
Silky Sharks, Thresher Sharks and Devil Rays 

(Carcharhinus falciformis), (Alopias superciliosus, A. vulpinus, A. pelagicus), (Mobula spp.)
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املقرتحات:

1. املقرتح a  COP17 Prop. 42  واملقدم من جمهورية املالديف
.............................................................................................. 

يف   (Carcharhinus falciformis) Silky Sharks الحريري  القرش  إدراج 

امللحق الثاين وذلك وفقاً للامدة (2)،  الفقرة (أ) من اإلتفاقية. 

توصية األيفو )IFAW(: دعم املقرتح

2. املقرتحa  COP17 Prop. 43  واملقدم من سريالنكا
.............................................................................................. 

  )Carcharhinus falciformis( 1. القرش الحريري

البيولوجيا والتوزع:  
 تنترش عدة مجموعات من نوع القرش الحريري حول العامل ، بعضها ينمو لحجم  كبري

لكنها تنضج جنسياً متأخرة عن غريها. وال يوجد معلومات كافية عن تاريخها 

وحياتها، حيث يعتقد أن طول فرتة جيلها ترتاوح بني 11 إىل 14 سنة، والنضج 

الجنيس لألنثى يبدأ يف عمر 12 سنة عىل األقل. معدل اإلنجاب يف الحمل 

الواحد هو 6 جراء (فراخ) (وهو من 1 إىل 16 جرواً - فرخاً- ويرتبط ذلك 

بحجم اإلمهات) ويكون ذلك بعد حمل يرتاوح من 9 - 12 شهراً مع فرتة 

ويقدر  بقليل.  أكرث  تكون  وقد  السنة  حوايل  إىل  تصل  الوالدتني  بني  راحة 

عمرها بــ 36 عاماً.

أثناء  أو  حياتها  طوال  متنوعة  بيئات  يف  الحريري  القرش  أسامك  تعيش 

هجرتها، وهي عابرة للحدود العاملية وميكن أن تجتاز مسافات كبرية يف زمن 

قصري. تتواجد عادة يف املحيطات والسواحل البحرية للمياه اإلستوائية، وغالباً 

ماتاُلزم الجبال البحرية. كام أنه غالباً ما تَْقطُن الرفوف القارية واملنحدرات 

غالباً حول  تتواجد صغارها  السطح وحتى عمق 500 مرت. كام  من  اعتباراً 

األجسام الطافية كالعامئات املربوطة.

  (Alopias spp) Thresher Sharks إدراج األنواع التالية من القرش الدراس

يف امللحق الثاين: القرش الثعلب أبو عني كبرية Alopias superciliosus ، وذلك 

 Conf.9.24(Rev.CoP16),annex 2a,إعتامداً عىل املعيار املعتمد يف القرار

Criterion A,  والنوعني: القرش قط البحار  Alopias pelagicus والقرش 

القرار  يف  املعتمد  املعيار  عىل  إعتامداً  وذلك   Alopias vulpinus الثعلب 

 ,Conf.9.24(Rev.CoP16), annex 2b, Criterion A
توصية األيفو )IFAW(: دعم املقرتح

3. املقرتح  COP17 Prop. 44 a  واملقدم من جمهورية فيجي
.............................................................................................. 

الثاين:  امللحق  املوبيوال(Mobula spp) يف  أسامك  من  التالية  األنواع  إدراج 

ذو  املوبيوال  وسمكة   Mobula japonica الذيل  الفقرية  املوبيوال  سمكة 

الزعنفة املنجلية Mobula tarapacana وذلك إعتامداً عىل املعيار املعتمد 

وكذلك    ,Conf.9.24(Rev.CoP16),annex 2a, Criterion A القرار  يف 

وسمكة   Mobula thurstoni الذيل  الناعمة  املوبيوال  سمكة  األنواع: 

وسمكة   Mobula eregoodootenkee الطويل  القرن  ذي  القزمة  املوبيوال 

 Mobula  واألنواع Mobula kuhlii املوبيوال القزمة ذي الزعانف القصرية

 Mobulaو   Mobula mobular و    Mobula munkianaو  hypostoma

rochebrunei وذلك إعتامداً عىل املعيار املعتمد يف القرار

Conf.9.24 (Rev.CoP16),annex 2b, Criterion A

توصية األيفو )IFAW(: دعم املقرتح
..............................................................................................

وذلك  الصيد  عن  الناتج  الجائر  لإلستغالل  وحساساً  النوع هشاً  هذا  يعترب 

بسبب: 1) منوه البطيء، 2) تأخر نضوجه الجنيس، 3) العدد القليل للوالدات، 

ولذلك شهدت مجموعاته تناقصاً مستمراً ومتزايداً يف نطاق انتشاره.

