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  الموضوع  م

  مقدمة   اوال

  كلمة فخامة االخ رئیس الجمھوریة االفتتاحیة  ثانیا

  :رابع ألصدقاء الیمنومناقشات االجتماع ال أعمالنتائج   ثالثا

  :للیمن الدولیین المانحین دعم أھمیة  رابعًا

 تنفیذ لدعم  نیویورك اجتماع في المقدمة للیمن ضافیةاإل منحالو المساعدات  خامسًا
  :االقتصادیة والتنمیة لالستقرار المرحلي االنتقالي البرنامج

  الخالصة واالستنتاجات  سادسًا
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  - :مقدمة

م ٢٧/٩/٢٠١٢ الخمیس یوم الجمھوریة رئیس ھادي منصور عبدربھ الرئیس األخ فخامة حافتت 
 والذي الیمن اصدقاء لمجموعة الرابع االجتماع أعمال جلسات األمریكیة نیویورك مدینة في

  .مانحة ودولیة إقلیمیة ومنظمات وصدیقة شقیقة دولة" ٤٠"  عن یزید ما فیھ تشارك

لعدد من الدول األوربیة  وبالتحدید  ھادي منصور ربة عبد الرئیس ةفخام زیارةومن المؤكد ان 
 في الرئیس فخامة لنجاح لیس ییسالمقا بكل ناجحة كانت بریطانیا والوالیات المتحدة االمریكیة

وھذا مایبدو  الدولي المجتمع مع شراكة بناء بل و وحسب بالتزاماتھا باإلیفاء المانحة الدول إقناع
 بإنشاء االمریكي واالقتراح االقتصادي، التحدي على األمریكیة الرؤیةتركیز  من خالل  واضحا 
 اإلرھاب جذور على القضاء بصورة فاعلة من شأنھا الیمن في التنمیة لدعم دولي صندوق

االفتتاحیة  كلمتھفخامة الرئیس في  أشار حیث ، الیمنیة القیادة رؤیة مع ، وھذا مایتفقوالتطرف
 المشكالت من% ٧٥ نحو تمثل االقتصادیة المشكلة أن إلى رابع ألصدقاء الیمنالمؤتمر ال إلعمال

.تواجھھا الیمن يالت

من خالل   الیمن أصدقاء لمجموعة الرابع االجتماعوجلسات  أعمال یتناول ھذا التفریر وسوف 
  .عدد من المحاور

  - :كلمة فخامة االخ رئیس الجمھوریة االفتتاحیة  -:األولالمحور 

انت الكلمة االفتتاحیة لرئیس الجمھوریة في االجتماع شاملة وتضمنت العدید من الجوانب لقد ك
  -:وذلك على النحو التالي واألمنیةالسیاسیة واالقتصادیة 

 یتمتُع الیمن وأن خاصًة التأكید بأن امن واستقرار الیمن جزء من االستقرار للمنطقة والعالم -١
 مجلِس دوِل لحمایِة الجنوبيَّ الحزاَم ویمثُل الدولیِة المالحِة طریق على ھام استراتیجيٍّ بموقٍع

 المقوماِت من الكثیر یمتلُك الجغرافیِة المزایا إلى باإلضافة أنھ كما العربیة الخلیج لدول التعاون
 بحكمة، وإدارتھا استثمارھا حال في تؤھلھ، التي الطبیعیة والموارِد البشریة والقوى الحضاریة

 في واإلسھام التنمیة تحقیِق إلى والحاجِة التخلِف واقع من بالیمن االنتقال في فعالیةب لإلسھاِم
  ".واستقرارھا وأمنھا المنطقة اقتصاِد

 مع العملمن خالل  ومنظمات، دوًال مانحین،الو صدقاءاأل ان الیمن في حاجة الى مساعدة- ٢
 التي والتنمویة واألمنیَة السیاسیَة دیاتلمواجھة التح  الفاعلِة اآللیاِت وضع على الیمنیة الحكومِة
 نتیجة اإلنسانیة والمعاناة ، المواطنین بین والبطالة الفقِر نسبَةوالمتمثلة في ارتفاع  الیمن تواجُھھا

