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لوثيقة  إعداد هذه ا
 

تقرير النهائي الصاد  يقة هي ال من حالة الطاقة المفرر عن مشاورة الخبراء بشأن هذه الوث  في طةالخروج 
بحرية من الواليات المتحدة األمريكية في ،مصايد األسماك ال  التي عقدتها منظمة األغذية والزراعة بدعم مالي 

من   .18/10/2002 إلى 15روما، إيطاليا، 
 

ة وضع إرشادات عن   محاول مشاورة الخبراء هو  من  ة وآان الغرض  ة الطاقة المفرطةآيفي  الخروج من حال
بحرية،  مصايد ال يذ في ال نف بلدان على ت تبذلها منظمة األغذية والزراعة لمساعدة ال مستمرة التي  من الجهود ال آجزء 

رة طاقات الصيد  .خطة العمل الدولية إلدا
 

ائية واإلرشادات،  تووتتضمن هذه الوثيقة التوصيات العامة النه يق بعض القضايا والحلول ث إلى جانب 
من حالة الطاقة المفرطةر مهمة اعة الخبراء أنها عناصمالممكنة التي رأت ج ، إلى جانب الوثائق في الخروج 

ءالتي عرضت على األساسية  را  .مشاورة الخب
 

ــور   ة Jhon M. Wardوقد تولى جمع هذا التقرير وإعداد الوثائق الدآت رة الوطني  آبير االقتصاديين في اإلدا
متحدة األمريكية بحرية، واشنطن العاصمة، الواليات ال آتورة لمصايد ال ئـي Rebecca Melzner، والد  أخصا

منظمة األغذية والزراعة، األمين الفني للحلقة العملية يد األسماك ب مصلحة مصا ط السمكي في   .التخطـي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :التوزيع
ع  المشارآين في االجتما

منظمة األغذية والزراعة  جميع أعضاء 
ألغذية والزراع ألسماك في منظمة ا مصايد ا  ةمصلحة 

منظمة األغذية والزراعة يد األسماك في  إلقليميون في مصا  األخصائيون ا
 

Metzner, R.; Ward, J.M. (comps.) 
Report of the Expert Consultation on Catalysing the Transition away from Overcapacity in Marine 
Capture Fisheries. Rome, 15-18 October 2002. 
FAO Fisheries Report. No. 691, Rome, FAO. 2002. 89p. 

 مقتطف
مشاورة الخبراء   من  ألسماك آان القصد  يد ا مفرطة في مصا بتنشيط الخروج من حالة الطاقة ال المعنية 
من آان القصوالبحرية،  مع د  مساعدة على التعامل  توصيات عامة لل التصميم الموضوع لها هو وضع مجموعة 

ألسماك البحريةفرطة م ة طاقوجودموضوع صعب هو  يد ا مصا ة .في  ة عام يجة هي إرشادات عن عملي  وآانت النت
ال مساعدة على انتق إلفراط في الطاقة إلى حالةومرنة لل تتميز با ة  حالة المصايد التي  استخدام الطاق ميز ب يد تت  مصا

اءة االقتصادية  الكف مل، وتتميز ب ألسماك وأغراضوأيضًابالكا رة مصايد ا دا تحقق أهداف إ و   الة أ ا الوآ ا التي وضعته ه
ألسماك مصايد ا رة  دا مسؤولة عن إ  .المجموعة ال

مجاالت س  من خبراء  بحرية واقتصاديووقد وضع عدد  مصايد ال اسة ال ألسماك، وسي يد ا ا اسيولوجيا مصا ه ت
ا وأنثروبولوجيتها تلك المظاهر التي تتبدى ف،وبيولوجيته مشكالت ول ألجل لهذه ال طويلة ا مية  ة  حلوًال تنظي اد ي زي

مصايد األسماك ة وفرط الطاقة في مجال  ألسماك قد أمكن . الطاق ة األساسية في إدارة مصايد ا مشكل رغم أن ال ولكن، 
ة واقتراح حلول لمشكالت الطاقة المفرطة تخفيض الطاق ال ،التعرف عليها ورغم اقتراح حلول ل ة االنتق إن عملي  ف
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هومة على خير وجه ا ليست مف يسبق حتى اآل،نفسه تعرف على إجراء لتنفيذ الحل لم  يمن ال  . السل
غلب على بعض   ألسماك وغيرهم على الت مصايد ا مديري  مساعدة  تقالي هو  إلجراء االن مقصود من ا وال

نفيذها تخفيض الطاقة وت مج ل عوق أو ُتبطئ إدخال برا و . العوائق التي يمكن في الوقت الحاضر أن ت ا ه ألسلوب هن وا
اياتأسلوب يتطلب إيجاد الفهم و مختلف األهداف والغ يل آمي . توافق الرأي بشأن  إجراء تحل ورغم التوصية ب

انات على نطاق واسع  ا يمكن تنفيذها دون حاجة إلى جمع بي مقدمة هن إن اإلرشادات ال ة ف يدعم هذه العملي وآيفي 
تحليل آبيرودون حاجة  . إلى 

يد األسماك ربما تعتمد برام  مختلف مصا أن  تقليل الطاقة مما يعكس وقد سلَّم الخبراء ب مختلفة ل اختالف ج 
اجات الخاصة بها الحتي ا من ا القتصادية وغيره اجاتها االجتماعية واإلدارية وا رة . احتي دا من سلطات إ ولكل سلطة 

ألجل الطويل مختلفة في ا ة . مصايد األسماك أهداف وغايات  تخفيض الطاق إن برامج  ونظرًا لعدم وجود حل وحيد ف
مزيجًا كون  اهج التي شرحتها الوثائق المرجعيةربما ت من بعض من القضايا والمن  . 

ن   بشأ مفيدة  ا لتقديم إرشاد عملي جهودًا  مشاورة الخبراء أن تكون الجهود التي بذلوه مشارآون في  ويأمل ال
من الناس في الوقت الحاضر تواجه الكثير   .تلك القضية التي 
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 موجز تنفيذي
 

مساعدة على   ا هو وضع مجموعة توصيات عامة لل من مشاورة الخبراء والتصميم الموضوع له آان القصد 
ة مفرطةالتعامل مع موضوع صعب هو  بحريةوجود طاق  . في مصايد األسماك ال

 
يجة هي إرشادات عن عملية عامة و  مساعدة على وآانت النت  مصايد األسماك التي تتميز باإلفراط تحولمرنة لل

الكامل، وتتميز بالكفاءة االقتصادية د وأيضًا 1في الطاقة إلى مصايد تتميز باستخدام الطاقة ب رة مصاي تحقق أهداف إدا  
مصايد األسماك دارة   .األسماك وأغراضها التي وضعتها الوآالة أو المجموعة المسؤولة عن إ

 

عيدمن اعترافهناك   زائدة وطاقة الصيد  زمن ب مفرطة  بأن آًال من طاقة الصيد ال ا ال في قطاع األسماك هم
ألسماك مصايد ا رة  دا  سواء آانت دراسات مشكلة زيادة الطاقة وهي -وتشير الدراسات . مشكلتان هامتان في إ

مشكلة الطاقة رة األجل، أو  ة مستمرة وأطول أجًال المفرطةمشكلة قصي مشكل رتفاع  إلى وجود -  وهي  ت في ا مستويا
م ألسماك في آثير من ال  .2صايدطاقة صيد ا

 
ذلك   بية لمثل هذه ُيضاف إلى  مستويات المرتفعأن التأثيرات السل ة ال الي ة ال تقتصر على الحالة الم

رأس المال والعمل نبهم في  الستثمار من جا من حيث زيادة ا يد األسماك  ع مصا عار بل إن ،للمشارآين في قطا  تفا
اليف اجتماعية في البلدان التي تعتمد على الصيد يضًا تك ماعية . مستويات طاقة الصيد له أ اليف االجت د وهذه التك ق

ها  غذائيتكون ل بشرية وفي األمن ال كولوجية وال ثيرات جدية في النواحي اإلي  .تأ
 

زائدة والطاقة المفرطة هي السبب األولي في اإل  ت وقد قيل إن آًال من الطاقة ال فراط في صيد المخزونا
المية مستويات الع مصيد العارض. السمكية على ال إن عادة التخلص من ال المثل ف ثدييات أو ،وب  سواء آان من ال

                                                                         
ة"   ُيستخدم تعبير 1 االقتصادي ءة  لكفا ًا  هنا بأوسع معانيه ليعني ت"ا في إدارة مصايد األسماك صا مج  لمنافع برنا فية  لصا لحالية ا القيمة ا عظيم 

ليف التكا عد خصم  مثال، ال على . ب ال مصلحة ومنها على سبيل  لتي يحوزها أصحاب ال ا لنوعية  الكمّية وا قيم  لمنافع تشمل ال فإن ا وعلى ذلك 
األسماك؛ وع مد على صيد  عت محلي ي لحياة في مجتمع  لحصر، نوعية ا رضا عن دم سبيل ا ها ال من لتخلص  قيمة ثم ا لية ال ما (صيد أسماك عا آ

لمهددة باالنقراض غذائي)في حالة األصناف ا ال  .، واألمن 
فيضها بنسبة Garcia and Newton (1995)   فمثًال يقدر 2 لمية يجب تخ عا لصيد ال طيع اإليرادات أن 53 أن طاقة ا  في المائة حتى تست

ليفالتغطي مجموع  ميةHsu (2000)آذلك وجد . تكا لعال األسماك ا مصايد  لزائدة في  طاقة ا ليــة من ال أن .  أن هناك مستويات عا ما وجد  آ
قاعمصايد أسماك ها بين عامي  ال أجرا في دراسة  زائدة وذلك  طاقة صيد  ها  آندا ب لمحيط األطلسي في  لداخلية في ا آذلك . 1991 و1984 ا

Kirkley, Squires, Alam, and Oأثبت  mar (1999)لصيد  و زائدة في ا لكيسجود طاقة  العائمة ذات ا زيابالشباك  لي ما وقررت .  في 
اليابان  في (2001)حكومة  الساحلية و ها  ة صيد زائدة في مصايد هناك طاق لشباك  أن  لمياه العميقة باستعمال ا طاق في ا الن مصايد واسعة  ال

لجر لكيس وباستعمال سفن ا عائمة ذات ا زا. ال طاقة ال ر وال تزال دراسات ال ها تشي كن عددها ول ة من حيث  ـد األسماك محدود مصاي فــي  ئدة 
المفرطة طاقة  أن تكون موجودة مستقلة عن ال لطاقة الزائدة يمكن  أن ا قد وجد . إلى  Kirklو ey, et al. (2002) ة ر هناك مستويات آبي  أن 

متحدة لواليات ال الزائدة في خمس مسامك خاضعة لإلدارة االتحادية في ا طاقة   .من ال

يرد نصه في   الي الذي  الخبراء : الجزء األولالمقصود من اإلجراء االنتق ائج مشاورة  لمعنية بتنشيط نت ا
لنهائية، ومن  لعامة واإلرشادات ا لتوصيات ا لبحرية، ا لطاقة المفرطة في مصايد األسماك ا الخروج من حالة ا

لمشاورة،  ارات وغيرهم على تصميم هذه ا لقر إلدارة وواضعي ا مديري مصايد األسماك ورجال ا مساعدة  هو 
لحاضر لوقت ا لطاقة في ا أو تؤخر إدخال وتنفيذ برامج تحقيق ا لتي تعوق  لعوائق ا  .التغلب على بعض ا

مقصود من   تخلق حوافز لزيادة اإلجراء هو هذا وال رة الحالية التي  من أساليب اإلدا تسهيل الخروج 
ا من جديدالطاق مفرطة ومنع ظهوره من الطاقة ال تخلق حوافز للتخلص  ال إلى أساليب  ا . ة واالنتق واألسلوب هن

يات ألهداف والغا مختلف ا بشأن  هم وتوافق الرأي  يجاد الف  .هو أسلوب يتطلب إ

تحليل آمي   إجراء  توصية ب إن اإلرشادات وأورغم ال يدعم هذه العملية ف  المقدمة هنا يمكن آيفي 
نطاق واسع و دون تنفيذها بيانات على  تحليل آبيردون حاجةحاجة إلى جمع   . إلى 
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ألسماك الزعنفية ي،السالحف أو ا مصايد األسماك الموجهةإلى أيضًا رجع  زيادة الطاقة وفرط الطاقة في  ل .   وقد قي
ة يرجع إلىاستخدام معدات الصيد الزائدة عن الحاجة إن تدهور الموئل بسبب اإلفراط في  ادة الطاقة وفرط الطاق  زي

ألسماكانفي ص يحدث على مختلف فئات . عة صيد ا اليف االجتماعية هو التأثير الذي  من هذه التك اك نوع آخر  وهن
زاحة قطاع مثل -المشارآين في قطاع الصيد  اعية في إ ألساطيل الصن بواسطة ا مصايد الحرفية  اه الساحلية ال  .المي

 
 

بحرية، واالقتصاد   مصايد ال يد، وسياسة ال مجاالت سوسيولوجيا المصا وقد وضع عدد من الخبراء في 
يولوجيا ا واألنثروب بيولوجي ة ،وال مشكالت وألعراض زيادة الطاقة وفرط الطاق تلك ال طويلة األجل ل ًال تنظيمية   حلو

مصايد األسماك، وهي حلول ُتصنف إما عل " حفز على المواءمة"أو على أنها "  على التوقفحفز "ى أنها في قطاع 
يراتها  ملة على سلوك المشارآينتبعًا لتأث  .3المحت

 
اد في هذه الحلول أن تضمن   مفتوح الخروج من أسلوب والمعت حقوق م اظالمغلق أو نو الصيد أالصيد ال

مشاعة التي كية ال تدابير المل ُتستخدم  توقف"  ت" الحفز على ال مصايد األسماك قال إلىواالن مج إدارة  م التي برا تستخد  
ة "  المواءمةالحفز على " محلي، وإقام مع ال مجت ة لل ائي لتعزيز حقوق المشارآين في الصيد وذلك بوضع حصص إنم

تحويل بلة لل ُنظم حصص فردية قا بوضع  ُنظم . حقوق استعمال إقليمية، أو حتى  بصفة أساسية إلى أن  ذلك  ويرجع 
ت رة التي  مشترآين اإلدا  قوية في الصيد البحري هي التي تساعد على استبعاد  ملكيةيتصرفون على أنهم أصحاب حقوقجعل ال

 الطاقة التخلص منفكلما آانت حقوق الملكية ضعيفة على الموارد الموجودة في الموقع يقل احتمال . طاقات الصيد المفرطة
 .عدم ظهورها من جديداحتمال المفرطة و

 
ألسماك، ورغم اقتراح حلول لتخفيض الطاقةورغم التعرف ع  يد ا رة مصا دا ة في إ ة األساسي  ،لى المشكل

مشكالت الطاقة المفرطةرغم و هومة على خير وجه ولم ،وجود حلول لحل  تقال في حد ذاتها ليست مف إن عملية االن  ف
مختار يذ الحل ال تنف ئدة أو . يسبق حتى اآلن التعرف على إجراء ل ثقة في فا  الحفز علىأسلوب  اعليةففهناك عدم 

ة أو سياسية،  اك قلق من القضايا الوسيطة سواء آانت مالية أو اجتماعي رة المورد السمكي، وهن دا ة في إ المواءم
تلك  من اعتماد  توقفوفي المرحلة الوسيطة سيستمر استخدام . األساليبوهذا يمنع  ئح الحفز على ال ا لوا اعتباره  ب

تحكم في الطاقة ا مؤقتة لل مفرطةتدابير   .ل
 

                                                                         
متحدة األمريكية3    لواليات ال ليفورنيا، ا ة، اليولال، آا الفني لعمل  زراعة، جماعة ا األغذية وال  .منظمة 

اني لث لمعنية بتنشيط -الجزء ا لخبراء ا ك  تقرير مشاورة ا لطاقة المفرطة في مصايد األسما لة ا الخروج من حا
مشاورة الخبراء التي آانت أساسًا للتوصيات واإلرشاداتالبحرية موجزًا لمناقشات  يشمل   . 
م ل وجزوهذا ال مجا رة أو في ال مجال اإلدا مجال االجتماعي أو في  يسية سواء في ال من القضايا الرئ  يشمل عددًا 

نوني والمالي والسياسي وهي  مج أنها قد تكون حواجزالتي تعرف عليها الخبراء باعتبارها القضايا القا ام برا  أم
تخ. تخفيض الطاقة مقترحة ل يشمل عددًا من الحلول ال ا أن هذا الموجز   .طي هذه الحواجزآم

ك  قطاع مصايد األسما لمصلحة في  لخبراء التأآيد على ضرورة مراعاة اهتمامات أصحاب ا مشاورة ا وقد آررت 
انونية  اسية أم ق ارية أم سي مالية أم إد قتصادية أم  عية أم ا  وال يكون ذلك بمجرد -سواء آانت اهتمامات اجتما

لت أيثقيفتقديم المعلومات وا ألصحاب المصلحة بل  ت   انا لحصول على مساهمات منهم واالستفادة من البي ضًا با
ارة عمليات اإلد  .المرتدة منهم في 

لطاقة بما يعكس  لتخفيض ا اتها، إلى برامج مختلفة  اختالف ك ستحتاج، بسبب  مصايد األسما ء بأن  سلَّم الخبرا
اجاتها إلدارية وغيرهااختالف احتي لنواحي االجتماعية واالقتصادية وا  . في ا

مصايد األسماكوتخت رة  دا مختلف سلطات إ د . لف األهداف والغايات بعيدة األجل بين  ونظرًا لعدم وجود حل وحي
اهج التي سيأتي ذآرها في  من بعض من القضايا والمن تخفيض الطاقة هي مزيج  كون برامج  محتمل أن ت فمن ال

الث قشة: الجزء الث لمنا مؤقتة ل ا  معلومات أساسية وقضاي ةورقة  ة، وهي الوثيق مشاورة  التي آانت األساسي ام   أم
تضم ا :الخبراء وآانت  الث زائدة والطاقة المفرطة1 -ث موجز لدراسات القياس :  طاقة صيد األسماك، الطاقة ال

تضم ، آما  إلدارة تيجيات ا را ًا:واست الث مناقشة2 - ث مؤقتة لل  . عناصر 



ix 

مشارآون في مشاورة الخبراء أن تكون جهود  تقديم همويأمل ال ة مفيدة في  تلك القضي  إرشاد عملي بشأن 
من الناس في الوقت الحاضر كثير   .التي تواجه ال
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 نتائج مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج من حالة: الجزء األول
مصايد األسماك الب  حريةالطاقة المفرطة في 

 
نهائية  التوصيات العامة واإلرشادات ال

 
ًا لخطة العمل  1- ألسماك والدوليةدعم رة طاقة صيد ا نتائج األوسع التي نتجت عنل إلدا مؤتمرل ي   الم  القمة الع

مستدامة عام  ، 2002للتنمية ال رة مصايد األسماك دا من أدوار إ ا يتصل بها  يئية وم ذلك اعتبارات الُنظم الب ، بما في 
مشاورة الخبراء بأن سلِّمت مخزونات السمكيةالطاقة المفرطة هي  ى ، سبب من أسباب القلق على سالمة ال  وعل

مذآور مؤتمر القمة ال ذًا لخطة عمل  ة تنفي مستدام مية ال يد، وعلى أهداف التن  .تحقيق استدامة المصا
 
أن هناك تغّيرات تكنولوجية و 2- مشاورة الخبراء ب ئلة سَلمت  ة ها تؤثر عدة متصاوقوى خارجي ألسواق  في ا

ئية التي تدعمها وأن هذه القوى تدفع بدورها إلى ضرورة  ُنظم البي ر إتباععلى مصايد األسماك وال  أسلوب أآث
ا  تحليل في هذ ألسماك والبحوث وال يد ا مصا رة  دا ا إ ة وتكامًال ومتعدد التخصصات في معالجتنا لقضاي ديناميكي

 .المجال
 
مشاورة الخبراء بآما  3- ا بطريقة السلَّمت  ة يمكن تصميمها ووضع هيكله تخفيض الطاق ل أن برامج  نق  تكتفي ب

ذلك .  إلى مجال آخرالمشكالت ة افقتووعلى  اول مسألة الطاق بشدة وشجعت على مضاعفة الجهود لتن مشاورة   ال
مشكالت في مواقع أخرىتخلقالمفرطة بطرق ال   . 

 
تخفآذلك اعترفت  4- مج ل أن أي برنا يجب أن يقتصر على مجرد تخفيض مشاورة الخبراء ب ة ال  يض الطاق

ة رة . الطاق نظام اإلدا مفرطةعودة مستوياتفمن األمور الحاسمة أن يتجنب  يستمر في  ، طاقة  نتائج أي أن  ضبط 
مج وإبقاء الطاقة ألسماكند عالبرنا مصايد ا  . مستويات تضمن استدامة 

 
مشاورة الخبراء 5- إن  ذلك ف  :وعلى 
 

ا  إلى أن تنانتهت 1-5 م مبادئ عامة،  ة يجب أن تسير على  مفرطة وتخفيض الطاقة هو عملي اول قضايا الطاقة ال
ظروف آل  بحسب  ينبغي وضعها  ا  من المصايد الخاضعةواحدةزال  نطاقه بحسب  بحث، وخصوصًا   لل

الجتماعية  .ومعاييرها ا
 

ثيرات مهمة اجتماعية واقتصوافقت 2-5 كون لها تأ تخفيض الطاقة ست مج  برا مشارآين في  على أن  ادية على ال
مصايد،آل  من ال هاواحدة  أثيرات إيجابية وسلبية معًا.  وعلى األنشطة الداعمة ل كون هذه الت كون . وست وست

كن  ألجل الطويل من الناحيتين االجتماعية واإليكولوجية، ول يجابية في ا مج تخفيض الطاقة إ نتائج برنا
اشرة و مصلحة المب منغيرهمأصحاب ال يتخوفون  ،  ربما  ألجل القصير  التأثيرات السلبية، وخصوصًا في ا

اومة  يؤدي إلى مق مجاعتمادمما قد  ة بما يقلل أو يخفف .  مثل هذا البرنا مج تخفيض الطاق برا ويمكن تصميم 
دًا  ًا جي تخفيض الطاقة المصمم تصميم مج  من برنا ملة  كون المنافع الشا بحيث أن ت بية  ثيرات السل من هذه التأ

الحصول على ة ب مجتمع الصيد على السواءآفيل دعم من الحكومة ومن   . 
 

ب سلَّمت 3-5 من جانب أصحا زام  احية العملية على الدعم وااللت تخفيض الطاقة سيعتمد من الن مج  برنا نجاح  أن   ب
مفرطة و عريف مشكلة الطاقة ال ذلك فمن الضروري ت ملة، رفعالمصلحة، وعلى  محت ئجها ال  الوعي بنتا

توافق في الرأي عل يجاد  ةوإ تخفيض الطاق يم ل  .ى إقامة برنامج سل
 

ذ وافقت 4-5 نفي ة تصميم وت ة طوال عملي عاوني بل والت تشاورية،  اهج ال مثالي هو أن ُتستخدم المن  على أن الوضع ال
تخفيض الطاقة مج   .برا

 
يجب أن تنطوي على الخطوات وافقت 5-5 ا  يذه ا وتنف ة واعتماده تخفيض الطاق  على أن عملية وضع برامج 

الية  :الت
 

بيانات والمعلومات مصايد األسماكأول خطوة هي التعرف على  1-5-5  موضع البحث باستخدام ال
اح يلي. ةالمت بيان ما   :وقد يشمل ذلك 

 
o ،نشاط الصيد يقع  ين   أ
o  كون مسؤوًال عن مسؤول أو الذي يمكن أن ي رةاإلمن هو ال  ، دا
o يجري صيدها والحالة النسب مخزونات السمكية التي  ،المخزون أو ال منها  ية لكل 
o ،مخزون أو المخزونات السمكية نسبي في ال  التباين أو الثبات ال
o  يات الصيدالمشارآين في  ،عمل
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o ،ألساطيل  األسطول أو ا
o  الفعل على ئح المطبقة ب رةالنظام واللوا   في الوقت الحاضر،اإلدا
o  تسبب مفرطةاألسباب الممكنة التي  مل  وظهور طاقة  من عوا  ةاقتصاديما يرتبط بذلك 

 جتماعية،وا
o  ذات أهميةأي خصائص أخرى. 

 
اف 2الخطوة  2-5-5 موجودة، أو رسم هذه األهد ذا آانت  ا إ إلدارة التي يمكن قياسه  هي حصر أهداف ا

مع أصحاب المصلحة في  تشاور  مصبالتعاون أو ال  . المعنيةيداال
 

اك فرط في الطاقة في تلك 3الخطوة  3-5-5 ذا آانت هن ما إ تقرير  يد هي  ة ، سواالمصا احي ء من الن
 .النوعية أو الكمية

 
من الحفز على  أو الحفز على التوقف هي التعرف على مجموعة من خيارات 4الخطوة  4-5-5 ة  المواءم

مج  مفرطة إلى الظهور، تخفيضأجل برنا رة لتجنب عودة الطاقة ال دا تلوه من خطة إ  الطاقة وما ي
آأساس لل ة الحاضرة  ذلك خيار اإلبقاء على الحال ملةويشمل  محت مناقشة في النتائج ال  .مقارنة ولل

 
أثر5الخطوة  5-5-5 يدين الذين سيت اشرة أو بأي آثار أخرى هي التعّرف على المستف بصفة مب يجة ون   نت

ة عن التأثيرات . لمختلف الخيارات مـل وفي هذه المرحلة يكون من المهم إجراء بحوث متكا
تخفيض الطاقة، وعن األهمية النسبية من  ة   . لهذه التأثيرات وعمن سيتأثرون بهاالمحتمـل

 
 وللتثقيف ورفع الوعي بين جميع أصحاب  المهمة تتضمن برنامجًا لتوزيع المعلومات6الخطوة  6-5-5

 نفسها، وفي المصايدالمصلحة بما في ذلك الموجودون منهم في جميع المستويات الحكومية، وفي 
 . رسمية أو غيررسميةأن تكون هذه العملية ويمكن . الصناعات المتصلة بها في المجتمع المحلي

 
يلي 1-1-6-5 ا  اقشة ورفع الوعي شرح م  :يجب أن تتضمن عملية المن

 
o ؛ اسها  طاقة الصيد وآيفية قي
o ؛ رة بلوغ أهداف اإلدا تخفيضه ل  ما هو مقدار الطاقة المطلوب 
o  دارة تخفيض الطاقة وصلتها بأهداف إ مج  مصايدالخيارات المتاحة في برنا ى  علهذه ال

 النحو الذي سبق تعريفه؛
o  اليف   الطاقة؛فيضمختلف خيارات برنامج تخفي المنافع والتك
o مفرطة ة ال مسألة الطاق الجة  ملة عند عدم مع  .النتائج المحت

 
مصلحة  2-1-6-5 من جميع أصحاب ال ويجب أن تتضمن العملية أيضًا الحصول على المعلومات 

تخفيض ال مج  مقترح لبرا  .طاقةالمعنيين عن النطاق ال
 

تخفيض الطاقة7الخطوة  7-5-5 مج المقترحة ل مجموعة البرا يل ل ذا .  هي إجراء تحل من ه كون الغرض  وي
يل هو التعرف على يليالتحل  : ما 

 
o ؛ مقصودة الطريقة ال ة ب علي في الطاق مج المقترحة إلى تخفيض ف  هل ستؤدي البرا
o ؛ إلدارة مج أهداف ا  هل تلبي هذه البرا
o من هذه ال أثر   برامج؛من الذي سيت
o تأثر أصحاب المصلحة؛  آيف سي
o  تخفيف العبء ملة ل محت يجيات  رات مجعمناست من هذه البرا يتأثرون   . قد 

 
عد 8الخطوة  8-5-5 ماده ب يجب اعت إلدارة الذي  مج ا تخفيض الطاقة وبرنا مج المفضل ل  هي اختيار البرنا

 .ويمكن استكمال هذه الخطوة بمشاورات إضافية. ذلك
 

ة لسير فيا هي 9الخطوة  9-5-5 تخفيض إصدار  عملي ار ل مخت مج ال نفيذ البرنا موافقة الرسمية على ت ال
ة  .الطاق

 
تخفيض الطاقة في 10الخطوة  10-5-5 مج المعين ل يذ البرنا تنف مصايد هي   . موضع البحثال

 
رة هي إ 1-10-5-5 ألخي رية الخطوة ا دا تيجيات وآليات إ را يم وآليات قامة است للرصد والتقي

رن كييف في ب تخفيض الطاقةوالت  .امج 
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تخفيف آررت 6-5 تخفيض الطاقة ل مج   من جديد أهمية إدماج عناصر اجتماعية واقتصادية في تصميم برا
يّس ما  ألجل القصير م ة التي قد تظهر في ا مفرطةاآلثار السلبي ة ال ة الطاق م . هل الخروج من حال وهذا مه

يدبوجه خاص في  رة وضعيفة المصا مع الصيد التي يعمل بها قطاعات فقي مجت  .من 
 

كون سلَّمت 7-5 كون غير وافية، وت يرة تندر فيها المعلومات والمعارف أو ت كون هناك أوضاع آث ه ست  بأن
ت  من الضروري اتباع هذه الخطوا كن  ، ول كون اإلطار الزمني محدودًا ا األدنى، وي مالية في حده الموارد ال

اد إلى أفضل الستن متإلى أقصى قدر ممكن وا  .احة المعلومات ال
 

علُّم مستمرة ومتواصلةسلَّمت 8-5 تخفيض الطاقة هو عملية ت مج  أن وضع برا  . ب
 

تخفيض وافقت 9-5 مج  ة صعبة ترتبط ببرا نساني اك قضايا إ ألن هن ُتعتبر حاسمة   على أن هذه العمليات 
ة  .الطاق

 
ألغذية والزراعة علىأوصت 10-5 أن تعمل منظمة ا  : ب

 
ة عن بثتو 1-10-5 ل يق دراسات الحال ًا لوضع خطط العم ة لتكون مرجع تخفيض الطاق رة  دا رامج إ

ألسماك رة طاقة صيد ا دعمًا لخطط العمل الدولية إلدا  .القطرية 
 

ن  2-10-5 بلدا رد البشرية وتقوية المؤسسات، وخصوصًا في ال تنمية الموا وضع وتنفيذ برامج لتسهيل 
مفرطةالنامية، بما يعزز التنفيذ الكامل والفعال لخطط العمل القط تخفيض الطاقة ال  .رية ل

 
ة  3-10-5 بلدان النامي تخفيض الطاقة في مصايد أسماك ال مج  تصميم برا الج  مشاورة خبراء تع عقد 

ا  مج والنظر في القضاي يذ هذه البرا تنف ام خاص لوضع إجراءات  توجيه اهتم مع  والمتقدمة، 
غذائي الة والفقر واألمن ال ا مثل العم  .المتصلة به
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 تقرير مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج من حالة: الجزء الثاني
مصايد األسماك البحرية  الطاقة المفرطة في 

 
 مقدمة

 
ي  6- من حالة الطاقة المفرطة في مصايد األسماك البحرية ف مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج  ُعقدت 

، إيطاليا،  ألغذية والزراعة، روما  .2002/10/18  إلى15المقر الرئيسي لمنظمة ا
 
ة خبراء  7- تسع مشاورة الخبراء  مختلف المجاالت فيواشترك في  ة من  ان الم، وآانت تعاونهم أم نحاء الع  أ

 ).المرفق باء(المنظمة 
 

 افتتاح مشاورة الخبراء
 
اسـJ.F. Pulvenis de Sélignyرّحب السيد  8- ــم سي ا ات مدير قس يد وتخطيطه د المصا مصاي  في مصلحة 

م ال نيابة عن السيد األسماك ب مصلحة I. Nomuraشارآين  مساعد ل ام ال مشاورة اصم، المدير الع تتح  ألسماك، واف يد ا
مصايد األسماك البحرية مفرطة في  ة ال بتنشيط الخروج من حالة الطاق  .الخبراء المعنية 

 
Pulvenisوقال السيد  9-  de Sélignyألسما يد ا ة أن فرط الطاقة في مصا احي ه االفتت ك البحرية هو  في مالحظات

ئج . مشكلة مهمة جدًا ولكنها معقدة ه نتا مفرطة ـل مشكلة الطاقة ال والحظ أن جزءًا من هذا التعّقد يرجع إلى أن حل 
النسبة ألصحاب المصلحة في آل بلد ة ب ة والسياسي ماعية واالقتصادي نواحي االجت  .آبيرة من ال

 
نوايا الطيبةأن والحظ  10- إلدارة طاقة الصيد  التي ، الوطنية والدولية،ال ظهرت عند وضع خطة العمل الدولية 

رادةآانت تدل على وجود  ألسماكإ مصايد ا مشكلة مهمة من مشكالت  الجة  تناول ومع مشترآة ل من ،   فقد تبين أن 
محددة لتخفيض الطاقةالصعب مج  اد برا تلك الخطة واعتم نفيذ  تدابير عملية لت  . وضع 

 
م 11- بروا  مشارآين على أن يعت ت وحث ال ًا لتحديد الخطوا شاورة الخبراء دورة بين عدة زمالء وأن يعملوا سوي

ألسماك،  يد ا ع مصا ة في قطا تخفيض الطاق مصايد األسماك في آل مكان على  تساعد مديري  ا أن  من شأنه التي 
اجحًا موجودة استخدامًا ن تقديم أفكار إليجاد الحلول حتى يمكن استخدام األدوات ال ذلك هو  من  ألهم   .وا

 
 نتخاب الرئيسا

 
مشاورة الخبراء الدآتور  12- ًاM. Agüeroانتخب المشارآون في   . رئيس

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني

 
تقرير 13- ألعمال والجدول الزمني الواردين في المرفق ألف بهذا ال مشاورة الخبراء جدول ا  .اعتمدت 

 
 

 لمتحدةتخفيض الطاقة في مصايد أسماك الواليات امسألة عرض 
 

مشاورة الخبراء قدم الدآتور  14- تحديد سياق  محاولة  من  ة John M. Wardآجزء  ا طاق  عرضًا عن قضاي
من الصعوبات والمشكالت التي ظهرت . الصيد وأوضاعها في الواليات المتحدة األمريكية تضّمن حديثه عددًا  وقد 

توافق في الرأي والتوصل إليه لحل أ اء عملية محاولة إيجاد   .وضاع الطاقة المفرطةأثن
 

ًا لحديثه 15- يلي النص الذي آان أساس ا   .وفيم
 

 مقدمة
 

متحدة بأن  16- دارة هناك اعتراف في الواليات ال ة إ ة الصيد هي مشكلة جدي ُتعتبر مسؤولة عن وأنها طاق
محلية ة ال آثير من المخزونات السمكي مساعد مديروقد . اإلفراط في صيد  مصايد األسماك ضرورة ذآر  تخفيف  

رة مصايد أسماك الواليات المتحدة دا تواجهان إ يسيتين  مشكلتين رئ من  اعتبارها واحدة  ألساطيل ب كن هذه . طاقة ا ول
رة  آيانات اإلدا من  يرًا  رة معقدة تشمل عددًا آب دا ة إ ا ضمن بيئ ًاالمشكلة يجب حله رة وأهداف دا ة مختلفة في إ  معين

تالمورد السمكي على النحو الذي وضعه الكونغرس رلمانات مختلف الواليا  . وب
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ألسماك البحرية في  18- مصايد ا رة الوطنية ل مج الذيودور اإلدا  يهدف إلى استبعاد الطاقة المفرطة هذا البرنا

مية في شكل  :هو تقديم المعلومات والمشورة العل
 

 ؛تعاريف �
اضية؛ �  قياسات ري
 .المصايدمستويات استخدام الطاقة في مختلف  �

 
فهناك   -ذلك يمكن اعتبار برنامج اإلدارة الوطنية المذآورة مشابهًا لبقية البرامج الدولية لتخفيض الطاقة وعلى  19-

رة ة لإلدا مختلف ة وأهداف  مختلف ا و. آيانات  ه دان بل تقدم المعلومات والمشورة ل ة األغذية والزراعة  ا أن منظم آم
إ ا ف مشكالت طاقة صيد األسماك لديه تقدم األعضاء التي تحاول حل  ألسماك البحرية  يد ا ة لمصا رة الوطني ن اإلدا

مختلف  بشأن  ألسماك  يد ا مصا رة  ة المعنية بإدا ة الثماني مجالس االتحادي رة التي المصايدالمعلومات والمشورة لل كثي  ال
مجالس  .تتبع هذه ال

 
 
 
 

  بعض النواحي التشريعية-بيئة إدارة مصايد األسماك 
 

يد األ 20- رة مصا ايات توجد في قطاع إدا ألهداف والغ يرة من ا مجموعة آب سماك في الواليات المتحدة 
من النصوص  ا في عدد  نونيةالمنصوص عليه مثلالقا  ،: 

 
بحرية؛ �  قانون حماية الثدييات ال
 قانون حماية األنواع المعرضة للخطر؛ �
بيئية الوطنية؛ �  قانون السياسة ال
مية؛ �  قانون المرونة التنظي
ت � عية؛قانون الواليات ال  شري
نفيذي رقم  � اقات الدولية  12866األمر الت من االتف ة وعدد  من الهيئ آل  رعاية  تحت  التي عقدت 

انة التونة في األطلسي،  ة لصي ة والزراعةالدولي ألغذي  ومنظمة التعاون االقتصادي ،ومنظمة ا
تنمية آلسيا والمحيط الهاديوال منظمات؛، ، واللجنة االقتصادية  من ال  وغيرها 

دارتهاMagnuson-Stevens قانون � يد األسماك وإ اية مصا  . لحم
 

، وقد تكون تضمنت أهدافًاوجميع هذه الصكوك   متنوعة لإلدارة ربة في بعض الحاالتاألهدافتلك   متضا  . 
 

انون  21- يد الوطني عشرة معايير على المستوى Magnuson-Stevensفمثًال ُيطبق ق رة مصا دا عريف إ  لت
اطق اال يلي. قتصادية الخالصةاألسماك في المن اول ما   :ومن هذه المعايير ثالثة تتن

 
؛ � إلدارة من أهداف ا  تحديد أقصى غلة ممكنة باعتبارها هدفًا 
مد على الصيد؛ � مجتمعات المحلية التي تعت  الحفاظ على ال
مصيدتقليل  � اء ال بحرية واألنواع المعرضة من  العارض إلق مختلف أنواع األسماك والثدييات ال

 .رللخط
 

يير الوطنية يحدثويمكن أن  22- ت بسبب تضارب بين هذه المعا تخفيض آميا ُيحدثها  بية التي   التأثيرات السل
مخزونات السمكية أو إعادة تكوينها من أجل حماية ال مجتمعات المحلية التي ،اإلنزال  ا ال تتأثر به  وهي تأثيرات قد 

مشكالت . 4تعتمد على الصيد اك  كون هن هموقد ت مستوىت اين بأآمله،  الوطني  ال ألسماك ولكن التب مثل طاقة حصد ا

                                                                         
ممكنة حدًا وقيدًا بدًال أن    يمكن 4 قصى غلة  لى أن تصبح أ محلية إ كتلة ال ال لتحوطي في تحديد مستويات  ا األسلوب  يحدث ذلك عندما يصل 

هدفًا كون  أن ت  .من 

آبير أم 17- تحٍد  مورد السمكي هي  دارة ال يئة المعقدة في إ تخفيض الطاقةوهذه الب مج  برا ا ام وضع  نفيذه  وت
 .في الواقع العملي
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من حيث  ألقاليم  مختلف ا يدبين  ل يتطلب والمخزونات السمكية ربما المصا يقترحها آ الختالف  مختلفة تمام ا  حلوًال 
رة  مواجهة أهداف اإلدا ألسماك ل رة مصايد ا دا مجالس إ من  اتهامجلس  مجلس لكل مخزون وغاي  التي يضعها هذا ال

من . عينهسمكي ب يحتاج إلى مستوى معين  مًا ما قد  رًا بحيث إن إقلي كون آبي مخزونات اإلقليمية قد ي بين ال ان  التبي ف
ة قد يعتبر  اتًا بكثيرمفرطًاالطاق مخزون السمكي أآثر ثب كون فيه ال يم آخر ي مصايد األسماك في إقل رة  دا  . في نظر إ

 
بالنظر في بعض اليسمح والقانون المذآور  23- ئلللقضاء  موجب هذا . مسا وقد آانت الدعاوى القضائية ب

ها علماء البيولوجيا علمية التي قدم مشورة ال تستند أساسًا إلى نوعية ال نون  م . القا محاآ مرفوعة في ال وأدت القضايا ال
ا  م مخزونات ب ييم البيولوجي لل ة ترآز جهودها على التق بحري مصايد األسماك ال إلدارة الوطنية ل إلى أن أصبحت ا

مورد إلى يضمن رة ال دا يانات المتاحة عن استناد قرارات إ يم أفضل الب  . استخدام المخزوناتتقي
 

القتصادية  24- ًا التي تستند إليهاوآان تأثير أحكام القضاء على الجوانب ا ظاهر يد األسماك  دارة مصا  لوائح إ
ًا في تأثير قانون  ةأساس تنظيمي ة ال انات الصالمرون الكي ألحكام الخاصة ب انونوبعد صدور . غيرة على ا م الق نظي  الت

ة  كيانات الصغير ا ال القتصادية التي تعاني منه رقابة على التأثيرات ا كون للقضاء  من الممكن أيضًا أن ت الجديد أصبح 
من ( دوالر في السنةماليين 3التي ال ُتدر أآثر   .( 

 
  استخدام االقتصاديات-بيئة إدارة مصايد األسماك 

 
ًا باإلضافة إلى الم 25- ر اءة االقتصادية اعتبا كون الكف ذآرها تنص المعايير الوطنية على أن ت ايير التي سلف  ع

مصايد األسماك البحرية رة  دا  .ثانيا في إ
 

 لوائح اإلدارة من جانب المحاآم االتحادية اضطرت اإلدارة الوطنية لمصايد األسماك تطبيقولضمان عدم  26-
ورغم تخصيص مزيد من الموارد لهذه االقتصاديات . تصاديات مصايد األسماكالبحرية إلى تخصيص مزيد من الموارد الق

 ال يتطلب في الوقت الحاضر تخفيف التأثيرات بل يكتفي بأن يتطلب أن تكون هذه التأثيرات المرونة التنظيميةفإن قانون 
 تقع على الكيانات الصغيرة ولكن التأثيرات التييدرآون والنتيجة هي أن مديري المصايد أصبحوا . محددة تحديدًا واضحًا

 .ليس من الواجب عليهم تغيير لوائح اإلدارة التي يضعونها لتخفيف هذه التأثيرات
 

تنفيذي رقم  27- ثير آبير على اقتصاد الواليات 12866ويتطلب األمر ال ئح االتحادية التي لها تأ  من جميع اللوا
ي ال يل المنافع والتك بتحل مسبوقة  ا . فالمتحدة أن تكون  ألسماك نادرًا م اليف يصلوفي مصايد ا تحليل المنافع والتك  

دأ يتغيرإلى  كن هذا األمر ب مدخالت . عتبة المغزوية، ول ماذج ال تستخدم ن تحاليل الحديثة التي  ال  المخرجات توحي -ف
رة  تخضع إلدا مسامك  ذا آانت هذه ال  في  آماصارمةبأن هذه العتبات ربما تكون بعض المسامك قد تجاوزتها إ

كالند، مسامك  نيوان يج المكسيكوومسامك األأسماك القاع في  ه . ربيان في خل مقترح ـل ذا تقرر أن التنظيم ال إ تأثير ف
رة على مغزوي آبي يطلب إدخال تغييرات  زانية أدق ولكنه ال  رة والمي من جانب مكتب اإلدا  يكون االستعراض 

اليف كون المنافع أآبر من التك الشتراط أن ت  .الالئحة 
 

كونو 28- ة قد ت الفعل أهداف وغايات اقتصادي كن هناك ب الضرورة صاحبة الدور ول األول  االقتصاديات ليست ب
دارة الموارد البحرية في الواليات المتحدة أمام المديرين يمكن اعتماد فمتى توافرت المعلومات عن التكاليف والمنافع . في إ

بلوغ هدف ما على حسابلوائح  . أهداف أخرى اإلدارة التي توضع ل
 

كون  29- ئح قد ال ت اد لوا اعتم يسمح هذا األسلوب ب مفرطة  إلدارة الهادف إلى تخفيض الطاقة ال وفي برنامج ا
ألجل الطويل ة . ناجحة بوجه خاص في تخفيض الطاقة المفرطة في ا منافع الصافية ليس شرطًا في عملي فتعظيم ال

يجة  رة والنت ئح هي اإلدا ه من الممكن اعتماد لوا ة أن تخفيض الطاق الة في  ا ليست فع ًا ولكنه اسي بولة سي رة تكون مق دا إ
 .المفرطة

دارة مصايد األسماك  آيانات إ
 

 المجالس االتحادية إلدارة مصايد األسماك
 

انون  30- ألسماك بموجب ق رة مصايد ا انية مجالس اتحادية إلدا نشئت ثم ه . Magnuson-Stevensُأ وآانت هذ
ةآمجالسر المجالس تعمل في بداية األم يد األسماك اإلقليمي رية إلدارة مصا مع الزمن .  استشا دورها تطور  كن  ول

ألسماك مصايد ا رة  آلن تضع لوائح إلدا رة ، يعتمدهاوأصبحت ا تستعرضها اإلدا رة بعد أن  تجا ذلك وزير ال عد   ب
بحرية  يد األسماك ال  ).1الشكل (الوطنية لمصا
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ارة مصايد األ: 1الشكل  ع األدوار في إد لواليات المتحدةتوزي  سماك االتحادية في ا

 

إلقليمية في  تتخصصو 31- مجالس ا ألن المصايدال يد السمكية والمخزونات الواقعة ضمن اختصاصها  مصا  ال
يم وآخر ال تتالءم و. تختلف بين إقل موضوعة في إقليم ما  ئح ال إن اللوا تختلف بين إقليم وآخر ف رة  ا اإلدا ا أن قضاي آم
مع أحوال إ رة . قليم آخربالضرورة  مشترآة إلدا رة مصايد األسماك ال تضع خططًا  دا ذلك أن مجالس إ ُيضاف إلى 

مخزونات متداخلة كون ال ا . الموارد عندما ت ه نوع ولكن كون متشابهة من حيث ال رة قد ت ئح اإلدا تيجة هي أن لوا والن
ألسماك مختلف أنواع ا مختلف المخزونات أو على   .تختلف في التطبيق على 

  
  الواليات مختلفووآاالت إدارة مصايد األسماك فيهيئات 

 
ة  32- إدار يضًا ب يد األسماك في آل والية أ ألسماك تختص هيئات إدارة مصا مصايد ا رة  دا مجالس إ إلى جانب 

بحر اإلقليمي لتلك الوالية توجد في ال ع ومخزونات سمكية  نوا تحدد. بعض أ رة وت دا  األنواع الخاضعة لهيئات إ
ألسماك  اق بين جميع الواليات األعضاءبامصايد ا إلقليميةتف تلك الهيئة ا رة .  في  وهذه األنواع تكون في العادة عبا

مشترآة رة  دا دار إ موجودة. عن مخزونات سمكية ُت ع األخرى ال إلقليمي للوالية وأما األنوا بحر ا ا في ال  فتديره
يد األسماك في تلك الوالية إدارة مصا الة المختصة ب  .الوآ

 

 
ةقد يكون لها اختصاص على المخزونات التي  ووآاالت الواليات وهيئات 34- موجودة في المناطق اليافع  ال

ا  ه تطبق تلك التي  إلدارة مختلفة عن  توجيهية في ا كون لها خطوط  بعة للسلطات االتحادية قد ت ة الخالصة التا االقتصادي
يد األسماك رة  مصا دا غّي. مجالس إ يتجاهل أو حتى ُي ان أن  ا ويستطيع أي آي آيان آخر مم ئح التي يفرضها  ر اللوا

