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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السعادةالمعالي و أصحاب

 وقرونالم مندوبونال

 السيدات والسادة

انعقاد مؤتمر  الستضافةنيا الصديقة يسعدني بداية التقدم بجزيل الشكر والتقدير لحكومة وشعب جمهورية كي

لوفود الحفاوة باالرابعة عشرة، وعلى كرم االستقبال و دورتهفي )انكتاد( األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

بالتعاون مع  الهام المشاركة ومنها وفد بالدي. كما ال يفوتني االشادة بالترتيبات الممتازة النعقاد هذا المؤتمر

ي نكتاد، األمر الذي نتوقع أن يكون له بالغ األثر بالخروج بنتائج جيدة تخدم التجارة والتنمية فسكرتارية ا

 الدول النامية واألقل نموا. 

في  ة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات كثيرة منذ انعقاد الدورة السابقة في الدوحةدورهذه الاجتماع أتي ي

. غضون األشهر الماضيةفي خصوصا حداثا متسارعة بالدي التي شهدت أ، بما في ذلك 2012ابريل 

ونأمل أن يكون انعقاد المؤتمر في هذا الوقت عامال مساعدا في تجاوز الكثير من االزمات والصعوبات التي 

التي ستمكن دوات من األكثير يجئ هذا المؤتمر ولدينا المن حسن الطالع، وتشهدها العديد من دول العالم. 

ف التنموية هداهناك خطة واضحة لأل. فدورةال هذه دفهتعل" كما فالقرار الى المن "لي ماالنتقال الع

في شهر سبتمبر من العام  الجمعية العامة لألمم المتحدة رسميا اعتمدتها 2030المستدامة بحلول 

 .لألمم المتحدةاألمين العام وصفها كما "أفضل عالم أجل من وتحويلية ومتكاملة شاملة كرؤية"،الماضي

لوثائق هامة، مثل خطة عمل  توصلي تالتاألخيرة نجاح العديد من المؤتمرات الدولية ما تحقق من  ذلككو

ايضا من الجمعية المعتمدة  2015الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية لما بعد عام  باباأاديس 

التي عقدت في  2020-2011لبرنامج العمل لصالح الدول األقل نموا للعقد  المراجعة النصفيةو ،العامة

الذي عقد ،المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالميةإعالن وتركيا،  ،في انطاليا شهر مايو المنصرم

تغير مؤتمر األمم المتحدة لما توصل اليه قبيل ذلك و ،شهر ديسمبر الماضيفي هذا لمؤتمرات في مقر ا

ذات الصلة بالتجارة  األخرى المحافل إنجازات منوغيرها  . كل ذلكبذات الشهر مننتائج المناخ في باريس

إنشاء بيئة مناسبة لتحقيق التنمية لضمان ، حفزنا لتحقيق نجاح مماثل في مؤتمرنا هذاي أن من شأنهوالتنمية 

 .المستدامة

، التي لألسف 2015 التعلم من التجربة السابقة في إطار أهداف األلفية التنمويةمن المهم بهذا الخصوص، و

، لم قل نموااأل الدول واليمن، كإحدى شعوب بلداننا إال في الحدود الدنيا.العديد من لم تحقق ما تصبو اليه 

بالتالي . وخارجيةالداخلية والعوامل العديد من البسبب  في إطار تلك األهداف إنجازهتحقق ما كان مرجو 

األسرة هذه تحقيق ما نصبو اليه جميعا كأعضاء في ل ةمئالمأكثر وتطبيقها  2030نأمل أن تكون خطة 

مثل حالة بالدي، ، همساندة الدول التي تمر بمرحلة نزاع أو خارجة مننبغي ذلك الغرض يلالدولية الكبيرة. و

كما أكد االعالن الوزاري للدول األقل  تنمية مستدامة كضرورة لنشؤالسالم واألمن واالستقرارستعادة او

اجتثاث الفقر المسبب لمعظم المشكالت التي تواجه الدول األقل نموا كذلك ونموا قبيل انعقاد هذا المؤتمر. 
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سالسل اليمن أحد الدول التي لم تدرك فوائد كبيرة من العولمة و يعدو .لتحقيق ذات األغراض وسيلة هامةك