 إلى ،صعده في األوضاع وكذلك والقاعدة، اإلرھاب نتیجة النازحین ومشاكل الغذائي، األمن انعدام
 الخدمات وتوفیر اإلنمائیة برامجھا تنفیذ على الحكومِة قدرة من یحدُّ الذي الموازنة عجِز جانب

  .للمواطنین األساسیِة
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 یحتذى للعالم نموذجًاالتوضیح بأن عملیة التغییر السلمیة في الیمن التي تمت العام الماضي تعد  - ٣
 دول في شقاُءاأل بھا تقدم التي الخلیجیِة للمبادرة كانحیث  دیمقراطیة أسٍس وفق السلطِة نقل في بھ

 الصدیقة الدوِل ودعم الشقیقة السعودیة العربیة المملكة من كریمة وبرعایٍة الخلیجي التعاون مجلس
 عمر بن جمال السید بمبعوثھا ممثلة المتحدة األمم من وبإسھام األمن مجلس في العضویة دائمة
  .طاحنھ أھلیة حرب إلى االنزالق مخاطر الیمن تجنیب في الكبیر األثر

 التي حضیت  التنفیذیة وآلیُتـھاكان للمبادرة الخلیجیة المزمنة  تأكید فخامة الرئیس في كلمتھ بأنھ - ٤
  واستقراره وأمنھ الیمن وحدة على الحفاظ فية الدور الكبیر ودولی ةإقلیمی وشرعیة بدعم

 من كانت ُنالیمالى ان  كلمتھرئیس الجمھوریة في / فقد اشار االخ  باإلرھاباما فیما یتعلق  - ٥
 في كبیرة خسائر ذلك جراء من الیمُن تكبدتحیث  اإلرھاب آفِة من تضررت التي الدول أوائل
 أنھا إال المتواضعة الیمن إمكانیات من وبالرغم، االقتصادي المجاِل في السیما المجاالت شتى

 صرالعنا مالحقة خالل من سواًء اإلرھاب مكافحة في ملموسة نجاحاٍت تحقق أن استطاعت
 إصدار خالل من أو الفكري، الحوار عبر المتطرفة األفكار مواجھھ أو علیھا، والقبض اإلرھابیة

 شھدنھا التي األوضاع في وجد القاعدة تنظیم وبرغم انالمضمار ھذا في التشریعات من العدید
 عدد ىعل سیطرتھ حد إلى فیھا وتواجِده نشاِطھ لتعزیز خصبًة بیئًة ٢٠١١ العام مطلع منذ الیمن

 السیاسیة األزمِة وانفراَج الخلیجیة المبادرة على التوقیَع لكن ".وشبوة أبین محافظتي في المدن من
 باللجان مدعومة واألمن المسلحة القوات مكنت قد األمنیة اللجنة مع تاتخذ التي والقرارات

 وتوجیھ افظاتالمح من عدد في التنظیم عناصر ومالحقة وشبوة أبین محافظتي تطھیر من الشعبیة
 بالعدید القیام خالل من  الیمن على خطرًا یمثل التنظیُم یزال فماومع ذلك  ".لھم موجعة ضربات

 سبتمبر ١١ یوم الدفاع وزیر الغتیال اآلثمة المحاولة وآخرھا والتفجیرات االنتحاریة العملیات من
 وشراكة جھٍد إطار في اإلرھاب مكافحة في جھودھا دعم إلى بحاجة الیمن فان  ولذا،، الجاري
 اإلرھاِب مكافحِة أعباء وتخفف والمادیة اللوجستیة اإلمكانات للیمن توفر إقلیمیة

الشعب الیمني یتطلع الى ماسیسفر عنة  أن رئیس الجمھوریة القول/ تضمنت كلمة فخامة االخ- ٦
 تالمُس الواقع أرض على ملموسٍة لنتائَجه انتظار طال أن بعد الیمن  ألصدقاءاالجتماع الرابع 

 مرارًا ھاسمع أن بعد الوعود في األمل بدأ یفقد ألنھ العمل فرص وتخلق معیشتھ وُتـحسن حیاتھ
 .یلمسھ واقع إلى تترجم لم ولكنھا
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  -:ومناقشات االجتماع الرابع ألصدقاء الیمن مالعأنتائج  - :المحور الثاني 

