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باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية ب�ش�أن الأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية وخا�صة بو�صفها م�آلف للطيور املائية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/32
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بتاريخ 1982/12/3م وتعديالت ريجينا بتاريخ 1987/5/28م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  11 :من حمـرم �سنة 1434هـ
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اتفاقيــــة
ب�ش�أن الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
وخا�صــة بو�صفهـــــا م�آلـــــف للطيــــور املائيـــة
�إن الأطراف املتعاقدة ،
�إذ ت�سلم بالتكافل بني الإن�سان وبيئته ،
ونظــرا للوظائــف الأيكولوجيــة الرئي�سية التي ت�ؤديهــا الأرا�ضـي الرطبـة فـي جمــال �ضبـط
النظم املائية وبو�صفها م�آلف تهيئ �أ�سباب احلياة ملجموعات متميزة من النبات واحليوان ،
وال �سيما الطيور املائية ،
واقتناعـا منهـا بـ�أن الأرا�ضـي الرطبـة ت�شكـل مـوردا ذا �شـ�أن عظيـم علـى امل�ستـوى االقت�صـادي
والثقافـي والعلمي والرتويحي ال عو�ض عن فقدانه ،
ورغب ــة منهـا فـ ــي �إيقــاف التعــدي التدريجـ ــي عل ـ ــى الأرا�ضـي الرطبة وفقدانه ـ ــا  ،حاليـ ــا
وفـي امل�ستقبل ،
واعرتافــا منهــا ب ـ�أن الطيـور املائيــة ق ــد تتجــاوز حـدود البلـدان �أثنـاء هجراتهــا املو�سميــة ،
و�أنه ينبغي من ثم اعتبارها موردا دوليا ،
واقتناعــا منهـا ب�أن �صون الأرا�ضي الرطبـة  ،مبـا حتويـه مـن نبـات وحيــوان  ،ميكـن ت�أمينــه
عن طريق اجلمع بني �سيا�سات وطنية بعيدة النظر و�أن�شطة دولية من�سقة ،
قد اتفقت على ما يلي :
املــادة ( ) 1
 - 1لأغرا�ض هذه االتفاقية تعني عبارة "الأرا�ضي الرطبة" مناطق الهور و�أرا�ضي اخلث
والأرا�ضــي املغمـورة بامليـاه � ،سـواء ب�شكـل طبيعـي �أو ا�صطناعــي  ،دائـم �أو م�ؤقـت  ،و�سـواء
كانت هذه املياه راكــدة �أو جاري ــة  ،عذبــة �أو خ�ضم ــاء �أو ماحلــة  ،مبا فيه ــا مناطق املياه
البحرية التي ال يتجاوز عمقها �ستة �أمتار فـي حالة اجلزر .
 - 2لأغرا�ض هذه االتفاقية  ،تعني عبارة "الطيور املائية" الطيور التي تعتمد �أيكولوجيا
على الأرا�ضي الرطبة .
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املــادة ( ) 2
 - 1يحدد كل طرف من الأطراف املتعاقدة �أرا�ض رطبة منا�سبة تقع داخل �إقليمه من �أجل
�إدراجه ــا فـي "قائمــة للأرا�ض ــي الرطبــة ذات الأهمي ــة الدولي ــة" ي�شار �إليه ــا فيمــا يلــي
بـ "القائمة"  ،وحتتفظ بها هيئة املكتب امل�شكلة وفقا للمادة ( . )8وحتــدد بدقــة تخــوم
كــل �أر�ض من الأرا�ضــي الرطبــة ويجــري �أي�ض ــا ر�سمه ــا علــى خريطـة  ،وميكن �أن ت�شمل
مناطــق �ضفية و�ساحليـة متاخمــة للأرا�ضــي الرطبــة وجزرا �أو م�سطحات مائية بحرية
يزيد عمقها على �ستة �أمتار فـي حالة اجلزر وتقع داخل الأرا�ضي الرطبة  ،وال �سيما �إذا
كانت هذه الأرا�ضي ذات �أهمية كم�آلف للطيور املائية .
