
 اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام
 المضادة لألفراد، وتدمير تلك األلغام

 
 الديباجة

 إن الدول األطراف،
 عل0ى إنه0اء المعاناة واإلصابات الناتجة عن األلغام المضادة لألفراد التي تقتل أو تشوه، آل                 تص0ميمًا م0نها    

نيين العزل وبخاصة األطفال، وتعيق التنمية االقتصادية       أس0بوع، م0ئات األشخاص، معظمهم من األبرياء والمد        
والتعم00ير، وتم00نع الالجئي00ن والمش00ردين داخل00يًا م00ن الع00ودة إل00ى الوط00ن، وتتس00بب ف00ي ن00تائج أخ00رى وخ00يمة بع00د 

 .سنوات من زرعها
 

 أن م00ن الض00روري أن ت00بذل قص00ارى جهوده00ا للمس00اهمة بط00ريقة فعال00ة ومنس00قة ف00ي التص00دي    وإذ تع00تقد 
 .المتمثل في إزالة األلغام المضادة لألفراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرهاللتحدي 

 
 ف0ي ب0ذل قص0ارى جهده0ا ف0ي توف0ير المس0اعدة ل0رعاية ض0حايا األلغ0ام وتأه0يلهم، بم0ا ف0ي ذلك                 وإذ ترغ0ب   

 .إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا
 

ف0راد م0ن ش0أنه أن يش0كل أيضًا تدبيرًا هامًا من تدابير بناء                ب0أن الحظ0ر ال0تام لأللغ0ام المض0ادة لأل           وإذ تس0لم   
 .الثقة

 
 باع0تماد ال0بروتوآول الم0تعلق بحظ0ر أو تقي0يد اس0تعمال األلغ0ام واألفخ0اخ الم0تفجرة واألجهزة                     وإذ ترح0ب   

، والم0رفق باتفاق0ية حظ0ر أو تقي0يد اس0تعمال أس0لحة تقليدية               1966م0ايو   / أي0ار  2األخ0رى، بص0يغته المعدل0ة ف0ي         
عي0نة يمك0ن اعت0بارها مف0رطة الض0رر أو عش0وائية األث0ر، وتدع0و جم0يع ال0دول إلى التصديق المبكر على هذا                          م

 .البروتوآول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد
 

 ال00ذي 1996ديس00مبر / آ00انون األول10 ق00اف الم00ؤرخ 51/54 بق00رار الجمع00ية العام00ة وإذ ترح00ب أيض00ًا 
 إل0ى إب0رام اتف0اق دول0ي فع0ال مل0زم قانونًا يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل               يح0ث ال0دول عل0ى الس0عي بهم0ة         
 .األلغام البرية المضادة لألفراد

 
 بالتدابير المتخذة خالل السنوات الماضية، على الصعيدين االنفرادي والمتعدد األطراف           وإذ ترحب آذلك   

 .أللغام المضادة لألفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلهاعلى السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام ا
 

 دور الوع00ي الع00ام ف00ي تعزي00ز م00بادئ اإلنس00انية عل00ى نح00و م00ا ي00تجلى ف00ي الدع00وة إل00ى حظ00ر ت00ام  وإذ تؤآ00د 
لأللغ0ام المض0ادة لألف0راد وتق0ر ب0الجهود الت0ي تض0طلع به0ا له0ذه الغاية الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل             

 الدول0ية لحظ0ر األلغ0ام ال0برية والعدي0د م0ن الم0نظمات غ0ير الحكوم0ية األخرى في آافة أنحاء                   األحم0ر، والحمل0ة   
 .العالم

 
 27 وإع00الن بروآس00ل الم00ؤرخ   1996أآ00توبر / تش00رين األول5 إل00ى إع00الن أوت00اوا الم00ؤرخ   وإذ تش00ير 

 قانون00ًا يحظ00ر  اللذي00ن يح00ثان المج00تمع الدول00ي عل00ى ال00تفاوض إلب00رام اتف00اق دول00ي مل00زم 1997يون00يه /حزي00ران
 .استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد

 



 استص0واب حم0ل جميع الدول على االنضمام إلى هذه االتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث              وإذ تؤآ0د   
ؤتمر م0ن أج0ل تش0جيع إض0فاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها األمم المتحدة، وم         

