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وموائلها في آافة ) األطوم  (أبقار البحر  وإدارة  حول المحافظةمذآرة تفاهم 
 تواجدها مجالأنحاء 
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وموائلها في آافة ) األطوم  (أبقار البحر  وإدارة  حول المحافظةمذآرة تفاهم 
 تواجدها مجالأنحاء 

 
 ,إن الدول الموقعة

 
ات      إذ تدرك بأن مجموعات      كانية لحيوان داد الس ار البحر   األع ر     )األطوم (أبق ًا عب دًا حقيقي  تواجه تهدي
د دى تواج اء م ة أنح وع ، وأنآاف ا بف صونها الن ة  وإدارته ب عالي تتتطل ة تس ي طريق ام بيئ ى نظ ند عل

 ،متداخل ومتكامل
 

د           البحرية   األطوم بأن حيوانات     وإذ  تقر   ى قي ا عل تهاجر وتنتشر عبر مسافات شاسعة مما يجعل بقاءه
ى   د عل اة يعتم ونهاالحي اطق    ص ر من ا عب عة وإدارته ي شاس ة      وف ة البحري ن البيئ عة م كيلة واس تش

 ،والساحلية
 

دركوإذ  أن األت رة    ب ر مباش رة أو غي ة مباش دد بطريق د ته ي ق رية الت طة البش اتنش داد  مجموع األع
ات  كانية لحيوان ومالس ة األط ة و  البحري وير البيئ دمير أو تح ك ت ي ذل ا ف ة، بم وث تنمي واحل والتل  الس

تدام أو اإل          وعمليات صيد األسماك والضربات التي تحدثها ال       ر المس دم     سفن ، والصيد غي اآي ، وع نته
 ة على الثروة البحرية والسياحة ،السيطر

 
تخدم في بعض حاالت         عن طريق األجهزة     األطوم بالضرر الذي قد يحدث لحيوانات       وادراآاًً التي تس
سماك آالشباك التي تسحب عبر قاع البحر ، واالصطياد بواسطة الشباك المسحوبة مع التيار ، صيد األ

أن بعض          بما في ذلك تحرآات السفن الخاصة بالدول التي تص         طاد في المياه البعيدة ، بجانب اعترافنا ب
 عمليات الصيد تتم بمسؤولية ،

 
 وبيئاتها ، بجانب تسليط األطوم للمسؤولية المشترآة لحماية وإدارة األعداد السكانية لحيوانات  وتقديرًا
 ،على أهمية مراقد األعشاب البحريةالضوء 

 
ات         للرغبة في إشراك دول أخرى يمارس            وإدراآًا ى حيوان ؤثر عل د ت ات ق فنها عملي ا أو س مواطنوه
الموارد أ                     األطوم اهم ب ا تس ون في موقف يجعله د تك ي ق د        بالمنطقة ، وآذلك الدول الت ي ق رة الت و الخب

  ،مذآرة التفاهم هذه في تطبيق تؤدي إلى تطوير
 

ات        ا األ   األطوم آخذين في االعتبار أن حيوان ة من خالل إدر           س  له ة      بقية في خطة الحماي ا في قائم اجه
 ، واالتفاقية (CMS)رية فط األنواع المهاجرة من الحيوانات الالمحافظة علىالمالحق الخاصة باتفاقية 

  (CITES)الدولية لالتجار في األنواع المهددة للنباتات والحيوانات البرية 
 

دولي           (CMS)  أن اتفاقية  وآخذين في االعتبار   اون ال ق بالتع اذ إجراء يتعل ى      تطالب باتخ  للمحافظة عل
ة     ن اتفاقي ع م د الراب اجرة ، وأن البن واع المه ر (CMS)األن جع األط ى   يش دة للوصول إل اف المتعاق

 اتفاقيات ، بما في ذلك االتفاقيات غير الملزمة قانونًا والمتعلقة بأي أعداد سكانية لألنواع المهاجرة ،
 

ؤتمر        2.6أيضًا بالقرار رقم     وتذآيرًا اني لم اع الث ى         (CMS)ال   طراف أ لالجتم أن عل ذي أوصى ب ال
 ، في حدود      CMS البند الرابع والفقرة الرابعة التفاقية       – متى ما اقتضى األمر ذلك       – الشرآاء تطبيق 

