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أمانة الحوار تناقش مع املانحني األنشطة والخطط املستقبلية
صنعاء / سبأ

عقدت األمانة العامة للحوار الوطني أمس بصنعاء لقاًء موسعاً 
مع املانحني من الدول الراعية للمبادرة الخليجية بحضور سفريي 

أملانيا واليابان وممثيل عدد من املنظمات الدولية العاملة يف اليمن.
ويف اللقاء أشادت نائب أمني عام الحوار الوطني الدكتورة أفراح 
الرشاكة  و  املانحني  قبل  من  لليمن  املقدم  الدعم  بمستوى  الزوبة 
الهامة التي تجسدت خالل مرحلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل و استمرار الدعم ألعمال وأنشطة األمانة العامة.
املسؤولية  و  الدولية  و  الوطنية  الرشاكات  أهمية  عىل  وشددت 
املشرتكة للجميع إلنجاح العملية السياسية الجارية حاليا يف اليمن 

وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.
وأشارت الدكتورة الزوبة إىل طبيعة املهام املناطة باألمانة العامة 
يف املرحلة الحالية، وآخر املستجدات يف عمل لجنة صياغة الدستور 
والهيئة الوطنية للرقابة عىل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
أنشطتها عىل  لتنفيذ  العامة تنطلق يف رؤيتها  األمانة  وقالت:" 
بشكل  أنشطة  من  تنفذه  ما  عىل  فعالوة  الواسعة،  الرشاكة  قاعدة 
مبارش، فإنها تقوم بالتنسيق مع املنظمات املحلية والدولية لتنفيذ 

األنشطة وبما يضمن فعاليتها وتحقيق أهدافها عىل أكمل وجه".
بدورهما أشاد سفريا أملانيا واليابان بالجهود التي تبذلها األمانة 
عالية،  ومهنية  بحرفية  تنفذ  ودقيقة  مركزة  لخطط  وفقاً  العامة 
أهدافها  وتحقيق  املهام  تلك  نجاح  يف  أسهمت  األداء  يف  وجودة 

بدرجة كبرية.
وأبديا استعداد بلديهما، لدعم اليمن الستكمال املرحلة االنتقالية 
ودعم استحقاقاتها ومتطلباتها وصوًال باليمن إىل بر األمان وتلبية 

تطلعات أبنائه يف بناء دولتهم املدنية والحديثة.
عروضاً  الوطني  للحوار  العامة  األمانة  يف  املعنيون  قدم  فيما 
اللوجستي  الدعم  يخص  فيما  األمانة  ملهام  تفصيالت  تضمنت 
للرقابة  الوطنية  والهيئة  الدستور،  صياغة  للجنة  املقدم  والفني 
عىل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، و حملة "مطلبي" لدعم تنفيذ 
والتنفيذ  للتهيئة  واإلعــداد  الشامل  الوطني  الحوار  مخرجات 

للمشاورات حول مسودة الدستور.

السعدي يشارك يف أعمال الدورة  الوزارية للجنة (اإلسكوا) بتونس 

بحث التعاون االقتصادي واملايل بني اليمن والواليات املتحدة

منتسبو القوات املسلحة يؤكدون تصديهم لكل محاوالت 
النيل من أمن ووحدة واستقرار الوطن 

"الدفاع" و"األركان" تنعيان العميد الدكتور يحيى املفلحي

صنعاء /سبأ
التخطيط  ـــر  وزي ــارك  ــش ي
محمد  الدكتور  الدويل  والتعاون 
ـــدورة  ال ــال  ــم أع الــســعــدي يف 
األمم  للجنة   28 الــــ  الوزارية 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية 
املنعقدة  (اإلسكوا)  آسيا  لغربي 

حالياً يف تونس.
التخطيط  ـــر  وزي وأوضــــح 
ترصيح  يف  ـــدويل  ال والــتــعــاون 
أمس  مغادرته  لــدى  لـ(سبأ) 

مطار صنعاء أن الدورة التي بدأت 
ثالثة  مدى  عىل  وتستمر  أمس 
أيام ستستعرض خالل جلسات 
الــتــطــورات  خــارطــة  أعمالها 
يف  واالجتماعية  االقتصادية 
2013- للفرتة  العربية  املنطقة 
العربي  املنتدى  ونتائج  م   2014
عقد  الــذي  املستدامة  للتنمية 
فضال  املــايض  ابريل  يف  بعمان 
تقوم  التي  األنشطة  عرض  عن 
السنة  إلحــيــاء  ــوا  ــك االس بها 

