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Prz'ekład.· 

KONWENCJA 

o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza. jako. środowisko życiowe 
. . , ptactwa wodnego. 

Umawiające ~ię 'strony, 

uznając współzaleźność człowieka i jego środowiska; 

uwzględniając podstawowe funkcje ekologiczne obsza-
rów wodno-błotnych ja'ko regulatorów stosunków wod
nych oraz jak'o środowiska życiowego charakterystycznej 
fiory i fauny, a w szczególności ptactwa wodnego; 

przekonane, że obszary wodno-błotne stanowią zaso
.by o wielkiej wartości gospodarczej, kulturalnej, naukowej 
i rekreacyjnej, a ' ich utrata byłaby nie do naprawienia; 

pragnącppwstrzymać, obecnie i w przyszłości, wzra
stające naruszanie i zanikanie tych obszarów; 

uznając, że pta·ctwo wodne podc.zas wędrówek sezono
wych może p:rzeIa-tywaćgranice i wsku-tek tego powinno 
.. być trakto'W·ane Jaik'o zasólb międzynarodowy; 

ufając, że zachowanie obszarów wodno-błotnych, ich 
'flory i fauny może być zapewnione przez powiązanie da
lekowzroczne] polityki państw ze skoordynowaną akcją 

. -międzynarodową; 

u~godniły, co następuje : 

ARTYKUŁ 1. 

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji obszarami wod
no-błotnymI są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbior
niki wodne, tak nalturallne jaki, s:zJtuczne, stałe 'i okresowe, 

' 0 wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych 

lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębo

kość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. 

2. W rozumieniu niniejszej Konwencji do ptactwa 
w·odnego ·zalicza SIę ptaki, które ekologicznie są uzależ- \. 
nionę 'old ilstnienia obszarów wodno-bŁotnych. 

ARTYKUŁ 2. 

L Każda z Umawiających. się Stron wskaże odpowied- . 
nie obszary wodno-błotne na swoim terytorium, w celu 
włączenia ich do Spisu Obszarów Wodno-Błotnych o Mię- ' 

dzyna:r:ódowym Znaczeniu, zwanego dalej "Spisem", który 
będzie prowadzony przez biuro utworzone na podstawie 
artykułu 8. Granice poszczególnych obszarów wodno-błot
nych będą dokładnie opisane i naniesione na mapę, mogą 
one tez obejmować strefy przybrzeżne rzek i mórz przyle
gające do obsza'rów wodno-błotnych oraz wyspy lub wody 
morskie głębsze niż sześć metrów podczas ' odpływu, lecz 

_ Qtoę~one ob.sz.arami wodno-błotnymi, zwłaszcza gdy mają 
.- pn,e' duże znaczenie jako środowisko życiowe ' ptactwa 
·w.Qdnego . . 

2. Wyboru obszarów 'Wodno-błotnych, które powinny 
być zamieszczone w Spisie, należy dokonać na podstawie 
ick międzynarodowego zna,czenia ekologicznego, 'botanicz
nego, ~oologicznego, limnologicznego lub hydrologiczne
go. W pierwszym rzędzie powinny być do niego włączone 
obszary wodno-błotne, które mają międzynarodowe zna· 
czenie jako środowisko życiowe ptactwa wodnego we 
wszystkich porach roku. 

3. Zamieszczenie obs,zaru ' wodno-błotnego V!.. Spisie nie 
narusza w niczym wyłącznych, suwerennych praw Uma
wiającej się Strony, na której terytorium obs'zar ten się 
znajduje. 

4. Każda z Umawiających się Stron, podpisując niniej
szą Konwencję lub składając dokument ratyfikacyjny albo 
dokument przystąpienia zgodnie z artykułem 9, wskaże co 
najmniej jeden obszar wodno-błotny ' w celu zamieszczenia 
go w Spisie. . 

