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THE CONTRACTING PARTIES, 

RECALLING that the Convention on the Con
servation of Migratory Species of Wild Animals, 
1979, encourages international cooperative ac
tion to conserve migratory species; 

RECALLING further that the first meeting of the 
Conference of the Parties to the Convention, held 
in Bonn in October 1985, instructed the Secre
tariat of the Convention to take appropriate 
measures to develop an Agreement on Western 
Palearcdc Anatidae; 

CONSIDERING that migratory waterbirds con
stitute an important part of the global biological 
diversity which, in keeping with the spirit of the 
Convention on Biological Diversity, 1992, and 
Agenda 21 should be conserved for the benefit of 
present and future generations; 

AWARE of the economic, social, cultural and 
recreational benefits accruing from the taking of 
certain species of migratory waterbirds and of the 
environmental, ecological, genetic, scientific, 
aesthetic, recreational, cultural, educational, so
cial and economic values of waterbirds in gen
eral; 

CONVINCED that any taking of migratory wa
terbirds must be conducted on a sustainable ba
sis, taking into account the conservation status of 
the species concerned over their entire range as 
well as their biological characteristics; 

CONSCIOUS that migratory waterbirds are par
ticularly vulnerable because they migrate over 
long distances and are dependent on networks of 
wetlands that are decreasing in extent and be
coming degraded through non-sustainable hu
man activities, as is expressed in the Convention 
on Wetlands of International Importance, espe
cially as Waterfowl Habitat, 1971; 

RECOGNIZING the need to take immediate ac
tion to stop the decline of migratory waterbird 
species and their habitats in the geographic area 
of the African-Eurasian waterbird migration 
systems; 

CONVINCED that the conclusion of a multila
teral Agreement and its implementation through 
coordinated or concerted action will contribute 

 הצדדים המתקשרים,

 בהיזכרם כי האמנה בדבר שימור מינים נודדים של חיות בר,
 1979, מעודדת פעילות בינלאומית משותפת לשימור מינים

 נודדים;

 בהיזכרם גם כי המפגש הראשון של ועידת הצדדים לאמנה,
 שהתקיים בבון באוקטובר 1985, הורה למזכירות האמנה
 לנקוט באמצעים המתאימים כדי לפתח הסכם בדבר

;Western Palearctic Antidae 

 בהתחשב בכך שעופות מים נודדים מהווים חלק חשוב
 מהמגוון הביולוגי העולמי שאותו יש לשמור, בהתאם לרוח
,Agenda 21 האמנה בדבר מגוון ביולוגי, 1992, ו־ 

 לתועלתם של דורות ההווה והעתיד;

 בהיותם מודעים ליתרונות הכלכליים, החברתיים,
 התרבותיים ולשם פנאי הנצמחים מלקיחת מינים מסוימים
 של עופות מים נודדים, ושל הערכים הסביבתיים,
 האקולוגיים, הגנטיים, המדעיים, האסתטיים, לשם פנאי,
 התרבותיים, החינוכיים, הכלכליים והחברתיים של עופות

 מים בכלל;

 בהיותם משוכנעים שכל לקיחה של עופות מים נודדים
 חייבת להתבצע על בסיס בר קיימא, תוך התחשבות במצב
 השימור של המינים הנוגעים בדבר על פני כל אזור המחיה

 שלהם וכן במאפיינים הביולוגיים שלהם;

 בהיותם מודעים לכך שעופות מים נודדים הם פגיעים
 במיוחד כיוון שהם נודדים למרחקים ארוכים ותלויים
 במערכות של מקווי מים המתמעטות ונפגעות בגלל
 פעילויות אנושיות שאינן בנות קיימא, כפי שהדבר בא לידי
 ביטוי באמנה בדבר מקווי מים בעלי חשיבות בינלאומית,

 בעיקר כבתי גידול של עופות מים, 1971;

 בהכירם בצורך לנקוט בפעולה מיידית כדי לעצור את
 הידרדרות המינים ובתי הגידול של עופות המים הנודדים
 באזור הגיאוגרפי של מערכות הנדידה של עופות מים

 אפריקניים־איראסיאניים;

 בהיותם משוכנעים כי עשיית הסכם רב־צדדי ויישומו
 באמצעות פעולה משותפת או מתואמת יתרמו באופן
 משמעותי לשימור עופות המים הנודדים ובתי הגידול שלהם
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significantly to the conservation of migratory 
waterbirds and their habitats in the most efficient 
manner, and wil l have ancillary benefits for 
many other species of animals and plants; and 

ACKNOWLEDGING that effective implemen
tation of such an Agreement will require assi
stance to be provided to some Range States for 
research, training and monitoring of migratory 
waterbird species and their habitats, for the man
agement of those habitats as well as for the estab
lishment or improvement of scientific and admi
nistrative institutions for the implementation of 
this Agreement, 

A r t i c l e I 

Scope, Definitions and Interpretation 

1. The geographic scope of this Agreement is 
the area of the migration systems of Af
rican-Eurasian waterbirds, as defined in An
nex 1 to this Agreement, hereafter referred 
to as the "Agreement Area". 

2. For the purpose of this Agreement: 

(a) "Convention" means the Convention 
on the Conservation of Migratory Spe
cies of Wild Animals, 1979; 

(b) "Convention Secretariat" means the 
body established under Article IX of 
the Convention; 

(c) "Waterbirds" means those species of 
birds that are ecologically dependent 
on wetlands for at least part of their 
annual cycle, have a range which lies 
entirely or partly within the Agreement 
Area and are listed in Annex 2 to this 
Agreement; 

(d) "Agreement secretariat" means the 
body established under Article V I , 
paragraph 7, subparagraph (b), of this 
Agreement; 

(e) "Parties" means, unless the context 
otherwise indicates, Parties to this 
Agreement; and 

(f) "Parties present and voting" means the 
Parties present and casting an affirmat 

 באופן היעיל ביותר; ויהיו בהם יתרונות נלווים למינים
 רבים אחרים של בעלי חיים וצמחים; וכן

 בהכירם בכך שיישום יעיל של הסכם כאמור חייב מתן סיוע
 לכמה מדינות אזור מחיה למחקר, להכשרה ולניטור של
 מיני עופות מים נודדים ובתי הגידול שלהם, לניהול בתי
 גידול אלה וכן להקמה או לשיפור של מוסדות מדעיים

 ומינהליים ליישום הסכם זה,

ף 1 י ע  ס

 תחום, הגדרות ופרשנות

 1. התחום הגיאוגרפי של הסכם זה הוא אזור מערכות
 הנדידה של עופות המים האפריקניים־איראסיאניים,
 כהגדרתו בנספח 1 להסכם זה, ייקרא להלן ״אזור

 ההסכם״.

 2. למטרות הסכם זה;

 א. ״אמנה״ פירושו האמנה בדבר שימור מינים
 נודדים של חיות בר, 1979;

 ב. ״מזכירות האמנה״ פירושו הגוף שהוקם לפי
 סעיף 9 לאמנה;

 ג. ״עופות מים״ פירושו אותם מיני ציפורים
 התלויים אקולוגית במקווי מים לפחות בחלק
 מהמחזור השנתי שלהם, יש להם אזור מחיה
 השוכן בשלמותו או בחלקו בתוך אזור ההסכם,

 והם רשומים בנספח 2 להסכם זה;

 ד. ״מזכירות ההסכם״ פירושו הגוף שהוקם לפי
 סעיף 6, ס״ק 7, תת־ס״ק ב׳ להסכם זה;

 ה. ״צדדים״ פירושו, אם לא מתבקש אחרת מן
 ההקשר, צדדים להסכם זה; וכן

 ו. ״צדדים נוכחים ומצביעים״ פירושו הצדדים
 הנוכחים ומצביעים בעד או נגד; הנמנעים
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ive or negative vote; those abstaining 
from voting shall not be counted 
amongst the Parties present and vot
ing. 

In addition, the terms defined in Article I , 
subparagraphs 1(a) to (k), of the Convention 
shall have the same meaning, mutatis mu
tandis, in this Agreement. 

3. This Agreement is an AGREEMENT with
in the meaning of Article IV, paragraph 3, of 
the Convention. 

4. The annexes to this Agreement form an in
tegral part thereof. Any reference to the 
Agreement includes a reference to its an
nexes. 

A r t i c l e I I 

Fundamental Principles 

1. Parties shall take co-ordinated measures to 
maintain migratory waterbird species in a 
favourable conservation status or to restore 
them to such a status. To this end, they shall 
apply within the limits of their national 
jurisdiction the measures prescribed in Arti
cle I I I , together with the specific actions de
termined in the Action Plan provided for in 
Article IV, of this Agreement. 

2. In implementing the measures prescribed in 
paragraph 1 above, Parties should take into 
account the precautionary principle. 

A r t i c l e I I I 

General Conservation Measures 

1. The Parties shall take measures to conserve 
migratory waterbirds, giving special atten
tion to endangered species as well as to th
ose with an unfavourable conservation 
status. 

2. To this end, the Parties shall: 

(a) accord the same strict protection for 
endangered migratory waterbird spe
cies in the Agreement Area as is pro
vided for under Article I I I , paragraphs 
4 and 5, of the Convention; 

 מהצבעה לא יימנו בין הצדדים הנוכחים
 והמצביעים.

 נוסף על כך, למונחים המוגדרים בסעיף 1, תת־ס״ק 1
 (א) עד (יא) לאמנה, תהיה משמעות דומה, עם

 השינויים המתבקשים, בהסכם זה.

 3. הסכם זה הוא הסכם כמשמעותו בסעיף 4, ס״ק 3
 לאמנה.

 4. הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. כל
 התייחסות להסכם כוללת התייחסות לנספחיו.

ף 2 י ע  ס

 עקרונות יסוד

 1. הצדדים ינקטו באמצעים מתואמים כדי לקיים מינים
 של עופות מים נודדים במצב שימור חיובי או
 להחזירם למצב כזה. למטרה זו, הם יחילו במסגרת
 מגבלות החקיקה הלאומית שלהם את האמצעים
 הקבועים בסעיף 3, יחד עם הפעולות המוגדרות
 שהוחלט עליהן בתכנית הפעולה לפי הוראות סעיף 4

 להסכם זה.

 2. ביישום האמצעים הקבועים בם״ק 1 לעיל, על
 הצדדים לקחת בחשבון את עקרון הזהירות המונעת.

ף 3 י ע  ס

 אמצעי שימור כלליים

 1. הצדדים ינקטו באמצעים לשימור עופות מים נודדים,
 תוך מתן תשומת לב מיוחדת למינים בסכנת הכחדה

 וכן לאלה שמצב השימור שלהם אינו חיובי.

 2. למטרה זו, הצדדים:

ית למינים של עופות מים  א. יעניקו הגנה קפדנ
 נודדים בסכנת הכחדה באזור ההסכם כמו זו

 הניתנת לפי סעיף 3, ס״ק 4 ו־5, לאמנה;
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ensure that any use of migratory water-
birds is based on an assessment of the 
best available knowledge of their eco
logy and is sustainable for the species 
as well as for the ecological systems 
that support them; 

identify sites and habitats for migratory 
waterbirds occurring within their territ
ory and encourage the protection, 
management, rehabilitation and re
storation of these sites, in liaison with 
those bodies listed in Article IX, para
graphs (a) and (b) of this Agreement, 
concerned with habitat conservation; 

coordinate their efforts to ensure that a 
network of suitable habitats is main
tained or, where appropriate, re-establ
ished throughout the entire range of 
each migratory waterbird species con
cerned, in particular where wetlands 
extend over the area of more than one 
Party to this Agreement; 

investigate problems that are posed or 
are likely to be posed by human activ
ities and endeavour to implement re
medial measures, including habitat re
habilitation and restoration, and com
pensatory measures for loss of habi
tat; 

cooperate in emergency situations re
quiring international concerted action 
and in identifying the species of mi
gratory waterbirds which are the most 
vulnerable to these situations as well as 
cooperate in developing appropriate 
emergency procedures to provide in
creased protection to these species in 
such situations and in the preparation 
of guidelines to assist individual Par
ties in tackling these situations; 

prohibit the deliberate introduction of 
non-native waterbird species into the 
environment and take all appropriate 
measures to prevent the unintentional 
release of such species i f this introduc
tion or release would prejudice the con-

 ב. יבטיחו שכל שימוש בעופות מים נודדים יהיה
 מבוסס על הערכת הידע הטוב ביותר הזמין על
 האקולוגיה שלהם ויהיה בר קיימא למינים וכן

 למערכות האקולוגיות התומכות בהם;

 ג. יזהו אתרים ובתי גידול לעופות מים נודדים
 הקיימים בשטח ארצם ויעודדו את ההגנה,
 הניהול, השיקום והשחזור של אתרים אלה,
 בתיאום עם הגופים הרשומים בסעיף 9, ס״ק א׳
 ו״ב׳ להסכם זה, העוסקים בשימור בתי גידול;

 ד. יתאמו את מאמציהם על מנת להבטיח ביסוס
 רשת מתאימה של בתי גידול, או מקום
 שמתאים, ביסוסם מחדש באזור המחיה השלם
 של כל מין של עופות מים נודדים הנוגע בדבר,
 במיוחד מקום שמקווי מים משתרעים על פני

 שטח של יותר מצד אחד להסכם;

 ה, יחקרו בעיות המועלות או שסביר שיועלו ע״י
 פעילויות אנושיות וישתדלו ליישם אמצעי
 תיקון, כולל שיקום ושחזור של בתי גידול,

 ואמצעים לפיצוי על אובדן בתי גידול;

 ו. ישתפו פעולה במצבי חירום המחייבים פעולה
 בינלאומית מתואמת ובזיהוי המינים של עופות
 מים נודדים הפגיעים ביותר למצבים אלה, וכן
 ישתפו פעולה בפיתוח נהלי חירום מתאימים
 למתן הגנה מוגברת למינים אלה במצבים
 האמורים ובפיתוח הנחיות לסיוע לצדדים באופן

 פרטני בהתמודדות עם מצבים אלה;

 ז. יאסרו על הכנסה מכוונת של מינים לא ילידים
 של עופות מים לסביבה וינקטו בכל האמצעים
 המתאימים למניעת שחרור לא מכוון של מינים
 כאמור אם הכנסה זו או שחרור זה יפגעו ברמת
 השימור של צמחי בר וחיות בר; כאשר כבר
 הוכנסו מינים לא ילידים של עופות מים, ינקטו

 כתבי אמנה, 1383, כרך 49. ־ הסכם בדבר שימורם של עופות מים נודדים אפריקניים־איראסיאניים



servation status of wild flora and fauna; 
when non-native waterbird species 
have already been introduced, the Par
ties shall take all appropriate measures 
to prevent these species from becom
ing a potential threat to indigenous 
species; 

(h) initiate or support research into the bi
ology and ecology of migratory water-
birds including the harmonization of 
research and monitoring methods and, 
where appropriate, the establishment 
of joint or cooperative research and 
monitoring programmes; 

(i) analyze their training requirements for, 
inter alia, migratory waterbird surveys, 
monitoring, ringing and wetland man
agement to identify priority topics and 
areas for training and cooperate in the 
development and provision of appro
priate training programmes; 

(j) develop and maintain programmes to 
raise awareness and understanding of 
migratory waterbird conservation is
sues in general and of the particular ob
jectives and provisions of this Agree
ment; 

(k) exchange information and results from 
research, monitoring, conservation and 
education programmes; and 

(1) cooperate with a view to assisting each 
other to implement this Agreement, 
particularly in the areas of research and 
monitoring. 

