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 .مجال تواجدها آافة أنحاء موائلها في  و) األطوم  ( المحافظة وإدارة أبقار البحر  واإلدارة لمذآرة التفاهم حولصونخطة ال
 

 نوعال  جوانب
 

 )األطوم (  لنفوق أبقار البحر ةالتقليل من العوامل المباشرة والغير المباشرة المسبب :)1(الهدف 

 الهدف المحدد المنظماتمنيالز المدى ولويةمستوى األ اإلجراء  م
1-1 

 
 
 

ّر ّدتوف تع دداتالم يقيتد وح  مه
ر ار البح داد أبق ات أع  لمجموع

كانيةا وت ولس ة يط راءات مالئم ر إج
 هذه المهدداتلتصدي ل

عبر آل (عالي 
 مستمر )األطوممجاالت 

ات  ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ر الحكو ات غي ة والمنظم ة المتداخل ة الحكومي مي
 والجامعات ومعاهد البحوث والعلماء والباحثين

ددات  ر  المه ار البح ق وألبق تطبي
قد التي   محافظةلالتدابير الالزمة ل  

 تم تعريفها وتحديدها وتقييمها
 

2-1 

ل ى التقلي د إل ى ح ي أدن يد ملا عمل ص
وق ل ؤديالم  شوائيالع ار البحر    نف  أبق

ة ي  الناجم ياق ف طهس يدأنش   ص
 األسماك

 مستمر عالي

ات  ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة  ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين     اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

 والصيادين ومجتمعات الصيد

وت  ر  م ار البح يد أبق بالمص
 مكن تقليلهالمالعشوائي 

3-1 
ل وق    التقلي ي النف د عمل ى ح ى أدن   إل

وائي  ر العش ار البح ن ألبق اجم ع الن
 فعاليات بشرية أخرى

 مستمر عالي

ات  ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة  ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين     اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

آمديري الحمالت السياحية   (والمساهمين اآلخرين   
 )وهواة الصيد للترويح

ات بش    رية الموت الناجم عن فعالي
 تقليلهالممكن أخرى 

4-1 
ل ذ   التقلي ي األخ د عمل ى ح ى أدن إل

انوني  ال ر الق ر  غي ار البح ار ألبق أبق
 البحر

 مستمر عالي
ة ذات العال االت الحكومي ات الوآ ة والمنظم ق

ة المتداخل ة الحكومي ر الحكومي ات غي ة والمنظم
 والمجتمعات

 ألبقار البحر  غير القانوني   الاألخذ  
   حدألقصى مكن تقليلهالم

5-1 
د ال تخدام بتأآ ر  أن اس ار البح أبق

ون  ادة يك م الع ة أو بحك لإلعاش
 مستدامًا في المناطق المسموح بها

اطق    (عالي في المن
ا    ون فيه ي يك الت

اد وم حص  األط
ة م لإلعاش  أو بحك

 )العادة مسموحًا به

 مستمر

ات  ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ات غ ة والمنظم ة المتداخل ة الحكومي ر الحكومي ي

احثين     اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع
 والمنظمات ذات األساس االجتماعي

ادة       م الع االستخدام اإلعاشي وبحك
يطرة   الم ه س يطرة علي ن الس مك

 مستدامة
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 من خالل  البحث والمتابعة) األطوم (  تحسين معرفتنا بأبقار البحر )2(الهدف 
 الهدف المحدد المنظماتمني الزدىمالاألولويةمستوى  جراءاإل 

1.2 
ع وديحدت دادا رةآث توزي كانية إلع  الس

ا ومت لحيوان دة  األط وفير قاع  لت
 إلجراءات وجهود الحماية في المستقبل

 فوري عالي
ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

 لماء والباحثينوالجامعات ومعاهد البحوث والع

ات  رة لحيوان ع والكث م التوزي فه
  عبر مجال تواجدهااألطوم

ة        ياقال 2-2 إجراء البحوث والمتابع ار  م ب ألبق
 مستمر عالي البحر

ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

 والجامعات ومعاهد البحوث والعلماء والباحثين

 صون ل المعززة والرصدحوث  الب
  إجراءهاالممكنأبقار البحر، 

3-2 

ع و ات  جم ل البيان ة   تحلي دة لعميل المؤي
ات،   تحديد مصادر ال      من  تخفيف الووفي

ات     رق وممارس ين ط ددات وتحس المه
 المحافظة

 مستمر عالي
ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة  ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل  الحكومي
 والجامعات ومعاهد البحوث والعلماء والباحثين

ات   ا لتحسين     تجميع البيان  وتحليله
ات  ةممارس مينها المحافظ  وتض

 في التقارير الوطنية
  

  البيئةجوانب 
 

 )األطوم (  حماية وصون وإدارة موائل أبقار البحر )3(الهدف
 الهدف المحدد المنظماتمني الزالمدىمستوى األولوية جراءاإل  

1-3 
ة  د ويحدت م خريط اطقرس ة المن  الهام
ات ل ومحيوان ات  آاألط اب بيئ األعش

 البحرية
 فوري عالي

ات     ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة     ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

 والجامعات ومعاهد البحوث والعلماء والباحثين

ألبقار  البيئات الهامة
حديدها تالممكن  )األطوم(البحر

 ورسمها في خريطة

ة     وضع   2-3 دابير الالزم ة الت وصون   لحماي
 مستمر عالي البحر أبقارموئل 

ات     ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة     ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين  اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

