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القرش الحريري نوع أملس وناعم يعيش يف عرض البحار يف املياه االستوائية حول العامل .هذا القرش الكثري االرتحال
وذو نسبة التكاثر املنخفضة مع َّرض للخطر بسبب املصيد الع َريض الكبري يف مصايد أعايل البحار ،والذي يزيد من ح ّدته
ارتفاع الطلب عىل زعانفه ،كام أنه يُسته َدف يف بعض املناطق بقصد استهالك لحومه .عىل الرغم من بعض إجراءات
الحظر اإلقليمية ،ال يتم التبليغ بصورة كافية عن نفوق القرش الحريري ،كام أنه غري منظَّم إىل حد كبري .من شأن
إدراج هذا النوع يف امللحق الثاين من اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة أن يع ّزز التق ُّيد بإجراءات الحامية املعمول
بها حالياً ،ويس ّهل التعاون الدويل نحو تطبيق إجراءات أكرث شموالً للحفاظ عىل هذا النوع عىل املستويَني الوطني
واإلقليمي ،ما يؤ ّدي إىل تعزيز فرص االستخدام املستدام.
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الخصائص البيولوجية والتوزيع

القرش الحريري هو نوع استوايئ مهاجر يتميّز ببرشة ناعمة نسبياً ،ويعيش يف املياه
الساحلية وعرض املحيطات حول العامل حتى عمق يصل إىل  500مرت .وميكن أن يزيد
طوله عن ثالثة أمتار ( 10أقدام).
يحضن القرش الحريري صغاره عىل طول الجرف القاري ،ويهاجر بصورة منتظمة
قاطعاً مسافات طويلة .وقد وث ّقت دراسات التتبُّع اجتياز القرش الحريري مسافة
 2200كلم ( 1367ميالً) يف منطقة غاالباغوس ،وكذلك تنقّله عرب الحدود الوطنية
والدولية يف ستة بلدان رشق املحيط الهادئ .إن ميل هذه األسامك املفرتسة من
الطراز األول إىل االرتباط مبجموعات األسامك يف عرض البحار ،كالتونا  ،يجعلها عرضة
إىل درجة كبرية إىل صيدها بطريقة ع َرضية يف املصايد.
هش للغاية إزاء صيد األسامك املفرط بسبب بطء منوه ،وتأخّر
القرش الحريري ٌّ
نضوجه ( 7-15عاماً لإلناث) ،وفرتة الحمل الطويلة (سنة) ،وقلّة عدد الصغار (2-25
جروا ً يف الحمل الواحد).
وضع املجموعات والتهديدات
ت ُص ِّنف القامئة الحمراء التي يضعها "االتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ومواردها"
( ،)IUCNالقرش الحريري يف خانة األنواع شبه املهددّدة ،وت ُص َّنف املجموعات التي
تعيش يف رشق وسط املحيط الهادئ وجنوب رشقه ويف غرب وسط املحيط األطليس
وشامل غربه ،يف خانة األنواع الهشّ ة.
القرش الحريري هو من أكرث أنواع القروش التي يتم اصطيادها بواسطة الحبال
الطويلة والشباك الجارفة الكبرية؛ ويشكّل النفوق الناجم عن هذا األمر تهديدا ً
أساسياً ملجموعات القرش الحريري .ويُستهدَف هذا النوع أيضاً يف العديد من
املصايد الساحلية ذات أنواع األسامك املتعددة ،ال سيام يف املحيط الهندي وقبالة
ساحل أمريكا ملجموعات .وقد تسبّبت ضغوط الصيد ،فضالً عن انخفاض نسبة تكاثر
القرش الحريري وعدم فرض قيود مناسبة ،باستنزاف حاد يف أعداد هذا النوع يف
مناطق كثرية .كام يحول عدم التبليغ بصورة كافية عن املصيد دون التمكّن من
إجراء تقوميات راسخة حول عافية القرش الحريري ،لكن علامء من "لجنة املصايد
يف غرب ووسط املحيط الهادئ" ( )WCPFCو"لجنة البلدان األمريكية لسمك التونا
املداري" متكّنوا من توثيق انخفاضات حادّة يف أعداد القرش الحريري .وقد ُص ِّنف
هذا النوع يف خانة الهشاشة املرتفعة إزاء صيد األسامك املفرط يف "تقوميات املخاطر
اإليكولوجية" التي وضعها علامء من "اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك التونا يف
األطليس" ( )ICCATو"لجنة أسامك التونا يف املحيط الهندي".
كام أن تدمري موائل القرش الحريري يشكّل خطرا ً عىل بقاء وسالمة هذا النوع.
االستعامالت
ت ُستع َمل زعانف القرش الحريري يف حساء زعانف القرش ،وهو عبارة عن طبق صيني
يؤكَل يف االحتفاالت واملناسبات .ويُستهدَف القرش الحريري أيضاً الستهالك لحومه.
استهالك لحوم القرش الحريري مرتفع نسبياً يف تايوان ( 23%من عينات فيليه السمك).
تؤ ّمن السياحة املستندة إىل أسامك القرش إيرادات كبرية لالقتصادات الساحلية،
فتقدّم بذلك بدائل حيوية لإلفادة من أسامك القرش .يلقى القرش الحريري رواجاً لدى
الغطاسني يف أماكن عدة منها فلوريدا كيز وأجزاء من الكاريبي.
إجراءات الحفظ
حظرت "اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك التونا يف األطليس" و"لجنة املصايد يف
غرب ووسط املحيط الهادئ" االحتفاظ بأسامك القرش الحريري .بيد أن اإلجراء الذي

