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�ش��كرخا�ص لهيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي عل��ى م�س��اهمتها اجلوهري��ة يف تطوي��ر امل�س��ودة الأوىل خلط��ة العم��ل وتق��دمي الدرا�س��ات العلمي��ة التي
�أ�سهمت يف املحتوى.

نتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير للجهات التالية:
فريق �إعداد اخلطة الوطنية للمحافظة على �أ�سماك القر�ش :
وزارة التغري املناخي والبيئة
هيئة البيئة �أبوظبي
بلدية دبي
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة
دائرة البلدية التخطيط  -عجمان
كما �ساهم يف املراجعة:
هيئة حماية البيئة والتنمية بر�أ�س اخليمة
بلدية ر�أ�س اخليمة
بلدية ال�شارقة
بلدية الفجرية
بلدية دبا الفجرية
بلدية �أم القيوين
جمعية دبي التعاونية ل�صيادي الأ�سماك
االحتاد التعاوين جلمعيات �صيادي اال�سماك
�شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك)
جمعية الإمارات للحياة الفطرية ()EWS-WWF
ال�صندوق الدويل للرفق باحليوان ()IFAW
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تمهــيـــــد
متت��از الدول��ة ببيئ��ة بحري��ة متمي��زة حي��ث تط��ل عل��ى اخللي��ج العربي وخلي��ج عمان وحتتوي عل��ى تنوع بيولوجي فريد ي�ش��مل ال�ش��عاب املرجانية
واحل�شائ���ش البحري��ة وغاب��ات �أ�ش��جار الق��رم والعدي��د م��ن الأن��واع امله��ددة باالنقرا�ض عاملي� ًا مثل ال�س�لاحف البحرية و�أبقار البحر و�أ�س��ماك
القر�ش ،والتي تتخذ من مياه الدولة موئ ًال لها ،وتلعب املحميات البحرية يف الدولة دور ًا رئي�سي ًا يف املحافظة على الأنواع املهددة باالنقرا�ض،
ويبلغ عدد املحميات البحرية يف الدولة  15حممية بحريـ��ة .ومت ت�س��جيل ما يعادل  43نوع ًا من �أ�س��ماك القر���ش املتواجدة يف مياه الدولة.
و�س��عي ًا للمحافظ��ة عل��ى البيئ��ة البحري��ة وتنمي��ة ال�ثروات املائي��ة احلي��ة و�ضع��ت دول��ة الإم��ارات الأط��ر والت�ش��ريعات الت��ي تنظ��م ا�س��تغالل
ال�ثروات املائي��ة احلي��ة ومنه��ا القان��ون االحت��ادي رق��م  23ل�س��نة 1999ب�ش ��أن ا�س��تغالل وحماي��ة وتنمي��ة ال�ثروات املائي��ة احلي��ة يف الدول��ة.
والقان��ون االحت��ادي رق��م  11ل�س��نة  2002ب�ش��أن تنظي��م االجت��ار ال��دويل بالأن��واع احليواني��ة والنباتي��ة امله��ددة باالنقرا���ض ،والق��رار ال��وزاري
رق��م ( )500ل�س��نة  2014ب�ش��أن تنظي��م �صي��د وجت��ارة �أ�س��ماك القر���ش وتعديالت��ه� .إ�ضافة �إىل ذلك
فق��د ان�ضم��ت الدول��ة �إىل املعاه��دات واالتفاقي��ات الدولية التي ته��دف �إىل حماية الأنواع البحرية
وموائله��ا وم��ن �ضمنه��ا اتفاقي��ة التن��وع البيولوج��ي واتفاقي��ة االجت��ار ال��دويل بالأن��واع امله��ددة
باالنقرا���ض (�سايت���س) اتفاقي��ة الأن��واع املهاج��رة  ،كما وتعترب الدولة ط��رف يف مذكرة تفاهم
�أ�سماك القر�ش التابعة لها ،والتزام ًا بحماية التنوع البيولوجي فقد تبنت الدولة العديد من
اال�سرتاتيجيات والربامج حلماية خمتلف �أ�شكال احلياة البحرية املعر�ضة للمخاطر ،ومن
�أهمه��ا اال�س�تراتيجية الوطني��ة للتن��وع البيولوجي.
كم��ا ت�ضاف��رت جه��ود الدول��ة كذل��ك بتدري��ب وت�أهي��ل الك��وادر الوطني��ة ،والعم��ل عل��ى
رف��ع الوع��ي الع��ام .وي�أت��ي العم��ل على �إعداد ه��ذه اخلطة الوطنية للمحافظة على �أ�س��ماك
القر�ش و�إدارتها تكلي ًال لهذه اجلهود و�أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير ل�شركائنا من القطاع
احلكوم��ي والقط��اع اخلا���ص امل�ش��اركني يف �إع��داد ه��ذه اخلط��ة ومراجعتها على م�س��اهماتهم
البن��اءة والفعالة.

د .ثـــانــــــي بن �أحمـــــــد الزيــــــــودي
وزيـــــر التغيـــــر املناخـــــي والبيئــــــة
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ملخص
خطة العمل للمحافظة على أسماك
القرش وإدارتها

الت��ي يتع�ين مراعاته��ا يف �إط��ار عملي��ة املحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك
القر���ش و�إجراءاته��ا.

يف ع��ام  ،1999اعتم��دت جلن��ة م�صاي��د الأ�س��ماك املنبثق��ة ع��ن
منظم��ة الأغذي��ة والزراع��ة التابع��ة لهيئ��ة الأمم املتح��دة خط��ة عم��ل
دولي��ة تخيريي��ة للمحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك القر���ش و�إدارته��ا (IPOA-
 .)Sharksطلبت هذه اخلطة من جميع البلدان �إ�صدار تقرير لتقييم
حالة �أ�سماك القر�ش لديها و�إعداد خطط عمل وطنية وتنفيذها �إذا
كان ل��دى ه��ذه البل��دان م�صاي��د لأ�س��ماك القر���ش .ويف ه��ذا الإطار،
ُيطلق م�صطلح “�أ�س��ماك القر���ش” على جميع �أنواع �أ�سماك القر�ش،
وال�ش��فنني (الورن��ك) ،والطب��اق (ال��راي) ،و�أ�س��ماك ا ُ
خلرا ِف َّي��ات �أو
الكيم�يرات (وه��ي م��ن طائف��ة الأ�س��ماك الغ�ضروفي��ة) .كم��ا ي�ش�ير
م�صطلح “�صيد �أ�س��ماك القر���ش” �إىل جميع �أ�شكال اال�ستحواذ على
�أ�س��ماك القر���ش ب�ص��ورة متعم��دة� ،أو َعر�ضي��ة� ،أو لأغرا���ض جتاري��ة
وترفيهي��ة� ،أو لأغرا���ض �أخ��رى .ته��دف خط��ة العم��ل الوطني��ة ه��ذه
اخلا�ص��ة بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �إىل �إثبات الت��زام الدولة
باملحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك القر���ش و�إدارته��ا داخل مياهه��ا الإقليمية.

أسماك القرش في دولة اإلمارات
العربية المتحدة

نطاق العمل
تت�ضم��ن اخلط��ة الوطني��ة للمحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك القر���ش و�إدارتها
�أهداف ًا وغايات ل�ضمان املحافظة على �أ�سماك القر�ش وا�ستغاللها
ب�صورة م�ستدامة ،كما �أنها ت�شري �إىل التحديات وامل�شكالت

�ش��هدت ال�س��نوات الأخ�يرة تط��ور ًا عل��ى �صعي��د تفه��م وتقيي��م م��وارد
�أ�س��ماك القر���ش يف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ش��كل �أف�ضل من
خ�لال ع��دد م��ن امل�ش��اريع البحثي��ة الت��ي ان�ص� َّ�ب الرتكي��ز فيه��ا عل��ى
درا�س��ة تن� ُّوع الأ�صن��اف وتوزيعه��ا و�صفاته��ا البيولوجي��ة ،عالوة على
عملي��ات التقيي��م الت�صنيفي��ة با�س��تخدام عل��م الوراث��ة .كان نتيج��ة
تل��ك التط��ورات امللحوظ��ة تطوي��ر ًا لقائم��ة فح���ص دقيق��ة لأن��واع
�أ�س��ماك القر���ش املوجودة يف املياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية
املتح��دة ،وتي�س�ير �س��بل التع��رف عل��ى الأن��واع يف امل�صاي��د القر���ش
املوجودة يف املياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وتي�سري
�سبل التعرف على الأنواع يف امل�صايد من خالل مطبوعات خ�ضعت
ال�س��تعرا�ض النظ��راء ،واالرتق��اء بجم��ع البيانات اخلا�ص��ة بالكميات
الت��ي مت �صيده��ا واجله��د املب��ذول فيه��ا م��ن خ�لال تعزي��ز ق��درات
م�س ��ؤويل �إح�ص��اء بيان��ات امل�صاي��د وتعزي��ز تداب�ير �إدارة �أ�س��ماك
القر���ش لإنق��اذ الأن��واع املُع َّر�ض��ة ملخاط��ر االنقرا���ض مث��ل تداب�ير
حظ��ر �صي��د �أ�س��ماك املن�ش��ار ( ،).Pristidae sppو�أ�س��ماك القر���ش
احل��وت ( ،)Rhincodon typusو�أ�س��ماك القر���ش �أبومطرق��ة
(.).Sphyrnidae spp
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التوصيات
ج��رى �إع��داد الإج��راءات يف خط��ة العم��ل الوطني��ة ه��ذه ا�س��تناد ًا
�إىل امل�ش��كالت املُح��ددة ،كم��ا �أنه��ا ت�س��لط ال�ض��وء عل��ى احلاج��ة �إىل
العمل بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية يف ٍّ
كل من دولة الإمارات
العربية املتحدة واملنطقة االقليمية ب�صورة �أو�سع .وقد جرى حتديد
�أربع��ة �أهداف رئي�س��ية يف ه��ذا الإطار:
( �أ ) االرتق��اء مب�س��توى معرفتن��ا ب�أن��واع �أ�س��ماك القر���ش
وامل�صاي��د ودوره��ا يف النظ��ام البيئ��ي.
( ب) �ضم��ان وج��ود �سيا�س��ات ،وت�ش��ريعات ،و�آلي��ات تنفي��ذ،
و�إع��داد �إط��ار عم��ل للتع��اون عل��ى امل�س��تويات الوطني��ة،
والإقليمي��ة ،والدولي��ة.

18

( ج ) تهيئ��ة الأج��واء لتنفي��ذ عملي��ة املحافظ��ة واحلماي��ة بفاعلي��ة
م��ن خالل بن��اء القدرات.
( د) تنفي��ذ برام��ج تثقي��ف وتوعي��ة لالرتق��اء بوع��ي العام��ة
و�إدراكه��م.
م��ن املق��رر �أن متت��د ه��ذه اخلط��ة الوطني��ة مبدئي� ًا عل��ى م��دار �أربع��ة
�أع��وام ( )2020 -2017حي��ث �س��تتبعها عملي��ة مراجع��ة ت�ش��اورية
للتو�ص��ل �إىل منهجي��ة �إدارة ديناميكي��ة و�ضم��ان حتقي��ق �أهدافه��ا
الإ�س�تراتيجية ور�ؤيته��ا العام��ة.
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المصطلحات
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ال�صيد العر�ضي

هو ال�صيد غري امل�ستهدف للم�صادر البحرية احلية �أو وقوعها يف معدات ال�صيد ب�شكل غري مق�صود

منتجات ال�صيد الثانوية

هي منتجات الأنواع غري امل�ستهدفة ،ولكن يجري االحتفاظ بها نظر ًا لقيمتها التجارية.

املوائل البالغة الأهمية

هي �أحد �أنواع النظم البيئية ذات التنوع البيولوجي الهائل والتي ت�ضم املوائل ذات الأهمية للأنواع املُعر�ضة خلطر
االنقرا�ض و�/أو الأنواع املُعر�ضة خلطر االنقرا�ض ب�شكل حرج ،واملوائل الداعمة للكثافات الهائلة عاملي ًا للأنواع املهاجرة
و�/أو التجمعات الهائلة ،والنظم البيئية املُهددة ب�شدة و�/أو الفريدة من نوعها و�/أو املناطق املقرتنة بعمليات تطور
رئي�سية .ويت�ضمن هذا موا�سم التغذية ،وال�صيد ،والتزاوج ،والوالدة ،والتجمع.

مراحل احلياة احلرجة

ت�شتمل على البي�ض� ،أو الكائنات الوليدة� ،أو الكائنات اليافعة� ،أو الإناث البالغة ،وهذا بح�سب النوع.

املرجتعات

هي ذلك الق�سم من الكمية التي جرى �صيدها ،الذي ُيعاد �إىل البحر �إما النعدام قيمته التجارية و�إما لأن اللوائح حتظر
االحتفاظ به.

النظام البيئي

ي�شري �إىل تلك املنظومة احليوية (البيولوجية) والنطاق الال حيوي (عدمي احلياة) املحيط بها.

الأ�سماك ال�صفيحية
اخليا�شيم

ت�شري �إىل املجموعة الفرعية الت�صنيفية للأ�سماك الغ�ضروفية التي حتتوي على �أ�سماك القر�ش و�أ�سماك الطباق
(الراي).

�إزالة الزعانف

ت�شري �إىل عملية نزع زعانف �أ�سماك القر�ش و�إعادة هيكل ال�سمكة �إىل البحر (�سواء �أكانت حية �أم ميتة).

البيانات امل�ستقلة حول
امل�صايد

هي البيانات التي ُتمع ب�شكل م�ستقل حول قطاع ال�صيد (من خالل عمليات امل�سح البحثية يف البحار مث ًال).

