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سگرتريو التحرير

صنعاء / سبأ
اطلع وزير النقل زكريا الشامي 
العمل  سري  عىل  بصنعاء  أمــس 
العامة  واإلدارات  بالقطاعات 

بالوزارة.
من  الشامي  الوزير  واستمع 
عمل  حــول  رشح  إىل  املعنيني 
واختصاصات القطاعات واإلدارات 
والصعوبات  املختلفة  العامة 
الجهات  ووجه   .. تواجهها  التي 
تلبية االحتياجات  بالوزارة  املعنية 

وتحسني  العمل  لتيسري  املطلوبة 
األداء.

عىل  النقل  وزيـــر  اطــلــع  كما 

الوزارة  بمبنى  لحقت  التي  األرضار 
جراء العدوان السعودي األمريكي.

وأوضح الوزير الشامي أن قيادة 
األرضار  ترميم  عىل  تعمل  ــوزارة  ال

..مشريا  الوزارة  بمبنى  لحقت  التي 
لتنفيذ  تسعى  ــــوزارة  ال أن  إىل 
برنامج  ضمن  املقدم  برنامجها 

حكومة اإلنقاذ الوطني.
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كتب أحمد الطيار 
الطارئة  للخطة  الدعم  حشد  ورشة  أقرت 
من  2018-2017م  لإلحصاء  املركزي  للجهاز 
املقرتحة من  التنسيق  آلية  الخارجي  التمويل 
الجهاز بشأن األعمال اإلحصائية بني الجهاز 
ذات  املانحة  والجهات  الدولية  واملنظمات 
وتكامل  الجهود  تنسيق  عىل  وأكدت  العالقة 
األعمال وتوحيد املؤرشات اإلحصائية لخدمة 

التنمية يف اليمن.
نظمها  التي  الورشة  يف  املشاركون  وأكــد 
التخطيط  برعاية وزارة  الجهاز أمس بصنعاء 
األمم  صندوق  مع  وبالتعاون  لدويل  والتعاون 
دعم  رضورة  عىل   unfpa للسكان  املتحدة 
الالزمة  التمويالت  وتوفري  الطارئة  الخطة 
فجوة  أي  ومعالجة  املانحني  إعالن  حسب 
األطر  استخدام  وكــذا  مستقبلية  تمويلية 
والدقة  الشمول  لتحقيق  الحديثة  اإلحصائية 
مع  القادمة  اإلحصائية  املسوحات  تنفيذ  يف 
الجهاز  بني  التنسيق  والتواصل  االستمرار 
بالعمل  العالقة  ذات  الجهات  وجميع 

اإلحصائي اليمني .
مدير  نائب  حرضها  التي  الورشة  وشددت 
مكتب رئاسة الجمهورية وعدد من االكاديميني 
أن  عىل  اليمن  يف  الدولية  املنظمات  وممثيل 
اختصاص  من  اليمن  يف  االحصائي  العمل 
املخول  وهو  وحده  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
جميع  يف  واإلحــصــاءات  املسوحات  بإجراء 
أرايض  جميع  ويف  للقانون  وفقا  األنشطة 

الجمهورية. 
السيايس  املجلس  عضو  شدد  الورشة  ويف 
رضورة  عىل  الوهباني  عبدالله  جابر  األعىل 
جرائم  توثق  إحصائية  بيانات  قاعدة  إيجاد 
اإلنسانية  ضد  الغاشم  السعودي  العدوان 
التحتية يف  اليمني وبنيته  أبناء الشعب  بحق 
الورشة  هذه  أن  إىل  ،مشريا  املحافظات  عموم 
اإلنقاذ  حكومة  لنشاط  طيبة  باكورة  تعد 
.. مشيدا  الربملان  الثقة من  نيلها  بعد  الوطني 
توفري  يف  لإلحصاء  املــركــزي  الجهاز  ــدور  ب
تساعد  التي  الدقيقة  واملعلومات  البيانات 
واتخاذ  السياسات  رسم  يف  القرار  صناعي 

