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  األمساك مصايد جلنة
  الدورة اخلامسة والثالثون

  2022سبتمرب/أيلول  9–5

  الكلمة االفتتاحية للدكتور شو دونيو
  املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

  )2022سبتمرب/أيلول  5(
 

 

  والسعادة،أصحاب املعايل 

 حضرات السيدات والسادة،

 أن أنضم إليكم مبناسبة افتتاح هذه الدورة املختلطة للجنة مصايد األمساك، دينعيس -1

ديناميكي نا اللتناسب عاملفيها إجراءات العمل  تعديل بعدواليت جتّسد منظمة األغذية والزراعة اجلديدة واألكثر مرونة  -2
 ريع التطّور.سالو 

وتنعقد هذه الدورة خالل السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية اليت تقودها املنظمة واليت تضع  -3
األمساك والعاملني يف جمال األمساك  مستزرعيصيادي األمساك و  بصغاررؤية لعامل يتم فيه االعرتاف على أكمل وجه 

 ويف نظامنا الزراعي والغذائي العاملي.والصناعة القطاع  هذا يفسامهوا ياحلرفيني، ويتم فيه متكينهم لكي 

وتنعقد هذه الدورة أيًضا خالل عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية الذي سيساعد على محل الرسالة إىل ما بعد  -4
  2022عام 

الغذائية   والنظمصغرية النطاق من مسامهة هامة يف رفاه اإلنسان، المن أجل االعرتاف مبا تقدمه مصايد األمساك احلرفية  -5
  الصحية، والقضاء على الفقر.
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اجلماعي  وسيوفر احلدث اخلاص الرفيع املستوى الذي سيعقد يف وقت الحق من صباح اليوم، منصة هامة حلوار  -6
 والعمل اجلماعي الذي نضطلع به يف معرض سعينا إىل حتقيق أهداف هذه السنة الدولية.

لسّيد  -7 ، املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين Peter Thomsonوأوّد أن أرّحب بصورة خاصة 
 حمليطات. 

عتباره صديقً  -8 ملنظمة األغذية  العهد قدمي اومناصرً  اوأ أتطّلع إىل مسامهته ودوره القيادي يف جدول أعمالنا املشرتك 
 والزراعة وللجنة مصايد األمساك.

حمليطات الذي رّكز على تسريع  كنا قدو  -9 التقينا آخر مرّة يف لشبونة مبناسبة انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين 
"احلياة حتت املاء" الذي تؤدي منظمة األغذية والزراعة دور اجلهة  14وتوسيع نطاق حتقيق هدف التنمية املستدامة 

 الراعية ألربعة من مؤشراته.

وحول احلاجة إىل حتويل  ،خالل املؤمتر حول مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامةومتحورت النقاشات  -10
 ألغذية املائية. اخلاصة نظمنا

مع  الفاعلةمن خالل املشاركة والدعم الفين الفنية وأّدت املنظمة دوًرا رئيسًيا يف املؤمتر وسامهت يف النقاشات  -11
 احلكومات والشركاء. 

، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيوّجه رسالة Rafael Grossiوأ مسرور أيًضا ألن زميلي احملرتم، السّيد  -12
ا عن طريق الفيديو.   بعث 

وية لتقنيات النو لعملنا وخمترباتنا يف املركز املشرتك  يف يتبّني ، على حنو ما رخييةوتتمتع املنظمة والوكالة بشراكة قوية و  -13
 يف األغذية والزراعة املنشأ منذ أكثر من مخسة عقود من الزمن. 

لبيئة البحرية من أجل تقييم التلوث الساحلي والبحري وحتسني سالمة  عددولدى الوكالة أيًضا  -14 من املختربات املعنية 
 األغذية البحرية. 

على العلم من أجل ضمان أن تكون هذه النظم  ويتطّلب حتويل النظم الزراعية والغذائية االبتكار وإجياد حلول قائمة -15
 أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة. 

