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 األمساك مصايد جلنة
 الدورة الرابعة والثالثون

 2021فرباير/شباط  1-5

 -على النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  19-كوفيدجائحة  أتثري 
 االستجاابت املمكنة

 
 وجزامل

على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء  19-عاملية على أتثري جائحة كوفيدتعرض وثيقة املعلومات هذه نظرة عامة 
م معلومات عن التدابري واالستجاابت اليت اختذها مزودو األغذية البحرية واحلكومات ملواجهة املائية حىت اآلن، وتقدّ 

 األغذية البحرية.األمساك و  إمداداتاآلاثر السلبية على سالسل 

هذه، من خالل تقدمي توصيات بشأن السياسات  19-وتدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان خالل جائحة كوفيد
ا نظرة عامة على بعض االستجاابت اجلارية أو اإلجراءات ابإلضافة إىل املشورة والدعم الفنيني. وتعرض هذه الوثيقة أيضً 

 شركائها.املوصى هبا من قبل املنظمة و/أو 

المية هذه، أصدرهتا املنظمة  من املذكرة اإلعوأكثر تفصيًال  سهبةنسخة م ضمنوميكن احلصول على املزيد من املعلومات 
االستجاابت  -على النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  19-كوفيدجائحة  "أتثري  نفسه العنوانحتت 

على قطاع مصايد األمساك وتربية  اوأثره 19-كوفيد جائحة اإللكرتوين للمنظمة بشأن املمكنة"، وهي متاحة على املوقع
 1األحياء املائية.

                                                   
1 www.fao.org/fishery/covid19/en. 

http://www.fao.org/fishery/covid19/en
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 قدمةامل - أوًال 

على قطاع مصايد األمساك وتربية  19-هتدف وثيقة املعلومات هذه إىل توفري معلومات عن أتثري جائحة كوفيد -1
، والتدابري املتخذة لإلبالغ عن التأثري املستمر على النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، األحياء املائية

 األمساك واألغذية البحرية. إمداداتواستجاابت مزودي األغذية البحرية واحلكومات ملواجهة اآلاثر السلبية على سالسل 

استجابة للوضع  2020من التعديالت خالل النصف األول من عام  كثرياحلكومات والقطاع اخلاص ال أجرتو  -2
املتطور جلائحة فريوس كورو�. وكانت هناك حتد�ت جديدة، وكذلك ابتكارات جديدة من قبل احلكومات واجلهات 

ل، أفض على حنودأت بعض الدروس تظهر ابلفعل بشأن إعادة البناء على طول سلسلة القيمة السمكية. وقد ب ،الفاعلة
مواجهة األزمات املستقبلية، حبيث ال يتم املساس ابالستدامة يف لضمان تعزيز قدرة سالسل القيمة السمكية على الصمود 

 مقاصدوسبل العيش واألمن الغذائي، ولضمان احلد من الفاقد واملهدر من األغذية العالية القيمة والقابلة للتلف لتحقيق 
 مة.من أهداف التنمية املستدا 12اهلدف 

واملصادر الثانوية (مثل املقاالت اإلعالمية)،  2وتستند هذه الوثيقة إىل املعلومات اليت مت مجعها من خالل املقابالت، -3
 والبيا�ت املتاحة للجمهور العام.

 رسائل الرئيسيةال -ا اثنيً 

العاملية واملنظمة العاملية لصحة ا لكل من منظمة الصحة إىل اإلنسان. ووفقً ال تتسبب األغذية نفسها ابنتقال املرض  -4
وليس من خالل التجارة الدولية  آخرمستمرة من خالل انتقال املرض من إنسان إىل  19-احليوان، فإن جائحة كوفيد

جراء تناول  19-ا أي دليل على أنه ميكن أن يصاب األشخاص بكوفيدابحليوا�ت واملنتجات احليوانية. وال يوجد حاليً 
 مواد تعبئتها.األغذية أو بسبب 

ن تطبيق املبادئ أوجتدر اإلشارة إىل أنه مل يتم حتديد األغذية على أ�ا تتسبب ابنتقال املرض إىل اإلنسان. ومن ش -5
 انتقال التلوث.الصحيحة لإلصحاح البيئي وشروط النظافة الشخصية وممارسات سالمة األغذية املتبعة أن حيّد من احتمال 

سلسلة اإلمداد اخلاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية عرضة لالختالالت أو وإن كل مرحلة من مراحل  -6
ال ميكن ضمان استمرار توافر األمساك واملنتجات و  .19-التوقف بفعل اإلجراءات الناشئة عن القيود املفروضة بسبب كوفيد

أدلة متزايدة يف تربية األحياء املائية على أن السمكية إال من خالل محاية كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد. وهناك 
اإلنتاج غري املباع سيؤدي إىل ز�دة مستو�ت خمزون األمساك احلية، ما سيؤدي إىل ارتفاع تكاليف تغذيتها وكذلك خماطر 

 نفوق األمساك.

نشر  نّ إغذائي. و ألمن الإىل ااحلدود من شأ�ا أن حتدث اختالالت ابلنسبة  نداختاذ تدابري عوينبغي احلّد من  -7
 املعلومات عن تدابري التجارة املتعلقة ابألغذية أمر أساسي لتجنب النقص يف األغذية.

