


 مذكرة
 تفاهم حول حماية وإدارة السالحف البحرية
 وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا

 
إن ال-دول الموقع-ة إذ ت-درك ب-أن مجموع-ات األن-واع الس-تة م-ن الس-الحف البحرية في                    
الم--نطقة ق--د ت--م إدراجه--ا ك--أنواع حساس--ة أو معرض--ة لالنق--راض أو معرض--ة بص--فة       

د العالم--ي للص--ون الحم--راء لألن--واع المعرض--ة    ح--رجة لالنق--راض ف--ي قائم--ة االتح--ا   
 . لالنقراض 

 

وإذ تالح-ظ ب-أن للس-الحف ال-بحرية األولوي-ة ف-ي إج-راءات الحماية من خالل إدراجها                   
في النصوص أو المالحق المتعلقة باالتفاقية الخاصة بالمحافظة على أنواع الحيوانات           

حيوانات والنباتات البرية المهددة    ال-برية المهاج-رة واتفاقية االتجار الدولي في أنواع ال         
لالنق--راض واالتفاق--ية األفريق--ية الخاص--ة بحماي--ة الم--وارد ال--بحرية والطبيع--ية واتفاق--ية  
حماي-ة وإدارة وتنم-ية البي-ئة ال-بحرية والس-احلية لم-نطقة ش-رق أفريقيا والبروتوكوالت                 

 . ذات الصلة 
 

تها بالتحديد مذكرة التفاهم    وإذ ت-درك ب-أن حماي-ة الس-الحف ال-بحرية وموائله-ا ق-د تناول-                
الخاص--ة بحماي--ة والمحافظ--ة عل--ى الس--الحف ال--بحرية التح--اد دول ج--نوب ش--رق آس--يا   

 .واالتفاقية الخاصة بمنطقة حماية تراث جزر السالحف 
  

وإذ ت-درك ب-أن الوثائق الدولية األخرى بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار                 
 األغذي--ة وال--زراعة الخاص--ة بمس--ئولية ال--ثروة الس--مكية    والقواع--د اإلرش--ادية لم--نظمة 

واتفاق--ية الت--نوع  ) م--اربول(واالتفاق--ية الدول--ية لم--نع ال--تلوث ال--ذي تتس--بب ف--يه الس--فن      
 . األحيائي هي وثائق ذات صلة بحماية السالحف البحرية وموائلها 

 
برنامج وإذ ت-درك ب-أن الم-نظمات الحال-ية بم-ا ف-ي ذلك اتحاد دول جنوب شرق آسيا وال        

البيئ-ي لل-بحر األحمر وخليج عدن والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية تنفذ برامج              
 . ذات صلة بحماية السالحف البحرية وموائلها 

 

وإذ ت-درك ب-أن الس-الحف ال-بحرية تهاج-ر وتنتش-ر ع-بر مس-افات بع-يدة مم-ا يجع-ل من                   
عة وف--ي م--دى شاس--ع م--ن بقائه--ا عل--ى ق--يد الح--ياة يع--تمد عل--ى حماي--تها ف--ي م--ناطق واس-- 

 . موائلها البحرية والساحلية 
 

وإذ تق-ر بأن األنشطة البشرية التي قد تهدد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مجموعات               
الس--الحف ال--بحرية تتض--من جم--ع الب--يض وص--يد الس--الحف وعمل--يات التفق--يس غ--ير      

وث وأنشطة صيد المالئم-ة وتدم-ير أو تغي-ير البي-ئات الطبيع-ية والتنم-ية الس-احلية وال-تل            
 .األسماك والزراعة البحرية والسياحة 



  
وإذ ت--درك أهم--ية تك--امل إج--راءات الس--الحف ال--بحرية وموائله--ا م--ع األنش--طة الم--تعلقة 
بالتنم-ية االجتماع-ية االقتص-ادية لل-دول الموقعة بما في ذلك التنمية الساحلية واألنشطة              

 . البحرية 
 

ي---ة وإدارة مجموع---ات الس---الحف ال---بحرية  وإذ تق---ر بمس---ئوليتها المش---تركة تج---اه حما 
 . وموائلها 

 

وإذ ت-درك أهم-ية مش-اركة كاف-ة ال-دول في المنطقة وكذلك المنظمات الحكومية الدولية                 
وغ--ير الحكوم--ية وم--نظمات القط--اع الخ--اص ف--ي ال--تعاون لحماي--ة وإدارة الس--الحف        

 . البحرية وموائلها 
 

الت--ي تق--وم س--فنها ومواط--نوها  وإذ تالح--ظ م--دى الرغ--بة ف--ي مش--اركة ال--دول األخ--رى   
بأنش-طة قد تؤثر على السالحف البحرية للمنطقة وكذلك الدول التي قد تكون في وضع   

 . يمكنها من تقديم الموارد أو الخبرات التي قد تشجع على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه 
 

وإذ ت-درك ض-رورة اتخ-اذ إج-راء ف-وري متناس-ق وم-تفق عل-يه لل-تطرق إلى التهديدات                
 . تتعرض لها مجموعات السالحف البحرية وموائلها التي

  
وإذ ترغ--ب م--ن خ--الل مذك--رة ال--تفاهم ه--ذه ف--ي وض--ع تداب--ير تعاون--ية لحماي--ة وإدارة       
والمحافظ-ة عل-ى الس-الحف ال-بحرية وموائله-ا ف-ي جميع أنحاء المنطقة توافق على أن                   

