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السيد الرئيس
السيد المدير العام لمنظمة االغذية والزراعة
السيده المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود
السيدات والسادة الحضور الكرام
أنه لشرف عظيم لي ان أتحدث إليكم باسم حكومة الجمهورية اليمنية في المؤتمر
الدولي الثاني المعني بالتغذية  ،والذي ينعقد في ظل متغيرات اقليمية ودولية كبيرة،
مع استمرار التأثيرات السلبية التي يشهدها العالم والمتمثلة باألزمة االقتصادية
واالضطرابات السياسية واالمنية المختلفة والتي اثرت سلبيا على بلدنا والدول
النامية وبالرغم من استمرار هذه االضطرابات واالزمات اال اننا نسعى نحو بناء يمن
جديد يسوده النظام والقانون والشفافية ويحارب الفساد ويعزز النزاهة وبالشراكة مع
المجتمع الدولي.
السيدات والساده
اوضحت التقارير ان اكثر من نصف سكان اليمن (أي ما يقارب  01مليون نسمة )
يعانون من انعدام االمن الغذائي ،و ان اكثر من  %54من االطفال يعانون ايضا من
نقص وسوء التغذية ما ادى الى مضاعفات صحية مثل انتشار االمراض واالوبئة
والتقزم والهزال التي تجاوزت المعدالت والنسب المقبولة بدرجات كبيرة .
ان المعاناة المستمرة في اليمن من انعدام الغذاء وعدم توفره له تبعات سلبية كبيرة
وعلى مختلف االصعدة ويؤثر على االستقرار واالمن ويشكل عبء كبير على
منظومة الصحة المتهالكة والتعليم في كل مراحلة  .و تعاني اليمن ايضا من تدفق
الالجئين من دول القرن األفريقي  ،وهذا يشكل عبء إقتصادي وأمني إضافي عليها
خاصة ان هناك شحة في الموارد ،وبالتالي فالحاجة قائمة الى زيادة األنشطة
والمساعدات والبرامج لمواجهة مثل هذه التحديات أكثر من ذي قبل.
لقد اظهر التحليل الميداني للتصنيف المرحلي لألمن الغذائي الذي قامت به منظمة
االغذية والزراعة في الجمهورية اليمنية والجهات ذات العالقة ان ما يقارب 5.4
مليون نسمة وبنسبة  %04.1يعيشون اوضاع غذائية غير مستقرة وان  4.4مليون
من السكان يعانون من ازمة غذائية شديدة وان نصف مليون من السكان نازحون من

بيوتهم وكذلك مئات االالف من العائدين الى بيوتهم بجاجة الى مساعدات غذائية
عاجلة.
ان الحكومة اليمنية ستعمل على دعم كل البرامج المحلية واالقليمية والعالمية وعلى
مختلف المستويات وفي اطار واضح واستراتيجي لمعالجة هذه القضية الكبيرة والتي
تمس حياة اليمنيين .
السيدات والسادة
لقد حددت مجموعة العمل الفنية المختصة بان التدخالت والحلول المناسبة لمواجهة
مشكلة انعدام وسوء التغذية ستتكلف ما ال يقل عن مليار ونصف المليار من
الدوالرات ولفترة خمس سنوات.
السيدات والسادة
ال يفوتني في هذه المناسبة الكبيرة ان اشكر كل الدول والحكومات والمنظمات
واالفراد الذين يدعمون اليمن في هذا المضمار واخص بالشكر والتقدير السيد/
خوسية جراسيانو دا سيلفا على االهتمام والرعاية الخاصة التي يوليها شخصيا لبالدنا
ونؤيد اقتراحه بإنشاء صندوق لبرنامج ائتماني لألمن الغذائي في اليمن واعلن من هنا
دعمنا الكامل و المطلق لترشحه لوالية ثانية لمنصب المدير العام لمنظمة االغذية
والزراعة .
السيدات والسادة
نقدم جزيل شكرنا وتقديرنا لمنظمة الصحة العالمية على دورها الكبير في اليمن
وكذلك كل الشركاء والداعمين والمانحين ونؤكد التزام الحكومة اليمنية الجديدة على
مواصلة التعاون معهم وكذلك التنسيق مع منظمة االغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية في سبيل تحقيق االهداف المنشودة واقصى درجات االستفادة من انشطة
وبرامج المنظمتين في اليمن وذلك من خالل تقديم التسهيالت الالزمة وتذليل
الصعاب إلنجاح تلك البرامج.
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