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املقدمــــة

 1-1المقدمـــة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة دول��ة �س��احلية تق��ع عل��ى اجلان��ب اجلنوب��ي م��ن اخللي��ج العرب��ي وتتمت��ع
مبنطق��ة اقت�صادي��ة خال�ص��ة تبل��غ م�س��احتها  58292ك��م .2وله��ا خط �س��احلي ميتد ح��وايل  650كم
ناحي��ة اخللي��ج العرب��ي ،وح��وايل  70ك��م ناحي��ة بح��ر عم��ان (ال�ش��كل  .)1وعل��ى الرغ��م م��ن وج��ود
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف منطق��ة املن��اخ اجل��اف� ،إال �إنه��ا تتمت��ع مب��وارد بحري��ة و�س��احلية
غني��ة وفري��دة م��ن نوعه��ا .و ُتع��د مياهه��ا موطن� ًا خللي��ط متن��وع م��ن �أن��واع الأ�س��ماك ،مب��ا يف ذل��ك
الأ�س��ماك املرجانية والأ�س��ماك الأوقيانو�س��ية الكبرية والأطوم البحرية (�أبقار البحر) وعدة �أنواع
م��ن ال�س�لاحف البحري��ة والثعاب�ين البحرية ،وكذل��ك جمموعة متنوعة من الدالف�ين واحليتان .يتم
حماي��ة ه��ذه الأن��واع م��ن خ�لال املوائ��ل املنتج��ة مث��ل امل�س��تنقعات املاحل��ة وغاب��ات الق��رم ومواط��ن
الأع�ش��اب البحري��ة وال�ش��عب املرجاني��ة ومناب��ت الطحال��ب ،ويتداخ��ل معظمه��ا م��ع بع�ضه��ا بع�ض ًا يف
العدي��د م��ن املواق��ع .ت��ؤدي ه��ذه النظ��م البيئي��ة البحري��ة املختلف��ة بيولوجي��ا دور ًا مهم� ًا م��ن الناحية
البيئي��ة والرتفيهي��ة والثقافي��ة يف دول��ة الإمارات العربية املتح��دة ،من خالل توفري الغذاء واحلماية
للعدي��د م��ن الأ�س��ماك والأن��واع البحري��ة ،وحماي��ة املناط��ق ال�س��احلية م��ن هب��وب العوا�ص��ف ،ومن��ع
تعري��ة ال�س��واحل وكذل��ك دع��م ال�صي��د التج��اري وتن��وع الأن�ش��طة الرتفيهي��ة.
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ

ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ 2018

ال�شكل  :1خريطة دولة الإمارات العربية املتحدة تو�ضح املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
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خ�صائ�ص م�صايد الأ�سماك

 2-1خصائص مصايد األسماك
وف��رت م�صاي��د الأ�س��ماك �س��بل العي���ش الرئي�س��ية لكث�ير م��ن �س��كان املناط��ق ال�س��احلية يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وخا�ص��ة قب��ل ف�ترة اكت�ش��اف النف��ط .وعل��ى الرغ��م م��ن �أن م��وارد
النفط �أ�صبحت من �أهم املوارد يف الدولة� ،إال �أن م�صايد الأ�س��ماك احتفظت بقيمتها االجتماعية
واالقت�صادي��ة الكب�يرة ووف��رت �إ�س��هام ًا مهم� ًا يف ت�أم�ين الغ��ذاء وكذل��ك تُعد م�ص��در ًا للرتفيه .ورغم
ذلك ،ي�شكل قطاع �صيد الأ�سماك �أقل من  %0.5من الناجت املحلي الإجمايل للبالد ،بينما ت�ساهم
قطاعات مثل قطاع النفط والغاز والبناء وال�س��ياحة ب�ش��كل �أكرب .وي�س��تمر �أي�ضا معدل الطلب على
الأ�س��ماك يف التزايد ،وتُظهر الإح�صاءات ال�س��مكية للعقد املا�ضي اجتاه ًا م�س��تمر ًا لزيادة �أن�ش��طة
�صيد الأ�س��ماك وزيادة عائدات الأ�س��ماك املرجانية .ومع ذلك� ،أظهرت الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية
امل�س��تقلة ع��ن م�صاي��د الأ�س��ماك مل��وارد �أ�س��ماك الق��اع والأ�س��ماك الأوقيانو�س��ية ال�صغ�يرة يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة انخفا�ض � ًا كب�ير ًا يف وف��رة �أن��واع الأ�س��ماك التجاري��ة وغ�ير التجاري��ة،
م��ع انخفا���ض �أن��واع �أ�س��ماك الق��اع الرئي�س��ية �إىل �أق��ل م��ن  %10م��ن كتلته��ا احليوي��ة اخل��ام .وه��ذه
االنخفا�ض��ات ه��ي نتيج��ة الإف��راط يف ا�س��تغالل العديد من الأنواع ،واجلدي��ر بالذكر �أن العديد من
الأر�ص��دة ال�س��مكية ذات الأهمي��ة التجاري��ة ق��د تقو�ض��ت حالي ًا.
تتمي��ز م�صاي��د الأ�س��ماك يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة بال�صي��د املتن��وع ،مقارن��ة مب�صاي��د
حت�س��ن َّ
مطرد يف التكنولوجيا امل�س��تخدمة
الأ�س��ماك اال�س��توائية ذات الأنواع املتعددة .ورغم وجود ُّ
يف ال�صي��د ،ظل��ت امل�صاي��د يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة حرفي��ة وت�س��تخدم ال�س��فن التقليدية
وجمموع��ة وا�س��عة م��ن مع��دات وتقني��ات �صي��د الأ�س��ماك .وم��ع ذل��ك ،ت�ش�ير بع���ض التقاري��ر �إىل �أن
م�صاي��د الأ�س��ماك تغل��ب عليه��ا حالي ًا ال�صبغ��ة التجارية.
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خ�صائ�ص م�صايد الأ�سماك

