
م�سريًا الدكتور جمور لنواب ال�سعب بالقول: يف اغ�سط�س 

من العام املن�سرم.. وقفت اأمامكم وبح�سور كامل اأع�ساء 

احل��ك��وم��ة.. م�ستعر�ساً اإجن���ازات احلكومة ولقد كانت 

للمناق�سات التي اأجراها جمل�سكم املوقر.. وتو�سياته اأهمية 

بالغة يف حتديد م�سار الأداء احلكومي خالل العام املن�سرم.. 

وما ذلك ال لأننا نوؤمن باأننا هنا وحتت �سقف املوؤ�س�سات 

الد�ستورية.. نعمل لهدف واحد هو اإعالء �ساأن الوطن وحتقيق 

م�سالح ال�سعب، بغ�س النظر عن التعار�س الذي قد ين�ساأ 

بني ما نود اإنفاذه يف ال�سلطة التنفيذية وما ترغبون يف اإقراره 

ك�سلطة ت�سريعية.

وقال: نوؤمن باأن عالقة احلكومة مبجل�س النواب ل تقوم 

فقط على منطق الأغلبية ولكنها حترتم وتاأخذ يف عني العتبار 

التعدد يف الجتاهات ال�سيا�سية ويف وجهات النظر التي توؤ�سر 

اىل وجود معار�سة برملانية مهمة تعرب عن الواقع الدميقراطي 

التعددي الذي نعي�سه، والذي ي�سكل واحدًا من الإجنازات 

اخلالدة للقائد الوحدوي وباين نه�سة اليمن احلديث فخامة 

الأخ الرئي�س علي عبداهلل �سالح.

واأ�ساف: كنا قد ا�ستعر�سنا اأمام جمل�سكم املوقر العام 

ببيان لطبيعة  اإجن����ازات احلكومة م�سحوبًة  املا�سي 

التحديات التي تواجه الوطن وهي حتديات مازالت امتداداتها 

وتاأثرياتها ال�سلبية اىل اليوم واإنه بقدر ما اأثرت تلك التحديات 

ومب�ستويات متفاوتة على اأجندة احلكومة خالل عام 2009م 

فاإنها قد اأثرت بالقدر نف�سه على الأجندة احلكومية خالل العام 

احلايل.

وهي حتديات لي�ست حملية الطابع فقط، ولكن بع�ساً من 

اأخطر هذه التحديات هي عابرة للحدود، ومتثلها الزمة املالية 

والقت�سادية التي ع�سفت باقت�ساديات العامل.

واأك��د رئي�س جمل�س ال��وزراء اأن احلكومة مل تكن لتقف 

مكتوفة الأيدي اأمامها.. بل تعاملت معها مب�سوؤولية عالية، 

وقامت بواجبها الد�ستوري يف مواجهة هذه التحديات فعملت 

قدر الإمكان على التقليل من التاأثريات ال�سلبية اخلطرية 

لالأزمة املالية والقت�سادية العاملية على اقت�سادنا الوطني.

واأو�سح الدكتور جمور اأن مظاهر التحديات ذات الطابع 

املحلي تتلخ�س يف الن�سطة الرهابية لعنا�سر تنظيم القاعدة 

واأن�سطة عنا�سر التمرد احلوثية واأن�سطة العنا�سر اخلارجة 

على القانون يف بع�س مديريات بع�س املحافظات اجلنوبية 

بخالف اأعمال القر�سنة البحرية يف خليج عدن والبحر العربي.

ونوه بالقول: ما اأود التاأكيد عليه يف هذا املقام اأن احلكومة 

م�ست بكل عزم وقوة يف مواجهة تلك التحديات دون اأن تغفل 

م�سوؤولياتها اجلوهرية والأ�سا�سية التي حددها برناجمها 

املقدم اىل الربملان وهي م�سوؤوليات تتعلق مبوا�سلة م�سرية 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدمية مبا هو متاح من املوارد املحلية 

وموا�سلة امل�سرية الدميقراطية.