 روح االتفاقية من خالل استخدام اآلليات ، آمذآرة التفاهم هذه ،
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ذين م   آخ ار التوصية رق ي االعتب ًا ف م 7.5أيض رار رق اعين ال8.5 والق ؤتمر  لالجتم امن لم ابع والث س

اون  )األطوم (أبقار البحر   مجال حيوان     الذي طالب دول   (CMS) ال   ألطراف ا بينه   بالتع ى  –ا فيم  مت
ة               –ما تطلب األمر ذلك       وتساهم بفعالية في عملية التطوير حتى تتوصل إلى مذآرة تفاهم وخطة لحماي

 ،) األطوم( أبقار البحر وإدارة حيوانات
 
ات  محافظة ال في العمل سويًا لتطوير أوضاع وتعبيرًا عن رغبتهم    د    األطوم  لحيوان ي تعتم ا الت  وبيئاته

اون توصلت                     عليها ، ولتحقيق هذا الهدف ، فإن الدول الموقعة على مذآرة التفاهم هذه وبروح من التع
 :إلى التفاهمات اآلتية 

 
تعادة أو            لتفعيل   بذل الجهد  .1 ق من أجل اس ا تطلب األ       –التعاون الوثي ى م المحافظة   –مر    مت

ار                 األطومحيوانات  على الوضع المفضل ل    ا ، آخذين في االعتب د عليه ي تعتم ا الت  – وبيئاته
ا       األطومنات   استخدام حيوا  –متى ما اقتضى األمر ذلك       م الع ة في      لإلعاشة أو بحك دة المتبع

 .تلك الدول التي تسمح بذلك 
 
 األطوم وإدارة حيوانات    المحافظةقة ب األخذ في االعتبار االنضمام لآلليات الدولية ذات العال        .2

 . األنواع في المنطقة لهذهوبيئاتها من أجل تعزيز الحماية القانونية 
 
 متى –بذل آل الجهد الستعراض وصياغة ومراجعة وتنسيق التشريعات الوطنية أو اللوائح  .3

 . وبيئاتها األطوم وإدارة حيوانات  ذات العالقة بصون–ما آان ذلك ضروريًا 
 
وارد الضرورية          –فيذ  تن .4 وفرت الم ة   صون  خطة لل   – متى ما ت ذآرة      واإلدارة والمرفق  مع م

 :التي تهدف إلى مخاطبة اآلتي ذآره وهذه،التفاهم 
 
  .األطوماألسباب المباشرة وغير المباشرة لنفوق حيوانات  ) أ ( 
  .األطومالبحث والمتابعة لألعداد السكانية لحيوانات  ) ب (

 .البيئاتالحماية والمحافظة وإدارة  ) ج( 
  .األطومالبحث والمتابعة للبيئات المهمة لحيوانات  ) د (
  .)األطوم(أبقار البحر ب لمحافظةلالتوعية  هـ(
 .والدوليالتعاون الوطني واإلقليمي  ) و (
 .التفاهم مذآرة تطبيق ) ز (
 . وبيئاتها األطومالحماية القانونية لحيوانات  ) ح (
 .بناء القدرات على آافة المستويات  ) ط (
 
ة    مؤسسة تأسيس سكرتارية تستند على منظمة أو        .5 دول           مالئم ة آل ال ا بموافق تم إقراره ، وي

اهم              ذآرة التف ذ م ذه   الموقعة ، للمساعدة في إدارة وتنفي ة         ه ع ، وآتاب ق االتصال م عن طري
ا   التقارير عن ، وتوفير المناشط        ة ، بجانب        فيم دول الموقع ين ال ام األخرى       ب ام بالمه  – القي

 . بواسطة الدول الموقعة ، آعقد االجتماعات –متى ما أوآلت لهم 
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ق يم يتق .6 ة  تطبي ك خط ي ذل ا ف ذه ، بم اهم ه ذآرة التف ةم ن خالل  والمحافظ د اإلدارة ، م عق
ة      دول الموقع راد   اجتماعات منتظمة يحضرها ممثلون من آل دولة من ال ة واألف ذات العالق

  .األطوممؤهلة فنيًا في مجال حماية وإدارة حيوانات والمنظمات ال
 
تسهيل مهمة التبادل في الوقت المحدد للمعلومات الضرورية وذات العالقة لتنسيق إجراءات  .7

