
دليـل املامرسـات الجيـدة للتعامـل مـع 

يتـم اصطيادهـا  التـي  البحريـة  الطيـور 

عـن طريـق الخطـأ خـال أنشـطة الصيد 

بالخيط الطويل يف البحر األبيض املتوسط

بتمويلبالتعاون مع



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

طائر الغاق
)Phalacrocorax aristotelis(

عرف قصري عىل الرأس

منقار معقوف قلياً 

ريش أسود ذو انعكاسات خرضاء

حواف بيضاء حول الفم

نورس أدوين
)Larus audouinii(

منقار أحمر داكن مع خط أسود يف آخره

رجان باللون الرمادي األخرض الداكن

جلم املاء املتوسط
)Puffinus yelkouan(

جناحان مؤطران باللون الرمادي الفاتح

رجان تتخطيان الذيل أثناء الطريان

بطن أبيض وأسفل بطن داكن

نورس ميانو
)Larus melanocephalus(

أعىل الرأس أسود

جناحان رماديان عىل نحو متجانس



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

جلم املاء الكبري
)Calonectris diomedea(

منقار مصفّر ومعقوف

الجزء السفيل للجناحني أبيض ناصع مع حواف أغمق لوناً

صدر وعنق أبيضان

جلم املاء املوريتاين
)Puffinus mauretanicus(

منقار طويل ودقيق

الجزء السفيل للجناحني بني

بطن رمادي/ بيج داكن ورجان ورديتان

طائر نوء العواصف
)Hydrobates pelagicus(

ريش أسود داكن للغاية

أرداف بيضاء

منقار صغري داكن



جّهز املعدات التالية:

منشفة/ غطاء

سكني

شبكة غرّافة

علبة/ وعاء مع الغطاء

كامشة )كّلب( / القاطع الرتباس

قفازان

نظارات حامية

عندما يتوقف املحرك، أخرج الطائر لوضعه عىل سطح السفينة 

بواسطة شبكة غّرافة.

أو التقط الطائر بيديك وأبق جناحيه 

ملتصقني بجسمه لتفادي إفساد الريش.

 البطاقة التقنية رقم 2 - تحرير الطيور البحرية التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالخيط الطويل )2/1(

ما ال يجب أن تفعله:

ال متسك الطائر من رقبتهال تشّد الخيط



أمسك الطائر بإحكامالسيطرة عىل الطائر

إخراج الُخطّاف

إذا كان إخراج الُخطّاف غري ممكنإذا كان الُخطّاف ظاهراً وميكن إخراجه

ضع الطائر برفق عىل منت السفينة واثِن بلطف 

الجناحني إزاء جسم الحيوان. غلّف الطائر مبنشفة أو 

بغطاء )احرص عىل أّل يكون ضيقاً جداً(، وإذا أمكن 

غّط عينيه لتفادي أي توتر إضايف. أبِق منقار الطائر 

مغلقاً دون الضغط عليه واحرص عىل أّل تغطي 

منخريه. وانتبه أّل يترّضر الطائر من وقود السفينة. 

أمسك الطائر بإحكام بني رجليك دون سحقه. 

أبِق الجناحني ملتصقني إزاء جسم الحيوان 

لتفادي خطر الخلع أو الكرس.

ألنه قد يسبب جروحاً إضافية للطائر أو ألّن الطائر 

ابتلعه، اقطع الخيط يف أقرب مسافة ممكنة من 

منقار الطائر. واتبع التعليامت الواردة يف البطاقة 

التقنية رقم 3.

استخدم كامشة لقطع الُخطّاف )أو القاطع الرتباس 

للُخطّافات األكرث سمكاً( وأخرج بشكل منفصل جزيئ 

الُخطّاف.

ال تشّد الُخطّاف يف االتجاه املعاكس ألّن الدبّوس 

)شوكة الُخطّاف( قد يسبب جروحاً إضافية للطائر.

