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العدد: )1583( عرب وعجم11
بعد التوقيع على المبادرة:

تساؤالت حول إيفاء األسرة الدولية والمانحين بتعهداتهم
۹  منظمة األمم المتحدة أكدت مطلع االسبوع 
أن دورها لن ينتهي في اليمن بتوقيع الرئيس 
علي عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي العام 
وأح��زاب المعارضة )اللقاء المشترك( على 
المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ودعت 
المنظمة المجتمع الدولي الى تقديم الدعم 
الذي يحتاجه اليمن، الذي تأثر اقتصاده سلبًا 

بسبب االزمة السياسية وتداعياتها المختلفة.
وقال مبعوث األمم المتحدة الخاص الى اليمن 
جمال بن عمر لقناة )الحرة(  الخميس الماضي: 
»إن االمين العام لألمم المتحدة ملتزم بدعم 
اليمن خالل الفترة االنتقالية وبعدها، لمساعدة 
االمنية  التحديات  اليمنيين على مواجهة 
والسياسية واالقتصادية واالنسانية..« ودعا 
بن عمر اليمنيين الى »العمل سويًا لمواجهة 
التحديات العديدة في بالدهم بعد التوقيع على 

المبادرة الخليجية«.
وكان مجلس االمن الدولي قد دعا االربعاء 
الماضي االطراف السياسية اليمنية لمواصلة 
تنفيذ التزاماتها في المبادرة الخليجية، خاصة 
تشكيل حكومة ال��وف��اق الوطني وتنظيم 

االنتخابات الرئاسية خالل )90( يومًا.
استجابة إنسانية

على ذات الصعيد أعلنت األمم المتحدة أنها 
بصدد إطالق خطة »االستجابة االنسانية« 
الخاصة باليمن للعام 2012م التي ستتضمن 
زي��ادة في التمويل لمواجهة االحتياجات 
االنسانية المتزايدة جراء األزم��ة السياسية 

وتداعياتها السلبية.
وأوضحت مصادر أممية في تقارير صحفية أن 
الشركاء في مجال العمل االنساني يعتزمون 
توسيع نطاق برامجهم في ع��ام 2012م 
لتستهدف ثالثة ماليين وثمانمائة الف شخص 

بحاجة الى المساعدات في اليمن.
 وحذرت كاثرين براغ- نائبة وكيل االمين 
العام للشؤون االنسانية- من أن ماليين 

اليمنيين ي��واج��ه��ون أزم��ة 
ان��س��ان��ي��ة ح�����ادة وح��رج��ة 

ومتدهورة.
وتشير تقارير األمم المتحدة 
وال��دول الكبرى والمنظمات 
المانحة الى الوضع االنساني 
المتدهر في اليمن والذي يدعو 
الى القلق، وترجع تلك الجهات 
أسبابه الرئيسية الى استمرار 
ال��ع��ن��ف، ح��ي��ث ت��وض��ح تلك 

التقارير أن اليمن يسجل بعض أعلى معدالت 
سوء التغذية في العالم، وانهيار الخدمات 

األساسية خاصة الصحية منها.
من ناحيته أك��د في صنعاء مدير قطاع 
االنتخابات باألمم المتحدة 
كريج جينيس حرص االمم 
المتحدة على تقديم كافة 
ال��م��س��اع��دات لليمن خالل 
المقبلة  االنتخابات  مرحلة 

وبعدها.
وأشاد جينيس لدى استقبال 
وزي��ر الداخلية مطهر رشاد 
المصري له الخميس الماضي 
بحكمة وح��ن��ك��ة ال��ق��ي��ادة 
السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية 
إلخراج اليمن من أزمتها الراهنة..« مشيرًا الى 

:» أن األمم المتحدة لديها اإلرادة القوية لدعم 
اليمن في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة..«..
صندوق إعمار