5. Każda z Umawiających się Stron ma prawo włącza
nia do Spisu dodatkowych obszarów wodno-błotnych znaj
dujących się na jej terytorium, do rozszerzania granic 
obszarów wodno-błotnych już włączonych do Spisu lub, 
z powodu swych pilnych interesów narodowych, do skreś
lenia obszarów wodno-błotnych już zamies.zczonych w Spi
sie lub do ograniczenia ich; o zmianach tych zawiadomi 
możliwie najszybciej organizację lub rząd, odpowiedzialne 
za pełnien!e obowiązków stałego biura, wymienione w 
artykule 8. 

6. Każda z Umawiających się Stron bierze pod uwagę 
swoją odpowiedzialność międzynarodową za ochronę, 

utrzymanie oraz racjorialne' użytkowanie zasobów wędrow
nego ptactwa wodnego, tak przy dokonywaniu zgłoszeń do 
Spisu, jak i przy kmzystaniu z prawa do wprowadzania 
zmian w Spis~e, dotyczących ,obszarów wodno-błotnych 
znajdujących się na jej terytorium. 

ARTYKUŁ 3. 

1. Umawiające się Strony opracowują i realizują swo
je plany w sposób sprzyjający utrzymaniu obszarów wod
no-błotnych zamieszc,zonych w Spisie oraz w miaręmożli
wości racjonalnemu użytkowaniu innych obszarów wod
no-błotnych znąjdujących Slię na ,ich terytoriach. 

2. Każda z Umawiających się Stron postara 'się o mozli
wie najszybsze otrzymywanie informacji o zInianach wa
runków ekologicznych na obszarach wodno-błotnych za
mieszc:z;onych w Spisrie, a leżących na jej terytorium, któ
re już nastąpiły, następują lub mogą nastąpić na skutek 
rozwoju technologicznego, skażenia środowiska lub innej 
działalności ludzkiej. Informacje o takich zmianach po
winny być kierowane niezwłocznie do organizacji lub 
rządu, odpowiedzialnych za pełnienie obowiązków stałego 
biura, wymienionych w artykule 8. 
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ARTYKUŁ 4. 

l. ~ażfdil 7t UJtO~wtających się SUQU p11Z)"((::.ryni sf~ clIO 
uUz.~ania. QQs.z.<irów wQ@Q-błQtnyc.h i pt.a.ctwa. woqnego 
przez tworzenie tezęrwatów przyrody na obszarach wod
no-błotnych zaFóWrDo 7la.J»i8Sizc~y;ch, jal' J nie- 7iłllmi.~

e'210lłye9 w Sp)Si0, OFii'Z' , 7lii'f>$WIl<~ OOp0W4NIl<i · nad,z0,l' JIlad 
nimi. 

2. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron z powodu 
swych pilnych interesów harodowych skreśli obszar wod
no-błotny zamieszczony w Spisie lub ograniczy go, p~wim.

na w miarę możliwości skompensować każde takie po
mniejszeni& ~S(i)l!tów ~w lIlI0dD.o--błtQtl!tyC'h,. a. W' S!1.I(a
gólności utworzyć dodatkowe rezerwaty dla ptactw.~ -w. 
nego i dla zachowania w tym samym rejonie albo gdzie 
i,I;I,d~tę1, o<iJil;Q~eQtUe:i c;zę,ś,c.i. j,eQlo :{?liłpxz.erl.oieQQ śroQlowiska 
i:yc.i.0;w.e.~0 .. 

3. lamiłw4ają.<l'/ł' się. St1'0l'lly. będą popirełliłt płlą€0 lb-ada.w
~@. OliMl w.Y'lJlciaJilę i·Jat"OFma<:.fi 1 ptlLblikiillcjiii na tsma.t ~sza,.. 
l'c:s.w W10dno..brotnycbt Q!lIa~ kł1l fto,ry i; JaWlY'. 

4. Uinawia!ącę się Strony ' postaraJą się I,>f.zez swoj:ą 
dział;alność administracyjną o p'ow.i~kszenie lfczeonosci 
ptactwa wodnego na odpowiednich obszarach wodno-bfot
ny.cl\. 

