
أجُنز إصدار عام 2020 من تقرير حالة 
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف 

العامل يف ظّل تفشي جائحة مرض فريوس 
كورونا )كوفيد�19( يف خمتلف أحناء العامل. 

وعليه، يشري املطبوع إىل اجلائحة من دون أن 
يتطّرق إىل معاجلة تأثرياتها على هذا القطاع. 

والغرض من هذه الضميمة هو إبراز هذه 
التأثريات املتسارعة وإعطاء خط أساس 
للتدخالت واملشورة يف جمال السياسات. 

Bondad-( املائية  األنواع  يصيب  ال  كوفيد-19  أّن  ومع 
الغذائية  النظم  طال  فقد   )2020 وآخرون،   Reantaso
أي  تفعله  مل  كام  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد 
التي  الحامئية  التدابري  أثّرت  فقد  قبل.  ذي  من  صدمة 

كانت  وإن  املرض،  هذا  انتشار  الحتواء  الحكومات  اتخذتها 
األطعمة  إمداد  سالسل  مراحل  من  مرحلة  كل  عىل  رضورية، 

املائية  األحياء  تربية  إنتاج  إىل  وصوالً  الصيد  من  البحرية 
ظّل  يف  لكن،  وبالتجزئة.  بالجملة  والبيع  والنقل  فالتجهيز 

مصدًرا  تشكل  األسامك1  تزال  ال  العامل،  يف  املسترشية  الجائحة 
واألحامض  الدقيقة  واملغذيات  الحيوانية  للربوتينات  أساسيًا 
الغذايئ  العجز  بلدان  يف  حيوية  تعّد  التي   3- أوميغا الدهنية 

النامية  الصغرية  الجزرية  والدول  املنخفض  الدخل  ذات 
 2 األسامك. عىل  كبريٍ  حدٍّ  إىل  الغذائية  األمناط  تعتمد  حيث 

1   يشري مصطلح »األسماك« إىل األسماك والقشريات والرخويات وسائر 
احليوانات املائية، ولكنه ال يشمل الثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية 

والنباتات املائية األخرى.
2   من بني البلدان اليت تشّكل فيها األسماك أكثر من ثلث جمموع إمدادات 

الربوتينات احليوانية وعددها 34 بلًدا، مثة 18 بلًدا من بلدان العجز الغذائي ذات 
الدخل املنخفض، و5 بلدان من بني الدول اجلزرية الصغرية النامية حيث متّثل 

األسماك العمود الفقري لألمناط الغذائية الصحية.

البلدان عىل قدرتها عىل  لذا من األهمية مبكان أن تحافظ هذه 
السمكية.  املنتجات  عىل  الحصول 

 محاية كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد
اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية

بالنسبة  أهميتها  إىل  إضافة  السمكية،  واملنتجات  األسامك  إّن 
عىل  املعتمدة  املحلية  املجتمعات  من  العديد  عيش  سبل  إىل 

تداولها  يتم  التي  الغذائية  املنتجات  بني  من  تعّد  األسامك، 
إنتاج  إجاميل  يصل  حيث  العاملية  التجارة  يف  كبري  نحو  عىل 
أحدثت  وقد  املائة.  يف   38 إىل  الدولية  التجارة  يف  األسامك 
يف  اختالالت  كوفيد-19  انتشار  الحتواء  الرضورية  التدابري 

سواء.  حدٍّ  عىل  والدولية  املحلية  اإلمداد  سالسل  رشائح  جميع 
بأهمية  اإلمداد  سلسلة  مراحل  من  مرحلة  كل  حامية  وتتسم 

ومحلية  عاملية  غذائية  أزمات  حدوث  لتجّنب  أساسية 
3 األسامك. عىل  املعتمدة  االقتصادات  ولحامية 

خفض أنشطة الصيد 
خالل  والصناعي  الحريف  القطاعني  يف  الصيد  أنشطة  تراجعت 

نشاط  انخفض  العاملي،  الصيد  مرصد  وبحسب  الجائحة. 
نهاية  يف  تقريبًا  املائة  يف   6.5 بنسبة  العامل  يف  الصناعي  الصيد 
السنوات  خالل  عليه  كان  مبا  مقارنة   2020 أبريل/نيسان  شهر 

نتيجة  املتخذة  اإلقفال  وتدابري  القيود  بفعل  وذلك  املاضية، 
اإلمدادات  2020(. وقد حّدت بدورها  )Clavelle،ا  كوفيد-19 

3   يف جمال التجارة الدولية، ويف مسعى مشرتك إىل ضمان حرية التدفقات 
التجارية قدر املستطاع، دعا رؤساء منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التجارة 

العاملية ومنظمة الصحة العاملية إىل جتّنب اختاذ تدابري على احلدود من شأنها أن 
حتدث اختالالت يف جتارة املواد الغذائية من أجل جتّنب حدوث نقص يف األغذية 
مع التشديد على أهمية نشر املعلومات عن التدابري التجارية املتصلة باألغذية.

