
  م٢٠١٢سبتمبر  ٤الریاض المنعقد في العاصمة السعودیة  لیمن للمانحین امؤتمر  فعالیات
مؤتمر المانحین للیمن برئاسة رئیس عقد م في العاصمة السعودیة الریاض ٢٠١٢سبتمبر  ٤في 

ب عبد العزیز العساف ونائ إبراھیممجلس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزیر المالیة السعودیة 
دولة ومنظمة مانحة  ٣٠ومشاركة ما یزید عن ممثلي "انجر اندرسون "رئیس البنك الدولي 

   .ومراقبین یمثلون القطاع الخاص وشرائح المجتمع المدني 
دولة ومؤسسة تمویلیة دولیة خالل مؤتمر المانحین  ١٤أعلنت وخالل فعلیات المؤتمر 

 ٦,٣٦٩,٥٠٠,٠٠٠وریة الیمنیة بمبلغ عن دعم الجمھ) المجموعة االستشاریة لدعم الیمن(
  .دوالر
األزمة السیاسیة واالقتصادّیة التي یعیشھا،وتلبیة احتیاجاتھ  تجاوزلمساعدة الیمن في وذلك 

  :على النحو المبین في الجدول أدناه، موزعة االستقراراألمن والتنمویة لتحقیق 
  بھالمبلغ المتعھد   المنظمة/ الدولة   م
  ملیار دوالر ٣.٢٥٠  السعودیةالمملكة العربیة   ١
  ملیون دوالر ٨٤٦.١  الوالیات المتحدة األمریكیة  ٢
  ملیون دوالر ٣١١.٣  )بریطانیا(المملكة المتحدة   ٣
  ملیون دوالر ٢١٤.١  االتحاد األوروبي  ٤
  ملیون دوالر ١٥٧.٧  ألمانیا  ٥
  ملیون دوالر ٨.١  سویسرا  ٦
  ملیون دوالر ٦.٢  فرنسا  ٧
  ملیون دوالر ٥١٠  بيالصندوق العر  ٨
  ملیون دوالر ٤٠٠  البنك الدولي  ٩

  ملیون دوالر ٣٨٠  صندوق النقد العربي  ١٠
  ملیون دوالر ١٠٠  البنك اإلسالمي للتنمیة  ١١
  ملیون دوالر ٤١  "إیفاد"الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة   ١٢
  ملیون دوالر ٤٥  "أوفید" صندوق أوبك للتنمیة   ١٣

  س السعودیةوكالة وا /المصدر
  :فعالیات مؤتمر المانحین للیمن كلمة رئیس الوزراء في 

في حفل االفتتاح،ألقى رئیس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة كلمة عبر في مستھلھا عن 
جزیل الشكر نیابة عن رئیس الجمھوریة وحكومة الوفاق الوطني والشعب الیمني إلى خادم 

سلمان  األمیر بن عبدالعزیز وولي عھده صاحب السمو الملكي الحرمین الشریفین الملك عبد اهللا
بن عبدالعزیز ووزیر الخارجیة األمیر سعود الفیصل وإلى حكومة وشعب المملكة العربیة 
السعودیة الشقیقة على وقوفھم مع الیمن بالحدود في الضراء والبأساء، وعلى استضافتھم لھذا 

  .الماضي المؤتمر ومؤتمر أصدقاء الیمن في مایو
وأكد أن ذلك دلیال على حرصھم الدائم على مساعدة الیمن في تجاوز كل األوضاع الصعبة 

وبھذا "والظروف العصیبة التي تمر بھا، وھو حرص التخطئھ العین على اإلطالق، وقال 
  ".الصدد أؤكد أن شعبنا سیظل دوما یتذكر ذلك بالتقدیر والعرفان

ر الجزیل باسم الجمھوریة الیمنیة رئیسا وحكومة وشعبا كما أزجى األخ رئیس الوزراء الشك
إلى أصحاب الجاللة والسمو قادة بقیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي وحكوماتھم 
وشعوبھم على مواقفھم حیال الیمن، وكذلك لحكومات الدول األخرى الصدیقة والمنظمات 

ة الیمن الھادفة إلى التغییر الشامل المنشود اإلقلیمیة والدولیة الفاعلة المشاركة في دعم مسیر
  .وتحقیق األمن واالستقرار والنھوض االقتصادي واالزدھار

كما انتھز ھذه الفرصة ألعرب عن سعادتي والوفد المرافق بالتعاون القائم بین الیمن " وقال
واركم وجھودكم وبلدانكم ومنظماتكم، وبما یسود عالقاتنا معكم من المودة وعن تقدیرنا البالغ ألد



التي تبذلونھا لمساعدة الیمن واألخذ بیدھا نحو بر األمان، وتبوء مكانھا الالئق بین البلدان 
  .الناھضة والمتقدمة

ولفت األخ باسندوة إلى ان الحكومة قطعت شوطا كبیرا في تنفیذ العدید من خطوات وإجراءات 
والیتھا التنفیذیة المزمنة، رغم العوائق التسویة السیاسیة المنصوص علیھا في المبادرة الخلیجیة 