 - 2ينبغي انتقاء الأرا�ضي الرطبة لإدراجها فـي "القائمة" بناء على �أهميتها الدولية من
النواحــي الأيكولوجيــة �أو النباتيــة �أو احليوانيــة �أو اللمنولوجيـ ــة �أو الهيدرولوجيــة ،
وينبغــي �أن تــدرج فـي املقــام الأول الأرا�ضي الرطبــة  ،التي تعد فـي كــل الف�صــول ذات
�أهمية دولية بالن�سبة للطيور املائية .
	- 3ال يخل �إدراج �أر�ض رطبة فـي "القائمة" بحقوق ال�سيادة اال�ستئثارية للطرف املتعاقد
الذي تقع الأر�ض الرطبة داخل �إقليمه .
 - 4يحدد كل طرف من الأطراف املتعاقدة قطعة واحدة على الأقل من الأرا�ضي الرطبة
لإدراجها فـي "القائمة" لدى التوقيع على هذه االتفاقية �أو لدى �إيداع وثيقة الت�صديق
عليها �أو االن�ضمام �إليها وفقا ملا تن�ص عليه املادة (. )9
 - 5يحق لأي من الأطراف املتعاقدة �أن ي�ضيف �إىل "القائمة" مزيدا من الأرا�ضي الرطبة
الواقعة داخل �إقليمه و�أن يو�سع حدود الأرا�ضي الرطبة التي �سبق له �أن �أدرجها فـي
"القائمة" � ،أو �أن يعمل  ،نظرا مل�صاحله الوطنية الطارئة  ،على �إلغاء �أو ت�ضييق حدود
�أرا�ض رطبــة �سب ــق ل ــه �أن �أدرجها فـي "القائمــة" وعليـه �أن يخطر بهـ ــذه التغيي ــرات ،
فـي �أقرب وقت ممكن  ،املنظمة �أو احلكومة املنوط بها مهام املكتب الدائم  ،املحددة فـي
املادة (. )8
 - 6على كل طرف من الأطراف املتعاقدة مراعاة م�س�ؤولياته الدولية من �أجل �صون �أ�سراب
الطيور املائية املهاجرة ورعاية �أمورها وا�ستخدامها ا�ستخداما ر�شيدا وذلك لدى �إدراج
�أرا�ض فـي "القائمة" ولدى ممار�سته حلقه فـي تغيري ما يدرجه فـي "القائمة" املتعلقة
بالأرا�ضي الرطبة الواقعة داخل �إقليمه .
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املــادة ( ) 3
 - 1ت�صوغ الأطراف املتعاقدة خططها وتنفذها بحيث تعزز حفظ الأرا�ضي الرطبة املدرجة
فـي "القائمة" وا�ستخدام الأرا�ضي الرطبة التي تقع داخل �إقليمها ا�ستخداما ر�شيدا
قدر الإمكان .
 - 2يتخذ كل طرف من الأطراف املتعاقدة الرتتيبات الالزمة كي يحاط علما فـي �أقرب
وقت ممكن مبا �إذا كان الطابع الأيكولوجي لأي �أر�ض رطبة تقع داخل �إقليمه وترد
فـي "القائمة" قد تغري �أو فـي �سبيله �إىل التغري �أو من �ش�أنه �أن يتغري نتيجة لتطورات
تكنولوجية �أو ب�سبب التلوث �أو تدخالت ب�شرية �أخرى  ،وتبلغ املعلومات اخلا�صة بهذه
التغريات دون �إبطاء �إىل املنظمة �أو احلكومة املنوط بها مهام املكتب الدائم  ،املحددة
فـي املادة (. )8
املــادة ( ) 4
 - 1يعمل كل طرف من الأطراف املتعاقدة على حفظ الأرا�ضي الرطبة والطيور املائية عن
طريــق �إقام ــة معازل طبيعيــة فـي الأرا�ضي الرطبــة � ،سواء كانت مدرجة فـي "القائمة"
�أو ال  ،وتوفري احلرا�سة الالزمة لها .
