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 منظمة األغذية والزراعة كور� الشعبية الدميقراطية لدى  جلمهورية الدائم املمثللنائب بيان خطي 

 )والزراعة األغذيةمنظمة  ملؤمتر نو الثانية واألربع(الدورة 
 )2021 حزيران/وييون 18-14ما، رو (

 
 ،السيد الرئيس

. لدورةذه اهل ارئيســــــــً  انتخابكم الدميقراطية، أن أهنئكم علىكور� الشــــــــعبية   ، ابســــــــم وفد مجهوريةابدئ ذي بدء امسحوا يل
 .نتائج ممتازةعن املقتدرة  قيادتكمأن تتمخض حيدوين األمل و 

هود اجلواألمانة على  ،والزراعة لألمم املتحدة األغذية ملنظمة العام املديرشــــــــو دونيو،  أود أن أعرب عن شــــــــكري للدكتورو 
 .نجاحلافة هذه الدورة اباستضكي تتكّلل املبذولة ل الصادقة

  حتويــل النظم الزراعيــة والغــذائيــة:"حــالــة األغــذيــة والزراعــة: موضـــــــــــــــوع حتــت تعقــد ملؤمتر املنظمــة  واألربعني الثــانيــة الــدورةإن 
 ها.أمديف العامل جراء اجلائحة اليت طال الزراعية والغذائية ضعف النظم مواطن ملعاجلة  "من االسرتاتيجية إىل العمل

على التام الفقر والقضـــــاء  األمن الغذائي والقضـــــاء علىضـــــمان يســـــهم يف  امهمً  انعطفً مشـــــكل أ�ا ســـــتي ثقة من إين كلّ و 
 .التحد�ت خمتلفتذليل ، و 2030أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة حبلول عام حقيق تلشامل الطار ضمن اإلاجلوع 

 الرئيس، السيد

تســــبب يف ظهور  ابرة للحدودعأمراض آفات و نزاعات شــــّىت و لمناخ و ل تغريو  صــــحية أزمةإن ما يتخّبط فيه العامل اليوم من 
عل بلوغ جبو  اليت حتققت بشق األنفساإلمنائية كاسب ما يهدد بتقويض امل، خمتلف ربوع العاملاقتصادية يف و  غذائية زماتأ

 .مسعى معقًدا املستدامة أهداف التنمية

 ملتزايد ا العاملي تلبية الطلب يف لتاليةاملســـــــــــــــائل ا نتباهكم إىللفت اأود أن أواألربعني،  الثانية ويف إطار موضـــــــــــــــوع الدورة
 .يف الوقت املناسب والغذائية الزراعية يف النظم لإحداث حتوّ  من خاللاألغذية  على

واعتماد  لزراعةادارة الوطين إل نظامال زيوتعز بتعديل  لدول األعضـــــــــــــــاءمهية مبكان أن تقوم ا وقبل كل شـــــــــــــــيء، من األأوًال 
 .البيئةاإلنتاج الزراعي ومحاية  اليت تطالنعكاسات الوخيمة من اال تقليلهبدف ال متقدمة زراعية أساليب

على وجه  العذبة يف املائة من مجيع املياه 70وتســـــتهلك  ،يةاألرضـــــالكرة من أراضـــــي تقريًبا يف املائة  40 تســـــتخدم الزراعةف
 .عةالسيارات والشاحنات والقطارات والطائرات جمتمّ ا تتسبب فيه كل أكثر ممّ ازات دفيئة تسبب يف غاألرض، وت

 .ئة من فقدان الغاابتاامل يف 80قرابة كما أ�ا مسؤولة عن 

 .ظروفها الفعليةو تناسب ة تالئمإدارة م نظماستحداث  كافةً البلدان  هذا يقتضي من و 

 .كبري يف اإلنتاج الزراعيإىل حد  قها يإلدارة الزراعة وتطبفعالة  وطنية اسرتاتيجيةرسم وينبغي للدول األعضاء 

