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 استخدام أفضل العلوم المتاحة لتطوير أفضل الممارسات لعمليات 
 الصيد بشباك الجّر والترويج لها

 
 
نتاج األمساك البحرية إذ أن ربع إ تعّد شباك اجلر من األنواع الرئيسية ملعدات الصيد يف املصايد الطبيعية البحرية، -1

اجلّر فيها ة اليت تعمل شـــباك يتم بواســـطة شـــباك اجلر القاعية على األجرف القارية حول العامل. وحبســـب الطبقات العمودي
 ر بشــــــكل جزئي فهي تصــــــّنف عادًة كشــــــباك ســــــطحّية ال تالمس قاع البحر، أو شــــــباك شــــــبه ســــــطحية تالمس قاع البح

سـواء أكانت جمهزة بأبواب (أو طفيف، أو شـباك جّر قاعية ذات متاّس قوي بقاع البحر. وقد شـّكلت شـباك اجلر القاعية 
 ات، مصــــــــــــــدر قلق كبري المســــــــــــــة للقاع مثل جرافات صــــــــــــــيد احملاريأم مثبتة على عمود)، إىل جانب املعدات األخرى امل

 يف الكــائنــات القــاعيــة وبــالتــايل  البنيــة املــاديــة لقــاع البحر، وتــأثريهــا احملتمــل يفخالل العقــدين األخريين بســــــــــــــبــب تــأثريهــا 
نتقاد واسع هي أيضاً ريدس، حمّط ا، وال سيما تلك املستخدمة لصيد القةاجلّر القاعييف األنواع التجارية. وقد كانت شباك 

 مات متعددة للغاية، . بيد أن لشــــــــــباك اجلّر اســــــــــتخدااملرجتع الصــــــــــيد املصــــــــــيد العرضــــــــــي أولتســــــــــببها بكميات كبرية من 
ايد اليت تســــتعني بشــــباك اجلر اقتصــــادية يف صــــيد العديد من أنواع األمساك، كما أن املصــــ جدّ وهي يف الكثري من احلاالت 

 جملتمعات الســــــــــاحلية االفقر عرب توفري الغذاء وســــــــــبل املعيشــــــــــة لكثريين يف تســــــــــاهم بشــــــــــكل كبري يف التخفيف من حدة 
 حول العامل.

 
على مستوى العامل وصياغة أفضل ممارسات الصيد بشباك اجلر  ةوبغية التقييم املوضوعي ألثر شباك اجلّر القاعي -2

 دراســـــــات الصـــــــيد بشـــــــباك اجلر، ثالث  دعماً ملدونة الســـــــلوك بشـــــــأن الصـــــــيد الرشـــــــيد، عقدت املنظمة بالتعاون مع جلنة
 بقيادة كل من الربوفســـــور 1. وتقوم جمموعة دراســـــة الصـــــيد بشـــــباك اجلّر 2017و 2014حلقات عمل للخرباء بني عامي 

Ray Hilborn (جامعة واشــــــــــــــنطن) والربوفســــــــــــــور Mike Kaiser (جامعة بانغور) والربوفســــــــــــــور Simon Jennings  
يتعلق  ما العلمية يف"إجياد أرضــية مشــرتكة حول املعرفة  تنســيق مبادرة دولية بعنوان(اجمللس الدويل الســتكشــاف البحار)، ب
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بأفضـــــــل املمارســـــــات يف الصـــــــيد". وقد انعقدت حلقات العمل يف آســـــــيا (بانكوك، تايلند)، وأمريكا الالتينية (قرطاجنة، 
يات كولومبيا)، وأفريقيا مراكش، املغرب) حتت عنوان "اســــــــتخدام أفضــــــــل العلوم املتاحة لتطوير أفضــــــــل املمارســــــــات لعمل

 2الصيد بشباك اجلّر يف جنوب شرق آسيا".
 