لتحسين وضع تت-بع اإلج-راءات المعل-نة ف-ي مذك-رة ال-تفاهم هذه بصفة فردية وجماعية               
 . الحماية الخاص بالسالحف البحرية وموائلها 

 

 : التعــــريفات 
 : السالحف البحرية تعني األنواع المذكورة أدناه  -1

 ) الريماني(السلحفاة الرماني 
 ) التقشار(السلحفاة الزيتونية 
 )الحمسة(السلحفاة الخضراء 

 السلحفاة الشرفـــــاف 
 السلحفاة النمــــــلة 

 اة المستوية الظهر السلحف
تعن---ي كاف---ة البي---ئات ال---بحرية وال---برية الت---ي تس---تخدمها الس---الحف  : الموائ---ل  -2

 . البحرية في أي مرحلة من مراحل دورة حياتها 
تعن--ي كاف--ة م--ياه ودول س--احل المح--يط اله--ندي وج--نوب ش--رق آس--يا  : الم--نطقة  -3

 . والبحار المجاورة الممتدة شرقًا إلى مضيق توريز 



تعن--ي مجموع--ة التأث--يرات الت--ي / خ--اص بالس--الحف ال--بحرية وض--ع الحماي--ة ال -4
ت-تعرض له-ا الس-الحف ال-بحرية والت-ي ق-د تؤث-ر عل-ى وف-رتها وتوزيعه-ا على                     

 . المدى الطويل 
 : يعتبر مرضيًا عندما : وضع الحماية  -5

ت-دل ب-يانات ح-ركة المجموع-ات على أن أنواع السالحف محافظة على               (أ
أنه--ا عنص--ر ق--ادر عل--ى ال--بقاء نفس--ها عل--ى الم--دى الطوي--ل عل--ى أس--اس 

 .واالستمرار في أنظمته البيئية 
يك-ون م-رعى الس-الحف غ-ير ناقص حاليًا وليس من المتوقع أن ينقص                 (ب

 . على المدى الطويل 
تك-ون وم-ن الم-توقع أن تك-ون ف-ي المس-تقبل القري-ب ه-ناك موائ-ل كافية               (ج

للمحافظة على مجموعات أنواع السالحف البحرية على المدى الطويل         
 . 
يق-ترب توزي-ع ووف-رة أن-واع السالحف البحرية من مجموع ومستويات              (د

األن-واع التاريخ-ية إل-ى الح-د لذي يسمح إمكانية وجود نظم بيئية مالئمة               
 . وإلى حد اتساقها مع اإلدارة الحكيمة للحياة الفطرية 

 

 : الهــــدف 
س--تعادة ته--دف مذك--رة ال--تفاهم ه--ذه إل--ى حماي--ة والمحافظ--ة عل--ى وس--د ال--نقص ف--ي وا      

الس--الحف ال--بحرية وموائله--ا ب--ناًء عل--ى أفض--ل األدل--ة العلم--ية م--ع األخ--ذ ف--ي االعت--بار   
 .بالخصائص البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للدول الموقعة 

 

 : اإلجــراءات 
لتحق-يق أه-داف مذك-رة ال-تفاهم بروح من التعاون والتفاهم المتبادل فإن الدول المتوقعة       

 : لى سوف تعمل ع
 

ال---تعاون الوث---يق م---ن أج---ل تحق---يق والمحافظ---ة عل---ى وض---ع حماي---ة م---رض      -1
 . للسالحف البحرية وموائلها التي تعتمد عليها 

 
تنفيذ أحكام خطة الحماية واإلدارة التي سوف تكون ملحقة بمذكرة التفاهم هذه             -2

وي--توقف ذل--ك عل--ى توف--ر الم--وارد الض--رورية وس--وف ت--تطرق خط--ة الحماي--ة  
اي-ة موائل السالحف البحرية وإدارة الصيد المباشر واالتجار     واإلدارة إل-ى حم   

وتقل--يل ال--تهديدات بم--ا ف--ي ذل--ك الص--يد الع--رض وال--بحوث والتعل--يم وت--بادل         
 .المعلومات وبناء القدرات 

 



م---راجعة وص---ياغة وتنق---يح والتوف---يق بي---ن التش---ريعات الوطن---ية ذات الص---لة   -3
ذل الجه-ود الممكنة  بحماي-ة الس-الحف ال-بحرية وموائله-ا بحس-ب الض-رورة وب-         

 . لتنفيذ هذه التشريعات بفعالية 
 

ال-نظر ف-ي التصديق على أو االنضمام إلى الوثائق الدولية األكثر صلة بحماية          -4
الس-الحف ال-بحرية وموائله-ا من أجل تعزيز الحماية القانونية لهذه األنواع في              

 .المنطقة 
  

لومات وتشجيع الدول إنش-اء األمان-ة الت-ي س-وف تساعد في تبادل اآلراء والمع           -5
والم--نظمات األخ--رى الت--ي ترغ--ب ف--ي ذل--ك ويتعي--ن عل--ى األمان--ة العام--ة أن       
ترس-ل ك-ل ال-تقارير الوطن-ية الت-ي تس-تلمها إل-ى جم-يع الدول الموقعة وإلى كل                

) 6 و 5(مؤسـس-ـة م-ن المؤسـس-ات اإلقليمية الفرعية المنشأة بموجب الفقرتين            
لة دورية عن ما تم من تقديم في تنفيذ م-ن المبادئ األساسية وبإعداد نظرة شام     