 إل��ى ذل��ك ت��وق��ع مراقبون 
في  غربيون  ودبلوماسيون 
بيع  سا ال ا تشهد  ن  أ ء  صنعا
القليلة القادمة تحركًا دوليًا 
وإقليميًا قويًا لدعم االقتصاد 
والتنمية في اليمن وتخفيف حدة 
االوضاع المعيشية بعد توقيع 

االط��راف السياسية على المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية والخطوات المشجعة بالشروع 

الفوري في تنفيذها.
وك���ان ع��دد م��ن س��ف��راء ال���دول الدائمة 
العضوية في مجلس االمن الدولي وسفراء 
االت��ح��اد األوروب����ي وس��ف��راء دول مجلس 
التعاون الخليجي بصنعاء اقترحوا- في لقاء 
جمعهم بنائب رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور ه��ادي عشية جلسة مجلس االمن 
الدولي االخيرة التي ق��دم فيها جمال بن 
عمر تقريره حول االوضاع في اليمن بُعيد 
التوقيع على المبادرة الخليجية- اقترحوا 
إنشاء صندوق دعم من االسرة الدولية لدعم 
اليمن والمساهمة في إعادة تأهيلها وإصالح 
ما ألحقته األزمة السياسية من أضرار وسلبيات 

على االقتصاد والتنمية.
وفي االجتماع أعرب السفير االمريكي بصنعاء 
جيرالد فايرستاين عن تأكيد بالده تقديم 
الدعم والمساندة الالزمة للشعب اليمني 
واالط��راف السياسية لترجمة فعلية التفاق 
المبادرة الخليجية التي يدعمها المجتمع الدولي 
بأكمله.. فيما شدد سفير جمهورية روسيا 
سيرجي كوزلوف على ضرورة التعاون الكامل 
مع االط��راف اليمنية في المرحلة الجديدة، 
واقترح انشاء صندوق إلع��ادة اإلعمار في 
اليمن، واالسهام في إعادة الحياة الى طبيعتها 

قبل األزمة.
من جانبهم أكد رئيس بعثة االتحاد األوروبي 
ميكليه سرفونيه، وسفير جمهورية الصين 
جمهورية  وسفير  دنغلين،  ليو  لشعبية  ا
فرنسا فرانك جيليه، وسفير جمهورية المانيا 
هو لغرغرين بصنعاء، عن تأييد بلدانهم 
ومساندتها للتسوية السياسية السلمية في 
اليمن بكل أشكال الدعم والمساندة، مؤكدين 
ايضًا على دعوة سفير االتحاد األوروبي الى 
إنشاء صندوق لدول اصدقاءاليمن لدعمها 

اقتصاديًا وتنمويًا وخدميًا.
ب��دوره تحدث سعادة سفير دول��ة االم��ارات 
عبداهلل  لمتحدة  ا لعربية  ا
مطر المزروعي في االجتماع 
نيابة عن سفراء دول مجلس 
التعاون الخليجي، مؤكدًا على 
دعم دول المجلس الكامل 
م��ن أج��ل تطوير التنمية 
الخدمية واالقتصادية في 
ال��ي��م��ن، وض����رورة تفعيل 
م��ا ج��رى ف��ي مؤتمر لندن 
للمانحين، مؤكدًا ايضًا أن 
أمن واستقرار اليمن ال يهم 

دول المنطقة وحدها بل كل دول العالم.

بعد توقيع فخامة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة )المشترك(   
على المبادرة الخليجية وآليتها المزمَّنة، عادت األمم المتحدة والمانحون واالتحاد 

األوروبي ودول الخليج للتأكيد على التزامهم بدعم اليمن، ولكن دون خطوات فعلية عاجلة.
مما يتطلب من حكومة الوفاق الوطني فور اإلعالن عن تشكيلها حث اشقاء وأصدقاء اليمن 
من الدول والمؤسسات المانحة على اإلىفاء بتعهداتهم حيال البرامج التنموية في بالدنا وبما 
يسهم في انعاش الدورة االقتصادية وتدفق الموارد الالزمة لدعم االقتصاد الوطني والتنمية 

وإعمار وإصالح ما خربته االزمة السياسية.

