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 بيان رئيس وفد مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 Thongphat Vongmany معايل السيد

 انئب وزير الزراعة والغاابت يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة،  مبناسبة

 ، روما، إيطاليا2021يونيو/حزيران  14-18

------------------------------------ 

  ، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،الدكتور شو دونيوسعادة 

 أصحاب املعايل الوزراء ونواب الوزراء، 

 السيدات والسادة،حضرات ، الشركاء يف التنميةممثلو ،  املندوبون املوقرون 
يف هذا احلدث اهلام ملنظمة األغذية    ،نيابة عن حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشرررررع ية ،إنه لشررررررم عظين يل أن أ رررررار 

حرالرة األغرذيرة والزراعرة يف مجهوريرة الو   علىؤمتر املنظمرة، وأن أديل ب يران ألطلعكن ن مل و الردورة الثرانيرة واألربعوهو  والزراعرة،  
 الدميقراطية الشع ية.

منظمة األغذية والزراعة، وال سرررررررررريما املدير العام واملدير العام املسرررررررررراعد وممث   إىل شرررررررررركر توجه ابلأن أذي بدء  ابدئوأود 
  ،لقطاع الزراعة واملزارعي املقدم واملايل املتراين   الريناملنظمة يف مجهورية الو الدميقراطية الشرع ية والرر  الرنية، على دعمهن  

 ميقراطية الشع ية.مجهورية الو الد ية يفريراملناطق الوخاصة السكان الرقراء يف 

 الضيوم الكرام، حضرات السيدات والسادة،

 ، وثيق  حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االسرتاايييية إ  العملأن موضروع هذا املؤمتر، أي  إىل امسحوا يل أن أ ر   
أكرب  سررهن إىل حد أن تالغذائية  لنظن ل، ميكن  ال خيرى عليناما فكالصررلة لالة الزراعة يف مجهورية الو الشررع ية الدميقراطية.  

أن تؤثر  هلا ميكن  كما  مسررتق   مسررتدام.  وبناء صررحة الناو وتغذيتهن، وقدرة سرر   العيى على الصررمود،  ضررمان بكث  يف 
ال لدان  2030وتدعو خطة عام   وأهدام التنمية املسررررررررررررررتدامة. 2030أتث  على حتقيق خطة التنمية املسررررررررررررررتدامة لعام أميّا 
يف   معقولة أبسرعاربكميات كافية و  ةومغذي  ةآمنأغذية القضراء على مجي  أ ركاس سروء التغذية من خضس ضرمان توافر  إىل

الرقر،   الضزمة للقضرراء على   لنمو والعمافرص مبوازاة خلق  ذلك القيام بمن ال لدان   اأيضرر  قتضرر  ت  لكنهاجلمي . و متناوس ا
 تغ  املناخ.النا ئة عن ف م  الضغوط املتزايدة الط يعية، والتكيّ  واحلراظ على التنوع ال يولوج  وبيئة املوارد

املناطق  مكافحة الرقر يفجماالت   يف مذهض   ا، حققت مجهورية الو الدميقراطية الشرررررررع ية تقدم  نصرررررررا ايف   األمورولوضررررررر   
 ينصرررررررررررررر ملا طل ته احلكومة،   ا. ووفق  ئ الغذا أحناء ال ضد، وحتقيق االكتراء الذايت خمتلفالزراع  يف  ، وزايدة اإلنتاجيةالرير

 ه : و على أربعة برامج،   لدياسرتاتيجيات التنمية الزراعية لتركيز 
 األمن الغذائ  ( أ)

 وإضراء الطاب  التجاري على الزراعة  ( ب)
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 واإلدارة املستدامة للغاابت واملوارد احلرجية (ج)

 والتنمية الريرية والقضاء على الرقر ( د)

يف حتقيق األمن الغذائ  الكايف والتغذية اجليدة، وحتديث وتنوي  اإلنتاج الزراع   اليت ننشرررررررردها  هدام الرئيسررررررررية  األوتتمث   
يف إطار قد عملنا، قادرة على الصررررررررررررررمود. و للسرررررررررررررركان  حنو نظام إيكولوج  زراع  أخضررررررررررررررر ومسررررررررررررررتدام وسرررررررررررررر   عيى  

 ل :ما ي حتقيق األهدام، بشك  مستمر على مدى السنوات املاضية على ذه ه
األمن الغذائ ، وخاصرة االكتراء الذايت يف إنتاج األرز واااصري  الغذائية الرئيسرية وكذلك إنتاج ضرمان  -أ

