
ــع  ــل مـ ــدة للتعامـ ــات الجيـ ــل املامرسـ دليـ

أســـامك القـــرش والشـــفنينيات التـــي يتـــم 

اصطيادهـــا عـــن طريـــق الخطـــأ خـــال 

أنشـــطة الصيـــد مبصائـــد الخيـــوط الطويلـــة 

املتوســـط األبيـــض  البحـــر  الســـطحية يف 

بتمويلبالتعاون مع



البطاقة التقنية رقم 1 – أنواع أسامك القرش والشفنينيات التي تطالها بشكل رئييس أنشطة مصائد الخيوط الطويلة 
السطحية يف البحر األبيض املتوسط )3/1(

القرش النهم الولود
)Lamna nasus(

القرش النهم الولود األزرق
)Isurus oxyrinchus(

زعنفة ظهرية عند مستوى الزعانف الصدرية 

بقع بيضاء عىل الجزء الخلفي من الزعنفة الظهرية

خطم حاد

رأس أطول من الزعانف الصدرية

الفم مشقوق إىل حّد كبري

الزعنفة الظهرية تقع يف الوراء مقارنة بالزعانف الصدرية

نوع محمي ويُحظر صيده يف البحر األبيض املتوسط. تسجيل االصطياد عن طريق الخطأ إلزامي )انظر البطاقة التقنية رقم 6(

1  الرسوم ليست بالقياس الحقيقي



البطاقة التقنية رقم 1 – أنواع أسامك القرش والشفنينيات التي تطالها بشكل رئييس أنشطة مصائد الخيوط الطويلة 
السطحية يف البحر األبيض املتوسط )3/2(

القرش األبيض الكبري
)Carcharodon carcharias(

القرش الدّراس الشائع 
)Alopias vulpinus(

القرش األزرق
)Prionace glauca(

فم كبري

فتحات خيشومية طويلة 

زعنفة ظهرية كبرية

بدن طويل

شكل الجسم نحيل للغاية 

الجزء العلوي أزرق غامق وبطن أبيض

زعانف صدرية طويلة وحادة

خطم مخروطي الشكل

عينان صغريتان

بطن أبيض

ظهر بني – رمادي/ رمادي – أزرق غامق

نوع محمي ويُحظر صيده يف البحر األبيض املتوسط. تسجيل االصطياد عن طريق الخطأ إلزامي )انظر البطاقة التقنية رقم 6(

نوع يُسمح صيده يف البحر األبيض املتوسط ولكن تسجيل االصطياد إلزامي )انظر البطاقة التقنية رقم 6(



البطاقة التقنية رقم 1 – أنواع أسامك القرش والشفنينيات التي تطالها بشكل رئييس أنشطة مصائد الخيوط الطويلة 
السطحية يف البحر األبيض املتوسط )3/3(

القرش األفطس السدايس الخياشيم 
)Hexanchus griseus(

الشفنني اللّساع األوقيانويس 
)Pteroplatytrygon violacea(

القرش الدراس الجاحظ 
)Alopias superciliosus(

عينان صغريتان مشعتان

ستة شقوق خيشومية

زعنفة ظهرية قريبة من الذنب

خطم مدّور

جزء ظهري دون حلقات

زعانف حوضية تتخطى الهيكل االسطواين
شّق عميق يف الجبهة

ظهر رمادي بنفسجي

عينان كبريتان

بطن أبيض



مقصات إلزالة الُخطّافات من فم األسامك

كامشة/ القاطع الرتباس

مقصات تقليم طويلة

قفازات

نظارات حامية

 البطاقة التقنية رقم 2 - تحرير أسامك القرش والشفنينيات التي يتم اصطيادها خال أنشطة مصائد الخيوط الطويلة 
السطحية يف البحر األبيض املتوسط: االحتياطات التي يجب اتخاذها 

انتبه دامئاً للعّضات والرضبات واللسعات !

جّهز املعدات التالية



البطاقة التقنية رقم 3 – تحرير أسامك القرش التي يتم اصطيادها خال أنشطة مصائد الخيوط الطويلة السطحية

اقطع الخيط يف أقرب مسافة ممكنة من فم 

القرش.

تعامل مع القرش ممسكاً بزعنفة صدرية بيد 

والذنب بيد أخرى.

اقطع الُخطّاف إذا أمكن أو اقطع الخيط يف أقرب 

مسافة ممكنة من ثقب الُخطّاف. 

ماحظة: لتحرير القرش يف أرسع وقت ممكن، يفّضل عدم إصعاده إىل منت السفينة.

أعد القرش إىل املاء بحيث يكون رأسه يف املاء أّوالً 

دون أن تقذفه. دعه ينساب يف املاء.

إزالة الُخطّاف من جسم القرش

تحرير القرش

إذا كان القرش عىل منت السفينة إذا كان القرش يف املاء



البطاقة التقنية رقم 4 – تحرير الشفنينيات التي يتم اصطيادها خال أنشطة مصائد الخيوط الطويلة السطحية

نلادراً ملا تبقلى الشلفنينيات على قيلد الحياة بعلد إعادتها إىل املاء بسلبب األرضار التي تصيلب فّكها. وعلى الرغم من أّن 

هلذه الحيوانلات قلد تكلون مؤذيلة، هنلاك طرق بسليطة للتعامل معها تسلمح بزيادة فرصهلا يف البقاء عى قيلد الحياة.

