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 مقدمة

الوقائية المشددة  اإلجراءاتبسبب واجتماعية تبعتيا أزمات اقتصادية  أثارت جائحة كورونا أزمات صحية
صابات، مثل الحجر المنزلي، وحظر التنقل، وا غالق أماكن األعمال، التي اتخذتيا الدول لكبح معدل اإل

خمقت بيئة قد يصعب فييا الحصول عمى الغذاء خاصة األغذية البحرية  والتي ،اإلجراءاتوغيرىا من 
وعمى الرغم من أن فيروس كورونا ال يصيب  التي تعتبر من أكثر السمع الغذائية تداواًل في العالم.

 ،تأثر بشكل غير مباشر بالوباء، من خالل تغير طمب المستيمكين األسماكقطاع  إال أن ،األسماك
والمشاكل الموجستية المتصمة بالنقل والقيود عمى الحدود. وقد أثرت ىذه  ،األسواق إلىوصعوبة الوصول 

مى لمسكان الذين يعتمدون ع ،األمن الغذائيوكذلك التغذية و  ،ومزارعي األسماكالعوامل عمى الصيادين 
، انتشار المعمومات األزمةوقد ساعد عمى تفاقم  .في العديد من دول العالم كبروتين حيواني األسماك

مما تسبب في خفض استيالك األغذية  ،تنقل الفيروس األسماكالخاطئة في بعض الدول عن أن 
من مجتمعات  ا عاًما عمى اقتصاديات العديديكون لو تأثيرً قد البحرية، وىبوط كبير في أسعارىا مما 

 في الخدمات المساعدة.والمجتمعات الساحمية التي تعمل  الصيد

والتداعيات متى ستستمر التغيرات  إلىولكن  ،ليس فقط مدة آثار الجائحة، من عدم اليقين قدر إن أكبر
فع بعد انتياء الجائحة. وىل سيشيد الطمب عمى المأكوالت البحرية انتعاًشا سريًعا أو بطيًئا ؟ وىل ستحت

الشركات التي تكيفت مع المصادر المحمية لتجاوز المخاوف التجارية بنفس األسموب في المستقبل؟ إذا 
 ا؟ا كبيرً استمرت الصعوبات االقتصادية، فيل ستشيد الصناعة تغيرً 

وحالة الطوارغ الصحية، دخل بيع المنتجات البحرية بدوره، مجال التجارة  األزمةذلك أنو وبفعل 
عد، فالعديد من المواقع بدأت تعرض منتجات متنوعة، وتقترح خدمات التوصيل اإللكترونية والبيع عن ب  

ولتشجيع المستيمكين، تقدم تمك المواقع  المنازل، معتمدة شروط نقل تحافع عمى جودة المنتوجات. إلى
 فإنئص ومميزات كل منتج من منتجات البحر، ومبررة تأثيره اإليجابي عمى الصحة، وعميو خصا

 (.19لم تفمت من عالم الرقمنة الذؼ تسارع الولوج إليو بفعل )كوفيد  األسماك

 األسماكثار جائحة كورونا عمى قطاع مصايد آيتم تناول  ،األزمةا اإلصدار من سمسمة أوراق في ىذ
األوربية التداعيات الحادثة والمحتممة في بعض الدول  إلى اإلشارةوالمزارع السمكية بشكل عام، مع 

ومواجية تداعياتيا عمى  آثارىامصر، مع تقديم بعض المقترحات لمتخفيف من والواليات المتحدة وأفريقيا و 
 .األسماكوحمقات سمسمة إمدادات  إنتاج



2 
 

 العامة لمجائحة اآلثارأواًل: 

تحسين وضع ميزان المدفوعات  ،استغالل الموارد السمكية  يتم ألغراض أساسية ىي: توفير الغذاء إن
األغراض السياحية  إلىباإلضافة  ،توفير مواد تدخل في صناعة منتجات أخرػ  ،من خالل التصدير

 .والترفييية

والصناعية، والمزارع  من المنتجات السمكية )من المصايد الحرفية، اإلمداداتومن المعروف أن توفير 
السمكية( لألسواق المحمية واالقميمية والدولية، تمر بسمسمة من األنشطة المتتابعة ىي: الحصاد )من 

التسويق )جممو وقطاعي(. وكل  –النقل  –) التصنيع (  األسماكمعاممة  –المصايد والمزارع السمكية ( 
ذا انكسرت أو إاعيات التي يحدثيا الفيروس. فلتدحمقة في السمسمة ميددة بأن يتوقف نشاطيا، بسبب ا

سوف  ،البائعين( بسبب المرض أو إجراءات الوقاية –المشترين  –توقفت إحدػ ىذه الحمقات )المنتجين 
و لممحافظة فإنوعمى ىذا،  ،ككلوالذػ سينعكس عمى اقتصاديات القطاع  ،الحمقات بقيةينعكس عمى 
 –المشترػ  –)المنتج  اإلمداداتو يجب حماية سمسمة فإن،  اآلدميلالستيالك  األسماكعمى توفير 

 البائع( بشكل كامل وفعال.