ألسماك يد ا رة مصا دا ا في إ بلوغ أهدافهم ًا في  نين مع ن . يؤدي إلى فشل الكيا تدعو إلى أ يجة هي أن الحاجة  نت وال
مختلف  بلوغ  ذا أرادت أن تضمن  إلدارة المصايد إ رة السمكية لوائحها التي تقترحها  نات اإلدا مختلف آيا تنسق 

 .األهداف
 

 الطاقة
 

ذات اختصاصات مختلفة في 35- رة  نحو  وجود سلطات إدا أزمةعلى هذا ال ألسماك تمر ب ة حصد ا  .أصبحت طاق
 

من و 36- ، آان البد  اولإجراء دراسات عديدة الستثمار االتحادية في حدوث استثمار تن  بعضها دور إعانات ا
ا أن فرق خبراء نظرت في طريق. مفرط في رأس المال المخصص لحصد األسماك ة آم ة تكييف استخدام الطاق

آل  يدلظروف  ة . واحدة من المصا نوعي تحديد مستويات الطاقة المفرطة من الناحيتين ال وآذلك حاولت فرق خبراء 

 
يمي إلدارةمجلس  ألسماكإقل يد ا   مصا

 يضع
مصايد ال إدارة   لوائح 

 
وطنية لمصايد األسماك البحرية  اإلدارة ال

 تستعرض
مصايد ال إدارة   لوائح 

 
تجارة ال  وزير 
 يعتمد

األسماك ظيم مصايد   لوائح تن

ائية هي أن  33- نتيجة النه ق وال من الكيانات لتحقي نواع مختلفة  من جانب أ ُتدار  نواع األسماك  مختلف أ
مختلفة  .أغراض 
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ُتستخدم لوضع تع. أو الكمية مجموعها  ي اوآانت هذه الدراسات في  ريف أو قياسات لدور طاقة حصد األسماك ف
تحادية، ووضع رة ا دا دار إ يد التي ُت  . فهم عام لهذا الدورالمصا

 
ال 37- رأسم الستثمارات ال ة ا مج االتحادي إلعان ّين أن البرنا ة يةفمثًال تب زائدة وطاق دورًا في ظهور طاقة   قد أدى 

محصول السمكيصدحمفرطة في قطاع  ا .  ال مشارآين في هذ ار ال اسة محافظة في اختي ولكن نظرًا للسير على سي
ثيره على مستويا مج لم يكن تأ القدر الذي آان يمكن أن البرنا رًا ب  .يحدثت الطاقة آبي

 
رًا عام  38- ألسماك البحرية تقري مصايد ا رة الوطنية ل المثل وضعت إحدى فرق المهمات التابعة لإلدا  1998وب

رة طاقات الصيد ة والزراعة والمعنية بإدا ألغذي ة ا ة لمنظم نية التابع من أجل 5آان يستند إلى تقرير جماعة العمل الف  
ي مستوى استخدام الطاقةمصايد الطاقة في ىمستولد الطاقة ووضع قياسات تحد دًا إلى  نا د .  الواليات المتحدة است وق

ألسماك مستويات استخدام الطاقة في قطاع حصد ا عد . تعرفت هذه الدراسة على ثالثة أساليب موضوعية لقياس  وب
بشأن الطا ألغذية والزراعة  نظمتها منظمة ا مشاورة فنية  كو وضعت الواليات المتحدة انعقاد  قة في مدينة مكسي

ئدة زا اسات آمّية للطاقة ال ة للطاقة المفرطة وقي نوعي اسات  ًا لتطوير قي  .برنامج
 

من  39- اسات النوعية أن أآثر  بين من القي ة50وقد ت ا 77  في المائ الستعراض به ا ا يد التي شمله مصا ة من ال  طاق
اسات ال. مفرطة مستوى استخدام الطاقةومن االستعراض األولي للقي تحديد  هوم  اتضحكمّية التي اسُتخدمت في   أن مف

لزائدة لطاقة المفرطة ومفهوم الطاقة ا ين ألن الطاقة الزائدة هي وضع يظهر في ا مستقل هومين  يجب اعتبارهما مف  
من ويتطلب تغيي نفسه في حين أن الطاقة المفرطة هي وضع أطول أجًال وآا في األجل القصير وُيصحح نفسه ب رًا 

تصحيح هذا الوضع ، وبل يتطلب إدخال تغييرات على أسلوب اإلدارة حتى يمكن  رة يد هذه التفرقة بين . اإلدا وأ
لزائدة مستقل استعرض مشروع قياس الطاقة في الواليات المتحدةالطاقة المفرطة والطاقة ا  . فريق خبراء 

 
ييم آ 40- مشروعان لوضع تق فذ  يجة ألعمال حلقة الخبراء ُن ة ونت مي لمستويات الطاقة الزائدة والطاقة المفرط

يد أسماك الواليات المتحدة توالي في مصا ر . على ال نش وأدت الدراسة األولى إلى ظهور تقرير عن الطاقة الزائدة سُي
ة  Our Living Oceans seriفي سلسل esمتحدة مصايد أسماك الواليات ال رة  دا ا .  آتقرير عن حالة اقتصاديات إ م وأ

مفرطة فسيظهر عام التقرير   .2003الثاني عن الطاقة ال
يو 41- يون هى، في  ذلك الوقت انت يحين  كونغرس،2002حزيران /وإلى أن  تقرير سُيقدم إلى ال ر  إعداد   عن تقدي

يد الطاقة المفرطة في خمس تقليل حجم ىوير.  محليةمصا دوالر أمريكي ل مليار  نحو  تقرير أن المطلوب   هذا ال
مستوى مفرطة في األساطيل إلى ال يستبعد الطاقة ال مصايد الذي  ن .  الخمس التي شملتها الدراسةال ُيضاف إلى ذلك أ

مستويات  يفرق بوضوح بين  ة الالتقرير  ئدالطاق رة األجل (ةزا ة  (الطاقة المفرطةو) أي المؤقتة وقصي المضرة وطويل
آل ) األجل من هذه المصايدفي   .واحدة 

 
م وقد اسُتخدمت هذه الدراسات لتقد 42- ألسماك عن مستوى استخدا رة مصايد ا دا مجالس إ يم معلومات إلى 

ألسماك مصايد ا ة. الطاقة في  دًا إلى مشروع خطة العمل الوطني ا يم أحوال  6واستن تقي ستعمل تلك المجالس على 
يد مفرطةالمصا ة طاقة  بين أن فيها مشكـل رة الواجب تنفيذها ل.  التي ت تلك المجالس ما هي أعمال اإلدا حل وستقرر 
آل المشكلة ا في  النظر منه رة ب مختلف أهداف اإلدا من المصايد إلى   . على حدةفي آل واحدة 

 
يجب أن تمر بعملية استعراض  43- رة مقترحة  دا يستطيع أصحاب المصلحة حتىللجميع مفتوحة وآل الئحة إ  

رة موا مدخالتهم في عملية اإلدا يقد الئح. أن  افع في آل  تكاليف والمن نبغي تقييم ال إلداريوي  ة مقترحة بموجب األمر ا
موجب 12866 نون مرونة التنظيم، وب موجب قا نحو المطلوب ب الية على ال القتصادية والم أثيرات ا ، مع حساب الت
ا عند إعداد القواعد Magnuson-Stevensقانون  ألسماك للنظر فيه يد ا رة مصا دا مجالس إ  ثم تقدم هذه المعلومات ل
من الضروري الن. النهائية اغة وليس  ة من أصحاب المصلحة عند صي تحليل وفي المعلومات المقدم ظر في هذا ال

ثناء هذه  ألسماك أ يد ا رة مصا دا مجلس إ من جانب  تخفيف التأثيرات  تخاذ خطوات ل ئية ولكن يمكن ا القواعد النها
من العملية ذلك تمر القواعد النهائية بمرحلة استعراض من جانب اإلدارة الوطنية ل. المرحلة  ألسماك وبعد  يد ا مصا

ائيًا رة العتمادها نه تجا رفع إلى وزير ال ثم ُت  .البحرية 
 

ة  44- مي يد األسماك اإلقلي بحرية المعلومات والمشورة لهيئات مصا يد األسماك ال تقدم اإلدارة الوطنية لمصا آذلك 
إلقليمية ستنسق أنشطتها  آد من أن وآاالت الواليات والهيئات ا ألسماك للتأ من أجل تخفيض بشأن طاقة حصد ا

مصايد األسماك مفرطة في  ة ال ئح . الطاق نفيذ اللوا ا لت ءاته تختلف في إجرا ة ووآاالت الواليات  يد أن الهيئات اإلقليمي ب

                                                                         
األغذية وا5 رير 1998لزراعة    منظمة  لصيد، تق طاقات ا لمعنية بإدارة  فنية ا العمل ال ة جماعة  متحد لواليات ال فورنيا، ا لي آا ، ال يوال، 

ة،  ريل، /نيسان/18-15األمريكي  .FAO Fisheries Report, No. 586, Rome, FAO. 57ppأب
6  National Marine Fisheries Service (2002 in press).  "United Stat es National P lan of Action fo r the Management o f 

Fishing  Capacity.�  Draft  Final  Report,  O ffice o f Sustainable  Fisheries, National Oceanic And  Atmospheric  = 
                        =Administration, U .S . Depart ment o f Co mmerce, Silver  Spring, Maryland, November , 32 pp. -45 ألسماك ام مديري مصايد ا اسات أم تحليل سي رة هذه هو عدم وجود  مفقود في عملية اإلدا . هناك عامل 

يلومثل هذا  هؤالء المديرين يهيئ يمكن أن التحل كون منوضع  ل تخفيض الطاقة ي الة ل مج فع اد برا  شأنها استبع
منافع الصافية لألمة بأآملها ادة ال مفرطة وفي الوقت نفسه زي ة ال  .الطاق
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رة تجا ة وزير ال ال تتطلب موافق رة اتحادية يمكن أن . التي  ة إلدا يد الخاضع تيجة هي أن التدابير المقترحة للمصا والن
اشرة و ثيرات مب ها تأ اشرةغيتكون ل مصايد الخاضعة إلدارة الوالياتر مب  . على ال

 
مج إعادة شراء تر 46- ةوذأخيص أو افمثًال هناك اآلن اقتراح برنا من أجل تخفيض الطاق م . ن الصيد  رغ وذلك 

ييم الذي وضعه مكتب مراقب الحسابات العام لبرامج ي  شراء اُألذون في مصايد أسماك إعادةأن التق  القاع ف
ت أوضح نيواتكالند يرة آان ذون صيد آث بسيط هو أن هناك ُأ مفرطة لسبب  تخفيض الطاقة ال  أنه نظام غير فعال في 

عد أن انتهى برنامج إعادة الشراء نشيطها ب ملة ثم ُأعيد ت ادين من (. خا نتقل بعض الصي ى مسامك أسماك القاع آأن ي إل
ه ). القاع يشترون سفن صيد جديدة لصيد أسماك آخرين في حين أن مسامك جراد البحر يق ألسلوب يصعب تطب وهذا ا

انبوجه خاص في مسامك  ألوربي مرين ا مستث دخول  يود على  ال توجد في الوقت الحاضر ق يج المكسيك حيث   في خل
مستثمرين الُجدد(ُجدد  بوجه خاص ) ليست هناك حدود على ال اهظًا  كون برنامج إعادة شراء اُألذون ب الي ي الت وب

أثير طويل على . رطةوغير فعال في ضبط الطاقة المف كون لهذا األسلوب ت مشكالت ال يمكن أن ي وإلى جانب هذه ال
الج األسباب الكامنة وراء  مفتوحة للجميع وال يع موارد البحرية ال رة ال دا الطاقة المفرطة ألنه ال يعالج إال أعراض إ

موقع موجودة في ال ملكية على الموارد ال  .غياب حقوق ال
 

ألساليب األخرى  47- ا ا مواءمةمثل وأم من الحفز على التوقف والحفز على ال ئح فال بد  بواسطة اللوا ا  ه  تقييم
نجح في القضاء على الطاقة المفرطة كون أ ئح . لمعرفة ما إذا آانت ست ام - الحفز على التوقففلوا تحديد عدد أي  مثل 

مجموع  ة ل ييدي مستويات تق مصيدالخروج إلى البحر وعدد الرحالت، ووضع  من - المسموح به ال آلها يمكن أن تقلل   
كن في األجل القصير فقط مفرطة ول ة ال اليف . الطاق ا وانخفضت تك مستواه ذا عادت المخزونات إلى  ة فإ نزال السمك إ

مفرطةالواحدة  تسابق الصيادون إلى الصيد مما يعني ظهور طاقة  إن األرباح ترتفع في يجة . إلى البر ف كون النت وت
 .المصايدهذه افية في النهائية هي انخفاض األرباح الص

 
إن لوائح  48- ذلك، ف من  بلة للتحويلالمواءمة مثل الحفز على وعلى العكس   ميكو، وتالحصص الفردية القا

يد ريع المورد بتقي اليف حصد األسماك وذلك  من تك الشتراك في اإلدارة، يمكن أن ترفع  بحسباُألذون وا ة   دا  أ
رة التي  رأس المال والعمل والموردوهذه الُنظم.  آل صياديخضع لهااإلدا د  السمكي توجد الحافز لصيانة  موجو  ال

مقدار  عظيم فوائد  محاولة ت من  مسموح بهالمصيدفي الموقع آجزء   . ال
 

 موجـز
 

ألسماك ،في الواليات المتحدة تكون حلول مشكلة الطاقة المفرطة 49- يد ا مصا تقترحها مجالس إدارة   التي 
ثمالمختصة تجا،  عتمدها وزير ال بين ممثلي أصحاب المصالح ومجموعاتهم وعلى مدخالت  ي مناقشات  رة، قائمة على 

علمية مستويات الطاقة في الواليات المتحدة . التحاليل ال عريف  ة في ت مستخدم تحاليل ال ويجب أن تكون المعلومات وال
علمية بما يضمن  احية ال ة من الن موضوعي ا  أثيرات لفي دقة الووضع قياساتها وقياسه وائح اإلدارة الموضوعة تقييم ت

مفرطة يل الطاقة ال  .لتقل
ك خلقوي 51- ألسما رة الوطنية لمصايد ا ألسماك بتوجيه أعمال اإلدا رة مصايد ا دا كونغرس دورًا لنفسه في إ  ال

ا ًا وب تشريعي هيًا  توجيه البحرية توجي مشروعات التي يجب تنفيذهال ة . إلى ال ي زان مي ذلك من خالل عملية ال يفعل  وهو 
تلك األغراضبتخصيأي  موال ل م . ص أ مصالح أو حتى األفراد الذين له ذلك أن مجموعات أصحاب ال ُيضاف إلى 

ائج  راضين عن نت ذا لم يكونوا  يستطيعون، إ ألسماكأعمالنفوذ سياسي  مصايد ا رة   أن يتصلوا ، مجلس إدا
ة عنهم النياب كونغرس ليتدخل ب ي. 7بال كونغرس يستطيع أن  ألسماك خارج  ُنظمًا جديدة إلدضعبل إن ال ارة مصايد ا

ا يع سرطانات آالسك تصن من جهات  كل جهة  ة ل بوضع حصص فردي عله  ا ف مصايد األسماك، وهو م مجالس  . نظام 
اك  يد األسم مصا تقليل الطاقة المفرطة في  رًا مباشرًا على جهود  أثي إن أعمال الكونغرس يمكن أن تؤثر ت ذلك ف وعلى 

ا تفشل يد األسماك عندم اسيي معالجةف مجالس إدارة مصا ا نفوذ سي مجموعات أصحاب المصالح التي له  . اهتمامات 
 

تقع على أصحاب المصلحة  52- ثيرات التي  التأ كونوا واعين ب يجب أن ي إن المديرين هم الذين  وفي نهاية األمر ف
تأثيرات  تخفيف تلك ال ا  من شأنه كون  ة التي ي تخفيض الطاق نجاح حتىبحيث يضعون برامج  مج يكون   هذه البرا

 .تخفيض الطاقة مضمونًا

                                                                         
لتحويل 7 القابلة ل الفردية  عمل بالحصص  لكونغرس وقف ال مسامك   فمثًال قرر ا قّناص في  األحمر عام ال  1997. 

موضوعية وتحليل موضوعي  50- مع توفر معلومات  محتمل فمنحتى  ة أن تكون ال  لوائح تخفيض الطاق
مجموعات مختلف ال بين  اسي يمثل حًال وسطًا  يجة التفاق سي م. المفرطة نت ذلك إلى أن بعض ال جموعات ويرجع 

بسببستعاني من خسائر وست منافع صيبها أضرار  مجموعات أخرى ستحصد  من  هذه الخسائر في حين أن 
تخفيض الطاقة مج   .برا
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 موجـز: المناقشة الميّسرة
 

 افتتاح المناقشات
 

متحدة األمريكية وبجهود ت 53- بالطاقة في الواليات ال من القضايا الخاصة  ع إلى عدد  هذه خفيض بعد االستما
مشارآون على اول غرض مشاورة الخبراء وهو أن يعمل ال اقشة إلى تن ة انتقلت المن  :الطاق

 
الي تعريف وتوض الت يات مبتكرة إلقناع أصحاب المصلحة بتخفيض الطاقة المفرطة وب تيجيات وآل را يح است

مفرطة  .تجنب إعادة ظهور طاقة 
 

مج تخفيض  54- نفيذ برا مستديرة موجزة وعامة عن الحواجز التي يمكن أن تظهر أمام ت ئدة  اقشة بما وبدأت المن
اعتبار أن الية ب ا قدالطاقة، وجاء ذآر القضايا الت تقيمه يذها   مج تخفيض الطاقة وتنف اد برا وهذه ( حواجز أمام اعتم

كليزي ترتيب األبجدي اإلن بحسب ال  ).القضايا مرتبة 
 

لمشكلةالوعي واالعتراف 1-54 مفرطة في األجل -  با ة ال  والتوازن الصعب بين الطاقة ومشكالت الطاق
اسها فو مج تخفيض الطاقة ال يمكن قي برا منافع  يقة أن   .رًاالطويل، وحق

 
لتوزيعية  2-54 داخل األساطيل  -توازن القوى والقضايا ا بين ووآيف يمكن أن تظهر هذه القضايا 

ألسطول مجموعات أصحاب المصلحة الواحد،مختلف أجزاء ا بين مختلف   . وآذلك 
 

ة حق في الصيد وآيف يمكن أن يؤثر ذلك في وجود أساطيل -التنمية  3-54  وآيف يكون للدول الساحلي
الفعلصيد، ح ذا آانت الطاقة المفرطة موجودة ب  .تى إ

 
ليد العاملةإزاحة 4-54 هم عند نقلوهي  -  ا تأثيرات التي تقع علي ادين وال خارج  الطاقة تحرك الصي

ا مصايد ا بعينه نشاط صيد األسماكدون إخراجه من  الضرورة   . ب
 

ألسماك آسبيل عيش  -العمالة  5-54  .بديل وأخيرواستخدام مصايد ا
 

تستطيع  -لتمويل ا 6-54 تخفيض الطاقة وآيف  مج  يساهم في برا ألقل أن  يدفع أو على ا يجب أن  ومن 
مصلحة  كبح اهتمام أصحاب ال الية الجيدة أن ت تخفيض الطاقة حتى باألحوال الم نفيذ استراتيجيات  ت

مفرطة  .مع وجود طاقة 
 

ائي  7-54 يد األسماك آمصدر -األمن الغذ  .أخير  غذائيواستخدام مصا
 

ى  -العولمة  8-54 عيدة وتخلق حوافز وضغوطًا جديدة عل وآيف أصبحت قوى السوق تصل إلى أبعاد ب
تلك القو الجة  ة مستعدة لمع محلي مجتمعات ال كون ال قًا قبل أن ت آانت معزولة ساب رد  ى ىموا ؛ قو

مستمر تغير، والتأقلم ال ال بؤ ب  .السوق والتغير التكنولوجي واالبتكار، والتن
 

الرشي 9-54 كن  -د والمؤسسات الحكم  زًا أحسن ول نجا تحقق إ تستطيع الُنظم غير الرسمية أن  وآيف 
مختلف مجموعات أصحاب  يد  من شرعية العمليات الرسمية، وآيف تستف شرعيتها تكون أقل 

بلوغ غاياتها الخاصة بها موجودة ل  .المصالح من ترتيبات المؤسسات ال
 

تسعى  وأداف والغايات الفعلية وما هي النتائج واأله -اإلعالم والتثقيف  10-54 متصورة التي يمكن أن  ال
تخفيض الطاقة،  مج  برا تقبل أو ترفض  افات مختلفة أن  مجموعات؛ آيف يمكن لثق مختلف ال إليها 

ءلة مسا  .وما هي حاالت الثقة وال
 

لدولي عاونالت 11-54 تخفيض الطاقة- ا ئد جهود  ي المعارف والنتائج وفوا ــة ـف مشارآ  . وضرورة ال
 

توفير الغذاء والعمالة والدخل - الحدود 12-54 ألسماك الطبيعية ال تستطيع  يد ا يقة هي أن مصا اك حق  هن
 .لجميع من يريدون استخدامها

 
ارة  13-54 ائمة يمكن أن تؤثر أو  -اإلدارة وُنظم اإلد غّير سلوك الصيد، تخلق وآيف أن اللوائح الق  أو ت

تسخير  تقانةوآيف يمكن  نتاجال تزيد إ بحيث  تخفيض الطاقة  نفسه ُتدعم   .ية األسطول وفي الوقت 
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لتصورات  14-54 ا -األهداف وا م ارنة ب بالفعل مق مجموعات  مختلف ال ا هي آمية األسماك التي صادتها   م
تضارب األهداف تنشأ عن  ازعات التي قد  ا بصيده، وآذلك المن ُيسمح له يجب أن   .آان 

 
اسية  15-54 ارات السي را-االعتب اسية وآيف تتأثر ق بسبب االعتبارات السي رة أو تتغير   .رات اإلدا

 
من المشارآين قد - وعدد المشارآين المصايدنطاق  16-54 كون هناك عدد آبير   وآيف يمكن أن ي

منخفضيعملون  كن بمستوى  احية الفردية ول  . آبيرتراآميهم التأثير من الن
 

لكلية و الحلولموهبة اآتشاف  17-54 تخفيض الطاقة  آيف أن اعتماد-الفرصة ا مج  كل يتوقف برا  ب
تنبؤ بها أو التحكم فيها مل التي ال يمكن ال من العوا مجموعة   .بساطة على 

 
ا وهو  55- يضم جميع القضاي محور شامل  اقشة إلى  نتقلت المن تلك العناصر ا اإلعالم وبدون ترتيب أولويات 

لمصلحة أصحاب ا لجميع  ادها أو  الذين يشترآون بأي شكل في تصميم بروالتثقيف  مج تخفيض الطاقة أو اعتم ا
 .تنفيذها

 
 حالة بسيطة: افتتاح المناقشة

 
اقشة إلى  56- ة اتجهت المن ببرامج تخفيض الطاق مشارآين على الترآيز على أهم القضايا الخاصة  لمساعدة ال

بسيطة جدًا  مفرطة في والنظر في حالة  يد أسماكافتراضية وهي وجود طاقة  ل  تتميز بارتفاع نسبة مصا رأس الما
ي المصايدوهذه . 8إلى العمل اك إفراط ف ًا واحدًا وليس آثير التنوع وإن آان هن مخزونًا سمكي تشمل   االفتراضية 

بواسطة أسطول واحد ومتجانس. صيده مصايدآما أن. ويجري حصد هذا المحصول  تقع ضمن والية واحدة هذه ال  ، 
يودإليهاوالدخول   . خاضع لق

 
نقاط ا 57- من أول  رًا في ُسبل حياة الناس وفي طريقة عيشهم وآان  تخفيض الطاقة ربما يعني تغيي مناقشة أن  ل

آثير من  ها ستؤدي إلى  موضوع الطاقة المفرطة ومحاولة تخفضي هذا فإن المناقشات في  من الشكول  وإلى قلق لدى 
ثقيف . قد يتأثرون منها توفير معلومات وإرشادات وت ذلك فمن الضروري بصفة مطلقة  وضوعي عن موعلى 

تنشأ عن تخفيض  ألجل التي  ثيرات الطويلة ا ، والتأ تخفيضها مج  مختلف برا ثيرات  مفرطة وتأ ة ال تأثيرات الطاق
مشارآة في هذه المعلومات واإلرشاداتالطاقة  .، مع ال

 
بسبب هدف  58- توقف  بطء أو ل مفرطة ل ة ال الجة الطاق محلية لمع من الجهود ال ، يمكن أن يتعرض آثير  فمثًال
محلية محاول الة ال مستوى العم من فقدان فرص العملأي ال �ة اإلبقاء على  مستوى الوطني . قلق  وأما أهداف ال

المورد  ملة السمكي الخاصة ب الة الشا العم تخفيض الطاقة وذلك لسبب بسيط فقد تقللوب مج   هو أن صعوبة تنفيذ برا
الة المحلية  بقضايا العم من القوةلناالهتمام  بنفس الدرجة  مستوى الوطني آانت سلطات .  يكون  ولكن حتى على ال

مفرطة ألنها  موضوع الطاقة ال الجة  ُتحجم عن مع د تعنيمصايد األسماك  اد وهو صي من عملهم المعت  إخراج الناس 
مختلف مجموعات أصحاب . (األسماك ميزان القوى بين  آذلك لوحظ في بعض البلدان وجود اختالفات في 

انالمصالح، وهو أمر قد ينبغي وضعه  ). موضع الحسب

 
را 60- رة قد يؤدي إلى نتائج أآثر إيجابية واستمرا الشتراك في اإلدا يجة . هناك اعتقاد قوي بأن أسلوب ا والنت

مفرطة على الصيادين  العملهي أن جماعة يد عرض مشكلة الطاقة ال من المف رأت أن  مصايد   تسمح في هذه ال بطرق 
تي تستطيع اإلجراءات ال آيف  يروا  أن  ع لهم ب ة إلى جانب تحسين أوضا ُتحّسن أوضاعهم الشخصي تخذ أن   ست

يد  . بأآملهاالمصا
مصايدومن المهم أيضًا فهم الوضع الخاص بالناس  62- ال ن .  التي بها طاقة مفرطةوب ذلك م ويمكن وصف 

أنه  احية الرسمية ب اجات وتقييمها"الن الحتي عّلم بقد". التعرف على ا ا بصفة غير رسمية فهو يعني الت ر اإلمكان عن أم

                                                                         
ه 8 لهذ لخبراء وصفًا  مشاورة ا المشارآون في  مد  اعت قافات  الث عدد  راجع إلى ت لخلط ال ليل ا لمصايد   من أجل تق فتراضية على ا اال طة  لبسي  ا

ما  ها إ رية"إن ةصن"أو " تجا من ". اعي مختلفة  مختلفة في أجزاء  األسماك بطرق  مصايد  عبيران يستعمالن بكل بساطة لوصف  لت فهذان ا
لم عا  .ال

ا التخصيص  59- ذا -قضاي من يحصل على ما مفرطة بصفة عامة-  ة ال مشكالت الطاق الجة  من مع .  هي جزء 
بشأن  تفاصيل  نتيجة هي أن ال مرآزتحتلربما " الخاسر"و" الرابح"وال يسيًا في  ادي بعدم ًا رئ  الحجج التي تن
مفرطة  .معالجة موضوع الطاقة ال

مفيد  61- من ال رسمية أو رسمية، بين مختلف توصيلسيكون  بصفة غير   المعارف واقتسامها، سواء 
من المجموعات، و علميين وغيرهم  مسؤولين عن اإلدارة وال ين في الصيد وال مل داخل أيضًا المديرين والعا تلك في 

 .المجموعات أيضًا
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ألسماك تواجه صيادي ا ة الحرجة التي  ادين من شأن و. القضايا والمشكالت اإلنساني هذا الشكل مع الصي مل ب التعا
يساعد تقريروغيرهم في  إلجراءات الواجبة أن  يضًا  ا ثيرات التي قد أ مصلحة على ُحسن فهم التأ جميع أصحاب ال

 .تنشأ عند عدم اتخاذ أي إجراء
 

اقشة1دول ويتضمن الج 63- اء المن يسية التي ُأثيرت أثن عرفت .  القضايا الرئ دًا إلى هذه القضايا ت جماعة واستنا
 :من المهمأن  على العناصر الضرورية والخطوات الالزمة للمشارآة في المعلومات والمعارف، أي العمل

 
ة • توافق الرأي على القضي مختل- تحقيق  ف أصحاب المصلحة في  مما يعني التعّلم عن احتياجات واهتمامات 

بشأنها؛ تسام المعلومات  مشاغل واق الهتمامات وال تخفيض الطاقة، والتعرف على هذه ا  مسألة 
مفرطة؛تحديد وقياس • ة ال مشكلة الطاق مختلف عناصر    
تخفيض الطاقة رسم أهداف وغايات • مج  يات؛- لبرنا تلك الغا بلوغ  متاحة ل تحديد الخيارات ال من    آجزء 
مسارات • اسبةالتعرف على ال مفرطة  المن نفيذ عملية تخفيض الطاقة ال اسات ولت  للتأثير على واضعي السي

ا من جديد  .ومنع ظهوره
 

يستطيع  64- تخفيض الصيادون ووبهذه الطريقة  نفيذ خطة معينة ل رة أن يعملوا سويًا لت ملون في سلطات اإلدا العا
ة  .الطاق

 
كن المشارآين الحظوا أنه ليس من الممكن في  65- ألسماكمعظم ول آل الناس بمنافع تخفيض مصايد ا  إقناع 

ة ئدة والبعض اآلخر الذي سيتحمل خسارة. الطاق اك بعض الصيادين الذين سيحققون فا كون هن . وفي نهاية األمر سي
مشارآين في  من ال أقل عدد ممكن  تلحق إال ب بحيث ال  تقليل الخسائر  ذلك فمن المهم أيضًا العمل على  ه وعلى  هذ

يد  .المصا
 

ًا لالتصاالت من أجل المشارآة في  66- رًا ممكن رسمت الجماعة مسا ثقيف  بشأن اإلعالم والت وفي ختام المناقشة 
احة  تخفيضها، والخيارات المت يجيات  رات مفرطة ومختلف است بشأن الطاقة ال مصلحة  مع أصحاب ال المعلومات 

أثيرات المتوقعة   )2الشكل (والت

 
 

قشة 67- أنواع البرامج، :نتيجة المنا لمفرطة، وتخفيض الطاقة، ومختلف  لتثقيف بشأن الطاقة ا  اإلعالم وا
 .هما أمران حاسمان

اتقديم هذه المعلومات  68- مع اشتراآهم فيه ادين  ألولى، ويأتي بعد هدا للصي بد أن يكون هو الخطوة ا  ال 
اسة مع رجال السي رة حتى يمكن وب. العمل  القتصادية وفي أساليب اإلدا بد من المشارآة في الجوانب ا ذلك ال  عد 

يجية معينة لخفض الطاقة رات ة تنفيذ است  .من الناحية العملي
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التثقيف: 1الجدول  لطاقةقضايا ًاإلعالم و   في برامج تخفيض ا
حتياجات  علىالتعرف اال  

قديرها  وت
مات معلو م نشر ال لتعّل ا لى  االتصاالت من يحتاج إ ة  مات طريق معلو لتثقيف؟ نشر ال قابل ا  من يدفع م

 
اقشة مع أصحاب  المن

مام،المصلحة االهت خلق   / 
ة" لفكر ع ا  "بي

هي المعارف المطلوب - ا   م
؟  نشرها

ن لتفرقة بي لى ا حاجة إ  تدعو ال
 والمعارف المعياريةالمعارف 
خفيض الوضعية بت لق  ما يتع  في
 الطاقة

و  عرف على المجموعة أ آيف نت
المجموعات المحتاجة إلى 

ثقيف؟  ت
المصلحة�    أصحاب 
م�   عا  الجمهور ال

ليةتحريك  : العم
يشملون حة، وهم   :أصحاب المصل

ن�   دري لقا حريكا   على الت
ل�   شاف الحلو  اآت
 المسار السياسي�  
التا�   لف الوآا  لمسار إلى مخت

 :المدة
يذ  نف مية لمدة إ" حملة"  ت و 12عال  شهرًا أ

أخرى  أي مدة 
لزمني اإلطار ا برنامج يعتمد  تثقيف  ل ال

اث  وقع إلحد مني المت الز إلطار  على ا
ستهدف في الطاقة خفيض الم  الت

كومة  �   الح
حة  �   أصحاب المصل
خرون  �   آ
منظم �  الحكوميةر ـغيات ــال
متبرع - نال  و

 
ل  ارة في أعما وز إدخال ال

حث  الب

 
لطاقة  خفيض ا م ت انعكاسات عد
ن  ادي الصي عة وعلى  على الصنا

 والحكومة

مع اآلخرون إلى  سيست لماذا 
ن؟  المديري

ثقة�   ل ء ا د من بنا  ال ب

يشملون حة، وهم   :أصحاب المصل
سية�   سيا المصلحة ال  أصحاب 
يات�   المصلحة في العمل  أصحاب 
لف�   حة ا ن (نية أصحاب المصل ائمي لق غيرهم من ا دون و صيا ال

لنشاط  )با

لد  الب د يكون  وقراطية �ق لديم ودرجة ا  � 
ثقيف ت ية ال ًا في عمل ًا جد  أمرًا مهم

 

 
حادث مع  الت ور و التشا

ن دي  الصيا
 

حادث مع  الت ور و التشا
ن اآلخري حة   أصحاب المصل

 
لقالتعرف على  حي ق  نوا
 المجتمع المحلي

لتخفيض لتحقيق ا ارات  م خي دي  تق

 ثقيف لمن؟الت
ن �  ادي صي   ال
ن �  ميي   العل
ن �  اريي إلد   ا
حة �    أصحاب المصل
المتصلة    د    بالمصاي

ية �   حل جتمعات الم  الم
حة من    � أصحاب المصل

سة  سيا ل ال رجا
ات نبوالعملي   والجوا
ية ن  الف

صاالت  :مسارات االت
 

ميةفي  النا ان  لبلد ن ا ا تكون السياسات موضوعة م بًا م غال  
سطة ق لكأعلى بوا وزراء؛ وعلى ذ  :رارات من مجلس ال

 
لقمة حتى  � ثير السياسيين في ا تأ إلى ال جة  قد تدعو الحا

ي سياسة ذ أ تنفي  يمكن 
 
جة  � االحتياجات على أيضًا تدعو الحا لى فهم  إ

األدنى  سية  سيا مثًال على مستوى (المستويات ال
دين ليمة من أعلى) الصيا سة الس سيا دفع ال حيث يمكن   ب

 
أث � لت ل ا لى من أج جة إ الحا سياسات تدعو  ير على ال

ء السوا ة على  لقاعد ن ا مة وم لق ا من ا  دفعه

 األساليب الممكنة
م  • ا دين على االنضم ع الصيا تشجي

مر دريب المست لت  لبرامج ا
خفيض  • ج ت برنام ية عن  دريب دورات ت

ن مثًال(الطاقة   )شهرا
الطاقة  • منتظمة عن  عارف  توفير م

ل  تقلي خفيضها ل ج ت المفرطة وبرام
ء الخلط وس  اإلعالمو

القتصادية  • شرح المنافع ا
عية من  خفيض واالجتما برامج ت

 الطاقة

 

ل  ع العلميين على العم تشجي
ن ادي الصي لتعاون مع   با

ن  ادي للصي ستوى  ثقيف رفيع الم الت
ماك ن مصير األس  بشأ

ثقيف؟ لت يقرر محتوى ا ية  من  ون لفزي إذاعية وت برامج    برنامج أو 

ج اإلعالم  مي برنام العل
حث الع  لميوالب

سات سيا : توعية واضعي ال
ل  مقاب دية  القتصا بارات ا االعت

نة بارات الصيا  اعت
آيفية توصيل المعارف إلى 
ء  سات وأعضا سيا واضعي ال

برلمان؟  ال
لى  � مر إ اج األ حت هو أن تعرف متى ي لقضية  جزء من ا

ع المعرفة تجمي ع الجهل ومتى يحتاج إلى   تجمي
ك � حتى ال ي عرفة  نظيم الم لى ت جة إ الحا ون من تدعو 

د من الخلط مزي ا إضافة   شأنه

 
الطاقة  برنامج تخفيض  عن  عالمي  آتّيب إ

مر - شاط مست  ن
 

و  التحادث مع عضو أ
ن برلما ل  أعضاء ا

اج إلى    اإلنترنت    تخفيضعملشرح االحتي

وافق  حقيق ت العمل على ت
ء  آرا

لة سواء آانت  نتائج المحتم ال شرح 
بية سل أم  ية   إيجاب

  استهداف الصحافة  
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  مسار االتصاالت: 2شكل ال
 

 
 :الهدف

المعارف، بصفة رسمية وغير رسمية   االشتراك في 
محتوي � لطاقة :ال غايات في موضوع ا األهداف وال األساسية،  ة  كر لف  ا

مفرطة   ال
مستهدفون � لصيادون في : ال معنيةا مصايد ال ال ؛ األفراد؛ مجموع 

مجتمع   ال
محل  لسياسيونال مديرون؛ ا  ي؛ ال

لتعرف على مصلحة ل أصحاب ال مع  مناقشة   :ال
غرات �  الث
 االحتياجات �
 التدريب �
 التمويل �
ة � األساسي  البنية 
 

ل متاحة تصميم عملية ا لخيارات ال الواسعة بشأن ا  تشاور 
لطاقة ا مج تخفيض   في برنا

أساسيات األ عديل   :فكار والخياراتت
كونون خاسرين  � من سي التعرف على 

 سيكونون رابحين ومن
  وجود خاسرينأسبابالتعرف على  �
ر بواسطةالعمل  � األفكا من  مجموعة   

لخيارات  وا

اقتسام المعلومات مرار في  لالست  خيارات 
ها  :وتوصيل

اإلعالم�    ة   اإلذاعة، أجهز
 اإلنترنت�   
مطبوعة�    ال لنشرات   ا
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 استمرار المناقشات
 

ها عند محاولة  69- يجب النظر في موضوعات التي قد  من ال ذلك على سلسلة  ام خلقترآزت المناقشات بعد   اهتم
ها دعم ل مج تخفيض الطاقة وإيجاد   .ببرا

 
تشمل 70-  :وآانت هذه الموضوعات 

 
الجتماعية؛ •  االهتمامات والقضايا ا
اسية • مج القضايا السي برنا اسية أثناء وضع ال اخات السي  وقضايا السياسات، بما في ذلك المناخ أو المن

؛ يذه نف اده وت  واعتم
نونيةالقضايا  •  ؛القا
الية؛ •  القضايا الم
؛ • من التدريب إلى اإليحاء بالفكرة تتراوح  إلدارة والتنظيم، وهي  ا ا  قضاي
 .االقتصاديات •

 
من مش 71- مناقشات مرة أخرى على الغرض  تستطيع هذه العناصر وترآزت ال اورة الخبراء؛ أي آيف 

ة  تخفيض الطاق مج  برا تساعد على تسهيل اعتماد  تصميم خيارات تخفيض الطاقة، وآيف  تؤثر في  المختلفة أن 
تساعد على  عد، أو آيف  مع ضرورة تجنب إعادة ظهور طاقة مفرطةعدم اعتمادهاوتنفيذها فيما ب  ،. 

 
ألفكار  72- ة ا الي ألقسام الت ة وتبين ا مشاور توصيات العامة واإلرشاد الصادرين عن  ائج التي آانت أساسًا لل والنت

 .الخبراء
 

يا االجتماعية  االهتمامات والقضا
 

ة يمكن أن  73- مج تقيموافقت مشاورة الخبراء على أن االهتمامات االجتماعي تصميم برا رة أمام   حواجز آبي
نفيذها تصميم أي وعلى ذلك فإن من. تخفيض الطاقة واعتمادها وت  األمور الحاسمة إدخال االعتبارات التالية عند 

ة  تخفيض الطاق  ).2انظر أيضًا الجدول (حزمة ل
 

ابلة إزاحة اليد العاملة 1-73 الفرصة المق  مدى إمكان الحصول بسهولة على وظائف جديدة - وتكاليف 
م ه تأثير على القلق  دخل سيكون ـل بديلة أو على وسائل أخرى للحصول على  ن المصاعب في أو 

مع  مجت بل وربما ظهور فقر في  ين القصير والطويل  يداألجل محيط بهالمصا مع المحلي ال مجت  . وال
 

فية  2-73 مع  -تغير النسيج االجتماعي والمقاومة ألسباب ثقا مجت مع متنوع العناصر أو في  مجت في 
توافق اآلراء تحقيق  غير ستظهر صعوبات في  ذا آان هناك تغاير . يقاوم الت اجتماعي آبير بين فإ

كون  يجب أن ي تخفيض الطاقة وتصميمه  مج ل إن وضع برنا يد األسماك ف مصا المشارآين في قطاع 
مجموعات اجات عند مختلف ال الحتي مات وا ًا لمختلف االهتما ت . حساس ارا العتب ذا آانت ا المثل إ وب

أ اء على الصيد آ افية تعارض الحظر على حرية الصيد أو آانت ترغب في اإلبق اة الثق سلوب حي
ل  تقلي مفرطة أو  تخفيض الطاقة ال بضرورة  محاولة إقناع الصيادين  آبير عند  تحٍد  كون هناك  فسي

ادينعدد  مسألة الطاقة المفرطة وتخفيضها ضمن . 9الصي من المهم النظر إلى  يجة هي أن  والنت
رة إطار آامل يشمل األهداف دا اة في إ يد والغايات المبتغ  . بعينهامصا

 
ة  - المعرفية التصورات 3-73 اك تصورات خاطئ اقد تكون هن مج تخفيض الطاقة أن عم تستطيع برا  

ه  التفعل تنشأ عنهاأو  ه وعن االنعكاسات التي قد  عل تثقيف عنصر أساسي .  تف إن ال ذلك ف وعلى 
غلب على  رنامجالشكللت دعم للب  . َوإليجاد 

 
ليدية  4-73 أو التق اريخية  تقاليد قدي -الحقوق الت ذا آانت هناك  ، إ ا غلب عليه مة في الصيد فقد يصعب الت

ألسماك يد ا ه . بغض النظر عن النظام القانوني أو اإلداري المطبق في مصا ا أيضًا ستكون هذ وهن
مج تخفيض الطاقة برنا تصميم   والنظر فيها عند ،المسائل مهمة وحساسة ويجب مراعاتها في 

يجاد توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة  .العمل على إ
 

لتغيير ا 5-73 تغير االجتماعي والشك في �لتخوف من ا مع المحلي الخوف أو / ال من زعزعة المجت
الجة موضوع الطاقة المفرطة ام مع ئلة أم ا حواجز ها ثقيف . يمكن أن يخلق إن الت وعلى ذلك ف

                                                                         
مثًال 9 منها، ف لة ضرورية وال مفر  مسأ لطاقة على أنها  ا لى تخفيض  إ ة  لثقافية قد ال تنظر بالضرور ا ليدية واألولويات  لتق لقيم ا لواقع أن ا    وا

عدين مست مشارآون  كون ال العمل في قد ي من فرص  مزيد  مقابل  لدخل  من ا لتخلي عن جزء  لمصايد ل ه ا  .هذ
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ي  تجاوب معها ستكون أمورًا حاسمة ف نواحي القلق وال مشارآة في المعلومات واالستماع إلى  وال
تخفيض الطاقةبناء الثقة  مج  برنا نجاح  ان وفي   .واالطمئن

 
لسابقة والالحقة  6-73 مج تخفيض الطاقة إلى تأثيرات على قطاعات -التأثيرات ا برا  ربما تؤدي 

مصايد ع ال بقطا ة  ة ومدى ضخامتهاتوقد . متصل توزيعي آلثار ال  ،الفعلية وأ المتصورة ،كون ا
تخفيض الطاقة وأمام تن ام اعتماد برامج   .فيذهاحاجزًا أم

 
عية الشك 7-73 من يطلق عليهم اسم  - والقلق من نواحي العدالة االجتما رابحين"سيكون هناك  " ال

هذه البرامج" الخاسرين"واسم  ة ل مقاوم يوجد  تخفيض الطاقة ومن شأن ذلك أن  . بسبب برنامج 
ا مساواة االجتم نواحي قلق من اختالل ال ذا آانت هناك  بوجه خاص إ ذلك صحيحًا  كون  ، وقد ي عية

من تغير ميزان القوى مييز، أو   .أو من الت
 

 الحلول الممكنة أو الجزئية: االهتمامات االجتماعية
 

ء 2يعدد الجدول  74- يظهر من حواجز أو قضايا اجتماعية أثنا غلب على ما قد  ألساليب الممكنة للت  بعضًا من ا
برنامج  .تصميم ال

 
الجته على تصميم أسينعكس 75- تخفيض الطاقة وعلى أي حلول  الوضع الذي يجب مع ي برنامج خاص ل

ة مواجهة االهتمامات االجتماعي كون . خاصة ل مل أن ت من المحت كن  ةهناك ول الي مشكالت الت ثلة لل  :حلول متما
 

ة و • يد العاملةالعمال زاحة ال  ؛إ
تجارية أخرى؛التدريب •   على مهارات 
 المشارآة في المعلومات وبناء توافق اآلراء؛ •
تقاليد  • رام ال مشارآة احت  ؛عبر الزمنوال
توزيعية • تخوف، واآلثار ال ر، وال  .فهم التغّي

 
مقترحةالخصوصوعلى وجه  78- تشمل الحلول ال  : 

يلةتنمية  • بد من البرامج؛من خالل التدريب واستخدامها مهارات  ره    وغي
من أشكال الدعمتوفير  • ذلك  رة االنتقالية؛دخل وغير    أثناء الفت
مع الجمهور • بشأن باالتصاالت  ثيرات   نشأ عنها من تأ ذلك ما قد ي يراتها، بما في  رامج تخفيض الطاقة وتأث

 توزيعية؛
ة والمناقشات • الجة هذه االنعكاسات؛الشفافي مج وآيفية مع   في انعكاسات البرا
؛العمل سويًا • مج الدعم مج تخفيض الطاقة وبرا تصميم برنا من أجل  رة  متأث مع المجتمعات ال   
ثرة  • مجتمعات المتأ مع ال نمائية جديدةإلقامة العمل  ادين الذين بدائل إ نوعية للصي نشطة اقتصادية   وأ

 .سيخرجون من القطاع
 

زام حتى تنجح هذه  79- توافر نشاط والت مناقشة اتفاق الرأي على ضرورة  من النتائج المهمة لهذه ال وآان 
 .البرامج

 

تخفيض الطاقة حتى  76- مج  رة األجل والطويل األجل التي ستنشأ عن برنا ار القصي من المهم تحسين فهم اآلث
تقليل نواحي القلق  .يمكن 

بل  77- بشأن ُس ًا مؤقتًا على األقل  مختلف الفئات وتوجد قلق تشمل الناس من  معالجة مسألة الطاقة المفرطة 
دخلهم وفي آثي،عيشهم بشأن  من الحاالت  ة . ر  مل نواحي القلق هذه ستنصب على آثار متصورة ومحت ولألسف أن 

 .آما تنصب على آثار فعلية

لتخفيف نواحي القلق االجتماعية: نتيجة المناقشة 80-  .هناك حلول سريعة 

ة االتصاالتتشمل الحلول الممكنة المقترحة  81- تدريب، وبناء الثق ين، وال اج  وه- مع المعني نشطة تحت ي أ
تفاٍن وصبر  .إلى وقت وإلى 



