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 األمساك مصايد جلنة
 الرابعة والثالثونالدورة 

 2021 شباط/فرباير 1-5

 بيان املدير العام
 

 معايل السادة الوزراء، 
 السيدات والسادة الضيوف الكرام،

 حضرات السيدات والسادة،
 

ين أن أنضـــم إليكم اليوم الفتتاح الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصـــايد األمساك اليت تنعقد بصـــورة افرتاضـــية للمرة األوىل يســـرّ 
 يف اترخيها. 

 وإّن منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) اليت ترّحب بكم اليوم هي منظمة متجددة ومفعمة ابلطاقة ورقمية. 
وعلى مّر األشــــهر الثمانية عشــــر املاضــــية، واظبنا على بناء منظمة ديناميكية من أجل عامل أفضــــل وبقينا ملتزمني بتطلعاهتا 

 وواليتها ومهمتها اليت أتسست من أجلها. 
 وتضمن البنية املعيارية واملرنة اجلديدة الكفاءة والفعالية والتعاون بني خمتلف القطاعات. 

قوقعات وتعزيز البيئة املشـّجعة يف موقع أفضـل لالسـتجابة على وجه السـرعة ألي احتياجات وأولو�ت كما جيعلنا كسـر الت
 مستجدة. 

هذا إضــــافة إىل إطار اســــرتاتيجي جديد مبين على الزخم والتحوالت احلاصــــلة ابلفعل يف املنظمة ويقّر ابلتحد�ت املاثلة 
 أمام البشرية.

من أهداف التنمية املســـــــتدامة  1ويســـــــرتشـــــــد ابهلدف  2030ر يف خطة عام إّن اإلطار االســـــــرتاتيجي اجلديد متجذّ 
بشــــأن احلد من أوجه عدم املســــاواة،  10بشــــأن القضــــاء على اجلوع واهلدف  2بشــــأن القضــــاء على الفقر واهلدف 

 وسواها من أهداف. 

http://www.fao.org/
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نظم زراعية وغذائية  أحد خلف الركب من خالل أيوهو يتمحور حول الســــــــــــــــردية االســــــــــــــــرتاتيجية املتمثلة يف عدم ترك 
 مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل وهي الفضائل األربع. 

 ويساهم قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بصورة حامسة يف حتقيق هذه الفضائل األربع. 
 

أفضـــــــــل: من خالل االســـــــــتفادة ابلكامل من الفرص املتاحة للتكثيف املســـــــــتدام لرتبية األحياء املائية واإلدارة املبتكرة  إنتاج
 والفعالة بقدر أكرب ملصايد األمساك، كجزء من عملية التحول الضرورية للنظم الزراعية والغذائية. 

 
الغذائية خاصـــــة ابلنســـــبة إىل النســـــاء احلوامل واألطفال ومجيع تغذية أفضـــــل: من خالل اإلقرار بفوائد الســـــمك يف األمناط 

 أشكال سوء التغذية والرتويج لألمساك يف االسرتاتيجيات اخلاصة ابألغذية والتغذية حول العامل.
 

بيئة أفضــــــل: من خالل ضــــــمان تطبيق �ج النظام اإليكولوجي يف مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وخفض البصــــــمة 
 ابلنسبة إىل املغذ�ت العالية القيمة وضمان استخدام التنوع البيولوجي املائي على حنو مستدام.  ةالبيئي

 
يف املائة من سكان العامل يعتمدون على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  10حياة أفضل: من خالل اإلقرار أبّن 

حيتاجون إىل دعمنا. وملصــايد األمساك وتربية األحياء املائية وقع  نلتأمني ســبل عيشــهم، ومعظمهم من صــغار املنتجني الذي
 ويف اعتقادي أّن هدفنا يكمن يف حتسني حياتنا ككّل وليس جمرد سبل عيشنا فحسب! نفوسللإجيايب مهدئ 

 
ا املكانة املركزية اليت حتتلها عملية حتويل النظم الزراعية والغذائية يف اإلطار االســــ رتاتيجي اجلديد املنظمة من وســــتمّكن أيضــــً