شكل غير مباشر باألسماك تأثر أن قطاع  إال، األسماكفيروس كورونا ال يصيب أن وعمى الرغم من 
والمشاكل الموجستية المتصمة  ،األسواق إلىوصعوبة الوصول  ،بالوباء، من خالل تغير طمب المستيمكين

وكذلك عمى  ،األسماكثرت ىذه العوامل عمى الصيادين ومزارعي أبالنقل، والقيود عمى الحدود. وقد 
 .كبروتين حيواني في العديد من دول العالم األسماكالتغذية و األمن الغذائي لمسكان الذين يعتمدون عمى 

ن  الدول الحتواء وباء كورونا وعدم تفشيو، قد خمقت بيئة قد  التي تم اتخاذىا في العديد من اإلجراءاتوا 
نشطة السياحية المرتبطة ة، مع توقف التجارة الخارجية واأليصعب فييا الحصول عمى األغذية البحري

 .األسماكبسياحة الغوص وصيد 

سات التي الجامعات وغيرىا من المؤسعمى المطاعم والفنادق والمدارس و فالدول التي طبقت وسائل الغمق 
تسببت في ىبوط أنشطة تجارة الجممة لألسماك الطازجة، كما أن الخوف  ،تقدم خدمات غذائية ألعضائيا

 األسماكزيادة الطمب عمى  إلىالطازجة نتيجة لبعض المفاىيم الخاطئة، أدػ  األسماكمن شراء 
الطازجة(  بسبب  سماكاألن ىذا الوضع ال يمكن أن يستمر إذا لم تتوفر المادة األولية )أو  ،المصنعة
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كما أن إغالق الحدود وتوقف خدمات النقل الجوؼ قد أثرا في التبادل التجارؼ  القيود السابق تناوليا.
 وزيادة تكاليف نقل المنتجات السمكية.

 إلىنزال البعيدة ل المأكوالت البحرية من مواقع اإلومنع نق األسواق إلىإن فرض قيود عمى الوصول 
و المنتجات السمكية في  األسماكبقاء  إلى يؤدؼانخفاض الطمب، يمكن أن أسواق المدن الكبرػ و 

ودتيا وزيادة انخفاض جو  األسماكالثالجات أو المخازن لمدة أطول، مما سيكون لو تداعيات بسبب فساد 
 عمى المصنعين والمستوردين والمصدرين. األعباءزيادة المخمفات، و 

والتي قد تكون مزدحمة مع نقص في  األسواقاء في تطبيق االشتراطات الوقائية في وفى حالة االسترخ
فرص انتشار الفيروس تكون  فإن عاة وجود مسافات بين المتعاممين،الخدمات الصحية والنظافة، وعدم مرا 

 كبيرة.

لصيد التابعة كما أن سفن ا ،باو أور سيا، و آو  جيد الصيد في أجزاء من أفريقيا، وتوجد مؤشرات عن خفض
ات البحرية مرتفعة القيمة مثل سواق التصدير لممنتجأيرلندا، والتي تعتمد بشدة عمى ألممممكة المتحدة، و 

 .قد تأثرت بشكل كبير  االستاكوزا

الصحية )ترك مسافات بين أطقم السفن في البحر، أقنعة الوجو وغيرىا( وعدم توفر  اإلجراءاتكما أن   
ت صعب من عمميات الصيد ويمكن أن تتسبب في خفضيا أو  ،بعض الحاالت الصحي فياألمان معدات 

و أن أ ،منيا اإلمداداتمحدودية مستمزمات الصيد )الثمج والشباك والطعم( بسبب توقف  فإنتوقفيا. كذلك 
 فإن ،ذلك إلىكميا عوامل أعاقت أنشطة الصيد. باإلضافة  ،الموردين غير قادرين عمى توفيرىا باألجل

 نقص العمالة بسبب أن بعض أفراد أطقم السفن يكونون من المياجرين وغير مصرح ليم بعبور الحدود. 