 اللحوم؛

إضرررررراء الطاب  التجاري على اااصررررري  والثروة احليوانية من خضس رباب املزارعي ابألسررررروا  واملشررررراركة و  -ب
 سضس  القيمة الزراعية اإلقليمية؛ يف

ا سراعد على حتوي  املمارسرات سرلسرلة القيمة الزراعية، ممّ نمية  وتشرجي  االسرتثمار األجنا امل ا رر يف ت -ج
 لزراعية يف اإلنتاج الزراع ؛التكنولوجيات ازايدة اعتماد  ابجتاه الزراعية 

لية  اليت تسررراعد على حتسررري املهارات املهنية والتشرررغي  ل حوث الزراعية وخدمات اإلر ررراداالضرررطضع ابو  -د
 للمؤسسات الزراعية خلدمة اجملتمعات الزراعية بشك  أفض .

مث  الريضررررررررررا ت املتكررة، واجلرام   ،قطاع الزراعةتلق  بظضهلا على   جسرررررررررريمةويف غضررررررررررون ذلك، يواجه بلد  حتدايت 
بشررررك  أكرب اليوم  سررررلاب الضرررروء لي 19-جائحة كوفيدجاء ترشرررر   بعض املناطق، وترشرررر  األمران الن اتية واحليوانية، و  يف

أوجه  من   احلايليف  رررررركلها ا تتخّل  النظن الغذائية  مّ جلائحة عأماطت اقد فاختاذ إجراءات عاجلة. إىل احلاجة  مدى على 
 .ت عث على القلقعدم مساواة  ديدة وهشا ة 

سررررررررياسرررررررراتنا الوطنية،  تصرررررررر و إليها   اهدف  ا  خروج مجهورية الو الدميقراطية الشررررررررع ية من وضرررررررر  ال لدان األق   و  ولطاملا كان  
تعزيز التقدم اارز على مدى السررررنوات  مواصررررلة    إىل نتطلّ   أضررررحينا  ،بعد أن متت التوصررررية نروجنا من هذا الوضرررر  واآلن 

 ال يزاس يتعي علينا معاجلة انتشار الرقر. ب  القليلة املاضية. وال يعىن خروجنا هذا أنه مل يعد هنا  فقر، 
بلدي وقد جاءت يف وقت مناسر  للغاية. وه  تتما رى بشرك   ابلنسر ة إىل س  ا بيد  فرصرة حتوّ م ادرة  العم  يد     وتشركّ 

واصرررلة تل ية احتياجاتنا الوطنية، تعتزم حكومة  سرررعي ا إىل مجيد م  األولوايت الوطنية ابإلضرررافة إىل أهدافنا االسررررتاتيجية. و 
 بيد لتحقيق ما يل : انهج العم  يد  ب االستعانةم  منظمة األغذية والزراعة، ، ابلتعاون مجهورية الو الدميقراطية الشع ية

 التقدم حنو القضاء على الرقر واجلوع؛وت ة تسري   •

 وزايدة دعن السع  لتحقيق األمن الغذائ  وحتسي التغذية؛ •

 وتعزيز الزراعة املستدامة بشك  أفض  مبا يتما ى م  ما يل : •

 : القضاء على الرقر جبمي  أ كاله يف ك  مكان؛1هدم التنمية املستدامة  -أ
 نة وتعزيز الزراعة: القضررررراء على اجلوع  وحتقيق األمن الغذائ  والتغذية ااسرررررّ 2هدم التنمية املسرررررتدامة  -ب

 املستدامة؛
 .: احلد من انعدام املساواة داخ  ال لدان وفيما بينها10هدم التنمية املستدامة  -ج
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 ، والسادة  السيداتحضرات 
م رادرة  إلطض    ااجتمراعر   يف مرايوأأاير من هرذا العرام نظمرت وزارة الزراعرة والغراابت ومنظمرة األغرذيرة والزراعرةلقرد  •

مشرررراركة خمتلف القطاعات    ررررهد ، الذي. وكان هذا احلدثبيد  يف مجهورية الو الدميقراطية الشررررع ية ا العم  يد  
،  والقطاع اخلاص وال نو  التجارية، ابإلضافة إىل ممثلي عن املزارعي واجملتمعات الريرية   يف احلكومة و ركاء التنمية

 .امجي  املشاركي والقى ق وال  جيد  ك   من جان  هتمام  امل ادرة ابمرهوم حظ  فقد .  جح ا للغاية

على املسرررررررتوى اإلقليم  لتحديد املناطق املسرررررررتهدفة، وحتلي   قمنا إبجناز حتلي    ،بيد  اويف إطار م ادرة  العم  يد   •
ابملمر االقتصرادي األخضرر    يعىنشررت  بي منظمة األغذية والزراعة واحلكومة  مهام مفريق نشراء سرلسرلة القيمة، وإ

