
Thresher Sharks

ملحة عامة
يُعتَب القرش الدرّاس، وهو نوع محيطي ينترش عىل نطاق واسع يف البحار الدافئة واملعتدلة، من أكرث أنواع القرش هشاشة 

وعرضة للخطر يف العامل. هذه األنواع الكثرية االرتحال وذات نسبة التكاثر املنخفضة معرّضة للخطر يف عدد كبري من املناطق 
بسبب الطلب عىل لحومها وزعانفها العالية القيمة، فضالً عن املصيد العريَض يف العديد من املصايد. عىل الرغم من بعض 

إجراءات الحظر اإلقليمية، ال يتم التبليغ بصورة كافية عن نفوق القرش الدرّاس عىل املستوى العاملي، كام أنه غري منظَّم 
إىل حد كبري. من شأن إدراج هذه الفصيلة )Alopias( يف امللحق الثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع الحيوانية املهاجرة 

)CMS( أن يعّزز التقيُّد بإجراءات الحامية املعمول بها حالياً، ويسّهل التعاون الدويل نحو تطبيق إجراءات أكرث شموالً 

للحفاظ عىل هذه األنواع عىل املستوينَي الوطني واإلقليمي، ما يؤّدي إىل تعزيز فرص اإلستخدام املستدام.
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القرش الدّراس
Common Thresher (Alopias vulpinus(  القرش الدراس العادي

 Bigeye Thresher (Alopias superciliosus(   القرش الدراس الجاحظ
 Pelagic Thresher (Alopias pelagicus(   القرش الدراس البحري

 

)CMS(إدراج القرش الدراس يف امللحق الثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع الحيوانية املهاجرة االقرتاح:   

االتحاد األورويب مقّدم االقرتاح: 

N
A

O
O

/S
W

FS
C



]CMS[ ”يف “اتفاقيّة املحافظة عىل األنواع املهاجرة ]CoP11[ صحيفة وقائع تُرفَع أمام الدورة الحادية عرشة ملؤمتر األطراف

دعوة إىل التحرك
تتوقّف التأثريات املفيدة التي ميكن أن ترتتب عىل إدراج األنواع يف امللحق 

الثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة، عىل اتخاذ خطوات للمتابعة 

امللموسة وإبرام اتفاقات إقليمية محددة من جانب دول النطاق. إن إدراج 

القرش الدّراس يف امللحق الثاين من االتفاقية، ويف حال تطبيق مفاعيله كام 

يجب، من شأنه أن يساهم يف ما يأيت:

• تحسني التقيّد بإجراءات الحامية املعمول بها حالياً؛
 •تسهيل التعاون اإلقليمي من أجل الحفاظ عىل مجموعات األسامك 

   املشرتكة واملوائل  الرئيسة؛

•تعزيز الجهود الوطنية وتشجيعها لتأمني املعافاة والنفوق املستدام.

نناشد الدول األطراف يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة إدراج 
أنواع القرش الدراس يف امللحق الثاين التفاقية املحافظة عىل األنواع 

املهاجرة يف الدورة الحادية عرشة من مؤمتر األطراف

الخصائص البيولوجية والتوزيع
يتميّز القرش الدرّاس بذيل طويل يشبه املنجل ويستحوذ عىل نصف طوله. وبأنه 

مفرتس من الطراز األول، يستخدم ذيله لتطويق األسامك التي تعيش يف مجموعات 
والالفقاريات يف عرض البحار. ميكن أن يصل طول النوع األكب - القرش الدرّاس العادي - 

إىل ستة أمتار )نحو 20 قدماً(.

يقطع القرش الدرّاس العادي والقرش الدرّاس الجاحظ مسافات كبرية، بعيداً من 
الشاطئ يف شكل عام، يف البحار الدافئة واملعتدلة حول العامل. لدى القرش الدراس 

البحري العادات نفسها يف املحيطنَي الهادئ والهندي، لكن مل يتم رصده يف األطليس. لقد 
بيّنت دراسات التتبّع أنه يتنّقل عب الحدود الوطنية )مبا يف ذلك يف أعايل البحار( بني 

الواليات املتحدة وأمريكا الوسطى.

يعاين القرش الدرّاس من الهشاشة الشديدة إزاء الصيد املفرط بسبب بطء منوه، وتأّخر 
نضوجه )14-4 عاماً(، وفرتة الحمل الطويلة )12-9 شهراً(، وقلّة عدد الصغار )4-2 جراء 

يف الحمل الواحد(.

وضع املجموعات والتهديدات
صّنفت املجموعة املتخصصة يف أسامك القرش التابعة لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة 

ومواردها )IUCN( أنواع القرش الدرّاس الثالثة يف خانة الهّشة عاملياً عىل القامئة الحمراء، 
ولفتت إىل أن فصيلة Alopiidae هي الفصيلة الثانية األكرث عرضًة للخطر بني أنواع القرش 
وإىل أنها تحتل املرتبة السابعة بني األنواع األكرث عرضة للخطر يف فصيلة صفيحية الخياشيم 

)أسامك القرش والراي(.

