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 املــادة الثالثــــة 
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اتفاقيــــة
ب�ضاأن الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
وخا�ضــة بو�ضفهـــــا ماآلـــــف للطيــــور املائيـــة

اإن الأطراف املتعاقدة ، 
اإذ ت�سلم بالتكافل بني الإن�سان وبيئته ، 

ونظــرا لل�ظائــف الأيك�ل�جيــة الرئي�سية التي ت�ؤديهــا الأرا�سـي الرطبـة فـي جمــال �سبـط 
النظم املائية وب��سفها ماآلف تهيئ اأ�سباب احلياة ملجم�عات متميزة من النبات واحلي�ان ، 

ول �سيما الطي�ر املائية ، 
واقتناعـا منهـا بـاأن الأرا�سـي الرطبـة ت�سكـل مـ�ردا ذا �سـاأن عظيـم علـى امل�ستـ�ى القت�سـادي 

والثقافـي والعلمي والرتويحي ل ع��ض عن فقدانه ، 
ورغبـــة منهـا فــــي اإيقــاف التعــدي التدريجــــي علـــــى الأرا�سـي الرطبة وفقدانهـــــا ، حاليــــا 

وفـي امل�ستقبل ، 
واعرتافــا منهــا بــاأن الطيـ�ر املائيــة قـــد تتجــاوز حـدود البلـدان اأثنـاء هجراتهــا امل��سميــة ، 

واأنه ينبغي من ثم اعتبارها م�ردا دوليا ، 
واقتناعــا منهـا باأن �س�ن الأرا�سي الرطبـة ، مبـا حت�يـه مـن نبـات وحيــ�ان ، ميكـن تاأمينــه 

عن طريق اجلمع بني �سيا�سات وطنية بعيدة النظر واأن�سطة دولية من�سقة ، 
قد اتفقت على ما يلي : 

املــادة ) 1 (
"الأرا�سي الرطبة" مناطق اله�ر واأرا�سي اخلث  لأغرا�ض هذه التفاقية تعني عبارة   - 1
والأرا�ســي املغمـ�رة بامليـاه ، �سـ�اء ب�سكـل طبيعـي اأو ا�سطناعــي ، دائـم اأو م�ؤقـت ، و�سـ�اء 
كانت هذه املياه راكــدة اأو جاريـــة ، عذبــة اأو خ�سمـــاء اأو ماحلــة ، مبا فيهـــا مناطق املياه 

البحرية التي ل يتجاوز عمقها �ستة اأمتار فـي حالة اجلزر . 
لأغرا�ض هذه التفاقية ، تعني عبارة "الطي�ر املائية" الطي�ر التي تعتمد اأيك�ل�جيا   - 2

على الأرا�سي الرطبة . 
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املــادة ) 2 (
يحدد كل طرف من الأطراف املتعاقدة اأرا�ض رطبة منا�سبة تقع داخل اإقليمه من اأجل   - 1
اإدراجهـــا فـي "قائمــة للأرا�ســـي الرطبــة ذات الأهميـــة الدوليـــة" ي�سار اإليهـــا فيمــا يلــي 
بـ "القائمة" ، وحتتفظ بها هيئة املكتب امل�سكلة وفقا للمادة )8( . وحتــدد بدقــة تخــ�م 
كــل اأر�ض من الأرا�ســي الرطبــة ويجــري اأي�ســـا ر�سمهـــا علــى خريطـة ، وميكن اأن ت�سمل 
مناطــق �سفية و�ساحليـة متاخمــة للأرا�ســي الرطبــة وجزرا اأو م�سطحات مائية بحرية 
يزيد عمقها على �ستة اأمتار فـي حالة اجلزر وتقع داخل الأرا�سي الرطبة ، ول �سيما اإذا 