 1-2-1خصائص األسطول البحري وتطور األسطول وأنشطة
صيد األسماك ومعدات صيد األسماك

ال ي�س��مح بال�صي��د �إال لنوع�ين م��ن ال�س��فن ،وهم��ا مراك��ب ال�صي��د التقليدي��ة� ،أو "الالن���ش" ،وق��وارب
الألي��اف الزجاجي��ة� ،أو "الط��راد" .ي�ص��ل ط��ول مراك��ب ال�صي��د حت��ى 15م وله��ا حم��ركات داخلي��ة
وت�س��تخدم فخ��اخ الأ�س��ماك الت��ي ت�س��مى بالقراق�ير وال�ش��باك .وتبح��ر ه��ذه املراكب مل�س��افات طويلة
وميكنه��ا البق��اء يف البح��ر لع��دة �أي��ام وحت��ى ع��دة �أ�س��ابيع� .أم��ا الق��وارب فيك��ون طوله��ا ع��ادة ما بني
� 8إىل 10م ،ويج��ري ت�ش��غيلها بوا�س��طة واح��د �أو اثن�ين م��ن املح��ركات اخلارجي��ة وتعمل على �أ�سا���س
يوم��ي ،وت�س��تخدم الق��وارب جمموع��ة متنوع��ة م��ن املع��دات مب��ا يف ذل��ك الفخ��اخ وال�ش��باك ب�أنواعها
املختلف��ة .وم��ع ذل��ك ،يج��ب مالحظ��ة �أن الق��رار ال��وزاري رق��م ( )500لع��ام  ،2014ب�ش��أن تنظي��م
�صي��د وجت��ارة �أ�س��ماك القر���ش ،ق��د ن���ص عل��ى �أن ال�صيادي��ن الذي��ن ت�س��جل مراكبه��م حت��ت فئ��ة
"الالن���ش" بال��وزارة ي�س��مح له��م ب�صيد �أ�س��ماك القر���ش.

مراكب ال�صيد التقليدية� ،أو "الالن�ش"

قوارب الألياف الزجاجية� ،أو "الطراد"

بل��غ ع��دد �س��فن ال�صي��د امل�س��جلة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة � 5985س��فينة يف ع��ام
 .2015وت�ش�ير �إح�ص��اءات م�صاي��د الأ�س��ماك املجمع��ة م��ن قب��ل وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة
وهيئ��ة البيئ��ة – �أبوظب��ي �إىل �أن ع��دد الط��رادات ي��زداد يف ح�ين يتناق���ص ع��دد مراك��ب ال�صي��د
ببطء .ويرجع ذلك �إىل ارتفاع تكلفة ت�شغيل مراكب ال�صيد مما يدفع ال�صيادين �إىل ت�شغيل �سفن
�أ�صغر حجم ًا و�أكرث كفاءة .ميار�س ال�صيادون الوطنيون والعمال املغرتبون من �شبه القارة �أن�شطة
�صي��د الأ�س��ماك .وت�ش�ير الإح�ص��اءات �إىل وج��ود � 5115صي��اد ًا مرخ�ص � ًا يف ع��ام  .2015يج��ري
ا�ستخدام جمموعة وا�سعة من معدات ال�صيد التجارية يف جميع �أنحاء البالد ،و�أكرثها �شيوع ًا هي
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خ�صائ�ص م�صايد الأ�سماك

الفخ��اخ ال�س��لكية الت��ي تك��ون عل��ى �ش��كل قب��ة ("اجلرجور") اخلط��اف واخليط ("حدق") وال�ش��باك
اخلي�ش��ومية والعائم��ة ("غ��زال" و"لي��خ") وال�ش��باك اجلراف��ة ('داغ��وا') .ويختل��ف ا�س��تخدام معدات
ال�صيد وتكوينها والأ�سماء املحلية يف جميع �أنحاء الدولة ،ح�سب ال�صيادين وموقع ال�صيد ومو�سم
ال�صيد والأنواع امل�س��تهدفة .تُعد �أنواع �أ�س��ماك القاع �أكرث �ش��يوع ًا من �أنواع الأ�س��ماك الأوقيانو�س��ية
يف �أماك��ن التفري��غ والبي��ع ،وتتمث��ل الأن��واع امل�س��تهدفة يف �( Serranidaeأ�س��ماك الهام��ور)،
�( Lethrinidaeأ�س��ماك ال�ش��عور)�( Haemulidae ،أ�س��ماك الناق��م)�( Siganidae ،أ�س��ماك
الأرن��ب)�( Sparidae ،أ�س��ماك الدني���س)�( Carangidae ،أ�س��ماك البيا���ض) ،وScombridae
(�أ�سماك الديرك) .تو�ضح بيانات مكتب الإح�صاء الوطني �أن كميات الأ�سماك التي مت تفريغها يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ب�ين عام��ي  2006و 2013بلغ��ت م��ا ب�ين � 100,403أطن��ان مرتي��ة
و� 73,203أطن��ان مرتي��ة.
 2-2-1تطور الصيد

ت�ش�ير الأدل��ة الأثري��ة لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �إىل �أن ا�س��تغالل م��وارد �أ�س��ماك القر���ش
يرج��ع �إىل �أك�ثر م��ن  7000ع��ام .و ُيعتق��د �أن �أ�س��ماك القر���ش كان يج��ري ا�صطياده��ا با�س��تخدام
اخلط��وط ال�صناري��ة الطويل��ة ،وه��ي طريق��ة �ش��ائعة عن��د غوا�ص��ي جم��ع الل�ؤل��ؤ الذي��ن يري��دون �إزالة
احليوان��ات الكب�يرة م��ن حمي��ط موق��ع الغو���صُ .تع��د جمي��ع �أ�س��ماك ال��راي وحتى  70%من �أ�س��ماك
القر���ش الت��ي مت ا�صطياده��ا غ�ير قابل��ة للت�س��ويق وع��ادة م��ا يت��م التخل���ص منه��ا .وم��ع ذل��ك ،كان��ت
الكميات املحتفظ بها تُ�ستغل يف عدة ا�ستخدامات حملية؛ يتم طهي حلم �أ�سماك القر�ش ال�صغرية
با�س��تخدام الو�صف��ات التقليدي��ة �أو متليحه��ا وجتفيفه��ا لت�س��تخدم خ�لال املوا�س��م الت��ي ال ي�س��مح
الطق���س فيه��ا بال�صي��د .ويح��ول الكب��د �إىل نف��ط وي�س��تخدم يف جع��ل ال�س��فن اخل�ش��بية مقاومة للماء
لتقليل تدهور الأخ�ش��اب .وت�س��تخدم جميع البقايا الأخرى ك�أ�س��مدة يف مزارع النخيل .و�أخري ًا ،يف
بداي��ة الثمانيني��ات ،مت االحتف��اظ بزعان��ف �أ�س��ماك القر���ش ِّ
واالت��ار به��ا دولي ًا.
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ملحة عامة عن �أ�سماك القر�ش يف املنطقة

