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  4مؤتمر األطراف الحادي عشر مشروع القرار  - رامسار        البند الخامس عشر من األجندة            

  

 XI.4مشروع القرار 
  المواقع المدرجة على قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وضع

  معدة من قبل األمانة العامة يةمذكرة تفسير 

 مشروع القرار هذاعملية إعداد  التالية من جوانبالإلى األطراف المتعاقدة  األمانة العامة انتباه تلفت
لعامة لمؤتمر األطراف، ومقررات الجلسات اخذها باالعتبار خالل تدعوا ألو ، وصياغته بشكل نهائي

  :قضاياهذه التعلق بفيما ي الثالث واألربعين وذلك الدائمة اللجنةاجتماع 

وضع المواقع المدرجة على قائمة األراضي "مشروع القرار حول  التي يتضمنها أن المعلومات .1
ها من قبل األمانة العامة من المعلومات التي وفرت تم تجميعهاقد " طبة ذات األهمية الدوليةالر 

 بقائمة تعلقالم 8.2 تقرير األمين العام عمًال بالمادة"درجت في األطراف المتعاقدة والتي أ
 ورقةمؤتمر األطراف الحادي عشر كقدمت في  التي ،"الدولية األهمية ذات الرطبة األراضي

  ).تمر األطراف الحادي عشرمؤ ل 8الوثيقة (معلومات 
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ألطراف المتعاقدة في كٍل من مشروع القرار والمادة ا ودت بهاتي زُ المعلومات التحيين ولضمان  .2
العملية  بإتباع SC43-30فقد قررت اللجنة الدائمة من خالل القرار ، اإلمكانبقدر  8.2
  :هي مؤتمر األطراف الحادي عشر في للنظر في مجموعة من القضايا التالية

i.  ؤتمر األطراف الحادي عشر، ُيطلب من األطراف المتعاقدة تزويد مل 8بالوثيقة فيما يتعلق
المعلومات المتوفرة لالجتماع  تلي(ت جديدة أو معلوما/ األمانة العامة بأي تحديث و
ال وذلك في مدة ) SC43-29والمَتَضمنة في الوثيقة  الثالث واألربعون للجنة الدائمة

 .2012حزيران  2تجاوز ت

ii.  2أو معلومات جديدة تم استالمها من قبل األمانة العامة بحلول / إدراج كل تحديث وسيتم 
لمؤتمر األطراف الحادي عشر، التي ستصدر في منتصف  8في الوثيقة  2012حزيران 

 .شهر حزيران قبيل بدء مؤتمر األطراف الحادي عشر

iii.  وبناًء ، اه نص موجزيرد أدنلمؤتمر األطراف الحادي عشر،  4فيما يتعلق بمشروع القرار
 8والواردة في الوثيقة  2012حزيران  2على المعلومات المستلمة من األطراف بحلول 

لمؤتمر األطراف الحادي عشر، فإن األمانة العامة ستعد آنذاك نسخة منقحة لمشروع  
 .لمؤتمر األطراف الحادي عشر 4القرار 

iv.  راف الحادي عشر، ووفقًا للقرارلمؤتمر األط 4من مشروع القرار  1إن النسخة المنقحة ) 
SC43-30(  الثالث، قبيل افتتاح مؤتمر  االتفاقيةستصدر لألطراف المتعاقدة بلغات

 .  األطراف بوقت قصير

 مؤتمر األطراف جلسات عمليات تبسيط في لتساعد كذلك تصممقد  هنا الموضحة العمليةإن  .3
معلومات  لتوفيرألطراف المتعاقدة إلى القيام بمداخالت من خالل تقليص حاجة ا ، وذلكالعامة

 4إلدراجها في الصيغة النهائية لمشروع القرار  ،مواقع رامسار حول ،محدثة اقعيةمفصلة و 
 فقط تتعلق ال لزوم لها تدخالت ةأي من خالل جعل ، وأيضاً طراف الحادي عشرلمؤتمر األ

لمؤتمر األطراف الحادي  8ورقة معلومات مؤتمر األطراف مثل الوثيقة  في الواردة المعلوماتب
 .األطراف مؤتمربالنسبة  تفاوض موضوع ليستوالتي  ،8.2بالمادة  عمالً عشر 

