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)Angel Shark Conversation Network, ASCN( المالئك
شبكة الحفاظ عىل القرش
ي

” وقد أنشئت مبسعى من “مرشوع القرش املالئيك.شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك هي كناية عن مجموعة تعمل من أجل تأمني حامية أفضل للقرش املالئيك
) يف االتحادSpecies Survival Commission Specialist Group(  والفريق املتخصص بسمك القرش التابع للجنة بقاء األنواع،)Angel Shark Project(
) من أجل تسهيل الحوار وتشا ُرك املعلومات بشأن الجهود اآليلة إىلSubmon( ” و”سامبون،)Shark Trust( ” ومنظمة “شارك تراست،الدويل لحامية الطبيعة
توسعت الشبكة الحقاً لتشمل رشكاء
ّ  وقد.S. squatina و،S. oculata و،Squatina aculeata  وخصوصاً يف مواقع انتشار األنواع التالية،حامية القرش املالئيك
 يجب التعاون،) ومن أجل نجاح اسرتاتيجية املحافظة عىل القرش املالئيك يف رشق األطليس واملتوسط وخطط العمل املتّصلة بها (ومنها هذه الخطة.إضافيني
 وجميع األفرقاء املهت ّمني مدعوون لالنضامم إىل الشبكة للحصول عىل تحديثات. والعمل يدا ً بيد لوضع رؤية مشرتكة وتنفيذها،بني مختلف الجهات املعنية
.واملساعدة عىل تحقيق األهداف الواردة يف االسرتاتيجية وخطط العمل املتصلة بها
www.angelsharknetwork.com : املوقع اإللكرتوين-

ورشة العمل المتوسطية
/ آذار27  إىل25 نظّمت “شارك تراست” ورشة عمل ض ّمت خرباء واختصاصيني يف مقر املعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحار يف صالمبو يف تونس من
Mediterranean Angel Sharks: Regional( ” خطة عمل إقليمية: إلطالق عملية تطوير خطة العمل تحت عنوان “القرش املالئيك املتوسطي2019 مارس
.)Action Plan
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توطئات

 Fabrizio Serenaو Alen Soldo
القليميان للفريق المتخصص
نائبا الرئيس إ
بسمك القرش ف ي� المتوسط

Nick Dulvy
رئيس مشارك للفريق المتخصص بسمك
الدول لحماية الطبيعة
القرش ف ي� االتحاد
ي

تحت سطح املحيط املتأللئ يكمن عاملٌ آخر .ومن أكرب التحديات النظر
تحت هذه الطبقة الرقيقة الكتشاف ما تخفيه األعامق .وبتنا ندرك ،من
خالل العمل الذي قمنا به ،أن نحو ربع أسامك القرش والراي البالغ عددها
زهاء  1200سمكة يف العامل ،مه ّددة باالنقراض .وقد بذل الفريق امل ُختص
بسمك القرش جهودا ً حثيثة عىل امتداد عقد من الزمن لرتجمة املعطيات
العاملية الجديدة من أجل إعطاء األولوية الالزمة لتلك األنواع التي تواجه
خطرا ً كبريا ً جدا ً باالنقراض.

املتوسط بحر صغري وشبه مغلق ذو خصائص طبيعية تُ يّزه ،ولكنه يساهم،
عىل مستوى األسامك الغرضوفية ،بنسبة  7%يف التنوع األحيايئ .بعض
األنواع متنقِّلة يف حني أن أنواعاً أخرى كثرية مقيمة يف املتوسط .ويعيش
العديد من هذه األنواع املقيمة يف الجرف القاري حيث يُس ّجل نشاط الصيد
مستويات مرتفعة جدا ً ،وتتكبّد األسامك الغرضوفية الوطأة األكرب يف هذا
املجال .والحال هو أن األسامك الغرضوفية ،وبحكم خصائصها املورفولوجية،
تتع ّرض للصيد عىل مدار حياتها ،منذ الصغر حتى املراحل املتق ّدمة من
عمرها .ولهذا السبب ،تستوجب حلوالً مختلفة جدا ً عن تلك املعتمدة يف
التعاطي مع األسامك العظمية .فصفيحيات الخيشوم الضخمة غري القاعية
ت ُصطاد بواسطة املصايد الصناعية (وغالباً ما يحصل ذلك بصورة عرضية)،
يف حني أن األنواع القاعية تعلق بصورة خاصة يف الشبكة الجرافة الصناعية.
ويف هذه الفئة ،الحصة األكرب من الصيد هي من نصيب األسامك األكرث كسالً
التي تتحرك ببطء يف بيئتها ،ومنها القرش املالئيك وسمك القيثارة.

قلّة من األشخاص تدرك أن األنواع األكرث عرضة للتهديد هي تلك املوجودة
السفَن ،واملنشار ،والراي اإلسفيني،
يف قاع املياة الساحلية ،مبا يف ذلك َّ
وسمكة القيثارة و يسمى يف بعض الدول العرابية باسم “شيلف  ،املر ،
محراث” .إىل جانب هذه األسامك التي تنتمي إىل فصيلة الراي ،يعاين القرش
املالئيك املفلطح من املحنة نفسها.
وتحي الفرصة
القرش املالئيك مفرتس يكمن لفرائسه من خالل االنتظار ّ
لالنقضاض عليها ،ويستخدم زعانفه العريضة لالختباء يف الرمال يف قعر
وينقض عىل األسامك الصغرية يف عمود املاء
البحر قبل أن يخرج من مخبئه
ّ
برسعة هائلة وقوة كبرية .لكن هذه املهارة الشديدة يف االفرتاس هي أيضاً
السبب يف نكبة القرش املالئيك ألنها تتيح اصطياده بسهولة بواسطة الشبكة
الجرافة والشبكة الخيشومية املصنوعة من النيلون.

تعاين هذه األنواع وضعاً مقلقاً يف املناطق الصناعية يف املتوسط .فعىل
سبيل املثال ،ليس يف السجالت الرسمية ما يُشري إىل اصطياد أسامك من نوع
القرش املالئيك أوسمك القيثارة يف اإلقليم الفرعي غرب املتوسط منذ ما
يزيد عن  50عاماً .يف املقابل ،يتواجد هذان النوعان بأعداد أكرب يف املناطق
حيث الصيد الصناعي شبه معدوم (مثل الحوض املرشقي) .وال شك يف أننا
نحتاج إىل آلية إدارية مدروسة ومو ّحدة يف مختلف أرجاء املتوسط ،مع
الحد من نشاط الصيد وأساليبه للتخفيف من حجم املصيد الثانوي.

وكان التحدي املطروح أمامنا االنتقال من نظرتنا العاملية عن وضع القرش
إىل تأمني الحامية الفعلية له ،مع االهتامم أوالً باألنواع ذات األولوية يف
املناطق ذات األولوية .والخطوة التالية هي العمل ضمن املناطق لتحديد
األماكن حيث ال يزال باإلمكان العثور عىل هذه األنواع النادرة جدا ً بأعداد
كافية .يستعرض هذا التقرير خطة حيوية لتشا ُرك الفرص واملسؤوليات من
أجل الحفاظ عىل القرش املالئيك يف البحر املتوسط .وأعلّق آماالً كبرية عىل
أن هذه الخطة سوف تساهم يف تحفيز الرتكيز الالزم مبا يؤ ّدي إىل تبل ُور
مجموعة من الناشطني املتفانني والفاعلني يف مجال الحفاظ عىل القرش
املالئيك وصون مستقبله.

يُحيط بالبحر املتوسط ما يزيد عن  20بلدا ً وأرضاً ذات ثقافات وأديان
مختلفة جدا ً .وال بد لنا جميعاً من اإلقرار بالحاجة إىل تنسيق املقاربات
املتن ّوعة يف مجال املصايد املستدامة؛ وهذا الدور منو ٌط بالهيئة العامة
ملصايد أسامك املتوسط (General Fisheries Commission for the
 .)Mediterranean, GFCMعىل الرغم من ذلك ،من الرضوري دمج
الخطوات مع املقرتحات الصادرة عن االتحاد الدويل لحامية الطبيعة،
ومع برامج عمل ترمي إىل تحسني حامية األنواع ،ومنها “القرش املالئيك
املتوسطي :خطة عمل إقليمية” .فهذه الربامج كفيلة بالدفع نحو اتخاذ
القرارات ومامرسة الضغوط املناسبة يف األماكن املناسبة لتشجيع البلدان
عىل سلوك املسار األفضل نحو تحسني إجراءات الحامية.

4

المحتويات
 .6التهديدات يف املتوسط 16.....................................................................
 6.1جدول التهديدات 16...............................................................
 6.2تحليل التهديدات يف املتوسط 17..............................................
 6.3القيود 18................................................................................

الرشكاء 2..................................................................................................
توطئات 4................................................................................................
 .1مقدمة 6..............................................................................................
 1.1الفصيلة 6................................................................................
 1.2تخطيط تدابري الحامية 6..........................................................

 .7خطة العمل اإلقليمية املتوسطية 19......................................................
 7.1الرؤية 19................................................................................
 7.2األهداف 19.............................................................................
 7.3الهدف  - 1املصايد 20..............................................................
 7.4الهدف  - 2املوائل والتأثري البرشي خارج نطاق الصيد 23...........
 7.5الهدف الكامن  - 3الترشيعات والتنظيامت 26..........................

 .2األنواع 8..............................................................................................
8......................................Squatina aculeata Cuvier, 1829 2.1
8................................. Squatina oculata Bonaparte, 1840 2.2
9.............................. Squatina squatina (Linnaeus, 1758( 2.3
 2.4ماذا عن االسم؟ 10..................................................................
 2.5تقييامت القامئة الحمراء العاملية 10..........................................

 .8سبل االنخراط يف خطة العمل 31..........................................................
 8.1املرافق 31...............................................................................
 8.2االنخراط وسري العمل 32..........................................................
 8.3تطوير خطط العمل اإلقليمية الفرعية وتنفيذها 32...................

 .3خصائص املتوسط 11............................................................................
 3.1القرش يف املتوسط 11...............................................................
 3.2مصايد املتوسط 11..................................................................

 .9املراجع 33............................................................................................

 .4خطط العمل اإلقليمية الفرعية 13........................................................
 4.1األقاليم الفرعية املتوسطية 13...................................................
 4.2هيكلية خطط العمل اإلقليمية الفرعية 13................................

 .10رسد املصطلحات/املخترصات 34...........................................................

 .5خرائط التوزيع 14................................................................................

5

 .1مقدمة

 1.1الفصيلة
 Squatinidaeهي الفصيلة الوحيدة يف الصنف املس ّمى  .Squatiniformesوتتألف
هذه الفصيلة من جنس واحد ( ،)Squatinaو 22نوعاً موصوفاً من القرش املالئيك.1
هذا النوع الساحيل ذو الجسم الضخم شديد الهشاشة حيال الصيد يف قاع املياه،
ويعلق بسهولة يف الشبكة الخيشومية ذات الفتحات الكبرية .ونتيج ًة لذلك،
والسفَن
ُص ِّنف القرش املالئيك بأنه من أكرث فصائل األسامك الغرضوفية (القرش َّ
والراي والكيامرس) عرض ًة للتهديد يف العامل ،ويف حالة عدد كبري من أنواع
القرش املالئيك ،يجب اتخاذ خطوات عاجلة وملحة لحاميتها (Dulvy et al.,
 .)2014ومن األنواع التي ُو ِضعت لها أوصاف ،يُص َّنف  11نوعاً يف خانة التهديد يف
قامئة األنواع املهددة التي يضعها االتحاد الدويل لحامية الطبيعة ( 5منها يف فئة املهددة
بشدة ،و 2يف فئة املهددة ،و 4يف فئة الهشة).2
يضم البحر املتوسط ثالثة أنواع من القرش املالئيك تنترش يف مناطق متداخلة يف ما بينها ،وهي
القرش املالئيك ذو الظهر املنشاري ( ،)Squatina aculeataوالقرش املالئيك ذو الظهر األملس (S.
 ،)oculataوالقرش املالئيك ( .)S. squatinaوهذه األنواع الثالثة مص ّنفة بأنها مهددة بش ّدة بسبب الرتاجع
يف أعدادها ،ما يعني أنها تواجه خطرا ً مرتفعاً جدا ً باالنقراض (.)Morey et al., 2019 abc

تداب� الحماية
 2.1تخطيط ي
اسرتاتيجية املحافظة عىل القرش املالئيك يف رشق األطليس واملتوسط ( – )Gordon et al., 2017املشار
إليها أدناه باالسرتاتيجية – ط ّورها رشكاء شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك لتكون مبثابة إطار عمل
لتحسني حامية األنواع الثالثة من القرش املالئيك املهددة بشدة يف هذا النطاق الجغرايف .والهدف
من االسرتاتيجية هو توجيه األبحاث واإلدارة والسياسات وتدابري الحامية يف املستقبل يك تتمكّن
أعداد القرش املالئيك من التعايف واستعادة مستويات جيدة ،ومن أجل صون هذه األنواع وحاميتها يف مختلف
أنحاء أماكن انتشارها .وقد ساهم العمل املو َّجه بواسطة االسرتاتيجية يف تحسني األوضاع العامة للقرش املالئيك؛ وارتفاع عدد مشاهداته املبلَّغ عنها؛
وتحقيق فهم أفضل للتوزيع الحايل؛ ويف وضع تقييامت القامئة الحمراء الصادرة عن االتحاد الدويل لحامية الطبيعة؛ وتحديد فرص جديدة للتعاون.
تُغطّي االسرتاتيجية أربع مناطق هي شامل رشق األطليس ،والبحر املتوسط ،وغرب أفريقيا ،وجزر الكناري .وتُق ّدم خطة العمل الخاصة بالقرش
ُنش األخبار واملعلومات املتعلقة بالتقدم
ُعتب معقالً فريدا ً لنوع  .S. squatinaوت َ
املالئيك يف جزر الكناري خريطة طريق للحامية يف الجزر التي ت َ
يف تنفيذ االسرتاتيجية وخطط العمل اإلقليمية عرب النرشة اإللكرتونية واملوقع اإللكرتوين لشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك.
تبي أن منطقة املتوسط هي ذات أولوية يف املجهود اآليل إىل حامية األسامك الغرضوفية (الصندوق العاملي لحامية الطبيعة ،)WWF، 2019
لقد ّ
مبا يف ذلك األنواع الثالثة من القرش املالئيك والتي هي من األنواع األصلية يف املنطقة ( .)Dulvy et al. 2016ترمي خطة العمل اإلقليمية ()RAP
إىل تركيز الجهود ،وسوف تساعد عىل تحسني أوضاع القرش املالئيك يف املتوسط ،وتصنيف التهديدات التي تحدق به ،وتحقيق املعافاة يف األعداد
بحيث تستعيد مستوياتها السابقة ،وفهم أسباب الرتاجع ،وتعزيز التعاون بني الجهات املعنية والحكومات يف الدول واألرايض الساحلية لتحديد
الترشيعات وتدابري الحامية الفاعلة ووضعها موضع التنفيذ.
املنسقة ،بدءا ً من املناطق التي
سوف يجري تطوير خطط العمل اإلقليمية الفرعية ( )SubRAPsالخاصة باملتوسط لتسهيل مزيد من اإلجراءات َّ
ح ّددت الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط أنها ذات أولوية مرتفعة يف ما يتعلق بالقرش املالئيك (بعد أخذ التهديدات ،واملشاهدات اآلنية،
والقدرات إلخ .يف االعتبار) .وقد ُو ِضعت خطة عمل إقليمية فرعية أولية الستخدامها منوذجاً لتحديد التهديدات واألهداف والغايات والتدابري.
1

تشري ( Angel sharkكلمتان مفصولتان) إىل أنواع متعددة يف فصيلة  ،Squatinidaeأما ( Angelsharkكلمة واحدة) فتُستخدَم لإلشارة إىل األسامء الشائعة لهذه الفصيلة من سمك القرش.

2

بالنسبة إىل األنواع املتبقية ،ت ُص َّنف  3منها يف فئة شبه املهددة ،و 5يف فئة األقل مدعاة للقلق ،و 3يف فئة نقص البيانات.
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وتوخياً لالتساق ،سوف تتوىل منظمة “شارك تراست” تنسيق عملية
وضع خطط العمل اإلقليمية الفرعية الخاصة باملتوسط باالشرتاك مع
منظامت كربى وأفراد بارزين يف كل منطقة فرعية .وسوف تصبح
هذه الوثائق ،عند االنتهاء من وضعها ،مرفقات إضافية مل َحقة بهذه
الخطة.