ضميمة إىل حالة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

ملخص عن تأثريات جائحة كوفيد-19
 على قطاع مصايد األمساك 

وتربية األحياء املائية

1 يونيو/حزيران 2020
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

والطعوم(  الصيد  ومعدات  والوقود  الثلج  )مثل  املحدودة 
من  بالدين،  املدخالت  توفري  تعذر  أو  املجال  إقفال  بسبب 

عىل  حاد  أثر  أيًضا  العاملة  اليد  لنقص  وكان  الصيد.  أنشطة 
الطواقم  فيها  كانت  التي  الحاالت  يف  خاصة  الصيد  أنشطة 

أرسهم  عىل  يتعني  لذلك،  ونتيجة  مهاجرين.  عاملني  من  مؤلفة 
التحويالت  تدفقات  انخفاض  مع  التعامل  األم  بلدانهم  يف 

يف  تجلّت  ومؤخًرا،   .)2020 لدويل،  )البنك  توقفها  أو  املالية 
)مثالً  األسامك  مصايد  بعض  يف  تحّسن  بوادر  املناطق  بعض 

بحسب  التسويق  واسرتاتيجيات  املستهدفة  األنواع  تغري 
األسامك  مصايد  بعض  تعمد  حيث  الطلب(  يف  التغريات 

السوق.  يف  الطلب  مع  أكرب  برسعة  التكيف  إىل  النطاق  الصغرية 

 تفاوت التأثريات يف قطاع إنتاج 
تربية األحياء املائية

األقاليم  بحسب  املائية  األحياء  تربية  التأثريات عىل  تفاوتت 
واألنواع واألسواق والقدرة املالية للمزارع. ويف أعقاب 

العاجزين  املستزرعني  من  العديد  اضطر  الحاصلة،  االختالالت 
عن بيع مصيدهم إىل اإلبقاء عىل كميات كبرية من األسامك 

املوسمية  املهام  استكامل  اآلخر  بعضهم  وتعّذر عىل  الحيّة. 
التكاليف وزيادة  كافة مثل تربية األسامك. فأدى هذا إىل رفع 

التي شهدت فيها إمدادات املدخالت  الحاالت  املخاطر خاصة يف 
اختالالت أيًضا ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل تأخري عملية 

التي  األنواع  الالحقة. وكانت  الصيد  األرصدة وعمليات  تجديد 
التي طالت  تأثًرا بفعل االختالالت  التصدير األشد  ترىب لغرض 

الحكومات  الذي قّدمته بعض  املايل  الدعم  الدويل. ورغم  النقل 
أو املؤسسات املالية، ال يزال خطر اإلفالس قامئًا. غري أّن 

أنها قد تكون قادرة  التوقعات األولية لبعض الرشكات تشري إىل 
انحسار األزمة.  التعايف فور  عىل 

األحياء  تربية  أيًضا مزارع  التأثريات بشكل ملحوظ  وطالت 
الحيّة أو الخدمات  التي توفر اإلمدادات ألسواق األسامك  املائية 

السياحة  وقطاع  املطاعم  )مثل  الجودة  العالية  الغذائية 
التعايف إىل حدٍّ كبريٍ   والفنادق(. وسوف تعتمد قدرتها عىل 

عىل قدرتها عىل إعادة توجيه مبيعاتها إىل أسواق أخرى، خاصة 
بالتجزئة مبا يف ذلك استخدام األدوات  الكربى والبيع  املتاجر 

األزمة.  أساسيًا خالل  ابتكاًرا  برزت كونها  التي  الرقمية 

الحجم جاهدة  واملتوسطة  الصغرية  واملزارع  املؤسسات  وتسعى 
أّن األزمة مل تخّفض  النقدية حيث  التدفقات  عىل صعيد قضايا 
نتيجة  تكاليف جديدة  أيًضا عىل  انطوت  بل  مداخيلها فحسب 

اإلنتاج.  الّحية يف مرافق  باألرصدة  العناية  كلفة 

العاملة واملدخالت يف قطاع تربية  اليد  وتأثّر بدوره توافر 
واإلصبعيات  األدوية  )مثل  لإلنتاج  الالزمة  املائية  األحياء 

