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 تقنيةال مشاورةال
 المشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد

 2018فبراير/شباط  9-5روما، إيطاليا 

جهزة العائمة األوتتبع موقع ملكية التحديد  أساليب بشأنآراء أصحاب المصلحة عن موجز 
 بشباك الصيد الجرافة ةالتي تستخدمها سفن صيد أسماك التونتجميع األسماك ل

 
 موجز

 
 لكية وتتبع موقع املحتديد  بشـــــــــــأن أســـــــــــاليبتقدم هذه الوثيق نبذًة وموجزاً عن آراء أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة  

املنجرفة املســتخدمة يف صــيد أمساك التونة بالشــباك اجلرافة الكبرية. وســريد التقرير كامالً ضــمن  األمساكأدوات جتميع 
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 نبذة
 
مشــــــــــاورة للخرباء بشــــــــــأن وســــــــــم معدات  ،2016يف عام  ،عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) 

الصيد، ما أفضى إىل صياغة مشروع خطوط توجيهية لتطبيق نظام لوسم معدات الصيد. ورّحبت جلنة مصايد األمساك خالل 
، املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنها بشكل آخربعمل املنظمة يف جمال معدات الصيد  2016دورهتا الثانية والثالثني يف عام 

عمت مشــــــاورًة تقنية ملواصــــــلة صــــــياغة مشــــــروع اخلطوط التوجيهية الصــــــادر عن املنظمة، كما شــــــّجعت املنظمة على تنفيذ ود
، مبا يف ذلك عرب وســـم معدات الصـــيد. وألجل تنفيذ توصـــيات املقصـــودمشـــاريع جتريبية بغية التخفيف من وطأة الصـــيد غري 

ات اليت تعرتي تطبيق الطرق التقليدية لوسم معدات الصيد هبدف حتديد ملكية ، واعرتافاً بالتحديالتقنيةاللجنة، ودعم املشاورة 
اســــتقصـــاء  2017املنجرفة املســــتخدمة يف صــــيد أمساك التونة بالشــــباك اجلرافة الكبرية، أجرت املنظمة يف  مساكأدوات جتميع األ

وسـم أدوات  بأسـاليبعن املنظمة املتعلقة  أقسـام مشـروع اخلطوط التوجيهية الصـادرحول عاملياً ملعرفة آراء أصـحاب املصـلحة 
نو املنجرفة وتتبع موقعها.  مساكجتميع األ كفاءة الصــــيد نســــبًة إىل االســــرتاتيجيات األخرى للصــــيد   من إن تلك األدوات حتســــّ

بالشــــــباك اجلرافة الكبرية، ومتّكن من ممارســــــة الصــــــيد بنجاح يف مناطق جديدة. ولكن حني ال ختضــــــع تلك األدوات إىل إدارة 
األدوات وتتبع مســــؤولة فقد تتســــبب بأثر ســــليب. وبوســــع اســــتخدام الطرق املادية واإللكرتونية إلســــناد كود تعريفي فريد لتلك 

ناموقعها، أن  وجز مرصــد وإدارة التأثريات اإليكولوجية واالجتماعية االقتصــادية ملعدات الصــيد هذه. وتضــم هذه الوثيقة  حيســّ
 إحدى نشرات إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف املنظمة بشأن هذه الدراسة.

 
 موجز

 
بالشباك اجلرافة الكبرية، من كفاءة الصيد نسبًة  أمساك التونة صيد جمال املستخدمة يف مساكحتّسن أدوات جتميع األ 

إىل االســرتاتيجيات األخرى للصــيد بالشــباك اجلرافة الكبرية، ومتّكن من ممارســة الصــيد بنجاح يف مناطق جديدة. ولكن حني 
املهجورة أو املفقودة أو  مساكجتميع األإن أدوات و إىل إدارة مسؤولة فقد تتسبب بأثر سليب.  مساكال ختضع أدوات جتميع األ
، وتضر باملوائل الساحلية احلساسة وتستحيل نفايات على الشواطئ. املقصودغري تتسبب بالصيد  املستغىن عنها بشكل آخر
 ذات التصـــــــــاميم التقليدية املســـــــــببة لالشـــــــــتباك أن تصـــــــــيد الســـــــــالحف وأمساك القرش وغريها  مساكوميكن ألدوات جتميع األ

واع احلســــــاســــــة، أما التصــــــاميم غري املســــــببة لالشــــــتباك اليت اعتمدت مؤخراً فقد حّدت من تلك احلوادث. وإن فهم من األن
واجنرافها وتوزيعها يف إيكولوجيا أمساك التونة وديناميكيات أرصـــــــدهتا وكفاءة  مساكالتأثريات النامجة عن كثافة أدوات جتميع األ

بالنســـــبة إىل فهم التأثريات على مســـــتوى اجملتمع األوســـــع والنظام اإليكولوجي. الصـــــيد املالزمة هلا، ضـــــعيف، وكذلك األمر 
ن  مساكوبوســع اســتخدام الطرق املادية واإللكرتونية إلســناد كود تعريفي فريد، ولتتبع موقع أدوات جتميع األ املنجرفة، أن حيســّ

 مها وإدارهتا.االقتصادية ألدوات الصيد هذه وفه-رصد التأثريات اإليكولوجية واالجتماعية
 
، عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) مشـــــاورًة للخرباء بشـــــأن وســـــم معدات 2016ويف عام  

الصـــــيد، ما أفضـــــى إىل صـــــياغة مشـــــروع خطوط توجيهية لتطبيق نظام لوســـــم معدات الصـــــيد. وتضـــــّمن مشـــــروع اخلطوط 
 املهجورة أو املفقودة  مساكبع موقعها، وحتديد أدوات جتميع األوتت مساكالتوجيهية توصـــــيات بشـــــأن وســـــم أدوات جتميع األ

