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أسامك املنشار كل األنواع (فصيلة Sawfishes )Pristidae
سمكة املنشار ذات السن الكبرية (Largetooth Sawfish (Pristis prists
شيطان البحر العمالق (Giant Devil Ray (Mobula Mobular
سمكة املنشار ذات السن الصغرية (Smalltooth Sawfish (Pristis pectinata
سمكة املنشار القزم (Dwarf Sawfish (Pristis clavata
سمكة املنشار الخرضاء (Green Sawfish (Pristis zijsrona

سمكة املنشار ذات السن الحادة (Narrow Sawfish (Anoxypristis cuspidata

االقرتاح:
مقدّم االقرتاح:

إدراج هذه األنواع يف امللحقَني األول والثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة
كينيا
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ملحة عامة

أسامك الراي الكبرية التي تعيش يف املياه الدافئة واملعروفة بأسامك املنشار (فصيلة  )Pristidaeهي األكرث عرض ًة
لخطر االنقراض بني أسامك القرش والراي .تعرب األفراد املنتمية إىل املجموعات املتبقية الحدود الوطنية وتتع ّرض
املنسقة وتدهور املوائل الرئيسة ،األمر الذي يزيد من ح ّدته انخفاض
لخطر كبري بسبب غياب إجراءات الحامية َّ
مستوى التكاثر لدى هذه األنواع ،وسهولة وقوعها يف شباك الصيد ،وقيمتها االقتصادية املستمرة .إن إدراج
هذه األنواع يف امللحقَني األول والثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة من شأنه أن يساهم يف تعزيز
اإلجراءات االحرتازية الوطنية واإلقليمية والدولية ،فضالً عن تجديد مسارات الهجرة ،مبا يؤ ّدي إىل تحسني النظرة
االسترشافية بالنسبة إىل هذه األنواع امله ّددة بدرجة استثنائية عىل نطاق عاملي.
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الخصائص البيولوجية والتوزيع

ومرصع باألسنان ،وميكن أن يزيد طولها
تتميّز سمكة املنشار بخطم طويل ومسطّح ّ
عن سبعة أمتار .تقتات هذه األسامك املفرتسة يف شكل أسايس من األسامك العظمية
والالفقاريات .وهي عىل غرار معظم أسامك القرش والراي إلإن أسامك املنشار هشة
بطبيعتها إزاء االستغالل الجائر بسبب بطء منوها ،وتأخّر نضوجها (حتى سن العرشة
أعوام) ،والعدد الضئيل نسبياً من الصغار ( 1إىل  20صغريا ً مرة عىل األرجح يف السنة،
أو كل سنتَني).
تتواجد أسامك املنشار يف املياه الساحلية الدافئة ،ويف بعض الحاالت ،يف األنهار والبحريات.
كانت تعيش سابقاً يف  90بلدا ً استوائياً وشبه استوايئ .بيد أن الرتاجع الشديد يف نطاق
انتشارها تس ّبب باستنزاف أعدادها .تشري البيانات التاريخية( ال سيام من أمريكا الوسطى
وغرب أفريقيا ومنطقة املحيطَني الهندي والهادئ) إىل أن هذه األنواع املهاجرة بطبيعتها
كانت تعرب الحدود الوطنية بانتظام  -ومن شأن هذه األمناط أن ت ُستأنَف لدى تحقيق
املعافاة يف األعداد.

