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 على النظم الغذائية 19-كيف يؤثر كوفيد
 املائية  ملصايد األمساك وتربية األحياء 

 قطاع معرض للخطر لكّن تناول األمساك مأمون 
أزمة على مســـــــتوى الصـــــــحة العامة أعقبتها أزمة اقتصـــــــادية جارية بســـــــبب التدابري اليت   19-أحدثت جائحة كوفيد

اختذهتا البلدان من أجل احتواء معدل اإلصـابة، على غرار اإلغالق التام وحظر السـفر وإغالق املؤسـسـات وسـواها 
من تدابري. ومع أّن مؤســــــــــــســــــــــــات بيع املواد الغذائية ابلتجزئة على غرار احملال الكربى والبقالة وحمال املســــــــــــتلزمات  

التدابري املتخذة   تُعترب أســاســية ومل تتوقف عن العمل، فإنّ واخلدمات الســريعة ومطاعم الوجبات اخلارجية (الســفرية)  
 . قد خّلفت بيئة قد يصبح فيها من الصعب احلصول على الغذاء 19-الحتواء تفشي جائحة كوفيد

ال يطال األمساك، ال يزال قطاع األمساك عرضــــــــة لتأثريات غري مباشــــــــرة جراء اجلائحة من خالل تغري    19- ومع أّن كوفيد 
لكني أو الوصــول إىل األســواق أو مشــاكل لوجســتية متصــلة ابلنقل والقيود املفروضــة على احلدود. وســوف  طلب املســته 

ينعكس هذا بدوره ســـــــلبًا على ســـــــبل عيش صـــــــيادي األمساك ومســـــــتزرعي األمساك، إضـــــــافة إىل األمن الغذائي والتغذية  
 .  األساسية  حليوانية واملغذ�ت الدقيقة للسكان الذين يعتمدون بشكل كبري على األمساك للحصول على الربوتينات ا 

ــتهالك األغذية البحرية مما أدى إىل  ــللة يف بعض البلدان إىل تراجع اســــــــ ومبوازاة ذلك، أدت كذلك انطباعات مضــــــــ
اخنفاض أســعار املنتجات الســمكية. ويؤكد هذا احلاجة إىل تواصــل واضــح حول كيفية انتقال الفريوس وعدم ارتباط 

 .البحريةذلك بتناول األغذية 

 محاية كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية
تتســـــم جممل األنشـــــطة الالزمة لتســـــليم األمساك واملنتجات الســـــمكية من اإلنتاج إىل املســـــتهلك النهائي بتعقيداهتا. 

احلريف منها إىل الصــــناعية للغاية. وتشــــمل ســــالســــل فعلى الصــــعيد العاملي، تتفاوت التكنولوجيات املســــتخدمة من 
القيمة األسـواق احمللية واإلقليمية والعاملية. أما األنشـطة الرئيسـية يف سـلسـلة اإلمداد اخلاصـة مبصـايد األمساك أو تربية 

ــيـد وإنتـاج تربيـة األحيـاء املـائيـة والتجهيز والنقـل والبيع ابجلملـة وابلتجزئـة.  وقـد تكون كـل األحيـاء املـائيـة فهي الصــــــــــــ
ــة لالختالالت أو التوقف بفعل أتثريات جائحة كوفيد ــلة عرضـ ــلسـ . فإذا ما ُكســـرت إحدى 19-حلقة من هذه السـ

ــتتتاىل التداعيات على شــــــكل  هذه احللقات اليت تربط املنتج ابملشــــــرتي وابلبائع بفعل املرض أو تدابري االحتواء، ســــ
طاع. ولن يكون ابإلمكان حتقيق النتيجة املرجوة أي ســـــــــــلســـــــــــلة اختالالت ســـــــــــتؤثر بدورها على اقتصـــــــــــاد هذا الق

