيكلية التي يعاني منها 
، وبما يؤسس  جهاز الخدمة العامة يف اليمن بشقيه املدني والعسكري 
ملرحلة جديدة من اإلصالحات االقتصادية الوطنية الشاملة والتي تمكن 
الفرتة  يف  تحققت  التي  السياسية  املكاسب  عىل  الحفاظ  من  الحكومة 

املاضية .
وأكد تصميم الحكومة عىل امليض قدما يف تنفيذ االستحقاقات الهادفة 
تنفيذ  أساس  عىل  القائمة  الحديثة  اليمنية  الدولة  وبناء  تأسيس  اىل 
وقضاياه  بمكوناته  الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  ومخرجات  نتائج 
املختلفة وبما يمكننا من االنطالق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن 
بني  املشرتكة  واملسئولية  املتساوية  واملواطنة  الفاعلة  الرشاكة  عنوانها 

أبناء اليمن جميعاً.
األشقاء  قبل  من  والعون  الرعاية  من  املزيد  تقديم  أهمية  اىل  وأشار 
واالنتقال  اليمن  يف  الديمقراطي  التحول  مسرية  الستكمال  واألصدقاء 
اليمني  الشعب  وطموحات  آمــال  تلبي  وبصورة  للسلطة  السلمي 
هي  االقتصادية  املعالجة  كون   ، ومستقرة  آمنة  حياة  إىل  الوصول  يف 
األساس واملخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة واملعقدة بمكوناتها 
والفئات  املكونات  مجمل  عىل  املختلفة  وتأثرياتها  املتداخلة  وأبعادها 

والرشائح املجتمعية.
محمد  الدكتور  الــدويل  والتعاون  التخطيط  وزيــر  أكد  جهته  من 
السعدي عىل أهمية االجتماع لتقييم ومتابعة مستوى التقدم يف تنفيذ 
واستيعاب تعهدات املانحني وتنفيذ اإلطار املشرتك لاللتزامات املتبادلة 
تمهيديا  اجتماعا  ويمثل  املانحني،  ومجتمع  اليمنية  الحكومة  بني 
وتحضرييا لالجتماع الثامن ملجموعة أصدقاء املقرر عقده يف نيويورك 
لدفع  إيجابية  بنتائج  الخروج  يف  عليه  يؤمل  الذي  الحايل  الشهر  نهاية 

عملية التحول والتنمية يف اليمن .
لتعهدات  املتابعة  اجتماع  انعقاد  أن  اىل  السعدي  الوزير  وأشــار 
املانحني يأتي يف ظل استمرار الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية 
االستثنائية وغري املواتية، حيث زادت حدة التحديات التي تواجه مسرية 
اليمنية  الدولة  كيان  وتهدد  بل  السلمي،  السيايس  واالنتقال  التحول 
ووحدتها برمته، معترباً انه "وبالرغم من كل هذه التحديات واملعيقات إال 
أن ثمة ثقة وإيماناً عميقاً بقدرة الشعب اليمني عىل تجاوز هذه املرحلة 
العديد من األزمات والتي كان آخرها أحداث  الصعبة تماما كما تجاوز 
العام 2011م بتوقيع مكوناته السياسية عىل املبادرة الخليجية وآليتها 
السياسية  القوى  بني  واملسؤولية  الرشاكة  جسدت  والتي  التنفيذية 
من  تالها  وما  األهلية،  الحرب  وويالت  مخاطر  اليمن  وجنبت  اليمنية 

تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتنفيذ الحوار الوطني الشامل "
إنفاذ تعهدات األشقاء واألصدقاء، وتقديم مزيد  وأكد أهمية ترسيع 
من الدعم والعون املبارش للموازنة العامة للدولة وبما يساهم يف تدعيم 

بعملية  ويدفع  املاضيني  العامني  خالل  املتحقق  االقتصادي  االستقرار 
التحول الديمقراطي والسيايس يف اليمن إىل األمام.

الفرتة  خالل  تحققت  التي  اإلنجازات  التخطيط  وزير  واستعرض 
املاضية عىل صعيد تطبيق اإلصالحات.. مشريا اىل أنه تم خالل األشهر 
القليلة املاضية تحقيق العديد من اإلنجازات يف جانب تنفيذ السياسات 
واإلصالحات املنصوص عليها يف اإلطار املشرتك للمسؤوليات املتبادلة 
املانحني  لتعهدات  واإلنفاذ  التخصيص  متابعة  يف  جيد  تقدم  واحراز   ،
املقدمة خالل مؤتمر الرياض 2012م، وآخرها االتفاق مع صندوق النقد 
وتحرير  املقبلة،  للمرحلة  االقتصادية  اإلصالحات  برنامج  عىل  الدويل 
أسعار املشتقات النفطية، وموافقة الحكومة عىل مسودة قانون الرشاكة 
ملناقشته  النواب  مجلس  إىل  ورفعه  الخاص  القطاع  مع  االستثمارية 
وإقراره، واالنتهاء من مسودة قانون الرشاكة مع منظمات املجتمع املدني 
والذي سيتم إحالته قريباً إىل الحكومة ملناقشته، وموافقة الحكومة عىل 
الشباب  قدرات  وبناء  لتشغيل  والربامج  املشاريع  أولويات  مصفوفة 