                                                   
ملوظفي املنظمة املعنيني مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، واملكاتب امليدانية للمنظمة، ر التقديو  رنتوجه خبالص الشك 2

 هذه الوثيقة. يمية، ملا قدموه من مدخالت قيمة إلعدادوكذلك املنظمات اإلقلوالشركاء يف املشاريع، 
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، حيث سعت األسر 2020ابتداًء من الربع الثاين من عام دة أة واجملمَّ وقد زاد طلب املستهلكني على املنتجات املعبّ  -8
الطلب على األمساك الطازجة واألغذية البحرية العالية القيمة مع إغالق إىل ختزين املواد الغذائية غري القابلة للتلف. واخنفض 

 وتدابري التقييد ذات الصلة. 19-ا، بسبب كوفيداملطاعم والفنادق، أو إغالقها جزئيً 

بشكل خاص على  وأثرت تدابري اإلغالق والتباعد االجتماعي يف البلدان النامية ذات القطاعات غري الرمسية الكبرية -9
ل مصاحلهم من هؤالء العمال ال ينتمون إىل منظمات املنتجني اليت متثّ  كثريفية الضعيفة. والواجملتمعات الصغرية واحلرَ  العمال

املشرتكة، ما جيعل من الصعب احلصول على الدعم احلكومي. وينبغي توفري تغطية كافية لقطاع مصايد األمساك وتربية 
 .النظامينياألحياء املائية، مبا يف ذلك العمال غري 

مصايد األمساك وتربية  ومن املهم العمل مع املنظمات القطاعية واإلقليمية لتطوير جمموعة من التعديالت إلدارة -10
دون املساس ابالستدامة، مبا يف من األحياء املائية أثناء اجلائحة، تدعم محاية الوظائف وتضمن االنتعاش السريع للقطاع 

 .وتعديلها النقل واألسواق ذلك عن طريق تقييم خيارات تطوير

وخدمات التوصيل إىل املنازل، حيث  نرتنتاإل عرب طلباتالعون عرب اإلنرتنت عن ز�دة استخدام وقد أبلغ املوزّ  -11
  بدائل التجارة اإللكرتونية أثناء عمليات اإلغالق.امللزمون يف املنازل إىل تبّين سارع املستهلكون 

زة وابئعة لألغذية على املرأة، مع إدراك مواطن الضعف اخلاصة هبا كمنتجة وجمهّ  19-وجيب النظر يف أتثري كوفيد -12
 رعاية، وجيب ضمان وصوهلا إىل الدعم احلكومي على طول سلسلة القيمة السمكية.للومقدمة 

 الصيد ومراقبتها واإلشراف عليها لضمان إنفاذ تدابري الرقابة اإلداريةوجيب احلفاظ على مستو�ت رصد أنشطة  -13
ا على أنشطة الرصد دون تنظيم. ويتمثل التأثري األكثر شيوعً من دون إبالغ و من وعدم ز�دة أنشطة الصيد غري القانوين 

 واملراقبة واإلشراف يف االختالالت يف برامج املراقبني يف البحر.

ألحياء املائية، ال سيما قطاعي مصايد األمساك وتربية اإىل وال تزال أوجه عدم اليقني تسيطر على التوقعات ابلنسبة  -14
يف ما يتعلق مبدة اجلائحة وشدهتا. وسيتأثر االستثمار يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ابجلائحة. وقد يكون 

الطلب واخنفاض األسعار. ومن املرجح أن يؤدي هذا إىل  تراجعا بسبب توافر صناديق االستثمار لإلنتاج املستقبلي حمدودً 
 طويلة األجل يف القطاع. التحتوّ 

لضمان استدامة  3ا املبادئ املنصوص عليها يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيدل القطاع دائمً وجيب أن يراعي حتوّ  -15
 مصايد األمساك ودعم احتياجات األشخاص لسنوات قادمة.

جيعل النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية عرضة للصدمات املرتبطة  الذي ما –ا اثلثً 
 ؟19-بكوفيد

 ابجتاه مرتاجع يف استدامة بعض األرصدة ا من املستهلكني مصحوابً ا متزايدً قيمة مصايد األمساك طلبً تشهد سالسل  -16
إىل  70 غلة بشكل مستدام إىل أقل منالسمكية املستَ تباطأ إنتاج الصيد واستقر، واخنفضت نسبة األرصدة وقد السمكية؛ 

. وتتسم جمموعة األنشطة الالزمة لتسليم األمساك واملنتجات السمكية من إنتاج من القرن املاضي ئة يف السبعيناتايف امل 90
                                                   

3  http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf . 

http://www.fao.org/3/v9878a/V9878A.pdf
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املستخدمة إلدارة سالسل القيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية إىل املستهلكني النهائيني ابلتعقيد، وتتنوع التقنيات 
 فية منها إىل الصناعية بدرجة عالية.هذه من احلرَ 

فهي الصيد وإنتاج تربية  ،أما األنشطة الرئيسية يف سلسلة اإلمداد اخلاصة مبصايد األمساك أو تربية األحياء املائية -17
من األمهية نفسه لقدر ابسم كل من هذه األنشطة التوزيع والبيع ابجلملة وابلتجزئة. ويتاألحياء املائية والتجهيز والنقل و 

 19-لنجاح سلسلة اإلمداد. وقد تكون كل حلقة من هذه السلسلة عرضة لالختالالت أو التوقف بفعل أتثريات كوفيد
والتدابري ذات الصلة. وإذا ُكسرت إحدى هذه احللقات اليت تربط املنتج ابملشرتي بفعل املرض أو تدابري االحتواء، ستتتاىل 

 التداعيات على شكل سلسلة اختالالت ستؤثر بدورها على سبل العيش واألمن الغذائي.

ا ض الطلب األسري هذا، الذي يتأثر أيضً ويؤثر اخنفا 4وقد تبطئ األسر اليت تعاين من ضائقة مالية من إنفاقها. -18
بتدابري االحتواء (مثل إغالق اخلدمات الغذائية وأماكن السياحة وما إىل ذلك)، على اإلنتاج والتجهيز والتوزيع، ويسبب 

ئة من األمساك ايف امل 45، اليت تشكل دةاألمساك احلية والطازجة واملربَّ  وكون سالسل اإلمداد الدولية واحمللية. يف اختالًال 
 سلسلة اإلمداد.حتد�ت لوجستية إضافية يف يشكل سريعة التلف املستهلكة، 

واردات البلدان ويقلل من وعالوة على ذلك، يؤثر اخنفاض الطلب احمللي وتدابري االحتواء الواسعة النطاق على  -19
ا، ميكن أن تؤدي الضائقة املالية يف خريً وأ الدخل األجنيب، مع عواقب وخيمة على قطاع يعتمد بشدة على التجارة الدولية.