 لد الذي سرررر باب الو   الصرررريالو الدميقراطية الشررررع ية و  مجهوريةالواق  بي  واملسررررتدام على طوس خاب سرررركة احلديد 
حتويل البنية التحتية إ  منطقة ينمية  ادرة يف مجهورية الو الدميقراطية الشررررع ية إىل سررررعى امل ابألسرررروا  الدولية. وت

من خضس تعزيز قدرة اجملتمعات واملؤسرررررررسرررررررات الريرية   اجتماعية واقتصرترترترترترتادية مسرترترترترترتتدامة وقادرة ع   الصرترترترترترتمود
 سكة احلديد. تيحها من الررص النا ئة اليت ت االسترادة بشك  فعاس ومستدام على

ف م  الررص النا رررررررئة،  تتكيّ سرررررررآلية مرنة قائمة على األدلة     املمر االقتصرررررررادي للنمو األخضرررررررر وسررررررريكون هذا   •
 التآزر م  الربامج اجلارية واملخطاب هلا.ستعزز الشراكات وستقين أوجه و 

، من أج  تعظين أتث   املتاحة الوسرررررررررائ  واخلربات  مبا يوائن بيالعم  االفتتاحية ات اع هنج  رررررررررام ،  حلقة  وكرلت   •
ا بيردامل رادرة من خضس العمر   للممر  حكومرة مجهوريرة الو الردميقراطيرة الشررررررررررررررع يرة   رمستهرااليت  طاب  اخللتحقيق   يرد 
 وحتقيق أهدام التنمية املستدامة. االقتصادي للنمو األخضر

 والسادة،  سيداتالحضرات 

هورية  مجيف حد عن الرك   أف  يتخلّ أاّل   بضرررررمان  إىل املراح  التالية من تنميتنا االقتصرررررادية، نلتزملضنتقاس  اضررررر  قدم  إذ  
 جلمي .تعود ابملنرعة على اوجبع  هذه امل ادرة وك  م ادرة إ ائية أخرى الو الدميقراطية الشع ية 

أثناء تنريذ خطة مجهورية الو    األخذ بهوسريكون النهج املراع  لل يئة واملسراواة بي اجلنسري والرئات الضرعيرة، الذي سريتن 
 .فئة، دون است عاد أي تهاواستداملنتائج املشروع ا يف ضمان الروائد الواسعة الدميقراطية الشع ية لضستثمار، عامض  رئيسي  

ا والعم  جن      ا بيدالعم  يد  م ادرة  قيادة عملية األخذ بزمام  لررصرررة  عن امتنناها  اطية الشرررع ية  مجهورية الو الدميقر تعرب  و 
 هذه األهدام.بلوغ إىل جن  م  منظمة األغذية والزراعة ومجي  الشركاء الوطنيي والدوليي احلاضرين اليوم ملساعدتنا يف 

ملزارع   ذي ال يكرر   الررهررذه األخ ة   لعضقتنررا الطويلررة األمررد م  منظمررة األغررذيررة والزراعررة ولرردعنعرفرراننررا  نعرب عن  كمررا  
ريق الوزارة وكذلك فريق  فوالتزام  الدؤوب أغتنن هذه الررصررررة ألعرب عن تقديري للعم   مجهورية الو الشررررع ية الدميقراطية. و 
  .هذه امل ادرة اهلامةيف منظمة األغذية والزراعة الذي يعم  

ية حنو األفضررررررررررررر  يف مجهورية الو  ائنظن الغذالحوس كيرية تغي   ذكاها  عض أفضررررررررررررر  األفكار وأمتتلكون ب كنأنحنن نعتقد  و 
 شع ية.الدميقراطية ال

حيرردو  األمر   و  ،منظمررة األغررذيررة والزراعررةاملسررررررررررررررتمر الررذي مررا فتئررت تقرردمرره للرردعن  اننررا  متنررعرب عن ا، ناوليس آخر    اوأخ   
 . ائيةلتنمية الزراعية وخطتها اإلاخلاصة ابعلى دعمكن املستمر لتحقيق اسرتاتيجيتنا تعوي  ن من النتمكّ  أن  يف
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موضرررررررررررررروع األغرذيرة    ن قدعو   ، و ابلنجرا   الثرانيرة واألربعي ملؤمتر منظمرة األغرذيرة والزراعرةلردورة    أعمراس اأن تتكلرّ أمتىن  و 
 على رأو جداوس أعمالنا.  "حتويل النظم الزراعية والغذائية: من االساايييية إ  العمل"والزراعة: 

 ا على حسن إصغائكن. كر  و 