كانت أسامك املنشار ت ُستهدَف سابقاً يف الصيد من أجل هذه االستعامالت ،لكن حالياً
فإن الجزء األكرب منها يتم اصطياده بطريقة ع َرضية.
إجراءات الحفظ
أسامك املنشار محمية بدرجات مختلفة يف  16دولة فقط من دول النطاق التي
كان عددها يصل إىل التسعني :أسرتاليا والبحرين وبنغالديش والربازيل وغينيا والهند
وأندونيسيا وماليزيا واملكسيك ونيكاراغوا وقطر والسنغال وجنوب أفريقيا وإسبانيا
واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة .وقد جرى حظر التجارة الدولية بأسامك
املنشار عرب إدراج كل أنواعها يف امللحق األول من “اتفاقية التجارة الدولية بأنواع
الحيوانات والنباتات الربية املهدّدة باالنقراض” (.)CITES
نصيحة الخرباء
وافقت مجموعة العمل الخاصة باألسامك يف املجلس العلمي التفاقية املحافظة عىل
األنواع املهاجرة عىل اقرتاح إدراج أسامك املنشار يف امللحقني األول والثاين من االتفاقية.
املتخصصة بأسامك القرش يف االتحاد
يف العام  ،2007استنادا ً إىل مراجعة أجرتها املجموعة
ّ
الدويل لحفظ الطبيعة ومواردها ،حدّد املجلس العلمي بأن كل أنواع أسامك املنشار تل ّبي
املعايري املطلوبة إلدراجها يف ملحقَي اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة.
نظرا ً إىل الحالة املزرية التي تعاين منها أسامك املنشار ،كانت موضوع أول اسرتاتيجية
املتخصصة بأسامك القرش يف االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة
عاملية تضعها املجموعة
ّ
ومواردها ،من أجل الحفاظ عىل األنواع ،وقد صدرت يف يونيو/حزيران  2014ومن
أهدافها إدراج أسامك املنشار يف ملحقَي اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة.

دعوة إىل التحرك

SONJA FORDHAM

وضع املجموعات والتهديدات
ت ُص َّنف كل أنواع أسامك املنشار يف خانة األنواع املهدّدة باالنقراض أو املهددة بشكل
خطري باالنقراض عىل القامئة الحمراء التي يضعها “االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة
ومواردها” ( .)IUCNويُعتقَد أن هذه األنواع انقرضت محلياً يف مناطق كثرية حيث مل
ت ُشا َهد منذ عقود .يعلق خطم سمكة املنشار بسهولة يف أنواع كثرية من شباك الصيد ،ال
سيام املناشل القاعية والشباك الخيشومية .ويشكّل النفوق الخطر األكرب الذي يُهدّد ما
تبقّى من أسامك املنشار .كام أن تدمري املوائل الرئيسة ،مثل أشجار املنغروف واألعشاب
البحرية ،يشكّل تهديدا ً كبريا ً لبقاء هذه األنواع.
األهمية االقتصادية والثقافية
تلقى أسامك املنشار رواجاً الستخدامها يف األحواض املائية العامة ،كام يف بعض
املتنزهات الوطنية ومواقع الغطس .وتحتل مكانة بارزة يف الفولكلور من بنام إىل بابوا
غينيا الجديدة ،كام أنها ترتدي أهمية خاصة يف الثقافات يف غرب أفريقيا ،حيث ترمز
إىل العدل وتظهر عىل العملة الوطنية .يتمتع خطم سمكة املنشار بقيمة عاملية باعتباره
تحفة نادرة ،ويُستخدَم يف عالج األمراض يف عدد كبري من البلدان؛ وقد ُاستع ِملت أجزاء
عدّة من سمكة املنشار يف الطب الصيني التقليدي .تؤكَل لحوم سمكة املنشار يف بعض
األماكن ،يف حني تكتسب زعانفها قيمة استثنائية يف تحضري حساء زعانف القرش يف آسيا.

مام ال شك فيه أن فرض إجراءات صارمة لحامية أسامك املنشار وموائلها
ماسة للحؤول دون انقراض هذه
أمر م ّربر ،ويشكّل يف معظم األماكن حاجة ّ
األنواع .من شأن إدراج كل أنواع أسامك املنشار يف امللحقَني األول والثاين من
اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة ،أن يساهم يف تحقيق ما يأيت:
• تعزيز جهود املعافاة الوطنية وتشجيعها؛
•تسهيل التعاون اإلقليمي من أجل حامية املجموعات املشرتكة واملوائل الرئيسة؛
•استكامل حظر التجارة الدولية بهذه األنواع املنصوص عليه يف امللحق األول
من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهدّدة
باالنقراض؛
•تسليط الضوء عىل االلتزام الدويل بإنقاذ هذه األنواع االستثنائية.

نناشد الدول األطراف يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة إدراج كل
أنواع أسامك املنشار يف امللحقَني األول والثاين من اتفاقية املحافظة عىل
األنواع املهاجرة يف الدورة الحادية عرشة من مؤمتر األطراف
املراجع
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