 والمجتمعات المحلية

دابير  ة الت للحماي ار أ موئ بق
ر ن البح ا الممك  تطويره
 وتنفيذها

3-3 
اطر  يم المخ وير  تقي راءات  وتط  اإلج

ة للحد من         دهور   الوقائية الكفيل ل اموت  ئ
 األطوم

 مستمر عالي

ات     ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة     ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين  اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

 تمعات المحليةوالمج
 

 األطومبيئات 



Dugong Conservation and Management Plan: Unofficial Courtesy Translation - Arabic 4 

ل  4-3 د تأهي ر اع زم األم د وإذا ل التحدي
 مستمر متوسط موائل األطوم المتدهورة

ات     ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة     ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين  اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

 والمجتمعات المحلية

دهورة أمكن     بيئات األطو   م المت
تحديدها وإذا لزم األمر اتخذت       

 الخطوات العالجية

 
 

 من خالل  البحث والمتابعة) األطوم (  تحسين معرفتنا بموائل أبقار البحر )4(الهدف
 المحدد الهدف المنظمات منيالز الحداألولوية مستوى جراءاإل 

1-4 

 البحوث ورصد الموائل إجراء
 أبقار(م لحيوانات االطوالهامة 
 )البحر

 

 مستمر عالي

ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين     اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

 والمجتمعات المحلية

المعزز لصون   البحوث والمتابعة   
ات  ومحيوان ن األط  الممك

 إجراءها
 

 
 الوعي والتعليم

 
 )األطوم ( زيادة الوعي بصون  أبقار البحر : )5(ف الهد 

 المحدد الهدف المنظمات منيالز الحداألولوية مستوى جراءاإل  

ع 1-5 وعي  وض يم وال رامج للتعل  ب
 مستمر عالي واإلعالم

ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

  البحوث والعلماء والباحثينوالجامعات ومعاهد

مفهوم تروج تنفيذ برامج 
على البحر على أبقار  المحافظة

 أصحابجميع يشمل نطاق واسع 
  المصلحة

2-5 
ة     ات المحلي ع المجتمع اور م التش
ي  ة ف اهمة بفعالي جيعهم للمس لتش

 مجهودات الحماية
 مستمر عالي

ات   ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة الم ة الحكومي ر الحكومي ات غي ة والمنظم تداخل

 والمجتمعات المحلية

وين  ارآة تك ة مش ات محلي مجتمع
ات    ة حيوان ي حماي ة ف بفعالي

 مواألط
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 تعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي: )6(الهدف 
 الهدف المحدد المنظمات منيالحد الز األولويةمستوى  جراءاإل 

1-6 

ة      هساعدمتعاون و ال دول الموقع ر   ال وغي
ر     ارة غي ة التج ي مكافح ة ف الموقع
اون في          ة والتع ة والمحلي القانونية الدولي
ات   ة بمنتج اطات ذات العالق ة النش تقوي

 مواألط

ة    مستمر متوسط ات الحكومي ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
 المتداخلة والمنظمات غير الحكومية

ن    ة أمك ر القانوني ارة غي التج
ا بالتع  يطرة عليه اذ الس ي اتخ اون ف

 اإلجراء

وت 2-6 زط ادل ير وتجهي ة لتب ات فعال  آلي
 مستمر عالي المعلومات

ة    ات الحكومي ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
د       المتداخلة والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومعاه

 البحوث والعلماء والباحثين والمجتمعات المحلية

ات  ادل المعلوم اون وتب ات للتع اآللي
تخدامها  الم ها واس ن تأسيس مك

 بواسطة الدول الموقعة

3-6 
ين يق تحس ين  التنس ا ب ات فيم  القطاع

ة والمجتمعات       الحكومية وغير الحكومي
 م وبيئاتهاو حيوانات األطصونل

 مستمر عالي
ة    ات الحكومي ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
د       المتداخلة والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومعاه

 البحوث والعلماء والباحثين والمجتمعات المحلية

القطاعات الحكومية التنسيق بين 
 الممكنوالمجتمع وغير الحكومية 

 وبيئاتهالصون أبقار البحر تأسيسها 

4-6 
وت ز ر ويط دة تجهي اتقاع ة بيان  إقليمي

ة   ات ذات العالق ةللمعلوم  بالمحافظ
 مووإدارة حيوانات األط

 مستمر عالي
االت الح ة  الوآ ات الحكومي ة والمنظم ة ذات العالق كومي

د       المتداخلة والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومعاه
 البحوث والعلماء والباحثين

ة   ة ذات العالق ات الهام  المعلوم
ات األط ا، وبحيوان ر مجاله م عب

ا عوإتاحته ذآرة  لجمي راف م  أط
 التفاهم

 
 الترويج لتطبيق مذآرة التفاهم: )7(الهدف
 المحدد الهدف المنظمات منيالحد الزاألولوية مستوى اءجراإل  

1-7 
ال يشجت ي مج ة ف دول الواقع ل ال ع آ

اهم واألط ذآرة التف ي م اهمة ف م للمس
 صونها وتفعيل إدارتهاو

ات    مستمر متوسط ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
 الحكومية المتداخلة والمنظمات غير الحكومية

اهم      شمول ذآرة التف ة  م دول   آاف  ال
ات   ال حيوان ي مج ة ف الواقع

 مواألط

2-7 
ضمان دعم سكرتارية مذآرة التفاهم ل    

ة  داف خط ةأن أه  واإلدارة المحافظ
 قد أنجزت

 مستمر عالي
ات    ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ

 الحكومية المتداخلة والمنظمات غير الحكومية
يس  ةتأس ذ أمان ي تنفي ة ف  فعال

اهم وخ  ذآرة التف ة م ةط  المحافظ
 واإلدارة

ذآرة         حث عن الب 3-7 ذ م دعم تنفي وارد ل م
 مستمر عالي التفاهم

ات    ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

 ن والقطاع الخاصيووآاالت المناح
 

ة   وارد الكافي ى الم ول عل الحص
 لتنفيذ مذآرة التفاهم
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4-7 