املوئل

يعني املنطقة التي يوجد فيها النوع والتي تت�سم بظروف معي�شية تنا�سب ذلك النوع.

الأنواع �أو ال�سالالت
الكثرية االرحتال
والهجرة

هي الأنواع البحرية التي تت�ضمن دورة حياتها عمليات هجرة طويلة للغاية ،وعادة ما تكون هذه العمليات من خالل
املنطقة االقت�صادية احل�صرية اخلا�صة بدولتني �أو �أكرث ف� ً
ضال عن عمليات الهجرة �إىل املياه الدولية.

خيوط ال�صيد الطويلة

تُعد �إحدى و�سائل ال�صيد التي يجري بها ربط ال�صنانري واخلطاطيف يف خيوط ال�صيد الق�صرية بخطة �صيد �أ�سا�سي
�أطول على فوا�صل منتظمة .وتُطرح خيوط ال�صيد الطويلة يف القاع �أو تُعلق �أفقي ًا مب�ساعدة عوامات �سطحية طافية.

الهجرة

ت�شري �إىل الرتحال املنتظم لأفراد �سالل ٍة ما من مكان لآخر ،وغالب ًا ما يرتبط هذا الرتحال مبو�سم ما .وقد ي�ساعد
التعرف على �أمناط الهجرة يف ا�ستهداف كثافات الأ�سماك املرتفعة و�إدارة ال�سالالت امل�شرتكة.

الأنواع املهاجرة

هي الأنواع التي تنتقل عرب احلدود الوطنية وتتطلب عملية �إدارتها ب�صورة متكاملة تعاون ًا على امل�ستوى الإقليمي �أو
الدويل.

اال�ستخدام غري
اال�ستهالكي (الر�شيد)

ي�شري �إىل احلاالت التي ال يحول فيها ا�ستمتاع �شخ�ص ما ب�أحد املوارد دون ا�ستمتاع الآخرين باملورد نف�سه (مثل م�شاهدة
الثدييات البحرية واحليوانات الرب َّية الأخرى).

املنظمة غري احلكومية

هي �أي منظمة ال تنتمي �إىل �أي حكومة وطنية �أو حملية ،وال تُعد من بني امل�ؤ�س�سات التقليدية الهادفة للربح.

الأنواع غري املُ�ستهدفة

ت�شري �إىل الأنواع التي ال تُعد �أدوات ال�صيد ُم�صممة لها خ�صي�ص ًا ،رغم �أنها قد يكون لها قيمة جتارية مبا�شرة وقد تكون
�أحد العنا�صر املرغوبة يف كمية ال�صيد.

النهج الوقائي

ُي�ستخدم لتنفيذ املبد�أ الوقائي وينبغي �أن يلتزم مبا يلي )1 :التقييم الدقيق لتجنب �إتالف البيئة ب�صورة حادة �أو غري
قابلة للإ�صالح ،متى كان ذلك ممكن ًا )2 .تقييم العواقب املتنا�سبة مع املخاطر واملقرتنة مبختلف اخليارات.
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املبد�أ الوقائي

ي�شري �إىل �أن افتقاد احلقيقة العلمية الكاملة ال يتعني �أن ُيعد �سبب ًا لت�أجيل اتخاذ �إجراء ما للحيلولة دون تدهور حالة
البيئة حيث تكون هناك تهديدات بحدوث �أ�ضرار للبيئة ب�صورة حادة �أو غري قابلة للإ�صالح.

ال�صيد الرتفيهي

ي�شري �إىل عملية �صيد الأ�سماك واملوارد املائية احلية واالحتفاظ بها بغر�ض اال�ستهالك �أو ب�أغرا�ض �صيدها وحتريرها ال
حتقيق �أرباح جتارية.

�أدوات ال�صيد االنتقائية

هي الأدوات التي تتيح لل�صيادين التقاط �أنواع حمدودة (�إن ُوجدت) با�ستثناء الأنواع امل�ستهدفة.

�صيد �أ�سماك القر�ش

تت�ضمن هذه العملية ال�صيد امل�ستهدف والع َر�ضي والتجاري والرتفيهي و�أي �أ�شكال �أخرى من �صيد �أ�سماك القر�ش.

الطرف املعني

ي�شري �إىل �أي طرف له م�صلحة �أو غاية يف �أحد املوارد الطبيعية �أو خدمة النظام البيئي� ،أو �إحدى امل�ؤ�س�سات� ،أو النظام
االجتماعي� ،أو �شخ�ص ما قد يت�أثر بال�سيا�سة العامة.

�ساللة

تعني ق�سم ًا من احلياة ال�سمكية اخلا�ضعة للدرا�سة من وجهة النظر اخلا�صة بفائدة فعلية �أو فائدة حمتملة.

التطوير امل�ستدام

هو التطوير الذي يلبي احتياجات اجليل احلايل دون �سلب الأجيال القادمة قدرتها على تلبية احتياجاتها �أي�ض ًا.

اال�ستخدام امل�ستدام

ي�شري �إىل ا�ستخدام عنا�صر التنوع البيولوجي مبعدل ال ي�ؤدي على املدى الطويل �إىل تدهور التنوع البيولوجي ،مما
يحافظ على قدرته على تلبية احتياجات الأجيال وطموحاتها يف احلا�ضر وامل�ستقبل.
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 .1المقدمة

 .1.1استعراض عام ألسماك القرش
تت�س��م �أ�س��ماك القر���ش ،و�أ�س��ماك الطب��اق (ال��راي) ،و�أ�س��ماك
ال�ش��فنني (ال�صفيحي��ة اخليا�ش��يم) ،و�أ�س��ماك ا ُ
خلرا ِف َّي��ات �أو
الكيمريات بهياكلها الغ�ضروفية؛ لذا ُيطلق عليها (طائفة الأ�سماك
الغ�ضروفي��ة) .تتمي��ز ه��ذه املجموع��ة املتنوعة من الأ�س��ماك بهيكلها
الغ�ض��رويف وحرا�ش��فها اللوحي��ة ال�ش��كل مقارن��ة بالهي��كل العظم��ي
وحرا�ش��ف الليبتوي��د الت��ي متي��ز طائف��ة الأ�س��ماك العظمي��ة .وم��ن
َث� َّ�م ي�ش�ير م�صطل��ح "�أ�س��ماك القر���ش" يف خط��ة العم��ل الوطنية هذه
ب�صورة عامة �إىل جميع �أنواع القرو�ش احلقيقية� ،إ�ضافة �إىل الأنواع
القريبة منها مثل �أ�س��ماك ال�ش��فنني (الورنك) ،والطباق (الراي)،
و�أ�س��ماك ا ُ
خلرا ِف َّي��ات �أو الكيم�يرات م��ا مل ُيذك��ر خ�لاف ذل��ك.
يغل��ب عل��ى تاري��خ حي��اة معظ��م �أ�س��ماك القر���ش خ�صائ���ص عام��ة
مث��ل ت� ُّأخ��ر البل��وغ ،وانخفا���ض اخل�صوب��ة ،ومع��دالت النم��و البطيئ��ة
ن�س��بي ًا .وعل��ى الرغ��م م��ن ارتف��اع مع��دالت بقائه��ا عل��ى قي��د احلي��اة
من��ذ ال��والدة ف�إنه��ا تنج��ب �أع��داد ًا حم��دودة م��ن ال�صغ��ار �س��نوي ًا،
مم��ا يجعله��ا ُعر�ض��ة لل�صيد اجلائر �أكرث من معظم �أنواع الأ�س��ماك
العظمي��ة (املكتمل��ة العظ��ام) الأخ��رى .كم��ا حتت��ل �أ�س��ماك القر���ش
القم��ة يف ال�سل�س��لة الغذائي��ة؛ حي��ث تك��ون يف �أغل��ب الأحي��ان م��ن
احليوانات الآكلة اللحوم من املرتبة ال ُعليا ،وتُعد �أعدادها منخف�ضة
ن�س��بي ًا مقارن��ة بتجمع��ات الأن��واع الت��ي حتت��ل م�س��تويات غذائي��ة �أقل.
ت�س��فر هذه اخل�صائ�ص عن انخفا�ض خ�صوبة معظم �أنواع �أ�س��ماك
القر���ش مم��ا يعن��ي �إمكاني��ة و�ص��ول �أعداده��ا �إىل م�س��تويات غ�ير
م�ستدامة نتيجة ال�صيد اجلائر مبعدالت �سريعة .عالوة على ذلك،
ُيعتق��د �أن احليلول��ة دون تناق���ص �أع��داد �أ�س��ماك القر���ش والو�ص��ول
جم��دد ًا �إىل الأع��داد ال�س��ابقة �سي�س��تغرق ع��دة �س��نوات.

وعل��ى الرغ��م م��ن حمدودي��ة البيان��ات العاملي��ة ال�ش��املة والطويل��ة
امل��دى اخلا�ص��ة باحلال��ة وم�ؤ�ش��رات جت ُّمعات �أ�س��ماك القر���ش هناك
دالئل متزايدة ت�شري �إىل �أن العديد من التجمعات يف مناطق بعينها
يف الع��امل ق��د �ش��هدت انخفا�ض� ًا هائ ًال يف �أعدادها منذ خم�س��ينيات
الق��رن الع�ش��رين .ويف الواق��ع ،ت�ش�ير البيان��ات املكثف��ة الت��ي ج��رى
جتميعها على مدار فرتات زمنية طويلة حول �أعداد �أ�سماك القر�ش
م��ن �ش��مال الأطلنط��ي وخلي��ج املك�س��يك �إىل �أن االنخفا���ض الهائ��ل
وال�س��ريع يف �أعدادها قد �أ َّثر يف �أعداد التجمعات الكربى ال�س��احلية
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واملحيطية (والذي يرتاوح يف املتو�سط بني  %50و %90من الأعداد
بن��ا ًء عل��ى الأن��واع) .وق��د ُن�س��بت ه��ذه االنخفا�ض��ات والرتاجع��ات
الهائل��ة يف الأع��داد �إىل الت�أث�يرات الناجم��ة عن امل�صايد امل�س��تهدفة
ونتيج��ة لل�صي��د ال َعر�ض��ي يف امل�صاي��د املتع��دد الأن��واع .وعل��ى الرغم
م��ن �أن امل�صاي��د تظ��ل واحدة من �أهم العوامل الرئي�س��ية امل�ؤدية �إىل
تراج��ع �أع��داد �أ�س��ماك القر���ش ف��إن التهدي��دات الأخ��رى املُرج��ح �أن
ت�ؤث��ر يف �أعداده��ا تنب��ع من عدد من الأن�ش��طة الب�ش��رية مثل عمليات
تطوي��ر ال�س��واحل الت��ي ت��ؤدي �إىل فق��دان املوائل وانهياره��ا ،والتلوث
ال�بري والبح��ري� ،إ�ضاف��ة �إىل �آثار التغ�ير املناخي.
ارتفع��ت مع��دالت �صي��د �أ�س��ماك القر���ش يف املق��ام الأول ب�س��بب
ارتف��اع القيم��ة املادي��ة لزعانفه��ا ،وحلومه��ا ،وطبق��ات اخليا�ش��يم
(التي ُت�ؤخذ من �أ�سماك املانتا راي و�شيطان البحر) .ورغم ازدهار
جت��ارة املنتج��ات املُ�ش��تقة م��ن �أ�س��ماك القر���ش ح��ول الع��امل (مب��ا يف
ذلك الكبد والغ�ضروف) مثلت التجارة يف زعانف �أ�س��ماك القر���ش
الق��وة الدافع��ة ال�س��تغالل العدي��د م��ن الأن��واع نظ��ر ًا الرتف��اع م�س��توى
الطل��ب يف منطق��ة جن��وب �ش��رق �آ�س��يا؛ �إذ ت�تراوح كم َّي��ات الزعان��ف
الت��ي يج��ري تداوله��ا عل��ى م�س��توى دول الع��امل م��ن  73 - 26ملي��ون
م��ن �أ�س��ماك القر���ش �س��نوي ًا ،وت�تراوح قيمتها املادية م��ن 550 - 400
ملي��ون دوالر �أمريك��ي .ي�صع��ب احل�ص��ول عل��ى تقاري��ر دقيق��ة ب�ش��أن
الع��دد الفعل��ي لعملي��ات �إن��زال �أ�س��ماك القر���ش �إىل الياب�س��ة ب��ل م��ن
املرج��ح �أن تك��ون غالبي��ة البيان��ات ال��واردة �إىل منظم��ة الأغذي��ة
والزراع��ة التابع��ة لهيئ��ة الأمم املتح��دة �أق��ل م��ن الأع��داد احلقيقية؛
�إذ ُيعتق��د �أن كمي��ات ال�صي��د ت�تراوح م��ن ثالث��ة �إىل �أربع��ة �أ�ضع��اف
الكمي��ات ال��واردة يف التقاري��ر؛ لأن غالبي��ة عملي��ات �صي��د �أ�س��ماك
القر�ش تت�سم ب�أنها غري ُمنظمة وعادة ما تُع َّرف ب�شكل خاطئ� ،أو ال
تُ�سجل� ،أو تُ�سجل ب�شكل ُم َّمع� ،أو يجري التخلُّ�ص من كمية ال�صيد
يف البحر مما ي�ؤدي �إىل افتقاد املعلومات الدقيقة حول الأنواع التي
يج��ري �إنزاله��ا �إىل الياب�س��ة .وق��د �أدى ه��ذا االفتق��ار �إىل املعلوم��ات
الدقيق��ة �إىل تزاي��د �صعوب��ة حتدي��د و�ض��ع ه��ذه الأنواع.
وق��د �أف��اد ا�س��تعرا�ض ع��ام �أُج��ري م�ؤخ��ر ًا لأو�ض��اع �أ�س��ماك القر���ش
بن��ا ًء عل��ى م�س��توى التهدي��د امللح��وظ للأن��واع اخلا�ضع��ة للتقيي��م(والناب��ع يف املق��ام الأول م��ن ال�صي��د اجلائ��ر يف ٍّ
كل م��ن امل�صاي��د
امل�س��تهدفة والع َر�ضي��ة)� -أن م��ا ُيق� َّدر بن��وع واح��د م��ن ب�ين كل �أربع��ة
�أن��واع م��ن �أ�س��ماك القر���ش ُمعر���ض خلط��ر االنقرا���ض وفق� ًا ملعاي�ير
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عل��ى �أ�س��ماك القر���ش و�إدارته��ا التابع��ة ملنظم��ة الف��او ،واتفاقي��ة
االجتار الدويل باحليوانات والنباتات املهددة باالنقرا�ض ،واتفاقية
الأن��واع املهاج��رة) الآث��ا َر املدم��رة املحتمل��ة لتده��ور �أع��داد �أ�س��ماك
القر���ش عل��ى م�س��توى الع��امل ،وم��ن َث� َّ�م اتخ��ذت �إج��راءات يف �س��بيل
املحافظة على �أ�سماك القر�ش على امل�ستويات الوطنية ،والإقليمية،
والدولي��ة .وق��د غل��ب على هذه الإجراءات �ش��كل عمليات حماية على
امل�ستوى الوطني للأنواع الأكرث ُعر�ضة للمخاطر ،و�إجراءات حلظر
االجت��ار يف زعان��ف �أ�س��ماك القر���ش ل�ضم��ان �إنزاله��ا �إىل الياب�س��ة
كامل��ة ،وفر���ض رقاب��ة جتاري��ة على الأن��واع التي تتعر�ض لال�س��تغالل
املف��رط عل��ى �صعي��د التج��ارة العاملي��ة ،وفر���ض ح�ص���ص لل�صي��د
ل�ضمان ا�ستدامة عمليات ال�صيد ،عالوة على فر�ض �شروط تق�ضي
ب�إع��داد تقاري��ر ح��ول جمي��ع عملي��ات ال�صي��د والكمي��ات الت��ي يج��ري
التخل���ص منه��ا يف البح��ر.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ،يظ��ل هن��اك افتق��ار ع��ام للح��د الأدن��ى م��ن
املعلوم��ات الأ�سا�س��ية اخلا�ص��ة باملمار�س��ات املعم��ول به��ا يف م�صاي��د
�أ�س��ماك القر���ش ح��ول الع��امل ،وع��دم اكتم��ال البيان��ات اخلا�ص��ة
بعملي��ات ال�صي��د ومعدل اجلهد وعمليات الإنزال والتداول ،وافتقاد
املعلوم��ات اخلا�ص��ة باملقايي���س البيولوجي��ة ،و�أهمي��ة بع���ض املوائ��ل
للعملي��ة الإنتاجي��ة واخل�صائ���ص الديناميكي��ة لتجمع��ات �أ�س��ماك
القر���ش ،مبا يف ذلك �أو�ضاع الهجرة وم�س��اراتها للعديد من الأنواع.

