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 رئيس وفد ساموا بيان

 Tilafono David Hunterالسيد 
 األمساك املسؤول التنفيذي األول، وزارة الزراعة ومصايد

 األغذية والزراعة يف الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر منظمة

 

 سعادة رئيس الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة،
 املدير العام للمنظمة،السيد 
 ،الوزراءالسادة  معايل

 أصحاب السعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

 
والضغط املستمر على النظم الزراعية  19-كوفيدبسبب جائحة  اليت يسودها عدم اليقني هذه األوقات غري املسبوقة  إن

 التصديمن أجل إىل اختاذ إجراءات جريئة وطموحة وحتويلية  ، تدعوفقدان التنوع البيولوجي وتغري املناخ نتيجةوالغذائية 
ساموا ملتزمة  ما زالتو . يف الوقت الراهنواآلاثر البيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت نواجهها  ةالغذائينظمنا تحد�ت ل
إنتاج هبدف حتقيق وذلك ، تهاستداماوضمان  الغذائيةو  تحويل النظم الزراعيةلنظمة والدول األعضاء اليت تبذهلا املهود جلاب

 أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل.أفضل وتغذية 

 

 السعادة،ملعايل و اأصحاب 

حتقيق على ملساعدة هبدف االتنمية  ئنا يفشراكات حقيقية مع أصحاب املصلحة وشركاإىل  إلمنائيةااسرتاتيجيتنا  تستند
 تعزيز األمن الغذائي والتغذية وز�دة استبدال الواردات وفرص التصدير املتمثلة يف لديناومصايد األمساك أهداف قطاع الزراعة 

 من أجل رفاه شعبنا وازدهاره االقتصادي. ،إىل األسواق

تنميتنا الشاملة، وحنن ملتزمون ابستخدامها بشكل فعال ومستدام، لموارد طبيعية مهمة حوهلا  من أرضنا واحمليط وتشكل
 احلالية اليت ال ميكن التنبؤ هبا. 19-كوفيدكجزء من انتعاشنا االقتصادي يف بيئة  

تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، عملنا بشكل وثيق  بشأن يف تقرير االستعراض الوطين الطوعي الثاين الذي قدمناه مؤخًراو 
من أهداف التنمية املستدامة  2هلدف إىل اأبرز تقرير� أنه ابلنسبة وقد نظمة بشأن بعض املؤشرات الرئيسية. املمع 

األمن أن  بيدونقص التغذية يف ساموا، املدقع على اجلوع" بشكل عام، هناك مستوى منخفض من اجلوع التام  القضاء"
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يف  مبا ،وحتسني اإلنتاجية الزراعية ،أيًضا عن ز�دة يف حصة الزراعة من النفقات احلكومية فد�أو قلق. لل االغذائي ميثل مصدرً 
 التجارية.الزراعة املزارعني املنخرطني يف الزراعة العضوية و ذلك نسبة متزايدة من صغار 

، فرصة مهمة للنظم الغذائيةقمة األمم املتحدة لاستعداًدا  ،النظم الغذائيةبشأن أاتح احلوار الوطين األخري يف ساموا و 
التحد�ت والرتكيز على احللول مناقشة وحتديد بعض من أجل يف ساموا النظم الغذائية ألصحاب املصلحة الرئيسيني يف 

 التحويلية.

 

 ،السعادةملعايل و اأصحاب 

الغذائية واعتماد� الكبري على الواردات الغذائية.  احلاصلة يف األمناط حتد�ت حقيقية بسبب التغيرياتساموا يف إننا نواجه 
ذات السعرات احلرارية و عالية لالألغذية اجملهزة إىل جانب ز�دة استهالك شعبنا  ة،املستورداألغذية ساهم االعتماد على وقد 

 املنخفض، يف ز�دة مستوى املخاطر الصحية املرتبطة ابألمراض غري املعدية. التغذويالصوديوم واحملتوى املستوى املرتفع من 

ضروات. واخل ةوخاصة الفاكه ،ية املنتجة حملًيااملغذّ األغذية استهالك على ساموا  تشجع، لتصدي هلذا االجتاهاومن أجل 
نرى اآلن ز�دة كبرية ، إذ تدرجييبشكل حتفيز إنتاج الفاكهة واخلضروات تؤيت مثارها الرامية إىل بدأت جهود� األخرية قد و 