القطاع املايل، فإن إىل الصعوابت اليت يواجهها ا الشركات إىل اخنفاض يف األجور وساعات العمل أو تسريح العمال. ونظرً 
من شركات التأمني حاالت  كثريغطي اليل اخلسائر االقتصادية املتكبدة. وابإلضافة إىل ذلك، ال لديه موارد أقل لتحمّ 

 .19-انقطاع العمل بسبب أحداث مثل كوفيد

األماكن األخرى.  سائروابختصار، يتسبب خلل يف التدفق يف أي مكان يف سلسلة اإلمداد يف حدوث تباطؤ يف  -20
االستهالك البشري لألمساك واملنتجات السمكية، وابلتايل إكمال سلسلة اإلمداد وال ميكن حتقيق النتيجة املرجوة، أي 

بنجاح واستمرار، إال من خالل محاية احللقات اليت تربط البائع ابملشرتي وكل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد. ولذلك، 
ئية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية. من األمهية مبكان توفري كل احلماية املمكنة لكل مرحلة من مراحل السلسلة الغذا

تقصري بعض سالسل إىل وعلى املدى الطويل، ميكن لالختناقات اليت مت حتديدها أثناء اجلائحة، واحلاجة الواضحة 
اإلمدادات السمكية، أن توجه التحسينات اليت تزيد من استدامة العرض والطلب على األمساك، مبا يف ذلك احلد من الفاقد 

 املهدر من األغذية.و 

 اجلائحة على النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية فية أتثريكي  -ا رابعً 

، وصفت منظمة 2020مارس/آذار  11ا. ويف ) كعدوى منتشرة حمليً 19-(كوفيد 2019بدأ مرض فريوس كورو�  -21
، وصلت اجلائحة إىل مجيع مناطق العامل، 2020ويف النصف األول من عام  5أبنه جائحة. 19-الصحة العاملية تفشي كوفيد

                                                   
يف أعقاب اجلائحة (مسودة وثيقة قضا� أعدها فريق تشري التقديرات األولية ملنظمة العمل الدولية إىل ز�دة كبرية يف معدالت البطالة ونقص العمالة  4

 .)2020مارس/آذار  24خرباء رفيع املستوى، بتاريخ 
5  2020-march-11---19-covid-on-briefing-media-the-at-remarks-opening-s-general-director-www.who.int/dg/speeches/detail/who. 

http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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كة جة لألمساك و/أو البلدان املستهلِ من البلدان الرئيسية املنتِ  كثريوعاىن بعضها أكثر من البعض اآلخر، مبا يف ذلك يف ال
 لألمساك واملوردين العامليني لعلف األمساك.

عترب من األنشطة األساسية يف معظم البلدان، فإن تُ  امنتجاهت وتوزيع املائية األحياء وتربية األمساك صيدأن  معو  -22
 التدابري املتخذة الحتواء انتشار العدوى تسببت يف حتد�ت كبرية مباشرة وغري مباشرة للقطاع، كما هو موضح أد�ه.

 إنتاج املصايد الطبيعية البحرية

إىل اخنفاض أسعار األمساك واملنتجات السمكية، إىل توقف يف بعض احلاالت أفضى أدى اخنفاض الطلب، الذي  -23
من أساطيل الصيد، حيث أصبح عملها غري مربح. ويف بعض احلاالت، مل يتم بلوغ احلصص  كثريأو اخنفاض يف نشاط ال

التصدير بسبب اخنفاض الطلب والنقص يف ختزين منتج قابل للتلف. ومن املرجح أن تتأثر األساطيل اليت تعتمد على أسواق 
أكثر من تلك اليت ختدم األسواق احمللية. وجتعل التدابري الصحية (التباعد اجلسدي بني أفراد الطاقم يف البحر، واألقنعة، وما 

ا (ويف بعض احلاالت أكثر إىل ذلك) والنقص يف املعدات الضرورية (مثل األقنعة والقفازات) عملية الصيد صعبة جدً 
ا يف وقف النشاط. وتشكل القيود املفروضة على إمدادات املدخالت (مثل الثلج، والعتاد، خطورة)، وميكن أن تتسبب أيضً 

 ا آخر على صناعة صيد األمساك.والطعوم) بسبب إقفال احملال أو تعذر توفري املدخالت على أساس االئتمان، قيدً 

ُيسمح هلم  مل الذينطواقم البحرية ال فإن القيود املفروضة على حركة البحارة احملرتفني وأفراد ،وابإلضافة إىل ذلك -24
والعبور عرب األراضي الوطنية (أي إىل املطار)، قد حالت دون تغيري الطواقم وعودهتم إىل وطنهم. وقد  ابلنزول يف املوانئ

، أو يف بلدان أجنبية وبدون أجور، يف البحر لعدة أشهر6 أدى ذلك إىل حاالت علقت فيها طواقم الصيد على منت السفن
ما أدى إىل أزمة حقوق إنسان، وخاصة ابلنسبة للعمال املهاجرين والعاملني العابرين. وهذا جمال حباجة إىل إعادة بناء 

 أفضل، لتأمني محاية اجتماعية هلؤالء العمال الضعفاء يف احلاالت املستقبلية.

 الصيد من تعاين اليت األرصدة يف ز�دات حدوث ابحتمال األساطيلتشغيل  ويف نتاجاإلالتوقف املؤقت يف  ويرتبط -25
 10ما بني  ختفيض الصيد ملدة ترتاوح حاجة إىل وجودإىل  تشري معظم الدراسات غري أن 7.تعافيها من يسرع قد ما املفرط

يف غياب اإلصالحات يف احلوكمة واإلدارة اليت حتافظ على الضغط  . لكنفة ابلتعايفسنة للسماح لألرصدة املستنزَ  15و
ا ا إجيابيً جانبً  9كما قد يكون اخنفاض استخدام الوقود األحفوري  8.احلاضر الوقت يف مرجح غرياملنخفض، فإن هذا التعايف 

  املناخ.من تغّري  سيؤدي إىل تقليل انبعااثت غازات الدفيئة، كما هو مطلوب مبوجب سيناريوهات احلّد حمتمًال 