خط--ة الحماي--ة واإلدارة وأداء تل--ك األعم--ال الت--ي ق--د تس--ندها ال--دول الموقع--ة       
ويك--ون مق--ر األمان--ة مكت--ب الم--نظمة الوطن--ية أو اإلقليم--ية أو الدول--ية المالئ--م     
باتف-اق ع-ام م-ن ال-دول الموقع-ة في اجتماعها األول بعد دراسة كافة العروض                 

 . المقدمة 
 

نش--اء لج--نة استش--ارية ل--تقديم مش--ورة علم--ية وفن--ية وقانون--ية لل--دول الموقع--ة      إ -6
بص---فة ف---ردية أو جماع---ية ح---ول حماي---ة وإدارة الس---الحف ال---بحرية والتنم---ية  
الس--احلية والمج--ال االجتماع--ي والقانون--ي وتكنولوج--يا األس--ماك والمج--االت       
 األخ---رى ذات الص---لة لعض---وية اللج---نة عل---ى أن تح---دد ال---دول الموقع---ة حج---م

 . وتشكيل وشروط تعيين اللجنة االستشارية في اجتماعها األول 
 

تحدي-د جه-ة وطن-ية مختص-ة للعمل كنقطة اتصال لتبادل المعلومات بين الدول                -7
الموقع--ة وتس--هيل األنش--طة ال--واردة بموج--ب مذك--رة ال--تفاهم ه--ذه وتقدي--م ك--امل  

 . تفاصيل االتصال بهذه الجهة وأي تغييرات أيضًا إلى األمانة 
 

 ح--ول تنف--يذها لمذك--رة ال--تفاهم عل--ى أن تح--دد  األمان--ةدي--م تقري--ر من--تظم إل--ى  تق -8
 . فترات تقديمه في االجتماع األول للدول الموقعة 

أن تق-يم ف-ي اج-تماعها األول م-دى الحاج-ة إلى موارد مالية وإمكانية الحصول             -9
 : عليها بما في ذلك إنشاء صندوق خاص ألغراض مثل 

طلوب--ة لتش--غيل األمان--ة واللج--نة االستش--ارية واألنش--طة اإليف--اء بالمص--روفات الم) أ
 . التي تنفذ بموجب مذكرة التفاهم هذه 

 . مساعدة الدول الموقعة على تنفيذ مسئولياتها بموجب اتفاقية التفاهم هذه ) ب
 



 : المــبادئ األســاسية 
ف---ي ) 4(م---ن الم---ادة ) 4(تعت---بر مذك---رة ال---تفاهم ه---ذه اتفاق---ية بموج---ب الفق---رة  -1

اق-ية الخاص-ة بالمحافظ-ة عل-ى أن-واع الح-يوانات ال-برية المهاجرة وتصبح               االتف
ن-افذة المفع-ول ف-ي ال-يوم األول من الشهر الثالث التالي لتوقيعها من ثاني دولة              
وتص--بح س--ارية المفع--ول له--ذه ال--دول ف--ي ال--يوم األول م--ن الش--هر الثال--ث بع--د    

 . توقيعها 
 

ا اتفاقية التفاهم فيما يتعلق     تنف-يذ ك-ل دول-ة موقع-ة ف-ي ح-دود نط-اق اختصاص-ه                -2
 : باآلتي 

 . أراضيها اإلقليمية في المنطقة  -
 . المناطق البحرية في المنطقة الخاضعة الختصاصها الوطني  -
 . السفن التي ترفع علم الدولة وتعمل في المنطقة الخاضعة لها  -

 

ي أن ي-تم تقي-يم تنف-يذ مذك-رة ال-تفاهم ه-ذه بم-ا ف-ي ذل-ك خط-ة الحماية واإلدارة ف            -3
االج---تماعات العادي---ة الت---ي يحض---رها مم---ثلو ك---ل دول---ة موقع---ة واألش---خاص   
والم--نظمات المؤهل--ة فن--يا ف--ي حماي--ة الس--الحف ال--بحرية أو ذات الص--لة به--ا ،   
عل-ى أن تدع-و األمان-ة إل-ى عق-د ه-ذه االج-تماعات على األقل من ناحية مبدئية             

مانة ، وأن تتم س-نويًا وتستض-يفها إح-دى الدول الموقعة بالتنسيق بينها وبين األ         
م-راجعة وتعدي-ل دوري-ة ه-ذه االجتماع-يات باتف-اق ع-ام م-ن الدول الموقعة في                  

 .أي من اجتماعاتها العادية 
  

يمك-ن تعدي-ل مذك-رة التفاهم هذه بما في ذلك خطة الحماية واإلدارة باتفاق عام             -4
م-ن ال-دول الموقع-ة ويمك-ن لل-دول الموقعة النظر في تعديل مذكرة التفاهم هذه                 

 . ثما كان مناسبًا لتكون ملزمة قانونًا حي
 

بجوز للدول الموقعة بإتفاق مشترك وضع خطط إدارة ثنائية أو إقليمية فرعية             -5
 . أو إقليمية متماشية مع مذكرة التفاهم هذه 

 
س-وف ي-تم تنس-يق اإلج-راء بمقتض-ى مذك-رة ال-تفاهم ه-ذه مع الدول الموقعة أو                -6

 . ة المؤسسات اإلقليمية الفرعية في لمنطق
 

ي---ودع أص---ل مذك---رة ال---تفاهم ه---ذه المح---رر باللغ---ات العرب---ية واإلنجل---يزية         -7
أمان---ة االتفاق---ية الخاص---ة   / والفرنس---ية ل---دى ب---رنامج األم---م الم---تحدة للبي---ئة      

