
العلوية  )الألواح  البحر  قيتارة  أسماك  تعد 

ن )الألواح  سف�ي المذكورة أعاله( و أسماك الإ

أسماك  أنواع  من  أعاله(  المذكورة  السفىل 

ها  اعت�ب كما  الساحلية،  و  السطحية  المياه 

إنتاجية  ذات  الأنواع  من  اء  الخ�ب فريق 

منخفضة إىل متوسطة.

تخص  معلومات  عن  اء  الخ�ب فريق  بحث 

ي 
�ن آخذين  الأنواع،  لمختلف  المخزون  حالة 

تزايد  ي 
�ن المتمثلة  اح  الق�ت حجة  اعتبارهم 

فريق  لحظ  المخزون.  إنخفاض  مستويات 

موجودة  غ�ي  الأعداد  تقديرات  أن  اء  الخ�ب

بالنسبة لهذه الأنواع وأن المعلومات المتعلقة 

. بتقييم المخزون غ�ي متوفرة إىل حد كب�ي

البحر قيتارة  سمك  أن  عىل  دليل  هناك 

ها من  Blackchin  G. cemiculus، وغ�ي

شمال  ي 
�ن أبيدت  قد  البحر  قيتارة  أسماك 

مناطق  ي 
�ن المتوسط.  بيض  الأ البحر  غرب 

السنغال  ي 
�ن محىلي  دليل  هناك   ، أخرى 

قيتارة  أسماك  صيد  مستويات  ي 
تد�ن عىل 

أن  غ�ي  الطويل،  المدى  عىل  البحر 

نطاق  عىل  موجودة  غ�ي  العددية  الأدلة 

أوسع. 

فريق  تمكن   ، ن  سف�ي الإ لـسمك  بالنسبة 

بيانات  مجموعة  إىل  الوصول  من  اء  الخ�ب

ي 
ال�ت وإندونيسيا  الهند  من  إضافية  صيد 

ة. كشفت عن انخفاضات كب�ي

اء اىل أن بيانات انخفاض  توصل فريق الخ�ب

 ، ن سف�ي الإ وأسماك  البحر  قيتارة  أسماك 

كافية  غ�ي   ، القص�ي أو  الطويل  المدى  عىل 

لتحديد النخفاضات  لهذه الأنواع  و أخذ 

ي لالتفاقية.
دراجهما  بالملحق الثا�ن قرار لإ

بقائمة  الأنواع  هذه  إدراج  ي 
�ن النظر  عند 

تقوم  بأن  اء  الخ�ب فريق  يوصي  التفاقية، 

ن العتبار نقص  أطراف التفاقية بالأخذ بع�ي

ي مصايد الأسماك 
دارة عىل نطاق واسع �ن الإ

ي 
�ن لزعانفها  العالية  والقيمة  الأنواع  لهذه 

ن  ب�ي التجار  يفرق  ل  قد  الدولية.  التجارة 

مشكلة  يث�ي  مما  الأنواع،  مختلف  زعانف 

التشابه بينها.

ج بقائمــة االتفاقيــة 
 البيولوجيــة لــإدرا

ي ــا للمعايــر ي وفقً التقييــم العلــ�

ية المهددة باالنقراض )االتفاقية(  البيانات غري كافية التخاذ قرار باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الرب

اء ملخص فريق الخرب
اح 44+43 إقرت
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يتم الحتفاظ بأسماك قيتارة البحر وأسماك 

ويكون  عرضا.  صيدها  عند  ن  سف�ي الإ

به مخصصا  كان مسموًحا  حيثما  الحتفاظ 

يتم  الدولية.  والتجارة  المحىلي  لالستهالك 

تداول زعانف أسماك قيتارة البحر وأسماك 

الأسواق ي 
�ن واسع  نطاق  عىل  ن  سف�ي الإ

الآسيوية حيث تشكل مكونًا مهًما من إجماىلي 

يوجد  ل  المتداولة.  القرش  سمك  زعانف 

ن هذه الأنواع،  دليل عىل أن التجار يفرقون ب�ي

تفكر أن  التفاقية  ي 
�ن الأطراف  عىل  وينبغي 

بعناية فيما إذا كانت هناك مشكلة »تشابه« 

. ن ن أسماك قيتارة البحر و أسماك الإسف�ي ب�ي

ب الفنيــة المتعلقــة بــاإلدارة 
جوانــ

ى ال
ت عــ

تعليقــا
جــارة والتنفيــذ

والت

وإدارة  لصون  الدولية  العمل  خطة  تؤكد 

والزراعة الأغذية  منظمة  ي 
�ن القرش  أسماك 

ي الحفاظ
عىل مسؤوليات الدول الساحلية �ن

جمع  ن  وتحس�ي القرش  أسماك  أعداد  عىل 

أسماك  تظهر  ومراقبتها.  القرش  بيانات 

حفظ »اتفاقية  مالحق  ي 
�ن أيًضا  ن  سف�ي الإ

ية«. الأنواع المهاجرة من الحيوانات ال�ب

تتب�ن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر 

تداب�ي لحماية الحتفاظ  المتوسط  الأبيض 

أو بيع أسماك قيتارة البحر.