 البطاقة التقنية رقم 2 - تحرير الطيور البحرية التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالخيط الطويل )2/2(



البطاقة التقنية رقم 3 – تقييم حالة الطائر

دع الطائر يرتاح

إطاق رساح الطائر

ضـع الطائـر يف مـكان هـادئ وجـاف يف الظـل، وإذا أمكـن يف علبـة أو وعـاء جيّـدا التهويـة. واحرص عـىل أن يبقى الطائـر بعيداً 

عـن الوقـود. ل تحـاول إطعامـه. وانتظر من سـاعة إىل سـاعتني.

إذا ابتلـع الطائـر الُخطّـاف أو كان يف حالـة سـيئة، أبـِق الطائـر عـىل مـنت السـفينة واتصـل بالسـلطات الوطنيـة املعنيـة وفقـاً 

للتعليـامت الـواردة يف البطاقـة التقنيـة رقـم 4.

إذ تّم إخراج الُخطّاف وكان جناحا الطائر جافني وكان الطائر حيوياً ويستطيع الوقوف، ميكن إطلق رساحه.

ضع الطائر ببطء يف املاء. من املمكن أن 

يبقى الحيوان يف املاء لبعض الوقت بعد 

إطلق رساحه.

ارفع الطائر وأطلق رساحه من سطح 

السفينة واقفاً عكس الرياح.

السفن الكبرية السفن الصغرية



البطاقة التقنية رقم 4 – تسجيل حاالت االصطياد عن طريق الخطأ

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

اتصل بالسلطات الوطنية املعنية إلعامها بأّي حالة اصطياد طيور بحرية 

عن طريق الخطأ.

قّدم وصفاً بحالة الطائر محدداً بشكل خاص ما إذا كان يف حالة جيدة 

وتّم إطاق رساحه، وإذا ابتلع الُخطّاف و/أو إذا كانت حالته سيئة وتّم 

إبقائه عىل منت السفينة.

نظّم عملية تكّفل السلطات املعنية بالطائر بعد العودة إىل امليناء، عند 

الحاجة.

أرسل يف أقرب وقت ممكن جميع املعلومات والصور إىل السلطات املعنية. إن هذه املعلومات يف غاية األهمية! ويف 

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 للطائر. وإذا كان يحمل حلقة معدنية، سّجل الرقم الوارد عىل الحلقة.



ــع  ــل م ــدة للتعام ــات الجي ــل املامرس دلي

الطيــور البحريــة التــي يتــم اصطيادهــا 

عــن طريــق الخطــأ خــال أنشــطة الصيــد 

بالخيــط الطويــل يف البحر األبيض املتوســط

ــد  ــة املهــددة وأنشــطة صي ــواع البحري ــني األن ــل يف إطــار مــروع يهــدف إىل تخفيــف حــدة التفاعــات الســلبية ب ــّم إعــداد هــذا الدلي ت

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

)ACCOBAMS(«، وأمانــة »الهيئــة العامــة ملصايــد أســامك البحــر األبيــض املتوســط )GFCM(«، بالتعــاون مــع »مركــز األنشــطة اإلقليميــة 

ــددة  ــة مه ــة معين ــواع بحري ــون أن ــني ص ــروع يف تحس ــذا امل ــدف ه ــل ه ــة )SPA/RAC(«. ويتمث ــة خاص ــة بحامي ــق املتمتع للمناط

)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، فرانسوا بواسون

الرسوم التوضيحية

سرييل جريار )البطاقة التقنية رقم 1(

ألبريتو جيناري )البطاقات التقنية 4-3-2(

التصميم

ستيل ليربو للتصالت، موناكو
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إّن التســميات املســتخدمة يف منتــج املعلومــات هــذا وطريقــة عــرض البيانــات التــي تــرد فيــه ل 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 ول فيــام يتعلــق برســم حدودهــا أو تخومهــا. ول يعنــي ذكــر رشكات معينــة أو منتجــات للصانعــني ســواء أكانــت تحمــل بــراءة اخــرتاع أم ل، 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 مامثلــة 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، ول تعكــس بالــرضورة 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 خــلف ذلــك، لغايــات الدراســات الخاصــة أو األبحــاث أو التعليــم، وكذلــك للســتخدام 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 أنّهــام املصــدر وأصحــاب حقــوق التأليــف والنــر، ورشط أل 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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