                                                   
6 -about-hinkt-we-pandemic-the-by-sea-at-stranded-fishermen-08/philippine-09-nation/story/2020-www.latimes.com/world

overboard-jumping. 
7 /180974623-19-covid-stop-nature/fish-www.smithsonianmag.com/science. 
8 19.html-covid-and-ocean-hwww.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the. 
9 /fuels-fossil-of-demise-the-hasten-19-covid-www.forbes.com/sites/rrapier/2020/07/12/will. 

http://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-08/philippine-fishermen-stranded-at-sea-by-the-pandemic-we-think-about-jumping-overboard
http://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-08/philippine-fishermen-stranded-at-sea-by-the-pandemic-we-think-about-jumping-overboard
http://www.latimes.com/world-nation/story/2020-09-08/philippine-fishermen-stranded-at-sea-by-the-pandemic-we-think-about-jumping-overboard
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/the-ocean-and-covid-19.html
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 إنتاج تربية األحياء املائية

ب وغري مستقرة، ما يؤثر ابلضرورة على تظل البيئة االقتصادية إلنتاج تربية األحياء املائية وأسواقها شديدة التقلّ  -26
 10األنشطة.

جيد أن األسواق، وإمدادات  وقد يكافح القطاع للحفاظ على نشاطه أو على دورات اإلنتاج املخطط هلا، حيث قد -27
مدخالت اإلنتاج (مثل البذور واألعالف)، وكذلك الوصول إىل االئتمان، قد توقفت أو اخنفضت بشكل كبري بسبب 

 11اإلغالق احمللي والتباطؤ االقتصادي.

التدفقات ا بسبب مشاكل على املدى القصري، ولكن أيضً  رتسريح العمال بسبب إجراءات احلجأيًضا قد يزداد و  -28
املالية أو النقدية اليت تواجه املزارعني، أو حواجز السفر اليت تواجه العمال املومسيني أو املهاجرين، على املديني املتوسط 

أو بوضع خطوط توجيهية  13وقامت بعض البلدان إبعفاء قطاع تربية األحياء املائية من إجراءات اإلغالق 12والطويل.
 19.14-لعمال أثناء تفشي كوفيدل التنظيم ممارسة حرية تنقّ 

األمساك  أرصدةوخالل فرتات اإلغالق، عاىن املربّون الذي يوفرون اإلمدادات ألسواق األمساك احلية بسبب ز�دة  -29
ون من التكاليف بشكل وميكن أن يقلل املربّ  15احلية اليت ال ميكن بيعها ولكن ال يزال يتعني إطعامها لفرتة غري حمددة.

ولكن جيب توفري بعض األعالف  ،هامنو مستوى  عند وليس األمساك على احلفاظ املستوىعند  التغذيةطفيف عن طريق 
 آخر بسبب التكاليف اإلضافية وقد يشكل التدفق النقدي واحلصول على االئتمان حتد�ً . احلياة قيد على األمساك إلبقاء

عمليات قاء الدفع ليف ا ابألزمة وأتخروا األحياء املائية أيضً املتكبدة يف غياب اإليرادات، خاصة إذا أتثر عمالء تربية 
 16التسليم السابقة.

 ما بعد الصيد والتسويق والتجارة

 19-نها من نقص يف اليد العاملة بفعل اإلصابة بكوفيدعوما ينتج يتأثر جتهيز األمساك الطازجة بصحة العمال  -30
من البلدان بسبب العمال الذين  كثريواحلجر الصحي املطلوب من املوظفني. وقد أغلقت مصانع جتهيز األمساك يف ال

العمال حتسني ظروف الصحة والسالمة. ويقلل  ا بسبب طلبوقد تتعطل عمليات التجهيز أيضً  19.17-أصيبوا بكوفيد
فاض الطلب على األمساك إىل اختالالت يف اإلنتاج واحلاجة ذلك من قدرة التجهيز واملخرج. وعالوة على ذلك، يؤدي اخن

                                                   
10 /a2aa15de-responses-policy-and-issues-19-covid-and-aquaculture-responses/fisheries-www.oecd.org/coronavirus/policy. 
11 /aquaculture-sustainable-hits-coronavirus-https://chinadialogueocean.net/13453. 
12 seafood/research/Impacts_of_COVID19.html-www.arec.vaes.vt.edu/arec/virginia. 
13 /expected-measures-to-extension-with-lockdown-from-aquaculture-exempts-www.undercurrentnews.com/2020/04/13/india. 
14 i=CELEX:52020XC0330(03)content/EN/TXT/?ur-lex.europa.eu/legal-https://eur. 
 املصدر السابق. 15
16 -la-asegurar-y-peces-de-stock-de-acumulacion-la-a-salida-dar-que-tenemos-ojeda-javier-www.aecoc.es/articulos/c84
/empresas-las-de-liquidez. 

17 --outbreaks-coronavirus-for-hotbeds-become-factories-meat-have-23/Why-06-https://news.cgtn.com/news/2020
RyERNDEg1O/index.html. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/fisheries-aquaculture-and-covid-19-issues-and-policy-responses-a2aa15de/
https://chinadialogueocean.net/13453-coronavirus-hits-sustainable-aquaculture/
http://www.arec.vaes.vt.edu/arec/virginia-seafood/research/Impacts_of_COVID19.html
http://www.undercurrentnews.com/2020/04/13/india-exempts-aquaculture-from-lockdown-with-extension-to-measures-expected/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
http://www.aecoc.es/articulos/c84-javier-ojeda-tenemos-que-dar-salida-a-la-acumulacion-de-stock-de-peces-y-asegurar-la-liquidez-de-las-empresas/
http://www.aecoc.es/articulos/c84-javier-ojeda-tenemos-que-dar-salida-a-la-acumulacion-de-stock-de-peces-y-asegurar-la-liquidez-de-las-empresas/
http://www.aecoc.es/articulos/c84-javier-ojeda-tenemos-que-dar-salida-a-la-acumulacion-de-stock-de-peces-y-asegurar-la-liquidez-de-las-empresas/
https://news.cgtn.com/news/2020-06-23/Why-have-meat-factories-become-hotbeds-for-coronavirus-outbreaks--RyERNDEg1O/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-06-23/Why-have-meat-factories-become-hotbeds-for-coronavirus-outbreaks--RyERNDEg1O/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-06-23/Why-have-meat-factories-become-hotbeds-for-coronavirus-outbreaks--RyERNDEg1O/index.html
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عون بشكل ف مع املواد اخلام الواردة واملنتج النهائي. وقد استجاب املصنّ عني على التخزين للتكيّ إىل ز�دة قدرة املصنّ 
 درجة احلرارة. قياساستباقي من خالل وضع ضوابط صارمة، مبا يف ذلك التباعد بني العمال و 