A r t i c l e I V 

Action Plan and Conservation Guidelines 

1. An Action Plan is appended as Annex 3 to 
this Agreement. It specifies actions which 
the Parties shall undertake in relation to 
priority species and issues, under the fol
lowing headings, consistent with the gener
al conservation measures specified in Arti
cle I I I of this Agreement: 

 הצדדים בכל האמצעים המתאימים על מנת
 למנוע ממינים אלה להפוך לאיום אפשרי על

 מינים ילידים;

 ח. ייזמו או יתמכו במחקר של הביולוגיה
 והאקולוגיה של עופות מים נודדים, כולל
 האחדת שיטות מחקר וניטור, ומקום שמתאים,
ות מחקר וניטור שיתופיות או י  כינון תכנ

 משותפות;

 ט. ינתחו את דרישות ההכשרה שלהם, בין היתר,
 לגבי סקרי עופות מים נודדים, ניטור, סימון
 וניהול מקווי מים, כדי לזהות נושאים ותחומי
ות להכשרה, וישתפו פעולה בפיתוח נ  עדי

 ובדאגה לתכניות הכשרה מתאימות;

 י. יפתחו ויקיימו תכניות להעלאת מודעות והבנה
 של נושאי שימור עופות מים נודדים באופן
, ושל היעדים וההוראות המוגדרים של  כללי

 הסכם זה;

 יא. יחליפו מידע ותוצאות מתכניות מחקר, ניטור,
 שימור וחינוך; וכן

 יב. ישתפו פעולה במגמה לסייע זה לזה ביישום
 הסכם זה, בעיקר בתחומי המחקר והניטור;

ף 4 י ע  ס

 «תכנית פעולה והנחיות לשימור

ית פעולה מצורפת כנספח 3 להסכם זה. מפורטות  1. תכנ
 בה פעולות שהצדדים יקבלו על עצמם בזיקה למינים
 ולנושאים שבעדיפות, לפי הכותרות הבאות, בהתאם
 לאמצעי השימור הכלליים המפורטים בסעיף 3
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(a) species conservation; 

(b) habitat conservation; 

(c) management of human activities; 

(d) research and monitoring; 

(e) education and information; and 

(f) implementation. 

2. The Action Plan shall be reviewed at each 
ordinary session of the Meeting of the Par
ties, taking into account the Conservation 
Guidelines. 

3. Any amendment to the Action Plan shall be 
adopted by the Meeting of the Parties, tak
ing into consideration the provisions of Ar
ticle I I I of this Agreement. 

4. The Conservation Guidelines shall be sub
mitted to the Meeting of the Parties for ad
option at its first session, and shall be regu
larly reviewed. 

A r t i c l e V 

Implementation and Financing 

1. Each Party shall: 

(a) designate the Authority or Authorities 
to implement this Agreement which 
shall, inter alia, monitor all activities 
that may have impact on the conserva
tion status of those migratory waterbird 
species of which the Party is a Range 
State; 

(b) designate a contact point for the other 
Parties, and communicate without de
lay its name and address to the Agree
ment secretariat to be circulated for
thwith to the other Parties; and 

(c) prepare for each ordinary session of the 
Meeting of the Parties, beginning with 
the second session, a report on its im
plementation of the Agreement with 
particular reference to the conservation 
measures it has undertaken. The format 
of such reports shall be determined by 
the first session of the Meeting of the 

 א. שימור מינים;

 ב. שימור בתי גידול;

 ג. ניהול פעילויות אנושיות;

 ד. מחקר וניטור;

 ה. חינוך ומידע; וכן

 ו. יישום.

ית הפעולה תיבחן בכל מושב מן המניין של מפגש  2. תכנ
 הצדדים, תוך התחשבות בהנחיות לשימור;

ית הפעולה יאומץ ע״י מפגש הצדדים,  3. כל תיקון לתכנ
 תוך התחשבות בהוראות סעיף 3 להסכם זה.

 4. ההנחיות לשימור יובאו למפגש הצדדים לשם אימוץ
 במושבו הראשון, וייבחנו באופן סדיר.

ף 5 י ע  ס

 יישום ומימון

 1. כל צד:

 א. יועיד את הרשות או הרשויות ליישום הסכם זה
 אשר, בין היתר, יעקבו אחר כל הפעילויות
 שעשויה להיות להן השפעה על מצב השימור של
 מיני עופות המים הנודדים שהצד הוא מדינת

 אזור המחיה שלהם;

 ב. יועיד נקודת מגע לצדדים האחרים, ויעביר בלי
 דיחוי את שמה ומענה למזכירות ההסכם להפצה

 מיידית לצדדים האחרים; וכן

 ג. יכין לכל מושב מן המניין של מפגש הצדדים,
 החל מהמושב השני, דוח על יישומו של ההסכם
 אצלו תוך התייחסות מיוחדת לאמצעי השימור
 שקיבל על עצמו. מבנה הדוחות האמורים ייקבע
 במושב הראשון של מפגש הצדדים וייבחנו לפי
 הצורך בכל מושב עתידי של מפגש הצדדים. כל
 דוח יוגש למזכירות ההסכם לא פחות ממאה
 ועשרים ימים לפני המושב מן המניין של מפגש
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Parties and reviewed as may be neces
sary at any subsequent session of the 
Meeting of the Parties. Each report 
shall be submitted to the Agreement se
cretariat not less than one hundred and 
twenty days before the ordinary ses
sion of the Meeting of the Parties for 
which it has been prepared, and copies 
shall be circulated forthwith to the oth
er Parties by the Agreement secre
tariat. 

2. (a) Each Party shall contribute to the 
budget of the Agreement in accordance 
with the United Nations scale of as
sessment. The contributions shall be 
restricted to a maximum of 25 per cent 
of the total budget for any Party that is a 
Range State. No regional economic in
tegration organization shall be required 
to contribute more than 2.5 per cent of 
the administrative costs. 

(b) Decisions relating to the budget and 
any changes to the scale of assessment 
that may be found necessary shall be 
adopted by the Meeting of the Parties 
by consensus. 

3. The Meeting of the Parties may establish a 
conservation fund from voluntary contribu
tions of Parties or from any other source for 
the purpose of financing monitoring, re
search, training and projects relating to the 
conservation, including protection and 
management, of migratory waterbirds. 

4. Parties are encouraged to provide training 
and technical and financial support to other 
Parties on a multilateral or bilateral basis to 
assist them in implementing the provisions 
of this Agreement. 

A r t i c l e V I 

Meeting of the Parties 

1. The Meeting of the Parties shall be the deci
sion-making body of this Agreement. 

2. The Depositary shall, in consultation with 
the Convention Secretariat, convene a ses
sion of the Meeting of the Parties not later 

 הצדדים שלשמו הוכן, ועותקים יופצו מיד בין
 הצדדים האחרים ע״י מזכירות ההסכם,

 כל צד יתרום לתקציב ההסכם בהתאם לסולם
 ההערכה של האומות המאוחדות. התרומות
 תוגבלנה ל־25 אחוז לכל היותר מהתקציב
 הכולל לכל צד שהוא מדינת אזור מחיה. ארגון
 אזורי לאינטגרציה כלכלית לא יידרש לתרום

 יותר מ־2.5 אחוז מההוצאות המינהליות.

 2. א.

 ב. החלטות הקשורות לתקציב וכל שינוי בסולם
 ההערכה העשוי להימצא לנכון יאומצו ע״י

 מפגש הצדדים בתמימות דעים,

 3. מפגש הצדדים רשאי להקים קרן שימור מתרומות
 מרצון של הצדדים או מכל מקור אחר למטרת מימון
 ניטור, מחקר, הכשרה ופרויקטים הקשורים לשימור,

 כולל הגנה וניהול, של עופות מים נודדים.

 4. הצדדים נקראים לספק הדרכה ותמיכה טכנית
 ופיננסית לצדדים האחרים על בסיס רב צדדי או דו

 צדדי כדי לסייע להם ליישם את הוראות הסכם זה.

ף 6 י ע  ס

 מפגש הצדדים

 1. מפגש הצדדים יהיה הגוף מקבל ההחלטות של הסכם
 זה.

 הנפקד, בהתייעצות עם מזכירות האמנה, יזמן מושב
 של מפגש הצדדים לא יאוחר משנה אחרי כניסתו
 לתוקף של הסכם זה. לאחר מכן תזמן מזכירות

.2 
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than one year after the date of the entry into 
force of this Agreement. Thereafter, the 
Agreement secretariat shall convene, in 
consultation with the Convention Secre
tariat, ordinary sessions of the Meeting of 
the Parties at intervals of not more than three 
years, unless the Meeting of the Parties de
cides otherwise. Where it is possible to do 
so, such sessions should be held in conjunc
tion with the ordinary meetings of the Conf
erence of the Parties to the Convention. 

3. On the written request of at least one third of 
the Parties, the Agreement secretariat shall 
convene an extraordinary session of the 
Meeting of the Parties. 

4. The United Nations, its Specialized Agen
cies, the International Atomic Energy 
Agency, any State not a Party to the 
Agreement, and the secretariats of interna
tional conventions concerned inter alia with 
the conservation, including protection and 
management, of migratory waterbirds may 
be represented by observers in sessions of 
the Meeting of the Parties. Any agency or 
body technically qualified in such conserva
tion matters or in research on migratory wa
terbirds may also be represented at sessions 
of the Meeting of the Parties by observers, 
unless at least one third of the Parties pre
sent object. 

5. Only Parties have the right to vote. Each 
Party shall have one vote, but regional eco
nomic integration organizations which are 
Parties to this Agreement shall, in matters 
within their competence, exercise their right 
to vote with a number of votes equal to the 
number of their Member States which are 
Parties to the Agreement. A regional eco
nomic integration organization shall not ex
ercise its right to vote i f its Member States 
exercise theirs, and vice versa. 

6. Unless provided otherwise in this Agree
ment, decisions of the Meeting of the Parties 
shall be adopted by consensus or, i f consen
sus cannot be achieved, by a two-thirds ma
jority of the Parties present and voting. 

 ההסכם, בהתייעצות עם מזכירות האמנה, מושבים מן
 המניין של מפגש הצדדים במרווחי זמן שלא יעלו על
 שלוש שנים, אלא אם כן יחליט מפגש הצדדים אחרת.
 מקום שאפשר לעשות כן, יש לקיים מושבים כאמור
 בתיאום עם המושבים מן המניין של ועידת הצדדים

 לאמנה.

 3. לפי בקשה בכתב של שליש מהצדדים לפחות, תזמן
 מזכירות ההסכם מושב שלא מן המניין של מפגש

 הצדדים.

 4. האומות המאוחדות, הגופים המומחים שלו, הסוכנות
 הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כל מדינה שאיננה צד
 להסכם, ומזכירויות של אמנות בינלאומיות העוסקות
 בין היתר בשימור, כולל ההגנה והניהול, של עופות
 מים נודדים, רשאים להיות מיוצגים ע״י משקיפים
 במושבים של מפגש הצדדים. כל גוף או סוכנות שיש
 להם כישורים טכניים בנושאי שימור כאמור או
 במחקר על עופות מים נודדים, רשאים אף הם להיות
 מיוצגים במושבים של מפגש הצדדים, אלא אם כן

 לפחות שליש מהצדדים הנוכחים מתנגדים,

 5. רק לצדדים יש זכות להצביע. לכל צד יהיה קול אחד,
 אבל אם ארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית שהם
 צדדים להסכם זה, בעניינים שבמסגרת סמכותם,
 יממשו את זכותם להצביע במספר קולות השווה
 למספר המדינות החברות בהם שהן צדדים להסכם.
 ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית לא יממש את זכותו
 להצביע אם המדינות החברות בו מממשות את שלהן,

 ולהיפך.

 6. אם אין הוראות אחרות בהסכם זה, החלטות ועידת
 הצדדים יאומצו בתמימות דעים, או אם לא ניתן
 להשיג תמימות דעים, ברוב של שני שלישים

 מהצדדים הנוכחים והמצביעים.
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7. At its first session, the Meeting of the Par
ties shall: 

 7. במושבו הראשון, מפגש הצדדים:

(a) adopt its rules of procedure by con
sensus; 

(b) establish an Agreement secretariat 
within the Convention Secretariat to 
perform the secretariat functions listed 
in Article V I I I of this Agreement; 

(c) establish the Technical Committee 
provided for in Article V I I of this 
Agreement; 

(d) adopt a format for the reports to be pre
pared according to Article V, para
graph 1, subparagraph (c), of this 
Agreement; and 

(e) adopt criteria to define emergency situ
ations which require urgent conserva
tion measures, and determine the mod
alities for assigning responsibility for 
action to be taken. 

8. At each of its ordinary sessions, the Meeting 
of the Parties shall: 

(a) consider actual and potential changes 
in the conservation status of migratory 
waterbirds and the habitats important 
for their survival, as well as the factors 
which may affect them; 

(b) review the progress made and any dif
ficulty encountered in the implementa
tion of this Agreement; 

(c) adopt a budget and consider any mat
ters relating to the financial arrange
ments for this Agreement; 

(d) deal with any matter relating to the 
Agreement secretariat and the membe
rship of the Technical Committee; 

(e) adopt a report for communication to 
the Parties to this Agreement and to the 
Conference of the Parties of the Con
vention; and 

(f) determine the time and venue of the 
next session. 