بشأن طول الوقت غير المبرر  هافي اجتماعها الثاني واألربعون، أعربت اللجنة الدائمة عن قلق .4
فقط بمحتوى الذي استغرقته الجلسات العامة األخيرة لمؤتمر األطراف حول التدخالت المتعلقة 

وضع مواقع ب"مشروع القرار المتعلق أوراق معلومات مؤتمر األطراف والمعلومات الواردة في 
هات لألطراف حول تلك على توجيوفي اجتماعها الثالث واألربعون، وافقت اللجنة ". رامسار

لتكون بمثابة ورقة معلومات في مؤتمر األطراف الحادي عشر، وبشكل خاص "القضايا، 
-SC43القرار" (لتسترعي اهتمام جميع األطراف والبعثات التي ستشارك في مؤتمر األطراف

1.( 



  األطراف الحادي عشررامسار، مؤتمر 
4مشروع القرار   

حادي لطراف اولتسهيل المرجعية على األطراف المتعاقدة وغيرهم من المشاركين في مؤتمر األ .5
ورقة  من ، فإن أجزاءلمؤتمر األطراف الحادي عشر 4ع القرار مشرو  عشر عند النظر في

مؤتمر وورقة لل 4لنظر في مشروع القرار مؤتمر األطراف الحادي عشر المتعلقة بامعلومات 
  : تم استنساخها فيما يليالُمَدِعمة  8.2معلومات المادة 

المتعلقة بقائمة  8.2العام عمًال بالمادة تقرير األمين "ورقة المعلومات حول   )ب
  "األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية

تحديث أو تصحيح أو أال تتدخل خالل الجلسات العامة إال لعلى األطراف المتعاقدة   .12
  .تعديل المعلومات الواردة في ورقة المعلومات هذه

أو تعديالت مقترحة تتعلق  على األطراف المتعاقدة تقديم أي تحديثات أو تصحيحات   .13
إما على ( كتابياً  واردة في ورقة المعلومات هذه إلى األمانة العامة بوضع مواقع رامسار
  .قبل أو أثناء انعقاد مؤتمر األطراف) البريد االلكترونيالورق أو عن طريق 

النسخة "ستنظر األمانة العامة بأمر تلك التحديثات والتصحيحات والتعديالت في   .14
من ورقة المعلومات هذه لتصبح متاحة على موقع رامسار االلكتروني ُبَعيد " 1لمنقحة ا

  .مؤتمر األطراف

 وضع المواقع المدرجة في قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية"مشروع قرار حول   )ج
  ".الدولية

لألطراف بالتزامن مع إصدار  مشروع القرار هذال "خطوط عامة"نسخة  توفيرسيتم   .15
    .مشروع جميع القرارات قبيل افتتاح مؤتمر األطراف المتعاقدة بثالثة شهور

غات االتفاقية من مشروع القرار هذا بل" النسخة األولى"ستقوم األمانة العامة بإعداد   .16
الثالث، والتفكير مليًا بأحدث المعلومات التي جاءت في ورقة المعلومات لمؤتمر 

والمتعلقة بقائمة األراضي  8.2تقرير األمين العام عمًال بالمادة "  األطراف حول
ل افتتاح مؤتمر األطراف ، والتي ستصدر لألطراف قبي"الرطبة ذات األهمية الدولية

  .بوقت قليل

 تحديثات أيتقديم  األطراف من بطليُ  المنقح األول هذا ، مشروع القرارفور صدور   .17
 مشروع في ةالوارد رامسار مواقع بوضع متعلقةمقترحة  تعديالت أو تصحيحات أو

 قبل هخالل األكثر على أو األطراف مؤتمر ليبقُ إما  – هذا في أقرب وقت ممكن القرار
  .1القرار مشروعل األولىالجلسة العامة  في المناقشة

                                                            
لدى تقديم األطراف  المفترض أصالً لجدول الزمني ھذه الفقرة امتداداً ل نتضمت،  من أجل توضيح العملية وجدوالھا الزمنية .1

من أجل مواءمة  بالضرورةھو لمؤتمر األطراف الحادي عشر، الذي   4المتعاقدة للتعديالت للتقيح األول لمشروع القرار 
    .حول تلك القضايا SC43أحكام القرارات 
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المفصل عن التدخل بالحديث الجلسة العامة، على األطراف أن تمتنع عن  داأثناء انعق  .18
ت أو تعديالت للمعلومات الواقعية الُمَتضمنة في مشروع تحديثات أو تصحيحا ةأي

