
Hammerhead Sharks

ملحة عامة
قرش أبو مطرقة الكبري  وقرش أبو مطرقة الصديف مهّددان باالنقراض يف عدد كبري من املناطق حول العامل 

وذلك بسبب الصيد االستهدايف والعريَض غري املستدام. وعىل الرغم من زيادة اإلجراءات االحرتازية، فال تزال 
هذه األنواع املهاجرة الشديدة الهشاشة يف خطر كبري بسبب الطلب عىل لحومها وزعانفها ذات القيمة 
العالية جداً، فضالً عن املعّدالت املرتفعة لنفوقها بطريقة عرَضية. مثة ما يرُّبر إدراجها يف امللحق الثاين 

التفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة من أجل تسهيل فرض قيود فّعالة عىل صيد األسامك عىل املستوينَي 
الوطني واإلقليمي، واستكامالً إلدراجها يف “اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهّددة 

باالنقراض” )CITES(، مبا يعّزز فرص معافاتها واستعاملها بطريقة مستدامة.
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قروش أبو مطرقة
Great Hammerhead (Sphyrna mokarran(    قرش أبو مطرقة الكبري

 Scalloped Hammerhead (Sphyrna lewini(    قرش أبو مطرقة الصديف

إدراج قرش أبو مطرقة الكبري وقرش أبو مطرقة الصديف يف امللحق الثاين التفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة االقرتاح:   

كوستاريكا واإلكوادور مقّدم االقرتاح: 
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دعوة إىل التحرك
تتوقّف التأثريات املفيدة إلدراج هذه األنواع يف امللحق الثاين من اتفاقية 

املحافظة عىل األنواع املهاجرة، عىل خطوات املتابعة امللموسة وتوقيع دول 

النطاق اتفاقات إقليمية محددة. من شأن إدراج قرش أبو مطرقة الكبري وقرش 

أبو مطرقة الصديف يف امللحق الثاين أن يساهم، يف حال تطبيقه كام يجب، يف 

تحقيق ما يأيت:

• تسهيل التعاون اإلقليمي من أجل الحفاظ عىل املجموعات املشرتكة 
الرئيسة؛ واملواطن 

لة إلدراج هذين النوَعني يف امللحق الثاين التفاقية  • تشكيل خطوة مكمِّ
التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهّددة باالنقراض؛ و

• تعزيز الجهود الوطنية وتشجيعها لتأمني املعافاة والنفوق املستدام.

نناشد الدول األطراف يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة إدراج 
قرش أبو مطرقة الكبري  وقرش أبو مطرقة الصديف يف امللحق الثاين التفاقية 
املحافظة عىل األنواع املهاجرة يف الدورة الحادية عرشة من مؤمتر األطراف

الخصائص البيولوجية والتوزيع
يعترب قرش أبو مطرقة الكبري وقرش أبو مطرقة الصديف النوَعني األكرب حجامً يف فصيلة 

Sphyrnidae، إذ ميكن أن يتجاوز طولهام الثالثة أمتار. وتعيش هذه األنواع املهاجرة 

شبه املحيطية يف الساحل يف شكل أسايس، ونجدها عند عمق 300 مرت تقريباً يف 

البحار الدافئة حول العامل. هذان النوعان مفرتسان من الطراز األول، ويقتاتان يف 

شكل أسايس من األسامك والالفقاريات األصغر حجامً. غالباً ما يعيش قرش أبو 

مطرقة الكبري  منعزالً فيام يشّكل قرش أبو مطرقة الصديف قطعاناً  كبرية حول الجبال 

البحرية والجزر املحيطية، ما يُعرٍّضها للهشاشة العالية إزاء املصايد االستهدافية.

قرش أبو مطرقة هّش بطبيعته إزاء االستغالل الجائر، وذلك بسبب منّوه البطيء، 

ودورات التكاثر الطويلة )متتد فرتة الحمل من 8 إىل 12 شهراً، وتتبعها عىل األرجح 

ر بـ44 عاماً يف حالة أبو مطرقة  فرتة اسرتاحة ملدة عام(، وطول مّدة حياته )تُقدَّ

الكبري(.

وضع املجموعات  والتهديدات

تُستهَدف قروش أبو مطرقة، ال سيام أبو مطرقة الصديف، وتُقتَل عرضاً يف املصايد 

ل يف مناطق عّدة تراجع أعداد قروش  الساحلية والسطحية حول العامل. وقد ُسجِّ

أبو مطرقة بنسبة تفوق الـ%80. وصّنفت املجموعة املتخّصصة بأسامك القرش يف 

“االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ومواردها” )IUCN( قرش أبو مطرقة الكبري  وقرش 

أبو مطرقة الصديف، يف خانة األنواع املهّددة عاملياً يف القامئة الحمراء، وسلّطت الضوء 

عىل أن هذين النوَعني هام األكرث تعرّضاً للتهديد بني أسامك القرش السطحية وشبه 

السطحية يف العامل. كام أن تدهور املواطن الساحلية املحاذية للشاطئ التي يعربها 

قرش أبو مطرقة يف فرتات الهجرة ويستخدمها أيضاً يف حضانة صغاره، يُهّدد بقاءه يف 

املدى الطويل.