يُستهَدف القرش الدراس ويتم اصطياده عرضاً يف العديد من املصايد الساحلية ويف عرض 
البحار حول العامل. الكميات املفرّغة من القرش الدراس التي يتم التبليغ عنها هي األعىل يف 
آسيا. وقد تسبّبت ضغوط الصيد، فضالً عن االنخفاض الشديد يف نسبة تكاثر هذه األنواع 
وغياب القيود املناسبة، باستنزاف حاد يف أعداد هذه األنواع يف مناطق كثرية. يحول النقص 
الشديد يف التبليغ عن املصيد، ال سيام يف املحيط الهندي، دون التمّكن من إجراء تقييامت 

راسخة حول سالمة  القرش الدرّاس.

إزاء النقص يف بيانات املصايد، وضع علامء من “اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك التونا 
يف األطليس” )ICCAT( و”لجنة أسامك التونا  يف املحيط الهندي” )IOTC( “تقوميات 

املخاطر اإليكولوجية” املتعلقة بأسامك القرش التي يتم صيدها يف املصايد التي تستخدم 
الحبال الطويلة. يف ما يختص بالهشاشة إزاء الصيد املفرط، احتل القرش الدراس الجاحظ 

املرتبة األوىل بني 16 نوعاً من صفيحيات الخياشيم يف التحليالت الخاصة باملحيط األطليس، 
يف حني حّل القرش الدراس الجاحظ والقرش الدراس البحري يف املرتبتنَي الثانية والثالثة عىل 

التوايل بني 17 نوعاً يف املحيط الهندي.

القرش الدراس العادي هو بحالة جيدة نسبياً قبالة الساحل الغريب للواليات املتحدة حيث 
تتعاىف املجموعات - بفضل اإلدارة الشاملة للمصايد - من الصيد املفرط الذي حصل يف 

أواخر الثامنينيات ومطلع التسعينيات، والذي تشري التقديرات إىل أنه تجاوز املستوى 
املرتبط بالحد األقىص من املحصول القابل لالستدامة.

يشّكل تدمري املوائل  الرئيسة للقرش الدراس، مثل مناطق حضانة صغار األسامك قرب 
الشاطئ، خطراً عىل عافية املجموعات.

االستعامالت
تكتسب لحوم القرش الدرّاس قيمة أكب يف االستهالك البرشي باملقارنة مع معظم أنواع 

القرش األخرى، وتتم املتاجرة بها حول العامل. يتمتع القرش الدراس العادي بنوعية 
اللحوم األكرث جودة، ويُعتَب القرش األهم يف املصايد التجارية لألنواع الكثرية االرتحال يف 

الساحل الغريب األمرييك. كام يتم تداول زعانف القرش الدراس عىل نطاق واسع نسبياً 
يف التجارة العاملية بتحفيز من الطلب اآلسيوي عىل حساء زعانف القرش. يصطاد الهواة 

الذين ميارسون الصيد بداعي االستجامم القرش الدراس يف عدد كبري من البلدان، منها 

الواليات املتحدة وكندا واململكة املتحدة وإيطاليا وجنوب أفريقيا وأسرتاليا ونيوزيلنده. 
ويف بعض األماكن، مثل الفيليبني، يستقطب القرش الدراس الغّواصني.

إجراءات الحفظ
فرضت “اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك التونا يف األطليس” حظراً عىل االحتفاظ 

بأسامك القرش الدراس الجاحظ يف حني تحظر “لجنة أسامك التُّونا يف املحيط الهندي” 
االحتفاظ بأنواع القرش الدراس الثالثة. لقد اعتمد العديد من األطراف يف اللجنتنَي 

لة، إال أنه ال يتم التقيّد عموماً بهذه اإلجراءات. حتى اآلن مل تعتمد  تنظيامت وطنية مكمِّ
املنظامت اإلقليمية إلدارة املصايد التي تتوىّل إدارة نطاق االنتشار الواسع ألنواع القرش 

الدراس يف املحيط الهادئ، إجراءات للحفاظ عىل هذه األنواع، وتفتقر املناطق التي تُعتَب 
موائل  أساسية للقرش الدراس إىل الحامية.

عمد العديد من الدول التي تقع ضمن نطاق انتشار القرش الدراس، ومنها بولينيزيا 
الفرنسية وجزر البهاماس، إىل حظر الصيد التجاري ألسامك القرش و/أو االتجار بها. وتُطبَّق 
يف بلدان أخرى بعض األنظمة الوطنية املحدودة حول صيد القرش الدراس. تفرض إسبانيا 
والفيليبني إجراءات لحامية مختلف أنواع القرش الدراس؛ وتحمي كرواتيا القرش الدراس 

العادي، حيث ال تستطيع املراكب التابعة للدول األخرى األعضاء يف االتحاد األورويب 
استهداف القرش الدراس العادي أو االحتفاظ بالقرش الدراس الجاحظ. تحظر الواليات 

املتحدة االحتفاظ بالقرش الدراس الجاحظ يف األطليس، وتفرض قيوداً عىل مصيد القرش 
الدراس العادي يف املحيطنَي األطليس والهادئ. تحتاج هذه اإلجراءات إىل تعزيز الرقابة عىل 
لة يف املياه املحاذية التي ميّر القرش الدراس عبها خالل هجرته. تطبيقها وإىل خطوات مكمِّ
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