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 وسم معدات الصيدملشاورة التقنية بشأن ا

 2018 شباط/فرباير 9-5إيطاليا،  روما،

 موجز ملشروع:

 دراسة حالة لوسم معدات الصيد يف املصايد صغرية النطاق بالشباك اخليشومية
 
 
 موجز

 اخليشةةومية بالشةةباك النطاق صةةغرية املصةةايد يف واسةةادادها الصةةيد معدات لوسةةم موجزة حالة دراسةةة الوثيقة هذه تعرض
 سةةةياق يف الصةةةيد معدات وسةةةم وأسةةةالي  وسةةةائل اختبار لغاية نّفذ جتريبيي مشةةةروع عن نبذة تقدم وهي إندونيسةةةيا. يف

 لدى مراعاهتا تستحق قد صلة، ذات توصيات اخلصوص، وجه على الوثيقة وتقدم نام. بلد يف النطاق صغرية املصايد
 الصيد. معدات وسم بشأن التوجيهية اخلطوط مشروع صياغة يف التوسع
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 مستخلص
 

، عقدت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( مشةةةةةةةةاورة للخرباس بشةةةةةةةةأن وسةةةةةةةةم معدات الصةةةةةةةةيد 2016يف عام 
وقد رّحبإ جلنة مصةةايد األكاك  التوجيهية بشةةأن تطبيق نظام لوسةةم معدات الصةةيد.مشةةروع اخلطوط أفضةةإ إىل صةةياغة 

بعمل املنظمة حول معدات الصةةةةةةةةةةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة،  2016)اللجنة( خالل دورهتا الثانية والثالثني يف عام 
نظمة، وشةةةةةةّجعإ املنظمة على تنفيذ الصةةةةةةادر عن امل مشةةةةةةروع اخلطوط التوجيهيةودعمإ مشةةةةةةاورةة تقنية ملواصةةةةةةلة صةةةةةةياغة 

مشةةةةةةةةاريع جتريبية للتخفية من وطأة الصةةةةةةةةيد غري املباشةةةةةةةةر،  ا يف ذلا عرب اسةةةةةةةةاداد معدات الصةةةةةةةةيد املاوكة أو املفقودة 
املهملة ووسةةم معدات الصةةيد، ال سةةيما يف البلدان النامية. وتطبيقاة لتوصةةيات اللجنة ودعماة للمشةةاورة التقنية،   تنفيذ  أو

ع جترييب يف إندونيسةةةيا رّكز على املصةةةايد صةةةغرية النطاق الا تسةةةتخدم الشةةةباك اخليشةةةومية. ف ن الشةةةباك اخليشةةةومية مشةةةرو 
تشةةةةةكل نسةةةةةبةة عالية من معدات الصةةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة، وهي واحدة من أكثر أنواع معدات الصةةةةةيد  ةةةةةرراة 

لصةةةيد غري املباشةةةر، وخصةةةائصةةةها الا تزيد من احتمال االشةةةتباك  ا. حني تفقد أو تاك بسةةةب  ارتفاع إمكانية تسةةةببها با
مشةةروع اهلدف من هذا املشةةروع فكان اختبار وسةةائل وطرق وسةةم الشةةباك اخليشةةومية واسةةادادها،  سةة  ما يقاحه  أما

ه الوثيقة )"مشةةةةروع اخلطوط التوجيهية"( الصةةةةادر عن املنظمة. و تو  هذ اخلطوط التوجيهية بشةةةةأن وسةةةةم معدات الصةةةةيد
، والتوصةةةةةةيات الا قد تكون 2017موجزاة عن املرحلة األوىل للدراسةةةةةةة التجريبية الا نفذت خالل النصةةةةةةة الثا  من عام 

ذات صةةةةةلة بالنسةةةةةبة إىل صةةةةةياغة مشةةةةةروع اخلطوط التوجيهية، والا اقاحإ من خالل حلقة عمل السةةةةةتعراض املشةةةةةروع، 
 .2018ثا  عقدت بني التاسع والعاشر من يناير/كانون ال

 
 معلومات أساسية

 
 10 متّثل معدات الصةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة، املعروفة أيضةةةاة بةةةةةةةةةةةةةةةةة"معدات الصةةةيد غري املباشةةةر"، حواي -1
املائة من احلطام البحر ، وهلا تداعيات خطرية على احلياة الربية البحرية واملوائل واألرصةةةةةةةةةدة السةةةةةةةةةمكية. وقد تتسةةةةةةةةةب   يف

املاوكة أو املفقودة أو املهملة خبفض األرباح حني تسةةةةتمر يف التسةةةةب  بالصةةةةيد )"غري املباشةةةةر"(، كما أ ا  معدات الصةةةةيد
تزيد التكالية التشغيلية ملالكي/مشغلي السفن والسلطات، بسب  وجوب استبدال املعدات املفقودة وجهود اسادادها. 

