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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر.. إنجـــازات خالـدة فــــــــــــــي ذاكرة الشعب
النفط والغاز

ففي عهد المؤتمر الشعبي العام بدأ االهتمام بالثروة النفطية وتم 
في منتصف ثمانينات القرن الماضي إعالن اكتشاف أول بئر نفطي في 
البالد وعقب ذلك تطّور عدد قطاعات الخريطة النفطية لتصل الى 
١٠٠ قطاع كنتيجة لتوسيع مناطق االستكشاف، وبلغ عدد الشركات 
العاملة في قطاع النفط ٢٦ شركة استكشافية وإنتاجية وارتفع عدد 
القطاعات االستكشافية من ١٨ إلى ٣٧ قطاع بين عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٠. بينما ارتفع عدد القطاعات اإلنتاجية من ٩ إلى ١٢ قطاعًا، 
كما تم تحقيق العديد من االستكشافات النفطية والغازية في عدد 

من القطاعات.
ونتيجة الهتمام حكومات المؤتمر بــدراســة واستكشاف الثروة 
المعدنية فقد تم التأكد أن اليمن تمتلك احتياطيات كبيرة من 
ق 

ّ
الغاز الطبيعي تزيد على ١٨٫٦ تريليون قدم مكّعب والتي سيحق

استغاللها عائدات مالية مناسبة للبالد فضًال عن فرص العمل التي 
ر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه.

ّ
ستتوف

وخالل السنوات الخمس الماضية تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الغاز 
الطبيعي المسال االستراتيجي والهام والذي اشتمل على تشييد وبناء 
معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة ٦٫٧ مليون طن في السنة في 
ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة ومد 
خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع ١٨ في مأرب إلى ميناء بلحاف 
بطول ٣٢٠ كيلو متر وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها ٤٫٥ مليار 
دوالر. وتسعى الحكومة إلى زيادة إيرادات بيع الغاز من ١٥٨٫٥ مليون 
دوالر في عام ٢٠١٠ إلى ٤٦٥٫١ مليون دوالر بحلول عام ٢٠١٥م.

الثروة المعدنية
ق قطاع الصناعات االستخراجية بدون النفط والغاز نموًا 

ّ
كما حق

بمتوّسط سنوي ٦٫٢٪ تقريبًا خالل األعوام ٢٠٠٦- ٢٠٠٩، وفي 
عــام ٢٠٠٩ وحــده نما هــذا القطاع بمعّدل ١٠٫٥٪. وبلغ عدد 
صة في نهاية العام ٢٠١٠ حوالي ٥٧٣ مشروعًا 

ّ
المشاريع المرخ

ر نحو ٢١٩٤ فرصة عمل، وتم منح عدد من الشركات تراخيص 
ّ
توف

الستغالل الخامات لألغراض الصناعية منها ترخيص للشركة العربية 
لإلنتاج وتصنيع الزجاج في منطقة ثومة بمحافظة صنعاء بكلفة تقّدر 
بـ ١٢٠ مليون دوالر، ووضع حجر األساس ألول منجم مفتوح الستغالل 
خامات الزنك والرصاص في منطقة نهم بمحافظة صنعاء في أوائل 
العام ٢٠٠٩، حيث تم التوقيع على أول عقد الستغالل خامات الزنك 
والرصاص والفضة مع شركة جبل صلب المحدودة المتخّصصة في إنتاج 
هذه الخامات برأس مال مستثمر ٢٠٠ مليون دوالر بطاقة إنتاجية 
عة للمشروع ٨٠٠ ألف طن خام زنك سنويًا. كما وصل عدد 

ّ
متوق

الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي ٦٤ شركة مع االستمرار في 
أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات وتحديد مناطق التعدين.