 א. יאמץ את כללי הנוהל שלו בתמימות דעים;

 ב. יכונן מזכירות הסכם בתוך מזכירות האמנה,
 כדי לבצע את תפקידי המזכירות הרשומים

 בסעיף 7 להסכם זה;

 ג. יכונן את הוועדה הטכנית לפי הוראות סעיף 7
 להסכם זה;

 ד. יאמץ מבנה לדוחות שיוכנו לפי סעיף 5, ס״ק 1 ,
 תת־ס״ק ג׳ להסכם זה; וכן

 ה. יאמץ אמות מידה להגדרת מצבי חירום
 המחייבים אמצעי שימור דחופים, ויקבע את

 צורות הקצאת האחריות לפעולה שתינקט.

 8. בכל אחד מהמושבים מן המניין שלו, מפגש
 הצדדים:

 א. ידון בשינויים בפועל ובכוח במצב השימור של
 מינים של עופות מים נודדים ושל בתי גידול
 החשובים להישרדותם, וכן הגורמים העשויים

 להשפיע עליהם;

 ב. יבחן את ההתקדמות שהושגה וכל קושי
 שנתקלו בו ביישום הסכם זה;

 ג. יאמץ תקציב וידון בכל עניין הקשור להסדרים
 הכספיים של הסכם זה;

 ד. יטפל בכל עניין הקשור למזכירות ההסכם
 ולחברות בוועדה הטכנית;

 ה. יאמץ דוח להעברה לצדדים להסכם זה ולוועידת
 הצדדים לאמנה; וכן

 ו. יקבע את המועד והמקום של המושב הבא.
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9. At any of its sessions, the Meeting of the 
Parties may: 

(a) make recommendations to the Parties 
as it deems necessary or appropriate; 

(b) adopt specific actions to improve the 
effectiveness of this Agreement and, as 
the case may be, emergency measures 
as provided for in Article V I I , para
graph 4, of this Agreement; 

(c) consider and decide upon proposals to 
amend this Agreement; 

(d) amend the Action Plan in accordance 
with Article IV, paragraph 3, of this 
Agreement; 

(e) establish such subsidiary bodies as it 
deems necessary to assist in the im
plementation of this Agreement, in par
ticular for coordination with bodies es
tablished under other international 
treaties, conventions and agreements 
with overlapping geographic and taxo-
nomic coverage; and 

(f) decide on any other matter relating to 
the implementation of this Agree
ment. 

A r t i c l e V I I 

Technical Committee 

1. The Technical Committee shall comprise: 

(a) nine experts representing different re
gions of the Agreement Area, in ac
cordance with a balanced geographical 
distribution; 

(b) one representative from the Interna
tional Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN), 
one from the International Waterfowl 
and Wetlands Research Bureau 
(IWRB) and one from the International 
Council for Game and Wildlife Con
servation (CIC); and 

 9. בכל אחד ממושביו, מפגש הצדדים רשאי:

 א, להגיש המלצות לצדדים ככל שימצא לנחוץ או
 למתאים;

 ב. לאמץ פעולות מוגדרות לשיפור יעילות הסכם
 זה, ולפי המקרה, אמצעי חירום לפי הוראות

 סעיף 7, ס״ק 4 להסכם זה;

 ג. לשקול ולהכריע בנוגע להצעות לתיקון הסכם
 זה;

ית הפעולה בהתאם לסעיף 4, ס״ק  ד. לתקן את תכנ
 3, להסכם זה;

 ה. להקים גופי עזר ככל שיראה לנחוץ לסיוע
 ביישום הסכם זה, בעיקר בתיאום עם גופים
 שהוקמו לפי אמנות והסכמים בינלאומיים

 בעליי כיסוי גיאוגרפי וטקסונומי חופף; וכן

 ו. להחליט בנוגע לכל עניין אחר הקשור ליישום
 הסכם זה.

ף 7 י ע  ס

 ועדה טכנית

 1. הוועדה הטכנית תהיה מורכבת:

 א. מתשעה מומחים המייצגים שטחים שונים של
 אזור ההסכם, בהתאם לחלוקה גיאוגרפית

 מאוזנת;

 ב. מנציג אחד של האיגוד הבינלאומי לשימור
 הטבע ומשאבי הטבעUCN(1), אחד של הלשכה
 הבינלאומית לחקר עופות מים ומקווי מים
ד של המועצה הבינלאומית ח א ו ( ,WRB1) 

; וכן (CIO לשימור חיות ציד ובר 
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(c) one expert from each of the following 
fields: rural economics, game man
agement, and environmental law. 

The procedure for the appointment of the 
experts, the term of their appointment and 
the procedure for designation of the Chair
man of the Technical Committee shall be 
determined by the Meeting of the Parties. 
The Chairman may admit a maximum of 
four observers from specialized internation
al inter-governmental and non-government
al organizations. 

2. Unless the Meeting of the Parties decides 
otherwise, meetings of the Technical Com
mittee shall be convened by the Agreement 
secretariat in conjunction with each ordin
ary session of the Meeting of the Parties and 
at least once between ordinary sessions of 
the Meeting of the Parties. 

3. The Technical Committee shall: 

(a) provide scientific and technical advice 
and information to the Meeting of the 
Parties and, through the Agreement 
secretariat, to Parties; 

(b) make recommendations to the Meeting 
of the Parties concerning the Action 
Plan, implementation of the Agree
ment and further research to be carried 
out; 

(c) prepare for each ordinary session of the 
Meeting of the Parties a report on its 
activities, which shall be submitted to 
the Agreement secretariat not less than 
one hundred and twenty days before 
the session of the Meeting of the Par
ties, and copies shall be circulated for
thwith by the Agreement secretariat to 
the Parties; and 

(d) carry out any other tasks referred to it 
by the Meeting of the Parties. 

4. Where in the opinion of the Technical Com
mittee there has arisen an emergency which 
requires the adoption of immediate 
measures to avoid deterioration of the con
servation status of one or more migratory I 

 ג. ממומחה אחד מכל אחד מהתחומים הבאים;
 כלכלה כפרית, ניהול חיות ציד, ומשפט

 הסביבה.

פת מינוים ונוהל מינוי יו״ר  נוהל מינוי המומחים, תקו
 הוועדה הטכנית ייקבעו ע״י מפגש הצדדים. היו״ר
 רשאי להתיר השתתפות של ארבעה משקיפים לכל
 היותר מגופים בינלאומיים מומחים בין־ממשלתיים

 ולא־ממשלתיים.

 2. אלא אם כן יחליט מפגש הצדדים אחרת, מפגשי
 הוועדה הטכנית יזומנו ע״י מזכירות ההסכם בתיאום
ל מושב מן המניין של מפגש הצדדים ולפחות  עם כ

 פעם בין מושבים מן המניין של מפגש הצדדים.

 3. הוועדה הטכנית:

 א. תספק ייעוץ ומידע מדעי וטכני למפגש
 הצדדים, ובאמצעות מזכירות ההסכם,

 לצדדים;

ית  ב. תגיש המלצות למפגש הצדדים בנוגע לתכנ
 הפעולה, ליישום ההסכם ולמחקר נוסף שיש

 לבצע;

 ג. תכין לכל מושב מן המניין של מפגש הצדדים
 דוח על פעילויותיה, אשר יוגש למזכירות
 ההסכם לא פחות ממאה ועשרים ימים לפני
 מפגש הצדדים, ומזכירות ההסכם תפיץ מיד

 עותקים לצדדים; וכן

 ד. תבצע כל מטלה אחרת המופנית אליה ע״י
 מפגש הצדדים.

 4. מקום שלדעת מפגש הצדדים התעורר מצב חירום
 המחייב אימוץ של אמצעים מיידיים למניעת
 הידרדרות מצב השימור של מין אחד או יותר של
 עופות מים נודדים, הוועדה הטכנית רשאית לבקש
 ממזכירות ההסכם לזמן בדחיפות מפגש של הצדדים
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waterbird species, the Technical Committee 
may request the Agreement secretariat to 
convene urgently a meeting of the Parties 
concerned. These Parties shall meet as soon 
as possible thereafter to establish rapidly a 
mechanism to give protection to the species 
identified as being subject to particularly 
adverse threat. Where a recommendation 
has been adopted at such a meeting, the Par
ties concerned shall inform each other and 
the Agreement secretariat of measures they 
have taken to implement it, or of the reasons 
why the recommendation could not be im
plemented. 

5. The Technical Committee may establish 
such working groups as may be necessary to 
deal with specific tasks. 

A r t i c l e V I I I 

Agreement Secretariat 

The functions of the Agreement secretariat shall 
be: 

(a) to arrange and service the sessions of 
the Meeting of the Parties as well as the 
meetings of the Technical Commit
tee; 

(b) to execute the decisions addressed to it 
by the Meeting of the Parties; 

(c) to promote and coordinate activities 
under the Agreement, including the 
Action Plan, in accordance with deci
sions of the Meeting of the Parties; 

(d) to liaise with non-Party Range States 
and to facilitate coordination between 
the Parties and with international and 
national organizations, the activities of 
which are directly or indirectly rele
vant to the conservation, including pro
tection and management, of migratory 
waterbirds; 

(e) to gather and evaluate information 
which wil l further the objectives and 
implementation of the Agreement and 
to arrange for appropriate dissemina
tion of such information; 

 הנוגעים בדבר. צדדים אלה יתכנסו מוקדם ככל
 האפשר לאחר מכן כדי לכונן במהירות מנגנון שיעניק
 הגנה למינים שזוהו כנתונים לאיום קשה במיוחד.
 מקום שאומצה המלצה במפגש כזה, יודיעו הצדדים
 הנוגעים בדבר זה לזה ולמזכירות ההסכם על
 האמצעים שנקטו כדי ליישם אותה, או מהן הסיבות

 לכך שאי אפשר ליישם אותה.

 5. הוועדה הטכנית רשאית להקים קבוצות עבודה ככל
 שיידרש לטיפול במטלות מוגדרות.

ף 8 י ע  ס

 מזכירות ההסכם

 תפקידי מזכירות ההסכם יהיו:

 (א) לארגן ולשרת את מושבי מפגש הצדדים וכן את
 ישיבות הוועדה הטכנית;

 (ב< לבצע את ההחלטות המופנות אליה ע״י מפגש
 הצדדים;

 >ג< לקדם ולתאם פעילויות לפי ההסכם, כולל
ית הפעולה, בהתאם להחלטות מפגש  תכנ

 הצדדים;

 (ד< לקיים קשר עם מדינות אזור מחיה שאינן צדדים
 ולסייע לתיאום בין הצדדים ועם ארגונים
 בינלאומיים ולאומיים, אשר פעילויותיהם
 נוגעות במישרין או בעקיפין לשימור, כולל

 ההגנה והניהול, של עופות מים נודדים;

 (ה) לאסוף ולהעריך מידע אשר יקדם את יעדיו ואת
 יישומו של ההסכם, ולהסדיר את הפצתו

 הנאותה של מידע כאמור;
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(f) to invite the attention of the Meeting of 
the Parties to matters pertaining to the 
objectives of this Agreement; 

(g) to circulate copies of the reports of the 
Authorities referred to in Article V, 
paragraph 1, subparagraph (a), of this 
Agreement and of the Technical 
Committee, along with copies of the 
reports it must provide pursuant to 
paragraph (h) of this Article, to each 
Party not less than sixty days before the 
commencement of each ordinary ses
sion of the Meeting of the Parties; 

(h) to prepare, on an annual basis and for 
each ordinary session of the Meeting of 
the Parties, reports on the work of the 
secretariat and on the implementation 
of the Agreement; 

(i) to administer the budget for the Agree
ment and, i f established, its conserva
tion fund; 

(j) to provide information for the general 
public concerning the Agreement and 
its objectives; and 

(k) to perform such other functions as may 
be entrusted to it under the Agreement 
or by the Meeting of the Parties. 

A r t i c l e I X 

Relations with International Bodies dealing 
with Migratory Waterbirds and their 

Habitats 

The Agreement secretariat shall consult: 

(a) on a regular basis, the Convention Se
cretariat and, where appropriate, the 
bodies responsible for the secretariat 
functions under Agreements con
cluded pursuant to Article IV, para
graphs 3 and 4, of the Convention 
which are relevant to migratory wa
terbirds, the Convention on Wetlands 
of International Importance, especially 
as Waterfowl Habitat, 1971, the Con
vention on International Trade in En
dangered Species of Wild Fauna and 

 (ו) להסב את תשומת לבו של מפגש הצדדים
 לעניינים הנוגעים ליעדי הסכם זה;

 (0 להפיץ עותקים של דוחות הרשויות הנזכרות
 בסעיף 5, ס״ק 1, תת־ם״ק א׳ להסכם זה, ושל
 הוועדה הטכנית, יחד עם עותקי הדוחות שעליה
 לספק בהתאם לס״ק (ח< לסעיף זה, לכל צד לא
 פחות משישים ימים לפני תחילת כל מושב מן

 המניין של מפגש הצדדים;

 >ח< להכין, על בסיס שנתי ולכל מושב מן המניין של
 מפגש הצדדים, דוחות על עבודת המזכירות ועל

 יישום ההסכם;

 (ט) לנהל את תקציב ההסכם ואת קרן השימור, אם
 הוקמה;

 (י) לספק מידע לציבור הרחב בנוגע להסכם
 וליעדיו; וכן

 (יא) לבצע תפקידים אחרים ככל שיופקדו בידיה לפי
 ההסכם או ע״י מפגש הצדדים.