ــمكية إال من خالل محاية احللقات اليت تربط املنتج ابملشـــــرتي وابلبائع  ــان لألمساك واملنتجات الســـ ــتهالك اإلنســـ اســـ
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ــة   ــلة الغذائية اخلاصـ ــلسـ ــروري يف كل مرحلة من مراحل السـ ــلة اإلمداد. وعليه، من الضـ ــلسـ وكل مرحلة من مراحل سـ
 .ألمساك وتربية األحياء املائية توفري أقصى قدر ممكن من احلمايةمبصايد ا

 
 .خفض أنشطة الصيد أو توقفها بسبب تراجع الطلب و/أو اخنفاض األسعار -1

تشـري األدلة األولية إىل تراجع جمهود الصـيد يف بعض من أفريقيا وآسـيا وأورواب ألسـباب متعددة. فعلى سـبيل املثال، 
ــتكون  ــدير (على غرار اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى سـ ــواق التصـ ــكل مكثف على أسـ ــاطيل اليت تعتمد بشـ األسـ

ومن شـــــــأن التدابري  1وآيرلندا الشـــــــمالية، وآيرلندا) وعلى األنواع األعلى قيمة (مثل ســـــــرطا�ت البحر) األكثر أتثرًا.
جه وسـواها) أن جتعل بدورها عملية الصـيد أصـعب الصـحية (التباعد اجلسـدي بني الطواقم يف البحر ووضـع أقنعة الو 

وأن تؤدي إىل توقف النشــاط أو خفضــه. واإلمدادات احملدودة (مثل الثلج ومعدات الصــيد والطعوم) بســبب إقفال 
احملال أو تعذر توفري املدخالت ابلدين، حتّد بدورها من أنشــطة الصــيد. ويشــكل نقص اليد العاملة مشــكلة إضــافية 

 2لطواقم تتـــألف من عمـــال مهـــاجرين قـــد يتعـــذر عليهم عبور احلـــدود الوطنيـــة يف الوقـــت الراهن. حيـــث أّن بعض ا
ــيد احلايل بفعل التفاوت  ــتوى الصـــــ ــافة إىل ذلك، يتأثر مســـــ ــمن ســـــــالمة الطواقم  يفوإضـــــ توافر التجهيزات اليت تضـــــ

ســـاعدات كالبطالة الصـــحية ومســـؤوليات مالكي الســـفن يف حال اســـتئناف النشـــاط وأهلية الطاقم للحصـــول على م
ــي واملواءمة بني خمتلف آليات الدعم  ــاســـــــــ ــاط األســـــــــ اجلزئية واإلقفال املؤقت وتوافر نظم دعم للمحافظة على النشـــــــــ

 3(االقتصادي وسواه).

 تشمل تدابري محاية اإلنتاج والدخل ما يلي: 
على اعتبار أ�م  اعتبار صــــــيادي األمساك وأفراد الطواقم، إذا مل تكن هذه احلال بعد، "عماالً أســــــاســــــيني" •

 يؤمنون الغذاء لألّمة؛
 البحرية؛  تسريع إجراءات استصدار أتشريات الدخول لليد العاملة املؤقتة واملومسية واألجنبية إلنتاج األغذية •
ربط مراكز أو قرى الصــــــــــــــيـد خبـدمـات من قبيـل مطـابخ اجملتمع احمللي يف املنطقـة حيـث ابإلمكـان قلي أنواع   •

 (السردين واملاكريل واألنشوفة) بسهولة وإاتحتها أبسعار اثبتة حيثما أمكن ذلك؛   أصغر حجًما من األمساك 
ز�دة كمية األغذية البحرية اليت تشـرتيها احلكومات لالسـتخدامات املؤسـسـية (يف السـجون واملسـتشـفيات  •

 وبرامج التغذية املدرسية وسواها) وأيًضا لتوزيعها يف إطار املساعدات الغذائية؛ 
 إطالة موسم الصيد للتعويض عن اخلسائر االقتصادية؛  •
  حال تعذر عليها الصيد؛ إعطاء تعويضات ملالكي السفن وطواقمها يف •
ــفافة أو اعتماد نظام الســـــحب   • ــة مجاعية وشــ ــيد اجلاري حاليًا (من خالل فرض حصــ ــتوى الصــ احلد من مســ

