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الوالء الوطني ممارسة وعماًل يحتم على الدولة والشعب 

االعتماد على النفس وأن يكون احلكم دميقراطيًا نابعًا 
من عقيدة الشعب املعبرة عن إرادته ..

الميثاق الوطني

الدكتور علي محمد مجور -رئيس مجلس الوزراء لـ»                          «:

الحكومة تجاوزت الكثري من التحديات السياسية 
واألمنية واالقتصادية بنجاح

۹ يحتفل �سعبن� مبن��سبة الذكرى الـ 28 لت�أ�سي�س 
امل�ؤمتر ال�سعبي الع�م التنظيم الرائد الذي ا�ستط�ع 

بــقــيــ�دة فــخــ�مــة االخ/ عــلــي عــبــداهلل �س�لح-رئي�س 

اجلمه�رية رئي�س امل�ؤمتر ال�سعبي الع�م- ان يحقق 

لبالدن� و�سعبن� حت�الت وطنية وت�ريخية عظيمة.. كيف 

تقيم�ن م�سرية امل�ؤمتر واهمية االحتف�ء بهذه املن��سبة 

ال�طنية املهمة..؟

 - لقد حفلت امل�سرية  ال�طنية املباركة  للم�ؤمتر 

ال�سعبي العام  بالتح�الت الهامة  واالجن��ازات 

التاريخية العظيمة التي حققها لبالدنا و�سعبنا 

خ��الل جتربتة الن�سالية التي نحتفل بذكراها 

الثامنة والع�سرين بقيادة رائد التنمية وباين نه�سة 

اليمن فخامة االأخ / علي عبداهلل �سالح رئي�س 

اجلمه�رية رئي�س امل�ؤمتر ال�سعبي العام، فهذه  

االإجنازات العمالقة تطرز وجه ال�طن على امتداد 

ال�ساحة اليمنية وذلك يف �ستى املناحي ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية والتي الينكرها اإاّل 

اجلاحدون.

و لعل من اأهمها املنجز  التاريخي العظيم الذي 

ق��اده امل�ؤمتر واملتمثل باإعادة حتقيق ال�حدة  

واقامة اجلمه�رية اليمنية يف الثاين والع�سرين من 

ماي� 1990م وار�ساء مداميك البناء الدميقراطي 

والتعددية ال�سيا�سة واإعالء ثقافة احرتام الراأي 

والراأي االآخر..

 ف�ساًل عن االجنازات ال�ساخمة يف جماالت البنى 

التحتية، واخلدمات والعمل امل�ستمر  لتهيئة البيئة 

اال�ستثمارية وغريها الكثري التي ال يت�سع املقام 

لذكرها..

ان هذه امل�سرية النه�س�ية هي التي تعطي دوما 

احتفاء امل�ؤمتر ال�سعبي العام بذكرى تاأ�سي�سه 

هذا االألق الدائم املفعم باملزيد من العطاء والبذل 

وحتمل م�س�ؤلياته ال�طنية الكبرية باقتدار  جتاه 

ال�طن لتحقيق التنمية ال�ساملة والرفاه االجتماعي 

وتكري�س اج�اء املحبة وال�ئام وثقافة ال�سالم بني 

ابنائه.

التنظيم الرائد
۹  امل�ؤمتر ال�سعبي الع�م  ميثل �سمري ال�سعب ويق�د 
م�رصوع بن�ء ا�س�س الدولة اليمنية احلديثة.. ب�رصاحة 

كــيــف تـــقـــراأون م�ستقبل املــ�ؤمتــر يف ظــل م�اجهته 

الأعم�ل التمرد والتخريب واالره�ب يف ظل االأو�س�ع 

االقت�س�دية احلرجة التي متر به� البالد..؟

- اإن امل�ؤمتر اكت�سب  قاعدته ال�سعبية العري�سة 

وحظي بثقة اجلماهريانطالقاً من دوره املح�ري 

يف بناء الدولة اليمنية .. فه� ومنذ  ن�ساأته يحمل 

م�سروعاً ح�ساريا نه�س�ياً وا�سحاً لبناء الدولة 

اليمنية احلديثة التي متثل ال�حدة اليمنية احد 

ال�سروط الرئي�سة لإر�ساء مداميكها.