والعراقیل التي افتعلت وما تزال تفتعل حتى الیوم، باالعتماد على وعي وإدراك أبناء الشعب 
الفوضى وأتون  وھدالیمني بان ھذا ھو الطریق اآلمن والكفیل بالحیلولة دون وقوع بالدھم في 

  .دة التي ورثناھا من نظام الحكم السابق، وبالخروج من براثن أزماتھا المتعداألھلیةالحرب 
وبھذا استطاعت الیمن أن تقدم لغیرھا من أقطار الربیع العربي النموذج األمثل واألقل "وقال 

فبرایر  ١١تكلفة الستحداث التغییر الذي توخاه شبابھا وشاباتھا حین دشنوا ثورتھم المباركة في 
والتخلف، وبناء دولة وطنیة حدیثة قادرة على  م من اجل االنعتاق من ربقة الفساد والقھر٢٠١١

  ".أن تكون عضوا فاعال في األسرتین اإلقلیمیة والدولیة
في األشھر القلیلة المنصرمة  استطعناولیس من المبالغة في شيء القول بأننا "وأضاف 

التي حاولت، ھي األخرى  اإلرھابیةاالنتصار في معركتنا التي خضناھا ضد القوى والجماعات 
الباسلة بمؤازرة من  واألمنیةودون جدوى إفشال التسویة السیاسیة، إذ نجحت قواتنا المسلحة 

المواطنین الشرفاء في طرد تلك القوى والجماعات من المدن والقرى التي كانت قد سیطرت 
وشبوه، ما أدى إلى استعادة الدولة لسیطرتھا على المحافظتین  أبینعلیھا في محافظتي 

  ".بالكامل
متواصلة دون كلل وال ملل حتى تطھیر الیمن  اإلرھابیینكد رئیس الوزراء أن المعركة ضد وأ

، أھدافھاحربا وطنیة حتى تحقق كامل  اإلرھاباهللا، باعتبار الحرب ضد  بإذنكلیا من فلولھم 
  .العبثیة األھلیة أوولیست حربا من ذلك النوع من الحروب الداخلیة 

قول بان االنتصار الكبیر الذي حققناه حتى االن في معركتنا ضد وبھذا الصدد یمكنني ال"وقال 
من طریقنا عقبة كأداء كان الھدف من ورائھا تعطیل مسار التسویة  أزاحقد  اإلرھابیین

السیاسیة، وعرقلة تنفیذ عملیة انتقال السلطة وفقا للمبادرة الخلیجیة والیتھا التنفیذیة المزمنة، 
عن مشاركة الغالبیة الساحقة من الناخبین في االنتخابات  أسفرتي ووفقا للشرعیة الوطنیة الت

  ".فبرایر الماضي ٢١الرئاسیة المبكرة یوم 
التي اتخذھا رئیس الجمھوریة  واإلجراءاتمجموعة الخطوات  إلىباسندوة  األخوتطرق 

وحكومة الوفاق الوطني بموجب المبادرة الخلیجیة والیتھا التنفیذیة وعلى وجھ الخصوص 
ھیكلتھما على  وإعادة واألمنیةتوحید قیادة المؤسستین العسكریة  إطارالقرارات المندرجة في 

جھت بھ ھذه القرارات من رفض وتمرد بلغ حد اما و إلىمشیرا .. وطنیة ومھنیة جدیدة أسس
تكون حامیة  أنیفترض فیھا  أمنیةاقتحام مبنى وزارة الداخلیة ونھب محتویاتھ من قبل قوة 

  ..لألمن
نفسھ یتكرر في مجمع وزارة الدفاع، عندما قامت مجامیع مسلحة تتبع اللواء  األمروكاد " وقال

العبر ھنا باسم حكومة  وإننيالثاني حرس جمھوري بمحاولة اقتحام وزارة الدفاع بالقوة، 
الوفاق الوطني عن تقدیرنا العالي لتلك الوحدات العسكریة التي تصدت لذلك التمرد، ونجحت 

  ".ھائھإنفي 
على مسامعكم ما كان قد قالھ الرئیس عبد ربھ منصور ھادي لدى  أعید أنھنا  وأود" وأضاف

الوراء ھم  إلىعجلة التغییر  إعادةالذین یراھنون على  أناجتماعھ بالحكومة مؤخرا من 
  ".آخرواھمون ویعیشون في كوكب 

التي عبر عنھا رئیس الحكومة ستظل تعمل بنفس الروح واإلرادة  أنوأكد رئیس الوزراء 
الجمھوریة من اجل انجاز عملیة التغییر وفقا للمبادرة الخلیجیة والیتھا التنفیذیة ووفقا لقرارات 

  .بشان الیمن األمنمجلس 
ولفت إلى ما تحظى بھ قرارات وتوصیات اللجنة الفنیة التحضیریة للحوار الوطني من دعم 