17 

Fisherie s\2003 \Y8169a- Rep_Expert Consu lta tion 

لطاقة: 2الجدول   نواحي القلق االجتماعية في برامج تخفيض ا
 

ي لرأ ق ا الوصول إلى تواف لي صعوبات  ملةإزاحة ا لعا ةد ا ديل الب الفرصة    وتكلفة 
الجديدة  و  ة أ ديل لب ا ظائف  ر!<والو عياالتغ  الفق افي ير االجتما ثق مة ال  ةالمقاو

ة المعرفي خية التصورات  اري لت ق ا / الحقو
ة دي لي  التق

رال لتغيي ة  خوف من ا لسابق اآلثار ا
ة  والالحق

ن  ة بشأ لثق عدم ا
ة عي جتما اال ة  العدال

 
 

ن  سبب فقدا الفقر ب
 العمل

 
 

ل  اك دخ هن ليس 
ل  بدي

 
 

األمن الغذائي 
لة  المحلي والعما

ية  المحل

 
 

عي ن االجتما باي  الت

 
 

ليدي لتق المجتمع ا مة   قي

خفيض  برنامج ت تصور 
الطاقة يعتمد على 
افة أصحاب  ثق مستوى 
المصلحة ومستوى 

م ديه  الفهم ل

ن " حقوق" المشارآي
في الحصول على 

دإعانات ل  لصي

لتغير  ثقة في ا ال عدم 
عي  االجتما

ع  ستطي هل ت
ن  المدارس أ
خفاض  ان تتحمل 

ذ  تالمي ل  --عدد ا
لتي  أثيرات ا الت
ية  بق د  عن تحدث 

ن  السكا

الطاقة   --تخفيض 
ر  غي ن ي ُيحتمل أ

االختالل 
ا  م ورب عي  االجتما
لى زيادته  يؤدي إ

الطاقة  تخفيض 
ن  لى فقدا يؤدي إ
ل  العمالة في األج

 القصير

د لة فرص عمل ب ي
صيد في  م ال لطاق

 المنطقة

  
مجموعات 

نة ي  اجتماعية متبا

 
طريقة من  د هو  الصي

العيش  طرق 

 
 )خاطئة(التصورات 

 
حق" د" ال الصي  في 

ؤثر  تحيزال  فيالم
عي  ار االجتما االستقر

ن - لتخوفات م  وا
جتمع  زعزعة الم

 المحلي

جهود تخفيض 
ا  الطاقة ربم
ع  تتجاوز قطا
ل  حصد المحصو

 السمكي

س مة ب بب المقاو
حيز  )تصور(  الت

 )ضد الشخص

الفقر وعدم وجود 
لة للعيش بدي  سبل 

ضيق فرص 
لة بدي  العمل ال

الطاقة   تخفيض 
سيؤثر على 
مجموعات مختلفة 
اطق مختلفة  في من

 وبطرق مختلفة

م عن فرض  اإلحجا
 عقوبات

افية  ثق جز ال الحوا
م ( لتعلي مستوى ا

ًا  )منخفض جد

حقيق   الصعوبة في ت
ء آلرا افق ا  تو

أثير  على الت
األنشطة المتصلة 

ء (بالصيد  بنا مثل 
خالت المد )السفن،

 

 
 العمالة

 
 العمالة

اير   التغ
عي / االجتما
لديني/العرقي / ا
 اللغوي

وب العيش ع أسل لة    ضيا لبطا ن ا التخوف م
ن  ن ميدا والخروج م

 العمل
أثيرات  الت
عية وزي  الت

 

حة جتمع إزا  الم
 المحلي

حة جتمع إزا  الم
 المحلي

عريف   عدم وجود ت
للمجتمعات و اضح 

ية  المحل

عية المعيشة لف    انخفاض نو دور مخت
المنظمات االجتماعية 
بطات  مثل الرا
ن دي ونيات الصيا  وتعا

  

درة على   الق
ج  برام التكيف مع 
 تخفيض الطاقة

ن   وجود دعم م عدم 
و ضعف  المجتمع أ

 هذا الدعم
عية  الجتما جز ا الحوا
لتغير ية في وجه ا اف ثق  وال

     

المجتمعات   ملفرصة العنفقة   اختفاء 
ة  المعتمد ية  المحل

د  على الصي

لرضا  لقهفقدان ا  الذي يخ
 العمل

     

م      كري فقدان العمل ال
نة  والمكا

     

لية      افة المح       الثق
 
 

لجة : 3الجدول  لطاقة القلق نواحيالوسائل الممكنة لمعا عند تصميم برنامج تخفيض ا  االجتماعية 
ملة لعا د ا لي وتكلفة  إزاحة ا

ة البديل  الفرصة 
ريب على مهارات  التد

ى ة أخر ري  تجا
الوصول إلى  صعوبات 

ي لرأ ق ا  تواف
ة المعرفي خية التصورات  اري لت ق ا / الحقو

ة دي لي  التق
ر لتغيي ة الخوف من ا الالحق ة و لسابق الة  اآلثار ا لعد ن ا ة بشأ لثق عدم ا

ة عي جتما  اال
ج تعويض  برنام ذ  ي نف وت م  تصمي

ل  مقبو
لة بدي ل ال م ا فرص العم دي تق  ، مة جتماعات عا

ء  آلرا ، طلب ا لة األد
ل  والحلو

ن  شأ ثقيف ب  المشكالتالت
تظهر  د  لتي ق الممكنة ا
لطاقة خفيض ا م ت عد  عند 

اقشات  من عات وال االجتما
ن  مع المحلي بشأ في المجت

د صي  حقوق ال
إلى مختلف  الوصول 

 المجموعات
بقية  المت لطاقة  ضريبة على ا
لية  أو مدفوعات تحوي

ن" سري خا ء " (لل ة سوا بخسار
ة  و خسار مارات أ االستث

 )العمل

ج  برام أثيرات  شرح ت
ج  ائ لنت لطاقة وا تخفيض ا
بة  مترت عية ال وزي الت

ا  عليه

ن  بي ابطة  ضمان وجود ر
ج  عية وبرنام برامج االجتما ال

د الصي  تخفيض طاقة 
ئية في  ما ة إن م مساعد دي تق
برنامج تخفيض  أعقاب 

 الطاقة 
ج  برام ثيرات  تأ شرح 
ا  ثاره لطاقة وآ تخفيض ا

عيةا وزي  لت
ن  ادي صي ن فهم ال تحسي
ناشئة  أثيرات ال لت افع وا للمن
عن برنامج تخفيض 

 الطاقة

ة  دار برنامج إ ذ  نفي ت
حلي مع الم  بواسطة المجت

ج  برام ثيرات  تأ شرح 
لطاقة و ثارهاتخفيض ا  آ

عية وزي  الت
ثيرات  تأ التعرف على ال
بقة  افع السا من ليف وال والتكا

ج برنام  والالحقة على ال
لى مختلف  الوصول إ

تأثر لمجموعاتا  التي ت
ل  لتعام برنامج وا من ال

 معها
ديل لكسب  برنامج ب وضع 

ن  جالعيش لم برنام ل هم ا   سيزيح
بيةوضع تدري ج  افق   برام تو وتحقيق  الشرح 

جتمع  ء في الم اآلرا
لة  ن حا المحلي بشأ

د  المصاي

ثقيف  ويات ت تعزيز مست
ن دي  الصيا

توفير المعلومات  
وشرحها بشأن حتمية 

 التغيير
افي   ةالشف

خدام لالست لة  م حم نظي دريب  غير اتت نتطوير مجموعاتتوفير فرص ت إلى مختلف   م أثيرات  الوصول  اقشة في ت ية  المن عات تحويل م مدفو دي تق
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لة دي لب العيش ا سبل  آية و لةاالستهال دي ة  وعمل ب المجتمع المحلي إلدار
د  المصاي

ج مع  المجموعات برنام نال ثري أ  المت
هم خوف ل ت تقلي ل  منه من أج

ء (سرين للخا سوا
ات بخسارة االستثمار

 ) العملةأو خسار
لى  ة إ مرتد م المعلومات ال دي تق

المحلي   اإلعالم عن -المجتمع 
عة  وق تائج المت لك (الن بما في ذ

 )المشكالت

دريب وضع عادة ت ج إ  برام
ثقيف  وت

إلى مختلف  الوصول 
 المجموعات

الحقائق-اإلعالم  عرض  ل     توفير فرص عم
لة دي دريب ب  وت

ل توفير ف  رص عم
لة دي دريب ب  وت

ء  نا أث بطالة  ل مدفوعات  إدخا
لية تقا ة االن تر  الف

و مصايدتنمية   بعيدة أ
لة   بدي

أثيرات  اقشة في ت المن
ن  ثري أ المت ج مع  برنام ال

التخوف(منه  ليل   )لتق
واسع  ثقيف على نطاق  الت

ج برنام ن ال  بشأ
أثيرات   دريب عن ت م ت نظي ت

لطاقة خفيض ا  برنامج ت
فرض ضرائب على  

يةالطاقة بق مت   ال

لطاقة  على ا ائب  فرض ضر
م مدفوعات  دي تق و  ية أ بق المت

خاسرين  ية لل ل ء (تحوي سوا
و بخسارة الستثمارات أ ة  ا خسار
 )العمل

ل  توفير فرص للحصو
وطن  عادة الت منح إ على 
ًا فيه غوب ذلك مر ن   إذا آا

ية  صاحبة لحما بير م تدا
ية اف ثق يم ال  الق

توفير معلومات عن 
ة حاضر ائق الحالة ال  حق

    

ة  تر لف ء ا ثنا ل أ للدخ عم  م د دي تق
ية ال تق  االن

حات عن  اقترا وضع 
ل  دية مث القتصا ائل ا البد
و  كولوجية أ حة اإلي السيا
اطق  من عة في ال الزرا

حرية  الب

آلراء على  افق ا ء تو بنا
ن  لطاقة بي تخفيض ا ج  برام
منظمات  مختلف ال

عية   االجتما

ا قد يحدث  ن م شأ ثقيف ب الت
ا قد يحدث  لة وم بطا من 

ا د في مستوي عن لدخل  ت ا
لطاقة  عدم تخفيض ا

    

دريب لت ج إعادة ا حة  وضع برام       إشراك أصحاب المصل
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نونية قا يا ال  االهتمامات والقضا
 

مج  82- تصميم برا محاولة  نشأ عند  نونية التي قد ت الهتمامات القا نظرت مشاورة الخبراء في أنواع القضايا وا
نفيذها تخفيض الطاقة واعتمادها وت اول. ل رنامج، وتن ام الب تقيم حواجز أم ا التي قد  من القضاي مناقشة ست فئات   ال

 .4ويرد ملخص لهذه القضايا في الجدول 
 

ملكية، والحقوق -تعريف الحقوق  1-82 الوصول إلى الحقوق أو غيرها من أشكال ال علقة ب يا المت  القضا
آلها قد تؤثر فيم عتبر التاريخية، وحصيلة الصيد، والحقوق الدستورية، وهذه  عتبر أو ال ُي ا ُي

ة . خيارات أمام برنامج تخفيض الطاقة وتختلف هذه االعتبارات من دولة إلى دولة ومن والي
ة أخرى انوني  .قانونية إلى والية ق

 
ًال  2-82 فع قة  و -القدرة على صياغة برامج تخفيض الطا ام قدرات أ اك حدود عملية أم تكون هن  قد 

مصايد األسم دارة  ة إ ال ة الصيدإمكانيات وآ نفيذ برنامج لتخفيض طاق تصميم أو ت وقد . اك على 
تصميمها يضع حدودًا على أنواع الخيارات التي يمكن اقتراحها أو  ائم  . يكون هناك تشريع ق

ا  مل معه يجب مراعاتها أو حتى التعا تشريعات في مجاالت أخرى  اك  كون هن المثل فقد ت وب
مج تخف،مباشرة تؤثر في خيارات برنا ا قد  تفاصيل تصميم البرنامج أي أنه ة أو في  . يض الطاق

تشريعات  ع المهددة باالنقراض، وتشريعات العمل، وال ومن أمثلة ذلك التشريعات الخاصة باألنوا
 .المالية

 
لطاقة  3-82 اذ برنامج تخفيض ا إنف إلشراف ليست جديدة-القدرة على  ة وا .  مشكالت الرصد والرقاب

تخفيض الطاقة  كن عند تنفيذ برامج  ، ول من المهم جدًا توافر القدرة الكافية على اإلنفاذ كون  سي
ذا آان األمر يتطلب عدة سنوات  دعم برنامجخصوصًا إ منافع  ةحتى تظهر  تخفيض الطاق   

مشارآة فيه ألهمية. وال  .آذلك فإن جهود تخفيض الصيد غير المشروع لها نفس ا
 

القانونية  4-82 أو  ُن-مسائل حل المنازعات القضائية  ًا  تعتبر  ة وغيرها نظم ظم حل المنازعات القضائي
ة لسير العملية على النحو السليم مج ،أساسي نفيذ برا يضًا أن تعوق ت ُنظم يمكن أ كن هذه ال  ول

مل . تخفيض الطاقة مًال مع فهم آا وتدعو الحاجة إلى تعريف المشارآين في هذه النظم تعريفًا آا
رة مصايد األسماك، وه دا مجال ليس معروفًا لكثير من الناسلهذا المجال الجديد في إ فبدون . و 

د  تري مشكلة التي  ة ال يًال على جدي دل من العقوبات  هذه المعلومات قد ال تكون الجزاءات وغيرها 
الجها ة . هذه العقوبات أن تع تسمح لفئ ة بطرق ال  مج تخفيض الطاق برا من المهم تصميم  آما أن 

يذ على حساب ب تنف عطيل ال مشارآين بت من ال مشارآينقليلة   .قية ال
 

لموجودة 5-82 إن إدخال -آليات التنفيذ ا ئح ف ة في تبسيط القواعد واللوا ذا آان هناك اهتمام ورغب  حتى إ
كون أمرًا صعبًا ا يمكن أن ي من . التغيير إلى بيروقراطية م نونية المعقدة والز فاإلطارات القا

ا يؤدي تخفيض الطاقة أو  إلى إبطانالمطلوب لتغيير القواعد واللوائح القائمة قد  برنامج  ء اعتماد 
اده ل . حتى وقف اعتم يحتاج إلى تقوية أو إلى توضيح قب نوني غير آاٍف فقد  ذا آان اإلطار القا وإ

تيجيات تخفيض الطاقة را إن اآلليات . النظر في است يروقراطية آبيرة ف ذا آانت الب المثل إ وب
من الصعب إدخال بر ألساليب التنظيمية القائمة قد تجعل  مبتكرةوا مختلفة أو  مج جديدة   .ا

 
لعالقات  6-82 أشكال ا لرسمية وغيرها من  اك ترتيبات غير -الترتيبات غير ا  من الطبيعي أن تكون هن

بين أعضاء مختلف القطاعات من أشكال العالقات  مختلف . رسمية وغيرها  ذا آانت  وإ
إن هذه ال تخفيض الطاقة ف تختلف عن أهداف خطة  ا أهداف  تلجأ المجموعات لديه ا  مجموعات ربم

يقيم حواجز  ا، مما قد يثير نزاعات أو  تحقيق أغراضها الخاصة به إلى العالقات غير الرسمية ل
تخفيض الطاقة مج   .أمام تنفيذ برنا

 
لقانونية في برامج تخفيض الطاقة: 4الجدول   االهتمامات ا

إنفاذها  البرامجصياغةالقدرة على  تعريف الحقوق ات حل المنازع القدرة على 
القضائية والقانونية

التنظيم العالقات غير  آليات 
 الرسمية

الدستورية  الحقوق 
لى  لوصول إ حقوق ا

موارد  ال
الملكية  حقوق 

مختصة لة ال لوآا لقوانين  قيود سلطة ا آليات إنفاذ ا
للوائح  وا

محاآم  أحكام ال
لقضاء  وا

األساليب 
البيروقراطية 

الحوار(  )غياب 
الترتيبات بين 
مختلف  أعضاء 

لق  طاعاتا

عدم وضوح حقوق 
الملكية أو حقوق 
لى  الوصول إ

موارد  ال

ما يقيد  لقائم رب ا التشريع 
مج  البرنا

وضع قوانين ولوائح 
لتنفيذ ا  سهلة 

لتقاضي  لى ا ميل إ ال
ليف  كا لت من ا يزيد 
لقضائية ويسبب  ا
ًء في  ًا وإبطا تأخير

 التنفيذ

اإلطار  عقد  ت
ي لقانون  ا

 

ة معرفة ما  ضرور
ه"يجوز  ما "و" أخذ

الحكومة في هو  حق 
 "األخذ

لتشريعات  لنظر في ا من ا ال بد 
لتي قد تؤثر في  األخرى ا
خيارات برنامج تخفيض 
مثل تشريعات حماية  لطاقة  ا

لرصد  مشكلة ا
لرقابة واإلشراف  وا

عدم إمكان تنفيذ 
عقوبات بواسطة  ال

آم محا  ال
لقواعد  تبسيط ا

للوائح  وا
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لالنقراضاألنواع معرضة    ال
لفرق  هم ا ة ف ضرور

كية بين المل  حقوق 
لوصول  وحقوق ا

لموارد لى ا  إ

منع قيام  عات قد ي التشري تنازع 
 برنامج سليم

لرصد  لقدرة على ا ا
 واإلنفاذ

التأخر في تطبيق 
لقانون  ا

مطلوب  ل الوقت ا
لتشريع  لوضع ا

غييره  أو ت

 

ة معرفة  ضرور
التاريخية  الحقوق 

مة لقائ  ا
مطلوب قد  ال لقانوني  ا التحليل 

النظر في بر إمكان  مج يقيد  ا
لطاقة ا  تخفيض 

قيود على سلطات 
لمختصة  الوآاالت ا

مصايد  بال
لتناسب بين  عدم ا
منافع  عقوبة وال ال
التي تعود من عدم 

لحدود  احترام ا

اإلطار  ضعف 
لقانوني  ا

 

كية على  وجود مل
الناحية  مشاع من  ال

لقانونية  ا
مية  معلومات عل لى  الحاجة إ
مج تخفيض  لتنفيذ برنا وافية 

لطاقة  ا
الصيد ليل   غير تق

مشروع  جهود [ال
ه  لجة هذ لمعا قانونية 

مشكلة  ]ال

لجمهور   توعية ا
بقانون تخفيض 
لصيد  طاقة ا
مفرطة ولوائح  ال

ه  تنفيذ

 

الدستورية  لقضايا  ا
ودستورية بعض 
برامج تخفيض 

لطاقة  ا

مج  قيود قانونية على أنواع برا
مكن تنفيذها التي ي  التخفيض 

الجهود  عزيز  ت
لجة  لقانونية لمعا ا

لص يد غير حاالت ا
مشروع  ال

   

لتوافق بين  عدم ا
لقوانين  ا

أو شروط  مسمومة تحفظات 
ابير لتد  تدمر بعض ا

    

وجود حظر على بعض  
الخيارات أو   التدابير 

    
لقوانين   ا عزال واضعي  ان

مديرين( لمنفذين وال  وجود -) ا
لحكومة لفة تؤديها ا مخت  أدوار 

    

لقوانين  ا لتناسق بين       عدم ا
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نونية التي  83- ة بمختلف الخيارات العملية لمحاولة التغلب على بعض القضايا القا مشاورة الخبراء قائم وضعت 
مشاورة ا ال اء . تعرفت عليه مشارآة في المعلومات وبن بناء المعارف وال ا هو الشأن في بقية االهتمامات فإن  وآم

نونيةلها األولوية عندء والشفافية توافق اآلرا الجة القضايا القا  . مع
 

ة  84- مشارآة في المعلومات وإقام من الناسقد يتطلب بناء المعارف وال نسة  مع آتلة متجا تحقيق توافق اآلراء   
مستويين المحلي والوطني مصلحة الذين هم جزء من العمليات التشريعية على ال وهذا صحيح بوجه . أصحاب ال

تشريع جديدخاص إ تدعو إلى تعديل التشريع أو إصدار   .ذا آانت الحاجة 
 

عند تصميم برنامج : 5الجدول  انونية  لجة االهتمامات الق لطاقةلتخفيضالوسائل الممكنة لمعا   ا

ق الحقو رة على  تعريف  ةالقد البرامجصياغ اذها   إنف رة على  المنازعات  القد حل 
ة وني ان الق ة و  القضائي

ظيم لتن ليات ا ق آ ات غير العال
ة رسمي  ال

الملكية  حقوق  د  تعدا
ور لدست  المتفقة مع ا

لى دعم محلي  السعي إ
متجانسة ووطني  مة آتلة  إلقا
ناس  من ال

تنظيمية  ج ال برام ل ن ا تحسي
ويلها( ذ ) وتم إنفا ن أجل  م

ثال لها مت ن واال اني  القو
ضرورة فرض  تعزيز 

ادعةعقوبات   ر
 بواسطة المحاآم

ية ل يبات مح وضع إطار  ترت
 بحث حكوميل

د  ارة مصاي إد في 
 األسماك

ح  تعريف أو توضي
د صي  حقوق ال

استعراض االشتراطات 
ية  ون ان خفيض في الق برنامج ت
 الطاقة

كاليف تطبيق  النظر في ت
ا اده ل اعتم ح قب  اللوائ

ميبحث   في إطار حكو
األسماك يد  ة مصا  إدار

الدعم   لى  السعي إ
وطني المحلي وال

وق  حق ح  توضي
وارد  لى الم الوصول إ

حًا آ ًاتوضي  افي
ل  مع رجا افق رأي  ء تو بنا
ن  شرعي ن والم برلما ال
ئية  ضا والق نفيذية  لت والسلطة ا

سة سيا ل ال  ورجا

ذ  لإلنفا افز  د حو إيجا
تي  الذا

لبحث وضع إطار  ل
ة الحكومي إدار  في 

د األسماك  مصاي
العمل على  

آتلة تكوين 
سة  متجان

ن ني د إعادة  مرونة القوا صاي شريع م غة ت صيا
 األسماك

لإلن ج  برنام ذ وضع  فا
ن  ًا وممك لي يكون عم

ذ ي نف  الت

ارير  تق ية ال اف شف
 الحكومية

  

ور ست ل الد إلطار تعدي ل ا لتعرف على /تعدي ا
ديلة فيطرق  نب انو لق   ا

د في  لفسا ء على ا القضا
ن ني لقوا ذ ا  إنفا

لفصل في  ع با اإلسرا
خاصة  ا ال القضاي
د  ازعات مصاي بمن

 األسماك

  

ًا  ناد ست انون ا لق تكييف ا
العلمية الئل   إلى الد

ارة حكوميحث ب إد إطار   في 
د األسماك  مصاي

درات موظفي  تعزيز ق
ن ني لقوا ذ ا  إنفا

ن واضحة  اني  -قو
افية  شف ضرورة ال

ونية ان  الق
  

ديله   شريع أو تع الت تحديث 
ة المعاصر يا  ضا  لمواجهة الق

ل  جراءات ح سيط إ تب
ية ون قان ازعات ال  المن

د السلطة  تحدي
آم  التقديرية للمحا

  

شريعية   لت لةاالشتراطات ا بدي     ال
ع   شري لت حتى يكون ا شن حملة 

لة  ًا وحتى تكون المعام محايد
ع  أنوا ع  ة في جمي محايد

م نظي  الت

    

د   ل الستبعا شام د  جدي ع  تشري
ن  اني لقو ن ا بي ازع  تن حاالت ال

ائمة  الق

    

يا المالية  االهتمامات والقضا
 

الهتمامات  87- مشاورة الخبراء ترآز العمل على ا من  الجتماعية أو في هذا الجزء  دون االهتمامات ا الية  الم
القتصادية اليف ا يد التي يمكن أن . التك عديل طرق إدارة المصا ا لحوافز ت مجموعه مشاورة الخبراء في  تتعرض  ولم 

من جديد تقليل الطاقة المفرطة ومنع ظهورها   .تصلح ل
 

ة الخمس 88- الي ا الم مقام األول القضاي اقشة في ال ذلك شملت المن ًال من  عنى وبد ا بعد وهي التي ُت  التي سترد فيم
مج  ى إعادة ببرا ثناء العمل عل تنشأ بصفة عامة أ ا مالية أوسع نطاقًا قد  دون التعرض لقضاي شراء التراخيص فقط 

 ).6الجدول (تخفيض الطاقة 
 

اليف  آان الرأي هو أن -المعلومات  1-88 ا تك بحوث، ربم تكاليف ال كون تجمع المعلومات، وخصوصًا 
مج تخفيض الطاقةحاجزًا برا ملة عن  ا .  أمام تقديم معلومات آا نفيذه تلك البرامج يمكن ت كن لوحظ أن  ول

بحوث  .بحد أدنى من ال
 

لذاتي : نتيجة المناقشة 85- لتنظيم ا ء -من المهم جدًا خلق حوافز ل  وذلك بفهم حقائق نشاط الصيد وبالبنا
لتنظيم لعرفية لالمتثال ل ليدية وا لتق  .على األشكال المحلية وا

ارات تخفيض الطاقة 86- ا يجب أن ينعكس في خي ألجل القصير ربم ُنظم وفي ا موجودة في ال  الحقائق العملية ال
اذ القوانين و نيات إنف زا نونية وفي مي تنظم القا عقوبا تشريع . ال غيير ال منع من بذل جهود أطول أجًال لت ذلك ال ي كن  ول

تشجع على المرونة و مسؤوليةعلى وإلقامة هياآل تنظيمية   .تحمل ال
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لبرنامج وتكاليفه  2-88 مج تخفيض الطاقة أآثر من -إدارة ا شراء التراخيص إعادة  تتطلب برا
اشرة التي تدفع مرة واحدة ا المب اليفه مع برامج ش. وتك ذلك فحتى  من المهم وعلى  يكون  راء التراخيص 

رة الذي سيأتي بعد شراء التراخيص مج اإلدا إلدارة برنا الية المطلوبة  اليف الت وباإلضافة إلى . إدخال التك
ي  اتها ف تحويل األموال واستخدام يضًا وجود مستندات واضحة عن  من المهم أ اشرة يكون  اليف المب هذه التك

يستطيع جميع أصحاب ا بحيث  ي تخفيض الطاقة  علموا عن مصير األموال التي ُجمعت والت مصلحة أن ي ل
 .ُأنفقت

 
ا هناك عدة  -شراء التراخيص إعادة عوائق أمام  3-88 توزيعية التي قضاي ائج ال النت مالية خاصة ب

علق ب ا يت مج تخفيض الطاقة، وخصوصًا م من إعادةتترتب على برنا كون جزءًا  تراخيص التي ت  شراء ال
مج عل أآبر ش. البرنا يدفعول تساؤل عمن  ردة وهناك ارتباط وثيق بين. اغل هو ال قانونية الوا  االهتمامات ال

مج 6في الجدول  من البرنا اليو بشأن تمويل شراء التراخيص آجزء  توزيع الم مات ال  .اهتما
 

لتوزيعية  4-88 ائج ا مّول أو تعرض -النت  قد يرى بعض المشارآين أن الحكومة هي التي يجب أن ت
دأ المساعدات الم كن مب يستعمل يدفع"الية، ول ا المجتمع المدني عند " من  يستخدمه ادئ التي  من المب هو 

موارد الطبيعية مج تخفيض . الحديث عن ال بقون سيستفيدون من برنا مشارآون المت ذا آان ال وعلى ذلك فإ
تلك العملية مويل  يجب أيضًا أن يساعدوا على ت ما  ة فرب ت وفي أوضاع أخرى قد تنظر منظما. الطاق

افع تخفيض الطاقة للمجتمع بأآمله،المتبرعين توفير من افع ، التي تسعى إلى  مقابل المن مكان دفع   في إ
يحققها  يد .  شراء حقوق تراخيص الصيدإعادةالمؤقتة التي  مصا نسبة للمشارآين الذين سيترآون قطاع  ال وب

نشط اة جديدة وأ ال إلى حي هم على االنتق مساعدت من المهم   .ة جديدةاألسماك قد يكون 
 

ن -التنافس على األموال  5-88 ذاته فإ ا حاجزًا في حد  مويل فيه كون الت  حتى في البلدان التي ال ي
زانيات يد األسماك ، سواءالمي مصا رة  دا ة بصفة عامة وأ في إ ة ،في المستويات الحكومي تسند أولوي  قد ال 

مشك.  شراء التراخيصإلعادةعالية  كون  ن  التموالتوفي البلدان التي ت ها معقدة جدًا ربما ال يمك يل في
ة األمور القياس إلى بقي ًا ب ره شاغًال أساسي يد . النظر في شراء التراخيص واعتبا اعة مصا ذا آانت صن وإ

برنامج  ر إعادة األسماك ستمّول هي بنفسها  إن الوضع المالي الجاري للمشارآين سيؤث تراخيص ف شراء ال
يرًا على القدرة على تمويل هذ رًا آب ة تمويًال ذاتيًاتأثي تخفيض الطاق من برنامج   .ا الجزء 

 
لطاقة: 6الجدول  لمالية في برامج تخفيض ا  االهتمامات ا

البرنامج وإدارته المعلومات  تكاليف 
الرصد ( في ذلك  بما 

إلخ  )واإلشراف 
شراء إعادة عوائق 

 التراخيص
التوزيعية األموال النتائج   التنافس على 

لبحوث ليف ا كا مة ت إقا ليف  كا ة ت إدار كل   هي
لطاقة ا  يتضمن تخفيض 

لدعم  لية  ما ال التحويالت 
ةُنظم إعاد  شراء  

 التراخيص
أم  لصناعة  من يدفع؟ ا

مع(الحكومة  مجت  )ال
لميزانية  أولويات ا

لبرنامج ليف تنفيذ ا كا التكاليف  ت مستويات 
مج البرنا ة في  مباشر  ال

ة  لتراخيص إعاد شراء ا
ليف باهظة كا  يتكلف ت

من يستعمل يدفع أ  ولويات تخصيص أ مبد
ميزانية ال مادات   اعت

لعناصر  ليف تنفيذ ا كا ت
االجتماعية في 

مج  البرنا
لبرنامج ليف ا كا لباقون  ت مشترآون ا ال

من ي  خرجونيدفعون ل
منافع برنامج  تحديد 

لطاقة ا  تخفيض 
منخفضة في  أولوية 
موال  التنافس على أ

 الخزانة
األموال  ة  اد  سوء إدار ال يمكن استرد

مارات  االستث
منافع؟ من ي نتفع وما هي ال

لصناعة؟ ا مجتمع أم   ال
األموال  نفقة فرصة 

 الحكومية
اإلعانات  من  ؟مواءمةمن يدفع تكاليف ال  شفافية  توافر معونة 

متبرعين  ال
ة على تحويل   لقدر ا

 التكاليف
لرعاية   من ا غطية  الت

االجتماعية بسبب فقدان 
 العمل

مويل في  عدم وجود ت
لنامية لدان ا  الب

لةاالست    أنشطة بدي مار في  لية في  ث الما األوضاع 
لصناعة  ا

لى     مساعدة على االنتقال إ ال
أخرى  أنشطة 

للتمويل ام  مستد  مصدر 
لحكومي     مالي ا ال الدعم 

لخاصو  ا
كل  النسبية ل ة  الثرو
من  مجموعة 
متنافسة  ال مجموعات  ال

لدفع ها على ا  وقدرت
 

 الجزئيةو  الممكنةالحلول: االهتمامات المالية
 

هوم الشفاف 89- ا مشاورة الخبراء يرتبط بمف الية التي طرحته مامات الم من حلول االهت ةةيآثير  رن   في مقا
ءلة عنها مسا افع، وال اليف والمن  .التك

 
أل 90- ة من أجل مثل فكار وا تخفيض الطاق بحوث  مجاالت أولويات داالقتصاتنسيق  اليف، ووضع   في التك

ة الي رنامجوالنظ ، في موضوع الطاقةللبحوث الت يذ الب تنف كاليف عدم  مختلف أساليب تخفيض الطاقة، وتقييم ت  ،ر في 
تخاذ قرارات تخفيض الطاقةأفكار ترتبط آلها  كون أساسًا يمكن بفضله ا اسات لت تقديم أفضل مشورة للسي  .مع مفهوم 
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محاولة الحصول على تمويل لتنفيذ البر 92- نامج من الجهات وهذا أمر ضروري عند التنافس على األموال أو عند 

ولكن حتى أفضل تحليل متوازن للتكاليف والمنافع قد ال يستطيع أن يتغلب على القضايا التاريخية أو السوابق . المتبرعة
 .الماضية وعلى تأثيرها في إمكان تنفيذ مختلف الخيارات المتاحة لتخفيض الطاقة في بلد ما

 
امج جديد، وخصوصًا ألن تكاليف برامج اإلدارة الموجودة قد تستمر آما أن من المهم معرفة تكاليف عدم تنفيذ برن 93-

ُيضاف إلى ذلك أن تخفيض الطاقة يعني في آثير من الحاالت .  الطاقة المفرطةاستمرارمع وفي التصاعد مع الزمن 
ن جزء م، وهذا  عن فقدان الدخلهم ولهذا يكون من الضروري ضمان تعويضالمصايد،تخفيض عدد المشترآين في 

 .الحقائق التي تجعل تنفيذ البرنامج أمرًا ممكنًا
 

 الوسائل الممكنة لمعالجة االهتمامات المالية عند تصميم برنامج تخفيض الطاقة: 7الجدول 
بحوث منسقة عن  المعلومات

 تخفيض الطاقة
األولويات التي  ترتيب 
ل  تتنافس على األموا

تقييم تكاليف عدم 
ذ أي برنامج  تنفي

 )ماتتحليل المعلو(
لتكاليف  تحليل ا
 والمنافع

النظر في مختلف إمكانيات 
 تخفيض الطاقة

انيات ( بما في ذلك اإلمك
جية  )التكنولو

مج  ة برنا إدار تكاليف 
لطاقة  بما في (تخفيض ا

لرصد  لتنفيذ وا ذلك ا
 )إلخ. واإلشراف

من  لتمويل  ضمان ا
الجهات المتبرعة 
أصحاب  وباقي 

 المصلحة

وضع سيناريوهات 
ق عن ُنظم حقو

 الملكية
من "اعتماد مبدأ 

 " يدفعيستعمل
مع  وضع برنامج 
ليل  لتق الصناعة 
التكاليف وربطه 
بمختلف النتائج 

عية  التوزي

لتمويل  إنشاء شراآات ل
النتائج  وربطها ب

عية  التوزي

األموال كاليف عدم تنفيذ  التنافس على  تقييم ت
برنامج،وجمع 
 المعلومات

كاليف  تحليل الت
 والمنافع في البرنامج
 آجزء من تسويقه

المساعي وعمليات 
التسويق والحصول 

ل  على األموا
  

شراء إعادة عوائق 
 التراخيص

مج  قد تكون برا
التعويض عن فقد 
الدخل ضرورية حتى 
مج  اعتماد برنا يمكن 

لطاقة  تخفيض ا

أساليب حساب 
منافع  التكاليف وال

   

لية  النتائج التوزيعية لتكاليف الما توزيع ا
مستفيدين من بين ال  
مجتمع  القطاع وال

    

 
 االهتمامات والقضايا السياسية

 
، وفيما يلي 8عند تناول موضوع االهتمامات السياسية رآزت مشاورة الخبراء على ست قضايا ترد في الجدول  94-

 .وصف لها
 

المتعدد  العمليات التشارآية، من المستوى المحلي إلى المستوى تعتبر -األفكار وإطار اتخاذ القرار  1-94
ا  دائمة في األجل الطويل، ولكنها ستكون أصعب في وضعها وفي تنفيذه البلدان، ضرورية إليجاد حلول 

ولكن مع تزايد عولمة األسواق في هذه األيام قد تكون مصايد األسماك مدخًال ألنشطة . في األجل القريب
من وأثناء السعي إلى إقامة عالقات عمل مع واضعي السياس. دولية إضافية ات ورجال السياسة قد يكون 

 . مع جداول أعمال مختلف األحزاب ومختلف مجاالت النفوذالتعاملالضروري أيضًا 
 

بسبب العناصر السياسية في وضع البرنامج وتطبيقه قد  -تعريف إطار اتخاذ القرارات وعملية اتخاذها  2-94
سلطة إلدارة البرنامج وما هي الكيانات يكون من الضروري معرفة ما هي الكيانات اإلدارية التي لها ال

يجب أن تدير البرنامج ذلك فمن المهم الوعي بتوازن القوى بين مختلف رجال السياسة . التي  وعلى 
 .وواضعي السياسات والوآاالت اإلدارية وموظفيها

 
تحديا -لهم المقررة  والواليات النيابيين،  الممثليناألهداف السياسية لدى 3-94 ت التي يجب قد تكون ال

 وقد ال تعتبر من بين ،مواجهتها للتغلب على مشكالت إقامة برنامج تخفيض الطاقة تحديات صعبة
فاالنتخابات وقضايا األحزاب . األولويات السياسية أو من بين األمور المناسبة سياسيًا أو المناسبة زمنيًا

ا واإلرادة السياسية هي قضايا يمكن أن تعمل في سبيل إيجاد دعم س ياسي لبرنامج تخفيض الطاقة ولكنه
 .يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تأجيل الدعم السياسي لحين حلول الوقت المناسب

 

تخفيض الطاقة يكون  91- مج  مختلف برا مقارنة بين  اليف عند ال الهتمام لمجموع تك من الضروري توجيه ا
مج  رته الجارية(البرنا دا تراخيص) بما في ذلك إ مثل الجزء الخاص بشراء ال مج  من هذا البرنا  .وليس مجرد أجزاء 
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 التكاليف المالية واالجتماعية للبرنامج، وجود قلق سياسي منمن المحتمل  -مختلف عناصر التكاليف  4-94
 .ل وسائل لمعالجة هذه القضاياوخصوصًا في األجل القصير، ما لم يكن برنامج تخفيض الطاقة يشم

 
 يرجع إلىآثير من االهتمامات السياسية التي قد تكون لها أهمية بالنسبة للبرنامج  - والفهم المعلومات 5-94

 فعدم آفاية المعرفة لدى المجموعات المختصة،. عدم فهم التأثيرات والقضايا المتعلقة بالطاقة المفرطة
تخلق مساحات من ، ووجود تصورات وتخوفات من التغير ذا لم يكن القلق لمن شأنها أيضًا أن  لسياسيين إ

تخفيض الطاقة آجزء من تبرير  نشأ عن  هناك إرشاد آاٍف عن التأثيرات والتغيرات والمنافع التي ست
 .ضرورة برنامج التخفيض

 
ع تتراوح االهتمامات السياسية الناشئة عن برنامج تخفيض الط -آليات اتخاذ القرارات  6-94 اقة بين أوضا

ة - المفتوحة مثل جلسات االستماع -عادية تمامًا   وأوضاع قد تكون صعبة مثل إجراء البيانات العملي
 .والمشاورات بواسطة الحزب الحاآم
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 االهتمامات السياسية في برنامج تخفيض الطاقة: 8الجدول 
تعريف إطار وضع القرارات  عناصر إطار اتخاذ القرارات

اتخاذ   القراراتوعملية 
القرارات المعلومات والفهم مختلف فئات التكاليف األهداف والواليات المختلفة لدى الممثلين النيابيين اتخاذ   آليات 

عملية تشارآية أم عملية غير 
 تشارآية

لقرارات لتوفيق تعريف من هم واضعو ا لى عمليات ا ميلون إ لة قد تزيد  السياسيون ي لتأثي  الفقر!البطا جلسات االستماع  راتعدم معرفة ا
 المفتوحة

متعدد الجنسيات لبرنامج أسلوب تعاوني   - عليها من يحصل -إدارة ا
ا تحديد من  أن  يجبوليس معنى هذ

مجيكون لبرنا   صاحب ا
ويتضمن ذلك قضايا عن معرفة من 

لبرنامج  الذي سيمول ا

ة األجلالتالمشك لة / قصير منافع طوي لقرارات الصعبة وال ا
 ون موضع تقدير من السياسييناألجل ربما ال تك

عطلين لتغير جماعات المت لقانونية التخوف من ا  البراهين ا

لقائم لسياسات،  الوضع ا السياسيون، واضعو ا
لة اإلدارية  موظفو الوآا

 :األفضليات
لنفوذ1)    عدم ضياع ا
   تقليل الشكاوى2)

لحصول على  من الصعب ا
كون  الغايات آل دعم حينما ت
ة   الفردية غير مؤآد

هم المشكلة مشاورة خبراء في  عدم ف
 الحزب الحاآم

 انفتاح أآبر -بالنسبة للسياسيين 
عالم  على مصايد األسماك في ال

 بأآمله
أولوية  أعلى  األسماك قد ال تكون لها  هم تكاليف البرنامج مصايد    عدم الف

مة عالقات عمل وّدية مع  إقا
واضعي السياسات ورجال 

 السياسة
ما تكون هناك   مويل تتحدد  مصالح مكتسبةرب خيارات الت

لطريقة السياسية  با
لطاقة   قبول تخفيض ا

لرسمية المجموعات  نفوذ ا
الرسمية  وغير 

االنتخابات ربما وتيرة  غيير   ؤثر في االهتمام والدعم السياسيينت  ةالتشجيع على ت  نظر
لىالسياسيين   برامج إ
لطاقة  تخفيض ا

 

مجال  عاوني في  العمل الت
األ  سماكمصايد 

الطاقة ربما توقفها العمليات السياسية  مج تخفيض    تبرير االحتياجات  برا
لحكومية التي  اإلدارة ا تحديد 
لطاقة  تتحمل مسؤولية تخفيض ا

ًا   كون مجاًال غير مهم نسبي ما ت من الناحية (مصايد األسماك رب
 أو من الناحية السياسية) التجارية

لى   مرسلة إ اإلشارات ال
 ر واضحةالسياسيين غي

 

كون  ليس من المستحسن أن ت
لفة  مخت  عن بقية آثيراًًًاإلدارة 

 اإلدارات
أثناء العملية  غير  لسياسية ربما تت     اإلرادة ا

مرحلتان في اتخاذ القرارات: تحفظ    :ربما تكون هناك 
لطاقة 1)  ، ثم بعد ذلك)أو عدم تخفيضها(  تخفيض ا
لطاقة ضمن برن2) آيفية تنفيذ تخفيضات ا  .ذلكبامج خاص   

ا الخصوص كون هناك والية سياسية للعمل في هذ  أو ربما ت
أهداف السياسيين وغيرهم من مجموعات النفوذ ربما تتطلب 

أو اإلبقاء على تناسبي تحقيق توازن  لنفوذ  مع بقية مجموعات ا
 هذا التناسب
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 الحلول الممكنة والجزئية:االهتمامات السياسية
 

ي الحلول الممكنة أو الجزئية لالهتمامات السياسية على معرفة آيفية االستفادة من مختلف ترآزت المناقشة ف 95-
 ).9الجدول (األهداف والعمليات السياسية دون إضافة مشكالت آبيرة لرجال السياسة 

 
مسؤوليات 96- تخاذ القرارات هو تعريف األدوار وال تصميم برنامج تخفيض ،وأساس ا مسؤوليات عن   وخصوصًا ال

وقد يتطلب ذلك إقامة سلطات إقليمية أو دون اإلقليمية في إدارة مصايد األسماك أو وضع إطار يسمح . الطاقة وعن تنفيذه
 .للصناعة بتنظيم نفسها، إما جزئيًا أو آليًا

 
تخاذ القرارات أي التعرف على المستفيدين من برامج تخف 97- يض وبالمثل فإن هناك جزءًا رئيسيًا هو تعريف عملية ا

مجموعات في عمليات إشراك هذه ال و� مثل المجتمع المدني والصيادين وغيرهم من المنتفعين من البيئة البحرية -الطاقة 
وهناك حل آخر ممكن قد يكون جزءًا من آليات اتخاذ القرارات هو تقديم الدعم المالي . اتخاذ قرارات بتخفيض الطاقة

آما أن من المهم أيضًا في تصميم . قال لمن سيتأثرون بصورة مباشرة من البرنامجوالدعم بأي موارد أخرى أثناء فترة االنت
 .البرنامج وضع حلول لمعالجة ما قد يحدث من فقدان فرص العمل

 
نواحي  98- ذلك على التغلب على  يساعد  فإذا آانت الصناعة وغيرها من الدوائر تدعم برنامج تخفيض الطاقة يمكن أن 

وفي بعض الحاالت قد يكون من . دى السياسيين من حيث بلوغ أهدافهم السياسية ووالياتهم السياسيةالقلق التي قد تكون ل
ولكن في أحيان أخرى قد يكون . األقوى ومن األنجح ضمان تأييد الصناعة وإعالمها بدًال من العمل على الجانب السياسي

 .مجموعات الضغطالقطاع السياسي والزاوية السياسية أقوى وأقدر على التغلب على 
 

 وآذلك -ألجيال المقبلة على المجتمع بأآمله وقطاع مصايد األسماك وعلى ا �مختلف تكاليف الطاقة المفرطة  99-
التكاليف المباشرة التي تتحملها صناعة الصيد والمستهلكون وقطاعات أخرى، هذه آلها يجب شرحها بوضوح آجزء من 

 .حاولة تقليلهاعملية التعرف على المخاوف السياسية وم
 

 للجوانب المعقدة في برنامج تخفيض الطاقة يمكن أن يساعدًا آثيرًا إذا آانت الفهم والمعرفة من جانب السياسيين 100-
تكاليف عدم تنفيذ أي برنامج والتكاليف التي تظهر في األجل الطويل عند وجود طاقة مفرطة واضحين تمامًا ومشروحين 

ارآة في المعرفة بهذا الشكل يجب أن تتضمن شرحًا لمختلف الزوايا والعناصر في برنامج وعملية المش. شرحًا وافيًا
 .وماذا سيحدث لهم" الخاسرين"و" الرابحين"تخفيض طاقة الصيد بما في ذلك المعلومات عن من يسمون 
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  عند تصميم برنامج تخفيض الطاقة يةهتمامات السياساالالوسائل الممكنة لمعالجة : 9الجدول 
تعريف إطار وضع  إطار اتخاذ القرارات

 القرارات وعملياته
األهداف والواليات 

السياسية لدى 
 الممثلين النيابيين

التعرف على 
مختلف فئات 
 التكاليف

القرارات  والفهمالمعلومات آليات وضع 

إدارة مصايد  مجالس 
 األسماك

التعرف على 
 المستفيدين

لى  لصناعة إ ضم ا
انظر (صف البرنامج 

همالم  )علومات والف
مجموعات 
 الصناعة

مشكلة   فيعرض ال
الطويلاألجل   

ة  تقديم الموارد للفتر
لية  االنتقا

تحديد مسؤوليات 
 أصحاب المصلحة

مستفيدين في  إشراك ال
لقرارات  عملية اتخاذ ا

تقديم حلول ممكنة 
 لمعالجة البطالة

كاليف  المستهلكون هم الت تقوية ف
االجتماعية واالقتصادية 

 برنامج تنفيذعدم عند 
لطاقة  تخفيض ا

استخدام آليات السوق 
كين  ونفوذ المستهل

شفافية توزيع حقوق 
 الصيد

مج تخفيض   ربط برنا
مج  مع برا الطاقة 

 أخرى
مج تثقيفي  قطاعات أخرى تنفيذ برنا

السياسيين على إلطالع  
 الموضوع بأآمله

 

لذاتية  اإلدارة ا إطار 
لصناعة  في ا

لجميع   فتح مسارات 
ل ترويج األطراف 
 وجهة نظرها

لسياسيين من  مجموعات أخرى إشراك ا
 خالل الحوار

 

لرسمية  اآلليات ا
لرسمية التخاذ  وغير ا

لتعرف (القرارات  ا
 )عليها

لى   السياسيين إ ضم 
 جانب البرنامج

لقرارات   تثقيف واضعي ا
كاليف والمنافع  بشأن الت

 