الربامج املناسبة .
الجهات  جميع  تعاون  إىل  الوهباني  ودعا 

الرسمية واملنظمات املحلية والدولية واملهتمني 
األعمال  أداء  يف  اإلحصاء  جهود  ملساندة 
واملــؤرشات  البيانات  توفري  يف  به  املناطة 
الواقع  تشخيص  يف  تسهم  التي  االقتصادية 
التي  واملعونات  املساعدات  أوجــه  وتحديد 
عن  بعيدا  اليمني  الشعب  أبناء  إليها  يحتاج 
واملذهبية  واملناطقية  الحزبية  االنتماءات 

والجهوية وتغليب املصلحة الوطنية العليا .
التخطيط  ــر  وزي نائب  ــار  أش جانبه  من 
العزيز  عبد  مطهر  الدكتور  الدويل  والتعاون 
قبل  مــن  الــدعــم  حشد  لـــرضروة  العبايس 
يف  اإلحصائي  العمل  إلنجاح  املانحة  الجهات 
اليمن خاصة وأن اليمن يواجه تحديات وحرب 
والنسيج  املقدرات  عىل  أثرت  ظالم  وعــدوان 

االجتماعي والوضع اإلنساني بشكل عام .
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  دور  أن  إىل  ولفت 
يكمن يف توفري البيانات واملعلومات اإلحصائية 
الدقيقة حيث أن التحدي الذي يواجه الجهاز 
حاليا هو كيفية نقل املؤرشات نتيجة األرضار 
ذلك  عىل  املرتتبة  والتأثريات  العدوان  بسبب 
كمؤرشات الفقر والتعليم وسوء التغذية واألمن 

الغذائي وظروف النازحني .
آمن  ملستقبل  تطلعه  عن  العبايس  وعرب 
فهناك  ولذا  عام  بشكل  التنمية  عىل  يرتكز 

والخربات  القدرات  من  االستفادة  اىل  حاجة 
يف  لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يف  اإلحصائية 
وتوفريها  واملعلومات  البيانات  توفري  مجال 
ملتخذي القرار وراسمي السياسات واملانحني .
ونوه إىل أن وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
بعد  اإلعمار  وإعادة  التعايف  لخطة  حاليا  تعد 
توفر  إىل  بحاجة  فهي  ولذلك  الحرب  توقف 
الحصول  يمكن  ال  والتي  واملعلومات  البيانات 
عليها إال عن طريق الجهاز املركزي لإلحصاء .
املانحني  التخطيط  ــر  وزي نائب  ــا  ودع
واملنظمات الدولية الفاعلة يف اليمن إىل تقديم 
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  وإرشاك  الدعم 
للقيام بدوره يف تنفيذ الخطط ورصد البيانات 
لجمع  الوحيدة  النافذة  الجهاز  يكون  وأن 
للكوادر  نتيجة  لها  رئيسياً  ومصدراً  البيانات 

املؤهلة التي يمتلكها.
مكجلوريك  جيمي  السيد  عرب  جانبه  من 
الشؤون  منسق  املتحدة  لألمم  املقيم  املمثل 
اإلنسانية يف اليمن عن األهمية الراهنة لتوفري 
تساعد  التي  الدقيقة  اإلحصائية  البيانات 
املناسبة  القرارات  اتخاذ  عىل  القرار  متخذي 
،مشريا اىل انه ناقش مع رئيس الجهاز املركزي 
لإلحصاء التعاون املستقبيل يف اإلحصاءات يف 

اليمن وأهمية تجويدها ودعمها.

البيانات  عــىل  الحصول  أن  إىل  ولفت 
للجهاز  الكامل  الدعم  تقديم  عىل  سيساعد 
لتمكينه من إعداد وتنفيذ املسوح اإلحصائية 
املختلفة للوصول إىل تقديم بيانات ومؤرشات 
بعد  خصوصا  املجاالت  كافة  يف  اقتصادية 
واألوضاع  الحرب  جراء  حدثت  التي  التغريات 
ليتم  واقتصاديا  ديمغرافيا  عنها  الناجمة 