كانت هذه الأرا�سي ذات اأهمية كماآلف للطي�ر املائية . 
ينبغي انتقاء الأرا�سي الرطبة لإدراجها فـي "القائمة" بناء على اأهميتها الدولية من   - 2
الن�احــي الأيك�ل�جيــة اأو النباتيــة اأو احلي�انيــة اأو اللمن�ل�جيــــة اأو الهيدرول�جيــة ، 
وينبغــي اأن تــدرج فـي املقــام الأول الأرا�سي الرطبــة ، التي تعد فـي كــل الف�ســ�ل ذات 

اأهمية دولية بالن�سبة للطي�ر املائية . 
ل يخل اإدراج اأر�ض رطبة فـي "القائمة" بحق�ق ال�سيادة ال�ستئثارية للطرف املتعاقد   - 3

الذي تقع الأر�ض الرطبة داخل اإقليمه . 
يحدد كل طرف من الأطراف املتعاقدة قطعة واحدة على الأقل من الأرا�سي الرطبة   - 4
لإدراجها فـي "القائمة" لدى الت�قيع على هذه التفاقية اأو لدى اإيداع وثيقة الت�سديق 

عليها اأو الن�سمام اإليها وفقا ملا تن�ض عليه املادة )9( . 
يحق لأي من الأطراف املتعاقدة اأن ي�سيف اإىل "القائمة" مزيدا من الأرا�سي الرطبة   - 5
اأدرجها فـي  اأن  اإقليمه واأن ي��سع حدود الأرا�سي الرطبة التي �سبق له  ال�اقعة داخل 
"القائمة" ، اأو اأن يعمل ، نظرا مل�ساحله ال�طنية الطارئة ، على اإلغاء اأو ت�سييق حدود 
اأرا�ض رطبــة �سبـــق لـــه اأن اأدرجها فـي "القائمــة" وعليـه اأن يخطر بهــــذه التغييـــرات ، 
فـي اأقرب وقت ممكن ، املنظمة اأو احلك�مة املن�ط بها مهام املكتب الدائم ، املحددة فـي 

املادة )8( . 
على كل طرف من الأطراف املتعاقدة مراعاة م�س�ؤولياته الدولية من اأجل �س�ن اأ�سراب   - 6
الطي�ر املائية املهاجرة ورعاية اأم�رها وا�ستخدامها ا�ستخداما ر�سيدا وذلك لدى اإدراج 
اأرا�ض فـي "القائمة" ولدى ممار�سته حلقه فـي تغيري ما يدرجه فـي "القائمة" املتعلقة 

بالأرا�سي الرطبة ال�اقعة داخل اإقليمه . 
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املــادة ) 3 (
ت�س�غ الأطراف املتعاقدة خططها وتنفذها بحيث تعزز حفظ الأرا�سي الرطبة املدرجة   - 1
ر�سيدا  ا�ستخداما  اإقليمها  داخل  التي تقع  الرطبة  الأرا�سي  وا�ستخدام  "القائمة"  فـي 

قدر الإمكان . 
يتخذ كل طرف من الأطراف املتعاقدة الرتتيبات اللزمة كي يحاط علما فـي اأقرب   - 2
اإقليمه وترد  اأر�ض رطبة تقع داخل  اإذا كان الطابع الأيك�ل�جي لأي  وقت ممكن مبا 
فـي "القائمة" قد تغري اأو فـي �سبيله اإىل التغري اأو من �ساأنه اأن يتغري نتيجة لتط�رات 
تكن�ل�جية اأو ب�سبب التل�ث اأو تدخلت ب�سرية اأخرى ، وتبلغ املعل�مات اخلا�سة بهذه 
التغريات دون اإبطاء اإىل املنظمة اأو احلك�مة املن�ط بها مهام املكتب الدائم ، املحددة 

فـي املادة )8( . 