ף 9 י ע  ס

 קשרים עם גופים בינלאומיים העוסקים
 בעופות מים נודדים ובבתי הגידול שלהם

 מזכירות ההסכם תיוועץ:

 (א) באופן סדיר במזכירות האמנה, ומקום שמתאים,
 בגופים האחראים לתפקודי המזכירות לפי
 הסכמים שנעשו בהתאם לסעיף 4, ס״ק 3 ו־4
 של האמנה הנוגעים לעופות מים נודדים,
 האמנה בדבר מקווי מים בעלי חשיבות
 בינלאומית, בעיקר כבתי גידול לעופות מים,
 1971, האמנה בדבר סחר בינלאומי במינים
 בסכנת הכחדה של חיות בר וצמחי בר, 1973,
 האמנה האפריקנית בדבר שימור הטבע ומשאבי
 הטבע, 1968, האמנה בדבר שימור חיי הבר ובתי
 הגידול הטבעיים באירופה, 1979, והאמנה
 בדבר מגוון ביולוגי, 1992, במגמה שמפגש
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Flora, 1973, the African Convention on 
the Conservation of Nature and Natural 
Resources, 1968, the Convention on 
the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats, 1979, and the 
Convention on Biological Diversity, 
1992, with a view to the Meeting of the 
Parties cooperating with the Parties to 
these conventions on all matters of 
common interest and, in particular, in 
the development and implementation 
of the Action Plan; 

(b) the secretariats of other pertinent con
ventions and international instruments 
in respect of matters of common in
terest; and 

(c) other organizations competent in the 
field of conservation, including protec
tion and management, of migratory 
waterbirds and their habitats, as well as 
in the fields of research, education and 
awareness raising. 

A r t i c l e X 

Amendment of the Agreement 

1. This Agreement may be amended at any or
dinary or extraordinary session of the Meet
ing of the Parties. 

2. Proposals for amendment may be made by 
any Party. 

3. The text of any proposed amendment and 
the reasons for it shall be communicated to 
the Agreement secretariat not less than one 
hundred and fifty days before the opening of 
the session. The Agreement secretariat shall 
transmit copies forthwith to the Parties. Any 
comments on the text by the Parties shall be 
communicated to the Agreement secretariat 
not less than sixty days before the opening 
of the session. The Secretariat shall, as soon 
as possible after the last day for submission 
of comments, communicate to the Parties all 
comments submitted by that day. 

4. An amendment to the Agreement other than 
an amendment to its annexes shall be ad
opted by a two-thirds majority of the Parties 

 הצדדים ישתף פעולה עם הצדדים לאמנות אלה
 בכל הנושאים שיש בהם עניין משותף, ובמיוחד

ית הפעולה וביישומה;  בפיתוח תכנ

 >ב< במזכיריות של אמנות ומסמכים בינלאומיים
 אחרים הנוגעים בדבר בנוגע לנושאים שיש

 בהם עניין משותף; וכן

 >ג< בארגונים אחרים בעלי מיומנויות בתחום
לל הגנה וניהול, של עופות מים  השימור, כו
 נודדים ובתי הגידול שלהם, וכן בתחומי

 המחקר, החינוך והעלאת המודעות.

ף 10 י ע  ס

 תיקון ההסכם

 1. ניתן לתקן הסכם זה בכל מושב מן המניין או שלא מן
 המניין של מפגש הצדדים.

 2. כל צד רשאי להגיש הצעות לתיקון.

 3. נוסחו של כל תיקון מוצע והנימוקים לו יועברו
 למזכירות ההסכם לא פחות ממאה וחמישים ימים לפני
 פתיחת המושב. מזכירות ההסכם תעביר מיד עותקים
 לצדדים. כל הערה של הצדדים על הנוסח תועבר
 למזכירות ההסכם לא פחות משישים ימים לפני
 פתיחת המושב. המזכירות, בהקדם האפשרי אחרי
 היום האחרון להעברת הערות, תעביר לצדדים את כל

 ההערות שהוגשו עד אותו יום.

 4. תיקון להסכם שאינו תיקון לנספחיו יאומץ ברוב של
 שני שלישים מהצדדים הנוכחים ומצביעים וייכנס
 לתוקף לגבי הצדדים שקיבלו אותו ביום השלושים
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present and voting and shall enter into force 
for those Parties which have accepted it on 
the thirtieth day after the date on which two 
thirds of the Parties to the Agreement at the 
date of the adoption of the amendment have 
deposited their instruments of acceptance of 
the amendment with the Depositary. For 
each Party which deposits an instrument of 
acceptance after the date on which two 
thirds of the Parties have deposited their in
struments of acceptance, the amendment 
shall enter into force on the thirtieth day af
ter the date on which it deposits its instru
ment of acceptance. 

5. Any additional annexes and any amendment 
to an annex shall be adopted by a two-thirds 
majority of the Parties present and voting 
and shall enter into force for all Parties on 
the ninetieth day after the date of its adop
tion by the Meeting of the Parties, except for 
Parties which have entered a reservation in 
accordance with paragraph 6 of this Arti
cle. 

6. During the period of ninety days provided 
for in paragraph 5 of this Article, any Party 
may by written notification to the Deposit
ary enter a reservation with respect to an 
additional annex or an amendment to an 
annex. Such reservation may be withdrawn 
at any time by written notification to the 
Depositary, and thereupon the additional 
annex or the amendment shall enter into for
ce for that Party on the thirtieth day after the 
date of withdrawal of the reservation. 

A r t i c l e X I 

Effect of this Agreement on International 
Conventions and Legislation 

1. The provisions of this Agreement do not af
fect the rights and obligations of any Party 
deriving from existing international treaties, 
conventions or agreements. 

2. The provisions of this Agreement shall in no 
way affect the right of any Party to maintain 
or adopt stricter measures for the conserva-

 אחרי התאריך שבו שני שלישים מהצדדים להסכם
 בתאריך אימוץ התיקון הפקידו את מסמכי קבלת
ה לגבי כל צד המפקיד ק פ נ  התיקון שלהם אצל ה
 מסמך קבלה אחרי התאריך שבו שני שלישים
 מהצדדים הפקידו את מסמכי הקבלה שלהם, ייכנס
 התיקון לתוקף ביום השלושים אחרי התאריך שבו הוא

 מפקיד את מסמך הקבלה שלו.

 5. כל נספח נוסף וכל תיקון לנספח יאומצו ברוב של שני
 שלישים מהצדדים הנוכחים ומצביעים וייכנס לתוקף
 לגבי כל הצדדים ביום התשעים אחרי תאריך אימוצו
 ע״י מפגש הצדדים, למעט לגבי צדדים אשר הגישו

 הסתייגות בהתאם לס״ק 6 לסעיף זה.

 6. במהלך תקופת תשעים הימים לפי הוראות ס״ק 5
 לסעיף זה, כל צד רשאי להגיש הסתייגות בהודעה
 בכתב לנפקד בנוגע לנספח נוסף או לתיקון לנספח.
 ניתן להסיר הסתייגות כאמור בהודעה בכתב לנפקד,
 ולאחר מכן הנספח הנוסף או התיקון ייכנסו לתוקף
 לגבי אותו צד ביום השלושים אחרי תאריך

 ההסתלקות מההסתייגות.

ף 11 י ע  ס

ות בינלאומיות וחקיקה  השפעת הסכם זה על אמנ

 1. הוראות הסכם זה אינן משפיעות על הזכויות והחובות
 של צד כלשהו הנובעות מאמנות או מהסכמים

 בינלאומיים קיימים.

 2. הוראות הסכם זה לא ישפיעו בצורה כלשהי על זכותו
 של צד כלשהו לקיים או לאמץ אמצעים מחמירים יותר

 לשימור עופות מים נודדים ובתי הגידול שלהם.
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tion of migratory waterbirds and their habi
tats. 

A r t i c l e X I I 

Settlement of Disputes 

1. Any dispute which may arise between two 
or more Parties with respect to the interpre
tation or application of the provisions of this 
Agreement shall be subject to negotiation 
between the Parties involved in the dis
pute. 

2. I f the dispute cannot be resolved in accord
ance with paragraph 1 of this Article, the 
Parties may, by mutual consent, submit the 
dispute to arbitration, in particular that of 
the Permanent Court of Arbitration at The 
Hague, and the Parties submitting the dis
pute shall be bound by the arbitral deci
sion. 

A r t i c l e X I I I 

Signature, Ratification, Acceptance, 
Approval, Accession 

1. This Agreement shall be open for signature 
by any Range State, whether or not areas 
under its jurisdiction lie within the Agree
ment Area, or regional economic integration 
organization, at least one member of which 
is a Range State, either by: 

(a) signature without reservation in re
spect of ratification, acceptance or ap
proval; or 

(b) signature with reservation in respect of 
ratification, acceptance or approval, 
followed by ratification, acceptance or 
approval. 

2. This Agreement shall remain open for sig
nature at The Hague until the date of its en
try into force. 

3. This Agreement shall be open for accession 
by any Range State or regional economic 
integration organization mentioned in para
graph 1 above on and after the date of entry 
into force of the Agreement. 

ף 12 י ע  ס

 יישוב מחלוקות

 1. כל מחלוקת העשויה להתעורר בין שני צדדים או יותר
 בנוגע לפרשנותן של הוראות הסכם זה או ליישומן
 תהיה כפופה למשא ומתן בין הצדדים המעורבים

 במחלוקת.

 2. אם אי אפשר ליישב את המחלוקת בהתאם לס״ק 1
 לסעיף זה, הצדדים רשאים, בהסכמה הדדית, להביא
 את המחלוקת לבוררות, במיוחד זו של בית הדין
 הקבוע לבוררות בהאג, והצדדים למחלוקת יהיו

 מחויבים להחלטת הבוררות.

ף 13 י ע  ס

 חתימה, אשרור, קיבול, אישור, הצטרפות

 1. הסכם זה יהיה פתוח לחתימה ע״י כל מדינת אזור
 מחיה, בין אם אזורים שבתחום שיפוטה נמצאים
 בשטח ההסכם ובין אם לאו, או ארגון אזורי
 לאינטגרציה כלכלית, שלפחות אחד מחבריו הוא

 מדינת אזור מחיה, באמצעות:

 (א) חתימה ללא הסתייגות בזיקה לאשרור, קיבול
 או אישור; או

 >ב< חתימה עם הסתייגות בזיקה לאשרור, קיבול או
 אישור, ואחריה אשרור, קיבול או אישור.

 2. הסכם זה יישאר פתוח לחתימה בהאג עד לתאריך
 כניסתו לתוקף.

 3. הסכם זה יהיה פתוח להצטרפות של כל מדינת אזור
 מחיה או ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית הנזכרים
 בס״ק 1 לעיל, בתאריך כניסתו לתוקף של ההסכם זה

 ולאחר מכן.
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4. Instruments of ratification, acceptance, ap
proval or accession shall be deposited with 
the Depositary. 

A r t i c l e X I V 

Entry into Force 

1. This Agreement shall enter into force on the 
first day of the third month after at least 
fourteen Range States or regional economic 
integration organizations, comprising at 
least seven from Africa and seven from 
Eurasia, have signed without reservation in 
respect of ratification, acceptance or ap
proval, or have deposited their instruments 
of ratification, acceptance or approval in ac
cordance with Article X I I I of this Agree
ment. 

2. For any Range State or regional economic 
integration organization which has: 

(a) signed without reservation in respect of 
ratification, acceptance, or approval; 

(b) ratified, accepted, or approved; or 

(c) acceded to this Agreement after the date 
on which the number of Range States and 
regional economic integration organiza
tions necessary to enable entry into force 
have signed it without reservation or have 
ratified, accepted or approved it, this Agree
ment shall enter into force on the first day of 
the third month following the signature 
without reservation, or deposit, by that State 
or organization, of its instrument of rati
fication, acceptance, approval or acces
sion. 

A r t i c l e X V 

Reservations 

The provisions of this Agreement shall not be 
subject to general reservations. However, a spe
cific reservation may be entered by any State or 
regional economic integration organization on 
signature without reservation in respect of rati
fication, acceptance or approval or, as the case 
may be, on depositing its instrument of ratifica
tion, acceptance, approval or accession in respect 
of any species covered by the Agreement or any 

 4. מסמכי האשרור, הקיבול, האישור או ההצטרפות
 יופקדו אצל הנפקד.

ף 14 י ע  ס

 כניסה לתוקף

 1. הסכם זה ייכנס לתוקף ביום הראשון של החודש
 השלישי אחרי שלפחות 14 מדינות אזור מחיה או
 ארגונים אזוריים לאינטגרציה כלכלית, הכוללים
 לפחות שבעה מאפריקה ושבעה מאיראסיה, חתמו
 עליה ללא הסתייגות לגבי אשרור, קיבול או אישור,
 או הפקידו את מסמכי האשרור, הקיבול, האישור או

 ההצטרפות שלהם בהתאם לסעיף 13 להסכם זה.

 2. לגבי כל מדינת אזור מחיה או ארגון כלכלי אזורי
 אשר:

 (א) חתמו ללא הסתייגות בזיקה לאשרור, קיבול או
 אישור; או

 (ב) אשררו, קיבלו או אישרו; או

 >ג< הצטרפו להסכם זה אחרי התאריך שבו מספר
 מדינות האזור מחיה והארגונים האזוריים
 לאינטגרציה כלכלית הדרוש כדי לאפשר כניסה
 לתוקף חתמו עליו ללא הסתייגות בזיקה
 לאשרור, קיבול או אישור, או אשררו, קיבלו או
 אישרו אותו, או הצטרפו אליו, ייכנס הסכם זה
 לתוקף ביום הראשון של החודש השלישי שאחרי
 החתימה ללא הסתייגות, או ההפקדה של מסמך
 האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות ע״י

 אותה מדינה או אותו ארגון.

ף 15 י ע  ס

 הסתייגויות

 הוראות הסכם זה לא תהיינה כפופות להסתייגויות כלליות.
 אולם כל מדינה או ארגון אזורי לאינטגרציה כלכלית
 רשאים להגיש הסתייגות עם החתימה ללא הסתייגות בנוגע
 לאשרור, קבלה, אישור או הצטרפות, או לפי המקרה, בעת
 הפקדת מסמך האשרור, הקבלה, האישור או ההצטרפות,
 בנוגע לכל מין המכוסה ע״י ההסכם או כל הוראה מוגדרת
ית הפעולה. המדינה או הארגון האזורי לאינטגרציה  של תכנ
 כלכלית רשאים בכל עת להסתלק מהסתייגות כאמור
 שהגישו, בהודעה בכתב לנפקד; מדינה או ארגון כאמור לא
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specific provision of the Action Plan. Such a re
servation may be withdrawn at any time by the 
State or regional economic integration organiza
tion which had entered it, by notification in writ
ing to the Depositary; such a State or organiza
tion shall not be bound by the provisions which 
are the object of the reservation until thirty days 
after the date on which the reservation has been 
withdrawn. 

A r t i c l e X V I 

Denunciation 

Any Party may denounce this Agreement by 
written notification to the Depositary at any time. 
The denunciation shall take effect twelve months 
after the date on which the Depositary has re
ceived the notification. 