 ومع إمكانية إجراء تقييم للمخاطر البيئية وتقييم كميات املخزون السميك، 

 C. falciformis فقد ُسجل عىل املستوى العاملي تناقص أعداد هذا النوع

ألكرث من %70 يف األماكن التي يتواجد فيها. كام يعتقد أن مجموعة األطليس 

قد تناقصت إىل %90 خالل خمسينيات القرن املايض، وتناقصت مجموعة 

وتناقصت  األخرية،  سنة   20 الـ  خالل   90%  –  50% من  الهندي  املحيط  

مجموعة محيط الهادي بنسبة %67 يف أقل من 20 سنة.
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 :)Alopias Spp.( 2. أنواع القرش الدراس

Alopias superciliosus, A. vulpinus, A. pelagicus

البيولوجيا والتوزع:  
صغاراً   A. superciliosus كبرية   عني  أبو  الثعلب  القرش  نوع  أناث  تلد 

مكتملة النمو وعادة ما تلد يف كل مرة اثنني من الجراء (الفراخ). تصل اإلناث 

إىل النضج الجنيس بعمر 12 - 14 سنة (بطول 332 - 341 سنتيمرت)، والذكور 

بعمر 9 - 10 سنوات (بطول 288-270 سنتيمرت). ويصل ُعمر أسامكه إىل 20 

ر فرتة الحمل بـ 12 شهراً. وبالتايل فإنه يتوقع أن تلد أنثى هذا  - 21 عاماً، تَُقدَّ

النوع حوايل الــ 20 جرواً (فرخاً) خالل حياتها، ويعترب هذا النوع األقل والدة 

بني األنواع الثالثة. كام ان قدرته ضعيفة عىل تعويض أدىن حدود اإلستغالل. 

ويقدر أنها تحتاج إىل 25 سنة حتى يتضاعف عدد أفراد مجموعتها.   

  )Mobula SPP.( 3. املوبيوال

 Mobula japonica, M. tarapacana, M. eregoodootenkee,

 M. thurstoni, M. kuhlii, M. hypostoma, M. Munkiana,

M. mobular, and M. rochebrunei

البيولوجيا والتوزع:  
ُصِنَف ضمن هذا الجنس حتى اآلن 9 أنواع، وبعرض (DW) يرتاوح من 1 

إىل 3.7 مرت

 (تدل عبارة الـ Disk Width DW، عىل أطول مسافة بني طريف الزعنفتني 

 310 بـ    M. japonica النوع   DW لــ  األقىص  الحد  ر  يُقدَّ الجانبيتني). 

 DW ر بـ 201.6  سم، واإلناث عند سنتيمرت. تنضج الذكور عند DW   يُقدَّ

ر عىل األقل بـ 207 سم. يُقدَّ

تَْنُضج  حيث  سم،   370 إىل  يصل   DW إىل   M. tarapacana النوع  ينمو 

الذكور عند DW يرتاوح ما بني 234 - 252.2 سم، أما حجم النضوج الجنيس 

عند اإلناث فهو غري معروف، ولكن يتوقع أن يكون الـ DW 270 سم عىل 

املتعلقة  التاريخية  العلمية  املعلومات  يف  حاد  نقص  يوجد  أنه  كام  األقل. 

بهذه األنواع. ينمو النوعني السابقني بشكل بطيء.

تعترب أسامك املوبيوال من الحيوانات كبرية الجسم لكن خصوبتها هي األدىن 

بني األسامك الغرضوفية، حيث تعطي جرواً (فرخاً) واحداً كل 2 - 3 سنوات، 

وفرتة جيلها تصل إىل أكرث من 10 سنوات. 

الدافئة  واملياة  اإلستوائية  العامل  بحار  السابقني عادة يف كل  النوعني  ينترش 

أن  الحايل يشري إىل  الهادي واألطليس والهندي. لكن واقعها  املحيطات  من 

مجموعاتها تبدي انتشاراً قليالً نسبياً ومجزأً بشكل كبري ضمن هذا النطاق 

بسهولة  إليها  الوصول  ميكن  التي  التجمعات  بعض  انتشار  مع  الواسع. 

(لسهولة التنبؤ مبكانها)، مام يجعلها عرضة ألخطار متعددة كالصيد العريض 

والصيد يف أعايل البحار وعىل السواحل.

عىل   Mobula spp. الجنس  مجموعات  عدد  معرفة  عدم  من  الرغم  عىل 

عىل  عاملياً  تراجعاً  قد سجل  عددها  أن  املؤكد  من  لكن  العاملي،  املستوى 

عىل  الهندي  واملحيط  الهادي  املحيط  يف  ملحوظ  وتراجع  الجنس  مستوى 

مدار 10 إىل 15 سنة.