 تجسیدا األمرالیمن قد مثل في حقیقة  أصدقاءبدایة البد من التأكید بأن االجتماع الرابع لمجموعة 
 فخامة یقودھا التي الیمن في القائمة الدیمقراطي التحول لعملیة الدولي الدعم إظھار الستمرار

 .المزمنة التنفیذیة وآلیتھا الخلیجیة للمبادرة وفقًا الجمھوریة رئیس ھادي منصور ربھ عبد الرئیس
 والمضي السیاسیة التسویة تثبیت صعید على تحقق ما ومناقشة استعراضوقد جرى في االجتماع 

 المانحین مجتمع من المطلوب والدور الیمن في القائم التاریخي السیاسي التحول انجاز في قدما
  إلیھا خلص التي النتائج عرض جانب الى الیمن في والسیاسي االقتصادي التحول خطة لدعم

 األوضاع بخصوص المتحدة األمم نداء  لتلبیة الدولي الدعم حشد وسبل للمانحین الریاض مؤتمر
  . الیمن في االنسانیة

  الوطني الحوار مؤتمر النطالق الجاریة بالتحضیرات المتعلقة التفاصیل ایضا النقاش وتناول
 وتنفیذ الوطني للحوار الیمن أصدقاء دعم سبل و م٢٠١٢ نوفمبر شھر منتصف في الشامل

 العام في المقررة التنافسیة الرئاسیة واالنتخابات أالنتقالیة والعدالة الدستوري، اإلصالح استحقاقات
 البالد في الناشئ السیاسي التحول لدعم المستقبلیة و الراھنة االحتیاجات خارطة وكذا م٢٠١٤
 في القاعدة تنظیم وتھدیدات حضور تصاعد من الحد الى الھادفة الیمنیة الحكومة جھود ةومساند

  . العربیة الجزیرة شبھ

  -:وقد خرج االجتماع بالنتائج والقرارات التالیھ

 دعم ضرورة على االجتماع في المشاركة والدولیة اإلقلیمیة والمنظمات الدول بین االتفاق - ١
 واالقتصادیة السیاسیة الجوانب في تقدم بإحراز التسریع إلى الھادفة لیمنیةا والحكومة القیادة جھود

 الدول دعم والتأكید على..  الیمن في التغییر عملیة مواصلة أجل من واألمنیة واإلنسانیة
 وسالمة واستقالل وسیادة لوحدة الكامل الیمن أصدقاء مجموعة إطار في المنضویة والمنظمات
  .الداخلیة شؤونھا في التدخل عدم بمبدأ لتزامواال الیمنیة األراضي

 ٢٣ في الریاض في للمجموعة الثالث الوزاري االجتماع منذ المحرز بالتقدم شادهاال - ٢
 والنتائج الوطني الحوار لمؤتمر للتحضیر الفنیة اللجنة تشكیل في والمتمثل م٢٠١٢الماضي مایو
 من نوعي سقف تقدیم عن وأسفر ، ریاضال في انعقد الذي المانحین مؤتمر إلیھا خلص التي

 والحكومة المانحین واتفاق وبدعم دوالر، ملیون وأربعمائة ملیارات ستة یبلغ التمویلیة التعھدات
  .المشتركة المسؤولیة إطار على

 للقرارات الیمن أصدقاء مجموعة في األعضاء والدولیة اإلقلیمیة والمنظمات الدول دعم - ٣
 القیادة تجریھا التي الحثیثة والترتیبات واألمن الجیش مؤسستي ھیكلة دةبإعا المتعلقة الرئاسیة

 على المجموعة أعضاء كافة بین االتفاقو  الوطني الحوار مؤتمر النعقاد الیمنیة والحكومة
 األمم منظمة تضطلع وأن خارجي تدخل بدون الحوار عملیة أنفسھم الیمنیین یقود أن ضرورة
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 المؤتمر عقد مساعي لدعم الالزمة والمالیة واللوجستیة الفنیة راتالخب تقدیم بمھمة المتحدة
  .الوطني الحوار مؤتمر في والفاعلة الكاملة المشاركة على الیمنیة األطراف كل وتشجیع