 واإلبالغ عنها واســــــــرتدادها. وكّلفت املنظمة مشــــــــاورًة تقنية بشــــــــأن وســــــــم معدات الصــــــــيد، ســــــــتنعقد أو املســــــــتغىن عنها 
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 بأن وســـم ، مبواصـــلة صـــياغة مشـــروع اخلطوط التوجيهية. وعقب النظر يف توصـــيات مشـــاورة اخلرباء، واعرتافاً 2018يف عام 
 ، والصـــــــيد غري القانوين املهجورة أو املفقودة أو املســـــــتغىن عنها بشـــــــكل آخراملعدات قد خيفف من وطأة معدات الصـــــــيد 

 املنظمة  2016اليت انعقدت يف عام يف دورهتا الثانية والثالثني  مصـــــــــــــايد األمساكدون ابالغ ودون تنظيم، شـــــــــــــجعت جلنة 
 على دعم تنفيذ مشروع اخلطوط التوجيهية، عرب تنفيذ مشاريع جتريبية بشأن وسم معدات الصيد. 

 
املنجرفة، وتطبيق الوســـــــــــــائل التقليدية  مساكواعرتافاً بالتحديات اليت تعرتي حتديد اجلهة املالكة ألدوات جتميع األ 

اســـــــتقصـــــــاء عاملياً  2017، أجرت املنظمة يف عام مساكلوســـــــم معدات الصـــــــيد بغية حتديد اجلهة املالكة ألدوات جتميع األ
مشــــــروع اخلطوط التوجيهية للمنظمة تتعلق بالطرق املادية  نة يفأقســــــام معيّ التمســــــت فيه آراء أصــــــحاب املصــــــلحة بشــــــأن 

التونة بالشـــــباك  أمساك املنجرفة املســـــتخدمة يف صـــــيد مساكلتحديد اجلهة املالكة، وتتبع موقع أدوات جتميع األ واإللكرتونية
مصـــــايد وقد حصـــــل ذلك االســـــتقصـــــاء، الذي أجري لدعم عمل املشـــــاورة التقنية ولتنفيذ توصـــــيات جلنة  اجلرافة الكبرية.

املنجرفة، وحتديد  مساكيد اجلهة املالكة ألدوات جتميع األعلى حد ســواء، على آراء أصــحاب املصــلحة بشــأن حتد األمساك
. وقد ّمجع االستقصاء كذلك آراًء حول اإلبالغ عنها مستغىنأو  مفقودةأو  مهجورةتعترب تلك األدوات أو مكوناهتا،  مىت

املنجرفة  مساكميع األاملنجرفة املهجورة، واستخدام مرافق يف املوانئ الستقبال مكونات أدوات جت مساكعن أدوات جتميع األ
املتوقفة عن العمل. كما مت مجع تقييمات أصــــــحاب املصــــــلحة لإلجراءات املعتمدة من املنظمات اإلقليمية إلدارة مصــــــايد 

 املنجرفة وتتبعها. ويقّدم  مساكالتونة، واألطراف يف اتفاق ناورو ومجهورية كرييبايت، بشــــــــــــأن وســــــــــــم أدوات جتميع األأمساك 
ســـفن صـــيد بالشـــباك اجلرافة  وربابنةوكان اجمليبون على االســـتقصـــاء من قادة  خبرياً. 91هذا التقرير نتائج اســـتقصـــاء آلراء 

دعم ومالكي ســـفن ومجعيات الصـــيد بالشـــباك اجلرافة الكبرية، ومصـــنعني للعوامات املزودة بأجهزة الســـفن وقبطان الكبرية، 
اجلرافة الكبرية، وأخصــائيني  صــيادو الشــباكالعائمة اليت يســتخدمها  األجســاموغريها من  مساكبأدوات جتميع األواملوصــولة 

 .إدارة مصايد األمساكب املعنية سلطاتاليف جمال تكنولوجيا معدات الصيد، و 
 

 المنجرفة ولتتبع مواقعها سماكالممارسات الحالية لوسم أدوات تجميع األ
 
 مساكاملســـتجيبة للســـواتل (العوامات الســـاتلية)، اليت يتم وصـــلها يف الوقت الراهن بأدوات جتميع األإن العوامات  

املنجرفة كلها تقريباً، متّكن قطاع الصــــــيد بالشــــــباك اجلرافة الكبرية من تتبع املوقع املكاين لتلك األدوات. وحني تكون تلك 
أدوات  كل مندون من تقدير الكتلة احليوية لألمساك املتجمعة لدى  العوامات الساتلية مزودة مبسابري صوتية، يتمكن الصيا

إىل األطراف يف اتفــاق نـاورو وبعض األجهزة العلميــة مبوازاة ذلـك بيــانـات عن مواقع  وقـد وردتاملنجرفـة.  مسـاكجتميع األ
 صــــــــــــــد تاريخ الشــــــــــــــركات املنجرفة، ورمبا ر  مساكالعوامات الســــــــــــــاتلية فتمكنت من تتبع املوقع املكاين ألدوات جتميع األ
 . وعمــد بعض اجمليبني إىل الرتيــّث املنجرفــة مســاكاليت تعــاقبــت على إبــدال العوامــات وتتبعــت موقع فرادى أدوات جتميع األ

 يف تقدمي بياناهتم عن العوامات الســـــاتلية جتنباً الحتمال تســـــريب املواقع احلالية لتلك األدوات إىل منافســـــيهم. وباإلضـــــافة 
مصـــايد املنجرفة، والذي ميّكن مدراء  مساكالذي يدرجه مصـــنعو العوامات الســـاتلية يف أدوات جتميع األإىل الوســـم املادي 