املــادة ) 4 (
يعمل كل طرف من الأطراف املتعاقدة على حفظ الأرا�سي الرطبة والطي�ر املائية عن   - 1
طريــق اإقامـــة معازل طبيعيــة فـي الأرا�سي الرطبــة ، �س�اء كانت مدرجة فـي "القائمة" 

اأو ل ، وت�فري احلرا�سة اللزمة لها . 
 ، الطارئة  ال�طنية  م�ساحله  ب�سبب   ، املتعاقدة  الأطراف  من  طرف  قيام  حالة  فـي   - 2
ب�سطب اأر�ض رطبة مدرجة فـي "القائمة" اأو بت�سييق حدودها ، فعليه اأن يع��ض قدر 
امل�ستطاع اأي فقدان فـي م�ارد الأرا�سي الرطبة ، وعليه خا�سة اأن ين�سئ معازل طبيعية 
اإ�سافية للطي�ر املائية وحلماية جزء ملئم من املاآلف الأ�سلية ، اإما فـي املنطقة ذاتها 

اأو فـي غريها . 
بالأرا�سي  املتعلقة  واملطب�عات  البيانات  وتبادل  البح�ث  املتعاقدة  الأطراف  ت�سجع   - 3

الرطبة وما حت�يه من نبات وحي�ان . 
الطي�ر  زيادة جماعات  اإىل   ، الإداري  التنظيم  ، عن طريق  املتعاقدة  الأطراف  ت�سعى   - 4

املائية فـي الأرا�سي الرطبة امللئمة . 
تعزز الأطراف املتعاقدة تدريب العاملني الأكفاء فـي جمالت بح�ث الأرا�سي الرطبة   - 5

وتدبري �س�ؤونها والإ�سراف عليها . 
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املــادة ) 5 (
تت�ســـاور الأطـــراف املتعاقـــدة ب�ســاأن تنفيـــذ اللتزامــــات املرتتبة علــــى التفاقيـــــة ، ول �سيما 
فـي حالة الأر�ض الرطبة ، التي متتد فـي اأقاليم اأكرث من طرف متعاقد اأو فـي حالة تقا�سم 

عدد من الأطراف املتعاقدة لنظام مائي واحد . 
وعليها اأن ت�سعى فـي ال�قت نف�سه اإىل تن�سيق ودعم ما ي��سع حاليا وم�ستقبل من �سيا�سات 

ونظم ب�ساأن حفظ الأرا�سي الرطبة وما حت�يه من نبات وحي�ان . 

املــادة ) 6 (
1 - يجري اإن�ساء م�ؤمتر للأطراف املتعاقدة يعهد اإليه بدرا�سة و�سائل تعزيز تنفيذ هذه 
اإىل عقد  بالدع�ة  املادة )8(  الفقرة )1( من  فـي  اإليه  امل�سار  املكتب  ، ويق�م  التفاقية 
دورات عادية للم�ؤمتر كل ثلث �سن�ات على الأكرث ، ما مل يقرر امل�ؤمتر خلف ذلك ، 
كما يق�م بالدع�ة اإىل عقد دورات ا�ستثنائية عندما يطلب ذلك كتابة ثلث الأطراف 
املتعاقدة على الأقل . ويحدد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة فـي كل دورة من دوراته العادية 

م�عد ومكان انعقاد دورته العادية التالية .
2 - يخت�ض م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة باملهام التالية : 

مناق�سة اأوجه تنفيذ هذه التفاقية .  اأ - 
مناق�سة الإ�سافات والتغيريات التي يراد اإدخالها على "القائمة" .  ب - 

فح�ض املعل�مات املتعلقة بالتغيريات التي تطراأ على الطابع الأيك�ل�جي للأرا�سي  ج - 
الرطبـة املدرجـة فـي "القائمة" واملقدمة تنفيذا للفقـرة )2( من املــادة )3( . 

ت�جيه ت��سيات عامة اأو حمددة اإىل الأطراف املتعاقدة فيما يتعلق بال�س�ن والإدارة  د - 
وال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة وما حت�يه من نبات وحي�ان . 

مطالبة الهيئات الدولية املخت�سة باإعداد تقارير واإح�ساءات عن امل��س�عات التي  هـ - 
لها طابع دويل فـي ج�هرها وت�ؤثر على الأرا�سي الرطبة . 