وأسماك  البحر  قيتارة  أسماك  تتطلب 

المحلية  النطاقات  عىل  إدارة  ن  سف�ي الإ

الساحلية  الأنواع  حال  هو  كما  والحرفية 

البيئات  بتدهور  تتأثر  ي 
ال�ت الشاطئية 

المحلية ومصائد الأسماك المختلطة. يمكن 

الصيد  خفض  أجهزة  استخدام  يكون  أن 

ي
�ن فعاًل  الجر  بشباك  المتصل  ي 

العرصن

ي لهذه الأنواع.
تقليل الصيد العرصن

يتم إفريقيا،  غرب  بلدان  بعض  ي 
�ن

سجالت ي 
�ن البحر  قيتارة  أسماك  تسجيل 

تم  كما  والراي،  القرش  أسماك  صيد 

من  ها  وغ�ي محمية  بحرية  مناطق  إنشاء 

بيساو وغينيا  غينيا  ي 
�ن المكانية  التداب�ي 

ها. وغ�ي اليون  وس�ي وموريتانيا 

ن  قوان�ي تحمي   ، ن سف�ي الإ لأسماك  بالنسبة 

وبنجالديش الهند  ي 
�ن ية  ال�ب الحياة  حماية 

ي
�ن ن  القوان�ي حال  هو  كما  النواع،  هذه 

اليا، هناك حظر ي غرب أس�ت
باكستان. أما �ن

ي المصايد
عىل إنزال أسماك القرش والراي �ن

غ�ي المستهدفة لأسماك القرش.

من  الأخرى  الأنواع  جميع  إدراج  سيتطلب 

 ،Rhinidaeو  Glaucostegidae ي 
عائل�ت

المتعلقة »بالتشابه«،  تحت إطار الأحكام 

دارة . اعتبارات إضافية لالإ

اإلدارة

استنتاجات  استخالص  الصعب  من 

تداب�ي  بفعالية  يتعلق  فيما  واضحة 

)والمستقبلية(،  الحالية  دارة  والإ التجارة 

لتقييم  المتاحة  البيانات  نقص  إىل  نظرا 

. هذه التداب�ي

ي
الثا�ن الملحق  تنفيذ  تم  إذا  ذلك،  ومع 

فمن  ينبغي،  كما  التفاقية  لقائمة 

ن الرصد  المتوقع أن يؤدي هذا إىل تحس�ي

والبالغ عن المصيد الذي يدخل التجارة 

الرصد  ن  تحس�ي ويؤدي  كما  الدولية. 

لحالة  أفضل  تقييمات  إجراء  إىل  بدوره 

أخرى  إدارية   تداب�ي  واعتماد  المخزون 

كان  حيثما  المحاصيل،  حفظ  لضمان 

ذلك مسموًحا به.

 Glaucostegus صنف  إدراج  سيساعد 

ي
الثا�ن بالملحق    Rhinidae .spp وعائلة 

»التشابه«   إشكاليات  حل  عىل  لالتفاقية 

ي التصنيف.
�ن

الفتقار  إىل  التالية  النتائج  تعود 

أسماك  مصايد  معلومات  إىل 

من  العديد  نطاق  ع�ب   Rhynchobatus

البلدان ، وكذلك القدرة المحدودة عىل 

بنتائج غ�ي ضارة NDFs )كما هو  القيام 

والأشعة  القرش  لأسماك  بالنسبة  الحال 

المدرجة(:

توقف التجارة السابقة   –

إستمرار التجارة بدون الوثائق المناسبة  	–

عنه  )المتعارف  بالتفاقية  المتعلقة 

وعة(. بالتجارة الغ�ي م�ش

 و/أو

نتائج  عىل  عتماد  بالإ التجارة  إستمرار   –

غ�ي ضارة )NDFs(  ناقصة. 

الفعالية المرجحة ألغراض الصون

التجارة

  Glaucostegus cemiculus & Glaucostegus granulatus ،أسماك ِقيتارة البحر
Rhynchobatus djiddensis & Rhynchobatus australiae ، ن أسماك اإلسف�ي
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