مساعدته مستقبال .
املتحدة  األمــم  صندوق  ممثل  ألقى  كما 
تطرق  كلمة  هلينوف  جيليدي  عزيز  للسكان 
يوفرها  التي  الدقيقة  البيانات  ألهمية  فيها 
املانحني  تحفيز  يف  لإلحصاء  املركزي  الجهاز 
والتوجه  للمترضرين  املساعدات  تقديم  عىل 
لدعم خطة أهداف التنمية املستدامة ومعرفة 
احتياجات الشعب اليمني مشريا  إىل أن خطة 
ومعلومات  بيانات  إىل  بحاجة  لليمن  الدعم 
دقيقة من أجل االعتماد عليها يف توفري الدعم 

والخدمات للمواطنني .
املركزي  الجهاز  رئيس  أشــار  جانبه  من 
أهمية  إىل  إسحاق  محمد  أحمد  لإلحصاء 
إحصائية  بيانات  قاعدة  تكوين  يف  الورشة 
االقتصادية  الظواهر  ملختلف  وشاملة  دقيقة 
واالحتياجات  والديموغرافية  واالجتماعية 
اإلنسانية الطارئة يف ظل الوضع الراهن لليمن 

من آثار الحرب .
آراء  من  االستفادة  عىل  الحرص  إىل  ولفت 
خطة  لتنفيذ  الورشة  يف  املشاركني  ومقرتحات 
وإثــراء  2018م   2017- للجهاز  طارئة  عمل 
بمختلف  نجاحها  يضمن  بما  محتوياتها 
الخطط  وضع  عند  عليها  لالستناد  مراحلها 

التنموية واإلغاثية يف الوضع الراهن .
وعرب عن تطلعه ألن تكون مشاركة املانحني 
بناء  لتعاون  االنطالق  نقطة  العمل  ورشة  يف 
وتنسيق أفضل من خالل حوار ونقاش شفاف 

وموضوعي لخدمة األهداف املرجوة .
الدولية والجهات  املنظمات  وثمن دور كافة 
املانحة واملنظمات غري الحكومية ذات العالقة 
لتفاعلهم ومشاركتهم يف فعالية الورشة والتي 
بناءة  وتوصيات  بنتائج  للخروج  تسعى 

لخدمة العمل اإلحصائي يف اليمن .
الدعم  لوثيقة  عرضا  الورشة  وتضمنت 
األجنبي للخطة الطارئة للجهاز خالل -2017
العام  للتعداد  العام  املنسق  قدمها  2018م 
التنسيق  آلية  إىل  تطرقت   ، الجهمي  فارس 
لإلحصاء  ــزي  ــرك امل الجهاز  بــني  املــشــرتك 
وأهدافها   العالقة  ذات  والجهات  واملنظمات 

ومراحلها املختلفة .
وهدفت الورشة التي شارك فيها أكرث من 60 

مشاركاً ومشاركة من الجهات املعنية واملانحني 
إيجاد  إىل  اإلحصاء،  مجال  يف  واملختصني 
والتعاون  التخطيط  وزارة  بني  حقيقية  رشاكة 
وبني  لإلحصاء  املركزي  بالجهاز  ممثلة  الدويل 
واملنظمات  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 
الخطة  تمويل  أجل  من  املمولة  والجهات 
الطارئة للجهاز -2017 2018م بكافة مراحلها .
اإلحصائية  القدرات  دعم  إىل  هدفت  كما 
لتحقيق  املحافظات  يف  ومكاتبه  للجهاز 
خطة  ــداف  أه لتنفيذ  املطلوبة  الجاهزية 
اليمنية  الحكومة  مساعدة  جانب  إىل   ، العمل 
الخطة  تنفيذ  عىل  اإلحصاء  بجهاز  ممثلة 
وتوجيه  البيانات  وجودة  دقة  تضمن  بكفاءة 
املادية  األرضار  كافة  وحرص  لرصد  الجهود 
األمن  وتقييم  النازحني  وقضايا  والبرشية 
واملؤرشات  الصحية  املرافق  وحرص  الغذائي 
االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية وإعداد 
للوضع  الدولية  املعايري  وفق  ختامي  تقرير 

االقتصادي واإلنساني يف اليمن .
الدكتور  الرئاسة  مستشار  الورشة  حرض 

عبدالعزيز الرتب وعدد من املسؤولني .
تصوير/ فؤاد الحرازي
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صنعاء / سبأ
العامة  األشــغــال  ــر  وزي أكــد 
أهمية  مطلق،  غالب  والطرق 
وبما  ــان  ــك اإلس بنك  تفعيل 
منتسبي  عىل  إيجابا  ينعكس 
لها  التابعة  واملؤسسات  الوزارة 
أنشئ  التي  ــداف  األه ويحقق 