 - 2فـي حالة قيام طرف من الأطراف املتعاقدة  ،ب�سبب م�صاحله الوطنية الطارئة ،
ب�شطب �أر�ض رطبة مدرجة فـي "القائمة" �أو بت�ضييق حدودها  ،فعليه �أن يعو�ض قدر
امل�ستطاع �أي فقدان فـي موارد الأرا�ضي الرطبة  ،وعليه خا�صة �أن ين�شئ معازل طبيعية
�إ�ضافية للطيور املائية وحلماية جزء مالئم من امل�آلف الأ�صلية � ،إما فـي املنطقة ذاتها
�أو فـي غريها .
 - 3ت�شجع الأطراف املتعاقدة البحوث وتبادل البيانات واملطبوعات املتعلقة بالأرا�ضي
الرطبة وما حتويه من نبات وحيوان .
 - 4ت�سعى الأطراف املتعاقدة  ،عن طريق التنظيم الإداري � ،إىل زيادة جماعات الطيور
املائية فـي الأرا�ضي الرطبة املالئمة .
 - 5تعزز الأطراف املتعاقدة تدريب العاملني الأكفاء فـي جماالت بحوث الأرا�ضي الرطبة
وتدبري �ش�ؤونها والإ�شراف عليها .
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املــادة ( ) 5
تت�ش ــاور الأط ــراف املتعاق ــدة ب�ش ـ�أن تنفي ــذ االلتزامـ ــات املرتتبة علـ ــى االتفاقي ـ ــة  ،وال �سيما
فـي حالة الأر�ض الرطبة  ،التي متتد فـي �أقاليم �أكرث من طرف متعاقد �أو فـي حالة تقا�سم
عدد من الأطراف املتعاقدة لنظام مائي واحد .
وعليها �أن ت�سعى فـي الوقت نف�سه �إىل تن�سيق ودعم ما يو�ضع حاليا وم�ستقبال من �سيا�سات
ونظم ب�ش�أن حفظ الأرا�ضي الرطبة وما حتويه من نبات وحيوان .
املــادة ( ) 6
 - 1يجري �إن�شاء م�ؤمتر للأطراف املتعاقدة يعهد �إليه بدرا�سة و�سائل تعزيز تنفيذ هذه
االتفاقية  ،ويقوم املكتب امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من املادة ( )8بالدعوة �إىل عقد
دورات عادية للم�ؤمتر كل ثالث �سنوات على الأكرث  ،ما مل يقرر امل�ؤمتر خالف ذلك ،
كما يقوم بالدعوة �إىل عقد دورات ا�ستثنائية عندما يطلب ذلك كتابة ثلث الأطراف
املتعاقدة على الأقل  .ويحدد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة فـي كل دورة من دوراته العادية
موعد ومكان انعقاد دورته العادية التالية .
 - 2يخت�ص م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة باملهام التالية :
�أ  -مناق�شة �أوجه تنفيذ هذه االتفاقية .
ب  -مناق�شة الإ�ضافات والتغيريات التي يراد �إدخالها على "القائمة" .
ج  -فح�ص املعلومات املتعلقة بالتغيريات التي تطر�أ على الطابع الأيكولوجي للأرا�ضي
الرطبـة املدرجـة فـي "القائمة" واملقدمة تنفيذا للفقـرة ( )2من املــادة (. )3
د  -توجيه تو�صيات عامة �أو حمددة �إىل الأطراف املتعاقدة فيما يتعلق بال�صون والإدارة
واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة وما حتويه من نبات وحيوان .
هـ  -مطالبة الهيئات الدولية املخت�صة ب�إعداد تقارير و�إح�صاءات عن املو�ضوعات التي
لها طابع دويل فـي جوهرها وت�ؤثر على الأرا�ضي الرطبة .
و  -اعتماد تو�صيات �أو قرارات �أخرى بهدف تعزيز العمل بهذه االتفاقية .
 - 3تكف ـ ــل الأط ــراف املتعاق ــدة �إب ـ ــالغ امل�س�ؤولني عن �إدارة الأرا�ض ـ ــي الرطبـ ــة علـ ــى جميــع
م�ستوياته ــم  ،بالتو�صيـ ــات الت ــي ت�ص ــدر عـ ــن تلك امل�ؤمت ـ ــرات ب�شـ ـ�أن ال�صـ ــون والإدارة
واال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي الرطبة وما حتويه من نبات وحيوان  ،وت�سعى �إىل حثهم
على مراعاة تلك التو�صيات .