لوطني، باعتبار التحضیر لمؤتمر الحوار كامل من قبل رئیس الجمھوریة وحكومة الوفاق ا



جانب  إلىإقرار نتائج حقیقیة في معالجة المشكالت التي تواجھ الیمن یمثل  إلىالوطني وتوصلھ 
المتضمنین في المبادرة  األھماالستحقاقین  واألمنیةھیكلة المؤسستین العسكریة  إعادةاستكمال 

  .یة نقل السلطةالخلیجیة والیتھا التنفیذیة بعد النجاح في عمل
الحكومة حریصة على االضطالع بواجباتھا في تنفیذ المبادرة الخلیجیة والیتھا  أنكما أكد 

 إدراكھاالتنفیذیة نصا وروحا، والتقید بمقتضیات قرارات مجلس األمن بشان الیمن انطالقا من 
الكارثیة  الیمن من الوقوع في شراك المآالت إلنقاذبان ھذا ھو الخیار العملي والواقعي 

  .إلیھاالحریصین على اتقاء االنزالق 
باسندوة على أھمیة إیالء الوضع االقتصادي نفس القدر من االھتمام بالشأن السیاسي  األخوشدد 

.. نظرا لما لھ من تأثیر بالغ على نجاح التسویة السیاسیة وعلى امن واستقرار ووحدة الیمن
من استعداد لمساعدة الیمن على التغلب على المشاكل مثمنا ما أبداه ویبدیھ األشقاء واألصدقاء 

االقتصادیة الصعبة والمعقدة، وتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، خاصة في ظل ما ورثتھ 
الحكومة من ضخامة التركة من نظام الحكم السابق وفي مقدمتھا خلو الخزینة العامة من المال 

لخدمات وغیرھا من األزمات التي یواجھھا الشعب وتفشي الفقر والبطالة والفساد وتردي ا
  .الیمني
إننا نعول على الدول الراعیة للمبادرة الخلیجیة وغیرھا من الدول الشقیقة والصدیقة " وقال

والمنظمات والصنادیق اإلقلیمیة والدولیة في دعمنا ومؤازرتنا كي نتمكن من الخروج من 
  ".اهللا بإذنشرنقة أوضاعنا الصعبة 

وضعف وتخلف  وأجھزتھارئیس الوزراء أن الفساد الضارب في مؤسسات الدولة وأوضح 
حقیقیة  إرادةلدى الحكومة  أنمؤكدا .. في جعل المشكالت االقتصادیة معقدة للغایة أسھم اإلدارة

  .اإلدارةالتغلب على ضعف  إلىتوجھات تفضي  بأیة واألخذوتصمیم على محاربة الفساد 
 واإلجراءاتدادا كامال لتوفیر الظروف المالئمة لنجاح المعالجات لدینا استع أنكما " وقال

  ".إلیھااالقتصادیة التي یمكن التوصل 
 اإلداري األداءوال اكذبكم القول بان معركتنا ضد الفساد ومن اجل تحسین وتطویر " وأضاف

عد یحظى بسند الفساد في بالدنا لم ی أنتفاؤلي ھذه المرة ھو  لتأكیدلیست ھینة، ولكن ما یدعوني 
  ".سیاسي بعد ولوجھا في عملیة التغییر

الوظیفة ھي حق من ھو كفؤ ومؤھل لھا، ولیس  أنعلى  أنفسناقد وطّنا  أنناكما "وتابع قائال 
یوفره لنا المانحون من خبرات  أنعلى ما یمكن  أراھن أننيالمحاسیب والموالین، كما  إلرضاء

وكفاءة الكثیر من كوادرنا الوطنیة التواقة  خالصوإواستشارات وقبل ذلك أراھن على نزاھة 
  ".لقیادة البناء االقتصادي الناجح

 واألصدقاء األشقاءالدعم الذي تطمح الیمن للحصول علیھ من  أن إلىباسندوة  األخوأشار 
جانب  إلىالمانحین في الوقت الراھن، مرتبط بحالة استثنائیة تتطلب معالجات عاجلة وملحة 

  ".قاعدة انطالق مستقبلیة جادإی إلىالحاجة 
حكومة الوفاق الوطني تستعد لتنفیذ خطة عاجلة تستھدف استعادة االستقرار االقتصادي  أنوبین 

  .في األجل القصیر واالنطالق في مضمار النمو في األجل المتوسط
ة في اللحظة الراھنة تتجھ جھودنا نحو العمل على استكمال تنفیذ المشاریع االستثماری" وقال

التحسن  أنالتي شھدتھا البالد، على  األحداثالعامة التي توقفت خالل الفترة المنصرمة بسبب 
سیمكن الحكومة من اعداد برنامج استثماري طموح  واألمنیةالسیاسیة  األوضاعالتدریجي في 

وفق یمثل الترجمة العملیة للخطة االقتصادیة والتنمویة، وترتیب البرامج والمشاریع االستثماریة 
  ".للسكان األساسیةاالقتصادیة واالجتماعیة وبما یلبي االحتیاجات  األولویات

ونوه رئیس مجلس الوزراء بالدول المانحة التي ظلت على الدوام مستعدة لمد ید العون للیمن، 
وعبرت عن استعدادھا لیس فقط لتقدیم المالحظات االیجابیة بشان األوضاع االقتصادیة 

