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بن دغر:  سنعمل على إزالة المعوقات وتحقيق التنمية المنشودة

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائب رئيس الوزراء  
وزير االتصاالت على أهمية المسئولية الوطنية الواقعة 
ات التنفيذية  على عاتق اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اإلجــراء
لتوجيهات رئيس الجمهورية لدراسة حاضر ومستقبل القطاع 

النفطي وتعزيز دوره في خدمة االقتصاد الوطني.
مشيرًا الى أن مهامها ترتبط بأهم قطاع اقتصادي يسهم وبشكل 

مؤثر في دعم االقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.

وشدد بن دغر خالل ترؤسه -الخميس- االجتماع األول للجنة 
على ضرورة العمل إلزالة مختلف المعوقات والمشاكل التي تؤثر 
على أداء القطاع النفطي وتحول دون الوصول به الى المستويات 

المنسجمة مع امكاناته القائمة.
وقال إن التعامل مع هذه الثروة بشكل اقتصادي صحيح من 
شأنه أن يحقق مساهمتها الفاعلة في التنمية المنشودة للوطن 
والمجتمع. واستعرضت اللجنة المهام المناطة بها وآليات تنفيذها 

ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، بما في ذلك 
وضع بدائل استراتيجية لتطوير سياسات القطاع النفطي في 
مختلف الجوانب من االستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، ودراسة 
االنعكاسات المتوقعة جراء االصالحات السعرية على موازنة عام 
٢٠١٥م وتقديم المقترحات والمعالجات المناسبة لمراعاتها عند 
م مع المعالجات الالزمة  وضع مشروع الموازنة مع اضافة ما يتواء

لتخفيف العبء على الفئات الفقيرة في المجتمع.

البنك الدولي: اليمن ضمن «٧» دول تعاني من سوء السياسات

كشف تقرير جديد للبنك الــدولــي أن مصر 
وتونس وإيــران ولبنان واألردن واليمن وليبيا 
محصورة داخل دائرة "سوء السياسات وضعف 
النمو" التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى 
مسار النمو المستديم، بحسب أحدث طبعة من 
الموجز االقتصادي الفصلي عن منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
التقرير، الذي صدر تحت عنوان «التوقعات 
والتكهنات والحقائق االقتصادية - تحديات 
أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا» خلص إلى أن الوضع قد تفاقم 
بعد احداث ٢٠١١م.. ورغم ما ظهر حديثًا من 
دالئل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، 
فإن معدل النمو مازال ضعيفًا وال يستطيع أن 
يخلق فرص العمل المطلوبة.  فالعجز المالي 
مازال مرتفعًا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع 
من ذي قبل، ما يترك مجاًال ضئيًال لالستثمار 
المعزز للنمو. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، 
أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام 
فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى 
الشباب العاطل في حالة إحباط. وانتقل كثير 
من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر 
بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات 

الخارجية.

وقـــال التقرير "ورغـــم أن ارتــفــاع البطالة 
معضلة يتعذر حلها في هــذه البلدان، فإن 
المشكلة األكبر هي العاملون في القطاع غير 

الرسمي".
وعن هذه األوضــاع يقول شانتا ديفاراجان، 
كبير الخبراء االقتصاديين في منطقة أفريقيا 
والشرق األوســط بالبنك الــدولــي: "إن مشكلة 
ــرة بــشــكــل خـــاص في  ــدم ارتـــفـــاع الــبــطــالــة م
هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل في 
العاملين في القطاع غير الرسمي.. فهؤالء اليتم 
ات البطالة هم في حال أسوأ  حصرهم في إحصاء

ألنهم يفتقرون لألمن في دخلهم، وغالبًا ما 
يعيشون قرب خط الفقر."

وأكـــد التقرير أن "لــهــذه الــبــلــدان السبعة 
اإلمكانات التي تتيح لها االنتقال إلى مسار من 
النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادًا 
شديدًا على ما تتبعه الحكومة من سياسات 

اقتصادية".
وتوضح ليلي موتاغي، الخبيرة االقتصادية في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك 
الدولي ومؤلفة التقرير، قائلة: "هناك مخاطر 
أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات 
اإلصالحات المطلوبة ألنهم يثقون في توقعات 
اقــتــصــاديــة تــرســم صـــورة مشرقة القتصاد 
بلدانهم." وتوضح الدراسات أنه يوجد تحيز 
نحو التفاؤل في توقعات النمو في المناطق 
النامية وبخاصة في المنطقة، ألن هذه التوقعات 
ال تأخذ في حسبانها المعلومات الجديدة التي 
تتوافر فــي اللحظة األخــيــرة، وال التغيرات 

الهيكلية التي تؤدي أحيانًا إلى دفع االقتصاد.
وشــدد التقرير على اتــخــاذ تدابير سريعة 
لتشجيع األنشطة االقتصادية التي توفر الرفاه 
المستديمة لجميع المواطنين. وتشمل إصالحات 
هيكلية تستهدف الــدعــم وتــعــزز مــن مناخ 
االستثمار وتحسن من نظام اإلدارة العامة، مع 
إزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل، 
والعمل على دمجها في السياسات االقتصادية. 
وهذه اإلصالحات ضرورية سواًء أكانت التوقعات 
االقتصادية القصيرة األجل ورديــة أم قاتمة. 
فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح 

محركًا للنمو ولتوفير فرص العمل.    