المالئك
القرش
ي

•ثالثة أنواع موجودة يف املتوسط (Squatina aculeata، S.
)oculata، S. squatina
•األنواع الثالثة مهددة بشدة باالنقراض (تقييامت عاملية
ومتوسطية)
•مل يعد مثة وجود ملصايد تستهدف تحديدا ً القرش املالئيك يف
املتوسط
• يُحظَر االحتفاظ بالقرش املالئيك مبوجب توصية ملزمة صادرة
عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
•النوع  S. squatinaمد َرج يف الضميمتني  1و 2من معاهدة
املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحيوانات الربية ()CMS
واملرفق  1من مذكرة التفاهم الخاصة بالقرش يف إطار معاهدة
املحافظة عىل األنواع املهاجرة.

وأبعد من منطقة املتوسط ،سوف توضَ ع خطط عمل إضافية عىل
املستويَني اإلقليمي واإلقليمي الفرعي يف املناطق الجغرافية األوسع
املحددة يف الصورة  1وسوف تندرج يف اإلطار األوسع لالسرتاتيجية.
وحرصاً عىل اتساق املقاربات والحد من التكرار ،ميكن استخدام خطة
العمل اإلقليمية الفرعية األولية مبثابة منوذج لتحديد التهديدات
واألهداف والغايات والتدابري يف مناطق أخرى.

اسرتاتيجية الحامية العاملية
جميع أنواع القرش املالئيك وعددها 22

اسرتاتيجية املحافظة عىل القرش املالئيك يف رشق األطليس واملتوسط
S. aculeata, S. oculata, S. squatina
خطة العمل اإلقليمية

خطة العمل الخاصة بالقرش القرش املالئيك املتوسطي:
خطة عمل إقليمية
املالئيك يف جزر الكناري
S. squatina

S. aculeata

خطة العمل اإلقليمية

شامل رشق األطليس

غرب أفريقيا
(رشق األطليس)

S. squatina

S. aculeata
S. oculata

S. oculata
S. squatina
خطة العمل
اإلقليمية الفرعية

مثالً يف املنطقة الفرعية 22
املشمولة بالهيئة العامة
ملصايد أسامك املتوسط (بحر
إيجه)

خطة العمل
اإلقليمية الفرعية

مثالً يف ويلز

خطة العمل
اإلقليمية الفرعية

مثالً يف السنغال

.الصورة  - 1الخطط االسرتاتيجية لحامية القرش املالئيك .ت ُشري الخانات املل َّونة إىل الخطط التي طُ ِّورت أو يجري العمل عىل تطويرها راهناً
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مل تُط َّور بعد خطط يف
املناطق الجغرافية األخرى

 .2األنواع

2.1 Squatina aculeata Cuvier, 1829

مق ّعر بني العي َنني

األسامء الشائعة:

رمادي/بني فاتح مرقَّط باللون البني الغامق

Sawback Angelshark (EN) | Angelote espinudo, Angelote espinoso (ES), Àngel
)espinós, Escat espinós (CA) | Ange de mer epineaux (FR) | Ακανθορίνα (GR
| Squadrolino (IT) | Mal’ach yam meguvshash
| )(IW
) Sfen Moshaok (LY Westernسفن مشوك  (Chkatlo LY Eastern),شكاطلو

ال عيون بسيطة يف الجسم
صف واحد من الفقرات الظهرية

الحجم

الحجم عند الوالدة 30-35 :سم
الحجم عند البلوغ ♂ 120 :سم
الحجم األقىص 188 :سم

رقَط بيضاء صغرية موزّعة بطريقة
غري منتظمة عىل الرأس والجسم،
ورقَط داكنة منتظمة

الحجم عند البلوغ ♀ 137 :سم

بقع داكنة كبرية عىل الظهر والذيل

التكاثر 8-12 :جروا ً كل سنتَني

الرؤوس الخلفية لزعانف الحوض
تصل إىل مستوى زعانف الظهر األوىل

املرتع واملوئل

تاريخياً :كان هذا النوع ينترش يف ما مىض يف رشق األطليس (سواحل غرب أفريقيا من
املغرب إىل أنغوال) ويف مختلف أنحاء البحر املتوسط.
يف الزمن املعارص :يُوث َّق وجوده بصورة أساسية يف الحوض الرئييس قبالة الساحل
املتوسطي الجنويب وصوالً إىل الحوض الرشقي ،مبا يف ذلك بحر إيجه .ويعيش أيضاً يف
رشق األطليس من السنغال إىل سرياليون (مع وجود غري مؤكّد خارج هذه املنطقة) .وقد
تع ّرضت موائِلُ ُه لضغوط حادة من املصايد القاعية ،ولذلك نادرا ً ما يُشاهَد هذا النوع يف
مناطق شاسعة كانت جزءا ً من مراتعه السابقة ،وتُس َّجل اآلن مشاهدات متقطعة فقط.
املوئل :قبالة الشاطئ ،ويف الجرف القاري الخارجي ،واملنحدر العلوي ،عىل الطني عادةً.
العمق 500 - 30 :م.
النظام الغذايئ :أسامك قرش صغرية ،أسامك عظمية ،ح ّبار ،وقرشيات.

حساسات أنفية ذات أهداب كثرية ورفوف
ّ
أنفية أمامية
حسك كبري عىل الرأس
َ
(حسك عىل الخطم وفوق العي َنني)

2.2 Squatina oculata Bonaparte, 1840

األسامء الشائعة:

مق ّعر جدا ً بني العي َنني

Smoothback Angelshark (EN) | Angelote manchado, Angelote, Pez ángel (ES), Àngel
| )d’ulls, Àngel, Escat (CA) | Ange de mer ocellé (FR
(GR) | Sklat žutan
(HR, BA, ME), Sklat okač, Sklat blatar (HR) | Squadro pelle rossa, Squadro pelle
| )chiara, Squadrolino pelle rossa (IT), Squadra (Bari), Squadro di bianco (Livorno
Mal’ach yam nakod
سفن مبقع  Chkatlo (LY Eastern),شكاطلو | )(IW
Sfen Mobaka (LY Western) | Xkatlu tal-Gajnejn (MT) | Pegasti sklat (SI) | Benekli
)Keler (TR

الحجم

الحجم عند الوالدة 27-23 :سم
الحجم عند البلوغ ♂ 71 :سم (تونس)  82 -سم (السنغال)
الحجم عند البلوغ ♀ 89 :سم (السنغال)  100 -سم (تونس)
الحجم األقىص 145 :سم (♂)  160سم (♀)
التكاثر 3-8 :جراء (من شباط/فرباير إىل نيسان/أبريل) بعد حمل ملدة  12شهرا ً ،كل سنتَني

األصغر بني األنواع املتوسطية الثالثة
عيون بسيطة بنية عىل الزعانف
الصدرية والذيل والجسم

بني رمادي مع رقَط صغرية بيضاء وداكنة
وبقع داكنة كبرية عىل الرؤوس القاعدية
والخلفية للزعانف الصدرية ،وقاعدة الذيل،
.وتحت زعانف الظهر

الزعنفة الظهرية األوىل موجودة
خلف رؤوس زعانف الحوض

املرتع واملوئل

حوايف زعانف الظهر والذيل بيضاء اللون

تاريخياً :كان هذا النوع ينترش سابقاً يف مناطق الجرف القاري الساحيل والخارجي يف رشق
األطليس (من جنوب شبه الجزيرة اإليبريية وصوالً إىل ناميبيا) والبحر املتوسط.
حوض املتوسط الوسطي والرشقي ،وال سيام يف
يف الزمن املعارص :تركّزت املشاهدات يف َ
مضيق صقلية والبحر املرشقي (ليفانتاين) ،وشامل بحر إيجه .ويتواجد هذا النوع أيضاً يف رشق
األطليس من السنغال إىل غانا (مع وجود غري مؤكّد نحو أقىص الجنوب والرشق) .مل يعد هذا
النوع موجودا ً يف مناطق كثرية تع ّرضت لضغوط شديدة بسبب الصيد (الصورة .)4
املوئل :األجراف القارية واملنحدرات العلوية عىل طبقات تحتية رملية/طينية
العمق :عاد ًة  500 - 20م (بصورة أساسية  100 - 50م).
النظام الغذايئ :أسامك صغرية ،حبّار ،أخطبوط ،قريدس وسلطعون
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حسك فوق العي َنني وحول الخطم
َ
حساسات أنفية متش ّعبة قليالً أو ذات فلقات
ّ
طفيفة ،رفوف أنفية أمامية ذات أهداب قليلة

الرسوم والصور ©Marc Dando

)2.3 Squatina squatina (Linnaeus, 1758
األسامء الشائعة:

Skladhina (AL) | Anđeoski Morski Pas (BA) | Angelshark (EN) | Angelote,
Tiburón ángel, Pez ángel, Peje ángel (ES), Peix Àngel, Angelot comú, Escat,
Escat veixigal, Àngel, Escat comú (CA) | Ange de mer commun (FR), Sguerru,
Pisci angiulu (Corsica) | Αγγελοκαρχαρίας, Ρίνα (GR) | Sklat sivac (HR, BA,
ME) | Sokol (HR), Squain (Rovinj) | Pesce Angelo, Squadro (IT), Squadrolino
(Ancona, Roma), Angeo, Pesciu angiou (Genova), Squadro (Livorno, Roma,
Terracina), Pesce angelo (Terracina), Squatrolino (Toscana), Squadre arena,
Squattro verace, Squadro, Trezzino (Napoli), Squadru (Reggio Calabria),
Squatru lisciu, Squatru monicu, Squadro lisciu, Squadro monicu (Catanzaro,
Golfo di Squillace), Squadre, Squadra, Squatre (Bari, Pescara, Taranto), Pesce
squadro (Ancona), Angelo (Chioggia), Squalena, Sagrin (Venezia), Squaena
(Trieste), Pisci squadru, (Cagliari, Olbia), Squadru (Cagliari, Olbia, Sicilia),
Squatrucéfalo (Messina), Squadro pellenera (Civitavecchia), Squadro di nero
(Livorno) | Mal’ach yam canuf
 (LYشكاطلو (IW) | Chkatlo
 (LY Western) | Skaten, Scátlu, Xkatlu (MT) | Navadni sklatسفن Eastern), Sfen
) (TNوقاس , Wakassسفن (SI) | Zamzamah (SY) | Sfen

ثنيات كبرية وسميكة يف الرأس مع فلقة
واحدة مثلّثة األضالع يف كل جانب

زعانف صدرية واسعة

ال عيون بسيطة يف الجسم

لألسامك الصغرية حسك
صغري يف وسط الظهر

بني مائل إىل االحمرار أو االخرضار
مع رقَط بيضاء صغرية متفرقة ونقط
داكنة عىل الظهر

الحجم

الحجم عند الوالدة 20-30 :سم
الحجم عند البلوغ ♂ 80-132 :سم الحجم عند البلوغ ♀ 128-169 :سم
الحجم األقىص 183 :سم (♂) ~ 244سم (♀)
التكاثر :بيوض ولود ،مشيمة مشيامئية م ّحية 25 - 7 .جروا ً بعد فرتة حمل من  8إىل 10
أشهر (تولد يف الفرتة املمتدة من كانون األول/ديسمرب إىل شباط/فرباير يف املتوسط) ،كل
سنتَني

حساسات أنفية
ّ
مخروطية الشكل

املرتع واملوئل

لألسامك البالغة بقع صغرية عىل
الخطم وبني العي َنني

رفوف أنفية أمامية ناعمة أو ذات
أهداب قليلة

تاريخياً :انترش هذا النوع تاريخياً عرب مناطق واسعة يف الجرف الساحيل والقاري
والجزيري يف شامل رشق األطليس (من جنوب الرنوج إىل الصحراء الغربية) ،والبحر
املتوسط والبحر األسود.
يف الزمن املعارصُ :س ِّجلت مشاهدة هذا النوع عىل نطاق واسع يف املتوسط مبا يف ذلك يف
الساحل الجنويب للحوضَ ني الغريب والوسطي ،والبحر الليغوري ،وشامل بحر تريان والبحر
األدرياتييك عىل الساحل الشاميل ،والبحر املرشقي وبحر إيجه يف الحوض الرشقي .و ُوث ِّق
وجوده أيضاً يف بحر مرمرة ،وهو النوع الوحيد بني أنواع القرش املالئيك الذي يُع َرف عنه
وس ِّجل اصطياده ،يف الزمن املعارص،
أنه كان موجودا ً يف البحر األسود (ُ ،)Serena, 2005
حول مضيق البوسفور .إنه النوع الوحيد من أنواع القرش املالئيك الذي يعيش يف شامل
وس ِّجلت مشاهدته مؤخرا ً يف املنطقة اإليكولوجية يف البحر الكلتي .تُشكّل
رشق األطليسُ ،
جزر الكناري معقالً فريدا ً لهذا النوع ،حيث ميكن الوقوع عليه بصورة منتظمة (Meyers
( )et al., 2017الصورة .)5
املوئل :قرب الشاطئ يف الطني أو الرمال.
العمق 150 - 5 :م.
النظام الغذايئ :سمك مفلطح ،حدأة البحر ،قرشيات ،رخويات
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p

قرش  Squatina aculeataاصطيد في اليونان ©iSea

p

قرش  Squatina oculataاصطيد في قبرص ©iSea

قرش  Squatina squatinaاصطيد في قبرص ©p Robin Snape

 4.2ماذا عن االسم؟
غالباً ما تكتفي السجالت املستمدة من بيانات الصيد بتصنيف القرش املالئيك عند مستوى
الجنس نظرا ً إىل أن التشابه يف خصائص األنواع قد يتسبب بصعوبات يف التمييز بينها ويف
تصنيف األسامك عىل هذا األساس .يُص َّنف القرش املالئيك عاد ًة مع أنواع مفلطحة أخرى يف
الكل (مثالً ( Angelsharks, sand devils neiغري مد َرج يف أي مكان آخر)) ،ولذلك
املصيد ّ
يندر الوقوع عىل بيانات دقيقة عن التفريغ (.)FAO FishStat Plus
فضالً عن ذلك ،الرتاجع يف أعداد القرش املالئيك مق َّنع بسبب سوء التبليغ يف املصايد أو بسبب
التسويق تحت أسامء شائعة بديلة .ففي بعض املناطق ،يُخلَط القرش املالئيك تقليدياً مع قرش
الراهب/أبو الشص ( ،)Lophiusأو يُستب َدل به ،وال يزال يُبلَّغ عنه خطأً بأنه من نوع سمك
الراي (خصوصاً سمك القيثارة) .يف اليونان Rina (Ρίνα(،هو االسم الشائع املستخ َدم تاريخياً
يف اإلشارة إىل نوع  ،Squatinaوكان يف السابق يُث َّمن جدا ً لقيمته الغذائية .وبعدما تع ّرض هذا
النوع لرتاجع شديد يف أعداده ،راح باعة السمك يبيعون زعانفها عىل أنها  Rinaألنهم يتمكنون
بهذه الطريقة من بيعها بسعر أغىل .واليوم ،من املعروف أن سمكة  Rinaهي من فصيلة
الخفاشيات ،وهذا ما يعكسه سعرها .ولكن ال متييز عاد ًة بني األنواع الثالثة ،وهكذا يُستخ َدم
االسامن الشائعان  Ρίναأو  Αγγελοκαρχαρίαςلإلشارة إىل القرش املالئيك عموماً .وتُستخ َدم
يف مناطق أخرى كثرية أسامء شائعة تُشري حرصا ً إىل ’القرش املالئيك‘ (مثالً يف كتالونيا ،يُستخ َدم
االسم Escatعموماً ،ويف إسبانيا  ،)Angeloteمن دون تصنيفه وفقاً ألنواع محددة .ويف ليبيا،
غالباً ما يُس َّوق لحم القرش (مبا يف ذلك القرش املالئيك) بأنه لحم ’كلب البحر‘ من دون أي
توضيح إضايف لألنواع.