مية  المجالس اإلقلي
إلدارة مصايد 

 األسماك
لفات   مع تكوين تحا

أوسع  مجموعات 
خارج قطاع مصايد 

 األسماك

لسياسيين   إقناع ا
وواضعي السياسات 
لبرنامج بمنافع وتأثيرات ا

 

مة على  عملية قائ
مبادئ التكامل بين 

أقل (االختصاصات 
 )نفقة

ء،   بناء توافق اآلرا
استهداف صانعي 

 الرأي العام
 من خاللإعالم وتثقيف  

منظمة  حمالت اتصاالت 
 

 
 القضايا في مجال اإلدارةوت االهتماما

 
تحدث في  101- ُتعتبر اهتمامات اإلدارة التي عددتها مشاورة الخبراء انعكاسًا من نواحي آثيرة للتغيرات الهائلة التي 

تحاليل المطلوبة والتي أصبحت تجاوز آثير ما آان يكفي . إدارة مصايد األسماك والواقع أن التغير ال يتناول المعلومات وال
 . بل إن التغير أصبح يشمل المؤسسات والسياسات وقضايا اإلدارة أيضًا،ل إلدارة مصايد األسماكمن قب

 
من القضايا المتصلة باإلدارة التي أمكن التعرف عليها باعتبارها قد تكون فحسب  عددًا قليًال 10ويبين الجدول  102-

 :اياحواجز أمام إدخال برنامج لتخفيض الطاقة وتنفيذه، ومن هذه القض
 

تحاليل التي تدعم إدارة مصايد  -االحتياجات إلى المعلومات والتحاليل  1-102 تتزايد ضرورة المعلومات وال
 وهذا صحيح بوجه خاص ألن الحوافز وراء سلوك المشترآين هي حوافز غير حدسية على عكس ،األسماك

  .ما يحدث في الزراعة أو قطاعات أخرى
 إدارة مصايد األسماك بتغيرات ضخمة في األدوار التي يؤديها مختلف تمر -عوائق من المؤسسات  2-102

ودور الصناعة في عملية اإلدارة آخذ في التغير ألن مديري مصايد األسماك وغيرهم . أصحاب المصالح
رة وما هي القرارات التي يستطيع أن يتخذها زايد عدد الوآاالت بل إن. يحاولون تعريف من بيده سلطة اإلدا  ت

 يختص آل منها باختصاص معين في البيئة البحرية واستخداماتها من شأنه أن يوجد حواجز أمام إدخال التي
 .برنامج تخفيض الطاقة وتنفيذه

 
ة  -عوائق قانونية  3-102 سبق القول بأن العوائق القانونية قد تسمح باستخدام بعض استراتيجيات تخفيض الطاق

 .مكن أن تصبح عوائق أمام خيارات اإلدارةأو تمنع استخدامها، وبالتالي فإنها ي
 

آما يحدث في أي تخصص، يؤدي التغير إلى  -مستوى المعرفة لدى المديرين وواضعي السياسات  4-102
فر المعلومات لدى المديرين وواضعي اوبذلك فإن عدم تو. يتطلب تحسينًا مستمرًاوظهور تحديات جديدة 

 وبالمثل قد ،أمام إدخال مناهج جديدة نسبيًا لمعالجة مسألة الطاقة المفرطةالسياسات يمكن أن يكون تحديًا آبيرًا 
يومواجهها الصيادال يكون المديرون واعين بحقائق السوق وبالحوافز التي يو  . بعد يومًان 

 
 هناك ضعف في عملية اإلنفاذ وفي قدرات اإلنفاذ مما قد يقيم حواجز آبيرة أمام البرنامج، -االمتثال  5-102
ذا آان البرنامج يعتمد على تدابير من نوع الحفز خ ا . شارآين وال ينجح في تحفيز المعلى التوقفصوصًا إ ولم

تكاليف اإلدارة هي فكرة حديثة نسبيًا وال تنطبق على آثير من مصايد األسماك فإن ذلك آانت فكرة استرداد 
 .ق المالية القائمةيتطلب من مديري مصايد األسماك التوفيق بين قوى اإلنفاذ والحقائ

 
 ال يزال آثير من سلطات اإلدارة يحاول أن يجد مستوى مفيدًا -اإلحجام عن إشراك أصحاب المصلحة  6-102

وليس هناك حل واضح لمشكلة اشتراك المستفيدين . من إشراك الجمهور في عملية إدارة مصايد األسماك
 .وأدوارهم ومسؤولياتهم

 
 هناك أنواع من التحيز البشري واآللي التي يمكن أن تظهر والتي تكون -رة التحيز الراسخ في اإلدا 7-102

دارة مصايد األسماك التكوين الشخصي، والتحيز لدى األفراد. بمثابة حواجز أمام إ  وعدم ، المصالحومختلف ،ف
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رة لمعالجة فهم خيارات اإلدارة فهمًا صحيحًا، هذه آلها يمكن أن تقلل من استخدام المناهج المبتكرة في اإل دا
ذلك أن عدم وجود مديرين ملمين بالعلوم االجتماعية وبمهارات إدارة األفراد . الطاقة المفرطة ا ُيضاف إلى  ربم

دارة شؤون الصيادين أي التعامل مع الناس الذين يؤدون يكون  قيدًا آبيرًا أمام قدرة سلطات اإلدارة على إ
تستطيع أن تقلل التي ال تراعي الجوانب اإلنسانية عد أو اللوائح وبالمثل هناك اعتقاد بأن القوا. عمليات الصيد

دارة مصايد األسماك هي إدارة المشتغلين في هذا . من قدرة برنامج تخفيض الطاقة وحتى المفهوم القائل بأن إ
دارة األسماك نفسها،  دًا ال يزالالقطاع وليست إ ل ليس بالضرورة مقبوًال لدى المديرين في آو مفهومًا جدي

 .أنحاء العالم وبالتالي قد يكون حاجزًا أمام التعامل مع القضايا اإلنسانية في برنامج تخفيض الطاقة المفرطة
 

تخفيض الطاقة يمكن أن تقيم حواجز  -اآلثار التوزيعية  8-102 اآلثار التوزيعية الفعلية والمتصورة في برنامج 
 .ضخمة أمام إدخال البرنامج وتنفيذه

 
 في تشريع مصايد األسماك وفي ، تظهر أهداف اإلدارة المتعددة، والمتضاربة دائمًا-داف اإلدارة تعدد أه 9-102

برنامج وتنفيذه الهذا النوع من الحواجز أمام إدخال وتزيد صعوبة . األهداف التي يسعى إليها مديرو المصايد
 رغبة في اتخاذ هذه ة وجودوضرورألن الحاجة تدعو إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الصيادين وأنشطتهم، 

دة التخاذها  .القرارات وإرا
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 اهتمامات اإلدارة في برنامج تخفيض الطاقة: 10الجدول 
االحتياجات إلى  التحيز الراسخ في اإلدارة

ل  المعلومات والتحالي
عوائق من 
ت  المؤسسا

ة نقص المعرفة لدى  عوائق قانوني
المديرين وواضعي 
ت اسا  السي

ل اإلحجام عن إشراك  االمتثا
أصحاب المصلحة أو 

ةت  شجيع المشارآ
 ألف

 حواجز فردية
 باء

 حواجز آلية

ة اإلدارة اآلثار التوزيعي  تعدد أهداف 

المعلومات والبحوث 
المتوافرة لدعم 

 البرنامج

تعدد اختصاصات 
 الوآاالت الحكومية

ما الذي يسمح به 
 التشريع أو يبيحه

مناهج جديدة ومختلفة 
 مامًاليست مفهومة ت

تسمح (ُنظم اإلدارة  ضعف اإلنفاذ
بمشارآة الجمهور أو 

 )تسعى إليها

عدم فهم آثار الطاقة 
 المفرطة

االعتقاد بأن القواعد 
أو اللوائح ستحل 

 المشكلة

التوزيع األولي 
لحقوق الوصول إلى 

 الموارد

التنازع مع األهداف 
 السياسية

التحاليل المطلوبة 
 لدعم اإلدارة

دور الصناعة في 
 عملية اإلدارة

 وعدم تشجيع الجمودا 
 التغيير

عدم وجود قدرة على 
 الرصد

دور الصناعة في 
 عملية اإلدارة

ن اللوائح أو الُنظم  تحيز المديري
المطبقة في اإلدارة 
 في الوقت الحاضر

الشروط الضرورية 
لكفاءة تخصيص 
الموارد بالقياس إلى 

 الطاقة

 أهداف المديرين

مصايد األسماك غير 
 ةحدسي

من هي جهة اإلدارة 
 وما سلطاتها

المجالس اإلقليمية  
 لمصايد األسماك
الحصص الشخصية 
القابلة للتحويل 

 موضع مناقشة
 

الرقابة والرصد 
 واإلشراف

مصالح شخصية لدى  مشارآة المستفيدين
 المديرين

ة ابة والقياد األهداف والغايات قد   نظام الرق
 تتعارض

ت عدد الوآاال  العلميةاألدلةضعف 
 والكيانات المطلوبة

الحوافز السوقية قد ال  
تكون مفهومة 

 للمديرين

ذ استرداد تكاليف  تقوية آليات اإلنفا
درجة (اإلدارة 

 )المشارآة

ن مجموع الصيد  عقلية المديري
المسموح به 
وحصص الصيد 

 تعتبر حواجز

الرغبة في زيادة  
العمالة في قطاع 

 صناعة المصايد

عدم فهم آثار الطاقة 
 مفرطةال

وضعها في تسلسل 
 اإلدارة بين الوآاالت

ن  إدارة الصادين وليس    تثقيف المديري
 إدارة األسماك

اللوائح قد تحفز على 
 زيادة الطاقة المفرطة

االستعداد التخاذ  
 قرارات صعبة

عدم اعتماد اإلدارة       
على العلوم 

 االجتماعية

بعض التكنولوجيات 
ستزيد الطاقة الزائدة 

 اقة المفرطةأو الط

  

مقاومة قوية       
للحصص الفردية 

 القابلة للتحويل

إعفاءات ضريبية 
لمصايد األسماك 

 وللصيادين
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 الجزئيةو  الممكنةالحلول: اهتمامات اإلدارة
 

 في اإلدارة وهي األساليب التي  المواءمةعلى التوقف والحفز علىالحفزإلى جانب المناقشات عن مختلف أنواع  103-
) 11الجدول (مكن استخدامها لمعالجة مشكلة الطاقة المفرطة، عددت مشاورة الخبراء مجموعة من الحلول الممكنة ي

 .10للمساعدة على حل عدد من اهتمامات اإلدارة التي جاءت في الجدول 
 

ساس سليم وذات  يكون من المهم وجود برامج بحوث قائمة على أاالحتياجات إلى المعلومات والتحاليللمواجهة ف 104-
ُيضاف إلى ذلك أن أهمية استخدام نماذج . أولويات واضحة تسمح بالمشارآة في المعلومات والبيانات بطريقة حرة وشفافة

اجتماعية وبيولوجية واقتصادية أصبحت تتزايد ألن هذه النماذج تعكس التعقد الحقيقي والعناصر البشرية في برنامج 
 .تخفيض الطاقة

 
. من المهم تقليل الحوافز التي تشجع الصيادين في الوقت الحاضر على اإلفراط في الطاقةف االمتثال ومن ناحية 105-

ُيضاف إلى ذلك أن استخدام آليات موحدة لحل المنازعات واستخدام التكنولوجيات الحالية إلنفاذ القوانين سيساعد على 
 .تخفيف اهتمامات اإلدارة

 
 أو لوائح تشترط على مديري مصايد ات قد يكون من الضروري استصدار تشريعنيةالعوائق القانووللتغلب على  106-

وقد ال يتطلب ذلك إال تغييرات أو تحسينات ضئيلة في اإلطارات القانونية والتنظيمية، أو . األسماك استبعاد الطاقة الزائدة
 .ربما يتطلب تدخالت سياسية مهمة

 
صعب التغلب عليها ولكن عند التعرف على األشخاص المهمين في  يالمؤسساتالحواجز التي قد تنشأ من  107-

ه . مؤسسات إدارة مصايد األسماك في العالم ستظهر شبكات لالشتراك في المعلومات والتقدم نحو التغيير ُيضاف إلى ذلك أن
ة آلما اعتاد الناس على استخدام أدوات مثل تقنيات حل المنازعات ستزيد إمكانية تطبيقها آجزء من ع ملية تصحيح الطاق

رة يتغلبآما أن ذلك من شأنه أيضًا أن . المفرطة  على اإلحجام عن اللجوء إلى استراتيجيات توافق اآلراء، وإلى هيئات اإلدا
 .المشترآة، وإلى إشراك أصحاب المصلحة، باعتبار ذلك آله من أدوات اإلدارة العادية

 
عليم  هما عنصربناء الوعي والمشارآة في المعارف 108- ان رئيسيان في التغلب على االحتياجات المستمرة إلى الت

ة . مديري المصايد وواضعي السياساتدى والتدريب ل آما أن إدخال مهارات جديدة في اإلدارة وفي النواحي االجتماعي
ن يساعدا على واالقتصادية إلى الوآاالت المسؤولة، وإشاعة التجارب العملية بين مديري مصايد األسماك، يمكن أيضًا أ

 .تحديث معلومات المديرين وواضعي السياسات
 

 تنظيم لمصايد األسماك، وال أيالتي تنشأ من  اآلثار التوزيعيةوليس من السهل معالجة االهتمامات التي تنشأ من  109-
وحة وشفافة لتقييم اع سياسة مفتولهذا فمن الضروري اتب.  برامج تخفيض الطاقةمنمعالجة التأثيرات التوزيعية التي تنشأ 

ذلك أن من المهم معالجة. شرح اآلفاق التي تفتحها سياسة تخفيض الطاقة ومعالجة تأثيراتهاو  الفترة تأثيرات ُيضاف إلى 
 .توفير معونة مالية مؤقتة أو توفير فرص أخرىاالنتقالية و

 
، ق الممكنة التي تلبي األهداف المتومن المهم العمل بالطر.  فهي معقدة أيضًاتعدد أهداف اإلدارةأما مسألة  110- عددة

وعلى ذلك فإن استخدام آليات لحل المنازعات، إلى جانب . ل هذه الخالفات حًال آامًالحولكن ليس من المعقول توقع 
التعرف على مختلف األفضليات واألولويات لدى مجموعات المستفيدين، سيسمح لمختلف المجموعات بأن تتبادل التنازالت 

 .نهافيما بي
 

 إلى بعض الوقت، ولكن آثرة اللجوء إلى مشارآة أصحاب التحيزات الراسخة في اإلدارةوقد يحتاج حل  111-
رة التعاونية واإلدارة ذات  رة أو اإلدا رة مصايد األسماك، واللجوء إلى االشتراك في اإلدا المصلحة في رسم أهداف إدا

غلب على تلك  آما أن هذه األنواع من االستراتيجيات ستساعد على تحقيق . التحيزاتالقاعدة المحلية ستساعد آلها على الت
 .تعدد التخصصات والشمول
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 الوسائل الممكنة لمعالجة اهتمامات اإلدارة عند تصميم برنامج تخفيض الطاقة: 11الجدول 
االحتياجات إلى  التحيز الراسخ في اإلدارة

ل  المعلومات والتحالي
ل ة االمتثا حواجز من  عوائق قانوني

تحديد (المؤسسات 
 )ؤولياتالمس

اإلحجام عن إشراك 
 أصحاب المصلحة

 لدى ةنقص المعرف
المديرين وواضعي 
ت اسا  السي

اآلثار التوزيعية 
 لإلدارة

 تعدد األهداف
 تحيزات آلية تحيزات فردية

البدء في برنامج أو 
 برامج للبحوث

تقليل الحوافز التي 
تدفع إلى ظهور 

 ةالطاقة المفرط
استصدار لوائح تسمح 
بالتخلص من الطاقة 

على أن (المفرطة 
 )تكون واضحة تمامًا

استخدام آليات حل 
 المنازعات

تحقيق توافق اآلراء، 
 استراتيجيات إقامة

بين أصحاب 
المصلحة وواضعي 

 السياسات

تغيير الوعي بشأن 
 النتائج

العمل على استيعاب  نظام حقوق الملكية
األهداف والغابات 

ارضة، مع المتع
مالحظة أن الكمال 

 أمر صعب

التشجيع على زيادة 
اشتراك أصحاب 
المصلحة في تحديد 
أهداف إدارة مصايد 

 األسماك

المساعدة على 
استخدام تدابير إدارة 

 مرنة ومتعددة

تحديد االحتياجات إلى 
 التحاليل

تطوير وتحسين  آليات حل المنازعات
انونية  اإلطارات الق

 والتنظيمية

لى التعرف ع
األشخاص الرئيسيين 

 في آل مؤسسة

إقامة هيئات مشترآة 
 لإلدارة

تثقيف مديري مصايد 
األسماك بشأن برنامج 

 تخفيض الطاقة

أثيراتتقييم  ع ت  توزي
الدخل وسائر 
التأثيرات الناشئة عن 

 برنامج التخفيض

تطوير واستخدام 
آليات لحل المنازعات

اإلدارة القائمة على 
 أساس محلي

 متعدد اشتراط أسلوب
التخصصات في 

 اإلدارة

أولويات وبرامج 
 مضبوطة للبحوث

 الرصد علىنظام 
 ظهر السفينة

االتصال برجال 
السياسة الستبعاد أو 
تقليل العوائق القانونية

توزيع المسؤوليات 
 بصورة واضحة

البدء في مناقشات مع 
 أصحاب المصلحة

تطوير مهارات 
أخرى مثل مهارات 
اإلدارة والمهارات 

تماعية االج
واالقتصادية وغير 

 ذلك

شرح مجموعة 
ع  الخيارات في التوزي
األولي للحقوق 

الحصص، األقاليم، (
 )البلدان

التعرف على مختلف 
األفضليات 

واألولويات لدى 
مختلف مجموعات 
المصالح بشأن 
الحقوق واألهداف 

 المتنازعة

محاولة زيادة 
 المشارآة في اإلدارة

 

توفير فرص الوصول 
 بطريقة للمعلومات

شفافة ومجانية 
؛ مدى )القاعدة(

 التوافر

تشجيع المناقشة     
 موضوع فيالمفتوحة 

 تخفيض الطاقة
الحصول على معونة 

المعاناة مالية لتخفيف 
ترة االنتقاليةفي   الف

المساعدة على إيجاد 
جوانب للتنازالت 

 المتقابلة
  

تطوير واستخدام 
نماذج اجتماعية 
 وبيولوجية واقتصادية

بدء برامج لتدريب     
وإعالم المديرين 
وواضعي السياسات 
والصيادين بشأن 
التجارب العملية في 
برامج تخفيض الطاقة

    

تحديد اإلطار الزمني      
لتخفيض الطاقة 

وضوح العملية، (
والحذر من العواقب 

 )القانونية

    

إعداد آتيب عن      
برامج تخفيض الطاقة
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 خيارات اإلدارة
 

دارة مصايد األسماك تندرج تحت فئتينواألدوات المتبعة فيبأن الُنظم بصفة عامة يمكن القول  112-  : إ
 

 ؛"بالحفز على التوقف"ما يسمى  �
 ".بالحفز على المواءمة"ما يسمى  �
 

مهم معرفة ولكن من ال. وجميع األدوات في هاتين الفئتين يمكن استخدامها آجزء من برنامج شامل لتخفيض الطاقة 113-
 ألنها تخلق حوافز مختلفة لدى الصيادين وتؤدي ،الفوارق بين هذه األدوات، سواء في األجل القصير أم في األجل الطويل

 . هذين األسلوبينفي عددًا من اآلثار الجانبية المقصودة والممكنة 12ويبين الجدول . إلى تغيير سلوآهم
 

 "الحفز على التوقف"دام أدوات اآلثار الممكن ظهورها عند استخ: 12الجدول 
مي ظي لتن ا  التأثيرات المحتملة المقصود والتأثير األولي األسلوب 

 تقييد عدد المشترآين � تحديد الدخول إلى المصايد
 يضع تعريفًا للمنافسة �
 يشعل المنافسة الشرسة بل والمنازعات �
 المصيد الفردي أو اإلجماليعلى ال توجد حدود  �
 االستمرار في تحديد الدخول إلى المصايدلضمان يتطلب رصدًا  �

 شراء السفن واستبعادها � شراء التراخيصإعادة 
 ال يضع قيودًا على دخول سفن جديدة وال على دخول مستثمرين ُجدد �
تقل إلى  � و مصايدما لم يحدث تدمير للسفن فإنها ستن  أخرى وأنشطة أخرى أ

  غيرهاسفنًاتزيح 
 مصيد الفردي أو اإلجماليليس هناك حد على ال �

قيود على معدات الصيد 
 والسفن

تحديد خيارات الصيادين في آيفية  �
 الصيد

تحديد خيارات الصيادين في آيفية  �
 الخروج إلى البحر

قد تتعرض السالمة في البحار للخطر إذا آان الذي يحددها أشخاص  �
اطيون  بيروقر

 غير مقيدة واستخدامها بدالً يشجع على التفكير الخالق في إيجاد مدخالت �
 من المدخالت المقيدة

 ليس هناك حد على المصيد الفردي أو اإلجمالي �

المصيد المسموح مجموع 
 به

وضع حد تنظيمي على مجموع المصيد  �
 المسموح به

قد يكون هذا التحديد صعبًا ويتعرض  �
 لضغوط

 ليس هناك حد على المصيد الفردي �
يرة من المصيد المحدود أو من يشجع على التسابق إلى �  حصد حصة آب

 المورد المحدود
 التسابق على الصيد يؤدي إلى اآتظاظ األسواق في األجل القصير �
دادعدتيتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي و �   المصيد لتقليل اإلفراط في الصي
 األسعار تتأثر باآتظاظ األسواق في األجل القصير �
ن تستوعب عدم توازن ورود الجداول الزمنية عند شرآ � ع يجب أ ات التصني

 الكميات والتخزين في حاالت اآتظاظ األسواق في األجل القصير

حدود على المصيد بحسب 
 السفينة

وضع قيود تنظيمية على المصيد  �
 المسموح به لكل سفينة

قد يكون وضع حد على المصيد صعباً  �
 ويتعرض لضغوط

دادعدتويتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي  �   المصيد لتقليل اإلفراط في الصي
لتوافق مع لالمصيد المسموح به والمخصص لكل صياد قد ال يكون آافيًا  �

 )أآبر من هذه القدرةيكون أو قد (قدرة آل سفينة على الصيد 
يشجع على التفكير الخالق في إيجاد مدخالت غير مقيدة واستخدامها بدالً  �

 من المدخالت المقيدة
 ضغوطًا إلعادة تخصيص المصيد المخصص لكل سفينةيخلق  �
يثير التسابق للتأآد من أن آل سفينة تحصل على نصيبها من المصيد  �

 المحدود
إذا آان قابًال للتحويل فإن ذلك يشجع األفراد على الدخول والخروج من  �

 السوق

حصص جهود الصيد 
 يضع قيودًا تنظيمية على جهود الصيد � الفردية

 هناك صلة مباشرة مع مستويات الصيد الفعليةليست  �
دادعدتيتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي و �   المصيد لتقليل اإلفراط في الصي
يشجع على التفكير الخالق في إيجاد مدخالت غير مقيدة واستخدامها بدالً  �

 من المدخالت المقيدة
ين مستوى  تقريبًا بالحصص للتحويل تشجع األفراد على التوفيققابلية  �

 النشاط المطلوب وآمية المصيد
إذا آان قابًال للتحويل فإن ذلك يشجع األفراد على الدخول والخروج من  �

 السوق
 يتطلب رصدًا لضمان بقاء الوصول إلى الموارد محدودًا �

 
 

 "الحفز على المواءمة"اآلثار الممكن ظهورها عند استخدام أدوات : 13الجدول 
مي ظي لتن ا  التأثيرات المحتملة مقصود والتأثير األوليال األسلوب 

ل  حصص فردية قابلة للتحوي

تضع الئحة لتبين الحصة من مجموع الصيد  �
 المسموح به

ويمكن  � يمكن تصميم الحصة األولى بأي طريقة 
أن تعكس المستوى النسبي لالشتراك في 

 المسمكة
وباالتجار بما  � القابلية للتحويل تسمح بالمرونة 

وافق مع المستوى المطلوب من الصيد يحقق الت
لنشاط يجب أن يشتروا الداخلون الجدد إلى ا(

 )أصوًال ( جديدةحصصًا
بيع الحصص لمشارآين آخرين يوفر أمواًال  �

القابلية (للتقاعد أو الدخول إلى نشاط آخر 
 )للتحويل تسمح لألفراد بالدخول والخروج

وضع حد لمجموع المصيد المسموح به يمكن  �
 يكون صعبًا ويتعرض لضغوطأن 

 مكاسب سريعة ألصحاب الحصص إذا آانت بدون مقابل �
 تخلق صلة مباشرة مع مستويات الصيد الفعلي �
 المصيد لتقليل ادعدتيتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي و �

 اإلفراط في الصيد
 تشجع على التفكير الخالق في إيجاد أي مدخالت واستعمالها �
د على التوفيق، تقرقابلية الحصص للت � ، يبحويل تشجع األفرا ًا

 بين مستوى النشاط المطلوب وآمية المصيد
 تخلق حوافز للمحافظة على قيمة األصول �
 السالمة في البحر يحددها الصيادون ال البيروقراطيون �
 تشجع الصيادين على الصيد لتقليل التكاليف �
 مساءلةتغير الصيد من عمليات قنص إلى عمليات خاضعة لل �
 تتطلب رصدًا لضمان بقاء الدخول إلى النشاط محدودًا �

 حصص جهود الصيد الفردية

وع جهود الصيد تضع الئحة بالحصة من مجم �
 ) من المصيدوليس(المسموح بها 

ويمكن  � يمكن تصميم الحصة األولى بأي طريقة 
أن تعكس المستوى النسبي لالشتراك في 

 المسمكة
وباالتجار بما لقابلية للتحويل تسا � مح بالمرونة 

 يحقق التوافق مع المستوى المطلوب من الصيد
بيع الحصص لمشارآين آخرين يوفر أمواًال  �

القابلية (للتقاعد أو الدخول إلى نشاط آخر 
ألن  للتحويل تسمح لألفراد بالدخول والخروج

الداخلين الجدد إلى النشاط يجب أن يشتروا 
 )حصصًا قابلة للتحويل أصوًال

وضع حد لمجموع المصيد المسموح به يمكن  �

 مكاسب سريعة ألصحاب الحصص إذا آانت بدون مقابل �
 ال تخلق صلة مباشرة مع مستويات الصيد الفعلي �
د مدخالت غير محظورة  � تشجع على التفكير الخالق في إيجا

 واستخدامها بدًال من المحظورة
 كير الخالق في إيجاد أي مدخالت واستعمالهاتشجع على التف �
ن  � بًا، بي تقري د على التوفيق،  القابلية للتحويل تشجع األفرا

 مستوى النشاط المطلوب وآمية المصيد
 تخلق حوافز للمحافظة على قيمة األصول �
 السالمة في البحر يحددها الصيادون ال البيروقراطيون �
 التكاليفتشجع الصيادين على الصيد لتقليل  �
 تغير الصيد من عمليات قنص إلى عمليات خاضعة للمساءلة �
 تتطلب رصدًا لضمان بقاء الدخول إلى النشاط محدودًا �
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 أن يكون صعبًا ويتعرض لضغوط

 الضرائب واإلتاوات

 على أساس آميات اإلنزال إلى األعباء تحدد �
 البر أو آميات الصيد

 ال تحدد عدد المشترآين في تلك المجموعة �
 لية للصيدال تحدد القواعد الفع �

 ال تخلق صلة مباشرة مع مستويات الصيد الفعلي �
 المصيد لتقليل ادعدتتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي وت �

 اإلفراط في الصيد
 تشجع على التفكير الخالق في إيجاد أي مدخالت واستعمالها �
 السالمة في البحر يحددها الصيادون ال البيروقراطيون �
 د لتقليل التكاليفتشجع الصيادين على الصي �
 تغير الصيد من عمليات قنص إلى عمليات خاضعة للمساءلة �

 حقوق المجموعات في الصيد
 تحدد عدد المشترآين في هذه المجموعة �
 ال تحدد القواعد الفعلية للصيد �

 ال تخلق صلة مباشرة مع مستويات الصيد الفعلي �
تقليل  المصيد لادعدتتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي وت �

 اإلفراط في الصيد
 تشجع على التفكير الخالق في إيجاد أي مدخالت واستعمالها �
 السالمة في البحر يحددها الصيادون ال البيروقراطيون �

ن  الحقوق اإلقليمية للمستفيدي
 تحدد عدد المشترآين في هذه المجموعة �
 ال تحدد القواعد الفعلية للصيد  �

 تويات الصيد الفعليال تخلق صلة مباشرة مع مس �
إلفراط  � يتطلب رصدًا في الوقت الحقيقي وعد المصيد لتقليل ا

د  في الصي
 تشجع على التفكير الخالق في إيجاد أي مدخالت واستعمالها �
 السالمة في البحر يحددها الصيادون ال البيروقراطيون �
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 االقتصاديات
 

ا إل 114- ذاته ة في حد  القتصادي العتبارات ا ة تميل ا يلزم، وال تراعي بقي ا  ءة أآثر مم كفا ى الترآيز على ال
ألهداف. الجوانب توازن بين مختلف ا مج لتخفيض طاقة الصيد إحداث  نازالت،ويتطلب تصميم برنا  ، وتقديم ت

نسبة لبقية االقتصاد الوطني ال نسبة للبرنامج بأآمله وب ال كييف ب  .والوعي بمغزى هذا الت
 

تجه اال 115- ة األمر ا مسألة وفي بداي ة؟"هتمام إلى  القتصادي الهتمامات ا ا هو المقصود با ة ". م طويل اقشة  عد من وب
ذ  نفي تصميم وت ملة التي قد يلزم مواجهتها عند  محت رّآزت الجماعة على القضايا االقتصادية أو على التأثيرات ال

الهتمامات قضايا مثل.برنامج لتخفيض الطاقة تشمل هذه ا  :وبصفة عامة 
 

ءة االق �  تصادية،الكفا
تخفيض الطاقة، � مج  أثيرات التراآمية لبرا رد والت  تخصيص الموا
توزيعية، �  التأثيرات ال
مفرطة � ًا لحل مشكلة الطاقة ال  .استخدام حلول آفؤة اقتصادي

 
فاءة االقتصادية  الك

 
تحقيق أقصى  116- تسمح ب موارد بطريقة  تخصيص ال اءة في االقتصاد هو  الكف يكون المقصود ب افع بصفة عامة  من

هوم ا. صافية في السوق توسيع مف مهم  من ال تجارية أوقد آان  ًا غير  يشمل قيم ءة ل ة يلكفا  ال تدخل السوق مثل قيم
بحرية ثدييات ال مخزون ال  .البيئة السليمة أو 

 
ه المحصول  117- محصول السمكي عما آان يمكن أن يصل إلي يل ال ة من شأنه تقل تجاري يم غير ال وإدخال هذه الق

ا معًامصايدي األمثل ف آليهم ة أو  رفيهي ا بتصحيح جوانب االختالل في .  تجارية أو ت زيادته ًا يمكن  اول قيم ه يتن آما أن
يد وهي الجوانب التي قد تظهر في ،السوق تنظيمالمصا  . المفتوحة الخاضعة ل

 
ة ا 118- ذا أوجدت حوافز الستبعاد الطاق ديًا إ ة آفؤة اقتصا مج تخفيض الطاق كون برا ع ويمكن أن ت مفرطة بدف ل

ا لو آانت  ادين إلى السلوك آم موقعلهم الصي مورد السمكي الموجود في ال ملكية على ال ذلك إلى أن . حقوق ال ويرجع 
ة  ة القوي ملكي موارد -حقوق ال كون فيها حقوق الوصول إلى ال ًا ويمكن إنفاذها  ومعَرظاهرة التي ت ًا واضح ة تعريف  -ف

ألن ملكية الضعيفة  من حقوق ال رأس المال والعمل هي أفضل  آثر لصيانة   األولى توفر للصيادين حوافز سوقية أ
مخزون السمكي  .وال

 
تخفيض الطاقة برامج  تراآمية ل ثيرات ال  تخصيص الموارد والتأ

 
يرة  119- ملين في المصستحدث تأثيرات آب زاحة العا ا إ أثيرات التخصيصيةوهذه . يدامن شأنه عتمد على الت  ت

مج برنا من ف. آيفية تنفيذ ال إن المنتجين غير األآفاء سيخرجون  ءة ف كفا ذا آان البرنامج قد وضع لمجرد زيادة ال إ
أ . النشاط إن أآف عظيم فرص العمل ف اك أهداف أخرى مثل حماية الصيد الحرفي أو اإلبقاء عليه أو ت ذا آانت هن وأما إ

نتاجهم يخفضوا مستويات إ  .المنتجين سيكون عليهم أن 
 

كون التخصيص األ 120- ة ضمنية وسي ملكي الكين للمورد البحري  يار الم هما العامالن اللذان يحددان ولي واخت
بح" را ين في ". نيالخاسر "و" نيال مل بحين ال يعني العا را اشرة فقط بل إن المصايدوتعريف الخاسرين وال بصفة مب  

تأث يحصلون على سلع وخدمات منهم سي يقدمون السلع والخدمات للصيادين أو  م األفراد الذين  يضًا بتغير حج رون أ
مج تخفيض الطاقةأسطول  . الصيد وموقعه بسبب برنا

 

تأثيرات   التوزيعيةال
 

يجب أن 121- يذ  إن عملية التنف ذلك ف  :وعلى 

مديري  �  ،المصايدتضع أهدافًا وغايات أمام 

مجموعات أصحاب المصال � بوضوح  نشاط بسبب برنامج تخفيض الطاقة،ستزاحح التي تحدد    من ال

تخفيف اآلثار و � تيجيات  را تلتخطو خطوات للتعرف على است يجيا رات الست تلك ا نفيذ   .ت
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تخفيض الطاقة  122- مج  تستنتج عن برا ثيرا  . توزيعيةتأ
 

ألنفاألفراد ستكون حالتهم قد ساءت  123- الفعل  يد األسماك ب مصا مديري  ة مفرطةسمحوا  ذا .  بظهور طاق وإ
ادة الصيادين  رأسمالي في صناعة أخرى في أمكن استع من القطاع واستيعاب استثمارهم ال الذين سيخرجون 

كون أحسن وآذلك حالة األمة بأآملها هم ست إن حالت محلي ف توافر . االقتصاد ال ذلك  من السلع مزيد ألن معنى 
ئيين وتقليل الضرر البيئي الذي ُتحدثه صناعة الصيد هلكين النها مست ل وهذا هو ما يوص. والخدمات لل ه الح ف بأن

بحسب  ه ولن : Paretoاألمثل  ة أيأي أن هناك شخصًا واحدًا على األقل ستتحسن حالت بسبب تسوء حال  شخص 
رة مج اإلدا  .التغير في برنا

 
من  124- يحصل عليه  ا آان  منها على األقل على م يحصل  بحيث  ة للصياد  كن هناك فرص عمل بديل ذا لم ت فإ

ذا آانت نفقة فرصة الص(الصيد  ادين هي صفرأي إ ملكه أو ) ي ذا لم يكن هناك استعمال آخر لقارب الصيد الذي ي وإ
يستعمله  تعديل(الذي  ذا آان رأس ماله غير قابل لل ألشخاص الخارجين من القطاع لن يستطيعوا أن ) أي إ إن ا ف

مستوى السابق القتصاد المحلي على نفس ال  .يساهموا في ا
 

يحصلو 125- ذا آان من  إ ة أخرى ف احي عوضوا ومن ن عون أن ي تخفيض الطاقة يستطي مج  منافع برنا أو ن على 
من  اء  نيةيتجاوزوا أعب من الدرجة الثا ذلك حًال  ي . غادروا القطاع فيعتبر  ة بأآملها ف ففي مثل هذا الوضع تكون األم

بصفة فردية اك من ساءت حالتهم  رغم أن هن من الذهنا و.حالة أحسن  ين  تصبح القضية قضية إعادة توزيع الدخل 
تحملوا  افع إلى الذين  ألعباءحصلوا على المن ذلك بواسطةوربما . ا كون   . آليات السوق أو المدفوعات التحويليةي

 
بحسب  126- الية  تحقيق الحلول المث اك وفورات Paretoوال يمكن  تكن هن ملة ولم  افسة آا ذا آانت هناك من  إال إ

بسبب  اك هبوط في األسواق  كن هن ق  حتى في ُن-المحتمل غير ومن . الشكخارجية تكنولوجية ولم ي دارة السو ظم إ
ا  ة .  بالمعنى الحقيقيParetoظهور حلول  -ومواءمته اك من يطلق عليهم صف ه سيكون هن ذلك أن رابحين"ومعنى  " ال

 ".الخاسرين"و
يجية البديلة المعتمدة قادرة على استيفاء شرط واحدمن الدرجة الثانيةوفي التصور  127- تكون االسترات  على  

كفاءParetoاألقل من شروط  مطية المطلوبة في ال ءة فهي ل. ة الن بقية شروط الكفا ال تمنع حدوث نوأما   تتحقق ولكنها 
داخل األمة بأآملها رأس المال والعمل والمخزون السمكي  تخصيص   .تحسن في 

 
هوم تناولتو 128- يضًا مف اقشة أ تام" المن بسيطة جدًا يكون ال10"اإلنصاف ال رة  من اإلنصاف التام  وبعبا مقصود 

تفضل آل فئة من المشارآين حصتها على الحصالتي فيهاتوزيع الهو حالة  مجموعة أخرى  . ة التي تحصل عليها 
الي فإن ذلك يعني عدالة التوزيعأي  الت مجموعة أخرى وب مشارآة تحسد  اك مجموعة  ة أخرى . ليس هن اك طريق وهن

إلنصاف التام هو أن يقول أحده مفهوم ا تستخدم " االختيار األول لكسأقطع الكعكة و"م لوصف  وهي قاعدة قد 
بين شخصين  .لتقسيم آعكة 

 

 
 استخدام تحليل الكفاءة االقتصادية للمقارنة بين برامج تخفيض الطاقة

 
استخدام  131- ة ب تخفيض الطاق القتصادية لمختلف برامج  يم التأثيرات ا تقي لبيولوجي االقتصادي يمكن  لتحليل ا ا

معًاالكمي وا الثنين  أو ا  .لكيفي 
 

مخزونات السمكية 132- ناميكية ال مصايد األسماك تماثل دي كية أساطيل الصيد،فيمكن عمل نماذج ل  ، ودينامي
اليف تشغيل السفن ألسواق،وتك يل ا راء الخبراء أو .  وتحل ة متوافرة يمكن اللجوء إلى آ كن البيانات التجريبي ذا لم ت وإ

                                                                         
ة عند 10 مفهوم ألول مر  .Superfairness" (1986), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts" في آتابه  Baumol   جاء وصف هذا ال

 :ال يغيب عن البالأومن المهم  129-

اك أشخاصًا تكون حالتهم قد ساءت  � بظهور طاقة مفرطة في ألنأن هن د  المديرين سمحوا  مصاي احدى 
 األسماك

تخفيض الطاقة ستكون لها آثار توزيعية � مج   .أن برا

م 130- ة ال ًا إلى استدام كون الحل مؤدي مشكلة الطاقة المفرطة على أن ي ة هي حل  ، ومن األفضل صايدوالقضي
تقليل الخسائر اإلضافية إلى أدنى حد  .آذلك أن يؤدي إلى 
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رامترات نظري لوضع با كل  اد إلى هي بسبب اعتم مصايد األسماك  غير في  يحدد االتجاهات المتوقعة للت موذج الذي   الن
ة ه . برنامج لتخفيض الطاق يضًا التعرف على مدى ضخامة اتجا تجريبية متوافرة فيمكن أ ذا آانت البيانات ال ا إ وأم

 .التغير
 

يحدثموهذه النماذج هي تبسيط ل 133- الم الحقيقي أي أنها لفي  ا  مًال بتغير سلوك الصيادين تتنبأ نالع  ،تنبؤًا آا
تخفيض الطاقة وت مختلف برامج  كنها توفر إشارة عن تأثيرات  راتقدمول دًا للمديرين وواضعي القرا ن .  إرشا آما أ

يلها تجريبية وتحل ذا أمكن جمع البيانات ال  .هذه النماذج يمكن أن توضع بصورة أعقد مع تقديرات أفضل إ
 
 

 فيض الطاقةتخل  آفؤة اقتصاديًابرامج
 

من جانب  134- تشمل قيمًا غير تجارية  افع االجتماعية الصافية التي  كفؤة اقتصاديًا إلى تعظيم المن تميل الحلول ال
مصلحة  المأو أصحاب ال يدالمعنيين ب من الضروري إدخال .  موضع البحثصا كون  كن قد ي انويةول ارات ث عتب  ا

ه  مج بعين برنا افع  تخفيض الطاقة من برامجإضافية في  تقليل المن حتى ولو آانت هذه االعتبارات ستؤدي إلى 
يحققها حل آفؤ اقتصاديًا  .الصافية التي يمكن أن 

 
يقررون  135- إن المديرين ربما  الة ف من العم مستوى أدنى  بشأن الحفاظ على  فمثًال إذا آانت هناك نواحي قلق 

القتصادي األمثل مستوى ا اء على طاقة الصيد فوق ال اظ على العناصر وقد ال. اإلبق  يكون هذا هو أفضل حل للحف
يلبي  ه يستطيع أن  ة والمخزون السمكي ولكن الي رأسم ياجات االال رة التي ترى حت اجات مهمة عند وضع إنهااإلدا  احتي

 .تنظيم إلدارة القطاع
 

 التعقيدات وتبادل التنازالت
 

مصايد األسماك في ع 136- دور  من الضروري أيضًا النظر إلى  ي قد يكون  محل من االقتصاد ال القته بكل 
القتصاد الوطني  .وا

 
ه 137- بلد بأآمل مستوى ال تظهر على  القتصاد الوطني فإن اآلثار قد  ًا في ا يسي ذا آان هذا القطاع عنصرًا رئ . فإ

ة  بي ا آثار سل ا تكون له ا له مصالح ربم من أصحاب ال مجموعة ما  مفيدة ل كون  غيرات التي قد ت نتيجة هي أن الت وال
ةآبيرة  بصفة عام بل . على مجموعات أخرى وعلى االقتصاد  مج،  تحليل لتأثيرات البرنا كون أي  ذلك أن ي ويتطلب 

القتصاد الوطني بأآمله راعى اعتبارات ا القتصاد أن يستوعب . والبرنامج نفسه، قد  ذا استطاع ا وفي هذا الوضع إ
ة التي  رأسمالي آذلأن يستوعب  من القطاع وأزيحتالعمال فز االستثمار ال إن برامج الح ًا ف نسبي ًا  ك استيعابًا سريع
تحَس11على المواءمة رة لالقتصاد الوطني وأن  ة آبي افع صافي توّلد من رة الطاقة يمكن أن  دا ن بصفة عامة  السليمة في إ

هلك النهائي مست توافر السلع والخدمات لل مفهوم الحفز . من مدى  يقوم على  ذا آان البرنامج  ذلك إ وعلى العكس من 
رة ،  12توقفعلى ال دا رة المصايد،أي الحفاظ على الحالة الحاضرة في إ يؤدي في نهاية األمر إلى خسارة آبي ه قد   فإن

هلك النهائي مست افع الصافية لل  .في المن
 

القتصاد الوطني،  138- منها على ا محلية  مجتمعات ال ة أآبر بكثير على ال تخفيض الطاق مج  كون آثار برا وقد ت
اعة  آانت صن ذا  مجموع االقتصاد الوطنيخصوصًا إ رًا من  ت . الصيد عنصرًا صغي ذلك أنه إذا آان ُيضاف إلى 

د مصايد األسماك اليف استبعا تقلل تك توقف ربما  مج الحفز على ال أثيرات برنا  جزءًا من االقتصاد الوطني فإن ت
ألجل القصير و مفرطة في ا ة ال ائيينالالطاق هلكين النه مست رة على ال آبي أثيرات  تؤدي إلى ت تحسن في .  إن ال المثل ف  وب

ك  ذا آانت هنا ين، خصوصًا إ نهائي كين ال مواءمة قد ال تظهر عند المستهل مج للحفز على ال المنافع الصافية من أي برنا
رة الجملة تجا تجهيز وقطاع  ءة أخرى في السوق في عمليات ال آفا  .نواحي عدم 

 
مخزونات السمكية 139- تخفيض الطاقة على ال ا تأثيرات برامج  ع وأم تسا مدى ا هذه تتوقف على  يئة ف  وعلى الب

موجودة مستوى الطاقة المفرطة ال ألسماك وعلى   .قطاع مصايد ا
 

                                                                         
ما يلي على11 ة تشمل  مشاور لتي نظرت فيها ال مواءمة ا ال لحفز على  مج ا آانت برا الحصر    مثال ال على سبيل  لفردية :  سبيل ال الحصص ا

لتحويل  لة ل لقاب ة -ا اإلدار االشتراك في  ليف -  كا لت استرداد ا عاوني -  لت لحل ا مية - ا اإلقلي ام  ة حصص و - حقوق االستخد لفردي لجهود ا ا
لتوقف الحفز على ا ليات  موجب آ أيضًا ب التي ُدرست  لفردية  الجهود ا  ).وضوابط 

لح12 آانت برامج ا لحصر    مثال ال على سبيل ا ال ما يلي على سبيل  ة تشمل  مشاور ال ها  لتي نظرت في التوقف ا لى : فز على  إ الدخول  تحديد 
لسفن؛  لصيد وا معدات ا لتراخيص؛ فرض قيود على  ا مك؛ برامج شراء  مسا مصيد األقصىال لكل سفينة؛ ال الصيد  مسموح به، حدود   ال

لفردية حصص ا لجهود  لفردية( ا ا لجهود  لتضوابط ا لمواءمةا لحفز على ا ليات ا بموجب آ أيضاً   ).ي ُدرست 
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مشاورة تقسيموعند  140- ثيرات التي نظرت فيها ال اك) 14الجدول ( فئات التأ من تكون هن ا ُتعتبر جزءًا   قضاي
مية، أي  يجية تنظي رات يد األسماك ومن تصميم أي است يليقرارات إدارة مصا  :آيف سيؤثر البرنامج على ما 

 
ءة االقتصادية؛ � كفا ءة أو عدم ال  الكفا
بصفة عامة؛ � محلي  مع ال مجت راتها على الدخل في ال  تأثي
ا االمتثال أو عدم االمتثال؛ �  قضاي
مع المحلي بصفة عامة؛ � مجت  الدخل في ال
ا االمتثال أو عدم االمتثال؛ �  قضاي
اعلية ال � اعلية أو عدم الف توقفنسالف مج الحفز على ال  ؛بية في برا
؛ � رة  الحاجة إلى اإلدا
رأس المال؛ �  احتمال وجود فرط في 
 إمكانيات إحالل المدخالت؛ �
؛ � كل السوق وتطوره  اآلثار على هي
علقة باإلبالغ عن البيانات؛اياالقض �   المت
نتشار الصيد غير المشروع؛ا �  مكانية ا
مخز � يد وال  ونات؛مشكالت دعم استدامة المصا
ج؛ � اليف اإلنتا  ارتفاع تك
رأس المال أو تكويمه؛ضخمت �   
 سالمة السفن؛ �
 نقص فرص االستثمار البديلة؛ �
 التبرير االقتصادي لإلعانات؛ �
توزيع الدخل؛ �  إعادة 
تجات؛ � اليف خزن المن ئية، نوعية المنتجات وتك ألضرار البي  التسابق إلى الصيد، ا
ذاتية � رة ال  .اإلدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ار الجانبية في برامج الحفز على التوقف: 14الجدول   االهتمامات ببعض اآلث
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آل  141- يد األسماك، بحسب تصميم  مصا رة  دا من أوضاع إ ثيرات، آما في أي وضع  مدى هذه التأ وسيختلف 
ذا آانت الطاقة المفرطة موجودة في أساطيل . برنامج ما إ أثيرات ستعتمد على  ة مصايد تعمل في آما أن الت ري تجا

من  وأواسعة أو متوسطة النطاق أو صغيرة النطاق،  كفاف أو  ادي ال آان المشارآون في الصيد هم من صي ما إذا 
ين ادين الحرفي  .الصي

 
رًا مختلفة على  142- ا وتسبب آثا مسمكة م ا يمكن أن تؤثر في  كلي في بلد م القتصاد ال غيرات في ا إن الت رًا ف وأخي

تخ مفرطة وعلى برامج  ة ال  :ومن األمثلة على ذلك. 13فيض الطاقةالطاق
 

محصول السمكي؛ � ة في حصد ال مدخالت المستخدم  الزيادة في أسعار الوقود وغيره من ال
الية؛ � رأسم ائدة المطبقة على تمويل العناصر ال  التغيرات في أسعار الف
بحرية  � راجعًا إلى دراسات عن اآلثار الصحية-تغير الطلب على األطعمة ال  لألسماك، أو إلى  سواء آان 

اق غيرات في الدخل الفردي المتاح لإلنف يسية، أو إلى ت  .مستويات الزئبق في األصناف المختلفة الرئ
 
ة  143- ئدة والطاق زا ة ال تخفيضات في الطاق زيادات أو إلى  تغيرات في االقتصاد الكلي يمكن أن تؤدي إلى  وهذه ال

تفر. المفرطة ال مديرون واعين ب من وينبغي أن يكون ال بين هذين النوعين  نفذوا االرتفاع في قة  الطاقة حتى ال ي

                                                                         
لى 13 إ أدى  ما  ة م متحد لواليات ال لى ا ًا إ لرخيص نسبي األوربيان ا ة واردات  موضوع تأثير زياد الخبراء  ة  أثناء مشاور مناقشة     لم تتناول ال

آبير  المكسيكفي طاقة انخفاض  األوربيان في خليج  آبي. مسامك  لى تخفيض  لزائدةر في ويقال إن ذلك أدى إ مك، الطاقة ا مسا  في هذه ال
ة في  لم يغير بالضرور كنه  المفرطةول لطاقة  هاا موجودة في ال  . 