والتدابري  الشحن  املفروضة عىل حركة  القيود  بفعل  والعلف( 
بأثر  املدخالت  الحدود. وقد يشعر مقدمو  الوقائية وإغالق 

توقّف األعامل  نتيجة احتامل  املقبلة  األزمة خالل األشهر 
مخزوناتها.  تجديد  عملية  تأخري  أو  العمل  عن  التجارية 

 املجهزون واألسواق والتّجار يتكّيفون
مع التحّول يف الطلب

يوفرون  الذين  املنتجني  رئييس  بشكل  السلبية  التأثريات  تطال 
واملطاعم  الفنادق  مثل  الغذائية  الخدمات  لقطاع  اإلمدادات 

والتوصيل  املبارش  البيع  عمليات  بعضهم  بارش  وقد  واملقاصف. 
إىل املنازل يف مسعى إىل التعويض عن خسارة الطلب من جانب 

االختالالت  بفعل  بشّدة  الصادرات  وتأثرت  واملطاعم.   الفنادق 
بقيت  بالتجزئة  الغذائية  املواد  أّن مبيعات  النقل. غري  يف حركة 

مستقرة أو ارتفعت حتى من خالل بيع األسامك املجمدة 
أطول.  ملدة  لحفظها  تصلح  التي  واملدّخنة  واملتبّلة  واملعلبة 

بفعل  العاملة  اليد  يف  والنقص  العاملني  بصحة  التجهيز  وتأثر 
كذلك  وتؤثر  للحجر.  املوظفني  وإخضاع  بكوفيد-19  اإلصابة 

الفاقد  التخزين مام يؤدي إىل ارتفاع  التغريات يف الطلب عىل 
العديد من أسواق بيع  واملهدر من األغذية. وغالبًا ما تشهد 

يشكل  ما  كبريين،  وازدحاًما  اكتظاظًا  وبالتجزئة  بالجملة  األسامك 
أيًضا  املستهلكني  النساء، وعىل  من  التجار ومعظمهم  خطًرا عىل 
للحفاظ عىل سبل عيشهم ورشاء أسامك طازجة  الذين يجازفون 

تناولها.  ميكنهم 

وال بد من تسليط الضوء عىل كون سالسل اإلمداد غري النظامية 
تعاين من تأثريات أكرب بفعل عدم وجود عالقات تعاقدية 

نظامية )فال سالسل تربيد قامئة وال تأمني أو سوى ذلك(. ومن 
العاملية  بالتجارة  يتصل  ما  الفريوس  لتفيش  األخرى  التداعيات 

باألطعمة  الخاصة  الرئيسية  التجارية  الفعاليات  إلغاء  من 
العامل.  أنحاء  البحرية يف مختلف 

 املشاكل املتعلقة بظروف العمل على طول 
 سلسلة اإلمدادات ال سيما بالنسبة إىل

النساء وسائر العّمال الضعفاء
التكيف  النطاق من  رغم متّكن بعض مصايد األسامك صغرية 

البيع مبارشة إىل املستهلكني(، كان صغار صيّادي  )مثاًل من خالل 
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األسامك والعاملون يف مجال صيد األسامك بوجه عام هم األشد 
ترضًرا ألسباب عّدة منها افتقارهم إىل رأس املال للصمود يف 

العاصفة، واعتامدهم عىل صيد األسامك لكسب دخلهم/ وجه 
الصحية. ويف  الخدمات  اليومي، وعدم حصولهم عىل  قوتهم 

املتوسط والبحر األسود،  األبيض  البحر  أنحاء حوض  بعض 
األسامك  صيّادي  صغار  من  املائة  يف   90 من  أكرث  اضطّر 
مع  التام  اإلغالق  فرتات  خالل  الصيد  أنشطة  وقف  عىل 

بعدما  وذلك  أسايس،  غذايئ  إنتاج  قطاع  هو  قطاعهم  أّن 
أسعار  انخفاض  بسبب  و/أو  مصيدهم  بيع  عليهم  تعّذر 

 .)2020 )Euronews،ا مربح  مستوى  دون  ما  إىل  األسامك 
القوة  من  50 يف املائة  ميثّلن  اللوايت  النساء  تأثّرت  وقد 

بوجه   4 املائية، األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  العاملة 
مرافق  وإقفال  املصيد  تفريغ  عمليات  تراجع  بسبب  خاص 