املنجرفة املتصـــــلة هبا، يضـــــيف مالكو العوامات الســـــاتلية  مساكمن حتديد الشـــــركة اليت تتعقب حالياً أداة جتميع األ األمساك
عادة عرب تدوين كود بواســــــــــطة الطالء على ســــــــــطح العوامة.  كذلك ومسهم املادي الفريد إىل العوامات الســــــــــاتلية، وذلك

 منجرفة، من معرفة اجلهة املالكة للعوامة الســـــــــاتلية  أمساكوميّكن هذا الوســـــــــم الســـــــــفن األخرى اليت تصـــــــــادف أداة جتميع 
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  اليت تتصــــــــــــــل هبا، ما خيفف من احتمال إبدال العوامات. كما أن الوســــــــــــــم الذي يضــــــــــــــيفه مالك العوامة يتيح للعوامات
املنجرفة  مساكاليت تزيلها السـفن األخرى أن تعاد إىل مالكيها. ويتيح ذلك أيضـاً إعادة العوامات املتصـلة بأدوات جتميع األ

املرتوكة اليت يتم العثور عليها حني تنحرف إىل املياه الســــــــاحلية. وتضــــــــم موانئ كثرية مرافق تتيح لربابنة الســــــــفن أن يقوموا 
ليت قاموا بإزالتها أو بالعثور عليها، وأن يســــــــــرتدوا عواماهتم اليت مت إبداهلا أو تلك اليت وجدهتا بإرجاع العوامات الســــــــــاتلية ا

املنجرفة أوســــاماً تعريفية مادية فريدة موضــــوعة مباشــــرة  مساكســــفن أخرى. وحتمل نســــبة صــــغرية جداً من أدوات جتميع األ
 األدوات.  من قبل تلكلصيد عليها، وال تستخدم تلك األوسام من قبل املدراء لرصد أنشطة ا

 
منجرفة تتصل هبا  أمساكوتعمد سفن الصيد بالشباك اجلرافة الكبرية وسفن الدعم، حني تصادف أدوات جتميع  

 مهمة التحكم هبا من الشـــــركة  وتويلعوامات ســـــاتلية تعود إىل ســـــفن أخرى، إىل إبدال العوامات الســـــاتلية بشـــــكل روتيين 
ذلك. ومع أن معدل إبدال العوامات خيتلف من منطقة إىل أخرى، فإن هذه املمارســــــــــــــة تتم اليت كانت تقوم بتتبعها قبل 

املنجرفة. ويف حال عدم إبدال  مساكعلى مســــــتوى العامل أمجع. وبوســــــع هذه املمارســــــة أن حتّد من هجر أدوات جتميع األ
 لنطاق احملدد وسُتهجر. املنجرفة ستنحرف إىل خارج ا مساكالعوامات، فإن نسبة أكرب من أدوات جتميع األ

 
 املنجرفة. ويتســــــم القســــــم األكرب  مساكوتســــــتخدم املواد االصــــــطناعية بشــــــكل عام يف صــــــناعة أدوات جتميع األ 

من تلك األدوات التابعة للمجيبني على االســـــــتقصـــــــاء، يف احمليط اهلادئ الغريب واألوســـــــط، بتصـــــــاميم تقليدية تســـــــتخدم 
األداة ولتغطية قســــــــمها العائم. وتعّرض تلك األدوات ذات التصــــــــميم التقليدي تشــــــــبيكاً مفتوحاً يف القســــــــم الغائص من 

احليوانات البحرية إىل االشــــــــــــــتباك هبا، مبا يشــــــــــــــمل األنواع املنقرضــــــــــــــة واملهددة باالنقراض واحملمية كأنواع أمساك القرش 
م بتصاميم غري مسببة لالشتباك والسالحف البحرية. إال أن معظم األدوات اليت يستخدمها اجمليبون يف مناطق أخرى تتس

 (عدمية التشـــــبيك) أو أقل تســـــبباً لالشـــــتباك (حيث أن الشـــــباك الغائصـــــة تكون مربوطة على شـــــكل حزم شـــــبيهة بالنقانق 
و/أو ذات شبكات صغرية)، فيقل احتمال االشتباك هبا. وعلى الرغم من التفاوت حبسب املناطق واختالف سعة السفن، 

 مساكأداة منجرفة لتجميع األ 343ّن كل ســـــفينة صـــــيد بالشـــــباك اجلرافة الكبرية متلك يف املتوســـــط فقد أشـــــار اجمليبون إىل أ
 يف املائة من تلك األدوات اليت تقع  10ذات عوامات ســـــــــــــاتلية يف البحر يف الوقت عينه، وهي ترصـــــــــــــد بنشـــــــــــــاط حوايل 

يف املائة من عواماهتم الســـــــــاتلية جرّاء إبدال العوامات،  21يف مناطق الصـــــــــيد القريبة. وأفاد اجمليبون أ�م خيســـــــــرون حوايل 
 وبدرجة أقل جراء األعطال اليت تشوب العوامات. 