اعتماد ت��سيات اأو قرارات اأخرى بهدف تعزيز العمل بهذه التفاقية .  و - 
تكفـــــل الأطـــراف املتعاقـــدة اإبـــــلغ امل�س�ؤولني عن اإدارة الأرا�ســـــي الرطبــــة علــــى جميــع   - 3
م�ست�ياتهـــم ، بالت��سيــــات التـــي ت�ســـدر عــــن تلك امل�ؤمتـــــرات ب�ســـاأن ال�ســــ�ن والإدارة 
وال�ستخدام الر�سيد للأرا�سي الرطبة وما حت�يه من نبات وحي�ان ، وت�سعى اإىل حثهم 

على مراعاة تلك الت��سيات . 
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4 - يعتمد م�ؤمتر الأطراف املتعاقدة نظاما داخليا لكل دورة من دوراته . 
ب�س�رة  بفح�سه  ويق�م  التفاقية  لهذه  املايل  النظام  املتعاقدة  الأطراف  يعد م�ؤمتر   -  5
منتظمة . ويعتمد امل�ؤمتر فـي كل دورة من دوراته العادية ميزانية الفرتة املالية التالية 

باأغلبية ثلثي الأطراف املتعاقدة احلا�سرة وامل�س�تة . 
6 - ي�ساهم كل طرف متعاقد فـي هذه امليزانية وفقا جلدول لل�سرتاكات تعتمده الأطراف 

املتعاقدة احلا�سرة وامل�س�تة بالإجمـاع خلل دورة عادية مل�ؤمتر الأطراف املتعاقدة . 

املــادة ) 7 (
1 - ينبغــــي للأطـــراف املتعاقـــدة اأن ت�ســـرك �سمــن ممثليها فـــي هــذه امل�ؤمتــرات اأخ�سائيـــني 
التي  واخلربات  املعارف  بحكم  املائية  الطي�ر  اأو  الرطبة  الأرا�سي  م��س�عات  فـي 

اكت�سب�ها فـي املجالت العلمية اأو الإدارية اأو اأية جمالت اأخرى ملئمة . 
2 - يتمتــع كـــل طــرف متعاقــد ممثـــل فـي امل�ؤمتــر ب�ســ�ت واحــد ، ويتـــم اعتـماد الت��سيــات 
والقــرارات بالأغلبيـــة الب�سيطــة للأطــراف املتعاقدة احلا�سرة وامل�س�تــة مــا لـــم تنــ�ض 

هذه التفاقية على خلف ذلك . 

املــادة ) 8 (
1 - ي�سطلـــع الحتــــاد الدولـــي ل�ســـ�ن الطبيعــــة واملــــ�ارد الطبيعيـــة مبهـــام املكتـــب الدائــم 
فـي اإطار هذه التفاقية ، اإىل اأن تعني منظمة اأو حك�مة اأخرى باأغلبية ثلثي الأطراف 

املتعاقدة باأ�سرها . 
2 - تك�ن مهام املكتب الدائم ، �سمن اأم�ر اأخرى ، كما يلي : 

املعاونة على الدع�ة اإىل عقد امل�ؤمترات امل�سار اإليها فـي املادة )6( وتنظيمها .  اأ - 
الحتفاظ بـ "قائمة الأرا�سي الرطبة ذات الأهمية الدولية" وتلقي املعل�مات من  ب - 
ت�سييق  اأو  �سطب  اإجراءات  اأو  ت��سيعات  اأو  اإ�سافات  اأية  ب�ساأن  املتعاقدة  الأطراف 
"القائمة" واملن�س��ض عليها فـي الفقرة )5( من  اأرا�ض رطبة مدرجة فـي  حدود 

املادة )2( . 
اأن يتلقى من الأطراف املتعاقدة املعل�مات املن�س��ض عليها فـي الفقرة )2( من  ج - 
املادة )3( واملتعلقة باأية تغيريات تطراأ على الطابع الأيك�ل�جي للأرا�سي الرطبة 