 -2لمحة عامة عن أسماك القرش في المنطقة
حت��ى وق��ت قري��ب ،كان ت�س��جيل �صي��د �أ�س��ماك القر���ش و�أ�س��ماك ال��راي يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي
مقت�ص��ر ًا عل��ى عملي��ات الر�ص��د يف مواق��ع التفري��غ والبي��ع ،والرح�لات البحري��ة البحثي��ة مل�صاي��د
الأ�س��ماك ،وم�ش��اهدة الأنواع الكبرية واملتميزة من الناحية املورفولوجية �أو ا�س��تنباط �أماكن وجود
�أن��واع الأ�س��ماك يف بح��ر الع��رب واملحي��ط الهن��دي .ويف الف�ترة م��ن ع��ام  2009وحت��ى ع��ام ،2012
نفذت �سل�سلة من امل�شروعات الق�صرية الأجل يف الكويت والبحرين وقطر و�إمارة �أبوظبي ،وقدمت
قوائ��م مرجعي��ة حمدث��ة لأن��واع �صفيحي��ات اخليا�ش��يم املوج��ودة يف اخللي��ج العرب��ي .وم��ع ذل��ك ،مل
ي�س��مح ق�ص��ر �أج��ل ه��ذه امل�ش��روعات (كل منهم��ا مدت��ه �أ�س��بوعان) بت�س��جيل االجتاه��ات اجلغرافي��ة
والزمنية التي حتدث داخل هذه الرقعة املائية .وجمع املزيد من البيانات من خالل امل�شروع البحثي
ال��ذي ا�س��تغرق عام��ي  2010و 2012يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة وم��ع عملي��ات امل�س��ح ،مت
ت�أكي��د ت�س��جيل جمموع��ة م��ن الأن��واع اجلدي��دة مب��ا يف ذل��ك القر���ش النحي��ف (Carcharhinus
 ،)amblyrhynchoidesالقر���ش ذو العي��ون املغولي��ة ( ،)Loxodon macrorhinusقر���ش
النم��ر ( ،)Carcharias taurusالقر���ش احلري��ري ( ،)Carcharhinus falciformisالقر���ش
الرمل��ي ( ،)Carcharhinus plumbeusالقر���ش الأ�ش��قر (،)Nebrius ferrugineus
القر���ش ذو الأ�س��نان الناعم��ة والأط��راف الن��ادر ( ،)Carcharhinus leiodonوو�ص��ف �أن��واع
جدي��دة مث��ل �أ�س��ماك الرقيط��ة ( )Maculabatis randalliوقر���ش هيوم��ان (Carcharhinus
 .)humaniوباملث��ل ،قدم��ت الدرا�س��ات الت��ي �أجري��ت يف عم��ان بع���ض املعلوم��ات ع��ن الأن��واع
املوج��ودة عل��ى ط��ول �س��احل الفج�يرة م��ن خ�لال الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية ملواق��ع التفري��غ والبي��ع
والأ�س��واق ،وكذل��ك التقييم��ات الت�صنيفي��ة با�س��تخدام اجلين��ات و�أ�ش��ارت �إىل احتمالي��ة وج��ود عدة
�أن��واع غ�ير مو�صوف��ة ،مثل قيث��ارات البحر.
�أ�ش��ارت التقارير من العقد املا�ضي �إىل �أن م�صايد �أ�س��ماك القر���ش يف املنطقة ب�أكملها قد ازدادت
م��ن حي��ث احلج��م وات�س��اع امل��دى اجلغ��رايف .وم��ع ذل��ك ،وعل��ى الرغ��م م��ن �أن الكث�ير م��ن بيان��ات
ال�صيد من م�صايد �أ�سماك القر�ش يف املنطقة والإمارات العربية املتحدة حمدودة وجمز�أة ،ف�إنها
تظه��ر كمي��ات �صي��د منخف�ض��ة ن�س��بي ًا� .أبلغ��ت منظم��ة الأمم املتح��دة للأغذي��ة والزراع��ة ()FAO
من��ذ ع��ام  1986ع��ن �إح�ص��اءات �إنت��اج ال�صي��د ،وظل��ت م�س��تقرة ن�س��بي ًا ب�ين عام��ي  1986و1999
5
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مبتو�س��ط ي�تراوح ب�ين  1300و 1950طن � ًا مرتي � ًا يف ال�س��نة .وانخف�ض��ت ه��ذه الأرق��ام من��ذ ع��ام
 2002ف�صاع��د ًا حت��ى و�صل��ت �إىل  3520طن � ًا مرتي � ًا كح��د �أق�ص��ى يف ع��ام  2005ولكنه��ا
انخف�ض��ت م��رة �أخ��رى من��ذ ذلك احل�ين .وحالي ًا �أجري جتميع لإح�صاءات التفري��غ والبيع ،ومن َث َّم
فلم يكن من املمكن التمييز بني الكميات التي مت ا�صطيادها يف اخلليج العربي وبحر عمان� ،أو بني
�أ�س��ماك القر�ش و�أ�س��ماك الراي.

بيانات الإح�صاءات الإنتاجية مل�صايد �أ�سماك القر�ش و�أ�سماك الراي و�أ�سماك الكيمريات منذ عام  1986وحتى عام
 ،2016امل�صدر :منظمة الأغذية والزراعة  -ق�سم املعلومات والإح�صاءات اخلا�صة برتبية الأحياء املائية