تحديات
وخاطب رئي�س جمل�س ال��وزراء نواب ال�سعب قائاًل: لقد 

�سكل الإرهاب ظاهرة عاملية جتندت ملواجهتها اإمكانات دول 

عظمى.. هي اليوم يف حالة مواجهة �ساملة مع الإرهابيني 

وهناك حملة عاملية ملواجهة الإره��اب، اليمن جزء اأ�سا�سي 

منها واإنه على الرغم من ا�ستمرار حالة املواجهة يف بالدنا 

مع عنا�سر تنظيم القاعدة فاإنه ل يجب اأن يغيب عن ذهننا 

اأن هذه العنا�سر لي�ست مطلقة ال�سراح على الأر�س اليمنية 

ولكنها تعر�ست ل�سربات موجعة، توجهها قوات اجلي�س 

وال�سرطة، وهو ما قلل كثريًا من تاأثريات هذه العنا�سر 

الإرهابية و�سرورها.. وخيبت التوقعات التي كانت تتوهم 

اأن يكون اليمن مالذًا اآمناً لتنظيم القاعدة واجلبهة البديلة 

للحرب معه.

منوهاً اىل اأن احلكومة تتعامل وف��ق مبادئ الد�ستور 

والقانون مع كل اأ�سكال التحديات التي تواجه الوطن 

�سواء تعلق الأمر باأن�سطة تنظيم القاعدة اأو عنا�سر التمرد 

احلوثية، اأو ممار�سات العنا�سر اخلارجة على القانون يف 

بع�س مديريات بع�س املحافظات اجلنوبية.. وقال رئي�س 

جمل�س الوزراء: اإنه ملن املوؤ�سف اأن ي�سبح هذا امل�ستوى من 

املجابهة مع التحديات التي تعرت�س م�سرية التنمية يف الوطن 

جماًل للتك�سب ال�سيا�سي من قبل بع�س الأحزاب ال�سيا�سية، يف 

حني اأن امل�سوؤولية الوطنية تقت�سي ا�سطفافاً وطنياً �ساماًل يف 

وجه التحديات، على اأننا ناأمل كثريًا يف �سيغة التوافق الذي 

تو�سلت اليه الأحزاب يف ال�سلطة واملعار�سة ب�ساأن اإجراء 

حوار وطني، ونعول عليه كثريًا يف الو�سول اىل توافق وطني 

�سامل يحقق ال�سطفاف املن�سود يف وجه التحديات التي 

تواجه الوطن.

واأكد الدكتور علي جمور اأن احلكومة تواجه اإ�سكاليات 

و�سوء فهم  ب�ساأن متابعة احلالت الأمنية يف عدد من املناطق 

يف بع�س املحافظات اأو اأثناء قيامها باأعمال جتهيز قوات اأمنية 

ملالحقة املرتكبني جلرائم القتل الفارين من وجه العدالة 

وعنا�سر الهدم والتخريب والتقطع متثلت بالتهام من قبل 

بع�س القوى باأنها تريد اأن تع�سكر تلك املناطق وت�ستخدم 

اجلي�س ل�سرب املواطنني وتكرر اأحداث �سعدة وتخلق حرباً 

جديدة يف املناطق اجلنوبية ال�سرقية.. م�سددًا على اأن مواقف 

هذه القوى اإزاء هذه العمال غري واقعية وغري مو�سوعية 

ول تخدم امل�سلحة العامة، ويف نف�س الوقت فاإن تلك 

القوى تتهم احلكومة بتق�سريها يف اأداء واجبها 

جتاه تطبيق القانون واإحالل الأمن وال�ستقرار 

وال�سكينة العامة، ولهذا كان على احلكومة اأن 

تراعي ذلك واأن تتعامل مع هذا الطرح والتناق�س 

بنوع من املرونة والنف�س الطويل لعل تلك القوى 

ال�سيا�سية ترتقي مبواقفها من اجلانب ال�سيا�سي 

النفعي ال�سيق اىل امل�سلحة العليا الوا�سعة للوطن 

وحتر�س على م�سلحة ال�سعب 

واأمنه وا�ستقراره وتاأمني 

ظ��روف وع��وام��ل تنميته 

ال�ساملة.