 الوطني الوفاق حكومة تتخذھا التياالشاده بجھود الحكومة الیمنیة فیما یتعلق باالجراءات  - ٤
 خالل من م٢٠١٣ العام من الثاني النصف في لھ المخطط الدستور على االستفتاء عملیة لتسھیل
 یضطلع الذي الھام الدور ثمن كما للناخبین، سجل وإعداد واالستفتاء لالنتخابات علیا لجنة تشكیل

 تنفیذ على اإلشراف في عمر بن جمال للیمن المتحدة لألمم العام لألمین الخاص المستشار بھ
 إلدارة مكتب بافتتاح المتحدة األمم مبادرةكذلك و المزمنة، التنفیذیة وآلیتھا الخلیجیة المبادرة
 مكتب افتتاح في التعاون مجلس دول مبادرة وكذا بصنعاء، المتحدة لألمم التابع السیاسیة الشؤون
  .بصنعاء اإلنسان لحقوق السامي للمفوض مكتب وافتتاح الیمن في للمجلس العامة لألمانة

 العدالة بأھمیة الیمن أصدقاء مجموعة في األعضاء والدولیة اإلقلیمیة ظماتوالمن الدول إقرار - ٥
 بالتزام المجموعة أعضاء ترحیب و..  الیمن في القائمة السیاسي التحول عملیة لدعم االنتقالیة
  .االنتقالیة العدالة قانون وتنفیذ بإقرار الیمنیة الحكومة

 في االستمرار على الدولي النقد صندوق ، بعالیمن في االجتماع الرا أصدقاءحث مجموعة  - ٦
 للدعم برنامج في النظر ذلك في بما الیمني الكلي االقتصاد الستقرار الالزم الدعم من المزید تقدیم

  .الیمن في السریعة االئتمانیة التسھیالت مجال في المحرز بالتقدم مرحبًا..  الموسع

 اإلضافیة التمویالت توفیر في لإلسھام سرعھ وليالد المجتمع قاء الیمن مناشدة مجموعة اصد  - ٧
  .للیمن عاجلة غذائیة مساعدات تقدیم إلى الھادف الموحد النداء خطة لتنفیذ

 االستجابة خطة وإعالن بتحضیر المتحدة األمم الیمن على ان تقوم أصدقاءاتفاق مجموعة - ٨
 مع القائم التنسیق وتطویر الیمن، يف الشدیدة اإلنسانیة االحتیاجات لمواجھة م٢٠١٣ لعام اإلنسانیة
 الجھود تنسیق ووسائل اإلنسانیة المساعدات إیصال في القدرات بناء إلى والھادف الیمنیة الحكومة

  .اإلنساني المجال في

وتجدید التأكید   العالمیة التجارة منظمة بقرب انضمام الیمن الى الیمن أصدقاءترحیب مجموعة  - ٩
 خلق إلى الھادف المباشر األجنبي االستثمار وتشجیع االقتصاد لتحفیز نالیم دعم في ستمرارباال

  .للشباب الوظیفیة الفرص

 بھدف القادم مارس شھر في الیمن أصدقاء لمجموعة الخامس االجتماع عقد على االتفاق - ١٠
 ظماتوالمن للدول الرابع واالجتماع للمانحین الریاض مؤتمر نتائج تنفیذ في المحرز التقدم مراجعة

  . المجموعة في األعضاء
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 لمجموعة الرابع االجتماع في المشاركة المانحة اإلقلیمیة والمنظمات الدول من عدد إعالن- ١١
 لالستقرار المرحلي االنتقالي البرنامج تنفیذ لدعم إضافیة ومنح مساعدات تقدیم عن الیمن أصدقاء
  . م٢٠١٤ -٢٠١٢ للعامین الیمن في واالجتماعیة االقتصادیة والتنمیة

  -:للیمن الدولیین المانحین دعم أھمیة :المحور الثالث

 أسباب عوامل و وإزالة ،السیاسیة التسویة وإنجاح دعم الى الخارجیة المساعدات  أھمیةتكمن 
سیاسات  على قائم سیاسي نظام ءالى بنا باإلضافة واالستقرار، األمن تثبیت في والمساھمة التوتر

 الیمن مشكلة ان یدرك بات الدولي والمجتمعخاصة وان .بلة للنمو والتطور اقتصادیة واجتماعیة قا
السیما   واالجتماعیة، االقتصادیة التنمیة خطط تمویلل الخارجیة، المساعدات الى حاجتھ تستدعي