 ضاة مشاكل للمالحة وللسالمة يف البحر.ومتثل معدات الصيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة أي
 
ولطاملا تعر ةةةةةةإ معدات الصةةةةةةيد إىل الاك أو الفقدان أو ار ال منذ غابر العصةةةةةةور مع نشةةةةةةوس صةةةةةةيد األكاك،  -2
أن االسةةةتخدام املكثة للمواد االصةةةطناعية متدنية الكلفة وطويلة الدميومة وغري القابلة للتحلل يف املصةةةايد حول العا   إال

سةةتينيات، قد فاقم املشةةكلة وماد من حدهتا بدرجة كبرية. أما ميادة قدرات الصةةيد عامة، واسةةتهداف مناطق للصةةيد منذ ال
 أكثر بعداة وعمقاة، فقد سا ا يف تصعيد املسألة.

 
 قابلية األكثر هي السةةةةةةةما، جتميع وأدوات الصةةةةةةةيد وسةةةةةةةالل والفخاخ اخليشةةةةةةةومية الشةةةةةةةباك أن البحوث وتظهر -3

 ورفاهها. البحرية األنواع وفيات معدالت يف حاد تأثري هلا يكون وقد املباشر، غري للصيد معدات إىل للتحول
 



3 TCMFG/2018/Inf.4 

واعُترب وسةةم معدات الصةةيد من الوسةةائل الا تسةةتطيع أن تسةةاعد يف اردارة الفعالة للمصةةايد، وأن تشةةكل تدبرياة  -4
هة معدات الصةةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة، وأن تدعم جهود منع الصةةةةةيد غري القانو  دون إبال  ودون وقائياة  واج
 . وقد ورد ذكر وسم املعدات يف مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن املنظمة.ردعهتنظيم و 

 
غل املتنامية على مستوى العا ، واستجابةة لطل  وال تزال معدات الصيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة من الشوا -5

. ونتج 2016الدورة احلادية والثالثني للجنة، عقدت املنظمة مشةةاورةة للخرباس بشةةأن وسةةم معدات الصةةيد يف أبريل/نيسةةان 
عن مشةةةةةاورة اخلرباس مشةةةةةروع اخلطوط التوجيهية بشةةةةةأن وسةةةةةم معدات الصةةةةةيد )"مشةةةةةروع اخلطوط التوجيهية"( الذ  يراعي 

 تكنولوجيات اجلديدة والناشئة يف جمال وسم معدات الصيد، واملسائل املتعلقة بتكلفة نظم الوسم وجدواها وإدارهتا.ال
 
، دعمإ اللجنة التوسةةةةع يف صةةةةياغة اخلطوط التوجيهية 2016وخالل الدورة الثانية والثالثني للجنة يف يوليو/متوم  -6

املنظمة على تنفيذ مشةةةةاريع جتريبية تفادياة للصةةةةيد غري املباشةةةةر عرب اسةةةةاداد عن طريق مشةةةةاورة تقنية، كما قامإ بتشةةةةجيع 
معدات الصةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة، ووسةةةةم معدات الصةةةةيد، ال سةةةةيما يف البلدان النامية، من أجل تيسةةةةري تنفيذ 

 اخلطوط التوجيهية.
 

 املشروع التجرييب يف إندونيسيا
 
كمنطقة لتنفيذ املشةةروع نظراة إىل املسةةائل اخلطرية للحطام البحر ،  ا يشةةمل معدات الصةةيد   اقااح إندونيسةةيا   -7

املاوكة أو املفقودة أو املهملة، الا يعرف عنها بأ ا تنشةةةةةةةةةةأ لديها، باالقاان مع ميادة هتديدات الصةةةةةةةةةةيد غري القانو  دون 
 ات ملعاجلة الو ع.إبال  ودون تنظيم، وعزم احلكومة ارندونيسية على اختاذ خطو 

 
واقارح اعتبار الشباك اخليشومية مو ع تركيز أوي للمشروع نظراة إىل انتشارها وإىل تداعياهتا بصفتها من معدات  -8

الصيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة. وتعترب الشباك اخليشومية لصيد األكاك عرب االشتباك  ا حول خياشيمها من أكثر 
صةةيد  ةةرراة إىل جان  الشةةباك املثلثة يف حال   تتم إدارهتا بالشةةكل املناسةة ، وهي متثل نسةةبة ال يسةةتهان أنواع معدات ال

 ا من عمليات تفريغ املصةةيد يف املصةةايد البحرية عاملياة. و قدور الشةةباك اخليشةةومية وغريها من الشةةباك املسةةببة لالشةةتباك، 
 باشر على فاات ممنية طويلة، قد تصل إىل سنوات يف حال معينة. االستمرار بالتسب   عدالت عالية للصيد غري امل