~ U.w.a.:wiając.e. $ii.ę, StliQl;l.Y' b.ędą Jil.opierak sU.QleJUe 
personelu ~dolnego do prowadzenia badań obszarQMI; wo.d~ 
nO"QłQtnych, do zarządkania nimi ~ sI,>rawowania nad. nimi 
naqzQru. 

Umawiające się Strony będą konsultowa.l'y.> się wUlr 
.temlllie; Vi $prawie w.)\'koll.ywam.a oboW,iillZkóW. wyni:kają
Cl~C;h z o.in,;j.e~~et Konwen.cj~,. szc:zeg61.oi,ę w. prz:~padk.u. g,cl.y 
obs.zar woQll.Q,-bJ.Qtn y położony j,ęst na terytorium. więcej 
niż: j,er.W.e~ Uma.w,iają,cęjl s.ię strony. a.tb.o gdy j,eden. systenl 
W;OJ:l,uy jest c:z.ęścią sklą.do;wą., kiilku Um.a.wiają,cy.ch. się 
Sl:eon,. ,JeoJtocześnle poslm:ają się one o kooLdyn.w:.i.ę i pOr 
Jiliel'ani.e tak obecnej}. jp.k. i prz;y.s:złej: polityki oraz. ~s.ad 
po$.t.-ęp.Qwąnia. dotyc1Zą.cYicb. o.chrony obsza,ró.W; wo.dnQ-tttot
nycb. 01;a.z; ich, Uor:y. i ta1lll.Y;., 

AB:1f'l7.Kllll. 6; 

~ .. W f.ą~i~ potr~)y blm'iłwia.jąJ4e się; StJ;o.n.y e.l'!J,an,i~1bią 
lqj;)n~emti!il w;. S~Cłtw-i~ ~cW2onYt Qbs4d'rów' WQJłIb0,-błQtu.~<:h 
i. D:łm-cJtw,ą: w,-odne.go., 

2: K'onf!erencje toa-lci'e będą mi'aJy' chai"mctler dOl'adez.y 
i będą uprawnione między- r'nn'ymi' d(i) :' 
a) omawiania wykonywania, niniejszej Konwencji; 
b) 'omawiania uzupełnień i 'zmian w Spisie; 
c) rozpatrywani a informacji· d'otyczących zmiany warun

kó'w ekologi'cznych ohsrerów' wodno-bł'ot!nyCh zamiesz.. 
c'llonych w Spisie. d'os.tarczanych zgodnie z artykui'em 3 
ustęp 2'; 

d} ustalania ogólnych lub S"Zczegółowych zaleceń Uma
wiającym si~ Stronom w spfcrwach ochrony, utrzyma
nla i r.a.cjonalnego użytkowania obszarów wodno-bł'ot
nych oraz ich nory L fauny; 

elJ zwr.w:a.nLa sIę do właści.wych orgp.nów międzynarodo
wych Q; QI1r:aco~ani.e spra.wozdań i danych statystycz
n~ch •. mająl=Ych. chara,kler. ściśJe m..i.ę1izynarodowy, do
t~c.zlł~YC.b.. ob.s~arÓ;w. w'Qdno.-błotnych. 

3 •. lim:a;w;icr1ą.ae się Stn~ny.· zapew.ni:ą, · abJyr Qrganmn 
wszys,tkich szczeblioopom:iedzialny.m za: ml'ząp,zanre 

obszarami wodno-błotnymf były podane do w.iadam.ości :t&

le€eni.a tych konfere.ncj.i. d'olyc,l;ące o.chrony. 1iIłrzymania 
i Iac:j,onaille.§o uż1l1tk.()wama abs.7Jarów wodno-błobLych oraz 
i.ch flmy i fauny. Gl.. t.a.kż.e. a.b.y mgan.y te brał]l1 pod uwagę 
te zalecen'ia. • 

ARTYKUŁ 7. 