ضمان حرية التدفقات التجارية قدر املستطاع، دعا رؤساء منظمة لجمال التجارة الدولية، ويف مسعى مشرتك  ويف -31
األغذية والزراعة ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية إىل جتّنب اختاذ تدابري على احلدود من شأ�ا أن حتدث 

حدوث نقص يف األغذية مع التشديد على أمهية نشر املعلومات عن  اختالالت يف جتارة املواد الغذائية من أجل جتّنب
 18ة.التدابري التجارية املتصلة ابألغذي

األسر إىل ختزين املواد الغذائية غري القابلة  عدة حيث تتطلواجملمَّ  19بةأة واملعلَّ وارتفع الطلب على املنتجات املعبَّ  -32
 اهتمام متزايد فيما يستكشف املستهلكون يف املنازل بدائلوجود املوزعون عرب اإلنرتنت عن  أفادللتلف. ويف الوقت نفسه، 

من األنواع بشكل حاد واخنفضت األسعار، خاصة تلك اليت  كثريالبيع ابلتجزئة. وبشكل عام، اخنفض الطلب على ال عن
 الفنادق واملطاعم واملقاصف. مثلتستهدف صناعة اخلدمات الغذائية، 

 على عمليات النقل الربي أو البحري التعامل مع احلدود املغلقة أو املقيدة والتأخريات بسبب التفتيش ويتعني -33
ر إلغاء الرحالت اجلوية على نطاق واسع بشكل مباشر على التجارة يف بعض املنتجات الطازجة اجلمركي والصحي، بينما أثّ 
جلوانب من تكاليف النقل. ورغم اخنفاض الطلب العاملي على النقل وقد زادت مجيع هذه ا ا.العالية اجلودة اليت تُنقل جوً 

 20اجلوي، ارتفعت كلفة الشحن اجلوي بشكل كبري.

هذا العام بسبب أتثري قيود االحتواء على  هتاومن املتوقع أن تنخفض إمدادات األمساك واستهالكها وإيرادات جتار  -34
 واألسعار والعمالة وختطيط األعمال. اخلدمات اللوجستيةالطلب و 

 الفئات الضعيفة وظروف العمل والصحة والسالمة واملساواة بني اجلنسني

ل النساء نصف ال تزال أوجه عدم املساواة بني اجلنسني قائمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، حيث متثّ  -35
اليت ميكن أن تكون وظائف غري مستقرة أو ضعيفة األجر أو  21والتجارةالقوة العاملة، وأغلبهن يعملن يف أنشطة التصنيع 

 غري النظامياتلعامالت إىل اخاصة ابلنسبة  -يتعرضن بشكل خاص خلطر فقدان الوظائف هّن غري مدفوعة األجر. و 
ملزا� احلماية  ةمؤهلتكون املرأة وابلتايل، من غري املرجح أن  22واملهاجرات العامالت يف مصانع جتهيز األغذية البحرية.

 .19-مها بعض احلكومات للتعامل مع تفشي كوفيداالجتماعية اليت تقدّ 

                                                   
18 www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm. 
19 /consumption/en-fish-canned-in-renaissance-chains/resources/articles/a-value-fish-in-www.fao.org/flw. 
20 /capacity-less-for-demand-more-by-driven-again-up-the-on-atesr-freight-https://theloadstar.com/air. 
21 -19_Full-COVID-of-implications-https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Gender

2020.pdf-Report_March. 
22 /industry-seafood-the-on-impacts-19-covid-analyse-to-lens-gender-a-using-//womeninseafood.org/whyhttps:. 

http://www.wto.org/english/news_e/news20_e/igo_26mar20_e.htm
http://www.fao.org/flw-in-fish-value-chains/resources/articles/a-renaissance-in-canned-fish-consumption/en/
https://theloadstar.com/air-freight-rates-on-the-up-again-driven-by-more-demand-for-less-capacity/
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Gender-implications-of-COVID-19_Full-Report_March-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Gender-implications-of-COVID-19_Full-Report_March-2020.pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CARE_Gender-implications-of-COVID-19_Full-Report_March-2020.pdf
https://womeninseafood.org/why-using-a-gender-lens-to-analyse-covid-19-impacts-on-the-seafood-industry/
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 ويف الطواقم على منت السفن، أوتتأثر ظروف عمل الصيادين وسالمتهم يف البحر حيث مت ختفيض عدد الصيادين  -36
ُيطلب منهم قضاء فرتات أطول يف البحر ما يؤدي إىل ز�دة خماطر وقوع حوادث على منت السفن. وابإلضافة إىل ذلك، 

 يصعب على الصيادين أن يكونوا على مسافة تزيد عن مرت واحد عن بعضهم البعض على منت سفينة صيد.

لون يف البحر لفرتات طويلة، السفر إىل د�رهم ويتعذر على أفراد طواقم السفن الصناعية الكبرية احلجم والذين يظ -37
عندما ا وفرتات احلجر الصحي، ما يزيد من التعب واإلجهاد. وابإلضافة إىل ذلك، بسبب القيود املفروضة على السفر جوً 

ساعدة ا يف البحر، فمن املرجح أن ينتشر الفريوس بسرعة وأال تكون املأثناء تواجده بعيدً  19-يواجه الطاقم حاالت كوفيد
 ا بسهولة.الطبية متاحة دائمً 

الطابع غري النظامي إىل حد كبري هلذا القطاع عائًقا إضافًيا أمام صيادي األمساك ومستزرعيها لالستفادة ويشكل  -38
ه من شأنه أن يفاقم التأثريات . وهذا كلّ من احلماية من سياسات سوق العمل وآليات احلماية االجتماعية مقابل مسامهات