عالقات مع  الر  يطوت و خلق اتصاالت  
ة   ة ذات عالق ات إقليمي اتفاقي

ة اهم   بالمحافظ ذآرة التف ع م  وم
 واالتفاقيات ذات العالقة

 مستمر متوسط
ات    ة والمنظم ة ذات العالق االت الحكومي الوآ
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي

 وسكرتاريات االتفاقيات األخرى

ز  ةتعزي لإمكاني ات   تكام آلي
ات ا العالق ين األطقيم ة و ب م وبقي

ة  ة البري اة البحري واع الحي أن
 ة واإلدارةفظحامالخاصة بال

 
 مواضيع متداخلة

 

 و موائلها) األطوم ( تطوير الحماية القانونية لحيوانات أبقار البحر : )8(لهدف  ا
 المحدد الهدف المنظمات منيالز الحداألولوية مستوى جراءاإل 

1-8 

دول الوايشجت ل ال ال ع آ ي مج ة ف قع
د  واألط ة ق دول الموقع م و أن ال

توعبت  من  م و األط اس راءات ض إج
ريعاتها    ي تش ظ ف ة والحف الحماي

 الوطنية

 فوري عالي

 الوآاالت الحكومية ذات العالقة
 
 
 

نح ات األط م ا و حيوان م وبيئاته
ريعات    ي التش ة ف ة الالزم الحماي
ة في مجال          دول الواقع الوطنية لل

 الحيوان

2-8 
، )متى آان ذلك ضروريا    و(مراجعة  

ة  ة الوطني ة القانوني ة الحماي تقوي
 م وبيئاتهاولحيوانات األط

 مستمر متوسط
ة  حكومية  الوآاالت ال  خرين   والشرآاء اآل   ذات العالق

آالتشاور مع المنظمات غير الحكومية والمجتمعات      (
 )المحلية والمعاهد األآاديمية

ات    ة حيوان وانين حماي ة ق مراجع
ا    واألط زم     م وتقويته ا إذا ل وإنفاذه
 األمر

 

 تعزيز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي في مجال بناء القدرات:)9(الهدف
 المحدد الهدف المنظمات منيالز الحداألولوية مستوى جراءاإل 

1-9 
درا اء الق ور بن ة تط ى آاف  عل

راءات  ة إج تويات لتقوي المس
 ةفظحامال

 مستمر عالي

ة ذات العال  االت الحكومي ات  الوآ ة والمنظم ق
ة   ر الحكومي ات غي ة والمنظم ة المتداخل الحكومي
احثين     اء والب وث والعلم د البح ات ومعاه والجامع

االت الم ات اووآ اص والمنظم اع الخ  نحين والقط
 اإلنسانية

دعم  ات ل درات أنشطهآلي اء الق  بن
من  اق ض ةنط دول الموقع  ال
   واستخدامهاإنشائها الممكن
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  واإلدارةاحملافظةراءات حمددة ميكن تنفيذها ضمن خطة أمثلة إلج: (1)ملحق رقم 
 

 تعطي مؤشرًا لنوعية النشاطات التي من الممكن مباشرتها على المستوى المذآورة، واإلدارة واألمثلة المحافظة الملحق قائمة بأمثلة ذات عالقة بفعاليات خطة يتضمن هذا
 آما تحتاج الدول الموقعة على مذآرة التفاهم لتقييم عالقة بعض الطرق . تنطبق فقط على بعض المناطقةمثلالمحلي والوطني واإلقليمي، الجدير بالذآر أن بعض األ

 .المحددة على ضوء ظروفهم الوطنية الخاصة
 

 جوانب  النوع
 

 )األطوم (  لنفوق أبقار البحر ة التقليل من العوامل المباشرة وغير المباشرة المسبب: (1)الهدف 
 

 .حّدد وتقييم المهددات لمجموعات أعداد أبقار البحر السكانية وتطوير إجراءات مالئمة لتصدي لهذه المهدداتتعّرف وت :1-1
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها
 وضع األساس لجمع البيانات وبرامج رصد لجمع معلومات عن طبيعة وحجم التهديدات  )أ (
 .م وبيئاتهاوت لألعداد السكانية لألطتحديث المعلومات واإلحصاءات المتوفرة عن المهددا )ب (
 .حدد تلك األعداد المتأثرة باإلعاشة التقليدية وعادات االستخدام والصيد العشوائي لألسماك وغيرها من المصادر التي تؤدي للموت )ج (
 . وبيئاتهااألطوم دراسات اجتماعية اقتصادية وسط المجتمعات التي تتعامل مع حيوانات عمل )د (
 . قد تؤدي إلى تهديد األعداد السكانية لألطومح اآلثار االجتماعية والحوافز االقتصادية التي تنفيذ برامج لتصحي )ه (
   لتقليل السلبية الناتجة عن التأثيرات االجتماعية واالقتصادية تسهيالت لتطوير طرق اإلعاشةمقد )و (
، والتجارة الداخلية ، باالطوم أجزائها أو المنتجات ، بينما ) تقال أو قتلمن اع(لم تكن موجودة بالفعل ، وتشريعات تحظر االستخدام المباشر أن سن تشريعات،  )ز (