إن سالمة الصيادين عمى سفن الصيد والتي تعمل قرب أو بعيدًا عن الشواطئ لعدة أسابيع، من الممكن 
عة بين كل أفراد أن يتعرض بعض أفرادىا لإلصابة بالفيروس خالل تواجدىم في البحر، وأن ينتشر بسر 

ن المساعدة الطبية تكون غير متاحة في الوقت المناسب. كما أن الصيادين وعمال فى حين أ ،الطاقم
تعويضات بطالة من أية المزارع السمكية والمتوقفون عن العمل بسبب القيود الصحية ال يحصمون عمى 

 أصحاب المراكب والمزارع السمكية.

التي تعمل في المصايد البعيدة تستخدم  األوربيةد اليابانية والصينية و ونظًرا ألن العديد من سفن الصي
و يوجد احتمال فإنالصحية الضعيفة لتفريغ المصيد، في الدول النامية ذات الضوابط والرقابة  الموانيء
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تمقى العالج في الوقت أطقم السفن وىم في عرض البحر بعيدًا عن المستشفيات ل إلىلنقل الفيروس 
وىو أحد أكبر  -ذا ما أغمقت ىذه الدول موانييا كما حدث في ميناء نواذيبو في موريتانيا ا  . و المناسب
تعطيل وصول حمولة السفن  إلىبالفعل  يؤدؼ –مسافة اليرتادىا أساطيل المياه البعيدة  موانيءخمسة 

 .األسواق إلى

الصين وبعض دول  إلىكما أن بعض الشركات المحمية المصدرة لألسماك والكائنات البحرية األخرػ 
ىذه الدول، وىو ما حدث  إلىسيا توقفت عن استالم الحبار من الصيادين، بسبب توقف التصدير آ شرق 

 منتج البحرؼ.بالنسبة لتصدير الحبار اليمنى، و التي تعتبر الصين من أكبر الدول المستوردة ليذا ال

حيث يعتمدون في  ،وفى الدول النامية والفقيرة يواجو صغار الصيادين مخاطر شديدة بسبب الفيروس 
 .تداعيات الوباء تكون قاسية عمييم فإن و،وعمي ،ي عمى ما يتم صيده من أسماكمعيشتيم وغذائيم اليوم

المياه كما أن قواربيم  إلىحيث تمنع متطمبات التباعد االجتماعي بعض الصيادين الصغار من الخروج 
صغيرة جًدا وال تمتزم بالقواعد الصحية والوقائية، وأن الكثير منيم غير قادرين عمى بيع منتجاتيم بسبب 

الصيادين الحصول عمى دخل  الشاطئية والتي تمثل حمقة البيع األولى، وعميو ال يستطيع األسواقإغالق 
 يسمح ليم بشراء مواد غذائية أخرػ لعائالتيم.

أكبر التحديات بفقدان  –وخاصة النساء الذين يعممون في قطاع ما بعد الحصاد  - ن و كما يواجو العامم 
ثار عمى األمن الغذائي وسبل العيش ألضعف آالدخل وانخفاض األجور وخطر العدوػ مما يكون ليا 

وفى ظل التيميش  والدول الجزرية الصغيرة. ،مجتمع، السيما في البمدان المنخفضة الدخلقطاعات ال
االجتماعي واالقتصادؼ والسياسي التي تعيشو مجتمعات صغار الصيادين ومع انتشار مثل ىذا الوباء، 

 لبشر.تزايدت التيديدات عمى سبل المعيشة في ىذه المجتمعات والتي توفر األغذية البحرية لماليين ا

يم إنتاج، وعدم قدرة المزارعين عل بيع األسواقفي توقف  اآلثارتتمثل  ،وفيما يتعمق باالستزراع السمكي
فاص، واستيالك كميات الحية في األحواض أو األق األسماكاالحتفاظ بجزء كبير من  إلىمما يضطرىم 

 وق.فومخاطر الن  نتاجمما يزيد من تكاليف اإل ،األعالفزائدة من 

العالمية مثل الصين و  األسواقغالق إ المستزرعة ألغراض التصدير نتيجة وقد تأثرت بعض األنواع 
أساسي بسبب إغالق محالت  بشكل االستاكوزاأوروبا. فعمى سبيل المثال تأثرت مزارع القشريات خاصة 

سبب القيود المختمفة المطبقة في معظم دول بذلك و  إلىالمطاعم والفنادق والسياحة. باإلضافة البيع و 
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أصحاب المفرخات وتجار  فإن ،اإلجراءاتالعالم عمى حركة الشحن و تطيير المطارات وغيرىا من 
قد يواجيون صعوبات في إمداد المزارعين باحتياجاتيم من ىذه المدخالت األساسية األصبعيات الزريعة و 