1. Umawiające się Strony włączą do składu swych de
legacjli na takie k10nferencje osoby będące znawcami 
obszarów wodn'o-błotnych lub ptactwa wodnegC>. ~. 
SlWlej; wiedzy i doświadczeniu zdobytym wskutek naooo
wej, administracyjnej lub innej odpowiedniej działalności. 

2. Każda z U'mawiającY'cl'r się Stron rer:wezentowana 
na konferencji posiada jeden głos" przy czym wszystklie 
zalecenia są przyjmowane zwykłą wi.ększością oddanych 
głosów, z zastrzeżeniem, że co na.jmme.i po$OWiill Umawiają
c.yo· się Stron bierze udział w gł0sawaniu., 

ARTYKUŁ 8. 

1. Mi~'GIJz~arodo;wći, Uma. OchrQJl.y iPn:yrody h Jej, Za.
sobów będzie sprawowała funkcje stałego biura, wynika
jące z niniejszej Konwencji, de czasu wy:z:na'Czenia w tym 
celu innej O11ganizacji IT'UIb rząoo wfę'kS"llośeią eJ.·wik:h ,~ 

cich wszystkich tJmawiil'j'ącydl się Stron. 

2. Do ooewiązków stCi'ł'egIo bima nareży w S7lI!zeg61-
nośoi: 

a) W'Spełdm.ł:anre w ZWTQływćm\i;u i amganimi>wcmi:l.ll ltonfe
tIten.c j i; pne-WJW.u1iarrycrh: 'Ni ćil\ftyklmlie, 6 ;! 

b) prowadzeni~ Spisu ObszaTÓW Woon'(').Bł'(')~ o- 2nd'
~n±u: M:ięRl~:yDJarci)J.h~w.·Y;ln Ollim. p1'Z)fiJill!O~nie, 00 Uma
wialją.-cych się; StrQll' bIilli01'Biaeji iJ;zewid-71icmp w iH.t.y
kub~, 2·. ustęp" S". (j), ws;wlkieh wrł~eniacll eh). S:pi1HL aJf1;w 
rozszerzeniach granic, skreśleniach h.lb, Q~anU;:zen.ia€h 
obszarów wodno-błotnych włączonych do Spisu. 

c) przyjmowanie od Umawiających się Stron informacji 
przeWlidzilanych w artykule 3 ustęp 2 o wszelkich zmia
nach warunków ekolQgicznych obszarów wodno-błot
nych włączonych do Spisu; 

d). zi;l.:w.iooam.iania w.sz:y;stkich Umaw.iajij.cycb. si.ę Stron 
Q wszelkich. zmianach w Spisie lub Q zmianach. w. cha
rakierze. obszćY'.ó.w w.od.nQ.-błotn.ych. w nim zamieszc.zo
n;ych oraz Zilłł.ewnienia rQzpatrzenw.. tych spraw na 
nas.tępnej konferencj i:; 

e), inf'orID'OwanUl: Uma.w-iJa.ifi-eycJa. się, St:CQn. Q , zdllec;:eniacll 
k1Qnfe,rencji dotyczących tych zmian w Spisie lub w 
charakterze obszarów wad'n:o.-błotnych nim objętych. 

ARTYKUŁ 9. 

1. Niniejsrza Konwene;iit jest otwarta do podpisania na 
czas nieokreślony. 

2, K:aiJcly- czł'orrełt Ekganizacjii N~rnMw ZjeM:ronych 
hib- jednej z jei org'anfzacji' wyspecja-llz'Owanych- ałbo- Mię
dzynarodlowei Agencji Energii Atomowej; jak ~z. 1faZ<fa 
Strona Sta1.'ut u Mi'ęd'zynaTodl0wego rrybunahi S'pra'W'i.:eHf
wości może strać' się Stroną niniejszej Konwencji" pl'Z'eZ'; 

a'y' pocfpi'sanie o-ez zastrzeżen4.ia' ratlyf'ikaejh ' . 
bl podpisanfe z zastrzezeniem ratyfiltacjj. i p6mi'aj:Szą. ra

tyfikacię,; 

c), I?tz:}<Jstąpienie. .. 