القائم��ة احلم��راء لالحت��اد الدويل حلماية الطبيعة .ون�س��تعر�ض يف
اجل��دول الت��ايل تفا�صي��ل الأع��داد امللحوظة واملتوقعة ل��كل فئة واردة
يرج��ح القائم��ون
يف ت�صني��ف االحت��اد ال��دويل حلماي��ة الطبيع��ةِّ .
عل��ى الدرا�س��ة �أن بيان��ات م��ا يق��رب م��ن ن�ص��ف الع��دد الإجم��ايل
لأ�س��ماك القر���ش غ�ير كافي��ة؛ مم��ا يعن��ي �أن املعلوم��ات املتوف��رة غري
كافي��ة لتقيي��م حالته��ا ،و�أن لديه��ا �أق��ل ن�س��بة يف فئ��ة "الأق��ل مدع��اة
للقل��ق" م��ن ب�ين جمي��ع جمموع��ات الفقاري��ات ،و�أن معظ��م �أ�س��ماك
القر���ش وال��راي املُعر���ض للخط��ر تتمث��ل يف الأ�س��ماك املع��دودة ذات
احلج��م الهائ��ل الت��ي تعي���ش يف املياه ال�ضحلة ،ومن َث� َّ�م فهي ُمعر�ضة
خلط��ر ا�صطياده��ا يف امل�صاي��د ال�س��احلية.
وعل��ى م��دار ف�ترة زمني��ة طويل��ة �أدت القيم��ة االقت�صادي��ة املنخف�ضة
تاريخي ًا ملنتجات �أ�س��ماك القر���ش والراي مقارنة بالأ�سماك الأخرى
�إىل ع��دم �إي�لاء �أولوي��ة للبحوث وعملي��ات املحافظة على هذه الأنواع
مقارن��ة بالأن��واع التقليدي��ة ذات القيم��ة العالي��ة .ورغ��م ذل��ك يظ��ل
من��و الطل��ب عل��ى بع���ض منتج��ات �أ�س��ماك القر���ش مث��ل الزعان��ف� ،أو
اللح��وم� ،أو طبق��ات اخليا�ش��يم ه��و الداف��ع واحلاف��ز ال�س��تغالل ه��ذه
الأ�س��ماك� .أدت عمليات �صيد �أ�س��ماك القر���ش املتزايدة هذه يف ٍّ
كل
م��ن امل�صاي��د املُوجه��ة وامل�صاي��د الع َر َ�ضي��ة �إىل تزاي��د القل��ق ب�ش��أن
حالة بع�ض جتمعات الأ�س��ماك ال�صفيحية اخليا�ش��يم يف العديد من
مناط��ق الع��امل .ويف الواق��ع� ،أدرك العدي��د م��ن ال��دول ،واملنظم��ات
غ�ير احلكومي��ة ،واملنظم��ات الإقليمي��ة لإدارة م�صاي��د الأ�س��ماك
(مث��ل هيئ��ة م�صاي��د �أ�س��ماك التون��ة يف املحي��ط الهن��دي واللجن��ة
الدولية حلماية �أ�س��ماك التونة يف املحيط الأطل�س��ي) ،واالتفاقيات،
واملعاهدات املتعددة الأطراف (مثل خطة العمل الدولية للمحافظة

الأع��داد والن�س��بة املئوي��ة امللحوظ��ة واملتوقع��ة لأ�س��ماك القر���ش،
وال��راي ،وال�ش��فنني ،و�أ�س��ماك ا ُ
خلرا ِف َّي��ات يف القائم��ة احلم��راء
ال�ص��ادرة ع��ن االحت��اد ال��دويل حلماي��ة الطبيع��ة .امل�ص��در :دولق��ي
و�آخ��رون.2014 .
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ُ CRمهدد باالنقرا�ض ب�شكل حرجُ EN ،مهدد باالنقرا�ضُ VU ،مع َّر�ض لالنقرا�ض NT ،قريب من خطر االنقرا�ض LC ،الأقل مدعاة للقلق DD ،البيانات غري
كافية .العدد املُعر�ض ملخاطر من هذا النوع هو حا�صل جمع ت�صنيفات ُمهدد باالنقرا�ض ب�شكل حرج ،و ُمهدد باالنقرا�ض ،و ُمع َّر�ض لالنقرا�ضُ ,يعرب عن العدد
من هذا النوع والعدد املُعر�ض ملخاطر من هذا النوع كن�سبة مئوية من الت�صنيف يف حني ُي َّعب عن الن�سبة املئوية لكل نوع يف ت�صنيف االحتاد الدويل حلماية
الطبيعة يف �ضوء العدد الكلي من هذا النوع ,املعرف الرقمي للوثيقة 00590.004.eLife/10.7554
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معنية
 1.2إعداد خطة عمل وطنية
َّ
بأسماك القرش
تتمت��ع دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بتن��وع حي��وي ث��ري وفريد من
نوع��ه يف ظ��ل تن��وع النظ��م البيئي��ة واملوائ��ل الطبيعي��ة .وعل��ى �ش��اكلة
جمي��ع البل��دان الأخ��رى يف املنطق��ة يتعر���ض التن��وع احلي��وي يف
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة لتهدي��دات تتمث��ل يف اال�س��تغالل املف��رط
ملوارده��ا ،والتغ�يرات املناخي��ة ،وتدم�ير املوائ��ل ،ع�لاوة عل��ى التطور
احل�ض��ري .ويف �ض��وء الأه��داف املُح��ددة يف الر�ؤي��ة الإ�س�تراتيجية
البيئي��ة الوطني��ة ب��ذل �س��مو ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة جه��ود ًا حثيث��ة لتحقي��ق ت��وازن ب�ين
التنمي��ة االجتماعي��ة االقت�صادي��ة واملحافظ��ة عل��ى ال�تراث الثق��ايف
واالجتماع��ي والبيئ��ي ب�أ�س��لوب فري��د م��ن نوع��ه ي�ضمن جن��اح منوذج
التنمي��ة امل�س��تدامة ،وه��ي الأ�س���س الت��ي �أر�س��اها وال��ده الراح��ل �س��مو
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،الذي �سعى منذ البداية �إىل و�ضع
قواع��د �صارم��ة حلماي��ة البيئ��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة.
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وتوافق � ًا م��ع ه��ذه الر�ؤي��ة ،و َّقع��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
عل��ى ع��دد م��ن االتفاقي��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ،م��ن بينه��ا معاه��دة
التن��وع البيولوج��ي واتفاقي��ة االجت��ار ال��دويل باحليوان��ات والنبات��ات
املهددة باالنقرا�ض واتفاقية الأنواع املهاجرة كما �أنها تُعد ع�ضو ًا يف
املنظم��ة الإقليمي��ة حلماي��ة البيئ��ة البحري��ة .ته��دف ه��ذه االتفاقيات
�إىل املحافظ��ة عل��ى ا�س��تدامة م��وارد التن��وع البيولوج��ي واحل��د ق��در
الإم��كان م��ن التهدي��دات الت��ي تواجهه��ا.
وم��ن ث��م ،ي�أت��ي �إع��داد خطة العم��ل الوطنية للمحافظة على �أ�س��ماك
القر���ش و�إدارته��ا يف �إط��ار �آلي��ة اال�س��تجابة للمحافظ��ة عل��ى التن��وع
البيولوج��ي يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ول�ضم��ان بق��اء
�أ�س��ماك القر���ش وال��راي عل��ى قي��د احلي��اة عل��ى امل��دى الطوي��ل.
ويت�ضم��ن التقري��ر املع ِن��ي بتقيي��م حالة �أ�س��ماك القر���ش يف الإمارات
العربي��ة املتح��دة عر�ض � ًا عام � ًا مل�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش واحلال��ة
املعرفي��ة الراهن��ة اخلا�ص��ة ب�أ�س��ماك القر���ش يف الدول��ة.
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مصـــايــــــد أسمــــاك القـــــرش في
اإلمارات العربية المتحدة

معنية
 1.2إعداد خطة عمل وطنية
َّ
بأسماك القرش

تعتم��د الأو�ض��اع ال��واردة يف القائم��ة احلم��راء لالحت��اد ال��دويل
حلماي��ة الطبيع��ة ب�ش��كل ع��ام عل��ى عملي��ات التقيي��م العاملي��ة ،و�إىل
الآن مل ُي ْج� َر �أي تقيي��م �إقليم��ي لأو�ض��اع �أ�س��ماك القر���ش يف منطق��ة
�ش��مال غ��رب املحي��ط الهن��دي .عالوة على ذلك ،تتطل��ب العديد من
ه��ذه التقييم��ات حتديث� ًا عاج�ل ًا نظ��ر ًا مل��رور �أك�ثر م��ن ع�ش��ر �س��نوات
ا�صل ا�س��تغالل �أ�س��ماك القر���ش على وتريته
على �إجرائها يف حني َت َو َ
املتزاي��دة عل��ى م��دار تل��ك ال�س��نوات يف ظ��ل وج��ود ق�ص��ور يف جه��ود
�إدارة ه��ذا اال�س��تغالل .ولك��ن ،عل��ى الرغ��م من �أن م�س��توى ا�س��تغالل
الأن��واع ق��د يتف��اوت ب�ش��دة م��ن منطق��ة لأخ��رى ،ال ت��زال عملي��ات
التقيي��م ه��ذه متث��ل دالل��ة على م�س��توى التهدي��دات التي ق��د تواجهها
تل��ك الأن��واع وتع ِّر�ضه��ا خلط��ر الوق��وع يف امل�صاي��د ع�لاوة على بع�ض
التهدي��دات الأخ��رى .توج��د ن�س��بة  %42من �أ�س��ماك القر���ش والراي
امل�ؤكد وجودها من خالل الدرا�سات العلمية يف املياه الإقليمية لدولة
الإم��ارات العربي��ة املتحدة يف �إطار االهتمام الدويل باملحافظة على
الأن��واع ب��ل و ُتع��د ُمه��ددة باالنقرا���ض (حيث تنتمي �إىل فئ��ات الأنواع
املُهددة باالنقرا�ض ب�ش��كل حرج ( ،)CRوالأنواع املُهددة باالنقرا�ض
( ،)ENوالأن��واع املُعر�ض��ة لالنقرا���ض ( .))VUتت�ضم��ن ه��ذه الن�س��بة
�أنواع� ًا مث��ل القر���ش �أبومن�ش��ار الأخ�ضر  ،P. zijsronوالراي الفرا�ش��ة
الطوي��ل الذي��ل  ,Gymnura cf. poecilura, C. limbatusوالقر���ش
ذي اخل��دود البي�ض��اء  ،C. dussumieriوالقر���ش احلري��ري C.
 ،falciformisوالقر���ش الرمل��ي  ,C. plumbeusع�لاوة عل��ى نوع�ين
م��ن �أ�س��ماك القر���ش �أبومطرق��ة  ،S. lewiniو.S. mokarran
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حالة التهديد ألسماك القرش والراي المسجلة

في الدولة على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة بالنسبة المئوية

حالة التهديد ألسماك القرش المسجلة في

الدولة على القائمة الحمراء لالتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة بالنسبة المئوية

يف النهاي��ة ،هن��اك ق ّل��ة م��ن الأن��واع الت��ي تنتم��ي �إىل فئ��ة "الأق��ل
مدعاة للقلق" يف حني اقرتنت ن�سبة  %24من الأنواع بفئة "البيانات
غ�ير الكافي��ة" �أو "غ�ير اخلا�ضع��ة لتقيي��م" ،الأم��ر ال��ذي ُيلق��ي مزي��د ًا
من ال�ضوء على احلاجة �إىل �إجراء بحوث لإدراك �أو�ضاعها ب�صورة
�أف�ض��ل ،وحتدي��د ال�س��بل املُثل��ى الكفيلة ب�إدارته��ا واملحافظة عليها.

