
دليــل املامرســات الجيــدة للتعامــل مــع 

الســاحف البحريــة التي يتــم اصطيادها 

أنشــطة  خــال  خطــأ  ال طريــق  عــن 

املتوســط األبيــض  ر  ـ البحـ يف  الصيــد 

بتمويلبالتعاون مع



البطاقة التقنية رقم 1 – تحديد أنواع الساحف البحرية يف البحر األبيض املتوسط

)p( صفائح جبهية •

)n( صفائح قفوية •

)c( صفائح ضلعية •

)v( صفائح فقارية •

)m( صفائح هامشية •

معيار التحديد 1

صفائح  لها  )سلحفاة  الحراشف  صفائح  للسلحفاة:  عامة  مراقبة 

حراشف أو دون صفائح حراشف(

معيار التحديد 2

مراقبة الرأس: عدد الصفائح الجبهية

معيار التحديد 3

مراقبة الدرع: عدد الصفائح عىل الدرع وموقع الصفيحة القفوية

معيار التحديد 4

مراقبة الصدار: عدد الصفائح الهامشية

السلحفاة الجلدية 
)Dermochelys coriacea(

منقار ذو شقني 
درع يشبه الجلد مؤلف

 من 5 قمم طولية 

السلحفاة البحرية 
الضخمة الرأس
)Caretta caretta(

رأس مزّود بزوجني من 

الصفائح الجبهية

درع مؤلف من 5 أزواج من 

الصفائح الضلعية، يلمس الزوج 

األول الصفيحة القفوية

السلحفاة البحرية 
الخرضاء

)Chelonia mydas(

رأس مؤلف من زوج من 

الصفائح الجبهية

صدار مؤلف من 3 أزواج من 

الصفائح الهامشية

صدار مؤلف من 4 أزواج من 

الصفائح الهامشية

درع مؤلف من 4 أزواج من 

الصفائح الضلعية، يلمس الزوج 

األول الصفيحة القفوية
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مّرر حباً حول الشبكة أمام السلحفاة.

عندمـا يتوقـف املحرك، اسـحب الشـبكة برفق 

لرفـع السـلحفاة إىل منت السـفينة.

مـرر حبـاً آخـر حـول الشـبكة خلف السـلحفاة. 

اتـرك مسـافة غـر مشـدودة يف الشـبكة.

السـفينة  مـنت  إىل  ببـطء  السـلحفاة  ارفـع 

الحبلـني. بواسـطة 

مـنت  عـى  ببـطء  السـلحفاة  السفينة. ضـع 

حـّرر السـلحفاة مـن نسـيج الشـباك 

بواسـطة سـكني أو كامشـة قاطعـة 

يف  الـواردة  التعليـامت  واتّبـع 

.5 رقـم  التقنيـة  البطاقـة 

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



 البطاقة التقنية رقم 3 - تحرير الساحف البحرية التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالجّر

عندما يتوقف املحرك، اسحب برفق 

استخدم طرفاً لتفادي الصدمات مع شبكة الجّر.

السفينة وحّدد املكان الذي َعلَِقت فيه 

السلحفاة.

إذا َعلَِقت السلحفاة يف الجزء 

األمامي من شبكة الجّر.

ارفع السلحفاة إىل منت السفينة. 

ضع السلحفاة ببطء عى منت 

السفينة. حّرر السلحفاة من نسيج 

الشباك بواسطة سكني أو كامشة 

قاطعة واتبع التعليامت الواردة يف 

البطاقة التقنية رقم 5. إذا علقت السلحفاة 

يف جيب شبكة الجّر.



عندما يتوقف املحرك، ارفع السلحفاة إىل منت السفينة.
إزالة الُخطّاف

ما ال يجب أن تفعله:

إذا كانت السلحفاة صغرية الحجم، ارفعها إىل منت 
السفينة بيديك.

إذا كانت السلحفاة كبرة جداً
بحيث ال ميكن رفعها إىل منت

السفينة، اجذب السلحفاة إىل

أقرب مكان ممكن من السفينة دون شّد الخيط لتفادي إيذائها.

اقطـع الخيـط يف أقـرب مسـافة ممكنـة مـن السـلحفاة بواسـطة أداة قاطعـة )كامشـة 
قاطعـة أو شـفرة مثبتـة عـىل مقبـض طويـل بالنسـبة لسـفن الخيـوط الطويلـة الكبـرية(.

