
صنعاء / سبأ
ــي للناطق  ــس مؤتمر صحف ــة صنعاء أم ــد بالعاصم عق
ــي وزير اإلعالم ضيف الله  ــمي لحكومة اإلنقاذ الوطن الرس
ــانية  ــص بالكارثة اإلنس ــه ملخ ــتعرض خالل ــامي، اس الش

لجرائم وانتهاكات العدوان عىل اليمن خالل العام 2018م.
وأوضح الوزير الشامي أن أكرث من 22 مليوناً من اليمنيني 
ــانية (غذاء، ماء، إيواء) و11.3  ــاعدات إنس يحتاجون ملس
ــخص يحتاجون إىل غذاء وصحة، وسبعة ماليني  مليون ش
ــاعدات التغذية  ــة ملس ــخص يف حاجة ماس ــف ش و500 أل
الصحية، و2.9 مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية 

و400 ألف فرد يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
ــني أن 16 مليون فرد يف حالة انعدام أمن غذائي و16.4  وب
مليون فرد يحتاجون إىل الصحة و17.8 مليون فرد يف حالة 
ــون للمياه  ــي، و16 مليون فرد يحتاج ــن الغذائ انعدام األم

والرصف الصحي والنظافة.
ــكان اليمن ضمن  ــة من س ــن 35 باملائ ــف أن أكرث م وكش
ــة)، فيما مليون  ــة (مرحلة املجاع ــؤرش املرحلة الخامس م
ــات منذ نقل  ــن انقطاع املرتب ــف يعانون م ــف موظ و500 أل

البنك املركزي إىل عدن.
ــامل عىل اليمن ذكر ناطق الحكومة  وحول الحصار الش
ــف نازح داخل اليمن، وما  ــاك أكرث من مليون و450 أل أن هن
ــمح  ــة من العالقني خارج اليمن، لم يس ــارب من 30 باملائ يق
ــبب منع فتح مطار صنعاء الدويل .. مبينا أن  بدخولهم بس
ــوايل 70 ألف  ــني يف الخارج يقدر بح ــدد العالقني واملغرتب ع

شخص.
ــامي إىل أنه تم منع أكرث من 120 ألف  ــار الوزير الش وأش
ــالج.. مبينا أنه تويف  ــارج لتلقي الع ــفر للخ مواطن من الس
ــفر  ــم من الس ــراء منعه ــرىض ج ــاً و608 م ــن 17 ألف ــرث م أك
ــة إىل منع  ــدويل باإلضاف ــار صنعاء ال ــارج وإغالق مط للخ
دخول السفن املحملة باملواد الغذائية والدوائية ومشتقات 

النفط.
ــع الصيادين  ــبب يف من ــامل تس وأوضح أن الحصار الش
ــتهدافهم وقتل عدد  من مزاولة الصيد يف املياه اليمنية واس
ــري عدد من املنظمات الدولية  كبري منهم، باإلضافة إىل تأخ
ــة  ــواد الغذائي ــم امل ــاني يف تقدي ــال اإلنس ــة يف املج العامل
ــف اإليرادات  ــني واملضيفني وتوق ــا للنازح ــة وغريه والدوائي
ــة  ــة ورضيبي ــة وغازي ــادرات نفطي ــن ص ــة م ــة للدول العام
ــة (الريال)  ــة الوطني ــاض العمل ــا وانخف ــة وغريه وجمركي
ــلع والتي أثرت  ــعار الس ــبة التضخم وارتفاع أس وزيادة نس

عىل معيشة املواطنني .
ــتهداف العدوان  ــج اس ــامي إىل نتائ ــرق الوزير الش وتط
ــا أن  ــارشة .. موضح ــري مب ــارشة وغ ــورة مب ــني بص للمدني
ــكرية  ــة عمليات العدوان العس ــهداء والجرحى نتيج الش
ــهيدا وخالل  ــارشة بلغ خالل العام املايض ألف و961 ش املب
فرتة العدوان 2015 2018-م بلغ عدد الشهداء 15 ألفاً و395 

شهيدا.
ــهداء من األطفال لعام 2018م بلغ 585  وبني أن عدد الش
ــال ألفاً و153 يف حني بلغ  ــاء 223 امرأة ومن الرج ومن النس
عدد الشهداء خالل فرتة العدوان 2015 2018- من األطفال 
ــني و325 والرجال  ــاء ألف ــة آالف و612 طفال ومن النس ثالث