قرش  Squatina Squatinaاصطيد ف ي� ساركوي ،بحر مرمرة (آذار/مارس
Hakan Kabaskal© )2018

وس ِّميت
كان القرش املالئيك يف ما مىض مك ّوناً مهامً جدا ً يف املصايد يف أنحاء املتوسط ،وقد جرى تطوير العديد من مع ّدات الصيد التخصصية لصيده ُ
تيمناً به .فقد استُ ِ
مسمة  squaeneraيف إيطاليا ،فيام أُطلِق عليها اسم sklataraيف كرواتيا  -والتسميتان مشتقّتان من االسم
خدمت شبكة خيشومية ّ
املحيل للقرش املالئيك يف كل من البل َدين  squaena -و ( . sklat (EVOMED, 2011; Fortibuoni et al., 2016ويف جزر البليار يف إسبانيا ،كانت
املسمة  ،escateraما يشري إىل أن القرش املالئيك كان منترشا ً هناك يف السابق ( ،)Morey et al., 2006ويف فرنسا كانت تُستخ َدم
تُستخ َدم معدات الصيد ّ
املعدات املسامة  .)martramaou (Quéro and Cendrero, 1995تشري هذه املس ّميات التاريخية ملعدات الصيد إىل أن املصايد االستهدافية للقرش
املالئيك كانت موجودة فعالً ،ورمبا كانت مسؤولة عن االستنزاف الباكر لهذه األنواع .ويُشار إىل أن أصل اسم “خليج املالئكة” ( )Baie des Angesيف
جنوب رشق فرنسا بني نيس وأنتيب ،مشتق من وجود القرش املالئيك بأعداد وافرة يف املنطقة سابقاً ( ،)Gag and Arnulf 1985لكن ال بيانات حديثة
عن معاينته يف هذه املنطقة.

 5.2تقييمات القائمة الحمراء العالمية
استنادا ً إىل ما يُستنتَج عن حدوث تراجع تاريخي يف األعداد ،وإىل الرتاجع املشتبه به يف حجم الحدوث ( )EOOومنطقة اإلشغال ( ،)AOOوإىل ندرة
هذه األنواع يف الزمن املعارص ،يُعتقَد أن األعداد انخفضت بنسبة ال تقل عن ( 80%إمنا يُر َّجح أن تكون النسبة أقرب إىل  )90%عىل مدار األجيال الثالثة
السابقة (عىل امتداد نحو  45عاماً) .وتبعاً لذلك ،تستويف األنواع الثالثة معايري التصنيف يف خانة “املهددة بشدة” (.)Critically Endangered A2bcd
باإلضافة إىل ذلك ،يُتوقَّع أن يتواصل انخفاض األعداد لدى النو َعني التاليني S. aculeata ،و  ،S. oculataعىل ضوء الرتاجع يف منطقة اإلشغال و/أو حجم
الحدوث ،و/أو جودة املوئل ،ما يعني أنها تستويف أيضاً معايري التصنيف يف خانة “املهددة بشدة” (.)A3cd
 A2bcd+3cdمهدد بشدة S. aculeata -
)(Morey et al. 2019a
 A2bcd+3cdمهدد بشدة S. oculata -
)(Morey et al. 2019b

ويف التقييامت املتعلقة مبنطقة املتوسط ،ت ُص َّنف األنواع الثالثة جميعها يف خانة “املهددة
بشدة” ،حيث يستويف النوع  S. aculeataمعايري التصنيف  ،A2bcdوالنوعان  S. oculataو
 S. squatinaمعايري التصنيف A2bcd+3cd (Soldo & Bariche, 2016; Ferretti et al.,
.)2016 a, b

 A2bcd (Morey etمهدد بشدة S. squatina -
)al. 2019c
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 .3خصائص المتوسط

 1.3القرش ف ي� المتوسط

تح ّد املتوسط أوروبا شامالً وآسيا رشقاً وأفريقيا جنوباً ،ويحيط به أكرثمن  20بلدا ً وأرضاً .ونظرا ً إىل الطبيعة املعقّدة ملنطقة املتوسط وتع ُّدد الواليات القضائية
فيها ،تربز الحاجة إىل التعاون وتضافر الجهود لبناء القدرات يف مجال الحفاظ عىل القرش املالئيك .يتطرق الفصل  7.5إىل الترشيعات والتنظيامت املرعية
اإلجراء يف املنطقة.

المنظمات القليمية لدارة المصايد ( )RFMOsواالتفاقات أ
الساسية
إ
إ
تغطّي منظمتان إقليميتان إلدارة املصايد مياه املتوسط ،وهام اللجنة الدولية لحفظ أسامك التونة يف املحيط األطليس ( )ICCATوالهيئة العامة ملصايد
أسامك األبيض املتوسط.
يقع املتوسط ضمن نطاق اختصاص اللجنة الدولية لحفظ أسامك التونة يف املحيط األطليس ،لكن هذه اللجنة مسؤولة عن التونة واألنواع الشبيهة بها
(مبا يف ذلك القرش البالجي أو غري القاعي وأسامك الراي) ،ولذلك ليست األنواع القاعية مثل القرش املالئيك ضمن مجال اهتاممها.
تضم الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط  24طرفاً (بينها االتحاد األورويب) ،وثالثة أطراف متعاونني غري متعاقدين ( .)CPCsت ُغطّي كامل مساحة املياه
البحرية يف البحر املتوسط والبحر األسود ،ولديها بالتايل السلطة العتامد توصيات ملزمة من أجل الحفاظ عىل املصايد وإدارتها يف منطقة اختصاصها،
وتؤ ّدي دورا ً محورياً يف حوكمة املصايد يف املنطقة.
يُق ّدم مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة ( )SPA/RACالذي أنشأه األطراف املتعاقدون يف اتفاقية برشلونة وبروتوكوالتها،
املساعدة إىل بلدان املتوسط يف تنفيذ الربوتوكول املتعلق باملناطق املتمتعة بحامية خاصة وبالتنوع األحيايئ يف البحر األبيض املتوسط.
معاهدة الحفاظ عىل األنواع املهاجرة كناية عن اتفاقية إطار ذات معاهدات ملزمة قانوناً (اتفاقات) ومذكرات تفاهم خاصة باألنواع العابرة للحدود
منسقة للحفاظ عىل
الوطنية .واملعاهدة هي مبثابة منصة حكومية دولية لجمع الدول املراتع معاً من أجل االتفاق ،عىل املستوى الدويل ،عىل تدابري َّ
األنواع يف مختلف املراتع التي تهاجر إليها األنواع املد َرجة يف معاهدة الحفاظ عىل األنواع املهاجرة .ومذكرة التفاهم الخاصة بالقرش يف إطار معاهدة
الحفاظ عىل األنواع املهاجرة هي اتفاق عاملي تحت رعاية معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة ،والهدف منها تحقيق مستوى ٍ
مؤات للمحافظة عىل
أسامك القرش والراي املهاجرة واإلبقاء عليه.
تاريخياً ،كانت األسامك الغرضوفية األكرث تنوعاً يف غرب املتوسط ،ال سيام يف املياه الساحلية يف املغرب والجزائر وتونس ،أما املستوى األقل من التنوع فكان
يف املنطقة الفرعية الرشقية ( .)Dulvy et al., 2016وقد حدث تراجع كبري يف غنى األنواع يف مختلف أنحاء املتوسط نتيجة التأثريات البرشية (مبا يف ذلك
االستغالل والتلوث وتدهور املوائل) ،مع تسجيل تراجع تاريخي يف أعداد صفيحيات الخيشوم (Ferretti et al., 2008; Fortibuoni et al., 2010; Ferretti
.)et al., 2015
كشف تحليل مستويات التهديد لدى مختلف أنواع القرش والشفنني والراي واألسامك الكيامرس أن املتوسط هو بؤرة أساسية لخطر االنقراض (Dulvy et al.,
 .)2014والسبب األسايس للرتاجع واالنقراض املحيل هو الصيد الجائر .تُصطاد معظم األنواع وتُحفَظ عىل أنها صيد ثانوي ق ّيم يف مصايد األنواع املتعددة من
الحج َمني الصغري والكبري (الشبكة الجرافة والشبكة) .ويُشكّل نفوق املصيد الثانوي مصدر قلق أساسياً يف موضوع الفقريات البحرية الكبرية (;Tudela, 2004
 )Sacchi, 2008مبا يف ذلك القرش (.)Ferretti et al., 2008; Dulvy et al., 2016; FAO, 2018
بعد انقضاء أكرث من عقد عىل إجراء التقييم األول ألسامك القرش والراي يف املتوسط ( ،)Cavanagh & Gibson, 2007ال مؤرشات عن حدوث تحسن يف
وضعها .فمن أصل  73نوعاً من األسامك الغرضوفية التي قام االتحاد الدويل لحامية الطبيعة بتقييمها ،تواجه  50%من أسامك الراي ( )16/32و 54%من
أسامك القرش ( )22/41خطرا ً مرتفعاً باالنقراض ،والقرش املالئيك هو مثال عن إحدى الفصائل التي تعاين جميع أنواعها يف املنطقة من التهديد (Dulvy
 .)et al., 2016عىل الرغم من أن املصايد االستهدافية للقرش املالئيك كانت يف ما مىض مك ّوناً مهامً من مك ّونات املصايد يف مختلف أرجاء املتوسط
( ،)Fortibuoni et al., 2016مل يعد مثة مصايد معروفة لهذا النوع من األسامك .لكن تحديد مستوى املصيد الثانوي للقرش املالئيك يحول دونه املستوى
الكبري إلجاميل املصيد املد َمج :فنسبة  68%من مصيد صفيحيات الخيشوم املبلَّغ عنه يف املتوسط يجري تفريغها مد َمج ًة من دون الفصل بني األنواع.
تحيط الدول واألرايض الساحلية املتوسطية ببحر شبه مغلَق ،ولذلك متلك عموماً مناطق اقتصادية خالصة ( )EEZصغرية الحجم ،ونتيج ًة لذلك ،األرصدة
السمكية مشرتَكة بني األساطيل التابعةلبلدان مختلفة .ولطاملا أ ّدى قطاع صيد األسامك دورا ً اقتصادياً مهامً يف املنطقة (الفاو.)2018 ،
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اعتُ ِمدت إجراءات دولية لحامية صفيحيات الخيشوم من خالل اتفاقية برشلونة والهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ،وتشمل هذه اإلجراءات فرض حظر
عىل الصيد بواسطة الشبكة الجرافة يف املياه الساحلية القريبة من الشاطئ (حتى مسافة  3أمتار بحرية من الشاطئ أو ضمن مسافة  50م من خط األعامق
املتساوية – انظر الفصل  ،)7.5وتنظيامت شاملة بشأن نزع زعانف القرش ،3وفرض حظر عىل االحتفاظ باألنواع – التي تشتمل عىل األنواع الثالثة للقرش
املالئيك (ُ ،GFCM/36/2012/3ع ِّدلَت بـ .)GFCM 42/2018/2ونتطرق يف الفصل  7.5إىل مدى فاعلية هذه اإلجراءات.

 2.3مصايد المتوسط
قسم أسطول
تضم املنطقة مصايد صغرية النطاق وأخرى واسعة النطاق (أو مصايد صناعية) ( ،)LSFحيث تُستخ َدم مجموعة كبرية من مع ّدات الصيد .ويُ َ
مراكب الصيد املتوسطية إىل الفئات التالية بحسب معدات الصيد املستخ َدمة :املراكب ذات املعدات املتنوعة؛ ومراكب الشبكة السينية؛ ومراكب شبكة
القلع؛ ومراكب الشبكة الجرافة؛ ومراكب الخيوط الصنارية الطويلة .والحصة األكرب هي للمراكب ذات املعدات املتنوعة ،إذ تبلغ نسبتها  77.8%من املراكب
يف املتوسط و 91.3%يف البحر األسود– وتستخدم هذه املراكب أكرث من نوع واحد من معدات الصيد .وتُشكّل مراكب الشبكة الجرافة التي يزيد طولها عن 6
أمتار نسبة  8.6%من أسطول صيد األسامك يف البحر املتوسط (الفاو.)2018 ،

تعريف المصطلحات (الفاو )2018
املصايد الصغرية النطاق (أو غري الصناعية) ( -)SSFيختلف التعريف من بلد إىل آخر ،لكن املصايد غري الصناعية تعمل عموماً عىل مقربة من الشاطئ،
وتتكون من مراكب صيد صغرية نسبياً ،وتتطلب استثامرا ً مالياً متدنياً ،وتقوم برحالت قصرية للصيد ،والغرض األسايس منها هو الصيد بداعي االستهالك
املحيل .وتشمل هذه املصايد حالياً جميع املراكب ذات املعدات املتنوعة ومراكب الخيوط الصنارية الطويلة والتي ال يتع ّدى طول املركب الواحد منها
 12مرتا ً .تتألف املصايد الصغرية النطاق من  70000مركب يف البحر املتوسط والبحر األسود (أي ما نسبته  84%من مجمل األسطول).
املصايد االستجاممية والرياضية– تتعلق هذه املصايد بأنشطة الصيد غري التجارية الرامية إىل استكشاف املوارد البحرية ،وتتألف من مصايد ألغراض
الرتفيه والرياضة ،ومصايد تحت املياه وأخرى للتأجري .وتقوم املصايد االستجاممية عىل استخدام تقنيات مختلفة (مثل الص ّنارة ،ومسدس الرماح،
واملصيدة ،والخيوط الصنارية الطويلة ،والجمع باأليادي) ،وميكن مزاولة هذه األنشطة يف مواقع مختلفة (أي الشاطئ أو املركب أو تحت املياه)،
وتستهدف مجموعة واسعة من األصناف.
(انظر :الفاو  2018ملزيد من التفاصيل)

نصت أحكام GFCM/42/2018/2عىل ما يأيت“ :يُحظَر
 3فرضت الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط حظرا ً عىل نزع زعانف القرش يف عام  ،2012وعمدت إىل تعزيز الحظر يف عام  2018من خالل اعتامد سياسة “الزعانف املتّصلة طبيعياً” .فقد ّ
نزع زعانف القرش عىل منت املراكب ،واالحتفاظ بها أو نقلها بواسطة الشحن العابر أو تفريغها” .لكن تجدر اإلشارة إىل أنه ال وجود ألسواق معروفة للمتاجرة بزعانف القرش املالئيك.
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 .4خطط العمل اإلقليمية الفرعية

 1.4أ
القاليم الفرعية المتوسطية

تأخذ هذه الخطة اإلقليمية يف االعتبار التحديات املرتبطة بتنفيذ تدابري يف العديد من املدن واألرايض الساحلية .هناك خمسة أقاليم فرعية تابعة للهيئة
ُقسم هذه األقاليم إىل  30منطقة جغرافية فرعية ( )GSAsيف البحراملتوسط والبحر األسود (الصورة  .)2تختلف املناطق
العامة ملصايد أسامك املتوسط ،وت َ
الفرعية يف الحجم ،وقد تشتمل عىل املياه والخط الساحيل يف دولة ساحلية واحدة أو أكرث ،أو قد تكون عبارة عن جزء فرعي يف املنطقة االقتصادية الخالصة
التابعة ٍ
لبلد ما (مثالً تونس).
األقاليم الفرعية التابعة للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
غرب املتوسط

30

وسط املتوسط
البحر األدرياتييك

29

17
9

18

28

11.2
12
19
20

25
27

23

 – 01بحر البوران الشاميل

6

5
4
1

21

 – 13خليج الحاممات

 – 19جنوب البحر األيوين

 – 02جزيرة البوران

 – 08كورسيكا

 – 14خليج قابس

 – 20بحر إيجه

 – 26جنوب البحر املرشقي

 - – 03بحر البوران الجنويب

 – 09البحر الليغوري وشامل بحر تريان

 – 15مالطة

 – 21جنوب البحر األيوين

 – 27رشق البحر املرشقي

 – 10جنوب ووسط بحر تريان

 – 04الجزائر

– 06شامل إسبانيا

 – 11.1رسدينيا (الغربية)
– 11.2رسدينيا (الرشقية)
 – 12شامل تونس

2

3

األقسام اإلحصائية يف منظمة الفاو
املناطق الجغرافية الفرعية التابعة للهيئة
العامة ملصايد أسامك املتوسط
 – 25قربص

– 05جزر البليار

 – 07خليج األسد

البحر األسود

13
14

26

املناطق الجغرافية الفرعية التابعة للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط

16
15

7

11.1

10

22

24

8

رشق املتوسط

 – 16جنوب صقلية

 – 22بحر إيجه

 - 28بحر مرمرة

 – 17شامل البحر األدرياتييك

 – 23كريت

 – 29البحر األسود

 – 18جنوب البحر األدرياتييك

 – 24شامل البحر املرشقي

 – 30بحر آزوف

الصورة  2-األقاليم الفرعية واملناطق الجغرافية الفرعية التابعة للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط .مصدر الخريطة :الفاو ( .)2018حالة املصايد يف البحر املتوسط والبحر األسود .الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط( .ن ُِشت مبوجب إذن).)permission.