رغم عدم توفر معلومات عن تاريخ هذه املجموعة، فقد تم توثيق تراجع 

توزع  وذات  بإمتياز،  مهاجرة  بحرية  أنواع  هي  الدراس  القرش  أنواع   كل 

عاملي يف املحيطات اإلستوائية والدافئة والسواحل.  

دراماتييك يف كمية صيد أسامك املوبيوال يف بعض املناطق، حيث تشري البحوث 

سريالنكا،  يف  املوبيوال  أسامك  عىل  الجائر  البحري  الصيد  تأثري  إىل  الحديثة 

الهند، أندونيسيا، الفليبني، بريو، وغينيا، والناتج عن استمرار الطلب الشديد 

عىل خياشمها يف الصني، وقد دلت هذه البحوث وبوضوح إىل تزايد معدالت 

تراجع هذه األنواع خالل العقد املايض. وخلصت لجنة خرباء منظمة األغذية 

والزراعة إىل أن هذه األدلة تدعم إدراج هذه األنواع يف امللحق الثاين.
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Protection Status :حالة الحامية
أبدت الدول األطراف املجتمعة يف مؤمتر األطراف CoP9 الذي انعقد عام 

1994 قلقها من اإلستغالل الجائر لبعض أنواع أسامك القرش. وأقرت أهمية 

التعاون الدويل يف وضع آليات للحفظ واإلدارة بحيث يتم السيطرة والتحكم 

بالتجارة الدولية. ومنذ ذلك الزمن فقد لوحظ تََحُسن يف التعاون بني اتفاقية 

بالصيد  املعنية  والسلطات   (FAO) والزراعة  األغذية  ومنظمة   (CITES)

البحري. وكان من أهم نتائج هذا التعاون تطوير خطة عمل عاملية لحامية 

وإدارة أسامك القرش (IPOA-Sharks). والتي أُعتمدت عام 1999.

الثاين  امللحق  القرش يف  أنواع من أسامك  يف CoP12 تم وألول مرة إدراج 

والقرش   ،  Whale shark (Rhincodon typus) الحوت  القرش  وهام 

. Basking shark (Cetorhinus maximus)املتشمس

 Great white shark الكبري   األبيض  القرش  أُْدرَِج    CoP13  ويف 

(Carcharodon carcharias( يف امللحق الثاين.

ويف CoP14 أدرجت أسامك املنشارSawfish (Pristidae spp.) يف امللحق 

األول.

أبو  القرش  من  أنواع  ثالثة  ايضاً  الثاين  امللحق  يف  أدرجت    CoP16 ويف 

 Hammerheads (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena)مطرقة

Oceanic white tip والقرش أبيض األطراف املحيطي ،

 Porbeagle (Lamna)والقرش البوربيجل )Carcharhinus longimanus) 

 Manta rays (manta spp.) وأنواع أسامك املانتا  nasus

ومن أجل الحفاظ عىل أسامك القرش يتوجب جمع كل املعطيات املتعلقة 

تُطَبَْق أنظمة تحكم كافية. ولذلك نوهت  بتجارة كل نوع عىل حده، وأن 

منظمة الجامرك العاملية إىل أنه من خالل إدراج أنواع أسامك القرش ذات 

العالقة يف امللحق الثاين سيساعد عىل جمع املعلومات الالزمة عن التجارة، 

من الواضح أن اتفاقية السايتس ميكن أن تلعب دوراً مهامً يف الحفاظ عىل 

أسامك القرش وإدارة بيئتها.

 Consequences of Trade :عواقب التجارة
تَُقَدْر كميات صيد أسامك القرش بـ 100 مليون سمكة سنوياً. حيث تشري 

بنسبة %80 خالل  القرش  أسامك  أنواع  بعض  أعداد  تراجع  إىل  الدراسات 

سلع  أكرث  وفكوكها  وأسنانها  ولحومها  زعانفها  تُشكل  حيث  املايض.  العقد 

ومحدودية  املنظمة،  غري  التجارة  انتشار  مع  وخاصة  ربحاً،  األسامك  هذه 

أنظمة التحكم أو التوثيق ملتابعة هذا النوع من التجارة. 

ولحوم  لزعانف  النقدية  القيمة  وراء  سعياً  الطلب  تزايد  تضاعف  ومع 

قبل  من  الجائر  اإلستغالل  إزداد  فقد  األنواع  لهذه  الخيشومية  والصفائح 

املصائد السمكية والصيد العريض. 