الشعب  مع  للتضامن  الدولية 
والتداعيات  2014م  الفلسطيني 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
لالحتالل اإلرسائييل عىل الشعب 

الفلسطيني يف األرض املحتلة.
الضوء  ــدورة  ال ستسلط  كما 
يف  العربي  التعاون  أهمية  عىل 
جديدة  إنمائية  نــمــاذج  بناء 
الشعوب  ملطالب  تستجيب 
االجتماعية  للعدالة  العربية 
كيف  إمكانية  وبحث  واإلنصاف 

يف  عربي  نموذج  هناك  يكون 
العملية التنموية.

إىل  التخطيط  ــر  وزي وأشــار 
لالسكوا  الحالية  ـــدورة  ال أن 
إقليمي  حوار  تحفيز  إىل  تهدف 
مبادئ  تعميم  كيفّية  ــول  ح
الخطط  يف  االجتماعّية  العدالة 
واالسرتاتيجيات  والسياسات 
بناء  وإىل   ، الوطنية  اإلنمائّية 
توافق إقليمي لدفع تلك الجهود 

يف هذا املجال.

صنعاء / سبأ
التقى وزير املالية الدكتور محمد منصور زمام أمس 

سفري الواليات املتحدة األمريكية بصنعاء ماثيو تولر .
وجرى يف اللقاء بحث مجاالت التعاون اإلقتصادي 
واملايل بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها.
الحكومة  تقدير  عن  املالية  وزير  عرب  وقد 
مشيدا   .. لليمن  تقدمه  الذي  األمريكي  للدعم 
بالجهود التي يبذلها السفري األمريكي يف سبيل 

تنمية وتطوير العالقات بني الجانبني .
من جانبه جدد السفري األمريكي حرص بالده 
يف  واالستمرار  اليمن  جانب  إىل  الوقوف  عىل 
دعم ومساندة جهود الحكومة اليمنية للخروج 
بعجلة  والدفع  الراهنة  األزمنة  من  بالبالد 

التنمية إىل األمام.

صنعاء/سبأ
من  عــدد  يف  أمــس  تواصلت 
فعاليات  العسكرية  الوحدات 
تنفذها  التي  التوعوية  الحملة 
بوزارة  املعنوي  التوجيه  دائــرة 
الدفاع بالتعاون مع وزارة األوقاف 
مستوى  رفــع  بهدف  واإلرشـــاد 
القوات  منتسبي  لدى  الوعي 
بهم  املناط  الدور  حول  املسلحة 

يف املرحلة الراهنة.
التوعوية  املحارضات  وأكدت 
قيادة  منتسبي  أمام  نفذت  التي 
األول  واللواء  العسكرية  الرشطة 
أمانة  الوطن  أن  رئاسية  حماية 
الوطن  أبناء  جميع  أعناق  يف 
القوات  منتسبو  مقدمتهم  ويف 
يمثلون  كونهم  واألمن  املسلحة 
الوطن ورمز وحدته الوطنية ومن 
عن  الدفاع  مسؤولية  يتحملون 
والجمهورية  الثورة  مكتسبات 

والوحدة.

وتــطــرقــت املـــحـــارضات إىل 
بها  يمر  التي  ــاع  األوض طبيعة 
منتسبي  من  تتطلبه  وما  الوطن 
استشعار  من  املسلحة  القوات 
الوطن  أمــن  تجاه  للمسئولية 
الواجب  من  انطالقاً  واملواطن 
الذي  والقانوني  الدستوري 
املسلحة  القوات  ملنتسبي  خول 

السيادة  حماية  يف  املهام  أعظم 
الــوطــنــيــة وصــــون الــحــقــوق 
والحريات العامة وصد ومجابهة 
األمن  زعزعة  يحاول  من  كل 

والسلم االجتماعي.
منتسبي  املــحــارضون  ودعــا 
رضورة  إىل  املسلحة  الــقــوات 
واالرتــقــاء  الجهود  مضاعفة 

ــام الــتــدريــب  ــه بــمــســتــوى م
والتأهيل وتنفيذ املهام العسكرية 

واألمنية بالشكل املطلوب.
يف  املقاتلون  أكد  جانبهم  من 
تهون  أرواحهم  أن  مداخالتهم 
يسمحوا  ولن  الوطن  سبيل  يف 
ألي كان النيل من أمنه ووحدته 

واستقراره وسلمه االجتماعي.