القليمية الفرعية
 2.4هيكلية خطط العمل إ
يعترب اإلقرار بخصائص التهديدات يف األقاليم الفرعية أهمية محورية من أجل التنفيذ الفاعل لخطط العمل اإلقليمية الفرعية ،إذ يتيح اتخاذ خطوات
مك َّيفة بحسب االحتياجات ،وتحديد الرشكاء املحليني األساسيني .ولذلك ،سيجري العمل عىل تطوير سلسلة من خطط العمل اإلقليمية الفرعية ()SubRAPs
ُعتب ذات أولوية فائقة يف ما يتعلق بالقرش املالئيك .وميكن أن تغطّي هذه الخطط واحدة أو أكرث من املناطق الجغرافية الفرعية التابعة
للمناطق التي ت َ
للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط.
ميكن استخدام خطة عمل إقليمية فرعية أولية استنادا ً إىل منوذج محدد ،وذلك بهدف:
•تحديد األشخاص األساسيني واملنظامت األساسية ذوي الحضور الفاعل يف املنطقة والتواصل معهم.
مفصل ألوضاع القرش املالئيك يف املنطقة.
•وضع توصيف ّ
•تحديد اإلجراءات القامئة يف مجال املحافظة عىل األنواع.
• النظر يف التهديدات والقيود.
•مراجعة األهداف والغايات.
مفصلة.
•تحديد تدابري ّ
من الرضوري اتخاذ خطوات لجمع بيانات دامغة أو أدلة أفضل ،و تحمل التحاليل ذات النطاق اإلقليمي الفرعي أهمية أساسية ،وال بد من توطيد التعاون
بني البلدان/األرايض .يف هذا الصدد ،وبغية تطوير مقاربة شاملة ،يجب تشا ُرك املعلومات القامئة ،وتوحيد املقاربات ،ووضع مخططات للرصد أو توسيعها.
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 .5خرائط التوزيع
ميكن تسجيل مشاهدات القرش املالئيك ومصيده من خالل الخريطة املركزية ملشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك عرب
 www.angelsharknetwork.com/#mapحيث ميكن االطالع أيضاً عىل املشاهدات األحدث عهدا ً .وبعدما أصبح القرش املالئيك نادرا ً جدا ً يف املتوسط ،بات
االعتامد عىل بيانات املصايد وتقاريرها عن املصيد الثانوي (مبا يف ذلك املصيد العريض) ،فضالً عن املقاربات الجديدة مثل العلوم التشاركية ،ومواقع التواصل
االجتامعي ،واملقابالت مع صيادين لزيادة املعارف بشأن التوزيع ( .)Fortibuoni et al., 2016, Giovos et al., 2019, Lawson et al., 2019وقد جرى
التشكيك يف مدى فاعلية املسوح العلمية يف استكشاف األنواع النادرة ،والدليل عىل ذلك الغياب التام للقرش املالئيك يف املسوح العلمية للصيد بالشبكة
الجرافة التي تجرى يف البحر األدرياتييك منذ عام  .)Holcer and Lazar, 2017; Fortibuoni et al., 2016( 1958ولكن خالل مسح علمي أُجري يف عام
 2018يف مضيق صقلية يف بحر تريان ،التُ ِقطت صور نادرة لقرش  S. oculataبواسطة آلية مشغَّلة عن بعد ()ROVعىل عمق  160مرتا ً ،واآللية تابعة للمعهد
الوطني اإليطايل لحامية البيئة والبحوث ( ،ISPRA) (L. Tunesiمراسالت شخصية).
تُنفَّذ يف منطقة املتوسط برامج تدوين إضافية تُز ّود خريطة مشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك باملعلومات ذات الصلة.
وتشمل هذه الربامج ما ييل:
•تقوم الشبكة التعاونية ملراقبات املواطنني لصفيحيات الخيشوم يف املتوسط ( )MECOبتوثيق بيانات مشاهدات صفيحيات الخيشوم يف مختلف أنحاء
املتوسط .لقد اكتُ ِشفت سجالت جديدة كثرية عن أنواع  S. aculeataو S. oculataو ،S. squatinaمن خالل استخدام تقارير العلوم التشاركية ،وإجراء
مقابالت مع صيادين ،واملراجعات األدبية ،وبيانات املصايد (ترد التفاصيل املتعلقة بـ 18سمكة من هذه األنواع الثالثة يف .)Giovos et al., 2019
•يقوم برنامج رصد صفيحيات الخيشوم الكبرية يف املتوسط ( )MEDLEMبجمع املعلومات والبيانات عن أوضاع األسامك الغرضوفية يف البحر املتوسط
مع تقييم املصيد الثانوي ،واملصيد العريض ،واملشاهدات ،والجنوح نحو الشاطئ ،واملَراجع التاريخية .يشارك عرشون بلدا ً مختلفاً يف الربنامج ،وحتى عام
 ،2017جرى التبليغ عن  21قرشاً مالئكياً من نوع  ،S. aculeataو 10من نوع  ،S. oculataو 8من نوع  ،S. squatina (Mancusi et al., 2019قيد
اإلعداد).
• SharkPulseمنصة لتسجيل البيانات واملعلومات تجمع صورا ً ألسامك القرش من مختلف أنحاء العامل ،عرب استخدام العلوم التشاركية لدعم األبحاث
عن اإليكولوجيا والحفاظ عىل األنواع (.)Ferretti et al., 2019

Squatina aculeata

نطاق االنتشار املتبقي
حدود املناطق
االقتصادية الخالصة
الصورة  .3التوزيع املعارص املعروف لنوع .Squatina aculeata
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Squatina oculata

نطاق االنتشار املتبقي
حدود املناطق
االقتصادية الخالصة
الصورة  .4التوزيع املعارص املعروف لنوع .Squatina oculata

أُ ِع َّدت خرائط التوزيع (الصور  3و 4و )5انطالقاً من مشاهدات ُوث ِّقت من خالل مصادر عدة منها :مسوح أسواق السمك ،ومراقبات الصيادين
ومقابالت معهم ،والكتابات املنشورة ،واملراسالت الشخصية ،واملنشورات عرب مواقع التواصل االجتامعي ،ومشاريع العلوم التشاركية ،واإلحاالت إىل
خريطة مشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك.

Squatina squatina

نطاق االنتشار املتبقي
حدود املناطق
االقتصادية الخالصة
الصورة  .5التوزيع املعارص املعروف لنوع .Squatina squatina
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 .6التهديدات في المتوسط

 1.6جدول التهديدات

تهديد أولوي

تهديد

 |2.5الصيد بداعي
االستجامم والرياضة(مثالً
الصيد بالصنارة،
سورفكاستينغ ،الصيد
بالرمح)
 |2.6الصيد الشبحي
 |2.7تبدّل الشبكة الغذائية
(الصيد الجائر لألنواع
الطريدة)

 |2.4الكفاف/األمن الغذايئ

 |3التغري املناخي واألحوال
 |1الزراعة والزراعة املائية  |2استخدام املوارد الحيوية
الجوية القاسية
 |1.1أقفاص الزراعة املائية  |2.1الصيد غري القانوين
املتغية
املياه
ارة
ر
ح
|3.1
وغري املبلَّغ عنه وغري
(الهرمونات ،املواد الغذائية
ّ
املنظمّ
إلخ).
 |2.2املصايد الصغرية
والكبرية الحجم :غياب
التفريغ بحسب النوع
ومشكالت يف متييز األنواع
 |2.3املصايد الصغرية
والكبرية الحجم :تأثري أنواع
املعدات املختلفة

 |4.8تأثري مستخدمي
الشاطئ/األنشطة يف
مناطق التفريخ الساحلية

 |4.7اإلزعاج الذي يسببه
الغطّاسون

الحس
 |4.6اإلزعاج ّ

 |4.5ازدياد عدد السياح

 |6.5فرط املغذيات

 |6.3الرصف الصحي
 |4.4الرياضات املائية
االستجاممية

 |5.3األنواع املغرية

ّ |5.2
تدن التن ّوع الجيني
(االضمحالل الجيني/تفكك
املجموعات)

 |6.2جزيئات بالستيكية
صغرى/كربى

 |5.1العوامل املس ِّببة
لألمراض

 |6.1تل ّوث املياه/جريان
املياه

 |6.4الترسب النفطي

 |4.3األرضار التي تسببها
املرايس يف املوائل

 |4.2تبدّ ل الطابع
املورفولوجي لقاع البحر

 |4.1تدهور املوئل

 |4التطفل واإلزعاج عىل
يد اإلنسان

 |5أنواع وجينات وأوبئة
ُمغرية وإشكالية أخرى

 |6التلوث

 |7.2الطاقة املتجددة (مث ًال
محطات توليد طاقة الرياح،
الرتبينات تحت املياه ،األهوار
املائية)
 |7.3الصناعات
االستخراجية (مثالً الخلط
املعدين ،التعدين ،الجرف)

 |7.1البناء وتطوير البنى
التحتية يف السواحل

 |7التطوير السكني
والتجاري

 |8.2اإلزعاج بسبب
الشحن البحري (مثالً
حس ،تل ّوث
إزعاج ّ
سمعي)

 |8.1خطوط األنابيب
والكوابل الكهربائية

 |8أروقة النقل والخدمات
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فئات التهديدات

الصورة  6-فئات التهديدات مع إبراز التهديدات األولوية (كام وردت خالل ورشة العمل)

 2.6تحليل التهديدات ف ي� المتوسط

ُح ّددت فئات التهديدات األساسية باستخدام نسخة مخطط تصنيف التهديدات  3.2الخاصة بالقامئة الحمراء التي يضعها االتحاد الدويل لحامية الطبيعة
( .)Salafsky et al., 2008, IUCN/SSC 2008ثم ق ُِسمت كل نقطة دخول من املستوى األول إىل نقاط دخول من املستوى الثاين .ونقاط الدخول من
املستوى الثاين مقتبسة من نقاط الدخول التي ُح ِّددت عند وضع االسرتاتيجية وخطة العمل الخاصة بالقرش املالئيك يف جزر الكناري (الصورة  .)6وتتمثل
معظم التهديدات املبارشة باألنشطة البرشية القريبة التي أث ّرت ،أو تؤث ّر حالياً ،أو قد تؤث ّر يف أوضاع القرش املالئيك .وميكن التص ّدي لهذه األنشطة من خالل
اتخاذ التدابري املناسبة.
ُح ِّددت مثاين فئات تهديد من املستوى األول بنا ًء عىل معايري التصنيف ،مع إدراج  30تهديدا ً ضمن هذه الفئات .وجرى إبراز سبع نقاط دخول من املستوى
ُعتب التهديدات الباقية أقل خطورة يف الوقت الراهن ،ولكن قد يتب ّدل تقييمها بعد إجراء مزيد من
الثاين باعتبارها تهديدات ذات أولوية يف املتوسط ،فيام ت َ
األبحاث يف األقاليم الفرعية .وق ُِسمت التهديدات ذات األولوية إىل ثالث فئات :استخدام املوارد الحيوية؛ التطفل واإلزعاج عىل يد اإلنسان؛ التغيريات يف
املنظومة الطبيعية.
معظم التهديدات املدرجة ضمن استخدام املوارد الحيوية تتعلق بأنشطة الصيد .وهذا ليس مفاجئاً نظرا ً إىل تع ُّرض البحر املتوسط والبحر األسود (منطقة
عتب تدمري املوائل تهديدا ً كبريا ً
الصيد الكربى  37بحسب بيانات الفاو) ألنشطة مكثّفة يف مجال صيد األسامك منذ القدم (الفاو .)2018 ،إىل جانب الصيد ،يُ َ
للقرش املالئيك يف املتوسط.
سوف يُجرى تحليل أكرث تفصيالً لهذه التهديدات خالل االنكباب عىل وضع خطط العمل اإلقليمية الفرعية ،مع التوقف ملياً عند التأثريات املحتملة عىل
القرش املالئيك وموائله يف كل إقليم.

تعريف المصطلحات ()IUCN/SSC 2008
عامل يسبّب إما تراجعاً كبريا ً يف األعداد التي يتك ّون منها نو ٌع ما ،وإما انحسارا ً واسعاً يف املرتع الجغرايف لهذا النوع .التهديدات القريبة هي
التهديدٌ :
السبب املبارش لرتاجع األعداد ،كونها تؤث ّر عاد ًة يف معدالت الوالدات أو النفوق (مثالً خسارة املوئل ،الصيد الجائر) .التهديدات البعيدة هي األسباب
الجذرية للتهديدات القريبة ،وتكون عاد ًة برشية املنشأ ،فعىل سبيل املثال قد تكون خسارة املوئل (تهديد قريب) ناجمة عن النمو يف أعداد البرش
(تهديد بعيد).
القيود :عوامل تساهم يف التهديدات أو تتسبب باستفحالها (مثالً قد يؤ ّدي غياب اإلرادة واملوارد السياسية إىل عدم تنفيذ القوانني ،ما يُفيض بدوره إىل
االستغالل الجائر).
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 3.6القيود
ناقش املشاركون القيود العامة خالل ورشة العمل يف تونس .4تتضمن القامئة أدناه أمثلة لكنها ليست شاملة .وسوف يجري البناء عليها وتعديلها عند دراسة
أقاليم ومناطق فرعية محددة يف إطار خطط العمل اإلقليمية الفرعية.

العوامل السياسية واالقتصادية والقانونية
•الطابع املعقد ملنطقة املتوسط ذات الواليات القضائية املتعددة والتي يحيط بها أكرث من  20بلدا ً.
• ضعف تنفيذ التنظيامت وإجراءات الحامية القامئة.
• غياب املوارد واإلمكانات ،مبا يف ذلك املوارد واإلمكانات الحكومية الالزمة لتنفيذ اإلجراءات.
• مواقع التفريغ الواسعة النطاق تطرح عوائق وتحديات أمام جهود الرصد والضبط واملراقبة.
• غياب االستقرار السيايس يف بعض الدول واألرايض الساحلية يف املتوسط.
• اعتامد املجتمعات الساحلية عىل صيد األسامك لتأمني الكفاف الغذايئ.

العوامل االجتامعية مبا فيها العوامل املتعلقة مبارشة باألفرقاء املعنيني باملحافظة عىل األنواع
• عدد اللغات يف املنطقة ،ما يزيد من صعوبة التواصل.
• عدم إملام الصيادين بالقوانني وإجراءات املحافظة عىل األنواع.
• تنسيق محدود لجهود املحافظة عىل األنواع ،ومحدودية اإلمكانات.
• انتشار الصيد الجائر يف املتوسط ما يطرح تحديات أمام الجهود الهادفة إىل إعطاء األولوية للخطوات املتعلقة بحامية القرش املالئيك.
• “ثقافة عدم التقيد بالقوانني” يف بعض املناطق.
• محدودية التمويل املتوافر لجهود املحافظة عىل األنواع.

املعارف العلمية وغريها من املعارف
تدن وترية املصيد.
• غياب البيانات (عن املشاهدات إلخ ).بسبب ّ
• غياب املعارف عن التغيريات يف املوائل.
• غياب املعارف عن املوائاللحرجة.
• الخطأ يف تحديدأنواع القرش املالئيك والخلط بينها وبني أنواع أخرى (مثل أسامك القيثارة).
• معظم املصايد تشمل أنواعاً متعددة ونادرا ً ما تُس ّجل املصيد وفقاً للنوع.

• املسوح العلمية للصيد بواسطة الشبكة الجرافة ال تغطّي املناطق حيث يُر َّجح وجود القرش املالئيك.
• غياب الفهم الكامل لتأثري التغري املناخي.