 
 المنجرفة سماكالتحسينات المنشودة من أجل تحديد هوية الشركة التي تتحكم بأداة تجميع األ

 
وامات املســتجيبة للســواتل، وطرق الوســم عترب املشــاركون يف االســتقصــاء مجيعهم تقريباً أن التكنولوجيا احلالية للعا 

املادي لتلك العوامات، تشــــــــــّكل تقنيات فعالة ومقبولة التكلفة وعملية لتحديد هوية الشــــــــــركة اليت تقوم حالياً بتتبع األداة 
جيا. حتســــــــــينها على مســــــــــتوى التكنولو  يتمنوناملعينة وبتتبع موقع األدوات. إالّ أن اجمليبني أشــــــــــاروا إىل بعض املواطن اليت 

 املنجرفة فيتم اعرتاض ســـــــــــــبيلها قبل أن جتنح  مساكالتمّكن من توّقع مســـــــــــــار أدوات جتميع األ فاعتربوا أنه قد يكون مفيداً 
املنجرفة القابلة  مساكإىل موئل حساس وأن تنحرف إىل خارج منطقة الصيد احملددة. ومن شأن استخدام أدوات جتميع األ

تياً وإما توجيهها عن بعد، أن حيد من نســـــــــــــبة األدوات املرتوكة واجلاحنة. وقد اعُترب كل للتوجيه، واليت ميكن إطالقها إما ذا
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من حتســــني دميومة األوســــام املادية اليت يضــــيفها املالكون إىل العوامات الســــاتلية املســــتخدمة لتعريف هوية املالك، ومتكني 
ن من التحسينات اإلضافية اليت متناما اجمليبو امات، املالكني من إضافة األوسام من دون حجب ألواح الطاقة الشمسية للعو 

 على االستقصاء.
 
 المنجرفة سماكعتبارات الوسم المادي ألدوات تجميع األا
 
اقرتح اجمليبون معاجلة املســـــائل التالية، لدى البحث يف اشـــــرتاط وضـــــع وســـــم مادي مباشـــــرة على أطواف أدوات  

 :املنجرفة، أو على قسمها الغائص مساكجتميع األ
 

 األداة أن حيدد هوية الشــــــــركة اليت قامت أصــــــــالً بإطالق هذه األداة يف املياه،  الوســــــــم املوضــــــــوع علىمن شــــــــأن  •
 ولكنه ال حيدد الشركات اليت تولت من مث التحكم هبذه األداة من خالل إبدال العوامة الساتلية املتصلة هبا؛ 

 وينبغي للوسم املادي أن يصمد مبا فيه الكفاية ليستمر طيلة مدة صالحية األداة؛  •

 وقد تكون األوســــــــــام على األدوات القابلة للتحلل البيولوجي أقل دميومة من األوســــــــــام على األدوات املصــــــــــنوعة  •
 من مواد اصطناعية تقليدية؛ 

عوامات الســـــاتلية املســـــموح به لكل ســـــفينة، قد على عدد األدوات أو ال حد أقصـــــى اليت يفرض فيهاويف املناطق  •
 سفن إىل وسم األدوات بصورة مضللة لتظهر أ�ا مملوكة من جهة منافسة؛ التعمد 

 وميكن للسفن اليت تقوم بإبدال العوامات على أداة ما أن تنزع الوسم املادي املوضوع على األداة أو أن تعدله؛  •

منجرفة من قبل املنافســـــــــني  أمساكد من قابلية رؤية أداة جتميع وال يرغب قطاع الصـــــــــيد يف اســـــــــتخدام وســـــــــم يزي •
 القائمني بالبحث انطالقاً من سفن أو من مروحيات؛ 

وينبغي لسفن الصيد بواسطة الشباك اجلرافة الكبرية أن تكون على مقربة من األداة ليتمكن املراقبون ونظم الرصد  •
 (فضًال عن األوسام املادية املوجودة على العوامات الساتلية)؛  اإللكرتوين من قراءة األوسام املادية على األداة

 وحني تنتقــل األداة من مــالــك إىل آخر، غــالبــاً مــا يتم تعــديلهــا من خالل ترميمهــا واســــــــــــــتبــدال مكونــاهتــا، األمر  •
 الذي قد يؤدي إىل إزالة الوسم املادي. 

 
 المنجرفة سماكتحديد الجهة المالكة ألداة تجميع األ

 
املنجرفة، واملســــــؤولية عن أي ضــــــرر ناتج عن هذه األداة،  مساكاجمليبون كلهم تقريباً أن ملكية أداة جتميع األأفاد  

 تعودان إىل الشـــــركة اليت متلك العوامة الســـــاتلية املوصـــــولة باألداة يف حينه. ويف حال مل تكن هناك عوامة ســـــاتلية موصـــــولة 
ألداة، يف حال أمكن التثبت من ذلك، تعترب هي اجلهة املالكة لألداة. فإن آخر شـــركة كانت هلا عوامة ســـاتلية موصـــولة با

املنجرفة مسـألة معقدة ألن شـركة الصـيد اليت تتتّبع موقع األدوات قد تتغري  مساكوإن حتديد اجلهة املالكة ألدوات جتميع األ
 ون مكونات جديدة إليها، عدة مرات خالل فرتة صــــــــــــــالحية األداة، ومبا أّن الصــــــــــــــيادين يرممون تلك األدوات ويضــــــــــــــيف

 فإن العديد من مواد األداة األصلية قد ال يعود موجوداً على مر الوقت. 
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  هجرها أو فقدانها أو االستغناء عنهاالمنجرفة التي تم  سماكتحديد أدوات تجميع األ

 
اليت تنشــرها ســفن الصــيد بالشــباك اجلرافة الكبرية وســفن الدعم  املنجرفة مساكمن أدوات جتميع األ نســبةتتعرض  

 كل عام، إىل الرتك حني تنجرف إىل خارج منطقة الصـــــــــــــيد، مبا يف ذلك إىل املناطق اليت ال متلك الســـــــــــــفينة إذناً بدخوهلا 
ة يف عرض البحر فتجعل وإىل تلك اليت تعاين القرصـــنة. أما التكاليف املرتفعة لتشـــغيل ســـفن الصـــيد بالشـــباك اجلرافة الكبري 