وم��ع ذل��ك ،وعل��ى وج��ه التحدي��د يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،مل يك��ن هن��اك برنام��ج بحث��ي
خم�ص���ص لأن��واع �صفيحي��ات اخليا�ش��يم حت��ى ع��ام  ،2010ولذل��ك كان هن��اك نق���ص يف املعلوم��ات
املتعلق��ة بتن��وع الأن��واع وتوزيعه��ا وبياناته��ا البيولوجي��ة وتكوي��ن الأن��واع وكمي��ات ال�صي��د ومق��دار
�أن�ش��طة ال�صي��د يف م�صاي��د �أ�س��ماك القر���ش .وكان ه��ذا النق���ص يف املعلوم��ات عائق� ًا �أم��ام و�ض��ع
اخلطط الإدارية املجدية حلفظ هذه الأنواع .تقدم الأق�س��ام التالية ملحة عامة عن بع�ض الق�ضايا
والدرا�س��ات الت��ي �أجري��ت من��ذ ذل��ك احل�ين.
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يف ع��ام  ،2017قام��ت هيئ��ة البيئ��ة � -أبوظب��ي بالتع��اون م��ع جمموع��ة �أ�س��ماك القر���ش املتخ�ص�ص��ة
يف بق��اء الأن��واع التابع��ة لالحت��اد ال��دويل حلف��ظ الطبيع��ة ( )IUCNبن�ش��ر تقري��ر يق��دم ملحة عامة
عن حالة حفظ الأ�سماك الغ�ضروفية (�أ�سماك القر�ش ،و�أ�سماك الراي ،و�أ�سماك الكيمريات) يف
منطق��ة بح��ر الع��رب واملي��اه املحيط��ة به ،وو�صف نتائج ور�ش��ة عم��ل القائمة احلم��راء الإقليمية التي
عق��دت يف �أبوظب��ي بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يف �أوائ��ل ع��ام  .2017وحددت الور�ش��ة الأنواع
امله��ددة باالنقرا���ض عل��ى امل�س��توى الإقليم��ي ،بحي��ث ميك��ن اتخ��اذ �إج��راءات منا�س��بة للحف��اظ على
و�ضعه��ا .كم��ا مت تق��دمي نظ��رة عام��ة �إقليمي��ة ع��ن م�صائ��د الأ�س��ماك الغ�ضروفية و�إدارته��ا واحلفظ
عليها.
نوع��ا) م��ن ال�ـ 153نوع � ًا م��ن الأ�س��ماك
ع�لاوة عل��ى ذل��ك� ،أ�ش��ار التقري��ر �إىل �أن ً 78( %50.9
الغ�ضروفية التي مت تقييمها تعترب مهددة يف بحر العرب واملياه املحيطة به ( %9.2معر�ضة للخطر
ب�شكل خطري %22.2 ،مهددة باالنقرا�ض %19.6 ،معر�ض لالنقرا�ض) .ومن بني هذه الأنواع ،مت
�أي�ض� ًا حتدي��د ثالث��ة �أن��واع عل��ى �أنه��ا م��ن املحتمل �أن تك��ون منقر�ضة لأنها مل ت�س��جل يف املنطقة ملدة
ثالثة عقود على الأقل على الرغم من اجلهود املتزايدة للبحث واال�ستق�صاء� %17.6 .أخرى (27
نوع��ا) .وفيم��ا يتعل��ق ب�ـ29
نوع��ا) تعت�بر حت��ت التهدي��د و %12.4تعت�بر م��ن الأق��ل اهتمام � ًا (ً 19
ً
نوع��ا ( )%19املتبقي��ة مل تك��ن هن��اك معلوم��ات علمي��ة كافي��ة لتقيي��م خط��ر االنقرا���ض  ،ولذل��ك مت
ً
ت�صنيفه��ا عل��ى �أنها غ�ير متوفرة البيانات.
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 -3التحديات التي تواجه أسماك القرش
يطب��ق م�صطل��ح "�أ�س��ماك القر���ش" عل��ى نط��اق وا�س��ع يف ه��ذا امل�س��تند لي�ش��مل جمي��ع �أن��واع �أ�س��ماك
القر���ش ،وكذلك الأنواع ذات ال�صلة ب�أ�س��ماك الراي والأ�س��ماك الغ�ضروفية و�أ�س��ماك اخلرافيات،
ما مل يذكر غري ذلك .هناك العديد من الق�ضايا املهمة املتعلقة بحفظ و�إدارة �أ�سماك القر�ش من
تقييم م�صايد �أ�س��ماك القر���ش املوجود يف هذا امل�س��تند ،وميكن تلخي�ص هذه الق�ضايا على النحو
التايل:
• •التحديد الدقيق لأنواع �أ�سماك القر�ش من جانب جميع م�ستخدمي املوارد
• •جمموع��ات البيان��ات الآمن��ة واملتاح��ة واملوثق��ة الت��ي ت�س��جل جميع بيانات ال�صيد وتت�س��ق مبرور
الوقت مع القرار املتفق عليه بني الإمارات على النطاق الكامل لكل نوع من جميع م�س��تخدمي
املوارد
• •احلاجة �إىل بحوث عن �أ�سماك القر�ش وتن�سيق امل�شروعات بني خمتلف الهيئات الوطنية
• •فهمنا للأ�سواق والتجارة املتعلقة مبنتجات �أ�سماك القر�ش
• •ع��دم توف��ر �إط��ار عم��ل لتقيي��م املخاط��ر الت��ي تتعر�ض له��ا جميع �أنواع �أ�س��ماك القر���ش للتعرف
عل��ى طبيع��ة جميع الآثار ونطاقها على تلك الأنواع
• •الإ�سرتاتيجيات الهادفة �إىل تكاثر �أنواع �أ�سماك القر�ش وتن�شيط جمموعاتها؛
• •فهمنا لآثار ال�صيد الرتفيهي
• •م��دى ت��وا�ؤم التداب�ير الإداري��ة احلالي��ة والنه��ج االبتكاري م��ع التعامل مع ق�ضايا �إدارة �أ�س��ماك
القر�ش املعروفة
• •حتديد املوائل احليوية واحلد من ت�أثري التدهور البيئي على �أ�سماك القر�ش
• •ممار�سات التعامل مع �أ�سماك القر�ش لإدارتها واملحافظة عليها
• •�إدراك �آثار �صيد �أ�سماك القر�ش يف هيكل النظام البيئي ووظيفته
• •نظام تبادل املعلومات وتعزيز التوا�صل بني الهيئات احلكومية واجلهات املعنية

8

تكوين الأنواع والبيانات البيولوجية لأ�سماك القر�ش يف دولة الإمارات العربية املتحدة

 -4تكوين األنواع والبيانات البيولوجية ألسماك
القرش في دولة اإلمارات العربية المتحدة
�أجري��ت درا�س��ات ا�س��تق�صائية لأ�س��واق م�صاي��د الأ�س��ماك املعتم��دة ومواق��ع التفري��غ والبي��ع ب�ين
عامي  2010و 2012يف �أبوظبي ودبي وال�ش��ارقة ور�أ���س اخليمة .وكان الهدف من هذه الدرا�س��ات
ه��و درا�س��ة �أمن��اط تكوي��ن الأن��واع وتوزيعه��ا والوف��رة الن�س��بية لأ�س��ماك القر���ش يف جمي��ع املواق��ع؛
ودرا�س��ة التباي��ن الزمن��ي وامل��كاين يف تكوي��ن الأنواع املوجودة يف �أماك��ن التفريغ والبيع؛ والت�أكد من
�صحة التعرف امليداين على كل نوع من الأنواع من خالل التحليل الوراثي لعينة متثيلية من الأنواع
الفردية با�س��تخدام جني ال�س��يتوكروم �س��ي �أوك�س��يداز �س��وبونيت .)COI( 1
�س��جلت �أ�س��ماك القر���ش الفردي��ة القادم��ة م��ن مي��اه اخللي��ج العرب��ي الإمارات��ي يف ه��ذه الدرا�س��ة
جمم��وع  12,478م��ع ت�أكي��د وتوثي��ق  30نوع � ًا م��ن الناحي��ة املورفولوجي��ة وم��ن خ�لال الرتمي��ز
الوراث��ي .وكان��ت عائل��ة  Carcharhinidaeه��ي الأك�ثر وفرة (متث��ل  %95.5من جميع الأنواع التي
فرغت يف الياب�سة) و�أكرثها تنوع ًا ب�أنواعها الثمانية ع�شر ،يليها عائلة  Hemigaleidaeب�أنواعها
الثالث��ة ،ث��م عائل��ة  Sphyrnidaeو Hemiscylliidaeبنوع�ين ل��كل منهم��ا .وتهيمن �أنواع �أ�س��ماك
القر���ش ال�صغ�يرة احلج��م عل��ى �أماك��ن التفري��غ والبي��ع ،حي��ث وج��د وف��رة يف �س��تة �أن��واع منه��ا� .أم��ا
الأنواع الأربعة والع�شرون املتبقية ،فقد �سجلت ما بني  %0.01و %1.4من �إجمايل �أ�سماك القر�ش
يف �أماك��ن التفري��غ والبيع.