تسعة آالف و422 رجال.
ــايض ألفني  ــالل العام امل ــغ خ ــدد الجرحى بل ــال " ع وق
ــاً منهم 715 طفال و284 امرأة يف حني بلغ عدد  و416 جريح
ــاً و121 جريحا، منهم  ــى خالل فرتة العدوان 24 ألف الجرح

ثالثة آالف و660 طفًال وألفان و536 امرأة".
ــة  ــة والداخلي ــات وزارات الصح ــار إىل أن إحصائي وأش
ــان واللجنة الوطنية لشؤون األرسى واملركز  وحقوق اإلنس
القانوني، ال تعترب نهائية، حيث ال زال هناك مئات الغارات 

الجوية للعدوان قيد التحقيق.
ــهداء كان  ــدل للش ــىل مع ــامي أن أع ــر الش ــت الوزي ولف

ــن  ــهيدا م ــة آالف و616 ش ــدد ثالث ــدة بع ــة صع بمحافظ
ــاء والرجال، وأعىل معدل للجرحى يف أمانة  األطفال والنس
ــن األطفال  ــة آالف و405 جرحى م ــدد خمس ــة بع العاصم

والنساء والرجال .
ــات  ــة عملي ــى نتيج ــهداء والجرح ــص الش ــا يخ وفيم
العدوان العسكرية غري املبارشة .. أوضح ناطق الحكومة أن 
ــاً و843 نتيجة تفيش األمراض،  ــدد الضحايا بلغ 296 ألف ع
ــوء تغذية، أعمال إرهابية، شحة األدوية، عدم السفر إىل  س

الخارج، وتشوهات خلقية لألجنة.
ــر الصحفي إىل  ــالل املؤتم ــامي خ ــر الش ــرق الوزي وتط
ــاء  واألحي ــق  واملناط ــدن  للم ــدوان  الع ــريان  ط ــتهداف  اس
ــاً " صواريخ  ــلحة املحرمة دولي ــواق باألس ــكنية واألس الس
ــة من الوقائع التي تم  ــل عنقودية " .. موجزا مجموع وقناب

توثيقها بأمانة العاصمة وعدد من املحافظات .
ــان، نقم،  ــج عط ــتهداف ف ــة تم اس ــة العاصم ــي أمان فف
ــنينة وحي  ــي مذبح، حي الس ــي الدائري، ح ــن، ح النهدي
ــت، ويف تعز باب املندب، املخا، ذوباب، العمري، الربح  الكوي
ــأرب، تبه  ــد م ــأرب "رصواح، الجفينة، س ــة، ويف م والوازعي

املصارية، منطقة ذات الراء، سوق رصواح".
ــق "بني مطر،  ــتهداف مناط ــة صنعاء تم اس ويف محافظ
ــمة، املحاقرة، ويف  ــيش، همدان، الخس ــاجد، بني حش املس
ــة "حرض، حريان، الجفراء، املالحيظ، املنزالة، الكتف،  حج
ــمة،  ــار، دغيج، املواس ــل الن ــن، جب ــن، املداف ــزرق، املعاي امل

املداحشة، الخرضاء، وادي الصفح، الفج بحرض".
ــق حرف  ــتهداف مناط ــم اس ــران ت ــة عم ــا يف محافظ أم
ــوث، عقبات، وعلة،  ــة، ح ــفيان، خمر عيال رسيح، العش س
ــحار، رازح، منبه،  ــدة "حيدان، س ــدة، ويف محافظة صع ري
ــران، الطلح، العند،  ــة بني فاضل، م ــة، عزيمة، جمع محض
ــتهداف  ــدة فقد تم اس ــة الحدي ــر)، ويف محافظ وآل حباج
ــة، الصليف، باجل، كيلو 16 ، الدريهمي، التحيتا،  "الخوخ
ــة), ومحافظة  ــزم واملدين ــدة والجوف (الح ــاء الحدي ومين

املحويت (الطويلة وبنى الخياط).
ويف ما يتعلق بالقطاع الصحي بني ناطق حكومة اإلنقاذ، 

