قرار وزاري رقم ( )43لسنة 2019م
بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش
وزير التغير املناخي والبيئة.
بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )6لسنة 1979م في شأن الحجر البيطري وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )23لسنة 1999م في شأن استغالل وحماية وتنمية الثروات املائية الحية في دولة اإلمارات
العربية املتحدة وتعديالته والئحته التنفيذية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )24لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديالته،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )11لسنة 2002م في شأن تنظيم ومراقبة اإلتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة
باالنقراض والئحته التنفيذية،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  2015م في شأن سالمة الغذاء،
وعلى قرار رئيس مجلس اإلدارة رقم ( )37لسنة 2017م بالهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية بشأن تعديل بعض
شروط تسجيل وترخيص واستخدام وسائل النزهة البحرية،
ً
واستنادا إلى القائمة املحدثة في مالحق اتفاقية اإلتجار الدولي بالحيوانات و النباتات املهددة باالنقراض (سايتس ،)CITES
وامللحق ( (Iمن معاهدة املحافظة على األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطرية (،)CMS
وفي إطار حرص الوزارة على املحافظة على أسماك القرش ودعم الجهود الدولية الستدامة أنواع األسماك التي تنتمي إلى
العائلة صفيحية الخياشيم الغضروفية،
ً
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر:
املادة األولى
صيد أسماك القرش
 -1يسـم بصــيد أســماك القــرش باســتخدام الســنارات (امليــادير) للصــيادين الـذين تــم قيــد قــوارسهم فــي الســجل العــام بــالوزارة
تحــن نــوع (لــن ) وكلــل خــالل الفتــرة مــن أول يوليــو مــن ــل عــام وحتــن اهايــة فبرايــر مــن العــام الــذي يليــه ،ويحظــر صــيدها
خالل الفترة من أول مارس حتن اهاية يونيو من ل عام.
ً
 -2يجب على الصيادين املسموح لهم بصيد أسماك القرش وفقا للبند ( )1االلتزام باملواصفات واالشتراطات التالية:
 أن ال يزيد عدد السنارات (امليادير) عن مائة سنارة (ميدار) لكل لن و تكون كمعدة واحدة. أن تكون السنارات (امليادير) مقوسة وال يقل مقاسها عن .12/0 أن تكون السنارات (امليادير) من نوع قابل للتحلل.ً
 أن يكون حبل املعدة الذي تثبن به السنارات (امليادير) مصنوعا من األلياف االصطناعية (كيورالون ،(KURALONويمنع استخدام الخيوط املصنوعة من مادة النايلون.
 أن تحمل املعدة عالمات ضوئية على طرفي الحبل تدل على موقعها. أن يحمل طرفي املعدة قطع فلين عائمة فوق سط البحر عليها أرقام موحدة وواضحة ومطابقة لرقم قارب الصيدورمز اإلمارة.
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-3
-4
-5
-6
-7
-8

يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة ال تقل عن ( )8ميل بحري من شواطئ الدولة ،وال تقل عن
( )3ميل بحري من الجزر التابعة للدولة.
يمنع صيد أسماك القرش في املناطق املخصصة من قبل السلطات املحلية للصيد باستخدام القراقير.
يمنع صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط.
ً
يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر ،ويجب إحضار الجسد امال إلى ميناء اإلنزال.
يجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده أسماك القرش خالل فترة الحظر املنصوص عليها في هذا القرار أن يبادر
ً
إلى إطالقها في البحر متوخيا العناية الكافية لسالمتها.
في حالة تعذر إطالقها في البحر بسبب نفوقها ،يجب تسليم األسماك إلى السلطة املحلية املختصة باإلمارة.
املادة الثانية
أسماك القرش املحظور صيدها

استثناء من حكم املادة األولى يحظر بصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في القوائم رقم ( )1و ( )2و ( )3املرفقة سهذا
القرار ،ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه األنواع اتباع التالي:
ً
 أن يبادر إلى إطالقها في البحر متوخيا العناية الكافية لسالمتها. تسليم األسماك إلى السلطة املحلية املختصة باإلمارة في حالة تعذر إطالقها في البحر بسبب نفوقها.املادة الثالثة
استيراد أسماك القرش
 -1يسم باستيراد أسماك القرش سواء انن طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر ،ويجب أن
تكون اإلرساليات الواردة مصحوبة باملستندات التالية:
 شهادة املنشأ الخاصة باإلرسالية على أن يذكر فيها االسم العلمي والكمية املستوردة من ل نوع. الشهادة الصحية الخاصة باإلرسالية. قائمة التعبئة الخاصة باإلرسالية. -2في حال استيراد أنواع أسماك القرش املذ ورة في القائمة رقم ( )1املرفقة سهذا القرار و الواردة في اتفاقية اإلتجار الدولي
بالحيوانات و النباتات املهددة باالنقراض (سايتس  ،)CITESيجب إرفاق املستندات اإلضافية التالية:
ُ
 شهادة تصدير أو إعادة تصدير من السلطة اإلدارية املعنية في الدولة املصدرة ألية عينة من األنواع املدرجة في مالحقاتفاقية )سايتس .(CITES
 شهادة استيراد (سايتس  (CITESسارية الصالحية صادرة من الوزارة. -3استثناء من حكم البند ( )1و ( )2من هذه املادة يمنع بصورة دائمة استيراد زعانف أسماك القرش سواء انن طازجة أو
مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر ،ويستثنن من كلل زعانف أسماك القرش املستوردة ألغراض
البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
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املادة الرابعة
تصدير وإعادة تصدير أسماك القرش
-1