 ومما ال �سك فيه ان اعمال التمرد والتخريب 

اأياً كان ن�عها ت�ؤثر �سلباً على واقع التنمية، فكما 

يعلم اجلميع ان التنمية حتتاج اىل اأمن وا�ستقرار  

وتفاعل من قبل اأبناء املجتمع وكافة ق�اه اخلرية.

وحك�مة امل�ؤمتر  ا�ستطاعت ويف ظل الرعاية 

الكرمية لفخامة االخ  الرئي�س علي عبداهلل �سالح 

جتاوز الكثري من املع�سالت والتحديات ال�سيا�سية 

واالمنية واالقت�سادية.. وما ت�اجهه بالدنا الي�م 

من اأعمال تخريب وارهاب ومترد ما ه� اإال امتداد 

للمخطط التاآمري القدمي اجلديد الذي ي�ستهدف 

الث�رة واجلمه�رية وال�حدة، لكن مثلما ا�ستطاع 

امل�ؤمتر كتنظيم رائد بزعامة فخامة االخ رئي�س 

اجلمه�رية  قيادة جماهري �سعبنا يف اأ�سد الظروف 

واأ�سعبها خالل املراحل املا�سية ، فاإنني لعلى ثقة 

كبرية بقدرته على جتاوز اال�سكاليات وال�سع�بات 

الراهنة وو�سع احلل�ل واملعاجلات امل�ستنرية 

لها ذات االأبعاد ال�طنية.. وذل��ك بالنظر اىل ما 

ميتلكه امل�ؤمتر من قيادات وك�ادر على قدر كبري 

من اخلربة القيادية واحلكمة والكفاءة وال�فاء 

واالخال�س جلماهري �سعبنا وم�ساحله العليا 

والتي فعاًل �سرعنا يف احلك�مة بتنفيذها، وال�سيما 

ما يتعلق باجلانب االقت�سادي.

۹ دولة رئي�س الــ�زراء.. اىل اأين و�سلت احلك�مة 
يف تنفيذ الربن�مج االنتخ�بي لفخ�مة االخ علي عبداهلل 

�س�لح-رئي�س اجلمه�رية رئي�س املــ�ؤمتــر ال�سعبي 

الع�م.. وهل ا�ستط�عت ق�ى ال�رص ان تعرقل جه�د 

احلك�مة يف هذا اجل�نب؟

 - لقد تكللت اجله�د احلك�مية خالل الفرتة 

املا�سية بالنجاح حيث ا�ستطاعة ان  تنفيذ العديد 

من االأه��داف واملحاور التي ت�سمنها الربنامج 

االنتخابي لفخامة االخ رئي�س اجلمه�رية، وكذلك 

الربنامج العام للحك�مة.. 

