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 لجنة مصايد األسماك

 السادسة والعشرونالدورة 

 11/3/2004 – 7 روما، ايطاليا،

برنامجا عمل المنظمة في المديين القصير : إعانات مصايد األسماك
 والبعيد

 
 مخطط تفصيلي

 
ي          -1 ماك ف ايد األس اع مص ي قط ات ف تخدام اإلعان أن اس ة بش اورة الفني دت المش ر العق مق

أن    . 2004تموز  /  يوليو 2 –حزيران  /  يونيو 30 من   لمنظمة في الفترة  الرئيسى ل  وأوصت المشاورة ب
ات مصايد األسماك               ة بإعان ائل المتعلق وخلصت  . تواصل مصلحة مصايد األسماك العمل في المس

إلى ضرورة وضع برنامجين للعمل، أحدهما للمدى القصير واآلخر للمدى البعيد، مع تقديم مخطط              
ة وا   دورة السادس ى ال يلي إل ارس    تفص ي م ماك ف ايد األس ة مص رين للجن را . 2005آذار /لعش ونظ

 .لطبيعة هذا العمل، فقد أوصت المشاورة بتمويله من البرنامج العادي
 
املة وذات صلة     -2 ات ش ي أن يتضمن معلوم ة ينبغ ل المنظم امج عم إن برن ام، ف كل ع وبش

ى أن تتضمن المعلومات ذات الصل               ات عن حجم       لألعضاء عن إعانات مصايد األسماك، عل ة بيان
د أن تستكمل بمعلومات عن                  . هذه اإلعانات وتأثيرها   ة، فالب املة وجامع ولكي تكون المعلومات ش

 .التأثيرات المختلفة الناجمة عن تعديل برامج اإلعانات الحالية
 
ى     -3 رورة عل ل بالض امج العم تمل برن وف يش ار: وس ع/اختي ات   وض ع البيان اذج، وجم  نم

إ    . وتحليلها ك، ف ا يكون                      ومع ذل ات ربم ع البيان ين أن جم ات تب ة من دراسات اإلعان رة العام ن الخب
 .أصعب جزء في برنامج العمل هذا

 
 .وفيما يلي مخطط تفصيلي ببرنامجي العمل في المديين القصير والبعيد -4
 
 
 
 
 

 قصيربرنامج العمل في المدى ال
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دى ال      -5 ي الم ل ف امج العم ة لبرن ات المقترح رد المحتوي يرت رة  فقص ر  25ي الفق ن تقري  م
 :وهي آما يلي. 1المشاورة

 
اس    " ى أس ا، عل امج عمله ات برن ة أولوي دد المنظم ى ضرورة أن تح اورة عل ت المش وافق

ففي المدى القصير     . بعض األنشطة في المدى القصير والبعض اآلخر ينفذ في المدى البعيد          
ت الصيد المفرطة والصيد       ينبغي للمنظمة أن تدرس بشكل عام العالقة بين اإلعانات وطاقا         

ى المدى القصير،               . غير القانوني  وينبغي لهذه العملية أن تتناول، في إطار برنامج العمل عل
ادية      اطق االقتص ار، والمن الي البح ة، وأع ة والمتقدم دان النامي ي البل ع ف ة الوض دراس

ة أن تبح  . الخالصة، والقطاعين الحرفي والصناعي  ث دور وعالوة على ذلك، ينبغي للمنظم
ق                        ا يتعل ي، وفيم يما في القطاع الحرف ة مصايد األسماك، الس ى تنمي ا عل اإلعانات وتأثيره

ا    رى ودوره ادية األخ أثيرات األدوات االقتص ة ت ة، ومعرف بل المعيش ذائي وس األمن الغ . ب
ذا    . وينطبق ذلك بشكل خاص على حالة البلدان النامــية واحتياجاتــها الخاصة          وأشــير في ه

 "TC SUB/2004/2 الوثيقة من 47 و45إلى توجيــهات الفقرتين الصــدد 
 

ازه  -6 ذي ينبغي إنج اره العمل ال ي المدى القصير باعتب ل ف امج العم ى برن رح النظر إل واقت
ونظرا ألن برنامج العمل    . 2007 و 2006 و 2005وإتمامه خالل السنوات التقويمية الثالث التالية، أي        

 .لعادي، فإنه سيكون متواضعا بطبيعته ولن يقوم إال بدور تحفيزيهذا سوف يمول من البرنامج ا
 
ين        -7 لة ب ألة الص ق بمس ا يتعل ل فيم ز بالفع د أنج ل ق ن العم را م درا آبي اك ق را ألن هن ونظ

ز                    رح أن يكون الترآي ام، فمن المقت اإلعانات وطاقة الصيد المفرطة والصيد غير القانوني بشكل ع
ى   األساسي لبرنامج العمل في ال   ة     ) 1: (مدى القصير عل ات والتنمي ين اإلعان ة ب ة  –العالق  والمقارن

أثير   ) 2(بين اإلعانات وغيرها من األدوات التي تهدف إلى تنشيط تنمية مصايد األسماك؛      ة ت مقارن
 .اإلعانات على المصايد الصناعية والمصايد الحرفية

 
ذه ال   : اإلعانات آوسيلة اقتصادية لتنشيط التنمية     -8 ألة من خالل عدة دراسات          ستبحث ه مس

ماك ة لمصايد األس دان . قطري ذا المي ي ه ة آخر التطورات ف ى دراس ذه الدراسات إل تهدف ه . وس
و   ي ه ؤال العمل يكون الس ة      : وس ات عام عينات لسياس ي التس دفا ف ت ه ي آان ايد الت ي المص ا ه م