 .تسمح باستثناءات اإلعاشة التقليديه أو العادات الدارجة االستخدام
 .وضع برامج إدارة إلنفاذ هذه التشريعات  )ح (
 .ألخرى المعنية بخصوص اتفاقيات إدارية بالتشاور مع الدول ا– متى ما آان ذلك مالئما –أجري المباحثات  )ط (
 .إيجاد موارد ومصادر تمويل البرامج المذآورة أعاله  )ي (
 

  األسماك صيدأنشطهسياق في   إلى أدنى حد عملي المصيد العشوائي المؤدي لنفوق أبقار البحر الناجمةالتقليل :2-1
 

  :إلجراءات محددة يمكن تنفيذهاأمثلة 
 والتجارية آاستخدام أجهزة بديلة ومناطق الحرفية في المصايد األطومصطياد العشوائي لحيوانات طور واستخدم أجهزة ومعدات وطرق فنية للتقليل من اال )أ (

 . عبر مجال تواجدهااألطوممحصورة أو قلل من أو سيطر على األجهزة المعروفة بتسبيب األذى لحيوانات 
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 .وضع إجراءات وبرامج اإلرشاد لتعزيز تنفيذ هذه التدابير  )ب (
 . الفنية للدول الموقعة والمتعاونة لتطوير هذه الفعالياتةالمساعدتوفير د الطلب تبادل المعلومات وعن )ج (
 .مع الصناعات السمكية ومنظمات إدارة األسماك والمجموعات السكانية لتطوير وتنفيذ هذه الفعاليات االتصال والتنسيق  )د (
 .من معدات الصيد في البحر وعلى الشواطئ وتنفيذ شبكة االحتفاظ إعادة التدوير والتقليل إلى أدنى حد من التخلص طور )ه (
  .قدم التسهيالت لضمان استخدام المرافق الشاطئية للتخلص من النفايات المتولدة عن السفن )و (
 

  . إلى أدنى حد عملي النفوق العشوائي ألبقار البحر الناجم عن فعاليات بشرية أخرى التقليل :3-1
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 .  على المستويات البيئية ذات العالقة األطومستوى وموقع وتأثير الفعاليات البشرية على حيوانات حدد م )أ (
 . وبيئاتها في المناطق التي تعتمد عليها اإلعاشة واالستخدامات بحكم العادة األطومقلل بقدر اإلمكان آل اآلثار البشرية األخرى على حيوانات  )ب (
 واآلثار األخرى على األطوملمعدالت توالد حيوانات  تعالج اآلثار البشرية ، أخذًا في االعتبار التغيرات الزمنية والمكانية وضع برامج إدارة مناسبة لضمان أن )ج (

 .النوع آإجراء وقائي 
 

  .  إلى أدنى حد عملي األخذ الغير القانوني ألبقار البحر أبقار البحر التقليل:4-1
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
  .األطومدد مستوى وموقع وأثر األخذ غير القانوني لحيوانات ح )أ (
  .مواجهتهتم  ياألطومأسس برامج إدارية مالئمة للتأآد أن األخذ غير القانوني لحيوانات  )ب (
 

  .التأآد بأن استخدام أبقار البحر لإلعاشة أو بحكم العادة يكون مستدامًا في المناطق المسموح بها  :5-1
 

 :محددة يمكن تنفيذها أمثلة إلجراءات 
 . على المستويات البيئية ذات العالقة األطومحدد مستوى وموقع واثر االستخدام المعيشي واالستخدام بحكم العادة لحيوانات  )أ (
 .كم العادة ناطق التي تعتمد عليها المعيشة واالستخدامات بح وبيئاتها في الماألطومقلل بقدر اإلمكان آل اآلثار البشرية األخرى على حيوانات  )ب (
 ) .االستهالآية منها وغير االستهالآية (األطومعاشية واستخدامات حيوانات حدد القيم الثقافية واال )ج (
 ني والمكاني لمعدالت توالد آخذًا في االعتبار التنوع الزمعاشي واالستخدام بحكم العادة أصبح مستدامًاة مالئمة للتأآد أن االستخدام االأسس برامج إدارية وثقافي )د (

 . واآلثار األخرى على النوع آإجراء وقائي األطومحيوانات 
 ).البحريةآمثال االستخدام الزائد ألنواع أخرى مهددة آالسالحف (تأآد أن برامج آهذه ليس لها عواقب سلبية غير مقصودة  )ه (
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تخفيف اآلثار االجتماعية والثقافية ،تتيح  األطومات لحيوانف واالستخدام المألوي في المناطق التي يسمح فيها باالستخدام المعيشالنظر في تطوير وسائل للعيش  )و (
 .السلبية 

 في األطوملالستخدام المعيشي وبحكم العادة لحيوانات تفاقيات إدارية بخصوص مستوى االستدامة المطلوبة  إلبرام ا– متى ما آان ذلك مالئمًا –أدخل في تفاوض  )ز (
  .المحافظةرى المعنية للتأآد أن هذه االستخدامات ال تستخف بجهود المناطق المسموح بها وبالتشاور مع الدول األخ

 في المناطق األطومليس لها عواقب سلبية غير مقصودة على االستخدام المعيشي وبحكم العادة لحيوانات ) سماكبما في ذلك األ(ة األنواع األخرى تأآد أن إدار )ح (
 .المسموح بها 

 .من خالل  البحث والمتابعة) األطوم ( ر  تحسين معرفتنا بأبقار البح:(2)الهدف 
 

 . اإلعداد السكانية لحيوانات األطوم لتوفير قاعدة إلجراءات وجهود الحماية في المستقبلرةآث توزيع وتحديد :1-2
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 باستخدام الطرق الفنية األقل تكلفة بقدر اإلمكان بما في ذلك المتابعة على مستوى طوماألقم بدراسات أساسية أو جمع معلومات ثانوية عن  األعداد السكانية لحيوانات   )أ (