9

تكوين الأنواع والبيانات البيولوجية لأ�سماك القر�ش يف دولة الإمارات العربية املتحدة

القرش ذو الذيل المبقع Carcharhinus sorrah
العدد اإلجمالي

3973

النسبة المئوية لإلجمالي

%31.85

النسب بين الجنسين

1.26:1

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

437 – 1960
)(1081.9 ± 283.2
439 – 1513
)(952.3 ± 283.2

املرجع (By Müller & Henle (Systematische Beschreibung
der Plagiostomen pl. 16) [Public domain], via Wikimedia
)Commons

القرش الصنارة الرمادي Rhizoprionodon acutus
العدد اإلجمالي

3737

النسبة المئوية لإلجمالي

%29.95

النسب بين الجنسين

1.03:1

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

375 – 888
)(660 ± 85.2
372 – 981
)(690 ± 105.2

املرجع (By Hamid Badar Osmany [CC BY 3.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia
)Commons

قرش الساحل Carcharhinus limbatus

10

العدد اإلجمالي

1786

النسبة المئوية لإلجمالي

%14.31

النسب بين الجنسين

1.01:1

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

416 – 2870
)(1422.2 ± 551.5
460 – 2620
)(1442 ± 560

املرجع (Australian National Fish Collection, CSIRO. License: CC
)by Attribution-NonCommercial
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القرش ذو العيون المغولية Loxodon macrorhinus
العدد اإلجمالي

1120

النسبة المئوية لإلجمالي

%8.98

النسب بين الجنسين

1:1.29

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

496 – 901
)(685.4 ± 68.7
472-882
)(674.8 ± 80

املرجع (By CSIRO National Fish Collection [CC BY 3.0 (https://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia
)Commons

القرش ذات الخدود البيضاء Carcharhinus dussumieri
العدد اإلجمالي

561

النسبة المئوية لإلجمالي

%4.50

النسب بين الجنسين

1:1.67

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

362 – 921
)(737.4 ± 80.1
369 – 989
)(750.7 ± 117.4

املرجع (By CSIRO National Fish Collection (http://fishesofaustralia.
net.au/Home/species/2886) [CC BY 4.0 (https://creativecommons.
)org/licenses/by/4.0)], via Wikimedia Commons

قرش الكلب Mustelus mosis
العدد اإلجمالي

204

النسبة المئوية لإلجمالي

%1.63

النسب بين الجنسين

1:3.43

نطاق األحجام
( ±يمثل االنحراف
المعياري بالملم)

