
ملحة عامة
تعاين أنواع املانتا راي وشيطان البحر )من فصيلة Mobulidae( من الهشاشة بطبيعتها إزاء االستغالل الجائر بسبب 

اإلنتاجية املنخفضة بطريقة استثنائية وعيشها يف تجّمعات. وتواجه هذه األنواع الكبرية واملهاجرة من أسامك الراي حول 
العامل ضغوطاً شديدة يف الصيد االستهدايف والعريض، ال سيام بسبب الطلب الصيني املتزايد عىل صفائحها الخيشومية. 
يُعرّض هذا النفوق غري املنظّم إىل حد كبري أعداد أسامك الراي وسالمة النظم اإليكولوجية للخطر، كام يُهّدد اإليرادات 

الكبرية التي ميكن تحقيقها عن طريق السياحة. مثة ما يرُّبر إدراج هذه األنواع يف امللحَقني األول والثاين من اتفاقية 
املحافظة عىل األنواع املهاجرة ملنع االستنزاف يف املدى الطويل، وتعزيز اإلجراءات االحرتازية الوطنية، والحفاظ عىل 

ل أيضاً إدراج سمكة  املنافع االقتصادية واإليكولوجية، وتحسني فهم أوضاع األنواع. كام أن من شأن هذه الخطوة أن تُكمِّ
املانتا راي العمالقة )Manta birostis( يف امللحَقني األول والثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة، وإدراج أنواع 

.)CITES( ”املانتا يف “اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهّددة باالنقراض
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راي موبوال مانتا راي املرجانية وشيطان البحر 
 Reef Manta Ray (Manta alfredi( مانتا راي املرجانية

  Giant Devil Ray (Mobula mobular( شيطان البحر العمالق
 Spinetail Devil Ray (Mobula japonica( شيطان البحر الفقري الذيل

 Bentfin Devil Ray (Mobula thurstoni( شيطان البحر الناعم الذيل
  Chilean Devil Ray (Mobula tarapacana( شيطان البحر الشييل

 Pygmy Devil Ray (Mobula eregoodootenkee( شيطان البحر القزم

 Shortfin Devil Ray (Mobula kuhlii( شيطان البحر القصري الزعانف
Atlantic Devil Ray (Mobula hypostoma( شيطان البحر األطليس

 Lesser Guinean Devil Ray شيطان البحر الغيني األصغر
L(Mobula rochebrunei(

  Munk’s Devil Ray (Mobula munkiana( شيطان البحر مونك

إدراج هذه األنواع يف امللحَقني األول والثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة االقرتاح:   

فيجي مقّدم االقرتاح: 
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دعوة إىل التحرك
مثة ما يرُبِّر اتخاذ إجراءات صارمة للحامية، ويف العديد من الحاالت، تشّكل 

هذه اإلجراءات حاجة ماّسة ألنواع من األسامك يف فصيلة Mobulidae من 

أجل الحؤول دون استنزافها. يتامىش إدراج األنواع املقرتحة يف امللحَقني األول 

والثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة مع املقاربة االحرتازية، ومن 

شأنه أن يساهم يف تحقيق ما يأيت:

• تعزيز وتشجيع الجهود الوطنية ملعافاة هذه األنواع؛
•تسهيل التعاون اإلقليمي من أجل حامية مجموعات األسامك املشرتكة 

واملوائل الرئيسة؛

•دعم إدراج سمكة املانتا راي العمالقة يف امللحَقني األول والثاين من اتفاقية 
املحافظة عىل األنواع املهاجرة؛ و

لة إلدراج سمكة املانتا راي املرجانية وسمكة املانتا  •تشكيل خطوة مكمِّ
راي العمالقة يف امللحق الثاين من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 

والنباتات الربية املهّددة باالنقراض.

نناشد الدول األطراف يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة إدراج سمكة املانتا 

راي املرجانية وكل أنواع أسامك راي موبوال يف امللحَقني األول والثاين التفاقية 

املحافظة عىل األنواع املهاجرة يف الدورة الحادية عرشة من مؤمتر األطراف

الخصائص البيولوجية والتوزيع
تعيش أسامك راي موبوال يف البحار االستوائية واملعتدلة يف العامل يف أرساب مجزّأة 

ومبعرثة. تهاجر عرب الحدود الوطنية، وتقتات من األسامك الصغرية والعوالق التي تصّفيها 

عن طريق الزوائد املعروفة بالصفائح الخيشومية.

يُعتَقد أن راي موبوال هي من األسامك البحرية األقل خصوبة يف العامل. وتُعزى هشاشتها 

إزاء االستغالل الجائر إىل تأّخر نضوجها )حتى سن العرش سنوات(، وفرتة الحمل الطويلة 

)تصل إىل عام تقريباً(، والعدد الضئيل جداً من صغار األسامك )والدة صغري واحد كل 

ر بـ40 عاماً يف حالة املانتا املرجانية(. سنتني إىل ثالث سنوات(، والحياة الطويلة )تُقدَّ

وضع املجموعات والتهديدات

تُستعَمل أسامك راي موبوال لالستهالك البرشي ومبثابة طُعم، ويتم اصطيادها بأعداد كبرية 

من خالل املصيد العريض يف العديد من املصايد، ويزداد الطلب عىل صفائحها الخيشومية 

التي تُستعَمل يف تحضري دواء صيني منّشط. يحّفز الطلب عىل الصفائح الخيشومية 

التي ميكن أن يُباع الكيلوغرام الواحد منها مبئات الدوالرات، املصايد االستهدافية إمنا غري 

املنظّمة إىل حد كبري. كام أن حجم سمكة راي موبوال الكبري وميلها إىل التحرّك ببطء يف 

التجّمعات القابلة للتوقّع يجعالن منها هدفاً سهالً.