تابــــــــــــع
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حـــــالة التهديــــــد باالنــقـــــراض ألســماك الـــــراي
المســجلة فــي الدولـــــة علــى القائمـــــة الحمـــــراء
لالتحــاد الدولــي لحفظ الطبيعة بالنســبة المئوية

يف ع��ام  ،2017قام��ت هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي بالتع��اون م��ع جمموعة
�أ�سماك القر�ش املتخ�ص�صة يف بقاء الأنواع التابعة لالحتاد الدويل
حلف��ظ الطبيع��ة ( )IUCNبن�ش��ر تقري��ر يق��دم ملح��ة عام��ة ع��ن حالة
حف��ظ الأ�س��ماك الغ�ضروفي��ة (�أ�س��ماك القر���ش ،و�أ�س��ماك ال��راي،
و�أ�س��ماك الكيم�يرات) يف منطق��ة بح��ر الع��رب واملي��اه املحيط��ة ب��ه،
وو�ص��ف نتائ��ج ور�ش��ة عم��ل القائم��ة احلم��راء الإقليمي��ة الت��ي عق��دت
يف �أبوظب��ي بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف �أوائ��ل ع��ام .2017
وح��ددت الور�ش��ة الأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض عل��ى امل�س��توى
الإقليم��ي ،بحي��ث ميك��ن اتخ��اذ �إج��راءات منا�س��بة للحف��اظ عل��ى
و�ضعه��ا .كم��ا مت تق��دمي نظ��رة عام��ة �إقليمي��ة ع��ن م�صائ��د الأ�س��ماك
الغ�ضروفي��ة و�إدارته��ا واحلف��ظ عليه��ا.
نوع��ا) م��ن
ع�لاوة عل��ى ذل��ك� ،أ�ش��ار التقري��ر �إىل �أن ً 78( ٪50.9
الـ 153نوع ًا من الأ�سماك الغ�ضروفية التي مت تقييمها تعترب مهددة
يف بح��ر الع��رب واملي��اه املحيط��ة ب��ه ( %9.2معر�ض��ة للخط��ر ب�ش��كل
خط�ير %22.2 ،مه��ددة باالنقرا���ض %19.6 ،معر���ض لالنقرا���ض).
وم��ن ب�ين ه��ذه الأن��واع ،مت �أي�ض� ًا حتدي��د ثالث��ة �أن��واع عل��ى �أنه��ا م��ن
املحتم��ل �أن تك��ون منقر�ض��ة لأنه��ا مل ت�س��جل يف املنطق��ة مل��دة ثالث��ة
عق��ود عل��ى الأق��ل عل��ى الرغم م��ن اجلهود املتزاي��دة للبحث
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نوع��ا) تعت�بر حت��ت التهدي��د
واال�س��تق�صاء� %17.6 .أخ��رى (ً 27
نوعا
نوعا) .وفيما يتعلق بـً 29
و %12.4تعترب من الأقل اهتمام ًا (ً 19
( )%19املتبقي��ة مل تك��ن هن��اك معلوم��ات علمي��ة كافي��ة لتقييم خطر
االنقرا���ض  ،ولذل��ك مت ت�صنيفه��ا عل��ى �أنه��ا غري متوف��رة البيانات.
االستنتاجات النهائية القائمة على النتائج
عل��ى م��دار ال�س��نوات اخلم�س��ة املا�ضي��ة حت�س��نت احلال��ة الراهن��ة
للمعرف��ة املتعلق��ة مب�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش املحلي��ة و�أن��واع �أ�س��ماك
القر���ش وال��راي املنت�ش��رة يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وخا�صة يف
مياه اخلليج العربي .كما �أتاحت املقابالت التي ُعقدت مع �صيادين
�إجراء �أول تو�صيف للنطاق اجلغرايف ،واحلجم ،وخ�صائ�ص �أدوات
ال�صي��د ،والأن��واع املُ�س��تهدفة يف م�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش .وق��د
�أظه��رت النتائ��ج �أن امل�صي��د ات�س��م باالنتهازي��ة املفرط��ة والتف��اوت
الهائ��ل يف ن�ش��اط ال�صي��د .كم��ا �أن وج��ود م�صي��د ي�س��تهدف �أ�س��ماك
مدفوع ب�أغرا�ض املتاجرة يف زعانف �أ�سماك القر�ش
القر�ش حتديد ًا
ٍ
ف�ض�ل ًا ع��ن ارتف��اع م�س��تويات ال�صي��د ال َعر�ض��ي املُ�س��جلة ي�ش�يران
�إىل �أن ه��ذا امل�صي��د م��ن املرج��ح �أن يك��ون ل��ه �آث��ار وخيم��ة عل��ى
�أع��داد �أ�س��ماك القر���ش عل��ى امل�س��توى املحل��ي .ويف واق��ع الأم��ر� ،أك��د
ال�صيادون على تغري �أو�ضاع �أ�س��ماك القر���ش يف ال�س��نوات الأخرية،
و�أنه��م الحظ��وا انخفا���ض كمي��ات الأ�س��ماك امل�صي��دة ب�ص��ورة ح��ادة
وتراج��ع م�س��تويات وفرته��ا ع�لاوة عل��ى انت�ش��ار الأحج��ام املتو�س��طة
لأ�س��ماك القر���ش يف املياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية املتحدة
يف اخللي��ج العرب��ي.
حت�س��ن م�س��توى �إدراك الرتكيب��ة النوعي��ة لأ�س��ماك القر���ش
وق��د َّ
ووفرته��ا الن�س��بية وفئ��ات الأحج��ام املنت�ش��رة الت��ي يجري ا�س��تغاللها
يف امل�صايد يف دولة الإمارات العربية املتحدة� .أ�شارت الأنواع الـ32
املُ�س��جلة لأ�س��ماك القر�ش هنا -وامل�ؤكدة من خالل ٍّ
كل من ال�صفات
ال�ش��كلية والتحلي��ل اجلين��ي� -إىل ارتف��اع م�س��توى التن��وع البيولوج��ي
لأ�سماك القر�ش يف منطقة اخلليج ن�سبي ًا و�أنه قابل للمقارنة بالدول
الأخ��رى يف املنطق��ة �إذا م��ا راعين��ا �أن الأن��واع الت��ي تعي���ش يف املي��اه
العميق��ة ال ميكنه��ا �أن حتي��ا يف ه��ذه املي��اه .وباملث��ل ،ت�ش�ير الأن��واع
ال�س��تة ع�ش��ر لأ�س��ماك الراي املُ�س� َّ�جلة يف مواقع �إنزال الأ�س��ماك على
الياب�س��ة والأن��واع ال��واردة يف تقري��ر �أح��د امل�ش��اريع العلمي��ة املدني��ة
�إىل �أرجحية ارتفاع م�ستوى التنوع البيولوجي لأ�سماك الراي .ورغم
ذل��ك ،هن��اك حاج��ة ما�س��ة �إىل �إج��راء مزي��د م��ن البحوث على
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امل�س��تويني الوطن��ي والإقليم��ي لإدراك الف��روق يف ال�صف��ات
البيولوجي��ة ب�ص��ورة �أف�ض��ل �إىل جان��ب �أو�ض��اع خمتل��ف الأن��واع عل��ى
امل�س��توى املحل��ي.
و�أخ�ير ًا ،كان��ت الدرا�س��ة الت��ي �أجري��ت ب�ش��أن الت��داول التج��اري �أول
حماولة لإح�صاء وتو�صيف التجارة يف منتجات �أ�س��ماك القر���ش يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة واملنطق��ة ككل؛ �إذ �أثبت��ت التج��ارة
ال�س��ائدة يف حل��وم �أ�س��ماك القر���ش وزعانفه��ا �أن الطل��ب عليه��ا ال
رجح �أن ت�س��تمر لأعوام
يحتم��ل �أن يرتاج��ع ،و�أن ه��ذه التج��ارة من املُ َّ
قادم��ة .ورغ��م حمدودي��ة املعلوم��ات اخلا�ص��ة باالجت��ار يف منتج��ات
وعمان
�أ�سماك القر�ش الواردة من دولتي الإمارات العربية املتحدة ُ
فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن غالبية الأنواع املوجودة واردة يف القائمة
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وعم��ان فقد
القر���ش ال��واردة م��ن دولت��ي الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ُ
�أ�ش��ارت النتائ��ج �إىل �أن غالبي��ة الأن��واع املوج��ودة واردة يف القائم��ة
احلم��راء ال�ص��ادرة ع��ن االحتاد ال��دويل حلماية الطبيع��ة نظر ًا لأن
ه��ذه الأن��واع ُمه��ددة باالنقرا�ض ب�ش��كل ح��رج على امل�س��توى العاملي.
ومن ثم ف�إن الو�ضع الراهن يتطلب ا�ستخدام البيانات الواردة من
ه��ذه الدرا�س��ات كقاع��دة ،واالرتق��اء بالت�ش��ريعات احلالي��ة املُطبق��ة
يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وتعزي��ز تنفي��ذ اللوائ��ح القائم��ة،
وتطوي��ر و�صياغ��ة �إ�س�تراتيجيات �إدارة منا�س��بة جدي��دة لتعزي��ز
عن�ص��ر ا�س��تدامة م�صاي��د الأ�س��ماك� .س��يتطلب الأم��ر تدعي��م ه��ذه
الإج��راءات بخط��ة بح��ث ومراقب��ة دقيق��ة ،وبرام��ج تخ�ص�صي��ة
للتوعي��ة والتثقي��ف ،وفر���ص لبن��اء الق��درات ،ف�ض�ل ًا ع��ن منهجي��ة
وطني��ة تنط��وي عل��ى منظومة عم��ل �إقليمية للمحافظة على �أ�س��ماك
القر���ش و�إدارته��ا.

)(cont...
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إطار العمل الذي يتضمن القوى المحركة
والضغوط والحاالت واآلثار واالستجابات
يف �إطار و�ضع ت�صور منا�س��ب مل�صايد �أ�س��ماك القر���ش على م�س��توى
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة جرى �إع��داد �إطار عم��ل ملخ�ص يت�ضمن
الق��وى املحرك��ة ،وال�ضغ��وط ،واحل��االت ،والآث��ار ،واال�س��تجابات.
يتن��اول ه��ذا الإط��ار الدواف��ع الب�ش��رية (الق��وى الدافع��ة) املقرتن��ة
مب�صايد �أ�سماك القر�ش ،والت�ص ُّرفات (ال�ضغوط) التي من �ش�أنها
�أن تت�س��بب يف �إت�لاف امل�صاي��د ،واحل��االت والتغ ُّ�يرات املحتم��ل �أن
تط��ر�أ عل��ى �أع��داد �أ�س��ماك القر���ش والبيئ��ة البحري��ة ،واخل�صائ���ص
االجتماعي��ة االقت�صادي��ة ذات الآث��ار ال�س��لبية (احل��االت والآث��ار)،
ع�لاوة عل��ى الإج��راءات الوقائي��ة �أو العالجي��ة الت��ي ميك��ن تطبيقه��ا
لتح�س�ين املوق��ف (اال�س��تجابة).
القوى املحركة
• الطلب ال�سوقي على منتجات �أ�سماك القر�ش (االجتار يف
الزعانف واللحوم)
• الربح (من خالل قيمة الأ�سماك املُنزلة �إىل الياب�سة)
• اال�ستهالك (بح�سب التقاليد والثقافة)
• الرتفيه (ريا�ضة �صيد الأ�سماك)
ال�ضغـ ـ ـ ــوط
• معدل اجلهد املطلوب يف ال�صيد (التجاري والرتفيهي)
التلوث الربي والبحري
• عمليات التنمية ال�ساحلية
• عمليات تبديل املوائل
• التغيري املناخي
• عمليات التخل�ص من الأ�سماك
احلـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
• التغيريات املحتملة يف م�ستويات الوفرة ،والعمر،
واحلجم ،والتنوع
• انت�شار الأنواع ال�صغرية
• الأحجام املتو�سطة وال�صغرية
• احلالة غري املعروفة
• املناطق غري املعروفة للموائل احلرجة
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الآثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
• فقدان التنوع احليوي
• التغيريات يف البنية املجتمعية /النظم البيئية
• الأنواع املُهددة باالنقرا�ض
• التغيريات يف الوفرة الن�سبية
• ال�صيد اجلائر
• ال�صيد الع َر�ضي
• الأمن الغذائي
• التغريات يف مزايا امل�صايد وفوائدها
اال�ستجابات
• ارتقاء امل�ستوى العلمي من خالل البحوث
• بناء القدرات
• �إجراءات املراقبة ،والإ�شراف ،والتحكم
• برامج التثقيف والتوعية
• خطط ا�ستعادة الأنواع
• ال�سيا�سة /القوانني
• حماية املوائل احلرجة
• عمليات التعاون على امل�ستويني املحلي والإقليمي
• التنفيذ
• �سيا�سات امل�صايد ،وقوانينها ،و�إدارتها
• تنظيم عملية التجارة و�إدارتها
• م�شاركة القطاع اخلا�ص
• التعاون على امل�ستويات املحلية ،والإقليمية ،والدولية.
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 2-3التحديـــــــات والقضايــــــــا المتعــــــلقة
بالمحافظــة علــى أســماك القــرش

�أ�س��ماك القر���ش يف ع��ام  2010و ُو ِّزع يف جمي��ع �أنح��اء الدول��ة
للم�س��اعدة يف حتدي��د �أن��واع الأ�س��ماك.