A r t i c l e X V I I 

Depositary 

1. The original of this Agreement, in the 
Arabic, English, French and Russian lan
guages, each version being equally authent
ic, shall be deposited with the Government 
of the Kingdom of the Netherlands which 
shall be the Depositary. The Depositary 
shall transmit certified copies of these ver
sions to all States and regional economic 
integration organizations referred to in Arti
cle X I I I , paragraph 1, of this Agreement, 
and to the Agreement secretariat after it has 
been established. 

2.. As soon as this Agreement enters into force, 
a certified copy thereof shall be transmitted 
by the Depositary to the Secretariat of the 
United Nations for registration and publica
tion in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations. 

3. The Depositary shall inform all States and 
regional economic integration organiza
tions that have signed or acceded to the 
Agreement, and the Agreement secretariat, 
of: 

(a) any signature; 

(b) any deposit of instruments of ratifica
tion, acceptance, approval or acces-

 יהיו מחויבים ע״י ההוראות שהן נושא ההסתייגות עד
 שלושים ימים אחרי התאריך שבו הסתלקו מההסתייגות.

ף 16 י ע  ס

 הסתלקות

 כל צד רשאי להסתלק מהסכם זה, בהודעה בכתב לגפקד,
 בכל עת. ההסתלקות תיכנס לתוקף שנים עשר חודשים

 אחרי התאריך שבו שקיבל הנפקד את ההודעה.

ף 17 י ע  ס

 נפקד

 1. הנוסח המקורי של הסכם זה, בשפות ערבית, אנגלית,
 צרפתית ורוסית, לכל הנוסחים דין מקור שווה, יופקד
 אצל ממשלת ממלכת הולנד אשר תהיה הנפקד.
 הנפקד יעביר עותקים מאושרים של נוסחים אלה לכל
 המדינות והארגונים האזוריים לאינטגרציה כלכלית
 הנזכרים בסעיף 13, ס״ק 1, להסכם זה, ולמזכירות

 ההסכם אחרי הקמתה.

 2. ברגע שהסכם זה ייכנס לתוקף, יעביר הנפקד עותק
 מאושר שלו למזכירות האומות המאוחדות לרישום
 ולפרסום בהתאם לסעיף 102 למגילת האומות

 המאוחדות.

 3. הנפקד יודיע לכל המדינות והארגונים האזוריים
 לאינטגרציה כלכלית אשר חתמו על הסכם זה או

 הצטרפו אליו, ולמזכירות ההסכם, על:

ל חתימה;  (א) כ

ם כל הפקדה של מסמכי אשרור, קיבול, אישור או ) 
 הצטרפות;
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sion; 

c) the date of entry into force of this 
Agreement and of any additional annex 
as well as of any amendment to the 
Agreement or to its annexes; 

(d) any reservation with respect to an addi
tional annex or to an amendment to an 
annex; 

(e) any notification of withdrawal of a re
servation; and 

(f) any notification of denunciation of the 
Agreement. 

The Depositary shall transmit to all States and 
regional economic integration organizations that 
have signed or acceded to this Agreement, and to 
the Agreement secretariat, the text of any reser
vation, of any additional annex and of any 
amendment to the Agreement or to its annexes. 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorized to that effect, have signed 
this Agreement. 

 (ג) תאריך כניסתם לתוקף של הסכם זה ושל כל
 נספח נוסף, וכן של כל תיקון להסכם או

 לנספחיו;

ל הסתייגות בנוגע לנספח נוסף או לתיקון  (ד) כ
 לנספח;

 >ה< כל הודעה על הסתלקות מהסתייגות; וכן

ל הודעה על הסתלקות מהסכם זה.  >ו< כ

 הנפקד יעביר לכל המדינות והארגונים האזוריים
 לאינטגרציה כלכלית אשר חתמו על הסכם זה או
 הצטרפו אליו, ולמזכירות ההסכם, נוסח של כל
ל נספח נוסף ושל כל תיקון להסכם  הסתייגות, של כ

 או לנספחיו.

 לראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כיאות, חתמו על
 הסכם זה.
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A n n e x 1 

Definition of the Agreement Area 

The boundary of the Agreement area is defined 
as follows: from the North Pole south along the 
130°W line of longitude to 75°N; thence east and 
southeast through Viscount Melville Sound, 
Prince Regent Inlet, the Gulf of Boothia, Foxe 
Basin, Foxe Channel and Hudson Strait to a point 
in the northwest Atlantic at 6O0N, 60°W; thence 
southeast through the northwest Atlantic to a 
point at 50°N, 30oW; thence south along the 
30°W line of longitude to 10°N; thence southeast 
to the Equator at 20°W; thence south along the 
20°W line of longitude to 40°S; thence east along 
the 40°S line of latitude to 60°E; thence north 
along the 60°E line of longitude to 35°N; thence 
east-northeast on a great circle to a point in the 
western Altai at 49°N, 87°27'E; thence northeast 
on a great circle to the coast of the Arctic Ocean 
at 130°E; thence north along the 130°E line of 
longitude to the North Pole. The outline of the 
Agreement Area is illustrated on the following 
map. 

ח 1 פ ס  נ

 הגדרת אזור ההסכם

 גבול אזור ההסכם מוגדר כלהלן: מהקוטב הצפוני לאורך קו
 האורך 130 מעלות מערב עד 75 מעלות צפון; משם מזרחית
 ודרומית־מזרחית דרך Viscount Melville Sound, לשון־
 הים Prince Regent, מפרץ Boothia, אגן Foxe, תעלת
 TOMFoxe הדסון לנקודה בצפון ־מערב האוקיינוס
 האטלנטי ב־60 מעלות צפון, 60 מעלות מערב; משם
 דרומית־מזרחית דרך צפון־מערב האוקיינוס האטלנטי
 לנקודה ב־50 מעלות צפון, 30 מעלות מערב; משם דרומית
 לאורך קו הא1רך 30 מעלות מערב עד 10 מעלות צפון; משם
 דרומית־מזרחית לקו המשווה ב־20 מעלות מערב; משם
 . דרומה לאורך קו האורך 20 מעלות מערב עד 40 מעלות
 דרום; משם מזרחה לאורך קו הרוחב 40 מעלות דרום עד לקו
 הרוחב 60 מעלות מזרח; משם צפונה לאורך קו האורך 60
 מעלות מזרח עד 35 מעלות צפון; משם מזרחית־צפון
 מזרחית במעגל גדול לנקודה במערב Altai ב־49 מעלות
 צפון, 87 מעלות ו־27 דקות מזרח; משם לצפון־מזרח
 במעגל גדול לחוף האוקיינוס הארקטי ב־130 מעלות מזרח;
 משם צפונה לאורך קו האורך 130 מעלות עד לקוטב

 הצפוני. מתאר אזור ההסכם מתואר במפה הבאה,
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 נ ס פ ח 2

 מיני עופות מים שהסכם זה חל עליהם

Annex 2 
Waterbird Species to which this Agreement Applies 

GAVIIDAE 

Gavia stellata 
Gavia árctica 
Gavia immer 
Gavia adamsii 

PODICIPEDIDAE 

Podiceps grisegena 
Podiceps auritus 

PELECANIDAE 

Pelecanus onocrotalus 
Pelecanus crispus 

PHALACROCORACIDAE 

Phalacrocorax pygmaeus 
Phalacrocorax nigrogularis 

ARDEEDAE 

Egretta vinaceigula 
Ardea purpurea 
Casmerodius albus 
Ardeola idae 
Ardeola rufíventris 
Ixobrychus minutus 
Ixobrychus sturmii 
Botaurus stellaris 

CICONIIDAE 

Mycteria ibis 
Ciconia nigra 
Ciconia episcopus 
Ciconia ciconia 

Red-throated Diver 
Black-throated Diver 
Great Northern Diver 
White-billed Diver 

Red-necked Grebe 
Slavonian Grebe 

Great White Pelican 
Dalmatian Pelican 

Pygmy Cormorant 
Socotra Cormorant 

Slaty Egret 
Purple Heron 
Great Egret 
Madagascar Pond-Heron 
Rufous-bellied Heron 
Little Bittern 
Dwarf Bittern 
Great Bittern 

Yellow-billed Stork 
Black Stork 
Woolly-necked Stork 
White Stork 

ים ללנ  צו

ללן אדום גרון  צו
ללן שחור גרון  צו

י גדול נ ללן צפו  *צו
ללן לבן מקור  *צו

ם י  טבלנ

ים ר לחי ו אפו  טבל
ם י  טבלן לבן לחי

 שקנאים

 שקנאי מצוי
ל ס ל ו ס  שקנאי מ

 קורמורנים

 קורמורן גמד
 *קורמורן סוקוטרה

ת ו פ נ  א

ת י נ  *לב
ית פה ארגמנ  אנ
ת גדולה י נ  *לב

ת מדגסקר פ נ א * 
ת פי  *אנ

ת גמדית פי  אנ
ת ננסית פי  *אנ

פה מסורטטת  אנ

 חסידות

ת מקור ב ו ה  *חסידה צ
 *חסידה שחורה

 *חסידה צמרירית־צוואר
ה  חסידה לבנ

THRESKIORNITHID A E 

Plegadis falcinellus 
Geronticus eremita 
Threskiornis aethiopicus 
Platalea leucorodia 
Platalea albaAfrican 

Glossy Ibis 
Waldrapp 
Sacred Ibis 
Eurasian Spoonbill 
Spoonbill 

 מגלן
 מגלן מצויץ

 *מגלן מקודש
 כפו

י  כפן אפריקנ
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PHOENICOPTERJDAE ו ג נ  פלמי

Phoenicopterus ruber Greater Flamingo ו גדול ג נ  *פלמי
Phoenicopterus minor Lesser Flamingo ו קטן ג נ  *פלמי

ANATIDAE ברווזים 

Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-Duck 
Dendrocygna viduata White-faced Whistling-Duck 

Thalassornis leuconotus White-backed Duck 
Oxyura leucocephala White-headed Duck (אוקיםורה) צחראש 
Cygnus olor Mute Swan ר מצוי  ברבו
Cygnus cygnus Wliooper Swan ברבור שר 
Cygnus columbianus Bewick's Swan ר קטן  ברבו
Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose 
Anser fabalis Bean Goose וז אחו  או
Anser albifrons Greater White-fronted Goose אווז לבן-מצח 
Anser erythropus Lesser White-fronted Goose (זוטר)וז אדום־רגליים  או
Anser anser Greylag Goose אווז אפור 
Branta leucopsis Barnacle Goose ברנטה* 
Branta bernicla Brent Goose 
Branta ruficollis Red-breasted Goose (ברנטה אדומת-חזה) ברנטה 
Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose יאורית 
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck טבלן גמד 
Tadorna cana South African Shelduck י ן דרום אפריקנ  *טבל
Tadorna tadorna Common Shelduck טדורנה 
Plectropterus gambensis Spur-winged Goose 
Sarkidiornis melanotos Comb Duck 
Nettapus auritusAfrican Pygmy-goose 
Anas penelope Eurasian Wigeon ב מצח וז צהו  ברו
Anas strcpera Gadwall ח אפור ו ר  ב
Anas crecca Common Teal שרשיר 
Anas capensis Cape Teal ח הכף ו ר  ב
Anas platyrhynchos Mallard יה  ברבי
Anas undulata Yellow-billed Duck ח צהוב-מקור ו ר ב * 
Anas acuta Northern Pintail ברווז חד-זנב 
Anas erythrorhyncha Red-billed Duck ח אדום-מקור ו ר  ב
Anas hottentota Hottentot Teal ברווז הוטנטוטי* 
Anas querquedula Garganey קרקיר 
Anas clypeata Northern Shoveler (ב מקור ח ר ) ת י ר  מ
Marmaronetta angustirostris (Anas Marbled Teal ברווז משויש 
Angustirostis) 
Netta rutina Red-crested Pochard נטה 
Netta erythrophthalma Southern Pochard נטה דרומית* 
Aythya ferina Common Pochard ל חלוד ל ו  צ
Aythya nyroca Ferruginous Pochard ל ביצות ל ו  צ
Aythya fuligula Tufted Duck ל מצויץ ל ו  צ
Aythya marila Greater Scaup ל ימי ל ו  צ
Somateria mollissima Common Eider 
Somateria spectabilis King Eider 
Polysticta stelleri Steller's Eider 
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Clangula hyemalis 
Melanitta nigra 
Melanitta fusca 
Bucephala clangula 
Mergellus albellus 
Mergus serrator 
Mergus merganser 

GRUIDAE 

Grus leucogeranus 
Grus virgo 
Grus paradisea 
Grus carunculatus 
Grus gras 

RALLIDAE 

Long-tailed Duck 
Common Scoter 
Velvet Scoter 
Common Goldeneye 
Smew 
Red-breasted Merganser 
Goosander 

Siberian Crane 
Demoiselle Crane 
Blue Crane 
Wattled Crane 
Common Crane 

 ברווז הקרח
ת י פנ  *קטי

ית שחומה פנ  קטי
 עבראש

 מרגון גמד
 מרגון בינוני

 מרגון גדול

 עגורים

ר סיבירי  *עגו

ל ו ח ר כ ו  *עג

ר  עגור אפו

Sarothrura boehmi 
Porzana parva 
Porzana pusilla 
Porzana porzana 
Aenigmatolimnas marginalis 
Fúlica atra 

Streaky-breasted Flufftail 
Little Crake 
Baillon's Crake 
Spotted Crake 
Striped Crake 
(Black Sea/Mediterranean) 
Common Coot 

ת קטנה י ח ו ר  ב
ת גמדית י ח ו ר  ב
ת גדולה י ח ו ר  ב

יה  אגמי

DROMADIDAE 

Dromas ardeola 

RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 

Crab Plover 

Black-winged Stilt 
Pied Avocet 

 דרומס

 תמירון
 סיפן

GLAREOLIDAE 

Glareola pratincola 
Glareola nordmanni 

CHARADRIIDAE 

Pluvialis apricaria 
Pluvialis squatarola 
Charadrius hiaticula 
Charadrius dubius 
Charadrius pecuarius 
Charadrius tricollaris 
Charadrius forbesi 
Charadrius pallidus 
Charadrius alexandrinus 
Charadrius marginatus 