ــفى  ــام املايض 33 مستش ــتهدف خالل الع ــدوان اس أن الع
ــائر هذا القطاع خالل  ومرفقاً صحياً ويف املقابل كانت خس
2015 - 2018 م، 425 مستشفى ومرفقاً صحياً ما بني تدمري 
ــهيداً من طواقم  ــعاف و85 ش ــيارة إس كامل وجزئي و72 س
ــعاف باإلضافة إىل  ــح من طواقم اإلس ــعاف و231 جري اإلس
سبعة مراكز للغسيل الكلوي، وتوقف 60 باملائة من املرافق 
ــن تقديم خدماتها للمرىض باإلضافة إىل مليون  الصحية ع
ــني و473  ــتباه بالكولريا وألف ــاالت االش ــدد ح ــاً ع و195 ألف

إجمايل عدد الوفيات بوباء الكولريا.
ــتهداف  ــامي "إن العدوان اس ويف قطاع التعليم قال الش
ــزاً تعليمياً  ــة ومعهداً ومرك ــايض 112 مدرس ــالل العام امل خ
ــني بلغ إجمايل  ــة حكومية وأهلية يف ح ــأة جامعي و13 منش
ــدوان ألفني و753  ــالل فرتة الع ــذا القطاع خ ــائر يف ه الخس
ــي وكيل)، وتوقف  ــري جزئ ــة وتربوية (تدم ــأة تعليمي منش
ثالثة آالف و600 مدرسة عن نشاطها التعليمي واستهداف 
ــأة جامعية  ــتهداف 164 منش 68 مرافق إدارية تربوية واس

حكومية وأهلية و60 معهداً مهنياً وكلية مجتمع".
وذكر ناطق حكومة اإلنقاذ أن خسائر قطاع النقل خالل 
ــارات املدنية تم تدمري 15 مطارا  ــرتة العدوان يف مجال املط ف
ــاء الدويل، وأربع  ــى الجديد ملطار صنع ــا بما فيه املبن مدني
ــي واألرصاد  ــات للطريان املدن ــت قطاع طائرات مدنية وس
ــاد املالحي بمطار صنعاء، باإلضافة  ومنظومة جهاز اإلرش
ــة  ــات الخاص ــري والرافع ــري وب ــاء بح ــري 16 مين إىل تدم

باملوانئ البحرية.
ــامي أن  ــر الوزير الش ــور ذك ــرق والجس ــال الط ويف مج
ــارات الطريان والقصف  ــالل العام 2018 بغ العدوان دمر خ
ــيارة  ــيلة نقل ما بني س ــاً وجرساً وتدمري 622 وس 348 طريق
ــدوان ثالثة آالف  ــالل فرتة الع ــاحنة مدنية، كما دمر خ وش
ــة آالف و400  ــذا تدمري خمس ــرساً وك ــاً و784 ج و50 طريق

وسيلة نقل ما بني سيارة وشاحنة.
ــتهدف قطاع االتصاالت عام 2018م  وبني أن العدوان اس
حيث دمر 71 شبكة ومحطة اتصاالت، وخالل فرتة العدوان 
ــة وخاصة فيما  ــة اتصاالت حكومي ــبكة ومحط دمر 476 ش

ــد  ــاء ومول ــة كهرب ــاء 87 محط ــاع الكهرب ــتهدف يف قط اس
وبلغت خسائر هذا القطاع خالل فرتة العدوان 508 منشآت 

ومحطات كهرباء.
ــائر يف قطاع األعالم .. أوضح ناطق  وفيما يتعلق بالخس
ــآت إعالمية  ــان منش ــتهداف ثم ــدوان اس ــة أن الع الحكوم
ــأة إعالمية مرئية  ــرتة العدوان 42 منش ــالل ف يف 2018م، وخ
ومسموعة ومقروءة (تدمري كيل وجزئي) و28 مركز إرسال 

تلفزيوني وإذاعي و FM ومكرويف .
ــتهدف قطاع املياه خالل العام  وتطرق إىل أن العدوان اس
ــتهدفة 830 خزاناً  ــآت املس ــدد املنش ــغ ع ــايض حيث بل امل
ــائر هذا القطاع خالل  ــبكة مياه وري، وبلغ أجمايل خس وش
ــدود،  ــة (س ــأة مائي ــة آالف و744 منش 2015 2018- ثماني
حواجز، خزانات مائية، قنوات ري) وألفاً و90 مضخة مياه 