تم يعاني من التهميش في االقتصاد العالمي بدرجة كبيرة. ولذلك مازال وبالتالي  ،العالميةالقيمة االقليمية و

منظمة التجارة العالمية بهدف االندماج في النظام التجاري المتعدد لنضمام االعملية  الستكمال السعي

في المنظمة في  160ليصبح اليمن العضو  لهدف المرحليا وتم انجاز ذلك. منظمةال تمثلهاألطراف الذي 

مسار إطار يق عضوية المنظمة يعد خطوة أولية فقط في قن تحإكما يعلم الجميع، فلكن، و. 2014يونيو  26

من عاما  14 نحو نجاز الكبير عقباسية والحكومة في ذلك الوقت باإلوقد تفاءلت القيادة السيطويل. 

ما فيسواء  ،بوضع خطط العمل التنفيذية لمرحلة ما بعد االنضمام مفاوضات االنضمام الشاقة. وتم البدء

يتعلق بجوانب تنفيذ االلتزامات المرتبطة بالعضوية في المنظمة أو العمل على االستفادة من تلك العضوية 

لتسير ولكن، لم يمر سوى أقل من ثالثة أشهر في جذب االستثمار وتطوير االنشطة التجارية المختلفة. 

 .، كما سيتم االيضاح الحقاآخرمنحى خطير في األمور 

كنت أود أن أنقل لكم ما حققه اليمن من تطور تنموي منذ اجتماع الدورة بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، و

وزادت االنساني تفاقم الوضع ورثية إال أن واقع األمور تفيد بأن وضع اليمن قد تدهور بصورة كا .ةالسابق

 أوضحت، حيث وضعا انسانيا واقتصاديا شاقا شهد اليمنو. الماضي العام منذ ،خاصةالشعب اليمني معاناة

تقديرات المرصد ألحدث وفقا الوضع بصورة مقلقة. ف رديت القتصادية واالجتماعية المختلفةالمؤشرات ا

تراجع و .انكمش االقتصاد بصورة حادة، وسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولياالقتصادي لمنطقة الشرق األ

لت األنشطة االقتصادية وتدمرت البنية  28 حوبن 2015الناتج المحلي في عام  إجمالي في المائة تقريبا وتعطُّ

 تقلصتو ،صدر الرئيسي لدخل البالدالم ،توقفت صادرات النفط والغازكما  .التحتية على نطاق واسع

وُيتوقع زيادته  2015ائة عام في الم 30وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي  .الواردات بصورة كبيرة

ليصل  2014في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام  5اتسع عجز المالية العامة من نحو و .بصورة أكبر

. وتوقف التمويل األجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب قيام الكثير من 2015في المائة عام  11.4إلى 

الطوارئ واإلغاثة. وتم تأجيل أو تعليق الكثير من  في مجال وتركزنشاطهمشركاء التنمية بتعليق مشاركتهم، 

الضغوط على احتياطيات  تزاد ومن ناحية أخرى، .التزامات اإلنفاق العام، كما توقف االستثمار العام كلية  

إلى أقل  حتياطياتتلك اال، وتراجعت الذي تعرض ايضا لالستنزاف البنك المركزي اليمني من النقد األجنبي

تدهور سعر ون من الواردات. يشهر، أي فقط لما يعادل تغطية نحو 2015من ملياري دوالر في أواخر عام 

تجاوز يلاير للدوالر األمريكي الواحد ل 215عند مستوى لفترة  مستقر ظلي ذال ،الصرف للعملة المحلية

بصورة كبيرة وزاد من مشقة قدرة الناس على في السوق المحلية سبب ارتفاع االسعار مما  ،ة لايرئالثالثم

 تستورد من الخارج.األساسية تلبية احتياجاتهم المعيشية الضرورية خاصة وأن أغلب المنتجات الغذائية 

 السكان من المائة في 37.3 نحو يعيش حيث األوسط، الشرق في األعلى اليمن في الفقر انتشار مؤشر ويعد