يف �أثن��اء �إج��راء البح��وث وجم��ع املعلوم��ات ع��ن �أ�س��ماك القر���ش
يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ب��رزت عل��ى ال�س��طح العدي��د م��ن
التحدي��ات والق�ضاي��ا احلا�س��مة يف تنفي��ذ خط��ة العم��ل الوطني��ة
وتكليلها بالنجاح .يتناول الق�س��م التايل قائمة بالق�ضايا الرئي�س��ية،
وي�صف التقدم املحرز يف �سبيل تقوميها ،وكذلك التحديات القائمة
الت��ي يج��ب �أن حتظ��ى بالأولوي��ة �ضم��ن الإطار الزمني له��ذه اخلطة.

بالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ،نظم��ت هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي ع��دة ور���ش
عم��ل للتعري��ف ب�أن��واع �أ�س��ماك القر���ش يف ع��ام  ،2011ورك��زت هذه
الور�ش على �إمارة �أبوظبي ،و�شملت عن�صري الفئة واملجال لتدريب
موظف��ي تع��داد م�صايد الأ�س��ماك .ووزع دلي��ل جلمع البيانات� ،أعده
"م�ش��روع اخلليج �إال�س��مو ( ،")GEPو�شمل معلومات تف�صيلية ت�سمح
بالتع��رف عل��ى البيان��ات املتعلق��ة ب�أن��واع معين��ة م��ن �أ�س��ماك القر���ش
والتع��رف عل��ى ف�صيل��ة ال�ش��فنينيات (الباتوي��د) .و�أخ�ير ًا ،وبدع��م
م��ن اتفاقي��ة حماي��ة �أ�س��ماك القر���ش املهاج��رة ( )CMSوال�صندوق
الدويل للرفق باحليوان ( ،)IFAWمت �إ�صدار دليل تعريفي لأ�سماك
القر���ش يف البح��ار العربي��ة يف ع��ام ُ ،2015
وط��رح جمان� ًا باللغت�ين
الإجنليزي��ة والعربي��ة ،ووزع��ت ن�س��خ مطبوع��ة م��ن ه��ذا الدلي��ل على
جمي��ع منظم��ات م�صاي��د الأ�س��ماك ومعاه��د البح��وث عل��ى امل�س��توى
الإقليم��ي ،وال ت��زال الن�س��خ الإلكرتوني��ة متاحة للتحمي��ل على املواقع
الإلكرتوني��ة اخلا�صة بال�صن��دوق الدويل للرفق باحليوان ،واتفاقية
حماي��ة �أ�س��ماك القر���ش املهاج��رة ،وم�ش��روع اخللي��ج �إال�س��مو .وم��ع
ذل��ك تقت�ص��ر حمتوي��ات الدلي��ل عل��ى �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش وحفن��ة
من �أ�س��ماك الراي ،املدرجة يف مالحق اتفاقية �سايت���س ()CITES
واتفاقي��ة حماي��ة الأن��واع املهاج��رة .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،يف ح�ين
ي�ش��مل ه��ذا الدلي��ل جمي��ع �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش املوج��ودة يف مي��اه
الإمارات العربية املتحدة ،ف�إنه ال يتوفر يف �ش��كل ميكن ا�س��تخدامه
ير احلج��م ومقاوم� ًا للم��اء).
عل��ى ال�س��فن (�أي �أن الدلي��ل لي���س �صغ� َ
ت�س��تخدم هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظبي هذا الدلي��ل لتدريب موظفي تعداد
م�صاي��د الأ�س��ماك عل��ى جم��ع البيان��ات و�ضم��ان جم��ع املعلوم��ات
املتعلقة ب�أنواع معينة من �أ�س��ماك القر���ش .ومع ذلك ،ف�إن البيانات
الت�صنيفية غري امل�ؤكدة (وخا�صة بالن�سبة لأ�سماك الراي) ال تزال
تتطل��ب �إج��راء بحوث عاجلة للتمكن من جمع البيانات الدقيقة عن
جمموع��ة �أن��واع الأ�س��ماك التي يج��ري تفريغها.

القضية األولى:
التحديد الدقيق ألنواع
أسماك القرش من جانب
جميع مستخدمي الموارد

�إن جم��ع بيان��ات دقيق��ة ع��ن �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش �أم��ر �صع��ب
بطبيعت��ه ،وي��زداد تعقي��د ًا ب�س��بب حمدودي��ة التقييم��ات الت�صنيفي��ة
يف املنطق��ة .وينطب��ق ه��ذا ب�ش��كل خا�ص على �س��مك ال��راي وقيثارات
البح��ر الت��ي حظي��ت باهتم��ام بحث��ي حمدود .كم��ا �أن الو�ض��ع يتفاقم
ب�س��بب ع��دم وج��ود تدري��ب للتع��رف عل��ى �أ�س��ماك القر���ش وجم��ع
كاف يف جمي��ع �أنح��اء الب�لاد ،وكذل��ك ع��دم
البيان��ات عنه��ا ب�ش��كل ٍ
وج��ود ا�ش�تراطات تفر���ض وج��ود دف�تر لت�س��جيل معلوم��ات ع��ن ه��ذه
الأ�س��ماك .ال تُ�س��جل معظ��م عملي��ات �صي��د �أ�س��ماك القر���ش يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة� ،أو ت�س��جل عل��ى م�س��توى العائل��ة فقط� ،أو
ت�س��جل حت��ت بن��د "�أخ��رى" يف قائم��ة الكائن��ات البحري��ة املتوف��رة.
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،م��ن املرج��ح �أن��ه ق��د ج��رى حتدي��د ن�س��بة غ�ير
معروف��ة م��ن كمي��ة ال�صي��د امل�س��جلة ب�ش��كل غ�ير �صحي��ح ،وال توج��د
برام��ج للتحق��ق م��ن �صح��ة البيان��ات حالي� ًا.
فر�ض��ت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئـ��ة حظ��ر ًا عل��ى قط��ع زعان��ف
�أ�س��ماك القر���ش من��ذ ع��ام  ،1999وم��ن َث� َّ�م يج��ب �أن تظ��ل جمي��ع
�أ�س��ماك القر���ش كاملة عند التفريغ يف الياب�س��ة .ونظر ًا لأن �أ�س��ماك
القر���ش تُ�س��تغل يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ف��إن تنفي��ذ هذا
القان��ون ي�ضم��ن تي�س�ير التع��رف عل��ى �أن��واع الأ�س��ماك حي��ث تتوف��ر
العين��ات الكامل��ة يف الأ�س��واق و�أماك��ن التفري��غ والبي��ع .كم��ا �أ�ص��در
ال�صن��دوق ال��دويل للرف��ق باحلي��وان ( )IFAWمل�صق� ًا ع��ن �أن��واع
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القضية الثانية:
مجموعات البيانات اآلمنة
والمتاحة والموثقة التي
تسجل جميع بيانات الصيد
وتتسق بمرور الوقت مع
القرار المتفق عليه بين
إمارات الدولة على النطاق
الكامل لكل نوع من جميع
مستخدمي الموارد

تطب��ق �إم��ارة �أبوظب��ي حالي� ًا نظام� ًا لتجمي��ع البيان��ات ع��ن �أ�س��ماك
القر���ش ،لأن ع��دم وج��ود تقدي��ر كم��ي مل�صايد �أ�س��ماك القر���ش ميثل
م�ص��در قل��ق رئي�س��ي ًا .يتع�ين �إن�ش��اء نظ��ام موح��د جلم��ع البيان��ات
والتحقق من �صحتها يف جميع �أنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة
لدع��م مب��ادرات �إدارة م�صايد الأ�س��ماك و�ضم��ان دقة البيانات التي
يج��ري جمعه��ا .حتظى هذه النقطة ب�أهمية خا�صة حيث �إن عمليات
تقيي��م الأر�ص��دة ال�س��مكية يف امل�س��تقبل �س��وف حتت��اج �إىل دع��م م��ن
خ�لال البيان��ات الدقيق��ة التي ميكن جتميعها ع�بر الإمارات .عالوة
عل��ى ذل��ك ،ينبغ��ي �إدراك الأ�س��باب غ�ير املعروف��ة لنف��وق الأ�س��ماك
ب�ش��كل �أف�ض��ل .ت�ش��مل الأ�س��باب الرئي�س��ية النف��وق ب�س��بب التعر���ض
لالفرتا���س و�س��قوط املع��دات وال�صي��د ال�ش��بحي (غ�ير املتعم��د)
وال�صي��د املرجت��ع ب�س��بب اللوائ��ح التنظيمي��ة �أو ع��دم وج��ود �أ�س��واق
(خا�صة لأ�سماك الراي) ،والقتل املتعمد لأ�سماك القر�ش ،والنفوق
بع��د الإط�لاق (خا�ص��ة لأ�س��ماك ال��راي والأن��واع املحمي��ة) .و�أخ�ير ًا،
هناك حاجة �إىل و�ضع نظام ي�سمح بتوفري البيانات من م�ستخدمي
امل��وارد الآخري��ن ،مب��ا يف ذلك ال�صي��ادون اله��واة لأغرا�ض الرتفيه،
وال�صي��ادون الأجان��ب غ�ير ال�ش��رعيني ،وال�س��فن الت��ي ت�ش�ترك يف
ال�صيد يف املناطق االقت�صادية اخلال�صة .وقد �أطلقت وزارة التغري
املناخ��ي والبيئـ��ة وهيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي برنامج م�صايد الأ�س��ماك
امل�س��تدامة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وهن��اك العدي��د م��ن
الفر�ص لدمج م�ش��روعات �أ�س��ماك القر�ش �ضمن الربنامج .وينطبق
ذل��ك بوج��ه خا���ص عل��ى �إع��ادة هيكل��ة النظ��ام الإح�صائ��ي مل�صاي��د
الأ�س��ماك يف جمي��ع �أنح��اء البل��د ،ال��ذي ميك��ن �أن ي�ش��مل التدري��ب
عل��ى التع��رف عل��ى �أ�س��ماك القر���ش والربوتوك��والت املوح��دة جلم��ع
البيانات.

30

2021 - 2018

القضية الثالثة:
الحاجة إلى بحوث عن
أسماك القرش وتنسيق
المشروعات بين مختلف
الهيئات الوطنية

يف الوقت احلا�ضر ،كانت البحوث الوحيدة التي تركز على مو�ضوع
�أ�س��ماك القر���ش الت��ي �أجري��ت يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
ت�ش��كل ج��زء ًا م��ن م�ش��روع الدكت��وراه املدع��م م��ن جامع��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة .وعل��ى الرغ��م م��ن �إجن��از ه��ذه الدرا�س��ة ،هن��اك
الكث�ير م��ن البح��وث امل�س��تمرة حت��ت مظل��ة م�ش��روع اخلليج �إال�س��مو،
وه��ي مب��ادرة لتعزي��ز البح��ث والتوعي��ة باملحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك
القر���ش يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ومنطقة اخللي��ج العربي .وقد
مت �إجراء هذا البحث ودعمه من خالل �شبكة من اجلهات املتعاونة
عل��ى امل�س��تويني الإقليم��ي والدويل والتي وف��رت الإمكانيات من حيث
مراف��ق البح��ث والتموي��ل .وم��ن �أج��ل املُ�ض��ي ُقدم � ًا يف ه��ذا الأم��ر،
يتعني و�ضع خطة وطنية �شاملة وحمددة الهدف لإجراء �أبحاث عن
�أ�س��ماك القر���ش ،م��ع مراع��اة النه��ج التعاوين ،من �أج��ل دعم تدابري
املحافظ��ة عل��ى الأنواع.
ويل��زم النظ��ر يف ترتيب��ات الإدارة املتع��ددة االخت�صا�ص��ات يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ل�ضم��ان اتب��اع نه��ج من�س��ق لبح��وث
�أ�س��ماك القر���ش .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ف�إن حتدي��د الأولوي��ات الوطنية
للبح��وث -مب��ا يتواف��ق مع البح��وث املطلوبة واملعروفة لأنواع �أ�س��ماك
العظمي��ات يف �إط��ار برنام��ج م�صاي��د الأ�س��ماك امل�س��تدامة يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة� -س��ي�ضمن نهج � ًا مت�س��ق ًا م��ع بح��وث
�أ�سماك القر�ش .وت�شمل بع�ض املبادرات البحثية العاجلة التي يتعني
القي��ام به��ا م��ا يلي:
•

التقييم��ات الت�صنيفي��ة لتحدي��د �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش الت��ي
توج��د يف مي��اه دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة (مي��اه ال�س��احل
ال�ش��رقي والغربي) ،مع الرتكيز ب�ش��كل خا�ص على ال�ش��فنينيات
(الباتوي��د).