آبار وغطاسات وشبكات ري حديثة وعرشة حفارات آبار.
ــا  ــمي م ــق الرس الناط ــتعرض  .. اس ــط  النف ــاع  ويف قط
ــالل العام امليض بـ 24  ــتهدفه العدوان يف هذا القطاع خ اس
ــالل فرتة  ــالت وقود وخ ــود وعرش ناق ــات وق ــأة ومحط منش
ــأة ومحطات وقود و265 ناقلة وقود، ويف  العدوان 364 منش
ــايض 19 ملعباً  ــدوان العام امل ــتهدف الع قطاع الرياضة اس
ــائر هذا القطاع خالل  ــأة رياضية، وبلغ إجمايل خس ومنش

العدوان 123 منشأة ومرافق رياضية .
ــن قبل  ــتهداف م ــرض لالس ــاف تع ــاع األوق ــني أن قط وب
العدوان حيث دمر 84 مسجدا واستهدف ثالث مقابر خالل 
ــرتة العدوان  ــاجد املدمرة خالل ف ــدد املس ــام املايض وع الع
ــتهدف  ــياحة اس ــجداً و62 مقربة، ويف قطاع الس 1142 مس
ــرتة  ــني ويف ف ــني أثري ــياحية وموقع ــأة س ــدوان 44 منش الع

العدوان 296 منشأة سياحية و219 موقعاً أثرياً .
ــد  ــاري أك ــادي والتج ــاع االقتص ــائر القط ــول خس وح
ــه النصيب األكرب من  ــامي أن هذا القطاع كان ل ــر الش الوزي
ــعب  ــدف تجويع الش ــام املايض به ــالل الع ــتهداف خ االس
اليمني، ففي الرثوة الزراعية والحيوانية تم استهداف ألفني 

و421 حقًال ومساحة زراعية و77 مزرعة دجاج وموايش.
ــار إىل أن أجمايل الخسائر خالل الفرتة 2015-2018  وأش
ــة آالف و10 حقول  ــة خمس ــة والحيواني ــرثوة الزراعي يف ال
ــت زراعي محمي  ــاحات زراعية وثالثة آالف و500 بي ومس
ــزارع إنتاج حكومية و39 مجمعاً  ومنتج محاصيل، وثالث م
وإرشاداً زراعياً و81 مركز ومخزن تربيد زراعي و41 جمعية 
ــة  ــف و16 مزرع ــاً وأل ــتًال زراعي ــة و11 مش ــة تعاوني زراعي
ــاً و114 حراثة وحصادة،  ــوقاً زراعياً ريفي محاصيل و40 س
ــوايش و370  ــع متنوع من امل ــني و500 ألف قطي ــة مالي وثالث

مزرعة دواجن وموايش و41 ألفاً و575 خلية نحل.
ــمكية تعرضت لالستهداف خالل  ولفت إىل أن الرثوة الس
ــالل فرتة  ــاً وخ ــالف 76 قارب ــراق وإت ــالل إح ــن خ 2018، م
ــن أربعة آالف و613 قارب  ــتهداف وتدمري أكرث م العدوان اس
ــواق تجميع  ــمكي وأس ــتهداف 93 مركز إنزال س ــد واس صي

األسماك يف سواحل البحر األحمر.
ــمي أن العدوان  ــني الناطق الرس ــاع التجاري ب ويف القط
ــأة  ــع صوامع غالل و630 منش ــتهدف خالل 2018م أرب اس
ــاً تجارياً  ــوقاً ومجمع ــاً تجارياً و41 س ــة و37 مصنع تجاري
ــتهداف 15  ــالل فرتة العدوان تم اس ــزن أغذية، وخ و73 مخ
ــعة آالف و328  ــح وتس ــة مطاحن قم ــالل وثالث ــة غ صومع
ــاع  ــرشكات القط ــاً ل ــاً تجاري ــة و358 مصنع ــأة تجاري منش

الخاص و641 سوقاً مركزياً و722 مخزن أغذية.
ــي الحكومية  ــآت واملبان ــتهداف املنش ــا يخص اس ويف م
ــأة ومبنى  ــتهدف 83 منش ــامي أن العدوان اس ــف الش كش
ــتهداف ألف  ــالل فرتة العدوان تم اس ــاً يف 2018، وخ حكومي