والشابات.
التي  االقتصادية  اإلصالحات  من  مجموعة  تنفيذ  تم  بأنه  ونوه 
يف  تسهم  والتي  للحكومة  الجمهورية  رئيس  االخ  توجيهات  تضمنتها 
يف  اليمن  تشهدها  التي  واالقتصادية  املالية  األزمة  تداعيات  من  الحد 

الوقت الراهن .
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  أن  عن  السعدي  الوزير  وكشف 
وبتنسيق ودعم مبارش من قبل الجهاز التنفيذي تعكف عىل إعداد دليل 

اتساق  تضمن  علمية  وبصورة  االستثماري  الربنامج  أولويات  اختيار 
العمل  يتم  كما  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  أولويات  مع  الربنامج 
املمولة  للمشاريع  التنفيذية  الوحدات  أداء  وتطوير  تعزيز  عىل  أيضاً 
خارجياً من خالل تطوير الئحة إجرائية ومالية موحدة تنظم عمل هذه 
الوحدات  هذه  ملوظفي  القدرات  وتعزيز  لبناء  خطة  وتنفيذ  الوحدات 
الوحدات  هذه  يف  واإلنجاز  األداء  مستوى  تحسن  يف  تسهم  وبصورة 

وبالتايل تحسني عملية االستيعاب للمساعدات الخارجية .
من  مجموعة  لبناء  تبذل  وحثيثة  قائمة  جهوداً  ثمة  أن  اىل  ولفت 
املمولة  للمشاريع  التنفيذ  عمليات  سري  تقييم  تستهدف  التي  املعايري 
املشاريع  أو  املتعرثة  باملشاريع  تصنيفه  يمكن  ما  وتحديد  خارجياً، 
التنفيذ يصعب تجاوزها يف املدى  التي تواجه تحديات كبرية يف عملية 
عىل  املالية  للموارد  التخصيص  إعادة  عىل  العمل  ثم  ومن  املنظور، 
مشاريع أخرى قابلة للتنفيذ، إىل جانب تصميم خطط تنفيذية لتحريك 

ما يمكن تحريكه من تلك املشاريع .
الدول  توائم  أن  رضورة  عىل  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  وأكد 
يف  التنمية  أولويات  مع  تعهداتها  تخصيص  لليمن  املانحة  واملنظمات 
وضوح  بكل  عنها  عرب  والتي  األساسية  املواطنني  واحتياجات  اليمن 
الربنامج املرحيل لالستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط املدى، 
يف  املعلنة  تعهداتها  تخصيص  لم  التي  املانحة  واملنظمات  الدول  داعيا 
االحتياجات  قائمة  وفق  التعهدات  تلك  بتخصيص  الترسيع  إىل  2012م 

املطروحة عليها.

السفري  اليمن  لدى  التعاون  مجلس  بعثة  رئيس  اشاد  ناحيته  من 
سعد العريفي يف كلمة ألقاها نيابة عنه املستشار االقتصادي يف البعثة 
الدكتور حمود النجار ، بالجهود الحثيثة واملتفانية التي يبذلها الجهاز 
املدير  يف  ممثال  الخارجية  املساعدات  باستيعاب  للترسيع  التنفيذي 
التنفيذي امة العليم السوسوة وكوادر الجهاز.. منوها بالدعم واملساندة 
الدكتور  الدويل وقيادتها ممثلة يف  التخطيط والتعاون  املقدم من وزارة 
التي  الحيوية  باملهام  الجهاز عىل االضطالع  السعدي ملساعدة  محمد 

أنشئ للقيام بها وتذليل الصعاب التي تواجه سري انشطته .
انعقاد اإلجتماع املكرس الستعراض  أن  العريفي اىل  واشار السفري 
االلتزامات  وتنفيذ  املانحني  تعهدات  تخصيص  انجاز  سري  وتقييم 
قبل  من  املتبادلة  للمسؤوليات  املشرتك  اإلطــار  وثيقة  يف  املحددة 
الحكومة اليمنية واملانحني يتزامن مع تصاعد مؤسف لتعقيدات امنية 
وسياسية طارئة، مبديا تطلعه يف أن تتجاوزها اليمن بسالم وأن تشهد 