ن00زع الس00الح، والم00نظمات اإلقليم00ية، وال00تجمعات، ومؤتم00رات اس00تعراض اتفاق00ية حظ00ر اس00تعراض أو تقي00يد      
 .استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

 
ر أساليب   إل0ى م0بدأ الق0انون اإلنساني الدولي القائل بأن حق األطراف في نزاع مسلح، في اختيا                 وإذ تس0تند   

الح00رب أو وس00ائلها ل00يس ب00الحق غ00ير المح00دود، وإل00ى الم00بدأ ال00ذي يح00رم اللج00وء ف00ي الم00نازعات المس00لحة إل00ى  
اس00تخدام أس00لحة وقذائ00ف ومع00دات وأس00اليب حرب00ية يك00ون م00ن طبيع00تها أن تس00بب أض00رارًا مف00رطة أو آالم00ًا ال  

 .لينداعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقات
 

 :قد اتفقت على ما يلي 
 
 

 1المادة 
 التزامات عامة

 
 :تتعهد آل دولة طرف بأال تقوم تحت أي ظروف -1

 :  باستعمال األلغام المضادة لألفراد )أ( 
باس00تحداث أو إن00تاج األلغ00ام المض00ادة لألف00راد أو ح00يازتها ب00أي ط00ريقة أخ00رى، أو تخزي00نها أو      ) ب( 

 .، بصورة مباشرة أو غير مباشرةاالحتفاظ بها أو نقلها إلى أي آان
بمس0اعدة أو تشجيع أو حث أي آان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولة طرف                 ) ج( 

 بموجب هذه االتفاقية
 

ت0تعهد آ0ل دول0ة ط0رف ب0أن تدم0ر جم0يع األلغ0ام المض0ادة لألف0راد أو تكف0ل تدم0يرها وفق0ًا ألحك0ام هذه                               -2
 .االتفاقية

 
 

 2المادة 
 تعاريف

 
لغ0م مص0مم لالنفج0ار بفع0ل وج0ود شخص عنده أو قريبًا منه أو                " اللغ0م المض0اد لألف0راد     "راد بتعب0ير    ي0  -1

مس0ه له، وي0ؤدي إل0ى ش0ل ق0درات أو ج0رح أو ق0تل شخص أو أآثر، أما األلغام التي تكون مصممة لتنفجر         
 بأجهزة منع   بفع0ل وج0ود مرآ0بة، ول0يس شخص0ًا، ع0ندها أو قري0بًا م0نها أو مس0ها له0ا، والت0ي تكون مجهزة                         

 .المناولة فال تعتبر ألغامًا مضادة لألفراد لكونها مجهزة على هذا النحو
 

ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح األرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو             " لغم"يراد بتعبير    -2
 .فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مرآبة عندها أو قريبًا منها أو مس أحدهما لها

 
جه00از مع00د لحماي00ة لغ00م ويك00ون ج00زءًا م00ن اللغ00م أو موص00وًال أو    " جه00از م00نع الم00ناولة "د بتعب00ير ي00را -3

 .مرتبطًا به أو موضوعًا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمدًا بأي طريقة أخرى



 
م وطني أو إليه، نقل     باإلض0افة إلى النقل المادي لأللغام المضادة لألفراد من إقلي         " ال0نقل "يش0مل تعب0ير      -4

 .سند ملكية األلغام ونقل اإلشراف عليها، غير أنه ال يشمل نقل إقليم زرعت فيه ألغام مضادة لألفراد
 

 .منطقة خطيرة بسبب وجود األلغام أو االشتباه في وجودها فيها" منطقة ملغومة"يراد بتعبير  -5
 
 

 3المادة 
 االستثناءات

 
، يسمح باالحتفاظ بعدد من األلغام المضادة لألفراد أو نقلها  1ادة  ب0رغم االل0تزامات العام0ة بموجب الم        -1

ألغ0راض اس0تحداث تقنيات الكشف عن األلغام، أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، ويجب أال تتجاوز                 
 .آمية تلك األلغام الحد األدنى المطلق من العدد الالزم لألغراض المذآورة أعاله

 
 .ادة لألفراد لغرض التدميريسمح بنقل األلغام المض -2

 
 

 4المادة 
 تدمير مخزون األلغام المضادة لألفراد

 
، تتعهد آل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير آل مخزون األلغام            3باستثناء المنصوص عليه في المادة       