في مجتمعاتعلى تؤثر  امة  بصفة ع الدخل 
د  الصي

سمكي  تؤثر على القيم الشاملة للمحصول ال
 تعيد توزيع الدخل

والمخالعزم على في المصايد  دامة  يق االست زونات تحق
 والصناعة

د تقصير موسم الصي  تؤدي إلى 
د ترات الصيـ تكون ف امات بالسالمة عندما   تزيد االهتم

 أقصر
د بق على الصي  التسا

د على الصي ئي بسبب التسابق   الضرر البي
 عدم االمتثال للوائح

سمكي  عدم اإلبالغ عن المحصول ال
 زيادة الصيد غير المشروع

ارية أخرى  عدم وجود إمكانيات استثم
 ربما ال تتوافر استخدامات بديلة أمام رأس المال المستثمر
برير االقتصادي لإلعانات استنادًا إلى ارتفاع  الت

ل لنسبة رأس المال إلى ا  عم

تغير هيكل السوق وتطوره  ربما 
ء  تشجع على قيام السوق السودا

في الم حق البقاء  تقالية، المضاربة على  قضايا االن  صايدال
تعارض مع األهداف السياسية   واالجتماعيةربما ت
 تمّيز ضد مختلف فئات المشارآين

قة المفرطة في الطا  الزيادة 
 إلى زيادة األصول الرأسماليةتشوهات تقنية تؤدي 

يةاستمرار   نقص الكفاءة التقن
ية  نقص الكفاءة االقتصاد
ل  إهدار رؤوس األموا

لمتكوي   رؤوس األموا
اج اليف اإلنت اع تك  ارتف

ارآة الهامشية  اإلبقاء على المش

فعالة  ير-غير  لتنتاج  اإلات تغ قلي ؤدي إلى ت
ل في األجل الطوي تصادية   الكفاءة االق

في فعالة على حجم المخزونات   رقابة غير 
ل  األجل الطوي

ك وآذل د مطاطة  جهود الصي على   الرقابة 
 على حجم المخزونات

فـؤة واحـي اإلدارة غيـر الك  آثير من ن
اليف اع التك  وارتف

ًاعم زالع سليمة اقتصادي خلق ظروف   لى 
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تخفيض الطاقة في  مج  يدبرا كون مصا تجاهلوا اآلثار التي قد ت بنفسها في نهاية األمر، أو ي نفسها   قادرة على تصحيح 
تزيد الطاقة المفرطة دون أن يمكن وقفها في   . المصايدإحدىمدمرة عندما 

 
 أفكار ختامية

 
ذا آانت اختتمت  144- برنامج لتخفيض الطاقة يكون أعقد إ الحظت أن تنفيذ  اقشة بأن  مشاورة الخبراء هذه المن

يد نطاق المصا يجب .  يجب أن يوضع موضع االعتبارالمصايد أعقد وأن  تخفيض الطاقة  وعلى ذلك فأن أي برنامج ل
ئم بحسب الوضع القا بحسب الحالة أو   .أن يكون نوعيًا 

 

ءالجلسة الختامية في مش  اورة الخبرا
 

من  147- ألخير  يوم ا اد الفي ال هائية واإلرشاداتمشاورة عمل الخبراء على اعتم ة الن الموجودة ( التوصيات العام
من هذا التقرير ا)في الجزء األول  ا واعتمدوه  . ووافقوا عليه

 
مشترآين على العمل الشاق الذي أدوه خالل أربعة أيام أثناء ال 148- ى وقدم المّيسر شكره لل مشاورة وعل

موافقة عليه واعتماده هائي الكامل سيوزع عليهم لل تقرير الن  .المدخالت التي قدموها، والحظ أن ال
 

يوم الجمعة M. Agueroوأعلن الدآتور  149-  .19.15 الساعة 2002/10/18 اختتام مشاورة الخبراء 
 

 اعتماد تقرير مشاورة الخبراء
 

تقرير يوم  150-  .2002/11/22اعُتمد هذا ال

ع  145- قة وحيد يمكن تطبيقه على جمي هناك برنامج تخفيض طا لمصايدليس  ذلك فبصرف .أنواع ا  ومع 
افع، بد أن يحقق بعض المن ه ال  مج فإن تصميم البرنا كون النظر عن  ادة احتمال استدامة المورد، وت ذلك زي ا في   بم

ألسماك مصايد ا ام صناعة سليمة ومستدامة في قطاع  يجة هي زيادة احتمال قي  .النت

تخفيض الطاقة أن يزيد القيمة االقتصادية ل 146- مج حسن التصميم ل يستطيع أي برنا يدملوبهذه الطريقة   صا
غّلب الوأن يساعد على  نشأ عنهعلى ت ج ما قد ي من البرنام كون أشد قسوة  ة قد ت ماعي من آارثة اقتصادية واجت  

 .نفسه



40 

Fisherie s\2003 \Y8169a- Rep_Expert Consu lta tion 
 

 جدول األعمال: المرفق ألف
 

 10.30-09.00: 10/15الثالثاء 
مشاورة الخبراء من جانب السيد  1-   Jean François Pulvenis de Sélignyافتتاح 
ة 2-   نظرة عامة لألهداف والترتيبات اإلداري
ألعمال 3-   اعتماد جدول ا
يجيات 4-  رات الست مصاي: استعراض الخيارات وا  د أسماك الواليات المتحدةتخفيض الطاقة في 

 
.13-11.00: 10/15الثالثاء  00 ،14.00-16.00 

ا- 1الوضع  5-  ي   القضا
 

 18.30-16.30: 10/15الثالثاء 
ا- 1الوضع  6-  ي   القضا

 
 16.00-14.00، 13.00-11.00، 10.30-09.00: 10/16األربعاء 
عده 1الوضع  7-  ا- وما ب   القضاي

 
 18.30-16.30: 10/16األربعاء 
عده 1الوضع  8-    القضايا والخيارات- وما ب

 
.11، 10.30-09.00: 10/17الخميس  00-13.00 ،14.00-16. 00 
عده 1الوضع  9-    القضايا والخيارات- وما ب

 
 18.30-16.30: 10/17الخميس 
عده 1الوضع  10-    الخيارات والحلول- وما ب

 
 16.00-14.00: 10/18الجمعة 

من  11- اية واإلرشاداتالتوصيات الاالنتهاء  ة نه  بشأن الخروج من حالة الطاق
توصيات بحرية، واعتماد هذه ال  .المفرطة في مصايد األسماك ال
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 قائمة أسماء المشارآين: المرفق باء
 

ءقائمة أسماء ال  خبرا
 

AUSTRALIA 
AUSTRALIE 

Dr Sean D Pascoe 
Reader, Natural Resource Economics 
Centre for Economics and Management of Aquatic 
Resources (CEMARE) 
Department of Economics 
University or Portsmouth 
Locksway Road 
Portsmouth Hants P04 8JF 
United Kingdom 
sean.pascoe@port.ac.uk 
 

FRANCE 
FRANCIA 

Dr Pascal Le Floch�h 
Maître de conférences 
Centre de Droit et d�Economie de la Mer 
(CEDEM) 
Université de Bretagne Occidentale - IUT 
2, rue de l'Université 
29334 Quimper Cedex 
France 
pascal.lefloch@univ-brest.fr 
 

KOREA, REPUBLIC OF 
CORÉE, REPUBLIQUE DE 
COREA, REPÚBLICA DE 

Dr San-Go Lee 
Prof./PhD, Vice Dean 
College of Fisheries Science 
Pukyong National University 
Pusan, 608-737 
Korea 
sglee@pknu.ac.kr 
 

SOUTH AFRICA 
AFRIQUE DU SUD 
SUDÁFRICA 

Dr Monde Mayekiso 
Chief Director (Research) 
Marine & Coastal Management 
Department of Environmental Affairs and Tourism 
100 Athens Road 
Table View, Cape Town 7441 
South Africa 
c/o Mlouw@mcm.wcape.gov.za 
 

SPAIN 
ESPAGNE 
ESPAÑA 

Dr Ramón Franquesa 
Gabinete de Economía del Mar 
Universitat de Barcelona 
Fac. Economiques 
Av. Diagonal, 690 
08031 Barcelona 
Spain 
ramon@gemub.com 
 

UNITED STATES OF AMERICA 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

Dr James E Kirkley 
Professor 
Virginia Institute of Marine Science 
PO Box 1346 
Gloucester Point, Virginia 23062 
USA 
jkirkley@vims.edu 

COASTAL MANAGEMENT CENTER Dr Seng-Keh Teng 
Technical Director 
Coastal Management Center (CMC) 
E2603-D Tektite Towers 
Exchange Road, Ortigas Center 
Pasig City 1605 
Metro Manila 
Philippines 
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tskeh@compass.com.ph 
 

INTER-AMERICAN CENTRE  FOR THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF ECOSYSTEMS (ICSED) 
CENTRO INTERAME RICANO PARA EL DESARROLLO 
DE ECOSISTEMAS SOSTENIBLES 

 

Dr Max Agüero 
Director General 
Int er-Ameri can Center for Sust ainable  
   Ecosystems Development (ICSED) 
Casill a 27016 
Santi ago 
Chile 
max@icsed.org 
 

INTERNATIONAL CENTRE FOR LIVING AQUATIC 
RESOURC ES MANAGEMENT (IC LARM) 
CENTRE INTERNATIONAL DE GESTION DES 
RESSOURCES  AQUATIQUES BIOLOGIQUES 
 
 
 

Dr K Kuperan Viswanathan 
Research Scientist / Project Leader 
International Center for Living Aquatic  
   Resources Management 
ICLARM - The World Fish Center 
PO Box 500, GPO 
10670 Penang 
Malaysia 
k.viswanathan@cgiar.org 

 
 أمانة منظمة األغذية والزراعة

 
METZNER, R ebecca 
Technical S ecret ary 
Fishery Officer, Fishery Poli cy and Pl anning Division 
Email: R ebecca.Metzner@fao.org 
Tel: +39-06-5705-6718 
Fax: +39-06-5705-6718 
 
WARD, John M. 
Senior Economist 
National Marine Fisheri es Servi ce 
National Oceanic and Atmospheri c Admini strati on 
Washington, DC 
USA 
Email: John.M.Ward@noaa.gov 
Tel: +1 (301) 713-2328 
Fax: +1 (301) 713-4137 
 
ANDERSON, Lee G. 
Director, Marine Policy Program 
Graduate Coll ege of Marine Studies 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
USA 
Email: l gafish@udel.edu 
Tel: +1 (302) 831- 2650 
Fax: +1 (302) 831 - 6838 
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 قائمة الوثائق: المرفق جيم
 

 الوثيقة األساسية
 

CTOC/2002/4 Ward. Jhon M. and R. Metznerمفرطة ئدة والطاقة ال زا ة ال ألسماك، والطاق ة حصد ا    طاق
 

يا للمناقشة  قضا
 

CTOC/2002/5مناقشة ا المطروحة لل القضاي ة مؤقتة ب   قائم
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 بيان إيضاحي: المرفق دال
 

 أساسيات الموضوع
 

د رًا ما ُيقال إن آثي 1-5 ولحدوث تبوالطاقة المفرطة هوجو في الصيد  تصادي وعدم استدامة ريذ السبب األول لإلفراط   اق
حرية الحية  .تنمية الموارد الب

 
حصد  2-5 في  دة  قة الزائ في مجال مصايد األسماك إلى أن الطاقة المفرطة والطا يرة  ية آث ية ومحل دراسات دول وتشير 

سمكي تنتشر والمحصول ال و المصايد في آثير من مسامك الملكية المشترآة   المفتوحة، بصرف النظر عن نطاق الصيد أ
 .نوع المسمكة

 
في بعض  3-5 اقة زائدة  قة مفرطة وط تظهر طا قةآما يمكن أن  ، وتساهم في اإلفراط في الصيد وفي هدر المصايد المغل

دامة  تصادية وفي عدم است نميةالالموارد االق  .ت
 

دامة مصايد األسماك ومن ال 4-5 يق است يرة أمام تحق بطريقة تتجنب، أن تدارتحديات الكب على األقل تخفف أو  طاقة الصيد 
يهما معًا -اآلثار الضارة  ية، أو آل نعدام الكفاءة االقتصاد في الصيد وا  . وهما من نتائج الطاقة المفرطة- مثل اإلفراط 

 
سلوك بشأن الصيد الرشيد "طلبوت 5-5 نة ال في الطاقات المستخدمة من " مدو والمغاالة  في الصيد  تمنع اإلفراط  الدول أن 

ية ومع  سمك جهود الصيد متناسبة مع الطاقة اإلنتاجية للموارد ال تضمن أن تكون  ير إدارة  وأن تطبق تداب في الصيد، 
دامة بطريقة مست  .استخدام هذه الموارد 

 
ية المستدامة، وخصوصًا  6-5 جهود دعم التنم ية إلدارة طاقة صيد األسماك، ُدعيت وآجزء من  الم بموجب خطة العمل الع

ذا  وإدارة الطاقة المفرطة، وتقديم اإلرشاد بشأن ه دارة طاقة الصيد  ومات عن إ جمع معل عة إلى  والزرا منظمة األغذية 
 .الموضوع

 
ية المستدامة للطاقة المفرطة تأثيراتو 7-5 تصادية على التنم يرات تخ اجتماعية واق ا لقوهي تأث خطورته تزايد   نزاعات ت

تكاليف متزايدةوتحَم ية ب جهودهم . ل المجتمعات المدن في  جمع  م أ في العال يري مصايد األسماك  دعم مد همية  ومن هنا أ
وضاع الطاقة المفرطة  .للخروج من أ

 
وًال  8-5 وضاع الطاقة المفرطة حل تصحيح أ حلول  في تنفيذها (i)وإذا آانت  في ت(ii) عملية  يمكن ،أثيرها ومستدامة   فإنها 

ات  ية، وإلى صيانة المخزون م المحل يشة الصيادين ومجتمعاته ئي ومستوى مع تحسينات آبيرة في األمن الغذا أن تؤدي إلى 
سمكية  .ال

 
د 9-5 قة الصي في إدارة طا ية  قضايا الفن وال وصف السياسات األساسية  ولت  تي تنا قة ال  14واستنادًا إلى األعمال الساب

نظمة ا عمًا لاستضافت م الة الطاقة المفرطة د جهود لألغذية والزراعة مشاورة الخبراء هذه بشأن تشجيع الخروج من ح
ذلها  تي تب ية ال واإلقليم وطنية  ية وال قة المفرطةلاإلدارة المحل تعامل مع أوضاع الطا  .ل

 الهدف
 

تخفيض الط 10-5 تعرف على استراتيجيات وآليات مبتكرة ل ورة الخبراء هو ال ورسم خطوط الغرض من مشا قة المفرطة،  ا
يما بعد قة المفرطة ف آلليات، بما يؤدي إلى تجنب عودة أوضاع الطا وا  .هذه االستراتيجيات 

 
 النطاق

 
ية تنشيط اإل 11-5 عمل على  شراآات وإصالح السياسات وذلك من خاللدارسترآز مشاورة الخبراء   :ة السياسية، وال

 
ألساليب التي يمك 1-11-5 نواع ا توقف والحفز التعرف على أ نفيذ استراتيجيات الحفز على ال ن استخدامها لت

مفرطة؛ رة أوضاع الطاقة ال  على المواءمة إلدا
 

تخفيض الطاقة المفرطة  2-11-5 غلب على العوائق أمام  يجيات المبتكرة للت رات الست التعرف على الفرص وا
 . مثل الفرص المبتكرة لالستثمار أو عدم االستثمار-

 
نجاح في إدارة الطاقةاقتراح ع 3-11-5  .ناصر تضمن استمرار ال

 

                                                                         
لصيد في اليوال، 14 ا ة طاقات  الفنية المعنية بإدار العمل  لزراعة تشمل جماعة  منظمة األغذية وا من جانب  السابقة  األعمال  آانت     

كية،  األمري لمتحدة  منظمة في روما من ؛ ومشا18/4/1998-15الواليات ا ها ال لتي عقدت الخبراء ا ة  لى 26ور ماع 30/10/1998 إ ؛ واالجت
ها من  السابق ل لى 22التمهيدي  مجموعات مثل22-1998/7/24 إ  :؛ وإصدار مع 

Management of Fishing Capacity: A Review of Policy and Technical Issues,  FAO Fisheries Technical Paper  409. 
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د  12-5 في مختلف أنواع المصاي بي،  والنقد األجن ، ورفع الدخل،  والعمالة ورة الخبراء قضايا الكفاف،  وستغطي مشا
قطاعات أخرى، في  تظهر  تي قد  وال تكييف  برامج ال د تنشأ عن  تي ق ار الالحقة ال ار الجانبية واآلث  الصناعية، مع مراعاة اآلث

حرفي قطاعات الصيد ال في ذلك   .بما 
 

 الوثائق
 

ذي يقوم على أساسه العمل 13-5 هي المنبر األولي ال تكون  قة أساسية  فرة . ستوضع وثي وا ترنتوستكون مت لكل  على اإلن
 .من يريد قراءتها

 
نظمة األغذية والزراعة  14-5 تها م وضع تي  ارير السابقة وبقية الوثائق ال على التق ك وسيحصل الخبراء  ذل في  بما  من قبل، 

ذلك نظمة قبل  تها الم تي عقد ية والمشاورات ال  .تقارير الفرق العمل
 

 الناتج
 

في االن 15-5 د عن آيفية تنشيط الخروج من حالة الطاقة المفرطة  ورة الخبراء هو اإلرشا وقع من مشا تج األساسي المت
تقرير : مشاورة الخبراء في رومامن خطوط توجيهية : طةمفرتنشيط الخروج من حالة الطاقة ال: العنوان المقترح(مصايد األسماك 

 ).2002مشاورة الخبراء عن تشجيع الخروج من حالة الطاقة المفرطة في مصايد األسماك البحرية، روما، 
 

و 16-5 عة اوسيكون الناتج األساسي مت والزرا ية  نظمة األغذ ورة الخامسة عشرة للجنة مصايد األسماك في م فرًا قبل الد
ت في روما عام ال ُتعقد   .2003ي س

 
 
 
 

 المشارآون
 

ورة الخبراء  17-5 ثمانية أشخاص(سيكون المشارآون في مشا تهم الشخصية) نحو  وسُترسل الدعوات إلى . حاضرين بصفا
نها نطاق المشاورة والغرض م تخصصات المتعلقة ب  .األفراد ذوي الكفاءات في ال

 
على أن يكون عدد 18-5 ورة  وازن بين مختلف التخصصات والتوازن بين وسيعمل منظم المشا ارآين ممثًال للت  المش

قضايا موضع البحث واتساع مختلف المناهج والتجارب  نظورات إلى ال نوع الم ا يعكس ت م والخبرات بم مختلف األقالي
في مصايد األسماك قة المفرطة  جة مسألة الطا  .العملية في معال

 
 مكان المشاورة وتاريخ عقدها

 
اليا، من سُتعقد 19-5 في روما، إيط عة  والزرا نظمة األغذية  في مقر م ل . 18/10 إلى 15 المشاورة  تفاصي وسُترسل ال

في الوقت المناسب ين  ارآ ومات المفيدة إلى المش ذلك من المعل  .اإلضافية عن الفنادق وغير 
 

 الدعم الفني
 

ورة الخبراء هو السيدة  20-5 ني لمشا Rebecca Metسيكون األمين الف znerخصائي مصايد األسماك، قسم سياسات ، أ
وان التالي-مصايد األسماك والتخطيط  بها في روما على العن  : ويمكن االتصال 

 
FAO  -  Fisheri es Department, Room F423 

Vial e del le Terme di Caracall a 
00100 Rome,Italy 

e-mail: R ebecca.Metzner@fao.org 
Tel: +39-06-5705-6718 
Fax: +39-06-5755-6500 
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 األشكال
 

شكل  ك :1ال وع واحد من األسما في مسامك ن دة والطاقة المفرطة  قة الزائ  66......................................................الطا
 

 طاقة الصيد والطاقة الزائدة والطاقة المفرطة 1-
 

 مقدمة 1-1
 

القتصامدى   ه في ا مفهوم معترف ب يرةاستخدام الطاقة هو  ة آث ه تطبيقات صناعي كن . د وـل اهيمول  تطبيق مف
نوعه من  ألسماك أمر جديد نسبيًا وتطبيق فريد   .استخدام الطاقة في مصايد ا

 
زائدةوتحاول هذه الدراسة التعرف على بعض الفوارق بين الطاقة   ة ال مفرطة والطاق تستطرد إلى ال  قبل أن 

نجا الفعلبحث مختلف التدابير التي يمكن أن تستخدم ب ييم الطاقة، أو التي اسُتخدمت ب ة . ح لتق تنتقل الوثيق ذلك  عد  وب
مفرطة ا طاقة  ع التي توجد فيه ألوضا ة التعرف على ا تنظيم ،إلى آيفي ا في  تصحيحه تخفيف الطاقة أو  ة إدراج   وآيفي

ألسماك التطرق إلى عدد من االعتبارات . مصايد ا ة ب نتهي الوثيق من أن تكوالمختلفة وت بد  موجودة في التي ال  ن 
تصحيح أوضاعها مشكالت الطاقة أو  تخفيف   .جهود 

 
 المصطلحات 2-1

 
ال إن   ا آان ُيق من الم" الطاقة المفرطة"آثيرًا م إلفراط في الصيد في آثير  نحاء صايدهي السبب ا  في أ

ئدة  زا الطاقة ال يسمى ب ذا أمكن استبعاد ما  إلدارة المطبقة اآلن إلى أنه إ إن العالم، وتذهب فلسفة ا يد األسماك ف من مصا
ة  ة الحية بطريق بحري رد ال من الموا تحقيق غلة  إلفراط في الصيد والوصول إلى  ة للقضاء على ا هناك فرصة طيب

ال نهاية ا إلى ما  اسات آَم. يمكن استدامته يجة هي اقتراح عمل قي نت موآانت ال دية للطاقة أو تقدير تلك الطاقة في   صاي
الم بأآمله  .معينة أو في الع

 
ة بين   ائدةوتميز هذه الوثيق لطاقة الز ا في السوق، ا ا بنفسه تصحح نفسه ألجل  رة ا ، وهي ظاهرة قصي

قة المفرطة يسوالطا ظاهرة خفية ول مؤقتةت التي هي  تؤديه .   ما  اك فهم صحيح ل  في الطاقة المفرطةولألسف ليس هن
ألجل الطويل ة في ا رد السمكي  .الحيلولة دون استدامة استغالل الموا

 
ة يمكن التعبير عن وبص  لطاقةفة عام  ا

 
إلنتاج األقصى  � ألسماك،عندإما با ة في إنتاج ا مدخالت المستخدم مستوى معين من ال   
منتجات � من ال مستوى معين  مدخالت الالزمة للحصول  مستوى األدنى من ال  .أو ال

 
يلي  ا  مفرطة آم ة ال ئدة والطاق زا ة ال  وبصورة أدق يمكن التعبير عن الطاق
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ا هي ظاهرة قصيرة األجل تحدث عندما تنتج إحدى الوحدات أقل ة الزائدةالطاق � تنتجه في  آان مم يمكن أن 
بسبب تغير أحوال السواق  ادية وذلك  تشغيل الع سعار المنتجات، أو مدى أتكاليف المدخالت أو ل مثظروف ال

 توافر المخزون السمكي في حالة مصايد األسماك
لمفرطة � لطاقة ا ه  فهي ظاهوأما ا تحقيق ا يكون اإلنتاج الممكن الذي آان يمكن  توجد عندم ألجل  رة طويلة ا

مستهدف في  مستوى اإلنتاج ال ة مختلفًا عن  ادي مصايدفي ظروف التشغيل الع ة احدى ال غلة االقتصادي  مثل ال
مستدامة غلة القصوى ال  .القصوى أو ال

يدية   القتصادية التقل ابات ا ة تميال تميز  اإلنتاج في موضوعوالكت زائدة والطاق زًا واضحًا بين الطاقة ال ي
ا ُيستخدم ا  يرًا م عن .  آمترادفيننالمفرطة والواقع أن هذين المصطلحين آث نظرية  رًا من المناقشة ال إن آثي المثل ف وب

ئدة والطاقة المفرطة زا يزًا واضحًا بين الطاقة ال محصول السمكي ال تميز تمي ة و. طاقة حصد ال معظم دراسات الحال
التي قاست طاقة حصد األسماك ترآز على تدابير خاصة بالطاقة الزائدة في حين أن الطاقة المفرطة ظلت بصفة عامة 

 . مصايد األسماكإحدىبمثابة مناقشة نظرية ُيعبر عنها مفهوم الغلة المثلى المتولدة من 
 

ذلك فإن توضيح هذا الفارق   هم لوضع دًا لمديري مسيكون مرشومع  مداوالت ألسماك في  صايد ا
يصممون أساليب جديدة لقياس  يد األسماك الذين  علماء مصا دًا ل يوفر أيضًا إرشا الة، آما  رة فع دا يجيات إ رات است

مفرطة ة ال ئدة والطاق زا ة ال ذلك فمن المهم العمل على فهم. 15الطاق  :وعلى 
 

 ؛الطاقة الزائدة والطاقة المفرطةالفوارق بين  �
ئدةور أسباب ظه � زا مفرطة وطاقة   ؛طاقة 
مختلفين من جوانب طاقة الصيد � نبين ال رة في ظهور هذين الجا  .آيف تساهم مختلف بيئات اإلدا

 
ا لتستجيب   نتاجه ئدة في ألوبوسع وحدات اإلنتاج أن تغير مستويات إ زا حوال السوق وتستبعد الطاقة ال

كن استبعاد  مفرطةاألجل القصير، ول ة ال غيالطاق رة يتطلب ت بيئة اإلدا رًا في  ذا . ي ذلك فإ زادوعلى  ن أ مديرون أ  ال
بين هذين الوضعين من تمييز واضح  يواجهونها فال بد  ألسماك التي  مشكلة مصايد ا  .16يفهموا 

 
اسات الطاقة،   من قي ألسماك عن هذين النوعين  يد ا مديري مصا بوجه خاص تقديم معلومات ل ومن المهم 

نظيم مصايد خاضعة لت تكون ال مخزونات عندما  من أجل بلوغ أهداف صيانة ال آبير  ألن -  ئدة  وذلك  زا الطاقة ال
عا يمكن أن تكونوالطاقة المفرطة ًا في بعض األوضا  . موجودتين مع

 
ألسماك في   ا حوافز للصيادين لصيانة ا ئعة التي ال تتوافر فيه ملكية الشا يد ال ذلك ففي مصا وعلى العكس من 

ة للوائ مواردالبحر والتي ال تكون خاضع انة ال بلوغ أهداف صي ، من أجل   إن آانت فيها لوائح على ،ح آثيرة
زائدة فإن ،اإلطالق موجودة في حين أن الطاقة ال ال تكون  كون آخذة في التصاعدالطاقة المفرطة قد  ذلك .  قد ت ويقابل 

بحر فتكون  ألسماك حافزًا لصيانة األسماك في ال ادو ا يجد فيه صي ن  غير موالطاقة المفرطةوضع  جودة في حين أ
ئدة زا ة ال توسعالطاق كون آخذة في ال  . قد ت

                                                                         
ا15 ا  لذي قدمه   هذ موذج ا لن لى ا إ مفرطة يمكن توضيحه باالستناد  لطاقة ال ة وا لزائد ا لطاقة  ا لذي يبدو بسيطًا بين   لتمييز ا

Greboval and  Munroe ر ،  (1999)  لتي يعب لقلق ا لطاقة ونواحي ا مشكلة ا مة  االعتبار ضخا ما تؤخذ في  مييز عند لت ا ا أهمية هذ وتتزايد 
األسماك ومجموعات مصايد  مواردعنها مديرو  ال من خالل .  صيانة  هومة  مف األسماك  مصايد  مة مشكلة مديري  أصبحت ضخا ومتى 

ة فإن نموذج  موجود لصيد ال Greboval andاستعراض دراسات طاقة ا  Munroe ام   موذج استخد لتوضيح ن عه  منه وتوسي ة  االستفاد  يمكن 
لصيد  .طاقة ا

عَر  16 كية على ضرت ة األمري متحد ة قياف فريق خبراء في الواليات ال لزائدة والطاقة المفرطة باعتبارهما قياسينسور لطاقة ا ميزي ا مت ، وهذا ن 
لف لفريق يتأ منا    

Sutinen, J.G., L ee G. Anderson, James Kirkley, Cathy Morrison Paul, Rol f Fare, and Bob  O�Boyle 
 (Sutinen et  al. ,2001). 
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 نماذج الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة 2-
 

تقليل   ذا آان وضع لوائح ل زائدةإ عاد الطاقة ال من الطاقة المفرطة أو الستب دًا في واقع الحال فإن   أمرًا معق
بسيط للتمييز بين  هومينالممكن استخدام نموذج  مسهذين المف من األسماك في   .17امك نوع واحد 

 
مفهومين  يلي وصف لهذين ال ا   .وفيم

 
 الطاقة الزائدة 1-2

 
ألسماك   ا يواجه مديرو مصايد ا ألسماكعندم مستويات الطاقة الموجودة لحصد ا ة ظاهرة ضخامة  مسمك  في 

ذا آانت الظاهرة هي ظاهرة  ا إ مون م عل إنهم ال ي ألجلما ف رة ا يحلها بنفقصي يستطيع السوق أن  ملي  ادة اسه بع ه المعت ت
ا مشكلة  ألجلأم أنه ة ا ا بواسطة تدابير اإلدارةطويل تحتاج إلى عمل لتصحيحه وقد جرت العادة على أن معظم .  

ذا آان هذا القول  تساؤل عما إ بقى ال ألجل، ولكن ي رة ا ا ظاهرة قصي زائدة على أنه الج الطاقة ال ة تع القطاعات الصناعي
يد األسماكقطاع يصدق على   .مصا

 
ج   ات تختار مستوى الن من السوق أي أن المنشأة  نطاق اإلنتاج في منشأة ما باعتبارات اقتصادية  تحدد  فمثًال ي

يقلل تكاليف اإلنتاج غير أحوال السوق . الذي  إن ) االرتفاع أو االنخفاض في أسعار المدخالت والمنتجات(ومع ت ف
اتج  مستوى الن يصل إلى  ربما ال  منشأة  اليف اإلنتاجنطاق اإلنتاج في ال  .الذي يقلل تك

 
اجه في المنشأة   عظيم األرباح فإن الناتج الممكن إنت نتاجها لت منشأة من إ زادت تكاليف اإلنتاج وقللت ال وإذا 

توجد طاقة  اتج الفعلي وهنا  ألجل القصير الزائدة، وهذا النوع من أحوال الطاقة زائدةيكون أآبر من مستوى الن  في ا
تس موجودًا إلى أن  اليف اإلنتاج مرة أخرىيظل  يل تك ا لتقل نتاجه نطاق إ غيير  منشأة أن ت  .تطيع ال

 
ة   من الطاق نوع  مصايد األسماك قد يظهر هذا ال ئدةوفي  زا تكون لسفينة الصيد طاقة على اإلمساك ال ا   عندم

ة مسموح به للرحل تجاوز الحد ال إن ه. باألسماك  ة الصناعات ف بقي ُتدار مثل  ألسماك  ذا آانت مصايد ا ة وإ ذه الطاق
ألسماك  مصايد ا مديري  يلة األهمية ل كون قل رة األجل وربما ت يضًا ظاهرة قصي زائدة ستكون أ ى -ال منته  وذلك ب

زائدةالبساطة ألن الطاقة  الستثمار ال ة ا تتطلب مواءم رة األجل  مشكلة قصي اعية هي   في معظم القطاعات الصن
ألسواق رأسمالي مع التقلبات العشوائية في ا  .ال

 
الشكل وفي ه  زائدة ب عبير عن الطاقة ال ألسماك يمكن الت من ا نسبة لمسمكة نوع واحد  ال  1ذا الوضع، وب
القتصادي االباستخدام  موذج ا يولوجين  Greboval and Munroe (1999) الذي اقترحه لب

 
 

                                                                         
األصل 17 اقترحه في  الذي  لمبسط  موذج ا الن ا  لزائدة Greboval and Munroe (1999)   في هذ ا لطاقة  للتفرقة بين ا لناتج   ُيستخدم أسلوب ا

مفرطة ال لطاقة   .وا
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لمفرطة: 1الشكل  لطاقة ا لزائدة وا كالطاقة ا مسامك نوع واحد من األسما   في 
 

لوصحملا

راعسألا

ديصلا دوهج

ةيويحلا ةلتكلا xx�

D

D�

S(x)

Soa

hh� h�

ab

d

f

ةمادتسملا ةلغلا

عمتجملا نزاوت ىنحنم
يكمسلا c

e

e�

x���

 
مستوى المحص  توازن األولي بين  رنا أن ال ذا اعتب  وتوازن حجم (e) ومستوى جهود الصيد (h)ل وفإ

كون دالة عرض الوصول المفتوح إلى المسمكة 1الشكل في  يحدث (x)المخزونات   مساوية للطلب (Soa) عندما ت
(D)م مخزونات عندما يكون حجم ال ة العرض الدائم لل كون دال تقاطع مع منحنى S(x) هي (x)خزون ، عندئذ ت  وت

مع Dالطلب  ه  تقائ نقطة ال تقال . Soa في  ذلك في ان نخفاض في أسعار السوق يظهر  ذا حدث ا يجعل 'D إلى Dفإ  مما 
ألجل الطويل يرتفع إلى  مستوى الصيد في ا محصول إلى . �hتوازن  كن في األجل القصير سينخفض ال  حيث "hول

تينS(x) و'Dتكون  علي (h)ما آان الصيد الممكن ول.  متساوي من الصيد الف اك طاقة ("h) أآثر   في هذا زائدة فإن هن
من الجهد  مخزونات (e)المستوى   .(x) وفي هذا الحجم من ال

 
يمكن لنوفي األجل القصير   ا  ألن انق اليةص جهود الصيد  رأسم ألصول ال غييرها ال يمكن ت كن .  بسهولةا  ول

محصول (e)  التي تمثل جهود الصيد(b)النقطة  تحت تق("h) ومستوى ال غلة المستدامة، أي النقطة ع   (a) منحنى ال
دأ في النمو حتى يصل إلى النقطة  ب مخزون سي إن حجم ال مستوى النمو ف مستوى المحصول أقل من  ا آان  . (b)ولم

مثل انخفاضًا في تك مخزونات إلى أسفل وإلى اليمين مما ي من ال منحنى العرض المستمر  تقل  اليف حصد وبهذا ين
منحنى الطلب . المحصول السمكي من  مع آل  مخزونات  من ال دالة العرض المستمر  ة األمر ستتقاطع  'D)وفي نهاي ) 

دالة العرض في حالة المخزونات  مفتوحة، ومع  مستوى المحصول ال مع  ذلك  'h)ويتطابق   على (d)، ومع نقطة (
مخزونات  مستدامة وحجم ال غلة ال 'x)منحنى ال ). 

 
ذا لم ت  ا فإ ا أيضًا باعتباره يله يمكن تمث زائدة  إن الطاقة ال ئدة ف زا ة ال تقدير الطاق ام  ئقًا أم كن المخزونات عا

يد وآلما استجابت الم-ومع مرور الزمن . 1 في الشكل (d)  والنقطة(c)الفارق بين النقطة  طلب السوق صا  لتغير 
مو المخزونات  يسمح بن زائد فإن -بتقليل جهود الصيد بما  من الطاقة ال يدة ستختفي   .هذه المصا

 
 الطاقة المفرطة 2-2

 
مسائل الطاقة   زائدةبصرف النظر عن  يد في هذه المال ة صايد، فإن هذه المصا  المفتوحة تمر أيضًا بمرحل

ألجل ومستمرًامفرطةطاقة  كون طويل ا من أشكال الطاقة ي  .، وهي شكل 
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بساطة يمكن القول بأن   رأس المال أو اإلفراط في الصيد،، مثل االطاقة المفرطةوبمنتهى ال  إلفراط في 

يدهي ظاهرة في الم رة صا دا ة لتنظيم أو في إ يد المفتوحة الخاضع ةالمصا ة مشترآ ملكي   المملوآة 
(Anderson, 1986, Hannesson, 1978 and 1993, and Clark, 1990) . ادين حوافز كون لدى الصي ا ال ي وعندم

هم بحر فإن بترآها في ال مستخدمة لحصد لصون األسماك  رأسمالي وفي طاقة العمل ال الون في االستثمار ال  سيغ
ا تظهر الطاقة  مستخدمة في إنتاج األسماك وهن بقية المدخالت ال  .18المفرطةالمحصول السمكي، آما يغالون في 

 
م  دخول ال ة صايدوحتى عند وجود حواجز على  مناطق االقتصادي  أو الخروج منها، آما في حالة ال
مالخالصة، أ يشارآون في ال إن الصيادين الذين  تحويل ف بلة لل يدو في حالة وقف األذون أو إصدار تراخيص قا  صا

مع أحوال السوق اعلون  ميلون إلى العمل حين . يتف هم ي أثيروبسبب ذلك فإن  مؤسسات اإلدارة وظروف السوق يؤدي ت
ألخرى، وهذا  المفرطة طاقة غير محددة النهاية وطاقة أآبر بكثير مما  الطاقةجعلإلى  اعات ا يحدث في معظم الصن

انفي طاقة حصد األسماك وهذه الضخامة المفرطة االستمرار  ألسماك هما اللذان يسبب مصايد ا مديري   القلق لدى 
الم نحاء الع  .في أ

 
نقطة 1وفي الشكل   ألجل في ال طويل ا ا مستوى اإلنتاج  عبير عن الطاقة المفرطة على أنه وفي .  (f) يمكن الت

كون الطلب تحققاألمر يبداية  ا ي محصول السمكي عندم مستوى التوازن بين جهود الصيد وال  (D) من  والعرض 
يدالم مفتوحة صا اطعين مع (Soa) ال مستدامةنى على منح(a) في النقطة S(x) متق غلة ال ة .  ال رن وعندئذ يمكن مقا

مستهدف في المخزونات (a)النقطة  '''x) بالحجم ال مح( مستوى ال ابل  مستهدف  الذي يق ويكون الفرق بين . ('h)صول ال
مستهدفة  ة ال غلة الممكنة (f)نقطة الغل ًا (a) ونقطة ال موجودة في الطاقة المفرطة هو أساس  .تلك المصايد ال

 
 المقارنة بين الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة 3-2

 
ئدةفي بداية األمر ال توجد   نقطة طاقة زا اك طاقة مفرطة آ(a) عند ال يظهر في  ولكن هن رة موجودة آما  بي

نقطة (a)النقطة  ال ا ب ارنته ه من . 1 في الشكل (f) عند مق ال نتق غير الطلب وا ألسعار الراجع إلى ت نخفاض ا  Dوبسبب ا
نقطة - طاقة زائدة تظهر 'Dإلى  نقطة (b) وهي واضحة في ال ة لل ا . (a) بالنسب  فتظل آما هي الطاقة المفرطةوأم

نتا اعتبارها إ نقطة ألنها ُتقاس ب ًا ممكنًا، أي ال نقطة (a)ج من اإلنتاج أي ال مستوى المستهدف   .(f) بالنسبة إلى ال
 

نقطة   كون هو ال يود الكتلة الحيوية فإن مستوى اإلنتاج الممكن ي تخف ق ئدة (d)وعندما  زا  وترتفع الطاقة ال
نقطتين  نسبة لل تنخفض (c) أو (b)بال اج  وذلك ألن الطاقة- في حين أن الطاقة المفرطة  رنة بين اإلنت  المفرطة هي مقا

نقطة (d)الممكن عند النقطة  إلنتاج المستهدف عند ال  .(f) ومستوى ا
 

ثناء عمليات الصيد 4-2  الربط بين طاقة الصيد وهالك األسماك أ
 

ئدةيمكن التعبير عن نفس المناقشة في   زا  وجهود الصيد، ، من حيث قوة الصيدالطاقة المفرطة والطاقة ال
ألسماك أثناء عمليات الصيدأو من حي  .ث هالك ا

 
ى (TCL)فمستوى الصيد اإلجمالي   مستو اء الصيد مضروبًا في  ألسماك أثن تساوي هالك ا مجموعة   هو 

بحثالكتلة الحيوية المتوسطة في  مصايد موضع ال  ، مثًالال
 

TCL = F B 
آتابة المعادلة آما يلي   ويمكن إعادة 

C = F B 
كون محصول السC حيث ت  مكي هي ال
  Bهي الكتلة الحيوية  
  Bة   متوسط الكتلة الحيوي
  Fألسماك أثناء عمليات الصيد   هي هالك ا

 
يلي  نتج ما  نتائج هالك األسماك ي نسبة ل ال  وعند حل هذه العالقة ب

 
       C 

F =  ----- 
        B 

 

                                                                         
لصيد18 كترونية ومعدات ا اإلل لطعوم والمعدات  لج وا لث لوقود وا أيضًا العمل وا العملية تشمل  ه  اإلنتاج في هذ من عوامل  مدخالت  لخ...   ال  .إ
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ثناء الصيد    . باستخدام الطاقةFوبذلك ُنعبر عن هالك األسماك أ
 

ذا آانت  فإ
 

 C*علي   هي الصيد الف
 CT ة يولوجي رامترات الب من البا مجموعة  دًا إلى  مستهدف استنا  هي المحصول ال

 
 وإذا آانت

 
 B*ة علي   هي متوسط الكتلة الحيوية الف
 F*علي أثناء الصيد   هي هالك األسماك الف
 BT  كتلة الحيويةهي ةمتوسط ال مستهدف  ال

 فإن 
          C*  

 -----* =  F 
           B*  

 
مستهدف  هالك ال ا مستوى ال ثناء الصيد، وأم علي أ هالك الف هوFTوهي ال   ف

 
 

          CT 
----- =  TF 

          BT 
 

معدل المستهدف   علي بالنسبة إلى ال ألسماك الف كون معدل هالك ا F*/FT = [C*/CT][BT/Bوبذلك ي *] .
زائدة والطاقة المفرطة  نتيجة هي إمكان ربط الطاقة ال ألسماك أثناء عمليات الصيدوال  .بهالك ا

 
زائدة حين تكون     فإن*BT=Bوفي حالة الطاقة ال

 
F*/FT = C*/CT 

 
ة الصيد  مساويين لمعدل استخدام طاق علي والهالك المستهدف   .ويكون معدل الهالك الف

 
ييم   تقنيات تق تدربوا على  مصايد األسماك الذين  ألن مديري  بوجه خاص  يدة  يجة مف نت مخزونات وهذه ال ال

ا  يولوجية ربم اسات يرتاحون إلىالب مع قي مل  ئدة التعا زا ة ال تقديرات هالك الطاقة المفرطة والطاق دًا إلى   استنا
 .األسماك

 
 فوارق في النمذجة 5-2

 
كمحورمن الناحية الفنية ال ُيعتبر موضوع الطاقة بوصفه   ألسما ام مديري مصايد ا مشكلة أم . ًا عامًا 

مستو مطلوب وجود  محصول السمكي في أي فال رة مصايدى من الطاقة لحصد ال دا ذا آانت إ بصرف النظر عما إ  ،
مفتوحة أو هذه الم يد  نظاممفتوحة وصا مشاعة،خاضعة ل ملكية   .تنظيم الحقوقأسلوب على قائمة  أو ، أو 

 
ذلك فإن   زائدةوعلى  يد األسماك الطاقة ال مصا مشكلة أمام مديري  ال تعتبر من الناحية النظرية  ألن حوافز  

اح في اد الطاقة الزائدةغيرالسوق تدفع إلى زيادة األرب الستبع مدخالت  من استخدام ال ئدةولكن .  الصيادون  زا ة ال  الطاق
مستهدف يمكن محصول السمكي ال مستوى ال تجاوز،  مشكلة أمام مديري المصايد عندما ت ا  أن تكون  صراحة أو ضمن

مفتوحة أو في المصايدإما في الم رة هو -نظمة التي تستخدم لوائح القيادة واإلشراف  المصايد ال من اإلدا  وهذا النوع 
 .نوع السائد في أنحاء العالمال
 

ا   مفرطةوأم ة ال مديري المصايدالطاق ام  تشجيع .  فهي مشكلة أم السوق ال يوفر الحوافز المالية الضرورية ل ف
مفر تلك الطاقة ال اجهم الستبعاد  مستويات إنت غيير  ادين على ت ي. طةالصي ملكية ل ألن حقوق ال ة ونظرًا  ست موجود

اذه ابشكل واضح وبشكل يمكن  الستثمار في رأس على انف يستمرون في ا بحار فإن الصيادين  ألسماك في عرض ال
ها من المصدر يتصورون من أجل حصد الحصة التي   . وهنا يظهر التسابق إلى الصيد-  السمكيالمال والعمل 

 
ا  كون هن اهيم وليس من الغريب أن ت ثناءات عند تطبيق هذه المف ك مشكالت عديدة وحاالت خاصة واست

ة الصيد  :البسيطة عن طاق
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م � ألعمار واألحجام، صايدفال مختلفة ا كون بها أسراب  عددة األنواع أو التي ت عددة للصيد مت ، ومساحات مت
الختالفات في خصائص قوارب الصيد  ؛حساب الطاقة وتفسيرعند  آلها تؤدي إلى خلط -وا  ها

ة اإلنتاج  � اليف المدخالت األخرى في عملي مخزون السمكي وتك توافر ال عقد -وتقلبات  ا يمكن أن ت  هذه قضاي
مفاهيم سالفة الذآر؛  تطبيق ال