 من انبعااثت غازاتتقليل ، وندرة املياه، والدرواهل تدهور األراضـــــــــيحدة  التخفيف منيكون بوســـــــــعها فقط، ســـــــــآنذاك و 
 ائي.نتاج الغذاإل وز�دة ومحاية الغاابت، الدفيئة،



يف إطار الطعام زرعة إىل مائدة املمن غذية األ مســــــــارحتويل اهلادفة إىل املنظمة  اســــــــرتاتيجيةمثن ويف هذا الصــــــــدد، أود أن أ
 .أفضل وحياة ،وبيئة أفضل وتغذية أفضل، إنتاج أفضل،: ألربعاملتمثلة يف الفضائل ا الرؤية اجلديدة

 املتاحة، التكنولوجيات اجلديدة  منمتاًما  االســــــــــــتفادةملســــــــــــاعدهتم على  املزارعنيللغاية تقدمي يد العون إىل  املهم من ا،اثنيً 
 .لزراعة الرقميةمن قبيل ا

منها  حلول تكنولوجية ومبتكرة،زم اعتماد ليســـــــــتالنمو الســـــــــكاين مبا يتناســـــــــب و األغذية  على العاملي املتزايد الطلب لبيةتف
  للزراعةفين وال املادي وترســـــــــــــــيخ األســـــــــــــــاسائي غذنتاج الاإلدور توجيهي يف ز�دة ضـــــــــــــــطلع بالتكنولوجيات الرقمية اليت ت

 .الوضع املتطور متطلباتمبا يتماشى و 

اإلنتاج الزراعي جمال يف  الرقمية واحلديثة التكنولوجياتاعتماد  يف العامة اســـــــــــتثماراهتاز�دة لدول األعضـــــــــــاء تعني على اوي
 .كبرية  أتثرياتما تنطوي عليه من  وإثبات

مشروع القرية  بفضلتنميتها يف البلدان النامية  وتعزيز والتكنولوجية العلميةالقوة فيز ز على حتيكالرت نظمة املتعني على يكما 
 .ا بيددً ة العمل يومبادر تنفيذه الرقمية اجلاري 

جســــد واحرتام الســــيادة لكي يت مبادئ املســــاواة واملنفعة املتبادلةمبوجب  التعاون العامليوطيد أواصــــر مواصــــلة تتعني ا، ياثلثً 
 أرض الواقع.ة على موضوع هذه الدور 

 .األعضاء دولاملستدامة ابختالف ال التنمية أهداف حتقيق على والقدرة مستوى التنمية الزراعية واألساس تلفخيو 

 .كافةً   البلدانشراك إب النظم الغذائية الزراعية احلالية إّال يف ل حتوّ عملية إحداث سبيل إىل ضمان فعالية  وال

األغذية  التعاون الدويل يف جمايلاملتمثلة يف توطيد أواصـــــــــــــــر و املهمة امللقاة على عاتقها  مع امتاشـــــــــــــــيً  ،نظمةاملتعني على وي
ألنشطة الزراعية على البيئة، االنعكاسات الوخيمة ل للحد من بني البلدانما  يفتشجيع التعاون والتبادل  ةواصلوالتغذية، م

 .ز�دة اإلنتاج الغذائي العامليالعمل يف الوقت ذاته على مع 

 لبلدان األخرى ماد�ً بدعم اواإلمكا�ت الكبرية  ةاملتقدم اتالبلدان ذات االقتصـــــــــــــــادقوم تمهية مبكان أن من األكما أنه 
 .من خربة اكتسبتهما جحة و �جتارب عت به من لما اضطبتبادل ا، و وتقنيً 

طنية والنظم االجتماعية مبوجب مبدأ احرتام الســـــــــــــــيادة الو مع بعضـــــــــــــــها البعض أن تتعاون  األعضـــــــــــــــاء لدوليتعني على او 
 .والسياسية والقوانني والتنوع الثقايف