البنك من أجلها.
العامة  األشغال  وزير  وشدد 
ومعه  أمس  لقائه  خالل  والطرق 
اإلسكان  لقطاع  ــوزارة  ال وكيلة 
العوايض  ياسمني  املهندسة 
الجاد  العمل  عىل  البنك،  قيادة 
اإلســكــان  بنك  دور  لتفعيل 
محلية  استثمارات  عن  والبحث 
وخارجية تعزز دوره الخدمي من 
بشكل  الفرص  استغالل  خالل 

جيد والعمل التشاركي.
االهتمام  رضورة  إىل  ــار  وأش

يف  واملوظفني  البرشي  بالكادر 
حجم  مع  يتناسب  بما  البنك 

املهام التي يقومون بها.
استعداد  مطلق  الوزير  وأكد 
التي  الصعوبات  تذليل  الــوزارة 
بدوره  البنك  قيام  دون  تحول 
ينعكس  وبما  موارده  واستغالل 
ــىل عــمــل الــــوزارة  ــاً ع ــاب ــج اي
لها وتطبيق  التابعة  واملؤسسات 
لعمل  املنظمة  واللوائح  القانون 

البنك.
بأعمال  القائم  ــد  أك فيما 
رئيس مجلس إدارة البنك أحمد 
رأس  حجم  زيادة  أهمية  دعميم 
بني  التعاون  وتعزيز  البنك  مال 
البنك والبنوك الوطنية األخرى، 
تعرتض  التي  العراقيل  ــة  وإزال
سري عمل البنك وتحسني جودة 
املنفذة  املشاريع  ونجاح  األداء 

عرب بنك اإلسكان .
مدير  ــرض  ــع ــت اس بــــدوره 
الحوثي  عبدالله  البنك  عــام 
سري  تعرتض  التي  الصعوبات 
املحققة  البنك واالنجازات  عمل 
منذ إنشائه يف العام 1977م منها 
السكني  حــدة  مدينة  ــرشوع  م
السكني  سعوان  مدينة  ومرشوع 
ذوي  مــن  ـــراد  واألف للموظفني 
عن  فضًال  ــدود،  ــح امل الــدخــل 
عمل  يف  تمت  التي  التحديثات 
تصحيح  يف  واملتمثلة  البنك 
الحسابات اليدوية واالنتقال من 
اآليل،  العمل  إىل  اليدوي  العمل 
عىل  املطلوبة  التعديالت  وكــذا 
البنك  إنشاء  قانون  مواد  بعض 
وطبيعة  تتناسب  التي  والهيكلة 

عمله.

صنعاء / سبأ
رشف  العالمة  ـــاد  واإلرش األوقـــاف  ــر  وزي اطلع 
املعهد  يف  والدراسة  العمل  سري  عىل  أمس  القلييص 

العايل للتوجيه واإلرشاد.
أحمد  املعهد  عميد  من  القلييص  الوزير  واستمع 
حول  رشح  إىل  واملختصني  املعهد  ووكــالء  املروني 
التعليمية  العملية  وســري  العمل  أداء  مستوى 
والصعوبات التي تعرتض العمل باملعهد يف الجوانب 

اإلدارية واملالية والتعليمية.
الدراسية  القاعات  واإلرشاد  األوقاف  وزير  وطاف 
والطالبات  للطالب  مؤكدا  املستويات..  ملختلف 
واالهتمام  واملــثــابــرة  واالجــتــهــاد  الجد  رضورة 
الرشعية  املقاصد  يحقق  بما  العلمي  بالتحصيل 
الوعي  وتنمية  الصحيحة  اإلسالمية  املفاهيم  ونرش 

الديني والقيم األخالقية.
وأشار إىل الدور امللقى عىل عاتق منتسبي املعهد 
ونرش  ودنياهم،  دينهم  بأمور  املجتمع  توعية  يف 
أحكام وتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ونبذ الغلو 
اإلسالمية  املفاهيم  وصياغة  والتطرف  والعصبية 
وسنة  بالكتاب  االلــتــزام  عىل  القائمة  السليمة 

الحبيب صىل الله عليه وسلم وترسيخ قيم الوسطية 
واالعتدال واألخالق الفاضلة.