مشكالت في التوصل إلى تقدير تجمي � اك  اعة - للطاقة عيوهن مستوى الصن  من مستوى الصيادين إلى 
؛  بأآملها

هية والحرفية معالجة مسألة الطاقة  وقياس ال � ترفي مسامك ال ؛-طاقة في ال يجب حلها   وهذه مشكلة 
ه على وجه أفضل  � يجب فهم اد الطاقة المفرطة  إلعانات في تقليل أو استبع ه ا تؤدي بخالف -الدور الذي   

م مفرطة في ال ة ال يساهم في الطاق مصايدالمغلقة صايد القول بأنه عامل  ة لتنظيم وال  المفتوحة الخاضع
ذل( تساهم في فرط الطاقةُيضاف إلى  رًا ما ُتذآر على أنها  الجة العوامل التي آثي  مثل ،ك أن جهود مع

بسيط الطاقة المفرطةاإلعانات، لن تستطيع استبعاد أوضاع   هذه الجهود ال تستبعد هو أن وذلك لسبب 
ة الي رأسم زيادة االستثمار في العناصر ال  ،)الحوافز السوقية أمام الصيادين ل

ألسماك الفاعن بحوث  � مستوى هالك ا مفرطة ب ئدة والطاقة ال زا من التعبير عن الطاقة ال بحوث -ئدة   وهذه 
تستمر؛  يجب أن 

يم الم � تستخدم المختلفة لدىالق بل  موارد السمكية في حد ذاتها  هلك ال تست ال  مستفيدين التي   صايد مجموعات ال
مع أنشطة أخرى مثل الغطس الرياضي في الشواطئ المرجاني ة وحماية األنواع المعرضة بما يتفق 

محصول السمكي التجاري والترفيهي  مستويات ال تخفيضًا في  يجب -للخطر، وآالهما قد يتطلب   وهذه القيم 
؛  إدخالها في نماذج الطاقة وتقديراتها

ئل السمكية الضرورية  � بحماية الموا ام  يضًا في نماذج الطاقة وتقديراتها-زيادة االهتم يجب إدخالها أ  . وهذه 
 

ع مختلف أساليب نمذجة   يجب حلها عند اتبا رة  اك ثغرات وقضايا آثي ئدةوباختصار، ال تزال هن زا ة ال  الطاق
 .الطاقة المفرطةو
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الجة مسألة   مصايد األسماك في الطاقة المفرطة والطاقة الزائدةلمع و إحدى  يجب أوًال أن يقرر مدير  
أل ممصايد ا الفعل في هذه ال موجودة ب مشكلة  يدسماك أن ال  .صا

 
من الممكن قياس مستوى استخدام طاقة الصيد في   ناحية القياس فإن  مصايد إماومن  ة إحدى ال  بطريق
نوعية يإشارية أ يلية أي آميةوإما بطريقة  تحل اسات .  بطريقة  إن القي اسات الكمية قد تكون أفضل ف ذا آانت القي وإ

ة  تقديم صورة أولية عن حالة الماإلشارية عملي موضع البحثجدًا في   .صايد 
 

ًا غير متحيز   ا يتطلب قياس عاد الطاقة المطلوب استبعاده ة تنظيم معين في استب اعلي ة مدى ف إن معرف ًا ف وثاني
 .لمعرفة االتجاه في استخدام الطاقة خالل الزمن

 
ذا لم ومن المهم أن يالحظ أن التصحيح قصير األجل في مستويات الط  ألجل الطويل إ يستمر في ا ة قد ال  اق

عمل رأس المال وال ادة االستثمار في  منة التي تدفع إلى زي ة الكا اك تنظيم يصحح الحوافز السوقي ك . يكن هن مثًال هنا ف
مفرطة، في  ة الدخول المفتوح، تؤدي بالضرورة إلى طاقة  بطريق مثل اإلدارة  بعض أساليب إدارة مصايد األسماك، 

ا رة حين أن هن ادة أسلوبمثل ك أساليب أخرى في اإلدا تدفع إلى زي امنة التي  تصحح الحوافز السوقية الك  الحقوق 
رأسمالية  .رأس المال في االستثمار والعمل وتمنع ظهور إفراط في األصول ال

 
ذلك قد تظهر   مع  كن  ئدةول زا هذه األنواع الخاضعة صايد في المطاقة  نظيمل من الت تيجة هي أن أسلو.   ب والن

نوعي على وجود  مؤشر  رة هو  ة مفرطةاإلدا الضرورة عطاق زائدة وجود لى ولكن ليس ب ة   ويمكن استخدام طاق
ذا آانت هناك  تحديد ما إ اسات الكمية ل زائدةالقي مفرطة وطاقة  ادة أو اإلفراط طاقة   ولتوفير قياس لدرجة هذه الزي

تجاه التغير مع الزمن  .وا
 

 19القياسات اإلشارية 1-3
 

ميةيجب في  ند إلى األساليب العل يم النوعي استخدام مؤشرات يمكن التأآد منها وتست والمبرر .  التقي
دور الحكم الشخصي ألسماك، وتقليل  يد ا ألسلوب هو تطبيق عالمات قياس مشترآة على جميع مصا . األساسي لهذا ا

ه فمن المعترف به أن  ذات رة الالحكم التقديريوفي الوقت  ة وخب ة الفردي ًا  والمعرف الضرورة دور محللين ستلعب ب
ا مهمة. مهمًا مؤشرات مزاي ا أنه : وألسلوب ال متوافرة آم هو يستخدم إلى أقصى حد المعلومات ال ت يشملف  البيانا

ألساطيل بيانات الخاصة با رة وال يولوجية وبيانات اإلدا  .الب
 

من   نوعية عن الطاقة  مؤشرات  بيولوجيةويمكن وضع   تستند إلى الظروف  التيالنظرية االقتصادية ال
يدالقائمة في  ة .  أو إلى خصائصهاالمصا تقرير وجود طاق آافيًا ل كون  مؤشر بمفرده ال يمكن أن ي والواضح أن أي 

تقرير . إحدى المصايدمفرطة في  مؤشرات التي تستخدم معلومات االتجاه الزمني ل من ال مجموعة  فال بد من 
احية النوعية من الن من المفيد النظر في ومع مراع. مستويات الطاقة  مشكالت والجوانب العملية قد يكون  اة هذه ال

من  :مؤشرات نوعية لكل 
 

يولوجية في الم � يدالحالة الب  ؛صا
؛ �  فئة اإلدارة
مجموع-المحصول السمكي  � مسموح به؛م ال وعالقته ب  صيد ال
مسموح به ممجموع ال � موسم؛صيد ال  وطول ال
الي؛ � إلجم مصيد ا  مستوى ال
ملةتراوجود  �  ؛خيص خا
من جهود الصيد �  .المصيد لكل وحدة 

 
لم 1-1-3 لبيولوجية في ا  صايدالحالة ا

 
متحدة بعنوان  مقدم إلى آونغرس الواليات ال Status of Fisheriجاء في التقرير السنوي ال es of the Unit ed States 

تقسيم  بحرية  يد األسماك ال رة الوطنية لمصا  : إلىالمصايدوالذي وضعته اإلدا
 

                                                                         
مأخوذ من    19 لقسم  ه ا Ward et a         هذ l. (2000) .  �A ssessing Capaci ty  and Exce ss capaci ty  in  Fe derally  Mana ged Fisherie s,  

A Preliminary  and Qua li tat ive  Repor t.� Na tional  Marine Fisheries  Ser vice, Off ices  of Science  a nd  Technology  and Sustainable   

         Fisheries,  Si lver Spr ing,  Mary land , September, 131 pp. 
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مل   (1) � غلة بالكا  ؛مست
  اإلفراط في الصيد؛حالة   تقترب من (2) �
 .   بها إفراط في الصيد(3) �

 
ذا آان  نوع الخاضع  فإ اك إفراط في صيد مصايد من ال نظيمهن التأآيد لت موجودة ب مفرطة تكون  إن الطاقة ال  ف

مشكل من ظواهر  دارة المألن اإلفراط في الصيد واإلفراط في الطاقة هما ظاهرتان  آما أن . صايدة واحدة في إ
يدالم غلة التي توصف بأنها صا ة مست يضًا طاق كون فيها أ إلفراط في الصيد ربما ي تقترب من حالة ا مل أو التي   بالكا

من المحصول السمكي نفس المستوى  ُتنتج  مدخالت التي تستخدم في عملية اإلنتاج تكون أقل ولكنها   .مفرطة ألن ال
 

كون هذا الم  موقد ي بشكل مختلف بعض الشيء على ال ًا  مصايدؤشر منطبق مستهدفة وال ة صايد غير ال  المتعدد
عامة السابقة تخص الم. األنواع ارات ال العتب رًا من الم. الخاضعة لتنظيم صايدفا كن آثي يدول تضم صا متعددة األنواع   

م ًا من  ا إفراط في الصيد وصايدمزيج ة أخرى به الث مل وث بالكا غلة  ة امست مرحل تطور في  كون ظروفوفي هذه ال. ل  ي
ُيحدد  محلل في آل حالة وفي آل إقليم أن  احث ال  .الطاقة على أساس آل حالة على حدةمستوى على الب

 
ال غل أنواع ُتعاني من إفراط في الصيد أو مستمنوببساطة فإن وجود عمليات صيد عارض   ة بالكامل قد يعني أو 

 .لتي ُتصاد عرضًايعني وجود طاقة مفرطة بالنسبة لألنواع ا
 

إلدارة 2-1-3  فئة ا
 

مؤشر   رة؛ والمبرر الرئيسي الختيار هذا ال مؤشر نوعي آخر على وجود طاقة مفرطة هو مناخ اإلدا هناك 
رة  عني هو أن بعض فئات اإلدا رةقد ت بقية فئات اإلدا من   .وجود طاقة مفرطة، أآثر 

من  مؤشر يمكن التمييز بين ثالثة فئات واسعة  رةوفي هذا ال  : اإلدا
 

ا ال توجد  (ةيد المفتوحاصم   ال(1) � يود على عدد المشترآين أو عدد السفنفيه  ؛)ق
مصايد المغلق(2) � مشارآين أو السفنفيها أي توجد (ة    ال  ؛)قيود على عدد ال
اونيات(   ُنظم تقوم على حقوق الصيد (3) � تحويل، التع بلة لل     حصص الجهود الفردية،  ،حقوق فردية قا

مع المحلي  مجت مية ال  ).حصص تن
 

ابات و  رًا في الكت دعمًا آبي رة ومستويات الطاقة تالقي  بين ُنظم اإلدا هذه العالقات الواسعة أو االرتباطات 
تنمية عام القتصادي وال ها منظمة التعاون ا ارنة رئيسية أعدت  وعلى 20. 1997الفنية، وقد آانت موضوعًا لدراسة مق

ه إذا آ آل ذلك يمكن القول إن من المصايدانت  يبدو ة تتميز بخصائص فريدواحدة  مشترآة  اك عالقات  إن هن بال شك ف  
مع الوقت تظهر  يدومن المفترض، في معظم الحاالت، أن الم. أنها   مفرطة، وأن هي التي فيها طاقة المفتوحة صا

يدالم نفس صا ها أيضًا  يد هذه الظاهرة، وأن المالمغلقة تكون في د  القائمة على حقوق اصا ميل إلى استبعا لصيد ت
مع مرور الوقت مفرطة  ة ال  .الطاق

 
ه ال توجد حدود على الدخول إليهاالمصايد المفتوحةففي   يشارك ألن من .  يستطيع أي شخص أن  واألهم 

مصايد مربحة الستثمار ما دامت ال زيادة الجهد وا ديهم حوافز ل مشارآين تكون ل من . ذلك أن ال وفي هذه الظروف 
 . في األجل الطويليظهر إفراط في الصيد وإفراط في الطاقة أن المؤآد تقريبًا

 
إلفراط في Hannesson (1987)وعندما نظر   مفتوحة تؤدي إلى ا مصايد ال ة وجد أن ال  إلى هذه المسأل

ة القصوى المستدامة  من الغل كون أقل  الستغالل األمثل ي مع الرأي -االستغالل وأن معدل ا يتعارض   وهو ما 
يولوجي ا ةالب غلة القصوى المستدام دارته لتحقيق ال يجب إ آذلك تبين أن طاقة الصيد . 21لقائل بأن المخزون السمكي 

محصول األمثل وسياسات االستثمار كن اشتقاق ال اليف االستثمار ول مد على تك ثلى تعت ي  األمثلالُم يصبح أعقد ف  
مصايد  ألسماك التصادفيةنماذج   .ا

 
دخوالمصايد المغلقةوأما في   كن أصحاب التراخيص  فإن  ل مستثمرين ُجدد أمر محظور أو ممنوع ول

مفتوحة مصايد  نوا يعملون في  رية يتصرفون آما لو آا يد ال. السا تقي مسموح موفي هذا الوضع، فإن  صيد األقصى ال
يد في  مصايد المغلقة يمكن أن يف مشارآين الموجودين حوافز انتعاشبه في ال مخزونات، وستتوافر لدى ال  بعض ال

الية جديدةلال رأسم مار في معدات  كون . ستث الستثمارات تميل هذه المصايد إلى أن ت وبدون قيود جديدة على ا

                                                                         
20   )      .1997OECD , :  Paris (Marine Resources Economic Aspects  of the Ma nagement of  Living: Towar ds Susta inab le Fisheries. 
أسعا21 ارتفاع  مة عند  لمستدا لقصوى ا الغلة ا آبر من  كون أ لالستغالل قد ي معدل األمثل  لتي تقول بأن هذا ال لنتيجة ا ا ة تصبح     لفائد ر ا

مال ال مرتفع من رأس  الحصول على عائد  ة  ة ضرور لفائد أسعار ا ارتفاع  ما يعني   .غامضة عند
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مفرطة تؤدي إلى طاقة  مستويات  تحويل تراخيص . المدخالت فيها على  وفي ُنظم المصايد المغلقة التي يجوز فيها 
من ال تخفيف مشكلة زيادات االستثمار ولكن ليس   . يمكن استبعادها أنمؤآدالصيد يمكن 

 
من حقوقوفي المصايد التي ت  ة محددةالصيد ال قوم على آثير  ادين حوافز استخدام الطاق توافر لدى الصي  ت

ا . على الحصة المخصصة لهمفحسب المطلوبة للحصول  مصايد هنا إلى تخفيضه مفرطة تميل ال ذا ظهرت طاقة  فإ
ت مع مرور الوق مستوى األمثل  كن قد. حتى تصل إلى ال ا بعد إدخال ول اك بعض الطاقة المفرطة لزمن م بقى هن  يت

ي . حقوق الصيد ألول مرة عد الطاقة المفرطة ف يستب مدخالت مما  يل ال ادين الحوافز لتقل ولكن هذه الُنظم توفر للصي
 .األجل الطويل

 
رة مفتوحة الومع مالحظة   إن مجرد وجود ُنظم إدا ا ف رة(حدود التي سبق ذآره دا ةوبدرجة أقل ُنظم إ  ) مغلق

رة القائمة على حصص،يعتبر مؤشرًا على وجود طاقة مفرطة في المصايد حقوق على  أي ، في حين أن ُنظم اإلدا
مصايدت يمكن أن ،الصيد مفرطة في ال مؤشرًا على عدم وجود طاقة   .22عتبر 

 
لسمكي  3-1-3  صيد المسموح بهم وعالقته بمجموع ال-المحصول ا

 
محصول  مستويات ال يدل على وجود العالقة بين   السمكي والحصص هي مؤشر آخر من مؤشرات اإلدارة 

موجب  يد الخاضعة إلدارة تعمل ب ل خطوط طاقة مفرطة، خصوصًا ألن معظم المصا محصو ال توجيهية خاصة ب
ادة  كون في الع مجموع الخطوطًا السمكي، وهي ت مسموح بهمخاصة ب  .صيد ال

 
تجه الظن إلى وجود طاقة مفرطة إذا  يجاوز، بصفة منتظمةويمكن أن ي محصول  مستوى ال  مجموع ، آان 

مستوى . صيد المسموح بهمال مستوى الطاقة المستهدف، أو األمثل، هو ال وعند وجود هذا المؤشر يمكن افتراض أن 
مجموع ال ًا لحصد  كون ضروري من ممالذي ي مسموح به  ألسماك أثناء أحد مواسم الصيدصايدصيد ال  . نوع واحد من ا

 
مًال للطاقة المفرطةويالحظ أن   اسًا آا مقي ن . ذلك ليس  الة أ ذا آانت ُسبل اإلنفاذ والرصد فع فأوًال يمكن إ

مجموع ال تجاوز  مصايد قبل  مسموح بهمتغلق ال مؤشر سليمًا تمامًا في حالة الم. صيد ال يدوثانيًا ال يكون هذا ال  صا
محصول فومع ذلك . متعددة األنواع مجموع الفي معظم الظروف إذا آانت نسبة ال ه مالسمكي إلى  مسموح ب صيد ال

مفرطة ألقل لظهور طاقة  مؤشرًا على وجود احتمال على ا بصفة منتظمة فإن هذا يكون   .تجاوز الواحد الصحيح 
 

مجموع ال 4-1-3 لمسموح به وطول الموسممالعالقة بين   صيد ا
 

مؤشر آخر على وجود طاقة مفرطة هو   تسابق على الصيد"هناك  ادون المجموع حين يحصد ال" ال صي
ة موسم الصيد  .المسموح به قبل نهاي

 
ة مجموع ال  مسموح به على عدد أيام الصيد يمكن استخدام الناتج آمؤشر نوعي على موعند قسم صيد ال

نوعية ذلك مؤشرًا على وجود . وجود طاقة  تدريجيًا في عدد من السنوات يكون  إذا آان عدد أيام الصيد يتناقص  ف
 .طاقة مفرطة

 
 لنفس األسباب التي تنطبق على العالقة بين ، وذلك المؤشر ليس دليًال آامًال على وجود طاقة مفرطةوهذا 

ولكن ارتفاع هذه النسبة مع مرور الزمن قد يشير إلى إمكانية تكوين . صيد المسموح بهمالمحصول السمكي ومجموع ال
 .طاقة مفرطة

 
 المصيد الكلي مستوى  5-1-3

 
كون من المؤشرات  ه منقاش حول تحديد مجموع الاحتدام ال على وجود طاقة مفرطة قد ي مسموح ب صيد ال

يدين مجموعات المستف مختلف  ها بين  تخصيص أقسامه الفرعية أو توزيع  .ومدى 
 

ن   ة م مختلف يستخدمون أنواعًا  تجاريين  منازعات تظهر بين صيادين  يحدث في العادة هو أن ال والذي 
اطق مون في من يقي مختلفة، وآذلك بين الصيادين معدات الصيد أو  رفيهيينالتجار  تحديد . يين والت وتوحي الدالئل بأن 

مسموح به وتخصيصه لمجموعات فرعية يكون مصحوبًا بمستوى ظاهر من الخالفات السياسية مما يعني ممجموع ال صيد ال
جدًا على وجود طاقة مفرطة ومن الواضح أن هذا مؤشر بدائي . أن هناك احتماًال لوجود طاقة مفرطة في هذه المصايد

 .لسبب بسيط هو أن من الصعب وضع تقييم موضوعي لمدى جدية هذه المنازعات ومدى شدتها

                                                                         
الصيد22 ة في مصايد تقوم على حصص  أن توجد طاقة زائد مرحلة زمنية معينة يمكن  ما.    في  موجودة آ ة  لزائد ا لطاقة  كون ا أن ت  يمكن 

ل مع تق أو  لسوق  لبات عشوائية في ا مع تق األسماكلتتجاوب  مديري . بات صالحية  ًا ل لق أن يثير ق ة ال ينبغي  لزائد ا لطاقة  المستوى من ا ا  وهذ
األ كون قصير  مصايد ألنه سي لطويلجلال األجل ا ة في  مر مست لتي تكون  مفرطة ا لطاقة ال ا مثل   . وليس 
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ةاالتر 6-1-3 لخامل  خيص ا

 
مؤشر نوعي آخر على وجود طاقة مفرطة هو ا  ة  الملحوظ فيتجاهالهناك   عدد التراخيص غير المستخدم

ملة بالتراخيص الخا بأنها التراخيص التي صدرت لصيادين لم وعند تعري. أو ما يسمى  تراخيص  ف هذه ال
مجموع التراخيص  ملة إلى  ذلك هو أن نسبة التراخيص العا كون معنى  محصول سمكي ي بدًا في حصد  يستخدموها أ

ة(أي  ملة ناقصًا التراخيص الخامل طاقة )التراخيص العا مفرطةيصلح آمؤشر على وجود   . 
 

من الترا  ع فوجود عدد آبير نسبيًا  مجمو ة إلى  مل ة التراخيص العا نخفاض نسب ملة، أو ا خيص الخا
نخفضت. وجود طاقة مفرطةاحتمال التراخيص يشير إلى  آلما ا نسبة ثم   . احتمال وجود طاقة مفرطةيزداد هذه ال

 
محصول سمكي ينوونوليس هذا المقياس مقياسًا آامًال للطاقة المفرطة ألن المضاربين الذين ال   دًا حصد أي   أب

تحويلي ذا آان قابًال لل ذلك أن مديري . مكن أن يحتفظوا بالترخيص على أمل االستفادة من بيعه أو تأجيره إ يضاف إلى 
ملة إلى . لةالخامشراء التراخيص إعادة مصايد األسماك ربما يقررون  ومع ذلك فإن انخفاض نسبة التراخيص العا

رها في االنخفاض ربما يشير في  . بعض الظروف إلى وجود طاقة مفرطةمجموع التراخيص واستمرا
 

لصيديدالمص 7-1-3 لكل وحدة من جهود ا لسمكي    ا
 

مع الزمن في المصآل  نخفاض  إلفراط في الصيد ووجود يد ا عني ا من جهود الصيد ي آل وحدة  من   السمكي 
من الحذر. طاقة مفرطة يجب استخدامه بشيء  مؤشر   .ولكن هذا ال

 
تقلبات مجموع ال  تؤدي  رة الحفاظ على صيد امفقد  دا راتيجية إ مسموح به عند تطبيق است من ثبات مستوىل  

ثير مجموع ال. هالك األسماك إلى إخفاء هذا التأ ن مويمكن أن يظل  ابتًا أو أ كل وحدة من وحدات جهود الصيد ث صيد ل
زاد مجموع ال ا  آلم مفرطة  مخزوناتميتحّسن حتى مع وجود طاقة  ك يضاف . صيد المسموح به عند انتعاش ال ذل إلى 

ناقص  ة أو أن تزيد لألنواع التي تعيش في أسراب حتى ولو آان هناك ت تظل ثابت مؤشر يمكن أن  تجاهات هذا ال أن ا
مخزون  توافر ال مدى   .السمكي العامفي 

 
مجموع ال  كون فيها  مصايد التي ي محصول السمكي موبصفة عامة ففي ال صيد المسموح به ومستويات ال

نسبيًا فإن االتجاه مجموع الثابتة  ا م االنخفاضي في  مع مرور الزمن ربم صيد لكل وحدة من وحدات جهود الصيد 
مفرطة  .يشير إلى وجود طاقة 

 
يلية 2-3 تحل  23القياسات ال

 
ع   نوا مختلف أ يم  تقي ة مجموعة من األساليب الكمّية التي يمكن استخدامها ل توجد في الدراسات االقتصادي
اهج عامة. طاقة الصيد ييم الطاقة الفنية هيوهناك ثالثة من  : في تق

 
؛إلى الذروة من أسلوب  �  الذروة
 Data envelopment analysis ؛احتواء البياناتتحليل  �
Stochasti . التصادفيةأسلوب حدود اإلنتاج � c production fronti ers 

 
ه "لذروة إلى الذروةمن اوالمعروف أن أسلوب   تااء البيتحليل احتو وأسلوب Klein (1960) الذي وضع  نا

ه ادًا إلى أعمال Fare et al. (1989) الذي وضع ا أسلوبان Johansen (1968) واستن ا هم ى سبق تطبيقهم  لتقدير مد
ألسماك  .استخدام الطاقة في مصايد ا

 
ا أسلوب حدود اإلنتاج   تقييم اإلنتاج الكفؤ التصادفية وأم حدود اإلنتاج في (فهي أسلوب بديل استخدم ل
يد يدًا في قياس الطاقة في ظروف (Kirkley, Squires, and Strand, 1995) )المصا كون أسلوبًا مف يضًا أن ي  ويمكن أ
 .معينة

 
اسب على   ألسلوب المن مد اختيار ا ه نواحي القوة ونواحي الضعف، ويعت من هذه األساليب ـل وآل أسلوب 

مقصود من قياس ال يد وعلى توافر البيانات وعلى االستخدام ال مصا  .طاقةطبيعة ال
 

                                                                         
من 23 مأخوذ  لقسم  Ward, John (1999).  �Report of the National Task Force f   هذا ا or Def ining and Measuring 

Fishing Capacity.�  Draf t report,  National  Marine Fisheries  Serv ice,  Off ice of   Science  and Technology,  
 Silv er Spring, Mary land, June. 
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لذروة إلى الذروةأسلوب من  1-2-3  ا
 

محدود  الطاقة  علقة ب كون البيانات المت ا ت كون ةيكون هذا األسلوب أنسب عندم ا ت  بوجه خاص، مثًال عندم
محصول السمكي  مشارآينوعن البيانات محدودة عن ال ألن . عدد ال أسلوب الذروة إلى الذروة  ويسمى هذا األسلوب ب

مؤشر فترات االستخدام الكام مرجعية األولية لوضع  ا النقاط ال اره اعتب ، هي المستخدمة ب ل للطاقة، أي فترات الذروة
 .استخدام الطاقة

 
كون فيهاومن الناحية العملية تكون سنة الذروة في آثير من الحاالت هي السنة التي   من ي  مستوى اإلنتاج 

من  ة مغزوية  بصف ة أعلى  اجي ج .  الالحقةواتبقة والسن الساوات السنمستواه فيآل وحدة إنت ات ارنة بين ن ثم ُتعمل مق
مستويات  ترجيح  مختلف الفترات الزمنية للوصول إلى قياسات لمدى استخدام الطاقة بعد  علي في  اتج الف الطاقة والن

ة غيرات التكنولوجي بحسب الت  .الصيد 
 

مشارآين، مثل عدد قوارب  ة من بيانات عن اإلنزال وعن ال  الصيد، إلى جانب بعض وال بد في هذه الطريق
مع ) عدد السفن(ويمكن حساب الحجم األدنى لألسطول . التعرف على االتجاه التكنولوجي عبر الزمن الذي يتطابق 

 .مختلف مستويات الطاقة
 

بيانات   ذا آانت ال يقها حتى إ بسيطة في تطب يلالوهذه الطريقة  يد ةمتوافرة قل مصا الفعل على ال  ولقد طبقت ب
مثلة لذلك في آتابات مثل آتابات ويمكن العثور ع Kirklلى أ ey and Squires (1999)و Ballard and Roberts 

يم . Garcia and Newton (1995)و (1977) تقي يجب النظر إليها عند  كنها تنطوي على عدد من النقائص التي  ول
منها مستمد   .مغزى قياس الطاقة ال

 
من هذه الطريق  متوقع  كون ال ا وفي معظم الحاالت ي ة ألن عدد السفن وغيره ًا للطاق اسًا مبدئي تقدم إال قي ال  ة أ

ا األسطول ملكه يًال فضفاضًا على قوة الصيد الفعلية التي ي دل ال  رأس المال المادي ليست إ اسات  يل . من قي تحل فهذا ال
القتصادي عوامل ا ألسطول بالفعلةيتجاهل ال يصيده ا ا  تؤثر فيم موذج مجموع .  التي  عدد وعندما يستخدم الن

ع  نوا من أ ذلك  نواع المعدات وغير  مختلف أ ة بين  محصول السمكي فقط فإن االختالفات في الطاق المشارآين وال
عبر عن  إن المؤشر ال ي ألسطولتشكيل في تغيرات الاإلفضاض القطاعي ال يمكن التعرف عليها؛ وبذلك ف  التي ا

ملة  .تكون قد حدثت والتي قد يكون لها مغزى في طاقته الشا
 

ال يسلو  موذج  من المشارآين في المصايد ألن الن مجموعات مختلفة  اد  تحديد تأثيرات استبع من الممكن   
منتجة الفردية  .يتعرف على طاقة الوحدات ال

 
إن هذا ال  تؤثر على الطاقة ف ا من العوامل التي  ئح المصايد وغيره قياس مآما أنه إذا حدثت تغيرات في لوا

ال ًا يمكن االعت قد  الطاقة الجاريةيكون مقياس بؤ ب اد عليه في التن  .م
 

رًا فإن هذا   مواردوقد يعتمد على مالحظات عبر الزمن المقياسوأخي من ال ة تكون المخزونات    السمكي
الية قد   .مرت بتغيرات أثناء هذا الزمنوآثافة استخدام المدخالت الرأسم

 
ءأسلوب  2-2-3   البياناتاحتوا

 
يستخدم أساليب البر  ةطمجة الخهذا األسلوب  ي24ي تحد يليد ل  : ما 

 
من المدخالت؛ � مجموعة معينة  اجه ب  الناتج األقصى الذي يمكن إنت
من المنتجات � مستوى ومزيج معين  من المدخالت المطلوب إلنتاج   .المستوى األدنى 

 
تقنية  ءة ال ألصل لقياس الكفا تصميم هذه النماذج في ا ًا  تغييـFare et al. (1989)فقد اقترح . وقد وضع  ر ـ

كون تصميمه مقصودًا به قياس طاقة اإلنتاج و اسي الذي ي ه مستوى علـى النموذج الموجه إلى اإلنتاج القي استخدام هذ
ال يتعرض ألي عوائق رة  متغي افتراض أن استخدام المدخالت ال ة ب اج . الطاق ذلك فللوصول إلى حدود اإلنت وعلى 

ءالقصوى كفا ملة ب اجية عا كون الوحدات اإلنت يجب أن ت نتاج أآبر   من المدخالت ما يمكن بة في إ مستوى معلوم 
توسع آل من . ةثابتال Fare, Grosskopf, and Kiثم  rkl ey (2000) د اسًا متعد  في هذا األسلوب األولي ووضعوا قي

. دة األنواع متعدصايد استنادًا إلى إطار دالة اإليرادات أو التكاليف الذي يمكن تطبيقه على ماالحتواءالنواتج بأسلوب تحليل 
ذلك إما ألنها تستخدم المدخالت بطريقة غير آفؤة أو ألنها  فالوحدات التي ال تصل إلى الحدود يمكن أن تكون أدنى من 

 .لوحدات التي وصلت إلى الحدودمما تستخدمه اتستخدم مستويات من المدخالت المتغيرة أقل 
 

                                                                         
لة موضوعية 24 عظيم دا لخطية، هي ت لبرمجة ا ا التي تشمل  لرياضية،  لبرمجة ا عوائقفي وجود   ا من ال  . سلسلة 
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يدة لقياس الطاق  داة مف ألسلوب عدة خصائص تجعله أ هذا ا ألسماكول مصايد ا مكن حساب تقديرات . ة في  في
ج ة اإلنتا ا عن طبيع ة إلى حد م ة في المصايد متعددة األنواع عند وضع بعض افتراضات قوي ألسلوب . 25الطاق وهذا ا

نواتج  عدد ال بسهولة ت ألسواق(يستوعب  س ) مثل تعدد األنواع وتعدد فئات ا رأ من المدخالت مثل  عددة  وأنواعًا مت
ة و. المال والعمل يل جميع احتماالت البيانات فعًال، وهي احتماالت تتراوح بين أقل البيانات الموجود يقبل هذا التحل

آتماًال هاوأآثر)  وعدد السفن،مستوى المصيد، وعدد الرحالت( اليف ( ا ة من بيانات التك كامل مثل سلسلة مت
ت رادا تحليل) واإلي تحسين ال مساعدة على   .عندما تكون البيانات األآمل 

 
مثل الصيد العارض أو حدود (معينة مصايد ويمكن لهذا النموذج أيضًا أن يستوعب عوائق اإلنتاج من أنواع  
ولما آان النموذج يتعرف على الكفاءة والطاقة في مختلف الوحدات فإن استخدامه ممكن للتعرف على الوحدات ). الرحالت
 ). أو سفن بحسب أحجامهابعينهان أي سف ( التي يمكن االستغناء عنها ألغراض مختلفةالعاملة

 
ة في مختلف مجموعات الوحدات   تقديرات للطاق يضًا عمل  يف (ويمكن أ تصن بحسب  إلقليم أو  مثًال بحسب ا
ملة لحين الوصول بالمجموع معرفة، ويمكن )حجم السفن إضافة طاقات جميع الوحدات العا ملة ب  عدد الوحدات العا

إذا آانت البيا. إلى الهدف المطلوب اليف المدخالت وعن أسعار المنتجات يمكن استخدام هذا ف نات متوافرة عن تك
تخصيص الموارد في آل وحدة، أي أن النموذج سيحسب مقدار التكاليف التي  النموذج لقياس آل من الكفاءة التقنية وآفاءة 

 .26نتجات بطريقة آفؤةإنتاج المزيج األمثل من المعند يمكن تقليلها أو مقدار اإليرادات التي يمكن زيادتها 
 

نقص ممكنة  نواحي  ة أساليب قياس الطاقة،  هذا النموذج، شأنه شأن بقي  .ول
 

  ، موذج تحديدي فأوًال ا مغزاها في هذا النموذج هي أنه ن ئية في . ًاأساسهناك مشكلة له عشوا فالتباينات ال
منته(الناتج الخاضع للقياس  بسبب أخطاء في القياس أو ب اد في التي تكون قد حدثت  اين المعت بسبب التب بساطة  ى ال

ءة وتؤثر على )معدالت الصيد كفا نقص في ال موذج يفترض أن .  الحدودموضع تفسر على أنها  والواقع أن هذا الن
تستطيع تكرار أعلى معدالت الصيد التي لوحظت ة . السفن  رة في الدراسات االقتصادي ألخي وقد رآزت البحوث ا

غلب على هذه ا  .لمشكلةعلى أساليب  الت
 

يستند    ، ة لوحظالطاقة على الممارسات التي إلى حدود نتاج اإلوثانيًا ت وعلى األحوال االقتصادية والبيئي
ثناء لوحظالتي  ولكن إذا آان الصيادون ال يعملون في حدود أقصى طاقة في الماضي فليس من . تسجيل المالحظاتت أ

 ما يستطيع الصيادون إنتاجه في الوقت تأن الظروف ربما يكون قد غّيرالممكن التعرف على الطاقة التقنية الحقيقية، آما 
 .الحاضر

 
إلنتاج  3-2-3 لتصادفيةتحليل حدود ا  27ا

 
ألسلوب هو أسلوب من أساليب القياس االقتصادي يمكن استخدامه لتقدير   أي (ممكن أقصى إنتاج هذا ا

مشاستعمالعند ) المحصول السمكي Ki)اهدة  عوامل اإلنتاج التي خضعت لل rkl ey and Squires, 1998) . ويمكن
دالة تقدير حدود اإلنتاج في تقدير طاقة سفينة بعينها أو وحدة بعينها أو الطاقة الفردية  من  التكهن وذلك االستفادة  ب

ة وب مدخالت الثابت من ال المستوى الحالي  مباإلنتاج الذي يمكن تحقيقه ب متغيرةأقصى  مدخالت ال  .ستوى من ال
 

ءة التقنية والتخصيصية عند توافر البيانات عن أسعار ويمكن ا  من الكفا ألسلوب لحساب آل  ستخدام هذا ا
الجة البيانات الطنانة . 28المدخالت والمنتجات يوضع لمع ة األساليب هي أنه  بقي زة أخرى على  مي هذا األسلوب  ول

ارية وفترات ويسمح بتقدير ألخطاء المعي ة ا  .الثق
 

                                                                         
آراء25 لفصل بينهما بحسب  موذج يفترض ويفرض إمكانية ا لن مدخالت تتوسع بنسب ثابتة فإن ا لمنتجات وال ما آانت ا كنه Leontief    ل ، ول
لذلكال اختباراً   . يضع 

ة 26 كفاء ال ة   تظهر  لتقني اإلنتاجية ا ة  للوحد متاحة  ال لمدخالت  منتجات باستخدام ا من ال األقصى  مستوى  ال إنتاج  مال مثل رأس ( عند  ال
لعمل كفاءة ) وا ل ةوأما ا لتخصيصي ة ا كلف منتجات بأدنى ت ال من  الذي ينتج آمية معلومة  مدخالت  مزيج ال انتقاء  عني  مدخالت فت ال انتقاء   في 

ةعند  لسائد لمدخالت بأسعارها ا  .استعمال ا
مـن 27 ـوذ  مأخـ الجزء  ا  Kirkley and Squires (1998); and, Coelli, Ti   هذ m, D.S . Prasada Rao, and George  E. Battese   

 .Kluwer Academi c Publishers, Boston.    An Introduction to Effi ciency and   Productivity Analysis)1998( 
اإلنتاجية 28 ة  للوحد متاحة  ال لمدخالت  منتجات باستخدام ا من ال األقصى  مستوى  ال إنتاج  لتقنية عند  ة ا كفاء ال مال (   تظهر  ال مثل رأس 

لعمل ة )وا كلف منتجات بأدنى ت ال من  الذي ينتج آمية معلومة  مدخالت  مزيج ال انتقاء  عني  مدخالت فت ال انتقاء  لتخصيصية في  كفاءة ا ل  وأما ا
ة السائد مدخالت بأسعارها  ال  .باستعمال 
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مشكالت واالفتراضات فيه أيضًا نفس نقائص األسلوب السابق بدرجات مختلفة فإن وإذا آانت لهذا األسلوب   ال
وال يكون هذا . تأثيرات عدم الكفاءة قد يؤثر على قياس الطاقةمعين لواختيار توزيع . المعتادة في تحليل البارامترات
 .تقليل التكاليف إلى أدنى حد إال عند افتراض أن الهدف هو إنتاج ناتج وحيداألسلوب سليمًا في حالة تقنيات 

 
عدد   عاب حالة ت تجوالستي متعددة األنواع يتطلب هذا النموذج تمثيل تكنولوجيا اإلنتاج النوا مصايد  في  في 

ة  تجحال ة على نا دال رابطوأما تمثيل . طيةمنتجات نم واحد باعتبارها  ع الت ذا آانت األنوا تاج فيكون محدودًا إ  في اإلن
من حي عددة  اجهاالمصيدة مت اليف إنت ا وتك ا وإمكان صيده مومن ا. ث أسعاره ياناتوطلل اج  عنب الحصول على ب  إنت

تقديرات نماذج أ كن يمكن وضع  مدخالت، ول ة أو السفينة وآميات ال تاجي ت راًءث ثرآالوحدة اإلن توافرت بيانا ذا   إ
 .األسعار

 
 
 
 

 موجز 3-3
 

وقد .  وجود طاقة مفرطة في مصايد األسماكاإلشارة إلىى إذا آانت المؤشرات النوعية لها حدودها فإنها قادرة عل 
ة  ذا آانت هناك طاق يسمح بتحديد ما إ نوعي آافيًا بمفرده ولكن استخدام مجموعة من المؤشرات قد  ال يكون أي مؤشر 

نوعية ما إذا آانت هناك طاقة مفرطة في مرحلة زمنية معينة، ولكنها ال تبي.  أم المفرطة ن مدى المشكلة وتبّين المؤشرات ال
ين يمكن أن تؤثر في تطبيق هذه المؤشرات. أو اتجاه التغيير المطلوب محلل  .وباإلضافة إلى ذلك فإن خبرة ال

 
مع قلة البيانات تستطيع التقنيات   ة إلى حدود لقياس الطاقة أن تقدم معلومات عن اإلنتاج الكّميةوحتى   الطاق

ملة ذا آانت البيان. وعن عدد الوحدات العا موذج فإ تسمح باستخدام ن اج احتواء البيانات ات  أو نموذج حدود اإلنت
ة  رالتصادفي تستندان إلى المعلومات . يمكن عرض مجموعة إرشادات لإلدارة أثرى بكثي تان الطريقتان  ا آانت ها ولم

ت مختلف مكونا تدابير الخاصة ب إن مديري مصايد األسماك يستطيعون التعّرف على ال مستوى سفن الصيد ف  عن 
تخفيض الطاقة مج  تصميم برا  .األسطول أو تسهيل 

 
يولوجية االقتصادية للتوصل إلى   تحاليل الب تقضي الحكمة باستخدام ال ذلك  وبصرف النظر عن آل 

علية في اصيل الف يجب التف رة الذي  ع تطبيقه برنامج اإلدا نوا طاقة الصيد والتعرف على أ  لتحقيق تخفيضات في 
يجب استبعادها، أ مختلف أساليب السفن التي  رةاإلو أنواع اللوائح التي ستكون أفضل في  مصايد تتميز دا  في 

متوسطة أو صغيرة من العمل، أو في  مصايد الحرفيةبمستويات آبيرة أو   .ال
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 نظرة عامة إلى دراسات قياس طاقة الصيد 4-
 

القتصاد ظاهرة جد  مها في مختلف قطاعات ا دراسات . 29يدةال يعتبر قياس الطاقة ومعدالت استخدا اك  فهن
ءة قد ُأجريت في  كفا ك يقطاع الزراعالعن الطاقة وال ألسما  والقطاع الطبي والقطاع الصناعي وفي قطاع مصايد ا

 .المحلي واألجنبي
 

ة Morrison (1985)فمثًال استخدم   انات الصناعة التحويلي من السنوية بي ى 1954 في الواليات المتحدة   إل
يدي1980 مؤشرات تقل د . ة ومقاييس اقتصادية بديلة لقياس استخدام الطاقة، وقارن بينها لوضع  وقد اسُتخدمت حدو
ان  التصادفيةاإلنتاج آست زارعي القمح في با مقارنة بين  دراسة  B) لوضع  attese and Broca, 1996) ءة كفا تحديد ال  ول

نية في  دا مر 26التق يفا ائيًا في والية ن Bhatt)فقًا م acharyya et al., 1995)  آما أنReinhard and Thijssen (1998) 
مجموعة  رد وذلك على أساس  ءة استخدام الموا دالة اإلنتاج البعيدة لوضع تعريف وتقدير لقياس آفا استخدما أسلوب 

تلوث أحد المصادر بطريقة غير  ندا لوصف  ان في هول أللب عَلمآما اسُتخدم أسلوب غير . منتظمةمن مزارع ا أي  م
رامتري  مستشفيات لقياس غير با ءة في ال كفا افسة وال  .Fare, et al. (1989)الطاقة والمن

 
ن   ة م مقبول رة والتي أصبحت  آثي اعات  اسات الطاقة التي اسُتخدمت في صن تشير إلى قي وهذه الدراسات 

من المديرين وواضعي القرارات مجموعة واسعة  علماء ومن جانب  والجديد في األمر هو رغبة مديري . جانب ال
أل الجة صريحةمصايد ا يد األسماك مع ة في قطاع مصا مشكلة الطاق الجة   .سماك في مع

 
مستويات   إلفراطوإذا آانت  من الدراسات التي شملت استخدام  في ا يد آًالالطاقة ُتذآر في عدد  من مصا  

مصايد غالبًا ما  إن الطبيعة الفريدة في معظم ال ألسماك في الواليات المتحدة ف كون األسماك الدولية ومصايد ا ت
منهجيات التقليدية في قياس الطاقة تجاهل عند استخدام ال يفترض وجود أسواق . موضع  منهجيات التقليدية  أسلوب ال ف

إلنتاج ًا لتخصيص السلع والخدمات المستخدمة في عملية ا نسبي  .آفؤة 
 

كن في معظم   يدالول مل الخارجية عها الواليات المتحدة وخارج فيمصا عوا من ال يوجد قدر آبير  ن السوق  
أنها ( توصف عادة ب ملكية المشاعة الخارجية"التي  ة ") ال بدرج ُتسبب  ا يؤدي إلى ظهور مجموعة حوافز يمكن أن  مم

مستخدمة في عملية اإلنتاج موارد ال تخصيص ال ومن أعراض سوء التخصيص اإلفراط في استخدام . آبيرة سوء 
إلنتاج السمكيرأس المال والعمل في  مصايد ا من جانب قطاع  ألسماك   .ا

 
تحليل   مستندة إلى األساليب الحالية في  نتيجة هي أن تقديرات استخدام الطاقة ال  البيانات وحدود احتواءوال
يد األسماك المفتوحة  التصادفيةاإلنتاج ئدة في مصا زا ة ال رة متزايدة الوضوح إلى تقديرات ضخمة للطاق تشير إشا  

محصول السمكيوالمغلقة حيث تعمل لوائح القيادة واإلشراف على مستويات ال يد  تقي محاولة    . 
 