ويف هذا ال�سدد مت حتقيق ن�سب ايجابية بلغت 

م�ساهمتها يف تنفيذ الربنامج االنتخابي الرئا�سي 

ح���ايل 34% ون�سبة 76% من برناجمها العام ، 

وال ريب ان االأعمال  االرهابية والتخريبية لق�ى 

ال�سر خالل العام 2009م قد القت بظاللها على اأداء 

احلك�مة ، واأثرت اىل حد ما على و�سع امليزانية 

العامة للدولة ، االمر الذي انعك�س على م�ست�ى 

الربنامج  تنفيذ  يف  م�ساهمتها  ا�ستمرارية 

االنتخابي لفخامة االخ  رئي�س اجلمه�رية 

م����ن ج���ه���ة ، وع��ل��ى 

خطة  تنفيذ  م�ست�ى 

داء ال�سن�ية  االأ

ل����ل����ح����ك�����م����ة 

وامل���������راح���������ل 

املتعاقبة لربنامج 

اال�������س������الح������ات 

وت�جهات  ال�طنية 

من  التنمية  متطلبات 

جهة اأخرى.. ك�ن تلك 

االأع��م��ال االرهابية 

وال��ت��خ��ري��ب��ي��ة قد 

اأ�سغلت احلك�مة 

ع�������ن ت���ن���ف���ي���ذ 

ب�����راجم�����ه�����ا 

وخططها ال�سن�ية الأنها بكل ب�ساطة حتمت  عليها  

ت�سخري جزء كبري من جه�دها وامكاناتها مل�اجهة 

تلك االأعمال اخلارجة على الد�ست�ر والقان�ن ، 

مبا يف ذلك تنفيذ ال�سربات الع�سكرية  اال�ستباقية 

لإحباط املخططات الرهابية التي كانت ت�سعى اإىل 

تنفيذها عنا�سر  القاعدة حماولة ا�ستهداف العديد 

من املن�ساآت احلي�ية املهمة ، ويف �سبيل احلفاظ 

على االأمن واال�ستقرار وحماية امل�اطنني، وه� 

ما اأدى  ب�سكل مبا�سر اىل زي��ادة االأنفاق االأمني 

والع�سكري على ح�ساب التنمية ، وبالتايل ارتفع 

مقدار العجز ال�سن�ي يف نهاية العام املا�سي 

ليبلغ9% م��ن اج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي .. وه�ما 

انعك�س على ال��سع االق�سادي ب�سكل عام  واثر 

على م�ست�ى معي�سة امل�اطنني يف ظل حمدودية 

امل�ارد املتاحة حاليا لبالدنا.

وم��ا  ن�د تاأكيده يف هذا اجلانب انه برغم تلك 

االأعمال اخلارجة على الد�ست�ر  والقان�ن ا�سافة 

اىل ما ارتكبته عنا�سر التمرد والتخريب من اعمال 

تدمري مل�ساريع حي�ية، وما احلقته من ا�سرار 

ب�سرية ومادية .. اإاّل اأن احلك�مة بف�سل اهلل وتعاون 

ابناء �سعبنا متكنت من تنفيذ براجمها التنم�ية 

املخطط لها يف الربنامج اال�ستثماري على م�ست�ى 

امانة العا�سمة وعم�م حمافظات اجلمه�رية.. 

با�ستثناء املناطق التي �سهدت اعمال التخريب 

يف �سعدة وحرف �سفيان وبع�س مديريات بع�س 

املحافظات اجلن�بية.

فلقد و�سل ع��دد  امل�ساريع 

املنجزة واجلديدة يف عم�م 

حم���اف���ظ���ات اجل��م��ه���ري��ة 

خ���الل ال��ع��ام امل��ا���س��ي اىل 

اك��ر م��ن 5000 م�سروع 

، ه����ذا ب���خ���الف احل��ف��اظ 

ع��ل��ى م��ع��دالت من��� قطاع 

ال�سياحة والعمل على احلد 

من اآثارها ال�سلبية على الن�ساط ال�سياحي قدر 

االمكان ، والعمل على الرتويج لال�ستثمار يف بالدنا  

و ت�سجيع اال�ستثمارات العربية واالأجنبية وقد 

نتج عنها  تدفق العديد من امل�ساريع اال�ستثمارية 

رغم التداعيات االقت�سادية جراء االزمة املالية 

العاملية.