 .جنتاا في اإلا حادً والتي قد تسبب انخفاًض 

الكامل نتيجة  اإلغالقالمزارع الصغيرة )المحمية( قد تتأثر أيضا بسبب  فإنخر، وعمى الجانب اآل
توفير العمالة المطموبة. اإل أنيا قد تستفيد من ، و األعالفصعوبات في الحصول عمى الزرعة و ال

 المستوردة. األسماكاإلنخفاض في كميات 

 مريكاأو  األوربيةفي الدول  األسماك إنتاجثانيا : التداعيات عمى 

لبيانات  االغذاء وتوريده وطبقً  نتاجا إلأساسيً  افي العديد من البمدان مصدرً  ألسماكا صناعة صيد رتعتب
(ICES) The International Council for the Exploration of the Sea، 1 وىى منظمة

ات المتحدة الوالي إلىدولة من أوروبا الشرقية والغربية باإلضافة  19وتضم  ،حكومية دولية لمعموم البحرية
وأن إيطاليا وأسبانيا  .قد تأثرت بالجائحة في جميع أنحاء المنطقة األسماكصناعات صيد  فإن .مريكيةاأل

اجية في مو  افي ىذه المرحمة، كما بدأت الدول األوروبية األخرػ والواليات المتحدة وكند اً أكثر تضرر 
جراءات وقد توقف جانب كبير التأثيرات،   اإلغالقمن األساطيل اإليطالية واألسبانية بسبب شدة الوباء وا 
 المفروضة.

وعمى الرغم من إمكانية مزاولة الصيد في بعض الدول اإل أنو من الصعب غالًبا القيام بذلك بسبب 
 ن:يمشكمتين رئيسيت

لسالسل التوريد، ومع تأثر طرق النقل بشدة بالتدابير  بالطبيعة العالميةالمشكمة األولى تتعمق  -
التي اتخذتيا العديد من البمدان في جميع أنحاء العالم )عل سبيل المثال الحدود المغمقة 

أصبحت ىذه السالسل ال تعمل بشكل جيد، وفي بعض الحاالت ال تعمل  ،والرحالت الممغاة(
في بحر الشمال، والذػ  بيان ) الجمبرؼ(ما حدث  في مصايد الرو مثال ذلك عمى اإلطالق. 

فقد ،األوروبية. وبسبب غمق الحدود المغربية األسواقعادة ما يتم تقشيره في المغرب قبل بيعو في 
 تم إيقاف ىذه المصايد مؤقتًا.

                                                           
1 www.statnews.com )) The impact of COVID 19 on fishing industries in ICES countries.(  
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الطازجة والمحار خاصة المطاعم  األسماكتتمثل في أن قسم كبير من سوق  المشكمة الثانية -
. وحتى في حال األسماكانخفاض أسعار  إلىتأثرت بشدة أيضا مما أدػ  -والفنادق والمقاصف
 الموانيءالقيود المفروضة عمى المزادات و  فإنمرافق التجميد والتبريد،  إلىامكانية الوصول 

وقد أدػ ىذا  ،أو العمالة/ وشركات المعالجة التي تعمل بسعة تخزين أقل من حيث المساحة و /
المعمبة أو المجمدة زيادة كبيرة في بعض البمدان، مثل  األسماكزيادة مبيعات منتجات  إلى

 .األزمةألمانيا، حيث بدأ الناس في التخزين بسبب 

 وقد اتخذت منظمات المنتجين في مختمف البمدان تدابير لمواجية ىذه المشكمة تضمنت:

  الذػ يغرق منو لتقميل المعروض  ،الحاالت )مثل الجمبرؼ البني(التوقف عن الصيد في بعض
 . األسواق

  تقميل عمميات اإلنزال بشكل جماعي من خالل غمق بعض المصايد، والتحكم فى عدد وطول
طالة فترات   الموسمية. اإلغالقرحالت الصيد، وا 

ة اقتصادية لتعويض وبسبب حالة الطوارغ طمبت الحكومة األسبانية من االتحاد األوروبي مساعد
نو بسبب قيود السفر انخفضت أفي المناطق البعيدة. كما  األسماكالصيادين بسبب إغالق مصائد 

 ،جانبىا عمى استخدام أطقم لمسفن من األساطيل الصيد في العديد من الدول يسبب اعتمادأإمكانيات 
 توقفيا. إلىمما أدػ 

في ميناء تروفيل الفرنسي الشيير راسية  ،2020 من مارس 16فرنسا أصبحت قوارب الصيد، منذ  يوف
 األسماكلخطر إصابة الصيادين العاممين عمييا بفيروس كورونا. وانخفض الطمب عمى  اً ال تتحرك تجنب