 
واختري موقعان جتريبيان يف جاوة ب ندونيسةةيا من أجل اختبار وسةةائل الوسةةم الواردة يف مشةةروع اخلطوط التوجيهية  -9

ت متدنية لفقدان الصةةةادر عن املنظمة. و  اختيار املوقعني بسةةةب  خصةةةائصةةةهما املميزة. ففي بيكالونغان، أبلغ عن معدال
املعدات بفضةةةةةةةةةةةةةةل الظروف املناخية املالئمة والركيزة الرملية املوحلة الا  د من تعثر املعدات  ا. ويف املوقع التجرييب الثا  

سادينغ، حيث يعمل الصيادون يف مياه أكثر عمقاة يف احمليط اهلند   من ظروف مناخية أقل مالسمة، نفقد املعدات  يف
و سةةةةةة  إحدى الدراسةةةةةةات ف ن كمية قطع الشةةةةةةباك اخليشةةةةةةومية الا تفقد يف مصةةةةةةيد الكركند الشةةةةةةائا   عدالت أعلى،

 قطعة. 35 000ةبةةةةةةعام تقدر  كل
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أما القيمة املتدنية للشةةةةةةباك اخليشةةةةةةومية وبرنامج ارعانات احلكومية الذ  يوفر الشةةةةةةباك للصةةةةةةيادين، فيحدان من  -10
احلفز على اسةةةةةةاداد الشةةةةةةباك املفقودة يف أ  من موقعي املشةةةةةةروع، على الرغم من أن إصةةةةةةالح الشةةةةةةباك املتضةةةةةةررة وإعادة 

 استخدامها من األمور الشائعة. 
 

يبيني، كما يف مصايد مشا ة صغرية النطاق يف إندونيسيا، يستخدم الصيادون مصابيح ارنارة ويف املوقعني التجر  -11
واألعالم تسةةةةهيالة لرمية معدات الصةةةةيد بغية متكني الصةةةةيادين أنفسةةةةهم من  ديد موقعها، وجتن  أ  تضةةةةارب مع سةةةةفن 

وبآخر يف  ايتها. إال أّن الوسةةةةةةةائل  الصةةةةةةةيد األخرى. وتوسةةةةةةةم الشةةةةةةةباك اخليشةةةةةةةومية عادة بعلم عند بداية جمموعة الشةةةةةةةباك
كافية لتلبية املتطلبات املنصوص عليها يف مشروع اخلطوط التوجيهية الصادر عن املنظمة، وال سيما ما يتعلق بالوسم  غري

 لغايات  ديد اجلهة املالكة. وقد أعرب أصحاب املصلحة يف املصايد عن رغبتهم يف  سني املمارسات احلالية. 
 

ناداة إىل املعلومات املسةةةةتخلصةةةةة من االسةةةةتقصةةةةاسات يف املوقعني التجريبيني، جرى  ديد متطلبات الدراسةةةةة واسةةةةت -12
 . 2017حول الوسم الا أجريإ يف النصة األخري من عام 

 
من املشةةةةةروع التجرييب يف اختبار وسةةةةةائل وطرق لوسةةةةةم الشةةةةةباك اخليشةةةةةومية  1وقد متثل اهلدف الشةةةةةامل للمرحلة  -13

 سةةةةة  ما يقاحه مشةةةةةروع اخلطوط التوجيهية الصةةةةةادر عن املنظمة، وتوفري نتائج متهيدية وتوصةةةةةيات ليتم النظر فيها لدى 
 . 2018املشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد الا ستعقدها املنظمة يف فرباير/شباط 

 
ومتّثل أحد األهداف الرئيسةةةية األخرى للمشةةةروع التجرييب يف اسةةةتخالص نتائج ودروي هوم تطبيقها على مواقع  -14

 ومصايد أخرى مشا ة. 
 

 شركاس املشروع
 

مع املنظمة لتيسةةةةةةةةري هذا املشةةةةةةةةروع التجرييب  تعاونإ اهليئة العاملية حلماية احليواناتبصةةةةةةةةفتها شةةةةةةةةريكة رئيسةةةةةةةةية، و  -15
من ومارة الشةةةةةةةةةيون البحرية ومصةةةةةةةةةايد األكاك بتنفيذ العمل  Fayakun Satriaوقام فريق بقيادة الدكتور  إندونيسةةةةةةةةةيا. يف
 البلد. أما الشركاس الرئيسيون اآلخرون فكانوا:  يف
 

  )ومارة الشيون البحرية ومصايد األكاك )إندونيسيا(  -مركز  وث املصايد )إندونيسيا 
  ومارة الشيون البحرية ومصايد األكاك )إندونيسيا( -)إندونيسيا( ومعهد  وث املصايد البحرية 
  ومارة الشةةةةةةةةةيون البحرية ومصةةةةةةةةةايد األكاك )إندونيسةةةةةةةةةيا( مركز تطوير  -ومديرية سةةةةةةةةةفن ومعدات صةةةةةةةةةيد األكاك

 تكنولوجيا الصيد )إندونيسيا(
  )وجامعة بوغور للعلوم الزراعية )إندونيسيا 
 سياوالصندوق العاملي للطبيعة، إندوني 
 )ومنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية )أسااليا 
 وخرباس آخرون  س  الضرورة وعلى أساي عيين 
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 املنهجية
 

من أجل توفري معلومات إىل املشةةةةاركني احملليني حول اختبار  2017عقدت حلقة عمل اسةةةةتهاللية يف مطلع عام  -16
 تقنيات وسم املعدات وسياق املشروع. 