صنعاء/سبأ
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العميد  اليمنية  الثورة  مناضيل  ومنظمة  العامة 
املفلحي  عبدالرحمن  يحيى  الدكتور  الركن 
عاماً  الـ70  ناهز  عمر  عن  األجل  وافاه  الذي 
وهو يتلقى العالج يف اململكة العربية السعودية 
مختلف  يف  والكفاح  بالنضال  حافلة  حياة  بعد 

جبهات القتال دفاعاً عن الوطن.

لـ(سبأ)  تلقت  الــذي  النعي  بيان  وأشــار 
نسخة منه إىل إسهامات الفقيد املفلحي حيث 
كان من مناضيل ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 
وممن كان لهم دور بطويل يف الكفاح املسلح ضد 

املستعمر الغاصب يف جنوب الوطن.
للقائد  مثاالً  كان  الفقيد  أن  إىل  البيان  ولفت 
إليه  أُسندت  ما  تنفيذ كل  الناجح يف  العسكري 
القوات  يف  عمله  فرتة  خالل  وواجبات  مهام  من 

املسلحة يف مختلف املناصب القيادية العسكرية 
لدائرة  مديراً  آخرها  كان  والتي  توالها  التي 
الفقيد  أن  إىل  باإلضافة  العسكرية،  املساحة 
والشهادات  والنياشني  األوسمة  من  عدداً  منح 

التقديرية عرفاناً بدوره يف خدمة الوطن.
وأسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  الله  تغمد 
الصرب  وذويـــه  أهله  وألــهــم  جناته  فسيح 

والسلوان.

على هامش أعمال الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العريب:

لقمان :منظمة العمل العربية كثفت من نشاطها إلبراز أهمية التشغيل والحد من البطالة

ُحمد تؤكد حرص اليمن على الحد من البطالة بني الشباب 
وتوفري فرص العمل املناسبة لهم

القاهرة/سبأ
أطلقت منظمة العمل العربية 
هامش  وعىل  القاهرة  يف  أمس 
ملؤتمر  الــــ41  ـــدورة  ال اعــمــال 
العربية  الشبكة  العربي  العمل 

ملعلومات سوق العمل.
ــؤون  ــش ــــرة ال ــت وزي ــال وق
الدكتورة  والعمل  االجتماعية 
إن   ": حمد  عــيل  ـــرزاق  ال ــة  أم
إطالق الشبكة العربية ملعلومات 
الشباب  ستمكن  العمل،  سوق 
بني  التواصل  من  أجمع  العربي 
عىل  للتعرف  األعمال  أصحاب 
للشباب،  املتاحة  العمل  فرص 
وتمكنهم من الحد من البطالة يف 

الوطن العربي".
ترصيح  يف  حمد  ــت  ــاف وأض
ـــة األنـــبـــاء  ـــال ـــل وك ـــراس مل
"إن  بالقاهرة:  اليمنية(سبأ) 
يف  تأتي  الفعالة  اليمن  مشاركة 
العام  املدير  تقرير  إصدار  إطار 
وإطالق  العربي،  العمل  ملنظمة 
سوق  ملعلومات  العربية  الشبكة 
عىل  اليمن  حرص  وكذا  العمل، 
البطالة  من  الحد  يف  املشاركة 
يف  ساهم  والتي  الشباب،  بني 
األوضاع  استقرار  عدم  تفاقمها 
بعض  اضــطــر  مما  اليمن  يف 
من  العديد  ترسيح  الــرشكــات 
بتلك  العاملني  والعمال  الشباب 