النصف عقب إغالق السمطات لجميع المطاعم والحانات خشية تفشي الوباء، وأصبح الصيادون  إلى
الحصول عمى التفاوض مع الحكومة حول إمكانية  من ضيق األحوال المادية، فقرروا الفرنسيون يعانون 

وافقت عميو المفوضية األوروبية وأعطت الضوء األخضر وىو المطمب الذػ البطالة الجزئية،  ةمنح
 .لتمويل ىذا القطاع

أؼ مشكالت حادة، حيث لم تشيد الصناعة ،األوربيةوتعتبر السويد استثناء من الوضع السائد في الدول 
ن أكما  ،ليست سمعة أساسية لالستيالك البشرؼ في السويد مثل أؼ مكان آخر األسماكوذلك لكون 
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الجائحة عمى  آثارالتي يتم صيدىا تستخدم في تصنيع مسحوق السمك وعميو تصبح  األسماكمعظم 
 أقل حدة.فى ىذه الدولة األوروبية  األسواق

إجراءات طارئة لمسماح لمدول األعضاء بتقديم مساعدات مالية لمساعدة وقد اتخذ االتحاد األوروبي 
صناعات الصيد وتربية األحياء المائية، بسبب ما وصف "الركود الكبير" في الطمب عمى المأكوالت 

 البحرية.

انتعاش بعض األنواع من الكائنات  إلى اإلغالقفمن المرجح أن تؤدؼ عمميات  اآلخروعمى الجانب 
في البحار والمحيطات، بسبب ما يوفره توقف أنشطة الصيد وحركة النقل البحرؼ من راحة البحرية 

 بيولوجية ليذه الكائنات البحرية.

 في أفريقيا األسماك إنتاجثالثا : التداعيات عمى 

 األسماكحيث توفر  ،المحمية مصدر ىام لمبروتين ألعداد كبيرة من األفارقو األسماكتعتبر صناعة صيد 
٪ من البروتين الحيواني في النظام الغذائي المحمي لمعظم الدول. وتخدم الصناعة ماليين 60حوالي 

 األسماكصيد أسماك السطح الصغيرة الجزء األكبر من  ويوفر السكان إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
خاص لمفقراء بسبب التي يتم صيدىا محمًيا وتعرف محمًيا باسم "أسماك الناس". ىذا المصيد ميم بشكل 

 يمكن تخزينو بدون تبريد لفترة طويمة من الزمن. ،وعند تدخينو وتجفيفو ،تكمفتو المنخفضة

عداد كبيرة أ يتواجد بيا  التينزال والتي تستخدم العديد من مواقع اإل ،مزدحمةقوارب الصيد عادة ما تكون و 
حيث يتم تفريغ  ،الشاطئ إلىمن العمال، ويتجمع فييا الكثير من السكان عندما تأتي قوارب الصيد 

وشحنو  األسماكمواقع تجييز  إلىثم نقمو  ،األسماكوبيعو لتجار  ،الشاطئ إلىالمصيد من الزوارق ونقمو 
اة والنشاط االقتصادؼ في مجتمعات في جميع أنحاء البالد. ىذا الحدث اليومي أساسي لمحي األسواق إلى

وىذا يخمق حالة يكون فييا عدد كبير من السكان عمى  ،الصيد حيث يوجد الرجال والنساء واألطفال
مما يمثل خطًرا كبيًرا النتشار الفيروس. كما أن العديد من الزوارق  ،اتصال وثيق مع بعضيم البعض 

حيث يكون ىؤالء الرجال  ،شخًصا 15إلى 10عمييا من الكبيرة التي تذىب لمصيد تتراوح أعداد الطاقم 
 وخطر محتمل النتشار الفيروس.ممتدة عمى اتصال وثيق لساعات أو حتى أيام في رحمة 
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وعمى الرغم من عدم توفر صدمات العرض حالًيا، إال أن  ،تعتمد قارة أفريقيا بشدة عمى واردات األغذيةو 
 ،األسماكىناك صدمات من حيث النقل قد تؤثر عمى قدرة أفريقيا عمى استيراد وتصدير األغذية ومنيا 

أعمنت وزارة الصيد واالقتصاد البحرؼ في موريتانيا، عن تشكيل مخزون غذائي، عمى  وفى ىذا اإلطار
، التي تم حظر تصديرىا، في إطار إجراءات األسماكعشرة آالف طن من مستوػ مدينة نواذيبو، من 