ــك على األمن   ــذلـ ــة لـ ــب أي أتثريات ســــــــــــــلبيـ ــايل مبوازاة احلرص على جتنـ ــب احلـ ــة الطلـ ــة مثًال) لتلبيـ ابلقرعـ
 احمللي؛   الغذائي 

 أدىن لكل من أنواع األمساك اهلامة حيثما أمكن ذلك. والطلب إىل الوزارات احلكومية حتديد سعر •

 
1  coronavirus-el-por-europa-en-derrumba-se-fresco-pescado-de-mercado-el-http://www.rfi.fr/es/europa/20200320  
2  lredes.htm-sus-recogen-pescadores-26/los-03-https://elpais.com/economia/2020 
  2020 مارس/آذار 28 يف marins élevages des et maritimes pêches des national Comité (CNPMEM) من   معلومات  3
)brouillard/-le-dans-francaise-peche-peches.fr/la-https://www.comite(  

http://www.rfi.fr/es/europa/20200320-el-mercado-de-pescado-fresco-se-derrumba-en-europa-por-el-coronavirus
https://elpais.com/economia/2020-03-26/los-pescadores-recogen-sus-redes.html
https://www.comite-peches.fr/la-peche-francaise-dans-le-brouillard/
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 تفاُوت التأثريات يف إنتاج تربية األحياء املائية يف ظّل االرتياب بشأن املستقبل -2
سوف تتفاوت أتثريات إنتاج تربية األحياء املائية. وبفعل االختالالت يف األسواق، سيتعذر على مستزرعي األمساك 

ــيتعني عل ــيدهم وســ ــيطة. ويؤدي بيع مصــ يهم اإلبقاء على كميات كبرية من األمساك احلّية اليت يتعني علفها لفرتة وســ
ــدير  ــة للتصــــــــ ــصــــــــ ــتزرعة املخصــــــــ هذا إىل ز�دة التكاليف والنفقات واملخاطر. وقد أفيد عن أتثر بعض األنواع املســــــــ

تزراع األمساك الصــــــــــدفية ويتأثر اـســـــــــ   4البنغاســــــــــيوس) إبغالق األســــــــــواق الدولية (الصــــــــــني واالحتاد األورويب). (مثل
ــياحة والفنادق واملطاعم) والبيع ابلتجزئة  (مثل ــبب إقفال اخلدمات الغذائية (مثل السـ ــي بسـ ــكل رئيسـ احملار�ت) بشـ

(مثالً االحتاد األورويب). وإضــــافة إىل ما تقدم، وبســــبب فرض جمموعة واســــعة من القيود من قبل بلدان خمتلفة على 
رات وســـــــواها، قد يصـــــــعب على العاملني يف املفاقس وجتار املخزو�ت البياضـــــــة حركة الشـــــــحن والتخليص يف املطا

التداول بتلك املخزو�ت البياضـــــــــــة إلنتاج البيض، مما قد يؤدي إىل تراجع حاد يف اإلنتاج. وميكن أن تســـــــــــتفيد يف 
ا طاقة املقابل تربية األحياء املائية على نطاق صــغري من احنســار املنافســة على الواردات من األمساك . وقد تتأثر أيضــً

اإلنتاج يف تربية األحياء املائية بفعل صـــــــعوبة احلصـــــــول على املدخالت (البيض والعلف) وإجياد اليد العاملة الالزمة 
 نتيجة اإلغالق التام.