مقترحات دولية بإنشاء صندوق لدعم التنمية 
وإعمار ما خربته األزمة

إطالق خطة أممية إنسانية باليمن تستهدف 4 ماليين شخص خالل العام 2012م

مسؤول دولي:

األمم المتحدة ستقدم كافة 
المساعدات خالل االنتخابات 

القادمة وما بعدها

دول الخليج:

ملتزمون بدعم 
اليمن اقتصاديًا 

وتنمويًا

موسكو : اتفاق األطراف اليمنية يضمن 
المستقبل الديمقراطي

موسكو - روسيا اليوم : 
جية  ر لخا ا ة  ر ا ز و علنت  أ
الروسية ان موسكو ستواصل دعم 
الجهود الدولية الهادفة الى تجاوز األزمة 
السياسية في اليمن واكمال المرحلة 
االنتقالية التي تم الشروع فيها بعد 

التوقيع على المبادرة الخليجية.
وش��ددت الخارجية الروسية في 
بيان االس��ب��وع الماضي: »على ان 
االتفاق ال��ذي توصل اليه االط��راف 
السياسية بوساطة دولية وخليجية 
يشكل عالمة مهمة على الطريق الى 
تحقيق المصالحة الوطنية في اليمن 

الصديق..«
واضافت الخارجية الروسية : ان 
ان  ف��ي  يكمن  المبدئي  »المعنى 
السلطة والمعارضة في اليمن تمكنتا 
م��ن التوصل ال��ى ات��ف��اق م��ن أجل 
الحفاظ على السلم المدني وضمان 

المستقبل الديمقراطي للبالد..«
وتابع البيان بالقول : »انه من المهم 

أال يتم تجاهل ضرورة اجراء اصالحات 
في المجتمع اليمني، في وقت يتم 
انتقال  على مسائل  لتركيز  ا فيه 
السلطة..«، وش��دد بيان الخارجية 
الروسية على : »ان اليمن بحاجة الى 
اصالحات ديمقراطية جدية وتغييرات 
جذرية في المجال االقتصادي تضع 
اساسًا للتحرك المتواصل نحو السالم 

والوفاق الوطنيين..«.
ولفتت الخارجية الروسية الى ان 
مهمة تقديم الدعم الخارجي الفعال 
لتجاوز األزم���ة ف��ي اليمن بشكل 

تدريجي مازالت ملحة.
وأك���دت ف��ي البيان : »ان روسيا 
ستواصل دعم الجهود الدولية التي 
تستهدف تحقيق هذه المهمة، لتكون 
موسكو بهذا ش��اه��دًا على عملية 
اليمن بشكل  السلطة في  انتقال 
سلمي، وف��ق��ًا لما ج��اء ف��ي مبادرة 
مجلس التعاون الخليجي المدعومة 

من مجلس االمن الدولي..«.

الزياني يجدد التزام دول الخليج بدعم جهود 
تحقيق االمن واالستقرار في بالدنا

جدد األمين العام لمجلس التعاون لدول   
الدكتور عبداللطيف  العربية  الخليج 
الزياني التزام دول المجلس بدعم كافة الجهود 
التي تؤدي الى تحقيق االمن واالستقرار لكافة 

أبناء الشعب 
اليمني.

وأك������������د 
ال���زي���ان���ي 
ل�»سبأ« في 
ختام زيارته 
ال��ق��ص��ي��رة 
ل���ص���ن���ع���اء 
ال����س����ب����ت 
ال���م���اض���ي 
ترحيب دول 
لما  المجلس 
تحقيقه  ت��م 
ف���ي ال��ي��م��ن 
ال��م��ت��م��ث��ل 
ف��ي تشكيل 
ح����ك����وم����ة 
ال������وف������اق 
في  الوطني 

وقت قياسي وتحديد موعد االنتخابات في 21 
فبراير القادم، وكذا تشكيل اللجنة العسكرية 
لكونها تعد مؤشرات ايجابية تبعث التفاؤل 
واألم��ل وتؤكد االل��ت��زام والتقيد بالمبادرة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
وآل���ي���ت���ه���ا 

المزمنة..«.
وق������������ال: 
تشرفت بهذه 
ال��زي��ارة التي 
التقيت خاللها 
بنائب الرئيس 
ورئيس الوزراء 
وق��دم��ت لهم 
ال��ت��ه��ان��ي لما 
تحقيقه  ت��م 
وألداء القسم 
ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ال���ت���ي ن��أم��ل 
ء،  لعطا ا منها 
ون��ت��م��ن��ى لها 
في  فيق  لتو ا

مهامها.