 . 2021النتائج اليت ستنبثق عن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام  تنفيذتوفري دعم ملحوظ لألعضاء من أجل 
الســــمك وإين أتطّلع يف هذا الســــياق إىل اإلصــــغاء إىل آرائكم حول كيفية حتويل إنتاج األغذية املائية (اليت ال تقتصــــر على 

 هيزها وجتارهتا واستهالكها. فحسب) وجت
فكلنــا يعلم أّن األرض عــاجزة لوحــدهــا عن توفري كميــة وافرة من األغــذيــة املتنوعــة، ال بــل حنن حبــاجــة إىل "حتويــل أزرق" 

 لضمان "إنتاج األغذية الزرقاء". 
بشـــــكل مســـــتدام وشـــــامل وقائم وســـــيكون الوقع اإلجيايب لعملية حتويل النظم الغذائية ملصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 على العلم وقًعا هائًال. 
 

 السادة املندوبون الكرام،
 

 مبا أّن التحد�ت املاثلة أمامنا هي حتد�ت هائلة.  لى وجه السرعةعال بد لنا من العمل 
اختالالت ملحوظة يف النظم الزراعية والغذائية فيما يتوقع أّن تتفاقم األوضــــــــــــــــاع أكثر من  19-فقد أحدثت جائحة كوفيد

 أي وقت مضى بفعل التباطؤ االقتصادي. 
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وقد طالت أتثريات اجلائحة قطاع مصــــــــايد األمساك من خالل تغيري طلبات املســــــــتهلكني والنفاذ إىل األســــــــواق واملشــــــــاكل 
 ملفروضة عند احلدود. اللوجستية املتصلة ابلنقل والقيود ا

 وظائف يف قطاع األغذية معرضة للخطر. 4وتشري التقديرات إىل أّن وظيفة واحدة من أصل كل 
. وال يزال املاليني 2020مليون نســــمة إىل صــــفوف �قصــــي التغذية يف عام  132وقد تؤدي اجلائحة إىل التحاق أكثر من 

 ية اليت ننتجها ُتفقد أو يتم هدرها. من اجلوع يف حني أّن كّما كبريًا من األغذ يعانون
 وترتبط هذه القضا� العاملية واحلامسة ارتباًطا وثيًقا بعمل جلنتنا (أي جلنة مصايد األمساك). 

 ذلك أّن مصايد األمساك، وابألخص تربية األحياء املائية، هي جزء أساسي من احلّل. 
 ويتمتع قطاع تربية األحياء املائية احلديث بقدرة هائلة على النمو وعلى إطعام العامل. 

 ويكون ذلك من خالل حتديث االستزراع السمكي التقليدي بواسطة ُ�ج مبتكرة وتكنولوجيات رقمية. 
رث الثقايف وخلق قيم جديدة ويعّد اجلمع بني مصــــــايد األمساك والســــــياحة واألنشــــــطة التثقيفية ســــــبيالً إىل احملافظة على اإل

 وفرص عمل جديدة. 
 وتكتسي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية أمهية حامسة يف االقتصاد العاملي من أجل إعادة البناء على حنو أفضل. 

 وحديثي هذا ليس من موقعي كمدير عام أو كرجل علم أو كمدير بل كوين إبًنا فخورًا ملزارعني، ولعّله األهّم. 
يف القســـــــــم اجلنويب من مقاطعة هو�ن حيث كنا نســـــــــتمتع ابألغذية املائية املســـــــــتمدة من البحريات واأل�ار  فلقد ترعرعتُ 

 واألحواض العديدة. 
فهذا غذاء أســـــــاســـــــي ميكن إدراجه ضـــــــمن أي من الوجبات اليومية  -وأ� واثق من أّن األمساك قد ســـــــاعدتين يف صـــــــغري 

 ي املتمثل يف األرّز. الثالث إىل جانب الغذاء األساس
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

 إّن منظمة األغذية والزراعة ملتزمة متاًما إبسداء املشورة الفنية والدعم امللموس لألعضاء. 

والتعايف منها من أجل مســـاعدة البلدان على إعادة البناء  19-ونقوم حالًيا بتنفيذ بر�مج شـــامل لالســـتجابة جلائحة كوفيد
 على حنو أفضل وأقوى. 