م لتقدي باقتضابعوضًا عن ذلك عليهم التدخل و الذي قدموه لألمانة العامة،  القرار هذا
في  تسجيله لألمانة العامة، ليتم قد قدموا أو يقدمون النص المطلوب المشورة بأنهم

النصوص من  لجميع العامة من التحقق من تسلمهااألمانة  لكي تتمكنتقرير المؤتمر 
  .األطراف

 تعالج أنال بد  األطراف مؤتمر انعقاد التي تجري أثناء والمفاوضات لتدخالتا إن  .19
  محتوى وليس هذا، القرار مشروعل المنقحة األولى النسخة محتوى وبشكل حصري

   .8.2ورقة معلومات المادة الُمَدِعمة 

 التعديالت جميع ُمدِرجة هذا، القرار شروعلم "التنقيح الثاني" ستعد األمانة العامة  .20
 مؤتمر في الحقاً  واالعتماد ألخذها بمزيد من االعتبار المقدمة من األطراف في النص

  .األطراف

ونائب الرئيس فيما يتعلق بهذه القضايا خالل / دور رئيس مؤتمر األطراف المتعاقدة  )د
  .العامةالجلسة 

و نائب الرئيس الذي يترأس الجلسة العامة رئيس مؤتمر األطراف المتعاقدة أيقوم   .21
 انترى كانت / يرىإن كان الى مراعاة النظام  طرٍف أو أي مبعوٍث آخرأي بدعوة 
في ورقة معلومات مؤتمر  تُأدرجمعطيات تعليقات حول ال يضم سوى  ما تدخل

  . األطراف
 

  )الخطوط العامة(  XI.4مشروع القرار 
  الدولية مسار لألراضي الرطبة ذات األهميةوضع المواقع المدرجة في قائمة را

  مقدم من قبل اللجنة الدائمة
كل طرف متعاقد األراضي  يعين" أن من االتفاقية، التي تنص على 2.1إذ يشير إلى المادة  .1

 والقرار " في قائمة األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية اإلدراجه المناسبة داخل أراضيه الرطبة
VIII.11 )2002 (من خالل  ية قائمة رامساررؤ  تحقيق من خالله بحتمية األطراف الذي اعترفت

 تعيين شبكات مترابطة وشاملة على النطاق الوطني والدولي لمواقع رامسار؛

واجبات األمانة العامة فيما يتعلق بالتقارير من االتفاقية بشأن  8.2وٕاذ يشير كذلك إلى المادة  .2
حول وضع مواقع رامسار للنظر فيها وٕاعداد التوصيات من قبل األطراف في اجتماعاتهم 
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المتعلقة ) d( 6.2االعتيادية خالل مؤتمر األطراف المتعاقدة المتعلقة بتلك القضايا، وٕالى المادة 
عامة أو محددة لألطراف المتعاقدة  توصيات بالتوصل إلىباختصاص مؤتمر األطراف المتعاقدة 

 تتعلق بالحفاظ على األراضي الرطبة وٕادارتها واستخدامها الحكيم؛

تشرين الثاني  4(والتي منذ اختتام مؤتمر األطراف العاشر  XXاألطراف المتعاقدة ال  يهنئوٕاذ  .3
 من اعتباراً  هكتار XXمن مواقع رامسار بتغطية مجموعها  XXقد عينت ما مجموعه ) 2008

 تستعد أو عينت التي XX األطراف المتعاقدة ال يهنئ و ،]انالبلد أسمار[ 2012 حزيران 26
 إلى إلضافتها العامة األمانة مع هااستكمال حالياً  يجري التي XX رامسار مواقع المزيد من لتعيين

  ؛البلدان أسماء: قائمةال

 في المدرجة مواقعفي ال % XXالرغم من حقيقة أن هذا يمثل زيادة مقدارها بشير إلى أنهه يوٕاذ  .4
 العالمية لشبكةا وتمثيل شمولية في كبيرة ثغرات هناك تزال المؤتمر األطراف العاشر،  منذ القائمة