فرنسا والصين تشيدان بتشكيل حكومة الوفاق

أبدت فرنسا والصين ترحيبهما   
بتشكيل ح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
الوطني في بالدنا واعتبرتا ذلك 
خطوة جيدة وايجابية لتنفيذ عملية 

التحول السياسي.
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية 
الحكومة  ب��ي��ان لها تشكيل  ف��ي 
الجديدة خطوة اخ��رى في تنفيذ 

عملية االنتقال السياسي في اليمن.. 
مرحبة ايضًا بالتقدم الجيد لهذه 
العملية كما ينص عليه اتفاق انتقال 
الخليجية  السلطة وفقًا للمبادرة 

وآليتها المزمنة.
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية هونغ لي ان الصين 
ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة في 

اليمن آملين ان يحقق ذلك لليمن 
االستقرار الوطني والتنمية.

وذكر هونغ ان الصين تأمل في 
ان تنفذ جميع األطراف المعنية في 
اليمن بشكل عملي ومستمر مبادرة 
لخليجي  ا لتعاون  ا دول  مجلس 

وآليتها التنفيذية.

بان كي مون يدعو لبناء 
مستقبل اليمن

نيويورك - )وكاالت(: 
> رح��ب االم��ي��ن ال��ع��ام لألمم 

ال��م��ت��ح��دة ب��ان 
ك��������ي م������ون 
بتشكيل حكومة 
الوفاق الوطني 
وأدائ��ه��ا اليمين 
ال���دس���ت���وري���ة، 
داع����ي����ًا جميع 
االطراف الى البدء 
بعملية سياسية 
تضم  ركية  تشا
كافة الفئات بمن 
ف��ي��ه��م ال��ن��س��اء 

والشباب في بناء 
مستقبل البالد.

وق��ال بان كي مون في تصريح نقله 
المتحدث باسمه مارتن نيسيركي امس 
االحد أن األمين العام يدعو كافة االطراف 
الى العمل بهدف البدء بعملية تشاركية 
تعطي جميع اليمنيين بمن فيهم النساء 
والشباب دورًا في بناء مستقبل البالد..« 
مشيرًا الى أن : »هذا االمر سيكون ضروريًا 
لوضع البالد على طريق اع��ادة السالم 
واالمن واالستقرار ولبناء أسس االنتعاش 

االقتصادي..«.
وأثنى ب��ان كي م��ون على التعاون 
الذي أظهرته جميع االطراف في اليمن 
وأدى الى تشكيل الحكومة في الوقت 
المحدد وفقًا لما نصت عليه المبادرة 
الخليجية وآلياتها المزمنة التي وقعت 
في العاصمة السعودية في 23 اكتوبر 

الماضي..«.

مجالس البرلمان بدول 
الخليج تشيد بنجاح 
المبادرة الخليجية

أشاد االجتماع ال��دوري الخامس   
لرؤساء مجالس الشورى والنواب 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
لدى انعقاده السبت الماضي بمدينة جدة 
لخليجية  ا لمبادرة  ا بنجاح  السعودية 
وآليتها التنفيذية المزمنة في حل األزمة 

السياسية اليمنية.
وقال رئيس مجلس الشورى السعودي 
رئيس ال��دورة الحالية لالجتماع الشيخ 
الدكتور عبداهلل بن محمد آل الشيخ 
في الجلسة االفتتاحية: »نأمل أن يكون 
التوقيع على المبادرة الخليجية نهاية 
لحقبة الصراع والتوتر وبداية لعودة اليمن 
الشقيق الى األمن واالستقرار ليعود اليمن 
الى سابق عهده مهدًا للحضارات وعنصرًا 
لتعاون  وا التضامن  فاعاًل في حاضر 

العربي..«.