 .المجتمع 
 

 .القيام بإجراء البحوث والمتابعة ألبقار البحر :2-2
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 باستخدام المحافظة ذات األسبقية وذلك على المستوى المكاني المالئم من أجل تقويم وضع األطومأو واصل عملية المتابعة الطويلة المدى ألعداد حيوانات /أبدأ و  )أ (

 .خليط من الطرق التقليدية والعلمية الفنية المعتمدة والمالئمة للمجتمع 
  .- مالئمًا متى ما آان ذلك–أو الرصد بواسطة األقمار الصناعية /حدد مسارات الهجرة باستخدام طرق فنية آالدراسات الجينية و )ب (
 . ومعدالت عيشها األطومقم بدراسات تتعلق بديناميكية األعداد السكانية لحيوانات  )ج (
  .- متى ما آان ذلك مالئمًا –طور استخدام المعلومات البيئية التقليدية في البحوث والدراسات اإلدارية  )د (
  .ك المجتمعات المحلية في البحث وبرامج المتابعة مع التدريب حسب الحاجةأشر )ه (
 .  قم بمراجعة دورية وتقويم لنشاطات البحث والمتابعة  )و (
 .حدد وخذ في االعتبار احتياجات وأسبقيات البحث والمتابعة في خطط البرامج اإلقليمية وشبه اإلقليمية  )ز (
  .األطوميوانات بيولوجية والبيئية لح والهجرات والحاالت والعوامل الالمحافظة مشترآة ومتابعة للهوية الجينية وحالة قم بدراسات )ح (
 

  .جمع و تحليل البيانات المؤيدة لعميلة تحديد مصادر الوفيات، والتخفيف من المهددات وتحسين طرق وممارسات المحافظة :3-2
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
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  .المحافظةحدد وأعطي أسبقية لألعداد السكانية للحيوان من أجل إجراءات  )أ (
 .السكانية مستخدمًا المعلومات المحلية متى ما آان ذلك مالئمًا حدد اتجاهات األعداد  )ب (
 )آضياع البيئة وغيرها (المحافظةاستخدم نتائج البحوث لتطوير اإلدارة وتخفيف المهددات وتقويم فعالية نشاطات  )ج (
 . المجتمعات المحلية في البحث وبرامج المتابعة مع تقديم التدريب حسب الحاجة أشرك )د (
 )النظم(يق المعلومات واإلحصاءات المتجمعة وتحليل البروتوآوالت قم بتطوير وتنس )ه (
 .-مالئمًا متى ما آان ذلك - )محليًا ووطنيًا وإقليميًا( آتابة التقارير التي يمكن استخدامها إلخطار متخذي القرار استماراتقم بتطوير وتنسيق  )و (
 

 : البيئة جوانب
 

 )  األطوم ( لبحر حماية وصون وإدارة موائل أبقار ا : (3)الهدف 
 

 .تحديد و رسم خريطة المناطق الهامة لحيوانات األطوم آبيئات األعشاب البحرية  :1-3
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
  .-الئمًا  متى ما آان ذلك م– البيئية الحساسة آمراقد األعشاب البحرية وممرات الهجرة مستخدمًا طرق سريعة للتقويم قم بتحديد ورسم المناطق

 
 .وصون موئل أبقار البحر لحمايةالتدابير الالزمة وضع  :2-3

 
 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 

آإدخال تحويرات في (أخرى   البيئية الحساسة أو اتخذ إجراءات أو الحيازات المحجوزة مؤقتًا في المناطق  والمالذن وقم بإدارة المناطق المحمية ومناطق الحمايةعي )أ (
 .المناطق وإشراك المجتمع المحلي بقدر اإلمكان    لهذهإلزالة التهديدات ) جهزة الصيد وتحريم ممارسات الصيد المدمرة وسن قيود على حرآة السفنأ

 ) .حميةآشبكة المناطق البحرية الم(على المنظومة البيئية استنادًا  آجزء من اإلدارة القائمة األطومخذ في االعتبار حماية بيئات حيوانات  )ب (
 .طور الحوافز للحماية المالئمة للمناطق البيئية الحساسة خارج المناطق المحمية  )ج (
 . وبيئاتهااألطوماد السكانية لحيوانات  من الفعاليات البشرية على األعدرية والساحلية وغيرهاالبيئي لعملية تطوير الحياة البحثر األقوم  )د (
 . وبيئاتها األطومتلوث األرضي والبحري بما في ذلك المخلفات البحرية التي قد تؤثر سلبًا على حيوانات قم بمتابعة وتطوير وحماية نوعية الماء من ال )ه (
 قم بتقوية وتطبيق إجراءات التحريم القائمة والخاصة باستخدام المواد الكيماوية السامة والمتفجرات والمستخدمة في عمليات التنقيب عن الموارد البحرية  )و (
 

 .خاطر وتطوير اإلجراءات الوقائية الكفيلة للحد من تدهور موائل األطوم  تقييم الم 3-3 : 
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
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  .األطومقم بتحديد وتطوير وإنعاش بيئات األعشاب البحرية المتدهورة والتي تستخدمها حيوانات  )أ (
  .األطومدهورة والتي تستخدمها حيوانات قم بتحديد وتطوير وإنعاش بيئات نبات القرم والشعب المرجانية المت )ب (
 .قم باتخاذ اإلجراءات المالئمة الستعادة البيئات المتدهورة  )ج (
 