ائج في                الماضي والحاضر    استخدمت اإلعانات آوسيلة تسعى إلى تنمية هذه المصايد، وما هي النت
بيا من الدراسات                    ر نس ى عدد آبي حتى  ) 15-10(حتى اآلن؟ ويبدو أنه من الضروري الحصول عل

ا       وق به تنتاجات موث ى اس ذ بداي      . يمكن التوصل إل نتين من رة س ى فت ـ وسيحتاج األمر إل زام  ـــ ة االلت
درها  ة ق زام 2 دوالر60 000بميزاني ذا االلت اء ه ى انته ا  وسوف تغ. ، وحت اليف م ة تك طي الميزاني

.  مشاورة قطرية تتناول الكثير من مصايد األسماك، عالوة على تقرير تجميعي           15و 10يتراوح بين   
 . وسوف تتولى إدارة تخطيط التنمية اإلشراف على هذه الدراسة

 
ة  -9 ايد الحرفي ايد الصناعية والمص ي المص ات ف ة  : اإلعان و طاق ا نح اوى توجيهه ل يتس ه

الغ ودون تنظيم؟        الصيد المفر  ذا     طة ونحو الصيد غير القانون دون إب  سيكون الجزء األول من ه
ل من        . العنصر في برنامج العمل دراسة نظرية    ي تنتق ة الت ات المحتمل اقش الدراسة اآللي وسوف تن

يم  الغ ودون تنظ انوني دون إب ر الق ى الصيد غي ة الصيد المفرطة وإل ى طاق ات إل وسوف . اإلعان
ك بالنس دث ذل فوفة يح فها بمص ن وص االت يمك ع ح ن أرب ة م ى مجموع ايد : 2×2بة إل فالمص

                                                      
 . 752FIPP د األسماك الصادر عن المنظمة رقمتقرير مصاي 1
 .ت الموظفين في البرنامج العاديال يشمل هذا المبلغ تكاليف وق 2
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ي         د الصناعي     (الصناعية والحرفية من ناحية، واالقتصاد الغن ا بع ة        ) م دان النامي ل اقتصاد البل مقاب
ة أخرى       درها                . الفقيرة من ناحي ة ق ى ميزاني ة إل ذه الدراسة النظري اج ه  دوالر 10 000وسوف تحت

 .تقريبا
 

رة            أما الج  -10 زء الثاني من هذا العنصر في برنامج العمل في المدى القصير فسيسعى ألول م
ة                       ل/لدحض ل من الدراسات التجريبي ة عن طريق إجراء عدد قلي ائج الدراسة النظري لتحقق من نت

ة               . حول نفس الموضوع     نة الثاني ذه الدراسات في الس دء ه ة      ) 2006(ويمكن ب ا بنهاي اء منه واالنته
 . دوالر تقريبا30 000وستحتاج ثالث من هذه الدراسات إلى ميزانية قدرها ). 2007(السنة الثالثة 

 
ماك        -11 ايد األس تدامة لمص ة المس جيع التنمي ات لتش تخدام اإلعان ول اس راء ح اورة خب مش

ابقين         :الحرفية في االقتصادات الفقيرة   ائج الجزءين الس ذه من نت راء ه تفيد مشاورة الخب  سوف تس
ة        . في المدى القصير هذا   من برنامج العمل     ى ميزاني وسوف تكون عالمية في طبيعتها، وستحتاج إل

ام         ). بلغة واحدة ( دوالر تقريبا    30 000قدرها   ل    2007وسوف تعقد هذه المشاورة في نهاية ع  أو أوائ
 .2008عام 

 
 برنامج العمل في المدى البعيد

 
.  من تقرير المشاورة   28د في الفقرة    ترد المحتويات المقترحة لبرنامج العمل في المدى البعي        -12

 :وهي آما يلي
 

أقر بأن تأثير اإلعانات على استدامة المصايد يتوقف، بين عوامل أخرى، على نظام اإلدارة              
ى    . المتبع وعلى حالة األرصدة السمكية     اره العمل عل فقد حدد العمل على المدى البعيد باعتب

ا وافقت    . ختلف نظم إدارة مصايد األسماك       تقييم تأثير اإلعانات لمصايد األسماك على م       آم
كوك        ق والص ا يتس رات، بم ال المؤش ي مج ة ف ل المنظم رورة أن تعم ى ض اورة عل المش
ر آاف أو         الدولية الموجودة، التي يمكن أن تستخدم لتحديد الموارد التي تستغل استغالال غي

 .ولوحظ أن ذلك جزء مستمر من مهمة المنظمة. معتدل أو جائر
 

امج              2007-2005الل الفترة   وخ -13 التوازي مع برن ، سوف ينفذ برنامج العمل في المدى البعيد ب
ين                 . العمل في المدى القصير    راوح ب رة أخرى تت ك لفت د ذل م يستمر بع  سنوات، إذ أن طول       5 و 3ث

 .هذه الفترة يتوقف على عدة عوامل من بينها توفير الميزانية الالزمة له
 

لبية            :ظم إدارة مصايد األسماك     تأثير اإلعانات على ن    -14 ة أو س ات بصورة إيجابي ؤثر اإلعان  ت
ر             . على نظم إدارة مصايد األسماك     د تغي ة، وق وتتفاوت قوة هذه التأثيرات، وتحدث بسرعات مختلف

ة نظم إدارة المصايد     . من شدتها وطبيعتها مع مرور الوقت  اوت بحسب طبيع وسوف  . آما أنها تتف
ي تسبب                   تكون المهمة األولى لبرنام    ات الت د اإلعان ا بتحدي ام مؤقت ج العمل في المدى البعيد هي القي

يوعا    م اإلدارة ش ر نظ ل أآث ي ظ ن الضرر ف در م ر ق ذه   . أآب ة ه ي دراس ة، فه وة الثاني ا الخط أم
 .اإلعانات دراسة متعمقة

 