 .)2020 )CFFA،ا أنشطتها  تقليص  أو  والتسويق  التجهيز 
األسامك  وبائعي  ومجّهزي  صيّادي  فإّن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

لخطر  أكرب  بدرجة  معّرضون  النساء(  من  الكثري  بينهم  )ومن 
العاملني  بسائر  وثيق  اتصال  عىل  أنهم  إذ  بالعدوى  اإلصابة 

وعالوًة   .)2020 )CFFA،ا القيمة  سلسلة  مراحل  جميع  يف 
االنتشار  الواسعة  النظامية  غري  األنشطة  تشّكل  ذلك،  عىل 

والنساء  األسامك،  صيادي  أمام  إضافيًا  حاجًزا  القطاع  هذا  يف 
عىل  الحصول  يف  األسامك  ومرّب  األسامك،  مصايد  يف  العامالت 
الحامية  وآليات  العمل  سوق  سياسات  توفّرها  التي  الحامية 

االشرتاكات. عىل  املبنيّة  االجتامعية 

وقد تأثرت ظروف العمل وسالمة صيّادي األسامك يف قطاع 
الصناعي عىل حدٍّ سواٍء بسبب  والقطاع  الصغرية  الحيازات 

رضورة العمل لفرتات أطول، ما يزيد من التعب واإلجهاد. ولكّن 
والظروف  العمل  ملعالجة ظروف  فرصة  تتيح  الصحية  األزمة 

الرتكيز  مع  وتحسينها،  الفئات ضعًفا  أشّد  إىل  بالنسبة  الصحية 
الذين يعانون من زيادة عبء  بوجه خاص عىل الشباب والنساء 

الجنساين. العنف  وارتفاع معدالت حاالت  العمل 

اإلدارة والسياسات
إدارة  بعمليات  الرضر  كوفيد-19  تأثريات جائحة  ألحقت 

مصايد األسامك. فقد تم تقليص أو تأجيل عدد من الدراسات 
برامج  مؤقتًا  وُعلقت  األسامك،  بتقييم  املتعلقة  االستقصائية 

االجتامعات  تأجيل  األسامك، وسيؤدي  اإللزامية ملصايد  املراقبة 
الرضورية ورصد  التدابري  تنفيذ بعض  تأخري  إىل  العلمية واإلدارية 

وإنفاذها. التدابري  هذه 

4   يزداد هذا الرقم عندما يؤخذ القطاع الثانوي يف االعتبار )مثاًل 80 يف املائة يف 
مصانع جتهيز األربيان يف بنغالديش(.

إدارة  تشجيع  إىل  واإلنفاذ  الرصد  إىل  االفتقار  يؤدي  وقد 
بقدر  يتّسم  مبستوى  ومراقبتها  ورصدها  األسامك  صيد  عمليات 

الصيد  معدالت  ارتفاع  من  خطر  وهناك  املسؤولية،  من  أقل 
الطاقم  سالمة  ومتثّل  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 

استجابات  قد جعلت  األزمة  أن هذه  بيد  إضايّف.  قلق  مصدر 
وتشمل  مسبوقة.  غري  العامل  أنحاء  جميع  يف  الحكومات 

العامة،  الصحة  لحامية  تدابري  املتخذة  واإلجراءات  السياسات 
صيد  مجال  يف  والعاملني  األسامك  صيّادي  سالمة  وحامية 

ضعًفا  الفئات  أشد  لدعم  االجتامعية  الحامية  وتعزيز  األسامك،5 
تدابري  وترتبط  واقتصادية.  اجتامعية  أزمة  حدوث  وتجنب 

التحويالت  )مثل  االجتامعية  باملساعدة  االجتامعية  الحامية 
والربامج  الصحي(  التأمني  )مثل  االجتامعي  والضامن  النقدية(، 

البطالة(  حاالت  يف  اإلعانات  )مثل  العمل  بسوق  الخاصة 
الغذائية. اإلمدادات  استمرارية  لضامن  املتخذة  والخطوات 

ما تفعله منظمة األغذية والزراعة
يتمثل الهدف األول ملنظمة األغذية والزراعة يف ضامن األمن 

كوفيد-19،  لجائحة  التصّدي  إطار  ويف  للجميع.  والتغذية  الغذايئ 
لها مثيل تشمل ما ييل:  استجابًة مل يسبق  املنظمة  قادت 

للمنظمة،  اإللكرتوين  املوقع  عىل  لكوفيد-19  مخصصة  صفحات 
القيمة  امتداد سالسل  مع تحاليل وحلول محددة األهداف عىل 