د   مصاي ئدة في  زا ة ال يد األسماك أن هذه األساليب التي ُصممت لقياس الطاق مديري مصا ذلك ل ألهم من  وا
ة ملكية المشاعة الخارجي عوامل ال موجودة آنتيجة ل تراعي تمامًا الطاقة المفرطة ال  .األسماك المغلقة ال 

 
 

 األسماك العالميةقياس الطاقة في مصايد  1-4
 

مستويين الدولي والمحلي،   زاد االهتمام في العشر سنوات األخيرة بمشكلة طاقة حصد المحصول السمكي على ال
وآثيرًا ما ُيشار إلى دراسات دولية حاولت قياس مستويات طاقة الصيد العالمية باعتبارها مثاًال على أن المغاالة في 

مخزونات السمكية في العالممستويات االستثمار في تكنولوجيا   .حصد المحصول السمكي قد أدت إلى تقويض ال
 

تفيد   Fitzpatriحسابات فمثًال  ck (1995) نسبة د 270 عن حدوث زيادة ب ة في المتوسط في قوة الصي  في المائ
مو  9 أي -1995 و1965بين عامي  من الن ائة في المتوسط  ي قـوة سفن . السنوي في الم ادة ـف الصيد وهـذه الزـي

يون عام 0.6تضاعفت بزيادة في مجموع السفن من  مل مليون عام 1.2 إلى 1970  ادة سنوي 1992   2.2 أي بمعدل زي
ائة في المتوسط تقديرات . في الم ة Garcia and Newton (1995)وتفيد  يجب تخفيضها بنسب المية   أن طاقة الصيد الع

اليف ا25 نسبة  في المائة حتى تستطيع اإليرادات أن تغطي تك تشغيل وب مائة حتى تستطيع اإليرادات أن 53ل  في ال
كاليف مجموع الت مي . تغطي  ال يرًا في طاقة األسطول الع المثل يتطلب األمر تخفيضًا آب نسبة �وب ة 50 ربما ب ئ  في الما

موجودة اآلن  مية ال ة �من طاقة الصيد العال اجية المستدام ألسطول متناسبة مع اإلنت مستويات هذا ا  حتى تصبح 
 .(Mace, 1996)للموارد السميكة 

 

                                                                         
لوالي29 لرئيسية في ا ا الصناعات  الصناعية في  لطاقة  مستويات ا اد تقديرات آمّية ل عد لت أن يضع مكتب ا المعتاد  ة   من  متحد  .ات ال
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تحاليل   يل الذروة إلى الذروة التي احتواءوفي دراسات أخرى، مثل موجز نتائج عدة  انات وتحال  البي
ن على  أساسًا اعتمدت ألغذية والزراعة وم من أعضاء منظمة ا رة  مختا من مصايد أسماك بلدان  بيانات المدخالت 

 : تبين أن(Hsu, 2000)آندا 
 

ة زائدة بين عامي أسماك القاع ة أن مسمك � ا طاق محيط األطلسي آانت به  ؛1991 و1984الشاطئية في ال
ةأن  � بين عامي السلمون مسمك رة  ئدة آبي زا  ؛1995 و1984 في المحيط الهادئ آان بها طاقة 
مجموع مسامك  � ع أن  ة بين عامي يةئالشاطأسماك القا ة اسمي مستويات طاق محيط األطلسي آان بها   في ال

 ؛1991 و1984
الم � يد األسماك في الع ئدة في مصا زا من الطاقة ال رة  آبي  .أن هناك مستويات 

 
تجارية معينة 2-4  قياس الطاقة في مصايد 

 
ًا ودراسات حالة ألقت بعض   بحاث اك أ رة فإن هن تجارية ليست آثي يد ال رغم أن الكتابات عن الطاقة في المصا

مشكلة الم مختلف جوانب هذه ال  :عقدةالضوء على 
 

� Kirkley, Squires,  Alam, and Omar (1999)  محصـول ة حصـد ال ائمة وضعوا تقديرات لطاق الشباك الع ب
؛ذات الكيس اليزيا   في م

� Banks (1998) ييمًا لخطة إخراج سفن الصيد من القطاع في االتحاد األوروبي  حداثهدف إب وضع تق
ة  نسب اك الجر في20تخفيض ب مصايد شب ة في  ة  في المائ نسب ع وب ائة 15 القا مخزونات القاع في  في الم صيد 

اك الدعامة الخشبية  ؛بشب
� Bardarson and Vassdal) اريخ غير معروف تحليل ) ت ا  ءاستخدم نتاجية  البيانات لتعريف مجموع احتوا إ

 ؛1996 و1985 في أسطول سفن الجر النرويجي في الفترة بين عامي عناصر اإلنتاج
� Cook (1990)ة  وضع نم رة من أجل تقليل الطاق ارات اإلدا اعلية خي تحديد ف ميكيًا ل يًا دينا وذجًا حيويا اقتصاد

من هذه المسمكة؛ الجتماعي  مسمكة الهالبوت الكندية وزيادة المردود ا  في 
ابان  � داخلية وقررت بصفة عامة أن (2001)حكومة الي رًا للطاقة في مصايدها ال تقدي  زائدةهناك طاقة  وضعت 

الشباك العائمة ذات  والنتيجة هي بدء وضع مشروعات لتخفيض عدد السفن في مصايد ،د الساحليةفي المصاي
 .سفن الجر في المياه العميقة التي ُتعتبر طاقتها مفرطةفي  على نطاق واسع والكيس

 
مساعدة Ward et al. (2000)ويوجد في االستعراض الذي أجراه   ه لل ادة من الستف  مصدر معلومات يمكن ا

مشكلة آبيرة في عل زائدة  ذا آانت الطاقة ال تحديد ما إ كتابات المنشورة .  بعينهامصايدى  وهذا االستعراض يغطي ال
ة  بول اسات المق استخدام القي مستويات الطاقة في مصايد أسماك الواليات المتحدة ب تقديرات ل احة والتي وضعت  المت

م ة ومدى استخدا  . هذه الطاقةللطاق
 

لسا 1-2-4 قةالدراسات ا  ب
 

ا   ــات المتحدة دراسة أجراه يد أسماك الوالي مصا مستويات الطاقة في  تقدير  ذلت ل من أول الجهود التي ُب آان 
Ball ard and R obert s (1977) .تقد ا أسلوب الذروة إلى الذروة ل  ير معدالت استخدام الطاقة في عشرفقد استخدم

محيط الهادئ عام  ق86 وشملت 1993مصايد في ساحل ال مجموع الوزن في 72يمة الدوالرية و من ال ائة من   في الم
د . في إقليم المحيط الهادئإلى البر الكميات المنزلة  زا رة أربع وعشرين عامًا التي شملتها الدراسة  وخالل فت

ة السفن في هذه  يدمجموع حمول نسبة المصا بنسبة .  في المائة197.4 باألطنان ب يد  يقية للمصا  65.4وزادت القيمة الحق
نسبة في محصول السمكي ب ة0.5 المائة فقط وانخفض ال ة 1ويبين الجدول .  في المائ  أن مستوى استخدام الطاق

تحليل رة التي شملها ال  .انخفض خالل الفت
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لهادئ :  1الجدول  المحيط ا مسامك رئيسية في ساحل  عشرة  قة في   (Ballard and Roberts, 1977)معدالت استخدام الطا
 األنـــــواع

 
ة ALBACORE TUNA السن

 الباآور تونة
DUNGENESS CRAB

ز سلطعون  دنغني
KING & SNOW CRAB

 سنو آينج سلطعون
GROUND-FISH

 القاع أسماك
HERRING 
 الرنجة

SALMON GILL NET
 بالشباك سلمون

ة  الخيشومي

SALMON 
TROLL LINE 

 بالخيط سلمون
 المجرور

SALMON PURSE 
SEINE 

 العائمة بالشباك سلمون
 لكيسا ذات

SHRIMP
نواأل ربيا

TROPICAL 
TUNA 

االستوائية التونة
1956 92.7          
1957 107.3*   100.0*       
1958 69.6   102.3*       
1959 89.3 100.0* 88.3 100.0* 100.0*     73.4 
1960 49.6 90.3 84.8 57.8 49.9 28.1 2.8 7.2 85.2 78.4 
1961 48.1 81.2 100.0* 56.2 46.0 27.6 3.4 12.2 100.0* 100.0* 
1962 64.2 58.3 83.5 68.0 70.6 22.1 3.7 14.0 68.4 85.9 
1963 80.8 60.9 100.0 67.8 68.1 15.5 5.0 12.5 70.0 85.6 
1964 67.3 53.2 76.3 64.9 69.5 24.1 4.8 17.4 55.4 100.0* 
1965 46.5 59.0 100.0* 74.5 53.1 33.6 4.5 10.2 60.0 93.7 
1966 37.5 84.8 67.9 67.1 29.6 27.2 3.7 18.3 100.0* 75.4 
1967 48.0 90.8 66.5 58.4 27.0 18.8 4.0 8.2 67.0 100.0* 
1968 47.7 100.0* 29.9 61.1 60.3 16.8 2.9 15.7 84.1 77.8 
1969 36.2 73.5 20.8 61.1 47.2 15.5 2.1 11.3 73.4 74.1 
1970 47.2 82.2 18.5 58.4 30.2 28.4 3.1 13.8 100.0* 76.8 
1971 39.1 47.2 26.1 41.2 10.3 18.2 3.1 12.9 83.2 61.2 
1972 44.6 27.4 34.8 53.4 26.2 15.3 2.5 9.0 66.4 53.0 
1973 33.6 14.3 21.1 52.0 19.4 11.5 2.8 7.6 74.4 51.0 
1974          46.5 
1975          42.6 

اتهذه العالمة تشير إلى  *  ذروة عند تقدير االتجاه  .سنة 
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تحفظات على هذا األسلوب  من بعض ال ال بد  كن  ة . ول اد ة إحداث زي ال إلى إمكاني ام إ تشير هذه األرق ًال ال  فأو
الية جديدة على نطاق واسع دون استثمارات رأسم نسبة . في المحصول السمكي   في 50أي أن استخدام األسطول ب

ألسطول س نسبة المائة ال يعني أن ا آفأ اقتصاديًا عند تخفيض حجمه ب ائة50يكون أ انيًا، .  في الم نشأ وث عن قد ت
يولوجية مغاالة في طاقة الصيد الممكنة   ما وبذلك أسطولعند التقلبات في األحوال الجوية وفي المخزونات الب

ة بشكل غير عادي وتصبح منتبدو سنوات الذروة عالي منخفضة أآثر  أنها  ة وآ اصل يقة السنوات الف ن .  الحق ، فإ الثًا وث
ة  مدخالت ُحسبت على أنها النسب تقدير اإلنتاج الممكن من آل وحدة  االتجاهات التكنولوجية التي استخدمت في 
مما قد يؤدي إلى تأثر هذه  مدخالت خالل الفترة الزمنية بين سنوات الذروة  المئوية للتغير في إنتاج وحدة ال

التغ اسة التنظيمية وب يجعل تقديرات معدل الطاقة تقديرات الحسابات بالسي رة العمل مما  مستويات مها يرات في 
 .متحيزة

 
مصايد Smith and Hanna (1990)وقد قّدر   ة سفن معدالت استخدام الطاقة في   الجر العميقة في والي

مع الكمعدل وُحسب . 1985 و1976أوريغون بين عامي  ة استخدام الطاقة بضرب عدد السفن في حجم السفينة،  اء ف
نية وعدد الرحالت من الجدول . التق مستوى 1976 وصل إلى أقصاه عام  الطاقة أن استخدام2ويتبين  نحدر إلى   ثم ا

 .1980 في المائة عام 3.9منخفض هو 
 

أوريغو:  2الجدول  في والية  لجر  أسطول سفن ا ام الطاقة سنويًا في   1976-1985 ناستخد
(Smith and Hanna, 1990) 

 
 الصيد طاقة الستخدام المئوية النسبة الصافية باألطنان السنوية الصيد طاقة *لألسطول السنوية الطاقة السنة
1976 74480 6258 8.4 
1977 80322 5235 6.5 
1978 131487 7958 6.1 
1979 216792 11389 5.3 
1980 238294 9356 3.9 
1981 220382 11326 5.1 
1982 294240 15810 5.4 
1983 278051 16233 5.8 
1984 245448 11650 4.7 
1985 206949 11612 5.6 

تشير إلى طاقة األسطول من الجدول * ًا في Smith and Hanna (1990) عند 2  هذه العالمة  رحلة28 مضروب  . 
 

اد   ة 1982 و1976األجنبي بين عامي الصيد وأدى استبع آبر بثالث محلي أ  إلى أن أصبحت طاقة األسطول ال
مع  دأ عام .  وأآبرأحدثدخول سفن أمثال  ب ألسماك الصخرية الذي   أخذت 1981وبسبب ضخامة محصول صيد ا

يرًا معدالت استخدام الطاقة  زايد آث كساد عام . 1983حتى عام في الت ا جاء ال ة 1982ولم زادت النفقات الثابت  
نخفاض حجم األسطول  مصايد وأدى ذلك إلى ا غيرة في هذه ال بالط(والمت مشار إليه  اقة السنوية لألسطول في ال

ة (في حين أن اللوائح قللت المصيد السمكي ) الجدول الطاقة السنوية للصيد باألطنان السنوية الصافي والمشار إليه ب
ا رفع معدالت استخدام الطاقة بعد عام ) في الجدول  .1984مم

 
تحكم بطريق  مفرده ال يستطيع أن ي رة ب دا تحليل أن أي إجراء إ  .ة فعالة في نمو طاقة الصيدوقد أثبت هذا ال

 
 
 

قة 2-2-4 لقياس الطا  دراسات أخرى 
 

اناتاحتواءتحليل   ُطّبق على تقدير طاقة الصيد المحلية بواسطة  البي  ،Kirkley and Squi res (1999) 
 .Kirkley et al (1999)وبواسطة 

 
نات من عشر سفن لصيد اهذا ال الدراسات تلك طبقتوقد   مجموعة بيا يل على  الوب في شمال تحل ألسق

ت . 1990 و1987غرب األطلسي آانت تعمل بين عامي  نسبة إلى مستويا ال زائدة ب وبّينت الدراسات وجود طاقة 
ألسطول ا .  الذي اعتبر عينةالصيد الجاري في هذا ا نتاجه مجموع إ تستطيع زيادة  ءة  كفا وآانت السفن التي تعمل ب

نسبة وآ. 1990 و1987 في المائة بين عامي 50.8بنحو  من الممكن أن يزيد اإلنتاج ب  في المائة أخرى عند 39.9ان 
مدة  من حجم الطاقم ول مستوى األمثل  ال من أيام البحر وب مستوى األمثل  كون 285العمل على ال  يومًا بشرط أن ت

 .الموارد السمكية في أحوال جيدة
 

دًا   ًا استنا آان منخفضًا تمام ة لكل رحلة  بّين أن استخدام الطاق ق وقد ت إلى اإلنتاج الذي لوحظ وإلى عوائ
ة اءة التقني من حيث الكف كن استخدام الطاقة آان عاليًا نسبيًا  ي . المورد ول يسيًا ف تقنية آانت سببًا رئ ءة ال ويبدو أن الكفا

مستوى  بحسب  تختلف  كن تعمل بطاقة تقارب الطاقة المثلى ولكن معدالت استخدام الطاقة آانت  أن السفن لم ت
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مس آل سنة آانت معدالت استخدام الطاقة أآبر بكثير . تخدمالقياس ال نسبة أليام الصيد المعروفة في  ال فعند القياس ب
عدد األمثل من أيام الصيد في السنة؛  اسها بالنسبة لل ة قي  .، على التوالي85.6 مقابل 96.6 أيمن حال

 
قتصاد  تقييمEdwards and Murawski (1993) وضعه  بيولوجييهناك نموذج ا ة  ل افع االقتصادي  المن

من  كفؤ في مسامك المحصولالممكن الحصول عليها  كالند وهذه الدراسة ليست أسماك القاع  ال في منطقة نيوإن
يد  تشغيل المصا يرة عند  منافع صافية آب توليد  تشير إلى إمكان  ا  محصول السمكي ولكنه اشرًا لطاقة حصد ال رًا مب تقدي

ة االجت مستوى األمثل من الناحي ّين الجدول . ماعيةعلى ال يقَد3ويب بنسبة  أن الجهد األمثل آان  ه يقل   في 70ر بأن
نسبةوقدرت الدراسة جهود الصيد الزائدة . 1989المائة عن الجهد عام  د في األطلسي 60 ب ة في مسامك الُق  في المائ

نسبة  مسامك 70وب مفلطح أصفر الذيل في المائة في   .قدو الحمسامك في المائة في 80 والسمك ال
 

لكفؤ في مسامكالمحصول:  3الجدول   1989في نيو إنكالند،  أسماك القاع  ا
(Edwards and Mu rawski, 1993) 

  الصيد جهود  المعدات/األنواع
 اجتماعيًا األمثل المستدامة الفعلية 

بشباك أوتارسفن الجر جميع :  
 األنواع

75 49 22 

 31 71 80 ُقد األطلسي
ل  17 26 57 المفلطح أصفر الذي

 28 42 145 دوقالح
 

اد علىوعند   مستوى االعتم النسبة إلى ال  اإلنتاج لقياس معدل استخدام الطاقة يمكن تقدير آميات اإلنزال ب
عليًا كن . المحصود ف مدخالت الذي استخدمول ع هاأسلوب ال مطلوب لتعظيم المناف مستوى الجهد ال التعرف على   سمح ب

ة بأآملها من اإلنتاج قدمت وبفضل تح. الصافية لألم من جهد الصيد الالزم لحصد مستوى معين  مستوى األمثل  ديد ال
يد بدو أنه آان موجودًا في هذه المصا ئدة الذي ي زا من الطاقة ال كبير  مستوى ال رة إلى ال  .الدراسة إشا

Kirkley and Squiوقد استخدم   res (1988) تقدير  أي تحقيقعىاألسلوب المت من أجل  مع  رغبات المجت  
مصايد األ ة واالستثمارات في  الي رأسم كالندشباك أوتارصول ال ألصول .  في نيو إن يم ا يلي لق دل رقم  وتوصال إلى 

من أسطول الصيد هذا دًا إلى عينة فرعية  ابتة استنا الدوالرات الث الية ب رأسم ت 4ويشير الجدول . ال  إلى أن تقلبا
الضرورة مع عدد سفن األ كن تتفق ب رأسمالي لم ت عد . سطولاالستثمار ال زاد عدد سفن الجر في آل سنة ب . 1965فقد 

رة ثناء أربع سنوات من الفت ا انخفضت أ رة بل إنه نفس الفت اء  تتقلب أثن رأسمالية آانت  مستويات األصول ال كن   .ول
 

لسفن:  4الجدول  لقيمة بالدوالرات الثابتة وعدد ا أساس ا لية على   مؤشرات األصول الرأسما
(Kirkley and Squires, 1988) 

ة األصــول  ــ يـ  الرأسمال
ة بالدوالرات القيمة  لثابت  السفن عدد ا
ة  بالشباك الجر سفن السن

 * العائمة
شباك سفن  ال

ة  * الثابت
 بالشباك الجر سفن المجموع

 * العائمة
شباك سفن  ال

ة  * الثابت
 المجموع

1965 100 100 100 100 100 100 
1966 111 91 105 102 94 104 
1967 152 70 119 109 77 106 
1968 110 95 103 104 106 103 
1969 113 79 98 104 106 101 
1970 99 51 80 108 74 102 
1971 91 79 86 108 83 104 
1972 104 48 89 108 74 110 
1973 109 44 92 105 79 112 
1974 82 26 72 107 49 117 
1975 112 32 96 105 66 124 
1976 80 47 83 109 202 132 
1977 111 87 115 107 202 141 
1978 144 79 133 116 189 148 
1979 175 168 190 137 313 186 
1980 201 211 222 158 440 212 
1981 167 185 192 158 413 210 

غياب*   ام ال مستخدمة في عدد أي نوع المعدات ال تشير إلى   . عن الميناءهذه العالمة 
 

اجية عوامل اإلنتDi Jin, et al. (2000)واستخدم   مجمـوع إنت تحليل ل ثًال لعمل  اج لعزل تغيرات  أسلوبًا مما
مخزونات  نفس عنوفرة ال نية في  مصايد الكفاءة التق مجموع عناصر . ال اجية  ّين أن الهبوط السنوي الشامل في إنت وتب

مسامك  بين عامي أسماك القاع اإلنتاج في  كالند  نيو إن ى  في الما6.6 آان 1993 و1964في  ئة ويرجع أساسًا إل
نخفاض في توافر المخزونات ة . ا مجموع إنتاجي توافر المخزونات يتبين أن  نخفاض  الجة ا رقم لمع وبتصحيح هذا ال
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ة  نسب رتفع بالفعل ب متوسط4.8عوامل اإلنتاج ا ة في . في المائة في السنة في ال مشكلة األساسي تؤآد أن ال نتائج   وهذه ال
كالند هيهذه المسامك ئدة في نيوان زا  . الطاقة ال

 
اك   ي  أسلوب نوعيوهن متـة المفرطـالطاقاس ـلق يـة استخد رة الوطن يـه اإلدا ة ـة لمصا د األسماك البحري

(Ward et al., 2001) محصول في أي مستويات طاقة حصد ال يم  تقي تحاديةالمصايد  رة ا  . الخاضعة إلدا
 في المائة من 75لة تتطلب اهتمام مديري مصايد األسماك في وتبين من التقييم النوعي األولي أن الطاقة المفرطة هي مشك

وأما المصايد التي لم تكن بها طاقة مفرطة فقد شملت . المصايد االتحادية التي استعرضتها الدراسة في سبعة تقارير إقليمية
ةسماك السباحة قليلة اثنتين من المصايد ذات الحصة الفردية القابلة للتحويل في الساحل الشرقي وعدة مصايد لصيد األ  القيم

 النطاق التي تعمل لبعض الوقت في أآثر الحاالت، ومصايد صغيرةعلى الساحلين الشرقي والغربي، وعددًا من المصايد 
 .الكفاف في غرب المحيط الهادئ وفي منطقة الكاريبي التابعة للواليات المتحدة

 
رة اتحادية هي قضية إدارة يجب أن يعالجها مديرو مصايد وتوحي هذه النتائج بأن الطاقة المفرطة الخاضعة إلدا 
 .األسماك

 
 قياس الطاقة في المصايد الترفيهية 3-4

 
 أمكن وقد.  أيضًاالطاقة ليست قضية في المصايد الصناعية وحدها بل يمكن أن تكون آذلك في المصايد الترفيهية 

 ال تتوافر البيانات الضرورية لوضع قياسات عندماب قلقًا التعرف على وجود طاقة زائدة في الصيد الترفيهي وأنها تسب
 .(Kirkley, 1998)للطاقة وحيث يكون المفهوم نفسه غير واضح تمامًا بالنسبة للمصايد الترفيهية 

 
هية وقياس هذه الطاقة هو أمر معقد  ترفي مستويات الطاقة في المصايد ال ه . وتحديد ما هي  ًال ألن إنتاج هذ أو
يد  أل األوزان التي ُأنزلت إلى البر أو عدد هوليس المصا مصيدة بل ا ة هوسماك ال نشاط نوعي ت .  الترفيهيال وإذا آان

تشمل عوامل أخرىنشاطنوعية  يضًا  ا أ مصيدة فإنه تقترن بعدد األسماك ال ة .  الصيد  اد توافر في الع ال ت ولألسف 
ئد الصيد وال النوعية القصوى النشاطبيانات للتوصل إلى معرفة نوعية   وال حتى أقصى  الهاويممكنة للصا

 .محصول ممكن
 

اك قضية أخرى هي   مفاضلةوهن الي للرضاء ال ييم الت يؤثر هذا التوازن في التق بين العمل والترفيه وآيف   
منفعة مستويات ال نشاط الصيد أو عن  ند . عن  هية أمرًا حاسمًا ع ترفي تحديد الطلب على الرحالت ال كون  الثًا ي وث

تقيي هيالرغبة في  ة الصيد الترفي  .م طاق
 

تاج المادي  استطاع   Kirklوباستخدام أسلوب اإلن ey (1998)يقَد د  أن  مصاي ر الطاقة ومعدل استخدامها في ال
محيط األطلسي بين عامي  ا هي أقصى 1995 و1986الترفيهية في خليج المكسيك وفي ال  بتعريف الطاقة بأنه

رحالت الصائد باستخد من حيث عدد   ).5الجدول (ام أسلوب الذروة إلى الذروة محصول ممكن 
 

لمحيط األطلسي وخليج المكسيك :  5الجدول  لترفيهي في ا لصيد ا ال وجهود ا  Kirkley (1998)آميات اإلنز
ة زال آميات السن زال آميات الرحالت عدد اإلن ة رحلة آل في اإلن م معدل الطاق ة استخدا اق  الط
1986 407 60 6.78 407 100 
1987 272 51 5.33 346 79 
1988 291 59 4.93 400 73 
1989 248 49 5.08 332 75 
1990 250 46 5.43 312 75 
1991 385 58 6.63 393 98 
1992 292 53 5.51 360 81 
1993 284 51 5.57 346 82 
1994 331 58 5.71 393 84 
1995 312 58 5.38 393 79 

 
ادين   إن الصي ا عن استخدام الطاقة ف من الحد األقصى ةالهواوأم يصيدون آميات أسماك أقل  مًا  دائ نوا   آا

يستطيعون صيده اك ، بافتراض أنالذي  كن هن هم، ول محصول مستويات  من العوامل ال تؤثر في  موارد أو غيرها   ال
 . هذا التعريف للطاقة ومعدل استخدامهامتطرفة يقوم عليها استخدامعدة افتراضات 

 
احث أن الطلب  ، افترض الب ، مكن على الصيد الترفيهي يفأوًال ة السلع والخدمات ه عن الطلب على بقي  فصل

بنود  مختلف السلع والخدمات يجمعون ال هلكين عندما يشترون  مست المعتاد أن ال رفيهية؛ ف ا سائر األنشطة الت بما فيه
هي ترفي ملبس والنشاط ال آل والمسكن وال كن هذا االفتراض عن إمكان. تحت مجاميع مرآبة مثل المأ لفصل بين  اول

ي الي على منفعته دون االثنين  الت تاتحليل حلل الطلب على الصيد الترفيهي وب . لطلب على جميع السلع والخدما
إن أسلوب الذروة إلى الذروة يستخدم أعلى إنتاج من آل وحدة مدخالت  ًا ف يفه لتغيرات )الرحلة(وثاني مع تكي ة   التقان

كن  تفترض أن مع مرور الوقت، ول تبقى ثابتة طوال الوقتتقانةالالدراسة   . 
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ل   يًا على الطاقة وال يوفر تقييمًا لمعد محصول سمكي ممكن ماديًا ليس مؤشرًا واف نتيجة هي أن أقصى  وال
يد الترفيهية مصا تق. استخدام الطاقة في ال ه اولكن نظرًا لممارسات الصيد الترفيهي التي جرى عليها العرف وال ليد فإن

ًا محصول ممكنيعتبر حدًا أعلى ممكن  . على أقصى 
 

 قياس الطاقة في المصايد الحرفية 4-4
 

يد الحرفية  اسات استخدام الطاقة في المصا ابات عن قي  .ال توجد آت
 

رة   تجارية الصغي من شرآات الصيد ال رنة لكل  وإذا آان من الممكن حساب معدالت استخدام الطاقة المقا
د والمتوسطة الحجم والكبيرة فإن الصيد الحرفي و تعد رًا ما يعتمد على  ادين على نطاق صغير آثي نشاط الصي بعض 

بقاء االقتصادي أو حتى البقاء البشري تج لضمان ال  .النوا
 

ذلك افتراض إمكان تطبيقوعند   رة النطاق والحرفية سيتطلب  مصايد صغي ة على ال  قياسات الطاقة المعروف
تج مختلف النوا ة للبقاء في العيشا من فصل الطاقة عن غيرهعند ولكن . الفصل بين  تج الالزم اسات النوا إن قي  ف

يد  زّود مديري مصا مستويات المنتجات والمخرجات قد ال ت آلن والتي ترّآز فقط على  استخدام الطاقة الموجودة ا
نشاط الصادين الحرفيين والصيادين على نطاق صغير يقة ل افية لعمل حسابات دق  .األسماك بمعلومات آ

 
 موجز 5-4

 
ة ُأجريت   تقنيات قياس مختلفة، نوعي دراسات حالة عن الطاقة في عدد من مصايد األسماك خالل الزمن باستخدام 
 .وهي تشير بصفة عامة إلى أن الطاقة الزائدة هي مشكلة إدارة في مصايد األسماك التي أمكن عمل قياسات لها. وآمّية

 
ية مختلفة ال يمكن عمل مقارنة مباشرة بين تقديرات ونظرًا الستخدام أساليب مختلفة لقياس الطاقة في مراحل زمن 

 من االفتراضات لعمل تقديرات للطاقة، أنه آان البد من وضع آثيروتبين هذه الدراسات أيضًا . الطاقة في تلك المصايد
بين ومن الضروري التوصل إلى أسلوب موحد لقياس الطاقة حتى يمكن إجراء مقارنات . وخصوصًا في المصايد الترفيهية

 .مختلف مصايد األسماك، ومختلف نطاقات اإلنتاج، ومختلف الفترات الزمنية
 

يم   ال يد ومختلف األق مختلف المصا مقارنات بين  رغم عدم إمكان عمل  ه  ة هي أن يجابي احية إ اك ن كن هن ول
ت مصايد ال زائدة في ال ة وجّدية الطاقة ال تشير إلى أهمي ة والترفيهيةومختلف الفترات الزمنية فإن هذه الدراسات  . جاري

ر  يشي رة، مما  ابات عن آثير من المصايد الخاضعة إلدا ذلك أن تقديرات الطاقة ليست متوافرة في الكت ُيضاف إلى 
ة  تخفيض الطاق مسألة  ترآيز على  اسات والمديرون ال راد واضعو السي ذا أ تحليل إ إلى ضرورة عمل مزيد من ال

يجية للتحرك صوب اس رات  .تدامة مصايد األسماكالمفرطة باعتبارها است
 

ر   يتطلب الحل قبل وضع تقدي مشكالت ال يزال  اك عددًا من ال دراسات الحالة المذآورة إلى أن هن وتشير 
يد  مصا مواسم، وفي ال عددة المنتجات ومتعددة ال مساحات ومت عددة ال ياسات الطاقة في المصايد متعددة األنواع ومت لق

تقيي. الحرفية والترفيهية ا أن هذه ال ة آم هومي الطاق بين مف ة الفردية تشير إلى أن التمييز  ة ودراسات الحال المي مات الع
ثًال  كن دائمًا ما زائدة والطاقة المفرطة لم ي ألسماكفي األذهان ال  .عند وضع تقديرات طاقات مصايد ا
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إدارة الطاقة 5-  استراتيجيات 
 

 التعّرف على مشكالت الطاقة 1-5
 

ئد زا ة ال مستويات الطاق مسؤولة إلى حد بعيد عنُتعتبر   :ة في صيد األسماك 
 

بحرية؛ � ة ال رد السمكي  تدهور الموا
ألغذية؛ � انيات إنتاج ا  نقص إمك
ادة � بوجه خاص في زي كون ظاهرًا  احية االقتصادية، ي من الن  . عن الحاجة مدخالت الصيدهدر آبير 

 
متعلقة المشكالت ال حل هم بضرورةمن مختلف التخصصات قد أعربوا عن اهتمام  العلماءومع ذلك فإذا آان 

.  بصورة مباشرة وخصوصًا في قطاع مصايد األسماكالطاقة المفرطة والطاقة الزائدةبالطاقة فلم يحدث شيء آبير لمعالجة 
ة . ولكن الموقف آخذ في التغير زائدة على األحوال البيولوجية واالقتصادي فقد آانت عولمة هذه الظاهرة وتأثير طاقة الصيد ال

 (FAO, 1997)ي آثير من مصايد في العالم موضع اهتمام متزايد في السنوات األخيرة ف
 

ة األغذية والزراعة عام   الستعراض 1988فمثًال أنشأت منظم إدارة طاقة الصيد   مجموعة عمل فنية معنية ب
العتبارات ال ا وا تخفيضه ا وأساليب  ا وإدارته اسات الطاقة ورصده بقي علقة  ا المت ة مختلف القضاي علق ة المت عام

اسات والمؤسسات موضوع،بالسي بحار في هذا ال أعالي ال نوعية الخاصة ب مجموعة .  إلى جانب القضايا ال وقد أآدت 
مع الدولي بأآمله التخاذ خطوات لتعديل  مجت بلدان وآذلك ال ه ال تؤدي مذآورة الدور الحاسم الذي يجب أن  العمل ال

ة  نحوالطاقة المفرطةحال ا على ال بشأن الصيد الرشيد الصادرة عام  ومنع ظهوره مدونة السلوك   الذي أوصت به 
يلي1995 ا  توافق آراء واسع على ضرورة م  :، وتحقق 

 
مج لمسك سج � برنا رصد أنسب، بما في ذلك    سفن الصيد؛التوضع أساليب قياس أنسب وآليات 
من التأآيد لرصد األساطيل وتقييم حرآية األساطيل؛ � يالء مزيد   إ
موارد السمكية؛اعتماد سي � بوضوح شروط الوصول إلى ال تبين   اسات 
نحو اإلفراط في  � ئع  بدًال من وقف االتجاه الشا رة التي تهدف إلى المواءمة  ألساليب اإلدا إسناد ألوية أعلى 

يد المفتوحة؛ ينتج من أحوال المصا إلفراط في االستغالل الذي   الصيد وا
مست � رة ال يم وتعزيز أساليب اإلدا تقي رة المتوافرة إعادة  أن أساليب اإلدا آلن، واالعتراف ب ة ا مطبق خدمة وال

بحسب  نوعية  من هي أساليب   األوضاع؛آل وضع 
نشأ معالجة موضوع � تحكم بدقة في اآلثار التي ت نبية وال ار الجا تجنب اآلث من أجل  ة الصيد بحذر  تخفيض طاق  

تخ  يد؛رعن برامج ال
 

يا الطاقة في اإلدارة 2-5  إدخال قضا
 

يد لم ي  مصا محصول السمكي في ال مقترحة لحل مشكلة طاقة حصد ال حدث حتى اآلن في أساليب اإلدارة ال
اعية أن ُأدخلت بصورة صريحة فكرة  زائدةالصن مفرطة وفكرة الطاقة ال ذلك أنه حتى عند . الطاقة ال ُيضاف إلى 

ة والحفز على التوقف  رة بين الحفز على المواءم كالتمييز في أساليب اإلدا اك لم ي من تمييز بين تأثير ن هن آل واحد 
راتهما على واختالف هذين األسلوبين  ثي مفرطةتأ زائدةعلى و الطاقة ال  .الطاقة ال

تجاري لم تميز بين منصات اإلنتاج صغيرة النطاق   ة الصيد ال رة طاق ألساليب المقترحة إلدا آما أن معظم ا
نطاق رة ال المثل فإن قضايا . وآبي ئدةوب زا مفرطةالط والطاقة ال هية لم اقة ال مصايد الحرفية والمصايد الترفي  في ال

رة بصراحة في أساليب اإلدا  .تعالج 
 

كن   ذات صلةولم ت رة طاقة الصيد  دا ًالوائح إ دائم مصايد  يجية في إدارة ال رات ألهداف االست ح .  با فمعظم اللوائ
ءة االقتصاد كفا ، أن ال تفترض، صراحة أو ضمنًا إلدارة طاقة الصيد  منشودالمقترحة  ع . ية هي الهدف ال كن في واق ول

مجتمعات المعتمدة على  ألهمية، أو لها أولوية أعلى، مثل صيانة ال نفس ا اك أهداف اجتماعية لها  كون هن الحال قد ت
مجتمعات التي تعتمد  ا الصيد أو ال ى . على الصيد الحرفيفي معيشته مستو تخصيص  من الضروري  كون  فمثًال قد ي

مص دون مستوىالصيد اإلجمالي بين  مستوى  ناحيتين ال ا التخصيصايد تجارية وصيادين حرفيين على  مثل من ال
اظ على مجتمع الصيد الحرفي؛ ولكن  يولوجية، وذلك من أجل الحف ة والب ار هذهاالقتصادي ة واختي يجي رات الست  ا

أديعني أمثل الالتخصيص دون ا بقدر اإلمكان؛ أي ب آفؤة اقتصاديًا  بطريقة  مصيد يجب حصده  ة ن ال من طاق نى حد 
تين محصول في هاتين الفئ  .حصد ال

 
ة في وهذه االهتمامات اإلضافية   مسألة طاق اقشة في  زها عند المن يجب إبرا يد األسماك  رة مصا دا مجال إ

يجب إعادة  ا  محصول السمكي، آم ا عند عدم على تأآيد الحصد ال تقييمه يير بيولوجية اقتصادية ل ضرورة وضع معا
 .توافر الحل األمثل
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 بها مستويات غير مقبولة من الطاقة الزائدة والطاقة المفرطة ال بد أن أن إحدى المصايدومتى أمكن التعرف على  
وقد . يضع مديرو مصايد األسماك مجموعة من اللوائح التي تضبط الطاقة في األجل القصير وتقللها في األجل الطويل

 .(FAO, 1998) الحفز على المواءمة وتدابير  على التوقفالحفزترآّزت استراتيجيات إدارة الطاقة على تدابير 
 

تدابير   أن  لتوقفويمكن القول ب لحفز على ا زائدة هي تدابير توضع لإلسراع بتكّيف ا ل الطاقة ال مع أحوا  
ا . السوق ه ا ولكن موه بطاء معدل ن بفضل وقف أو إ محصول السمكي  ة حصد ال تخفف طاق ألجل  رة ا وهذه الحلول قصي

 .30الطاقة المفرطةافز السوقية التي ُتسبب ال تغير الحو
 

تدابير   ا  موضوعة الستبعاد الحفز على المواءمةوأم مفرطة فهي  ة ال ة الطاق مل السوقي  بفضل تصحيح العوا
يد األسماك متوطنة في مصا مفتوحة وهي حالة  يد ال مصا ألجل التي . الخارجية في حالة ال طويلة ا وهذه الحلول 

مفر تنظيمية ُتصحح أوضاع الطاقة ال ة ال تغير البيئ ةمن أجل طة   .31خلق حوافز سوقية تقلل مستويات الطاق
 

ألسباب Cunningham and Greboval (2001)وقد قّدم   عراضًا ا ا است دارة طاقة الصيد آما قدم  لضرورة إ
ذلك ثناء  اسات التي تثور أ ا السي تقنية وقضاي تستند إلى . للقضايا ال توجيهية  ادئ  ا مب بشأن مدو"وقد استخدم نة السلوك 

ئجها "الصيد الرشيد ة . وحرآتها آأساس لفحص مصدر طاقة الصيد الزائدة، ونتا علق مشكالت المت الحظا ال وقد 
ألسماك في هذه  يد ا رة مصا دا محاولة إ تثور عند  موارد المفتوحة إلى جانب القضايا التي  بحرية الوصول إلى ال

رة ال،األنظمة من إجراءات اإلدا ة والحوافز�ممكنة  واستعرضا مجموعة  ة مثل الحوافز االقتصادي   االقتصادي
يد السلبية، والحصص الفردية، و مشترآة تقي إلدارة ال موارد، وا ألساليب على �الوصول إلى ال  من حيث قدرة هذه ا

اآما أنهما فحصا اآلثار . تخفيض طاقة الصيد عترضه يود التي قد ت تلك التدابير والق من  ملة  محت  .32ال
 

ت 3-5 بالحفز على التوقفتدابير   خفيف الطاقة 
 

مفتوحة والتي   يد ال دخول المصا توقف وقف الحوافز االقتصادية التي تدفع إلى  بير الحفز على ال تحاول تدا
تدابير تزيد طاقة أسطول الصيد، وهذه   :تشملال

 
تحديد الدخول إلى المصايد؛ � مج   برا
مج  �  شراء التراخيص؛إعادة برا
يود على المعدات �   والسفن؛فرض ق
مسموح به؛ � محصول السمكي ال مجموع ال  تحديد 
ينة؛ � محصول السف  وضع حدود على 
 .حصص الجهد الفردي �

 
توقف لضبط الطاقةويكون   بير الحفز على ال ماد تدا مشكلة عند اعت من . االمتثال  منع شرآة صيد  فعند 

احها عند مستوى إنتاج معين  ذلك يخلإثرتعظيم أرب تحايل على الالئحة الئحة تنظيمية فإن  زًا لل ديها حاف ه . ق ل أي أن
محل عنصر إنتاج آخر بدل  مدخالت من عنصر إنتاج  ة أو إذا أمكن إحالل  مختلف ة  يجي رات ذا أمكن استخدام است إ

مثًال ب يخالفون روح الالئحة، وذلك  ادين  إن الصي رقابة ف ادة عرضالعنصر الخاضع لل د زي يو ذا آانت هناك ق ارب إ  الق
ا . ربعلى طول القا ه رقابة علي مخالفات وال انية الكشف عن ال وإذا آان التحايل على الالئحة غير ممكن وآانت إمك

راد المفقود فإن الصيادين من اإلي ة أقل  ة المتوقع ة منخفضة أو آانت الغرام تيجيات إمكاني را  قد يسيرون على است
 . نص الالئحةكتنته

 
ال هذه   ألسماكإحسان صياغة يكمن في وحل مشكالت االمتث مصايد ا رة  دا  والنص على عقوبات ،لوائح إ
بحيث ،ة بما فيه الكفايةرادع نفاذ سليمة  مستويات إ ين تكون وعلى  ام الصيادين الذ يًا أم بطًا آاف  الغرامة المتوقعة مث

روحها من حيث  ا أو  ا من حيث نصه يرغبون في خرق الالئحة إم  .قد 
 

                                                                         
ها 30 لتي عقدت لفنية ا العمل ا ها جماعة  لتي ذآرت لتوقف ا الحفز على ا ليات  من آ مثاالن  لتقييدها هما  مج  أو برا لتراخيص     فرض قيود على ا

لزراعة األغذية وا د . منظمة  مصاي لمصايد هي  موجودين سيظلون يتصرفون على أن ا ال لصيادين  منع دخول صيادين ُجدد ولكن ا مكن  في
الصيد. مفتوحة مجموع طاقة  مكن تخفيض  مكن وقفه وال ي كن ال ي لصيد سيتباطأ ول أن معدل نمو طاقة ا لنتيجة هي   .وا

مسامك 31 عتبر  لحطام   ُت الهلبوت وسمك أسماك ا لمتحدة ومسامك  لواليات ا لشرقي من ا لجنوبي ا لسمور في اإلقليم ا الشمالي ا ليم  اإلق  في 
لين  غربي مثا مديرعلى ذلك، ال ة وحيث استطاع  اإلدار مؤسسة  غيير  لسوقية بت لحوافز ا غيير ا األسماك ت لى بذلك و مصايد  لصادين إ عوا ا دف

لصيد  .تخفيض طاقة ا
ة ومؤسس32 إدار اشتراطات وقضايا  أيضاً  النطاقات   هناك  ة  لمصايد صغير لبحار وا ا أعالي  مصايد  مثل  مصايد معينة  وتشمل .  تنشأ في 

لصيد، وإطار  لورقة تقييم طاقة ا لصناعةتوصيات ا لنطاق، ومشارآة ا مصايد صغيرة ا البحوث، وال اإلدارة، ورصد   .السياسات، وخيارات 
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ال ال  كن لألسف ال توجد دالئل على أن االمتث  .دقيق سيؤدي إلى تخفيض طاقة مصايد األسماكول
 

 تحديد الدخول إلى المصايد 1-3-5
 

من آليات   يد الطاقة بل ال بد  تقي افيًا ل رًا آ تدبي ذاته  وضع حدود على إصدار تراخيص الصيد ليس في حد 
كون على شكل  :أخرى لضبط معدل الزيادة في الطاقة الذي يمكن أن ي

رأس المال  � الطنحيث ترتف(تكويم  ها وعرضها وحمولتها ب الحصان، وطول  ؛)ع قوة محرآات السفينة ب
 معدات الصيد وفترات الصيد أو مناطقه؛في تغيرات  �
بتكارات تكنولوجية جديدة في معدات الصيدإتباع �  . ا

 
اعليته في المكسيك مثًال   تحديد التراخيص ف اذ لم تكن لديها القدرة على معرفةألن ولم يثبت  ا سلطات اإلنف  م

ترخيصًا أم ال  ذا آانت السفن التي تصيد بالفعل تحمل   .(FAO, 1998)إ
 

نية تحويل   الجة مسألة الطاقة إمكا تحديد التراخيص لمع مج  برا ومن التعديالت التي يمكن إدخالها على 
نشا. تجزئتهالترخيص أو  ادين هذا ال من الصي ا غادر عدد  مرين ُجدد آلم مستث يسمح بدخول  . طفتحويل الترخيص 

إن ة ف مخزونات السمكي تولد من ال رسوم الترخيص ستستولي على جزء من الريع الذي ي ذلكوإذا آانت   ال يمنع  
 .نخفض معدلها ولكنها ستستمر مع الزمنيأي أن الزيادة قد . زيادة طاقة الصيد في األجل الطويل

 
تخصص  مصا حصة من ترخيص الصيدأما التراخيص المجزأة فهي  مشارك في ال كل  ومن . يد المغلقة ل

ًا آخر من صياد آخر حتى  مل هذا الترخيص ترخيصًا جزئي يشتري حا ة الترخيص الجزئي أن  طريق تشغيل  أمثلة 
مل ترخيص آا يد. يكون لديه  تراخيص سيتناقص في هذه المصا ملي ال يجة هي أن عدد حا  .والنت

 
 شراء التراخيصإعادة برامج  2-3-5

 
يل شراء السفن واإعادة أصبحت برامج   إلدارة لتقل من أدوات ا داة  مها آأ تراخيص شائعة ويجري استخدا ل

ألسماك مصايد ا مفرطة في  ة ال تشتري . الطاق مج  الفعل وهذه البرا من العمل آما تشتري التراخيص سفنًاب ا  عده  وتستب
يل طاقته ألساطيل لتقل مج ومنها اليابان والواليات . من أحد ا دا وقد مرت بلدان عديدة بتجربة هذه البرا المتحدة وآن

ا واالتحاد األوروبي وتايوان رالي  .والنرويج وأست
 

تختلف  مج ولكن اآلليات قد  ايات في هذه البرا ه البواعث والغ تتشاب مج يشتري التراخيص . وقد  فبعض البرا
تجاريىخرأوال يشتري السفن في حين أن برامج  مشارآة في الصيد ال تقيد استخدام الترخيص أو ال  والمعتاد أن . 