 قودهــا البلــدان وأتخــذ هي بزمــامهـا تكمــا أننــا نواصـــــــــــــــــل تنفيــذ مبــادرتنــا املبتكرة للعمــل يــًدا بيــد القــائمــة على األدلــة واليت 
من  1ة من أجل اســـــتئصـــــال الفقر (اهلدف وهي مبادرة تســـــعى إىل تســـــريع عملية التحول الزراعي والتنمية الريفية املســـــتدام

 من أهداف التنمية املستدامة).  2أهداف التنمية املستدامة) ووضع حد للجوع وجلميع أشكال سوء التغذية (اهلدف 
 فتساهم ابلتايل يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة األخرى. 

ل �ج "صحة واحدة" مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة كما أننا نعمل على التصدي لألمراض احليوانية املصدر من خال
 العاملية لصحة احليوان ابلتعاون مع الشركاء اآلخرين. 
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 وقد أعطتنا اجلائحة زًمخا من أجل االبتكار. 
 وإّن املنظمــة ملتزمــة إبجيــاد حلول قــائمــة على االبتكــار من خالل التكنولوجيــات الرقميــة اليت ميكن أن جتمع بني البيــا�ت

 الضخمة والذكاء االصطناعي من أجل صنع القرارات. ويشمل هذا أدوات مثل: 
 

املنصـــــة اجلغرافية املكانية اخلاصـــــة مببادرة العمل يًدا بيد وهي منصـــــة بيا�ت لنظام معلومات جغرافية يقدم الدعم  •
 ألصحاب املصلحة كافة من خالل بيا�ت غنية ميكن تبادهلا. 

وخمترب البيا�ت من أجل االبتكار يف جمال اإلحصـــاءات الذي جيمع بني اســـتخدام مصـــادر غري تقليدية للبيا�ت  •
 والبيا�ت الضخمة وأساليب استنباط النصوص من أجل صنع القرارات وتقييم األثر. 

ملنظمة وجرى ، وهي أداة للبيا�ت الضـــــــــــــــخمة مبتكرة وجمانية ومفتوحة املصـــــــــــــــدر طّورهتا اEarth Mapوخارطة  •
إطالقها خالل شــهر ســبتمرب/أيلول املاضــي ابلتعاون مع غوغل. وهي تتيح نظرة اثقبة فعالة وســريعة وغري مكلفة 
وجمدية من الناحية التحليلية ابالســـتعانة ابألقمار االصـــطناعية، إضـــافة إىل وفرة البيا�ت املتاحة لدى املنظمة من 

 . احلاسوب خالل نقرات بسيطة على جهاز
كما أننا نســـــــعى إىل إنشـــــــاء منصـــــــة دولية لألغذية والزراعة الرقمية. وســـــــتتيح هذه املبادرة منتدى شـــــــامالً متعدد  •

 أصحاب املصلحة من أجل حتديد ومناقشة الفوائد واملخاطر احملتملة لعملية رقمنة قطاعي األغذية والزراعة. 
 

مبا يف ذلك من خالل ، ائية يف بلورة هذه األدوات بطرق عدةويســـــاهم خرباء املنظمة يف مصـــــايد األمساك وتربية األحياء امل
ابســـــتخدام قدرات ، اجلمع بني جمموعات بيا�ت قطاعية ال مثيل هلا لتوفري حلول شـــــاملة وموّجهة على املســـــتوى املطلوب

ســــــلة القيمة وكفاءهتا، إضــــــافة إىل تشــــــجيع رقمنة ســــــل "اإلنتاج األزرق"جديدة يف جمال املراقبة من أجل حتســــــني إدارة نظم 
 وتتبعها من احلوض إىل املائدة. 

 وإين أدعوكم مجيًعا إىل استكشاف فائدة هذه األدوات يف عملكم اخلاص. 
 