الصناعة
وكان قطاع الصناعة قد أحرز نموًا عاليًا خالل الفترة ٢٠٠٦- ٢٠٠٧ 
بلغ في المتوّسط ١١٫٣٪، ولكنه تراجع إلى ٥٫٤٪ في عام ٢٠٠٨، 
ق معّدل نمو بواقع ٦٫١٪ سنويًا خالل الفترة ٢٠٠٨- 

ّ
حيث حق

٢٠١٠، ومعّدل نمو بلغ ٤٫٣٪ في المتوّسط خالل السنوات الخمس 
الماضية والذي جاء معظمه من أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات 
والمنتجات الالفلزية اإلنشائية والمنتجات البالستيكية ومنتجات التبغ 

ومشتقات النفط المكّررة.
الطاقة الكهربائية

وأشارت خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية الرابعة للتخفيف من 
الفقر ٢٠١١- ٢٠١٥ التي وضعت العام ٢٠١٠ إلى أن "الهدف بعيد 
ة للقطاع من  ل في تحقيق الكفاء

ّ
المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمث

أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء 
على صعيد البالد لألغراض اإلنتاجية واالجتماعية، وذلك بالمستوى 
الفني المالئم وعند مستوى أدنى للتكاليف وعلى نحو يكفل االستدامة".
بة للمحطات القائمة 

ّ
وهدفت الخطة الرابعة إلى زيادة القدرة المرك

من ١٥٦٧ ميجاوات إلى ٣٥٣٠ ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة 

للمحطات القائمة من ١٤٢٦ ميجاوات إلى ٢٩٠٦ ميجاوات، وزيادة 
نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من ٥١ إلى 
٦٥٪، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة 
لكهرباء الريف من ٢١ إلى ٣٠٪، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات 

المؤّسسة من ٦٤٦٢ إلى ٧١٠٧ جيجاوات ساعة.
وزادت التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل المؤّسسة العامة للكهرباء 
على مستوى اليمن "حضر وريف" من ٤١٫٢٪ في عام ٢٠٠٦ إلى 
٤٩٪ في عام ٢٠٠٩، وسّجلت ٥١٪ في عام ٢٠١٠، بينما وصلت 
نسبة التغطية من كهرباء الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف 
لون ٨٠٪ من سكان اليمن إلى ١٨٪ في عام ٢٠٠٩ 

ّ
الذين يشك

مقارنة بـ ١٢٪ في عام ٢٠٠٦ ثم ارتفعت إلى ٢١٪ في عام 
.٢٠١٠

ويــتــكــّون الــنــظــام الكهربائي فــي الــوقــت الــحــاضــر مــن المنظومة 
الكهربائية الــمــوّحــدة التي تتكّون مــن محطات التوليد الرئيسية 
بة بحوالي ١١٩٩ ميجاوات إلى جانب خطوط 

ّ
وبقدرة توليدية مرك

نقل بطول ١١٤٢/٨ كم ومحطات التحويل وعددها ١٨ محطة 
وبقدرة تركيبية ١٢٧٢ م.ف.أ. وهناك المنظومة الكهربائية المستقلة 
وتشمل محطات توليد ديزل بإجمالي ٢٩٨ ميجاوات وشبكات نقل 
وتوزيع. وخالل الفترة ٢٠٠٧- ٢٠١٠ تم استكمال إنشاء محطة 
مــأرب الغازية المرحلة األولــى بقدرة ٣٤١ ميجاوات وخطوط نقل 
مــأرب- صنعاء ٤٠٠ ك.ف بطول ٢٠٠ كم. وبكلفة إجمالية بلغت 

ــــل ١٥٩ مليون دوالر بتمويل مشترك من  ــــب ق
الحكومة اليمنية والصندوق السعودي 
ــعــربــي لــإلنــمــاء  للتنمية والــصــنــدوق ال

االقتصادي واالجتماعي
وتمتلك اليمن ١٣ محطة توليد 
بوقود الديزل تم إنشائها خالل 
الفترة من عام ١٩٧٠- ١٩٨٩، 
بخالف عدد من محطات التوليد 
الصغيرة األخـــرى فــي عــدد من 
ــعــات السكنية  ــتــجــّم مـــراكـــز ال