وق���ال: اإن الأح���زاب 

ال�سيا�سية يف ال�سلطة 

وامل�����ع�����ار������س�����ة 

واحل�������ك�������وم�������ة 

واملجال�س املحلية 

وجم����ل���������س����ي 

ال���������ن���������واب 

وال���������س����ورى 

ت�����������س�����ك�����ل 

مب���ج���م���وع���ه���ا 

امل����ن����ظ����وم����ة 

ال�سيا�سية لهذه الدولة وتقع عليها امل�سوؤولية التكاملية 

والت�سامنية جتاه ق�سايا الوطن، وان الق�سية الأمنية لي�ست 

ق�سية احلكومة واحلزب احلاكم وحدهما ولكنها م�سوؤولية 

الكل وعلى اجلميع اأن يفرق بني امل�سالح ال�سيا�سية الذاتية 

الآنية والعمل ال�سيا�سي والق�سايا الأمنية مبا ير�سخ الأمن 

وال�ستقرار ملا له من اأهمية حلا�سر وم�ستقبل الوطن واأجياله.

مكافحة اإلرهاب
موؤكدًا باأن احلكومة لن تاألو جهدًا يف تطبيق قوانني الرهاب 

والتقطع واحلرابة جتاه العنا�سر املرتكبة للجرائم التي 

تخالف اأحكام ون�سو�س القوانني مهما كانت والعمل على 

الت�سدي لها من قبل الأجهزة الأمنية والع�سكرية بكل كفاءة 

وقال: علينا اأن ننحني لت�سحيات اأبطال القوات امل�سلحة 

والأمن الذين قدموا اأرواحهم رخي�سة لعزة ون�سرة الوطن 

ووقفوا يف وجه تلك الأعمال الإرهابية وعنا�سرها والعمل 

على ت�سخري جميع الإمكانات الب�سرية واملادية للت�سدي لأي 

اأعمال تخريبية ت�سر باملكا�سب الوطنية، حيث �سهد املجال 

الأمني جناحات غري م�سبوقة ومت ا�ستكمال التواجد الأمني يف 

جميع مديريات اجلمهورية والتو�سع يف اإن�ساء املناطق الأمنية 

لدعم وم�ساندة اأمن املديريات وتعزيز اإدارات اأمن املحافظات 

والنقاط والأحزمة الأمنية بالقوى الالزمة بالإ�ضافة اىل تعزيز 

قدرات واإمكانات الأمن بجميع موؤ�س�ساته.

وتابع: اأجدها فر�سة هنا ومن خاللكم اأن نتوجه بال�سكر 

العميق لالأ�سقاء يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي 

التي اأبدت موافقتها النهائية على اإقامة بطولة خليجي20 

لكرة القدم يف بالدنا هذا العام، الأم��ر الذي مثل 

حر�س دول املجل�س على دعم وم�ساندة وحدة 

بالدنا واأمنه وا�ستقراره، كما اأنني اأجدها 

فر�سة لدعوة اأبناء �سعبنا لال�ستفادة من هذه 

البطولة والعمل على حتقيق اأهدافها ومبا 

يعزز دور بالدنا يف حتقيق عوامل الندماج القت�سادي 

املتكامل مع دول املجل�س.

وفيما يخ�س اأداء احلكومة ع��ام 2009م.. اأك��د رئي�س 

جمل�س الوزراء اأنه كان ا�ستثنائياً يف التحديات واملعوقات 

التي �ساحبته ب�سكل متزايد عن غريه من الأعوام ال�سابقة، 

وزادت درجة حدتها �سواًء على م�ستوى انخفا�س اأ�سعار 

النفط يف ال�سواق العاملية ويقابله يف نف�س الوقت انخفا�س 

اإنتاجه اأو ازدياد اأعباء منو الحتياجات املختلفة للمجتمع من 

ال�سلع واخلدمات اأمام التحديات املت�سلة بارتفاع معدل النمو 

ال�سكاين والت�ستت اجلغرايف للتجمعات ال�سكانية التي تزيد عن 

130 األف جتمع، وبطء منو معدلت اللتحاق بالتعليم العام 

والنق�س يف املبنى املدر�سي والحتياجات املتزايدة للطاقة 

الكهربائية واأزمة املوارد املائية التي تواجه بالدنا وارتفاع 

ن�سبة الأمية وتزايد معدلت البطالة وغريها من التحديات 

وال�سعوبات التي �سهدها عام 2009م، يف ظل حمدودية املوارد 

والإمكانات لدى بالدنا.