أداة يتتبعو�ا، بعيداً عن مناطق  تنحرفاســـــــــــــرتداد تلك األدوات البعيدة باهظ الثمن. وقد شـــــــــــــرح بعض اجمليبني أنه حني 
الصـــــيد اليت يعملون فيها، يبادرون إىل رصـــــد موقع العوامة وحياولون إجياد ســـــفينة أخرى بوســـــعها إبدال العوامات املتصـــــلة 

لك السفينة من إعادة عوامتهم الساتلية إليهم. وحني تنحرف األداة إىل خارج منطقة الصيد املعينة، باألداة، كي تتمكن ت
يعمد بعض اجمليبني إىل الطلب من مزود خدمات العوامة الســاتلية إلغاء اشــرتاك (أي إيقاف إرســال) العوامة املتصــلة بتلك 

 األداة، ما يؤدي إىل ترك األداة. 
 
املنجرفة بســبب قيام ســفينة أخرى بإزالة العوامة الســاتلية املتصــلة هبا،  مساكأدوات جتميع األباإلضــافة إىل فقدان  

املنجرفة، ولو يف حاالت قليلة. ويشـــمل ذلك فقدان تلك األدوات  مساكشـــرح اجمليبون أ�م يفقدون فعالً أدوات جتميع األ
لساتلية عن األداة جراء حركة ميكانيكية، وحني تغرق حني تصاب العوامة الساتلية بأعطال دائمة، وحني تنفصل العوامة ا

 األداة مع العوامة الساتلية املتصلة هبا.
 
املنجرفة ومكوناهتا يف البحر. فالصــيادون  مساكوشــرح اجمليبون أنه نادراً جداً ما يتم التخلص من أدوات جتميع األ 

اســـــتخدام مكّونات قدمية ومســـــتهلكة من قســـــميها  دينمعياملنجرفة،  مساكيقومون بشـــــكل روتيين برتميم أدوات جتميع األ
املكّونات املســــتهلكة لألداة اليت تتعذر إعادة اســــتخدامها فصــــغرية جداً. وتعّدل بعض الســــفن  نســــبةالغائص والعائم. أما 

الشــتباك تلك األدوات عرب اســتبدال املكونات غري املرغوب فيها ذات التصــاميم املســببة لالشــتباك، بتصــاميم أقل تســبباً با
 مساكأو غري مســــــــــــــببة له. وأفاد معظم اجمليبني أ�م حيتفظون باملواد االصــــــــــــــطناعية غري املرغوب فيها من أدوات جتميع األ

املنجرفة اليت تتعذر إعادة اســــــــــــتخدامها، فإما حيرقون املكونات االصــــــــــــطناعية غري املرغوب فيها على منت الســــــــــــفينة وإما 
املنجرفة، ترمى  مساكض اجمليبني أفادوا أن املعدات املستهلكة التابعة ألدوات جتميع األيتخلصون منها يف املوانئ. ولكن بع

هي أيضاً يف البحر. وحني تقوم السفن بإبدال العوامات الساتلية، قد يسمح الصيادون للعوامة الساتلية القدمية باالجنراف 
قدمية ويتخلصـــــون من حطامها يف البحر. بيد أّن املمارســـــة بعيداً بعد فصـــــلها عن األداة، أو قد يتلفون العوامة الســـــاتلية ال

 بــاالحتفــاظ بــالعوامــة القــدميــة وإعــادهتــا إىل املينــاء حبيــث ميكن للجهــة املــالكــة أن تســــــــــــــرتدهــا.  تقضــــــــــــــياألكثر شــــــــــــــيوعــاً 
 ملنجرفة، ا مساكوحني يســـــتبدل الصـــــيادون املكونات املســـــتهلكة القابلة للتحلل البيولوجي للقســـــم العائم من أداة جتميع األ

 مبا يف ذلك اخليزران والقصب، يتخلصون من تلك املكونات القدمية يف البحر. 
 
  املراقبنيويكون املراقبون على منت الســــــــــــــفينة مكّلفني بتســــــــــــــجيل عمليات إبدال العوامات الســــــــــــــاتلية. ولكّن  

املنجرفـة. وال يتمكن  مسـاكال يتمكنون دائمـًا من تســــــــــــــجيـل الرقم التعريفي للعوامـة القـدميـة اليت أزيلـت عن أداة جتميع األ
 ويف بعض املنـاطق،  املراقبون من رصــــــــــــــد عمليـات إبـدال العوامـات كلهـا، كتلـك اليت تؤديهـا املروحيـات وســــــــــــــفن الـدعم.
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 ادث اليت يرمي فيها الصــيادون النفايات، مبا فيها معدات الصــيد، يف البحر.مت تكليف املراقبني حالياً كذلك بتســجيل احلو 
ولكن من األرجح أال يكشـــــــــف املراقبون بعض حاالت الرمي، كاحلاالت اليت حتصـــــــــل يف الليل حني يكون املراقب داخل 

 السفينة أو حني يكون نائماً. 
 