 ۹  تــراأ�ــس فخ�مة االخ رئي�س اجلمه�رية رئي�س 

امل�ؤمتر اجتم�عً� ملجل�س الـــ�زراء اال�سب�ع امل��سي 

ووجه احلك�مة ب�تخ�ذ جملة من االجراءات ال�س�رمة 

مل�اجهة ال��سع االقت�س�دي الراهن ومن ذلك تنفيذ 

برن�مج تق�سفي �س�رم على م�ست�ى جميع القط�ع�ت 

. فكيف �سترتجم احلــكــ�مــة هــذه ال�سي��س�ت على 

ال�اقع..؟

 - ت�جيهات فخامة االأخ الرئي�س علي عبداهلل 

�سالح رئي�س اجلمه�رية  خالل تروؤ�سه اجتماع 

جمل�س ال�زراء الثالثاء املا�سي مثلت وقفة مهمة 

و�سرورية وملحة ا�ست�جبتها م�ؤ�سرات ومعطيات 

االأو�ساع االقت�سادية التي متر بها بالدنا وامتدادًا 

لت�جيهات �سابقة لفخامته خالل االأع�ام الثالثة 

املا�سية والداعمة لتعزيز اداء احلك�مة  وت�جيهها 

بحكمة القائد لتجاوز ال�سع�بات والتحديات 

املاثلة اأمام بالدنا، ا�سافة اإىل ا�سرافه ومتابعة 

فخامته مل�ست�ى تنفيذ احلك�مة لربناجمها العام 

والت�جيهات الرئ�سية.. 

وما ن�د التاكيد عليه هنا ان جممل التحديات 

االقت�سادية هي نا�سئة بفعل عدة ع�امل داخلية 

وخارجية اثرت ب�سكل �سلبي على م�سارات التنمية 

والبناء وو�سلت انعكا�ساتها على م�ست�ى معي�سة 

امل�اطنني وخا�سة منهم ذوي الدخل املحدود، وه� 

ما ا�ستدعى احلك�مة الإتخاذ جملة من االجراءات 

ال�سارمة مل�اجهة ال��سع االقت�سادي الراهن يف 

ظل �سحة امل�ارد الطبيعية وتدين االيرادات الذاتية 

وحتمية االنفاق اجلاري للقيام ب�ظائف الدولة 

وتقدمي اخلدمات العامة للمجتمع.

وتنفيذًا للت�جيهات ال�سادرة من فخامة االخ 

رئي�س اجلمه�رية للحك�مة اثناء اجتماع اال�سب�ع 

املا�سي ، فان احلك�مة قد �سرعت يف اتخاذ تدابري 

واجراءات عملية ل��سع ت�جيهات فخامتة م��سع 

التنفيذ ، وذلك على �س�ء القرارات املتخذة  يف 

بداية ومنت�سف العام اجلاري يف هذا اجلانب.. 

والتي حققت نتائج طيبة مت اطالع  فخامة االخ 

رئي�س اجلمه�رية عليها اأثناء تراوؤ�سه اجتماع 

جمل�س ال�زراء.. ومنها العمل على تعزيز التن�سيق 

مع هيئة رئا�سة جمل�س الن�اب للتعجيل باإقرار 

عدد من الق�انني املحالة من احلك�مة اىل جمل�س 

الن�اب ، وتر�سيد االنفاق ومعاجلة تطبيق قان�ن 

ال�سريبة على املبيعات وحت�سني اآليات ت�س�يق 

النفط اخل��ام اىل اخل��ارج و���س��راء االحتياجات 

املحلية من امل�ستقات النفطية ومعاجلة مدي�نية 

امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء لدى الغري واال�ستمرار 

يف تنفيذ االأع��م��ال اال�ست�سارية الدولية لتنفيذ 

االأول�يات الع�سر للحك�مة وغريها من االجراءات 

التي �ست�سطر احلك�مة بتنفيذها مالحم من النجاح 

يف كافة املجاالت الرئي�سية والتي �ست�سهم ب�سكل 

عملي وملم��س يف معاجلة االأو�ساع االقت�سادية 

التي متر بها بالدنا يف ال�قت الراهن .

وبهذا اخل�س��س فقد وجهت االأمانة العامة 

ملجل�س ال���زراء وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية  

ب��سع االآلية التنفيذية للقرارات ال�سادرة عن 

اجتماعات احلك�مة املنفذة للت�جيهات الرئا�سية 

، مع املتابعة امل�ستمرة مل�ست�ى تنفيذها.. واعداد 

تقارير �سهرية عن اثرها على اجلانب االقت�سادي 

واإعادة هيكلة االنفاق العام .. لرفعها اىل فخامة 

رئي�س اجلمه�رية اأواًل باأول .

