
 بتاریخ الریاض في المنعقد الیمن لدعم المانحین الجتماع المشتركة الرئاسة بیان
 2012 سبتمبر 5-4 الموافق ھـ 1433شوال  17-18

 

 والمانحینالیمنیة الحكومة  رفیع المستوى بین عااجتمعقد في الریاض   .1
لتأكید على التزام ل 2012سبتمبر  5-4ھـ الموافق  شوال 18-17بتاریخ 
لدعم جھود حكومة الوفاق الوطني في تحقیق السالم واالستقرار  المانحین

والرخاء في الیمن. یدرك مانحو الیمن أھمیة دعم تنفیذ مبادرة مجلس 
البرنامج المرحلي لالستقرار  و 2011التعاون الخلیجي الموقعة في نوفمبر 

 نجاح ةأھمی الجمیع دركیالذي ینسجم مع أھداف المبادرة. كما والتنمیة 
تتقدم الرئاسة .ةقطنالمرحلة االنتقالیة الحالیة وعالقتھا باستقرار الیمن والم

المشتركة والمشتركون بالشكر والتقدیر للمملكھ العربیھ السعودیھ على كرم 
الضیافھ.تشكر الحكومھ الیمنیة الدول المانحھ على دعمھم السخي 

 والمستمرللیمن.
 

المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد رحب المانحون بأولویات البرنامج  .2
التي أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني، والتي تحدد  2012-2014

ألتزم المانحون كما   األولویات قصیرة ومتوسطة المدى وآلیات التمویل.
في ظل وملیار دوالر.  6.4المصفوفة بمبلغ بتمویل األولویات المحددة في 

تقدیم المساعدات بطرق مختلفة. وفي الوقت الذي  فانھ سیتم المانحین  تعدد
االستجابة لألولویات المحددة في المصفوفة الملخصة لألولویات فیھ سیتم 

مامًا خاصًا لالحتیاجات اإلنسانیة العاجلة. توالموارد، سیعطي المانحون أھ
احتیاجات  المرحلة االنتقالیة لتمویل نجاحوسیعقد مؤتمر آخر للمانحین بعد 

    .متوسطة وطویلة المدى میةالتن
قصیرة، فقد أقر  فى فتره زمنیة  المشاریع في ظل الحاجة لتسریع تنفیذ .3

  قدیمھاالجتماع الموافقة على اإلطار المشترك للمسئولیات المتبادلة وت
مع  ویأتي اإلطار المشترك متوافقامجلس الوزراء الیمني للمصادقة علیھ. ل

لوفاء بالتعھدات للمساعدات المالیة. اھمیة اتؤكد على التي  مبادئ بوسان
سیاسات رئیسیة إصالحات  یتضمن اإلطار المشترك للمسئولیات المتبادلة 

ن باحترام ملكیة وإلتزم المانح وكذلكلتنفیذ من قبل الحكومة، با التزاماتو
تعزیز قدرات الحكومة على العمل على ، و الالزمالحكومة وتقدیم الدعم 

 ن إطار المسئولیات المتبادلة إطارًاخارجي بفاعلیة. كما یتضمإدارة الدعم ال



 ونألتزمت الحكومة والمانح التيللمراقبة وتنسیق مساعدات المانحین 
 صالح الشعب الیمني.    م تخدموسریعة بإتباعھا وتحقیق نتائج ملموسة 

كشف التقییم االقتصادي واالجتماعي المشترك لألزمة خالل العام الماضي  .4
إذ  لالستثمار إلحداث تغییرات إیجابیة في الحیاة الیومیة للیمنیین. جة الحا

في ظل معاناة مالیین الیمنیین بما فیھم األطفال  جایظل الوضع اإلنساني حر
تزام یعتبر االل كما الخدمات األساسیة. فى من نقص ونوالنساء والنازح
رغم وبالستجابة الفعالة أمر أساسي إلنجاح المرحلة االنتقالیة. المستمر ل

قوم تأھمیة االستجابة لالحتیاجات العاجلة، فإن من المھم لمستقبل الیمن أن 
باالستثمار للتعافي المبكر والتنمیة طویلة األجل. الحكومة ومجتمع المانحین 

عجز الموازنة  ومن المھم أیضا ضمان االستقرار االقتصادي الكلي باحتواء
والمحافظة على مستویات كافیة من االحتیاطیات الخارجیة. وندرك أن 

لتعزیز االستقرار السیاسي من جھة واالستثمار في النمو  بذولھالم الجھود
 الداعم للفقراء والتنمیة البشریة من جھة أخرى یكمل بعضھما األخر.

واإلقلیمي والدولي  أھمیة الدور الذي یلعبھ المجتمع المدني الیمني نؤكد .5
في االستجابة مع الحكومة الیمنیة والمنظمات اإلنسانیة والقطاع الخاص 

ھ لدول الخلیج العربیلإلحتیاجات اإلنسانیة والتنمویة. ونشكر مجلس التعاون 
االجتماعات لممثلي ھذه المجموعات في الریاض كجزء من تنظیم على 

ع كل ھذه المجموعات لمتابعة اجتماع المانحین. وتشجیع التعاون الوثیق م
 االلتزامات الناتجة عن ھذا المؤتمر. 

إننا ندرك الصعوبات التي یواجھھا الشعب الیمني وكفاحھ من أجل بناء  .6
الشعب مطالب مستقبل أفضل. ونعلن الیوم عن دعمنا الكامل وتضامننا مع 

      الیمني وإلتزامنا للمساعدة في بناء یمن مستقر ومزدھر.
 

 27االجتماع القادم ألصدقاء الیمن الذي سیعقد في نیویورك یوم نتطلع الى  .7
التي لم تتمكن من اعالن تعھداتھا في ھذا  الدول .وندعو 2012سبتمبر

ونتطلع الى ان یعمل  واالجتماع الى اعالن تعھداتھا في اجتماع نیویورك.
ارد لتلبیة ستشعر اھمیة االسراع في اتاحھ الموالجمیع بصورة عاجلھ وان ی

 المتطلبات التنمویة.
 

ومرة اخرى نتقدم بالشكرالجزیل الى المملكھ العربیھ السعودیھ والى كل كل 
 من ساھم انجاح ھذا المؤتمر.