إىل ذلك ناقش لقاء برئاسة وزير األوقاف واإلرشاد 
وضم عميد ووكالء املعهد واملختصني، أوضاع املعهد 
خالل  لها  تعرض  التي  واألرضار  ــة  واإلداري املالية 
أحداث 2011م يف املبنى والقاعات الدراسية وقاعات 

االجتماعات واملكاتب اإلدارية والسكن الطالبي .
التوجيه  ملعهد  زيارتنا   " القلييص  الوزير  وقال 
واإلرشاد تأتي يف إطار الزيارات لإلطالع عىل أوضاع 
أعمالهم  جوانب  وكافة  واإلداريــة  املالية  املوظفني 

واحتياجات الطالب والطالبات ".
ورفده  املعالجات  من  لكثري  املعهد  حاجة  وأكد 
إعادة  يكفل  بما  ماليا  ودعمه  التدريسية  بالكوادر 
تحمل  عىل  ــادرة  ق ــوادر  ك وتخريج  أللقه  املعهد 
املسؤولية يف التوعية املجتمعية وحمل راية التوجيه 
التي  والدعوة  واالعتدال  الوسطية  وقيم  واإلرشاد 
تؤلف وتجمع الصف وتوحد الجبهة الداخلية وبث 
روح التعاون واألخوة والتسامح والتصالح يف أوساط 

املجتمع.

وزير األشغال يؤكد أهمية تفعيل دور بنك وزير األشغال يؤكد أهمية تفعيل دور بنك 
االسكان والبحث عن استثمارات إضافيةاالسكان والبحث عن استثمارات إضافية

وزير األوقاف يطلع على سير العمل وزير األوقاف يطلع على سير العمل 
والدراسة بالمعهد العالي لإلرشادوالدراسة بالمعهد العالي لإلرشاد

اجتماع  تنسيقي لمناقشة أوضاع السجوناجتماع  تنسيقي لمناقشة أوضاع السجون

الثورة/معني حنش
تنسيقي  اجتماع  بصنعاء  أمــس  عقد 
التي  والصعوبات  السجون  أوضاع  ملناقشة 
العدوان  استمرار  ظل  يف  عملها  سري  تواجه 

السعودي األمريكي وحصاره الجائر.
وزير  ضم  ــذي  ال االجتماع  واستعرض 
عبدالله  بن  محمد  الركن  اللواء  الداخلية 
القويس ووزيرة حقوق اإلنسان علياء فيصل 
والسكان  العامة  الصحة  ووزير  اللطيف  عبد 
أوضــاع  حفيظ  بن  سالم  محمد  الدكتور 
السجون وآليات العمل وسبل تحسني األداء .

أهمية  الداخلية  وزير  أكد  االجتماع  ويف 
بني  والتنسيق  والتعاون  الجهود  تضافر 
بأوضاع  للنهوض  املعنية  الجهات  مختلف 
فاعلني  أعضاء  ليصبحوا  وتأهيلهم  السجناء 
يف املجتمع , مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل 
الدعم بما يسهم يف تطوير أداء عمل السجون 

كونها وسيلة تأديب وتهذيب.
محمد  الركن  اللواء  الداخلية  وزير  ودعا 
القويس إىل التنسيق مع وزارة العدل من اجل 
ماليا  السجناء  عىل  اإلرشاف  مرشوع  تنفيذ 
محامني  تعيني  وكذا  امنيا  والداخلية  وإداريا 
املرافقة  اآلليات  وبحث  السجون  تعتمدهم 

واىل  من  السجن  من  تنقلهم  أثناء  للسجناء 
املحاكم وآليات عملها .

من جهتها اوضحت وزيرة حقوق اإلنسان 
أهمية االجتماع لإلطالع عىل أوضاع السجناء 
السجناء  ومشكلة  السجينات  وخاصة 
 , لها  املناسبة  الحلول  وإيجاد  الالجئني 
السجناء  مع  التعامل  رضورة  عىل  مشددة 
وفقا للقوانني املحلية واالتفاقيات واملعاهدات 
وحفظ  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية 

إنسانية السجني بغض النظر عن جريمته.
الوزارة  استعداد  الصحة  وزير  اكد  فيما 

خاصة  الصحية  الجوانب  يف  السجون  لدعم 
فيما يتعلق بتقديم الخدمات الطبية.