Collared Pratincole 
Black-winged Pratincole 

Eurasian Golden Plover 
Grey Plover 
Common Ringed Plover 
Little Ringed Plover 
Kittlitz's Plover 
Three-banded Plover 
Forbes' Plover 
Chestnut-banded Plover 
Kentish Plover 
White-fronted Plover 

 תופמיים

ב  חופ מי זהו
 חופ מי מנומר

 חופמי צווארון
 חופמי גדות

קאי  חופמי אפרי

 חופמי אלכסנדרי
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Charadrius mongolus Mongolian Plover חופמי מונגולי 
Charadrius leschenaultii Greater Sandplover חופמי החוף 
Charadrius asiaticus Caspian Plover חופמי אסיאני 
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel 
Vanellus vanellus Northern Lapwing (שרתי)קיווית 
Vanellus spinosus Spur-winged Plover 
Vanellus albiceps White-headed Lapwing 
Vanellus senegallus Senegal Lapwing 
Vanellus lugubris Wattled Lapwing 
Vanellus melanopterus Black-winged Lapwing 
Vanellus coronatus Crowned Lapwing 
Vanellus superciliosus Brown-chested Lapwing 
Vanellus gregarius Sociable Plover 
Vanellus leucurus White-tailed Plover 

SCOLOPACIDAE 

Gallinago media Great Snipe חרטומית בינונית 
Gallinago gallinago Common Snipe חרטומית הביצות 
Lymnocryptes minimus Jack Snipe חרטומית גמדית 
Limosa limosa Black-tailed Godwit לימחה מצויה 
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit לימחה חומת בטן 
Numenius phaeopus Whimbrel חרמשון קטן 
Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew חרמשו דק מקור 
Numenius arquata Eurasian Curlew חרמשון גדול 
Tringa erythropus Spotted Redshank ביצנית אדומת רגל 
Tringa totanus Common Redshank ביצנית לבנת כנף 
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper ביצנית עדינה 

Tringa nebularia Common Greenshank ביצנית ירוקת רגל 
Tringa ochropus Green Sandpiper ביצנית שחורת כנף 
Tringa glareola Wood Sandpiper ביצנית מנומרת 
Tringa cinérea Terek Sandpiper ביצנית טרק* 
Tringa hypoleucos Common Sandpiper ביצנית מצויה* 
Arenaria interpres Ruddy Turnstone ה  אתרי
Calidris tenuirostris Great Knot חופית* 
Calidris canutus Red Knot חופית להקנית 
Calidris alba Sanderling חופית לבנה 
Calidris minuta Little Stint חופית קטנה 
Calidris temrninckii Temminck's Stint חופית טמינק 
Calidris maritima Purple Sandpiper תופית ים* 
Calidris alpina Dunlin נית  חופית אלפי
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper חופית מגלית 
Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper חרמשית 
Philomachus pugnax Ruff לוחם 
Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope נית צרת-מקוח י  פלרופוס(שחי
Phalaropus fulicaria Grey Phalarope שחיינית רחבת־מקור 
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LARIDAE 

Laras leucopthalmus White-eyed Gull 
Laras hemprichii Sooty Gull 
Laras audouinii Audouin's Gull 
Laras armenicus Armenian Gull 
Laras ichthyaetus Great Black-headed Gull 
Laras genei Slender-billed Gull 
Laras melanocephalus Mediterranean Gull 
Sterna nilotica Gull-billed Tern 
Sterna caspia Caspian Tern 
Sterna maxima Royal Tern 
Sterna bengalensis Lesser Crested Tern 

Sterna bergii Great Crested Tern 

Sterna sandvicensis Sandwich Tern 
Sterna dougallii Roseate Tern 
Sterna hirundo Common Tern 
Sterna paradisaea Arctic Tern 
Sterna albifrons Little Tern 
Sterna saundersi Saunders' Tern 
Sterna balaenarum Damara Tern 
Sterna repressa White-cheeked Tern 

Chlidonias leucopteras White-winged Tern 
Chlidonias niger Black Tern 

 שחף לבן-עין
וני(״שחף כהה״)  שחף עשנ

 שחף אדום-מקור
 *שחף ארמני

 שחף עיטי
 שחף צר-מקור

 שחף שחור־ראש
ס לו י  *שחפית הנ

ת כספית) י פ ח ש ) ת י פ ס  כ
ת י ת ו כ ל  *שחפית מ

ר (שחפית  שחפית כתומת-מקו
 בנגלית)

ר (שחפית  שחפי־ת צהובת-מקו
 ברג)

 שחפית שחורת-מקור
 שחפית ורדרדת

 שחפית הים
טב  שחפית הקו
 שחפית גמדית

ת סונדרס  *שחפי
 *שחפית דמרה

ת י פ ח ש ) ת ו י נ ו ש  שחפית ה
 לבנת-לחי)

ת כנף נ ב  מרומיח ל
 שחפית שחורה (מרומית

 שחורה)
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A n n e x 3 

Action Plan 

1. Field of Application 

1.1 The Action Plan is applicable to the popu
lations of migratory waterbirds listed in 
Table 1 to this Annex (hereafter referred to 
as "Table 1"). 

1.2 Table 1 forms an integral part of this An
nex. Any reference to this Action Plan in
cludes a reference to Table 1. 

2. Species Conservation 

2.1 Legal measures 

2.1.1 Parties with populations listed in column 
A of Table 1 shall provide protection to 
those populations listed in accordance 
with Article I I I , paragraph 2(a), of this 
Agreement. Such Parties shall in particu
lar and subject to paragraph 2.1.3 below: 

(a) prohibit the taking of birds and eggs 
of those populations occurring in 
their territory; 

(b) prohibit deliberate disturbance in so 
far as such disturbance would be 
significant for the conservation of 
the population concerned; and 

(c) prohibit the possession or utiliza
tion of, and trade in, birds or eggs of 
those populations which have been 
taken in contravention of the prohi
bitions laid down pursuant to sub
paragraph (a) above, as well as the 
possession or utilization of, and 
trade in, any readily recognizable 
parts or derivatives of such birds 
and their eggs. 

By way of exception for those populations 
listed in Categories 2 and 3 in Column A 
only and which are marked by an asterisk, 
hunting may continue on a sustainable use 
basis where hunting of such populations is 
a long-established cultural practice. This 
sustainable use shall be conducted within 
the framework of special provisions of a 

ח 3 פ ס  נ

 תכנית פעולה

ם ההחלה  1. תחו

ית הפעולה היא בת החלה על אוכלוסיות של  1.1 תכנ
 עופות מים נודדים הרשומים בטבלה 1 לנספח זה

 (תיקרא להלן ״טבלה 1״).

 1.2 טבלה 1 מהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה. כל
ללת התייחסות ית פעולה זו כו  התייחסות לתכנ

 לטבלה 1.

 2. שימור מינים

 2.1 אמצעים משפטיים

 2.1.1 צדדים שיש אצלם אוכלוסיות הרשומות בטור א׳ של
 טבלה 1 יעניקו הגנה לאוכלוסיות הרשומות בהתאם
 לסעיף 3, ס״ק 2 (א) להסכם זה. צדדים כאמור,

 בעיקר ובכפוף לס״ק 2.1.3 להלך.

 (א) יאסרו את לקיחתם של עופות וביצים של
 אוכלוסיות אלה בשטח ארצם;

 (ב< יאסרו הפרעה מכוונת במידה שהפרעה כאמור
 תהיה משמעותית לשימור האוכלוסיה הנוגעת

 בדבר; וכן

 (0 יאסרו על אחזקה, או שימוש, או סחר בביצי
 עופות מאוכלוסיות אלה, אשר נלקחו בסתירה
 לאיסורים שנקבעו בהתאם לתת־ס״ק(א) לעיל,
 וכן על אחזקה, או שימוש, או סחר בכל חלק או
 נגזרת הניתנים לזיהוי בנקל של העופות

 האמורים וביציהם.

 באופן חריג לגבי האוכלוסיות הרשומות בסוגים 2
 ו־3 בטור א׳ בלבד והמסומגות בכוכבית, ניתן
 להמשיך בציד על בסיס בר קיימא מקום שציד
 אוכלוסיות כאמור הוא נוהג תרבותי מבוסס מימים
 ימימה. השימוש בר הקיימא יתבצע במסגרת
ית פעולה לשימור המין  הוראות מיוחדות של תכנ

 בדמה הבינלאומית המתאימה.
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species action plan at the appropriate in
ternational level. 

2.1.2 Parties with populations listed in Table 1 
shall regulate the taking of birds and eggs 
of all populations listed in column B of 
Table 1. The object of such legal measures 
shall be to maintain or contribute to the 
restoration of those populations to a fa
vourable conservation status and to en
sure, on the basis of the best available 
knowledge of population dynamics, that 
any taking or other use is sustainable. Such 
legal measures, subject to paragraph 2.1.3 
below, shall in particular: 

(a) prohibit the taking of birds belon
ging to the populations concerned 
during their various stages of re
production and rearing and during 
their return to their breeding 
grounds i f the taking has an unfa
vourable impact on the conserva
tion status of the population con
cerned; 

(b) regulate the modes of taking; 

(c) establish limits on taking, where 
appropriate, and provide adequate 
controls to ensure that these limits 
are observed; and 

(d) prohibit the possession or utiliza
tion of, and trade in, birds and eggs 
of the populations which have been 
taken in contravention of any prohi
bition laid down pursuant to the 
provisions of this paragraph, as well 
as the possession or utilization of, 
and trade in, any parts of such birds 
and their eggs. 

2 1.3 Parties may grant exemptions to the prohi
bitions laid down in paragraphs 2.1.1 and 
2.1.2, irrespective of the provisions of Ar
ticle I I I , paragraph 5, of the Convention, 
where there is no other satisfactory solu
tion, for the following purposes: 

(a) to prevent serious damage to crops, 
water and fisheries; 

 צדדים שיש אצלם אוכלוסיות הרשומות בטבלה ו
 יסדירו את הלקיחה של עופות וביצים מכל
 האוכלוסיות הרשומות בטור ב׳ של טבלה 1. יעדם
 של האמצעים המשפטיים האמורים יהיה לקיים או
 לתרום להחזרתן של אוכלוסיות אלה למעמד שימור
 חיובי ולהבטיח, על בסיס הידע הטוב ביותר של
 דינמיקה של אוכלוסיות שכל לקיחה או שימוש אחר
 יהיו בני קיימא. אמצעים משפטיים כאמור, בכפוף

 לם״ק 2.1.3 להלן, במיוחד:

 (א) יאסרו על לקיחת עופות השייכים לאוכלוסיות
 הנדונות במהלך השלבים השונים של רבייה
 והגידול ובמהלך שיבתם לאזורי הרבייה אם
 ללקיחה יש השפעה שלילית על מצב השימור

 של האוכלוסיה הנדונה:

2.1.2 

 (ב) יסדירו את צורות הלקיחה:

 >ג< יקבעו מגבלות ללקיחה, מקום שמתאים,
 ויספקו מנגנוני בקרה נאותים כדי להבטיח

 שמגבלות לה תישמרנה; וכן

 >ד< יאסרו על החזקה או השימוש, ועל הסחר
 בעופות ובביצי עופות מאוכלוסיות אלה, אשר
 נלקחו בניגוד לאיסור כלשהו שנקבע בהתאם
 להוראות ס״ק זה, וכן על החזקה או שימוש של

 כל חלק מעופות כאמור ומביציהם.

 2.1.3 צדדים רשאים להעניק פטורים מהאיסורים שנקבעו
 בס״ק 2.1.1 ו־2.2.2, על אף הוראות סעיף 3, ס״ק 5
 לאמנה, מקום שאין פתרון אחר המניח את הדעת,

 למטרות הבאות:

 (א) כדי למנוע נזק חמור ליבולים, למים ולדגה;
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(b) in the interests of air safety or other 
overriding public interests; 

(c) for the purpose of research and 
education, of re-establishment and 
for the breeding necessary for these 
purposes; 

(d) to permit under strictly supervised 
conditions, on a selective basis and 
to a limited extent, the taking and 
keeping or other judicious use of 
certain birds in small numbers; 
and 

(e) for the purpose of enhancing the 
propagation or survival of the popu
lations concerned. 

Such exemptions shall be precise as to content 
and limited in space and time and shall not oper
ate to the detriment of the populations listed in 
Table 1. Parties shall as soon as possible inform 
the Agreement secretariat of any exemptions 
granted pursuant to this provision. 

2.2 Single Species Action Plans 

2.2.1 Parties shall cooperate with a view to de
veloping and implementing international 
single species action plans for populations 
listed in Category 1 of Column A of Table 
1 as a priority and for those populations 
listed with an asterisk in Column A of Ta
ble 1. The Agreement secretariat shall 
coordinate the development, harmoniza
tion and implementation of such plans. 

2.2.2 Parties shall prepare and implement na
tional single species action plans for the popula
tions listed in Column A of Table 1 with a view to 
improving their overall conservation status. This 
action plan shall include special provisions for 
those populations marked with an asterisk. When 
appropriate, the problem of accidental killing of 
birds by hunters as a result of incorrect identifica
tion of the species should be considered. 

2.3 Emergency Measures 

Parties shall, in close cooperation with each other 
whenever possible and relevant, develop and 

ם למען הבטיחות באוויר או אינטרסים ציבוריים ) 
 גוברים אחרים;

 (ג) למטרת מחקר וחינוך, ביסוס מחדש והרבייה
 הדרושה למטרות אלה;

ח להתיר בתנאים מבוקרים בקפידה, על בסיס ) 
 בררני ובמידה מוגבלת, את הלקיחה והשמירה
 או שימוש מושכל אחר בעופות מסוימים

 במספרים קטנים; וכן

 (ה< למטרות הגברת התפוצה או ההישרדות של
 האוכלוסיות הנוגעות בדבר.

 פטורים כאמור יהיו מדויקים ביחס לתוכן ומוגבלים במקום
 ובזמן ולא יפעלו לרעת האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.
 הצדדים יודיעו בהקדם האפשרי למזכירות ההסכם על כל

 פטור שהוענק בהתאם להוראה זו.

יות פעולה למין יחיד  2.2 תכנ

 2.2.1 הצדדים ישתפו פעולה במגמה לפתח וליישם
יות פעולה בינלאומיות למין יחיד לאוכלוסיות  תכנ
 הרשומות בסוג 1 בטור א׳ בטבלה 1 כעדיפות
 ולאוכלוסיות המסומנות בכוכבית בטור א׳ בטבלה
 1. מזכירות ההסכם תתאם את הפיתוח, ההאחדה

 והיישום של תכניות כאמור.