 .سوية كتلك القائمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أساسية لضمان حتقيق أهدافنا  ،وتُعّد الشراكات -16

ت العاملية العديدة اليت نواجهها، تؤدي مصايد األمساك وتربية األ -17 حياء املائية اليوم أكثر من أي ويف ظل التحد
 يف توفري األغذية والتغذية وفرص العمل يف مجيع أحناء العامل. متزايد بشكل هاًماوقت مضى، دوًرا 

نّ حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العاملويفيد اإلصدار األخري من تقرير " -18 اإلنتاج قد بلغ مستوى  " 
األمر الذي وّلد  -طن من تربية األحياء املائية  ينيمال 122.6منه  - 2020مليون طن يف عام  214قياسًيا قدره 

 مليون دوالر أمريكي. 151جتارة دولية بلغت قيمتها حنو 
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االستهالك يف السنوات الستني األخرية  ارتفعإذ  –من أي وقت مضى اليت تناوهلا أكثر األغذية املائية  زادت كميةو  -19
 .2020كيلوغراًما يف عام  20إىل أكثر من  1960كيلوغرامات للشخص الواحد يف عام  9.9، من مبقدار الضعف

فضل العل -20  وم املتاحة غري أنه جيب إدارة موارد املائية القّيمة واستخدامها بشكل مسؤول ومستدام مع االسرتشاد 

 من أجل استعادة األرصدة، وإصالح النظم اإليكولوجية املتدهورة، وتوزيع املنافع بشكل متساٍو. -21

ويكمن توسيع قطاع تربية األحياء املائية بصورة مستدامة وضمان إدارة مصايد األمساك كافة بشكل فعال وتطوير  -22
 ؤية املنظمة للتحّول األزرق. سالسل قيمة األغذية املائية بطريقة كفؤة ومنصفة، يف صلب ر 

إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة  من أجل 2030ويعكس ذلك اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة الداعم خلطة عام  -23
 أفضل، وحياة أفضل للجميع من دون ترك أي أحد خلف الركب. 

 الزمالء األعزاء، الزميالت و حضرات 

احلكومي الدويل العاملي الوحيد املعين مبصايد األمساك وتربية األحياء تشكل جلنة مصايد األمساك يف املنظمة املنتدى  -24
 املائية.

ملسائل  مداوالتكمأ أتطّلع إىل و  -25 مبصايد  اخلاصةهذا األسبوع وإىل االقرتاحات اليت ستنبثق عن الدورة يف ما يتعّلق 
 .العامليةاألمساك وتربية األحياء املائية 

لعمليات العاملية واإلقليمية ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاق منظمة التجارة العاملية وسوف تناقشون التطّورات يف ا -26
ت ملصايد األمساك، من  إلعا  مجلة أمور أخرى.بني الذي متت املوافقة عليه مؤخرًا والذي يتعّلق 

مبادرة "التجارب الشخصية مع املأكوالت السمكية" اليت تدعو  تُ خرية للجنة مصايد األمساك، أطلقويف الدورة األ -27
م.   املوظفني واألعضاء يف املنظمة إىل مشاركة جتربتهم مع السمك كغذاء يف حيا

صدار أّول كتاب وصفات -28 للمنظمة على اإلطالق خمصص  ويسّرين أن أعلن أنه نتيجة هلذه املبادرة، نقوم اآلن 
 .سمكإلعداد ال

بلًدا، ما يوفر خيارات  50أنواع خمتلفة من األمساك واألغذية البحرية من حوايل  عدادتاب وصفات إلويتضّمن الك -29
 واسعة من الطبخ املغذي والصحي من القارات اخلمس.

ا هذا الكتاب غين أو  -30 ت املنظمة ومعلوما استدامتها  عنوكذلك  ،اإنتاج األنواع واستهالكها وجتار  عنيًضا ببيا
 وحمتواها التغذوي.

 الزمالء األعزاء، الزميالت و حضرات 

 .2030من أهداف التنمية املستدامة وخطة عام  14سنوات لتحقيق اهلدف  7أمامنا  -31

 ولقد آن األوان الختاذ إجراءات ملموسة وقرارات جريئة. -32

 أمتىن لكم دورة مثمرة. -33
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 .على حسن إصغائكم وشكرًا -34


