
دليــل املامرســات الجيــدة للتعامــل مــع 

ــم اصطيادهــا عــن  ــي يت ــات الت الحيتاني

أنشــطة صيــد  الخطــأ خــال  طريــق 

ــط ــض املتوس ــر األبي ــمك يف البح الس

بتمويل بالتعاون مع



البطاقة التقنية رقم 1 - أنواع الحيتانيات1 التي تشملها بشكل رئييس أنشطة صيد السمك يف البحر األبيض املتوسط )2/1(

حوت العنرب
)Physeter macrocephalus(

الدلفني األزرق واألبيض )املخطط(
)Stenella coeruleoalba(

الدلفني الشائع
)Delphinus delphis(

1  الرسوم ليست بالقياس الحقيقي

منقار طويل وناتئ بشكل كبري من حدبة الجبني

رسم بشكل ساعة رملية عىل الجانبني باللون األبيض والرمادي واألسود

ــة بشــكل منجــل، ســوداء مــع رقطــة فاتحــة ظاهــرة إىل حــد  زعنفــة ظهري

مــا يف الوســط

جسم كبري، ممتلئ، رمادي داكن مع رقع فاتحة عىل البطن

جلد مجّعد عىل الثلثني الخلفيني للجسم بشكل خاص

حواف بيضاء حول الفم

جسم نحيل، وممتّد ومغزيل

رسم شعلة عىل الجانبني انطاقاً من العني وباتجاه الزعنفة الظهرية

زعنفة ظهرية كبرية يف وسط الظهر، معقوفة وداكنة اللون



 البطاقة التقنية رقم 1 - أنواع الحيتانيات1 التي تطالها بشكل رئييس أنشطة صيد السمك يف البحر األبيض املتوسط )2/2(

1  الرسوم ليست بالقياس الحقيقي

دلفني ريسو
)Grampus griseus(

الدلفني الكبري
)Tursiops truncatus( الدلفني ذو األسنان الخشنة، ستينو

)Steno bredanensis(

جســم ثقيــل ومتــني، ميكــن التعــرّف إليــه عــىل الفــور بفضــل 

خطوطــه البيضــاء

جبني محّدب مائل عمودياً نحو الفم

زعنفة ظهرية حادة وعىل شكل منجل

رأس مخروطي الشكل، جبني محّدب قلياً ومنقار طويل وضّيق

جسم متني أمام الزعنفة الظهرية، وأنحل يف الخلف

الزعنفـة الظهرية يف وسـط الظهـر وقاعدتها عريضة، أما طرفهـا فحاّد وطرفها 

العلـوي أحياناً عمودي

منقار قصري وسميك إىل حد ما

رأس مدّور قلياً

ظهــر رمــادي داكــن أو رمــادي أزرق أو رمــادي بنــي، جانبــان أفتــح قليــاً، بطــن أبيــض 

أو رمــادي أو وردي

زعنفة ظهرية بارزة وبشكل منجل



عندما يتوقف املحرك، ارفع الشبكة برفق.

مـّرر حبلني حول الشـبكة، أمام الدلفني وخلفه. 

اترك مسـافة غري مشدودة يف الشبكة.

ارفـع الدلفـني ببـطء عـىل جانـب السـفينة 

بالحبلـني. ممسـكاً 

ببـطء  ارفعـه  الحجـم،  صغـري  الدلفـني  كان  إذا 

إىل سـطح السـفينة واتبـع التعليـامت الـواردة يف 

البطاقـة التقنيـة رقـم 5.

إذا كان الدلفـني كبـرياً جـداً بحيـث ال ميكـن رفعه 

إىل سـطح السفينة، أحِدث فتحة يف الشباك تكفي 

إلخـراج الدلفني إىل املياه، واحـرص عىل أاّل يتأذى.

 البطاقة التقنية رقم 2 - تحرير الدالفني التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالشباك الخيشومية / الشباك املثلثة



 البطاقة التقنية رقم 3 - تحرير الدالفني التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بشباك الجر

عندما يتوقف املحرك، ارفع شبكة 

حّدد املكان الذي َعلِق فيه الدلفني. الجر برفق.

استخدم الحبل لتفادي الصدمات مع 

السفينة.

مقدمة  يف  الدلفني  علق  إذا 

شبكة الجر: من املمكن مترير 

أمام  الشبكة،  حول  حبلني 

إىل  لرفعه  وخلفه،  الدلفني 

سطح السفينة بسهولة أكرب.

ارفع الدلفني، وضعه ببطء 

عىل منت السفينة واتبع 

التعليامت الواردة يف البطاقة 

التقنية رقم 5.