3:. RIatyflilta:<rjw hilil ~ienieo następug-e pr2e'1i: zło· 
z-eni:e, dolm1mentu r.aty:filtaeJ'ljtleg@; lub, dQk.umenbtt~ prz~
pienia Dyrektorowi Generalnemu Organi<zacji Mancaxińw 



Dz1enniJk Ustaw Nr 7 

Zjednoczonych dla Wychowania, Naulk,i i Kultury, ,(z-wanej 
dalej "Depozytariuszem"). 

ARTYKUŁ 10. 

1. Niniejsria. Kcmwen<:ja wejdzie w· życie po upływie 
czterech miesięcy od dnia, w którym siedem Państw stanie 
się Stronami niniejszej Konwencji, zgodnie z postanowie
niami artykułu 9 ustęp 2. 

2. Następnie niniejsza Konwencja wejdzie w życie w 
stosunku do każdej z Umawiających się Stron po upływi~ 
czterech mieSięcy od daty jej podpisanda bez zastrzeżenia 
ra-tyfikacjd albo złożenia dokumentu ratyfikacyjnego lub 
dokumentu przystąpienia. 

ARTYKUŁ 11. 

1. Niniejsza Konwencja pozostanie w mocy na czas 
nieokł"eślony. 

2. Każda. z ' Umawiających się Stron może wypowie
dzieć niniejszą Konwencję w drodze pisemnego zawiado-

• mienia sklierowanego do Depozytariusza, po upływie pię- ' 

ciu lat od daty wejścia w życie Konwencji w stosunku do 
tej Strony. Wypowiedzenie nabierze mocy po upływie 

czterech miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia 
przez Depozytardusza. 
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ARTYKUŁ 12. 

1. Depozytariusz będzie infmmował możliwie najszyb
ciej wszystkie Państwa, które podpisały niniejszą Konwen
cję lub do niej przystąpiły, o: 
a) podpisaniu Konwencji; 
b) złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych K.onwencji; 
c) złożeniu dokumentów przystąpieni1a do ~onwencji; 
d) dacie wejścia w życie Konwencji; 
e) zawiadomieniach o wypowiedzeniu K'onwencji. 

2. Po w:ejśt:iu w życie niniejs~ej Konw~tji, Depozy
tariusz zareje,struje ją w Sekretariacie Organizacji Naro
dów Zjednoczonych, zgodnie ~ tlrtykułem 102 Karty Naro
dów Zj~dn'OCzonych. 

Na dowód czego niżej podpisani, należyCI~ w tym celu 
upoważnieni, podpisali niniejszą ~onwencję. • 

Sporządzono w Ramsarze dnia :2 lutego 1971 roku, w 
jednym oryginalnym egzemplar2lu w językach, angielskim, 
francuskim, niemieckim i rosyjskim; przy czym w razie 
rozbieżności tekst angielski jest rozstrzygający; egzem
plarz ten zostanie zł,ożony Depozytariuszowi, który prześle 
należycie uwierzytelnione odpisy wszystkim Umawiającym 
się Str,onoln. 

CONVENTION ON WETLANDS . 

J 

OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPEClALLY 
AS WA TERFOWL HABITAT 

The Contracting Parties, 

Recognizing the interdependence of man and his environment; 

.. 

Considering the fundamental ecological functions of wetlanqs aS regulators of wate!' 
regimes and as habitats supporJing a characteristic flora and fauna, especHtJ.ly 
waterfowl; 

Being convinced that wetlands constitute a resource of great economic, cultural. scien
tific and recreationalvalue, the loss of which would be irrepat'ab1e: 

, 
Desiring to stem the progressive encroachment on and 105sof wet1Mlds now and in the 

future; . 