بترشيد حجم األسطول، وتقديم  ألسماك، أو تحسين الكفاءة االقتصادية  ة ا مج شراء السفن هي صيان برا تكون أهداف 
تحويلية  ا في حالة (مدفوعات  ةتقديم آم اعة الصيد عند وقوع آارث  ).المعونة لصن

 
Hollوقد فحص   and, Gudmundsson, and Gates (1999) مج في عدد شراء السفن والتراخيص إعادة  برا

كن  ا أهداف متشابهة في العادة ول كون له مج قد ت برا يتها، واآتشفوا أن هذه ال يم فاعل تقي الم ل ألسماك في الع مصايد ا من 
رًا رغم أن تصميم . تفاصيل تصميمها تختلف اختالفًا آبي مج يمكن أن ُيحسن هذه الوانتهى المؤلفون إلى أنه  برا

م را ألسلوب فإن الب بلوغ أهدافها المعلنة وهي تخفيض األداء الفوري في هذا ا الة ل ة طريقة فع ج لم تكن بصفة عام
 .طاقة الصيد

 
ا   م كن  يد في األجل القصير، ول ة في أحد المصا مج أن تقلل الطاق تستطيع هذه البرا ألحوال  وفي أحسن ا

مخزون السمكي سيجت توافر ال مفتوحة فإن أي تحّسن في  مصايد ال ائمة للدخول إلى ال ة دامت الحوافز ق ذب طاق
يد إن فرادى . إضافية إلى هذه المصا دارية ف مية وإ من خالل تغييرات تنظي تصحيح الحوافز السوقية  وإذا أمكن 

ة  اعلي موارد السمكية وفي هذه الحالة ستزيد ف ذلك ال ا في  ادين ربما يميلون إلى صيانة أصولهم ومواردهم بم الصي
ًا بفعل  مج الشراء ألن ريع الموارد سيظل حبيس مصايددااألبرا منح حق الدخول إلى ال مية التي ت  .ة التنظي

 
لصيد والسفن 3-3-5  القيود على معدات ا

 
مدخالت اإلنتاج في جهو  ابة على استخدام  ة بفرض رق يود آبح الطاق فتحديد الحجم . د الصيدتحاول هذه الق

عيوناألدنى  اك ل يو إنكالندأسماك القاع آما في مسامك ( الشب ألوعية والقيود على ع) في ن ألفخاخ أو ا آما في (دد ا
من المعدات ) مسامك جراد البحر الشوآي في فلوريدا يود على طول الخيوط الطويلة، أو منع أنواع  معدات (والق

مختلفة) الجر في فلوريدا مصايد  ا أساليب اسُتخدمت في  ة . آله ي زيائ ا استخدم أيضًا أسلوب تنظيم الخصائص الفي آم
تحكم في الط  .اقةفي السفينة لل

 
ًال   إدخال عوامل إنتاج جديدة أو أنواع جديدة من المعدات بد تحايل الصيادون على اللوائح ب وبصفة عامة ي

مدخالت التي أصبحت ممنوعة تحايل . من ال زيادة عرض السفينة أو بتحسين على وقد أمكن ال يود طول السفينة ب ق
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دا يصيدون األسماك ااستمرو. قوة المحرك د  الصيادون في فلوري بسبب وجو اك الجر  من شب لزعنفية بأفخاخ بدًال 
 .حظر على الشباك

 
 مجموع المصيد المسموح به 4-3-5

 
مخزوناتيستخدم هذا األسلوب لإلبقاء على  ُ إلعادة تكوينهاال مصيد ، السمكية أو   وذلك بوضع حصص لل

مختلف أنواع المعدات أو مختل مخزون السمكي بين  ، في المصايد المحلية، وتخصيص ال يدة مجموعات المستف ف ال
بلدان بين ال مخزونات الدولية  توزيع ال  .ول

 
م   ذا اسُتخد مجموع المصيد المسموح به إ اق عام على أن  اك اتف نية آان هن ثناء اجتماع جماعة العمل الف وأ

ة الصيد  طاق دعوة إلى وقوع آارثة أي إلى سرعة نمو  ًا  ريب ا ف. (FAO, 1998)بمفرده يكون في جميع األحوال تق كلم
ة صيد جديدة تاستعاد ة هالك األسماك يعود الريع إلى الظهور ويجتذب طاق بسبب قل نتعاشها  مخزونات السمكية ا  ال

توّسع جهود الصيد القائمة غير خاضعين ألي رقابة دخول صيادين ُجدد أو  ذا آان  نتيجة هي ظهور التسابق . إ وال
محصول الس ة حصد ال ادة طاق يؤدي إلى زي ه على الصيد الذي  يف ال تقصير مواسم الصيد وإلى ارتفاع تك مكي وإلى 

مدة زمنية أقصر بحر بنفس الكمية ولكن في  مصيد إلى ال اية . الالزمة إلنزال ال ةمدةالوعند اقتراب نه مي   اإللزا
يد ل مصا ا آأساس إلغالق ال افية في الوقت الحقيقي الستخدامه ه يصعب الحصول على معلومات آ مسموح ب لمصيد ال

رة مما يعني ح تجاوزات آثي مسموح بهفي دوث  مصيد ال  .مجموع ال
 

ادة   تؤدي في آثير من الحاالت إلى زي منزلة إلى البر في فترات زمنية قصيرة  يرة ال كميات الكب وهذه ال
مشكلة ذروة جهطاقة الت ألسماكء العمل،عبيز وظهور  تجهيز ا مفرطة وطاقة معطلة في قطاع   . أي وجود طاقة 

 
لكل سفينةقيود على المص 5-3-5  يد 

 
ا   ه تحويل من أشكال الحصص الفردية التي ال يجوز  كل سفينة هو شكل  يود على المصيد الفردي ل فرض ق

 .بين الصيادين
 

يًال على   دل كون  تسابق على الصيد الذي ي ألسماك التي ُتنزل إلى البر يمكن إبطاء ال فبفرض قيود على آمية ا
ن وقد اسُتخدمت حدود الصي. وجود طاقة مفرطة اقبة أو المرتبة بأشكال معينة في المصايد للسماح للصيادي د المتع

مصيد كونالذين يعملون طول الوقت أو للصيادين المتخصصين بحدود  ال  ت ادين الذين  ا للصي مسموح به من ال  أعلى 
االمتخصصين، يعملون إال بعض الوقت أو غير  ألحمر  حدث في مسامك مثلم يج المكسيكالنهاش ا يع ويستط. في خل

نزال األسماك في موانئ وأرصفة غير معروفة يلوا على هذه الحدود بإ تحا ادون أن ي الحدود تطبيق هذه ويمكن . الصي
آن التي تكون  مع المحلي وفي األما مجت مصايد ال  .محدودةنزال إمواقع فيها في 

 
فردية 6-3-5 الجهود ال  حصص 

 
تستطيع سفينة الصيد أن  ُتحدد جهد الصيد الذي  مصايد بعينهاهذه الحصص  بذله في  كون .  ت والمعتاد أن ي

ة خارج الميناء، أو على أي مفروضًا على زمن الجر، وعلى الزمن الذي تقضيه السفين ا ام الصيد الحظر  مسموح به ال
ادون شرا. للسفينة يستطيع الصي ة للتحويل  بل ذا آانت هذه الحصص قا ا ءفإ الفعل آم موجودين ب من الصيادين ال ا  ه

ا ين إلى القطاعيستطيعون بيعه نفاذ هذا .  للداخل كل سفينة، يصعب إ تحديد حدود المصيد ل يحدث عند  ا  ولكن، آم
اء  من القيودحيث النظام ألن الجهد ُيبذل خارج المين  .يمكن التهرب 

 
يود على  يحدث في حالة الق ا تكويم وآما  مج حصص الجهد  المعدات والسفن يظهر هن رأس المال في برا
ى فقد تظل أي. الفردي إحالل عوامل إنتاج أخر ا ب زيادته يمكن  كن قوة سفينة الصيد  بتًا ول ام الصيد أو زمن الجر ثا

ة يزيد علي للسفين ا يعني أن الجهد الف يقع عليها الحظر مم مل التي  عوا ه . محل ال ألسطول بأآمل ة ا يجة هي أن طاق والنت
ألجل الطويل  .يمكن أن تزيد في ا

 
ع 4-5  لى المواءمةتدابير تصحيح الطاقة بالحفز 

 
يجاد حوافز   ة وإ نظيمي بيئة الت ة وذلك بتغيير ال ألجل للتحكم في الطاق يجيات طويل ا تدابير استرات توفر هذه ال

مواءمة طاقة الصيد ادين إلى  تدفع الصي  :ومن تدابير هذه الفئة ما يلي. سوقية 
 

تحويل؛ � ة لل ابل  الحصص الفردية الق
 الضرائب؛ �
 اإلتاوات؛ �
 الجماعية؛حقوق الصيد  �
إلقليميةاالستعمالحقوق  �  . ا
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مفتوحة وذلك بدفع   عوامل الخارجية في المصايد ال يستبعد ال ألسماك  دارة مصايد ا من لوائح إ وهذا النوع 

موجودة في الموقع ة ال رد السمكي موا ملكون ال انوا ي ادين إلى السلوك آما لو آ ة . الصي ا ال تعود الموارد السمكي وعندم
آل  ام  محافظة مفتوحة أم ال مستقبل ب مستعدين لالستثمار في ال كونون  ادين ي ا قبل غيره فإن الصي يحصده من يريد أن 

محصول السمكي تستخدم لحصد ال بقية الموارد التي   .على الموارد السمكية وعلى 
 

نتيجة هي استبعاد الطاقة المفرطة   .وال
 

للتحويل 1-4-5 ابلة   الحصص الفردية الق
 

الة تكون   الهذه الحصص فع تطبقه مصايد التي  تحكم في الطاقة في ال  .ل
 

من المعت  ة فليس  الطاق علق ب ا يت ًا فيم ذاتي ة  اد أنقوإذا آانت هذه الحصص تحقق المواءم ي ه ة التطبيق ف  ممكن
مسامك. جميع الحاالت تنوع آما في  يقها في حالة المخزونات السمكية شديدة ال  فقد ُأثيرت تساؤالت عن إمكان تطب
ألو مجموعات، انا من عدة ربي مؤلفة  يج المكسيك، وفي حالة المخزونات ال بسبب ،تجمعات في خل ام  وذلك  الهتم ا

ما أن المحصول ،المحصولجودة  برفع ة العارض آ ابل الحصص الفردية الق علق ب ا يت  قضية أخرى ُأثيرت فيم
تنقلتتوالى الزيادة أو وقد . للتحويل ولم يمكن معالجتها عالجًا وافيًا في  إذا آانت هذت ه الحصص تطبق تعاقبيًا 

يد ى . سلسلة من المصا تسابق عل ًة لل رة في الطاقة استجاب ألسماك الذين استثمروا استثمارات آبي يواجه مجهزو ا وقد 
ذا اسُت ة عند بداية بعدوا الحصول على حصص الصيد تأثيرات اقتصادية خطيرة إ ابل تخصيص الحصص الفردية الق

 .للتحويل
 

كن في المصايد التي  ل ول ألج ة في ا رة في الطاق نخفاضات آبي  طّبق فيها نظام هذه الحصص لوحظ حدوث ا
تناول . الطويل ا تحسين أداء السوق بموجب هذه الحصص  تأثير الذي Arnason, (1998)وبصرف النظر عن قضاي  ال

هذه الحصص مفرطة،آان ل زائدة والطاقة ال رة، على الطاقة ال ه أن  وقد تب. بوصفها أدوات من أدوات اإلدا ين ـل
رأسمالي االستثمار  ة الصيدالجديد في ال تطبيق نظام الحصص الفردي  قد انخفض وأن أسطول الصيد انكمش عند 
يسلنداللسفن في  دا. آ يسلن ملة في بعض مصايد أسماك آ مستويات جهود ،والواقع أن عدد الوحدات العا الي  الت  وب

ملحوظًا نخفضت انخفاضًا  تح. الصيد، ا ذلك أن  اك ُيضاف إلى  ليل اقتصاديات الريع وقيمة الحصص أفاد بأن هن
يد األسماك من ُنظم إدارة مصا نظام  يرة تولدت من هذا ال ة صافية آب  .منافع اقتصادي

 
ائب 2-4-5  الضر

 
كون  ة قد ت بل من الناحية النظرية للحصص الفردية القا بر مساوية  نزال األسماك إلى ال  الضرائب على إ

مصاي تخفيض طاقة  كند األسماك للتحويل في  يراتها الحقيقة غير متوول  .فرة بكثرةا الدالئل التجريبية عن تأث
 

ألسماك   ة األمثل الذي يطبق على مصايد ا تحديد سعر الضريب اك مشكلة جدية في فرض الضرائب هي  وهن
ة ة زمني تس. في آل مرحل ألسماك، وعلى السعر  مصايد أسماك يعتمد على مدى توافر ا يم فمقدار الطاقة في أي  ل

اليف وحدة جهود الصيد في آل مرحلة زمنية ألسماك . السفينة، وعلى تك اليف واألسعار ووفرة ا ولما آانت التك
اسبة ة المن الضريب مستويات الطاقة ال بد من مواءمتها ب إن  من حين آلخرأي . تتغير ف مواءمة الضريبة  من  . البد 
تحدث هذ ة للتحويل  ابل نظام الحصص الفردية الق تطبيق  ى وعند  مستو ا يصل إلى  ًا بم مواءمة في السوق تلقائي ه ال

ة األمثل اسب وزمن التغيير . الطاق مستوى المن تقرر ال وأما في حالة الضرائب فسيكون على السلطة الحكومية أن 
مفروضة على إنزال .  وجه في طاقة الصيدخيرحتى يمكن التحكم على  بلدان اآلسيوية أدت الضرائب ال وفي ال

ألسماك  نوا بين إلى اعتراضات واسعة النطاق بين الصيادين صغيري النطاق وآميات ا هلكين الذين آا المست
ألسعار  رتفاع ا عون أن تؤدي الضرائب إلى ا  .(FAO, 1998)يتوق

 
 
 

 اإلتاوات 3-4-5
 

تخفيض الطاقة  ثيرها في  من حيث تأ  .اإلتاوات تماثل الضرائب على آميات اإلنزال 
 

ُيدفع   رة لسلطات فالرسم الذي  ى اإلدا زة حصة يؤدي نظريا إل من إنزال األسماك أو على حيا عن آل آيلو 
مو طاقة حصد المحصول ا يعني اإلبطاء في معدل ن تسليم السفينة مم دا هي البلد الوحيد . تخفيض السعر  يوزيلن ون

رة اليف اإلدا تطبيق نظام استرداد تك تستخدم. الذي حاول هذا األسلوب قبل  ة وفي الواليات المتحدة  داخلي رة ال  وزا
ة الستردادهذا األسلوب  رد الطبيعي ة( الريع في أنشطة استخراج الموا اه العميق نفط في المي أجير استغالل ال ) مثل ت

يد األسماك مصا رة  دا  .ويمكن أن يستخدم في إ
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عية 4-4-5 لجما لصيد ا  حقوق ا
 

مع المحلي و  مجت بواسطة ال رة  بلدان ُنظم اإلدا من ال رنظم أدخل عدد  ي اإلدا نجاح ف مشترآة وحقق بعض ال ة ال
ا كن هناك الولكن ليس . التحكم في الطاقة وتخفيضه ذا لم ت بصورة جيدة إ ةقدرة متوقع من هذه الُنظم أن تعمل   آافي

اء المؤسسات ألعضاءلبن يد عدد ا تقي ذا لم يمكن  ة في ،، أو إ افي اذ الحقوق والقواعد غير آ ذا آانت القدرة على إنف  أو إ
محلي  .المجتمع ال

 
اد   كون الجماعة قادرة على استبع من أن ت الة ال بد  ًا فع ة ُنظم كون ُنظم حقوق الصيد الجماعي وحتى ت

ة لإلنفاذ ابل اق قابل . الخارجيين أي أن تكون حقوق الجماعة ق اليف الوصول إلى اتف ذلك أنه إذا آانت تك يضاف إلى 
ملة(لإلنفاذ  اليف المعا رة )أي تك إن اإلدا ة جدًا ف مًا ليست عالي كون آفؤة تما محلي قد ت مع ال مجت ائمة على ال ذا . الق ا إ أم

مرغوب فيها اليف الصفقة عالية جدًا فقد تظهر نتائج غير   .آانت تك
 

ا   ان وآم يتها في بعض الحاالت في السنغال والياب مع المحلي فاعل مجت رة بواسطة ال وقد أثبتت ُنظم اإلدا
مسفي حدث  عينات والخمسينات في  ماألرب يج المكسيكبياناألورك ا  . في خل

 
يد   مصا بحرية ونظام مجلس إدارة  ألسماك ال إلدارة الوطنية لمصايد ا ار ا متحدة يمكن اعتب وفي الواليات ال

محلية مصايد ال مشترآة لم تنجح في ضبط الطاقة في ال رة  دا ا ُنظم إ  .األسماك على أنه
 

مع المحلي جذابة   مجت إلدارة بواسطة ال منوتكون ُنظم ا يها  ا ف بلم تقري ن إلى  واضعي القرارات   النتائج ولك
ًا ا حًال وافي ربما ال تجد له ا الطاقة  ة يعني أن قضاي نطاق القرارات والنتائج الممكن تساع  ظم . ا وبمنتهى البساطة فإن ُن

محلي  مع ال مجت رة القائمة على ال ادةاإلدا نتهي في الع تضبط الطاقة داخل ت  إلى تطبيق أي أسلوب في اتخاذ قرارات 
كن ليس ال مشكالت الطاقة، ول الستخدام تدابير الحفز على التوقف لتخفيف  اك إمكانية  إن هن هذا ف محلي ول مجتمع ال

مشكالت  .لتصحيح هذه ال
 

موضوع   تدابير لتصحيح  مجموعات اعتمدت  من هذه القاعدة العامة، وهناك  اك استثناءات  ذلك فهن ورغم 
ة ذلك تشمل في الواليات ال. الطاق في اإلقليم الجنوبي الشرقي، ومسامك أسماك الحطام مسمكة : متحدةفاألمثلة على 

مكالهلبوت وسمك الرمل في الشمال ا ا ومسا غربي وفي آالسك ينوس السطحيل في إقليم وسط األطلسي في   البطل
المثلو. الواليات المتحدة ا األصلية آمثال على ب محلي التي وضعت لقبائل آالسك مية المجتمع ال تصلح حصص تن  

ةبرن ه : امج لحقوق الصيد الجماعي الة فإن هذ محلي يستطيع أن يضبط جهد الصيد بطريقة فع مع ال مجت فنظرًا ألن ال
االحصص  ة الصيدمن شأنه  . أن تقلل طاق

 
 حقوق االستعمال اإلقليمية 5-4-5

 
ادين إلى التصرف آما لو آانت   هم هذه وسيلة أخرى لضبط الطاقة بدفع الصي ملكية على منطقل ة حقوق ال
ة . الصيد كون مقصورًا على مجموع موقع للصيد ي ا أو استعمال أي  اله ا واستعم ة صيد بعينه الوصول إلى منطق ف

رة أو على فرد واحد، و يقرريكون بيدصغي من ا المجموعة أو الفرد أن  من الموقع ول  آيفية حصد المحصول السمكي 
 .خصص األسماكت

 
محار على أنه  أجير منصات ال تقارن بين ويمكن النظر إلى ت اك دراسة  ا شكل من أشكال هذه الحقوق، وهن

رد موا كية الخاصة والوصول المفتوح إلى ال آشفت هذه الدراسة ،المل  أن تلك الحقوق أدت إلى تخفيض عن وقد 
محار  مستخدم لحصد ال زيادة في العمل ال رأسمالي وإلى ال Agnello and Donnell)االستثمار ال ey, 1976). 

 
 تراتيجية للطاقةاإلدارة االس 5-5

 
دارتها بأي شكل   مشكالت الطاقة أو إ ة تخفيف  مكن استخدامها في محاول  .آخرهناك أدوات ال حصر لها ي

 
تحت فئة تدابير الحفز   ألسماك يقع  مصايد ا مفرطة في  مدًا للطاقة ال ، علىوأطول الحلول أ مواءمة الطاقة  

يتطلب في الواق يجيات ربما  رات الست كن استخدام هذه ا رة ول آل المتبعةع تغيير أساليب اإلدا  وليس هذا أمرًا بسيطًا في 
ثيرات . األحوال ة إيالء االعتبار للحوافز والتأ كن يجب في هذه الحال ا ول يذه تنف مؤقتة يمكن  بير  أما البديل فهو تدا

ين القريب والبعيد بير في األجل تترآها هذه التدا إن اعتماد تدابير . التي يمكن أن  ة وفي النهاية ف مشكل تخفيف حدة  ل
اشرًا  متصًال اتصاًال مب الضرورة  كون ب اسي وبالتالي فإنه قد ال ي ة هو قرار سي ة أو لتصحيح هذه المشكل بأحسن الطاق

يجيات احية الفنيةاالسترات ًا من الن الة تمام  . الفع
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 اعتبارات يجب مراعاتها في اإلدارة: قياس الطاقة 6-
 

 ط حالة أبس-اعتبارات في إدارة الطاقة  1-6
 

مشكالت   بسيطة ل اك حلول  زائدة أو الطاقة المفرطةليست هن  في مصايد األسماك، حتى في أبسط الطاقة ال
 .الحاالت

 
ا   من اعتبارات األجل القصير واألجل الطويل، آم آًال  مقدمة للمديرين شاملة  مشورة ال كون ال ويجب أن ت

يجب أن تميز بين  ا  ئدة والطاقة المفرطةأنه زا نوعين يتطلب الطاقة ال ألن آل واحد من هذين ال اسات   اختيار سي
 .مختلفة

 
ا تخفيض الطاقة 1-1-6  قضاي

 
ذا آانت   مفرطةإ موارد في الوقت الحاضر الطاقة ال نسبة ألحوال ال ال مستنزفة( عالية ب كنها أقل ) موارد  ول

رد  طويل األجل في الموا ة للهدف  نسب ال ذلك ب مخزوناتأي إعادة (من  رغب المديرون في إدخال فقد ي) تكوين ال
دائمة وعلى نطاق واسع من وضع خطط لتخفيض حجم األسطول بصورة  ة لتقليل جهود الصيد، بدًال  مؤقت ئح   .لوا

 
مع   توافق  ثلى التي ت مستويات الطاقة الُم تجاوز  ة أيضًا  مستويات الطاقة في األحوال الجاري ذا آانت  كن إ ول

كون س ألجل الطويل فيمكن أن ت اسبةاألحوال في ا اسة المن  .ياسة تخفيض الطاقة وجهود الصيد هي السي
 

يجب صياغتها  رتها  دا الطاقة واعتبارات إ إن المشورة الخاصة ب ذلك ف يليوعلى  ا  النظر إلى م  :ب
 

ناسب مع مستويات ال � ألسطول اآلن يت آلن مما إذا آان حجم ا هدفة ا مست مجموع المصيد المسموح (صيد ال
 ؛)به

ألس � آان حجم ا ذا  ألسماك تماثل المستوى ما إ رة مصايد ا دا ة في إ مع أهداف معينة وعملي اسب  آلن يتن طول ا
من اإلنتاج؛  المستهدف 

مخزونات  � مع الهدف المرسوم لل-في حاالت استنزاف ال اسب  ألسطول يتن ذا آان حجم ا تفق م ما إ صيد الذي ي
مخزونات السمكية؛  مع الكتلة الحيوية المستهدفة لل

مخزونات في حالة ازدهار ا � تناسب مع -ل ألسطول ي ذا آان حجم ا مرسوم ما إ هدف ال مع ال تفق   للمصيد الذي ي
مخزونات السمكية  .الكتلة الحيوية المستهدفة لل

 
ا التنفيذ 2-1-6  قضاي

 
تلك   تقدير  يرة المجموعة من سيكون على المديرين أيضًا  يذ برامج التي تظهر الصعوبات الكب تهدف في تنف
 .اقة الصيدإلى تخفيض طصراحة 

 
توقع أحد المدخالتفمثًال عند تخفيض   من الممكن ومن المعقول  كون   لتعويض زيادة مدخالت أخرى قد ي

تخفيض الطاقة إن التنظيم الذيوعلى ذلك . تأثيرات جهود  من أجل تخفيض ف ام الغياب عن الميناء  يقلل عدد أي  
تخفيض يالوقت الذي ينفق في الصيد يمكن أن يؤدي نظر ة ولكنالطاقة ًا إلى  اد يجة الحقيقية قد تكون هي زي  النت

تقليل زمن الرحلة إلى مكان الصيد  محرآات السفن ل كون وبذلك -طاقة  نتيجة العملية هي زيادة ت  عدد الساعات ال
 . في آل يومالتي تخصص للصيد

 
ئح فإ  ذا لم تكن هناك حوافز في استراتيجيات اإلدارة أو اللوا ذلك أنه حتى إ ي ُيضاف إلى  ن الطاقة في أ

تقنية في معدات الصيد تحسينات  مجرد حصول   .مصايد أسماك يمكن أيضًا أن تزيد مع الزمن ل
 

غيب عن البال أن   رة التي تحصل عليها مشورة الومن المهم أيضًا أال ي ة هذه األساليب الكّممن اإلدا ي
اك معلومات اجتماعية واقتصادي كن هن محدودة ما لم ت نوعية هي مشورة  ة إضافية، وهذا مهم بوجه خاص عند وال

مفرطةمحاولة تحديد ما هي  ة ال مفرطةفتحديد . الطاق ة ال من المستوى المرغوب يتطلب أن تكونالطاق  ، الطاقة أآبر 
يد بتشغيل المصا يحيط  القتصادي الذي  الجتماعي وا يجب أن يراعي السياق ا مستوى األمثل  تحديد ال كن  ن إآما . ول

مج تخفيض الطاقةاالعتبارات االجتماعية برا يرة في تصميم  ذات أهمية آب كون   . واالقتصادية ست
 

تنظيم   مؤسسات ال غييرات في  مستمرة يكون من األفضل إحداث ت ة  ة بطريق تخفيض الطاق وللتوصل إلى 
ك  ألسما دارة مصايد ا غييرات في ُنظم إ ة ألن الت اك حوافز سوقية تدفعهم إلى تخفيض الطاق يجد الصيادون أن هن حتى 

مؤقتًاا ال حًال  ة لتنظيم لن تكون إ يد . لمفتوحة أو الخاضع إلدارة مصا نظيم مقترح  ذلك فأي ت وبصرف النظر عن 
يتوافق  آد من أنه  اده للتأ اره قبل اعتم يجب تصميمه بدقة من جانب مديري مصايد األسماك واختب مع األسماك 
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من الحاالت ضرو-األهداف والغايات المرسومة  عني في آثير  ها قبل  وهذا ي بحوث إضافية واستكمال رة إجراء 
مستويات طاقة األسطول ا األنظمة المقترحة على  تحدثه  .تحديد التأثيرات التي يمكن أن 

 
  ما وراء الحالة البسيطة-اعتبارات في إدارة الطاقة  2-6

 
اج مهميكون السعي إلى   مستوى المرغوب من اإلنت الت  بوجه خاص عند الخروج من أبسط الحاًاوضع ال

يد  مصا انونية وحيدة على  ة ق مصلحة وحيدة أو متجانسة أو والي وهي وجود مخزون وحيد أو مجموعة أصحاب 
 .األسماك

 
اتها ومناطق   نواعها ومخزون ألسماك وأ بتعدد أسراب ا ميز  متعددة الجوانب التي تت مع المصايد  ا التعامل  وأم

مجموع ادين، وبوجود مزيج من  مجموعات الصي إن الصيد، وبتعدد  كين ف هلكين وغير المستهل مست تفعين من ال ات من
د مسألة اإلدارة يؤدي بسرعة إلى تعّق آله   .هذا 

 
أصحاب المصلحة 1-2-6  تعدد مجموعات 

 
ت   عّرف على التأثيرا كون من المهم الت ادين ي ة من الصي مختلف مجموعات  ا  في المصايد التي تكون به

تترتب ع ة واالقتصادية التي يمكن أن  مختلف القطاعاتاالجتماعي ة في  تخفيض الطاق مج  يد . لى برا مصا ذا آانت ال إ ف
اعيين  يين وصن ة وآانمثًال تشمل صيادين حرف تجارة الخارجي يرادات ال مصايد هو تعظيم إ رة هذه ال دا  هدف إ

ون  دخل يك مصدر  ًا أو  ا تفقد مصدرًا غذائي إن المصايد الحرفية ربم باستخدام أسطول صناعي واسع النطاق ف
اء في العيشضروريًا  . لمجرد البق

 
استخدام قياسات لويمكن وضع   عدد اإلنتاج ب اناتلطاقة في حالة ت تحليل احتواء البي تقنيات حدود أو تقنيات 

عد اإلنتاج التصادفي،  من اإلنتاج أو التصوير السليم ألسطول الصيد المطلوب ب مستهدف  ولكن اختيار المستوى ال
ًا خاصًااستبعاد الطاقة المفرطة هو عملية  اسات جادة تتطلب اهتمام  .سي

 
تح  بات الموجودة اآلن ال تتضمن الكتا عد إجراء التخفيض، ةليل الضرورياوال  تحديد ترآيب األسطول ب  ل

ج  هم، فقد وضعت نماذ اسات ألسماك على أهداف سي يد ا مديرو مصا تعرف  يل إذا  تحال كن يمكن نظريًا وضع هذه ال ول
تجا مصايد ال ةبيولوجية اقتصادية لل الج استخدام الطاقة في المصايد 33رية والترفيهي  ورغم أن هذه النماذج ال تع

ه في  رة على آل من حجم األسطول وترآيب ئح اإلدا ا للتعرف على تأثيرات لوا كييفه من الممكن ت اشرة فإن  معالجة مب
مصايد من ال مستفيدة  مجموعات ال  .34مختلف ال

 
لسمكية 2-2-6 لمخزونات ا  تعدد ا

 
أل  مصايد ا ة قد ال في  بصورة عشوائي عددة  مخزونات مت كون فيها ال كونسماك التي ت ىت ثل   طاقة الصيد الُم
ة التي تصلح بجهود الصيد مرتبطة تقلبات بنفس الطريق مع ال مسألة التعامل  مستقرة، وتصبح   في حالة المخزونات ال

ذلك بكثير من  ة أعقد   .العرضي
 

ًا اختيار طاقة امسألة  Hannesson (1993) درسوقد   تقلب عشوائي مخزونات التي ت لصيد المثلى في حالة ال
كون طاقة الصيد المثلى هي  ادة وعندما ت متغيرات إصدار القرار وةواحدفي الع وقد .  عن جهد الصيدمنفصلة من 

اليف الطاقة، وعلى  دأ"أثبت أن طاقة الصيد المثلى تعتمد على أسعار األسماك، وعلى تك محصولمب الذي يربط "  ال
مسموح به وحجم المخزونات السمكيةبين ال ن . مصيد ال مثلى م تؤثر على الطاقة ال اليف التشغيل أيضًا قد  آما أن تك

اليف الوحدة السمكية المصيدة" تخفيف"خالل تأثير  مخزون على تك مورد السمكي الذي ،ال  ومستوى استنزاف ال
 .يجعل الصيد غير مربح

 
أسماك أعالي البحار 3-2-6  مصايد 

 

                                                                         
انظر 33    Seijo, Defeo , and Salas   (1998), Ward (1994), Ward  and Keithly (1998), Ward  and Mecinko (1996), Grant,  

 Isakson, and  Gri ffin (1981) , and Thunberg, (1995). 
م34 ماد هذه    هناك  الفعلية قبل اعت لطاقة  لوائح تخفيض ا امها في وضع  استخد الممكن  من  ماذج ألن  لن ه ا مثل هذ زايا واضحة من استخدام 

عينها أسماك ب لوائح في مصايد  التي . ال لالئحة  ا مكن وضع  مصايد ي أهداف إدارة ال مع  لتي تتوافق  ا االستراتيجية  عثور على  مكن ال ومتى أ
انتقائية على ة  لقطاعاتتعمل بصور من ا مفرطة دون غيرها  لطاقة ال ا استبعاد  لى  إ لتي تحتاج  ا لقطاعات  لطاقة في ا ويمكن بعد ذلك .  تقليل ا

أساس  لطاقة على  ميّة ل ام قياسات آ لتصادفي استخد لبيانات أو تقنيات حدود اإلنتاج ا احتواء ا د تقنيات تحليل  لتأآ مصايد وا لرصد ال وذلك 
مفرطة أن من  ل لطاقة ا مرلن تظهرا أخرى   .ة 
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ي هناك اعت  يحدث ف ا  آبر مم رأس المال بأ تواجه إفراطًا في  بحار يمكن أن  يقة هي أن أعالي ال بحق راف 
مفتوحة وإلى عدم وجود . مصايد أسماك المناطق االقتصادية الخالصة مصايد ال وذلك يرجع إلى سيادة أحوال ال

من الدول ضبط طاقة الصيد في أع دوليًا في الوقت الحاضر تتطلب  بحارقياسات متفق عليها   .الي ال
 

التصديق   ألولى في الحل هي التوصية ب نظيمية قوية تكون الخطوة ا ذلك فعند عدم وجود إطارات ت وعلى 
اقية  بحار1995على اتف ألغذية . 35 التي وضعتها األمم المتحدة بشأن قانون ال اق االمتثال الذي وضعته منظمة ا واتف
اك اقتراحات أخرى إلدارة موضوع الطاق36والزراعة نية التي عقدتها  وهن تلك التي اقترحتها جماعة العمل الف ة، مثل 

ة والزراعة عام  ألغذي بير التكميلية1998منظمة ا من التدا تشمل عددًا   : مثل، وهي 
 

بحار؛ �  تحسين رصد أساطيل أعالي ال
ا السلطة الالزمة؛ � ألسماك اإلقليمية وتخويله مصايد ا  تقوية منظمات 
منظمات جديدة لضمان  � نشاء  رد المعنية؛إ ملة للموا  تغطية شا
ة بصفة خاصة؛ � بلدان النامي  التحكم في تصريف الطاقة الوطنية الفائضة بصفة عامة، والسفن القديمة لل
نظيم � مشروع وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للت مالءمة في الصيد غير ال تزايد أهمية أعالم ال  .عند معالجة 

 
 وراء ذلكطاقة الصيد، وإدارة الطاقة وما  3-6

 
مشكالت   ألسماك لحل  دارة مصايد ا بواسطة إ يجاد حلول  من السهل إ ة هذا القسم أنه ليس  ة قيل في بداي الطاق

زائدة والطاقة المفرطة يدال مصا  . في ال
 

ا   مل اآلتية وأخذه عوا ال العتراف ب ة وتخفيض الطاقة ا مج الطاق رة الخاصة ببرا وينبغي في اعتبارات اإلدا
 :في االعتبار

 
مختلف الحلول والخيارات مثل الفوارق بين -لقضايا الزمنية ا � ألجل القصير واألجل الطويل في   ؛ا
ثانوي اللذين قد  � ماعية واالقتصادية وتأثيرات تخفيض الطاقة على القطاعين األولي وال القضايا االجت

تخفيض الطاقة؛  يتأثران من برامج 
ة  � ة والوالئي اسي ة  مث-القضايا القانونية والسي اه الوطني رة في المي آل اإلدا طرق الحكم وهيا ل الفوارق في 

 ؛والدولية
أآيد،  � كل ت رًا وليس آخرًا ب مشورة بين وأخي ميز ال مفرطةيجب أن ت ة ال زائدة والطاق ال الطاقة ال  ألن آ

اسية يات السي الختيارات والعمل ة من ا مختلف مجموعة   .الوضعين يتطلب 
 

تحسين طاقات البحث والمؤسسات ، في تناولهاوآل هذه القضايا ليست قضايا سهلة   وهناك حاجة ضخمة ل
ة  الرقابة الفعالة على طاق يا الكثيرة التي تتصل ب رة، الوطنية منها والدولية، حتى يمكن التحرك صوب القضا واإلدا

ًا ة حل هذه القضايا حًال سليم ا، ومحاول  .الصيد وتخفيضه
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ًا مؤقتة للمناقشة: 2-ثالث  عناصر 
 

 التمهيد لعقد مشاورة الخبراء
 

د   موار إلفراط في الصيد وفي هدر ال ا السبب األول في ا آثيرًا ما يأتي ذآر الطاقة المفرطة على أنه
بحريةا ة ال مستدامة للموارد الحي مية غير ال ة وفي التن دراسات سمكية عديدة، دولية ومحلية، إلى أن . القتصادي وتشير 

يد  مصا مشترآة وال ملكية ال مصايد ال من  محصول السمكي شائعة في آثير  زائدة في حصد ال مفرطة والطاقة ال ة ال الطاق
نوع بصرف النظر عن نطاق الصيد أو  زائدة في . د المصايالمفتوحة،  مفرطة وطاقة  تظهر طاقة  آما يمكن أن 

مغلقة يد ال رد . المصا إلفراط في الصيد وفي تبديد الموا توجد هذه األوضاع تساهم الطاقة المفرطة في ا وحيثما 
مستدامة ة غير ال ة وفي التنمي  .االقتصادي

 
رة طاقة الصيد   دا يد األسماك ضرورة إ ام استدامة مصا تحديات الكبرى أم تجنب، أو على ومن ال بطريقة ت

رة  تخفف، اآلثار الضا ءة االقتصادية بسبب الطاقة المفرطة-األقل  كفا إلفراط في الصيد وانعدام ال  . مثل ا
 

 الهدف من مشاورة الخبراء
 

ة  ةمشاورة الخبراء المعني بحري مصايد األسماك ال مفرطة في  ة ال ة الطاق  هي فرصة  بتنشيط الخروج من حال
من أوسا مختلفة لجمع خبراء  ا -ط فنية  اسة البحرية، والبيولوجي رد السمكية، والسي من فيهم خبراء اقتصاديات الموا  ب

ة بحرية والساحلي اطق ال اطق ومن -البحرية، وإدارة المن مختلفة من ا -   تشمل أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسي
الية وأوروبا ا الشم ا وأمريك  .وأوسياني

 
تسهيل اعتماد  مشورة بشأنها، وبوجه خاص وستناقش الجماعة طرق  تخفيض الطاقة، وتقدم ال مج  نفيذ برا  وت

مج برا ة . بشأن صعوبات اعتماد وتنفيذ مثل هذه ال ي ارًا عن آيف من شأن هذه المشورة أن تقدم أيضًا أفك كون  وسي
ع مختلف أصحاب المصلحة  ة إقنا ة وذلك آجزء من قضي مج تخفيض الطاق ة عن برا ة الناشئ تخفيف اآلثار السلبي

ادب تخفيض الطاقةاعتم مج   . برا
 

ان التمهيدي  :وقد جاء في البي
 

قة  لتخفيض الطا اتيجيات واآلليات  هو تحديد ورسم االستر لخبراء  مشاورة ا إن الغرض من 
 .المفرطة وتجنب عودتها إلى الظهور

 
تنشيط اإل  مشاورة الخبراء بضرورة  اساداروتعترف  ت ة السياسية، وتنشيط شراآات وإصالحات في السي

يجاد برامج ذلك سيعمل المشارآون على. من أجل إ  :وعلى 
 

توقف  � يجية الحفز على ال رات من است يذ آل  نواع األساليب التي يمكن استخدامها لتنف التعرف على أ
مفرطة؛ ة ال رة أوضاع الطاق مواءمة إلدا ة الحفز على ال تيجي را  واست

عوائق أ � ؛التعرف على عوائق إدخال برامج تخفيض الطاقة وال نفيذها ام ت  م
عوائق  � تلك ال غلب على  يجيات الجديدة للت رات كرة واالست  مثل الفرص المبتكرة -التعرف على الفرص المبت

الستثمار؛ مار والخروج من ا  لالستث
رة الطاقة � دا نجاح حزمة إجراءات إ  .اقتراح عناصر لضمان استمرار 

 
مشاورة الخبراء ستغطي قضايا مثل الصيد  ذلك أن  ل ُيضاف إلى  الة ورفع الدخو كفاف، والعم  من أجل ال

مصايد الصناعيةنقدوال مختلف أنواع ال ي .  األجنبي في  بية واآلثار الالحقة الت ار الجان اقشة أيضًا اآلث وستراعي المن
مج المواءمة ي قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاعات الصيد الحرفي ا برنا يحدثه  .يمكن أن 

 
عتيسير مناق: أسلوب مشاورة الخبراء  شة القضايا في سياق ثالثة أوضا

  
من   يد مشاورة الخبراء  مناقشات ستستف ع إطار )2( ورقة معلومات أساسية و)1(آأساس لل ثالثة أوضا  ل

ة عوائق الممكن ا والمسائل وال اقشات على مجموعة من القضاي ترآيز المن  :تساعد على 
 

يجاز المعارف الجارية وا )1( تلخص في إ ة  ة معلومات أساسي ة وثيق ا الخاصة بطاق لقضاي
رة يجيات اإلدا ًا لدراسات القياس واسترات تجميع  .الصيد وتقدم 

 
ثر تخصصًا أثناء مشاورة الخبراء )2(  .سُتستخدم األوضاع الثالثة آأساس للمناقشات األآ
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يق   تطب يها  نها يصف ظروفًا يمكن ف وآل واحد م يما بعد،  ويأتي وصف هذه األوضاع الثالثة ف
قةبرنامج لتخفيض  م . الطا يرة من العال نحاء آث ًال موجودة في أ د تعكس أحوا ن هذه األوضاع ق ورغم أ

نها ية بعي سماك حقيق  .فليس المقصود منها أن تشير إلى مصايد أ
 

فكرة هي أن تكون هذه الحاالت . مبسطة عن قصدأوصاف وأوصاف هذه األوضاع هي   وال
عة عن مختلف ا ارًا أساسيًا للمناقشات داخل الجما د إط يها عن يجب النظر ف تي قد  قضايا والمسائل ال ل
قة، وتنفيذ هذه البرامج تخفيض الطا برامج ل  .محاولة اعتماد 

 
ثلة   يلي أم ذ برامج لوفيما  تساعد على اعتماد وتنفي والمسائل الفعلية التي يمكن أن  لقضايا 

نفيذها برامج وت تمنع اعتمادها هذه ال  .تخفيض الطاقة، أو أن 
 

ألخرى لوضع إرشادات عن آيفية تنشيط  األذهانن على شحذويعمل المشارآو  تيسير ا  واستخدام تقنيات ال
من حالة الطاقة المفرطة  .الخروج 

 
نواتج تائج وال   الن

 
ة   تنشيط الخروج من حالة الطاق مشورة عن آيفية  تقديم  متوقع من مشاورة الخبراء هو  الناتج الرئيسي ال

يد األسماك  تالعنوان (المفرطة في مصا مؤق مفرطة: ال من حالة الطاقة ال من : تنشيط الخروج  توجيهية  خطوط 
يد : مشاورة الخبراء في روما مصا مفرطة في  ة ال ة الطاق تقرير مشاورة الخبراء المعنية بتنشيط الخروج من حال

روما  بحرية،   )2002األسماك ال
 

م  عشرين للجنة  مسة وال رًا قبل الدورة الخا كون الناتج الرئيسي متواف ة وسي ألغذي صايد األسماك في منظمة ا
ا عام  عقد في روم  .2003والزراعة التي ست

 
 األوضاع اإلطارية في مصايد األسماك

 
أسماك صناعية- 1الوضع  مصايد  لمفرطة في    الطاقة ا

 
 :المخزونات 
 مخزون وحيد  
متقلب    آبيرةغير   بدرجة 
 :األسطول والمشارآون 
 أسطول صناعي وحيد  
انوالوالية   ةالق  ني
 والية وحيدة  

 
لنطاق- 2الوضع  أسماك صغيرة ا مصايد  لمفرطة في    الطاقة ا

 
 :المخزونات 
 مخزون وحيد  
متقلب   رة غير  آبي  بدرجة 
 :األسطول والمشارآون 
 أسطول وحيد صغير النطاق  
مشارآين    عدد آبير من ال
ةالوالية   انوني  الق
 والية وحيدة  

 
مص- 3الوضع  لمفرطة في  لنطاقات الطاقة ا  ايد متعددة ا

 
 :المخزونات 
 نوعان  
رةالمخزون    آبي  غير متقلب بدرجة 
 :األساطيل والمشارآون 
ًا   نسبي نسان  اعي-أسطوالن متجا   واحد حرفي وواحد صن
اعي     معروفونالمشارآون في الجزء الصن
من المشارآين في الجزء الحرفي    عدد معقول 
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ةالوالية   انوني  الق
 والية وحيدة  

 
يا وموضوعات مطروحة للمناقشة  قضا

 
يلي  ا  مفيد الوعي بم كون من ال تخفيض الطاقة قد ي مج  ام ودعم لبرا محاولة توليد اهتم  :عند النظر في 

 
نفذ؛ � مج وُيعتمد وُي برنا ظله ال يوضع في  اسات الذي   السياسات ومناخ السي
نظيم؛ � إلدارة  والت ا ا  قضاي
أل � القتصادية وا ة ا يجيات التنمي رات ئية؛است  هداف اإلنما
 ؛االجتماعيةاالهتمامات  �
الية؛ �  القضايا الم
نونية �  .القضايا القا

 
ة   مختلفة على منع اعتماد برامج تخفيض الطاق عوامل ال مفيد أيضًا النظر في قدرة هذه ال وقد يكون من ال

نفيذها فيما بعد  .ومنع ت
 

أل  ة ا من األمثل يلي عدد  ا  ا التي يموفيم كون أو أكن دق عن بعض القضاي يد أن ت مصا ال تكون مهمة لمديري 
ا بنجاح يذه نف ا وت ة وتجميع الدعم له تخفيض الطاق ة تصميم برامج  محاول ة . األسماك عند  مل ة ليست آا وهذه القائم

من األفكار والقضايا اإلضافية التي قد ينظر فيها المشارآون تبّين عددًا  كن المقصود منها أن   .طبعًا ول
 

دالقضايا  الموضوع لصي اقة ا  المعتمدة المتعلقة بأنشطة تخفيض ط

ارات القضايا العتب  وا
ة  السياسي

شرة ارات مبا  قضايا واعتب
وقضايا االنتخابات  المناخ السياسي الجاري 

ئي ذا  األمن الغ
دات  اإليرا
 المباشرة
ارة بي/التج  النقد األجن

 
ك/اآلثار الجانبية قطاعات أخرى غير مصايد األسما يرات على   التأث

حةتأثير  ات اإلزا
ئي والمدني ذا  األمن الغ

سمكي  حصد المحصول ال في غير  حة وصون (استخدامات  قطاعات أخرى مثل السيا
يه  ترف وال والصناعةفي الموارد   )غير الصيد، 

يهي ترف  استخدامات الصيد ال
 

ية/اآلثار الجانبية حرف قطاعي مصايد الكفاف والمصايد ال يرات على   التأث
ئي والمدني ذا  األمن الغ

حةتأ  ثيرات اإلزا
 
 
 
 

ارات  العتب القضايا وا
ة  اإلداري

شرةقضايا و ارات مبا  اعتب
 قدرات اإلدارة

في الوقت الحاضر  أوضاع اإلدارة/حالة اإلدارة 
في الوقت الحاضر  حالة المخزونات 
اطيل في الوقت الحاضر  حالة األس

الية في اإلدارة الح تغيرات   ال
يرات تغي درة على تنفيذ ال  الق

درة على إ تالق يرا  نفاذ التغي
 

ية/اآلثار الجانبية حرف قطاعي مصايد الكفاف والمصايد ال يرات على   التأث
ئي والمدني ذا  األمن الغ

حة  تأثيرات اإلزا
ارات  العتب القضايا وا

ة  االقتصادي
واضحة العتما تمويل ال قةدآليات ال دابير تصحيح الطا ير تخفيف ،وتنفيذها  ت نفيذ تداب  وت

خفتكرارالطاقة و دابير ت اقة ت  يف الط
 



87 

ية تمويل الضمن  آليات ال
ية  اعتبارات محل

برامج تخفيض الطاقة و تعجل   قضايا قد ُتعزز أ
ا نظر عنه برامج أو تصرف ال  قضايا قد تعوق هذه ال

دة  تحقيق غايات متعد
ُألطر الزمنية  ا

 
ية  االعتبارات اإلقليم

برنامج ُتعززاعتبارات   ال
برنامجاعتبارات  نظر عن ال  تصرف ال
دةتحقيق غاي  ات متعد

ُألطر الزمنية  ا
 

ولية  االعتبارات الد
برنامج ُتعززاعتبارات   ال
برنامجاعتبارات  نظر عن ال  تصرف ال

دة  تحقيق غايات متعد
ُألطر الزمنية  ا

 
 
 
 
 
 
 
 

ا ال ـي العتباراتقضا  وا
ةال نوني  قا

وطنيةالا  عتبارات 
وليةالا  عتبارات د
يةالا قليم  عتبارات إ

ُألطر الزمنية  ا

ا واال ـي ــارات القضا ب عت
 ماليةال

ار / تخفيف الطاقة-تحقيق إيرادات  تالمشروط باالستثم ثمارا  إخراج االست
در  المصا

 قطاع مصايد األسماك بأآمله
 قطاع مصايد األسماك بحسب آل مصيدة

يمي/دولي  وطني/إقل
 خاص
 حكومي

 خيارات لتقديم مدفوعات
 الصيد الصناعي
 قطاعات أخرى

ارات القضايا واال عتب
ة وجتماعالا ةالي افي  ثق

الة  العم
 شبكة األمن االجتماعي

 خيراألعمل المصدر 
 

قطاعات المستهدفة/اآلثار على ال  التأثيرات 
 أمن العيش والدخل

ئي والمدني ذا  األمن الغ
 ُسبل العيش

حة  تأثيرات اإلزا
 

ية/اآلثار الجانبية حرف قطاعي مصايد الكفاف والمصايد ال يرات على   التأث
ئي والمدني ذا  األمن الغ

حة  تأثيرات اإلزا
يلة  ُسبل العيش البد

 
على قطاعات أخرى/اآلثار الجانبي  التأثيرات 

ئي والمدني ذا  األمن الغ
حة  تأثيرات اإلزا

سمكي  في غير حصد المحصول ال قطاع  حة(استخدام ال  )السيا
يهي ترف  استخدامات الصيد ال
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ة الطاقــة المفرطـة فــي               راء بشــأن الخـروج مــن حاـل هـذا المطبــوع هـو التقريــر النهـائي الصــادر عـن مشــاورة الخـب

  18/10/2002 إلى 15مصايد األسماك البحرية، وهي المشاورة التي عقدت في روما، إيطاليا، من 
 

مشاورة الخبراء والتصميم الموضوع لها هو و  من  مساعدة إصدارآان القصد   مجموعة توصيات عامة لل
مع موضوع صعب هو  مل  ألسماك البحريةمفرطة ة طاقوجودعلى التعا يد ا يجة هي إرشادات . في مصا نت  وآانت ال

مساعدة على  مصايد األسماك التي تتميزتحولعن عملية عامة ومرنة لل  باإلفراط في الطاقة إلى مصايد تتميز  ال
ءة االقتصادية  كفا الكامل، وتتميز بال ألسماك وأغراضها التي وأيضًاباستخدام الطاقة ب رة مصايد ا دا تحقق أهداف إ  

مصايد األسماك رة  دا مسؤولة عن إ الة أو المجموعة ال ا الوآ  .وضعته
 

عتمد ب  أن مختلف مصايد األسماك ربما ت يل الطاقة مما يعكس وقد سلَّم الخبراء ب مج مختلفة لتقل اختالف را
بها اجات الخاصة  الحتي ا من ا رية واالقتصادية وغيره الجتماعية واإلدا اجاتها ا عدم وجود حل وحيد . احتي ونظرًا ل

مناهج التي شرحتها الوثائق المرجعية من القضايا وال بعض  من  كون مزيجًا   .فإن برامج تخفيض الطاقة ربما ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	FAO Fisheries Report No. 691