م ألجل                      راء المعترف به ع الخب ة ، وم ع المنظمات ذات العالق الحماية واإلدارة والتعاون م
 .دارة الحماية واإلالمساعدة في العمل المبذول وذو العالقة بخطة

 
ة ومن    ليعمل آنقطة ارتكا  تسمية وتعيين مسؤول وطني آفء       .8 دول الموقع ين ال  ز لالتصال ب

ذا                  ة لعمل ه أجل تنفيذ الفعاليات الخاصة بمذآرة التفاهم هذه ، وإيصال آل التفاصيل الكامل
 .إلى السكرتارية ) أو أي تغييرات تحدث الحقًا(المسؤول 

 
ر في           بتقر تزويد السكرتارية  .9 ير منتظم عن تنفيذ مذآرة التفاهم هذه وتحدد عدد مرات التقري

دول   ده ال اع تعق ةأول اجتم ارير   .الموقع ة بالتق دول الموقع د ال كرتارية تزوي تتولى الس  وس
ذآرة                 تصلها، الوطنية التي    ذ م ذي حدث في تنفي دم ال ة تعكس التق ة دوري  وتحضير مراجع

 .واإلدارةالتفاهم وخطة المحافظة 
 

ى        للحا ه دوري مراجعةفي أول اجتماع للدول الموقعة تقيم و      يتم   .10 ة الحصول عل جة ، وإلمكاني
 :الموارد المالية بجانب تأسيس صندوق خاص لألغراض التالية 

 
لمساهمة في أي نفقات مطلوبة إلدارة أعمال السكرتارية والمناشط التي تقام عن طريق هذه ا )أ(

 .المذآرة 
 . هذه على تحمل مسؤولياتها تحت مذآرة التفاهممساعدة الدول الموقعة )ب(
 

 :األساسيةالمبادئ 
 

ع             .11 ة        –مذآرة التفاهم هذه عبارة عن اتفاقية تحت البند الراب ة التفاقي رة الرابع  ،(CMS) الفق
 .قانونًاغير ملزمة وهي 

 
 .هذه خطة الحماية واإلدارة جزء ال يتجزأ من مذآرة التفاهم   .12

 
وستبدأ صالحية   . األطومحة للتوقيع بواسطة دول مجال حيوانات       مذآرة التفاهم هذه مفتو     .13

ة م            وقيعين وتصبح فّعال ى ت داءً          تنفيذها بالحصول عل ًا ابت أتي الحق ع ي وم     ع آل توقي  من ي
 .التوقيع 

 
ستكون مذآرة التفاهم هذه مفتوحة للتوقيع دون تحديد مدى زمني ، وتستمر فّعالة أيضًا دون  .14

لحق أي دولة موقعة إلنهاء مساهمتها ، شريطة تقديم إخطار آتابي تحديد مدى زمني ، وفقًا 
 .قبل سنة لكل الموقعين اآلخرين 

 
ة       – بما في ذلك خطة الحماية واإلدارة        –يمكن لهذه المذآرة      .15 دول الموقع  أن تعدل بإجماع ال

. 
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ي حددت   تنوه الدول الموقعة بأنها قد تطبق من اإلجراءات الصارمة محليًا أآثر من تلك الت               .16

 .في اتفاقية الحماية واإلدارة 
 

إلدارة   .17 ًا ل به إقليمي أو إقليمي خطط ائي أو ش ادل أو ثن اق متب د تنشئ باتف ة ق دول الموقع ال
 .هذه تتوافق مع مذآرة التفاهم 

 
ع                   .18 ذلك م ة وآ دول الموقع ع ال يقها م يتم تنس اهم س ذآرة التف اإلجراءات المتبعة على ضوء م

 .ي المنطقة المعاهد شبه اإلقليمية ف
 

ية والصينية          يودع    .19 دى  النص األصلي لمذآرة التفاهم باللغات العربية واإلنجليزية والفرنس ل
داع   ة         سكرتارية   (أمانة اإلي ات الفطري اجرة من الحيوان واع المه ى األن ة المحافظة عل اتفاقي

)CMS(( ة حدوث أي تعارض     .النص المودع لديها وذلك باعتبارها أمانة اإليداع  في حال
دة في       . النص الحاسم     ضارب تعتبر النسخة اإلنجليزية هي      أو ت  ة العمل المعتم تكون لغ وس

 .اإلنجليزيةآل المسائل المتعلقة بمذآرة التفاهم هي اللغة 
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