النقل العابر:

نظرة عن كثب

الدراسة
معلومات أساسية
ن
يع� نقل حصيلة الصيد
“النقل العابر” ي
(أي األسماك والمنتجات السمكية) من
سفينة صيد إىل سفينة صيد أخرى أو
إىل سفينة أخرى إما بشكل ش
غ�
مبا� أو ي
ٍ
ُ
ش
ع� سفن أو مركبات أو نقاط معينة
مبا� ب
أو صناديق شحن أو منشآت أو مرافق
أو مقرات مستخدمة لغرض الشحن أو
التخزين أو تسهيل نقل أو عبور حصيلة
الصيد قبل اإلنزال  -هو نشاط ُمرتبط
ف
بالصيد تتم مزاولته عىل نطاق واسع ي�
ف
و� مختلف المصايد.
جميع مناطق العالم ي
ف
ُ
يقصد بمصطلح “اإلنزال” ي� هذا السياق
ت
ال� يتم من خاللها توثيق شحنة
العملية ي
أو حمولة بضائع أو ترصيـ ــح إلثبات
خضوعها لإلجراءات المنصوص عليها
لدخول بلد ما أو تم تخليصها كعميلة
است�اد ُمرخصة من ِقبل الجمارك أو من
ي
ِقبل السلطة المختصة ف ي� دولة الميناء.

الشواغل
ف
أصبحت أنشطة النقل العابر (خاصة ي�
البحر) موضع نقاش ُمحتدم لكونها ُمرتبطة
ُ
غ�
بالمخاطر الك ب�ى الناشئة عن الصيد ي
ن
القانو� دون إبالغ ودون تنظيم ُ
المقيدة
ي
ضمن سلسلة توريد المأكوالت البحرية
ف
وتسهيل األنشطة اإلجرامية ي� قطاع مصايد
األسماك.

الهدف من الدراسة
الرئيس لهذه الدراسة
يتمثل الهدف
ي
ف
المتعمقة ي� تسليط المزيد من الضوء
العالم فيما يتعلق بنوع
عىل نشاط النقل
ي
ف
النشاط وحجمه وأهميته ي� هذا القطاع،
ف
باإلضافة للتحديات المتمثلة ي� إدارة
عوامل الخطر ومراقبتها والسيطرة عليها
وتحديدها.

أنواع النقل العابر
حددت الدراسة أنواع ِعدة من عمليات
ت
ين
الصغ�ة
الفئت�
وال� تتضمن
ي
النقل العابر ،ي
والكب�ة النطاق من عمليات الصيد وسفن
ي
النقل .حيث تم تحديد خمسة أنواع
رئيسة 1من النشاط إىل جانب الفئات
ف
المرتبطة ي� سياق عمليات السفينة األم
ً
َّ
ُ
ومزارع األسماك المصيدة طبيعيا أو الصيد
“الم َّ
ال�ية أو ُ
سمنة” ف ي� المزارع السمكية.
ب

الت�يد ،أو من سفينة
 1النقل من سفينة الصيد إىل سفينة ب
الصيد إىل حاويات الشحن ،أو من سفينة الصيد إىل سفن
الصغ�ة ،أو من سفينة صيد إىل سفينة صيد أخرى ،أو
النقل
ي
من سفينة صيد إىل سفن التخزين العائمة.

توصيات للتخفيف من
حدة المخاطر
استخدام نهج قائم عىل تحديد المخاطر،
حيث تصيغ الدراسة العنارص األساسية ال�ت
ي
يمكن النظر فيها عند وضع ضوابط تنظيم
ف
النقل العابر ومراقبته والتحكم فيه ،بما ي�
ذلك ،النهج ُ
العالم
المتسق عىل الصعيد
ي
حول التعاريف ت
وال�اخيص ومتطلبات
اإلخطار واإلبالغ وإجراءات المتابعة بشأن
المخالفات ورصد أنشطة الصيد واألنشطة
ذات الصلة ،باإلضافة إىل إجراءات تبادل
البيانات والمعلومات.

الخاتمة
ف
إن أحداث النقل العابر ي� حاجة إىل التنظيم
والرصد والتحكم بدرجة كافية للتخفيف
من حدة مخاطر تسهيل عمليات الصيد
ن
ت
ال�
غ�
ي
ي
القانو� دون إبالغ ودون تنظيم ي
ُ
ُ
تخل بالمصايد المستدامة وتهدد سالمة
النظم اإليكولوجية البحرية ولها آثار سلبية
اجتماعية واقتصادية ،خاصة عىل الصيادين
ش
ال� ي ن
عي� والبلدان الساحلية.

العنارص الخمسة
األساسية للدراسة
تتمحور الدراسة المتعمقة للنقل العابر حول
خمسة عنارص أساسية:
ف
ت
ترم إىل منظور جغر يا� شاسع؛
ال� ي
الزيارات الميدانية ي
ف
دراسة عالمية حول النقل العابر متضمنة الدول األعضاء ي� منظمة األمم
غ�
المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمات إدارة المصايد اإلقليمية والمنظمات ي
ف
الحكومية والجهات المعنية ي� هذا القطاع؛
ف
ف
البحث ي� دراسات حالة محددة ي� دور النقل
ف
العابر ي� مصايد أسماك التونة والحبار العالمية؛
مسؤول
الخ�اء ،ال سيما مع
مقابالت ب
ي
ف
االمتثال ي� منظمات إدارة المصايد
وخ�اء أنشطة الرصد والتحكم
اإلقليمية ب
ن
الدولي�؛
والمراقبة واالمتثال
ي
استعراض عام للدراسات السابقة