•غياب فهم األنشطة البرشية غري الصيد (مثالً السياحة).
إذا ً يجب أن تُركّز التدخالت عىل خفض التهديدات إىل الحد األدىن أو التخفيف من حدتها ،يف حني أن معالجة القيود أم ٌر رضوري.

 4استخدمت ورشة العمل إطارا ً سياسياً واقتصادياً واجتامعياً وتكنولوجياً وقانونياً وبيئياً ( )PESTLEلتحديد القيود التي أُدرِجت تحت عناوين عامة.
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 .7خطة العمل اإلقليمية المتوسطية

 1.7الرؤية

المالئك ف ي� المتوسط إىل مستويات جيدة ومتينة لتتمكّن من االضطالع
إعادة أعداد القرش
ي
اليكولوجية ف ي� نظم إيكولوجية سليمة.
بأدوارها إ
 2.7أ
الهداف
مبا أن التهديدات الطاغية املحدقة بالقرش املالئيك يف املتوسط تتمحور حول املصايد وتدهور املوائل ،تُركّز األهداف األولوية يف خطة العمل اإلقليمية عىل
ُقسم إىل فئتني ،املصايد أو املوائل/األنشطة البرشية .فضالً عن ذلكُ ،ح ِّدد ٌ
هدف كامن يركّز عىل تنفيذ الترشيعات والتنظيامت من أجل
هذين التهديدين وت َ
تأمني حامية أفضل لألنواع واملوائل الحرجة عىل السواء .وترمي الخطوات التي ستُتَّخذ للمساعدة يف تحقيق هذه األهداف والغايات إىل معالجة القيود ذات
الصلة أو التخفيف من حدتها ،وسوف تختلف باختالف املنطقة الجغرافية.
ال يندرج تأمني نظام إيكولوجي سليم ضمن نطاق مجهود املحافظة عىل األنواع املشار إليه يف هذه الخطة .ولكن توفري حامية أفضل ملناطق القرش املالئيك
الحرجة()CASAsسوف يعود بالفائدة عىل النظام اإليكولوجي البحري األوسع .وندرك أيضاً أن للقرش املالئيك العديد من القيم األخرى ،إىل جانب الدور
اإليكولوجي الذي يؤ ّديه ،وتشمل قيامً ثقافية واجتامعية وسياحية وتاريخية وذاتية وطبيعية؛ فضالً عن اعتبارات مهمة يف التواصل والتثقيف عىل ضوء
الوفرة السابقة والرتاجع الشديد يف األعداد يف بعض املناطق.
يف حني أن عددا ً كبريا ً من الخطوات املشار إليه هنا ميكن تطبيقه يف مختلف أنحاء املتوسط ،سيجري التطرق بالتفصيل إىل مسائل محددة (منها الجداول
الزمنية والتكاليف التقريبية) يف إطار خطط العمل اإلقليمية الفرعية .إضاف ًة إىل ذلك ،سوف تُرت َجم جميع املواد (مبا يف ذلك وثائق اإلراشادات التوجيهية) إىل
اللغات املناسبة (حيث أمكن) باعتبارها جزءا ً من خطط العمل اإلقليمية الفرعية.

الرؤية

المالئك ف ي� المتوسط إىل مستويات جيدة ومتينة لتتمكّن من االضطالع بأدوارها
إعادة أعداد القرش
ي
ف
اليكولوجية ي� نظم إيكولوجية سليمة.
إ
الهدف 1

الهدف 2

المالئك بسبب المصايد إىل
خفض نفوق القرش
ي
أ
ف
حده ال ن
د� ي� المتوسط

المالئك وحمايته
تحديد موئل القرش
ي

الهدف الكامن 3
التقيد بها
إقرار شت�يعات وطنية لحماية القرش
المالئك وتنفيذها وفرض ّ
ي
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 3.7الهدف  - 1المصايد
تستند املقدمة التالية عن مصايد املتوسط إىل التقييم األخري بعنوان “أوضاع املصايد يف البحر
املتوسط والبحر األسود” ()The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries 2018
(الفاو .)2018
كان أسطول الصيد املبلَّغ عنه رسمياً يف البحر املتوسط والبحر األسود يف عام  2017يتألف من
نحو  86500مركب .يتوزع أسطول الصيد بطريقة غري متكافئة يف مختلف األقاليم الفرعية التابعة
للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ،ويستحوذ رشق املتوسط عىل الحصة األكرب من املراكب
( ،)30.6%يتبعه وسط املتوسط ( ،)26.4%وغرب املتوسط ( ،)17.3%والبحر األسود (،)13.4%
والبحر األدرياتييك (( )12.3%الفاو .)2018
يف عام  ،2012وافقت حكومات الدول واألرايض الساحلية األطراف يف الهيئة العامة ملصايد أسامك
املتوسط عىل توصية ملزمة (ُ ،GFCM/36/2012/3ع ِّدلَت الحقاً إىل  )GFCM/42/2018/2تحظر
االحتفاظ بـ 24نوعاً من صفيحيات الخيشوم بينها أنواع  Squatinaالثالثة ،ونقلها بواسطة الشحن
العابر ،وتفريغها ،وتخزينها ،وعرضها وبيعها .هذا التنظيم ساري املفعول ،ويستوجب تحويله إىل
ترشيع وطني يك تتقيّد به الدول واألرايض الساحلية.
املصايد الصغرية الحجم متجذّرة بعمق يف نسيج البحر املتوسط والبحر األسود .تؤ ّدي هذه
املصايد دورا ً اجتامعياً واقتصادياً مهامً يف املتوسط ،فهي متثّل  84%من أسطول الصيد (70000
مركب) ،و 26%من مجموع اإليرادات ،و 60%من مجموع العاملة ( .)150000تُ ارس املصايد
الصغرية الحجم عملها عاد ًة يف املياه الساحلية عىل مقربة من امليناء ،فتق ّدم مساهمة مهمة يف
األمن الغذايئ يف املجتمعات املحلية .ويُفيد أسطول هذه املصايد من إعفاءات من البنود املكانية
الواردة يف توصية الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط بشأن القرش ( .)GFCM/42/2018/2عىل
الرغم من عدم ورود طلبات إىل األمانة حتى تاريخه ،ميكن أن تؤ ّدي اإلعفاءات إىل تحويل املصايد
الصغرية الحجم إىل تهديد كبري للقرش املالئيك يف املياه الساحلية.

 Squatina squatinaف ي� ليبيا
© Sara Al Mabruk

يُظهر إطالق أسامء مستوحاة من القرش املالئيك عىل معدات الصيد أن هذا القرش كان يف ما مىض مك ّوناً مهامً لدى املصايد يف مختلف أنحاء املتوسط.
وقد شهدت األعداد املبلَّغ عنها يف مجال تفريغ القرش املالئيك تقلبات ،من  108أطنان يف عام  2009إىل الذروة مع  185طناً يف عام FAO FishStat( 2015
 .)Plusوعىل الرغم من أن تونس وحدها بلّغت عن تفريغ أكرث من  100طن من القرش املالئيك سنوياً بني عا َمي  2014و،)FAO FishStat Plus( 2017
يبدو أن مثة التباساً يف هذه اإلحصاءات ،إذ نادرا ً ما يرى املراقبون القرش املالئيك ونادرا ً ما يتذكّره الصيادون يف املقابالت معهم ،M. Bradai( .مراسالت
5
شخصية) .البيانات قليلة جدا ً ،وهذه املعطيات الرسمية عن التفريغ قد تكون مغلوطة (بسبب الخلط عىل األرجح بني القرش املالئيك وأسامك القيثارة ) أو
رمبا أُدرِجت يف فئة غري صحيحة .فنظرا ً إىل تسجيل أعداد كبرية من الكميات املف َّرغة يف فئات إجاملية مد َمجة ،ميكن أن يتسبب ذلك بتقنيع إضايف ملصيد
القرش املالئيك ،وبالتايل للرتاجع يف أعداده.
عىل الرغم من أن األدلة املنقولة بالتواتر تشري إىل أن املصايد البحرية االستجاممية تستحوذ عىل حصة كبرية يف نشاط الصيد ،يبقى جمع البيانات الخاصة
بهذا القطاع محدودا ً ،ويختلف من ٍ
بلد إىل آخر .ويُشار يف هذا الصدد إىل أن  14دولة/أرض ساحلية متلك الرتاخيص الالزمة ملامرسة الصيد االستجاممي
بالصنارة (الفاو  .)2018من الرضوري اتخاذ خطوات لجمع بيانات موثوقة أو أدلة أفضل .لقد وضع مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية
خاصة إرشادات توجيهية لألشخاص الذين ميارسون الصيد االستجاممي بهدف تحفيزهم عىل إطالق املصيد ،وتحسني النجاة بعد اإلطالق ،والتشجيع عىل
جمع البيانات ،وزيادة معارف الجمهور العام عن أسامك القرش والراي يف املتوسط ( .)UNEP-MAP RAC/SPA 2012يجب االستناد إىل هذه اإلرشادات
التوجيهية عند النظر يف املصايد االستجاممية يف املنطقة .فضالً عن ذلك ،تعمل الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط عىل وضع دليل عميل عن املصايد
االستجاممية.
تشمل الخطوات األساسية ضامن املامرسات الجيدة يف التعامل مع أسامك القرش املالئيك التي تُصطاد بطريقة عرضية ،إىل جانب تشجيع مامرسات الصيد
التي تقلل من املصيد الثانوي للقرش املالئيك و/أو تس ّهل إطالقه حياً مع الحفاظ عىل مستوى متد ٍّن من النفوق بعد اإلطالق .ومن اإلجراءات الرضورية
مجال تحديد األنواع والتعامل معها ،عىل أن يجري التطرق إىل الخصائص
لبناء القدرات التدريب والتثقيف املو َّجهان إىل الصيادين وأجهزة إنفاذ القوانني يف َ
املحددة يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية.
 5سمكة القيثارة ذات الذقن األسود وسمكة القيثارة الشائعة مع ّرضتان أيضاً لتهديد شديد ويُحظَر صيدهام مبوجب .GFCM/42/2018/2

20

يعالج هذا الهدف التهديدات ذات األولوية املشار إليها يف التهديد الثاين  -استخدام املوارد الحيوية  -وهي ( )2.1الصيد غري القانوين وغري املبلَّغ عنه وغري
املنظّم )2.2( ،غياب التفريغ بحسب النوع ومشكالت يف متييز األنواع يف املصايد الصغرية والكبرية الحجم )2.3( ،تأثري أنواع املعدات املختلفة يف املصايد
الصغرية والكبرية الحجم ،و( )2.5الصيد االستجاممي .القيود واسعة وتشمل ضعف تنفيذ التنظيامت القامئة ،وغياب املوارد والقدرات لتنفيذ اإلجراءات،
ومواقع التفريغ الواسعة النطاق ما يطرح تحديات وصعوبات أمام جهود الرصد ،إىل جانب عدم االستقرار السيايس ،وعدم إملام الصيادين بالترشيعات
وإجراءات الحفاظ عىل األنواع ،وعدم التقيد بالقوانني ،والخطأ يف تحديد األنواع والخلط بينها وبني أنواع أخرى ،وجمع األنواع معاً عند تفريغها .وسوف
يجري العمل عىل تطوير خطوات أكرث تحديدا ً يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية الخاصة بكل إقليم أو منطقة .انظر أيضاً الهدف الكامن  ،3الغايتان 3.1
و 3.2اللتان تتطرقان إىل إجراءات الحامية.
الهدف 1
خفض نفوق القرش املالئيك بسبب املصايد إىل حده األدىن يف املتوسط
الغاية 1.1
الخطوة 1.1.1
الخطوة 2.1.1

َمن هي الجهة املعنية بالتنفيذ؟

تحسني التبليغ عن األنواع الثالثة من القرش املالئيك ورصدها يف جميع فئات مصايد
املتوسط ،مبا يف ذلك املصايد االستجاممية
استنباط مواد لتحديد األنواع متعلقة باألنواع الثالثة للقرش املالئيك واألنواع املشابهة/املامثلة
(مثالً أسامك القيثارة) من أجل تحسني التبليغ بحسب النوع.
إعداد وثائق إرشادات توجيهية بشأن إجراءات التبليغ متاشياً مع توصيات الهيئة العامة
ملصايد أسامك املتوسط املتعلقة بتسجيل البيانات ،والحرص عىل أن تكون هذه الوثائق يف
متناول القطاع لالطالع عليها.

الخطوة 3.1.1

ترويج خريطة مشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك عىل
نطاق واسع عرب مواقع التواصل االجتامعي لتشجيع مامريس الصيد االستجاممي عىل إحالة
مشاهداتهم وتدوينها.
االنخراط يف برامج املراقبني اإلقليمية من أجل جمع السجالت عن القرش املالئيك.

الخطوة 5.1.1

التق ّيد بإجراءات التبليغ املعتمدة لدى الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط وعىل املستوى
الوطني.
خفض املصيد العريض للقرش املالئيك يف مختلف فئات مصايد املتوسط إىل الحد األدىن.
جمع البيانات عن املصيد العريض الستخدامها يف اتخاذ اإلجراءات اإلدارية (الربط مع برامج
مثل مرشوع املصيد الثانوي يف املتوسط .)Med Bycatch Project

الخطوة 4.1.1

الغاية 2.1
الخطوة 1.2.1

شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط،
الحكومات،
قطاع صيد األسامك،
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
املنظامت غري الحكومية،
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك،
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق املتمتعة بحامية خاصة
قطاع الصيد،
الحكومات.
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط،
املنظامت غري الحكومية.

الخطوة 2.2.1

تأكيد مستوى املصيد الثانوي واملصيد العريض بحسب نوع املعدات ألخذه يف االعتبار عند
اتخاذ الخطوات الرضورية اإلضافية.

الخطوة 3.2.1

نقاط ساخنة عىل الخريطة للمصيد الثانوي للقرش املالئيك (مكانياً وزمنياً).

الحكومات،
قطاع صيد األسامك،
املنظامت غري الحكومية.
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الباحثون

الخطوة 4.2.1

فرض قيود مكانية/زمنية عىل اإلدارة واملعدات استنادا ً إىل البيانات التي يتم جمعها.

الحكومات
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
املنظامت غري الحكومية
الهيئة لعامة ملصايد أسامك املتوسط
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خاص بخطة
العمل اإلقليمية
الفرعية؟**

p
p
p

الهدف ( 1تابع)
خفض نفوق القرش املالئيك بسبب املصايد إىل حده األدىن يف املتوسط

َمن هي الجهة املعنية بالتنفيذ؟

الغاية 3.1

خفض االحتفاظ بالقرش املالئيك ،وتعزيز البقاء بعد اإلطالق ،من خالل املعلومات وتدريب
الصيادين وتثقيفهم.

الخطوة 1.3.1

وضع كتيبات إرشادية مو َّجهة إىل الصيادين عن أسلوب التعاطي مع القرش املالئيك لتحسني شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
بقاء األنواع بعد إطالقها يف املتوسط (من خالل االستناد إىل املواد التوجيهية املتوافرة).
املنظامت غري الحكومية
نرش الكتيبات اإلرشادية عن تحديد األنواع (انظر الخطوة  )1.1.1وعن أسلوب التعاطي
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
مع القرش املالئيك (انظر الخطوة  )1.3.1لدى العاملني يف قطاع الصيد ،ومامريس الصيد
الحكومات
االستجاممي بالصنارة ،وأجهزة إنفاذ القوانني ،وأسواق السمك ،والحكومات إلخ...

الخطوة 2.3.1

خاص بخطة
العمل اإلقليمية
الفرعية؟**

الخطوة 3.3.1

إعداد برامج تدريبية لتثقيف الصيادين بشأن مسائل املحافظة والحظر املتعلقة بالقرش
املالئيك ،فضالً عن أساليب التعاطي املستندة إىل املامرسات الفضىل.

الحكومات
املنظامت غري الحكومية

p

الخطوة4.3.1

تأكيد الحوافز األخرى لالحتفاظ بالقرش املالئيك من أجل اتخاذ خطوات مستنرية.

املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك

p

الغاية 4.1

تأكيد حجم التفاعل بني أنشطة الصيد البحري االستجاممي والقرش املالئيك وخفضه إىل
الحد األدىن.
تحديد مستوى نشاط الصيد االستجاممي يف املتوسط ،بتوجيه من كتيّب املصايد
االستجاممية الذي سيصدر عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط.

الخطوة 1.4.1

الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط (الكتيب قيد
اإلعداد ،وسوف
الحكومات
يصدر عن الهيئة
العامة ملصايد
أسامك املتوسط)
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك

الخطوة 2.4.1

جمع معلومات بشأن ما إذا كانت نظم الرتخيص قيد التنفيذ يف كل واحد من األقاليم
الفرعية وما هي مقتضياتها وأحكامها.
تحديد مدى تواتر عثور الصيادين االستجامميني عىل قرش مالئيك (السجالت املعارصة
والتاريخية).

الخطوة 4.4.1

وضع إرشادات توجيهية عن أفضل املامرسات يف الصيد االستجاممي ألنواع  Squatinaالثالثة املنظامت غري الحكومية
يف املتوسط استنادا ً إىل اإلرشادات التوجيهية عن الصيد االستجاممي حيثام كان ذلك متاحاً .شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك

الخطوة 5.4.1

املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك

الخطوة 3.4.1

الخطوة 6.4.1

تحديد النوادي/املتاجر املتخصصة بالصيد بالصنارة يف كل إقليم من أجل توزيع إرشادات
توجيهية.
تشجيع مشاركة الصيادين االستجامميني يف جمع البيانات.

p
p

p
p

* استُ ِ
خدمت فئات واسعة يف الجدول لإلشارة إىل الجهات املعن ّية .ومل ت ُوضَ ع خطوات خاصة بجهات محددة (مثالً ميكن أن تشمل اإلشارة إىل الهيئة العامة ملصايد األسامك
خطوات تقوم بها األمانة و/أو األطراف) عند هذا املستوى ،عىل أن يجري التطرق إىل التفاصيل يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية مع مساهامت من السلطات واملتعاونني
اإلقليميني.
** معظم الخطوات صالحة للتطبيق يف مختلف أنحاء املتوسط ،لكن الخطوات التي أُر ِفقت بإشارة يف هذه الخانة قابلة للتطبيق عىل وجه التحديد عىل املستوى اإلقليمي
الفرعي ،ويجب تطوير خطوات أكرث تفصيالً.
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والتأث� ش
الب�ي خارج نطاق الصيد
 4.7الهدف  - 2الموائل
ي
يُشكّل تدهور املوائل الذي يس ّببه اإلنسان تهديدا ً كبريا ً ألنواع القرش املالئيك ألنها تعيش يف قاع
املياه .والتأثري البرشي يف هذه الحالة غري مرتبط بالصيد ،وقد يشتمل عىل الصناعات االستخراجية
وقطاع الطاقة املتجددة ،ومشاريع التطوير عىل السواحل ،والسياحة .وتتن ّوع التهديدات املحدقة
باملوائل يف مختلف أنحاء املتوسط ،ويجب معالجتها عىل هذا األساس يف كل إقليم خالل عملية
وضع خطط العمل اإلقليمية الفرعية.
بغية تقييم التأثري البرشي عىل املوائل ،يجب أوالً أن نفهم عىل نح ٍو أفضل توزيع األنواع الثالثة يف
املتوسط ،مبا يف ذلك الطبقة السفلية املثالية وقياس األعامق .يف حني يستوطن نوع S. squatina
يف املياه الساحلية األكرث ضحالة (5-150م ،).يُعتقَد أن النوعان  S. aculeataوS. oculata
ِ
يستوطنان مناطق أكرث بعدا ً عن الشاطئ ( 20-500م ).يف طبقات سفلية ناعمة .ويف صور التُقطت
مؤخرا ً بواسطة مركبة تُشغَّل عن بعد ووث ّقها املعهد الوطني اإليطايل لحامية البيئة والبحوث،
ظهر قرش من نوع  S. oculataمستلقياً عىل الرمال عىل عمق  160م .ويف جزر الكناري ،من
املعلوم أن قرش  S. squatinaيستخدم بصورة خاصة مناطق األحزمة الرملية املحاذية للشعاب،
ولكنه شو ِهد أيضاً مستلقياً عىل الشعاب والطحالب البحرية .ووث ّقت األبحاث تب ُّدل استخدام
املوائل بحسب حجم الجسم والجنس ،فاألسامك الصغرية يف السن تعيش يف املياه األكرث ضحالة
( .)Meyers et al., 2017وقد يؤث ّر تج ّنب األسامك املفرتسة وتوافر الطرائد يف اختيار املوائل
أيضاً .ويف حني أنه ال يُع َرف ما هي املوائل املفضّ لة لدى أنواع القرش املالئيك يف املتوسط ،عىل
األرجح أنه ألنواع أخرى يف فصيلة  Squatinidaeتفضيالت مامثلة يك تتمكّن من دفن نفسها
للتمويه ،من أجل االحتامء من األسامك املفرتسة املحتملة وصيد الطرائد عىل حد سواء.

صغار  Squatina squatinaحديثة الوالدة بعدما
علقت أ
ال ثن� ف ي� الشبكة الجرافة قبالة جزيرة غوكسيادا
(ÇetinKeskin©)2010

المالئك الحرجة :منطقة
مناطق القرش
ي
أ
جغرافية محددة تتضمن السمات الساسية
المالئك .وقد تشتمل
الالزمة للحفاظ عىل القرش
ي
المالئك حالياً،
عىل منطقة ال يقطنها القرش
ي
لكنها ض�ورية لمعافاته أو المحافظة عليه ،مثل
مناطق التفريخ ت ز
والغارة بحثاً
وال�اوج
والتجمع إ
ّ
عن الطعام.

ميكن أن تكون املناطق البحرية املحمية ( )MPAsأدوات فاعلة لحامية البيئة البحرية .معظم
املناطق املحمية يف املتوسط موجودة يف املياه الساحلية يف الشامل ،ما يسلّط الضوء عىل أهمية
تحديد املناطق البحرية املحمية عىل طول السواحل الجنوبية والرشقية ،ويف أعايل البحار (.)Bradai et al., 2018

نظرا ً إىل ندرة املعلومات عن النو َعني  S. aculeataو  S. oculataعىل وجه الخصوص ،يكتيس فهم تفضيالت هذين النوعني عىل صعيد املوائل ،أهمية حيوية.
ولذلك يجب تحديد املوائل الحرجة ووضع خريطة خاصة بها .فضالً عن ذلك ،من شأن استنباط معلومات مكانية أساسية استنادا ً إىل مجموعة واسعة من
االختصاصات (مثالً املناطق البحرية املحمية ،املواقع السياحية ،أنشطة الصيد ،البيانات األوقيانوغرافية) مقرون ًة باملعلومات املتوافرة عن توزُّع األنواع ،أن
يساعد يف تحديد املناطق التي يجب إيالؤها اهتامماً خاصاً .يجب حامية مناطق القرش املالئيك الحرجة ،ويف حني أن بعضها يقع رمبا يف مناطق محمية ،لعل
بعضها اآلخر يحتاج إىل اعتامد إجراءات (مكانية أو زمنية) لحاميتها من األنشطة التدمريية املحتملة.
يعالج الهدف  2بصورة أساسية التهديد الرابع ،أي التطفل واإلزعاج عىل يد اإلنسان .نظرا ً إىل ندرة املعلومات عن التفضيالت عىل صعيد املوائل وتأثري
األنشطة البرشية (خارج نطاق الصيد) ،يُعتقَد اآلن أن التهديدات ذات األولوية هي ( )4.1تدهور املوئل ،و( )4.2تب ّدل الطابع املورفولوجي لقاع البحر.
تغي املوائل واملوائل الحرجة،
ومن القيود ذات الصلة التي يجب أخذها يف االعتبار غياب املوارد والقدرات ،وعدم االستقرار السيايس ،ونقص املعارف عن ُّ
وعدم فهم األنشطة خارج نطاق الصيد .سوف يجري العمل عىل وضع خطوات أكرث تحديدا ً خاصة باملناطق الجغرافية الفرعية ذات الصلة يف خطط العمل
اإلقليمية الفرعية.
تشمل الخطوات األساسية ضامن املامرسات الجيدة يف التعامل مع أسامك القرش املالئيك التي تُصطاد بطريقة عرضية ،إىل جانب تشجيع مامرسات الصيد
التي تقلل من املصيد الثانوي للقرش املالئيك و/أو تس ّهل إطالقه حياً مع الحفاظ عىل مستوى متد ٍّن من النفوق بعد اإلطالق .ومن اإلجراءات الرضورية
مجال تحديد األنواع والتعامل معها ،عىل أن يجري التطرق إىل الخصائص
لبناء القدرات التدريب والتثقيف املو َّجهان إىل الصيادين وأجهزة إنفاذ القوانني يف َ
املحددة يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية.
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الهدف 2
تحديد موئل القرش املالئيك وحاميته.
الغاية 1.2

َمن هي الجهات املعنية؟*

خاص بخطة
العمل اإلقليمية
الفرعية؟**

فهم توزيع القرش املالئيك عىل نح ٍو أفضل

الخطوة  1.1.2التوسع يف تحديد مواصفات األنواع الثالثة لتشجيع الجمهور العام عىل التبليغ عنها شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
بهدف اإلدراج يف خريطة مشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل املنظامت غري الحكومية
القرش املالئيك ،من أجل استكامل البيانات عن املصايد.
الخطوة  2.1.2الربط مع املسوحات العلمية يف مختلف أنحاء املتوسط ،وتشجيع املشاركة يف
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
خطة العمل اإلقليمية (مثالً من خالل تأمني البيانات ،التقييامت إلخ).
املنظامت غري الحكومية
الباحثون
الخطوة  3.1.2استخدام بيانات املصايد وغريها من أساليب التبليغ لتحسني البيانات املكانية عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
الحكومات
التوزيع.
قطاع الصيد
الغاية 2.2
تحقيق فهم أفضل لتأثري األنشطة خارج نطاق الصيد عىل القرش املالئيك يف املتوسط.
الخطوة  1.2.2إرشاك نوادي الغطس يف املتوسط بحثاً عن مؤرشات وجود القرش املالئيك (مثالً
أماكن استقرار القرش املالئيك عىل القاع).
الخطوة  2.2.2تحديد الشواطئ الشعبية ومواقع الغطس وتعيني مواقعها عىل الخريطة ومقارنتها
مع بيانات مشاهدات القرش املالئيك.

شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
املنظامت غري الحكومية
الباحثون
املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الخطوة  3.2.2التحقيق يف تأثري مستخدمي الشواطئ يف النقاط الساخنة السياحية عىل مقربة من الباحثون
املنظامت غري الحكومية
مناطق القرش املالئيك الحرجة.
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الخطوة  4.2.2تأكيد ما إذا كان الضجيج يؤث ّر يف القرش املالئيك ،وتحديد سبل التخفيف من هذا الباحثون
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
األثر.
الباحثون
الخطوة  5.2.2تحديد ما إذا كانت املناطق ذات مستويات التلوث املرتفعة (املواد البالستيكية،
الزراعة إلخ ).تتداخل مع مناطق مهمة لوجود القرش املالئيك.
تحديد موئل القرش املالئيك ال سيام مناطق القرش املالئيك الحرجة.
الغاية 3.2
الخطوة  1.3.2تحديد السامت العامة ملناطق القرش املالئيك الحرجة املحتملة استنادا ً إىل املوائل
التي شو ِهد فيها القرش املالئيك سابقاً.
الخطوة  2.3.2استنادا ً إىل الخطوة  ،2.3.1التدقيق يف النامذج لتوقُّع مناطق القرش املالئيك
الحرجة املحتملة.
الخطوة  3.3.2تعزيز املشاركة يف برامج خرائط املوائل التي يضعها مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق املتمتعة بحامية خاصة من أجل تحديد مناطق القرش املالئيك الحرجة
املحتملة.
الخطوة  4.3.2تقييم التوزيع املكاين للتهديدات وإجراءات الحفاظ القامئة (مثالً املناطق البحرية
املحمية.)Natura 2000 ،
الخطوة  5.3.2تحديد املوائل األساسية غري املحمية/غري املحمية عىل نح ٍو كاف وتقديم مقرتحات
لتحسني إدارة املناطق (مع مشاركة الجهات املعنية)
الخطوة  6.3.2تحديد األنشطة وتطوير خطط إدارية ترمي إىل الحفاظ عىل مناطق القرش
املالئيك الحرجة واستعادتها يف الدول املراتع املعنية مبعاهدة املحافظة عىل األنواع
املهاجرة من الحيوانات الفطرية  ،متاشياً مع املوجبات املنصوص عليها يف الضميمة
 1املرفقة باملعاهدة.
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الباحثون
الباحثون
املنظامت غري الحكومية
مركز األنشطة اإلقليمية
للمناطق املتمتعة بحامية خاصة
الحكومات
الباحثون
الباحثون
الدول األطراف يف معاهدة
املحافظة عىل األنواع املهاجرة
من الحيوانات الفطرية

p
p

الهدف ( 2تابع)
تحديد موئل القرش املالئيك وحاميته.
الغاية 4.2

َمن هي الجهات املعنية؟*

خاص بخطة
العمل اإلقليمية
الفرعية؟**

مراعاة موائل القرش املالئيك يف التخطيط البحري املكاين والتطوير الساحيل.

الخطوة  1.4.2إجراء تقييم لألثر البيئي ( )EIAقبل تنفيذ مشاريع التطوير الساحيل قرب مناطق الحكومات
الصناعة األوسع نطاقاً
القرش املالئيك الحرجة.
املنظامت غري الحكومية

p

الحكومات
الصناعة األوسع نطاقاً
املنظامت غري الحكومية

p

الخطوة  2.4.2رصد مشايع التطوير الساحيل قرب مناطق القرش املالئيك الحرجة والتخفيف من
تأثرياتها قدر اإلمكان.

الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
الخطوة  3.4.2تحديد إجراءات اإلدارة املكانية/الزمنية األكرث مؤاتاة بحسب كل منطقة فرعية.
الحكومات
املساهامت من املنظامت غري الحكومية
الخطوة  4.4.2إدراج مناطق القرش املالئيك الحرجة ضمن املناطق البحرية املحمية وآليات تقييم األثر الحكومات
البيئي من أجل ضامن إدارتها بطريقة مستدامة ،والحفاظ عىل سامت املوائل املهمة
وصونها أو إعادة تثبيتها ،وحرص التأثريات عىل القرش املالئيك عند مستويات مقبولة.

p

* استُ ِ
خدمت فئات واسعة يف الجدول لإلشارة إىل الجهات املعنيّة .ومل ت ُوضَ ع خطوات خاصة بجهات محددة (مثالً ميكن أن تشمل اإلشارة إىل الهيئة العامة ملصايد األسامك
خطوات تقوم بها األمانة و/أو األطراف) عند هذا املستوى ،عىل أن يجري التطرق إىل التفاصيل يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية مع مساهامت من السلطات واملتعاونني
اإلقليميني.
** معظم الخطوات صالحة للتطبيق يف مختلف أنحاء املتوسط ،لكن الخطوات التي أُر ِفقت بإشارة يف هذه الخانة قابلة للتطبيق عىل وجه التحديد عىل املستوى اإلقليمي
الفرعي ،ويجب تطوير خطوات أكرث تفصيالً.
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 5.7الهدف الكامن  - 3ش
الت�يعات والتنظيمات
يف حني أن أوضاع القرش املالئيك يف املتوسط هي مدعاة قلق شديد ،مثة العديد من اإلجراءات القامئة التي من شأنها املساعدة يف تحقيق رؤية خطة العمل
اإلقليمية يف حال تنفيذها عىل أكمل وجه .ويف هذا الصدد ،من الرضوري إرشاك جميع الدول واألرايض الساحلية املتوسطية ،ويجب العمل عىل تعزيز
تنفيذ هذه اإلجراءات والتقيد بها .يُشار إىل أن اإلجراءات املعتمدة لحامية نوع  Squatina squatinaأكرب من تلك املعتمدة لحامية نو َعي  S. aculeataو
 – S. oculataكام يظهر يف الجدول .1

عىل املستوى الدويل
منسق من أجل القرش املالئيك”
ترافق إدراج القرش املالئيك ( )S. squatinaيف معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحيوانات الربية ،مع “عمل َّ
( .)Concerted Action for the Angelshark) (CMS/Sharks/MOS3/Inf.10 2018تُق ّدم هذه الوثيقة إطارا ً لألنشطة يعكس األنشطة املعتمدة يف
املنسق إىل املحافظة تحديدا ً عىل نوع  ،S. squatinaولكنه يعود بالفائدة
اسرتاتيجية املحافظة عىل القرش املالئيك يف رشق األطليس واملتوسط .يرمي العمل َّ
بوضوح عىل األنواع الثالثة للقرش املالئيك ذات املراتع املتداخلة .ويجري العمل عىل إرشاك الحكومات من أجل تنفيذ خطة العمل اإلقليمية عىل نطاق
أوسع من جانب الدول األطراف يف معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة .ومن املزمع عقد اجتامع لنقاط االتصال الخاصة بالدول املراتع املعنية مبعاهدة
املحافظة عىل األنواع املهاجرة من أجل التفاوض عىل مرفَق للمعاهدة يُل َحق بخطة العمل اإلقليمية ويُحدد أنشطة ذات أولوية فائقة للحكومات .وسوف
تُجرى مشاورات إضافية مع الحكومات والسلطات خالل وضع خطط العمل اإلقليمية الفرعية.