املدرجة فـي "القائمة" . 
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اإبلغ جميع الأطراف املتعاقدة باأية تعديلت تدخل على القائمة اأو اأية تغيريات  د - 
هذه  ملناق�سة  تدابري  واتخاذ   ، فيها  املدرجة  الرطبة  الأرا�سي  طابع  على  تطراأ 

الأم�ر فـي امل�ؤمتر التايل . 
اإخطار الأطراف املتعاقدة املعنية بت��سيات امل�ؤمترات فيما يتعلق بهذه التعديلت  هـ - 
التي تدخل على "القائمة" اأو التغيريات التي تطراأ على خ�سائ�ض الأرا�سي الرطبة 

املدرجة فيها . 

املــادة ) 9 (
يظل باب الت�قيع على التفاقية مفت�حا لفرتة غري حمددة .   - 1

لأي ع�س� فـي الأمم املتحدة اأو فـي اإحدى وكالتها املتخ�س�سة اأو فـي ال�كالة الدولية   - 2
اأن ي�سبح   ، اأو لأي طرف فـي النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية  للطاقة الذرية 

طرفا فـي هذه التفاقية عن طريق ما يلي : 
اأ - الت�قيع غري امل�سروط بالت�سديق . 

ب - الت�قيع امل�سروط بالت�سديق ، يليه الت�سديق . 
ج - الن�سمام .

يتم الت�سديق اأو الن�سمام باإيداع وثيقة الت�سديق اأو الن�سمام لدى املدير العام ملنظمة   - 3
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )الذي ي�سار اإليه فيما يلي بـ "اأمني الإيداع"( . 

املــادة ) 10 (
ت�سبـــح هــذه التفاقيـــة نافـــذة بعـــد م�سي اأربعة اأ�سهـــر علـــى تاريـــخ ان�سمـــام �سبــع دول   - 1

اإىل هذه التفاقية وفقا لأحكام الفقرة )2( من املادة )9( . 
وبعد ذلك ت�سبح هذه التفاقية نافذة ، بالن�سبة لكل طرف متعاقد ، بعد م�سي اأربعة   - 2
اأ�سهـــر علــى تاريـــخ ت�قيعـــه غيــر امل�ســـروط بالت�سديــــق ، اأو اإيداعـــه وثيقـــة الت�سديــــق 

اأو الن�سمام . 

املــادة ) 10 ( مكررا
1 - يج�ز تعديل هذه التفاقية فـي اجتماع للأطراف املتعاقدة يعقد لهذا الغر�ض طبقا 

لهذه املادة . 
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يج�ز لأي طرف من الأطراف املتعاقدة تقدمي اقرتاحات بتعديل التفاقية .   - 2
يبلــغ نـــ�ض اأي اقرتاح بالتعديـــل والأ�سبـــاب التــي بنــي عليهــا هــذا القتــراح اإىل املنظمـة   - 3
اأو احلك�مة التي ت�سطلع مبهام هيئة املكتب الدائم مبقت�سى التفاقية )وي�سار اإليها 
فيما يلي بعبارة "املكتب"( . ويق�م املكتب بتبليغ القرتاح والأ�سباب التي بني عليها ف�را 
اقرتاح  ن�ض  تبدى على  التي  التعليقات  وتبلغ جميع   . املتعاقدة  الأطراف  اإىل جميع 
اأ�سهر  فـي خلل ثلثة   ، املكتب  اإىل  املتعاقدة  الأطراف  اإحدى  الذي قدمته  التعديل 
من تاريخ قيام املكتب باإبلغ التعديلت اإىل الأطراف املتعاقدة . ويق�م املكتب مبا�سرة 
عقب انق�ساء اآخر م�عد لتقدمي التعليقات باإبلغ الأطراف املتعاقدة بجميع التعليقات 