 مبا يف ذلك الفقر واجلوع. 19-لكوفيد الثانوية

 تنفيذ البحوث واإلدارة

ورغم اجلهود بعض مصايد األمساك. يف األرصدة  ييممت أتجيل أو إلغاء االستبيا�ت اخلاصة جبمع البيا�ت الالزمة لتق -39
ت األخرى اليت تتناول عد، فإن جداول األعمال امللغاة أو املؤجلة واالجتماعالعقد اجتماعات علمية عن بُ اليت قد تُبذل 

من األرصدة السمكية املشرتكة على املستوى  كثريا على مجع البيا�ت وقرارات اإلدارة الالحقة للتقييم األرصدة ستؤثر سلبً 
م يف األمور اليت تتطلب العاملي. وابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تشكل طبيعة االجتماعات االفرتاضية حتد�ت إلحراز تقدّ 

 .بشأ�اا تفاوضً 

 23على أنشطة األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك 19-عن أتثري كوفيداثنني وأجرت منظمة األغذية والزراعة استبيانني  -40
 األمساك صايدمب ةاخلاصللمنظمة  ةاإللكرتوني الصفحةمتاحان على  ومها، 2020ونوفمرب/تشرين الثاين  24نيسان/أبريليف 

 25على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 19-آلاثر كوفيد ةواملخصص

يف املختربات أو يف  تتمثل التحد�ت يف التعويض عن البحوث اجلاريةويف ما يتعلق ببحوث تربية األحياء املائية،  -41
أو احلفاظ عليها، مبا أن القيود املفروضة على احلركة يف بعض األماكن قد تؤدي إىل اختالالت يف البحوث اجلارية  امليدان

 أتخريها، بسبب النقص يف املوظفني أو اإلمدادات الالزمة.إىل أو 

 الرصد واملراقبة واإلشراف

يف مراكز رصد مصايد األمساك. والصيادون الذين ميارسون الصيد رة تراجع القدقد تؤدي حاالت اإلقفال التام إىل  -42
"أبمان يف البحر" قد يواصلون عملهم أو يعملون على تكييف عملياهتم لالستفادة من الثغرات يف الرصد واملراقبة واإلشراف 

                                                   
  من املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واألجهزة االستشارية اإلقليمية ملصايد األمساك.تشمل األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك كًال  23
تقييم عاملي من منظور هيئات مصايد األمساك اإلقليمية:  -على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  19-. أتثري كوفيد2020منظمة األغذية والزراعة.  24

 .https://doi.org/10.4060/ca9279en . روما.1. رقم 2020التقييم األويل، مايو/أ�ر 
 .http://www.fao.org/fishery/covid19/en. وأثره على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 19-كوفيد 25

https://doi.org/10.4060/ca9279en
https://doi.org/10.4060/ca9279en
http://www.fao.org/fishery/covid19/en
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ة املدى على املوائل واألرصدة كون له آاثر طويلتللقيام أبنشطة غري مشروعة، مبا يف ذلك الصيد يف املناطق املغلقة، ما قد 
 اليت ُصممت حلمايتها.

ا يف املسامهة يف رصد جهود الصيد ومراقبتها واإلشراف ا مهمً دورً وتلعب املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك  -43
من مصايد األمساك املشرتكة يف مجيع أحناء العامل.  كثرييف ال عليها، ومكافحة الصيد غري املشروع دون إبالغ ودون تنظيم

ضت غالبية املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك إىل اختالالت يف وظائف الرصد واملراقبة واإلشراف بشكل وقد تعرّ 
ى مزيد من التفاصيل وميكن احلصول عل ا يف تعطيل برامج املراقبني "يف البحر".ل التأثري السليب األكثر شيوعً أو آبخر. ومتثّ 

كون خلفض قدرات جلان االمتثال ومستو�ت األنشطة يمن استبيا�ت األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك املذكورة أعاله. وس
املرتبطة هبا عواقب سلبية على رصد أنشطة الصيد ومراقبتها واإلشراف عليها ومكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 

 يد العاملي.ودون تنظيم على الصع

 األمن الغذائي والتغذية

ا بسبب تدابري اإلغالق، ما قد يساهم أو أوقفها أو أغلقها متامً  من شركات التجهيز والنقل عملياته كثريخفض ال -44
األمساك من البلدان النامية والدول اجلزرية الصغرية النامية على الكثري عتمد ييف انعدام األمن الغذائي وز�دة سوء التغذية. و 

االخنفاض يف استهالك األمساك إىل تفاقم وميكن أن يؤدي  �ت الدقيقة األساسية.للحصول على الربوتينات احليوانية واملغذّ 
مليون طفل يف العامل وأكثر من  200الذي أثر ابلفعل على أكثر من  26املشاكل املتعلقة بـ"العبء الثالثي لسوء التغذية"

 27.دوالر أمريكي سنو�ً  اتمليار  3.5تمع ما يصل إىل ملياري شخص ابلغ، ويكلف اجمل

قيد التحركات خارج املنزل، أصبحت جمتمعات الصيد الضعيفة أكثر عرضة للخطر، ليس يمن البلدان  كثريال وكون -45
االستهالك �ت الدقيقة واألمحاض الدهنية من خالل كلفة واملغذّ لربوتينات احليوانية امليسورة الفقط بسبب اخنفاض إمدادات ا

ا من خالل اخنفاض الدخل بسبب القيود املفروضة على أنشطة كسب العيش، املباشر لألمساك اليت يتم صيدها، ولكن أيضً 
ما يقلل بشكل أكرب من قدرهتم الشرائية جملموعة متنوعة من األغذية لتلبية احتياجاهتم الغذائية. وعلى الصعيد العاملي، 

اع األويل ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية، مع املزيد من العاملني يف القطاع شخص يف القط ماليني 59.7يعمل 
 28الثانوي، مبا يف ذلك أنشطة ما بعد الصيد.