نو يتم توفير مخزون آخر من عشرة آالف طن، مقدم من الشركات أتخفيف تأثير فايروس كورونا. كما 
في  األسماكالخاصة العاممة في قطاع الصيد، بيدف توزيعو الحقا عن طريق الشركة الوطنية لتوزيع 

تدخل ضمن برنامج التعميم الخاص بتطبيق  اإلجراءاتضرية بالبالد. وىذه مختمف المراكز الح
المتعمقة بحقوق  2020لية الخاصة بإلغاء اإلتاوات والرسوم لألشير المتبقية من السنة الما اإلجراءات
 غير القانوني وضريبة الرقابة.الصيد 

 في مصر األسماك إنتاج: التداعيات عمى رابعاً 

إال أنو توجد تيديدات  ،اآلنحتي  السمكي في مصر نتاجالتأثير المحدود لمجائحة عمى اإلعمى الرغم من 
والتي تتمثل في مراكب الصيد بسعاتيا  ،فى المصايد الطبيعية نتاجبسبب الطبيعة الخاصة لوسائل اإل

سمعة سريعة التمف، وأن المستيمك  األسماكأن  إلىالمختمفة وطرق الصيد المستخدمة، باإلضافة 
 الطازجة. األسماكالمصرؼ يفضل 

)مزودة بمحركات( مختمفة األحجام، تستخدم معدات  آليمركب  4852 ويضم أسطول الصيد المصرؼ 
 وغيرىا. ،العائمة، والسنار األسماكصيد مختمفة مثل شباك الجر القاعي )لألسماك القاعية(، وشباك 

عدة  إلىعمى المركب الواحد، ويتراوح طول رحمة الصيد من عدة أيام  30 -5ويتراوح عدد الصيادين من 
 2وال تتعدػ رحمة الصيد يوم واحد. ،أفرد 5مركب شراعي بمتوسط  27083إلىباإلضافة  ،أسابيع

لتزام من السيل اإلو يكون فإن ،وبالنسبة لقوارب الصيد الصغيرة التي ال يتجاوز عدد طاقميا خمسة أفراد
 30طاقم يتراوح ما بين   إلىتحتاج  التيبالتعميمات الصحية، بعكس الوضع عمى سفن الصيد األكبر، و 

، ة، خاصة مسافة التباعد االجتماعي، مما يجعل من الصعب التأكد من تنفيذ تعميمات الوقايشخصاً  35و
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وىو ما يفسر، النقص  ،تشار الفيروسفضل عدد من الصيادين وقف نشاطيم بفعل ان األزمةوفى بداية 
 الطفيف المسجل عمى مستوػ العرض فى بداية انتشار الوباء.

وقد واجو الصيادون صعوبات مالية بسبب إغالق األنشطة التجارية ذات الصمة مثل الفنادق والمطاعم  
بأسعار منخفضة  األسماكبيع  إلىأدػ  األسواقو تعميق الصادرات، ووقف السياحة. وأن فقدان ىذه 

 اإلغالقفي اإلسكندرية لتقميل التجمعات. وقد أدت عمميات  األسماككما أغمقت بعض أسواق  ،نسبياً 
 إلىبعض الصيادين عن الذىاب تراجع  إلىوانخفاض األسعار والصعوبات في العثور عمى التجار 

اطنين الحيطة والحذر من بسبب توخى المو  األسماكتأثرت حركة البيع والشراء في أسواق  كما البحر.
ركود نسبى في أسواق السمك  إلىا عمى حياتيم، األمر الذػ أدػ ا لقرار الحكومة وحفاظً التكدسات تنفيذً 
المخمرة والمممحة )الفسيخ ( و التي يتم استيالكيا عمى  األسماككما أن تناول أنوع من  .وفى حركة البيع

٪  40 إلى  30نطاق واسع خالل عيد الفصح وعطمة الربيع ) شم النسيم ( قد انخفضت مبيعاتيا بنسبة 
يعزز القابمية بما  ،عن مستوياتيا المعتادة بسبب ما أثير من أن ىذه المنتجات تضعف جياز المناعة

خاصة في  ،غير قميمة لفيروس. كما تم منع الباعة الجائمين وىم يمثمون أعداداً لإلصابة باواإلحتمالية 
 3.المناطق الريفية و الشعبية

 إلىوكانت الحكومة قد وعدت بمنح العاممين في القطاع غير الرسمي تعويض بطالة بسبب افتقارىم 
المستفيدين  إلىوالمقترح تضمين الصيادين وبقية العمالة في ىذه المبادرة، بإضافتيم  ،الحماية االجتماعية