دعمت ذلك كلھ  أیضا وإنماالخبرات واالستشارات الضروریة التي نحتاجھا،  ، وتقدیمواإلداریة
برصد األموال سواء كمعونات أو كقروض میسرة للتوسع في تنفیذ مشاریع البنیة األساسیة 



وتنفیذ برامج لإلصالحات في مجاالت عدة اقتصادیة وإداریة وفي مجال القضاء والتخفیف من 
  .لین إلى جانب دعم التحوالت السیاسیة الدیمقراطیةالفقر وتوفیر فرص عمل للعاط

غیر أن ھذه الجھود لم تكن لتثمر كثیرا بسبب الفساد الذي كان مستشریا في مفاصل "وقال 
، بل كان اإلصالحیةالسیاسیة الداعمة للتوجھات  اإلرادةأجھزة الدولة ومؤسساتھا وبسبب غیاب 

حقیقیة لمحاربة الفساد تتسم  آلیاتبوضع  العكس ھو الصحیح حیث ظلت اإلجراءات المعنیة
من مضامین العملیة، وكان اللھاث الرسمي وراء المساعدات ال ینعكس في  وباإلفراغبالشكلیة 
 اإلمكانیةحقیقیة الستخدام تلك المساعدات في المجاالت المحددة لھا، فیما ظلت  إجراءاتاعتماد 

  ".مانحین محدودةالحقیقیة الستیعاب األموال المرصودة من قبل ال
وفي الوقت نفسھ ظلت معدالت الفقر والبطالة تتزاید بصورة خطیرة وبقي المناخ "وأضاف 

  ".االستثمارات أماماالستثماري فاقدا للقدرة على تقدیم مزایا جاذبة والفساد عائقا حقیقیا 
مسیرة  أصابالحقیقیة للتعثر الذي  األسبابحكومة الوفاق الوطني تدرك  أنباسندوة  األخوأكد 

تولي اھتماما خاصا لدراسة  فإنھاالشراكة بین الیمن وبین الدول والجھات المانحة، ولذلك 
تصورات عملیة للحد من تلك المعوقات  وإعدادمعوقات استیعاب المنح والمساعدات الخارجیة 

  .ورفع الطاقة االستیعابیة لالقتصاد الوطني
ة لتطویر الشراكة مع شركاء التنمیة من قطاع خاص الكافی اإلرادةلدى الحكومة  أنكما " وقال

  ".ومنظمات غیر حكومیة ومانحین
للیمن في الظروف الراھنة،  واألصدقاء األشقاءوشدد رئیس الوزراء على أھمیة مساعدة 

استقرار الیمن یھم المنطقة والعالم انطالقا من موقعھ الجغرافي  أنلتحقیق االستقرار، خاصة 
  .لتجارة العالمیةالمتمیز على طرق ا

 اآلمالمستوى  إلىسیسفر عنھ ھذا المؤتمر من نتائج طیبة ترقى  ما إلىشعبنا یتطلع  أن" وقال
امن واستقرار الیمن بالنسبة  أھمیةتدركون مدى  أنكمشك في  ادنيالتي تحدوه، وال یساورني 

  ".خصوصا والعالم عموما اإلقلیميلمحیطھ 
  : تور إبراھیم عبد العزیز العسافوزیر المالیة بالمملكة الدككلمة 

وزیر المالیة بالمملكة العربیة السعودیة الدكتور إبراھیم عبد العزیز العساف أن  أكدمن جانبھ 
ثمة تحدیات كبیرة تواجھ الیمن في المجال االقتصادي والمالي والسیاسي واألمني، مشددا على 

ومة الوفاق الوطني الیمنیة في مواجھة أھمیة تضافر كافة الجھود الدولیة واإلقلیمیة لدعم حك
ت المرحلة األنتقالیة الصعبة وإیجاد الحلول الناجعة والمناسبة قاالتحدیات الراھنة وتلبیة استحقا

للتغلب على ھذه التحدیات واستكمال الدعم الخاص باألزمة اإلنسانیة ومعالجة مشاكل القوى 
  .بیةالعاملة والبطالة وتشجیع فرص االستثمارات األجن

وأشار وزیر المالیة السعودیة إلى حرص الحكومة السعودیة على مواصلة تقدیم كافة أوجھ 
الدعم الالزمة لدعم استقرار الیمن وتنفیذ الحكومة الیمنیة لبرنامج االستقرار المرحلي الفتا إلى 

لحة فقد أن المملكة وإیمانًا منھا بضرورة دعم الشعب الیمني وتوفیر احتیاجاتھ اإلنسانیة الم
سعت جاھدًة إلى تقدیم ید المعونة للیمن بمساعدات مالیة تجاوزت خالل الخمس سنوات الماضیة 

  .ملیارات دوالر) ٣(ما قیمتھ 
ولفت وزیر المالیة السعودي إلى أن إجمالي المساعدات السعودیة للیمن التي قدمت خالل مؤتمر 