وافــق مجلــس المديريــن التنفيذيين للبنك الدولــي على منحة إضافيــة قدرها ٥٠  
مليون دوالر لمســاندة جهود حكومة بالدنا لتحســين ســبل الحصول على الخدمات 

األساسية في المجتمعات المحلية التي ال تحصل على خدمات كافية.
وتأتي هذه المنحة عقب قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

 كتب/ المحرر االقتصادي

أعلنت عن دعم الرعاية بـ٣٠ مليونًا

أمريكا قدمت أكثر من ٨٠٠ مليون دوالر لليمن خالل االنتقالية

أعلنت الــواليــات المتحدة األمريكية  
تخصيص ٣٠ مــلــيــون دوالر لدعم 

صندوق الرعاية االجتماعية في اليمن.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية األمريكية، 
أن ذلك التمويل "يأتي في إطار دعمها لجهود 
الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق 
عات 

ّ
الوطني لتحسين قدراتها بغية ترجمة تطل

ــســار الـــبـــالد صــوب  كـــل الــيــمــنــيــيــن وتــثــبــيــت م
االستقرار واالزدهار عبر اإلصالحات االقتصادية 

والتنموية".
وقــال البيان إن هذه المساعدة "تؤكد التزام 
الــواليــات المتحدة بالشراكة الشاملة مع اليمن 
بهدف دعم اإلصالحات الملموسة بموجب مبادرة 
دول مجلس التعاون الخليجي، وكــذا مواجهة 

التحديات األمنية المشتركة".

وأشار إلى أن أمريكا "ستقف ومعها المجتمع 
الــدولــي إلــى جانب اليمن ودعــم جــهــوده وهو 
يــواصــل الــمــضــّي فــي اإلصــالحــات االقتصادية 
ومسيرة التنمية بما يترجم الرؤية التي خرج 
بها مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية 
وجعل قوة االقتصاد اليمني أساسًا ثابتًا لضمان 

مستقبل مزدهر وآمن".
الفتًا إلى أن الواليات المتحدة "تشيد بالخطوات 
التي اتخذها الرئيس هادي والحكومة اليمنية في 
مجاالت اإلصالحات بغية تعزيز استقرار االقتصاد 
الوطني ومعالجة احتياجات المواطنين اليمنيين 

بشكل أفضل".
وبلغ الدعم األمريكي لليمن منذ بداية المرحلة 
االنتقالية في نوفمبر ٢٠١١م أكثر من ٨٠٠ 

مليون دوالر.

في تقرير لمنظمة دولية

١٥ مليون يمني يحتاجون لمساعدات عاجلة
أكد برنامج األغذية العالمي أن معدالت سوء    

التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر في 
معظم أنحاء البالد، وان نحو ١٥ مليون يمني بينهم 
١٣ ٪ من األطفال يحتاجون إلى مساعدات غذائية 
عاجلة خالل العام الحالي، محذرًا من استمرار الصراعات 
الداخلية وإغالق الطرق وأزمة الوقود التي ستؤدي إلى 

تأخير توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين.
وبين في تقرير دوري له نشر مؤخرًا أن النازحين إلى 
المناطق األكثر استقرارًا حصلوا على الدعم المناسب، 
رغــم وجــود عجز في ميزانيات التمويل التي تواكب 
ارتفاع احتياجات البرنامج المالية بقيمه ٦٢ مليون 
دوالر، لتغطية فعالياته المقررة حتى نهاية هذا العام.
وأوضــح أن مسح حالة األمن الغذائي في اليمن خالل 
العام الــجــاري قد كشف أن ٤١ ٪ من سكان اليمن 
يعانون انعدام األمن الغذائي، ما يعني أن قرابة ١٠٫٦ 
مليون من بينهم ١٩ ٪ يعانون من انعدام األمن 

الغذائي بشكل حاد.

اختطاف مدير محطة 
«كوفل» للنفط في مأرب

اختطف مسلحون قبليون مدير محطة  
كوفل لضخ النفط الخام بمديرية صرواح 

محافظة مأرب.
مصادر محلية اوضحت ان مسلحين اختطفوا 
ــثــالثــاء، مــن جــوار  مــديــر المحطة النفطية، ال
معسكر اللواء ٣١٢ مدرع المرابط في صرواح، 
وان المسلحين اقتادوا مدير المحطة الى منطقة 
حباب، واستخدام المختطف كورقة ضغط مقابل 

اطالق سجين لدى الدولة.

الوضع االقتصادي تفاقم 
بعد احداث ٢٠١١م

التوظيف عن طريق 
الوساطات أوجد 

احباطًا لدى الشباب


