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التغيير في اليمن عميق ويسير وفقًا للتسوية 

السياسية، وال تراجع عن خيارات الشعب في 
عبدربه منصور هاديالحرية وبناء الدولة اليمنية الحديثة

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

هـادي يحقـق إنجــازات كبيــــــــــــــرة لليمن اقتصاديًا وسياسيًا

ارتفاع تعهّدات المانحين إلى 7.9 مليار دوالر
خبراء اقتصاديون لـ »الميثاق«: 

جولة رئيس الجمهورية الخارجية 
حّققت نتائج غير مسبوقة

»الميثاق«- المحرّر االقتصادي 
وص��ف خ��ب��راء اقتصاديون الجولة 
الخارجية لألخ عبد ربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- والتي تشمل بريطانيا والواليات 
المتحدة األمريكية وفرنسا وألمانيا بالمهمة 
والضرورية وبأنها ستسفر عن نتائج غير 
مسبوقة فيما يتعّلق بحشد الدعم الدولي 

واإلقليمي لمساعدة 
اليمن على تجاوز 
آث����ار وت��داع��ي��ات 
األزم���ة السياسية 
التي عصفت بالبالد 
م  لعا ا مطلع  منذ 
ال��م��اض��ي، وتلبية 
االحتياجات العاجلة 
التي تتطّلبها عملية 
التنمية من مشاريع 
بنية تحتية وخدمات 
أس��اس��ي��ة، وش��رح 
ت  يا لتحد ا طبيعة 
االق����ت����ص����ادي����ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة 
لتي  ا سية  لسيا ا و
تواجه البالد خالل 

الفترة االنتقالية الممتدة حتى مطلع العام 
2014م.

ولفت الخبراء في تصريحات ل� »الميثاق« 
إلى النتائج الممتازة النعقاد االجتماع الرابع 
لمجموعة أصدقاء اليمن في مدينة نيويورك 
األمريكية في ال� 27 من سبتمبر بحضور رئيس 
40 من الشخصيات  الجمهورية وبمشاركة 
الرفيعة التي تمثل حكومات 39 دولة شقيقة 
وصديقة والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية 
وفي مقدمتهم األمين العام لألمم المتحدة بان 
كي مون واألمين العام لجامعة الدول العربية 
نبيل العربي واألمين العام المساعد لمنظمة 
التعاون اإلسالمي عبداهلل العليم ومفوّضة 
التعاون الدولي والمعونة اإلنسانية باالتحاد 
األوروب���ي كريستالينا جورجيفا والمستشار 
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشئون 

اليمن  جمال بن عمر.
وأشاروا إلى أن عددًا من الدول والمنظمات 
اجتماع  المشاركة في  المانحة  اإلقليمية 
أصدقاء اليمن أعلنت عن تقديم مساعدات 
ومنح إضافية لدعم تنفيذ البرنامج المرحلي 

لالستقرار والتنمية في اليمن لألعوام 2012- 
2014م، بقيمة 1.5 مليار دوالر ليرتفع إجمالي 
التعهّدات التمويلية في االجتماع- بعد إضافة 
تعهّدات مؤتمر المانحين بالرياض المنعقد 
يومي 4 و5 سبتمبر بقيمة 6.4 مليار دوالر- 
إلى 7.9 مليار دوالر، حيث أعلنت دولة الكويت 
عن تقديم 500 مليون دوالر فيما تعهّدت 
دولة قطر بتقديم مبلغ مماثل، فضاًل عن 
تعهّدات من إيطاليا وهولندا وصندوق النقد 
الدولي واإلم��ارات العربية المتحدة وتركيا 

وفرنسا وأستراليا والدنمارك.
واعتبروا أن انعقاد ه��ذا االجتماع يمّثل 
تجسيدًا الستمرار إظهار الدعم الدولي لعملية 
التحول الديمقراطي القائمة في اليمن التي 
يقودها رئيس الجمهورية وفقًا للمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
وأشار الخبراء االقتصاديون إلى أن البيان 
الختامي الصادر عن االجتماع ش��دّد على 
ض��رورة سرعة تخصيص وتنفيذ الحكومة 
والمانحين لتعهّداتهما المعلنة، مرحّبًا في 
نفس الوقت بقرب انضمام اليمن إلى منظمة 
التجارة العالمية.. كما تم االتفاق بين الدول 