 فإن ،اآلخروعمى الجانب  .خاصة أن معظميم ال تغطييم شبكات األمان االجتماعي الحكومية ،منيا
المحمية ويتم االعتماد عمي الواردات لسد العجز ما بين  األسواقيتم تسويقو في  األسماك إنتاجمعظم 

 900 يلامقابل حو  اً ألف طن سنوي 200واردات بأكثر من حيث تقدر كمية ال ،المحمي نتاجالطمب واإل
وأن الواردات من بعض األصناف كانت تباع بأسعار أقل بالمقارنة مع األصناف  ،طن فقط صادرات

ًا سمبيو عمي أسعار المنتج آثار والذؼ يترك  ،غط عمي األسعار ككلمما كان يمثل عامل ضا ،المحمية
 المحمية. األسماكوعميو مع توقف االستيراد زاد الطمب عمى  ،المحمي

مدادات بعض إكبير فى  فبسبب قيود النقل، يوجد نقص ،من المزارع السمكية نتاجوفيما يتعمق باإل
رفع أسعارىا،  إلىوبخاصة الفيتامينات واألحماض األمينية، مما يؤدؼ  ،المستوردة  مكونات األعالف
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 حوالي األعالف، حيث تمثل األسماك إنتاجالعمف، مما سيزيد من تكاليف  إنتاجوبالتالي ارتفاع تكاليف 
 .نتاج% من إجمالي تكاليف اإل60

وتم  وحدث حظر كامل، األزمةذا ما تفاقمت إاألزمة. فوفي الفترة القادمة سيعتمد األمر عمى مدػ تطور 
يوجد بيا معظم مفرخات  التيو  ،تقييد النقل بين المحافظات وغمق بعض المحافظات وخاصة كفر الشيخ

وسيكون الوضع شديد  .في باقي المحافظات نتاجفسوف يتأثر اإل ،التي توفر الزريعة لممزارع األسماك
أبريل مايو أىم  ؼ عمى مفرخات البمطي وعمى المستزرعين في المحافظات األخرػ وخاصة أن شير  الوطأة

 فترات توريد الزريعة وتسكينيا في األحواض.

سوف يؤثر سمبًا عمى السيولة والقوة الشرائية لجميور  استمرار فرض الحظر فإنمن جية أخرػ 
في الفترة القادمة، وبخاصة مع صعود  األسماكيع ا عمى أسعار بمما يؤثر سمبً  ،المستيمكين و التجار

بداية من شير مايو كما ستتأثر عمميات الرعاية والعناية بسب ارتفاع أسعار األدوية  نتاجمنحنى اإل
في  نتاجمما يؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى عمميات االستزراع ومعدالت النمو، وكمية اإل ،البيطرية المستوردة

والزريعة  األسماكا عمى منتجي ىناك توقعات بأن التأثير سيكون سمبيً  ،وبصفة عامة  .الموسم القادم
 4والتجار والخدمات المعاونة كميا وبالتالي العمالة المؤقتة. األعالفوعمى مصانع 

 

 : مقترحات التخفيف من تداعيات الجائحة خامساً 

والرغبة  ،الوقت الحالي بالنسبة لمكثيرينمستقبل قد يكون غير مؤكد في مع  ،فى ظل التحديات السابقة
أزمة  إلىالصحية  األزمةوتحويل ىذه  ،2008-2007في عدم تكرار نفس األخطاء خالل أزمة الغذاء

 : تيةاآل اإلجراءات، نقترح اتخاذ ومع األخذ في االعتبار الظروف  المحمية عمى مستوػ الدول ،غذائية
نتاجاقتصادية ومالية و وضع خطط الطوارغ الالزمة من خطط  - ية ولوجستية وصحية، وترشيد ا 

 والخروج منيا بأقل األضرار. األزمةاالستيالك، وكذلك التنسيق اإلقميمي والدولي لمتعامل مع 
تم  التيتضمين عمال الصيد والخدمات المساعدة، في الشرائح المستفيدة من معونة البطالة  -

 مصر.ومن بينيا  ،اعتمادىا في العديد من الدول
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إعادة النظر في الخطط الحالية لألمن الغذائي بما في ذلك المخزون االستراتيجي لمسمع األساسية  -
، وكيفية إحالليا بمنتوجات وطنية بديمة، مع قيام الجيات الحكومية المسؤولة عن األسماكومنيا 
راء كميات من بش وىيئة االمداد والتموين ،مدادات المواد الغذائية مثل وزارة التموينإتوفير 
وتخزينيا وعرضيا في فترات انخفاضو، حتى يتحقق  نتاجفي المواسم التي يرتفع فييا اإل األسماك