عىل املستوى اإلقليمي
تنص توصية ملزمة اعتمدها األطراف الـ 24يف الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط (ُ ،GFCM/36/2012/3ع ِّدلَت بـ )GFCM 42/2018/2عىل حظر
االحتفاظ بـ 24نوعاً من صفيحيات الخيشوم مد َرجة يف املرفق  2يف اتفاقية برشلونة ،ومنها األنواع الثالثة للقرش املالئيك ،وحظر بيعها .وقد ح ّول االتحاد
األورويب هذه التوصية الصادرة عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط إىل تنظيم من تنظيامت االتحاد ( )EU 2015/2102يحظر االحتفاظ باألنواع الثالثة
للقرش املالئيك يف املتوسط  ،ويعزز اإلدراج السابق للقرش املالئيك ( )S. squatinaيف خانة األنواع املحظورة مبوجب حصص املصايد السنوية وفقاً لـ”سياسة
املصايد املشرتكة” ( .)Common Fisheries Policyأما تنفيذ إجراءات الحامية الكاملة عىل املستويات الوطنية من جانب الدول األعضاء يف االتحاد األورويب
لتغطية األنشطة اإلضافية (مثالً الصيد االستجاممي بالصنارة) فمخ ّيب لآلمال حتى تاريخه.
تُق ّدم خطة العمل للمحافظة عىل األسامك الغرضوفية يف البحر املتوسط (خطة العمل املتوسطية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة البيئي)UNEP/MAP
إطارا ً للمحافظة عىل األنواع وحامية املوائل .ويتوقف نجاح خطة العمل املتوسطية عىل توطيد التعاون بني الواليات القضائية والقطاعات املختلفة عىل
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية ( - UNEP MAP RAC/SPA, 2003قيد املراجعة يف عام .)2019

عىل املستوى الوطني
ال يزال تحويل التوصية امللزمة الصادرة عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط هزيالً ،مع
تنفيذ محدود أو ناقص يف نصف الواليات القضائية تقريباً .وتتنوع الترشيعات الوطنية (حيث
يُع َمل بها) من الحظر الكامل عىل صيد القرش إىل إدراج جميع األنواع الواردة يف التوصية أو
مجموعة فرعية منها يف فئة األنواع التي يُحظَر االحتفاظ بها .وعدد قليل جدا ً من الواليات
القضائية يأيت عىل ذكر القرش املالئيك يف الترشيع (الجدول  .)1حتى يف الدول واألرايض الساحلية
ذات الترشيعات التي تحظر االحتفاظ بالقرش املالئيك ،ال تزال ت ُس َّجل حاالت تفريغ لهذه األنواع،
ومثة قصور يف التنفيذ.
يجب أن يستند نقل املوجبات القانونية عمالً مبعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة إىل
املقتضيات املتعلقة باألنواع واملوائل.
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صورة لقرش  Squatina oculataال ُتقطت بواسطة مركبة
(ت�ين أ
تُشغَّ ل عن بعد ف ي� مضيق صقلية ش
الول /أكتوبر )2018
©Simonepietro Canese & Leonardo Tunesi/ISPRA

إجراءات إدارة املصايد
تفرض التنظيامت األوروبية حظرا ً عىل استخدام املعدات املقطورة ضمن مسافة  3أمتار بحرية من الشاطئ ،أو ضمن خط األعامق املتساوية الواقع عىل
عمق  50م .يف األماكن حيث يتم بلوغ هذا العمق عند مسافة أقرص من الشاطئ ( .)Council Regulation (EC) No 1967/2006 Article 13وينعكس
هذا اإلجراء يف ( GFCM/36/2012/3أُبقي عليه يف  )GFCM/42/2018/2لحامية أسامك القرش والراي الساحلية والقاعية يف مختلف أرجاء منطقة التنفيذ
التابعة للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط .وتُط َّبق تنظيامت مامثلة تؤ ّمن الحامية للمناطق الساحلية يف بلدان مختلفة (مثالً إيطاليا) .ويف حني أن
املخالفات قد تق ّوض قيمة التوصية الصادرة عن الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ،مل تُق َّدم أي طلبات إعفاء رسمية إىل أمانة الهيئة العامة ملصايد أسامك
املتوسط يف هذه املرحلة .ويف األماكن حيث يُنفَّذ هذا اإلجراء عىل نح ّو فعال ،أمكن الحد من الضغوط عىل القرش املالئيك ومناطقه الحرجة املحتملة.
تفرض أقاليم عدة يف املتوسط إغالق مناطق الصيد بصورة مؤقتة ،والوقف الكامل ألنشطة املراكب التي تستخدم الشبكة الجرافة عىل امتداد فرتات زمنية
ُعتب
مختلفة .ترتبط هذه اإلجراءات باألنواع األكرث تجارية (مثل العظميات) وترمي إىل حامية املوارد القاعية خالل مرحلة تعزيز الرصيد السميك التي ت َ
املرحلة األكرث هشاشة يف دورة حياتها .تختلف مدة إغالق مناطق الصيد وفرتتها املوسمية من ٍ
بلد إىل آخر ،وترتاوح من  30إىل  45يوماً يف إيطالياً إىل شه َرين
يف إسبانيا ،وثالثة أشهر يف خليج قابس يف تونس ،وخمسة أشهر يف اليونان.

الهدف الكامن 3
القصد هو أن توضَ ع خطة العمل اإلقليمية بالتآزر مع األدوات الوطنية واإلقليمية (مثالً خطة العمل املتوسطية الخاصة بربنامج األمم املتحدة البيئي،
خطة عمل االتحاد األورويب الخاصة بالقرش ،خطط العمل الوطنية) من أجل تأمني إطار وحافز للتنفيذ الف ّعال .وسوف يجري تكييف املسار املعتمد إلقرار
ترشيعات وطنية أو تحسني التنفيذ بحيث ينسجم مع املقتضيات الخاصة بكل واحدة من الدول/األرايض الساحلية ،مع إدراج التفاصيل يف خطط العمل
اإلقليمية الفرعية املحددة.
هذا الهدف الكامن مرتبط بالهدفَني  1و 2إذ يتعلق بالترشيعات والتنظيامت الرضورية لألنواع واملوائل  -إنه عنرص أسايس من عنارص هذه الخطة .وتشمل
القيود الواجب أخذها يف االعتبار طبيعة املنطقة املعقدة ذات الواليات القضائية املتعددة ،وضعف تنفيذ اإلجراءات القامئة ،وغياب املوارد واإلمكانات،
وانتشار مواقع التفريغ عىل نطاق واسع ما يطرح تحديات أمام الرصد والضبط واملراقبة ،وعدم االستقرار السيايس ،وصعوبة التواصل ،وعدم اإلملام
بالترشيعات ،وانتشار الصيد الجائر عىل نطاق واسع ،وثقافة عدم التق ّيد بالقوانني والتنظيامت ،وتفريغ األسامك مجتمعة من دون الفصل بني األنواع .تنطبق
الخطوات الواردة هنا عىل جميع بلدان املتوسط حيث هناك وجود للقرش املالئيك ،مع إدراج خطوات أكرث تحديدا ً خاصة باملناطق الجغرافية الفرعية يف
خطط العمل اإلقليمية الفرعية.
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الهدف الكامن 3
إقرار ترشيعات وطنية لحامية القرش املالئيك وتنفيذها وفرض التق ّيد بها.

َمن هي الجهات املعنية؟*

خاص بخطة العمل
اإلقليمية الفرعية؟**

حامية القرش املالئيك بواسطة إجراءات إدارية إقليمية ووطنية (يف األماكن حيث اع ُت ِمدت
الغاية 1.3
التوصية  ،GFCM/42/2018/2انظر الخطوة  3.1.5أو الغاية )3.2
الخطوة  1.1.3مراجعة الترشيعات الوطنية وتحديد الثغرات يف تنفيذ املوجبات الدولية واإلقليمية ذات
الحكومات
الصلة ،مبا يف ذلك املوجبات الواردة يف توصيات الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ويف بنود معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة
(مؤمتر األطراف )14
معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة.
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الخطوة  2.1.3تحويل التوصية  GFCM/42/2018/2إىل ترشيع وطني يف البلدان التي مل تُق ّر بعد ترشيعاً مامثالً .الحكومات
الخطوة  3.1.3استيفاء املوجبات عمالً باإلدراج يف الضميمتَني  1و 2امللحقتَني مبعاهدة املحافظة عىل األنواع الحكومات
معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة
املهاجرة وعمالً باملرفق  1ملذكرة التفاهم الخاصة بالقرش يف إطار معاهدة املحافظة عىل
األنواع املهاجرة.
الخطوة  4.1.3االنخراط مع الحكومات/الدول املراتع املعنية مبعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة والقطاع املنظامت غري الحكومية
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك p
للمساعدة يف التقيد بالترشيعات/السياسات/التنظيامت القامئة
الخطوة  5.1.3العمل عىل اعتامد إجراءات الحامية الكاملة يف البلدان حيث تغيب هذه اإلجراءات ،من أجل املنظامت غري الحكومية
p
الحكومات
تغطية األنشطة االستجاممية ومعالجة اإلزعاج.
تنفيذ اإلجراءات اإلدارية وفرض التقيد بها.
الغاية 2.3
الحكومات  -قطاع الصيد
الخطوة  1.2.3تنفيذ التوصية  GFCM/42/2018/2والترشيعات الوطنية وفرض التقيد بها.
املنظامت غري الحكومية
الخطوة  2.2.3تنفيذ اإلدراج يف الضميمة  1ملعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة يف جميع الدول املراتع يف الحكومات
املنظامت غري الحكومية
املتوسط والبحر األسود.
الحكومات
الخطوة  3.2.3تعزيز آليات التبليغ بشأن التقيد باإلجراءات والتنظيامت يف املحافل اإلقليمية ،ما يتطلب
توثيقاً أكرث تفصيالً.
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط
املنظامت غري الحكومية
املنظامت غري الحكومية
الخطوة  4.2.3اإلضاءة عىل حاالت عدم التقيد بالترشيعات/السياسات/التنظيامت القامئة أمام املحافل
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
اإلقليمية والدولية األساسية (مثالً الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ،مركز األنشطة
اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة ،معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة).
معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة
الخطوة  5.2.3التواصل مع نقاط االتصال الخاصة مبعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة لطلب إبداء
التعليقات واآلراء بشأن خطة العمل اإلقليمية.
شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
الخطوة  6.2.3ترويج خطة العمل اإلقليمية يف املحافل ذات الصلة (مثالً معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة،
الهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة).
املنظامت غري الحكومية
الخطوة  7.2.3أخذ املوجبات التنظيمية يف االعتبار يف تدريب الصيادين ،ومراعاة القيود اإلقليمية الفرعية
p
الحكومات
(الخطوة )3.3.1
حامية مناطق القرش املالئيك الحرجة من خالل اإلدارة املكانية و/أو الزمنية املالمئة لألنشطة
الغاية 3.3
خارج نطاق الصيد وأنشطة الصيد (متاشياً مع الهدف .)2
املنظامت غري الحكومية
الخطوة  1.3.3الدعوة العتامد إجراءات إدارية مكانية/زمنية أمام املحافل املناسبة (مثالً الهيئة العامة ملصايد
p
أسامك املتوسط ،مركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة) وعىل مستوى البلدان.
الخطوة  2.3.3الحرص عىل مراعاة موجبات املحافظة عىل األنواع املهاجرة يف التخطيط املكاين البحري (مثالً الحكومات
الحكومية
غري
املناطق البحرية املحمية ،واملناطق املحظورة عىل املصايد  ،FRAsواملناطق املتمتعة بحامية املنظامت
p
معاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة
خاصة) ويف آليات التطوير الساحيل.
* استُ ِ
خدمت فئات واسعة يف الجدول لإلشارة إىل الجهات املعنيّة .ومل ت ُوضَ ع خطوات خاصة بجهات محددة (مثالً ميكن أن تشمل اإلشارة إىل الهيئة العامة ملصايد األسامك
خطوات تقوم بها األمانة و/أو األطراف) عند هذا املستوى ،عىل أن يجري التطرق إىل التفاصيل يف خطط العمل اإلقليمية الفرعية مع مساهامت من السلطات واملتعاونني
اإلقليميني.
** معظم الخطوات صالحة للتطبيق يف مختلف أنحاء املتوسط ،لكن الخطوات التي أُر ِفقت بإشارة يف هذه الخانة قابلة للتطبيق عىل وجه التحديد عىل املستوى اإلقليمي
الفرعي ،ويجب تطوير خطوات أكرث تفصيالً.
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الجدول  1-التنظيامت/الترشيعات الدولية واإلقليمية والوطنية الخاصة بالقرش املالئيك

التنظيامت/الترشيعات

تاريخ اإلدراج أماكن التطبيق
وهل هو
ملزم؟

امللحق  1وامللحق  - 2معاهدة
املحافظة عىل األنواع املهاجرة من
الحيوانات الفطرية ()CMS

2017

املرفق  - 1مذكرة التفاهم الخاصة
باملحافظة عىل القرش املهاجر يف
إطار معاهدة املحافظة عىل األنواع
املهاجرة

2018

املرفق  - 2بروتوكول اتفاقية برشلونة 2009
بشأن املناطق املتمتعة بحامية خاصة
والتنوع األحيايئ يف البحر املتوسط
6
()SPA/BD Protocol

†

األنواع

الدولية
دول املتوسط والبحر األسود األطراف S. squatina
يف معاهدة املحافظة عىل األنواع
املهاجرة
(إسبانيا ،إرسائيل ،ألبانيا ،البوسنة
والهرسك ،الجزائر ،املغرب ،اليونان،
أوكرانيا ،إيطاليا ،بلغاريا،تونس،
جورجيا ،رومانيا ،سلوفينيا ،سوريا،
فرنسا ،قربص ،كرواتيا ،لبنان ،ليبيا،
مالطة ،مرص ،موناكو ،مونتينيغرو)
(إيطاليا ،رومانيا ،سوريا ،فرنسا ،ليبياS. squatina ،
مرص ،موناكو)

اإلقليمية
األطراف املتعاقدة يف اتفاقية
برشلونة وبروتوكوالتها هي  21بلدا
شاطئياً متوسطياً (إسبانيا ،إرسائيل،
ألبانيا ،البوسنة والهرسك ،الجزائر،
املغرب ،اليونان ،إيطاليا ،تركيا،
تونس ،سلوفينيا ،سوريا ،فرنسا،
قربص ،كرواتيا ،لبنان ،ليبيا ،مالطة،
مرص ،موناكو ،مونتينيغرو) واالتحاد
األورويب.