 
وقبل االختبار امليدا ، عقدت اسةةتجوابات/جمموعات تركيز يف املوقعني التجريبيني جلمع معلومات حول املواقة  -17

 والسلوك وممارسات الوسم الراهنة. 
 

 صائصهم كما   توميع مواد الوسم.فتم تسجيل املشاركني و ديد خ -18
 

نيسةةةةيا باختبار وسةةةةم الشةةةةباك اخليشةةةةومية يف موقعني وقام فريق املشةةةةروع من مركز  وث مصةةةةايد األكاك يف إندو  -19
جتريبيني يف جاوة،  ا بنكالونغان ) ر جاوة( وسةةادينغ )احمليط اهلند (. وكانإ الوسةةائل املختربة عبارة عن أوسةةام بسةةيطة 

لتجارب: أ  أنواع من األوسةةةام املسةةةتخدمة يف ا 6قليلة التكلفة اعتربت سةةةهلة املنال. وقد اختربت مواد فتلفة من خالل 
وهو شبيه  Septillionمن  FibreCodeالبالستيا واخلش  وجوم اهلند واخليزران واملعدن، وتوسيم يستخدم تكنولوجيا 

ببار كود حيدد هوية املسةةةةةةةتخدم لدى مسةةةةةةةحه بواسةةةةةةةطة جهام هاتة جوال. أما التوسةةةةةةةيمات املصةةةةةةةنوعة من البالسةةةةةةةتيا 
واخلش  وجوم اهلند واخليزران واملعدن، فكانإ من إنتاج معهد  وث املصايد البحرية، وقد جرى توميعها على الصيادين، 

 .Septillionمن  FibreCodeت باحلصول على توسيمات فيما قامإ اهليئة العاملية حلماية احليوانا
 

ونفذت التجارب على توسةةةيمات البالسةةةتيا واخلشةةة  وجوم اهلند واخليزران واملعدن يف بيكالونغان ملدة شةةةهرين  -20
 ملدة شهر واحد. Septillionمن  FibreCodeويف سادينغ وقد مشلإ أيضاة توسيمات 

 
 وجرى تقييم طرق الوسم بناس على  ليل قائم على معايري متعددة هي:  -21
 

 إحتمال تسب  األوسام بالتلّوث 
 وسالمة الصيادين لدى تشغيل املعدات املوسومة 
 والتكلفة 
  وسهولة الاكي 
 ومدة الصالحية / الدميومة 
  وسهولة الرصد 
 وتوفر املواد 
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 التوصيات -22
 

 2018يناير/كانون الثا   10و 9عقدت حلقة عمل السةةةةةةةةةةتعراض املشةةةةةةةةةةروع يف بوغور، جاوة، إندونيسةةةةةةةةةةيا بني  -23
 شاركة كبار شركاس املشروع كافة. وكانإ حلقة العمل هتدف إىل استعراض التقدم احملرم يف املشروع حىت تارخيه، ومناقشة 

لا قد تكون ذات صةةةةةلة باملشةةةةةاورة التقنية املقبلة للمنظمة بشةةةةةأن النتائج األولية واملوافقة بصةةةةةورة  اعية على التوصةةةةةيات ا
 وسم معدات الصيد. 

 
 تطبيق نظام لوسم املعدات -24
 

  من أجل التطبيق الناجح لوسةةةةةةةةةةةةةةم املعدات، ه  أن تكون هناك خطة تنفيذ وا ةةةةةةةةةةةةةةحة تراعي احلاجة إىل بناس
  ؛وقبوهلا، وإجراسات التنفيذالقدرات والتثقية من أجل تعزيز فهم غايات وسم معدات الصيد 

 
  كما ه  احلصةةةةةول على موافقة أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة يف املصةةةةةايد، من أجل و ةةةةةع نظام ناجح لوسةةةةةم املعدات

وتنفيذه. فالتنظيمات وحدها لن تكون فعالة إذ من الضرور  أن يتوافق فتلة أصحاب املصلحة  من املصيد 
 قبل اعتمادها طوعياة؛ 

 
  تالئم صغار الصيادين، وأن تراعي كل بنود املعايري املذكورة يف هذه التجربة )أ  خطر وينبغي لوسائل الوسم أن