•

البح��ث يف ال�س��مات البيولوجي��ة ،ومع��دالت النم��و ،وتاري��خ
احلي��اة ،واخل�صوب��ة ،وتربي��ة الأن��واع املختلف��ة م��ن �أ�س��ماك
القر���ش.
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•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

تقييم��ات الأر�ص��دة ال�س��مكية للأن��واع الأك�ثر انت�ش��ار ًا يف ال�صيد
(ما جمموعه � 10أنواع من �أ�سماك القر�ش و�أ�سماك الراي).
تقييم��ات �س��ريعة للمخاط��ر الت��ي ته��دد جمي��ع �أن��واع �أ�س��ماك
القر���ش ،ال �س��يما الأنواع الناجتة عن ال�صيد العر�ضي والثانوي
مب��ا يف ذل��ك تقييم��ات جمي��ع الآث��ار عل��ى ه��ذه الأنواع.
تقيي��م �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش امله��ددة باالنقرا���ض واخلط��ط
البحثي��ة املتعلق��ة ب�أن��واع معين��ة ا�س��تناد ًا �إىل النتائ��ج والثغ��رات
املح��ددة.
التحدي��د الدقي��ق والقيا���س الكم��ي للأن��واع امل�س��تهدفة والأن��واع
الناجت��ة ع��ن ال�صيد العر�ضي والثانوي لأ�س��ماك القر���ش.
حتدي��د الإنتاجي��ة الن�س��بية والق��درة عل��ى ال�صي��د ،واختي��ار
مع��دات ال�صي��د للأن��واع املختلف��ة.
درا�س��ة م�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش م��ن قب��ل القطاع��ات غ�ير
التجاري��ة مب��ا يف ذل��ك ال�صي��د الرتفيه��ي ورح�لات ال�صي��د.
ر�س��م خرائ��ط لتوزيع��ات �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش ،والإنتاجي��ة
البيولوجي��ة ،و�أمن��اط الهج��رة.
ر�س��م خرائ��ط للموائ��ل احليوي��ة الت��ي ت�ش��تمل يف بع���ض الأن��واع
عل��ى مناط��ق التفري��خ ومواق��ع التجم��ع للتغذي��ة ،والت��زاوج،
وال��والدة.
�إج��راء بح��وث ب�ش ��أن تقني��ات احل��د م��ن ال�صي��د العر�ض��ي،
مب��ا يف ذل��ك �إج��راء بح��وث ب�ش��أن تعدي��ل مع��دات ال�صي��د لتقليل
التفاع�لات م��ع م�صاي��د الأ�س��ماك (وخا�ص��ة خالل مو�س��م �صيد
الأ�س��ماك املفت��وح بداي��ة م��ن �ش��هر �أكتوب��ر وحت��ى �ش��هر �إبري��ل).
تقيي��م ا�س��تدامة م�صاي��د الأ�س��ماك الت��ي ت�س��تورد منه��ا دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة منتج��ات �أ�س��ماك القر���ش ،وخا�ص��ة
م�صايد الأ�س��ماك ذات الأر�صدة ال�س��مكية امل�شرتكة /املتداخلة
املناط��ق (مث��ل ُعم��ان).
تقيي��م �أث��ر �إدارة �أ�س��ماك القر���ش وتداب�ير املحافظ��ة عل��ى هيكل
النظام البيئي ووظيفته.
تقيي��م �أث��ر التغ�يرات البيئي��ة الطبيعي��ة عل��ى جمموعات �أ�س��ماك
القر�ش.
درا�س��ة �أثر التغريات على جمموعات �أ�س��ماك القر���ش يف البيئة
البحرية ،مبا يف ذلك تغري املناخ.
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القضية الرابعة:
فهمنا لألسواق والتجارة
المتعلقة بمنتجات أسماك
القرش

�إنن��ا ال ن��درك جي��د ًا طبيع��ة الأ�س��واق املحلي��ة وخا�ص��ة الأ�س��واق
الدولي��ة ملنتج��ات �أ�س��ماك القر���ش بدول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة.
وق��د ت�س��اعد زي��ادة املعرف��ة بالعالق��ة ب�ين العر���ض والطل��ب ملنتج��ات
�أ�س��ماك القر���ش واجتاه��ات الطلب يف الأ�س��واق يف التنب��ؤ بالتغريات
امل�س��تقبلية يف �أمن��اط ال�صي��د والتج��ارة وكذل��ك تي�س�ير ا�س��تجابات
الإدارة اال�س��تباقية .ميك��ن التفاقي��ات التج��ارة الدولي��ة مث��ل اتفاقي��ة
�سايت���س (� )CITESأن توف��ر الأدوات التقليدي��ة لإدارة م�صاي��د
الأ�س��ماك ،ففي ظل وجود قوائم �سايت���س ( )CITESلأ�س��ماك القر�ش
يتع�ين عل��ى دول��ة الإمارات العربية املتحدة �إ�صدار ت�صاريح لل�س��ماح
باالجت��ار يف العين��ات ال��واردة م��ن البل��دان الأخ��رى .بالإ�ضاف��ة �إىل
ذل��ك -ولت�س��هيل االمتث��ال لقوائ��م �سايت���س ( -)CITESقام��ت دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بحماي��ة جمي��ع �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش
املدرج��ة يف �سايت���س ( )CITESواملوج��ودة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،وكذل��ك حظ��ر ت�صدي��ر و�إع��ادة ت�صدي��ر زعان��ف �أ�س��ماك
القر���ش م��ن البلد.
وق��د نظ��م ال�صن��دوق ال��دويل للرف��ق باحلي��وان ،ووزارة التغ�ير
املناخ��ي والبيئـ��ة ،وهيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي �سل�س��ل ًة م��ن ور���ش العم��ل
الت��ي رك��زت عل��ى زي��ادة التوعي��ة مبتطلب��ات �سايت���س (،)CITES
وهدف��ت �إىل تدري��ب موظف��ي م�صاي��د الأ�س��ماك وموظف��ي اجلمارك
عل��ى التع��رف عل��ى �أ�س��ماك القر���ش والزعان��ف.

تابــــــــــــع
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القضية الخامسة:
وضع إطار عمل لتقييم
المخاطر التي تتعرض لها
جميع أنواع أسماك القرش
للتعرف على طبيعة جميع
اآلثار ونطاقها على تلك
األنواع

بالرغ��م م��ن االعتق��اد ال�س��ائد ب ��أن معظ��م عملي��ات تفري��غ وبي��ع
�أ�س��ماك القر���ش يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ه��ي نتيج��ة لل�صي��د
العر�ض��ي ،لك��ن ال ُيع��رف �س��وى القلي��ل م��ن املعلوم��ات ع��ن م�س��تويات
ال�صي��د .ويج��ب معرف��ة الفق��دان الكل��ي ل��كل ن��وع م��ن �أن��واع �أ�س��ماك
القر���ش يف حال��ة الرغب��ة يف جت ُّن��ب ال�صي��د اجلائ��ر له��ذه الأن��واع.
بينم��ا ُيع��د االرتق��اء بتحدي��د وتقدي��ر كمي��ة الأن��واع الناجت��ة ع��ن
ال�صي��د الثان��وي والعر�ض��ي �ش��رط ًا م�س��بق ًا مهم� ًا للتو�ص��ل �إىل فه��م
�أف�ض��ل مل�س��تويات ال�صي��د امل�س��تدام بيئي � ًا له��ذه الأن��واع ،ف ��إن كمي��ة
الأن��واع امل�أخ��وذة ل��ن توف��ر يف ح��د ذاته��ا �أ�سا�س� ًا ل�ل�إدارة الفعال��ة.
وهن��اك حاج��ة �إىل بي��ان م��دى تع ُّر���ض ه��ذه الأن��واع ملخاط��ر عملي��ات
ال�صي��د م��ن حي��ث �إنتاجيته��ا البيولوجي��ة وطبيع��ة عملي��ة ال�صي��د
نف�س��ها .و�س��تختلف طبيع��ة التقيي��م املنا�س��ب واملمك��ن له��ذه الأن��واع،
وق��د ت�تراوح م��ن تقيي��م املخاط��ر الكمي��ة �أو النوعي��ة �إىل تقييم��ات
الأر�ص��دة ال�س��مكية بالكام��ل .ونظ��ر ًا لقل��ة املعلوم��ات املتوف��رة ع��ن
هذه الأنواع حالي ًا� ،سيتم الرتكيز يف البداية على تقييمات املخاطر
لتحدي��د م��دى تع ُّر���ض ه��ذه الأن��واع ملخاطر عملي��ات ال�صيد وغريها
م��ن الآثار.
ت�س��تند معظ��م املعلوم��ات والتقييم��ات اخلا�ص��ة بحال��ة �أ�س��ماك
القر���ش يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �إىل التقييم��ات العاملي��ة
للقائم��ة احلم��راء لالحت��اد ال��دويل حلماي��ة الطبيع��ة .وق��د �أجري��ت
معظمه��ا من��ذ �أك�ثر م��ن � 10س��نوات م��ع ع��دم الأخ��ذ يف االعتب��ار
معلوم��ات واجتاه��ات الأن��واع م��ن �ش��مال غ��رب املحي��ط الهن��دي؛
ولذل��ك ُيع��د حتدي��د حالة اخلطر للأنواع �أولوي ًة ،ويجب تناولها على
وج��ه ال�س��رعة من �أجل �إعطاء الأولوي��ة للبحث ،والإدارة ،واالمتثال.
با�س��تخدام ه��ذه املعلوم��ات ميك��ن ت�صني��ف الأنواع ح�س��ب م�س��تويات
التعر���ض للمخاط��ر املختلف��ة (خماط��ر مرتفع��ة� ،أو متو�س��طة� ،أو
منخف�ض��ة) ،وعل��ى �أ�سا���س قابليته��ا للتعر���ض لل�صي��د ع��ن طري��ق
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�أ�س��اليب ال�صي��د املختلف��ة وق��درة الأن��واع عل��ى التكاث��ر .يتع�ين
�أن تك��ون التقييم��ات الأولي��ة قائم��ة عل��ى البيان��ات املوج��ودة ع��ن
خ�صائ���ص وبيولوجي��ا الأن��واع يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
واملنطقة ب�أكملها ،كما �ست�س��اعد يف حتديد الثغرات و�أوجه الق�صور
يف معرفتن��ا .وبا�س��تخدام ه��ذه املعلوم��ات �س��يجري حتدي��د الأن��واع
الت��ي حتت��اج �إىل احلماي��ة �أو االهتم��ام الف��وري وم��ن َث��م ميكن اتخاذ
�إج��راءات الإدارة املنا�س��بة.
القضية السادسة:
اإلستراتيجيات الهادفة إلى
تكاثر أنواع أسماك القرش
وتنشيط مجموعاتها

ميك��ن �أن ت�س��اعد البيان��ات واملعلوم��ات املجمع��ة م��ن تقييم��ات
املخاط��ر يف التع��رف عل��ى �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش الت��ي �س��تتطلب
�إج��راءات فوري��ة م��ن خ�لال و�ض��ع خط��ط لتكاث��ر ه��ذه الأن��واع.
و�س��تحدد ه��ذه اخلط��ط �إج��راءات البح��ث والإدارة الالزم��ة لوق��ف
تده��ور الأن��واع امله��ددة باالنقرا���ض ودع��م تكاثره��ا ل�ضم��ان بقائه��ا
عل��ى امل��دى الطوي��ل يف الطبيع��ة.
القضية السابعة:
فهمنا آلثار الصيد الترفيهي

م��ن الناحي��ة التاريخي��ة ،مل يك��ن هن��اك �س��وى جت��ارب قليل��ة
لإدارة ال�صي��د الرتفيه��ي ورح�لات ال�صي��د يف جمي��ع �أنح��اء الب�لاد.
وبالإ�ضاف��ة اىل ذل��ك ،ال يت��م جم��ع بيان��ات ع��ن ع��دد الق��وارب
الرتفيهي��ة العامل��ة يف مي��اه دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .وم��ع
ذل��ك ،غالب� ًا م��ا تُ�س��تهدف �أ�س��ماك القر���ش ويج��ري االحتف��اظ به��ا
لأغرا���ض اال�س��تهالك ال�ش��خ�صي �أو كغنيمة تذكاري��ة .ويجري حالي ًا
تقيي��م قط��اع ال�صي��د الرتفيهي وو�ضع لوائح �ش��املة جديدة من �أجل
تنظيم��ه .ويل��زم �أي�ض� ًا �إجراء بحوث للح�صول على تقديرات �ش��املة
لل�صيد و�ضمان عدم االحتفاظ ب�أنواع �أ�سماك القر�ش املحمية .تُعد
برامج التوعية التي تهدف �إىل ت�شجيع �إطالق الأنواع احلية بجانب
تعليم��ات التعام��ل الآم��ن معها �أمر ًا بالغ الأهمية .وعالوة على ذلك،
ينبغ��ي درا�س��ة ج��دوى و�ض��ع برنام��ج ل�صي��د الأ�س��ماك و�إطالقه��ا.
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القضية الثامنة:
مدى تواؤم التدابير اإلدارية
الحالية ُّ
والنهج االبتكارية
مع التعامل مع قضايا إدارة
أسماك القرش المعروفة