 حضرات السيدات والسادة،
 
ذكرى مرور مخســة وعشــرين عاًما على صــدور مدّونة الســلوك بشــأن الصــيد الرشــيد اليت اعتمدها  2020صــادف عام قد ل

 . 1995مؤمتر املنظمة يف عام 
وتوّجه هذه املدّونة مبادئ مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية املســـــــؤولة واملســـــــتدامة على املســـــــتو�ت الوطنية واإلقليمية 

 والعاملية منذ مخسة وعشرين عاًما.
وبعد ظهر اليوم، ســـــيحتفل خالل حدث خاص رفيع املســـــتوى بذكرى صـــــدور املدّونة عن طريق مناقشـــــة إجنازاهتا املاضـــــية 

 مة والتخطيط ملواجهة التحد�ت املستقبلية. اهلا
جلنة مصـايد األمساك إىل إقرار إعالن اللجنة بشـأن اسـتدامة مصـايد األمساك وتربية األحياء املائية، اعرتاًفا  ىدعوسـوف تُ 

من خالل  منها ابإلجنازات احملققة منذ اعتماد املدّونة ولرتكيز االهتمام على ســـــــبل املضـــــــي قدًما وإعادة تنشـــــــيط املدّونة
 تعزيز االلتزامات.
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 السادة املندوبون الكرام،
 

إّن جلنة مصــايد األمساك يف املنظمة هي املنتدى احلكومي الدويل العاملي الوحيد الذي يعاجل أبرز املشــاكل واملســائل الدولية 
 املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية.
عديد من املســــــائل األســــــاســــــية املتعلقة ابلســــــياســــــة العاملية ملصــــــايد األمساك، وســــــتتطرق اللجنة خالل هذا األســــــبوع، إىل ال

 .2030يشمل مسامهة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  مبا
 سأاتبع هذه املداوالت بكثري من االهتمام.و 

وســـــــــتســـــــــّلط اللجنة الضـــــــــوء على املكانة احملورية اليت تشـــــــــغلها األمساك واحمليطات والبحريات واأل�ار يف حياتنا، عن طريق 
 استكشاف الصلة احلامسة القائمة بني األمساك واجملتمعات احمللية والثقافات. 

ية" اليت تدعو موظفي املنظمة إىل ومع أخذ ذلك يف احلســـبان، أطلقنا مبادرة "التجارب الشـــخصـــية مع املأكوالت الســـمك
 مشاركة جتارهبم مع املأكوالت السمكية واملائية يف حياهتم، من خالل أشرطة فيديو قصرية.

وكنّا مســـــــــرورين جًدا لتلّقي مســـــــــامهات من الزمالء من مجيع أحناء العامل، وهم يف األســـــــــواق احمللية لألمساك، ويف مطاعمهم 
 املفّضلة، ومطاخبهم أو حىت وهم يصطادون األمساك يف البحر واأل�ار والبحريات. 
 ديو قصري مباشرة بعد خطايب.وسيعرض عدد من هذه الفيديوهات يف الفرتات الفاصلة بني اجللسات وسيبّث في

ص هلا على املوقع اإللكرتوين للجنة، إىل جانب وصــفات لألطباق الســمكية  ا هذه الفيديوهات يف قســم خمصــّ وســُتعرض أيضــً
 اليت قام املمثلون الدائمون هنا يف روما، واملوظفون يف املنظمة من مجيع أحناء العامل بتشاركها يف إطار هذه املبادرة.

إعداد كتاب طهي رقمي من أجل تنوّع النكهات اإلقليمية  برازإلموعة من الوصــــــــــــــفات اليت مت اختيارها وســــــــــــــتســــــــــــــتخدم جم
لألطباق الســــــمكية من شــــــأنه تســــــليط الضــــــوء على الدور الذي تؤديه هذه األغذية الســــــمكية يف حياتنا وصــــــلتها ابلثقافات 

 والتقاليد احمللية.
املأكوالت السمكية" مصدر إهلام للسكان وتذّكرهم ابلدور احليوي  إننا �مل يف أن تكون مبادرة "التجارب الشخصية مع

تعزيز مصــــــايد فالذي تؤديه األمساك بصــــــفتها مصــــــدرًا صــــــحًيا لألغذية وجزًءا من احلياة يف كل مكان على كوكب األرض. 
 من جانب اإلنتاج بل من جانب االستهالك. ال يبدأ األمساك

ا ابلنســـبة إىل مســـتهلكي هذه تكتســـي مداوالتكم أمهية حامسة ال لعمل امل يف مجيع أقطار  ألغذيةانظمة فحســـب، بل أيضـــً
أن تكون األمناط الغذائية الصحية اليت تشمل األمساك متوافرة يف كل آمل و  نتائج مناقشاتكم املثمرة. العام، وإنّنا نتطّلع إىل
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