لعدة  والشاملة  القطاعية  السياسات  عن  وإحاطات  الغذائية، 
الزرع والحصاد. قطاعات، واملشورة بشأن خطط 

بشأن  أسبوعية  تخطيط  اجتامعات  أيًضا  املنظمة  وتستضيف 
وتعقد  الفرعية،  واإلقليمية  اإلقليمية  املكاتب  مع  كوفيد-19 

املعلومات  أحدث  األعضاء إلطالعهم عىل  منتظمة مع  اجتامعات 
لها. للتصدي  الجارية  واالستجابات  الجائحة  حالة  عن 

األغذية  ملنظمة  العام  املدير  يواصل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
عىل  القرارات  وصانعي  للقادة  اإلحاطات  تقديم  والزراعة 
نطاقًا  األوسع  املحيل  املجتمع  عن  فضاًل  الوطني،  املستوى 

مجموعة  مثل  الدولية  املحافل  يف  التدخالت  خالل  من 
االقتصادي  واملجلس  العاملي،  االقتصادي  واملنتدى  العرشين، 

الدولية  التبادالت  مختلف  يف  املشاركة  خالل  ومن  واالجتامعي، 
األعضاء. مع  الثنائية  واالجتامعات 

5   وتشمل هذه التدابري مثاًل، إغالق أسواق األسماك يف اهلواء الطلق، وتطهري 
املوانئ وزوارق الصيد، وإنفاذ التدابري الصحية بني صيادي األسماك والعاملني يف 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية )مثل غسل اليدين والتباعد االجتماعي 
وارتداء القفازات(.

ضميمة إىل حالة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل 2020
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

ويف سياق مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، تركّز استجابة 
منظمة األغذية والزراعة يف املقام األول عىل دعم سالسل 

اإلمدادات وسبل العيش يف هذا القطاع وإنعاشها وتعزيزها، مع 
الرتكيز عىل أشّد الفئات السكانية واألقاليم ضعًفا. وتيسريًا لهذا 

العمل، أنشأت إدارة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية فريق 
مهام مخصًصا معنيًا بكوفيد-19، لتنسيق املبادرات التي تتخذها 
هذه اإلدارة لالستجابة للجائحة، وتقديم الدعم املنسق للتدابري 

والتدخالت التي تعالج تأثري كوفيد-19 عىل مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية. وتحقيًقا لهذه الغاية، تشمل اإلجراءات 

التي اتخذتها املنظمة مؤخرًا واإلجراءات الجارية ما ييل:

تأثريات كوفيد-19 عىل 	� السياسات بشأن  إعداد إحاطات عن 
األغذية  )منظمة  السياسات  مستوى  عىل  واالستجابة  القطاع 
2020أ(، فضاًل عن مجموعة من األسئلة واألجوبة  والزراعة، 

)منظمة  املعلومات  إىل  إلحاًحا  األكرث  االحتياجات  لتلبية 
األغذية والزراعة، 2020ب(.

املدين وأصحاب 	� املجتمع  والقطاع وممثيل  األعضاء  العمل مع 
املصلحة اآلخرين ملراقبة األوضاع وإسداء املشورة يف مجال 

تقديم  الفنية، فضاًل عن  والشؤون  السياسات واإلدارة 
املامرسات عىل طول سلسلة  وتكييف  لالبتكار  الفني  الدعم 

اإلمدادات.
الدوليني 	� الرشكاء  مع  واالستجابات  املعلومات  تنسيق 

)منظمة  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  مثل  واإلقليميني، 
الحكومية  االقتصادية  واملنظامت  2020ج(،  والزراعة،  األغذية 

املدين. املجتمع  ومنظامت  البحوث،  ومراكز  الدولية، 
وتقييم 	� للفريوس  املنظمة  فهم  تحسني  العمل عىل  مواصلة 

واإلقليمية  العاملية  الغذائية  النظم  عىل  محتملة  مخاطر  أي 
الجديدة  واملعارف  املعلومات  أصبحت  − حيث  والوطنية 
الدولية،  املعايري  )مثاًل  فأكرث عىل أسس سليمة  أكرث  مبنية 

التي خضعت الستعراض األقران(  الخرباء، والدراسات  وآراء 
تأثريات  التخفيف من  تدابري  لتنسيق  املوارد  وتعبئة   −

كوفيد-19.
برامج 	� لوضع  املانحة  والجهات  املالية  املؤسسات  العمل مع 

األكرث  األولويات  معالجة  أجل  للتدخالت من  شاملة ومنسقة 
اإلمدادات. تنشيط سالسل  إلحاًحا إلعادة 
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