-2

-3

-4

يسم بإعادة تصدير أنواع أسماك القرش املستوردة سواء انن طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي
ً
شكل آخر ،وفقا لالشتراطات التالية:
ُ
أ -أن يكون لدى املصدر ترخيص مزاولة نشاط إعادة تصدير منتجات أحياء مائية صادر من الوزارة.
ُ
ب -أن يكون لدى املصدر إكن (تصري ) إعادة تصدير منتجات أحياء مائية صادر من الوزارة بعد تقديم املستندات
التالية:
 شهادة املنشأ الخاصة باإلرسالية والصادرة من السلطة املختصة في بلد التصدير. البيان الجمر ي الخاص باإلرسالية الصادر في منفذ الدخول. شهادة تعبئة صادرة من منشأة مرخصة من الوزارة. في حال اختالف املنشأة املستوردة عن منشأة إعادة التصدير يلزم تقديم فاتورة الشراء إضافة إلى املستنداتالسابقة الخاصة باإلرسالية.
ُ
ج -أن يحصل املصدر على شهادة صحية بيطرية صادرة من الوزارة خاصة بإرساليات أسماك القرش املعاد تصديرها
بعد التأكد من إرفاق املستندات التالية:
 تصري (إكن) إعادة تصدير منتجات أحياء مائية الصادر من الوزارة ،أو شهادة إعادة تصدير (سايتس (CITESلألنواع املدرجة على مالحق اتفاقية )سايتس .(CITES
 شهادة املنشأ الخاصة باإلرسالية والصادرة من السلطات املختصة في الدولة. شهادة صالحية تصدير مواد غذائية صادرة من السلطة املحلية املختصة على أن يذكر فيها االسم العلميوالكمية من ل نوع.
في حال إعادة تصدير أنواع أسماك القرش الواردة في مالحق اتفاقية اإلتجار الدولي بالحيوانات و النباتات املهددة
باالنقراض (سايتس ) CITESو املذ ورة سهذا القرار ،يجب تقديم املستندات اإلضافية التالية:
 شهادة إعادة تصدير (سايتس  (CITESصادرة من الوزارة ألية عينة من األنواع املدرجة في مالحق اتفاقية)سايتس .(CITES
 إكن مسبق من الدولة املستوردة بالنسبة إلعادة تصدير أي عينة من األنواع املدرجة بامللحق (.)Iاستثناء من حكم البند ( )1و ( )2من هذه املادة يمنع بصورة دائمة إعادة تصدير زعانف أسماك القرش من الدولة
سواء انن طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر ،ويستثنن من كلل زعانف أسماك القرش
املطلوب إعادة تصديرها ألغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
تسري على شحنات تصدير أسماك القرش املحلية افة التشريعات املعمول سها في الدولة بشأن تصدير منتجات األحياء
املائية املحلية.
املادة الخامسة
مالحق القرار

 -1تقوم إدارة استدامة الثروة السمكية بمراجعة وتعديل القوائم املرفقة سهذا القرار في الحاالت التالية:
 تحديث مالحق اتفاقية اإلتجار الدولي بالحيوانات و النباتات املهددة باالنقراض (سايتس .)CITES3/6