582 – 913
)(737.5 ± 38.6
569 – 1073
)(791.7 ± 101

املرجع (https://www.sharktrust.org/shared/downloads/
)factsheets/common_smoothhound_st_factsheet.pdf
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كان��ت هن��اك بع���ض االختالف��ات املو�س��مية يف ع��دد الأن��واع الت��ي مت ا�صطياده��ا ،ولك��ن الأن��واع
املهيمن��ة ب�ش��كل ع��ام مل تتغ�ير خ�لال ف�ترة �أخ��ذ العين��ات �أو ب�ين مواق��ع العين��ات .وم��ع ذل��ك ،كان
هن��اك تغ�ير يف الهيمن��ة املو�س��مية ب�ين �أ�س��ماك القر���ش ذوات الذي��ل املبق��عCarcharhinus ،
 ،sorrahو�أ�س��ماك القر���ش ال�صن��ارة الرم��ادي ،Rhizoprionodon acutus ،حي��ث كان��ت
�أ�س��ماك القر���ش ذوات الذي��ل املبق��ع �أك�ثر �ش��يوع ًا خ�لال ف�صلي الربي��ع وال�صيف يف �أماك��ن التفريغ
والبي��ع ،يف ح�ين كان��ت �أ�س��ماك القر���ش ال�صن��ارة الرمادي �أك�ثر وفرة يف ف�صلي اخلريف وال�ش��تاء.
ومت �صي��د جمي��ع الأن��واع الأخ��رى ب�أع��داد �أق��ل خ�لال ف�ص��ل ال�صيف ،وهو �أي�ض ًا املو�س��م الذي �س��جل
�أكرث انخفا�ض يف عدد الأنواع التي �أجري تفريغها يف الياب�س��ة .وعلى الرغم من وجود بع�ض �أنواع
�أ�سماك القر�ش الكبرية يف �أماكن التفريغ والبيع ،كانت �إما عينات غري بالغة ،مثل قر�ش ال�ساحل،
 ،C. limbatusو�إم��ا م��ن الأن��واع الت��ي لي���س له��ا ت�أث�ير كب�ير يف �أماك��ن التفري��غ والبي��ع مث��ل قر���ش
ال�سو�س��ي ،C. brevipinna ،والقر���ش �أب��و مطرق��ة الكب�ير �أو العظي��م.Sphyrna mokarran ،
ال تتوف��ر معلوم��ات كافي��ة عم��ا �إذا كان��ت �أ�س��ماك القر���ش الكب�يرة �أك�ثر �ش��يوع ًا ،وذك��ر ال�صي��ادون
�أن كمي��ة �أ�س��ماك القر���ش يف اخللي��ج العرب��ي ق��د انخف�ض��ت ب�ش��كل كب�ير .وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س ،فمن
املحتم��ل �أن العدي��د م��ن �أن��واع الأ�س��ماك الكب�يرة قد تعر�ض لل�صيد اجلائر ،وم��ن َث َّم تعتمد م�صايد
الأ�س��ماك حالي� ًا عل��ى �أ�س��ماك القر���ش ال�صغ�يرة املنت�ش��رة يف �أماك��ن التفري��غ والبي��ع .م��ن اجلدي��ر
بالذكر �أن الأنواع الفردية قد يكون لها م�ستويات خمتلفة من القدرة على ال�صمود �ضد اال�ستغالل.
ميي��ل قر���ش  Carcharhinidsال�صغ�ير مث��ل � R. acutusإىل النم��و ال�س��ريع والبل��وغ املبك��ر ول��ه
دورة حياة ق�صرية ودورات تكاثر مو�سمية .ومن ناحية �أخرى ،تن�ضج �أ�سماك القر�ش الكبرية مثل
 C. brevipinnaيف وق��ت �أط��ول وتظه��ر مع��دالت من��و �أبط ��أ ،يف ح�ين له��ا دورات تكاث��ر مو�س��مية
ووالدات عدي��دة عل��ى م��دار �س��نة �أو اثنت�ين �أو ث�لاث .ومن َث َّم� ،أدت �س��مات دورة حياة �أنواع �أ�س��ماك
القر���ش ال�صغ�يرة �إىل زي��ادة الإنتاجي��ة البيولوجي��ة ،مم��ا يجعله��ا �أق��ل عر�ضة ل�ضغ��وط ال�صيد وقد
يف�س��ر ذلك هيمنتها على الأ�س��واق املختلفة� .أُجري حتديد للطول الإجمايل الذي ي�صل �إليه %50
م��ن الذك��ور يف مرحل��ة البل��وغ خلم�س��ة �أن��واع م��ن الأ�س��ماك ،وتب�ين �أن ذك��ور �أن��واع �أ�س��ماك القر���ش
ال�صغ�يرة (< 1000مم) كان��ت نا�ضج��ة �إىل ح��د كب�ير .بالن�س��بة للأن��واع الأخ��رى مب��ا يف ذل��ك L.
 macrorhinusوقر���ش الكل��ب  ،Mustelus mosisف ��إن ن�س��بة اجلن�س�ين الكلي��ة كان��ت يهيم��ن
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عليها الذكور ،ومن َث َّم هناك احتمالية حلدوث ف�صل بني اجلن�سني لهذه الأنواع .عالوة على ذلك،
�أظه��رت ن�س��ب اجلن�س�ين لع��دة �أن��واع مث��ل  ،R. acutusاختالف��ات عل��ى امت��داد املوا�س��م .وب�ش��كل
ع��ام ،كان��ت هن��اك ن�س��بة عالي��ة م��ن �صغ��ار ال�س��مك يف �أماك��ن التفريغ والبي��ع .تختل��ف البارامرتات
البيولوجي��ة لع��دد م��ن الأن��واع ع��ن تلك امل�س��جلة �س��ابق ًا يف املنطقة ،مما يدل عل��ى احلاجة �إىل جمع
املزي��د من البيان��ات املحلية.
وق��د خل���ص بح��ث حدي��ث �أج��راه علم��اء من هيئة البيئ��ة �أبوظبي يف الفرتة من �أكتوب��ر  2015ويونيو
� 2016إىل �أن �أ�سماك املن�شار يف الوقت احلا�ضر يتم �صيدها يف املقام الأول على �شكل �صيد ثانوي
يف ال�ش��باك اخلي�ش��ومية .وق��د �أو�ض��ح البح��ث �أن �س��مك املن�ش��ار الأخ�ض��ر � Pristis zijsronأك�ثر
�شيوعا يف مياه الإمارات العربية املتحدة من �سمكة املن�شار ال�ضيقة ،Anoxypristis cuspidata
ً
والت��ي م��ن املحتم��ل �أن تك��ون موج��ودة قبال��ة �س��احل ر�أ���س اخليم��ة .يف ح�ين �أن نتائ��ج ه��ذه الدرا�س��ة
توفر دليال على وجود انخفا�ض كبري يف جمتمعات �س��مك املن�ش��ار يف الدولة� ،إال �أنها ت�س��لط ال�ضوء
�أي�ضا على �أهمية جهود احلفظ والإنعا���ش لتجنب االنقرا�ض املحلي وا�س��تعادة �س��كانها.
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 -5تكوين األنواع والبيانات البيولوجية ألسماك
الراي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
جمع��ت بيان��ات ع��ن �أ�س��ماك ال��راي خ�لال الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية للأ�س��واق ومواق��ع التفري��غ
والبي��ع .و�أُج��ري تفري��غ �س��تة ع�ش��ر نوع� ًا م��ن ب�ين  1306عينة م�س��جلة يف جميع �أنح��اء البالد .مثلت
�أربع��ة �أن��واع م��ن تفري��غ �أ�س��ماك ال��راي ن�س��بة  ،%90.5و�ش��ملت:
• •�أ�سماك الوطواط %59.4 :Rhinoptera jayakari
• •�أ�سماك ال�شفنني العقابي %11.7 :Aetomylaeus nichofii
• •قيثارات البحر العمالقة %10.5 :Rhynchobatus cf. djiddensis
• •%8.9 :Aetomylaeus milvus Brown Eagle Ray

ويف ح�ين مت املحافظ��ة دائم� ًا عل��ى قيث��ارات البح��ر ب�س��بب ارتف��اع قيم��ة زعانفه��ا ،جن��د ال�صيادي��ن
يهمل��ون �أن��واع �أ�س��ماك ال��راي الأخ��رى نتيج��ة ع��دم قابليته��ا للت�س��ويق .وترج��ع زيادة �أعداد �أ�س��ماك
الوط��واط و�أ�س��ماك ال�ش��فنني العقاب��ي �إىل قي��ام ال�صيادي��ن ع��ن طري��ق اخلط��أ بو�ض��ع �ش��بكة عل��ى
جتمع��ات كب�يرة م��ن �أ�س��ماك ال��راي ،وم��ن َث� َّ�م احتفظ��وا بامل�صي��د .وه��ذا ي�ش�ير �إىل �أن �س��جالت
ال�ش��فنينيات (الباتوي��د) ق��د ال تك��ون انعكا�س� ًا حقيقي� ًا للوف��رة الن�س��بية لأنواع �أ�س��ماك ال��راي داخل
مياه دولة الإمارات العربية املتحدة .يف الواقع ،ت�شري نتائج م�شروع "عينيك على �إال�سمو�س" الذي
يديره م�شروع اخلليج �إال�سمو (� )GEPإىل عدم ظهور العديد من الأنواع امل�سجلة من قبل الغوا�صني
يف جمي��ع �أنح��اء مي��اه الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،يف �أماك��ن التفري��غ والبيع كث�ير ًا .ويرجع ذلك �إىل
ع��دم ا�س��تخدام ال�صيادي��ن لأن��واع املوائ��ل الت��ي يتم فيه��ا ر�ؤية هذه احليوانات .م��ع ذلك ،وكما ذكر
ال�صيادون خالل املقابالت ،فمن املرجح �أن �سبب جتاهل هذه الأنواع هو قلة قيمتها .وهذا ي�سلط
ال�ضوء على احلاجة �إىل �إجراء بحوث �إ�ضافية عن �أ�سماك الراي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
لتحدي��د تن��وع الأن��واع ووفرته��ا وتوزيعه��ا .ع�لاوة عل��ى ذل��ك� ،أ�ش��ار التقيي��م الت�صنيفي ال��ذي �أُجري
م�ؤخر ًا حول تنوع �أنواع �أ�سماك القر�ش و�أ�سماك الراي يف عمان والإمارات العربية املتحدة �إىل �أن
العدي��د م��ن �أن��واع �أ�س��ماك ال��راي وقيث��ارات البحر يف املنطقة تظهر �أدلة عل��ى التنوع اخلفي �أو على
انق�س��امات الأع��داد داخ��ل الأن��واع ،يف ح�ين �أن البع���ض الآخر قد ال يزال م��ن الأنواع غري املو�صوفة.
ُيع��د ا�س��تيعاب و�ض��ع �أ�س��ماك ال��راي يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة �أم��ر ًا بالغ الأهمي��ة والأولوية
لتحدي��د �أف�ض��ل الإج��راءات املتبع��ة للمحافظة عليها واال�س��تدامة عل��ى املدى الطويل.
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الأ�سواق