ممكن، المض0ادة لألف0راد الت0ي تملكه0ا أو تحوزه0ا أو الت0ي تك0ون خاضعة لواليتها أو سيطرتها، في أقرب وقت                        
 .على أال يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف

 
 
 
 

 5المادة 
 تدمير األلغام المضادة لألفراد في المناطق الملغومة

 
ت00تعهد آ00ل دول00ة ط00رف بتدم00ير أو ض00مان تدم00ير آ00ل األلغ00ام المض00ادة لألف00راد ف00ي الم00ناطق الملغوم00ة  -1

و الخاض0عة لس0يطرتها، ف0ي أق0رب وق0ت ممكن، على أال يتعدى ذلك عشر سنوات من                   المش0مولة بوالي0تها أ    
 .بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف

 
ت0بذل آ0ل دول0ة ط0رف آ0ل جه0د ل0تحديد جميع المناطق المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها التي                       -2

راد وتقوم، في أقرب وقت ممكن، بضمان وضع        يع0رف أو يش0تبه ف0ي أنه0ا م0زروعة باأللغام المضادة لألف             
عالم00ات ح00ول الح00دود الخارج00ية لك00ل حق00ول األلغ00ام المض00ادة لألف00راد ف00ي الم00ناطق الملغوم00ة المش00مولة      
بوالي0تها أو الخاض0عة لس0يطرتها، وض0مان رصدها وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليًا                   

ويك00ون . ي00تم تدم00ير جم00يع األلغ00ام المض00ادة لألف00راد الموج00ودة ف00يهااس00تبعاد المدنيي00ن م00ن دخوله00ا، إل00ى أن 
وض00ع العالم00ات متمش00يًا، عل00ى األق00ل، م00ع المعاي00ير المح00ددة ف00ي ال00بروتوآول الم00تعلق بحظ00ر أو تقي00يد          



، 1966م00ايو  / أي00ار 2اس00تعمال األلغ00ام واألفخ00اخ الم00تفجرة واألجه00زة األخ00رى، بص00يغته المعدل00ة ف00ي         
 أو تقي0يد اس0تعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية               والم0رفق باتفاق0ية حظ0ر     

 .األثر
 

إذا اع0تقدت دول0ة ط0رف أنه0ا لن تكون قادرة على تدمير أو ضمان تدمير آل األلغام المضادة لألفراد                      -3
ل األطراف أو  ف0ي حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من اجتماع للدو   1المش0ار إل0يها ف0ي الفق0رة         

م00ن مؤتم00ر اس00تعراض تمدي00د الموع00د األخ00ير المح00دد إلتم00ام تدم00ير تل00ك األلغ00ام المض00ادة لألف00راد، لف00ترة    
 .أقصاها عشر سنوات

 
 :يتضمن آل طلب ما يلي -4

 .  مدة التمديد المقترحة )أ( 
 :وبيان مفصل ألسباب التمديد المقترح، بما فيها) ب( 

م00نجزة ف00ي إط00ار ب00رامج إزال00ة  التحض00ير لألعم00ال وحال00ة األعم00ال ال -1
 .األلغام

والوس0ائل المال0ية والتقن0ية الم0تاحة للدول0ة الطرف من أجل تدمير آل                -2
 .األلغام المضادة لألفراد

والظ00روف الت00ي تع00يق ق00درة الدول00ة الط00رف عل00ى تدم00ير آ00ل األلغ00ام   -3
 .المضادة لألفراد في المناطق الملغومة

 
 .قتصادية والبيئية للتمديدواآلثار اإلنسانية واالجتماعية واال) ج( 
 .وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح)  د( 

 
، 4يق0يم اج0تماع ال0دول األط0راف أو مؤتم0ر االس0تعراض الطل0ب، مراع0يًا العوامل الواردة في الفقرة                       -5

 .ويتخذ قرارًا بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب فترة التمديد
 

 م00ن ه00ذه الم00ادة، وتق00دم الدول00ة  5 و4 و2يج00وز تجدي00د ذل00ك ال00تمديد ب00تقديم طل00ب جدي00د وفق00ًا للفق00رات   -6
الط0رف ف0ي طل0ب ال0تمديد لف0ترة أخ0رى المعلوم0ات اإلض0افية ذات الص0لة عن آل ما تم االضطالع به في                          

 .فترة التمديد السابقة الممنوحة عمًال بهذه المادة
 
 

