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 السيد / رئيس المؤتمر 

  المدير العام لمنظمة االغذية والزراعة  شو دونيو  / السيد

كتب المعمال أالقائم بنائب الممثل اإلقليمي وكوزي، اسيرج نالسيد/ 

  أفريقياوشمال  األدنىاإلقليمي للشرق 

  والسعادة المعالي أصحاب

 الحضور والسادة السيدات

وامتناني للسيد المدير العام وتقديري ن اعبر لكم عن شكري أاسمحوا لي 

و  قليمياإل نائب الممثلوالتابعة لألمم المتحدة، لمنظمة االغذية والزراعة 

والمسؤولين في  أفريقياوشمال  األدنىب اإلقليمي للشرق ل المكتاالقائم بأعم

 ةالهامالمستديرة المائدة  هعلى تنظيم هذ (الفاو)غذية والزراعة منظمة األ

، أفريقياشمال و األدنىقليمي للمنظمة في الشرق اإل على هامش المؤتمر

وكذلك لن نسى السيد/ عبد السالم ولد أحمد الذي يسحق منا كل الشكر والتقدير 

 ويسرني ،اليمن في ، وبشكل خاصاألدنىلجهوده المبذولة في منطقة الشرق 

ه المائدة المستديرة هذ في اليمنية الجمهورية حكومة باسم إليكم أتحدث أن

هداف التنمية والتي سوف تناقش تحول النظم الغذائية من اجل تحقيق أ

  . 19المستدامة والتصدي لآلثار الناجمة عن جائحة كوفيد 

 السادة والسيدات الحاضرون جميعا

كبير في مكافحة الفقر  ن بالدنا قد بذلت جهود تنمويةأاستطيع القول 

م 2014عام والجوع وقطعت خطوات كبيرة في هذا المجال حتى 

والتي تسببت في وبعد الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية االنقالبية 

 24ن ما يقدر بنحو سوأ االزمات االنسانية حيث أأوقوع اليمن في 



لى مساعدة انسانية ( يحتاجون إ% من السكان 80مليون شخص )