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 - 4يعتمد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة نظاما داخليا لكل دورة من دوراته .
 - 5يعد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة النظام املايل لهذه االتفاقية ويقوم بفح�صه ب�صورة
منتظمة  .ويعتمد امل�ؤمتر فـي كل دورة من دوراته العادية ميزانية الفرتة املالية التالية
ب�أغلبية ثلثي الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة .
 - 6ي�ساهم كل طرف متعاقد فـي هذه امليزانية وفقا جلدول لال�شرتاكات تعتمده الأطراف
املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة بالإجمـاع خالل دورة عادية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة .
املــادة ( ) 7
 - 1ينبغـ ــي للأط ــراف املتعاق ــدة �أن ت�ش ــرك �ضمــن ممثليها ف ــي هــذه امل�ؤمتــرات �أخ�صائي ــني
فـي مو�ضوعات الأرا�ضي الرطبة �أو الطيور املائية بحكم املعارف واخلربات التي
اكت�سبوها فـي املجاالت العلمية �أو الإدارية �أو �أية جماالت �أخرى مالئمة .
 - 2يتمتــع ك ــل طــرف متعاقــد ممث ــل فـي امل�ؤمتــر ب�صــوت واحــد  ،ويت ــم اعتـماد التو�صيــات
والقــرارات بالأغلبي ــة الب�سيطــة للأطــراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتــة مــا ل ــم تنــ�ص
هذه االتفاقية على خالف ذلك .
املــادة ( ) 8
 - 1ي�ضطل ــع االحتـ ــاد الدول ــي ل�ص ــون الطبيعـ ــة واملـ ــوارد الطبيعي ــة مبه ــام املكت ــب الدائــم
فـي �إطار هذه االتفاقية � ،إىل �أن تعني منظمة �أو حكومة �أخرى ب�أغلبية ثلثي الأطراف
املتعاقدة ب�أ�سرها .
 - 2تكون مهام املكتب الدائم � ،ضمن �أمور �أخرى  ،كما يلي :
�أ  -املعاونة على الدعوة �إىل عقد امل�ؤمترات امل�شار �إليها فـي املادة ( )6وتنظيمها .
ب  -االحتفاظ بـ "قائمة الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية" وتلقي املعلومات من
الأطراف املتعاقدة ب�ش�أن �أية �إ�ضافات �أو تو�سيعات �أو �إجراءات �شطب �أو ت�ضييق
حدود �أرا�ض رطبة مدرجة فـي "القائمة" واملن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )5من
املادة (. )2
ج �	-أن يتلقى من الأطراف املتعاقدة املعلومات املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )2من
املادة ( )3واملتعلقة ب�أية تغيريات تطر�أ على الطابع الأيكولوجي للأرا�ضي الرطبة
املدرجة فـي "القائمة" .
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د �	-إبالغ جميع الأطراف املتعاقدة ب�أية تعديالت تدخل على القائمة �أو �أية تغيريات
تطر�أ على طابع الأرا�ضي الرطبة املدرجة فيها  ،واتخاذ تدابري ملناق�شة هذه
الأمور فـي امل�ؤمتر التايل .
هـ �	-إخطار الأطراف املتعاقدة املعنية بتو�صيات امل�ؤمترات فيما يتعلق بهذه التعديالت
التي تدخل على "القائمة" �أو التغيريات التي تطر�أ على خ�صائ�ص الأرا�ضي الرطبة
املدرجة فيها .
املــادة ( ) 9
 - 1يظل باب التوقيع على االتفاقية مفتوحا لفرتة غري حمددة .
 - 2لأي ع�ضو فـي الأمم املتحدة �أو فـي �إحدى وكاالتها املتخ�ص�صة �أو فـي الوكالة الدولية
للطاقة الذرية �أو لأي طرف فـي النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية � ،أن ي�صبح
طرفا فـي هذه االتفاقية عن طريق ما يلي :
أ�  -التوقيع غري امل�شروط بالت�صديق .
ب  -التوقيع امل�شروط بالت�صديق  ،يليه الت�صديق .
ج  -االن�ضمام .