والمنظمات اإلقليمية والدولية المشاركة 
في االجتماع على ضرورة دعم جهود القيادة 
والحكومة اليمنية الهادفة إلى التسريع بإحراز 
تقدم في الجوانب السياسية واالقتصادية 
واإلنسانية واألمنية من أجل مواصلة عملية 

التغيير في اليمن.
وقالوا: »إن االجتماع ثمّن موافقة الحكومة 
ر  إط��ا ع��ل��ى  ليمنية  ا
المسئولية المتبادلة مع 
المانحين والذي يحدد 
التزامات كال الجانبين 
بالسياسات والمؤشرات 
وت��رت��ي��ب ال��م��راق��ب��ة 
تعمل  ن  أ ن  ل��ض��م��ا
اإلضافية  لتمويالت  ا
وواقعية  على سرعة 
ت��ح��ق��ي��ق ال��م��ن��ف��ع��ة 
للشعب اليمني، حيث 
تم االتفاق على دعم 
حكومة الوفاق الوطني 
في تنفيذها لسياسة 
االل��ت��زام��ات المحددة 
ف��ي إط��ار المسئولية 

المتبادلة«.
ونبّه الخبراء في تصريحاتهم إلى أهمية 
األول��وي��ات الثالث على مدى األشهر الستة 
ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي ح��دّده��ا وزي���ر الخارجية 
البريطاني في اجتماع أصدقاء اليمن والمتمّثلة 
في »ضمان نجاح حوار وطني شامل لتحديد 
مستقبل اليمن، وستقدم اللجنة الفنية التي 
شّكلها الرئيس هادي بهدف تحديد آفاق الحوار 
تقريرها قريبًا، وتحويل التعهدات إلى أفعال 
حيث إن مبلغ 7.9 مليار دوالر الذي تعهد به 
المجتمع الدولي ال بد من ترجمته اآلن إلى 
إجراءات فعّالة ومفيدة لمنفعة الشعب اليمني، 
والتحضير لالنتخابات خالل عام 2014م بما 
في ذلك تسجيل الناخبين واإلصالح الدستوري 
الذي يجب أن يبدأ اآلن حتى تكون االنتخابات 

ذات مصداقية وناجحة«..
ونوّه الخبراء إلى أهمية اللقاءات التي عقدها 
رئيس الجمهورية مع مسئولي المؤسسات 
الدولية مثل رئيس البنك الدولي الدكتور جيم 
يونغ، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين 
الغ��ارد، وك��ذا النائب األول لوزير الخزانة 

األمريكية نيل ولين.

التأكيد على االستمرار 
في دعم االقتصاد 
وتشجيع االستثمار

استقبل رئيس الجمهورية:

أوباما يجدد دعم أمريكا إلنجاح 
المرحلة االنتقالية

التقى األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية   
)الخميس( الماضي في مبنى األم��م المتحدة 
بالرئيس باراك أوباما رئيس الواليات المتحدة االمريكية 
الذي رحب باألخ الرئيس ترحيبًا حارًا، مؤكدًا على أهمية 

زيارته الى الواليات المتحدة.
واستعرض الزعيمان معًا جملة من القضايا والموضوعات 
على المستوى الثنائي والتطورات التي يمر بها اليمن في 

ضوء المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

وخالل اللقاء أكد الرئيس االمريكي باراك أوباما على 
دعم الواليات المتحدة ومساعدتها الكاملة لليمن حتى 
نجاح المرحلة االنتقالية والوصول اآلم��ن الى فبراير 

2014م.
وعبر الرئيس عبدربه منصور ه��ادي من جهته عن 
تقديره للرئيس باراك أوباما لما أبداه من مشاعر طيبة 
وتأكيده على الوقوف الى جانب اليمن وضمان خروجه من 

األزمة الى بر األمان.