 االقتصادیة واالحتیاجات األولویات مع تنسجم بطریقة تقدم للیمن والمنح المساعدات انو
 االقتصادیة الموارد وتنمیة الیمني االقتصاد التي تضمن بناء قوبالطر المواطنو للبلد واالجتماعیة

   المجاورة، الدول باقتصاد الیمن اقتصاد إدماجو ذاتیًا

 المنح تلك واستغالل الستیعاب والفاعلیة الكفاءة ھاتتوفر فی الحكومة الیمنیةومن المؤكد ان  
 علیھ ترتكز اقتصادي نظام وإنشاء الیمني قتصادلال الذاتي النمو مرحلة الى للوصول والمساعدات

  .للدولة المؤسسي البناء الى التحول و السیاسي واالستقرار االستقالل تحقیق في

في ختام االجتماع الرابع  عمر بن جمال الیمن، إلى مياألم المبعوث  أوضحوفي ھذا السیاق فقد 
 لتجاوز الیمن دعم سبیل في بھا خرج يالت والنتائج المؤتمر أھمیةبنیویورك  أصدقاءلمجموعة 
  . تواجھھ التي المختلفة التحدیات

الحكومة  دعم وأھمیة ضرورة تحتم درجة إلى وصلت قد الیمن في األوضاع أن ،أیضا وأفاد
  السلمي باالنتقال قدمًا والمضي واالقتصادیة، والسیاسیة األمنیة التحدیات تجاوز الیمنیة من اجل

 في الحكومة أمام قائمة مھمة أكبر یعتبر الذي الشامل، الوطني الحوار ؤتمرم انعقاد إلىوصوال 
  .بالبالد السیاسیة العملیة وتوسعة التسویة عملیة إنجاح إطار

 تنفیذ لدعم  نیویورك اجتماع في المقدمة للیمن ضافیةاإل منحالو المساعدات- :الرابع  المحور
  - :االقتصادیة میةوالتن لالستقرار المرحلي االنتقالي البرنامج

 المعلنة التعھدات وصلت م٢٠١٢ والرابع من سبتمبر مایو في الریاض في للمانحین مؤتمرینال في 
 كانت بنیویورك الیمن أصدقاء اجتماع وفي دوالر، ملیون ٤٠٠و ملیارات ستة إلى الیمن لدعم فیھما

ل والمنظمات اإلقلیمیةأعلنت عدد من الدوبعد ان  وذلك ملیار ١ر٤ تتجاوز المعلنة التعھدات
نیویورك األمریكیة المانحة المشاركة في االجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء الیمن الذي انعقد بمدینة

االنتقالي المرحلي عن تقدیم مساعدات ومنح إضافیة لدعم تنفیذ البرنامج م٢٠١٢سبتمبر  ٢٧بتاریخ 
.م2014-2012للعامینلالستقرار والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في الیمن 
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تمویل المشاریع اإلنمائیة ملیون دوالر لإلسھام في" ٥٠٠"حیث أعلنت دولة الكویت تقدیم مبلغ 
-م٢٠١٢المحددة في برنامج االستقرار المرحلي للعامین  م فیما تعھدت دولة قطر بتقدیم 2014

  الیمنمبلغ مماثل یكرس لدعم الجوانب االنسانیة في

مؤتمر الریاض للمانحین بتقدیم مساعدات إضافیة إلى جانب مبلغ التعھد المعلن فيوتعھدت إیطالیا 
إلى التخفیف من حدة تردي ملیون دوالر یكرس لدعم برامج الیونیسیف الھادفة" ٤٥"والبالغ 

  الیمناألوضاع اإلنسانیة في الیمن ودعم األمن الغذائي في

التعھد المقدم منھا خالل دات إضافیة إلى جانب مبلغكما أعلنت مملكة ھولندا التزامھا بتقدیم مساع
 .ملیون دوالر" ١٠٠"مؤتمر الریاض للمانحین والبالغ 

السیاسي ملیون دوالر لدعم عملیة االستقرار" ١٢٠"وأعلن صندوق النقد الدولي تخصیص مبلغ 
مة الیمنیة، فیما الحكوواالقتصادي في الیمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم إعداده بالتعاون مع