Recognizingthat waterfowl in their seasonal migrations may tra.nscend rrontit!X's ańd so 
should be regarded as an internationall'esource; . 

Being confident that ' the conservation or wetlands and their flora and faUna ćan be en .. 
sured by combining far-sighted national policies with co-ordinated interna.tiorttll 
action; 

Have agreed as follows: 

ARTICLE 1 

1. For the purpose of this Convention wetlands are areas of rnarsh, fen, peatland . 
or watel', whether naturalor artificial, permanertt or temporary, with wate!' that is 
static 'or flowing, fresh, brakish or salt, including areaa of marina water the' depth of 
which at 10w tide does not exceed six' metres. 

2. For the purpose of this Convention waterfowl are bir,ds ecologically dependent 
on wetlands. 
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ARTICLE 2 

1. Each Contracting Party shall designate suitable wetla nds within its territory . 
for inclusion in a List of Wetlands of InternationalImportance , hereinaJter 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 signi
ficance in terms of ecology. botany. zoology. limnology or hydrology. In the first 
instance wetlands of international importance to waterfowl at any season should be in-
cluded. ; . ' . . 

3. The inclusion of a wetland in the List does not prejudice the exclusive sovereign 
rights ofth.e Contracting Pa.rty in whose territory the wetland is situated. 

4. Each Contracting Party shall designate at least one wetland to be ihcluded 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 it~ territory. to extend the boundaries of those wetlanqs already inclu
ded 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 governri1ent responsible for the continuing 
bureau duties specified in Article 8 ofany such changes. 

6. Each Contracting Party shall consider its international. ręsponsibilities fo~ the .
conservation. management and wi~e use of migratory stoeks 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. 

ARTICLE 3 ). 

1. Thę 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 ter.ritory. 

2. Each Contracting Party shall arrangeto be informed at the earliest possible 
time if the eC910gical character of any wetland in its territory and included inthe . Li.st . 
has changed. is changingor is likely to change as the result of technological ctevelop
ments'. pollution or other human interference. Information on such changes shall be 
passed without delay to the organization or gQvernment responsible for the continuing 
bureau duties specified in Article 8. 

ARTICLE 4 

1. Each Contracting Party shall promote the conservation of 'wetlands an'd water
fowl by establishing nature reserves on wetlands. ' whether they are included in the List 
or not. and pro vide adequately for their wardening. 

2. Where a Contracting Party in its urgent national interest, deletes or restdcts 
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 additionalńature 
reserves for waterfowl and for the protection. either in the same area or eisewhere~ ' 
of an a(lequate portion of the original habitat. 
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3. The Contracting P arties shall encóurage research and the exchange of data and 
publications regarding wetlands and their flora and fauna. · 

4. The Contracting Parties shall' endeavourthrough management to increase water,
fowlpopułations on' appropriate wetlands. 

5. The Contracting Partie!') shall promote the trainingof personnel competent in 
the fields of wetland research, management and wardening; 

ARTICLE 5 

.~ 0' 0 

The Contracting Parties shall consult with each 'other aboutirnpleinentingobligations 
arislng from the Conventiori especially inthe case of a wetland extending over the ter
ritories ' oJ more thanone Contracting Party or where .. a water system is o sharecl);y Con
tracting Parties. 

They shall at the same time endeavour to co-ordinate and support present and future 
policiesand' regulations concerning the conservation of wetlands and their flora and 
fauna. lit 

ARTICLE 6 

1. The Contracting Parties shall, ,asthe necessJtyarises, convene Confer~mces 
on the Conservation of Wetlands and Waterfowl. 