 سالمة األغذية

على األمساك واألسواق التقليدية، فقد أظهرت الدراسات  19-التقارير املبكرة املرتبطة بظهور كوفيد رغم تركيز -46
ينتشر بشكل أساسي من خالل انتقال الفريوس من إنسان إىل آخر، إما عن طريق  19-الالحقة بشكل متزايد أن كوفيد

                                                   
26 /www.fao.org/news/story/en/item/1199760/icode. 
 :التايل املوقع اإللكرتوينمتاح على  : الفصل الثاين: عبء سوء التغذية.2018تقرير التغذية العاملي،  27

https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/. 
28 aquaculture-fisheries-of-www.fao.org/state. 

http://www.fao.org/news/story/en/item/1199760/icode/
http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
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 دليل على أن أي فريوس ممرض لألمساك عدم وجودومن املهم التأكيد على  29الرذاذ أو االتصال املباشر بشخص مصاب.
 30لإلنسان. املرضيسبب 

االنتقال من خالل منتجات مصايد األمساك وتربية  19-لى أنه ميكن لكوفيدعويف الوقت احلايل، ال يوجد دليل  -47
عم مبسببات األمراض من خالل ومع ذلك، كما كان احلال قبل اجلائحة احلالية، ميكن أن يتلوث أي طُ  31،32األحياء املائية.

املساحات أو البيئات امللوثة، مبا يف ذلك أيدي األشخاص أو القفازات أو املآزر. ويظل تطبيق املبادئ مالمسة املعدات أو 
السليمة لإلصحاح البيئي والنظافة الشخصية وممارسات سالمة األغذية الراسخة من الطرق املهمة لتقليل احتمال انتقال 

ا من ا قبل االستهالك، أن يقلل أيضً ة األحياء املائية جيدً التلوث. وابملثل، ميكن لطهي منتجات مصايد األمساك وتربي
 سالمة األغذية.على خاطر امل

املوصى هبا يف نصوص هيئة الدستور ، مثل تلك ابلذات ومن شأن تعزيز ممارسات سالمة األغذية يف هذا الوقت -48
من احتمال تلوث األغذية مبسببات األمراض، وأن  ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، أن يقلل 33الغذائي

 34املنقولة ابألغذية. حاالت العدوىالصحة العامة الناجم عن على عبء اليساعد على تقليل 

 ما الذي ميكن أن تفعله املنظمة مع شركائها -ا خامسً 

من خالل تقدمي توصيات بشأن السياسات  19-تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان خالل جائحة كوفيد -49
ابإلضافة إىل املشورة الفنية والدعم. ويف ما يلي حملة عن بعض االستجاابت اجلارية أو اإلجراءات املوصى هبا من قبل منظمة 

 األغذية والزراعة و/أو شركائها.

 اإلدارة والسياسات

على نظم مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.  19-مجع البيا�ت، وكذلك دعم البحوث، حول أتثري جائحة كوفيد -50
 واالستبيا�ت حول أتثرياتعمليات املسح وثيقة توجيهية بشأن أفضل املمارسات لتطوير  إبعدادوقد قامت املنظمة 

 35على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 19-كوفيد

                                                   
29 .Cheng, L-Chihو ،.Ping, S-Tzuو ،.Chien, K-Wenو ،.Jen, T-Hungو ،.Ren, H-Po )2020.(فرباير/شباط ،Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the 
challenges. International Journal of Antimicrobial Agents, 55. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924 

. تقييم خماطر األمراض احليوانية املنشأ من فريوس فقر دم السلمون املعدي. املفوضية األوروبية، املديرية )2000(اللجنة العلمية لصحة احليوان ورعايته.  30
 .https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out44_en.pdf العامة للصحة ومحاية املستهلك.

31 -disease-detail/coronavirus-a-hub/q-answers-and-2019/question-coronavirus-www.who.int/emergencies/diseases/novel
consumers-for-safety-food-19-covid. 

32 /coronavirus-2019novel-on-answers-and-recommendations/questions-and-information-expertise/specific-www.oie.int/scientific. 
33 nexalimentarius/home/ecod-who-www.fao.org/fao. 
 .doi:https://doi.org/10.4060/ca8623en. روما. 19-سالمة األغذية يف زمن كوفيد )2020(منظمة األغذية والزراعة  34
35 www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FI/COVID19/Surveys_and_questionnairesCOVID.pdf. 

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-safety-for-consumers
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-safety-for-consumers
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-food-safety-for-consumers
http://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/home/en
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/FI/COVID19/Surveys_and_questionnairesCOVID.pdf


COFI/2020/Info.3.2 11 

واإلقليمية اخلاصة مبصايد األمساك، وهي متاحة  أصدرت منظمة األغذية والزراعة ملخصات للسياسات العامليةو  -51
 36على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. اوأتثريه 19-كوفيد جائحة ة عنالتالي ةلكرتونياإل الصفحة على

نيسان /أبريلعلى أنشطة األجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك يف  19-عن أتثري كوفيداثنني وأجرت املنظمة استبيانني  -52
 ة للمنظمةاإللكرتوني الصفحةعلى  متاحني، ما قد يُعلم ويوجه تطوير تدابري التخفيف، ومها 2020ونوفمرب/تشرين الثاين 

 أعاله. ةمبصايد األمساك واملذكور  ةاخلاص

جتهيز  ا، مثل أفراد الطواقم والعاملني يف صيد األمساك، والنساء العامالت يفوإعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفً  -53
 األمساك، وابئعات األمساك.