 تشمل تدابري احلفاظ على العمليات ما يلي:  

ــيـل   • إعالن تربيـة األحيـاء املـائيـة معـادلـة للزراعـة ألغراض اإلقراض ذي األولويـة يف القطـاع وأتمني احملـاصــــــــــــ
 والتعريفات اخلاصة ابلطاقة وغريها من الرسوم؛ 

وز�دة فرص اســتفادة مســتزرعي األمساك من برامج اإلقراض والتمويل الصــغري مع خفض معدالت الفائدة  •
 حة خيارات لقروض إعادة اهليكلة وجداول الدفع ذات الصلة؛ والتسديد املرن للقروض وإات

وختصـيص برامج تشـمل اخلسـائر يف اإلنتاج والدخل للحفاظ على سـالسـل اإلمداد احمللية لألغذية البحرية  •
 ولضمان استمرارية العمليات؛  

 القائم؛ القروض املتعثرة املستخدمة لدفع األجور والقروض بفائدة متدنية إلعادة متويل الدين  •
 ختفيف املدفوعات أي تعليق بعض االلتزامات املالية مثل رسوم اخلدمات والضريبة العقارية والرهو�ت؛  •
ــة يف حال بقيت  • ــواق، خاصــــــــــ ــول إىل األســــــــــ وتبطيء اإلنتاج حيثما يالحظ تراجع يف الطلب أو يف الوصــــــــــ

 الصادرات بطيئة ومتت خسارة اليد العاملة يف املزارع.
  

 ألسواق والتجارة تتكيف مع التحّول يف الطلباجملهزون وا -3

يعتمد قطاع األمساك واملنتجات الســـمكية بشـــكل خاص على قطاعات اخلدمات الغذائية وهو يتأثر ابلتايل بشـــكل 
كبري ابلتغريات اليت تشهدها اخلدمات الغذائية. ويف ظّل فرض البلدان تدابري اإلغالق التام، تقفل املطاعم والفنادق 

واجلامعات واملقاصـــــف العاملة فيها أبواهبا، مما يؤدي إىل اخنفاض نشـــــاط العديد من ابعة األمساك ابجلملة  واملدارس
وإىل غياب مصــــــــارف بعض أنواع األمساك الطازجة العالية القيمة. وقد أفيد أّن شــــــــراء املواد الغذائية بدافع اهللع قد 

ًفا أو اجمللدة أو املعلبة، ولكنها قد تعجز على مواصـلة توفري عاد ابلنفع على األمساك واملنتجات السـمكية املعبأة سـل
اإلمدادات لألسـواق يف حال عدم توافر املواد األولية وبفعل مشـاكل لوجسـتية أخرى. وعلى وجه التحديد، يف ظّل 

 
4  ml19.ht-covid-by-hit-been-has-industry-http://vietfishmagazine.com/news/pangasius . 
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ؤثر ـبدوره  قيـام البلـدان إبقفـال حـدودهـا، ـقد حيـدث أتخري عنـد املعـابر احلـدودـية وإلغـاء للرحالت اجلوـية وهو مـا ـقد ي
على جتارة الســـــــــلع يف مقابل تســـــــــجيل ارتفاع ملحوظ يف كلفة النقل. وســـــــــتعين القيود على الدخول إىل األســـــــــواق 
وتراجع الطلب أّن ختزين األمساك واملنتجات السـمكية قد يطول لوقت أكرب. وهلذا تداعياته على الفاقد واملهدر من 

ــافة إىل الت ــتوردين األغذية بفعل التغريات يف اجلودة إضــــــ ــّدرين واملســــــ ــبة إىل اجملهزين واملصــــــ ــافية ابلنســــــ كاليف اإلضــــــ
والتجار. ويف الوقت نفســــه، يؤدي هذا الوضــــع الذي ال ســــابق له إىل ممارســــات ابتكارية واعدة من شــــأ�ا أن تؤثر 

 على طريقة عمل القطاع يف املستقبل.  