2. These Conferences shall have 'an advisory character and shall be competent 
interalia: 

(a) to discuss the implementation of this Convention; 

(b) to ,discuss additions to 'and changesin the List; ' 

(c) to consider information r 'egardirtg changes in the ecological character of 
wetlands ihcludeclih the List provided in accordance Withparagraph 2 of 
Article 3; ' ,: : 

(d) to make generalor specific recommendations to the Contracting Partie!> 
regarding the conservation, management and wise use of wetlands and their 
flora and fauna; 

(e) to request relevant international bodies to prepare reports and statistJ!;:s on 
matters which are essentially international in character affecting wetlands. 

3, The Contracting Parties shall en'sure that thos.e responsible at all level,s for 
wetlandsmanagement, shall be informed of, and take into c.onsideration, recornm~Tldą
tions of su'ch Conferences concerning the conservation, management and wise use of 
wetlands and their flora and fauna. 

" AR TICLE, 7. 

1. T he representativ~s of the Contracting Partie!, at such Cont'erences shóuld ''in:' 
clude persons. who areexperts on wetlands or waterfowl by reason of knowledge and , 
experience gained in scientific, admin~strative or ' other appropriate capacities . .. 

2. Each of the Contracting Parties, rE7.pres7pted at a Conference shall have one vote, 
recommendations being adopted by a simple majority of the votes cast, provided that 
not less than hąlf the ContraGting Parties c a st votes. 
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ARTICLE8 

1. 1'he International Union for the Conservation oi Nature and Natural Resources 
shal! perform the contim1ing .bureau dutiełł under this Convention until BUch time as 
another organization or government is appointed by a majority oi tWD.-thirds of aU COD-
tracting Parties. ' 

2. The continuing bureaud4.ties shall be, inter alia: 

(a) to assist in the convening and organizing ·of Conferences specified in Article 6; 

(b) to maintain tbe List of Wetlands oC InternationalImportance and to be informed 
by the Contracting Parties of any additions, extensions, deletions or restric
tionsconcerning 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 oi wethnds included in the List provided in accordance with . para
graph 2 of Article 3; 

(d) to forwa d notification of any alterations to the List, or changes in character 
of wetlands included therein" to aH Contracting Parties and to arrange for these 
matters to be djscussed at the next Conierence; 

(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 charaeter of wetlands included therein. 

ARTICLE 9 

1. This Convention shall ~emain open fo.r s.ignature indefinitely. 

2. Any member of the United Nations 01' of one of the Specialized Ageneies 01' 

of the International Atomie. Energy Agency or Party tothe Statute of tke Intern.ational 
Court oi Justiee may become a party to this Convention by: 

(a) signature without reservaiton a·s to ratification; 

(b) si'gnature subject to ratification foHowed by ratification; 

fe) accession. 
I 

3 . Ratification or accession shall be effected by the deposit of an instrument of 
ratif1eation or accession with the Direetor-General of the TJnited NationsEducational, 
Seientific and Cultural Organization, (hereinafter referred to as "the Depository"). 

ARTICLE 10 

1. This Convention shall enter into forcefour months .after seven States have be
cOITle Parties to this Convention in ,accordance with paragraph 2 of Article 9. 

2. Thereafter this Convention shaH enter into force for each Contracting Party four 
months af~er- the day o~ its signature without reśervation as to ratification, or its deposit 
of au instrument of ratification or accession. 

ARTICL~ 11 

l. . This Convention shalI continue in force for an lndefinite period. 

"' 
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2'. Any ContrCłct!ng Party nmay denc.unc'e thiis. Conven.tion after a lP'eriod of fiveyears 
from the date on which i:t entered inhr fOTce for that Party by giving written notice there
o.t: to the DelPository. Denlmcia.tii:<D>fi shall take effect four months after the day on which 
not!il.ce ther.e~f is lieceived by the Dep()lsit<Ool'y. 

AlR1'ICLE 1<2 

1. 'The DelX'site»ry shaU ini'orm alt Sllates tm.at bave ~. andacee:deo W this. ~- • 
w-ention as '50011 as possiMe o'f: 

{a} signatures to the Convention; CI 

(.P) deposits of instruments of ratification of this Convention; 
",. 