بالمحافظ-ة عل-ى أن-واع الح-يوانات ال-برية المهاجرة والتي تعتبر الجهة المودع        
 . يزي نهائيلديها ، وفي حالة وجود أية خالفات يعتبر النص اإلنجل

 



وال يمك--ن ب--أي ح--ال م--ن األح--وال ت--أويل مذك--رة ال--تفاهم ه--ذه عل--ى أنه--ا تم--نع     -8
ال--دول الموقع--ة م--ن تنف--يذ إج--راءات وطن--ية أش--د م--ن تل--ك المح--ددة ف--ي خط--ة      

 . الحماية واإلدارة وفقًا للقانون الدولي 
 

تظ--ل مذك--رة ال--تفاهم ه--ذه س--ارية لوق--ت غ--ير مح--دد م--ع م--راعاة ح--ق أي دول--ة   -9
 . هاء مشاركتها بتقديم إنذار للجهة المودع لديها قبل عام موقعة بإن

 

 



)1( 
 

  إدارة و حماية السالحف البحريةخطة
 

 .التقليل من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب في موت السالحف البحرية :1الهدف  
 

رز من تقدم في ما أح
عملية الصيد حتى 

 .تاريخه

 البرنامج األنشطة الفترة

 تجميع و تنظيم المعلومات المتوفرة حول            ) أ  
 .العوامل المهددة إلعداد السالحف البحرية

 إعداد قاعدة بيانات خاصة بالتجميع و                  )ب
ل طبيعة و          الرصد لجمع المعلومات حو              

 .خطورة العوامل المهددة
 تحديد األعداد المتأثرة بعمليات الجمع )ج 

التقليدية والمباشرة، واألسر العرضي في                  
عمليات صيد األسماك، وغيرها من                               

 .المصادر

 تحديد و توثيق العوامل               1-1
المهددة ألعداد السالحف                      

  . البحرية و موائلها

 تحديد و توثيق الوثائق الخاصة بأفضل                   )أ  
البروتوكوالت العملية لحماية و ادارة اعداد             

 .السالحف البحرية ضمن المنطقة
 تبني افضل التدابير المتبعة إلدارة وحماية       )ب

 . اعداد السالحف البحرية والتكيف معها 

 تحديد و تطبيق أفضل               2 -1
الوسائل التطبيقية للتقليل من            
هذه العوامل المهددة ألعداد                

 .حف البحريةالسال

 إجراء دراسات اجتماعية اقتصادية حول             )أ  
المجتمعات ذات الصلة بالسالحف البحرية و          

 . مواطنها
 إيجاد التعديالت المطلوبة للحوافز                          )ب

االقتصادية للتقليل من العوامل المهددة و                    
 .الوفيات، و وضع برامج لتنفيذ هذه التعديالت

 . إيجاد موارد ومصادر لتمويل هذه البرامج)ج

 تنفيذ برامج خاصة                         1-3
ية لتصحيح الحوافز االقتصاد            

الضارة التي تهدد مجموعات             
 .السالحف البحرية

 وضع واستخدام محركات أجهزة و تقنيات          )أ  
مهيئه بفعالية للتقليل من الصيد العرضي                     

لصيد، مثل    للسالحف البحرية في مناطق ا             
األجهزة التي تسمح على نحو فعال لها                           
بالهروب و تحديد اماكن الصيد و االقفال                     

 .الموسمي
 و ضع اجراءات و برامج تدريبية لتشجيع         )ب

تطبيق هذه االجراءات ،  مثل نظم رصد                      
المراكب و عمليات التفتيش على البحر، وفي         
الميناء و مواقع رسو السفن، وبرامج مراقبة            

 .لسفنعلى متن ا
 تبادل المعلومات وتوفير المساعدات، بناء        )ج

على الطلب، للدول االخرى الموقعة على                   
 .        المعاهدة لتحفيز هذه االنشطة

 اقامة العالقات المتبادلة و التنسيق مع                     )د
المنظمات الخاصة باعمال و ادارة الثروة                  
السمكية لوضع و تطبيق تقنيات تخفيف االسر        

 التقليل ، وبأكبر قدر                       1-4
عملي، من العمليات التي تسبب       
الصيد العرضي و موت                            
السالحف البحرية أثناء صيد             

 .السمك



 الوطنية و في اعالي                العرضي في المياه       
 .  البحار
 لالجتماع العام   215/ 46 دعم القرار رقم      )هـ

لالمم المتحدة و المعني بوقف استخدام شباك            
الصيد المتحركة  بمقاييس كبيرة في اعالي                

 .البحار 
وضع و تطبيق مشاريع االحتفاظ و اعادة          ) و

التدوير لتقليل عمليات التخلص من معدات               
 .الشواطىءالصيد على البحر و 

 توفير و تضمين استخدام مرافق الموانئ             )ز
 .للتخلص من مخلفات السفن

تشريع قوانين جديدة إذا لم توجد قوانين                ) أ  
قائمة بالفعل لحظر الصيد المباشر و االتجار           

  .المحلي
تقييم مستوى تأثير الصيد التقليدي                     ) ب

 .للسالحف البحرية و بيضها
 وضع برامج ادارة التي تتضمن حدود                  )ج

 .على مستويات الصيد المعتمد 
 تحديد القيم الثقافية و التقليدية و                                     )د

االستــخدامات االقتصادية للسالحف البحرية        
 )سواء االستهالكية و غير االستهالكية( 
تفاقيات االدارة الخاصة                 مناقشة ا               )هـ