وقال الدكتور جمور اأمام الربملان: اإن حديثنا يف جمل�سكم 

امل��وق��ر ل ينبئ ع��ن ا�ستحالة معاجلة ه��ذه التحديات 

وال�ست�سالم لها لتفعل فعلها بنا كما تريد، ول هو اإعالن حلالة 

الإحباط والت�ضاوؤم التي و�ضلت لها احلكومة، ولكنها نظرة 

تفاوؤل واإ�سرار وعزمية للتغلب على هذه التحديات بالعرتاف 

بها كم�ساكل عامة وق�سايا وطنية ت�سغل بال ال��راأي العام 

وال�سلطة معاً، وهناك ما يثبت اإمكانية حلحلتها ومعاجلتها 

ل�سواهد حا�سلة ب��داأت خطوات املعاجلة لهذه الق�سايا 

والتحديات كانت اأوله��ا - قرار القيادة ال�سيا�سية ممثلة 

بفخامة رئي�س اجلمهورية - حفظه اهلل - بوقف العمليات 

الع�سكرية يف �سعدة، وتقلي�س الإنفاق العام قدر الإمكان 

وخ�سو�ساً يف البنود غري ال�سرورية اأو املوؤثرة على عملية 

الإنتاج والتنمية والتحرك امل�سرتك والتن�سيق الدويل ملواجهة 

ظاهرة القر�سنة البحرية يف خليج عدن والبحر العربي التي 

مازالت م�ستمرة يف التنفيذ اىل جانب ما حققته احلكومة خالل 

عام 2009م ..

واأكد رئي�س جمل�س الوزراء اأن احلكومة درجت يف اأدائها 

على البحث با�ستمرار عن احللول واملعاجلات احلقيقية 

لتقييم وتطوير اأدائها، فقد وقفت خالل عام 2009م وبدعم 

واإ�سراف من فخامة رئي�س اجلمهورية ملرتني على درا�سة 

وحتليل رفع قدرات احلكومة وتفعيل اأدائها وفق الإمكانات 

وامل��وارد املتاحة لديها، نتج عنها اإع��ادة ترتيب اأولويات 

احلكومة خالل الفرتة 2009 - 2011م، حيث تلقت احلكومة 

توجيهات فخامة رئي�س اجلمهورية رقم »2476« وتاريخ  3 

مار�س 2009م ب�ساأن الرتكيز على بع�س الق�سايا املهمة 

وكذا توجيهات فخامته رقم »3579« وتاريخ 30 اأغ�سط�س 

2009م ب�ساأن حتديد الأولويات الع�سر التي تهدف اىل حفز 

النمو القت�سادي واإيجاد تنمية �ساملة وتقدمي اخلدمات 

الأ�سا�سية وتوفري بيئة ا�ستثمارية منا�سبة وتعزيز الأمن 

وال�ستقرار ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، حيث مثلت هذه 

التوجيهات امتدادًا جديدًا للربنامج العام للحكومة يف �سوء 

التمديد الد�ستوري ملجل�س النواب باإ�سافة �سنتني، ومن 

هذا املنطلق فقد �سارعت احلكومة اىل و�سع هذه الأولويات 

واملهام اجلديدة مو�سع التنفيذ حيث مت اإ�سافة التوجيهات 

املت�سلة بالرتكيز على بع�س الق�سايا املهمة �سمن خطة الأداء 

احلكومي لتنفيذها، كما مت التعامل ب�ساأن الأولويات الع�سر 

�سمن اآلية حديثة متثلت يف اإن�ساء املكتب التنفيذي الوزاري 

لالأولويات برئا�سة رئي�س جمل�س الوزراء وع�سوية الوزراء 

املعنيني وت�سكيل اللجنة الفنية للمكتب واللجان الفنية 

امل�ساعدة لها.

