ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  ۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت در ﺎﯾﯽ
رؤﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(WTOﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ) ،(FAOﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WHOو ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮزی و ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺎﻧﺎ ،در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ) (WTO)، (FAO)، (WHOﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﺘﺎب ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
در اداﻣﮥ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮدن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﺎ
زﻧﺠﯿﺮۀ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در اداﻣﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات و واردات ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻋﺮﺿﮥ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﮥ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﺤﺮان
ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
درﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ ،اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن  IMOﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ
ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﯾﺎﻧﻮردی  IMOﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن  IMOدر ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ در واردات و ﺻﺎدرات ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
درﯾﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ  IMOآﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪای ﺣﻤﻞ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺨﻠﯿﮥ آﻧﻬﺎ در ﺑﻨﺎدر را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده و در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
درﯾﺎﻧﻮردان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻮرزﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع درﯾﺎﻧﻮردان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی  IMOدر دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﻓﺎه ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻋﻼم
ﺷﻮد.
 IMOﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راهﺣﻞﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ ،ﮐﺎدر اداری و ﺗﺠﺎری،
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮزی ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﻨﺪری در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﯾﮏ ﻧﺎوﺑﺮی اﯾﻤﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
 IMOدرﭘﺎﯾﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﻄﻮط ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ ﺮ در اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ درﯾﺎﻧﻮردان ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای واردات و ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