الفرتة املقبلة ترجمة واقعية لقيم االصطفاف الوطني املنشود .
يأتي  واملانحني  الحكومة  بني  املتابعة  اجتماع  انعقاد  أن  اىل  ولفت 
قبيل أيام قليلة من االنعقاد املرتقب لالجتماع الثامن ملجموعة أصدقاء 
ما  وهو  الجاري  سبتمرب   24 يف  نيويورك  مدينة  تستضيفه  الذي  اليمن 
يواكب  أن  أهمية  اىل  مشريا   .. اإلجتماع  لهذا  األهمية  من  املزيد  يضفي 
التطورات الطارئة والخطرية التي تمر بها البالد من خالل بلورة رؤية 
مشرتكة وموضوعية لسبل تعزيز أطر الدعم الالزمة ملساعدة اليمن عىل 
تجاوز األزمات والتحديات الراهنة ، وامليض قدما يف تنفيذ استحقاقات 
املرحلة الثالثة من املبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل .
للترسيع  التنفيذي  للجهاز  التنفيذي  املدير  أكــدت  جهتها  من 
اهمية  ،عىل  السوسوة  العليم  أمة  الخارجية  املساعدات  باستيعاب 
تهتم  ومشاريع  برامج  اىل  وتحويلها  املانحني  تعهدات  تدفق  ترسيع 
وبلورة  األساسية  واالحتياجات  الخدمات  وتوفري  الشباب  بتشغيل 
والحكم  اإلدارة  جوانب  من  تعزز  وحتمية  حقيقية  إصالحات  رؤية 
للدولة  العامة  املوازنة  تتحملها  التي  املالية  الضغوط  وتخفف  الرشيد 

والحكومة .
الجهاز  احرزها  التي  االنــجــازات  ابــرز  السوسوة  واستعرضت 
يف  تأسيسه  منذ  الخارجية  املساعدات  باستيعاب  للترسيع  التنفيذي 
شهر ديسمرب 2013م، مشرية اىل أن الجهاز أطلق تقريره الربعي الثالث 
والذي يتضمن معلومات هامة حول مستوى سري التعهدات ومستوى 
تواجه  التي  والتحديات  خارجيا  املمولة  املشاريع  تنفيذ  يف  اإلنجاز 
عىل  الرتكيز  يف  الجهاز  بدأ  كما   ، بشأنها  الالزمة  والتوصيات  تنفيذها 
تطوير أداء وحدات إدارة املشاريع عرب تطوير النظم اإلدارية وإجراءات 

العمل وإطالق برنامج لدعم بناء القدرات .
إنشاء  قانون  مرشوع  تقديم  القادم  األسبوع  خالل  سيتم  أنه  وأكدت 
اىل  املدني  املجتمع  ومنظمات  الحكومة  بني  للرشاكة  األعىل  املجلس 
ارشاك  امام  املجال  سيفتح  والذي  عليه  للمصادقة  الــوزراء  مجلس 

منظمات املجتمع املدني يف التنمية .
زقوت  وائل   " اليمن  يف  الدويل  للبنك  القطري  املدير  شدد  جهته  من 
أن  مؤكدا  املتبقية..  املانحني  تعهدات  بتخصيص  الترسيع  أهمية  عىل   "
مجموعة البنك الدويل حريصة عىل مواصلة تقديم الدعم لليمن لتعزيز 

مسار العملية السياسية القائمة يف البالد .
ومجموعة  الحكومة  اىل  املقدمة  التوصيات  بعض  زقوت  واستعرض 
أصدقاء اليمن ومن أبرزها تأكيد املجتمع الدويل مواصلة وقوفه اىل جانب 
العملية  مراحل  بقية  استكمال  ودعم  اليمني  الشعب  ومساندة  اليمن 
السياسية القائمة يف البالد ، وإعادة النظر وبشكل رسيع يف تعجيل سري 
تدفق التعهدات املقدمة من املانحني ، ورضورة ان تضع الحكومة اليمنية 
وتنفذ برامج إصالحات اقتصادية أكرث شمولية بما يحقق التوازن ما بني 
ضغوط املوازنة العامة وتلبية احتياجات الفئات األشد فقرا ، والتعجيل 

يف تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

السعدي: نعمل على إعداد دليل أولويات الربنامج االستثماري وتطوير أداء الوحدات التنفيذية للمشاريع

العريفي: نتطلع إىل أن تشهد الفرتة المقبلة ترجمة واقعية للعمل المشرتك بني اليمن والمانحني

السوسوة: تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس األعلى للشراكة بني الحكومة ومنظمات المجتمع المدين

زقوت: المجتمع الدويل أكد استمراره يف دعم اليمن واستكمال مراحل العملية االنتقالية