وفي غضون ذلك، أدى . األخيرة األشهر في ملحوظ بشكل النسبة تلك وتزايدت الفقر خط مستوى تحت

في المائة  18عتماد على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو اال

 .في المائة 53من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 

ستوى الخطير من التردي ية واالجتماعية الى ذلك المولتفهم الوضع في اليمن وكيف وصلت الحالة االقتصاد

على القيادة  نقالبالا الكبير عقبذلك االنهيارشهدت البالد فقد ذلك. خلفية شرح بإيجاز، أسمحوا لي والمعاناة

مساندة الرئيس والتحالف بخارجة عن الدولة ن قبل مليشيات م 2014سبتمبر 21في والحكومة الشرعية
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ملة في لمشاركة الكابا لالنقالبينرغم إتاحة المجال و .2011ثورة شعبية في عام  الذي خلعته، السابق

ونتج  .في الوطن محاولة االنفراد بالسلطة وإقصاء بقية الشركاء وافضل مال أنهإ االنتقالية، العملية السياسية

مزاولة سلطاتها الدستورية والقانونية وتوقف  من عن ذلك االنقالب عدم قدرة القيادة والحكومة الشرعية

، الذي استغرق نحو عشرة الشامل نياألنشطة التي كان مخطط القيام بها في إطار مخرجات الحوار الوط

هدف معالجة االختالالت التي سادت ب، الشباب والمرأةممثلين عن بمشاركة كافة المكونات السياسية و أشهر

م وحت. جديد اتحادييمن  جتماعي تمثل في مشروع دستور ُينشئوصياغة عقد ا البالد خالل العقود الماضية

ة والحكومة الشرعية إلى الرياض، عاصمة المملكة قياداالنتقال المؤقت لل على العاصمة االنقالبينستيالء ا

مقرا ، عدن، لتصبح بالدعربي لتحرير المدينة الثانية في الة السعودية الشقيقة، التي قادت تحالف العربي

، مؤقتة لليمن. إال أن تحرير البالد من المليشيات االنقالبية لم يكتمل بعدعاصمة للحكومة الشرعية و

 ق الوطنية التي تمهد الطريق لحلرفضهم ومراوغتهم في تنفيذ القرارات الدولية والمواثيومازالوا يواصلون

 .مستدام في البالد سلمي

من  صآالف شخ 6 من فقدان أكثر فيجعة تمثلت أزمة إنسانية مف االنقالبحية أخرى، نشأ عن من ناو

ليشيات االنقالب قامت وقدرت مصادر حقوقية ان مبجروح.  28500ما يزيد عن إصابة و لحياتهمالمدنيين 

ذ بداية هذا العام. كما أشار تقرير أصدرته األمم المتحدة بداية الشهر الماضي نألف طفل م 8 بتجنيد حوالي

تم تقدير و. 2014أضعاف مقارنة بعام  5ان عدد المجندين من األطفال في صفوف المليشيات قد زاد بنحو 

هناك ف ،األكبر سطالق. وعاني الفقراء مليون شخص 2.5بنحو  2015حتى نهاية عام أعداد المشردين داخليا  

ويواجه  .اعدات إنسانية طارئةفي المائة من السكان بحاجة إلى مس 82مليون يمني أو حوالي  21.2نحو 

ويفتقر ، العام السابقفي المائة منذ  35مليون يمني نقصا مزمنا في األمن الغذائي وهو ما زاد بنسبة  14.4

حي. ووفقا لمكتب األمم المتحدة مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة أو خدمات الصرف الص 19.3

حدوث زيادة حادة في معدالت سوء التغذية واألعباء المرضية ل الوضعلتنسيق الشؤون اإلنسانية، أدى ذلك 

حيث أصبح الناس، السيما الصغار، عرضة  لإلصابة باإلسهال والكوليرا بسبب اضطرارهم إلى االعتماد 

 حجم بأن الدولي والتعاون التخطيط وزارة تقديرات وتشير .ناسبةم على استخدام المياه من مصادر غير