و822 منشأة ومبنى حكومياً.
ــامي أن عدد  ــد الوزير الش ــاني .. أك ــب اإلنس ويف الجان
ــام 2018م بلغ ألفني و469 وبلغ عدد األرسى  األرسى يف الع
ــالل  ــادل خ ــات التب ــدد عملي ــا أن ع ــن 596.. مبين املحرري

ــني بالتبادل مع  ــادل والخارج ــة تب ــت 92 عملي 2018م بلغ
ــني من العدو  ــغ 480، فيما الخارج ــالل 2018م بل ــدو خ الع
ــط خالل 2018م بلغ  ــجن اللجنة فق بالعفو أو إفراج من س
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ــدد األرسى منذ بداية العدوان بلغ 10 آالف  وأوضح أن ع
و207 أرسى، وعدد املحررين منذ بداية العدوان ثالثة آالف 

و200 وعدد عمليات التبادل 301 عملية.
كما تطرق وزير اإلعالم إىل تنامي االغتياالت والتفجريات 
ــدة  ــا القاع ــيطر عليه ــي تس ــات الت ــة يف املحافظ اإلرهابي
وداعش يف (عدن , أبني , لحج , حرضموت , البيضاء) خالل 
ــات اإلرهابية 278 عملية،  ــام املايض حيث بلغت العملي الع
ــتهداف  ــبع اس ــاجد ، وس ــتهداف مس ــم اس ــا 23 جرائ منه
أسواق و114 جرائم اغتياالت، وعملية استهداف دار رعاية 

املسنني بعدن، وثمان استهدف املعالم األثرية .
ــيمة تجاه  ــن االنتهاكات الجس ــتعرض جانب م كما اس
ــجناء واملعتقلني اليمنيني يف سجون اإلحتالل الرسية،  الس
ــة واستخدام  حيث أثبتت التقارير املحلية والدولية ممارس
ــائل  القوات األمنية التابعة لقوات االحتالل للعديد من وس
ــتمرة  ــات املس ــدي والنفيس ومنها الجلس التعذيب الجس
ــاراً بالرضب املربح  ــارس ليًال ونه ــي كانت تم ــة والت والطويل
ــن خالل األيدي  ــادهم م ــم يف أماكن متفرقة من أجس واللط
ــؤدي إىل القتل وكذا  ــي ت ــة الت ــلحة واألدوات املعدني واألس
ــتخدام الصاعق الكهربائي يف كل أجسامهم وتجريدهم  اس
ــن املالبس، وتهديدهم برضب أقاربهم واحتجازهم مما أثر  م
ــون باإلضافة إىل  ــىل بعضهم الجن ــياتهم وقد بدا ع يف نفس

العنف الجنيس واالغتصاب للذكور.
وطالب ناطق حكومة اإلنقاذ يف املؤتمر الصحفي، بوقف 
ــا العدوانية  ــي لعملياته ــعودي األمريك ــدوان الس دول الع
ــربي  ــوي وال ــار الج ــع الحص ــن ورف ــىل اليم ــكرية ع العس
ــن، باعتبار ذلك يتناىف مع كافة املواثيق  والبحري عىل اليم

والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــؤولياته تجاه  ــد أهمية اضطالع املجتمع الدويل بمس وأك
ــن .. حاثا األمم  ــي املتدهور باليم ــاني الكارث ــع اإلنس الوض
املتحدة القيام بواجبها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني 
من مجازر وجرائم يومية وحصائر خانق ورسعة إلزام دول 

العدوان باحرتام وتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة .
ــمية التي  ــب بإدانة الجرائم واالنتهاكات الجس كما طال
ــانا،  ــف العدوان بحق اليمن أرضا وإنس ترتكبها دول تحال
ــكرية العدوانية  ــات التحالف العس ــف الفوري لعملي والوق
ــروج القوات الغازية  ــامل وخ عىل اليمن ورفع الحصار الش

من جميع األرايض اليمنية املحتلة.
ــة  ــق دولي ــة تحقي ــكيل لجن ــامي تش ــر الش ــا الوزي ودع
ــق يف جرائم  ــىص الحقائق والتحقي ــتقلة ومحايدة لتق مس
ــدوره يف إحالة  ــن، وقيام مجلس األمن ب ــدوان بحق اليم الع
ــة يف كل جرائم الحرب  ــم الدولي ــة إىل املحاك ــة املعتدي الدول

واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.
ــدد عىل أهمية قيام املنظمات الحقوقية واإلنسانية  وش
ــقيقة والصديقة  ــدول الش ــالم يف ال ــائل اإلع ــة ووس الدولي
ــانية والدمار  بزيارة اليمن لالطالع عىل حجم الكارثة اإلنس
ــىص الحقائق واالطالع عن  ــل يف البنية التحتية وتق الحاص
ــيمة التي  ــم واالنتهاكات الجس ــق يف الجرائ ــرب والتحقي ق

يرتكبها العدوان بحق املدنيني واألعيان املدنية والثقافية .
ــم الوقوف إىل  ــعوب العال ــالم أحرار ش ــد وزير اإلع وناش
ــىل حكوماتهم بوقف  ــي، والضغط ع ــعب اليمن جانب الش

العدوان ورفع الحصار.
ــئلة الصحفيني  ــىل أس ــة اإلنقاذ ع ــق حكوم ــق ناط وعل
ــية ومواقف الحكومة منها  ــتجدات السياس حول آخر املس
ــها  خصوصا جهود املبعوث األممي والضغوط التي تمارس
ــالم بغية  ــار عملية الس ــدوان لحرف مس ــف الع دول تحال

مواصلة مرشوعها االستعماري يف اليمن .

ناطق حكومة اإلنقاذ: اســتهداف العدوان للمدنيين أســفر عن ناطق حكومة اإلنقاذ: اســتهداف العدوان للمدنيين أســفر عن 
١٥٣٩٥١٥٣٩٥ شــهيدًا منهم قرابة األلفي شــهيد خالل ســنة  شــهيدًا منهم قرابة األلفي شــهيد خالل ســنة ٢٠١٨٢٠١٨
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03 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

٢٢٢٢ مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية و مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية و٢٫٩٢٫٩ مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية
أكثر من مليون وأكثر من مليون و٤٥٤٥ ألف نازح داخل الوطن و ألف نازح داخل الوطن و٧٠٧٠ ألف عالق في الخارج بسبب إغالق مطار صنعاء ألف عالق في الخارج بسبب إغالق مطار صنعاء

قدم ملخصاً بالكارثة اإلنسانية لجرائم وانتهاكات العدوان على اليمن منذ قدم ملخصاً بالكارثة اإلنسانية لجرائم وانتهاكات العدوان على اليمن منذ ٢٠١٥٢٠١٥

صنعاء/ سبأ
ــيايس األعىل  ــع ضم عضو املجلس الس ــورى أمس اجتماع موس ُعقد بمجلس الش
ــدروس وعدد من  ــني العي ــم بأعمال رئيس املجلس محمد حس ــد النعيمي والقائ محم

أعضاء لجان املجلس.
ــيايس األعىل الدكتور يارس الحوري،  ــرس االجتماع بحضور أمني رس املجلس الس ك

ملناقشة مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2019 ــ 2030م.
ــيايس األعىل النعيمي إىل أن الرؤية الوطنية  ــار عضو املجلس الس ويف االجتماع أش
ــرشوع بناء الدولة اليمنية  ــهيد الرئيس صالح الصماد نحو م ــي تنفيذاً لربنامج الش تأت

الحديثة وإرساء مبدأ العمل املؤسيس.
ــه املقرة من املجلس  ــرشوع ومنهجيته ومحتوياته وغايات ــت إىل اإلطار العام للم ولف
ــرتاتيجية  ــياً من خالل األهداف االس ــي تتضمن 12محوراً رئيس ــيايس األعىل والت الس
ــمولية  ــياً والتي تتمتع بالش املوضوعة بدقة وعناية لكل محور وعددها 176هدفاً رئيس

والوضوح واالستدامة.
ــن طموحات  ــل تعرب ع ــة طويلة األج ــة، أول خط ــة الوطني ــي الرؤي ــرب النعيم واعت
ــام 2030م .. مؤكداً أن هذه الرؤية  ــعب اليمني املنتظر إنجازها بحلول ع وتطلعات الش
ــودة قابلة للتحديث والتطوير وبحاجة لإلثراء من كافة األحزاب واملكونات  ما تزال مس
السياسية ومنظمات املجتمع املدني واألكاديميني واملثقفني وكل فئات الشعب اليمني.
ــودة مرشوع الرؤية الوطنية  ــاد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى بمس فيما أش

والتي عربت عن حاجة املواطنني يف التغيري وتحقيق العدالة .