 تشمل تدابري دعم سالسل اإلمداد ما يلي: 

، ويف مســــــــــعى مشــــــــــرتك إىل احملافظة قدر املســــــــــتطاع على حرية التدفقات التجارية، يف جمال التجارة الدولية •
توجـيه ـنداء من جـاـنب رؤســــــــــــــاء منظمـة األغـذـية والزراعـة ومنظمـة التجـارة العـاملـية ومنظمـة الصــــــــــــــحـة العـاملـية 
  للوقاية من القيود املفروضـــــة على احلدود على جتارة األغذية لتجنب حدوث نقص فيها، مع التشـــــديد على

 5أمهية نشر املعلومات عن التدابري التجارية املتصلة ابألغذية؛
ــيد اليت تبيع  • ــبة إىل عمليات الصــ ــل اإلمداد وابلنســ ــول إىل ســــالســ ــمان الوصــ ــمان  إضــ نتاجها يف اخلارج، ضــ

واملعابر احلدودية وتعاون املســــــــــــؤولني فيها    يةاســــــــــــتمرارية القدرة على الدخول إىل املوانئ والســــــــــــكك احلديد
 على مبيعاهتا؛  للمحافظة 

ضـــــــمان اســـــــتقرار الوصـــــــول إىل مصـــــــايد األمساك من خالل احلد من األعباء غري الضـــــــرورية اليت متنع النفاذ  •
 والصيد املستدام يف مناطق الصيد؛

مواصــلة تقدمي الدعم لســالســل اإلمداد (مثالً ابســتخدام مرافق التخزين املؤقت لألمساك وحتويل األمساك إىل   •
األســــــواق احمللية والعمل مع اجملهزين لتكييف العرض مع األســــــواق احمللية واســــــتبدال املنتجات املعدة ســــــابًقا  

 ألسواق التصدير)؛ 
اململحة أو احملفوظة ابلثلج حســـــــب املقتضـــــــى) وهو ما يتطلب   جتهيز األمساك اليت ال جيري تصـــــــريفها (مثالً  •

 توفري صناديق متوسطة احلجم ومعزولة حلفظ األمساك تتيحها الوزارات احلكومية املختصة؛ 
 واستكشاف إمكانية جتليد اإلنتاج السمكي لدى شركات جتهيز األمساك وتربيدها وتوزيعها؛   •
 ابعتبار ذلك �ًجا جديًدا قد يكون هاًما لبعض األعمال التجارية؛ والتسويق املباشر للمستهلكني النهائيني  •
 واستخدام اسرتاتيجيات تسويق بديلة للمساعدة يف التخفيف من احلاجة إىل التخزين املطّول.   •

 
 املشاكل على مستوى ظروف العمل على طول سلسلة اإلمداد -4

البحار يف حال مت خفض عدد الصـــيادين يف الطواقم على ســـوف تتأثر ظروف العمل وســـالمة صـــيادي األمساك يف 
ويتعذر على أفراد الطواقم املوجودة على منت ســـفن صـــناعية كبرية احلجم (ســـفن الصـــيد بشـــباك اجلّر  6منت الســـفن.

ــفر إىل  ــتبداهلم يف فرتة راحتهم، الســــــ ــابيع عدة مث يتم اســــــ ــباك اجلرف الكربى) الذين يتناوبون على العمل ألســــــ وشــــــ
ــفر جًوا وفرتات احلجر الصـــــحي. وابلتايل، قد يتعني عليهم العمل فرتات د�رهم   ــة على الســـ ــبب القيود املفروضـــ بســـ

 
 https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm التايل العنوان  على كامالً   التقرير يتاح  5
  التام. اإلقفال وعمليات احلركة على املفروضة والقيود ابلفريوس العدوى بينها من عدة  عوامل بسبب املوجود الطاقم أفراد عدد ينخفض قد  6

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm
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أطول على منت السـفن مما يزيد من حاالت التعب والضـغط (أيضـًا بفعل القلق على صـحة أفراد األسـرة يف د�رهم) 
ا ســفن الصــيد  الكبرية احلجم ضــمن أســاطيل الصــيد ومن خطر التعرض حلوادث على منت الســفن. وقد تواجه أيضــً