ملیارات دوالر منھا ملیار تم ) ٣.٢٥(أصدقاء الیمن في شھر مایو الماضي بالریاض بلغت 
تخصیصھا خالل مؤتمر الریاض للمانحین لتقدمھ كودیعة في البنك المركزي، باإلضافة 

ملیار دوالر لتمویل مشاریع إنمائیة ضمن البرنامج ) ١.٧٥(التفاقیتین لمشروعین ومنحة قدرھا 
  .دیةملیون دوالر لتمویل وضمان صادرات سعو) ٥٠٠(اإلستثماري، عالوة على 

  :الدكتور عبداللطیف الزیاني  الخلیجيأمین عام مجلس التعاون كلمة 
ألقى أمین عام مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبداللطیف الزیاني، كلمة أكد فیھا 
إن ھذا االجتماع یأتي بعد أشھر قلیلة من انعقاد االجتماع الوزاري ألصدقاء الیمن في الریاض 

وتعبیرًا بالغًا عن اھتمام المجتمع الدولي وحرصھ الدائم على دعم الخطوات  ،٢٠١٢في مایو 



التي اتخذتھا الحكومة الیمنیة، بعد نجاح االنتخابات في فبرایر الماضي، الستعادة استقراره 
وبسط سلطة القانون في جمیع أرجاء الیمن الشقیق، وقطع الطریق على محاوالت جر الیمن إلى 

  .استعادة أمنھ وسالمتھالفوضى ومنعھ من 
وأوضح أن ھذا االجتماع مخصص لدعم مسیرة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وتعزیز األمن 

مؤكدا أن المساعدات التي تقدم للیمن ضرورة لتحقیق التنفیذ السریع .. واالستقرار في الیمن
راره، وتعرقل محاوالتھ للمبادرة الخلیجیة، ولمواجھة القوى التي تعمل لتقویض أمن الیمن واستق

الجادة الستئناف مسیرة التنمیة والرخاء، مشیرًا إلى دعم دول مجلس التعاون للقرارات التي 
اتخذتھا الحكومة الیمنیة للحوار الوطني واستكمال الخطوات الالزمة للتحضیر لالنتخابات 

  .صادیةالقادمة، وإنجاح العملیة السیاسیة، واستعادة القدرة على التنمیة االقت
واستعرض الدكتور الزیاني الجھود التي قامت بھا دول مجلس التعاون الخلیجي لدعم الیمن منذ 

، حیث أسھمت دول مجلس التعاون ٢٠٠٦مؤتمر المانحین الذي ُعقد في لندن في نوفمبر 
من إجمالي التعھدات المالیة التي تم تقدیمھا للیمن، % ٧٠الخلیجي، والصنادیق اإلقلیمیة بنحو 

كما كان لدول المجلس نصیب األسد في تقدیم المساعدات التنمویة واإلنسانیة والطارئة إلى 
الیمن الشقیق، واستمرت في تقدیم دعمھا للیمن خالل األزمة التي مر بھا، وتجاوزت 

  .المساعدات التنمویة واإلنسانیة العاجلة التي قدمتھا للیمن خالل العام الماضي ملیار دوالر
أن دول مجلس التعاون الخلیجي عقدت اجتماعات مكثفة مع الجھات المختصة في وأشار إلى 

الیمن بعد انتخابات فبرایر الماضي لمناقشة تسریع صرف المساعدات وتنفیذ المشاریع التنمویة 
لدعم برنامج المرحلة االنتقالیة، وتم االتفاق على استئناف العمل في البرامج والمشاریع التي 

ملیون دوالر، كما تم االتفاق على بدء تنفیذ ) ٦٠٠(زمة، وتتجاوز قیمتھا توقفت بسبب األ
  .ملیون دوالر) ٧٥٠(مشاریع تنمویة أخرى خالل العام الحالي بقیمة تبلغ أكثر من 

إن االتفاق شمل مشروعات وبرامج للصندوق االجتماعي للتنمیة، وبناء وتأھیل عدد من "وقال 
ت الكھرباء، وبرنامج الطرق الریفیة، وتطویر عدد من المستشفیات، وبناء وتعزیز محطا

الموانئ وبناء وتجھیز المعاھد الفنیة، وتمویل مشاریع في برنامج األشغال العامة، إلى جانب 
إعالن دول المجلس عن استعدادھا لتقدیم مساعدات إضافیة لتمویل مشاریع البرنامج المرحلي 

  ".لالستقرار والتنمیة
أن تحذو الجھات المانحة األخرى األسلوب الذي اتبعتھ دول المجلس وأن وعبر عن تطلعھ في 

یتم االتفاق، في أقرب فرصة ممكنة، على خطوات عملیة واضحة، لمساعدة الحكومة الیمنیة 
على تحقیق ھذا البرنامج المرحلي، واستعادة قدرتھا على تقدیم الخدمات األساسیة ومواجھة 

یة التي أصبحت أكثر إلحاحًا بعد األزمة التي عصفت بالیمن، االحتیاجات التنمویة واإلنسان
  .وإعادة األمل للمواطن الیمني في مستقبلھ