 الصحة قطاعات في دوالر مليار 12 نحو الى تصل 21 أصل من يمنية محافظات ست في االضرار

حيث يعيش نحو ثلثي عدد السكان البالغ نحو  ،عاني أغلب سكان الريفكما ي .والمياه والكهرباء والتعليم

 البطالة تفاقمت معدالت. واالساسية من الفقر ونقص الى انعدام الخدمات ،خمسة وعشرين مليون نسمة

 . األسر بأالفوغلق الشركات والمعامل بصورة أضرت وفقدان العمل 

، صدر قرار مجلس األمن رقم قليمي والعالميلألمن والسلم اال والمهددولمعالجة ذلك الوضع الغير طبيعي 

االنتقال السلمي للسلطة  لمعالجة االختالل الخطير في مسار 2015ابريل في تحت الفصل السابع  2216

اهتماما جديا  اتلك القرارتلم يعيروا  االنقالبيناال أن عدد من قرارات المجلس ذات الصلة. لالحاقا 

في عدد من أنحاء البالد. ولمحاولة إيقاف نزيف الدم اليمني مفتوحة وتطورت األمور الى حالة حرب 

والمحافظة على ما تبقي من مقدرات في البالد، سعت الحكومة الشرعية لمحاولة معالجة ذلك الوضع عبر 

خاص لألمين العام لألمم المتحدة. وجرى عقد ثالث تحت رعاية ممثل  االنقالبينطرف المشاورات مع 

. يوما 70 مرتاست والثالثة في دولة الكويت الشقيقة ،األولى والثانية في سويسراجوالت من المشاورات 

 شرعنههو م في اليمن وكان كل همهم جدية في إحالل األمن والسال االنقالبين، لم يبدي الشديد ولألسف
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الدولة  الستعادة ومستدامة لم يتم التوصل لمعالجات ثابتةوحتى يومنا هذا  .انقالبهم لالستيالء على السلطة

ال إاليمن فيه  االنقالبينال بديل للخروج من هذا المأزق الذي وضع نؤكد بأنه عليه، و. في اليمن والشرعية

في  ةالفاعلة في البالد والمتمثلات ما توافقت عليه القوى السياسية يومرجع 2216عبر تنفيذ القرار األممي 

السياسية، بما القوى جميع شاركت فيه  الذيالشامل ونتائج الحوار الوطني  الخليجيمجلس التعاون مبادرة 

 .االنقالبينفيها 

المستفز للشعب  االنقالب بروف التي تمر بها بالدي عقلشرح الظ إن هذاالملخص القصير، كان البد منه

في موقف فريد مقارنة  منيلان إالتنمية في اليمن. لذلك، ففي عرقلة التجارة و هثروأيمني والمجتمع الدولي ال

 في ومساندته وااللتفات المراعاة الخاص وضعه ويتطلب معاناة األكثر يعد ، حيثبالدول األقل نموا األخرى

واالقتصاد  باإلنسانأضر المساعدة الخاصة للتغلب على آثار الدمار الذي تقديم و الشاقة األوضاع تلك تجاوز

وضع جميع المشاركين في هذا المؤتمر الدولي الهام في الصورة قد هذا العرض آمل أن يكون اليمني. و

ممكنة الستعادة الدولة حاجة لكل المساعدة الالوتأكيد  اليمن ادههالتي يش لظروفلالكاملة لحسن تقديرهم 

الكارثية على الشعب  آلثارهالغير ٌمقدر  االنقالبعقب زوال  ،جهود اإلعمار والتنميةوالقيام بوالشرعية 

 .    ياليمن

بدرجة وما بعده ستعتمد  2016عام  اليمن لما تبقي من ومن المؤكد بأن اآلفاق االقتصادية واالجتماعية في

الدولة تحقيق تحسن سريع على الصعيدين السياسي واألمني كي يتسنى إعادة بناء مدى على  رئيسية

أن البالد كما تقديم مساعدات اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية األساسية.  -حاليا-يستلزم ساالقتصاد. وذلك و