يف  املوبيوال  وأسامك  القرش  أسامك  من  املذكورة  األنواع  إدراج  إقرتاح  إن 

جداول (CITES) يف الـ CoP17 هو بسبب:   1) هشاشة حالتها أمام الصيد 

الجائر، وذلك بسبب منوها البطيء وتأخر النضوج الجنيس وإنتاجها لعدد 

الطبيعة بشكل واضح  (الفراخ)، 2) تراجع مجموعاتها يف  الجراء  قليل من 

املوائل  تدهور  4) خطر  توزعها،  3) محدودية  بها،  العاملية  للتجارة  نتيجة 

أو  الحية  للحيوانات  العايل  العاملي  الطلب   (6 ضعيفة،  اإلدارة   (5 البيئية، 

أجزائها أو منتجاتها.

إن الخطر األكرب عىل القرش الحريري هو مستوى الصيد البحري غري املستدام 

يف مصائد أسامك القرش، وكذلك حاالت الصيد العريض (خصوصاً يف مصائد 

التونا يف أعايل البحار) حيث يتم يف أغلب األحيان التخلص من األسامك التي 

تم صيدها بشكل عريض. كام أن القيمة العالية لزعانفها ومنتجاتها األخرى 

أدخلها يف التجارة الدولية.

يف  األنواع  هذه  إدراج  تدعم  املتاحة  الدالئل  أن    FAOخرباء لجنة  تؤكد 

امللحق الثاين.

إن معدل التكاثر القليل جداً للقرش الدراس جعلها من أكرث أسامك القرش 

التي تتعرض له سواًء كان هو املستهدف من  الجائر  الصيد  هشاشة تجاه 

عملية الصيد أو بسبب الصيد العريض.
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تعترب هذه العائلة (القرش الدراس) هي األكرث تعرضاً لإلنقراض من بني كل 

أنواع أسامك القرش. كام تراجعت مجموعات أنواع  Alopias بنسبة 70% 

يف كل املناطق التي تواجدت بها عىل مستوى العامل.

جاحظ  الدراس  القرش  عن  حديثة  أو  تاريخية  بيانات  توفرت  وحيثام 

العني، فقد كانت هذه البيانات دليالً عىل تراجعاً واضحاً يف أعداده ضمن 

مجموعاته ضمن نطاق انتشاره. حيث دلت عىل انخفاض مجموعاته بنسبة 

70 – 80 % يف املحيط األطليس وأكرث من %80 يف املحيطني الهندي والهادي 

خالل فرتة األجيال الثالثة األخرية. وحيث أن أسامك القرش الدراس تُصنَّف 

التغيريات التي تحصل  كعائلة واحدة، فهناك إمكانية لتوفر معلومات عن 

عىل مجموعات األنواع التي تقع ضمنها. 

سوق  يف  الدراس  القرش  أسامك  زعانف  ظهور  نسبة  إنخفاض  لوحظ  كام 

بيع زعانف القرش يف هونغ كونغ مبعدل %77 إىل %99 خالل الـ 15 سنة 

املاضية.

إن إدراج Alopias superciliosus  واألنواع الشبيه من أنواع القرش الدراس 

يف امللحق الثاين سوف يَْضَمن بلوغ التجارة الدولية درجة اإلدارة املستدامة، 

وبشكل أدق اإلقتصار عىل استمرار استثامر املصايد البحرية املسجلة بأنها 

غري ضارة أو مؤثرة سلباً عىل حالة املجموعات الطبيعية.

يف  األنواع  هذه  إدراج  تدعم  املتاحة  الدالئل  أن    FAO خرباء لجنة  تؤكد 

.(II) امللحق الثاين

 M. tarapacana و M. japonica كــ Mobula rays يتم إصطياد أسامك الـ

الهندي واألطليس والهادي،  املحيطات  للتجارة من قبل مصائد األسامك يف 

وتستهدف بشكل مبارش أو بفعل الصيد العريض..

و    Mantas أنواع  تستخدمها  (التي  الخيشومية  الصفائح  قيمة  إرتفاع  إن 

 Mobula يف فلرتة غذائها من املاء) قاد إىل زيادة صيد كل أنواع الـ Mobula

التصدير  إىل  العريض  الصيد  تحول  إىل  دفع  كام  الرئيسية،  املجال  دول  يف 

التجاري.

  :IFAW توصيات األيفو
.............................................................................................. 

الحريري،  القرش  األطراف عىل دعم حامية  الدول   (IFAW ) األيفو يحث 

وأنواع القرش الدراس وأنواع Mobula والتي ستضمن توفر معطيات تجارة 

عاملية دقيقة، كام سيؤدي إىل الطلب من الدول املصدرة بضامن عدم اإلرضار 

بالنوع قبل تصدير أي أفراد أو عينات. ويساعد عىل التحكم بالتجارة الدولية 

عىل مستوى األنواع املذكورة أعاله ولذلك:

يدعم مقرتحات اإلدراج 42 و 43 و 44