 ا مثل تلك اليت حددها الدستور الغذائي.بشأن اعتماد معايري سالمة األغذية املعرتف هبا دوليً  اتتوجيهوتقدمي  -54

تدابري حلماية الوظائف  علىوالعمل مع الصناعة واملنظمات اإلقليمية على تطوير جمموعة من خيارات اإلدارة وكذلك  -55
 .نفسه السريع، مبا يف ذلك تقييم خيارات تطوير النقل واألسواق، مع ضمان االستدامة يف الوقتوضمان التعايف 

 النظافة واإلصحاح

 على مجيع مستو�تتعزيز تطبيق املبادئ السليمة لإلصحاح البيئي، والنظافة الشخصية وممارسات سالمة األغذية  -56
 ) لتقليل احتمال انتقال التلوث.وغريهاسلسلة التوريد (السفن، ومواقع اإلنزال، واملصانع، واألسواق، 

 سلسلة اإلمداد

، لضمان عملها هتاوجتار  دعم سالسل اإلمدادات الغذائية وجتنب االختالالت يف حركة األمساك واملنتجات السمكية -57
 الغذائية على الصمود حىت تتمكن من دعم األمن الغذائي والتغذية.بسالسة يف مواجهة األزمات وز�دة قدرة النظم 

 .انوسيتم تعيني الصيادين والعاملني يف جمال التجهيز والتوزيع على أ�م "عمال أساسيني" مبا أ�م يوفرون الغذاء للبلد -58

 األجنبية املؤقتة واملومسية لصيد األمساك واألغذية البحرية وجتهيزها. لليد العاملةوتسريع إصدار التأشريات  -59

) لتوصيل األمساك وغريها، Facebook، ومواقع اإلنرتنت، وWhatsAppوتشجيع استخدام التقنيات اجلديدة (مثل  -60
 .تدابري السالمة املناسبة للتوصيل إىل املنازل اختاذ معالطازجة مباشرة إىل املستهلكني 

 التمويل واحلماية االجتماعيةنظم 

 إلعادة ا حلوًال ، ولكنه حيمل أيضً 19-احمليطات ضحية لتأثريات أزمة كوفيدالبلدان املطلة على قد يكون اقتصاد  -61
. وميكن أن يؤدي االستثمار يف حزم التعايف 19-ا ما بعد جائحة كوفيدبناء عامل أكثر قدرة على الصمود واستدامة وإنصافً 

وتوفري إغاثة اقتصادية قصرية األجل، مع  فوريةوالتحفيز "الزرقاء"، إىل جانب إصالح السياسات، إىل خلق فرص عمل 
البناء،  ىل إعادةإتعزيز النمو االقتصادي على املدى الطويل والقدرة على الصمود والفوائد االجتماعية والبيئية. وبينما نتطلع 

ل ميكن للتعاون بني احلكومات والقطاعني العام واخلاص، وكذلك االبتعاد عن "العمل كاملعتاد" أن يضمن هذا "التحوّ 
                                                   

36 www.fao.org/fishery/covid19/en. 

http://www.fao.org/fishery/covid19/en
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األزرق". وتشمل احللول اليت ستوفر فرص عمل ومزا� اقتصادية كبرية استثمارات يف استعادة النظم اإليكولوجية الساحلية 
 ياء البحرية املستدامة غري القائمة على األعالف واليت تقودها اجملتمعات احمللية.والبحرية ومحايتها، وتربية األح

احمليطات يف االنتعاش "األزرق". وأظهرت  تؤديهالدور الذي ميكن أن  من حزم التحفيز كثريال أغفلوحىت اآلن،  -62
احمليطات من أجل استثمارات  البلدان املطلة علىدراسة حديثة ملاذا جيب على صانعي السياسات التطلع إىل اقتصاد 

مستقبل أكثر قدرة على الصمود  يقود إىلشأ�ا أن تساعد العامل على حتديد مسار  متبادلة املنفعة وال يُندم عليها من
 37ا.واستدامة وإنصافً 

 وتشمل اإلجراءات األخرى اليت ينبغي النظر فيها ما يلي: -63

 ؛خيارات املساعدةمصايد األمساك لفتح على نطاق اإلعالن عن كارثة  •

لى برامج اإلقراض عالصيادين وغريهم يف سلسلة قيمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  فر حصولوز�دة  •
والتمويل الصغري مع خفض معدالت الفائدة، والتسديد املرن للقروض، وإاتحة خيارات إلعادة هيكلة القروض 

 ؛وجداول السداد ذات الصلة

لتغطية اخلسائر االقتصادية من أجل احلفاظ على سالسل اإلمداد احمللية لألغذية البحرية برامج منح وضع و  •
 ؛وضمان استمرار العمليات

واإلعفاء للقروض املستخدمة للحفاظ على دفع األجور، ومنح الصيانة للحفاظ على السفن يف حالة عمل  •
 ؛جيدة، وقروض منخفضة الفائدة إلعادة متويل الديون القائمة

 ؛فيف املدفوعات، أي تعليق بعض االلتزامات املالية مثل املرافق والضرائب العقارية والرهون العقاريةوخت •

. وابإلضافة إىل ذلك، يُعترب النظامينيوتوفري املساعدة لدفع األجور ويف حاالت البطالة، خاصة للعمال غري  •
ساهبم وهم غري مؤهلني يف الوقت احلاضر أ�م يعملون حلعلى من أفراد طاقم السفن واملنتجني الصغار  كثريال

 تشمل هؤالء العمال.ة، ولذا جيب توسيع جهود اإلغاثة حبيث إلعا�ت البطالة أو اإلجازات املدفوع

 مزيد من املعلومات -ا سادسً 

 من مذكرة املعلومات هذه الصادرة عن ميكن احلصول على مزيد من املعلومات من نسخة موسعة وأكثر تفصيًال  -64
التابع إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة،  19-املهام املخصص املعين بكوفيدفريق 

االستجاابت املمكنة"  -على النظم الغذائية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية  19-"أتثري كوفيد نفسه حتمل العنوان
على قطاع مصايد األمساك وتربية  اوأثره 19-كوفيد جائحةملنظمة بشأن اب اصاخل اإللكرتوين املوقعوهي متاحة على 

 .www.fao.org/fishery/covid19/en األحياء املائية

نيسان /أبريل يفم أمثلة عن االستجاابت اإلقليمية اليت مت مجعها ا يقدّ ا ملحقً أيضً  بنسختها املسهبةوتتضمن الوثيقة  -65
 .2020 الثاينتشرين /نوفمربو 

                                                   
37 09/20_HLP_Report_COVID_Blue_Recovery.pdf-https://oceanpanel.org/sites/default/files/2020. 

http://www.fao.org/fishery/covid19/en
http://www.fao.org/fishery/covid19/en
https://oceanpanel.org/sites/default/files/2020-09/20_HLP_Report_COVID_Blue_Recovery.pdf
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