وقال: وحر�ساً منا على �سرعة التعامل مع هذه الأولويات 

وفق اآليات عملية وفعالة للو�سول اىل الت�سخي�س والتنفيذ 

الدقيق لالأولويات، مت تكليف اللجنة الفنية باإعداد ال�ضروط 

املرجعية للمناق�سة العامة اخلا�سة باختيار �سركة ا�ست�سارية 

دول��ي��ة للقيام بو�سع ال��درا���س��ات الفنية وال�ست�سارية 

لالأولويات، وبعد ا�ستكمال الإجراءات الفنية والقانونية نتج 

عنها اختيار �سركة »ماكنزي« العاملية لال�ست�سارات الدولية، 

وهو الإجراء الذي نعتقد اأنه �سيوؤدي اىل اإعداد الدرا�سات 

الكفيلة بو�سع هذه الأول��وي��ات مو�سع التنفيذ، علماً باأن 

ال�سركة قد با�سرت عملها وفق خطة ممنهجة التقت 

من خاللها بجميع الوزراء املعنيني وروؤ�ساء 

الأجهزة احلكومية والفنيني واملخت�سني 

ومب�ساعدة م�ستمرة من اللجنة الفنية 

للمكتب التنفيذي وباإ�سراف مبا�سر من 

رئي�س جمل�س الوزراء، خل�ست حتى 

الآن من اإعداد الدرا�سات التف�سيلية والت�سخي�سية خلم�س 

اأولويات وهي:

1- الدرا�سة الت�سخي�سية والتف�سيلية خلارطة الطريق 

لقطاع الطاقة يف اليمن للفرتة 2010 - 2020م.

2- الدرا�سة الت�سخي�سية لإعداد وتاأهيل العمالة اليمنية 

وزيادة اأعدادها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

3- الدرا�سة الت�سخي�سية لالإدارة امل�ستدمية ملوارد املياه.

4- خطة تطوير القطاعات القت�سادية ملدينة عدن.

5- الدرا�سة اخلا�سة ببناء القدرات وا�ستقطاب الكفاءات 

املوؤهلة يف العمل احلكومي.

ويف طريقها ل�ستكمال درا�سات الأولويات املتبقية علماً باأنها 

�ست�سارك احلكومة يف تنفيذ »3« اأولويات.

واأ�سار الدكتور علي حممد جمور اىل اأن احلكومة اأ�سبح 

لديها خم�س اأول��وي��ات جاهزة بدرا�ساتها الت�سخي�سية 

والتف�سيلية وقال: اإنها متثل يف التوجه ال�سحيح حلل هذه 

امل�ساكل واأح��د عوامل جناح التنفيذ حيث �سيعمل املكتب 

التنفيذي واللجنة الفنية على ال�ستفادة من خربات ال�سركة 

ال�ست�سارية وعالقاتها مع املانحني يف البحث عن التمويالت 

اخلارجية لتنفيذ هذه الدرا�سات اىل جانب ما تخ�س�سه الدولة 

وكذا الرتويج لتنفيذ هذه الأولويات التي لقت اهتمام وقبول 

املجتمع الدويل لها.

وما ينبئ عن التفاوؤل اأي�ساً واإمكانية احللول واملعاجلات 

هو مقدرة ال�سعب اليمني وعرب مراحل التاريخ على ا�ستيعاب 

تلك التحديات وتطويعها بل وحتويلها اىل فر�س ممكنة ج�سدت 

تطلعاته وطموحاته يف حتقيق �سبل العي�س الكرمي والتنمية 

امل�ستدمية واملتجددة وما ميتلكه من �سمات وفر�س من اأهمها: 

املوروث الثقايف واحل�ساري للمجتمع اليمني الذي جتعله 

يتكيف مع الظروف التي عا�سها والبيئة املحيطة به، وروح 

الريادة يف العمال والأن�سطة التجارية وال�سناعية واخلدمية، 

وثقافة التنقل والهجرة والتكيف مع املجتمعات، التنوع 

املناخي والطبوغرايف الذي ميثل ميزة م�سافة لال�ستثمار يف 

عدد من الأن�سطة القت�سادية وات�ساع حجم ال�سوق وتوافر 

الأيدي العاملة والتي ت�سكل خمزوناً للم�ساريع ال�ستثمارية 

كثيفة العمل �سواء يف القت�ساد املحلي اأو يف اقت�ساديات دول 

اجلوار يف منطقة اخلليج العربي، اىل جانب فر�س ال�ستثمار 

الواعدة يف ال�سناعات ال�ستخراجية والتحويلية وتوافر 

اخلامات املعدنية بكميات جتارية، و�سراكة القطاع العام 

واخلا�س لال�ستثمار يف البنية التحتية.