 .المتدهورةالتحديد وإذا لزم األمر اعد تأهيل موائل األطوم  :4-3
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
  .األطوم واستعادة البيئات المتدهورة لألعشاب البحرية التي تستخدمها حيوانات  لتطوير– متى ما آان ذلك مالئمًا –م بتحديد واتخاذ اإلجراءات ق )أ (
 

 بعةوالمتامن خالل  البحث ) األطوم (  تحسين معرفتنا بموائل أبقار البحر (4):الهدف 
 

 ) . البحرأبقار(لحيوانات االطوم  البحوث ورصد الموائل الهامة إجراء: 1-4
 

 :فيذها أمثلة إلجراءات محددة يمكن تن
 تكلفة بقدر اإلمكان بما في ذلك المتابعة على  باستخدام الطرق الفنية األقلاألطومجمع معلومات ثانوية عن األعداد السكانية لحيوانات قم بدراسات أساسية أو ا )أ (

 .مستوى المجتمع 
 .بقية  ذات األساألطومالطويلة المدى لبيئات حيوانات أو واصل عملية المتابعة /بدأ وا )ب (
 .ذلكبحث والدراسات اإلدارية ما أمكن في العلومات البيئية التقليدية  استخدام المطور )ج (
 .الحاجةب شرك المجتمعات المحلية في البحث وبرامج المتابعة مع التدريب حسأ )د (
 .قم بمراجعة دورية وتقويم لنشاطات البحث والمتابعة  )ه (
 .اإلقليميةي خطط البرامج اإلقليمية وشبه حدد وخذ في االعتبار االحتياجات وأسبقيات البحث والمتابعة ف )و (
 

 الوعي والتعليم
 

 .)األطوم ( زيادة الوعي بصون  أبقار البحر  (5)الهدف 
 

 .واإلعالموضع برامج للتعليم والوعي  :1-5
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 ) .شبكةآتأسيس موقع موجه في ال(قم بجمع وتطوير وتنسيق وتوزيع المواد التعليمية  )أ (
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 . وبيئاتها األطومحدد أشخاص أو أبطال مهمين للمساعدة في توزيع الرسائل عند الحاجة للمحافظة على حيوانات  )ب (
 .أسس مراآز تعليمية وإعالمية في المجتمع  )ج (
 .طور ونفذ برامج إعالمية جماهيرية  )د (
 ألغراض اإلعاشة أو األطوملمين والمدارس ومجتمعات الصيد ومستخدمي آصناع القرار والمع(ية وتعليمية موجهة لمجموعات مستهدفة طور ونفذ برامج توعو )ه (

 ) .بحكم العادة والوسط اإلعالمي
 . والمواضيع الخاصة بالحماية في المقررات المدرسية األطومشجع إدخال علم بيولوجية حيوان  )و (
 ) . وورش العمل التعليمية الشعبيةالمنتديات واألطومحيوان ل وآسنة األطومآيوم لحيوان ( وحمايته األطومنظم أنشطة خاصة لها عالقة ببيولوجية  )ز (
 .طور من اشتراك الجمهور في فعاليات الحماية  )ح (
شرك المساهمين بما في ذلك صناع القرار المهمين ومستخدمي الحيوان لإلعاشة ومستخدمي الحيوان بحكم العادة وخاصة المجتمعات المحلية في تخطيط وتنفيذ أ )ط (

 .اإلدارة إجراءات الحماية و
آالتالميذ والمتطوعين (حكومية والقطاع الخاص والمجتمع بصورة عامة ومية المتداخلة والمنظمات غير الشجع مشارآة المعاهد الحكومية والمنظمات الحك )ي (

 .واإلدارة الحماية في البحث ومجهود) تمعات المحليةومجتمعات الصيد والمج
 ) .وشهادات التقدير والتكريم) تي شيرتفنايل ال المثل (تشجيع المشارآة الشعبية العامة  لنفذ مشاريع للحوافز متى ما آان ذلك مالئمًا )ك (
 

 . التشاور مع المجتمعات المحلية لتشجيعهم للمساهمة بفعالية في مجهودات الحماية:2-5
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 وبيئاتها وذلك بالتنسيق مع المجتمعات المحلية والمساهمين اآلخرين األطوموالتي ال تحد من حيوانات ) حوافزبما في ذلك طرق المعيشة وال(حدد وطور ويسر برامج بديلة 

. 
 

  التعاونجوانب
 

 : عزز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي :(6)الهدف 
 

ية والمحلية والتعاون في تقوية النشاطات ذات العالقة بمنتجات حيوان تعاون مع وساعد الدول الموقعة وغير الموقعة في مكافحة التجارة غير القانونية ، الدول: 1-6
  .األطوم

 
 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 

 .ذلكأن تفعل  CITES)(تجار في األنواع المهددة للنباتات والحيوانات البرية ق شريكة في االتفاقية الدولية لالشجع الدول الموقعة والتي لم تكن في الساب )أ (
  وأجزائها ومنتجاتهااألطوموانات تفاقية ذات العالقة بالتجارة غير القانونية في حيبهذه اال الوطني تنفيذ االلتزامات مستوىجع على الرا )ب (



Dugong Conservation and Management Plan: Unofficial Courtesy Translation - Arabic 13 

ة االتفاقية والمنظمات تفاقية من خالل تدريب الجهات المسؤولة ذات العالقة بالتعاون مع الدول الموقعة األخرى ، ومع سكرتاريقم بتسهيل إجراءات االلتزام بهذه اال )ج (
 .األخرى ذات العالقة 