الم�دة)
الت�يد (سفينة البضائع ب
سفينة الصيد إىل سفينة ب
موقع ممارسة النشاط:
نئ
وأعال البحار
اس والمنطقة االقتصادية الخالصة
ي
الموا� والمر ي
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الخطة الرئيسة:

 1سفينة بت�يد (سفينة البضائع
الم�دة)
ب

 4حواجز صيد يوكوهاما

 2سفينة صيد

 5رافعة نقل حصيلة الصيد من
الت�يد
سفينة الصيد إىل سفينة ب

 3أحواض السمك المفتوحة
سفينة بت�يد

سفينة صيد

العالم
معدل الحدوث
ي
األحجام المنقولة عابراً

األنواع المنقولة:

التأث�ات السلبية لمصايد األسماك
ي
ن
القانو� دون إبالغ
غ�
مخاطر الصيد ي
ي
ودون تنظيم**
األهمية بالنسبة للقطاع
األهمية االجتماعية
درجة اإلدارة

فصائل متعددة*

*الصيد بشباك القاع الجرافة

الحبار

الكريل

أسماك السطح
الصغ�ة
ي

تطبيق أنشطة الرصد والتحكم والمراقبة

سمك التونة
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ف
**بما ي� ذلك األنشطة الداعمة لمثل هذا النوع من الصيد
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سفينة الصيد إىل حاوية الشحن
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موقع ممارسة النشاط:
نئ
الموا�
الخطة الرئيسة:

 4طبلية كرتونات بها حصيالت
صيد ُمجمدة مرفوعة عىل
ئ
الشاط

 1سفينة صيد
 2أحواض السمك المفتوحة

 5حاوية الشحن

 3رافعة مناولة البضائع
صندوق الشحن

سفينة صيد

العالم
معدل الحدوث
ي
األحجام المنقولة عابراً

األنواع المنقولة:

التأث�ات السلبية لمصايد األسماك
ي
ن
القانو� دون إبالغ
غ�
مخاطر الصيد ي
ي
ودون تنظيم**
األهمية بالنسبة للقطاع
األهمية االجتماعية
درجة اإلدارة
فصائل متعددة*

الحبار

تطبيق أنشطة الرصد والتحكم والمراقبة

سمك التونة
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ف
**بما ي� ذلك األنشطة الداعمة لمثل هذا النوع من الصيد
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سفينة صيد إىل سفينة تخزين عائمة
موقع ممارسة النشاط:
المراىس
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الخطة الرئيسة:

 3سفينة تخزين عائمة

 1سفينة صيد

 4رافعة مناولة البضائع لنقل
حصيلة الصيد إىل سفينة
التخزين العائمة

 2كرتونات حصيالت صيد
مجمدة موضوعة عىل سطح
السفينة ُمجهزة للنقل إىل
سفينة التخزين العائمة
سفينة التخزين
العائمة

سفينة صيد

العالم
معدل الحدوث
ي
األحجام المنقولة عابراً

األنواع المنقولة:

التأث�ات السلبية لمصايد األسماك
ي
ن
القانو� دون إبالغ
غ�
مخاطر الصيد ي
ي
ودون تنظيم**
األهمية بالنسبة للقطاع
األهمية االجتماعية
درجة اإلدارة
فصائل متعددة*

تطبيق أنشطة الرصد والتحكم والمراقبة

سمك التونة

5
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ف
**بما ي� ذلك األنشطة الداعمة لمثل هذا النوع من الصيد
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موقع ممارسة النشاط:
المنطقة االقتصادية الخالصة ،المياه الساحلية

صغ�ة
سفينة صيد إىل سفينة نقل
ي
األنواع المنقولة:

الخطة الرئيسة:

سفينة صيد
4

3

صغ�ة
سفينة نقل
ي

فصائل متعددة*
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العالم
معدل الحدوث
ي
األحجام المنقولة عابراً

الصغ�ة
أسماك السطح
ي

التأث�ات السلبية لمصايد األسماك
ي
ن
القانو� دون إبالغ
غ�
مخاطر الصيد ي
ي
ودون تنظيم**
األهمية بالنسبة للقطاع

1
المحارة

 3تخزين الحمولة عىل ت ن
م�
سفينة النقل
يز
تجه� حصيلة الصيد للنقل
4

 1سفينة صيد
صغ�ة
 2سفينة نقل
ي

األهمية االجتماعية
درجة اإلدارة
تطبيق أنشطة الرصد والتحكم والمراقبة

السلطعون (رسطان الماء)
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موقع ممارسة النشاط:
وأعال البحار
المنطقة االقتصادية الخالصة والمياه الساحلية
ي

سفينة صيد إىل سفينة صيد
األنواع المنقولة:

الخطة الرئيسة:

سفينة صيد

سفينة صيد
فصائل متعددة*
1
2

1

العالم
معدل الحدوث
ي
األحجام المنقولة عابراً

الصغ�ة
أسماك السطح
ي

التأث�ات السلبية لمصايد األسماك
ي
ن
القانو� دون إبالغ
غ�
مخاطر الصيد ي
ي
ودون تنظيم**
األهمية بالنسبة للقطاع

المحارة

 1سفينة صيد

األهمية االجتماعية

 2إعداد حصيلة الصيد لنقلها
إىل سفينة صيد أخرى

درجة اإلدارة
سمك التونة

*الصيد بشباك القاع الجرافة
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ف
**بما ي� ذلك األنشطة الداعمة لمثل هذا النوع من الصيد
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األورو� .إن محتويات هذه الدراسة
أجريت الدراسة المتعمقة ي� النقل العابر بفضل مساعدة االتحاد
بي
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