 التلوث وسالمة الصيادين والتكلفة وسهولة الاكي  ومدة الصالحية/الدميومة وسهولة الرصد وإتاحة املواد(؛ 
 

 ة أخرى. فعلى سةةةةبيل وقد تسةةةةتويف بعض طرق الوسةةةةم شةةةةروط معظم املعايري، ولكنها قد ال تسةةةةتويف شةةةةروطاة هام
االختبار، تبنّي أن التوسيمات البالستيكية تعد وسيلة ناجحة لوسم معدات الصيد ولكنها تطرح  ااملثال، يف هذ

 ديات بيئية جتعل منها خياراة غري مناسةةةة  للوسةةةةم. و  تتسةةةةب  التوسةةةةيمات املعدنية بالقدر نفسةةةةه من الضةةةةرر 
 صيادين حني يعملون على سح  الشباك من املياه؛للبيئة، ولكن تبني أ ا تشكل خطراة على ال

 
   وتبنّي من خالل التجارب وحلقة العمل أن األوسةةةام املصةةةنوعة من اخليزران واخلشةةة  هي املفضةةةلة لدى صةةةياد

هي املفضةةةلة لدى صةةةياد  سةةةادينغ.  Septillionمن  FibreCodeبيكالونغان، فيما أن توسةةةيمات تكنولوجيا 
 واد قابلة للتحلل البيولوجي ميكن  Septillionولكن اقاح استبدال املواد البالستيكية املستخدمة يف توسيمات 

 ؛طباعة الكود نفسه عليها
 

  ،وجد وينبغي إيالس مزيد من االعتبار للوسةةائل املسةةتخدمة يف ربط األوسةةام  عدات الصةةيد. ففي سةةياق التجربة
الصةةةةيادون أن األربطة السةةةةلكية البالسةةةةتيكية هي األسةةةةهل مناالة بني أدوات الربط. ولكن تلا األربطة السةةةةلكية 

تنجح دائماة يف تثبيإ الوسةةةةةةةةةةةةةةم يف مكانه، وهي جد قابلة لتلويث البيئة البحرية يف حال فقدا ا. وفيما     
ام أداة للنقش النافر من أجل وسةةةةةم الطافيات على تداري طرق أخرى للوسةةةةةم  ا فيها الاميز باأللوان واسةةةةةتخد

احلبال، تعذر توفري تلا الوسائل للتجربة بسب  عدم إتاحة املواد وجراس التحديات اللوجستية. وما مالإ دميومة 
تلا املواد غري البالستيكية املالئمة تطرح مشكلة. وميكن تناول تلا اجلوان  يف جتارب مستقبلية وعند التوسع 

 غة مشروع اخلطوط التوجيهية الصادر عن املنظمة؛يف صيا
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  وقد يكون ترميز الشةةةةةةةباك باأللوان عند مرحلة التصةةةةةةةنيع من أجل ارشةةةةةةةارة إىل منطقة الصةةةةةةةيد املعينة، حالة ممكن
التطبيق يف حةةال كةةان من احملبةةذ تعرية منطقةةة الصةةةةةةةةةةةةةةيةةد املعنيةةة. ولكن ينبغي تنفيةةذ ذلةةا من خالل اجلهةةات 

   يكن ممكناة هلذه التجربة؛ املصنعة، األمر الذ 
 

  وتنبغي ارشةةةةةةةارة إىل أن الشةةةةةةةروط الا تفرض تطابق األوسةةةةةةةام مع الرخص واألرقام الصةةةةةةةادرة عن املنظمة البحرية
 الدولية، لن تنطبق على كافة مصايد األكاك صغرية النطاق؛ 

 
 حلية عالية املخاطر )مثل مصةةايد ويف هذه التجربة، كثرياة ما تعر ةةإ املعدات يف مصةةايد الشةةباك اخليشةةومية السةةا

أيام. وإن وسةم  3الكركند يف املوائل السةاحلية الصةخرية( للفقدان أو التلة  ةمن مدة تراوحإ بني يوم واحد و
املعدات وحده لن حيل هذه املشةةةةةةةةةةةةةةكلة، حيث أن نوع املعدات والبيئة يطرحان على حد سةةةةةةةةةةةةةةواس احتماالة عالياة 
لفقةةةدا ةةةا. ولةةةذا ينبغي احلرص على منح أولويةةةة للنهج األخرى للحةةةد من احتمةةةال فقةةةدان املعةةةدات يف املوائةةةل 

، ووسةةةةةةةةةةائل آمنة لالسةةةةةةةةةةاداد واربال  عن املعدات البحرية، مثل اسةةةةةةةةةةتخدام مواد قابلة للتحلل ملعدات الصةةةةةةةةةةيد
 املفقودة، فضالة عن التدابري الوقائية الا تتناول التحديات احملددة املبلغ عنها يف تلا املناطق؛