أنواع الخليج العربي

أنواع بحر عمان

إجمالي عدد األنواع

نوع السمك
أسماك القرش

32

42

43

أسماك الراي

25

28

29

اجلدول� :إجمايل عدد �أنواع �أ�سماك القر�ش الذي مت ت�أكيده من دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل م�سح �أماكن
التفريغ والبيع وبيانات من م�شروع "عينيك على �إال�سمو�س" مع تق�سيم �أعداد �أنواع �أ�سماك القر�ش و�أ�سماك الراي من
اخلليج العربي وبحر عمان

 -6األسواق
يظه��ر ا�س��تعرا�ض ال�س��جالت التجاري��ة واملقاب�لات غ�ير الر�س��مية م��ع التج��ار املحلي�ين �أن دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ه��ي مرك��ز التج��ارة يف منطقة �ش��مال املحي��ط الهندي .و�أ�ش��ارت النتائج
امل�س��تندة �إىل التعرف املورفولوجى على �أ�س��ماك القر���ش (العدد =  )12069والت�ش��فري ال�ش��ريطي
للحم���ض الن��ووي لعين��ات الأن�س��جة (الع��دد = � )655إىل �أن جت��ارة الأ�س��ماك تق��وم عل��ى 37
نوع� ًا عل��ى الأق��ل .وكان��ت �أك�ثر العائ�لات وف��رة ه��ي القر���ش �أب��و مطرق��ة (،)%9.3 :Sphyrnidae
والقر���ش ماك��و ( )%9 :Lamnidaeوالقر���ش الطوي��ل الذي��ل (.)%5.9 :Alopiidae
 1-6خصائص األسطول البحري وتطور األسطول وأنشطة صيد
األسماك ومعدات صيد األسماك

تتكون جتارة منتجات �أ�س��ماك القر���ش ب�ش��كل رئي�س��ي من الزعانف واللحوم التي ت�صدر �إىل �آ�س��يا.
ويحتفظ �أحيان ًا باجللود ويجري جتفيفها للبيع �إىل �آ�س��يا �أي�ض ًا .ويباع الفك والأ�س��نان �إىل ال�س��ياح
يف ح�ين ي��كاد يك��ون �س��وق الغ�ضاري��ف منعدم� ًا .ويت��م �أحيان� ًا ت��داول زي��ت الكب��د حملي� ًا لرف��ع كف��اءة
مقاوم��ة مراك��ب ال�صي��د للمي��اه ويت��م ع��ادة التخل�ص من جثث �أ�س��ماك القر���ش بعد �إزال��ة الزعانف
واللحوم.
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الأ�سواق
 2-6قيمة المنتج (تشير األسعار إلى البيانات المجمعة حتى عام )2012

تب��اع �أ�س��ماك القر���ش ال�صغ�يرة (�إجم��ايل الط��ول < 1000مم) حملي � ًا ب�ين  10و 20درهم � ًا
�إماراتي � ًا للكيلوغ��رام الواح��د (� 2.5إىل  6دوالرات �أمريكي��ة للكيلوغ��رام الواح��د) .وتق��در قيم��ة
�أ�س��ماك القر���ش الكب�يرة (�إجم��ايل الط��ول > 1000مم) يف دب��ي ب�ين  8,000دره��م �إمارات��ي
( 2200دوالر �أمريك��ي) و 20,000دره��م �إمارات��ي ( 5,500دوالر �أمريك��ي) لع�ش��رين نوع � ًا م��ن
�أ�س��ماك القر���ش ح�س��ب الأن��واع والأحج��ام .ومت بي��ع اللحم الطازج باملزاد مقاب��ل  6دراهم �إماراتية
للكيلوغ��رام الواح��د (ح��وايل  1.7دوالر للكيلوغ��رام الواح��د) ،ولك��ن ميك��ن �إع��ادة بيع��ه ب�س��عر
ي�ص��ل �إىل  40درهم� ًا �إماراتي� ًا للكيلوغ��رام الواح��د ( 11دوالر ًا �أمريكي� ًا للكيلوغ��رام الواح��د) بع��د
التجفي��ف والتعبئة.
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 -7تكوين األنواع والبيانات البيولوجية ألسماك
الراي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 1-7القوانين والتشريعات المنظمة لصيد أسماك القرش في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
القوانين االتحادي
القانــون االتحــادي رقــم ()23
لعــام  1999بشــأن اســتغالل
وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة
الحـــية وتعديالتــه كمــا هــو
منصــوص عليــه فــي القانــون
االتحــادي رقــم ( )7لعــام 2016

صــدر هــذا القانــون فــي  17أكتوبــر  1999ومفصــل فــي  64مــادة موزعــة
علــى عشــرة فصــول ،ويهــدف بشــكل أساســي إلــى حمايــة وتنميــة الثــروات
المائيــة الحيــة فــي الدولــة مــن خــال تنظيــم عمليــة الصيد بتراخيــص تصدرها
الســلطات المختصــة ،كمــا يشــمل القانــون االشــتراطات الواجــب اتباعهــا
لحمايــة وتنميــة الثــروة الســمكية فــي الدولــة ،وإجــراءات تــداول وتصنيــع
وتســويق األســماك واألحيــاء المائيــة .نصــت أحــكام القانــون االتحـــادي
رقــم ( )23لسنـــة  1999فــي شــأن اســتغالل وحمايـــة وتنمـــية الثــروات
المائـيـــة الحـيـــة لدولـــة اإلمــارات العربيـــة المتحــدة علــى منــع صيــد الحيتــان
وأبقـــار البحر (األطوم) والثديـــيات البحريـــــة بجميع أنواعهــــا وأحجامـهـــا ،كما
حظــر صيــد الكائنــات البحريــة الحيــة بهــدف اســتخالص بيضهــا أو جلودهــا
أو زعانفهــا أو ألي أغــراض أخــرى إضافــة إلــى حظـــــر رمـــي مخلفــات وبقايــا
أجســام الحيتــان واألســماك فــي الميــاه.