المتوّسطة.
وخالل الفترة من ١٩٨٤- 
١٩٩١ تـــم إنـــشـــاء ثــالث 
محطات بخارية رئيسية 
تــعــمــل بـــوقـــود الـــمـــازوت 
وهي محطات رأس كثيب 
ــقــدرة توليد  بــالــحــديــدة ب
١٥٠ مــيــجــاوات ومحطة 
المخا بقدرة توليد ١٦٠ 

ميجاوات ومحطة الحسوة بعدن بقدرة توليد ١٢٥ ميجاوات.
الطرق

وقد نمت شبكة الطرق المعّبدة من حوالي ٤٥٠٠ كيلو متر فقط في 
ل حجم التغيير 

ّ
عام ١٩٩٠ إلى حوالي ١٥٤٢٩ كيلو متر، وهو ما يمث

نت بلدان قليلة من تحقيقه. وتقّدر نسبة اإلنفاق على الطرق 
ّ
الذي تمك

بنحو ١٫٦٪ من الناتج المحلي اإلجمالي وهي نسبة مرتفعة.
وبلغت أطــوال الطرق اإلسفلتية مع نهاية العام ٢٠١٠ حوالي 
١٦٥٧٩ كيلو متر بزيادة مقدارها ٥٧٣٣ كيلو متر. ووصل عدد 
المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من خالل برنامج تنمية الطرق 
الريفية إلى ٩٢ مشروعًا بطول إجمالي ٢٥٠٠ كيلو متر وبكلفة إجمالية 
٣٥٧ مليون دوالر، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع 

بطول ٢٦٠٠ كيلو متر في عموم محافظات الجمهورية.
الثروة السمكية

ل النشاط السمكي مصدرًا رئيسيًا 
ّ
أما في قطاع األسماك والذي يمث

للعمالة ومصدرًا للدخل في المناطق الريفية، ويملك اإلمكانية للمساهمة 
في تخفيف الفقر، فقد قّدر عدد الصيادين بنحو ٧٣٫٤ ألف شخص 
يــعــيــشــون فــي ١٢٩ تــجــّمــع سمكي، 
ر أعمال معالجة وتسويق منتجات 

ّ
وتوف

األسماك أعدادًا إضافية من فرص العمل 
ــاًال أن قطاع  ــّدر إجــم ــق لــألشــخــاص. وي
ر سبل العيش لـ ٦٤٢ ألف 

ّ
األسماك يوف

شخص أي حوالي ٣٪ من السكان.
وأصــبــح تــصــديــر األســـمـــاك يحتل 

المرتبة الثانية بعد النفط من حيث األهمية بعوائد تصدير تقّدر بنحو 
٢٣٨ مليون دوالر في عام ٢٠١٠. وتشير البيانات إلى أن كمية اإلنتاج 
السنوي من األسماك واألحياء البحرية قّدرت بنحو ٢٦٠ ألف طن بنهاية 
عام ٢٠١٠ وبمعّدل نمو ١٫٦٩٪، فيما زادت كمية الصادرات 

السمكية إلى ١٠٨٫٤ ألف طن وبمعّدل سنوي متوّسط ٥٫٢٪.
االتصاالت والبريد

ارتفعت السعات المجّهزة للهاتف الثابت في الحضر بمعّدل سنوي 
٠٫٥٪ في المتوّسط والخطوط العاملة بمعّدل سنوي ١٫٩٪. 
وبالنسبة لالتصاالت الريفية فقد ارتفعت السعات المجّهزة بمعّدل 
٧٫٣٪ سنويًا، والخطوط العاملة بمعّدل نمو سنوي متوّسط ٧٫٧٪. 
وتناقصت الكثافة الهاتفية في الحضر من ١٣٫٣ خط لكل ١٠٠ مواطن 
في عام ٢٠٠٥ إلى ١٢٫٦ خط في نهاية عام ٢٠١٠، وبالنسبة للريف 
فقد ارتفعت هذه النسبة من ٠٫٩ إلى ١٫١ خط لكل ١٠٠ مواطن 
خالل الفترة. كما ارتفع إجمالي عدد مشتركي اإلنترنت من ٤٤٢ ألف 
مشترك عام ٢٠٠٩ إلى ٥١١ ألف مشترك بنهاية عام ٢٠١٠. وتشير 
البيانات إلى زيادة عدد المكاتب البريدية إلى ٣١٥ مكتبًا بنهاية عام 
 بـ ١٩٥ مكتب عام ٢٠٠٥، وبالتالي وصــول نسبة 