  : "الن دنكن"وزیر التنمیة الدولیة البریطاني كلمة 
إلى ضرورة العمل بروح الشراكة من اجل " الن دنكن"أشار وزیر التنمیة الدولیة البریطاني 

بطریقة شفافة من أجل بناء مستقبل أفضل للیمن، معتبرا أن تقدیم المعونات للشعب الیمني 
  .اجتماع نیویورك القادم سیطلق فصال جدیدا في حیاة الیمنیین

ودعا وزیر التنمیة البریطاني مجتمع المانحین إلى مؤازرة الجھود الحكومیة الیمنیة الھادفة إلى 
الصدد باالنجازات التي حققتھا  تلبیة استحقاقات المرحلة االنتقالیة الصعبة، منوھا في ھذا

حكومة الوفاق على صعید استعادة االستقرار وتطبیق بنود المبادرة الخلیجیة وفق آلیتھا التنفیذیة 
  .المزمنة

  :نائب رئیس البنك الدولي انجر اندرسون
أشارت نائب رئیس البنك الدولي انجر اندرسون في كلمتھا أمام المشاركین في مؤتمر الریاض 

ین إلى أن انعقاد مؤتمر المانحین للیمن یأتي ثمرة للشراكة بین الحكومة الیمنیة والبنك للمانح
الدولي وحكومة المملكة العربیة السعودیة وبقیة مجتمع المانحین بھدف حشد الدعم االقلیمي 



والدولي لالستجابة الحتیاجات الشعب الیمني ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على تجاوز 
  .لتي تحفل بھا المرحلة االنتقالیةالتحدیات ا

وشددت نائب رئیس البنك الدولي على أھمیة اضطالع المانحین بدور محوري في دعم جھود 
الحكومة الیمنیة الھادفة إلى استعادة استقرار الیمن، معتبرة أن استقرار الیمن جزء ال یتجزأ من 

ساس وھو ما یستدعي تضافر استقرار المنطقة والعالم كون الیمن یتمتع بموقع جغرافي ح
الجھود والمساعي لضمان امن واستقرار الیمن، الفتة إلى الدور الكبیر الذي یعول على المجتمع 
الدولي في دعم االقتصاد الیمني من خالل تعزیز التزامات كافة المانحین لدعم الحكومة الیمنیة 

  .خالل ھذه المرحلة
الریاض للمانحین لیس اجتماعا عادیا بل استثنائیا  واعتبرت نائب رئیس البنك الدولي أن مؤتمر

وھو ما یمثل فرصة تاریخیة أمام المجتمع الدولي لتقدیم الدعم كون الیمن یمر بظروف عملیة 
  .انتقال سیاسي ویواجھ عقباتھا بشجاعة وھو في أمس الحاجة إلى دعم استثنائي

بحاجة أن نظھر ما یمكن أن نقدمھ أن نجاح مؤتمر الریاض للمانحین ھو للتاریخ ونحن "وقالت 
من دعم استثنائي للیمن وأحث المانحین على تقدیم الدعم للحكومة الیمنیة التي أظھرت أن لدیھا 

  ".خطط طموحة من اجل استكمال االنتقال السلمي للسلطة
  :وزیر التخطیط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي 

كتور محمد السعدي تثمین الحكومة الیمنیة للحرص الذي أكد وزیر التخطیط والتعاون الدولي الد
أبدتھ الدول والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة المانحة إلنجاح مؤتمر الریاض للمانحین، مشیرا إلى 
أنھ تم إعداد كافة الوثائق التي عرضت خالل المؤتمر بالشراكة بین حكومة الوفاق الوطني 

  .وشركاء الیمن في التنمیة
التخطیط والتعاون الدولي في جلسة العمل التي كرست لمناقشة وثیقة البرنامج  وأشار وزیر

المرحلي لالستقرار والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة خالل مؤتمر الریاض للمانحین، إلى أن 
م تضمنت عدد من األولویات السیاسیة ٢٠١٣ –م ٢٠١٢خطة االستقرار المرحلي للفترة 

جتماعیة التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحین للیمن واألمنیة واالقتصادیة واال
على تنفیذھا خالل المرحلة االنتقالیة والمتمثلة في استكمال االنتقال السلمي للسلطة واستعادة 
االستقرار السیاسي، وتحقیق االستقرار األمني وتعزیز سیادة القانون، وتلبیة االحتیاجات 

  .ین مؤشرات النمو االقتصادياإلنسانیة العاجلة، وتحس
وبین الوزیر السعدي أن التوجھات الحكومیة القائمة تھدف إلى أطالق مرحلة واعدة من 
الشراكة البناءة بین الیمن ومجتمع المانحین بما یسھم في دعم المساعي المشتركة لتلبیة 

  .استحقاقات المرحلة االنتقالیة الصعبة
ي إلى أن الشراكة بین الیمن ومجتمع المانحین تكتسب بعد ولفت وزیر التخطیط والتعاون الدول