القانــون االتحــادي رقــم ()11
لعــام  2002بشــأن تنظيــم
الدولــي
االتجــار
ِّ
ومراقبــة
بالحيوانــات والنباتــات المهــددة
با ال نقــر ا ض

صــدر هــذا القانــون فــي شــهر أكتوبــر  ،2002ومفصــل فــي  40مــادة تضــع
االتجــار الدولــي بأنــواع
األســس والضوابــط المتعلقــة بمختلــف عمليــات ِّ
االتجــار
النباتــات والحيوانــات المهــددة باالنقــراض المشــمولة باتفاقيــة ِّ
الدولــي بهــذه األنــواع ،والضوابــط واإلجــراءات التــي ينبغــي االلتــزام بهــا
االتجــار ،ويشــمل القانــون ثالثــة مالحــق ،وهــي نفســها
خــال عمليــات ِّ
الملحقــة باالتفاقيــة الخاصـــة بســايتس (.)CITES

 2-7القرارات الوزارية

تق��وم وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئـ��ة بو�صفه��ا ال�س��لطة االحتادي��ة املعني��ة بال�ش��أن البيئ��ي ب�إ�ص��دار
القرارات التنظيمية يف امل�س��ائل التي تتعلق باخت�صا�صاتها .ومع تزايد املخاوف ب�ش��أن التهديدات
التي تواجه �أ�سماك القر�ش و�أعدادها املتناق�صة ،فقد قامت وزارة التغري املناخي والبيئـ��ة يف عام
 2008بتنظـ��يم ا�س��تغالل �أ�س��ماك القر���ش وحمايته��ا وذل��ك م��ن خ�لال �إ�ص��دار الق��رارات الوزاري��ة
التالية:
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القرارات الوزارية
القــرار الــوزاري رقــم ( )542لعــام
 2008بشــأن إجــراءات تنظيــم
صيــد أســماك القـــرش

يهــدف هــذا القــرار إلــى تنظيــم إجــراءات صيــد أســماك القــرش وتحديــد
حجــم معــدات الصيــد المســتخدمة وفتــرة أربعـــة أشــهر لحظــر صيــد هــذه
األسـ�ماك وحظــ�ر صيـ�د نـ�وع القـ�رش أبـ�و منشــ�ار (أبـ�و سـ�يف)( (�Pristis zijs
 )ronوالقــرش الحــوت (.)Rhincodon typus

القــرار الــوزاري رقــم ( )216لعــام
 2011بشــأن إجــراءات تنظيــم
صيــد أســماك القــرش

أصــدرت الــوزارة هــذا القــرار تحديثــ ًـا لقـــرارها رقــم ( )542الصــادر فــي عــام
 .2008فقــد تـ ّـم تحديــد مناطــق صيــد أســماك القــرش (التــي تبعــد مســافة
ال تقـــل عــن ( )5أميــال بحريــة مــن ســواحل الدولـــة و( )3أميــال بحريــة مــن
الجــزر) بوصــف هــذه المناطــق تجمعــات لبعــض أنــواع أســماك القــرش فــي
موســم تكاثرهــــا ،كمــا ألــزم القــرار الصياديــن بعــدم إزالــة زعانــف أســماك
ـا إلــى مينــاء الصيــد.
القــرش وإحضـــار الجســد كامـــ ً

القــرار الــوزاري رقــم ()500
لعــام  2014بشــأن تنظيــم صيــد
وتجــارة أســماك القــرش

يهــدف هــذا القــرار إلــى وضــع اإلجــراءات والضوابــط علــى تجــارة أســماك
ً
ونظــرا لتزايــد تجــارة زعانــف أســماك القــرش ،فقــد
القــرش وزعانفـهـــا.
ارتــأت الــوزارة التوســـع فــي عمليــات التنظيــم وإدخــال قيــود وضوابــط علــى
تجــارة أســماك القــرش وزعانفهـــا .فقــد تــم زيــــادة فتــرة حظــر صيــد أســماك
القــرش فــي مواســم تكاثرهـــا إلــى خمســـة أشهـــر (بدايـــــة مــن شــهر فبرايـــر
حتــى نهـايــــة شــهر يونـيـــو) .كمــــا ُمنـــع صيــد أســماك القــرش الــواردة فــي
مالحــق اتفاقـــية ســايتس (( )CITESانظــر الملحــق رقــم ( ،))2إضافــة إلــى
منــع الشــركات مــن تصديــر أســماك القــرش التــي تُ صــاد فــي ميــاه الصيــد
بالدولـــة ســواء كانــت طازجــة أو مجمــدة أو مجففــة أو مملحـــة أو مدخنـــة
أو معلبـــة أو بــأي شــكل آخـــر طــوال العــام .كمــا منــع القــرار إعــادة تصديــر
زعانــف أســماك القــرش بــأي شــكل مــن األشكــــال وفــي حالـــة اســتيراد
وإعــادة تصديــر أي منتــج مــن منتجــات أســماك القــرش يتطلــب الحصــول
علــى تصريــح خــاص يصــدر مــن الــوزارة مرفقــ ًـا بــه الوثائـــق التــي تثبــت صحــة
هــذا التصريــح.

وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك� ،أ�ص��درت الهيئ��ة االحتادي��ة للموا�ص�لات الربي��ة والبحري��ة ( )FTAالق��رار
رق��م ( )90لع��ام  2016ب�ش��أن ت�س��جيل وترخي���ص وا�س��تخدام ال�س��فن الرتفيهي��ة البحري��ة .وين���ص
الق��رار عل��ى حظ��ر �صي��د �أ�س��ماك القر���ش �أو �أي ن��وع من الأنواع املحظ��ورة طوال العام.
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اخلامتـــة

 -8الخاتمـــة
يع��د ه��ذا التقري��ر ه��و �أول تقيي��م وطن��ي لبح��وث �أ�س��ماك القر���ش والتداب�ير الوقائي��ة يف دول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،وي�برز ع��دم كفاي��ة املعرف��ة بالبيولوجي��ا والبيئ��ة و�صيد �أ�س��ماك القر���ش
و�أ�س��ماك الراي .و�س��تعزز البحوث املن�س��قة امل�س��تمرة معرفتنا عن �أ�س��ماك القر���ش و�أ�س��ماك الراي
م��ن �أج��ل الإدارة الفعال��ة والكف��ؤة .و�س��تكون خط��ة العم��ل الوطني��ة حلفظ �أ�س��ماك القر���ش و�إدارتها
حج��ر الأ�سا���س م��ن �أج��ل املحافظ��ة على �أعداد �أ�س��ماك القر���ش و�إدارتها بفاعلي��ة يف دولة الإمارات
العربي��ة املتحدة.
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