تشري البيانات عن تفريغ األسامك و/أو التقارير املتداولة إىل حدوث انخفاض كبري يف

أعداد أسامك راي موبوال حول العامل، مبا يف ذلك يف الفيليبني وأندونيسيا وتايلند ورسيالنكا

والهند وموزمبيق ومدغشقر وغينيا واملكسيك والبريو.

يصّنف “االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ومواردها” )IUCN( أسامك مانتا راي املرجانية 

وشيطان البحر الغيني األصغر وشيطان البحر العمالق يف خانة األنواع املهّددة. كام أن 

تقييامت القامئة الحمراء التي يضعها االتحاد، والتي تُصنِّف األنواع املتبّقية من أسامك راي 

موبوال ضمن الفئات شبه املهّددة أو التي تعاين من النقص يف البيانات، تثري القلق ال سيام 

وأنها أجريت قبل االرتفاع الشديد يف الطلب عىل الصفائح الخيشومية.

االستعامالت

تحظى سمكة مانتا راي املرجانية الشهرية وعىل غرار سمكة املانتا راي املدرجة يف اتفاقية 

املحافظة عىل األنواع املهاجرة، بشعبية واسعة لدى الغّواصني. حيث تُظهر البيانات أن 

املجتمعات املحلية يف املالديف واإلكوادور وتايلند واملوزميق وياب وباالو وأندونيسيا 

وأسرتاليا مكسيكو والربازيل والواليات املتحدة، تُحّقق عائدات كبرية من السياحة املستندة 

ر قيمة هذه السياحة عاملياً بـ140 مليون دوالر سنوياً. ويجري  إىل سمكة املانتا راي، وتُقدَّ

تطوير أنشطة سياحية تتمحور حول سمكة شيطان البحر يف جزر األزور وكوستا ريكا 

والبريو. كام أن أسامك راي موبوال تُستخَدم يف بعض األحواض املائية العامة والكبرية.

إجراءات الحفظ

يف عام 2011 أُدرِجت سمكة مانتا راي العمالقة يف امللحَقني األول والثاين التفاقية 

املحافظة عىل األنواع املهاجرة. ودخل إدراج سمكة مانتا راي العمالقة وسمكة مانتا راي 

املرجانية يف امللحق الثاين من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية 

املهّددة باالنقراض، حيّز التنفيذ يف سبتمرب/أيلول 2014. ويفتقر عدد كبري من الدول 

التي تقع ضمن نطاق انتشار هذه األنواع )دول النطاق(، ومنها دول كثرية تحمي سمكة 

مانتا راي العمالقة، إىل اإلجراءات االحرتازية الرضورية لحامية سمكة مانتا راي املرجانية؛ 

يف حني تُفرَض تدابري محّددة للحامية القانونية يف املالديف وأندونيسيا وياب والواليات 

املتحدة )هاواي وفلوريدا وغوام وجزر ماريانا الشاملية(، وأسرتاليا )جزيرة كريسامس 

 )GFCM( ”وافقت “الهيئة العامة ملصايد أسامك البحر املتوسط .)وجزر كوكوس كيلينغ

عىل حامية شيطان البحر العمالق باالستناد إىل إدراج هذا النوع يف اتفاقية برشلونة، 

لكنها ال تضع تقارير عن االمتثال لهذه اإلجراءات. ال تتوافر تدابري دولية أخرى خاصة 

بأسامك راي موبوال؛ واإلجراءات االحرتازية املحلية لحامية هذه األنواع نادرة.

نصيحة الخرباء

يف عام 2007 وافق املجلس العلمي يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة، باالستناد 

إىل مراجعة أجرتها املجموعة املتخّصصة يف أسامك القرش )SSG( يف االتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة ومواردها، عىل أن سمكة راي موبوال مؤّهلة إلدراجها يف امللحَقني. تعمل 

املجموعة املتخصصة يف أسامك القرش حالياً عىل تطوير اسرتاتيجية عاملية للحفاظ عىل 

.Mobulidae فصيلة

وقد تم تسليط الضوء يف لجنة الحيوانات يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 

والنباتات الربية املهددة باالنقراض، عىل فصيلة Mobulidae، معتربًة أنها “مجموعة 

تصنيفية تحتوي عىل نسبة كبرية من األنواع التي تتعرّض لضغوط الصيد غري املنظّم وغري 

املستدام، مبا يتسبّب باستنزاف حاد يف مخزونها”.

توقّفت شبكة TRAFFIC، يف تحليلها القرتاح إدراح أسامك املانتا راي يف اتفاقية التجارة 

الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهّددة باالنقراض، عند الصعوبات يف التمييز 

بني الصفائح الخيشومية العائدة إىل أسامك املانتا راي وتلك العائدة ألسامك راي موبوال 

يف التجارة، وأوردت أنه غالباً ما يتم نقل هذه األنواع تحت أسامء تجارية مشرتكة ويف 

شحنات مختلطة.

وقد أوىص فريق “لجنة البلدان األمريكية لسمك التونا املداري” باعتامد إجراءات دولية 

لحظر االحتفاظ بهذه األنواع والتأكّد من إعادة إطالق أسامك راي موبوال التي يتم 

اصطيادها عرَضاً، يف البحر فيام ال تزال حية.
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