بالمستويات المستدامة لعمليات الصيد                          
التقليدية، بالتشاور مع الدول االخرى المعنية،       
لضمان أن مثل هذه العمليات ال تقلل الجهود             

 .الرامية للحماية

 حظر عمليات الصيد أو                1-5
القتل المباشرة و االتجار                        
المحلي للسالحف البحرية أو             
بيضها أو أجزائها أو منتوجات         
خاصة بها، والسماح                                
باالستثناءات للصيد التقليدي            
من قبل الجماعات على حسب            

ال : اق السلطة، شريطة أن         نط
تقلل مثل هذه العمليات الجهود          
الرامية لحماية و أعادة تغطية           
أعداد السالحف البحرية و                    
موائلها، بحيث ان هذه األعداد          
قادرة على استدامة عمليات                

 .الصيد

ارة الشواطىء      تقييم فاعلية برامج اد               ) أ  
 .والتعشيش

تقليل فقدان البيض و تخفيض معدل                    ) ب
وفيات صغار السالحف لزيادة أعدادها و                   
قدرتها على البقاء، و يستحسن استخدام                        
التقنيات الخاصة بالحماية التي تشدد على                   

 .العملية الطبيعية كلما أمكن ذلك
 تقليل فقدان البيض و تخفيض معدل                        )ج

لسالحف المعششة  وفيات صغار السالحف و ا     
 .بسبب الحيوانات السائبة والمحلية

 وضع برامج الدارة                         1-6
شواطىء التعشيش لزيادة أعداد    

 .صغار السالحف



 
 حماية وصون واصالح موائل السالحف البحرية ) : 2(الهدف 

 
ما أحرز من تقدم في عملية 
 التنفيذ حتى تاريخه

 البرامج األنشطة الفترة

المناطق التي تعتبر موائل حساسة          تحديد   ) أ  
بالنسبة للسالحف البحرية، مثل طرق الهجرة        
و شواطىء التعشيش و مناطق ما بين                            

 .التعشيش والتغذية
تخصيص وإدارة مناطق صون وحماية           )ب

أو محميات أو مناطق مؤقتة خالصة في                       
ذات (المناطق التي تعتبر موائل حساسة                     

: لمث(اتخاذ اجراءات اخرى                او) أهمية
تطوير محركات الصيد، وضع قيود على                   

و ذلك لتجنب العوامل المهددة        ) حركة السفن  
 .لمثل تلك المناطق 

 وضع حوافز الجراء الحماية المناسبة                  )ج
 .للموائل الحساسة  في خارج المناطق المحمية

اجراء تقييم حول التأثيرات البيئية للتنمية             )د
البحرية و الساحلية و األنشطة االخرى                        

بشرية التي يمكن ان تؤثر على مجموعات             ال
 .السالحف البحرية و موائلها

  ادارة و تنظيم استخدام الشوطىء و                       )هـ
الساحلية و ذلك على حسب نطاق                  الكثبان

مواقع وتصميم المباني، و          : السلطة ، مثال      
استخدام االنارة االصطناعية ، و حركة السفن        

 .في مناطق التعشيش
 جودة المياه  من          رصد و تشجيع  حماية          )و

التلوث من مصادر األنشطة في البر و التلوث         
البحري بما فيها المخلفات البحرية التي قد                 

 . تضر بالسالحف البحرية 
 التشدد في استخدام قوانين الحظر الحالية            )ز

حول استخدام المواد الكيميائية و المتفجرات 
 .    في عملية استغالل الموارد البحرية

 

 وضع االجراءات الالزمة          2-1
لحماية و صون موائل السالحف     

 .البحرية

اعادة الغطاء النباتي، ما كان ذلك مالئمًا ،              )أ  
للكثبان االمامية في شواطىء التعشيش و                   
بالنباتات الطبيعية، كلما أمكن، و ذلك لتوفير           
حدود مرئية بالنسبة للتنمية الساحلية إلعادة              
درجات الحرارة المالئمة للشاطىء حسب ما          

 .ت عليه كان
إزالة المخلفات التي تعوق تعشيش                           )ب

 .  السالحف وتفقيس بيضها
تعزيز استعادة الشعاب المرجانية                     ) ج

 . المتدهورة
   تعزيز استعادة المواطن والموائل                            )د

المتدهورة الشجار القرم  و األعشاب                             
 .البحرية

 إصالح الموائل المتدهورة       2-2
 للسالحف البحرية 
 



 
من خالل البحوث وعمليات الرصد تصحيح مفهوم علم السالحف البحرية ومجموعاتها :  )3(الهدف 

 .وتبادل المعلومات 
 

ما أحرز من تقدم في 
عملية التنفيذ حتى 

 تاريخه

الفترة  البرامج األنشطة

إجراء دراسات أساسية أو جمع معلومات          )أ  
لسالحف البحرية و    ثانوية حول مجموعات ا    

 .موائلها
أو االستمرار في عملية رصد            /  بدء      )ب

طويلة المدى لمجموعات السالحف البحرية        
 .ذات االولوية وذلك لتقييم أوضاع  الحماية

 تصنيف الصفات الوراثية للسالحف                  )ج
 .البحرية

 تحديد طرق الهجرة من خالل استخدام               )د
أو / بطاقات الترقيم و دراسات علم الوراثة و   

 .تتبع األقمار الصناعية
  إجراء دراسات حول ديناميكية و                      ) هـ

 .معدالت البقاء     للسالحف البحرية
إجراء أبحاث حول أمراض السالحف                )و