) حتديد وتقييم البيانات 1( وقد تباينت أهداف حلقات العمل الثالث تبايناً طفيفاً ولكنها قد مشلت عموماً: -3

ت يف املنطقة عاونية لتبادل اخلربا) واقرتاح ترتيبات ت2( اخلاصــــــــة بتوزيع أنشــــــــطة الصــــــــيد بشــــــــباك اجلر وتأثرياهتا يف اإلقليم؛
ذائي وســبل العيش والنظم ) وتقييم أفضــل ممارســات الصــيد بشــباك اجلر من أجل حتســني اســتدامة األمن الغ3وصــياغتها؛ (

لماء واملدراء من أقاليم خمتلفة، اإليكولوجية. ومتىن املشـــاركون أن تنشـــأ مواضـــيع مشـــرتكة، من خالل العمل التعاوين مع الع
ا إما على مسـتوى اإلقليم وجيهية ألفضـل ممارسـات الصـيد بشـباك اجلر، اليت ميكن تطبيقهما سـيؤّدي إىل صـياغة خطوط ت

 وإما على مستوى العامل.
 
لشــبكة الرتبيعية املســتخدمة. اووجدت حلقة العمل أن تقديرات أثر الصــيد بشــباك اجلر ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدقة  -4

اضـــعة للصـــيد بشـــباك اجلر، مقارنة  نســـبة أقل بكثري من املناطق اخلكلم مربع) إىل  1فعادًة، تؤدي الشـــبكة الرتبيعية األدق (
 ت الرتبيعية األكثر دقة كلم مربع). فأوصـــــــت حلقة العمل باســـــــتخدام الشـــــــبكا  100بالشـــــــبكات الرتبيعية األقل دقة (مثل 

عدات املالمســــة لقاع تعّكره امل كلم مربع حيثما أمكن، من أجل التبيان الدقيق للقســــم احملدد من املنطقة الذي  1من قبيل 
للصـــــــيد بشـــــــباك اجلر مقارنّة  البحر. وبشـــــــكل عام، فقد تَبّني أن املياه األوروبية تضـــــــم نســـــــبة أعلى من املناطق اخلاضـــــــعة

 1000و 200ألعمق بني واملنـاطق ا مرت،200  ≤ أي األقـل عمقـاً ص كـل من املنـاطق خيبـالقـارات األخرى، وذلـك يف مـا 
 لرتبيعية املستخدمة للتحليل.مرت، بغض النظر عن دقة الشبكة ا

 
ة األكثر تعرضـــــــاً للصـــــــيد وقد كان عدد عمليات الصـــــــيد بشـــــــباك اجلر متفاوتاً جداً بني إقليم وآخر. ففي املنطق -5

 يف املـائـة من القـاع  50ثر من بشــــــــــــــبـاك اجلر ذات النســــــــــــــبـة األعلى من املنـاطق اجملتـازة (البحر األدريـاتيكي)، تبّني أن أك
ذي النســــبة املتدنية من املناطق  جلر ملرة واحدة على األقل، فيما يف اإلقليم األســــرتايل اآلســــيويقد تعّرض للصــــيد بشــــباك ا

حلال يف تيار بنغيال اجلنويب، ســنوات، كما هي ا 10اجملتازة، تعرض قاع البحر للصــيد بشــباك اجلر ألقل من مرة واحدة كل 
 خليج أالسكا.و ر برينغ، وجزر األلوشيان وتيار أغولياس الشرقي، وتيار كاليفورنيا الشمالية، وشرقي حب

 
وتتسم املناطق اليت ختضع للصيد التجاري بشباك اجلر لدى األجرف القارية بوجود "بؤر" لصيد األمساك، يرتاوح  -6

فيها تواتر الصــــــيد بشــــــباك اجلر بني مرة واحدة ومخس مرات يف العام الواحد، ومبناطق واســــــعة إما ينعدم الصــــــيد فيها وإما 
ألقل من مرة واحدة كل أربع سنوات. وبصورة عامة، تسّبب هذا التواتر املرتفع للصيد بشباك اجلر بتقلص يف الوفرة  ميارس