 6المادة 
 الدوليانالتعاون والمساعدة 

 
يح0ق لك0ل دول0ة ط0رف، ف0ي وفائه0ا بال0تزاماتها بموج0ب هذه االتفاقية، أن تلتمس وتتلقى المساعدة من                        -1

 .الدول األطراف األخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود اإلمكان
 

ت0تعهد آ0ل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على أتم وجه       -2
تعلق بتنف0يذ ه0ذه االتفاق0ية ويح0ق له0ا أن تش0ارك ف0ي ه0ذا التبادل، وال تفرض الدول األطراف         ممك0ن ف0يما ي0     

 .قيودًا ال داعي لها على توفير معدات إزالة األلغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة ألغراض إنسانية
 



 تأهيل ضحايا   تق0وم آ0ل دول0ة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل رعاية                  -3
األلغ0ام وإع0ادة إدم0اجهم االجتماع0ي واالقتص0ادي ومن أجل برامج للتوعية بمخاطر األلغام، ويجوز تقديم                   
ه0ذه المس0اعدة م0ن خ0الل جه0ات ش0تى م0نها م0نظومة األم0م الم0تحدة، والم0نظمات أو المؤسسات الدولية أو               

الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية     اإلقليم0ية أو الوطن0ية، ولجنة الصليب األحمر الدولية، وجمعيات           
 .واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي

 
تق0وم آ0ل دول0ة تك0ون ف0ي وض0ع يت0يح له0ا تقدي0م المس0اعدة بتوف0يرها م0ن أج0ل إزال0ة األلغ0ام واألنشطة                         -4

المتحدة، والمنظمات أو   المتص0لة بذل0ك، ويج0وز تقديم تلك المساعدة، من خالل جهات شتى منظومة األمم                
المؤسسات الدولية أو اإلقليمية، والمنظمات أو المؤسسات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع               
لص0ندوق األم0م الم0تحدة االس0تنمائي للت0برعات م0ن أج0ل المساعدة في إزالة األلغام، أو الصناديق اإلقليمية                     

 .األخرى المعنية بإزالة األلغام
 

ول00ة تك00ون ف00ي وض00ع يت00يح له00ا تقدي00م المس00اعدة بتوف00يرها م00ن أج00ل تدم00ير مخ00زون األلغ00ام  تق00وم آ00ل د -5
 .المضادة لألفراد

 
ت0تعهد آ0ل دول0ة ب0تقديم المعلوم0ات لق0اعدة الب0يانات الم0تعلقة بإزال0ة األلغ0ام والمنشأة في إطار منظومة                       -6

زالة األلغام، وقوائم الخبراء أو     وال س0يما المعلوم0ات الم0تعلقة بش0تى وسائل وتكنولوجيات إ           . األم0م الم0تحدة   
 .وآاالت الخبراء أو مراآز االتصال الوطنية بشأن إزالة األلغام

 
يج00وز لل00دول األط00راف أن تطل00ب م00ن األم00م الم00تحدة، أو الم00نظمات اإلقليم00ية، أو ال00دول األط00راف         -7

تها في وضع األخ0رى أو المح0افل الحكوم0ية الدول0ية أو غ0ير الحكوم0ية المختص0ة األخ0رى، مس0اعدة سلطا               
 :برنامج وطني إلزالة األلغام بغية تحديد أمور منها

 
 .حجم ونطاق مشكلة األلغام المضادة لألفراد)  أ( 
 .الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة لتنفيذ البرنامج) ب( 

ومة المشمولة تقدي0ر ع0دد الس0نوات ال0الزم لتدم0ير آ0ل األلغام المضادة لألفراد في المناطق الملغ                ) ج( 
 .بوالية الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها

 .أنشطة التوعية بمخاطر األلغام للحد من وقوع اإلصابات أو الوفيات المتصلة باأللغام)  د( 
 .تقديم المساعدة إلى ضحايا األلغام) هـ( 

ها والحكوم0ية الدولية،  العالق0ة بي0ن حكوم0ة الدول0ة الط0رف والك0يانات ذات الص0لة الحكوم0ية م0ن                  )  و( 
 .وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج

 
ت0تعاون آ0ل دول0ة ط0رف تق0دم أو ت0تلقى مس0اعدة بموج0ب ه0ذه الم0ادة، م0ن أج0ل ض0مان التنف0يذ الك00امل                -8