مصلحة  رئيس  استعرض  جانبه  مــن 
اليزيدي  ــارص  ن احمد  ــواء  ــل ال السجون 
التي تواجه سري عمل  املشكالت والصعوبات 
املتمثلة  األمنية  املشكالت  منها  السجون 
بالقوة األمنية للسجون واإلداريني والقيادات 
التي تتطلب تغريها بني وفرتة وأخرى "التدوير 
الوظيفي " وكذا مشكلة زيادة عدد السجناء .

السجناء  ترحيل  مشكلة  مناقشة  تم  كما 
محكومتيهم  فــرتة  انتهت  الذين  األجانب 

اخطر  من  املسجلني  السجناء  بعض  خاصة 
فرتة  انتهت  الذين  باكستان  من  املجرمني 
مشكلة  وكذا   , ترحليهم  يتم  ولم  محكوميتهم 
سجناء رهن املحاكمة الذين لهم فرتة تزيد عن 
خمس سنوات ولم يتم محاكمتهم ,إىل جانب 
تزايد مشكلة املعرسين من السجناء الذين لم 

يتم إطالقهم.
نقل  ووسائل  آليات  إىل  التطرق  تم  كما 
ــرتاض  االف عمرها  انتهى  التي  السجناء 
مناقشة  وكذا  تبديلها,  او  صيانة  إىل  وتحتاج 
الخاصة  التشغيلية  امليزانية  قلة  موضوع 
االحتياطي  السجون  يف  والتغذية  بالسجون 
والتدريب  التأهيل  برامج  بعض  وانعدام   ,

للسجناء .
أوضــاع  عىل  اطلعوا  قد  ـــوزراء  ال ــان  وك
املركزي  السجن  عنابر  مختلف  يف  السجناء 

بصنعاء .
إىل  السجن  عىل  القائمني  من  واستمعوا 
رشح حول املشكالت والصعوبات التي تواجه 
واملتطلبات  واالحتياجات  السجن  إدارة 

الخاصة به.
الداخلية  وزارة  وكيل  االجتماع  حرض 
العام  واملفتش  الرشيف  محمد  املالية  للشؤون 
وبعض  املؤيد  ابراهيم  اللواء  الداخلية  بوزارة 

قيادة الوزارة والسجون واملختصون.

وزيرالداخلية يؤكد أهمية تضافرالجهود للنهوض وزيرالداخلية يؤكد أهمية تضافرالجهود للنهوض 
بأوضاع اإلصالحيات وإعادة تأهيلهابأوضاع اإلصالحيات وإعادة تأهيلها

وزير النقل يطلع على سير العمل بقطاعات وإدارات الوزارةوزير النقل يطلع على سير العمل بقطاعات وإدارات الوزارة

صنعاء / سبأ
بحث وزير املياه والبيئة املهندس نبيل الوزير أمس مع مسؤول قطاع 
واملنظمة  اليمن  بني  الثنائية  التعاون  عالقات  اليونيسف  بمنظمة  املياه 

وسبل تعزيزها وتطويرها يف مجال املياه. 
اليمن وآليات  اللقاء استعراض عمل املنظمات اإلغاثية يف  وتم خالل 
واملنكوبني  للنازحني  اإلنساني  عملها  مهام  وتسهيل  أنشطتها  تفعيل 

جراء العدوان الغاشم عىل بالدنا.
كما تطرق الجانبان إىل موضوع النشاط الزلزايل يف عتمة إثارة السلبية 
القدرات  لبناء  برنامج  إعداد  وإمكانات  عتمة  الطبيعية  املحمية  عىل 

ملؤسسات املياه يف الظروف الطارئة.
املدن  مرشوع  عام  مدير  الصيادي  جمال  املهندس  االجتماع  حرض 

الحرضية.

بحث التعاون بين اليمن بحث التعاون بين اليمن 
واليونيسف في مجال المياهواليونيسف في مجال المياه