للمواقع المدرجة على قائمة رامسار قد انخفضت   XX، وأن المجموع الكلي الرامسار مواقعل
 2005موقعًا المستهدفة المحددة لسنة  2,000إلى ما دون ال  2012حزيران 26اعتبارًا من 

التي كانت  2010 عام بحلول 2,500 وٕالى ما دون ال) VII.11 )1999بموجب القرار 
 ؛)2005( ير قائمة رامسارإطار العمل االستراتيجي واإلرشادات لتطو األطراف قد حددتها في 

 بلداً  XX في) رامسار مواقع مجموع من % XX )XXمواقع رامسار ال وٕاذ ينتابه القلق بشأن  .5
أو ما يكفي من  )RISs(وراق معلومات رامسار لم يتم تقديم أ إذ ،)القرار لهذا 1 المرفق انظر(

خرائط محدثة ألكثر من بكذلك لم يتم تزويد األمانة العامة بأوراق معلومات رامسار أو  ،الخرائط
  المواقع؛ لتلك الحالي الوضع عن معلومات رافتتو  ال لهذا، ،ست سنوات

رامسار  الواردة في أوراق معلوماتوٕاذ يشير إلى أن التغيرات في حدود مواقع رامسار والمواقع  .6
ط بتوسعات المواقع أو إعادة حسابها، بما في ذلك عن العامة تتعلق فق ة المرفوعة لألمانةالمحدث

 طريق تحديد حدود أكثر دقة؛

ن األطراف المتعاقدة اتخاذ على كل طرف م"تنص أن  من االتفاقية 3.2أن المادة  وٕاذ يدرك .7
ضي في أقرب وقت ممكن فيما إذا كان الطابع البيئي ألٍي من األرا الالزمة لكي يطلعالتدابير 

الرطبة على أراضيه ومشمول في القائمة قد تغير، أو يتغير، أو من المحتمل أن يتغير نتيجة 
مثل هذه المعلومات حول التغيير يجب  .التطور التكنولوجي أو التلوث أو أي تدخل بشري آخر

 .دون تأخير] أمانة رامسار[تمريرها إلى 

أعرب مؤتمر األطراف عن قلقه بشأن افتقار الكثير  )VIII.8 )2002القرار  أنه في وٕاذ يشير إلى .8
ما حث األطراف على ، ك3.2تحقيق المادة  التي تساعد على من األطراف المتعاقدة لآلليات

لكي ُتحاط علمًا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق تقارير  ليات على الفوروضع آ
نظمات غير الحكومية فيما إذا جرى تغيير السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية واألصلية والم
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أو أنه يتغير  -بما فيها قائمة رامسار–في الطابع البيئي ألٍي من األراضي الرطبة على أراضيها 
من  3.2رامسار عن أي تغيير دون إبطاء لتنفيذ المادة ] أمانة[من المحتمل أن يتغير، وٕابالغ  أو

 .بشكل كامل االتفاقية

 26و اعتبارًا من لمدرجة في سجل مونتر ا اقع رامسارمن مو موقعًا  XX اءوٕاذ ينتابه القلق إز  .9
منذ مؤتمر األطراف العاشر، من السجل  موقعًا فقط منها XX حذفحيث تم  2012حزيران 

موقعًا من مواقع رامسار إلى سجل مونترو  XXوكذلك يشير إلى أن األطراف المتعاقدة قد أضافت 
 ؛]أسماء البلدان[منذ مؤتمر األطراف العاشر 

في تقاريرهم لمؤتمر األطراف الحادي  فقط قد وفروا معلوماتطرفًا متعاقدًا  XXإلى أن وٕاذ يشير  .10
 3.2عشر، عوضًا عن تقديم التقارير إلى أمانة رامسار دونما تأخير وفقًا لما نصت عليه المادة 

وقعًا إضافيًا من مواقع م XXمن االتفاقية فيما يتعلق بمواضيع التغير في الطابع البيئي في 
 ؛)من هذا القرار 2كما يتضح في المرفق (رامسار 

 التغير أو يرالتغ حاالت عن واأبلغ قد األطراف من قليل عددوٕاذ يدرك، على أي حال، بأن  .11
قلق وٕاذ ينتابه ال ،3.2 المادة مع تمشياً  الخاصة بهم رامسار مواقع على الطابع البيئي في المحتمل