  .والحفاظ عمى إسعار مناسبة لكل من المنتج والمستيمك،توازن بين العرض والطمب
 تواجدىم وعدد األشخاص الذين يمكن  ،تحديد عدد المراكب التي يمكن أن ترسو في نفس الوقت -

عدة  إلىيمكن أن يتراوح ىذا من مركب واحد و  ،ونقميا األسماكعمى الشاطئ أو ميناء تفريغ 
جراء وسيتيح ىذا اإل ،ضبط حركة مراكب الصيد وذلك من خالل ،مراكب في المرة الواحدة

، مع اتخاذ نشاط االقتصادؼ في مجتمعات الصيدوالحفاظ عمى ال األسماكاستمرار اإلمداد ب
 حترازية الضرورية.اال اإلجراءات

بالتفريغ في نقاط متعددة، لزيادة التباعد بين  ،صناعي(الغير يدؼ )السماح لسفن الصيد التقم -
االحترازية  اإلجراءاتالصيادين، مع إصدار تعميم لضبط حركة سفن الصيد، مع اتخاذ 

 الضرورية.
الفيروس من خالل القيام بحمالت توعية لمجتمعات الصيادين، حول سبل الحد من انتشار  -

ومواقع  ،الصحية والوقائية في مواقع اإلنزال اإلجراءاتواتباع  ،ممارسة التباعد االجتماعي
 ، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وخدمات الصحة العامة،األسواقو  ،األسماكمعالجة 

 .حكومية، ورؤساء تنظيمات  الصيادين ) جمعيات تعاونية و أىمية(الغير والمنظمات 
السماح بأنشطة الصيد باالستمرار بشكل طبيعي، خاصة سفن الصيد الكبيرة وعدم التوقف، إن  -

سوف يوفر البيئة النتشار الفيروس، وبسب صعوبة تشغيل السفن الكبيرة بأعداد أقل من األفراد، 
وال ي سمح إال لمسفن األصغر حجمًا ذات األطقم التي تقل  ،ال مفر من منعيا من الصيد تماًماف

خمسة أشخاص بالصيد، ألن تواجد األطقم الكبيرة العدد قد يثير مشاكل تتعمق بالسالمة عن 
 .والوقاية من انتشار الوباء بين أفراد الطاقم

 .األسماكوأماكن معاممة  األسواقتوفير محطات التطيير ولوازم التطيير في مواقع اإلنزال و  -
أو نقميا أو شرائيا أو بيعيا أو  األسماكإبعاد األفراد الذين ال يشاركون بشكل مباشر في تفريغ  -

 معالجتيا عن مواقع اإلنزال.
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 األزمة أوراقسمسمة 

 وما بعد كورونا  ،مصر وعالم كورونا

قسم الدراسات المستقبمية إصدار ىذه السمسمة بمتابعة وتنسيق من  معيد التخطيط القومييتبنى 
 االقتصاديةلقاء الضوء عمى األبعاد إ إلىمبادرة عممية تيدف ك ،المعيدببمركز األساليب التخطيطية 

 كورونا المستجدفيروس  :لمجائحة العالميةالمختمفة والتكنولوجية  والثقافيةواالجتماعية  والسياسية
COVID-19،  والفضاءات  ،عمى مصرالوبائية  األزمةومناقشة وتقدير التداعيات المحتممة ليذه

والخبرات المستفادة من التجربة الوطنية والتجارب اإلقميمية والدروس ، إقميمًيا وعالمًياالمحيطة المؤثرة 
  .تداعياتيا، والسعي الستباق ومخاطرىا األزمةالتعامل مع ىذه  والعالمية في

 في جديدةمبادرات طرح ، و المساىمة في توفير فيم أفضل إلىىذه األوراق تسعى ، في ىذا السياق
ومبادرات  المختمفة من قرارات بمؤسساتيامع األخذ في االعتبار ما اتخذتو الدولة  ،األزمةالتعامل مع 

سياسات بدائل أو طرح  في يساىم بماالحتواء آثارىا المختمفة، و األزمةعديدة في التعامل مع تمك 
والعقل  المجتمعي تنمية الوعي إلىإضافة  ات،القرار  يمتخذصانعي السياسات و و  ينالمخططلدعم 
، ودرء مخاطرىا األزمةتجاوز ىذه  فيالشراكات المجتمعية الفعالة  بما يساىم في تعزيز يالجمعى
المحمية واإلقميمية ، بالتعاون والتنسيق مع كافة المبادرات والمنظمات رىا بعد تجاوزىامن آثا فيوالتعا

   .الدولية المعنيةو 

 زىران أ.د. عالء
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