ً
٢٠١٠ مقارنة

 بـ ١٠٤ 
ً
التغطية البريدية إلى ٧٥ ألف مواطن للمكتب الواحد مقارنة

آالف مواطن عام ٢٠٠٥. كما زاد عدد الوكاالت البريدية من ٥١ وكالة 
عام ٢٠٠٥ إلى ٥٩ وكالة عام ٢٠١٠م.
اإلسكان

وخالل فترة الخطة الخمسية الثالثة تم بناء ١٢٩ مشروعًا سكنيًا في 
مختلف المحافظات، كما تم بناء ٥٠١٨ وحدة سكنية لذوي الدخل 
المحدود وبنسب إنجاز تتراوح بين ٥ و٥٠٪ حتى نهاية العام ٢٠٠٩.
طات عامة و٧٢٨ 

ّ
طات إقليمية و٨ مخط

ّ
كما تم إنجاز ٤ مخط

طًا تفصيليًا وعمرانيًا في مختلف المحافظات، ومنح نحو ١٨٩٢٨ 
ّ
مخط

رخصة بناء خاصة واستثمارية، وتنفيذ مساحة ١٨٩٢٧٠١٦ متر 
مرّبع حتى نهاية العام ٢٠٠٩ من الطرق الحضرية لتخفيف االختناقات 
المرورية داخل المدن، وتركيب ٢١٤٧٤ عمود إنارة خالل فترة الخطة 

الثالثة.
التعليم

كما تطّور قطاع التعليم والتدريب في بالدنا من حيث تزايد عدد 
الطالب الملتحقين في مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته الذي بلغ في 
عام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩ أكثر من ٥٫٣ مليون طالب وطالبة، ومن حيث 
انتشار مؤّسساته التعليمية في مختلف محافظات ومديريات وقرى 
الجمهورية حيث أصبحت تضم ما يقارب ١٦ ألف مدرسة للتعليم 
األساسي والثانوي و٨٤ معهدًا فنيًا وتقنيًا و٢٤ جامعة وطنية منها 

١٦ جامعة أهلية.
تنمية المحافظات الجنوبية

قال وزير الخارجية السابق الدكتور أبو بكر القربي الذي قّدم لكتاب 
"عطاء الوحدة- مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية 

١٩٩٠- ٢٠٠٩" للصحفي الــمــصــري إبــراهــيــم 
العشماوي إن الكتاب وإن انطلق من 

ــلــوحــدة  عــاطــفــة الـــحـــب ل
والــحــرص عليها والدفاع 
عن منجزاتها، 

في ظل الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام شهدت اليمن ثروة عظيمة في مجاالت التنمية  
االقتصادية واالجتماعية والخدمات االساسية عمت المحافظات والمديريات والقرى.

ووضعــت حكومــات المؤتمــر في صدارة أولوياتهــا النهوض باالقتصاد الوطني والتخفيــف من الفقر والبطالة وتوفيــر فرص العمل وجذب االســتثمارات المحلية والعربية 
 كتب/ المحرر االقتصاديواألجنبية وفي الصدارة تحقيق األمن واالستقرار وتجاوز الصراعات والحروب وأعمال التخريب والفوضى.