 متى ما آان ذلك –حدد الممرات الدولية لهذه التجارة غير القانونية عن طريق المتابعة والبحث والتعاون التخاذ اإلجراء الالزم بالمنع واإلبعاد وحتى االستئصال  )د (
  .-ممكنًا 

 سكرتارية مذآرة التفاهم ومن خاللتقارير السنوية المرفوعة لالآ القانوني وذلك على مراحل منتظمة لتزام وقضايا االتجار غيرتبادل وناقش المعلومات عن اال )ه (
 .الموقعةاجتماعات الدول 

ات في آل  التجارة المحلية غير القانونية عن طريق المتابعة وتنفيذ التشريعات وتحديد مواطن الخلل في تقوية المقدر– إذا لزم األمر –حدد وأمنع وأبعد واستأصل  )و (
 .التنفيذ عن المسئولينبلد وتدريب الموظفين 

 
 :تطوير وتجهيز آليات فعالة لتبادل المعلومات :  2-6

 
 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 

 .حدد واعمل على تقوية اآلليات الموجودة من أجل التعاون على المستويين اإلقليمي وشبه اإلقليمي  )أ (
 .أو نشرة لتسهيل عمل شبكة وتبادل المعلومات /وطور موقع في شبكة اإلنترنت  )ب (
) بما في ذلك المعلومات واإلحصائيات عن األعداد والهجرة والمشاريع قيد التنفيذ (األطومطور مصدر معلومات قائم على شبكة اإلنترنت من أجل حماية حيوانات  )ج (

 . في الشبكة IUCNالمستندة على موقع ال 
  .األطوم والمنظمات المهتمة بحماية حيوانات قم بتحديث منتظم لدليل الخبراء )د (
  . - إذا آان األمر مالئمًا -طور شبكات لإلدارة المتعاونة في مجال األعداد المشترآة داخل أو عبر المناطق شبه اإلقليمية وقم بتطبيع اإلجراءات اإلدارية التعاونية  )ه (
 .باستخدام الحدود البيئية بدًال عن الحدود السياسية تعاون متى أمكن ذلك في تأسيس مناطق بحرية محمية عبر الحدود  )و (
 على األطومعن حالة حماية حيوانات ) ل سكرتارية مذآرة التفاهم ووسط الدول الموقعةمن خال(طور سلسلة من االستمارات الخاصة بالتقارير وتبادل المعلومات  )ز (

 .المستوى الوطني 
 . أن تفعل ذلك (CMS)تكن شريكة في اتفاقية األنواع المهاجرة شجع الدول الموقعة على مذآرة التفاهم والتي لم  )ح (
) م1993العام (واتفاقية الفاو للتوافق ) م1995للعام (أطرافًا متعاقدة مع االتفاقيات السمكية العالمية آاتفاقية األمم المتحدة لألسماك شجع الدول الموقعة أن تصبح  )ط (

 ) .م1995عام (سمك المسؤولة ونفذ دليل الفاو للسلوك تجاه أماآن اصطياد ال
أسس عالقات مع الجهات اإلقليمية لصيد األسماك بهدف جمع المعلومات واإلحصاءات عن الصيد العشوائي وشجعهم على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية  )ي (

 . والمياه اإلقليمية الخاصة (EEZ)قتصادية المحصورة  في نطاق مناطق الحقوق االاألطوم حيوانات
 ) .جتماعيةمثل شبكة اإلنترنت والمنتديات اال(ثر الطرق مالئمة لنشر المعلومات حدد أآ )ك (
تبادل في فترات منتظمة المعلومات  العلمية والفنية والخبرة وسط الدول والمعاهد العلمية والمنظمات الحكومية المتداخلة والمنظمات غير الحكومية من أجل تطوير  )ل (

 . وبيئاتها األطوممحافظة على حيوانات وتنفيذ أفضل طرق الممارسة تجاه ال
 . وبيئاتها والممارسات التقليدية للحماية واإلدارة بطريقة ثقافية مالئمة األطومأنشر المعلومات التقليدية عن حيوانات  )م (
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 ) . في الدولاألطومضع و تقارير عن(ة وذلك على أسس منتظمة يجدد المعلومات واإلحصاءات عن األعداد السكانية لألطوم ذات األهمية اإلقليم )ن (
 

 :بيئاتها  و تحسين التنسيق فيما بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعات لصون حيوانات األطوم  :3-6
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 .ها  وبيئاتاألطومبالحماية وإدارة حيوانات  للوآاالت الحكومية ذات العالقة راجع األدوار والمسؤوليات )أ (
  .األطومفّوض وآالة رائدة ومسؤولة لتنسيق سياسة الحماية واإلدارة المحلية لحيوانات  )ب (
 . وبيئاتها األطومحدد المنظمات غير الحكومية التي لها رغبة في مجال حماية حيوانات  )ج (
 .ية الشبكات الوطنية و تقو/شجع التعاون بين وفي وسط القطاعات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك ومن خالل تطوير أو )د (
 

  : تطوير وتجهيز قاعدة بيانات إقليمية للمعلومات ذات العالقة بالمحافظة وإدارة حيوانات األطوم :4-6
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 .ن متوفرة بسهولة لكل األطراف الراغبة  من خالل قاعدة معلومات إقليمية تكواألطومقارن وقم بإدارة المعلومات ذات العالقة بحماية وإدارة حيوانات   )أ (
 