الرشكات".
اليمن  أن  إىل  حمد  وأشــارت 
سيتم  اليكرتوني  موقع  أطلقت 
الــكــربى  بالشبكة  ــه  اتــصــال
لتطوير  العمل،  سوق  ملعلومات 
ــداث  وإلح املعلومات،  شبكة 
نقلة نوعية يف الحد من البطالة 
الــدول  من  والعديد  اليمن  يف 
توجد  ال  أنه  إىل  الفتة  العربية، 

نسبة  عن  مؤكدة  إحصائيات 
أن  مؤكدة  اليمن،  يف  البطالة 
وزارة العمل ستعمل عىل تكوين 
نسبة  حول  محددة  إحصائيات 
الشباب العاطل يف اليمن إليجاد 

فرص عمل مناسبة.
العام  املدير  قال  جهته،  من 
احمد  العربية  العمل  ملنظمة 
الـ41  الدورة  إن  لقمان:  محمد 
من  بالعديد  زخــمــا  شــهــدت 
التقرير  إطالق  بعد  اإلنجازات 
وإطــالق  للتشغيل،  ــع  ــراب ال
سوق  ملعلومات  العربية  الشبكة 
كثفت  املنظمة  أن  مؤكًدا  العمل، 
التشغيل  أهمية  إلبراز  نشاطها 

والحد من البطالة.
عمل  ــه  أن لقمان  ـــاف  وأض
الكتب  من  العديد  إصــدار  عىل 
من  ابتداء  الهامة،  واملطبوعات 
أهمية  عىل  مؤكًدا  2008م،  عام 
عالقة  ــود  ووج الكتاب  تطوير 
يف  اإلحصاء  أجهزة  مع  مميزة 
الدول العربية، مشريا إىل أنه تم 
طرح منهجية إحصائية لعرض 

إحصاءات العمل.

منظمة  ــام  ع مدير  ـــار  وأش
العمل العربية خالل كلمته التي 
ألقاها خالل حفل إطالق الشبكة 
العربية ملعلومات السوق إىل انه 
وتعاوناً  واسعة  استجابة  وجد 
ملرشوعات  العربية  الــدول  من 
ــراف  أط أن  ــًدا  ــؤك م املنظمة، 
املرونة  من  لديها  الثالثة  العمل 
من  يمكنها  مــا  واالســتــعــداد 
املستجدات،  كل  مع  التعامل 
الوزارات  لكل  شكره  عن  معربا 
إضافة  ــال،  ــم األع ــاب  ــح وأص
الذين  االقتصادي،  للمجلس 
الشبكة  إطـــالق  يف  ســاهــمــوا 

العربية ملعلومات سوق العمل.
ومن املتوفع أن تسهم الشبكة 
العمل  سوق  ملعلومات  العربية 
الرضورية  املعلومات  إطالق  يف 
حيث  الوظائف،  عن  للباحثني 
بني  التنسيق  من  الشبكة  تمكن 
ما  ونرش  الثالثة  العمل  أطراف 
واملطلوب  األعمال  من  متاح  هو 
من األيدي العاملة يف العديد من 

البلدان العربية.
توفري  من  الشبكة  وستتمكن 

لالتصاالت  التحتية  البنية 
وهو  والثقة،  الــقــدرات  وبناء 
بالشبكة  االهتمام  يتطلب  ما 
املالية  املــوارد  توفري  خالل  من 
يف  املتمثلة  األوىل  للمرحلة 
واملرحلة  الشبكة،  انــطــالق 
القيمة  املتمثلة يف تقديم  الثانية 
للسعي  للمستفيدين،  املضافة 
يف التيسري عىل العمالة يف الوطن 
املعلومات  وتــوفــري  الــعــربــي، 
لخدمة  واملــهــارات  الــرضوريــة 
وتــبــادل  املــشــرتكــة،  املصالح 
تقاسم  يف  واستخدامه  البيانات 
يف  األعضاء  دول  بني  املعلومات 

املنظمة.
باملشاركة  الشبكة  وستسمح 
يف تنظيم العمل بمركزية قاعدة 
سهولة  يضمن  ما  املعلومات، 
أطــراف  بني  االتصال  تحقيق 
مصادر  وتــوفــري  املستفيدين 
بحيث  والخدمات،  املعلومات 
عىل  املستفيدة  الدولة  تحصل 
وتوحيد  املعلومات،  من  العديد 
املعايري للدول املشاركة، وتبادل 

املعلومات واملصادر.