ونعرتف مع . على املستوى احمللي واملتاجر الكربى املنتجات الغذائيةيف أسواق باع تُ واخلضروات املنتجة حملًيا الفاكهة يف 
 األصناف. وتنويعنتاج ز�دة اإللاملناسبة التكنولوجيات  إاتحةمن أجل عم شركائنا يف التنمية التقدير بد

تشجيع شبابنا على العودة من أجل ومصايد األمساك زراعة املخصصة لل نواصل العمل مع شركائنا يف التنمية بشأن احلوافزو 
األشخاص و على إشراك شبابنا وقد عقد� العزم . ُمرضٍ أسلوب حياة حتقيق و  ،لدخلتوليد اإىل زراعة أراضيهم ألغراض 

الواردات، وتوسيع أسواق تصدير استبدال وحمرتمة لز�دة صاحلة مهنة بوصفها الزراعة  ممارسةيف لدينا املتعلمني واملهرة 
 واملسامهة يف ضمان األمن الغذائي والتغذوي. ،املنتجات املتخصصة لدينا

مثل تساقط األمطار بشكل متكرر وشديد،  ،أتثريات تغري املناخة لدينها بضعفها الشديد أمام زراعوتتصف ال
سيستمر التقلب املومسية؛ كما ، واألعاصري املدارية العاتيةسطح البحر، والر�ح  ىاجلفاف الطويلة، وارتفاع مستو  وموجات
تخفيف من هذه التحد�ت، وبغية الالقتصاد�.  ارئيسيً بقطاع الزراعة ومصايد األمساك بوصفه حمرًكا الرتقاء لعزميتنا يف حتدي 

الرامية جهود� وتقوية وتعزيز ، لدينا والسمكيةلموارد الزراعية لممارسات إدارة  وضعلضمان  نعمل مع شركائنا يف التنمية
 املخاطر.من خفيف تالاملناخ و حتقيق القدرة على الصمود يف وجه تغري  إىل

التهديدات املباشرة حلمى اخلنازير األفريقية وساللة و ساموا. ابلنسبة إىل تشكل اآلفات واألمراض الغريبة مصدر قلق حقيقي و 
، وابلتايل. هجرب ا ابقتصاد� ال ميكن شأ�ا أن تلحق ضررً  منأمثلة على حاالت التفشي اليت هي  َكرَْكدن جوز اهلندلغوام 
حلفاظ على رفاهنا من أجل ا ابلغ األمهيةأمر عليها والقضاء  هتاوإدار  هذه هتديدات األمن البيولوجيالوقاية من فإن 

 االقتصادي واالجتماعي والنهوض به.
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إمكا�ت ز�دة  أمننا الغذائي وتغذيتنا، لكننا قمنا بتقييدابلنسبة إىل والساحلية يف ساموا مهمة الداخلية مصايد األمساك  إن
بسبب ز�دة ضغط الصيد وممارسات  الصيدالتعرض لإلفراط يف إمكانية اإلنتاج بسبب قلة املناطق داخل الشعاب املرجانية و 

د يقع على عاتقنا مسؤولية معاجلة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واإلدارة الفعالة ملصاتو الصيد غري املنضبطة. 
موارد�  حدودضمن احلجم البحرية، وتطوير مصايد األمساك الصغرية  اإليكولوجيةواحلفاظ على نظمنا األمساك لدينا، 

 ستجابة هلذه التحد�ت.من أجل االمع بعض شركائنا يف التنمية نرسي شراكات الشحيحة. ويف هذا الصدد، 

لمنظمة واألمانة على مجيع املبادرات واملساعدات الفنية املقدمة إىل ساموا ليف اخلتام، أود أيًضا أن أشكر املدير العام و 
املبادرات قد سامهت هذه فاملكتب اإلقليمي الفرعي للمحيط اهلادئ. عن طريق والدول األعضاء األخرى يف احمليط اهلادئ 

يف هذه األوقات  خصوًصا، د األمساكوستستمر يف دعم حتقيق النتائج لقطاعي الزراعة ومصاي ،ةإجيابي مسامهةواملساعدات 
املشرتك بني األمم لدول اجلزرية الصغرية النامية للول احل. كما نتطلع إىل منتدى 19-كوفيدالصعبة والعصيبة بسبب جائحة  

سريع حتقيق لتمواصلة مناقشة بعض احللول احملددة للدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل  2021لعام ملنظمة املتحدة وا
 أهداف التنمية املستدامة.

 وشكرًا حلسن إصغائكم!