 - 3يتم الت�صديق �أو االن�ضمام ب�إيداع وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام لدى املدير العام ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (الذي ي�شار �إليه فيما يلي بـ "�أمني الإيداع") .
املــادة ( ) 10
 - 1ت�صب ــح هــذه االتفاقي ــة ناف ــذة بع ــد م�ضي �أربعة �أ�شه ــر عل ــى تاري ــخ ان�ضم ــام �سبــع دول
�إىل هذه االتفاقية وفقا لأحكام الفقرة ( )2من املادة (. )9
 - 2وبعد ذلك ت�صبح هذه االتفاقية نافذة  ،بالن�سبة لكل طرف متعاقد  ،بعد م�ضي �أربعة
�أ�شه ــر علــى تاري ــخ توقيع ــه غيــر امل�ش ــروط بالت�صديـ ــق � ،أو �إيداع ــه وثيق ــة الت�صديـ ــق
�أو االن�ضمام .
املــادة (  ) 10مكررا
 - 1يجوز تعديل هذه االتفاقية فـي اجتماع للأطراف املتعاقدة يعقد لهذا الغر�ض طبقا
لهذه املادة .
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 - 2يجوز لأي طرف من الأطراف املتعاقدة تقدمي اقرتاحات بتعديل االتفاقية .
 - 3يبلــغ ن ــ�ص �أي اقرتاح بالتعدي ــل والأ�سب ــاب التــي بنــي عليهــا هــذا االقتــراح �إىل املنظمـة
�أو احلكومة التي ت�ضطلع مبهام هيئة املكتب الدائم مبقت�ضى االتفاقية (وي�شار �إليها
فيما يلي بعبارة "املكتب")  .ويقوم املكتب بتبليغ االقرتاح والأ�سباب التي بني عليها فورا
�إىل جميع الأطراف املتعاقدة  .وتبلغ جميع التعليقات التي تبدى على ن�ص اقرتاح
التعديل الذي قدمته �إحدى الأطراف املتعاقدة �إىل املكتب  ،فـي خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ قيام املكتب ب�إبالغ التعديالت �إىل الأطراف املتعاقدة  .ويقوم املكتب مبا�شرة
عقب انق�ضاء �آخر موعد لتقدمي التعليقات ب�إبالغ الأطراف املتعاقدة بجميع التعليقات
التي تلقاها حتى ذلك التاريخ .
 - 4يدعــو املكتــب �إىل عقــد اجتمــاع للأط ــراف املتعاقــدة لبحــث ما يقدم من اقرتاحــات
بالتعديل وفقا للفقرة ( )3بناء على طلب خطي مقدم من ثلث الأطراف املتعاقدة ،
ويقوم املكتب با�ست�شارة الأطراف فيما يتعلق مبوعد االجتماع ومكان انعقاده .
 - 5تعتمد التعديالت ب�أغلبية ثلثي الأطراف املتعاقدة احلا�ضرة وامل�صوتة .
 - 6يعترب التعديل الذي يعتمد �ساري املفعول بالن�سبة للأطراف املتعاقدة التي وافقت
عليه اعتبارا من اليوم الأول من ال�شهر الرابع الالحق لتاريخ �إيداع ثلثي الأع�ضاء
املتعاقدة وثيقة املوافقة لدى �أمني الإيداع � .أما بالن�سبة لكل طرف متعاقد يودع وثيقة
موافقته بعد اليوم الذي يودع فيه ثلثا الأطراف املتعاقدة وثائق موافقتها  ،فيعترب
التعديل �ساري املفعول بالن�سبة له ابتداء من اليوم الأول من ال�شهر الرابع الالحق
على تاريخ �إيداع وثيقة موافقته .
املــادة ( ) 11
 - 1تظل هذه االتفاقية نافذة لفرتة غري حمددة .
 - 2لكل طرف متعاقد �أن ين�سحب من هذه االتفاقية بعد م�ضي خم�سة �أعوام على تاريخ
نفاذها بالن�سبة لهذا الطرف  ،عن طريق �إر�سال �إخطار كتابي �إىل "�أمني الإيداع".
وي�صبح االن�سحاب نافذا بعد انق�ضاء �أربعة �أ�شهر على تاريخ ت�سلم "�أمني الإيداع" لهذا
الإخطار .