 3من الغذائي واكثر من مليون يعانون من انعدام األ 17لي وحوا

 مليون طفل خارج المدرسة. 2و وخارجيا   زح داخليا  مليون نا

 -:لعل أبرز مؤشرات الوضع في اليمن

 بحوالي  الماضية السنوات الست انكماش الناتج المحلي خالل

  م.2014% بالمقارنة بعام 50

 لى إ 215% أي من 400دهور قيمة العملة الوطنية بحوالي ت

  .لاير مقابل الدوالر 820

 الست % خالل السنوات 400 بحواليمن الغذائي ارتفاع سلع األ

 .األخيرة

  والبطالة في صفوف 78لي لى حواإارتفاع نسبة الفقر %

  .%60لى أكثر من إالشباب 

  انهيار منظومة الخدمات العامة مثل الكهرباء والصحة والمياه

  .وخالفة وتدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية

  توقف صادرات النفط والغاز والتي كانت ترفد خزينة الدولة

 .% من الدخل القومي 70بنسبة 

غيرة لصغار المزارعين لى شيوع الملكيات الصهذا وباإلضافة إ

% من اجمالي الحيازات في بالدنا 80لى حوالي والتي تصل إ

في قدرة المجتمعات على تحديد مسارات  سلبيا   تلعب دورا  وهذه 

، ونحب  وتنفيذها من اجل إيجاد نظم غذائية مستدامةمناسبة 

التأكيد على األهمية الحاسمة للعمل واالستثمار من اجل نظم 

تحسين األطر ،  2030غذائية اكثر استدامة تحقيقا لخطة عام 



وأدوات صنع القرار لتوجيه التدخالت دعما إليجاد نظم غذائية 

 .اكثر  استدامة

ة االستجابة عشر لخط االثنىن العمل واعتماد العناصر أ ونرى

 أفريقياوشمال  األدنىفي إقليم الشرق  19لجائحه كوفيد 

ن تشكل االغذية والزراعة ) الفاو( يمكن أوالمقدمة من منظمة 

ي في غاثي والزراعواإللمحاور االساسية للعمل اإلنساني ا

وبناء  19ة كوفيد في االستجابة لجائحالمرحلة القادمة لشموليتها 

كبر على الصمود والشمول واالستدامة نظم غذائية تتمتع بقدره أ

ترجمه التركيز فيما يخص الجمهورية اليمنية على مع 

 -كبر وهي :التالية إلى أرض الواقع بشموليه ودعم أ السياسات

االستفادة من التغيرات المناخية في الجمهورية اليمنية  -1

ومحاصيل اخرى كانت في والتوسع في زراعة الحبوب 

 سبيلها لالنقراض.

تنمية الموارد المائية وتجهيز المنشآت الالزمة للحفاظ على  -2

 المياه والتربه.

الحيوانية  كبر على مجاالت الصحةاالهتمام بصورة أ -3

 مراض التي تصيب الماشية.ومواجهه الجوائح  واأل

رفع القدرات ونشر التعليم الزراعي في كافة المجاالت  -4

 س يعتمد عليه في التنمية والنهوض الزراعي.كأسا

اشراك المرأة بصورة أكبر في المجال الزراعي وتوفير  -5

 مكانيات الالزمة لها بغرض التمكين.اإل



الستخدام للطاقة البديلة في عمل آبار الري من توسيع رقعة ا -6

طاقة الشمسية والطاقة البديلة دخال منظومات الخالل إ

 .اآلخرى

قراض الزراعي لشراء اآلالت والمعدات تشجيع سياسة اال -7

الزراعية من خالل المؤسسات الزراعية العامله وبضمانات 

 بنكية.

 وبالذات الحبوب من االهتمام بإنتاج البذور المحسنة محليا   -8

 كثارها وفق مواصفات علميه.خالل تشجيع إ

ورية اليمنية والتي دراسة ومراجعه زراعة التمور في الجمه -9

قليله اإلنتاج والجودة والشروع  البلديةناف صتعتمد على األ

 عاليةحداث تغيير كبير في زراعة التمور لألصناف في أ

 الجودة.

واالستفادة من  قامه البيوت البالستيكيةالتوسع في إ -10

 .بتكارات في هذا المجالالتقنيات واال

تقديم الدعم الالزم من أجل تقوية النظم الغذائية المستدامة  -11

إنهاء سوء التغذية بكافة أشكالها  سبيلفي وتكثيف الجهود 

حوافز لتشجيع إنتاج األغذية الغنية من خالل تقديم ال

ودعم القدرات المؤسسيية وبرامج تطوير سالسل بالمغذيات 

 .القيمة والبنية التحتية ألنظمة الغذاء

المدير  السيد/  شو دونيوالتي أطلقها بيد  مبادرة يدا  ننا نؤيد كما إ

ل رؤية جديدة للفاو أكثر حيوية التي تشكو لمنظمة الفاوالعام 

وابتكارا ، وتعزيز الشراكات بين الدول الغنية والفقيرة. واتت 

وال سيما  -للمساعدة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة

متخلفا  عن  كي ال يظل أحد   -هدف القضاء على الفقر والجوع 



المناطق الحضرية  خاص فيالركب، والمساواة بين االش

عداد في إم لبالدنا عونشكر المنظمة على تقديم الد .والريفية

 .ة استثمارية خالل الفترة القادمةاستراتيجية وخط

 األدنىى المكتب اإلقليمي للشرق لوال يفوتني أن أتقدم بالشكر إ

والمكتب القطري لمنظمة األغذية والزراعة  أفريقياوشمال 

على الدعم الذي يقدم لبالدنا لتنفيذ عدد من المشروعات التي 

والتي أسهمت في إحداث تغيير واضح في الواقع تقدم لبالدنا 

 العملي وبالذات في هذه الظروف التي تمر بها بالدنا.

   والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 