أعمق خاصة بعد أن استكملت الیمن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمیة والتي ستنال 
العضویة الكاملة خالل األشھر القادمة وأصبح االقتصاد الوطني أكثر اندماجا وتكامال مع 

جھود اإلصالحات االقتصادیة مع المؤسسات االقتصاد اإلقلیمي والدولي فضال عن استمرار 
  .المالیة واالقتصادیة الدولیة وعلى رأسھا البنك وصندوق النقد الدولیین ومجتمع المانحین

  :مستشار األمین العام لألمم المتحدة للشئون الیمنیة جمال بن عمر 
ؤتمر المانحین اعتبر مستشار األمین العام لألمم المتحدة للشئون الیمنیة جمال بن عمر أن م

مناسبة الستمرار الجھود اإلقلیمیة والدولیة الداعمة للشعب الیمني في مواجھة التحدیات 
المختلفة، مؤكدا أن عملیة االنتقال السیاسي في الیمن مستمرة وملتزمة بالجدول الزمني في إطار 

  .اآللیة التنفیذیة للمبادرة الخلیجیة
كامل عملیة اإلعداد للحوار الوطني وتتطلع إلى العمل  ولفت إلى أن األمم المتحدة تدعم بشكل

  .بشكل وثیق مع كل األطراف اإلقلیمیة والدولیة الداعمة إلنجاح المسار السیاسي



وجدد بن عمر التأكید على أن المرحلة االنتقالیة في الیمن في مسارھا الصحیح، مشیدا بدور 
تحقیق االستقرار والعمل على التنمیة  رئیس الجمھوریة ورئیس حكومة الوفاق الوطني من أجل

  .العادلة والمستدامة ومعالجة األزمة اإلنسانیة
  :من رؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الریاض للمانحین عددبرئیس الوزراء  لقاءات 

التقى رئیس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة الیوم على ھامش ترؤسھ لوفد الیمن في 
  .انحین بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الذي بدأ أعمالھ الیوممؤتمر الریاض للم

حیث استقبل األخ رئیس الوزراء رئیسة وفد صندوق النقد الدولي إلى المؤتمر، وجرى التباحث 
حول العالقات الثنائیة بین الیمن والصندوق والیات تطویر الشراكة القائمة، خاصة فیما یتعلق 

  .المؤسسیة وتحقیق التنمیة المستدامةبتعزیز القدرات 
وأكدت رئیس وفد صندوق النقد الدولي حرص الصندوق على تقدیم الدعم للیمن وتعزیز 
الشراكة الفاعلة مع بقیة المانحین لتقدیم العون الالزم للیمن لتجاوز األوضاع الراھنة، معربة 

  .عن تفاؤلھا بخروج مؤتمر الریاض للمانحین بنتائج متمیزة
اللقاء وزیر المالیة صخر الوجیھ ومحافظ البنك المركزي الیمني محمد بن ھمام ووكیل  حضر

  .وزارة المالیة لقطاع العالقات الخارجیة جالل یعقوب
إلى ذلك تناول األخ رئیس الوزراء خالل لقائھ الوفد السویسري برئاسة مساعد وزیر الدولة 

جاالت التعاون بین البلدین الصدیقین وآفاق ویلف ھارد م إفریقیالشئون الشرق األوسط وشمال 
  .تنمیتھا وتطویرھا في كافة الجوانب

وعبر األخ رئیس الوزراء عن تطلعھ إلى تمتین أواصر التعاون مع االتحاد السویسري، معربا 
عن تقدیره لحرص سویسرا على المشاركة في أعمال مؤتمر المانحین للیمن والمساھمة الفاعلة 

  .فیھ
  .وزیر المالیة صخر الوجیھ حضر اللقاء

كما التقى رئیس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة مدیر الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الدكتور 
  .راجیف شاه

للتنمیة الدولیة، وآفاقھا  األمریكیةجرى خالل اللقاء بحث التعاون القائم بین الیمن والوكالة 
  .ة من دعم تنموي للیمنالمستقبلیة، إضافة إلى ما تقدمھ الوكال

حیث أكد شاه أن الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ستضاعف حجم دعمھا المخصص للیمن 
وتخصیص مبالغ للبرنامج االنتقالي للحكومة الیمنیة لتحقیق االستقرار والتنمیة، الفتا إلى أن 

ي واالقتصادي العمل الجماعي للمانحین من شأنھ تحقیق األثر البالغ على الواقع التنمو
  .واالجتماعي للیمن

بدوره ثمن األخ رئیس الوزراء ما تقدمھ الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من دعم ومساندة للیمن 
خالل الفترة الراھنة وخططھا المستقبلیة لمضاعفة ھذا الدعم، مشیرا إلى الجوانب الملحة 

ة الحكومة على اإلیفاء بالتزاماتھا تجاه والعاجلة التي تتطلب مساندة األشقاء واألصدقاء لمساعد
  .المرحلة االنتقالیة الراھنة

  : مؤتمر صحفي للرئاسة المشتركة لمؤتمر الریاض للمانحین
أثنى وزیر التخطیط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على النتائج التي خرج بھا مؤتمر 