يف املائة. وقد ارتبط هذا األثر ارتباطاً قوياً بنوع املعدات املستخدمة.  26والكتلة احليوية وغىن أنواع األمساك بنسبة بلغت الــ
اإلمجالية لألمساك والكتلة احليوية أشـــــد وطأة يف حالة املعدات مثل جرافات صـــــيد احملاريات  فقد كانت التأثريات يف الوفرة

اليت خترتق القاع الرســــويب بعمق أكرب، فيما كانت وطأهتا أخف يف حال املعدات مثل شــــباك الصــــيد القاعي اليت ال خترتق 

                                                      
  /e.pdf6611i-a/3www.fao.org، وهو متاح على العنوان 2017حلقة العمل املعقودة يف بانكوك عام  قريرتُنشر   2

  حلقيت العمل املعقودتني يف قرطاجنة ومراكش فال يزال قيد اإلجناز وستتم إتاحتهما عما قريب. قريريتأما نشر 
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 ذ أي نشــــــــــــاط اختباري لصــــــــــــيد األمساك، . أما تكوين القاع وتاريخ الصــــــــــــيد بشــــــــــــباك اجلر، قبل تنفيدرجة عميقةبالقاع 
 فقد شــــكال أيضــــاً عاملني مهمني لتوّقع االســــتنزاف. وكان التأثري الناجم عن الصــــيد بشــــباك اجلر أخّف أيضــــاً يف املناطق 
 اليت أدى فيها اإلنتاج األويل املرتفع إىل قدرات أعلى للتعايف. وإن جمموعات الســـــــــمك يف املناطق اليت مل تتعرض للصـــــــــيد 

 األحياءأو موّلدة للحياة، قد تأثرت بقوة أكرب جراء الصـــــــــيد. وحتتاج  موحلة، وهي بشـــــــــكل عام عبارة عن موائل من قبل
غري املتحركة أو قليلة احلركة ذات العمر األطول، مثل أنواع اإلســــــــــــــفنج واملرجان الطريء إىل مدة أطول بكثري لكي تتعاىف 

 لقيات كثريات الشعر.املتحرّكة قصرية العمر مثل احل باألحياءمقارنًة 
 
 وتشــــــــــــــري التقديرات القائمة على نتائج الدراســــــــــــــات التحليلية إىل أن تعايف جمموعة الكتلة احليوية حىت نســــــــــــــبة -7

 ســـــــــنوات لبلوغ مســـــــــتوى الوفرة للمجموعة.  0.7و نةســـــــــ 2.2يف املائة من حالتها ما قبل الصـــــــــيد، يســـــــــتغرق ما بني  92
استعادت تركيبة األنواع واحلجم والعمر نفسها اليت كانت هلا قبل بدء عمليات ولكن هذا ال يعين أن اجملموعة قد تعافت ف

 الصـــــــيد بشـــــــباك اجلر، وإمنا يعين أن عمليات النظام اإليكولوجي املتصـــــــلة بالكتلة احليوية أو بالوفرة، مثل اإلنتاج الثانوي، 
 قد تعافت بنسبة كبرية.

 
لتها الدراســـــــات، واليت أبلغ عنها يف حلقات العمل، وقد كانت تأثريات الصـــــــيد بشـــــــباك اجلر القاعي اليت ســـــــجّ  -8

متواضــــعًة للغاية، إال يف احلاالت اليت خضــــعت املناطق فيها إىل الصــــيد بشــــباك اجلر بدرجات تواتر عالية جداً. وهذا يعين 
 ن ســـــــريعاً، أّن نســـــــبة احليوانات اليت قتلت جراء شـــــــباك اجلر إما كانت متدنية وإما أن التعايف من الصـــــــيد بشـــــــباك اجلر كا

وإما االحتمالني معاً. وتُبّني هذه النتائج أنّه ميكن احلّد من تأثريات الصــــيد بشــــباك اجلر من خالل حتويل عمليات الصــــيد 
إىل مناطق قادرة على التعايف بسرعة أكرب، وعرب تطوير معدات ال خترتق قاع البحر بعمق شديد أو االنتقال إىل استخدام 

 هكذا معدات.
 