 
  ،وإن اررشادات الوا حة  رورية ملعرفة ما إذا كان ينبغي لألوسام أن تكون على احلبل الرأسي أو احلبل املسبار

 الحتفاظ عادة  ذا املكون أو يعاد استخدامه؛ ا أنه يتم ا
 

  كما أن توقيإ مراحل الوسةةةةم مهم جداة؛ ففي أحد موقعي املشةةةةروع   وسةةةةم املعدات قبل اسةةةةتخدامها فيما أن
  .املعدات األخرى وكإ خالل استخدامها، األمر الذ    هد نفعاة 

 
 املراقبة والرصد -25
 

  وتنفيذها قد ال يكونان مالئمني يف املصةةةةايد صةةةةغرية النطاق. وه  اربال  عن إن املراقبة الصةةةةارمة للتشةةةةريعات
منافع وسةةم املعدات كي يشةةعر الصةةيادون بالتحفيز ولكي يرغبوا طوعاة يف تنفيذ وسةةم املعدات. وميكن أن تيد  

 التنظيمات إىل خفض مدخول الصيادين، ولذا ه  أخذ هذه املسألة يف االعتبار؛
 

 عدات أن يعترب ممارسة صيد مراعية للبيئة ميكنها أن توّلد يف املستقبل حمفزات قائمة على السوق وينبغي لوسم امل
 لإلدارة الرشيدة للمعدات. ويوصى بالتعمق يف التحقيق يف هذا النهج؛

 
  ويوصى  مارسة اردارة باالشااك مع جمتمعات الصيادين )من خالل التعاونيات/جمموعات الصيادين( من أجل

 .نفيذ الفعال لنظم وسم املعداتالت
 

 اربال  عن املعدات املفقودة -26
 

  حالياة ال يتم اربال  عن معدات الصيد املفقودة يف املصايد صغرية النطاق يف إندونيسيا. ف ن الصيادين يبحثون
عن املعدات املفقودة بأنفسةةةةهم يف حال فقدا ا ولكن ليا هناك من نظام مركز  لإلبال  عن املعدات املفقودة 

 والسادادها؛ 
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 ع البيانات وتزيد القدرة على اساداد املعدات املفقودة. وينبغي لنظام  ومن املوصى به تنفيذ نظم إبال  متّكن من 
اربال  هذا أن ينطو  على حوافز وعلى منافع اربال  عن املعدات املفقودة، وأن يفصةةةةةةةةةل بو ةةةةةةةةةوح تسةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةل 

  .هااملسيوليات كي يعلم الصيادون من اجلهة الا عليهم إبالغها، وما املعلومات الواج  عليهم اربال  عن
 

 املوقع واالستعادة واالساداد -27
 

  من الشةةةةةواغل املعاف  ا أّن ظروف الصةةةةةيد يف بعض املناطق تكون حمفوفة باملخاطر )مثالة عمق املياه والظروف
فيسةةةتعملون أصةةةالة  التجريبينياملناخية(، ما هعل عمليات االسةةةاداد غري واردة. أما صةةةغار الصةةةيادين يف املوقعني 

مصةةابيح ارنارة واألعالم لتحديد مواقع معدات الصةةيد. ويف معظم احلاالت ال تسةةتخدم السةةفن الصةةغرية النظام 
العاملي لتحديد املواقع، أما جهام االتصال الرئيسي/الوحيد على متنها فهو اهلاتة اجلوال. وميكن حلصول معظم 

ار لدى صياغة أفضل املمارسات لتحديد موقع املعدات املفقودة الصيادين على هاتة جوال أن ييخذ يف االعتب
 واستعادهتا؛ 

 
  وكثرياة ما يستخدم الصيادون أداة جّر الستعادة املعدات املفقودة، وقد تكون هذه الطريقة فعالة إال أ ا قد تضر

لعائد للتكالية من أجل باملوائل البحرية احلسةةاسةةة مثل الشةةع  املرجانية. وقد يكون من الضةةرور  تنفيذ  ليل ا
 ديد ما إذا كانإ إمالة املعدات أكثر إ ةةةةةةةةةةةةةةراراة من بقائها يف البيئة يف بعض احلاالت. ويف املوقعني التجريبيني 
كانإ أداة اجلّر املفضةةلة هي أداة مسةةتخدمة لصةةيد األخطبوط تسةةح  باليد بواسةةطة حبل. ومن املوصةةى به أن 

 داد املعدات؛  مل السفن كلها جتهيزات مالئمة السا 
 

  ،وقد سةةةةةةةةلطإ الدراسةةةةةةةةة التجريبية الضةةةةةةةةوس على املعدل املرتفع لفقدان املعدات يف بعض مناطق مواقع املشةةةةةةةةروع
بسةةةةةةةةةةةب  الظروف البيئية عالية املخاطر. وأعرب الصةةةةةةةةةةةيادون عن قبوهلم تلقي الدعم إما بواسةةةةةةةةةةةطة احملفزات وإما 