في طابعها  متها األمانة العامة لمواقع رامسار التي تواجه تغيراتالتقارير التي استلبشأن عدد 
جاء في تقرير أتت من أطراف ثالثة كما  بفعل بشري تكون قد أو أنه من المحتمل أن تتغير البيئي

 بلدًا؛ XXموقعًا في أكثر من  XXوالمتعلقة ب ) d( 8.2األمين العام لهذا االجتماع عمًال بالمادة 

 وٕاذ يشير إلى أن بعض هذه المواقع تشكل جزءًا من األراضي الرطبة ونظم األنهار عبر الحدود .12
، بحيث يؤثر التغيير في طابعها البيئي على وضع تلك األجزاء من األراضي الرطبة، بما المشتركة

من االتفاقية والتي  5ادة إلى المفيها مواقع رامسار الواقعة في أراضي البلدان المجاورة، وٕاذ يشير 
على األطراف المتعاقدة أن تتشاور مع بعضها البعض بشأن تطبيق االلتزامات المنبثقة "أنه  تنص 

عن االتفاقية خاصة في حالة األراضي الرطبة التي تمتد عبر أراضي أكثر من طرف متعاقد، أو 
 ؛ و"حيث تكون نظم المياه مشتركة بين األطراف المتعاقدة

مال زيادة الضغوطات على مواقع رامسار التي عانت أو تعاني من التغير في يعترف باحت و .13
استخدام األراضي  هكذا تغير وذلك من خاللطابعها البيئي، أو من المحتمل أن تعاني من 

 غيرها من الضغوط التي تؤثر عليهاو 

 مؤتمر األطراف المتعاقدة
الذي يقضي بالعمل بشكل كامل بأحكام  VIII.8يؤكد مجددًا على التزام األطراف بموجب القرار  .14

والمتعلقة باإلبالغ عن حاالت التغير وأيضًا الحفاظ أو استصالح الطابع البيئي لمواقع  3.2المادة 
في الموقع  رامسار الخاصة بهم، بما في ذلك توظيف جميع اآلليات المناسبة لمعالجة المسائل

وفور حل هذه بالسرعة الممكنة؛  حلهاعلى  العملو  3.2موضع التركيز بالنسبة لتقرير المادة 
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آخر، بحيث أن كًال من التأثيرات على المواقع وكذلك التغيرات في  المسائل يجب تقديم تقرير
وضع ماعات مؤتمر األطراف المتعاقدة، إلى جانب الطابع البيئي تنعكس تمامًا في تقرير اجت

 تصور واضح لوضع وتوجهات شبكة مواقع رامسار؛

 المبين ذلك مثل ،مالئم متابعة علميةنظام  وتطبيق تبني على المتعاقدة ألطرافل هتشجيع يواصلو  .15
 األراضيمن  وغيرها رامسار مواقع تخطيط إدارة من كجزء ،)VI.1 )1996 القرار مرفق في

 نظم ضمنالخاص باالتفاقية  إطار عمل تقييم المخاطر في األراضي الرطبة جادر إ وعلى، الرطبة
 الطابع في التغيير المحتمل أو تغييرال تتمكن من اإلبالغ عن لكي ،)VII.10القرار (هذه  الرصد
 ؛3.2 لمادةل وفقا رامسار مواقعل البيئي

 حول العامة ألمانةل 3.2تقارير المادة  وفرت التي XX ال المتعاقدة لألطراف ،امتنانه عنيعبر  .16
 قدأنها  أو تحدث وأ حدثت بفعل بشري قد الطابع البيئي في التغيرات حيث XX ال رامسار مواقع

  تحدث؛

 وفرت المزيد من المعلومات حول مواقع التي XX ال المتعاقدة لألطراف كذلك يعبر عن امتنانه .17
البيئي بفعل بشري  الطابع في التغييرات حيث االجتماع هذال الوطنية تقاريرها في XXال  رامسار

 القرار؛ هذال 2 المرفق في يتضح كما تحدث، قد أو تحدث، وأ حدثت قد

 كان إذا فيما لنظرا ،3.2 المادة يستوفي اً تقرير  همتقديم المتعاقدة لدى األطراف تشجيع واصلي .18
 ؛االقتضاء حسب اإلدراج هذه مثل وطلب مونترو، سجل في إدراجه من سيستفيد الموقع