ثبّلت أسلفل الخيلط بنقطلة ثابتة بحيث تسلتطيع اسلتخدام يديك االثنتني. أمسلك بطلرف الُخطّاف بواسلطة مقص إزاللة الُخطّافات من 

فلم األسلامك أو الكامشلة. أدر مقلص إزاللة الُخطّافلات من فم األسلامك أو الكامشلة إلخلراج الُخطّاف. اقطع الخيط، وسيسلقط الشلفنني 

يف املاء بقلوة الجاذبية.

اقطلع الُخطّلاف إذا أمكلن أو اقطلع الخيلط يف أقلرب 

مسلافة ممكنلة ملن ثقلب الُخطّلاف.

إزالة الُخطّاف من جسم الشفنني

إذا كان الخطاف عالقاً يف الفك السفيل ويخرتف حلق الحيوانإذا كان الُخطّاف عالقاً يف وصلة الفكني 



 البطاقة التقنية رقم 5 – املامرسات التي يجب تجنبها أثناء تحرير أسامك القرش والشفنينيات التي يتم اصطيادها
خال أنشطة مصائد الخيوط الطويلة السطحية  

ال تُدخل أصابعك يف الشلقوق 

الخيشلومية للقرش عند نقله

ال ترفـع القلرش ملن ذنبله 

أو ملن رأسله

فّكله  تقطـع  وال  الشلفنني  جللد  تجـرح  ال 

الُخطّلاف إلزاللة 

ال تُدخـل عقافلة )َعصلا أَْو حديلدة يِف أحلد طرفيهلا التواء 

يشلبه الصّنلارة ويُجلذب ِبَهلا( أو أدوات حلادة يف جسلم 

الحيلوان )الفلّكان أو الخياشليم( لنقلله.

ال تُعرّض القرش للشمس.

ال تسّبب صدمات من شأنها أن تؤذي األعضاء

الداخلية للقرش )مثالً، ال تضع قطعة خشب يف فمه وال تقطع جلده(

ال تضـع يديـك عنـد مسـتوى فّك 

القـرش إلزالـة الُخطّاف



 البطاقة التقنية رقم 6 – تسجيل حاالت االصطياد عن طريق الخطأ

أرسل يف أقرب وقت ممكن جميع املعلومات والصور إىل السلطات املعنية. إّن 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(

معّدات 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 للقرش.

يف البطاقة التقنية رقم 1، محدداً املعلومات التالية:

          سّجل يف سجل السفينة جميع حاالت اصطياد أنواع أسامك القرش التي يشار إليها بالشعار         أو الشعار



أسامك  مع  للتعامل  الجيدة  املامرسات  دليل 
عن  اصطيادها  يتم  التي  والشفنينيات  القرش 
طريق الخطأ خال أنشطة الصيد مبصائد الخيوط 
املتوسط األبيض  البحر  يف  السطحية  الطويلة 

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، جوليا بيرياتشيني، فرانسوا بواسون.

الرسوم التوضيحية

مانويال دانتوين، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، متت إعادة إنتاج الرسوم التوضيحية العلمية األصلية بإذن )البطاقة التقنية رقم 1(

فرانسوا دوالمبي )البطاقات التقنية من 2 إىل 5(

ألبريتو جيناري )البطاقة التقنية رقم 6(

التصميم
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إّن التسللميات املسللتخدمة يف منتللج املعلومللات هللذا وطريقللة عللرض البيانللات التللي تللرد فيلله ال تعنللي أّن منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة )FAO( أو أمانللة »اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة )ACCOBAMS(« تأخللذان أّي موقللف تجللاه 

الحالللة القانونيللة أو مرحلللة النمللو يف البلللدان أو األقاليللم أو املللدن أو سلللطاتها وال فيللام يتعلللق برسللم حدودهللا أو تخومهللا. وال يعنللي ذكللر رشكات معينللة أو منتجللات للصانعللني سللواء أكانللت تحمللل بللراءة اخللرتاع أم ال، أّن منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة)FAO( أو أمانللة »اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر 

األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة )ACCOBAMS(« توافقللان بللأي شللكل مللن األشللكال عللى املنتجللات املذكللورة أو تُوصيللان بهللا عللى وجلله تفضيللي مقارنللة مبنتجللات ذات طبيعللة مامثلللة غللري مذكللورة. وتعكللس اآلراء املعللّر عنهللا يف منتللج املعلومللات هللذا رأي املؤلللف/ املؤلفللني، 

.»)ACCOBAMS( وأمانللة »اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة )FAO(وال تعكللس بالللرورة وجهللات النظللر أو السياسللات التللي تعتمدهللا منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة

تشللجع منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة )FAO( وأمانللة »اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة )ACCOBAMS(« عللى اسللتخدام املحتللوى الللوارد يف منتللج املعلومللات هللذا وإعللادة إنتاجلله ونللره. وميكللن نسللخ املحتللوى أو تحميللله أو طبعلله، مللا 

مل يُذكَللر خللالف ذلللك، لغايللات الدراسللات الخاصللة أو األبحللاث أو التعليللم، وكذلللك لالسللتخدام يف املنتجللات أو الخدمللات غللري التجاريللة، رشط أن يتللم ذكللر منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة )FAO( وأمانللة » اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة 

)ACCOBAMS(« بشللكل صحيللح عللى أنّهللام املصللدر وأصحللاب حقللوق التأليللف والنللر، ورشط أال يتللم اإليحللاء بللأّن منظمللة األغذيللة والزراعللة لألمللم املتحللدة )FAO( وأمانللة » اتفللاق حفللظ حوتيللات البحللر األسللود والبحللر األبيللض املتوسللط واملنطقللة األطلسللية املتاخمللة )ACCOBAMS(« توافقللان عللى 

اآلراء أو املنتجللات أو الخدمللات الخاصللة باملسللتخدمني. 
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