جامعة الدول العربية ترحب 
بتشكيل حكومة الوفاق

- وكاالت:   
> رحبت جامعة ال��دول العربية 
بتشكيل حكومة الوفاق وأدائها اليمين 
الدستورية أمام نائب رئيس الجمهورية 

عبدربه منصور هادي.
ودع���ا أم��ي��ن عام 

الجامعة الدكتور 
نبيل العربي 

ف���ي ب��ي��ان 
ص��ح��ف��ي 
أم�������س 
االح�������د 
ك����اف����ة 
االط����راف 

ال��ي��م��ن��ي��ة 
ل���ى توحيد  ا

رؤي��ت��ه��م إزاء 
لمرحلة  ا متطلبات 

ال��راه��ن��ة.. م��ؤك��دًا 
استعداد الجامعة مواصلة مساعيها لدعم 
اليمنية  الوطنية  الوحدة  جهود حكومة 
الستعادة روح الوفاق والمصالحة الوطنية 

ألهداف هذه المرحلة.
وأعرب العربي عن أمله بأن يكون تشكيل 
حكومة الوفاق الوطني بداية لمرحلة جديدة 
يتم فيها تنفيذ بنود المبادرة الخليجية 
وآلياتها التنفيذية المزمنة، وذلك لضمان 
االنتقال السلمي للسلطة ووقف جميع أعمال 

العنف في البالد.

.... و يبلغ المنشق علي محسن 
تحذيرًا شديد اللهجة

قالت مصادر مطلعة ان امين مجلس التعاون الخليجي 
عبداللطيف الزياني نقل السبت تحذيرا شديد اللهجة الى اللواء 
علي محسن اليقاف  دورات العنف التي يشعلها في اكثر من 
منطقة , وحسب المصادر لموقع »أسرار برس« فإن الزياني ابلغ 
المنشق علي محسن رسالة من دول مجلس التعاون الخليجي 
بالعمل على انهاء المتاريس في صنعاء ووقف العنف في أرحب 
و تعز وغيرها من المناطق , واشارت الى ان الزياني اطلع علي 
محسن على الخروقات التي قام بها المسلحون التابعون له 
منذ توقيع اتفاقية مبادرة الخليج واليتها التنفيذية , وقال 
له ان الدول الغربية بصدد تقديم ملفاته الى مجلس االمن 
وان مجلس التعاون الخليجي لن يعرقل أي اجراءات يقوم بها 

مجلس االمن في حال االستمرار في ممارساته.

البيان االماراتية:
خطوة في االتجاه الصحيح

اعتبرت صحيفة »البيان« االماراتية في افتتاحيتها »السبت« الماضي ان تشكيل حكومة الوفاق   
الوطني  خطوة كبيرة في االتجاه الصحيح في طريق الخروج من »عنق زجاجة« األزمة التي 

تعصف بهذا البلد من نحو عام على الرغم من المعوقات التي تعترضها..
وقالت الصحيفة : اآلن ينظر الكثير من العرب الى مآالت النموذج اليمني حيث ان نجاح حكومة »الوفاق« 
التي شكلت بناء على المبادرة الخليجية في نقل البالد من حالة »حافة الهاوية« الى طريق الحل السلمي 

لكل العرب خاصة بعد االحداث التي داهمت العديد من الدول العربية.
مؤكدة انه من شأن النجاح في اليمن ان ينعكس ايجابًا على جميع دول المنطقة، ومن شأن الفشل 
ان ينعكس سلبًا، ولذلك فإن المسئولية عن انتقال هذا البلد الى حالة االستقرار مسئولية مشتركة 
بين الجميع، فهي بشكل او بآخر يمكن ان تؤسس لنظام اقليمي عربي يمنع التدخالت الدولية ويراعي 

مصالح المنطقة.