با عن أملھ في أن یكون اجتماع أصدقاء المانحین من تعھدات مالیة لدعم التنمیة في الیمن، معر
الیمن في نیویورك نھایة الشھر الجاري مكمال لطموح الشعب الیمني في إعالن بقیة المانحین 

  .لتعھداتھم لمساعدة البالد على تجاوز األوضاع الراھنة
فافیة التزام الحكومة الیمنیة بالش "صحفي المؤتمر الوكالة سبأ لألنباء، في  بحسبوأكد السعدي، 

والوضوح في التعامل مع ھذه التعھدات والمنح حتى یتم استثمارھا بالشكل األمثل، مشیرا إلى 
أن حكومة الوفاق الوطني عملت وتعمل على تذلیل كافة المعوقات وتحقیق األھداف المشتركة 

  .للدفع بعملیة التنمیة واالستفادة المثلى من المنح والمساعدات الدولیة



زیر المالیة السعودي الدكتور إبراھیم العساف أن حجم الدعم المعلن للیمن من جانبھ أوضح و
ملیون دوالر وھو رقم ممتاز یغطي  ٤٠٠ملیار و ٦في ھذا المؤتمر والذي وصل إلى حوالي 

مبینا أن االجتماع القادم .. متطلبات المرحلة المستعجلة في الیمن وجزء من المرحلة المتوسطة
ورك سیشھد أیضا إعالن تعھدات من بقیة الدول والمنظمات التي لم تعلن ألصدقاء الیمن في نیوی

  .تعھداتھا في ھذا المؤتمر
وجدد العساف التزام المملكة العربیة السعودیة بدعم الیمن في عملیة التنمیة وتجاوز محنتھ 

  .الحالیة
ة رئیس البنك كما تحدث في المؤتمر الصحفي وزیر التنمیة الدولیة البریطاني الن دنكن ونائب

الدولي لشئون الشرق األوسط وشمال إفریقیا انجر اندرسن، حیث عبرا عن ارتیاحھما لنتائج 
وأكدا حرص .. المؤتمر الذي اثبت وقوف المجتمع الدولي مع الیمن في الظروف الراھنة

  .المانحین على دعم استقرار وتنمیة الیمن
  : تمر الریاض للمانحین للیمنالبیان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لمؤ

مواصلة  إلىأكدت الدول والمنظمات المانحة للیمن التزامھا بدعم مساع الحكومة الیمنیة الھادفة 
 أھدافتطبیق بنود المبادرة الخلیجیة وتنفیذ برنامج االستقرار المرحلي الذي ینسجم مع 

  .المبادرة
مؤتمر الریاض للمانحین عن ترحیب وعبر البیان الصادر عن الرئاسة المشتركة الجتماع 

م ٢٠١٤-م ٢٠١٢المانحین للیمن بأولویات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 
 المدىتحدد األولویات قصیرة ومتوسطة  والتيأعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني  التي

جانب تقدیم كافة  إلىوفة المحددة في المصف األولویاتوآلیات التمویل كما التزم المانحین بتمویل 
  .في الیمن  اإلنسانیةالدعم الالزمة لتلبیة االحتیاجات  أوجھ

للمانحین بعد انتھاء الفترة االنتقالیة یكرس لجمع الموارد  آخروأكد البیان أنھ سیتم عقد اجتماع 
 اإلطار إقرارانھ تم  إلىمشیرا  المدىالمالیة الالزمة لتمویل احتیاجات التنمیة متوسطة وطویلة 

مجلس الوزراء الیمني للمصادقة علیھ منوھا  إلىالمشترك للمسئولیات المتبادلة تمھیدا لتحویلھ 
التي یدعم أھمیة الوفاء بالتعھدات " بوسان " متوافقا مع مبادئ  یأتي اإلطارأن ھذا  إلى

ن قبل إصالحات سیاسیة رئیسیة والتزامات بالتنفیذ م اإلطارللمساعدات المالیة كما یتضمن 
  .الحكومة وكذلك التزام المانحین بتعزیز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفاعلیة 

وشدد البیان على أھمیة الشراكة بین الحكومة الیمنیة والمانحین لدعم االستثمار كونھ یمثل احدي 
الدور  أھمیة ىإلفي الیمن منوھا  االقتصادیةالوسائل الفاعلة للتسریع بوتیرة التحسن للمؤشرات 

والقطاع الخاص  اإلنسانیةوالدولي والمنظمات  واإلقلیميالذي یسھم بھ المجتمع المدني الیمني 
  .والتنمویة  اإلنسانیةمع الحكومة الیمنیة في االستجابة لالحتیاجات 

البیان بمبادرة السعودیة بتقدیم مبلغ ثالثة ملیارات ومائتین وخمسون ملیون دوالر لدعم  وأشاد
على أھمیة مشاركة كافة الدول والمنظمات  أكدنامج االستقرار المرحلي في الیمن كما بر

من  ٢٧في ال  األمریكیةالیمن المقرر عقده في مدینة نیویورك  أصدقاءالمانحة للیمن في مؤتمر 
.الشھر الجاري