التي تلقاها حتى ذلك التاريخ . 
املتعاقــدة لبحــث ما يقدم من اقرتاحــات  اإىل عقــد اجتمــاع للأطـــراف  املكتــب  يدعــ�   - 4
بالتعديل وفقا للفقرة )3( بناء على طلب خطي مقدم من ثلث الأطراف املتعاقدة ، 

ويق�م املكتب با�ست�سارة الأطراف فيما يتعلق مب�عد الجتماع ومكان انعقاده . 
تعتمد التعديلت باأغلبية ثلثي الأطراف املتعاقدة احلا�سرة وامل�س�تة .   - 5

وافقت  التي  املتعاقدة  للأطراف  بالن�سبة  املفع�ل  �ساري  يعتمد  الذي  التعديل  يعترب   - 6
الأع�ساء  ثلثي  اإيداع  لتاريخ  اللحق  الرابع  ال�سهر  الأول من  الي�م  اعتبارا من  عليه 
املتعاقدة وثيقة امل�افقة لدى اأمني الإيداع . اأما بالن�سبة لكل طرف متعاقد ي�دع وثيقة 
م�افقته بعد الي�م الذي ي�دع فيه ثلثا الأطراف املتعاقدة وثائق م�افقتها ، فيعترب 
ال�سهر الرابع اللحق  الي�م الأول من  ابتداء من  التعديل �ساري املفع�ل بالن�سبة له 

على تاريخ اإيداع وثيقة م�افقته . 

املــادة ) 11 (
تظل هذه التفاقية نافذة لفرتة غري حمددة .   - 1

لكل طرف متعاقد اأن ين�سحب من هذه التفاقية بعد م�سي خم�سة اأع�ام على تاريخ   - 2
الإيداع".  "اأمني  اإىل  كتابي  اإخطار  اإر�سال  طريق  عن   ، الطرف  لهذا  بالن�سبة  نفاذها 
وي�سبح الن�سحاب نافذا بعد انق�ساء اأربعة اأ�سهر على تاريخ ت�سلم "اأمني الإيداع" لهذا 

الإخطار . 
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املــادة ) 12 (
التفاقية  التي وقعت هذه  الدول  ، جميع  اأقرب وقت ممكن  فـي  الإيداع"  "اأمني  يبلغ   - 1

وان�سمت اإليها مبا يلي : 
الت�قيعات على التفاقية .  اأ - 

اإيداع وثائق الت�سديق على هذه التفاقية .  ب - 
اإيداع وثائق الن�سمام اإىل هذه التفاقية .  ج - 

تاريخ نفاذ هذه التفاقية .  د - 
اإخطارات الن�سحاب من هذه التفاقية .  هـ - 

لـدى نفـاذ هـذه التفاقيــة ي�سجلهــا "اأمني الإيداع" فـي الأمانــة العامــة للأمـــم املتحــدة   - 2
وفقا للمادة )102( من امليثاق . 

واإثباتـــا ملـــا تقـدم ، قــام امل�قعـ�ن اأدنــاه ، وقــد ف��ســ�ا فـي ذلك ر�سميـا ، بالت�قيــع على هـذه 
التفاقية . 

حررت برم�سار فـي الثاين من فرباير/ �سباط 1971م من ن�سخة اأ�سلية وحيدة ، باللغات 
الأملانية والإجنليزية والرو�سية والفرن�سية ، ت�دع لدى "اأمني الإيداع" الذي عليه اأن ير�سل 
�س�را طبق الأ�سل منها اإىل جميع الأطراف املتعاقدة ، وتتمتع الن�س��ض املحررة بجميع 

اللغات بنف�ض احلجية . *

*عمـل بالتقريـر النهائـي للم�ؤمتـر الـــذي اعتمـد الربوت�كــ�ل ، قــدم "اأمني الإيــداع" اإلــى امل�ؤمتــر الثانــي 
للأطراف املتعاقدة �سيغا اأ�سلية من التفاقية باللغات ال�سبانية وال�سينية والعربية و�سعت بالت�ساور 

مع احلك�مات 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.

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )992(

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 two-

thirds 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.

-17-