واأو�سح بالقول اإن��ه على الرغم من هذه التحديات فاإن 

احلكومة قد اأجنزت العديد من الأن�سطة واملهام املتمثلة يف 

الربنامج العام للحكومة اىل جانب املهام التي تناط بها من قبل 

القيادة ال�سيا�سية حيث بلغت ن�سب الإجناز للمهام والأن�سطة 

احلكومية خالل العام املت�سلة بالربنامج العام وخطة الأداء 

احلكومي حواىل 62% منها.

يف حني �سكلت ن�سب الإجناز يف تنفيذ الربنامج النتخابي 

الرئا�سي لفخامة الأخ علي عبداهلل �سالح- رئي�س اجلمهورية- 

لذات العام حواىل 11%، لت�سل ن�سبة الجناز احلكومي لتنفيذ 

الربنامج النتخابي الرئا�سي خالل الفرتة 2006 - 2009م 

اىل ح��واىل 43% من اإجمايل فرتة تنفيذ الربنامج 2006 - 

2013م، وقد مثلت ن�سب الإجن��از لعام 2009م انخفا�ساً 

مقارنًة مب�ستوى الإجناز والأداء احلكومي يف عام 2008م 

وذلك نتيجة للتحديات التي اأ�سرنا اليها �سلفاً واأثرت �سلباً على 

ن�سب الإجناز وم�ستوى الأداء خالل العام.

ت�ستند احلكومة يف عالقتها بال�سلطة الت�سريعية »جمل�س 

النواب« اىل اأحكام د�ستور اجلمهورية اليمنية والقانون رقم 

)1( ل�سنة 2006م ب�ساأن الالئحة الداخلية ملجل�س النواب 

والقانون رقم )3( ل�سنة 2004م ب�ساأن جمل�س الوزراء، التي 

حتر�س على تفعيلها با�ستمرار حر�ساً منها على تكاملية 

الأداء بني املجل�سني بهدف �سرعة البت يف م�ساريع القوانني 

والتفاقيات املرفوعة من احلكومة من قبل جمل�سكم املوقر 

وكذا ال�ستجابة ال�سريعة من قبل احلكومة يف التعامل مع 

ق��رارات وتو�سيات جمل�س النواب ومبا ميكن ال�سلطتني 

الت�سريعية والتنفيذية من ممار�سة مهامهما الد�ستورية 

والقانونية على اأكمل وجه مبا يخدم امل�سلحة العامة.

 ولقد �سهدت احلكومة خ��الل ف��رتة عملها عالقة جيدة 

ومتميزة مع جمل�سكم املوقر لعل من اأهمها مناق�سة تقارير 

الأداء احلكومية ال�سنوية الثالثة لالأعوام 2007 / 2008 / 

2009م التي قدمتها احلكومة �سنوياً ملجل�سكم بكل �سفافية 

وو�سوح وذلك انطالقاً من ال�سرعية الد�ستورية والقانونية 

للمجل�س واحلكومة والتزامها برفع تقارير اأدائها انطالقاً من 

املادة )14( الفقرة )ج( من قانون جمل�س الوزراء التي تن�س 

على تقدمي احلكومة ملجل�س النواب تقريرًا �سنوياً مب�ستوى 

اإجناز الربنامج العام، حيث �سعت احلكومة يف هذا اجلانب اىل 

تعزيز هذه العالقة باإيجاد اآلية متكاملة تنظم العالقة التكاملية 

بني احلكومة وجمل�سكم املوقر وكذا جمل�س ال�سورى، التي 

اأقرها موؤخرًا جمل�س الوزراء مبا يعزز رفع فاعلية وكفاءة 

العالقة والتن�سيق فيما بني املجل�سني على م�ستوى خمتلف 

هيئاتهما الهادفة اىل مواجهة الظروف والتحديات ال�سائكة 

التي متر بها بالدنا وحتقيق الأم��ن وال�ستقرار واإح��داث 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدمية ملجتمعنا اليمني.