 بانتظام العامة األمانة تزويد مونتروالتي لها مواقع في سجل  المتعاقدة األطراف من طلبي .19
 فيهذه  رامسار مواقع ألجلها أدرجت التي القضايا معالجة في الذي احرزوه التقدم بشأن تحديثاتب

كل اجتماع من اجتماعات في  الوطنية تقاريرهم فياإلبالغ عن تلك القضايا  ذلك في بما السجل،
  األطراف؛ مؤتمر

بإعادة نية المتعلقة تقمراجعة القضايا العلمية والبالتزامن مع مهمة هيئة  -رامسار أمانة من يطلب .20
تكرار تسجيل التقدم المحرز في التقرير من قبل  في لنظرا -تصميم استبيان سجل مونترو

األطراف المتعاقدة فيما يتعلق بحل القضايا التي أدت إلى إدراج مواقع في سجل مونترو، وذلك 
 المتعاقدة؛  إلتاحة تحديث السجل قبل انعاقد مؤتمر األطراف

تقارير بشأن  اقدة التي لديها مواقع رامسار والتي تسلم األمين العاميطلب من األطراف المتع .21
لألمين العام في أقرب فرصة  ا، تقديم المشورةالتغيرات في طابعها البيئي أو التغيرات المحتملة فيه

 حول الخطوات التي اتخذت لمعالجة هذه التغيرات أو التغيرات المحتملة في الطابع البيئي؛

في تحديدهم ) RIS(ورقة معلومات رامسار لويطلب من األطراف المتعاقدة استخدام أحدث صيغ  .22
 المواقع القائمة؛ في للمواقع القائمة، إلى جانب التحديثات للمواقع الجديدة، أو التوسعات
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أراضي رامسار الرطبة  ين أحضروا أوراق المعلوماتعن امتنانه لألطراف المتعاقدة الذويعبر  .23
)RISs (حتى اللحظة، لكل مواقع رامسار الواقعة ضمن أراضيهم؛ 

ويحث بشدة األطراف المتعاقدة التي تقع مواقع رامسار ضمن أراضيها والتي لم يتم بعد تقديم  .24
لها، بالتعجيل في تقديم أوراق  يم خرائط كافيةأو لم يتم بعد تقد/ حولها، ووصف رسمي 

مانة رامسار االتصال أل ن لغات االتفاقية الرسمية، ويوعزالمعلومات أو الخرائط باستخدام واحدة م
 لهذا القرار والطلب منهم القيام بذلك؛ 1المدرجة في المرفق باألطراف المتعاقدة 

أثناء هذا في التقارير الوطنية لمؤتمر األطراف الحادي عشر أو  التي وضعتويرحب بالبيانات  .25
االجتماع فيما يتعلق بالتوسيعات المخططة لمواقع رامسار القائمة، والتحديدات المستقبلية لمواقع 

عدد مواقع ( أسماء البلدان: التالية XXرامسار الجديدة أو الموسعة، من األطراف المتعاقدة ال 
 و ؛)رامسار

ويوعز ألمانة رامسار النظر في الخيارات المتاحة لمساعدة وتشجيع األطراف في إجراءاتهم  .26
 .لالستجابة للتغيير أو للتغيير المحتمل في الطابع البيئي
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  أ 1المرفق 
لألمانة أو خرائط كافية / و تقدم حولها أوراق معلومات قائمة مواقع رامسار التي لم

  العامة
  
  ب 1المرفق 

  قائمة باألطراف المتعاقدة المطلوب منها تحديث واحدة أو أكثر من أوراق المعلومات
  بشكل ملح

  )2012حزيران  26اعتبارًا من (

  

  2المرفق 
مواقع رامسار مع تقارير بشأن تغييرات سلبية وقعت أو تقع أو من المحتمل أن تقع 

  )3.2المادة (بفعل بشري 
. مة وتمت متابعتها مع السلطات اإلداريةالعا التي تسلمتها األمانةالمعلومات قائمة بجميع المواقع مع 

في التقارير  إدراجهاقد تم أو  ةف ثالثاطر أأو من  اإلداريةأولية تم تسلمها إما من السلطات معلومات و 
  الوطنية المقدمة إلى مؤتمر األطراف الحادي عشر

  موقع رامسار      الطرف

  

  
 

 

  

  

    