 ۹  ل�حظ انه مت الرتكيز على تنمية االيرادات 

غري النفطية وحت�سني بيئة اال�ستثم�ر وازالــة 

املــعــ�قــ�ت الــتــي حتــد مــن تــدفــق اال�ــســتــثــمــ�رات 

وااللتزام بربن�مج اال�سالح�ت.. فهل ب�مك�ن 

احلك�مة تنفيذ هذه  ال�سي��س�ت يف وقت ق�سري.. 

ول� بهدف خف�س العجز يف امل�ازنة بن�سبة %3 

كم� تطمح�ن؟

 - لقد ا�سبح عجز امل���ازن��ة �سفة هيكلية 

للم�ازنات العامة ملعظم دول ال��ع��امل الغنية 

والفقرية ، وذلك بزيادة معدالت االنفاق العام عن 

معدالت االيراد العام والنم� امل�ستمر للطلب على 

اخلدمات العامة من قبل افراد املجتمع وتغطية 

النفقات املتزايدة املرتتبة على القيام بال�ظائف 

العامة للدولة وحجم الدعم احلك�مي وزي��ادة 

االنفاق االأمني والع�سكري.. واملهم يف هذا اجلانب 

اأن ال تتجاوز معدالت العجز احل��دود االآمنة 

املقدرة مب�ست�ى 3% من اجمايل الناجت املحلي 

خالل هذا العام.. وه� ما �سددت عليه ت�جيهات 

فخامة رئي�س اجلمه�رية ، ولذا فاإن االجراءات 

والتدابري احلك�مية امل�ستهدفة لتم�يل العجز 

تتمثل يف م�سادر غري ت�سخمية من اهمها تنمية 

االيرادات الذاتية وتقلي�س فات�رة دعم امل�ستقات 

النفطية وخف�س االنفاق العام ومبعدالت اأقل من 

معدالت من� االإيرادات العامة وذلك بالرتكيز على 

خف�س النفقات اجلارية لالأغرا�س الكمالية وغري 

ال�سرورية. 

كما اأنه من املهم التاأكيد هنا على ان �سيا�سات 

ال��دع��م احلك�مي ت�ستخدم ملعاجلة جانب من 

امل�ساكل االقت�سادية لفرتة م�ؤقتة وال تعترب من 

ال�سيا�سات الدائمة للدول، وعلى هذا االأ�سا�س 

�ستتبنى احلك�مة االإجراءات والتدابري الالزمة 

لتنفيذ ت�جيهات فخامة االأخ رئي�س اجلمه�رية 

االأخرية للتعامل مع االأو�ساع االقت�سادية الراهنة 

لبالدنا.

 ۹ اإىل اأين و�سلت احلك�مة يف تنفيذ برن�مج مك�فحة 

الفقر والبط�لة؟

- ان م�سكلة الفقر والبطالة تعاين منها بالدنا 

كغريها من دول العامل النامية وان كانت يف بالدنا 

اأ�سد وطاأة نتيجة النم� ال�سكاين املت�سارع الذي 

يقابله �سحة يف امل���ارد وب��طء عمليات االأنتاج 

وانخفا�س فر�س العمل يف ال��داخ��ل واخل��ارج، 

زد على ذلك تاأثري االأزم��ة املالية العاملية 

على اقت�ساديات الدول النامية من 

اال�ستثمارات  انح�سار  حيث 

اخل���ارج���ي���ة وان��خ��ف��ا���س 

طلب العمل يف االأ���س���اق 

املجاورة.

هذه الع�امل ت�ؤثر ب�سكل 

مبا�سر يف معدالت الفقر 

وارت��ف��اع حجم البطالة 

التي تعاين منهما بالدنا 

على الرغم من اجله�د 

احلك�مية امل�جهة 

للتخفيف من الفقر 

ب�����ن اأو������س�����اط 

املجتمع.