فرضته "اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك التونا يف األطليس" مينح إعفاءات للبلدان
النامية التي تبلّغ عن بيانات املصيد ،وتحدّد سقفاً لكميات املصيد ،وتضمن عدم االتجار
بالزعانف .يف حني حظر العديد من األطراف يف "اللجنة الدولية للحفاظ عىل أسامك
التونا يف األطليس" و"لجنة املصايد يف غرب ووسط املحيط الهادئ" ،ومنها الواليات
املتحدة واالتحاد األورويب ،االحتفاظ بأسامك القرش الحريري يف املصايد الواقعة يف عرض
املحيط األطليس متاشياً مع اإلجراءات ،تُط َرح عالمات استفهام حول التق ّيد اإلجاميل
بهذه التدابري .وحتى اآلن ،مل تعتمد هيئات إقليمية أخرى تدير أجزاء شاسعة من نطاق
انتشار القرش الحريري ،إجراءات للحفاظ عىل هذا النوع.
عمد العديد من الدول التي تقع ضمن نطاق انتشار القرش الحريري ،ومنها بولينيزيا
الفرنسية وباالو وجزر كوكس وهندوراس وجزر البهاماس ،إىل حظر الصيد التجاري
ألسامك القرش و/أو االتجار بها .وتُطبَّق يف بلدان أخرى بعض األنظمة (الترشيعات)
الوطنية املحدودة حول صيد القرش الحريري .تحتاج هذه اإلجراءات إىل تعزيز
الرقابة عىل تطبيقها وإىل خطوات مك ِّملة يف املياه املحاذية التي مي ّر القرش الحريري
عربها خالل هجرته.
نصيحة الخرباء
وافقت مجموعة العمل الخاصة باألسامك يف املجلس العلمي التفاقية املحافظة عىل
األنواع املهاجرة عىل اقرتاح إدراج القرش الحريري يف امللحق الثاين من االتفاقية ،مبا
التوصل إليها يف العام  2007باالستناد إىل املراجعة
يتامىش مع الخالصات التي تم ّ
املتخصصة يف أسامك القرش التابعة لالتحاد الدويل لحفظ
التي أجرتها املجموعة
ّ
الطبيعة ومواردها.

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 .من شأن
إدراج القرش الحريري يف امللحق الثاين من االتفاقية ،يف حال تطبيق مفاعيله
كام يجب ،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 والصيد السميك 		
املستدام.
نناشد الدول األطراف يف اتفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة إدراج القرش
الحريري يف امللحق الثاين التفاقية املحافظة عىل األنواع املهاجرة يف الدورة
الحادية عرشة من مؤمتر األطراف
املراجع
تستند املعلومات يف صحيفة الوقائع إىل اقرتاح اإلدراج يف اتفاقية املحافظة عىل
األنواع املهاجرة ،والتقوميات ذات الصلة حول وضع األرساب واملخاطر اإليكولوجية،
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