١٠٠ قطاع نفطي منها ١٢ قطاعًا إنتاجيًا، و٤٫٥ مليار دوالر تكلفة انجاز مشروع الغاز
إنشاء محطة مأرب الغازية "المرحلة األولى" بقدرة ٣٤١ ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء ٤٠٠ ك.ف بطول ٢٠٠ كم
تصدير األسماك يحتل المرتبة الثانية بعد النفط
بلغ أطوال الطرق اإلسفلتية عام ٢٠١٠م حوالي ١٦٥٧٩ كم
تشييد ١٦ ألف مدرسة للتعليم األساسي والثانوي و٨٤ معهدًا فنيًا وتقنيًا و٢٤ جامعة
 متطورة

ً
ثورة االتصاالت في اليمن تجاوزت دوال

بالوالء الوطني تعجز كل اِّـحاوالت الخارجية 
عن إثارة الوالءات والتعصبات الضيقة التي تضر 

بمصالح الوطن واِّـواطنني.

«الميثاق الوطني»

قاسم لبوزة: المؤتمر جسد الوسطية وتغليب الحوارلحسون صالح مصلح: المؤتمر صانع التحوالت التاريخية
قال عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام 
لحسون صالح مصلح: إن احتفال المؤتمر الشعبي العام اليوم 
بالذكرى الثانية والثالثين لتأسيسه في ٢٤ أغسطس عام 
١٩٨٢م له معاٍن ودالالت كثيرة منها اعتباره أول تنظيم 
سياسي يمني المنشأ والمولد حيث ولد من رحم الحوار الوطني 
بمشاركة كافة القوى السياسية التي كانت تعمل آنذاك في 
صورة مخفية.. مبينًا انه طوال مسيرة المؤتمر عمل على 
ترسيخ النهج الديمقراطي واستيعاب اآلخر.. وأضاف لحسون: 
"طوال مراحل المؤتمر الشعبي العام كان دائمًا صانع التحوالت 

التاريخية في حياة شعبنا اليمني على رأسها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية 
على يد صانعها الزعيم علي عبدالله صالح، إلى جانب ترسيخ الديمقراطية 

والتعددية الحزبية وثقافة الحوار.. وقــال: لقد كان المؤتمر 
ورئيسه الزعيم علي عبدالله صالح دائمًا يضع مصالح الشعب 
والوطن فوق كل المصالح الشخصية وغيرها".. مشيرًا إلى أن 
الجميع يعلم أن المؤتمر تنازل عن السلطة طواعية بهدف 
ترسيخ التداول السلمي للسلطة وإخراج اليمن من أزمة كادت 

أن تعصف به..
وأضـــاف: إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع القوى في 
اليمن االصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس 
الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي من أجل مواجهة 
كافة التحديات والمخاطر التي تواجهها اليمن والعمل على تنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار الوطني..

اعتبر الدكتور قاسم لبوزة 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
لــحــج أن االحــتــفــال بــالــذكــرى 
(٣٢) لتأسيس المؤتمر  الـــــ
الــشــعــبــي الــعــام هــو احــتــفــال 
بكل ما أنجزه المؤتمر لوطننا 
اليمني الكبير خالل عقود منذ 

تأسيسه..
وأوضح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة لحج أن من بين تلك االنجازات 

التي حققها المؤتمر الشعبي 
الــعــام منذ تأسيسه تجسيد 
الوسطية والعقالنية والحكمة 
كونه تأسس على نظرية يمنية 
١٠٠٪ متمثلة  ــيــة  وطــن
بالميثاق الوطني الذي أعدته 
وأشرفت عليه نخبة من أفضل 
المفكرين والهامات الوطنية 

الكبيرة في تلك المرحلة..
وفيما يتعلق بوثيقة المصالحة الوطنية 

المقدمة مؤخرًا من المؤتمر أكد لبوزة أن 
المؤتمر الشعبي العام أول من استجاب 
ــدعــوة رئــيــس الــجــمــهــوريــة للمصالحة  ل
الوطنية، حيث أعد وثيقة مهمة تتعلق 
بالمصالحة الوطنية مرتكزة على (٤) مبادئ 
منها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية 
والديمقراطية، وااللتزام بالدستور وتنفيذ 
لــمــبــادرة الخليجية وآليتها التنفيذية  ا
المزمنة، وتنفيذ مخرجات الحوار، والدعوة 

إلى وضع ميثاق شرف وغيرها..