יות פעולה לאומיות למין  2.2.2 הצדדים יכינו ויישמו תכנ
 יחיד לאוכלוסיות הרשומות בטור א׳ בטבלה 1
 במגמה לשפר את מצב השימור הכולל שלהן. תכנית
ל הוראות מיוחדות לאוכלוסיות  פעולה זו תכלו
 המסומנות בכוכבית. כאשר מתאים, יש להביא
 בחשבון את בעיית ההריגה המקרית של עופות בידי

 ציידים כתוצאה מזיהוי לא נכון של המין.

 2.3 אמצעי חירום

 צדדים, בשיתוף פעולה הדוק זה עם זה בכל עת שאפשרי
 ונוגע בדבר, יפתחו ויישמו אמצעי חירום לאוכלוסיות
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implement emergency measures for populations 
listed in Table 1, when exceptionally unfavoura
ble or endangering conditions occur anywhere in 
the Agreement Area. 

2.4 Re-establishments 

Parties shall exercise the greatest care when re
establishing populations listed in Table 1 into 
parts of their traditional range where they no 
longer exist. They shall endeavour to develop 
and follow a detailed re-establishment plan based 
on appropriate scientific studies. Re-establish
ment plans should constitute an integral part of 
national and, where appropriate, international 
single species action plans. A re-establishment 
plan should include assessment of the impact on 
the environment and shall be made widely 
available. Parties shall inform the Agreement 
secretariat, in advance, of all re-establishment 
programme for populations listed in Table 1. 

2.5 Introductions 

2.5.1 Parties shall, i f they consider it necessary, 
prohibit the introduction of non-native 
species of animals and plants which may 
be detrimental to the populations listed in 
Table 1. 

2.5.2 Parties shall, i f they consider it necessary, 
require the taking of appropriate preca
utions to avoid the accidental escape of 
captive birds belonging to non-native 
species. 

2.5.3 Parties shall take measures to the extent 
feasible and appropriate, including taking, 
to ensure that when non-native species or 
hybrids thereof have already been in
troduced into their territory, those species 
or their hybrids do not pose a potential ha
zard to the populations listed in Table 1. 

3. Habitat Conservation 

3.1 Habitat Inventories 

3.1.1 Parties, in liaison where appropriate with 
competent international organizations, 
shall undertake and publish national in
ventories of the habitats within their territ-

 הרשומות בטבלה 1, מקום שמתרחשים תנאים לא נוחים או
 מסכנים במידה חריגה בכל מקום באזור ההסכם.

 2.4 ביסוסים מחדש

 צדדים ינהגו בזהירות מירבית בכינון מחדש של אוכלוסיות
 הרשומות בטבלה 1 בחלקים מאזור המחיה המסורתי שלהן
 שבו אין הן קיימות יותר. הן ישתדלו לפתח תכנית מפורטת
 של כינון מחדש ולנהוג לפיה בהתבסס על מחקרים מדעיים
 נאותים. על התכניות לכינון מחדש להוות חלק בלתי נפרד
 מתכניות פעולה לאומיות למין יחיד, ומקום שמתאים,
 מתכניות פעולה בינלאומיות למין יחיד. על תכנית לכינון
ל הערכה של ההשפעה על הסביבה ויש להפיצה  מחדש לכלו
 בתפוצה רחבה. צדדים יודיעו למזכירות ההסכם, מראש, על
 כל התכניות לכינון מחדש לגבי אוכלוסיות הרשומות

 בטבלה 1.

 2.5 הצגה

 2.5.1 אם ייראה להם לנחוץ, יאסרו הצדדים על הצגה של
 מינים שאינם ילידים של בעלי חיים וצמחים
 העשויים לפגוע באוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.

 2.5.2 אם ייראה להם לנחוץ, ידרשו הצדדים נקיטה
 באמצעי זהירות נאותים כדי למנוע בריחה מקרית
 של עופות בשבי השייכים למינים שאינם ילידים.

 2.5.3 הצדדים ינקטו באמצעים במידה שמעשי ומתאים,
לל לקיחה, כדי להבטיח שכאשר מינים שאינם  כו
 ילידים או בני כלאיים שלהם כבר הוכנסו לשטח
 ארצם, מינים אלה או בני הכלאיים שלהם לא יהוו

 סכנה אפשרית לאוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.

 3. שימיר כתי גידול

 3.1 מצאי בתי גידול

 3.1.1 צדדים, בתיאום מקום שמתאים עם ארגונים
 בינלאומיים מוסמכים, יערכו ויפרסמו רשימות
 מצאי של בתי הגידול שבשטח ארצם החשובים

 לאוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.
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ory which are important to the populations 
listed in Table 1. 

3.1.2 Parties shall endeavour, as a matter of 
priority, to identify all sites of internation
al or national importance for populations 
listed in Table 1. 

3.2 Conservation of Areas 

3.2.1 Parties shall endeavour to continue estab
lishing protected areas to conserve habi
tats important for the populations listed in 
Table 1, and to develop and implement 
management plans for these areas. 

3.2.2 Parties shall endeavour to give special 
protection to those wetlands which meet 
internationally accepted criteria of inter
national importance. 

3.2.3 Parties shall endeavour to make wise and 
sustainable use of all of the wetlands in 
their territory. In particular they shall en
deavour to avoid degradation and loss of 
habitats that support populations listed in 
Table 1 through the introduction of appro
priate regulations or standards and control 
measures. In particular, they shall endea
vour to: 

(a) ensure, where practicable, that ade
quate statutory controls are in place, 
relating to the use of agricultural 
chemicals, pest control procedures 
and the disposal of waste water, 
which are in accordance with inter
national norms, for the purpose of 
minimizing their adverse impacts 
on the populations listed in Table 1; 
and 

(b) prepare and distribute information 
materials, in the appropriate lan
guages, describing such regula
tions, standards and control 
measures in force and their benefits 
to people and wildlife. 

3.2.4 Parties shall endeavour to develop strate
gies, according to an ecosystem approach, 
for the conservation of the habitats of all 
populations listed in Table 1, including the 

 3.1.2 צדדים ישתדלו, כעניין שבעדיפות, לזהות את כל
 האתרים בעלי החשיבות הבינלאומית או הלאומית

 לאוכלוסיות הרשומות בנספח 1.

 3.2 שימור אזורים

 3.2.1 הצדדים ישתדלו להמשיך להקים אזורים מוגנים
 לשימור בתי גידול החשובים לאוכלוסיות הרשומות
 בטבלה 1, ולפתח וליישם תכניות ניהול לאזורים

 אלה.

 3.2.2 צדדים ישתדלו להעניק הגנה מיוחדת למקווי המים
 העומדים באמות מידה מקובלות בעולם של

 חשיבות בינלאומית.

 3.2.3צדדים ישתדלו לעשות שימוש נבון ובר קיימא בכל
 מקווי המים שבשטח ארצם. בעיקר ישתדלו להימנע מניוון
 ומאובדן של בתי גידול התומכים באוכלוסיות הרשומות
ות או אמות מידה מתאימות  בטבלה 1 ע״י הכנסת תקנ

 ואמצעי פיקוח מתאימים. הם ישתדלו בעיקר:

 (א) להבטיח, מקום שמעשי, שקיימים אמצעי פיקוח
 חקיקתיים נאותים הקשורים לשימוש
 בכימיקלים חקלאיים, לנוהלי הדברת מזיקים
 ולסילוק שפכים, שהנם תואמים את אמות
 המידה הבינלאומיות, למטרות מזעור ההשפעות
 השליליות שלהם על האוכלוסיות הרשומות

 בטבלה 1; וכן

 >ם להכין ולהפיץ חומרי מידע, בשפות המתאימות,
 שיתארו את התקנות, אמות המידה ואמצעי
 הפיקוח האמורים שבתוקף, ואת יתרונותיהם

 לאדם ולחיי הבר.

 3.2.4 צדדים ישתדלו לפתח אסטרטגיות, בהתאם לגישת
 מערכת אקולוגית, לשימור בתי הגידול של כל
 האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1, כולל בתי הגידול

 של האוכלוסיות הפזורות.
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habitats of those populations that are dis
persed. 

3.3 Rehabilitation and Restoration 

Parties shall endeavour to rehabilitate or restore, 
where feasible and appropriate, areas which were 
previously important for the populations listed in 
Table 1. 

4. Management of Human Activities 

4.1 Hunting 

4.1.1 Parties shall cooperate to ensure that their 
hunting legislation implements the prin
ciple of sustainable use as envisaged in 
this Action Plan, taking into account the 
full geographical range of the waterbird 
populations concerned and their life his
tory characteristics. 

4.1.2 The Agreement secretariat shall be kept 
informed by the Parties of their legislation 
relating to the hunting of populations 
listed in Table 1. 

4.1.3 Parties shall cooperate with a view to de
veloping a reliable and harmonized sys
tem for the collection of harvest data in 
order to assess the annual harvest of popu
lations listed in Table 1. They shall pro
vide the Agreement secretariat with esti
mates of the total annual take for each 
population, when available. 

4.1.4 Parties shall endeavour to phase out the 
use of lead shot for hunting in wetlands by 
the year 2000. 

4.1.5 Parties shall develop and implement 
measures to reduce, and as far as possible 
eliminate, the use of poisoned baits. 

4.1.6 Parties shall develop and implement 
measures to reduce, and as far as possible 
eliminate, illegal taking. 

4.1.7 Where appropriate, Parties shall encour
age hunters, at local, national and interna
tional levels, to form clubs or organiza
tions to coordinate their activities and to 
help ensure sustainability. 

 3,3 שיקום ושחזור

 הצדדים ישתדלו לשקם או לשחזר, מקום שמעשי ומתאים,
 אזורים שהיו בעבר חשובים לאוכלוסיות הרשומות בטבלה

 4. ניהול של פעילויות מעשי ידי אדם

 4.1 ציד

 4.1.1 צדדים ישתפו פעולה כדי להבטיח שחקיקת הציד
 שלהם תיישם את עקרון השימוש בר הקיימא כפי
 שהוא חזוי בתכנית פעולה זו, תוך התחשבות באזור
 מחיה הגיאוגרפי המלא של אוכלוסיות עופות המים

 הנוגעות בדבר ומאפייני ההתפתחות שלהם.

 4.1.2 צדדים יעדכנו את מזכירות ההסכם בחקיקה שלהם
 הקשורה לציד האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.

 4.1.3 צדדים ישתפו פעולה במגמה לפתח שיטה מהימנה
 ואחידה לאיסוף נתוני אסיף על מנת להעריך את
 האסיף השנתי של אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.
 הם ימסרו למזכירות ההסכם אומדנים של הלקיחה
 השנתית הכוללת לכל אוכלוסיה, מקום שהם

 זמינים.

 4.1.4 צדדים ישתדלו לבטל בשלבים את השימוש בקליעי
 עופרת לציד במקווי מים עד שנת 2000.

 4.1.5 הצדדים יפתחו ויישמו אמצעים לצמצום, ולביטול
 במידה רבה ככל האפשר, של השימוש בפיתיונות

 מורעלים.

 4.1.6 הצדדים יפתחו ויישמו אמצעים לצמצום, ולביטול
 במידה רבה ככל האפשר, של לקיחה לא חוקית;

 4.1.7 מקום שמתאים, הצדדים יעודדו ציידים, ברמות
 המקומית, הלאומית והבינלאומית, להקים
 מועדונים או ארגונים שיתאמו את פעילויותיהם

 באופן שיבטיח קיום בר קיימא.
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4.1.8 Parties shall, where appropriate, promote 
the requirement of a proficiency test for 
hunters, including among other things, 
bird identification. 

4.2 Eco-tourism 

4.2.1 Parties shall encourage, where appropriate 
but not in the case of core zones of pro
tected areas, the elaboration of cooperat
ive programmes between all concerned to 
develop sensitive and appropriate eco-
tourism at wetlands holding concentra
tions of populations listed in Table 1. 

4.2.2 Parties, in cooperation with competent in
ternational organisations, shall endeavour 
to evaluate the costs, benefits and other 
consequences that can result from eco-
tourism at selected wetlands with concen
trations of populations listed in Table 1. 
They shall communicate the results of any 
such evaluations to the Agreement secre
tariat. 

4.3 Other Human Activities 

4.3.1 Parties shall assess the impact of proposed 
projects which are likely to lead to con
flicts between populations listed in Table 
1 that are in the areas referred to in para
graph 3.2 and human interests, and shall 
make the results of the assessment public
ly available. 

4.3.2 Parties shall endeavour to gather informa
tion on the damage, in particular to crops, 
caused by populations listed in Table 1, 
and report the results to the Agreement 
secretariat. 

4.3.3 Parties shall cooperate with a view to iden
tifying appropriate techniques to minim
ize damage, or to mitigate the effects of 
damage, in particular to crops, caused by 
populations listed in Table 1, drawing on 
thé experience gained elsewhere in the 
world. 

4.3.4 Parties shall cooperate with a view to de
veloping single species action plans for 
populations which cause significant 
damage, in particular to crops. The Agree-

 4.1.8 הצדדים, מקום שמתאים, יקדמו דרישה למבחן
 מיומנות לציידים, כולל, בין היתר, זיהוי עופות.

 4.2 תיירות אקולוגית

 4.2.1 צדדים יעודדו, מקום שמתאים, אך לא במקרה של
יות  תחומי ליבה של אזורים מוגנים, הרחבה'של תכנ
 שיתוף פעולה בין כל הנוגעים בדבר לפיתוח
ת אקולוגית רגישה ומתאימה במקווי מים שיש מ י י  ת

 בהם ריכוזים של אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.

 4.2.2 צדדים, בשיתוף פעולה עם הארגונים הבינלאומיים
 המוסמכים, ישתדלו להעריך את העלויות,
 היתרונות והשלכות אחרות העשויות לנבוע
 מתיירות אקולוגית במקווי מים נבחרים שיש בהם
 אוכלוסיות הרשומות. הם יעבירו את תוצאותיה של

 כל הערכה כאמור למזכירות ההסכם.

 4.3 פעילויות אדם אחרות

 4.3.1 צדדים יעריכו את השפעת הפרויקטים המוצעים
 שיש סיכוי כי יובילו לעימותים בין אוכלוסיות
 הרשומות בטבלה 1 המצויות באזורים הנזכרים
 בם״ק 3.2 לבין אינטרסים של בני אדם ויעמידו את

 תוצאות ההערכה לרשות הציבור.