 اإن��ن��ا ون��ح��ن ن�سع ه��ذا التقرير اخل��ا���س ب���الأداء 

املوؤ�س�سي للحكومة خالل عام 2009م بني اأيديكم 

الذي يحتوي على �ستة اأبواب ت�سمتل على تف�سيل 

الأن�سطة واملوؤ�سرات والنتائج املختلفة يف كافة 

املجالت املت�سلة بالق�سايا وامل�ستجدات الطارئة، 

دارة الق��ت�����س��ادي��ة،  الإ

البنية الأ�سا�سية، التنمية 

الإدارة العامة للدولة الب�سرية، 

واخلدمات احلكومية، 

والتنمية الجتماعية.. 

��ل  ف���اإن���ه ي�����س��ع��دن��ا ت��ق��بُّ

مالحظاتكم ومقرتحاتكم 

ن  ب�ساأ وتو�سياتكم  حولها 

معاجلتها التي عادًة ما تعمل 

احل��ك��وم��ة ع��ل��ى تنفيذها، 

كونها ت�سكل اإحدى دعائم 

حت�سني وتطوير الأداء 

دارة  الإ وحت����دي����ث 

احلكومية نحو تقدمي 

اأف�سل ال�سلع واخلدمات 

ل��ل��م��ج��ت��م��ع ب���ج���ودة 

عالية.۹

الحكومة لديها عزيمة لتجاوز 
التحديات التي يواجهها الوطن
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رئيس الوزراء يقدم تقرير األداء أمام الربملان:

¿  أكد الدكتور علي محمد مجور -رئيس مجلس الوزراء أن نسبة االنجاز للمهام واألنشطة الحكومية المتصلة 
بالبرنامج العام وخطة األداء الحكومي بلغت حوالي 62%.

وأوضح الدكتور مجور أثناء استعراضه تقرير األداء الحكومي لعام 2009م أمام مجلس النواب أن نسبة تنفيذ 
البرنامج االنتخابي الرئاسي لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حتى العام 2009م، بلغت 43%، 
لتصل نسبة االنجاز الحكومي لتنفيذ البرنامج االنتخابي الرئاسي خالل الفترة 2006-2009م الى حوالي 43% 

من اجمالي فترة تنفيذ البرنامج 2006-2013م.

االعرتاف بالتحديات والصعوبات ال يعكس 
حالة احباط وإنما تفاؤل  لدى 

الحكومة  وعزيمة للتغلب  عليها
التحديات ليست قضية الحكومة واملؤتمر الشعبي العام ولكنها مسئولية الجميع

1- ت�سييق اخلناق على تنظيم القاعدة وموارده املالية واحلد من 

عملياته الرهابية وقتل عدد من اأع�سائه واإلقاء القب�س على عدد 

اآخر.

2- اإغاثة النازحني جراء احلرب التي اأ�سعلها احلوثي يف �سعدة 

وحرف �سفيان بتاأمني خميمات ر�سمية بعدد )13( خميم اإيواء 

ا�ستوعبت ما يقارب )80( األف ن�سمة من اإجمايل النازحني البالغ 

عددهم حواىل )350( الف ن�سمة.

3- ا�ستكمال اإعادة اإعمار ما يقارب من )9( اآلف من�ساأة خالل الن�سف 

الأول من عام 2009م قبل اندلع احلرب ال�ساد�سة بلغت تكلفتها 

)1.5( مليار ريال.

4- الهتمام املتزايد وامللمو�س بتنفيذ من�ساآت بطولة »خليجي20« يف 

حمافظات: »عدن وحلج واأبني« التي �ستقام يف بالدنا يف ال�سبوع 

الخري من ال�سهر القادم.