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املــادة ( ) 12
 - 1يبلغ "�أمني الإيداع" فـي �أقرب وقت ممكن  ،جميع الدول التي وقعت هذه االتفاقية
وان�ضمت �إليها مبا يلي :
أ�  -التوقيعات على االتفاقية .
ب �	-إيداع وثائق الت�صديق على هذه االتفاقية .
ج �	-إيداع وثائق االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية .
د  -تاريخ نفاذ هذه االتفاقية .
هـ �	-إخطارات االن�سحاب من هذه االتفاقية .
 - 2لـدى نفـاذ هـذه االتفاقيــة ي�سجلهــا "�أمني الإيداع" فـي الأمانــة العامــة للأم ــم املتحــدة
وفقا للمادة ( )102من امليثاق .
و�إثبات ــا مل ــا تقـدم  ،قــام املوقعـون �أدنــاه  ،وقــد فو�ضــوا فـي ذلك ر�سميـا  ،بالتوقيــع على هـذه
االتفاقية .
حررت برم�سار فـي الثاين من فرباير� /شباط 1971م من ن�سخة �أ�صلية وحيدة  ،باللغات
الأملانية والإجنليزية والرو�سية والفرن�سية  ،تودع لدى "�أمني الإيداع" الذي عليه �أن ير�سل
�صورا طبق الأ�صل منها �إىل جميع الأطراف املتعاقدة  ،وتتمتع الن�صو�ص املحررة بجميع
اللغات بنف�س احلجية * .

*عمـال بالتقريـر النهائـي للم�ؤمتـر ال ــذي اعتمـد الربوتوكــول  ،قــدم "�أمني الإيــداع" إ�لــى امل�ؤمتــر الثانــي
للأطراف املتعاقدة �صيغا �أ�صلية من االتفاقية باللغات اال�سبانية وال�صينية والعربية و�ضعت بالت�شاور
مع احلكومات املعنية وبالتعاون مع املكتب .
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Convention on Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl Habitat
Ramsar, 2.2.1971
as amended by the Paris Protocol of 3.12.1982
and the Regina Amendments of 28.5.1987
The Contracting Parties,
Recognizing the interdependence of Man and his environment;
Considering the fundamental ecological functions of wetlands as regulators
of water regimes and as habitats supporting a characteristic flora and fauna,
especially waterfowl;
Being convinced that wetlands constitute a resource of great economic, cultural,
scientific and recreational value, the loss of which would be irreparable;
Desiring to stem the progressive encroachment on and loss of wetlands now
and in the future;
Recognizing that waterfowl in their seasonal migrations may transcend frontiers
and so should be regarded as an international resource;
Being confident that the conservation of wetlands and their flora and fauna
can be ensured by combining far-sighted national policies with co-ordinated
international action;
Have agreed as follows:
Article 1
1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of marsh, fen, peatland
or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water
that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine
water the depth of which at low tide does not exceed six metres.
2. For the purpose of this Convention waterfowl are birds ecologically dependent
on wetlands.
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Article 2
1. Each Contracting Party shall designate suitable wetlands within its territory
for inclusion in a List of Wetlands of International Importance, hereinafter
referred to as "the List" which is maintained by the bureau established under
Article 8. The boundaries of each wetland shall be precisely described and
also delimited on a map and they may incorporate riparian and coastal zones
adjacent to the wetlands, and islands or bodies of marine water deeper than
six metres at low tide lying within the wetlands, especially where these have
importance as waterfowl habitat.
2. Wetlands should be selected for the List on account of their international
significance in terms of ecology, botany, zoology, limnology or hydrology. In
the first instance wetlands of international importance to waterfowl at any
season should be included.
3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive
sovereign rights of the Contracting Party in whose territory the wetland is
situated.
4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be included
in the List when signing this Convention or when depositing its instrument
of ratification or accession, as provided in Article 9.
5. Any Contracting Party shall have the right to add to the List further wetlands
situated within its territory, to extend the boundaries of those wetlands
already included by it in the List, or, because of its urgent national interests,
to delete or restrict the boundaries of wetlands already included by it in
the List and shall, at the earliest possible time, inform the organization or
government responsible for the continuing bureau duties specified in Article
8 of any such changes.