 4.3.2 צדדים ישתדלו לאסוף מידע על הנזק, בעיקר
 ליבולים, שגורמות אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1,

 וידווחו על התוצאות למזכירות ההסכם.

 4.3.3 צדדים ישתפו פעולה במגמה לזהות שיטות
 מתאימות למזעור נזק, או להקלת השפעות הנזק,
 בעיקר ליבולים, שגורמות אוכלוסיות הרשומות
 בטבלה 1, תוך הסתמכות על ניסיון שנצבר

 במקומות אחרים בעולם.

 4.3.4 צדדים ישתפו פעולה במגמה לפתח תכנית פעולה
 למין יחיד לאוכלוסיות הגורמות נזק משמעותי,
 בעיקר ליבולים. מזכירות ההסכם תתאם את הפיתוח

 ואת ההאחדה של תכניות כאמור.
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ment secretariat shall coordinate the deve
lopment and harmonization of such 
plans. 

4.3.5 Parties shall, as far as possible, promote 
high environmental standards in the plan
ning and construction of structures to mi
nimize their impact on populations listed 
in Table 1. They should consider steps to 
minimize the impact of structures already 
in existence where it becomes evident that 
they constitute a negative impact for the 
populations concerned. 

4.3.6 In cases where human disturbance 
threatens the conservation status of water-
bird populations listed in Table 1, Parties 
should endeavour to take measures to limit 
the level of threat. Appropriate measures 
might include, inter alia, the establishment 
of disturbance-free zones in protected 
areas where public access is not per
mitted. 

5. Research and Monitoring 

5.1 Parties shall endeavour to carry out survey 
work in poorly known areas, which may 
hold important concentrations of the 
populations listed in Table 1. The results 
of such surveys shall be disseminated 
widely. 

5.2 Parties shall endeavour to monitor the 
populations listed in Table 1. The results 
of such monitoring shall be published or 
sent to appropriate international organ
izations, to enable reviews of population 
status and trends. 

5.3 Parties shall cooperate to improve the 
measurement of bird population trends as 
a criterion for describing the status of such 
populations. 

5.4 Parties shall cooperate with a view to de
termining the migration routes of all popu
lations listed in Table 1, using available 
knowledge of breeding and non-breeding 
season distributions and census results, 
and by participating in coordinated ring
ing programmes. 

 4.3.5 צדדים, במידת האפשר, יקדמו תקנים סביבתיים
 גבוהים בתכנון ובבנייה של מבנים על מנת למזער
 את השפעתם על אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1.
 עליהם לשקול צעדים למזעור השפעתם של מבנים
 קיימים מקום שנעשה ברור שהם מהווים השפעה

 שלילית על האוכלוסיות הנוגעות בדבר.

 4.3.6 במקרים שבהם הפרעת בני אדם מאיימת על מצב
 השימור של אוכלוסיות עופות מים הרשומות
 בטבלה 1, על הצדדים להשתדל לנקוט באמצעים
 להגבלת רמת האיום. אמצעים מתאימים עשויים
ל, בין היתר, הקמת תחומים נקיים מהפרעה  לכלו
 במקומות מוגנים שאליהם אין גישה מותרת

 לציבור. •

 5. מחקר וניטור

 5.1 צדדים ישתדלו לבצע עבודת סקר באזורים שהידע
 עליהם דל, שעשויים להיות בהם ריכוזים חשובים
 של האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1. תוצאות

 הסקרים האמורים יופצו בתפוצה רחבה.

 5.2 הצדדים ישתדלו לנטר את האוכלוסיות הרשומות
 בטבלה 1. תוצאות הניטור האמור יפורסמו או
 יישלחו לארגונים בינלאומיים מתאימים, על מנת

 לאפשר ביקורות על מצב האוכלוסיה ומגמותיה.

 5.3 צדדים ישתפו פעולה על מנת לשפר מדידה של
 מגמות באוכלוסיות של עופות כאמת מידה לתיאור

 מצבן של האוכלוסיות האמורות.

 5.4 צדדים ישתפו פעולה במגמה לקבוע את נתיבי
 הנדידה של כל האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1,
 תוך שימוש בידע הזמין על תפוצות ותוצאות מפקד
 בעונות רבייה ובעונות שאינן עונות רבייה, וע״י

 השתתפות בתכניות סימון מתואמות.
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5.5 Parties shall endeavour to initiate and sup
port joint research projects into the eco
logy and population dynamics of popula
tions listed in Table 1 and their habitats, in 
order to determine their specific require
ments as well as the techniques which are 
the most appropriate for their conservation 
and management. 

5.6 Parties shall endeavour to undertake stud
ies on the effects of wetland loss and de
gradation and disturbance on the carrying 
capacity of wetlands used by the popula
tions listed in Table 1 and on the migration 
patterns of such populations. 

5.7 Parties shall endeavour to undertake stud
ies on the impact of hunting and trade on 
the populations listed in Table 1 and on the 
importance of these forms of utilization to 
the local and national economy. 

5.8 Parties shall endeavour to cooperate with 
relevant international organisations and to 
support research and monitoring pro
jects. 

6. Education and Information 

6.1 Parties shall, where necessary, arrange for 
training programmes to ensure that per
sonnel responsible for the implementation 
of this Action Plan have an adequate 
knowledge to implement it effectively. 

6.2 Parties shall cooperate with each other and 
the Agreement secretariat with a view to 
developing training programmes and ex
changing resource materials. 

6.3 Parties shall endeavour to develop pro
grammes, information materials and me
chanisms to improve the level of aware
ness of the general public with regard to 
the objectives, provisions and contents of 
this Action Plan. In this regard, particular 
attention shall be given to those people liv
ing in and around important wetlands, to 
users of these wetlands (hunters, fisher
men, tourists, etc.) and to local authorities 
and other decision makers. 

, מחקר  5,5 צדדים ישתדלו ליזום ולתמוך בפרויקט
 משותפים של האקולוגיה ודינמיקת האוכלוסיה של
 אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1 ובתי הגידול שלהן,
 על מנת לקבוע את הדרישות המיוחדות להן וכן את
 השיטות שהן המתאימות ביותר לשימורן

 ולניהולן.

 5.6 צדדים ישתדלו לקבל על עצמם עריכת מחקרים על
 השפעת אובדן וניוון של מקווי מים והפרעות
 ליכולת הנשיאה של מקווי מים שמשתמשות בהם
 האוכלוסיות הרשומות בטבלה 1 ועל דפוסי הנדידה

 של האוכלוסיות האמורות.

 5.7 צדדים ישתדלו לקבל על עצמם עריכת מחקרים על
 השפעת הציד והסחר על האוכלוסיות הרשומות
 בטבלה 1 ועל חשיבותם של צורות ניצול אלה

 לכלכלה המקומית והלאומית

 5.8 צדדים ישתדלו לשתף פעולה עם ארגונים
 בינלאומיים מתאימים ולתמוך בפרויקטי מחקר

 וניטור.

 6. חינוך ומידע

 6.1 צדדים, מקום שדרוש, יסדירו תכניות הכשרה
 שיבטיחו כי לכוח האדם האחראי ליישום תכנית
 פעולה זו יהיה הידע הנאות לשם יישומה בצורה

 אפקטיבית.

 6.2 צדדים ישתפו פעולה זה עם זה ועם מזכירות ההסכם
 במגמה לפתח תכניות הכשרה ולהחליף חומרי

 מידע.

 6.3 צדדים ישתדלו לפתח תכניות, חומרי מידע
 ומנגנונים לשיפור רמת המודעות של הציבור הרחב
 בנוגע ליעדים, להוראות ולתוכן של תכנית פעולה
 זו. בהקשר זה תינתן תשומת לב מיוחדת לבני האדם
 החיים במקווי המים החשובים וסביבם, למשתמשים
 במקווי מים אלה (ציידים, דייגים, תיירים וכוי)

 ולרשויות מקומיות ולמקבלי החלטות אחרים.
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6.4 Parties shall endeavour to undertake spe
cific public awareness campaigns for the 
conservation of the populations listed in 
Table 1. 

7. Implementation 

7.1 When implementing this Action Plan, Par
ties shall, when appropriate, give priority 
to those populations listed in Column A of 
Table 1. 

7.2 Where, in the case of populations listed in 
Table 1, more than one population of the 
same species occurs on the territory of a 
Party, that Party shall apply conservation 
measures appropriate to the population or 
populations that have the poorest conser
vation status. 

7.3 The Agreement secretariat, in coordina
tion with the Technical Committee and 
with the assistance of experts from Range 
States, shall coordinate the development 
of conservation guidelines in accordance 
with Article IV, paragraph 4, of this 
Agreement to assist the Parties in the im
plementation of this Action Plan. The 
Agreement secretariat shall ensure, where 
possible, coherence with guidelines ap
proved under other international instru
ments. These conservation guidelines 
shall aim at introducing the principle of 
sustainable use. They shall cover, inter 
alia: 

(a) single species action plans; 

(b) emergency measures; 

(c) preparation of site inventories and 
habitat management methods; 

(d) hunting practices; 

(e) trade in waterbirds; 

(f) tourism; 

(g) reducing crop damage; and 

(h) a waterbird monitoring protocol. 

7.4 The Agreement secretariat, in coordination 
with the Technical Committee and the Parties, 
shall prepare a series of international reviews 

 6.4 צדדים ישתדלו לקבל על עצמם מבצעים מיוחדים
 להגברת המודעות הציבורית לשימור האוכלוסיות

 הרשומות בנספח 1.

 7. יישום

 7.1 ביישמם תכנית פעולה זו, צדדים, כאשר מתאים,
 יעניקו עדיפות לאוכלוסיות הרשומות בטור א׳ של

 טבלה 1.

 7.2 מקום, במקרה של אוכלוסיות הרשומות בטבלה 1,
 יותר מאוכלוםיה אחת של אותו מין קיימת בשטח
 ארצו של צד, אותו צד יחיל אמצעי שימור
 המתאימים לאוכלוםיה או לאוכלוסיות שמצב

 השימור שלהן קשה ביותר,

 7.3 מזכירות ההסכם, בתיאום עם הוועדה הטכנית
 ובסיוע מומחים ממדינות אזור מחיה, תתאם את
 פיתוח ההנחיות לשימור בהתאם לסעיף 4, ס״ק 4
 להסכם זה על מנת לסייע לצדדים ביישום תכנית
 פעולה זו. מזכירות ההסכם תבטיח, מקום שאפשר,
 התאמה להנחיות שאושרו לפי מסמכים בינלאומיים
 אחרים. מטרתן של הנחיות שימור אלה תהיה
 להנהיג את העקרון של שימוש בר קיימא. הן יקיפו,

 בין היתר:

 (א) תכניות פעולה למין יחיד;

 (ב) אמצעי חירום;

 >ג< הכנת רשימות מצאי של אתרים ושיטות לניהול
 בתי גידול;

 >ד< נהגי ציד;

 *(ד.) סחר בעופות מים;

 (0 תיירות;

 (ז) צמצום הנזק ליבולים; וכן

 >ח< פרוטוקול לפיקוח עלי עופות מים,

 7.4 מזכירות ההסכם, בתיאום עם הוועדה הטכנית
 והצדדים, תכין שורה של סקירות בינלאומיות

 הדרושות ליישום תכנית הפעולה, כולל:
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necessary for the implementation of this Action 
Plan, including: 

(a) reports on the status and trends of 
populations; 

(b) gaps in information from surveys; 

(c) the networks of sites used by each 
population, including reviews of the 
protection status of each site as well 
as of the management measures 
taken in each case; 

(d) pertinent hunting and trade legisla
tion in each country relating to the 
species listed in Annex 2 to this 
Agreement; 

(e) the stage of preparation and im
plementation of single species ac
tion plans; 

(f) re-establishment projects; and 

(g) the status of introduced non-native 
waterbird species and hybrids 
thereof. 

7.5 

7.6 

7.7 

The Agreement secretariat shall endea
vour to ensure that the reviews mentioned 
in paragraph 7.4 are updated at intervals of 
not more than three years. 

The Technical Committee shall assess the 
guidelines and reviews prepared under 
paragraphs 7.3 and 7.4, and shall formu
late draft recommendations and resolu
tions relating to their development, con
tent and implementation for consideration 
at sessions of the Meeting of the Parties. 

The Agreement secretariat shall regularly 
undertake a review of potential mechan
isms for providing additional resources 
(funds and technical assistance) for the 
implementation of this Action Plan, and 
shall make a report to each ordinary ses
sion of the Meeting of the Parties. 

 (א) דוחות על מצב ומגמות של אוכלוסיות;

 >ב< פערים במידע מסקרים;

 (0 מערך אתרים שבשימושה של כל אוכלוסיה,
 כולל סקירות על מצב ההגנה של כל אתר, וכן

 של אמצעי הניהול הננקטים בכל מקרה;

 (ד) חקיקת ציד ודיג הנוגעת בדבר בכל מדינה
 המתייחסת למינים הרשומים בנספח 2 להסכם

 זה;

 >ה< שלב ההכנה והיישום של תכניות פעולה למין
 יחיד;

 >ו< פרויקטי כינון מחדש; וכן

 (ז) מצבם של מיני עופות מים זרים ובני כלאיים
 שלהם שהוצגו.

 7.5 מזכירות ההסכם תשתדל להבטיח שהסקירות
 הנזכרות בם״ק 7.4 יעודכנו במרווחי של לא יותר

 משלוש שנים.

 7.6 הוועדה הטכנית תעריך את ההנחיות והסקירות
 שהוכנו לפי ם״ק 7.3 וי7.4, ותנסח טיוטות של
 המלצות והחלטות הקשורות לפיתוחן, לתכנן

 וליישומן לדיון במושבי מפגש הצדדים.

 7.7 מזכירות ההסכם תקיים באופן סדיר ביקורת של
 מנגנונים אפשריים לאספקת מקורות נוספים
ית פעולה זו,  (כספים וסיוע טכני) ליישום תכנ
 ותגיש דוח לכל מושב מן המניין של מפגש

 הצדדים.
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, ירושלים  כ״ח באב התשס״ד(15 באוגוסט 2004) 0334-3286 הופק והודפס במדפיס הממשלתי
 המחיר 14.00 שקלים חדשים