ــرتك لحاجات املجتمع .. الفتا إىل توجيهات  ــم املش ولفت إىل أن الرؤية مثلت القاس
ــة وإثراء وتنقيح مسودة الرؤية  ــيايس األعىل للمجلس، بدراس األخ رئيس املجلس الس

والذي يعترب تدشيناً لنشاط املجلس للعام الحايل 2019م.
ــيداً  ــودة الرؤية الوطنية .. مش وثمن الجهود التي بذلها فريق العمل الذي أعد مس
ــيايس يقوم  ــيايس األعىل والتي أكد من خاللها أن الحل الس بدعوة رئيس املجلس الس
ــية وضع  ــية وكذا دعوته للقوى السياس عىل الرشاكة والتوافق بني كافة القوى السياس

حد للرصاع الذي يضعف الدولة اليمنية وإجراء مصالحة وطنية شاملة.

ــو الخيار األمثل  ــورى الثابت يف أن الحوار ه ــدروس موقف مجلس الش ــدد العي وج
إلنهاء الرصاع وإيقاف العدوان .. داعياً كافة األطراف السياسية التعاطي اإليجابي مع 

هذه الدعوة الوطنية واملسئولة كون الوطن يتسع لجميع أبنائه.
ــيكون مساهماً فاعًال بحسب املهام والصالحيات املناطة به  ولفت إىل أن املجلس س
وفقاً للقانون والدستور يف إثراء هذه الرؤية والتي ستحال للجان املتخصصة باملجلس 

لدراستها ووضع تصوراتها ومقرتحاتها تجاهها.
ــودة الرؤية  ــيايس األعىل رشح واٍف عن مس ــتعرض أمني رس املجلس الس ــدوره اس ب

ــني املكونات  ــيايس ب ــة الوطنية والحل الس ــور املصالح ــا مح ــي تصدره ــة والت الوطني
ــىل قاعدة العدالة وجرب الرضر  ــية ومختلف الفئات ومعالجًة للوضع الراهن ع السياس
ــلمي ومنع التدخالت الخارجية والحفاظ عىل السيادة  ــيايس س وتهيئًة لبلورة حل س

الوطنية واملصالح العليا للوطن.
ــاء الدولة والحكم  ــة التي تتمحور يف بن ــة، املوجهات العام ــودة الرؤي وتضمنت مس
ــة وكذا محور  ــات واإلعالم واألمن والعدال ــاد والحقوق والحري ــيد ومكافحة الفس الرش
األمن القومي والسياسة الخارجية بما يحمي مصالح اليمن ويضمن سيادة واستقالل 
ــن وتقوم عىل مبادئ  ــة فعالة تخدم املصالح العليا للوط ــراره، يف ظل عالقات خارجي ق
ــرتكة إىل جانب األهداف العامة وعوامل نجاح  التكافؤ واالحرتام املتبادل واملصالح املش

وتحديات تنفيذ الرؤية.
ــهام بفعالية يف دراسة مسودة  ــتعدادهم اإلس ــورى اس فيما أكد أعضاء مجلس الش
ــت الوطنية  ــن الحفاظ عىل الثواب ــي انطالقاً م ــكل منهجي وعلم ــة الوطنية بش الرؤي
ــة اليمنية الحديثة وتقديم ما  ــعب اليمني نحو بناء الدول ــق آمال وتطلعات الش وتحقي

يمكن من رؤى ومقرتحات إلثرائها.
ــيس للحارض واملستقبل  ــاروا إىل أن هذه الرؤية أوضحت اتجاهات العمل املؤس وأش
ــية لتحقيق أهداف هذه  ــاً للقيادة السياس ــيكون داعماً وعون ــن أن املجلس س .. مؤكدي
ــات  ــل لألجهزة واملؤسس ــة وبرنامج عم ــات عام ــي تعترب موجه ــة والت ــة الوطني الرؤي

الرسمية كٌال فيما يخصه.

في اجتماع بمجلس الشورى ناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولةفي اجتماع بمجلس الشورى ناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة
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وفــــاة أكثر من وفــــاة أكثر من ١٧١٧ ألــــف مريض ومريضة من أصل  ألــــف مريض ومريضة من أصل 
١٢٠١٢٠ ألــــف مواطن تم منعهم من الســــفر للخارج ألــــف مواطن تم منعهم من الســــفر للخارج