يد القاعي بشباك اجلر يؤثر يف تركيبة النظام الغذائي ويف جودة فرائس األنواع التجارية لألمساك أكثر وبدا أّن الص -9

مما يؤثر يف كمية الفرائس املســـتهلكة. فيبدو أن االقتيات باملصـــيد املرجتع يشـــكل مســـامهة بســـيطة فقط يف املتناول الغذائي 
أشــــارت بعض البحوث إىل أن نســــبة الوزن والطول قياســــاً بالعمر الســــنوي. وفيما تدعو احلاجة إىل مزيد من الدراســــات، 
 يف املائة جرّاء ازدياد التعكري الذي يســــــببه الصــــــيد بشــــــباك اجلر  16لألمساك املســــــطحة يف حبر الشــــــمال قد تراجعت حىت 

ية أن األمساك يف موائل احلصــــــــــــــى والوحل، ولكن ليس يف الرمال. وتفيد تلك املالحظات، باالقرتان مع النماذج املعلومات
 للصــــــيد بشــــــباك اجلر على الركيزة الرملية، ولكن الصــــــيد مبســــــتويات أعلى  ملتدنيةااملســــــطحة قد تســــــتفيد من املســــــتويات 

 يف املوائل األكثر ضـــــعفاً، ســـــيتســـــبب بأثر ســـــليب. إال أن أنشـــــطة الصـــــيد موزعة بصـــــورة مشـــــتتة للغاية؛ فإن أجزاء صـــــغرية 
رتفعة، فيما صــــيد األمساك يكون قليالً أو معدوماً يف أجزاء كبرية منها. ومن من مناطق الصــــيد تتعرض للصــــيد مبعدالت م

شــــأن ذلك التشــــتت يف نشــــاط الصــــيد، باالقرتان بســــلوك األمساك القاعية الباحثة عن الغذاء، أن خيّفف من التأثريات غري 
 املباشرة للصيد القاعي يف إنتاجية األمساك.

 
 فضـــــــــل املمارســـــــــات، من شـــــــــأ�ا خفض تأثري هذا الصـــــــــيد وقد قامت حلقات العمل بتحديد إجراءات عدة أل -10

 :أو التخفيف من وطأته من قبيل
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 ؛تصميم املعدات وتشغيلها (فرض احلظر بناء على نوع املعدات، والتعديل يف املعدات ويف تشغيلها) •
نوع املوئل، والتحكم املكاين (جتميد أثر صــيد األمساك، ومنع الصــيد بالقرب من الســاحل، وفرض موانع حبســب  •

 ؛وإدارة املوائل على نطاق واسع، والتجديد املتواصل للبؤر، وقواعد االبتعاد)
 ؛واحلصص اخلاصة بالتأثري (حصص املصيد الثانوي من الالفقاريات، وحصص التأثري يف املوئل) •
 .)دوالتحكم مبجهود الصيد (خفض اجملهو  •

 
 من شــــــــأ�ا يت الوأرســــــــت حلقات العمل أيضــــــــاً جمموعًة من املعايري بغية قياس أداء اإلدارة وممارســــــــات القطاع،  -11

 :أن تقارن النهج املختلفة بفعالية عرب االستعانة بإطار للتحليل مستند إىل األدلة
 

األحجـــام، والوســــــــــــــــائط  الكتلـــة احليويـــة، وتنوّع/غىن األنواع، وتركيبـــة األنواع، وأطيـــاف -الكـــائنـــات القـــاعيـــة  •
 ؛اإليكولوجية األخرى للتأثريات غري املباشرة يف جمموعات األمساك

مســـــتويات احلصـــــاد وتركيبة املصـــــيد اليت تؤثر يف االســـــتهالك احمللي  -واإلنتاج املســـــتدام لألغذية واألمن الغذائي  •
 ؛وأسواق التصدير