إذا كانت السلحفاة كبرية الحجم، ارفعها 
بواسطة شبكة غرافة وحبل.

ال متسك السلحفاة من زعانفها!ال تشّد خيط الُخطّاف!

إذا كان الُخطّاف ظاهراً وميكن إزالته

ضـع قطعـة مـن الخشـب أو قطعة مـن أنبوب 
وتفـادي  العمليـة  لتسـهيل  السـلحفاة  فـم  يف 
العّضات. اقطع الُخطّاف بواسـطة كامشـة وأزل 

الُخطّاف. جـزيئ 

إذا كانت إزالة الُخطّاف غر ممكنة

اقطـع الخيـط يف أقـرب مسـافة ممكنـة من فم 
السـلحفاة. ال تشـّد الخيط.

البطاقة التقنية رقم 4 – تحرير الساحف البحرية التي يتم اصطيادها خال أنشطة الصيد بالخيط الطويل



البطاقة التقنية رقم 5 – تقييم حالة السلحفاة

اخترب استجابة السلحفاة

إنعاش السلحفاة

إذا أمكن، ارفع الجزء الخلفي للسلحفاة حوايل 20 سنتيمرتاً )بواسطة صندوق خشبي أو إطار مثالً( إلخراج 

املاء الذي ميأل رئتيها.

راقب السلحفاة ملالحظة أّي عالمات تدل عىل أنها حية. اتبع التعليامت الواردة يف البطاقة التقنية رقم 6.

إذا تحركت السلحفاة : فهي حيّة.

اتبع التعليامت الواردة يف

 البطاقة التقنية رقم 6.

إذا مل تتحرك السلحفاة: فهي إما 

ميّتة، إما يف حالة صدمة.

انتقل إىل املرحلتني 2 و3.

إذا أغلقت السلحفاة جفنيها.

فهي ليست ميتة، قد تكون غائبة عن الوعي وقد يكون هناك ماء يف رئتيها.

انتقل إىل مرحلة اإلنعاش.

إذا انقبضت عضالت السلحفاة.

ضع السلحفاة يف الظّل، يف مكان آمن وضع قامشاً مبلاً عى القوقعة دون أن تغطي رأسها.

اقرص فتحة املذرق يف مؤخرتهاقرّب ببطء أصابعك من عينيها.ارفع السلحفاة ممسكاً بأطراف القوقعة.  
)فجوة املجاري البولية والتناسلية لدى بعض الفقاريات(.



 البطاقة التقنية رقم 6 – تسجيل حاالت االصطياد عن طريق الخطأ

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

اتصل بالسلطات الوطنية املعنية إلعامها بأّي حالة اصطياد عن طريق 

الخطأ للساحف البحرية.

قّدم وصفاً بحالة السلحفاة محدداً إذا ما كانت حية أو متأذية أو بدون 

إشارات تدّل عى الحياة / املوت.

أرسل يف أقرب وقت ممكن جميع املعلومات والصور إىل السلطات املعنية. إّن هذه املعلومات يف غاية األهمية! ويف نظّم عملّية تكّفل السلطات املعنية بالسلحفاة 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 تّم اصطيادهم

عدد األفراد الذين تّم تحريرهم وهم عى قيد الحياة

عدد األفراد امليتني

عدد األفراد يف حالة مجهولة

وإذا أمكن...

صور لرأس السلحفاة وقوقعتها.



للتعامــل  الجيــدة  املامرســات  دليــل 

يتــم  التــي  البحريــة  الســاحف  مــع 

خــال  الخطــأ  طريــق  عــن  اصطيادهــا 

أنشــطة الصيــد يف البحــر األبيــض 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 عــى مامرســات صيــد الســمك املســؤولة يف البحــر األبيــض املتوســط.

املساهمة العلمية والتقنية )بالرتتيب األبجدي(

أورورا ناستايس، جاك سايك، جوليا بيراتشيني، فرانسوا بواسون

الرسوم التوضيحية

ألبريتو جيناري 

التصميم

ستيل ليربو كومونيكاسيون موناكو
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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 فيــام يتعلــق برســم حدودهــا أو تخومهــا. وال يعنــي ذكــر رشكات معينــة أو منتجــات للصانعــني ســواء أكانــت تحمــل بــراءة اخــرتاع 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 مامثلــة غــري مذكــورة. وتعكــس اآلراء املعــّر 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 أنّهــام 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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