 .البحرية
 تشجيع استخدام المعارف التقليدية                        )ز

 .االيكولوجية  في دراسات األبحاث
 مراجعة و تقييم األبحاث و أنشطة                         )ح

 .  الرصد دوريا

 إجراء دراسات حول                   3-1
السالحف البحرية و موائلها و       
 .ذلك بهدف حمايتها و أدارتها

 تحديد وتضمين األولويات الضرورية                )أ  
لألبحاث و عمليات الرصد في خطط العمل          

 .اإلقليمية و شبة اإلقليمية
إجراء دراسات وعمليات رصد مشتركة        )ب

حول الصفات الوراثية و وضع الحماية و               
الهجرة و المظاهر األخرى البيولوجية و                

 .  ية للسالحف البحريةااليكولوج

 إجراء أبحاث وعمليات             3-2
 .رصد مشتركة

 

 تحديد المجموعات ذات األولوية ألعمال           )أ  
 .الحماية
 . تعريف اتجاهات المجموعات)ب
 استخدام نتائج البحوث في تحسين                        )ج

 و تقييم        اإلدارة و تقليل العوامل المهددة              
عمليات إدارة  : مثل( فعالية أنشطة الحماية      

 )مواقع التفقيس، فقد الموائل،الخ

 تحليل البيانات للمساهمة     3-3
في تقليل العوامل المهددة و            
لتقييم و تحسين سياسات                 

 .الحماية

 توحيد معايير خاصة بأساليب ومستويات         )أ  
جمع البيانات واتخاذ أو وضع  مجموعة                  

 تحليل افضل األساليب مالئمة لنشر                   )ب
 .المعلومات 

  تبادل المعلومات3-4



 تبادل المعلومات العلمية والفنية والخبرة        )ج
بين الدول والمعاهد العلمية والمنظمات غير        
الحكومية والدولية و ذلك بصفة  دورية                     

ذ افضل الوسائل التطبيقية                لوضع وتنفي     
 . لحماية السالحف البحرية وموائلها 

 نشر المعارف التقليدية حول السالحف              )د
البحرية وموائلها وذلك بهدف الحماية                       

 . واالدارة 
 جمع بيانات حول مجموعات السالحف          )هـ

 .البحرية ذات األهمية اإلقليمية دوريا 



 
امة حول العوامل المهددة بالسالحف البحرية وموائلها وتعزيز زيادة التوعية الع) : 4(الهدف 

 .المشاركة العامة في أنشطة الحماية 
 

ما أحرز من تقدم في 
عملية التنفيذ حتى 

 تاريخه

الفترة  البرامج األنشطة

 . جمع وإعداد ونشر المواد التعليمية )أ  
يمية ومراكز معلومات      اقامة مراكز تعل     )ب

 .للمجتمع المحلي 
 اعداد وتنفيذ برامج المعلومات الصحيحة      )ج

 .الخاصة بوسائل االعالم 
 اعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتوعية مكثفة        )د

أصحاب : مثال    ( للمجموعات المستهدفة       
السياسات ، المعلمون ، المدارس ،                                

 ) مجتمعات  الصيد ، وسائل االعالم 
مج القضايا الخاصة بحياة              تشجيع د        )هـ

السالحف البحرية وحمايتها في المناهج                  
 . الدراسية 

 تنظيم مناسبات خاصة متعلقة بحياة )و
يوم السالحف ، : مثال ( السالحف وحمايتها 

اليوم السنوي للسالحف ، الندوات ، تتبع اثر 
 ) .السالحف 

 وضع برامج تعليمية                   4-1
 وتوعية عامة

 

تـحديـد وتسـهــــــــيل بـدائل أخـرى للـعيش          
) األنشطة التي تزيد من الدخل    : ومن بينها   ( 

غير مضرة بالسالحف البحرية وبيئاتها                  
الطبيعة ، وذلك بالتشاور مع الجماعات                    

 .المحلية واصحاب الحيازات

  إيجاد فرص معيشية                  4-2
لك بديلة للجماعات المحلية وذ      

لتشجيع مشاركتها الفعالة في         
 .الجهود المبذولة للحماية

مشاركة اصحاب الحيازات والجماعات         ) أ  
المحلية على وجه الخصوص، في عملية                 

 . تخطيط وتنفيذ اجراءات الحماية واالدارة 
تشجيع مشاركة المؤسسات الحكومية           ) ب

والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص        
الطالب : مثال      ( والمجتمع العام                    

اك ،      المتطوعين ، جماعة صيد االسم                    
في البحوث والجهود        ) المجتمع المحلي         

 . المبذولة للحماية 
 تنفيذ حمالت خاصة بتشجيع المشاركة             )ج

قمصان عليها  : مثل  ( العامة ما امكن ذلك        
شعار عن اعادة بطاقات الترقيم او شهادات           

  ) .تقدير أو التكريم

 لمشاركة العامة  تشجيع ا4-3



 
 تعزيز التعاون الوطني واالقليمي والدولي) : 5(الهدف 

 
ما احرز من تقدم في 
عملية التنفيذ حتى 

 تاريخه

 البرامج  االنشطة  الفترة

 تشجيع الدول الموقعة وغير الموقعة                     )أ  
ليكونوا اطرافا في اتفاقية االتجار الدولي في        
انواع الحيوانات والنباتات المهددة                               

 .باالنقراض  
مراجعة مدى االلتزام بالواجبات بموجب       )ب

اتفاقية االتجار الدولي في انواع الحيوانات            
 باالنقراض والتي تتعلق          والنباتات المهددة   