إذا علق الدلفني يف 

جيب شبكة الجر.



 البطاقة التقنية رقم 4 - تحرير الدالفني التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالخيوط الطويلة

قرّب الدلفني بقدر اإلمكان إىل السفينة بدون شّد الخيط لتفادي إيذاء الحيوان.

اقطع الخيط عند أقرب مسافة ممكنة من الدلفني بأداة حادة )كامشة قاطعة 

أو شفرة مثبتة عىل مقبض طويل بالنسبة لسفن خيوط الطويلة الكبرية(.

ما ال يجب أن تفعله:

ال تستخدم ُعّقافة )َعصا أَْو حديدة يِف أحد طرفيها التواء يشبه الصّنارة ويُجذب ِبَها(ال تشّد الخيط



 البطاقة التقنية رقم 5 - التعامل مع الدلفني عىل منت السفينة

حّرر الدلفني بتأنٍّ من نسيج الشبكة بواسطة سكني أو كامشة قاطعة واحرص 

عىل عدم إيذائه.

أياً كانت حالة الدلفني، ضعه يف الظل يف مكان هادئ وآمن، وضع قامشاً مبلاً عىل جسمه 

مع تغطية عينيه لتفادي أّي توتر إضايف.

أبِق الدلفني تحت املراقبة واتبع التعليامت الواردة يف البطاقة التقنية رقم 7.



 البطاقة التقنية رقم 6 - تحرير الدالفني التي تُحيط بها عن طريق الخطأ شباك التطويق خال أنشطة صيد السمك )2/1(

مرحلة  يف  الشباك  داخل  تكون  قد  لذا  البحار،  أعايل  أسامك  الدالفني  تحّب 

اإلحاطة. 
وحتى تهرب الدالفني، ميكن أن تغطس وتَْعلَق يف نسيج شباك التطويق.



 البطاقة التقنية رقم 6 - تحرير الدالفني التي تُحيط بها عن طريق الخطأ شباك التطويق خال أنشطة صيد السمك )2/2(

لتفادي هذا املوقف، انتظر حتى تصبح الدالفني يف الجهة املقابلة للسفينة. 

وغالباً ما تبتعد الدالفني تلقائياً عن السفينة بسبب ضجيج املحرّك.

استخدم قارباً صغرياً لربط حبل بعّوامة )النقطة ألف( وُمّد هذا الحبل عىل أن ميّر 

يف )النقطة باء( بحيث تُنشئ ممراً بشكل U. خّفف بعدئٍذ شّد الشبكة لينساب حبل 

العّوامات ولتتمكن الدالفني بالتايل من املرور فوق الشبكة. استخدم ُعّقافة )َعصا أَْو 

حديدة يِف أحد طرفيها التواء يشبه الصّنارة ويُجذب ِبَها( إذا لزم األمر لخفض مستوى 

الشبكة.

ب

أ



 البطاقة التقنية رقم 7 - تسجيل حاالت االصطياد عن طريق الخطأ

أبلغ عن اصطياد الدلفني يف سجل السفينة محدداً املعلومات التالية:اتصل بالسلطات الوطنية

اتصل بالسلطات الوطنية املعنية إلعامها بأي حالة اصطياد دالفني 

عن طريق الخطأ.

قّدم وصفاً بحالة الدلفني محدداً إذا ما كان حياً أو متأذياً أو بدون 

إشارات تدل عىل الحياة/ املوت.

أرسل يف أقرب وقت ممكن جميع املعلومات والصور إىل السلطات املعنية. إن هذه املعلومات يف غاية األهمية! ويف نظّم عملية تكّفل السلطات املعنية بالدلفني بعد العودة إىل امليناء.

حاالت الشك، اطلب النصيحة من السلطات املعنية. 

التاريخ

املوقع وفقاً لجهاز تحديد املواقع

املنطقة الفرعية الجغرافية

نوع السفينة )جزء األسطول(

معدات صيد السمك

النوع الذي تم اصطياده

العدد اإلجاميل لألفراد الذين تم اصطيادهم

عدد األفراد الذين تم تحريرهم وهم عىل قيد الحياة

عدد األفراد امليتني

عدد األفراد يف حالة مجهولة

وإذا أمكن...