5- انخفا�س معدل الرتاجع ال�سنوي للنفط اخلام اىل )4%( مقارنة 

باملتو�سط لالأعوام )2006 - 2008م( البالغ )8%( وذلك نتيجة 

لإجراء اأعمال احلفر التطويري يف عدد من احلقول النفطية.

6- ا�ستكمال اإن�ساء حمطة مارب الغازية الأوىل لإنتاج الكهرباء بقدرة 

)341( ميجاوات وت�سغيلها واإدخالها حيز الإنتاج خالل الن�سف 

الأول من عام 2010م واحلد قدر الإمكان من النقطاعات املتكررة.

7- ت�سغيل م�سروع اإنتاج وت�سدير الغاز الطبيعي امل�سال الذي �سي�سهم 

يف الإيرادات العامة للدولة لعام 2010م بحواىل )80( مليار ريال.

8- �سدور وتعديل )16( قانوناً، واملوافقة على )17( م�سروع 

قانون معدل وجديد مت رفعها اىل جمل�س النواب خالل العام والتي 

ت�ستهدف حتديث البنية القانونية والت�سريعية للدولة.

9- مواجهة تداعيات واأ�سرار كارثة المطار وال�سيول يف حمافظتي 

ح�سرموت واملهرة التي �سهدتها يف اكتوبر 2008م، والتي ت�سرر 

منها حواىل 700 األف ن�سمة، كما قدرت اخل�سائر بحواىل 1.6 مليار 

دولر.

10- تنفيذ عدد من الطرق الداخلية والدولية بطول 1235 كيلو مرتًا 

لي�سل اجمايل الطرق يف اجلمهورية اىل ما يقارب 15 األف كيلومرت.

11- ت�سجيل 272 م�سروعاً ا�ستثمارياً بتكلفة اجمالية بلغت 315 مليار 

ريال وت�سغيل 116 م�سروعاً يف الإنتاج بتكلفة 45 مليار ريال.

12- منو القيمة امل�سافة للقطاع الزراعي اىل 5.8% وحتقيق معدل 

منو 6.4% يف جمال الإنتاج النباتي و6.6% يف الإنتاج احليواين.

13- املحافظة على معدلت القطاعات الإنتاجية يف جمالت الزراعة 

والأ���س��م��اك وال�سناعة والنفط وامل��ع��ادن ومعاجلة م�ساكلها 

با�ستمرار.

14- ال�ستمرار يف تخ�سي�س التعهدات من القرو�س وامل�ساعدات 

اخلارجية، حيث تبلغ ن�سبة التخ�سي�س 83% بزيادة بلغت %13 

عن عام 2008م.

15- اإن�ساء مبنى من قبل بالدنا بالعا�سمة �سنعاء للمركز القليمي 

ملكافحة القر�سنة، ودعم الحتاد الأوروب��ي واملنظمة البحرية 

الدولية بتجهيز املركز باملعدات واأجهزة الت�سال.

16- ا�ستالم واحتجاز ما يقارب 30 قر�ساناً والقب�س على حواىل 14 

قر�ساناً.

17- احل�سول على متويل لتنفيذ م�سروع دعم وتعزيز اجلهود 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين للهجرة املختلفة بتكلفة 3 

ماليني دولر ملواجهة متطلبات واحتياجات الالجئني ال�سوماليني 

وعمليات الهجرة غري املنظمة.

18- خف�س النفاق العام بحواىل 376 مليار ريال مقارنًة بعام 2008م، 

من خالل خف�س مبلغ الدعم احلكومي اىل 390 مليار ريال وتر�سيد 

النفقات اجلارية البالغة 1476 مليار ريال خالل العام.۹

أهم انجازات الحكومة خالل 2009
¿ استطاعت الحكومة أن تحقق العديد من االنجازات الملموسة والتي شملت معظم 

الجوانب وحددها دولة رئيس الوزراء  أهمها:

نفذنا 43 ٪ من الربنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية و 62 ٪ من الربنامج العام للحكومة

نأسف أن تتحول املواجهة مع 
القاعدة واملتمردين واملخربني 
مجااًل للتكسب السياسي من 
قبل بعض األحزاب

لن نألو جهدًا يف 
تطبيق القوانني 

والتصدي ألعمال 
اإلرهاب والتقطع