بتجارة السالحف البحرية وبيضها وأجزاءها     
ومنتجات خاصة بها وذلك على الصعيد                   

 . الوطني 
 تسهيل االلتزام االفضل بإتفاقية االتجار          )ج

الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات                        
المهددة باالنقراض وذلك من خالل تدريب            

خرى الجهات المعنية بالتعاون مع الدول اال         
الموقعة ، امانة إتفاقية االتجار الدولي ،                     

 . والمنظمات االخرى المعنية 
 تحديد طرق التجارة الدولية غير                             )د

المشروعة من خالل الرصد والعمل على               
إيجاد آلية للتعاون لمنع أو للحد من التجارة              
غير المشروعة أو القضاء عليها كلما أمكن           

 .ذلك
حول ـ تبادل ومناقشة المعلومات                           )هـ

التزامات التجارة بصفة دورية وذلك من                 
خالل تقديم التقارير السنوية ألمانة  مذكرة             

في االجتماعات الخاصة      ) MoU(التفاهـم   
 . بالدول الموقعة 

 تحديد ومنع التجارة المحلية غير                            )و
المشروعة أو الحد منها أو القضاء عليها                  
كلما كان ذلك ممكنًا وذلك من خالل عمليات          

نفيذ اللوائح  و تحديد االختالفات           الرصد وت  
في قدرات التنفيذ في كل دولة وتدريب                      

 .  المسئولين المختصين بعمليات التنفيذ 

  التعاون مع الدول                         5-1
الموقعة وغير الموقعة                         
ومساعدتها في تنظيم وتبادل          
المعلومات حول االتجار وذلك        
لمحاربة االتجار غير المشروع 
والتعاون في أنشطة الضبط              
وتطبيق القانون فيما يتعلق              

تجات الخاصة بالسالحف       بالمن
 . البحرية 

وضع مجموعة من االجراءات األساسية )أ  
في االدارة  التي يمكن ان تستخدم كاساس                
في خطط العمل من خالل التشاور مع                        
الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات                         
االبحاث ، والمنظمات غير الحكومية ،                     

. والمجتمعات المحلية ، واصحاب الحيازات 
تي يمكن    تحديد خطط العمل الحالية ال            )ب

 . استخدامها كنماذج 
 تحديد القضايا الخاصة باالدارة المحلية )ج

التي يتطلب فيها التعاون بين الدول  النجاح         
 .عمليات الحماية واالدارة 

  دعم الدول الموقعة وغير      5-2
الموقعة وذلك بناء على طلب           
منهم العداد وتنفيذ خطط العمل     
الوطنية واالقليمية الخاصة              
بحماية وإدارة السالحف                     

 يئتها الطبيعيةالبحرية وب



 مراجعة خطط العمل بصفة دورية ألخذ            )د
التطورات الحديثة في المهارات  و المعرفة          
المتعلقة بادارة و حماية السالحف البحرية             

ين االعتبار، باالضافة الى التغيرات في            بع
وضع الحماية لمجموعات السالحف                          

 .البحرية
تحديد  و تقوية االليات الحالية للتعاون                   )أ  

 .على الصعيد االقليمي الفرعي
أو اعداد  / فتح موقع على شبكة االنترنت       )ب

بارية لتسهيل العمل وتبادل             الرسائل االخ    
 .المعلومات

 وضع مصدر معلومات قائمة على                       )ج
الشــبكة خاص بحماية السالحف البحرية               

تتضمن بيانات حول أعدادها ، شواطىء              (
 ).تعشيشها، هجرتها، المشاريع المستقبلية

 إعداد دليل يتضمن الخبراء و المنظمات           )د
 .المعنية بحماية السالحف البحرية

ء شبكة عمل للتعاون في ادارة  إنشا   )هـ
المجموعات المشتركة ، ضمن أو عبر                      
اإلقليم، و تخطيط اإلجراءات للتعاون في                

 .عملية اإلدارة كلما أمكن
 التعاون، كلما أمكن، في انشاء المناطق             )و

المحمية البحرية عبر و في ما وراء الحدود           
و ذلك باستخدام الحدود األيكولوجية بدال من        

 .السياسية
وضع نموذج ألعداد التقارير و تبادل                )ز

 من خالل أمانة مذكرة التفاهم( المعلومات     
MoU) (                 و في ما بين الدول الموقعة (

حول وضع حماية السالحف البحرية و ذلك          
 .على الصعيد الوطني

تشجيع الدول الموقعة على مذكرة التفاهم        )ح
(MoU)         ليكونوا أطرافا في اتفاقية  األنواع 
  .(CMS) جرةالمها
 تشجيع الدول الموقعة ليكونوا أطرافا                 )ط

التفاقيات الصيد العالمية مثل اتفاقية تخزين          
و ) 1995(األسماك التابعة لألمم المتحدة           

 اتـفاقية االلتزام بمنـظمة األغـذية و الزراعة       
و تطبيق مبادئ العمل في عمليات        ) 1993(

 FAOالـــصيد المسئولة  الخاصة بـ                          
)1995.( 
 إقامة عالقات مع الجهات المعنية بالثروة       )ك

السمكية بهدف الحصول على بيانات حول             
الصيد العرضي و تشجيعها باتخاذ إجراءات       

  EEZsحــــماية السالحف البـحرية ضمن       
و أعالي    ) المناطق االقتصادية الخالصة       (

 .البحار

 تعزيز اآلليات للتعاون               5-3
 .ولتشجيع تبادل المعلومات

حديد االحتياجات الخاصة لبناء القدرات        ت )أ  
فيما يتعلق بالموارد البشرية و المعارف و              