فقدان املعدات، حني يكون ذلا آمناة، أو العمل مع  ارعانات من أجل القيام بعمليات االسةةةةةةةةةةةةةةاداد يف "بير"
الغطاسةةةني ملسةةةح املعدات املفقودة ونزعها. ولكن من الضةةةرور  توفر قدرة تقنية أكرب السةةةاداد املعدات املفقودة 

  .يف األعماق
 

 إجراس املزيد من البحوث والتطوير -28
 

  كانإ وسيلة وسم معدات الصيد األكثر تفضيالة هي توسيماتFibreCode  منSeptillion  بسب  قدرهتا
على  ع معلومات أكثر تفصةةةةةيالة  ةةةةةمن التوسةةةةةيم، بشةةةةةأن اجلهة املالكة للمعدات وموقعها، وهلذا األمر منافعه 
الوا ةةةةةةةةةةحة فيما خص قابلية التتبع، ولكن يتوج  إجراس املزيد من البحوث من أجل جتري  اسةةةةةةةةةةتخدام األكواد 

 ؛ على التوسيمات غري البالستيكية
 

  كما أن شةةةةةكل األوسةةةةةام ومادهتا من العوامل الرئيسةةةةةية يف التغذية الراجعة للصةةةةةيادين املشةةةةةمولني بالتجربة، إذ أن
األوسةةةام الصةةةلبة والقوية )أ  املصةةةنوعة من املعدن( تطرح مشةةةكلة بالنسةةةبة إىل سةةةالمة الصةةةيادين حني تسةةةح  

ا ينبغي لتلا اجلوان  أن تيخذ يف االعتبار يدوياة وهي قد تتسب   شاكل على صعيد السح  امليكانيكي. ولذ
 لدى تطوير طرق جديدة لوسم املعدات؛
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  وتناولإ هذه التجربة بشةةةكل رئيسةةةي التطبيق العملي لألوسةةةام على معدات الصةةةيد وقّيمإ فعاليتها، ولكن أقّر
قودة أو املهملة، والصيد بأنه فيما قد يشكل وسم املعدات أداة فعالة ملعاجلة مسألة معدات الصيد املاوكة أو املف

غري القانو  دون إبال  ودون تنظيم، فهو ه  أن يندرج  ةةةةةةةةةةةةةةمن  ج أكثر مشولية يرمي إىل تعزيز فهم اردارة 
الرشةةيدة ملعدات الصةةيد، مثالة من خالل اخلطوط التوجيهية والتدري  املقان  ا، كأداة وقائية أسةةاسةةية، ولتحفيز 

  ؛دات أو الربامج الا تولد قيمة من شباك الصيد املرميةالسلوك املسيول من خالل املساع
 

  ويوصةةةةى بشةةةةدة ب ةام مرحلة ثانية هلذا املشةةةةروع، وعلى هذه املرحلة، بار ةةةةافة إىل تناول اجلوان  التقنية لوسةةةةم
املعدات، أ  اختبار البدائل غري البالسةةةةةةةتيكية والتكنولوجيات األخرى للوسةةةةةةةم، أن تركز أكثر على االسةةةةةةةاداد، 
ومنع فقدان املعدات يف ظروف املخاطر العالية، والتثقية، و ديد النطاق من أجل اسةةةةةةةةةةةةتكشةةةةةةةةةةةةاف التحديات 

 ؛العملية لنموذج اقتصاد التدوير يف جاوة، من أجل تدوير معدات الصيد منتهية الصالحية واملستعادة
 

 ان، من الشةةةةواغل امللحوظة  ةةةةمن وأشةةةةري إىل أن قلة البيانات املوثوقة بشةةةةأن فقدان املعدات وديناميكيات الفقد
املشةةةةةروع. و  جتميع البيانات احلالية من أجل اخلط األسةةةةةاسةةةةةي للمشةةةةةروع انطالقاة من اسةةةةةتقصةةةةةاسات جمموعات 
الاكيز واسةةتجواب الصةةيادين. ولكن اة حاجة إىل تقدير كمي موثوق لفقدان املعدات وموقعها، عن طريق  ع 

 بير، من أجل تركيز جهود ختفية األثر واالساداد؛البيانات ونظم اربال ، وو ع خرائط بال
 

  ملنتديات متعددة املصةةةةةةةةلحة الا هلا خربة يف ابتكار حلول ملعدات اواعترب أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة احملليون أن دعم
الصةةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة، مثل املبادرة العاملية ملعدات الصةةةةةيد غري املباشةةةةةر، والتعاون معها، مفيدان، 
وميكن اعتبار ا سةةةةةةةةةبيالة إىل التوسةةةةةةةةةع يف البحث والتطوير يف موقعي املشةةةةةةةةةروع هذين، وكذلا كطريق إىل تطبيق 