لفرض اليت يقدمها أبن يســـــــــتخدم بلد ما املعونة حتت أي ظرف من الظروف ســـــــــمح يُ  أّال ، اخلصـــــــــوص وجه على تعني،وي
 .سياسيةبشروط  ربطأبن ت اآلخر أوالبلد على  إرادته
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مجهوريــة كور� الشـــــــــــــــعبيــة  رئيس شـــــــــــــــؤون الــدولــة يف ،Kim Jong Un احلكيمــة للرفيقاليوم يف بلــد�، وحتــت القيــادة 
عامة  اســـــــــتثمارات يســـــــــتقطب الذي االشـــــــــرتاكي، للبناء االقتصـــــــــادي الرئيســـــــــي القطاع الزراعي القطاع ابتالدميقراطية، 

 ئي.لتحقيق االكتفاء الذايت الغذامستهدفة 



  ابجلاذبية الري إجناز جمرىجناح و  الفوســــــفايت للســــــماد احلديث Sunchon مصــــــنع إنشــــــاءنصــــــرمة امل ســــــنةال تقد شــــــهدف
 .كيلومرتًا  80 يناهز ملا ميتد الذي اجلنوبية املنطقة يف

 البالد يف زراعتها املمكن ز�دة املساحةىل إدى ، ما أاملدية يراضالستصالح األ مشروعني، إجناز كما شهدت هذه السنة
 .اجلديدة يراضاأل هكتار من لفأ 13 مبا يتجاوز

النبااتت ومعهد تكنولوجيا النانو الزراعية  محاية بنجاح افتتاح معهد البيولوجيا الزراعية ومعهد ســـــــــــــــّىن ت اآلونة األخرية، ويف
 ؤدي للبحث العلمي الذي ي اوتقنيً  ماد�ً  اأســــــاســــــً شــــــكل يســــــوهو ما  ،يف أكادميية العلوم الزراعيةومعهد الكيمياء الزراعية 

 .تقرة ومستدامة لإلنتاج الزراعينمية مسإىل حتقيق ت

كميات ب كانلتزويد الســــــــ شــــــــّىت  تدابريو  يف الوقت املناســــــــب ذت خطواتمحلة ثورة البذور والزراعة العلمية، اختُ إطار ويف 
 ابلرغم منو آمن لإلنتاج الزراعي، كفالة اكه و و زراعة الفاملاشـــــــــــــــية و إلنتاج الزراعي وتربية كافية من األغذية بفضـــــــــــــــل تطوير ا

 .اتيةؤ اجلوية غري املحوال األمن 

مجهورية  رئيس شؤون الدولة يف ،Kim Jong Un حتت قيادة الرفيقستتغلب حكومة مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية و 
 ،الواحد لفكرالســـــــماء واالعتماد على الذات ووحدة شـــــــعب كما ابملثل اإلميان ابل وفاًء منهاو  كور� الشـــــــعبية الدميقراطية،

 ويةيحبكل  مســــــريهتاواصــــــل اإلنتاج الزراعي، وســــــتفيز حتســــــية و متنفيذ اخلطة اخلاليت تعرتض ســــــبيل على مجيع التحد�ت 
 ة. داخلي وقوة موارد وتكنولوجياعم به من ما تن تعبئةبالكورية،  على الطريقة االشرتاكيةونشاط على درب 

حتســـني األمن الغذائي و ضـــمان ت األعضـــاء األخرى يف جماالالتبادل والتعاون مع الدول عمليات تعزيز ســـتمر يف تســـ كما
أهداف التنمية املستدامة بلوغ دويل لبذولة على الصعيد اليف اجلهود امل ةإجيابي مسامهةاملسامهة  من مثالتغذية ومحاية البيئة، و 

 .2030لعام 

 على حسن إصغائكم. اشكرً و 