في جولته األوروبيــــــــــــــــــة األمريكيـــة

أكد خبراء دوليون وعرب في مجاالت السياسة واالقتصاد أن الزيارات التي قام بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس  
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام..  لعدد من الدول األوروبية والواليات المتحدة االمريكية قد حققت 

النجاحات الكبيرة على مختلف الصعد.
متوقعين أن الدعم الدولي واالقليمي والعربي لليمن الذي تم خالل زيارات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي سيكون من شأنها 
مساعدة اليمن على الخروج من أوضاعه الحالية عبر دعمه ا قتصاديًا وسياسيًا على طريق االنتقال السلمي للسلطة وفقًا للمبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة بدعم من دول ومنظمات دولية وإقليمية لهذا الملف.
»الميثاق« قامت بمتابعة ألهم ما حملته رحلة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لعدد من الدول األوروبية والغربية في مقدمتها 

الواليات المتحدة االمريكية التي التقى فيها عددًا من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس االمريكي باراك أوباما.

قدمت ملياري دوالر كدعم إضـــافي

مجموعة أصدقاء اليمن تؤكد على ضرورة دعم 
التحول السياسي السلمي في بالدنا

خرج االجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن والذي   
عقد في مدينة نيويورك االمريكية »الخميس« 
الماضي بحضور فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي وبمشاركة »40« شخصية رفيعة المستوى تمثل 
حكومات  )39( دولة شقيقة وصديقة، والمنظمات العربية 
واالقليمية والدولية في مقدمتهم االمين العام لالمم 
المتحدة بان كي مون واالمين العام لجامعة الدول العربية 
نبيل العربي، واالمين العام المساعد لمنظمة التعاون 
االسالمي عبداهلل عبدالعليم، ومفوضة التعاون الدولي، 
والمعونة االنسانية باالتحاد االوروبي كريستينا جورجيفا، 
والمستشار الخاص لالمين العام لالمم المتحدة لشئون 
اليمن جمال بن عمر، خرج بنتائج مثمرة وايجابية لدعم 
اقتصادنا الوطني ومساعدة بالدنا على عملية االنتقال 
السياسي السلمي للسلطة وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها 

المزمنة.
وتمثلت تلك النتائج االيجابية في تعهد مجموعة اصدقاء 
اليمن بمواصلة دعمها لليمن في هذه المرحلة على طريق 
التحول السياسي التاريخي، مقدمة في هذا االتجاه دعمًا 
اضافيًا بلغ »1.75« مليار دوالر في شكل تعهدات في ختام 

اجتماع نيويورك.
واكد البيان الختامي الجتماع مجموعة اصدقاء اليمن في 
نيويورك على التعهدات التي قدمتها بالدنا وشركاؤها في 
التنمية في مؤتمر المانحين لليمن إلعادة تأكيد شراكتهما 
في عملية التحول الذي تشهده بالدنا، وبالتعهدات التمويلية 
االضافية التي تم اعالنها في اجتماع نيويورك االخير.. 
مشددًا في هذا الصدد على ضرورة سرعة تخصيص وتنفيذ 

الحكومة والمانحين تعهداتهما المعلنة.
هذا وقد اعلنت عدد من الدول الشقيقة والصديقة 
المشاركة  المانحة  الدولية واالقليمية  والمنظمات 
في االجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن بمدينة 
نيويورك االمريكية عن تقديم مساعدات اضافية لدعم 
تنفيذ البرنامج االنتقالي المرحلي لالستقرار والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية في اليمن للعامين »2012- 
2014م« والتي بلغت قرابة ملياري دوالر في شكل 
تعهدات اضافية، قدمت من دولة الكويت وايطاليا ومملكة 
هولندا وصندوق النقد الدولي، ودولة االمارات العربية 
المتحدة وجمهورية فرنسا واستراليا والدنمارك، وغيرها 

من الدول والمنظمات.


