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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  

في الجمھورية   بيان معالي السيد المھندس فريد احمد مجور وزير الزراعة والري
  اليمنية

  لمؤتمر منظمة األغذية والزراعة) ( 38أمام الدورة الـ

  م2013/يونيو/22- 15روما

   

  المدير العام لمنظمة االغذية والزراعة             خوسيه غرازيانو دا سيلفا/ السيد 

  السادة معالي الوزراء

  السيدات والسادة المندوبون الكرام

  حضرة السيدات والسادة،

 38ان اتحدث اليكم بمناسبة انعقاد الدورة ال  باسم حكومة الجمھورية اليمنية  يسعدني
ة االغذية والزراعة والذي يأتي انعقاده في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة وتعقيدات لمنظم

بالغة تتمثل بانعدام االمن الغذائي والتغيرات المناخية وعدم االستقرار في العديد من 
إجراءات قطرية وإقليمية وعالمية مشتركة   المناطق حول العالم ،األمر الذي يستلزم اتخاذ

  .ذه التحديات والمعوقاتللتعامل مع ھ

ويناقش المؤتمر العديد من القضايا الھامة والتي من ضمنھا برنامج العمل والميزانية للفترة 
، تقرير عن تنفيذ خطة  2017-2014، الخطة المتوسطة االجل للفترة  2014-2015

  .ظمة المقدمه من قبل المدير العام للمن   العمل الفورية واالطار االستراتيجي المراجع،

وإنطالقا من ذلك ترحب الجمھورية اليمنية بالجھود التي تبذل من أجل تعزيز الالمركزية 
 داخل المنظمة بإعطاء المكاتب اإلقليمية الصالحيات المناسبة لتقوم بدورھا على أكمل وجه،

وتأكد دعمھا الكامل لبرنامجه في المرحلة القادمة، وتدعم تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد 
منظمة الفاو، كما نتقدم بالشكر لمنظمة الفاو لما تقدمه من دعم فني ومشورة لليمن في العديد 
من القطاعات المختلفة من خالل مساعدتھا لمواجھة إرتفاع األسعار الغذائية، ودعمھا 
لبرامج مكافحة الجوع والتصحر ومكافحة اآلفات التي تصيب النباتات وامراض الحيوانات 

  .ودالعابرة للحد



خوسيه غرازيانو دا سيلفا المدير وتود الجمھورية اليمنية في ھذه المناسبة أن تشكر السيد 
على زيارته لبالدنا والتي نأمل أن يكون لھا االثر االيجابي لزيادة الدعم الفني العام للمنظمة 

يع وفي تشج  والمشورة التي تقدمھا المنظمة في العديد من القطاعات المختلفة في بالدنا
  .كثير من الشخصيات وممثلي المنظمات الدولية االخرى لزيارة الجمھورية اليمنية

   

  ..السيدات والسادة 

تعاني بالدنا في ھذه الفترة من تھديد اجتياح ثالث افات زراعية ،فمنذ بداية ھذا العام 
محصول الطماطم مما قضى على محصول الطماطم لھذا ) حفار سيقان(اجتاحت حشرة 

ومن جرائھا تعرض المزارعون لخسائر كبيرة ،وھي تھدد العديد من المحاصيل  الموسم
األخرى ، كما تم خالل ھذه الفترة اكتشاف حشرة سوسة النخيل في محافظة حضرموت 
والخوف من ان تنتشر ھذه الحشرة على مساحات واسعة مما قد يعرض المزارعين لخسائر 

زراعية   اسراب الجراد مما قد يتسبب في كارثةوھناك توقعات بان يجتاح البالد . كبيرة 
  .كبيرة على العديد من المحاصيل الزراعية 

كما إن اليمن يواجه تحديات أكثر من ذي قبل جراء االوضاع االقتصادية التي أدت الى 
تفاقم الوضع اإلنساني وإرتفاع معدالت الفقر والبطالة وسوء التغذية الحاد عند النساء 

من عدد % 70لمعلوم أن المجتمع اليمني مجتمع زراعي ويعيش أكثر من واألطفال ،من ا
سكانه في الريف ونتيجة لتلك تفاقم الوضع اإلقتصادي وتدني عملية اإلنتاج والذي أدى 

من بداية األزمة في عام % 50بدوره الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أكثر من 
ليون الجىء من دول القرن األفريقي والذي بدروه م ، كما يوجد في اليمن أكثر من م2011

يشكل عبء إقتصادي وأمني إضافي على اليمن الذي يعاني أصالً من شحة في الموارد، 
وبالتالي فالحاجة قائمة الى زيادة األنشطة والبرامج لمواجھة مثل ھذه التحديات أكثر من ذي 

  .قبل

  ...السيدات والسادة 

الصديقة المانحة إلى تقديم الدعم لتنفيذ البرنامج المرحلي إننا ندعو الدول الشقيقة و
لالستقرار والتنمية للقطاع الزراعي والوفاء بالتزاماتھم في مؤتمر اصدقاء اليمن الذي انعقد 
مؤخراً في مارس الماضي في العاصمة البريطانية لندن حيث يھدف البرنامج المرحلي 

  . اليمنإلعادة تأھيل وتطوير القطاع الزراعي في 

  ..السيدات والسادة 

في الختام نؤكد إلتزام حكومة الجمھورية اليمنية بمواصلة التعاون مع منظمة األغذية 
وبرامج المنظمة  والزراعة الفاو في سبيل تحقيق غاياتھا المنشودة ودعمھا الكامل ألنشطة 

الصعاب إلنجاح برامج وجھود األمين العام وذلك من خالل تقديم التسھيالت الالزمة وتذليل 
  .المنظمة وأعمالھا في اليمن وغيرھا من مناطق العالم

  وشكراً 
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