�س  بخ�س� و

حم�������ارب�������ة 

البطالة فخالل 

االأيام املا�سية 

مت م��ن��اق�����س��ة 

هذا امل��س�ع 

ب�س�رة معمقة 

من قبل املكتب 

ال�زاري التنفيذي لالول�يات الع�سر مع ال�سركة 

اال�ست�سارية الدولية التي مت التعاقد معها العداد 

الدرا�سات واخلط�ات التنفيذية لالول�يات مبا 

فيها االول�ية اخلا�سة بت�سدير العمالة املدربة 

اىل �س�ق العمل اخلليجي.

ولقد حددت الدرا�سة جمم�عة من االجراءات 

امل�ؤ�س�سية التي �سيتم البدء يف تطبيقها بالتن�سيق 

مع اال�سقاء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 

ال�ستقبال بع�س العمالة اليمنية ، وذلك بالتزامن 

مع ت�فري فر�س العمل املحلية من خالل امل�ساريع 

اال�ستثمارية يف القطاعات املختلفة التي نتطلع ان 

يجري تنفيذها قريبا .

ووفقا ًللدرا�سة  التي اعدتها ال�سركة اال�ست�سارية 

فانه من املت�قع ان يتم ت�فري فر�س عمل خالل 

االع���ام الت�سعة القادمة حل���ايل اربعة ماليني 

�سخ�س. 

 ۹ اإىل اأيــــن و�ــســلــت احلــكــ�مــة يف تنفيذ بــرنــ�مــج 

اال�سالح�ت ومك�فحة الف�س�د امل�يل واالداري؟

 - برنامج اال���س��الح��ات االقت�سادي وامل��ايل 

واالإداري ميثل روؤية ا�سرتاتيجية ط�يلة املدى 

ويتم تنفيذه خالل ع�سرات ال�سنني، ولذا عادة ما 

يتم تنفيذه على مراحل.. واحلك�مة - وم�ا�سلة 

للجه�د ال�سابقة - عمدت اىل و�سع اأجندة وطنية 

لال�سالحات و�سرعت بتنفيذها منذ عام 2008م 

وت�سمل قطاعات املالية العامة ، اال�سالحات 

الق�سائية ، البنية الت�سريعية والقان�نية ،  احلكم 

اجليد وغريها.

وع��ادًة، قيا�س م�ؤ�سرات االأث��ر والنتيجة الأية 

ا�سالحات يتم تنفيذها، الميكن ان نلم�سه اإال بعد 

مرور عدة اأع�ام  وهذا ه� واقع احلال بالن�سبة 

لال�سالحات التي ا�ستدعت امل�سلحة ال�طنية 

القيام بها ك�نها تعالج االختالالت االقت�سادية 

وت�ستهدف اإزالة الت�س�هات الهيكلية.

 وم��ن االأهمية  مبكان اال���س��ارة اىل ما نلم�سه 

جميعاً الي�م من نتائج جراء اال�سالحات املحققة 

يف ال�سلطة الق�سائية واتخاذ اجراءات د�ست�رية 

وقان�نية ع��دة ، ا�سافة اىل الت��سع يف البنية 

اال�سا�سية للق�ساء، وتنمية ق���درات م���ارده 

الب�سرية، وحتقيق ا�ستقالليته وحياديته وغريها 

من االجراءات الفاعلة..

 وهكذا بالن�سبة للمجاالت االخرى املت�سلة بنظام 

ال�سلطة املحلية، وحت�سني بيئة اال�ستثمار وا�سالح 

املالية العامة وغريها.