S. aculeata
S. oculata
S. squatina

مضمون النص

الضميمة  1ملعاهدة املحافظة عىل
األنواع املهاجرة – يجب أن تحظى
األنواع بحامية شديدة من الدول
األطراف التي هي دول مراتع.
الضميمة  2ملعاهدة املحافظة عىل
األنواع املهاجرة  -تحتاج األنواع إىل
اتفاق دويل للمحافظة عليها وإدارتها.
ت ُش َّجع الدول املراتع عىل وضع
اتفاقات إقليمية.
املرفق  - 1تنطبق مذكرة التفاهم
الخاصة بالقرش وخطة املحافظة
ذات الصلة يف املرفق  3عىل جميع
أنواع الغرضوفيات املهاجرة املد َرجة
يف املرفق  1يف مذكرة التفاهم.
املرفق  - 2قامئة األنواع املع َّرضة
لخطر االنقراض واملهددة (آخر
تعديل يف عام .)2017

 6بداي ًة اشتمل بروتوكول اتفاقية برشلونة بشأن املناطق املتمتعة بحامية خاصة والتنوع األحيايئ عىل  S. squatinaيف املرفق ( 3خاص باألنواع التي يُنظَّم استغاللها) ،وذلك حتى عام  2009حني أُضيفت جميع األنواع الثالثة إىل املرفق ( 2األنواع
املع َّرضة لخطر االنقراض أو املهدّدة).
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التنظيامت/الترشيعات

التوصية امللزمة
ُ GFCM/36/2012/3ع ِّدلت بـ
GFCM/42/2018/2

تاريخ اإلدراج أماكن التطبيق
وهل هو
ملزم؟
2018/2012

†

تنظيم صادر عن املجلس األورويب
Council Regulation (EU) No.
( 2019/124حصص املصايد السنوية
7
بحسب سياسة املصايد املشرتكة)
†
تنظيم خاص باالتحاد األورويب مأخوذ 2015
من التوصية الصادرة عن الهيئة
العامة ملصايد أسامك املتوسط (EU
)2015/2102
2010

†

تنظيم اإلجراءات التقنية()EU
2019/1241

2019

الجريدة الرسمية ،15/18 ،80/13
14/19

2013

املرسوم 444/20112

2012

الحدائق الوطنية ،واملحميات
الطبيعية ،واملواقع الوطنية واملواقع
التذكارية (قيم طبيعية محم ّية).
إعالن أُ ِق ّر مبوجب قانون الحدائق
الوطنية واملحميات الوطنية واملواقع
الوطنية واملواقع التذكارية.1998 ،

2005

†

†

األنواع

اإلقليمية
 24طرفاً يف الهيئة العامة ملصايد
األسامك (إسبانيا ،إرسائيل ،االتحاد
األورويب ،ألبانيا ،الجزائر ،املغرب،
اليابان ،اليونان ،إيطاليا ،بلغاريا،
تركيا ،تونس ،رومانيا ،سلوفينيا،
سوريا ،فرنسا ،قربص ،كرواتيا،
لبنان ،ليبيا ،مالطة ،مرص ،موناكو،
مونتينيغرو)
أسطول االتحاد األورويب ومراكب
البلدان الثالثة التي تصطاد يف مياه
االتحاد األورويب
أسطول االتحاد األورويب يف مياه
املتوسط

S. aculeata
S. oculata
S. squatina

S. squatina

S. aculeata
S. oculata
S. squatina
S. squatina

أسطول االتحاد األورويب ومراكب
البلدان الثالثة التي تصطاد يف مياه
االتحاد األورويب ،ومراكب االتحاد
األورويب التي تصطاد يف املتوسط (مبا
يف ذلك الصيد االستجاممي).
الوطنية
S. oculata
كرواتيا

S. squatina
†

مرص

†

إرسائيل

S. aculeata
S. oculata
S. squatina
S. aculeata
S. oculata
S. squatina

 7يُعدَّل رقم التنظيم سنوياً مع تجديد الترشيع.
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مضمون النص

تحظر التوصية االحتفاظ باألنواع
الـ 24املد َرجة يف املرفق  2من اتفاقية
برشلونة ،وتفريغها ونقلها بواسطة
الشحن العابر وعرضها وبيعها .يجب
تحويل التوصية إىل ترشيع وطني.

يُحظَر استهداف النوع أو االحتفاظ
به أو نقله بواسطة الشحن العابر
أو تفريغه يف جميع مياه االتحاد
األورويب مبا يف ذلك املتوسط
حظر االحتفاظ بهذه األنواع من
جانب أسطول االتحاد األورويب يف
البحر املتوسط
تشمل اإلجراءات التقنية املعنية
بهذا التنظيم :حامية األنواع واملوائل
الحساسةوتفا ُعل أنشطة الصيد مع
النظم اإليكولوجية البحرية.
صيد القرش املالئيك (إىل جانب 21
نوعاً آخر من صفيحيات الخيشوم)
يُحظر صيد القرش من مختلف
األنواع يف البحر املتوسط وعرضه
للبيع (بكامله أو جزئياً) يف السوق
يُحظَر صيد جميع أنواع القرش
والراي

التنظيامت/الترشيعات

تاريخ اإلدراج أماكن التطبيق
وهل هو
ملزم؟
†

مالطة

تنظيامت حامية النباتات والحيوانات 2006
واملوائل الطبيعية ()LN311/06

†

موناكو

†

إسبانيا

†

تركيا

املادة  0.244-8من مد ّونة موناكو
البحرية

2011

القامئة اإلسبانية باألنواع الربية
الخاضعة لحامية خاصة ()LESPRE
- Orden AAA/75/2012

2012

األنواع

الوطنية

S. aculeata
S. oculata
S. squatina
S. aculeata
S. oculata
S. squatina
S. aculeata
S. oculata

بيان  - 2018/2019تحديثات املادة 2018
 5يف القوائم الرتكية لألنواع املحظورة
(البيان )2016/35

S. squatina
S. aculeata

مضمون النص

يُحظَر إزعاج األنواع املدرجة يف
الجدول  6أو صيدها أو قتلها أو
االحتفاظ بها أو نقلها أو بيعها أو
رشاؤها أو استريادها
حظر صيد األنواع املعرضة لخطر
االنقراض أو املهددة وفقاً ملا يرد
يف املرفق  2لربوتوكول برشلونة،
واستريداها وحيازتها وقتلها واملتاجرة
بها ونقلها وعرضها ألغراض تجارية
الحامية من الصيد واإلصابة والتجارة
واالسترياد والتصدير.
حظر االستهداف واالحتفاظ

S. oculata
S. squatina

 - 8سبل االنخراط في خطة العمل
تندرج خطة العمل اإلقليمية يف إطار اسرتاتيجية املحافظة عىل القرش املالئيك يف رشق األطليس واملتوسط( .)Gordon et al. 2017لقد استُخرِجت التهديدات
واألهداف والغايات من االسرتاتيجية األوسع نطاقاً ومتت االستفاضة يف عرضها هنا .ويف حني أن بعضها ينطبق عىل املتوسط ككل ،يقترص بعضها اآلخر عىل
مناطق جغرافية مع ّينة .وعىل الرغم من أن التخطيط مطلوب عىل مستوى إقليمي ،تخضع الخطوات املحددة للمحافظة عىل األنواع لسلطة الحكومات
الوطنية أو املحلية .وتبعاً لذلك ،سيجري العمل عىل وضع خطط عمل إقليمية فرعية يف مواقع أولوية حيث يُع َرف أن للقرش املالئيك وجودا ً ،ولذلك تكتيس
حاميتها أهمية قصوى .سوف تتضمن هذه الخطط مقاربة متامسكة ،عىل أن تُك ّمل بعضها بعضاً .ونظرا ً إىل الطبيعة املعقّدة ملنطقة املتوسط ذات الواليات
منسقة يف التنفيذ.
عتب االنخراط مع الرشكاء األساسيني والجهات املعنية أمرا ً رضورياً من أجل اعتامد مقاربة َّ
القضائية املتعددة ،يُ َ

 1.8المرافق

اجتامع لنقاط االتصال التابعة للدول املراتع املعنية باملعاهدة يف
عام  2020للوقوف عىل مختلف اآلراء والتعليقات واالتفاق عىل
األنشطة النهائية .والحكومات التي ليست طرفاً يف معاهدة املحافظة
عىل األنواع املهاجرة معنية أيضاً بالخطوات الواردة يف خطة العمل
اإلقليمية ،وسوف تُو َّجه إليها دعوات للمشاركة يف عملية وضع الخطة.

•وثائق أولية لخطط العمل اإلقليمية الفرعية يُع ّدها الرشكاء اإلقليميون
بتوجيه من منظمة “شارك تراست” وبالتشاور مع الجهات املعنية
والسلطات املختصة.

•سوف ت ُق َّدم خطة العمل إىل نقاط االتصال التابعة للدول املراتع
املعنية مبعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة إلتاحة الفرصة من
أجل وضع مرفق يكون مبثابة وثيقة مسانِدة .ويتضمن املرفق األنشطة
ذات األولوية الفائقة التي ينبغي عىل األطراف يف معاهدة املحافظة
عىل األنواع املهاجرة تنفيذها عىل مستوى حكومي .من املزمع عقد

• يُر َّحب باملرافق اإلضافية من الهيئات اإلقليمية املهتمة (مثالً مركز
األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة ،الهيئة العامة
ملصايد أسامك املتوسط).
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وس� العمل
 2.8االنخراط ي

•كل َمن يعمل يف مجال القرش املالئيك أو لديه معلومات عنه يف
املتوسط مدع ّو مللء االستامرة اإللكرتونية عرب:
www.bit.ly/2qeVzDJ

•سوف تصبح خطة العمل اإلقليمية متوافرة لتحميلها من موقع شبكة
الحفاظ عىل القرش املالئيك وكذلك عىل مواقع املنظامت الرشيكة.

• ميكن تدوين أي مشاهدة أو صيد لنوع من أنواع القرش املالئيك من
خالل خريطة مشاهدات القرش املالئيك الخاصة بشبكة الحفاظ عىل
القرش املالئيك:
www.angelsharknetwork.com/#map

• سوف تتوىل منظمة “شارك تراست” إعداد نسخة “عمل” عن هذه
الخطة لعرض التق ّدم والتحديثات.
•تواكب النرشة الفصلية الصادرة عن شبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك
تق ّدم االسرتاتيجية/خطط العمل والتنفيذ يف املناطق املختلفة ،وتنرش
تحديثات يف هذا الصدد.

• جميع املهتمني بالتعاون أو بوضع خطة عمل إقليمية فرعية مدع ّوون
إىل التواصل معنا من خاللangels@sharktrust.org :

القليمية الفرعية
 3.8تطوير خطط العمل إ
وتنفيذها

اختيار املناطق الجغرافية
الفرعية التابعة للهيئة العامة
ملصايد أسامك املتوسط
استنادا ً إىل األولوية واإلمكانات
والتهديدات والفرص واإلدارة
إلخ.

سيجري تطوير خطط العمل اإلقليمية الفرعية من خالل اآللية التالية:

تحديد املشاريع
واملبادرات اإلقليمية

عرض أوضاع القرش املالئيك
يف املنطقة بالتفصيل ،و
تزويد خطة العمل اإلقليمية
الفرعية جزئياً بالبيانات

التواصل بني القيادات
اإلقليمية الفرعية واألطراف
املهتمة إلضافة مزيد من
البيانات إىل خطة العمل
اإلقليمية الفرعية بعد تنظيم
ورش عمل إقليمية أو مؤمترات
بواسطة الفيديو

أخذ التهديدات والقيود
املحددة يف االعتبار؛ مراجعة
األهداف والغايات؛ وإعداد
الخطوات للسنوات الخمس
املقبلة

تحديد إطار التكاليف
املقرتحة بحسب الغايات
والخطوات

تقديم خطط العمل
اإلقليمية الفرعية إىل
الحكومات

إدراج خطط العمل اإلقليمية
الفرعية املكتملة كمرافق ملحقة
بخطة العمل اإلقليمية املتوسطية
وإتاحة االطالع عليها إلكرتونياً (من
خالل موقع شبكة الحفاظ عىل
القرش املالئيك واملواقع الرشيكة)

يتواصل املسؤولون عن خطط
العمل اإلقليمية الفرعية
بانتظام يف ما بينهم ويق ّدمون
التحديثات عن سري العمل

إرشاك الحكومات
والسلطات اإلقليمية
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تحديد األفراد األساسيني
واملنظامت األساسية يف املنطقة

إرشاك جهات معنية إضافية
(مثالً القطاع ،الباحثون،
املنظامت غري الحكومية)

توزيع املسودات من خالل
املتعاونني مع خطة العمل
اإلقليمية الفرعية إلبداء
التعليقات ثم إقرارها
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 .10مسرد المصطلحات/المختصرات
 –AOOمنطقة اإلشغال

الفاو – منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 –ASCNشبكة الحفاظ عىل القرش املالئيك

أنواع محظورة – األنواع التي يجب إعادتها ،بحكم القانون ،إىل البحر.

 –CASAsمناطق القرش املالئيك الحرجة

تهديد – عامل يس ّبب إما تراجعاً كبريا ً يف األعداد التي يتك ّون منها نو ٌع ما،
وإما انحسارا ً كبريا ً يف املرتع الجغرايف للنوع.

 –CMSمعاهدة املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحياة الفطرية

رؤية – بيان مقتضب ملهِم يعرض حالة النوع املنشودة مستقبالً.

 –COPمؤمتر األطراف
 –CPCاألطراف املتعاقدة واألطراف املتعاونة غري املتعاقدة

غاية – ملخص املقاربة التي يجب اعتامدها لتحقيق الرؤية واألهداف،
ويتعلق عاد ًة مبجموعة من التهديدات والقيود.

 –EIAتقييم األثر البيئي

السفَن ،الراي،
غرضوفيات – صنف يتضمن األسامك الغرضوفية (القرشَّ ،
الخرافية).

 –EEZاملناطق االقتصادية الخالصة

قيود – عوامل تساهم يف التهديدات أو تتسبب باستفحالها (مثالً ،قد يؤ ّدي
غياب اإلرادة السياسية واملوارد إىل عدم إنفاذ القوانني ،ما يُفيض بدوره إىل
االستغالل الجائر).

 –EOOحجم الحدوث
 –FRAمنطقة محظورة عىل املصايد
 –GFCMالهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط

مصايد استجاممية – أنشطة صيد (مبا يف ذلك للرتفيه ،والرياضة ،وتحت
املاء ،ويف مراكب مستأ َجرة) تقوم عىل استغالل املوارد املائية البحرية إمنا
يُحظَر بيع املصيد أو املتاجرة به.

ُ GFCM/36/2012/3 –GFCMع ِّدلَت بـ GFCM/42/2018/2
 –GSAمنطقة جغرافية فرعية تابعة للهيئة العامة ملصايد أسامك املتوسط

مصيد ثانوي – الجزء غري املسته َدف يف املصيد واملؤلَّف من املصيد املرمي
واملحتفَظ به.

 –ICCATاللجنة الدولية لحفظ أسامك التونة يف املحيط األطليس
 –IUCNاالتحاد الدويل لحامية الطبيعة

مصيد عريض – صيد األنواع الهشة عىل نح ٍو غري مقصود (فئة فرعية من
فئات املصيد الثانوي).

 –LSFمصايد واسعة النطاق

مناطق القرش املالئيك الحرجة – منطقة جغرافية محددة تتضمن السامت
األساسية الالزمة للحفاظ عىل القرش املالئيك .وقد تشتمل عىل منطقة ال
يقطنها القرش املالئيك حالياً ،لكنها رضورية ملعافاته أو املحافظة عليه ،مثل
مناطق التفريخ والتزاوج والتج ّمع واإلغارة بحثاً عن الطعام.

 –MECOمراقبات املواطنني لصفيحيات الخيشوم يف املتوسط
 –MEDLEMبرنامج رصد صفيحيات الخيشوم الكبرية يف املتوسط
 –MPAمنطقة بحرية محمية

هدف – توصيف عمالين لألمور التي يجب القيام بها إلنقاذ النوع.

 –RAPخطة العمل اإلقليمية
 –RFMOمنظمة إقليمية إلدارة املصايد
 –SPAمنطقة متمتعة بحامية خاصة
 –SPA/RACمركز األنشطة اإلقليمية للمناطق املتمتعة بحامية خاصة
 –SSFاملصايد الصغرية الحجم
 –SubRAPخطة العمل اإلقليمية الفرعية
 –UNEP/MAPخطة العمل املتوسطية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة
البيئي
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