ُو�ضع��ت ترتيب��ات �إدارة م�صاي��د الأ�س��ماك يف دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة ب�ش��كل عام على �أ�سا���س �أ�س��اليب ال�صيد امل�ستخدمة
ال�س��تهداف الأن��واع التجاري��ة م��ن الأ�س��ماك .وهناك حاج��ة �إىل بذل
بع���ض اجله��ود لإدراك كيفي��ة ا�س��تفادة �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش م��ن
�أ�س��اليب ال�صيد املختلفة وتدابري الإدارة (حماية الأنواع �أو املناطق
املحمي��ة) ب�ش��كل �أف�ض��ل ،وخا�ص��ة الأن��واع املهددة باالنقرا�ض ب�ش��كل
كب�ير مث��ل �أ�س��ماك املن�ش��ار .وعالوة على ذل��ك ،مل تو�ضع يف املنطقة
اتفاق��ات �إقليمي��ة ل�ل�إدارة املتكامل��ة للأن��واع امل�ش�تركة والأن��واع
كث�يرة االرحت��ال .تُق�س��م �أر�ص��دة �أ�س��ماك القر���ش الت��ي ي�صطاده��ا
ال�صي��ادون يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة مع ال��دول الأخرى �أو
يت��م ا�صطياده��ا ع��ن طري��ق ال��دول الأخ��رى يف املي��اه الأجنبي��ة .ويف
ظل هذه الظروف ،هناك حاجة �إىل ترتيبات ثنائية و�إقليمية لإدارة
م�صاي��د الأ�س��ماك م��ن �أج��ل �ضم��ان �إدارة جمي��ع �أر�ص��دة �أ�س��ماك
القر���ش عل��ى النح��و املالئ��م� .س��تتطلب عملي��ات تقيي��م الأر�ص��دة
ال�س��مكية تب��ادل البيان��ات ،وم��ن ث��م توحي��د جمموع��ات البيان��ات
عل��ى ال�صعيدي��ن املحل��ي وال��دويل يف خمتل��ف املناط��ق .و َّقع��ت ع��دة
بل��دان يف املنطق��ة حالي� ًا عل��ى مذك��رة تفاه��م ب�ش��أن حماي��ة �أ�س��ماك
القر���ش املهاج��رة والت��ي تن���ص عل��ى اهتمامه��ا باملحافظ��ة عل��ى
�أ�س��ماك القر���ش .وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،نف��ذت املنظم��ات الإقليمي��ة
لإدارة م�صاي��د الأ�س��ماك -مث��ل جلن��ة م�صاي��د �أ�س��ماك التون��ة يف
املحيط الهندي -عدة تدابري حلماية �أنواع �أ�س��ماك القر���ش املهددة
باالنقرا���ض وحفظه��ا .وق��د ي ��ؤدي العم��ل م��ع ه��ذه املنظم��ات �-إىل
جان��ب الهيئ��ة الإقليمي��ة مل�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش� -إىل التع��اون ب�ين
بل��دان املنطق��ة وتعزي��ز اجله��ود الرامي��ة �إىل �إدارة م�صاي��د �أ�س��ماك
القر���ش.
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القضية التاسعة:
تحديد الموائل الحيوية
والحد من تأثير التدهور
البيئي على أسماك القرش

ق��د يك��ون حتدي��د املوائ��ل احليوي��ة الت��ي ت�س��تخدمها �أ�س��ماك القر���ش
م��ن �أج��ل التغذي��ة �أو التوال��د �أو التفري��خ وحفظه��ا عام�ل ًا حيوي� ًا يف
�ضم��ان بق��اء �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش .وكث�ير ًا م��ا ترتب��ط ه��ذه املوائ��ل
بالنظ��م البيئي��ة مث��ل �أ�ش��جار الق��رم� ،أو الأع�ش��اب البحري��ة� ،أو
ال�ش��عاب املرجاني��ة املعر�ض��ة للعدي��د م��ن الأن�ش��طة الب�ش��رية ،مب��ا يف
ذل��ك التنمي��ة ال�س��احلية ،وميك��ن �أن تتده��ور نتيج��ة التخل���ص م��ن
املعادن الثقيلة �أو املياه املحالة .ومع ارتفاع معدل التنمية ال�ساحلية
يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة م��ن املرج��ح �أن تك��ون العدي��د
م��ن ه��ذه املوائ��ل ق��د تال�ش��ت بالفع��ل ،ورغ��م �أن هن��اك �سل�س��لة م��ن
جهود الإ�صالح يف م�ش��روعات �أ�ش��جار القرم و�إعادة زراعة ال�ش��عاب
املرجاني��ة يف جمي��ع �أنح��اء دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة ف�إن هذه
املبادرات مل ت�س��تطع �أن ت�أخذ يف االعتبار متطلبات �أ�س��ماك القر���ش
نتيج��ة نق���ص املعلوم��ات املتوف��رة .ويف �أثن��اء املقاب�لات الت��ي �أجريت
م��ع ال�صيادي��ن �س��لط امل�ش��اركون ال�ض��وء عل��ى ع��دد م��ن املواق��ع الت��ي
توجد فيها �أ�س��ماك القر���ش عادة �أثناء رحالت ال�صيد .وقد خل�ص
بح��ث حدي��ث �أج��راه علم��اء م��ن هيئ��ة البيئ��ة �أبوظب��ي يف الف�ترة م��ن
�أكتوبر  2015ويونيو � 2016إىل تواجد اليافعني من �أ�س��ماك املن�ش��ار
يف املناط��ق ال�ش��اطئية الرملي��ة الت��ي حتت��وي عل��ى الع�ش��اب البحري��ة
و تواج��د البالغ�ين م��ن �أ�س��ماك املن�ش��ار يف املي��اه العميق��ة بعي��د ًا ع��ن
ال�ش��اطئ ،وعل��ى الرغ��م م��ن �أن نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة توف��ر دلي�لا
على وجود انخفا�ض كبري يف جمتمعات �سمك املن�شار يف الدولة� ،إال
�أنها ت�سلط ال�ضوء �أي�ضا على �أهمية جهود احلفظ والإنعا�ش لتجنب
االنقرا�ض املحلي وا�س��تعادة �س��كانها .ومع ذلك ،يلزم �إجراء املزيد
م��ن الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية با�س��تخدام املعرف��ة البيئي��ة التقليدي��ة
للتع��رف عل��ى موائ��ل �أ�س��ماك القر���ش وحتدي��د كيفي��ة تداخله��ا م��ع
مناط��ق ال�صي��د� .س��ي�ضمن و�ض��ع خرائ��ط له��ذه املناط��ق اتخ� َ
�اذ
التداب�ير الالزم��ة لإدارته��ا �أو حمايته��ا.
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القضية العاشرة:
ممارسات التعامل مع
أسماك القرش إلدارتها
والمحافظة عليها

توافق � ًا م��ع املمار�س��ات العام��ة للرف��ق باحلي��وان هن��اك حاج��ة �إىل
�إجراء تقييم ملمار�سات �صيد �أ�سماك القر�ش والتعامل معها يف دولة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة .وع�لاوة عل��ى ذل��ك هن��اك حاج��ة لن�ش��ر
معلوم��ات ع��ن كيفي��ة �إط�لاق �أ�س��ماك القر���ش ب�ش��كل �آم��ن وتنظي��م
حمل��ة توعي��ة ب�ش��أن القوان�ين واللوائ��ح القائمة.
القضية الحادية عشرة:
إدراك آثار صيد أسماك
القرش في هيكل النظام
البيئي ووظيفته

هن��اك معرف��ة حم��دودة فيم��ا يتعل��ق ب�آث��ار ال�صيد التجاري لأ�س��ماك
القر���ش �أو �إدارة �أ�س��ماك القر���ش وتدابري احلفظ على هيكل النظام
البيئي ووظيفته .ي�ؤثر �صيد �أ�سماك القر�ش على النظام البيئي الذي
تُنت��زع من��ه تل��ك احليوان��ات .ومن املتوقع �أن ي�أخ��ذ ال�صيادون الذين
ي�صط��ادون �أ�س��ماك القر���ش �أنواع� ًا �أخ��رى م��ن الأ�س��ماك م��ن خالل
ال�صيد العر�ضي (مبا يف ذلك الأنواع املهددة باالنقرا�ض �أو الأنواع
املعر�ض��ة للخط��ر) .و ُتع��د معظم هذه امل�صايد غ�ير معروفة ،وميكن
�أن ت�ش��مل نف��وق �أن��واع الأ�س��ماك غ�ير القر�ش��ية لأ�س��باب جمهول��ة.
ولتدابري الإدارة واملحافظة على �أ�س��ماك القر���ش �أي�ض ًا �آثار متباينة
عل��ى النظ��ام البيئ��ي .يف الواق��عُ ،يعد �أث��ر احلماية والزي��ادة املتتالية
يف ع��دد احليوان��ات املفرت�س��ة املهيمن��ة -مثل �أ�س��ماك القر���ش -على
هي��كل النظ��ام البيئ��ي غ�ير مع��روف �إىل ح��د كب�ير وي�س��تدعي مزي��د ًا
من الدرا�س��ة والبحث.

القضية الثانية عشرة:
نظام تبادل المعلومات
وتعزيز التواصل بين الهيئات
الحكومية والجهات المعنية

ال تتوف��ر معلوم��ات كافي��ة يف الوق��ت الراه��ن لدى الهيئ��ات احلكومية
واجله��ات املعني��ة ع��ن �أ�س��ماك القر���ش املتوف��رة يف دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة ،ويرج��ع ذل��ك ب�ش��كل رئي�س��ي �إىل �أن البيان��ات
املتوف��رة ع��ن �أ�س��ماك القر���ش مل تن�ش��ر �إال يف املج�لات املتخ�ص�ص��ة
الت��ي ي�س��تعر�ضها النظ��راء والت��ي رمب��ا ال تكون متاحة ب�ش��كل مبا�ش��ر
جلميع م�س��تخدمي املوارد .ومع ذلك ،ف�إن جميع م�س��تخدمي املوارد
لديهم دور يتعني عليهم القيام به يف املحافظة على �أ�سماك القر�ش
و�إدارته��ا .وال ب��د م��ن تعزي��ز وزي��ادة تب��ادل املعلوم��ات ب�ين الهيئ��ات
واجله��ات املعني��ة .بالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،ينبغ��ي �أن تك��ون املعلوم��ات
الدقيق��ة واحلديث��ة املتعلق��ة ب�أهمي��ة املحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك القر���ش
متوف��رة ل��دى اجله��ات املعني��ة واجلمه��ور .والواق��ع �أن نتائ��ج جمي��ع
البح��وث ذات ال�صل��ة -مب��ا يف ذل��ك التط��ورات الدولي��ة -ينبغ��ي �أن
تُف�س��ر وتُعمم على جمتمع ال�صيد التجاري والرتفيهي وكذلك عامة
اجلمه��ور بطريق��ة ي�س��هل ا�س��تيعابها مب��ا يف ذل��ك ا�س��تخدام �صح��ف
الوقائ��ع ،وور���ش العم��ل ،والربام��ج الإر�ش��ادية� .س��ي�ؤدي ه��ذا �إىل
تي�س�ير ا�س��تيعاب الأف��كار مث��ل �أف�ض��ل املمار�س��ات املتعلق��ة باحل��د
م��ن ال�صي��د اجلائ��ر ،و�إط�لاق الأن��واع احلي��ة ،وال�س��ماح لل�صيادي��ن
باالط�لاع عل��ى �ض��رورة حف��ظ �أ�س��ماك القر���ش و�إدارته��ا.
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 - 3التوصيــــات بشــأن إجـــــراءات
العمـــــل
الرؤية

"املحافظ��ة عل��ى �أ�س��ماك القر���ش يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتح��دة و�إدارته��ا ب�ش��كل فع��ال لتمك�ين ا�س��تغاللها امل�س��تدام
على امل��دى الطويل”.
أهــداف خطــة العمــل الوطنيــة للمحافظة
علــى أســماك القــرش وإدارتهــا فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
تحسين معرفتنا بأنواع
ومصايد أسماك القرش
ودورها في النظام البيئي.
ضمان فاعلية السياسات
والتشريعات وآليات إنفاذ
القانون ،ووضع إطار عمل
وطني وإقليمي ودولي
للتعاون.
تمكين عملية المحافظة
الفعالة من خالل بناء
القدرات.
تنفيذ برامج التثقيف والتوعية
من أجل زيادة مستوى الوعي
لدى الجمهور ،وزيادة فهم
الدور الذي يمكن أن يقوم
به األفراد والقطاع الخاص
في المحافظة على أسماك
القرش.
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الف�ترة الأولي��ة له��ذه اخلط��ة مدته��ا �أرب��ع �س��نوات ()2021-2017