 ، اقرتح وهتجرهــاوتفقــدهــا فــة اليت تتبعهــا كــل ســــــــــــــفينــة املنجر  مســاكونظرًا إىل العــدد الكبري من أدوات جتميع األ 

، بوترية شـهرية مثًال، ألن ذلك قد وهجرهااألدوات بعض اجمليبني أن يبّلغ الصـيادون دورياً السـلطات اإلدارية بفقدان تلك 
اإلدارية باألدوات جيعل الوفاء بشــــرط اإلبالغ أكثر قابلية للتنفيذ. وعلى اختيار املهلة الزمنية القصــــوى إلبالغ الســــلطات 

املفقودة أن يراعي كذلك مسائل مثل إمكان التوقف املؤقت للعوامات الساتلية ومن مث معاودهتا اإلرسال بعد بضعة أيام، 
 املنجرفة قد يستغرق مدة زمنية أطول بكثري. مساكوأن التأكد من فصل العوامة الساتلية عن أداة جتميع األ

 
 في البحار المهجورةلمنجرفة ا سماكاسترداد أدوات تجميع األ

 
 اليت جتنح يف البحــار،  املهجورةاملنجرفــة  مســاكأدوات جتميع األ اســــــــــــــرتدادبــينطوي وضــــــــــــــع الربامج اخلــاصـــــــــــــــة  

على حتديات كبرية. والتحدي األكرب الذي جرى حتديده هو أن التكلفة املرتتبة على قطاع الصـــيد بالشـــباك اجلرافة الكبرية 
املنجرفة واســــتبداهلا بأدوات جديدة، أدىن بكثري من تكلفة اســــرتداد األدوات اليت تنجرف  مساكجراء ترك أدوات جتميع األ

بعيداً عن النطاق املعين، وال سيما إذا كانت سفن الصيد بالشباك اجلرافة الكبرية هي اليت تقود عملية االسرتداد. وتشكل 
 برية التكاليف الرئيســــــية الســــــرتداد تلك األدوات. مصــــــاريف الوقود وإتاحة الســــــفن الســــــرتداد األدوات على مســــــاحات ك

على مســـــاحات واســـــعة، مبا فيها املناطق  املقام األولأما العوامل اللوجســـــتية لتتبع موقع عدد كبري من األدوات املرتوكة يف 
ح اجمليبون اليت متنع دخول ســـفن الصـــيد بالشـــباك اجلرافة الكبرية وســـفن الدعم، فمن القيود األخرى شـــائعة الذكر. وقد طر 

كذلك مســــــألة ما إذا كانت التأثريات البيئية النامجة عن الوقود املطلوب اســــــتهالكه الســــــرتداد األدوات املهجورة، تتخطى 
منجرفة،  أمساكالتكاليف البيئية النامجة عن ترك تلك األدوات املهجورة يف البحر. وليس من املمكن تتبع موقع أداة جتميع 

 مبا يف ذلك حني تصـــــــــــــاب عوامة ســـــــــــــاتلية بعطل دائم،  ،ا، يف حال كانت مفقودة فعالً وهو أمر ضـــــــــــــروري الســـــــــــــرتداده
إىل أجزاء  وتتحطم، أو حني تغرق صــــاحلة لالســــتخدامتعود املنجرفة، أو حني ال  مساكأو حني تنفصــــل عن أداة جتميع األ

املنجرفة من التمييز بني أداة ناشــــــطة  مساكعدة. وينبغي اعتماد تعاريف واضــــــحة لتمكني برامج اســــــرتداد أدوات جتميع األ
 وأداة مستخدمة وأداة مهجورة، ولتحديد األدوات املعرضة للجنوح.

 
وباملقابل، أعترب بعض اجمليبني على االســـــتقصـــــاء أنه من املمكن وضـــــع برامج خاصـــــة بكل موقع ترصـــــد بيانات  

هذه األخرية من مواقع حمددة وحســــــــــاســــــــــة،  رتاباقاملنجرفة، من أجل حتديد  مساكالعوامات الســــــــــاتلية ألدوات جتميع األ
فيمكن اعرتاضــــــــــها من قبل ســــــــــفن حملية قبل ارتطامها باملوقع. وقد أتى اجمليبون على ذكر برنامج راهن الســــــــــرتداد أدوات 

املنجرفة يف سيشيل كدليل على إمكانية حتقيق ذلك. وقد أوضح بعض اجمليبني أنه قد جيوز اسرتداد أدوات  مساكجتميع األ
فضالً عن ذلك، شرح بعض و " اليت تتجمع فيها األدوات بكثافة عالية نسبياً خالل مواسم معينة. البؤرهجورة يف بعض "م

 اجمليبني أنه يف أعايل احمليطات تقوم ســــــــــــفن "شــــــــــــقيقة" تنتمي إىل الشــــــــــــركة نفســــــــــــها باإلبالغ املنتظم عن مواقع األدوات 
يد، حبيث ميكن لســفن شــقيقة أن تتوىل بدورها مراقبة تلك األدوات، األمر اليت تتتبعها واليت اجنرفت بعيداً عن مناطق الصــ
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الذي حيد من احتمال تركها. وبناء على فعالية هذه املمارســـة احلالية، اعترب بعض اجمليبني أنه قد يكون جمدياً أيضـــاً تنســـيق 
املنجرفة واحلد  مساكأدوات جتميع األ كل ســفن الصــيد بالشــباك اجلرافة الكبرية وســفن الدعم يف منطقة معينة، لتفادي ترك

 نبغي معاجلة املســــــــــــــائل املتعلقة حبماية ســــــــــــــرية البيانات بشــــــــــــــأن مواقع تلك األدوات. واعترب بعض اجمليبني يمنه. ولكن 
أن هذا ممكن التنفيذ تقنياً يف قطاع الشــباك اجلرافة الكبرية من أجل وضــع حد ملمارســة ترك األدوات بدًال من اســرتدادها، 

على تلك الشـــركات أن تعدل ميزانيتها التشـــغيلية الســـنوية لتغطية تكاليف اســـتعادة معدات الصـــيد اخلاصـــة هبا، األمر  هوأن
 املنجرفـــة اليت تنشــــــــــــــرهـــا حـــاليـــاً. واقرتح جميبون آخرون أن  مســـاكالـــذي قـــد يســــــــــــــتوجـــب خفض عـــدد أدوات جتميع األ

لكبرية رمساً عن كل أداة من أجل تغطية التكاليف املرتتبة على الســـلطات اإلدارية أن تفرض على مشـــغلي الشـــباك اجلرافة ا
 على املديرين لتتبع واستعادة كافة األدوات املنشورة من قبل السفن اليت يأذنون هلا مبمارسة الصيد. 