ملیون دوالر كمساعدات إضافیة  "150"أعلنت دولة اإلمارات العربیة المتحدة التزامھا بتقدیم مبلغ
الالزم لتنفیذ مشاریع إنمائیة في الیمن في إطار للیمن إلى جانب مواصلة تقدیم كافة أوجھ الدعم

.مالیین دوالر" ٣٠٤"ا ھذه المشاریع والبالغ كلفتھالمخصصات المالیة المحددة لتنفیذ
ملیون دوالر " ٨٠"ملیون دوالر في حین تعھدت فرنسا بتقدیم مبلغ وتعھدت تركیا بتقدیم مبلغ مائة

المرحلة االنتقالیة، إلى جانب ملیون ونصف الملیون دوالر لدعم االستقرار لدعم الیمن خالل
  ستفتاءالیمن وتعزیز قدرات اللجنة العلیا لالنتخابات واالالسیاسي في

تقدیم مبلغ خمسة مالیین دوالر لدعم مشاریع األمن الغذائي، وتعھدت مملكة كما أعلنت استرالیا
بتقدیم عشرة مالیین دوالر سنویًا لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بین الیمنالدنمارك

  ومجتمع المانحین
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  -:الخالصة واالستنتاجات

ناجحا بكل المعاییر والمقاییس  ،الیمن والمنعقد بنیویورك  أصدقاء لقد كان االجتماع الرابع لمجموعة
 االنتقال عملیة ومسار الیمنیة الساحة على األوضاعب جمیع الجوانب المتصلة مناقشة  فیھبعد ان تم 

 دعم الى أفضىكما  .امامھا من معوقات فوما یق الخلیجیة للمبادرة وفقًا الیمن في للسلطة السلمي
 واسعة لتأسیس آفاقًا الى انھ فتح باإلضافة، التنموي والتقدِم السیاسي التحوِل ن اجلللیمن م قوي

بصورة فاعلة تؤدي الى تنفیذ متطلبات  المانحین ومجتمِع الیمن بین والشراكة التعاون عالقاِت
  -:مقدمتھا اآلتي يوف وفقا للمبادرة الخلیجیة المزمنة المرحلة االنتقالیة

 الیمني الجیِش باعتباِر واألصدقاء األشقاء من دعم ھ ذلك منتتطلبی وماالجیش  ھیكلة إعادة  - أ
  ".المنطقة واستقرار ألمن مھمة قوة الیقتصر دورة على حمایة الیمن فحسب بل یعد

 اإلمكانات للیمن توفر التي من شأنھا ان قلیمیةاإل شراكةعملیة الو جھٍدال إطار في اإلرھاب مكافحة- ب
 الصعبة االقتصادیة األوضاع ظل في الدولة خزینُة تتحمُلھا التي یف األعباءوبالتالي تخف المادیة

  .والعالم المنطقة واستقرار أمن إلى یتعداه بل الیمن واستقرار أمن یتجاوز اإلرھاِب خطر خاصة و

  .عقد مؤتمر  الحوار الوطني في موعده المحدد -ج

  .دنیة والقویةللدولة الم األساسیةوالركائز  األولىوضع اللبنات  -د

 ١ر٤بلغت إضافیةومنح  مساعداتابع ألصدقا الیمن بنیویورك تقدیم االجتماع الر عن وقد تمخض
الیمن للعدید من التحدیات السیاسیة  مواجھةالذي سوف یسھم بصورة كبیرة في  األمر ملیار

ماع الجمعیة العامة رئیس الجمھوریة في كلمتھ امام اجت/ واألمنیة التي حددھا فخامة االخواالقتصادیة 
  .لألمم المتحدة بنیویورك، وكذلك في كلمتھ االفتتاحیة لالجتماع الرابع للمانحین

  :المراجع والمصادر

 ٢٧كلمة رئیس الجمھوریة في افتتاح اجتماع نیویورك والمنشورة في موقع سیا نت بتاریخ- ١
  م٢٠١٢سبتمبر

  .م٢٠١٢سبتمبر  ٢٧الیمن بنیویورك بتاریخ  اءأصدقالبیان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة  - ٢

  .م٢٠١٢اكتوبر ٢- االقتصادیة التنمیة بحوث مركز - ٣

  .مصادر اخرى - ٤

  