6. Each Contracting Party shall consider its international responsibilities for the
conservation, management and wise use of migratory stocks of waterfowl,
both when designating entries for the List and when exercising its right to
change entries in the List relating to wetlands within its territory.
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Article 3
1. The Contracting Parties shall formulate and implement their planning so as
to promote the conservation of the wetlands included in the List, and as far
as possible the wise use of wetlands in their territory.
2. Each Contracting Party shall arrange to be informed at the earliest possible
time if the ecological character of any wetland in its territory and included
in the List has changed, is changing or is likely to change as the result
of technological developments, pollution or other human interference.
Information on such changes shall be passed without delay to the
organization or government responsible for the continuing bureau duties
specified in Article 8.
Article 4
1. Each Contracting Party shall promote the conservation of wetlands and
waterfowl by establishing nature reserves on wetlands, whether they are
included in the List or not, and provide adequately for their wardening.
2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restricts
the boundaries of a wetland included in the List, it should as far as possible
compensate for any loss of wetland resources, and in particular it should
create additional nature reserves for waterfowl and for the protection, either
in the same area or elsewhere, of an adequate portion of the original habitat.
3. The Contracting Parties shall encourage research and the exchange of data
and publications regarding wetlands and their flora and fauna.
4. The Contracting Parties shall endeavour through management to increase
waterfowl populations on appropriate wetlands.
5. The Contracting Parties shall promote the training of personnel competent in
the fields of wetland research, management and wardening.
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Article 5
The Contracting Parties shall consult with each other about implementing
obligations arising from the Convention especially in the case of a wetland
extending over the territories of more than one Contracting Party or where
a water system is shared by Contracting Parties. They shall at the same
time endeavour to co-ordinate and support present and future policies and
regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and fauna.
Article 6
1. There shall be established a Conference of the Contracting Parties to review
and promote the implementation of this Convention. The Bureau referred to
in Article 8, paragraph 1, shall convene ordinary meetings of the Conference
of the Contracting Parties at intervals of not more than three years, unless
the Conference decides otherwise, and extraordinary meetings at the written
requests of at least one third of the Contracting Parties. Each ordinary
meeting of the Conference of the Contracting Parties shall determine the
time and venue of the next ordinary meeting.
2. The Conference of the Contracting Parties shall be competent:
(a) to discuss the implementation of this Convention;
(b) to discuss additions to and changes in the List;
(c) to consider information regarding changes in the ecological character of
wetlands included in the List provided in accordance with paragraph 2
of Article 3;
(d) to make general or specific recommendations to the Contracting Parties
regarding the conservation, management and wise use of wetlands and
their flora and fauna;
(e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistics
on matters which are essentially international in character affecting
wetlands;
(f) to adopt other recommendations, or resolutions, to promote the functioning
of this Convention.
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3. The Contracting Parties shall ensure that those responsible at all levels for
wetlands management shall be informed of, and take into consideration,
recommendations of such Conferences concerning the conservation,
management and wise use of wetlands and their flora and fauna.
4. The Conference of the Contracting Parties shall adopt rules of procedure for
each of its meetings.
5. The Conference of the Contracting Parties shall establish and keep under
review the financial regulations of this Convention. At each of its ordinary
meetings, it shall adopt the budget for the next financial period by a twothirds majority of Contracting Parties present and voting.
6. Each Contracting Party shall contribute to the budget according to a scale of
contributions adopted by unanimity of the Contracting Parties present and
voting at a meeting of the ordinary Conference of the Contracting Parties.
Article 7
1. The representatives of the Contracting Parties at such Conferences should
include persons who are experts on wetlands or waterfowl by reason of
knowledge and experience gained in scientific, administrative or other
appropriate capacities.
2. Each of the Contracting Parties represented at a Conference shall have
one vote, recommendations, resolutions and decisions being adopted by
a simple majority of the Contracting Parties present and voting, unless
otherwise provided for in this Convention.
Article 8
1. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
shall perform the continuing bureau duties under this Convention until such
time as another organization or government is appointed by a majority of
two-thirds of all Contracting Parties.