~«::) d'ep.o.sits of instruIlitents: <ilJ aeeession to. tm.ig, Convention~, 

2. Wlle:n this Convention has el'lte'recr roto fo're'e. thle: D'epo-sHory sFt'a]] ha-we im r 'tt.g:ts:
tered with the Secretariat of the United Nations in accordance wrtPr Jłrtllele' 1l0'lZ sf tn:e: 
Cln~ter .. . 

IN WITNESS 'NHEREOF. the undersigned. being duly authorized to that effect. have 
signed this Convention. 

, 
I)ONE at Ram:sorur trbois 2nd day of February 1971, in a single odginał. im. the English, 
French, German and Russian languages, in any case of divergency the English text pre
vadiJ.:iil1'g',. whoiien sha1l1 '<, I? de'J!l0eitem' with, the Dep.<ils.iiu!lct:'J" \\,<'}u.n«,h !.'łhall geM' t1l'1ll"e yopJj;es tth-e:tr-Q,-
of to- a:U CO'1-tr'a:C't'i n-g" P a:rti'e'S. ' 

26 
Przekład. 

Poprawki do artykułów 24 i 25 
Konstytucji Swlatowej Organizacji Zdrowia, 

podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r. 

REZOWCJA DWUDZIESTBGO ŚWIATOWEGO 
ZGROMADZENIA WROWIA ZiMIBNIAJĄCA 

KONSTY'1UCJĘ. SWIATOW'lrS. ORGAlNlZACJI ZDROWIA 

(ArtykuŁy Z4' i 25): 

Dwudzieste Swiatowe Zgromadzenie Zo'-rowia ,. 

N)'ZW-aŻają<': pl'Zedst'a'Wi;Ol'lą IJI'Z'e2l R!zącf. B'nwylii' pl'0po· 
zycję poprawek do artykułów 2i4J i 25 ~0nsttytU'(~jii; - io 

stwierdzając, ~e postanowienia artykułu 73 Kónstytu
cji, zgodnie z któryID1 teksty zaproponowanych poprawek 
do Konstytucji powinny być zakomunikow,ane Członkom 
p.nzYIlibjmniej: na, sześi:. miesię~)5 pr2ed iGh rozpatueniem. 
pIlZeZ' Zgromadzenie ZdJJ:o.V!IIia,. m.y;~ nałay«ie! lłX~e.;.. 

gafie. 
I, 

. 1. 'PIlZy;jmu1e P@Pl'a-W!~· aG-K-onst)tt\łGji. ~a~te· w. ~a.., 
łł4~clt db; niniejszej rezolucji i stanowiące jej inte-

Amendments to articles 24 and 25 
ol the Constltution ol the World Health Organisation, 

signed at New Y:ol'k on 22 July 1946 , 

RESOLUTION OF THE TWENTIETH WORLD HEALTH 
ASSEMBL y AlMBNiDIiNG THE CONSTITUTION 

OI' THE WORLD HEAI:..TH' OR'GANIZA 'tION 

CA..tticfes 24 and 15) 

The Twentietb. WOrld Health Assembl'y, 

Considering: the prop'OlS'tri' madle' by the' GoVlH'rmtenlt'- ot 
Bra'Z'il f,oI' the amendhlentS' -t-o' ~rtli'CleS' 14 andl 2 15ł'tfte 
(:enstfi tutiOOl~ and 

Noting that the provision of Artlicle 73 of t1l-e C<m'Sti'
turtion, which requi,res that tjle texts of proposed amend· 
ments t·o the Gonstitultion shaIl be communicated to Mem
bers· alf: lea:st. siJG months Ibef:or·e c'onsitlerati'on .by the Health 
Ai<>semIbily" ~. heen dUJly comp~ied Wlith. 

I 

1 .. A.D0P'f.S. the amendments to the Constitution set 
forth in. tfte P2Jnnexes to this resolution, and whkh shaB 