 
 المنجرفة غير المرغوب فيها سماكالتخلص من أدوات تجميع األ

 
املنجرفة  مساكيتخلصون من املكونات االصطناعية ألدوات جتميع األشرح اجمليبون كلهم تقريباً أ�م نادراً جداً ما  

 املنجرفة. وباإلضــــــــــــــافة  مساكيف البحر أو يف املينـاء، وأ�م بدًال من ذلك يعيـدون اســــــــــــــتخـدامهـا لرتميم أدوات جتميع األ
ة، ال تشــــمل املســــائل اليت املنجرف مساكإىل ذلك، فإن األســــباب اليت حتدو بالصــــيادين إىل اختاذ قرار برتك أدوات جتميع األ

تتصــــل بالتخلص من األدوات يف املوانئ (كاإلتاحة والتكلفة والناحية العملية). ولذا فقد اعترب معظم اجمليبني يف تعليقاهتم 
 أن التحفيز على التخلص من األدوات غري املرغوب فيهـــا ومن مكونـــاهتـــا يف املوانئ بـــدًال من رميهـــا وتركهـــا يف البحر، 

 . وبــاملقــابــل، أفــاد بعض اجمليبني أن وجود مرافق متــدنيــة الكلفــة أو جمــانيــة للتخلص من األدوات يف املوانئ ليس مطلوبــاً 
ذات االســــــــتخدام العملي قد يزيد من احتمال قيام الســــــــفن بالتخلص من مكونات األدوات غري املرغوب فيها يف امليناء، 

ن وجود مرافق يف املوانئ تســــــــــــــاعد الســــــــــــــفن يف ترميم املكونات واقرتح بعض اجمليبني أ بدًال من التخلص منها يف البحر.
 املنجرفة وإعادة استخدامها، قد يكون مفيداً.  مساكاملستهلكة ألدوات جتميع األ

 
 التحسينات التكنولوجية واإلدارية الممكنة

 
 قابلة لتوجيهها أوصــــــــــــــى اجمليبون باالســــــــــــــتثمار يف البحوث التكنولوجية من أجل ابتكار أدوات ذاتية املالحة أو  

عن بعد، من أجل خفض أو القضــــــــــــــاء على األســــــــــــــباب احلالية هلجرها أو الحتمال جنوحها. وأقرتح اجمليبون أن تطوير 
التكنولوجيا لتمكني املراقبني من أن يرصـــــــــــــدوا عن بعد مئات األمتار رقم التعريف اإللكرتوين الفريد للعوامات الســـــــــــــاتلية، 

 مساكلطاقم للحصــــــــــــول على رقم تعريف العوامات اليت مت نزعها عن أدوات جتميع األســــــــــــيغين املراقب عن االتكال على ا
املنجرفة. ومن أولويات البحوث األخرى املوصــــــــــــــى هبا، إجراء حبوث لتطوير تكنولوجيا كفيلة بأن تغرق عن بعد أدوات 

الساحلية احلساسة. وأوصى اجمليبون أيضاً  املنجرفة القابلة للتحلل البيولوجي واملعرضة خلطر االرتطام باملوائل مساكجتميع األ
ببحوث لتمكني العوامات الســـاتلية من كشـــف وإرســـال رقم التعريف الفريد ألداة موســـومة إلكرتونياً، باعتبار ذلك وســـيلة 

 املنفردة. مساكممكنة لتتبع تاريخ شركات الصيد اليت تتعاقب على إبدال العوامات الساتلية لفرادى أدوات جتميع األ
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املنجرفة. وأوصـــــى بعض اجمليبني  مساكاجمليبون كذلك إىل حتســـــينات ممكنة يف طرق إدارة أدوات جتميع األ وأشـــــار 
بوضــع برامج إضــافية خاصــة باملواقع املعينة الســرتداد األدوات املعرضــة لالرتطام باملوائل الســاحلية احلســاســة، ووضــع برامج 

. ويف حال فُرض إبالغ املدراء للهجرخارج مناطق الصــــــــيد واملعرضــــــــة إقليمية تنســــــــق اســــــــرتداد األدوات اليت تنحرف إىل 
باملواقع املكانية للعوامات الســـــــاتلية، ســـــــتتوجب معاجلة شـــــــواغل القطاع بشـــــــأن احلفاظ على ســـــــرية بيانات املواقع احلالية 

 إلبالغ لســــــــــماح مبهلة زمنية املنجرفة التابعة له. وميكن معاجلة هذه الشــــــــــواغل مثًال عرب ال مساكواألخرية ألدوات جتميع األ
واحلساسة من حيث التوقيت.  األمساك صايدمارسات إلدارة البيانات السرية ملعن بيانات العوامات، واستخدام أفضل امل

والعوامات الســاتلية اخلاصــة هبا وتأجريها لشــركات الصــيد  مساكالســلطات اإلدارية لألدوات املنجرفة لتجميع األ امتالكأما 
من النهج املمكنة اليت تنظر فيها حالياً إحدى  اعترببالشـــــــــباك اجلرافة الكبرية، اليت متنحها اإلذن مبمارســـــــــة الصـــــــــيد، فقد 

ت كثافتها من أجل حتســــــــــــــني رقابة احلكومة على تصــــــــــــــاميم تلك األدوات ومعدالالفرعية الســــــــــــــلطات اإلدارية اإلقليمية 
 وأعدادها وممارسات إبدال العوامات وترك األدوات وفقدا�ا وإمهاهلا. 