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2. The continuing bureau duties shall be, inter alia:
(a) to assist in the convening and organizing of Conferences specified in
Article 6;
(b) to maintain the List of Wetlands of International Importance and to
be informed by the Contracting Parties of any additions, extensions,
deletions or restrictions concerning wetlands included in the List provided
in accordance with paragraph 5 of Article 2;
(c) to be informed by the Contracting Parties of any changes in the ecological
character of wetlands included in the List provided in accordance with
paragraph 2 of Article 3;
(d) to forward notification of any alterations to the List, or changes in character
of wetlands included therein, to all Contracting Parties and to arrange
for these matters to be discussed at the next Conference;
(e) to make known to the Contracting Party concerned, the recommendations
of the Conferences in respect of such alterations to the List or of changes
in the character of wetlands included therein.
Article 9
1. This Convention shall remain open for signature indefinitely.
2. Any member of the United Nations or of one of the Specialized Agencies
or of the International Atomic Energy Agency or Party to the Statute of the
International Court of Justice may become a Party to this Convention by:
(a) signature without reservation as to ratification;
(b) signature subject to ratification followed by ratification;
(c) accession.
3. Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument
of ratification or accession with the Director-General of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (hereinafter referred to as
"the Depositary").
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Article 10
1. This Convention shall enter into force four months after seven States have
become Parties to this Convention in accordance with paragraph 2 of Article 9.
2. Thereafter this Convention shall enter into force for each Contracting Party
four months after the day of its signature without reservation as to ratification,
or its deposit of an instrument of ratification or accession.
Article 10 bis
1. This Convention may be amended at a meeting of the Contracting Parties
convened for that purpose in accordance with this article.
2. Proposals for amendment may be made by any Contracting Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be
communicated to the organization or government performing the continuing
bureau duties under the Convention (hereinafter referred to as "the Bureau")

and shall promptly be communicated by the Bureau to all Contracting Parties.
Any comments on the text by the Contracting Parties shall be communicated
to the Bureau within three months of the date on which the amendments were

communicated to the Contracting Parties by the Bureau. The Bureau shall,
immediately after the last day for submission of comments, communicate to
the Contracting Parties all comments submitted by that day.
4. A meeting of Contracting Parties to consider an amendment communicated
in accordance with paragraph 3 shall be convened by the Bureau upon the
written request of one third of the Contracting Parties. The Bureau shall
consult the Parties concerning the time and venue of the meeting.
5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting
Parties present and voting.
6. An amendment adopted shall enter into force for the Contracting Parties
which have accepted it on the first day of the fourth month following the date
on which two thirds of the Contracting Parties have deposited an instrument
of acceptance with the Depositary. For each Contracting Party which
deposits an instrument of acceptance after the date on which two thirds
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of the Contracting Parties have deposited an instrument of acceptance,
the amendment shall enter into force on the first day of the fourth month
following the date of the deposit of its instrument of acceptance.
Article 11
1. This Convention shall continue in force for an indefinite period.
2. Any Contracting Party may denounce this Convention after a period of five
years from the date on which it entered into force for that party by giving
written notice thereof to the Depositary. Denunciation shall take effect four
months after the day on which notice thereof is received by the Depositary.
Article 12
1. The Depositary shall inform all States that have signed and acceded to this
Convention as soon as possible of:
(a) signatures to the Convention;
(b) deposits of instruments of ratification of this Convention;
(c) deposits of instruments of accession to this Convention;
(d) the date of entry into force of this Convention;
(e) notifications of denunciation of this Convention.
2. When this Convention has entered into force, the Depositary shall have it
registered with the Secretariat of the United Nations in accordance with
Article 102 of the Charter.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect,
have signed this Convention.
DONE at Ramsar this 2nd day of February 1971, in a single original in the
English, French, German and Russian languages, all texts being equally
authentic * which shall be deposited with the Depositary which shall send true
copies thereof to all Contracting Parties.
*

Pursuant to the Final Act of the Conference to conclude the Protocol, the Depositary provided the
second Conference of the Contracting Parties with official versions of the Convention in the Arabic,
Chinese and Spanish languages, prepared in consultation with interested Governments and with the
assistance of the Bureau.
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