 .والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها
 



 
 7المادة 

 تدابير الشفافية
 

مم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليًا، وعلى أي حال في          تق0دم آ0ل دول0ة ط0رف إل0ى األمي0ن العام لأل              -1
 : يومًا بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرًا عن180موعد ال يتجاوز 

 .9تدابير التنفيذ الوطني المشار إليها في المادة )  أ( 
 الت0ي تملكه0ا أو تحوزها، أو تخضع لواليتها أو       والمجم0وع الكل0ي لمخ0زون األلغ0ام المض0ادة لألف0راد           ) ب( 

يش0تمل عل0ى تفص0يل ل0نوع وآم0ية األلغ0ام المض0ادة لألفراد المخزونة، وإن أمكن، أرقام                   . س0يطرتها 
 .مجموعات آل نوع منها

وإل00ى الح00د الممك00ن، مواق00ع آ00ل الم00ناطق الم00زروعة باأللغ00ام الخاض00عة لوالي00تها أو س00يطرتها الت00ي      ) ج( 
 يش0تبه ف0ي أنه0ا تحتوي، على ألغام مضادة لألفراد، على أن تشتمل على أآبر قدر                  تح0توي، أو الت0ي    

ممك0ن م0ن التفاص0يل ف0يما ي0تعلق ب0نوع، وآم0ية آ0ل ن0وع من األلغام المضادة لألفراد في آل منطقة                         
 .مزروعة باأللغام ومتى تم زرعها

ف00راد المح00تفظ به00ا أو  وأن00واع وآم00يات، وإن أمك00ن، أرق00ام مجموع00ات آ00ل األلغ00ام المض00ادة لأل   )  د( 
الم00نقولة لغ00رض تطوي00ر تقن00يات الكش00ف ع00ن األلغ00ام أو إزال00تها أو تدم00يرها والتدري00ب عل00يها، أو          
الم0نقولة لغ0رض التدم0ير، وآذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول األطراف باالحتفاظ باأللغام               

 .2المضادة لألفراد أو نقلها، وفقًا للمادة 
تحوي00ل م00رافق إن00تاج األلغ00ام المض00ادة لألف00راد إل00ى نش00اط آخ00ر أو إلغ00اء تكل00يفها بذل00ك وحال00ة ب00رامج ) ه00ـ( 

 .اإلنتاج
 بما في ذلك تفاصيل األساليب التي 5 و4وحال0ة ب0رامج تدم0ير األلغام المضادة لألفراد وفقًا للمادتين      )  و( 

ئ00ية المط00بقة الت00ي ستس00تخدم ف00ي التدم00ير، ومك00ان آ00ل موق00ع تدم00ير ومعاي00ير الس00المة والمعاي00ير البي 
 .يتعين مراعاتها

وأن0واع وآم0يات آ0ل األلغام المضادة لألفراد المدمرة بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى                )  ز( 
تل00ك الدول00ة الط00رف، تش00تمل عل00ى تفص00يل لكم00ية آ00ل ن00وع م00ن األلغ00ام المض00ادة لألف00راد، الت00ي ت00م    

، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات آل نوع من األلغام           على التوالي  5 و 4تدم0يرها وفق0ًا للمادتي0ن       
 .4المضادة لألفراد في حالة التدمير وفقًا للمادة 

والخص0ائص التقن0ية لك0ل ن0وع من األلغام المضادة لألفراد المنتجة، إلى الحد المعروف عنها، وتلك                  )  ح( 
لمعق00ول، عل00ى إي00راد ف00ئات  الت00ي تملكه00ا أو تحوزه00ا حال00يًا الدول00ة الط00رف، م00ع العم00ل، إل00ى الح00د ا   

المعلوم0ات الت0ي ق0د تس0هل ال0تعرف على األلغام المضادة لألفراد وإزالتها، وتشمل هذه المعلومات،          
آح0د أدنى، قياسات الحجم وتوصيالت آبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى             

 .ي قد تسهل إزالة األلغامالمعدني، وصورًا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات الت
والتداب0ير الم0تخذة إلص0دار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحدودة بموجب                )  ط( 

 .5 من المادة 2الفقرة 
 

تق00دم ال00دول األط00راف، س00نويًا اس00تكماًال للمعلوم00ات المقدم00ة وفق00ًا له00ذه الم00ادة يغط00ي الس00نة التقويم00ية     -2
 .إبريل من آل عام/ نيسان20األمين العام لألمم المتحدة في موعد ال يتجاوز السابقة، ويبلغ إلى 

