نصائح تُعنى بالسالمة عند صيد السمك من فوق
الصخور
صحيفة معلومات
تنبّه ألحوال الطقس
تحقق من أحوال الطقس والمد والجزر قبل مغادرة المنزل وراقبها وأنت
خارج البيت أثناء الصيد.
ال تصطاد السمك في األحوال الخطرة.


قد يغطي المد العالي البقعة التي تقف عليها عند صيد السمك من
فوق الصخور بالماء.
يؤدي المد المرتفع والمد العالي إلى تكسُّر األمواج على أماكن صيد
السمك من فوق الصخور.
قد تنحصر في مكانك أو يجتاحك الماء ويقذفك المد العالي من على
البقعة التي تقف عليها لصيد السمك من فوق الصخور.



قد تنطوي مياه البحر العالية أو األمواج المرتفعة على خطورة.
قد يجتاحك ماء األمواج العالية وتقع من على البقعة التي تقف عليها
لصيد السمك من فوق الصخور.



قد تنشأ عن الرياح الشديدة أمواج خطرة ،أو قد تدفعك الريح من
على الصخور المبللة الزلقة.

ارت ِد سترة نجاة عند صيد السمك من فوق الصخور



إذا كنت تصطاد في منطقة مكشوفة في أوقات هياج البحر ،ابحث
عن منطقة أكثر سكونًا.

إنه القانون.



راقب أحوال الطقس وأحوال المد والجزر أثناء صيدك للسمك
وتنبه لحدوث أي تغييرات.



ارصد التحذيرات الخاصة بحاالت الطقس العاتية على موقع مكتب
األرصاد الجوية اإللكتروني على
/www.bom.gov.au/australia/warnings



ارصد التنبؤات الخاصة بالمياه الساحلية على موقع مكتب
األرصاد الجوية اإللكتروني على
/www.bom.gov.au/marine
أو اتصل على .1300 659 218



ارصد التوقعات الخاصة بالمد والجزر على موقع مكتب األرصاد
الجوية اإللكتروني على
/www.bom.gov.au/australia/tides

يعتبر صيد السمك من فوق الصخور هو أحد أخطر
الرياضات التي تُمارس في أستراليا.
وتحدث غالبية الوفيات المتعلقة بصيد السمك من فوق الصخور في
أستراليا في والية نيو ساوث ويلز ،بواقع وفاة ثمانية أشخاص في
1
جراء صيد السمك من فوق الصخور.
المتوسط كل عام من ّ
تحتوي صحيفة المعلومات هذه على بعض النصائح التي تُعنى بالسالمة
لمساعدتك على التخطيط لنزهتك عند الخروج لصيد السمك من فوق
الصخور.

1تقرير السالمة الساحلية  2016الوارد عن جماعة إنقاذ الحياة على الشواطئ في نيو
ساوث ويلز ،ص  .10انظرhttp://www.surflifesaving.com.au/beach-
safety/coastal-safety-report
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راقب األمواج دو ًما.
ال تعطي ظهرك للمحيط أبدًا.

ال تذهب للصيد بمفردك أبدًا
ال يوجد مكان آمن تما ًما لصيد السمك من فوق الصخور.

تعلم السباحة



تعلَّم السباحة حتى تحصل على أفضل فرصة للنجاة إذا اجتاحتك المياه
ووقعت فيها

اذهب الصطياد السمك مع أناس آخرين وفي األماكن التي يرتادها
صيادو السمك ذوي الخبرة فقط.



تأكد من إخبار شخص آخر لم يصحبك في نزهة الصيد عن المكان
الذي تنوي الذهاب إليه ومتى تنوي العودة.

اختر أكثر األماكن أما ًنا بقدر المستطاع


تحقق دائ ًما من أحوال الطقس والمد والجزر وافهم معناها قبل
مغادرتك المنزل .سيساعدك ذلك على اختيار أكثر األماكن أماناً
الصطياد السمك.

إذا انجرف شخص إلى ماء المحيط
ال تقفز إلى الماء وراء أي شخص إذا انجرف إلى الماء من على
الصخور.



اسأل الناس المحليين وصيادي السمك ذوي الخبرة ومن لهم دراية
بالمنطقة عن أكثر األماكن أمانًا لصيد السمك.



ابحث عن طوق النجاة أو طافية اإلنقاذ أو أي شيء آخر يطفو
واقذفه لهذا الشخص لكي يمسك به.



ابحث عن مواقع أطواق النجاة Angel Rings



الجوال أو اذهب لطلب النجدة.
اتصل بالرقم  000من هاتفك ّ

أطواق النجاة هي طافيات إنقاذ ُمثبَّتة في البقع المألوفة لصيد السمك
من فوق الصخور في أنحاء نيو ساوث ويلز.
بإمكان أطواق النجاة أن تُبقي الشخص طافيًا وبعيدًا عن الصخور
لحين وصول النجدة.
يتوافر مزيد من المعلومات عن أطواق النجاة على
www.angelrings.com.au


َّ
تأن في مراقبة أحوال الطقس والمد والجزر .اقض نصف ساعة
على األقل في مراقبة الرياح واألمواج قبل أن تقرر ما إذا كان
المكان صال ًحا كبقعة تصطاد فيها السمك.



ف ّكر في الحالة التي ستكون عليها البقعة التي تصطاد فيها بعد عدة
ساعات إذا تغيرت األحوال الجوية وأحوال المد والجزر.



خطط لخط سير هربك في حالة انجرافك في الماء.

ارتد المالبس المناسبة
احرص دائ ًما على ارتداء المالبس المناسبة التي تحقق لك السالمة عند
ذهابك لصيد السمك من فوق الصخور .قد يحول ارتداء المالبس
المناسبة من انزالقك في الماء وقد ينقذ حياتك إذا انتهى بك األمر في
الماء.


ارتد سترة نجاة دائ ًما.



ارتد دائ ًما أحذية مناسبة ذات نعال أو حافظات نعال مضادة
لإلنزالق .تعتبر ألواح الصخور أو حافظات النعال ضرورية عند
التواجد على الصخور المبللة أو ال ُمغطاة باألعشاب.



ارتد دائ ًما مالبس خفيفة.
باإلضافة إلى سترة النجاة التي ترتديها ،ستساعدك المالبس الخفيفة
على الطفو ولن تثقلك إذا انجرفت في الماء.

يجب عليك ارتداء سترة نجاة عند صيد السمك من فوق
الصخور في منطقة الحكومة المحلية في راندويك
ال تخاطر بحياتك .ارتد سترة نجاة.


بدأ قانون السالمة المتعلق بصيد السمك من فوق الصخور لعام
 2016في  1ديسمبر/كانون األول  ،2016وهذا يعني أنه ينبغي
على األشخاص ارتداء سترات النجاة عند الذهاب الصطياد السمك
في أي مكان في منطقة الحكومة المحلية في راندويك.



شهرا من ابتداء القانون الجديد.
ولن تُفرض غرامات في أول 12
ً
وابتدا ًء من  1ديسمبر/كانون األول  2107ستُفرض غرامات
قدرها  100دوالر لمن ال يرتدي سترة نجاة عند صيد السمك من
فوق الصخور في منطقة الحكومة المحلية في راندويك.



توجد معلومات عن القانون الجديد ،تشمل األماكن شديدة الخطورة،
على www.watersafety.nsw.gov.au/rockfishing

للمزيد من المعلومات
قم بزيارة الموقع اإللكتروني على
www.watersafety.nsw.gov.au/rockfishing

ارت ِد سترة نجاة
ال تخاطر بحياتك
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