بني أفراد طاقمها أثناء وجودها يف البحر. وقد ينتشــــــــــــــر هذا الفريوس   19-يف املياه النائية حاالت إصــــــــــــــابة بكوفيد
بســـــرعة كبرية بني أفراد طاقم الســـــفينة ولكن من غري املرجح أن تتوافر هلم املســـــاعدة الطبية على الفور. وعند حماولة 

ئ، قد ال ُيســمح للطاقم من غري دولة امليناء ابلدخول إىل البالد. إضــافة إىل ذلك، يُعترب العديد دخول إحدى املوان
من أفراد الطاقم متاًما مثل صــــغار مســــتزرعي األمساك على أ�م يعملون حلســــاهبم اخلاص وهم غري مؤهلني يف الوقت 

 احلاضر إلعا�ت البطالة أو اإلجازة املدفوعة. 

املهاجر للعديد من صـــــــــــيادي األمساك إضـــــــــــافة إىل الز�رات الدولية املتكررة جملتمعات الصـــــــــــيد ونظرًا إىل الســـــــــــلوك 
احلركات عرب احلدود) فمن احملتمل أن تتول جمتمعات الصـــــــــيد احمللية إىل "نقاط ســـــــــاخنة" للتفشـــــــــي الســـــــــريع  (مثالً 

ــيد من خال ــة على احلركة أن تؤثر على قطاع الصـــ ــأن القيود املفروضـــ ــيادي األمساك من للفريوس. ومن شـــ ل منع صـــ
االضــــطالع أبنشــــطتهم، إضــــافة إىل قطاع ما بعد الصــــيد حيث تكون املرأة مســــؤولة ابإلمجال عن أنشــــطة التجهيز 
ــة خلطر  ــواق، قد تكون ابئعات األمساك أكثر عرضـــــــــــ والتجارة. ويف حال مل يتم بعد فرض تدابري مقّيدة على األســـــــــــ

تشـــــهد عبور عدد كبري من األشـــــخاص ومن الصـــــعب االمتثال للتباعد اإلصـــــابة ابلعدوى على اعتبار أّن األســـــواق 
اجلســـــدي بشـــــكل متســـــق. ويزداد هذا اخلطر يف حال عدم وجود مرافق لإلصـــــحاح والنظافة. ويشـــــكل الطابع غري 
النظامي إىل حد كبري هلذا القطاع عائًقا إضـــــــــافيًا أمام صـــــــــيادي األمساك ومســـــــــتزرعيها لالســـــــــتفادة من احلماية من 

سـوق العمل وآليات احلماية االجتماعية مقابل مسـامهات. وهذا كله من شـأنه أن يفاقم التأثريات الثانوية  سـياسـات
مبا يف ذلك الفقر واجلوع.  19-لكوفيد

تشمل تدابري محاية الشرائح األكثر ضعًفا ما يلي:  
وانئ للقيام ضــــــــمان الســــــــالمة من خالل الســــــــماح فقط للســــــــفن اليت تكون طواقمها مكتملة من مغادرة امل •

 بعمليات الصيد؛ 
 وحتسني شروط النظافة واإلصحاح يف أسواق األمساك خالل فرتة اإلغاثة/االنتعاش؛  •
ــتزرعي األمساك العاملني  • ــغار مســـــــــــ ــاعدة لدفع األجور ويف حاالت البطالة ألفراد الطواقم وصـــــــــــ وتوفري املســـــــــــ

 اخلاص؛ حلساهبم

ومســاندة الفئات األضــعف من خالل حتويالت نقدية وعينية من جانب املؤســســات احمللية (حيث ال توجد   •
 خطط وطنية للحماية االجتماعية)؛ 

وتكييف تصـــــــــــميم الربامج (جدول التســـــــــــليم ومســـــــــــتوى األرابح) وختفيف الشـــــــــــروط (مثالً اإلعفاءات من   •
ــبة لقطاع م ــع نطاقًا ومناسـ ــمان تغطية أوسـ ــامهات) لضـ ــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك املسـ صـ

