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 وقف إعانات صيد السمك لحماية ماليين العاملين في البلدان النامية
  

بإمكان البلدان النامية أن حتمي ماليني فرص العمل املتعلقة مبصائد األمسـاك لـو تفاوضـت  - 2016 كانون األول/ديسمرب  5جنيف، 
لوقــف اإلعانــات املقدمــة لقطــاع صــيد الســمك يف اجتمــاع منظمــة التجــارة العامليــة الرفيــع املســتوى املقــرر عقــده يف كــانون األول/ديســمرب 

  ي، يوم األربعاء.قاله األمني العام لألونكتاد، موخيسا كيتوي ؛ هذا ما2017

 
مليــون شــخص يف آســيا،  29.7مليــون شــخص، مــنهم  38، قُــّدر عــدد العــاملني يف مصــائد الســمك البحريــة بنحــو 2014 ففــي عــام

  شخص يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. مليون 2و، ماليني شخص يف أفريقيا 5.4و
 

لــى األرصــدة الســمكية العامليــة ويضــفي علــى الكثــري مــن هــذه األعمــال صــبغة غــري غــري أن اإلفــراط يف صــيد األمســاك يشــكل ضــغطاً ع
مليار دوالر سنوياً، لتزيد املشـكلة تعقيـداً، حيـث متّكـن  20  بمستدامة. وتأيت اإلعانات الضارة لقطاع صيد السمك، اليت يُقّدر مبلغها 

  ن النامية ملنافسة صغار صيادي السمك فيها. أساطيل صيد السمك الصناعي من اإلحبار يف املياه الساحلية للبلدا
 

، الــذي يركــز علــى التجــارة يف الســمك، قــال الــدكتور كيتــويي "مجيعنــا نعلــم أن 2016 إصــدار اســتعراض التجــارة والبيئــة لعــاموقبيــل 
هــذه اإلعانــات املســرفة االضــمحالل، فكيــف لنــا أن نــربر إذن، كمجتمــع دويل،  األرصــدة الســمكية البحريــة العامليــة تعــاين إمــا الركــود أو

  والضارة؟".
 

وتابع قائًال "ال يقتصر أثر هذه اإلعانات على تدمري مصائد السمك الصغرية واحلرفية فحسب، بـل تـؤدي أيضـاً إىل تصـدير البطالـة إىل 
  البلدان النامية". 

 
لوقف هذه اإلعانات، اليت تثري منافسة غري عادلة، هي استحداث اتفاقات جتارية ملزمة قانوناً.  وأكد الدكتور كيتويي أن الوسيلة األجنع

ة واملكــان األفضــل إلبــرام هــذه االتفاقــات هــي منظمــة التجــارة العامليــة، الــيت جتســد املؤسســة العامليــة الرئيســية لصــوغ قواعــد التجــارة العامليــ
  وإنفاذها. 
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، هــو أفضــل 2017 آيــرس، األرجنتــني، يف عـام اري القــادم ملنظمـة التجــارة العامليــة، املقـرر عقــده يف بـوينسوأضـاف قــائًال إن املـؤمتر الــوز 
  حمفل متعدد األطراف إلبرام هذا االتفاق.

 
ينطوي عليـه ذلـك مـن خسـائر لـألرزاق، علينـا تسـخري هـذه األمـوال لتحسـني  "بدًال من تقدمي اإلعانات الستنزاف ثروتنا السمكية، وما

الســـياحة البحريــة" علــى حـــد  إدارة مصــائد الســمك وخلـــق فــرص عمــل مســـتدامة يف قطاعــات اقتصــاد احمليطـــات، كاالســتزراع املــائي أو
  تعبريه.

 
 وقـد حتـالف األونكتـاد مـع منظمــة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحــدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي، يف متوز/يوليـه، القـرتاح خريطـة طريــق

  دولة طرفاً والعديد من منظمات اتمع املدين. 91نات الضارة ملصائد األمساك. وحظيت خريطة الطريق املقرتحة بدعم لوقف اإلعا
 

اهــات رئيســية يف جتــارة الســمك الدوليــة. فــأوًال، ســيعمد نظــام التجــارة الــذي يصــدره األونكتــاد ثالثــة اجت اســتعراض التجــارة والبيئــةوحيــدد 
  املتعدد األطراف واالتفاقات اإلقليمية إىل إدماج املزيد من التدابري الرامية حلفظ الثروة البحرية والسمكية.

 
، فيمــا ســيزداد صــيد األمســاك 2035حبلــول عــام  بشــكل طفيــف يتجــاوز صــيد األمســاك الطليقــة معــدالت الصــيد احلاليــة إال وثانيــاً، لــن

  املستزرعة بشكل كبري ملضاهاة النمو يف الطلب.
 

لصـيد وثالثاً، سيكون تأثر جتارة السمك بالتدابري التعريفية أقل من تأثرها بالتدابري غـري التعريفيـة، مـن قبيـل معـايري االسـتدامة وشـهادات ا
 ري. إىل ذلك من تداب وإمكانية التتبع والتوسيم اإليكولوجي وما
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