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ملخص إجمالي المقترح

 )Carcharhinus amblyrhynchos( قرش الشعاب المرجانية الرمادي
 C.( القرش ذو الذيل الصغير، )C. obscurus( القرش الداكن،

porosus(، القرش الغانج )Glyphis gangedticus(، القرش الرملي 
)C. plumbeus(، قرش بورنيو  )C. borneensis(، قرش بونديشيري 

 C.( ناعمة )C. hemiodon(، قرش الزعنفة السوداء ذو األسنان ال
)Negaprion acutidens( ليمون ذو األسنان الحاّدة leiodon(، قرش ال
،قرش الشعب المرجانية الكاريبي )C. perezi(، قرش األنف الخنجري 

 ،)C. signatus( يلي ل )Isogomphodon oxyrhynchus(، القرش ال
 C.( قرش األنف األسود ،)Nasolamia velox( قرش األنف األبيض
ائھ  ت  acronotus(، قرش الخد األبيض )C. dussumieri(، القرش ال

 ،)C. cerdale( قرش المحيط الھادئ صغير الذيل ،)C. obsoletus(
قرش بورنيو ذو الزعنفة العريضة )Lamiopsis tephrodes(، وقرش 

ثاني. الزعنفة العريضة )Lamiopsis temminckii( في الملحق ال

المتبقي من فصيلة كركرھينيوس Carcharhinidae لتشابھھا في 
المظھر

بل: بنغالديش، كولومبيا، جمھورية الدومينيكان،  برعاية مشتركة من قٍ
فادور، اإلتحاد األوروبي، غابون، إسرائيل، المالديف،  اإلكوادور، السل

السنغال، سيشيل، سري النكا، الجمھورية العربية السورية، المملكة 
ية. ندا الشمال ا العظمى وأيرل ي المتحدة لبريطان

موجز مقترح مقدم من بنما بخصوص إدراج سمك قرش 
القداس في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية  
بأنواع النباتات والحيوانات الفطرية )البرية( المھددة 

CITES باإلنقراض أو سايتس
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اقترحت بنما تسعة عشر نوعاً من أسماك القرش إلدراجھا في الملحق 
ثاني في  CITES CoP 19. تم تصنيف جميع األنواع المھددة باالنقراض أو  ال
قائمة الحمراء لألنواع المھددة باالنقراض الصادرة  المھددة بشكل حرج في ال

نفوقات الصيد غير المستدام  عن االتحاد الدولي لحماية الطبيعة، نتيجة ل
اً على األقل- الطلب التجاري الدولي على منتجاتھا.  ي ب بھا -جزئ التي تسبَّ

يعتمد ھذا التصنيف على أدلة انخفاض أعدادھا بسبب استغالل مصائد 
اتية في الحفاظ، والطلب  بيئة الطبيعية، وسمات حي األسماك، وتدھور ال

التجاري الدولي على منتجاتھا، وعلى تناقص المجاميع المتضررة بنسبة 
70 ٪ بسبب االنقراض المحلي، وكل نوع من ھذه األنواع يفي  تزيد عن 

بوضوح بمعايير إدراج معاھدة CITES، ولذلك فإن إدارة التجارة لھذه األنواع 
وما يماثلھا من األنواع في الشكل ھي حاجة ماسة.

م إدراج اثنين من أنواع ھذه  اً )ت ي 35 نوعاً إضاف يتضمن المقترح أيضاً 
اً في قائمة CITES: القرش الحريري وقرش أبيض الطرف  ق الفصيلة ساب

تداول  اً في أشكالھا األكثر شيوعاً في ال المحيطي(، وجميعھا متشابھة مظھري
يلھا التصميفي من الزعانف واللحوم ھو األبسط علي مستوى  ،حيث أن دل

الفصيلة. ضمن فصيلة أسماك القرش القداس وحدھا، ھناك  21 نوعاً مھدد 
باالنقراض أو مھدد باالنقراض بشكل حرج - ال يمكن تأخير اتخاذ إجراءات 

تنظيم التجارة في ھذه الفصيلة من أسماك القرش. ل

م تقدماً ملموساً في إدارتھ  ألسماك القرش وشيطان البحر في  قد أحرز العال
م تكن كافية. تستمر أعداد أسماك  السنوات األخيرة ، لكن اإلجراءات المتخذة ل

50 ٪ من  م. أكثر من  القرش في االنخفاض بسرعة في جميع أنحاء العال
تھديد باالنقراض، وقد  أنواع أسماك القرش مھددة باالنقراض أو قريبة من ال
لّجية )نوع من أسماك القرش الموجودة في أعالي  انخفضت أسماك القرش ال
قلق، أن  70٪ في غضون 50 عاماً فقط. ومما يزيد من ال البحار(بأكثر من 
اً من  ي ف دراسة حديثة قد أظھرت أن مجموعات أسماك القرش انقرضت وظي
م.  20 ٪ من مسوحات الشعاب المرجانية التي أُجريت على مستوى العال

ية أو في أعالي البحار فإن أسماك القرش  سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ساحل
تختفي، مع فشل جھود اإلدارة المجزأة حتى اآلن في وقف تدھورھا. يعود سبب 

االنخفاض العالمي ألعداد أسماك القرش إلى الطلب الدولي على زعانفھا 
ولحومھا، إلى جانب االفتقار واسع النطاق لإلدارة فيما يتعلق بالصيد 

والتجارة ألنواع أسماك القرش.