ــاعـدة االجتمـاعـية (التحويالت النقـدـية والعينـية)  العـاملني يف القطـاع غري النظـامي حـيث توجـد برامج للمســــــــــــ
 للضمان االجتماعي؛  أو

ــؤولة عن  • ــلطات املسـ ــات من خالل عمليات تبادل املعلومات والبيا�ت بني السـ ــسـ ــيق بني املؤسـ ودعم التنسـ
تنمية مصــايد األمساك وحوكمتها لضــمان اســتفادة صــيادي األمساك من التغطية يف جمايل التنمية االجتماعية 

 وإعادهتم إىل د�رهم.
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التداعيات على صعيدي اإلدارة والسياسات -5
ا لبعض جمموعات األمساك املســــتغلة بشــــكل مفرط، تســــري قيود  يف حني أّن إغالق عمليات الصــــيد ســــيعطي متنفســــً
ــوحات لتقييم األمساك أو أتجيلها   ــبيل املثال، ابإلمكان خفض املسـ مماثلة على علوم عمليات الدعم وإدارهتا. فعلى سـ

مؤقتة ومن شـــأن إرجاء االجتماعات العلمية واإلدارية أن  وقد يتم تعليق برامج مراقبة مصـــايد األمساك اإللزامية بصـــورة
تؤجل تنفيذ بعض التدابري الضرورية ورصد تدابري اإلدارة. وزاد ا�يار أسواق الصادرات من إمكانية أتمني األمساك من  

يد الوطنية املنتجني احملليني. غري أن األســـــواق الوطنية لبعض البلدان صـــــغرية أو غري موجودة وقد تفوق أســـــاطيل الـصــــ 
ــة يف مراكز  ــواق الوطنية مع ما لذلك من تداعيات عدة. وقد تؤدي حاالت اإلقفال التام إىل قدرة خمفضـــــ قدرة األســـــ

وحيث مل يكن   2016-2013رصــــــد مصــــــايد األمساك كما كان احلال يف أفريقيا الغربية خالل تفشــــــي إيبوال يف الفرتة 
ــطة الطوارئ مما جعل تلك املراكز هناك نقص يف املوظفني فحســـــب، بل مت توجيه املوا رد الوطنية احملدودة لتمويل أنشـــ

عاجزة عن العمل بصــــورة فعالة. والصــــيادون الذين ميارســــون الصــــيد "أبمان يف البحار" ضــــمن عاملهم اخلاص يعلمون  
ة واإلشراف هذا جيًدا وقد يواصلون عملهم أو يعملون على تكييف عملياهتم لالستفادة من الثغرات يف الرصد واملراقب

للقيام أبنشــطة غري مشــروعة. ومن شــأن عدم مراقبة املخزو�ت املشــرتكة وتطبيقها أن يشــّجع بعض الدول اليت متارس  
 الصيد من هذه املخزو�ت على التحول إىل مستوى أقّل مسؤولية من إدارة عمليات الصيد ورصدها ومراقبتها.

وتشمل التدابري ما يلي: 
عد وبرامج الرصـــــــــد من قبل غري املراقبني (بواســـــــــطة ذلك، على تعزيز اإلشـــــــــراف عن بُ العمل، حيثما أمكن  •

 الكامريات والسجالت ونظم اإلبالغ اإللكرتونية)؛ 
واحملافظة على مســــتو�ت الرصــــد واملراقبة واإلشــــراف ألنشــــطة الصــــيد لضــــمان إعمال تدابري الرقابة وضــــبط  •

 أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ اخلطر على منت سفن الصيد خاصة تلك الضالعة يف 
والطلـب إىل احلكومـات إجراء عمليـات تقييم وحتـديـد حلول حمـددة ضــــــــــــــمن شــــــــــــــراكـة مع اجلهـات الفـاعلـة •

 القطاع. من
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