ويليه��ا عملي��ة متابع��ة ومراجع��ة �س��توفر الأ�سا���س لإج��راء مراجع��ة
ت�شاورية خلطة العمل الوطنية من �أجل متكني نهج الإدارة التكيفية
و�ضم��ان حتقي��ق �أهدافه��ا الإ�س�تراتيجية ور�ؤيته��ا العام��ة .ت�س��تند
الإج��راءات ال��واردة يف ه��ذا الق�س��م �إىل الأه��داف الأربع��ة ال�ش��املة
خلط��ة العم��ل الوطني��ة والأغرا���ض املح��ددة ،وتتعل��ق ه��ذه الأغرا���ض
بالو�ض��ع يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وتتن��اول الق�ضاي��ا
والتحدي��ات الت��ي ج��رى حتديده��ا يف الق�س��م ال�س��ابق.
اجله��ات الوطني��ة املعني��ة الت��ي تلع��ب دوراً حا�س��ماً يف تنفي��ذ خط��ة
العمل الوطنية.
الجهات الحكومة
• وزارة التغري املناخي والبيئة
• هيئة البيئة � -أبوظبي
• بلدية دبي
• هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�شارقة
• دائرة البلدية والتخطيط  -عجمان
• بلدية �أم القيوين
• هيئة حماية البيئة والتنمية بر�أ�س اخليمة
• بلدية الفجرية
• املركز الوطني للإح�صاء
• جهاز حماية املن�ش�آت احليوية وال�سواحل
• �سلطات املوانئ (يف جميع الإمارات)
• م�صلحة اجلمارك االحتادية
• غرف التجارة (يف جميع الإمارات)
الجهات والمنظمات غير الحكومية
• تعاونيات ال�صيادين
• م�شروع اخلليج �إال�سمو
• ال�صندوق الدويل للرفق باحليوان
• جمعي��ة الإم��ارات للحي��اة الفطري��ة بالتع��اون م��ع ال�صن��دوق
• العامل��ي للطبيع��ة ()EWS-WWF
• جمموعة الإمارات للبيئة البحرية
• جمموعات الإمارات للتاريخ الطبيعي (جميع الأق�سام)
• جامعة نيويورك� ،أبوظبي
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• جامعة الإمارات العربية املتحدة
• جامعة زايد
• اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة
• �أندية الغو�ص (يف جميع الإمارات)
ً
اجله��ات الإقليمي��ة والدولي��ة املعنية الت��ي تلعب دورا يف دعم مكونات
خطة العمل الوطنية و�إمكانية تنفيذ خطة عمل �إقليمية.
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الجهات اإلقليمية /الدولية
• جمل�س التعاون اخلليجي
• الهيئ��ة الإقليمي��ة مل�صاي��د الأ�س��ماك التابع��ة ملنظم��ة الأغذي��ة
والزراع��ة ()RECOFI
• املنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية ()ROPME
• الهيئ��ة الإقليمي��ة للمحافظ��ة عل��ى بيئ��ة البح��ر الأحم��ر وخلي��ج
ع��دن ()PERSGA
• �أمانة اتفاقية حماية الأنواع املهاجرة
• املجموع��ة املتخ�ص�ص��ة يف �أ�س��ماك القر���ش التابع��ة لالحت��اد
ال��دويل حلف��ظ الطبيع��ة
• �أمانة اتفاقية �سايت�س ()CITES
• جلنة م�صايد �أ�سماك التونة يف املحيط الهندي ()IOTC
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المهام
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النشاط

األولوية

اإلطار
الزمني

الهدف أ – تحسين معرفتنا بأنواع ومصايد أسماك القرش ودورها في النظام البيئي
تحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بصيد أنواع معينة من

أسماك القرش وبيانات التفريغ والبيع ورصد عمليات صيد
األسماك .اإلجراءات المتبعة:

•تحديد الثغرات الموجودة في برامج الرصد القائمة وبرامج
جمع البيانات.

مرتفعة

مستمر

ً
جيدا في قاعدة البيانات
•التأكد من صحة البيانات وإدارتها

المتعلقة بمصايد األسماك ،والتي تسمح باستخراج البيانات
وتبادلها وتلخيصها.

تنمية وتطوير وتحسين عملية

جمع البيانات المتعلقة
بمصايد األسماك

وضع األنظمة من أجل توفير بيانات الصيد الناتجة عن مصايد
األسماك الترفيهية .اإلجراءات المتبعة:

•وضع برنامج لصيد األسماك وإطالقها يسمح للصيادين

متوسطة

متوسط

ألغراض الترفيه بجمع معلومات عن صيد األسماك.

تعزيز استخدام المعرفة البيئية التقليدية في البحوث وإشراك
المجتمع في العملية .اإلجراءات المتبعة:

•العمل مع الصيادين على جمع بيانات عن أنواع أسماك

متوسطة

مستمر

القرش والموائل الحيوية.

تحسين نظام تحديد البيانات البيولوجية والتجارية ألنواع معينة

من أسماك القرش وإعداد التقارير عنها.

مرتفعة

مستمر

تحديد وحماية الموائل الحيوية ألسماك القرش.

اإلجراءات المتبعة:

•إجراء دراسات لتحديد مناطق التغذية ،والتزاوج ،والتفريخ،
والرعاية ألسماك القرش الولود.

•اتخاذ إجراءات للحماية و /أو الحد من المخاطر التي تهدد

مرتفعة

طويل

هذه الموائل من خالل تخصيص مناطق محمية أو مناطق

تحسين إدراكنا لحالة أعداد
أسماك القرش

المحافظة على األنواع.

إجراء دراسات لتحديد أنماط ومسارات الهجرة المكانية
والموسمية ألسماك القرش .اإلجراءات المتبعة:

•تطوير البرامج التي تستخدم تقنيات التتبع الصوتي والتتبع

باألقمار الصناعية لتحديد نطاقات توزيع أنواع أسماك القرش.

منخفضة

طويل

•التعاون ،حيثما أمكن ،في تخصيص وإنشاء مناطق بحرية
محمية عبر الحدود باستخدام الحدود البيئية.
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المهام

2021 - 2018

النشاط

األولوية

اإلطار الزمني

تعزيز تقييمات األرصدة السمكية من أجل تحسين التدابير

المتبعة في المحافظة .اإلجراءات المتبعة:

•وضع أهداف ومؤشرات للمحافظة على األنواع من أجل

تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ تلك األهداف على مستوى

مرتفعة

مستمر

أعداد أسماك القرش.

ملء الثغرات التصنيفية في مجال تصنيف وتقييم أنواع
أسماك القرش .اإلجراءات المتبعة:

•استخدام الجينات (علم الوراثة) والتحليل القياسي إلعادة
تصنيف األنواع ذات التصنيف العلمي غير المؤكد.

متوسطة

متوسط

•نشر المعلومات في المجالت المتخصصة التي يستعرضها
تحسين إدراكنا لحالة أعداد
أسماك القرش

النظراء.

تحديد وتخطيط هوية أرصدة أنواع أسماك القرش.
اإلجراءات المتبعة:

•تحديد وتخطيط األرصدة السمكية عن طريق جمع مواد

وراثية إضافية من خالل الدراسات االستقصائية الوطنية

متوسطة

متوسط

للبحوث.

جمع المعلومات الالزمة لتقييم التهديدات التي تتعرض لها
أسماك القرش ووضع خطة عمل للحد من هذه التهديدات

أو القضاء عليها .اإلجراءات المتبعة:

•جمع البيانات عن جميع أنواع أسماك القرش المعرضة للخطر

منخفضة

طويل

وتحديد األولويات للبحث.

•االستعراض الدوري والتقييم ألنشطة الرصد.
تقييم وتحديد أولوية التهديدات التي تتعرض لها أسماك
القرش نتيجة األنشطة البشرية (وخاصة في مصايد

ً
تعرضا
األسماك التجارية والترفيهية) وتحديد األنواع األكثر
لها .اإلجراءات المتبعة:

ً
تأثرا بالصيد المستهدف والعرضي في
•تحديد األنواع األكثر

فهم وتقليل األسباب

البشرية المباشرة وغير

المباشرة النخفاض عدد

أسماك القرش

مرتفعة

متوسط

مصايد األسماك.

•تقييم التهديدات الناجمة عن األنشطة البشرية األخرى مثل
التجريف ،واالستصالح ،وتدمير الموائل.

وضع نظام للحد ،إلى أقصى قدر ممكن ،من الصيد غير

المشروع ألنواع أسماك القرش المحمية واألنواع المعرضة
للخطر الشديد .اإلجراءات المتبعة:

•وضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات من أجل تقليل

التفاعالت بين الصيادين وأنواع أسماك القرش المحمية

واألنواع المعرضة للخطر الشديد.

•تمكين وتشجيع اإلطالق المباشر ألسماك القرش.
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المهام

2021 - 2018

النشاط

األولوية

اإلطار الزمني

الهدف ب – ضمان فاعلية السياسات والتشريعات وآليات اإلنفاذ ووضع إطار عمل وطني وإقليمي ودولي للتعاون
تقييم قضايا االمتثال واإلنفاذ .اإلجراءات المتبعة:

•رصد الخطة وتعزيز تطبيق وإنفاذ اللوائح المحلية لمصايد
األسماك.

مرتفعة

مستمر

تقييم بيانات التصدير واالستيراد اإلماراتية لمنتجات أسماك
تحسين التشريعات القائمة
لتمكين استدامة أسماك

القرش وموائلها من خالل

مراجعة السياسات

القرش .اإلجراءات المتبعة:

•جمع معلومات عن عمليات التجهيز ما بعد الصيد بما في
ذلك المرافق وسالسل السوق واألسعار واالستخدام.

مرتفعة

مستمر

•بناء قاعدة بيانات عن واردات وصادرات أسماك القرش.
تقديم توصيات إلدخال تحسينات على اإلطار التشريعي
ً
استنادا إلى نتائج التقييم ومراجعة السياسات.
الحالي،
اإلجراءات المتبعة:

•مراجعة السياسات والقوانين المحلية لمعالجة الثغرات أو

متوسطة

طويل

العوائق التي تحول دون المحافظة على أسماك القرش.

وضع إطار عمل لتحديد األنواع المعرضة للخطر الشديد
وآليات الحماية القابلة للتطبيق .اإلجراءات المتبعة:

•وضع بروتوكوالت ومبادئ توجيهية لتقييم أنواع أسماك

مرتفعة

متوسط

القرش ووضع المعايير لتقييم حالة المحافظة عليها.

تقييم الترتيبات اإلدارية الحالية لصيد أسماك القرش وتحديد
التنفيذ الفعال للقوانين
القائمة من خالل إصدار
آليات تنفيذ صارمة

ما إذا كانت هذه الترتيبات متسقة مع النهج التحوطي

وتحقيق االستدامة البيئية ألنواع أسماك القرش .اإلجراءات
المتبعة:

•تقييم الترتيبات اإلدارية الحالية ألسماك القرش في ضوء

مرتفعة

متوسط

مهام هذه الخطة الوطنية والقضايا التي تسعى إلى
معالجتها.

وضع مبادئ توجيهية للتعامل مع أسماك القرش في مصايد

األسماك الترفيهية .اإلجراءات المتبعة:

•تقييم إمكانية وضع برامج لصيد أسماك القرش وإطالقها

منخفضة

متوسط

ضمن إطار السياسات أو كآلية تخييرية.

وضع آليات لزيادة التعاون بين الجهات المعنية على الصعيد
الوطني بما في ذلك القطاع الخاص .اإلجراءات المتبعة:

•تحديد وتعزيز آليات التعاون القائمة على الصعيد الوطني،

تدشين وإرساء أسس
التعاون الوطني

واإلقليمي والدولي

وتحديد وسائل االتصال والتشاور األكثر فاعلية ومالءمة بين

مرتفعة

قصير

الجهات المعنية.

التفاعل مع الدول المجاورة ووضع اتفاقيات لتبادل البيانات.
اإلجراءات المتبعة:

•جمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالمحافظة على أسماك
القرش وإدارتها في قاعدة بيانات إقليمية يسهل الوصول

متوسطة

متوسط

إليها من قبل جميع األطراف المعنية.

تابــــــــــــع
39

اخلطة الوطنية للمحافظة على �أ�سماك القـ ــر�ش و�إدارت ــها يف دول ــة الإم ــارات العربي ــة املتح ــدة

المهام

2021 - 2018

النشاط

األولوية

اإلطار الزمني

الهدف ج – تمكين المحافظة الفعالة من خالل بناء القدرات
بناء القدرات في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية.
اإلجراءات المتبعة:

•توفير ورش عمل تدريبية في مجال تقنيات اإلدارة

والمحافظة على أسماك القرش وموائلها والتنسيق مع
الوكاالت ذات الصلة.

مرتفعة

قصير

•توفير نظام أساسي حيث تتوفر التشريعات ويجري تحديثها
تمكين المحافظة الفعالة
على أسماك القرش

وموائلها من خالل بناء
القدرات

بانتظام.

تعزيز بناء القدرات من أجل التعامل واإلطالق اآلمن
ألسماك القرش .اإلجراءات المتبعة:

•إعداد المواد للمساعدة في ممارسات التعامل اآلمن مع

منخفضة

متوسط

أسماك القرش.

وضع أطر عمل إلجراء وتنسيق األمور الخاصة بالتشاور

الفعال الذي تشارك فيه الجهات المعنية بمبادرات البحث
َّ

واإلدارة والتثقيف داخل اإلمارات وفيما بينها.

متوسطة

متوسط

الهدف د – تنفيذ برامج التثقيف والتوعية من أجل رفع مستوى الوعي لدى الجمهور ،وزيادة إدراك الدور الذي يمكن
أن يقوم به األفراد والقطاع الخاص في المحافظة على أسماك القرش
وضع وطرح إستراتيجية عامة للتثقيف والتوعية موجهة إلى
الجمهور والصيادين ألغراض ترفيهية وتجارية وغيرهم من

الجهات المعنية .اإلجراءات المتبعة:

•معالجة قضايا الصيد العرَ ضي عن طريق التثقيف بشأن األثر

التراكمي للصيد العرَ ضي ألسماك القرش والحاجة إلى إعادة

مرتفعة

متوسط

أسماك القرش الحية إلى البحر بنجاح لتعظيم قدرتها على
البقاء.

ً
تدريجيا.
•إبراز حالة خطة العمل الوطنية ودورها وتنفيذها
رفع مستوى الوعي

بالمحافظة على أسماك
القرش من خالل البرامج
التثقيفية

نشر مفاتيح التعريف والمعلومات عن أسماك القرش.

اإلجراءات المتبعة:

•إنتاج ملصقات وكتيبات تعريفية عن أسماك القرش -وخاصة

مرتفعة

متوسط

األنواع المحمية -لتوزيعها على الجهات المعنية والغواصين.

وضع وتنفيذ البرامج اإلعالمية الجماهيرية وتعزيز مشاركة
الجمهور في أنشطة المحافظة .اإلجراءات المتبعة:

•تنظيم فعاليات خاصة متعلقة بالمحافظة على أسماك
القرش وبيولوجيا هذه األسماك.
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