ية  بية العظمى من التجارة الدول عند اعتماد ھذا المقترح، سيضمن أن الغال
25%(، ٪ مما يكسر ھذا  اً حوالي  ي دار عبر CITES )حال لزعانف القرش ُت

م. ففي حين أن ھناك أكثر من 1000  النسبة ألسماك القرش في العال النمط ب
ية بالزعانف تتكون  نوع من أسماك القرش وشيطان البحر، فإن التجارة الدول

يلدز وكاردونيسا(. األنواع الموجودة  من حوالي 100 نوع )بحسب أبحاث ف
70 في التجارة مھددة باالنقراض بضعف نظيرتھا من األسماك الغضروفية )

النسبة لالسماك الغضروفية ككل(.  36 ٪ ب ٪مھددة لألنواع في التجارة ولكن 
م العثور على جوھر ھذه التجارة ضمن فصيلة سمك قرش القداس.  ت

Carcharhinidae بأكملھا أمراً  د إدراج بقية فصيلة سمك قرش القداس  َع ُي
اً بين زعانف ولحوم أنواع  تمييز بصري اً لعدة أسباب. يصعب ال ضروري

تداول(، وقد أثبت تصنيف  داس )المنتجات األكثر شيوعاً في ال قُ أسماك قرش ال
األنواع على مستوى الفصيلة ألسماك القرش نجاحاً أكبر في الماضي من 
ا التطبيق الموثق لإلدراج  م إدراجھا بشكل مجزأ )أي قضاي الفصائل التي ت
الجزئي لفصيلة أسماك قرش أبو مطرقة  Sphyrnidae مقابل إدراج أسماك 

شياطين البحر  mobulid وأسماك الوتد wedgefish مستوى الفصيلة(.

لتشابھ الكبير بين الزعانف ضمن نفس   قدمت بنما وثائق في إطار مقترحھا ل
الفصيلة. إن إزالة أي نوع من األنواع المقترحة، أو إدراج مجموعة فرعية 

لغاية - خاصة   ية تحديد وتنفيذ صعبة ل من الفصيلة من شأنھ أن يخلق عمل
نفيذ  النسبة للحكومات ذات القدرات المنخفضة. لمساعدة الحكومات على ت ب
قائمة بشكل شمولي أفضل، تعمل بنما أيضاً مع خبراء تجارة أسماك  ھذه ال

القرش الراسخين إلنشاء دليل معرف يعمل على مستوى الفصيلة لمراجعتھ 
.CoP19 من قبل االطراف وذلك قبل

عالوة  على ذلك، رغم أن ھذه ليست ذات صلة بمعايير CITES لألنواع 
المتشابھة، فإن 68٪ من أنواع أسماك قرش القداس تعاني من انخفاض بنسبة 

ثاني في حد  قائمة الملحق ال تأھل ل ل تفسير المتحفظ ل 70 ٪ وما فوق - وھو ال

بقية األنواع الموجودة في ھذا المقترح والموجودة في التجارة  النسبة ل ذاتھا. ب
ثاني )"األنواع غير  ،فإنھا مؤھلة أيضا إذا كان القصد من CITES الملحق ال

النسبة ألنواع غاية في  غير المھددة باالنقراض بعد"( صحيحاً، خاصة ب
بيولوجي )األحيائي.(  التحفظ ال
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وفقاً الشتراطات االتحاد الدولي 
لحماية الطبيعة / ترافييك
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ية الرمادي في    قرش الشعاب المرجان
ا ي كبير ألسترال د المرجاني ال الحي

  جثة قرش أزرق على كومة من القروش 
اده بخط  م اصطي د. ت ي اآلخرين على الجل
صيد طويل سطحي، حيث يمكن رؤية 
م ربط  ت عالمة الخطاف بجانب فمھ. ي

يعھا  م ب ت الزعانف بشكل طبيعي حيث ي
طازجة 

يفي جزئياً 
اً لمجموعة خبراء  ق المعايير وف ب
فاو( منظمة األغذية والزراعة )ال
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تحسين القدرات والتطبيق

إن التعرف على أسماك قرش القداس أسھل على مستوى الفصيلة. مع مثل 
ھذا المقترح الغني باألنواع والذي يغطي الكثير من التجارة العالمية لزعانف 