 اق املكاين وإدراج أمثلة عن املوائل، وال ســــــــــــــيما تلك النط -والنظم اإليكولوجية وخدمات النظام اإليكولوجي  •
 ؛اليت تدعم الوظائف اإليكولوجية احليوية مثل وضع البيض واإلطعام والنمو حىت سن البلوغ

 التكاليف املباشــــــــــــــرة اليت تؤثر يف كفاءة العمليات، مبا فيها تلك املتصــــــــــــــلة بتغيري املعدات  -وأداء األســــــــــــــاطيل  •
 .الوقود ومعدالت املصيدأو تعديلها، واستخدام 

 
وأُقّر بأن أفضـــل ممارســـات احلد من تأثريات الصـــيد بشـــباك اجلر يف الكائنات القاعية لدى النظم املســـتنزفة جراء  -12

فهي لن ختّفض فقط اجلهود املطلوبة ، الصـــــيد، تتضـــــمن جهود إعادة بناء األرصـــــدة ألجل زيادة الكتلة احليوية املســـــتهدفة
 التأثريات) وإمنا أيضـــــاً تدعم طائفة منوعة من األهداف االجتماعية االقتصـــــادية األخرى، مبا فيها لصـــــيد احلصـــــة (وبالتايل

التخفيف من اســــــــتهالك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة، واحلد من الفقر وحتســــــــني ســــــــبل معيشــــــــة العديد من اجملتمعات 
ر قد خيتلف حبســـــب املوقع أو اإلقليم أو البلد الســـــاحلية. وقد اتُفق على أن تعريف أفضـــــل ممارســـــات الصـــــيد بشـــــباك اجل

 والظروف الســـــــائدة؛ وبالتايل فإن اخلطوط التوجيهية املفيدة ومعايري األداء جيب أن تكون مرنة وأن تشـــــــمل طائفة واســـــــعة 
 .األمساك مصــــــــايدســــــــات احمللية واإلقليمية إلدارة من العوامل البيولوجية والتقنية واالجتماعية االقتصــــــــادية وحمركات الســــــــيا

وينبغي لوضــع اخلطوط التوجيهية ألفضــل ممارســات الصــيد بشــباك اجلر أن ينطوي على مشــاورات بني أصــحاب املصــلحة 
بشـــــأن عناصـــــر اإلطار التحليلي ألفضـــــل املمارســـــات، واســـــتعراض عاملي للتطبيقات الناجحة والفاشـــــلة للخيارات اإلدارية 

 ع صيد األمساك من القارات كافة.املختلفة، والتعاون املستمر مع الباحثني واملدراء وقطا 
 

وتنطوي إدارة الصيد القاعي بشباك اجلر على مقايضة ما بني إنتاج األغذية وفرص العمل النامجة عن صيد  -13
ص اجملال املعّني لتنفيذ خياألمساك، وبني محاية الكائنات احلية. وقد تتخذ البلدان أو األقاليم املختلفة قرارات خمتلفة يف ما 

ة، وبالتايل ينبغي للخطوط التوجيهية بشأن أفضل املمارسات أن حتدد إجراءات إدارية كفيلة بتحقيق أفضل هذه املقايض
 النواتج بأدىن تكلفة اجتماعية واقتصادية.

 



COFI/2018/Inf.27 5 

 

وبناء على العمل الذي اختصـــرته حلقات العمل هذه، والذي تناول يف املقام األول تأثري صـــيد الســـمك بشـــباك  -14
يف املصايد بواسطة شباك  املصيد العرضي والصيد املرجتعمية العمل الكبرية اليت نفذهتا املنظمة بشأن اجلر يف قاع البحر، وك

أن تنظر املنظمة يف صـــــياغة خطوط توجيهية بشـــــأن أفضـــــل ممارســـــات عمليات صـــــيد  من باب الصـــــواباجلر، ســـــيكون 
 صــــيدملاطوط التوجيهية الدولية إلدارة األمساك بشــــباك اجلر، دعماً ملدّونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد، واســــتكماالً للخ

 العرضي واحلد من املصيد املرجتع.
 