 ۹ االختالالت االأمنية يف بع�س املن�طق يتطلب وقفة 

جــ�دة من قبل احلك�مة خ�س��سً� ان البالد مقدمة 

على ا�ست�س�فة خليجي )20( واجــراءات التح�سري 

لالنتخ�ب�ت الني�بية.. فم� االجــراءات املتخذة للحد 

منه�؟

 - الميكن التقليل  ابدا من جه�د احلك�مة يف 

م�اجهة االختالالت االأمنية التي ت�سهدها بع�س 

املناطق ج���راء االع��م��ال االج��رام��ي��ة لعنا�سر 

االره��اب والتمرد والتخريب.. فالبط�الت التي 

قدمها ويقدمها اأف��راد الق�ات امل�سلحة واالأم��ن 

يف م�اجهة تلك االأعمال بكل �سجاعة وا�ستب�سال 

، حا�سرة دائما وقد وهب�ا  اأرواح��ه��م الغالية 

ودمائهم الطاهرة  رخي�سة الأجل ال�طن  وال�سعب 

ومن اجل احلفاظ على االمن واال�ستقرار.. ولعل 

ما ا�سفرت عنه ال�سربات اال�ستباقية التي نفذها 

ابطال �سعبنا  من احل��اق ال�سربات امل�جعة 

لتلك العنا�سرالجراية  .. واحباط خمططاتها 

االرهابية ، واحلد من ت��سع ن�ساطها ، كل ذلك 

ي�ؤكد اأن احلك�مة  ما�سية يف اجتثاث ب�ؤر االإرهاب 

والتخريب دون ه�ادة.

اإن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واالأمنية ومعها اأبناء 

�سعبنا  لديهم القدرة العالية على الت�سدي لكل 

االأع��م��ال االرهابية التي ت�ستهدف زعزعة امن 

وا�ستقرار ال�طن وحماولة احلاق ال�سرر بحا�سر 

وم�ستقبل التنمية يف بالدنا .۹

إنجاز أكثر من خمسة آالف مشروع تنموي وخدمي يف عموم محافظات الجمهورية

¿  أكد دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء أن المؤتمر الشعبي العام ومنذ نشأته يحمل مشروعًا حضاريًا 
نهضويًا واضحًا لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تمثل الوحدة اليمنية أحد الشروط الرئيسية إلرساء مداميكها.

وقال رئيس الوزراء في حوار مع »الميثاق«: إن المسيرة الوطنية المباركة للمؤتمر الشعبي العام حفلت بالتحوالت 
المهمة واإلنجازات التاريخية العظيمة التي حققها لبالدنا وشعبنا خالل تجربته النضالية التي نحتفل بذكراها الثامنة 
والعشرين بقيادة رائد التنمية وباني نهضة اليمن فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
 وكشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تمكنت من تنفيذ حوالى 34% من البرنامج االنتخابي الرئاسي و76% من 
برنامجها العام، كما تم انجاز أكثر من خمسة آالف مشروع تنموي وخدمي خالل العام الماضي بما فيها المشاريع 

المرحلة من السنوات السابقة.
 كما تحدث رئيس الوزراء عن إجراءات وتدابير الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لمواجهة الوضع 
االقتصادي الراهن، والجهود الحكومية الموجهة للتخفيف من الفقر والبطالة بين أوساط المجتمع، واالصالحات 

االقتصادية الشاملة.. فإلى نص الحوار..

املؤتمر يحمل منذ نشأته مشروعًا 
نهضويًا لبناء الدولة اليمنية الحديثة

الحكومة شرعت يف اتخاذ إجراءات 
عملية لتنفيذ توجيهات الرئيس 

ماضون يف اجتثاث بؤر 
اإلرهاب دون هوادة

توجيهات الرئيس ضرورة 
استوجبتها مؤشرات األوضاع 
االقتصادية التي تمر بها البالد

نحرص على عدم تجاوز املعدالت اآلمنة لعجز 
املوازنة وتمويلها  من مصادر غري تضخمية

نفذنا 34% من الربنامج 
االنتخابي الرئاسي و%76 

من برنامج الحكومة

سنعمل على تنمية 
اإليرادات الذاتية وخفض 

االنفاق العام وتقليص 
االنفاق على الكماليات

توفري أربعة ماليني فرصة عمل للعمالة 
اليمنية خالل األعوام التسعة القادمة

أعمال التمرد والتخريب أثرت على 
العملية التنموية 

حوار: محمد أنعم