القرش، سيكون من األسھل على موظفي الجمارك وطاقم اإلنفاذ التطبيق. 
اً على أنواع  ب من المحتمل اآلن أن تحتوي جميع شحنات زعانف القرش تقري

مدرجة في معاھدة CITES ،وستحتاج إلى األوراق المطلوبة. من خالل إدراج 
عدد قليل فقط من فصائل القداس ، سيكون المعرف المرئي للحوم وزعانف 
أسماك قرش القداس في التجارة معقداً بشكل ال يصدق ويتطلب عدداً أكبر 
تمييز بين  من الموظفين، باإلضافة إلى وقت الموظفين لفرز كل شحنة وال
مجموعات غاية في التشابھ في الزعانف ما بين المدرجة وغير المدرجة.

بنيھ  م اتباعھ وت ويتوجب اإلشارة أيضا إلى أن ھذا النھج ھو نفسھ الذي ت
من قبل مؤيدي مقترحات أسماك القرش األخرى على مستوى الفصيلة 

ـ  18 ألسماك الوتد وشياطين البحر .  ـ 17 وال في مؤتمرات األطراف  CoP ال
تتفق الحكومات العالمية والعلماء على أن اإلدارة الشاملة لألنواع الرئيسية 

بقاء  في تجارة الزعانف واللحوم التي سيقدمھا ھذا المقترح ضرورية ل
م. لقد درس  تھديد في العال ل فقاريات األكثر عرضة ل ثاني مجموعة من ال

خبراء تحديد الزعانف مقترح بنما، وتحققوا من حالة الشبھ في جميع أفراد 
قائمة على مستوى الفصيلة ھي الطريقة األكثر  وا إلى أن ال الفصيلة، وتوصل

ية للمضي قدماً في إدارة التجارة في ھذه األنواع المھددة باالنقراض  فاعل
والمھددة بشكل حرج باالنقراض .

الدعم الدولي للحفاظ على أسماك القرش

 II في الملحق Carcharhinidae  القى مقترح إدراج فصيلة سمك قرش القداس
اً، حيث شاركت 40 دولة في الرعاية، وأوضحت  اً عالمي ـ  CITES استحسان ل

اتھا كدولة مضيفة لمؤتمر  وي بنما أن ھذا المقترح سيكون على رأس أول
بلھ، تميل ھذه  ثامن عشر وما ق نا في مؤتمر األطراف ال األطراف CoP. كما رأي

المقترحات المدعومة جيداً إلى االجتياز.

اً  كما ھو الحال مع العديد من المبادرات األخرى التي تتم مناقشتھا عالمي
تنوع  ل ھذا العام، شددت الحكومات على الحاجة العالمية إلعطاء األولوية ل
أييد مقترح إلدراج فصيلة حيث  بيولوجي البحري وإدارتھ. إن دعم بنما وت ال

تائج ملموسة  68٪ من أنواعھا مھددة باالنقراض، من شأنھ أن يحقق ن

بيولوجي والمحافظة  تنوع ال قياس نحو أھداف إدارة ال ل لة ل اب ونجاحات ق
الطموحة.

اً ثاني أكثر  ي د حال َع ھناك حاجة إلى مثل ھذا اإلجراء، ألن أسماك القرش ُت
لة القداس وحدھا،  مجموعة فقارية مھددة على ھذا الكوكب.1 وضمن فصي

عد مقترح  ھناك *21 نوعاً مھدد باالنقراض أو مھدد باالنقراض بشكل حرج. ُي
الفعل بأن تجارة أسماك  بنما حال  ً أوسط جيد بين الحكومات التي ترى ب

يا وكندا  القرش غير مستدامة لھذه األنواع المعرضة للخطر )قامت كولومب
والمملكة المتحدة بَ سن حظر لتجارة زعانف سمك القرش مؤخراً، كأمثلة(، 

وبين أولئك الذين يرغبون في استمرار التجارة.

يعد مقترح إدراج فصيلة قرش القداس  Carcharhinidae ضمن الملحق 
ية في ضمان أال  يؤدي الطلب  ال ت فاقية CITES الخطوة المنطقية ال ثاني الت ال

النظر إلى  العالمي على زعانف أسماك القرش ولحومھا إلى االنقراض. ب
لة التي توضح كيف تؤدي ھذه التجارة إلى انخفاض أعداد  انات الھائ ي ب ال
لتجارة  أسماك القرش، فھناك حاجة ماسة للحكومات إلنشاء إطار عمل ل

المستدامة - قبل أن يكون الملحق األول ھو الخيار الوحيد. ھذا المقترح ھو 
م تھدف الحكومات إلى االنتظار حتى تصبح التجارة  أفضل سيناريو ما ل

غير ممكنة على اإلطالق.
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مھ    قرش دوار وقد علق خيط صيد في ف

  زعانف ظھرية وزعانف صدرية من 
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