 تحديث امللحق ( (Iمن معاهدة املحافظة على األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطرية (.)CMS أي اعتبارات بيئية بشأن املحافظة على أسماك القرش بناء على القانون االتحادي رقم ( )23لسنة 1999م في شأناستغالل وحماية وتنمية الثروات املائية الحية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته والئحته التنفيذية.
 -2يصدر قرار إداري بتعديل القوائم.
املادة السادسة
أحكام عامة
ً
ً
 -1يجوز للوزارة في أي وقن سحب أو تعديل أو إلغاء أي إكن أو شهادة أصدرتها إكا ثبن أن أيا منها قد صدر استنادا إلى
بيانات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب.
 -2يجب على الوزارة في حالة العينات العابرة أو التي يتم تفريغها مع إعادة شحنها في الدولة التأكد من وجود شهادة
(سايتس )CITESتصدير أو إعادة تصدير سارية الصالحية وصادرة من السلطة املعنية في دولة التصدير أو إعادة
التصدير.
 -3يحظر على الوسائل البحرية املرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة دائمة.
املادة السابعة
الحجر البيطري
تخضع جميع اإلرساليات الواردة واملعاد تصديرها للتشريعات النافذة في الدولة.
املادة الثامنة
اإللغاءات
ُيلغى القرار الوزاري رقم ( )500لسنة 2014م بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش ،كما ُيلغى ل حكم يخالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القرار.
املادة التاسعة
تاريخ العمل بالقرار
ً
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ  1مارس  ،2019وعلى ل من يعنيهم األمر عمل ما يلزم
لتنفيذه.

د .ثاني بن أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد الزيـ ـ ــودي
وزيـ ـ ـر التغير املناخي والبيئة
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القائمة رقم ( )1أنواع أسماك القرش الواردة في املالحق ( )Iو ( (IIمن اتفاقية اإلتجار الدولي بالحيوانات والنباتات املهددة
باالنقراض (سايتس(CITES
م

االسم العربي

1
2
3
4
5

عائلة أبو سيف (أبو منشار)
القرش الحوت
القرش أبو مطرقة الكبير
القرش أبو مطرقة الصدفي
القرش أبو مطرقة االنسيابي

6

القرش أبيض األطراف املحيطي

7
8
9
10
11
12

القرش الحريري
القرش البوربيجل
القرش املتشمس
القرش األبيض الكبير
عائلة شيطان البحر
أنواع قرش الدراس

االسم الشائع باللغة
االنجليزية
Sawfishes
Whale Shark
Great Hammerhead
Scalloped Hammerhead
Smooth Hammerhead

االسم العلمي

امللحق

Pristidae Family
Rhincodon typus
Sphyrna mokarran
Sphyrna lewini
Sphyrna zygaena
Carcharhinus
Oceanic Whitetip Shark
longimanus
Carcharhinus falciformis
Silky Shark
Lamna nasus
Porbeagle Shark
Cetorhinus maximus
Basking Shark
Carcharodon carcharias
Great White Shark
Myliobatidae Family
Devil Rays
spp. Alopias
Thresher Sharks

I

II

القائمة رقم ( )2أنواع أسماك القرش الواردة في امللحق ( )Iمن معاهدة املحافظة على األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطرية
()CMS
م

االسم العربي

1
2

سمكة املنشار كات السن الحادة
شيطان البحر املحيطي
شيطان البحر القزم كي القرن
الطويل
شيطان البحر القزم كات الزعانف
القصيرة

3
4

االسم الشائع باللغة
اإلنجليزية
Narrow Sawfish
Manta Ray

Anoxypristis cuspidata
Manta birostris

Pygmy Devil Ray

Mobula eregoodootenkee

Shortfin Devil Ray

Mobula kuhlii

االسم العلمي
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Mobula mobular
Mobula thurstoni
Pristis zijsron
Rhincodon typus
Rhynchobatus australiae
Rhynchobatus laevis
Rhynchobatus djiddensis
Prionace glauca

Giant Devil Ray
شيطان البحر العمالق
Bentfin Devil Ray
شيطان البحر الناعم الذيل
Green Sawfish
سمكة املنشار الخضراء
Whale Shark
القرش الحوت
Bottlenose Wedgefish سمكة الوتد كات األنف القاروري
Smoothnose Wedgefish سمكة الوتد كات األنف األملس
Whitespotted Wedgefish
سمكة الوتد املنقط الفاتحة
Blue Shark
القرش األزرق

5
6
7
8
9
10
11
12

ً
م في شأن استغالل1999 ) لسنة23( ) أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقا للقانون االتحادي رقم3( القائمة رقم
وحماية وتنمية الثروات املائية الحية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وتعديالته والئحته التنفيذية
االسم العلمي

Rhina ancylostoma
Acroteriobatus omanensis
Rhinobatos annandalei
Rhinobatos punctifer
Glaucostegus granulatus
Glaucostegus halavi
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االسم الشائع باللغة
االنجليزية
Bowmouth Guitarfish
Oman Guitarfish
Bengal Guitarfish
Spotted Guitarfish
Sharpnose Guitarfish
Halavi Guitarfish

االسم العربي

م

الحريري كو الفم املقوس
سمكة السوس
سمكة السوس
سمكة السوس
سمكة السوس
القرش الحالوي

1
2
3
4
5
6