 :الترويج لتطبيق مذآرة التفاهم :(7)الهدف 
 

 . تشجيع آل الدول الواقعة في مجال األطوم للمساهمة في مذآرة التفاهم وصونها وتفعيل إدارتها:1-7
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
  .شجع الدول التي لم توقع على توقيع مذآرة التفاهم )أ (
 .قم بتنظيم ورش عمل إقليمية وشبه إقليمية تشارك فيها الدول غير الموقعة لزيادة الوعي بأهمية مذآرة التفاهم  )ب (
 .خذ في االعتبار في أول اجتماع للدول الموقعة مسألة تطوير جدول زمني للمراجعة المنتظمة لتنفيذ مذآرة التفاهم  )ج (
 

 :أهداف خطة المحافظة واإلدارة قد أنجزتدعم سكرتارية مذآرة التفاهم لضمان أن : 2-7 
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 .قم بتأمين مصادر يعتمد عليها في تمويل سكرتارية مذآرة التفاهم 

 
 :البحث عن موارد لدعم تنفيذ مذآرة التفاهم :3-7
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 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 

 .ة واإلدارة من أجل تمويلها سبقيات النشاطات الخاصة بالحمايحدد أ )أ (
 األوروبي وبرنامج األمم ق األمم المتحدة للتنمية واالتحادسيوي والبنك الدولي وصندو آبنك التنمية اآل:اآلخرينانحين ابحث عن خيارات التمويل مع الحكومات والم )ب (

 .وغيرها GEFالمتحدة للبيئة و 
آمصائد األسماك والسياحة وصناعة البترول ووآاالت ( وبيئاتها األطوملتي لها تأثير على حيوانات حاول جذب التمويل وغيره من المساهمات من الصناعات ا )ج (

 ) .العقارات
 .ابحث عن الدعم المالي العالمي وغيره من الحوافز للدول الموقعة التي تقوم بإدارة أعداد الحيوان بكفاءة  )د (
 

 :ذات عالقة بالمحافظة ومع مذآرة التفاهم واالتفاقيات ذات العالقةخلق اتصاالت وتطوير العالقات مع اتفاقيات إقليمية  :4-7
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 

 .حدد ويسر وأبحث عن الصالت مع المنتديات واالتفاقيات ومذآرات التفاهم األخرى العالمية واإلقليمية وشبه اإلقليمية 
 
 

  متقاطعة جوانب
 

  .و موائلها) األطوم ( القانونية لحيوانات أبقار البحر  تطوير الحماية : (8)الهدف 
 

 :تشجيع آل الدول الواقعة في مجال األطوم و أن الدول الموقعة قد استوعبت األطوم ضمن إجراءات الحماية والحفظ في تشريعاتها الوطنية  1-8:
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 . أن تفعل ذلك (CMS)اهم والتي لم تصبح شريكة في اتفاقية األنواع المهاجرة شجع الدول الموقعة على اتفاقية التف )أ (
 . وبيئاتها مع االعتراف باألنظمة الحالية لإلدارة التقليدية األطومشجع تأسيس تشريعات لحماية حيوانات  )ب (
  .األطومراجع السياسات والقوانين المحلية لمخاطبة الخلل واإلعاقات لحماية حيوانات  )ج (
طبيق القانون ورفع درجة الوعي العام توآذلك تدريب المسؤولين عن .  أو تدمير بيئاتها قد اتخذت األطومئمة ضد الضرر الموجه لحيوانات ن عقوبات مالآد أتأ )د (

 .بهدف رفع مستوى المسح للتبليغ عن النشاطات غير القانونية 
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 .لوطنية لحيوانات األطوم وبيئاتها، تقوية الحماية القانونية ا)ومتى آان ذلك ضروريا(مراجعة : 2-8
 

 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 
 ).المخابرات  من خالل االتفاقيات الثنائية والجماعية ومساهمة (تعاون في فرض القانون للتأآد من أن تطبيقه قد تم عبر وبين األنظمة القانونية 

 
 :في مجال بناء القدرات ز التعاون الوطني واإلقليمي والدولي يعزت :(9)الهدف 

 
 .ة فظحام طور بناء القدرات على آافة المستويات لتقوية إجراءات ال:1-9

 
 :أمثلة إلجراءات محددة يمكن تنفيذها 

 .حدد االحتياجات لبناء القدرات على ضوء الموارد البشرية والمعرفة والتسهيالت  )أ (
 . وبيئاتها للوآاالت ذات العالقة ولألفراد وللمجتمعات المحلية األطومات اإلدارة الخاصة بحيوانات في مجال الحماية وتقني) خالل ورش العمل( التدريب من وفر )ب (
 .نسق برامج التدريب وورش العمل  )ج (
  القدرات أجل دعم مبادرات بناء طور شراآات مع الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات التدريب والمنظمات األخرى ذات العالقة ، من  )د (
حدد وقّوم وطور ونفذ برامج التدريب للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات االجتماعية ودوائر اإلعالم والموظفين الذين يطبقون اإلجراءات  )ه (

 .وصناع السياسة وصناع القانون وصناع القرار 
 . وبيئاتها األطومرآة عن حيوانات عزز القدرة على آافة المستويات لتطوير وتنفيذ برامج بحثية مشت )و (
 .مع إشراك آل المساهمين ذوي العالقة لتمكين الشراآة في المعرفة وبناء القدرات ) محلية ووطنية وإقليمية مالئمة(قم بتنظيم منتديات  )ز (
 . عن التنمية والتطوير وتنفيذ ومتابعة البرامج الخاصة بإعادة تأهيل المجتمع وفر التدريب )ح (
 . وبيئاتها األطوم لحماية وحفظ وإدارة حيوانات  ت المحلية والمنظمات الوطنية ذات العالقة بالمعدات األساسية والتسهيالت الالزمةدعم المجتمعاأ )ط (