 التنمويونشركاء استعادة الدولة والشرعية على المساعدات الخارجية ومساندة ال بعد ستعتمد في فترة ما

حذر الثقة في مؤسسات الدولة المختلفة. وقد  الستعادةللتعافي من آثار الدمار الذي سببه االنقالب وكذلك 

من  26مع الوفود المشاركة في مشاورات دولة الكويت الشقيقة يوم  هجتماعين العام لألمم المتحدة أثناء ااألم

الشهر الماضي، بأن "االنهيار االقتصادي كبير والوقت ليس في صالح الشعب اليمني، والوضع يزداد سوءا 

ايقاف بللبدء  قرار السياسي أمرا بالغ األهميةواالست منوعلى اليمن أن يتعافى". وبالتالي ُيعد استعادة األ

التدهور الخطير في مختلف المجاالت ورفع المعاناة عن السكان األكثر تضررا من مثل ذلك الوضع الغير 

وهو األمر الذي نأمل  .لتحديات االقتصادية واالجتماعيةامختلف مواجهه إعادة اإلعمار و وكذلكانساني 

 الدولة استعادة ،عقبمثل في المشاركين في هذا المؤتمر الهامبدعم من المجتمع الدولي المُ  حالفي ال بتحقيقه

 .  اليمينة الجمهورية انحاء جميع في والقانونية الدستورية سلطاتها وممارسة والشرعية

ن خاصة م ،المعوقات المختلفةتلك خطوات عملية لمحاولة تجاوز القيام بالشرعية للبالد عودة  نأمل بعدكما 

على وجه عموم السكان و قدراتالتدريب المهني لتنمية والتعليم في التنمية االنسانية  على التركيز خالل

 دفع بعمليةسي ذيمر الاأل .ادية واالجتماعية المختلفةفي األنشطة االقتص هنودمج الفتيات والنساء صصوخال

بدرجة للمجتمع الموارد البشرية  طويرتالمعتمدة على ، في المدى الطويل التنمية االقتصادية المستدامة

يجب القيام بالجهود المتواصلة لتقديم الخدمات األساسية للسكان، مثل التعليم وفي نفس الوقت، اساسية. 

مثل هذه الخدمات التي تكاد تكون مضمونة التوفر في الكثير من ف. والمياهلرعاية الصحية والطاقة وا

يالحظ بأن حوالي نصف عدد سكان اليمن يقع في كما الم ماتزال قاصرة جدا في اليمن. المجتمعات حول الع
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تحدي مثل يولتعليم والتوظيف االتغذية وكبيرة في ء اعبأاألمر الذي يرتب عاما،  15الفئة العمرية األقل من 

 . ستقبلكبير في الم

وكذلك بيان  يوليو 16األقل نموا الصادر يوم  لدولااليمن على تأييده لبيان وزراء وفد وفي الختام يؤكد 

. ونأمل أن يتم مراعاة القضايا ذات األولوية لتلك الدول، والصين في اليوم التالي 77مجموعة دول وزراء 

االنكتاد بدور نشيط لخدمة الدول النامية وعلى وجه مواصلة قيام على أهمية  وفديؤكد الكما ومنها بالدي. 

المساعدة الفنية وبناء القدرات للدول األقل تياجات التجارية والتنموية واالحوفير ت الخصوص المساعدة في

 االنكتاد . وعلىايدة والمتنوعة للدول المستفيدةالنكتاد لمواجهه االحتياجات المتزدعم اون المانحنموا. ونناشد 

األعمدة الثالثة المرتبطة بالبحث والتحليل وبناء التوافق المختلفة، في إطار  خدماتهوتطوير  ميقدت ةلواصم

تي الختامية الالمفصل في وثيقة نيروبي  وكذلك القيام بدورهللدول النامية واألقل نموا. والمساعدة الفنية 

 السابقتين.  دورتيهعن هذا المؤتمر ووثيقتي اكرا والدوحة في  ستصدر

 معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والتنمية.لمساهمة في ل تستحقهالنجاح الذي كل ةردوال هلهذ ونتمنى

 وأشكركم لحسن االستماع.

 

 

 

 