 
 .يحيل األمين العام لألمم المتحدة آل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول األطراف -3

 



 
 8المادة 

 تيسير االمتثال وتوضيحه
 

 أحكام هذه االتفاقية،    تواف0ق ال0دول األط0راف عل0ى التش0اور وال0تعاون آل منها مع األخرى بشأن تنفيذ                  -1
 .وعلى العمل معًا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول األطراف اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية

 
إذا رغب0ت واح0دة أو أآ0ثر م0ن الدول األطراف في الحصول على إيضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة                     -2

المسائل، جاز لها أن تقدم، من خالل األمين العام        ط0رف أخ0رى ألحك0ام ه0ذه االتفاق0ية، والتمست حًال لهذه              
لألم00م الم00تحدة، طل00ب إيض00اح له00ذه المس00ألة إل00ى تل00ك الدول00ة الط00رف، ويك00ون ه00ذا الطل00ب مص00حوبًا بك00ل     
المعلوم0ات المالئم0ة، وتمتنع آل دولة طرف عن تقديم طلبات إيضاح غير قائمة على أساس، مع االعتناء               

 الدولة الطرف التي تتلقى طلب اإليضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن            بتالف0ي إس0اءة االس0تعمال، وتق0دم       
 يوم0ًا آ0ل المعلوم0ات الت0ي من شأنها أن تساعد في              28ط0ريق األمي0ن الع0ام لألم0م الم0تحدة، وف0ي غض0ون               

 .توضيح هذه المسألة
 

 تلك الفترة   إذا ل0م ت0تلق الدول0ة الط0رف الطال0بة ردًا ع0ن ط0ريق األمي0ن العام لألمم المتحدة في غضون                       -3
الزمن0ية، أو إذا رأت أن الرد على طلب اإليضاح غير مرض، فلها أن تعرض المسألة، عن طريق األمين               
الع0ام لألم0م الم0تحدة، عل0ى االج0تماع التال0ي لل0دول األط0راف، ويح0يل األمي0ن الع0ام لألم0م الم0تحدة الطلب،                       

ى جميع الدول األطراف، وتقدم آل هذه     مص0حوبًا بجم0يع المعلوم0ات المناس0بة الم0تعلقة بطلب اإليضاح، إل            
 .المعلومات إلى الدولة الطرف المطلوب اإليضاح منها ويحق لها الرد عليها

 
يج0وز ألي دول0ة من الدول األطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع للدول األطراف، أن تطلب إلى                   -4

 .حصول على اإليضاح المطلوباألمين العام لألمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميدة لتيسير ال
 

يج0وز للدول0ة الط0رف المقدم0ة للطل0ب أن تق0ترح ع0ن ط0ريق األمي0ن الع0ام لألم0م الم0تحدة عقد اجتماع                            -5
خ0اص لل0دول األط0رف لل0نظر ف0ي المس0ألة، ويق0وم األمي0ن الع0ام لألمم المتحدة عندئذ بإرسال هذا االقتراح                        

 إلى جميع الدول األطراف طالبًا إليها أن تبين ما       وجم0يع المعلوم0ات المقدم0ة م0ن ال0دول األط0راف المعن0ية             
إذا آان0ت تح0بذ عق0د اج0تماع خ0اص لل0دول األط0راف، لغ0رض النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث            

 يومًا من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا االجتماع الخاص           14ال0دول األط0راف عل0ى األق0ل في غضون           
تحدة إل0ى عقد هذا االجتماع الخاص للدول األطراف في غضون فترة أخرى             يدع0و األمي0ن الع0ام لألم0م الم0         

 . يومًا، ويتألف النصاب القانوني المطلوب لهذا االجتماع من أغلبية الدول األطراف14مدتها 
 

ي0تولى اج0تماع ال0دول األط0راف أو االج0تماع الخ0اص لل0دول األطراف، حسبما يكون عليه الحال، في                   -6
يما إذا آان يتعين إيالء المزيد من النظر في المسألة، آخذًا في االعتبار آل المعلومات             المق0ام األول الب0ت ف0      