صور للدلفني



دليــل املامرســات الجيــدة للتعامــل مــع

الحيتانيــات التــي يتــم اصطيادهــا عــن 

ــد  ــأ خــال أنشــطة صي ــق الخط طري

ــط ــض املتوس ــر األبي ــمك يف البح الس

تــّم إعــداد هــذا الدليــل يف إطــار مــروع يهــدف إىل تخفيــف حــدة التفاعــات الســلبية بــني األنــواع البحريــة املهددة وأنشــطة 

صيــد الســمك. وقــد نّفــذت هــذا الربنامــج أمانــة »اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة 

 ،»)GFCM( ــط ــض املتوس ــر األبي ــامك البح ــد أس ــة ملصاي ــة العام ــة »الهيئ ــة )ACCOBAMS(«، وأمان ــية املتاخم األطلس

بالتعــاون مــع »مركــز األنشــطة اإلقليميــة للمناطــق املتمتعــة بحاميــة خاصــة )SPA/RAC(«. ويتمثــل هــدف هــذا املــروع 

يف تحســني صــون أنــواع بحريــة معينــة مهــددة )حيتانيــات، ســاحف بحريــة، طيــور بحريــة، ومــا إىل ذلــك( والتشــجيع عــىل 

مامرســات صيــد الســمك املســؤولة يف البحــر األبيــض املتوســط.

املساهمة العلمية والتقنية )بالرتتيب األبجدي(

أورورا ناستايس، جاك سايك، جوليا بيرياتشيني

الرسوم التوضيحية

ماسيمو دميا )البطاقة التقنية رقم 1(

ألبريتو جيناري )البطاقات التقنية من 2 إىل 7(

التصميم

ستيل ليربو كومونيكاسيون موناكو

املراجع الرئيسية

ACCOBAMS, 2012. Module d’enseignement relatif à la conservation des cétacés, Les espèces de cétacés – Identification des espèces pertinentes pour la zone géographique de l’ACCOBAMS. 51pp.

Claro F., Poisson F., Sacchi J. Guides pratiques pour la libération des tortues marines capturées lors des activités de pêches dans la mer Méditerranée. 

Claro F., Poisson F., Sacchi J., Germain E. Aquarium La Rochelle. Guides pratiques pour la libération des tortues marines capturées lors des activités de pêches pour la façade Manche-Atlantique. 

GFCM, 2017. GFCM Data Collection Reference Framework )DCRF(. Version: 2017.1

إّن التســميات املســتخدمة يف منتــج املعلومــات هــذا وطريقــة عــرض البيانــات التــي تــرد فيــه ال تعنــي أّن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( أو أمانــة »اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية املتاخمــة )ACCOBAMS(« تأخــذان أّي 

موقــف تجــاه الحالــة القانونيــة أو مرحلــة النمــو يف البلــدان أو األقاليــم أو املــدن أو ســلطاتها وال فيــا يتعلــق برســم حدودهــا أو تخومهــا. وال يعنــي ذكــر رشكات معينــة أو منتجــات للصانعــني ســواء أكانــت تحمــل بــراءة اخــراع أم ال، أّن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة)FAO( أو أمانــة 

»اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية املتاخمــة )ACCOBAMS(« توافقــان بــأي شــكل مــن األشــكال عــىل املنتجــات املذكــورة أو تُوصيــان بهــا عــىل وجــه تفضيــي مقارنــة مبنتجــات ذات طبيعــة ماثلــة غــري مذكــورة. وتعكــس اآلراء املعــرّب عنهــا 

.»)ACCOBAMS( وأمانــة »اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية املتاخمــة )FAO(يف منتــج املعلومــات هــذا رأي املؤلــف/ املؤلفــني، وال تعكــس بالــرورة وجهــات النظــر أو السياســات التــي تعتمدهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة

تشــجع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( وأمانــة »اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية املتاخمــة )ACCOBAMS(« عــىل اســتخدام املحتــوى الــوارد يف منتــج املعلومــات هــذا وإعــادة إنتاجــه ونــره. وميكــن نســخ املحتــوى أو تحميلــه 

أو طبعــه، مــا مل يُذكَــر خــالف ذلــك، لغايــات الدراســات الخاصــة أو األبحــاث أو التعليــم، وكذلــك لالســتخدام يف املنتجــات أو الخدمــات غــري التجاريــة، رشط أن يتــم ذكــر منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( وأمانــة » اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط 

واملنطقــة األطلســية املتاخمــة )ACCOBAMS(« بشــكل صحيــح عــىل أنّهــا املصــدر وأصحــاب حقــوق التأليــف والنــر، ورشط أال يتــم اإليحــاء بــأّن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )FAO( وأمانــة » اتفــاق حفــظ حوتيــات البحــر األســود والبحــر األبيــض املتوســط واملنطقــة األطلســية 

املتاخمــة )ACCOBAMS(« توافقــان عــىل اآلراء أو املنتجــات أو الخدمــات الخاصــة باملســتخدمني. 
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