 
 تعليقات على مشروع الخطوط التوجيهية للمنظمة

 
املنجرفة  مساكإســتناداً إىل الردود على االســتقصــاء، قّدمت اعتبارات لتحســني األقســام املتعلقة بأدوات جتميع األ 

يف مشـــــــروع اخلطوط التوجيهية الصـــــــادر عن املنظمة. ونظراً إىل توصـــــــيات اخلطوط التوجيهية بشـــــــأن وســـــــم أدوات جتميع 
املنجرفة، فإن تطبيق الطرق التقليدية لوســـــــــــــم معدات الصـــــــــــــيد هبدف حتديد اجلهة املالكة لتلك األدوات هو أمر  مساكاأل

امات السـاتلية املتصـلة باألدوات والتحكم هبذه األدوات فضـالً عن عمليات معقد بسـبب املمارسـات السـائدة إلبدال العو 
الرتميم املتكررة واســـــــــتبدال مكونات تلك األدوات يف عرض البحر. أما االعتبارات املتعلقة بتوصـــــــــيات اخلطوط التوجيهية 

اقع املكانية احلالية واألخرية بشــــأن تتبع موقع األدوات فتضــــمنت شــــواغل القطاع بشــــأن محاية ســــرية البيانات اخلاصــــة باملو 
ألدواهتا، حيثما يتم اإلبالغ يف الوقت احلقيقي تقريباً عن بيانات العوامات الســــــــاتلية للســــــــلطات اإلدارية. وقد تضــــــــمنت 

واإلبالغ عنها  املهجورة أو املفقودة أو املستغىن عنهااالعتبارات املتصلة بتوصيات اخلطوط التوجيهية حول حتديد األدوات 
رتدادها مســـــــائل تتصـــــــل بتحديد ملكية األدوات، والتعقيدات على مســـــــتوى حتديد مىت تعترب األدوات مفقودة جراء واســـــــ

اســـتبدال العوامات الســـاتلية، وصـــعوبات التمييز بني األدوات الشـــغالة قيد االســـتخدام وبني تلك املهجورة. ومتت اإلشـــارة 
تصـــــلة بوســـــم األدوات وتتبعها، والبحوث ذات األولوية إلســـــناد كذلك إىل ثغرات يف اخلطوط التوجيهية حول املســـــائل امل

 كود تعريفي فريد لتلك األدوات وتتبع موقعها املكاين.
 

 االستنتاجات
 
املنجرفة املستخدمة  مساكيعترب تطبيق الوسائل التقليدية لوسم معدات الصيد بغية حتديد ملكية أدوات جتميع األ 

 العوامات الســـــــــاتلية  إلبدالبواســـــــــطة الشـــــــــباك اجلرافة الكبرية، معقداً جراء املمارســـــــــات الســـــــــائدة أمساك التونة صـــــــــيد يف 
ومــا يالزمهــا من حتكم بتلــك األدوات وترميم مكونــاهتــا يف البحر. ولكن على الرغم من التعقيــد يف حتــديــد اجلهــة املــالكــة 

ة وذات التكلفة املقبولة أن تســــــــــــند كوداً تعريفياً فريداً، املنجرفة، بوســــــــــــع التكنولوجيا الراهنة العملي مساكألدوات جتميع األ
 األهـــداف اإلداريـــة املختلفـــة.  لتحقيقاملنجرفـــة وأن تســــــــــــــمح بتتبع موقعهـــا  مســـاكمـــاديـــًا أو إلكرتونيـــاً، إىل أداة جتميع األ
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الوقت يف ملوقع املكاين رية من أجل تتبع اوإن استخدام العوامات الساتلية من قبل قطاع الصيد بواسطة الشباك اجلرافة الكب
احلقيقي لتلك األدوات، وزيادة استخدام تصاميم غري مسببة لالشتباك أو أقل تسبباً به، وإمكانية اعتماد التصاميم القابلة 

املنجرفة  مساكللتحلل البيولوجي مســــــــتقبالً يف القطاع، أمور ســــــــتســــــــاعد يف احلد من التأثريات الســــــــلبية ألدوات جتميع األ
املنجرفة يف بعض املناطق،  مساك. وقد أدت التدابري األخرية إلدارة أدوات جتميع األاملفقودة أو املســــــــتغىن عنها املهجورة أو

مبا فيها اشـــــرتاط وســـــم األدوات واإلبالغ يف الوقت احلقيقي تقريباً عن البيانات املوقعية للعوامات الســـــاتلية إىل الســـــلطات 
ارية على حتديد تاريخ أنشـــــــــطة الشـــــــــركات اليت تعاقبت على تتبع موقع معدات اإلدارية، إىل تعزيز قدرات الســـــــــلطات اإلد

الصـــــــيد هذه. ومن شـــــــأن التحســـــــينات التكنولوجية املتنوعة احملتملة، باالقرتان مع فرص اإلدارة املعززة، أن تزيد من القدرة 
 واحلــّد  عنهــا االســــــــــــــتغنــاءأو  دا�ــافقــأو  هجرهــااملنجرفــة؛ وزيــادة جتنــب  مســاكعلى: تتبع تــاريخ التحكم بــأدوات جتميع األ

 من ذلك؛ والتخفيف من التأثريات اإليكولوجية السلبية لألدوات املهملة. 
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 آراء أصحاب المصلحة بشأن وسائل تحديد ملكية أدوات حولالمضمون المؤقت للتقرير 
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 مشروع الخطوط التوجيهية بشأن وسم معدات خصيما  فيوتتبع موقعها، 
 الصادر عن المنظمة الصيد
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