 .المرافق
من خالل حلقات ( توفير فرص التدريب    ) ب

حول تقنيات ادارة   )  العمل على سبيل المثال    

 بناء القدرات لتقوية                    5-4
 .اجراءات الحماية



و حماية السالحف البحرية للجهات المعنية           
 .و لألشخاص و المجتمعات المحلية

 .ية و حلقات العمل تنسيق البرامج تدريب)ج
 تكوين عالقات شراكة مع الجامعات و                )د

مؤسسات األبحاث و الجهات التدريبية و                 
 .المنظمات األخرى المعنية

 مراجعة السياسات المحلية والقوانين                    )أ  
لتحديد االختالفات و العوائق بالنسبة لحماية         

 . البحريةالسالحف
 التعاون في وضع القوانين موضع التنفيذ       )ب

لضمان التطبيق المالئم لها في نطاق وفي ما       
من ضمنها االتفاقيات        ( بين السلطات             

الثنائية والمتعددة و المشاركة في تبادل                     
 ).المعلومات

 تطوير و تحسين عملية 5-5
 .تنفيذ لوائح الحماية

 



 .الدارة التي تتضمن خطط الحماية وا) MoU(تشجيع تنفيذ مذكرة التفاهـم ) : 6(الهدف 
 

ما احرز من تقدم في 
عملية التنفيذ حتى 

 تاريخه

 البرامج األنشطة الفترة

 تشجيع الدول غير الموقعة بالتوقيع على )أ  
 ).(MoUمذكرة التفاهم 

 تنظيم حلقات عمل شبه اقليمية تتضمن )ب
ول غير الموقعة وذلك لزيادة التوعية الد

 ).(MoUحول مذكرة التفاهم 
 النظر في االجتماع األول للدول الموقعة         )ج

حول إعداد جدول زمني بالتعديالت الممكنة        
لجعلها آلية ملزمة     MoU)(لـ مذكرة التفاهم  

قانونيا وذلك خالل االجتماع األول للدول                
 .الموقعة 

 توسيع العضوية في                    6-1
وذلك ) (MoUمذكرة التفاهم      

 .لضمان استمرارية أنشطتها 

تأمين مصادر يمكن االعتماد عليها                   ) أ  
  ).MoU(لتمويل ودعم أمانة مذكرة التفاهم 

تعيين أعضاء اللجنة االستشارية                    ) ب
 .لالجتماع األول للدول الموقعة 

 إقامـة اتصاالت بين أمانة مذكرة التفاهم          )ج
)MoU ( اللجنة االستشارية وذلك لتسهيل     و

 .إرشاد الدول الموقعة 

انة  تحفيز دور األم                        6-2
 MoUواللجنة االستشارية لـ       

و ذلك لضمان تحقيق أهداف            
 خطط الحماية واإلدارة

 تحديد األنشطة األولوية  للحماية واإلدارة )أ  
 .وذلك من اجل  تمويلها 

 البحث عن خيارات للتمويل من                             )ب
ثل الحكومات والجهات األخرى المتطوعة م      

بنك التنمية اآلسيوي ، البنك الدولي ، برنامج 
اإلنمائي لألمم المتحدة ، االتحاد األوروبي ،         
برنامج األمم المتحدة للبيئة ، مرفق البيئة                

 . الخ .. العالمي 
 حث المؤسسات الصناعية التي لها تأثير )ج

: مثل ( على السالحف البحرية وموائلها 
صناعات الثروة السمكية ، السياحة ، ال

على التمويل وتقديم ) البترولية ، العقارات
 .المساهمات األخرى في هذا الصدد

التعرف على إمكانية استخدام اآلليات                  )د
االقتصادية لحماية السالحف البحرية                        

 .وموائلها 
 االتصال بالقطاع الخاص والمؤسسات           )هـ

والمنظمات غير الحكومية المعنية بتمويل             
لتحفيز إنشاء      األنشطة في دول معينة                     

 .صندوق المنح الصغيرة
 تمويل أنشطة الحماية واإلدارة من خالل         )و

المشاريع الخاصة للسياحة البيئية المنظمة             
التي تعود  ( ومشاريع الدعم الذاتي األخرى        

 ) . بالفائدة للمجتمع المحلي 
فيما يتعلق بزيادة   (  محاولة إيجاد التعاون     )ز

مع ) يالتمويل ، توفير الدعم المؤسس                    
العالمية / األمانات واالتفاقيات اإلقليمية              

 محاولة إيجاد الموارد               6-3
لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم                    

MoU).( 



 .واألخرى 
 الوقوف على إمكانية الحصول على                    )ح

تمويل دولي والحوافز األخرى للدول                        
الموقعة التي تدير مجموعات السالحف                   
البحرية بفعالية والتي يمكن ان  تتضمن                    
الحظر النهائي لعمليات الصيد أو القتل                      

 .المباشرة 
 دراسة أدوار ومسئوليات الهيئات )أ  

الحكومية المتعلقة بحماية وادارة السالحف 
 . البحرية وموئلها 

تخصيص هيئة قيادية مسئولة عن تنسيق        )ب
حف السياسة الوطنية لحماية وادارة السال              

 . البحرية 
 تشجيع التعاون فيما بين القطاعات )ج

الحكومية وغير الحكومية وذلك من خالل 
 .أو تقوية االعمال الوطنية / تنمية و

تحديث عملية التعاون         6-4
بين القطاعات الحكومية وغير      
الحكومية في حماية السالحف       

 . البحرية وموائلها 
 

 
 