 .الدروي املستفادة من هذا املشروع على مواقع أخرى
 

 التوعية وبناس القدرات -29
 

  أجل إدارة أوسع هناك حاجة وا حة إىل بناس التوعية  من املصايد صغرية النطاق بشأن أفضل املمارسات من
 نطاقاة ملعدات الصيد، وبشأن منافع تطبيق تلا ارجراسات؛

 
  ف ن بناس القدرات على مسةةةةةتوى إدارة املصةةةةةايد احمللية  ةةةةةرور  لزيادة مشةةةةةاركة اتتمع احمللي، ومعاجلة التحديات

 اللوجستية، و ديات البنية التحتية احمليطة جبمع الشباك وختزينها وتدويرها؛
 

 تعانة بدراسات احلاالت الا توفر أمثلة عملية من مناطق أخرى لزيادة الفهم وااللتزام ارهايب بأفضل وجتوم االس
املمارسةةةات. وسةةةوف تشةةةكل ميادة القدرة على مشةةةاركة الدروي املسةةةتفادة على املسةةةتوى الدوي منفعة وا ةةةحة 

  .لتيسري نسخ احللول الناجحة يف مناطق جديدة
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 االستنتاجات -30
 

عامة، كان صةةغار الصةةيادين متعاونني وداعمني ألنشةةطة وسةةم املعدات. ولكن ه  أن يفهموا بشةةكل أكرب منافع  بصةةورة
 وسم املعدات، وينبغي العمل أكثر على املسائل ذات الصلة، وال سيما القدرة على اساداد املعدات حني تفقد.

 
النطاق بالشةةباك اخليشةةومية، مثل تلا الا خضةةعإ إىل ومن املمكن تنفيذ وسةةم املعدات يف سةةياق أحد املصةةايد صةةغرية 

هذه التجربة يف إندونيسةةيا، بشةةرط وجود خطة مشولية للتنفيذ تنطو  على بناس القدرات والدعم املتصةةل به، و ع البيانات 
أو املفقودة  وتثقية الصةةةةةةيادين واحملفزات. وقد أقّر بالرغبة يف  ج متعدد الفروع للتصةةةةةةد  ملسةةةةةةألة معدات الصةةةةةةيد املاوكة

 املهملة والصيد غري القانو  دون إبال  ودون تنظيم، من خالل الوقاية وختفية األثر واملعاجلة. أو
 

وقد تنشةةةةةأ  ديات معينة على مسةةةةةتوى تطبيق بعض أنواع التكنولوجيا يف سةةةةةياق املصةةةةةايد صةةةةةغرية النطاق عامة واملصةةةةةايد 
كثر تقنية للوسةةةةم والقيمة املتدنية املقارنة للمعدات نفسةةةةها. وإن بالشةةةةباك اخليشةةةةومية خاصةةةةة، بسةةةةب  تكلفة اخليارات األ

وسةةةةةةم املعدات يف مرحلة تصةةةةةةنيعها، وإ ةةةةةةافة القيمة إىل املعدات املنتهية الصةةةةةةالحية، قد يشةةةةةةكالن  جني ممكنني ملعاجلة 
 املسائل.  هذه
 

دى تشةةغيل املعدات الا  مل أوسةةاماة وشةةكلإ إتاحة مواد مراعية للبيئة لصةةناعة األوسةةام وأربطتها، وسةةالمة الصةةيادين ل
مادية، مسةةةةألتني رئيسةةةةيتني برمتا خالل هذا املشةةةةروع، وقد يكون من املفيد توفري إرشةةةةادات إ ةةةةافية بشةةةةأن هذه اجلوان ، 

  من اخلطوط التوجيهية بشأن وسم املعدات.
 

يد وتدابري اردارة األعّم للمصايد. فمن وينبغي لوسم املعدات أن ينفذ يف سياق التدابري األوسع نطاقاة ردارة معدات الص
دون االعتبار الواج  لإلطار األوسةةع للتدابري الا ينبغي أن تكون موجودة، من غري احملتمل لوسةةم املعدات وحده أن حيل 
 املشةةةةةةةةةةةةاكل الكبرية النا ة عن معدات الصةةةةةةةةةةةةيد املاوكة أو املفقودة أو املهملة الا تظهر يف املصةةةةةةةةةةةةايد الصةةةةةةةةةةةةغرية النطاق،

غريها من املصةةةةةةةايد املشةةةةةةةا ة، يف إندونيسةةةةةةةيا وال سةةةةةةةيما يف البلدان النامية. وبوسةةةةةةةع هكذا تدابري أن تشةةةةةةةمل تثقية  ور ا
الصةةةةةةةةةيادين وتوعيتهم وبناس القدرات بشةةةةةةةةةكل عام، واردارة املكانية جلهود الصةةةةةةةةةيد، و ج اقتصةةةةةةةةةاد التدوير من أجل إدارة 

 املعدات منتهية الصالحية.
 