االستعامالت

تُستخَدم زعانف قرش أبو مطرقة يف تحضري حساء زعانف القرش، وهو طبق صيني 

يؤكَل يف املناسبات واالحتفاالت، وميكن أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد من الزعانف 

إىل أكرث من مئة دوالر أمرييك. مبا أن الطلب عىل زعانف أبو مطرقة أكرب بكثري من 

الطلب عىل لحومها، فإن هذا النوع هو من األكرث عرضًة لنزع الزعانف بني أنواع 

القروش، حيث يتم سلخ الزعانف وتُرمى باقي الجثة يف البحر.

تُستهلَك لحوم قرش أبو مطرقة يف الجزء األكرب من أمريكا الالتينية ورشق أفريقيا 

ورسيالنكا والفيليبني والصني. وتشهد بلدان عدة، ال سيام الواليات املتحدة والربازيل، 

إقباالً عىل قرش أبو مطرقة من األشخاص الذين ميارسون هواية الصيد بداعي 

االستجامم. كام تؤّمن السياحة املرتبطة بالغطس  إيرادات كبرية لالقتصادات 

الساحلية، ما يتيح بدائل حيوية لإلفادة من أسامك القرش. قرش أبو مطرقة هو من 

أبرز الكائنات املائية التي تستقطب السيّاح.

إجراءات الحفظ

 )Sphyrna zygaena( لقد تم إدراج قروش أبو مطرقة الكبري  والصديف واالنسيايب

يف امللحق الثاين التفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهّددة 

باالنقراض، ودخلت حيّز التنفيذ يف سبتمرب/أيلول 2014.

كام سبق وأن وافقت “الهيئة العامة ملصايد أسامك البحر األبيض املتوسط” 

)GFCM( يف العام 2012 عىل حظر صيد قرش أبو مطرقة الكبري  وقرش أبو مطرقة 

الصديف وسواها من أنواع القروش املدرَجة يف امللحق الثاين من اتفاقية برشلونة، 

لكن خطط التطبيق ال تزال غري واضحة. يف العام 2010، حظرت “اللجنة الدولية 

لحفظ أسامك التونة يف املحيط األطليس” )ICCAT( االحتفاظ مبعظم أنواع قروش 

أبو مطرقة التي يتم صيدها يف املصايد الخاضعة إلدارتها، مع إعفاءات للدول النامية 

التي تضمن عدم االتجار بزعانف قرش أبو مطرقة. يف حني فرض العديد من األطراف 

يف “اللجنة الدولية لحفظ أسامك التُّ يف املحيط األطليس”، ومنها الواليات املتحدة 

واالتحاد األورويب واإلكوادور، حظراً عىل االحتفاظ بقروش أبو مطرقة يف مصايد 

األطليس الساحلية بناًء عىل التوصية من اللجنة، ال تتوافر تقارير عن مستوى التقيّد 

اإلجاميل بهذا اإلجراء. 

هناك العديد من املناطق املحمية التي تُقّدم موطناً هاماً لقروش أبو مطرقة ، مثل 

إيسال ديل كوكو وجزر غاالباغوس. لقد تم حظر الصيد التجاري ألسامك القرش و/

أو االتجار بها يف عدد كبري من الدول التي تقع ضمن نطاق انتشار قرش أبو مطرقة 

)دول النطاق(، منها بولينيزيا الفرنسية وباالو واملالديف وهندوراس وجزر البهاماس. 

كام تُطبَّق يف بلدان أخرى بعض الترشيعات الوطنية املحدودة حول صيد قرش أبو 

مطرقة. لقد حظرت إسبانيا واإلمارات العربية املتحدة االحتفاظ بكل أنواع قروش أبو 

مطرقة. تسمح اإلكوادور فقط للصيادين الحرفيني باصطياد قرش أبو مطرقة، وتحرص 

هذا املصيد باإلناث غري الحوامل ذات الحجم الصغري جدا. يجب تعزيز كل هذه 

لة يف املياه املحاذية التي  اإلجراءات من خالل تحسني التطبيق واتخاذ خطوات مكمِّ

متّر عربها قروش أبو مطرقة أثناء الهجرة.

عىل الرغم من تزايد عدد إجرءات الحظر املفروضة عىل نزع الزعانف يف العامل 

ن جودتها، إال أنها ليست كافية عىل اإلطالق ملنع استنزاف أسامك القرش. وتحسُّ

نصيحة الخرباء

وافقت مجموعة العمل الخاصة باألسامك يف املجلس العلمي التفاقية املحافظة عىل 

األنواع املهاجرة عىل اقرتاح إدراج قرش أبو مطرقة الكبري وأبو مطرقة الصديف يف 

امللحق الثاين، مع اإلشارة إىل أن هذين النوَعني يلبّيان أيضاً معايري اإلدراج يف امللحق 

األول من االتفاقية.

املراجع

تستند املعلومات يف صحيفة الوقائع إىل اقرتاح اإلدراج يف اتفاقية املحافظة عىل 

األنواع املهاجرة، والتقوميات ذات الصلة يف القامئة الحمراء التي يضعها االتحاد الدويل 

لحفظ الطبيعة ومواردها، واملرجع اآليت:
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Shark Specialist Group Pelagic Shark Red List Workshop. IUCN Species 
Survival Commission Shark Specialist Group. Newbury, UK.