المقدم0ة م0ن الدول األطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطراف                
ن آل الجهود آ0ل جه0د ممك0ن للتوص0ل إل0ى ق0رار ب0توافق اآلراء، وإذا ل0م ي0تم التوص0ل إل0ى اتفاق بالرغم م                        
 .المبذولة، يتخذ االجتماع هذا القرار بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة

 
ت0تعاون جم0يع ال0دول األط0راف تعاون0ًا تام0ًا م0ع اج0تماع ال0دول األط0راف أو االج0تماع الخ0اص للدول                           -7

 .8 بها وفقًا للفقرة األطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقائق مأذون



 
إذا تطل00ب األم00ر م00زيدًا م00ن اإليض00اح، ي00أذن اج00تماع ال00دول األط00راف أو االج00تماع الخ00اص لل00دول         -8

األط00راف بإيف00اد بع00ثة لتقص00ي الحق00ائق وي00تخذ ق00رارًا بش00أن والي00تها بأغلب00ية أص00وات ال00دول األط00راف            
ي وقت أن تدعو بعثة لتقصي      الحاض0رة والمص0وتة، ويج0وز للدول0ة الط0رف المطلوب منها اإليضاح في أ              

الحق00ائق إل00ى إقل00يمها، وتض00طلع ه00ذه البع00ثة بمهم00تها ب00دون ص00دور ق00رار م00ن اج00تماع ال00دول األط00راف أو  
 خ00براء، 9وللبع00ثة، الت00ي ت00تألف م00ن ع00دد يص00ل إل00ى . االج00تماع الخ00اص لل00دول األط00راف ب00اإلذن بإيفاده00ا

أن تجم00ع معلوم00ات إض00افية ف00ي الموق00ع أو ف00ي ، 10 و9يج00ري اخت00يارهم والموافق00ة عل00يهم وفق00ًا للفقرتي00ن 
أماآ0ن أخ0رى ذات ص0لة مباش0رة بمس0ألة االمت0ثال المدع0ى به0ا، خاض0عة لوالي0ة أو سيطرة الدولة الطرف                         

 .المطلوب منها اإليضاح
 

يق0وم األمي0ن الع0ام لألم0م المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين               -9
. ألط0راف وغ0ير ذل0ك م0ن الب0يانات ذات الص0لة بهم ويتولى إبالغها إلى جميع الدول األطراف          م0ن ال0دول ا    

ويعت00بر أي خب00ير م00درج ف00ي ه00ذه القائم00ة مرش00حًا لجم00يع بع00ثات تقص00ي الحق00ائق م00ا ل00م تعل00ن إح00دى ال00دول 
ق في إقليم وفي حالة عدم القبول، ال يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائ. األط0راف عدم قبولها له آتابة  

الدول00ة الط00رف المعترض00ة مش00مولة بوالي00تها أو خاض00ع لس00يطرتها، إذ أعل00ن ع00دم الق00بول ه00ذا ق00بل تعيي00ن    
 .الخبير في هذه البعثات

 
ي0تولى األمي0ن الع0ام لألم0م الم0تحدة، ل0دى تلق0يه طل0بًا م0ن اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص                      -10

ي ذل00ك رئيس00ها، بع00د التش00اور م00ع الدول00ة الط00رف  لل00دول األط00راف، تعيي00ن أعض00اء البع00ثة، بم00ا ف00 
المطل00وب م00نها اإليض00اح، وال يعي00ن ف00ي البع00ثة رعاي00ا ال00دول األط00راف الت00ي طلب00ت تش00كيل بع00ثة    

ويتم00تع أعض00اء بع00ثة تقص00ي الحق00ائق بالحص00انات     . تقص00ي الحق00ائق أو الت00ي ت00تأثر مباش00رة به00ا    
 امتيازات األمم المتحدة وحصاناتها التي      واالمتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية      

 .1946فبراير / شباط13اعتمدت في 
 

 س0اعة على األقل، إلى أراضي  72يص0ل أعض0اء بع0ثة تقص0ي الحق0ائق، ب0ناء عل0ى إخط0ار يق0دم ق0بل                 -11
الدول0ة الط0رف المطل0وب م0نها اإليض0اح ف0ي أول فرص0ة ممك0نة، وت0تخذ الدولة الطرف المطلوب                      

إلدارية الالزمة الستقبال البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون مسؤولة عن آفالة          منها اإليضاح التدابير ا   
 .أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها في أراض خاضعة لسيطرتها

 
يج0وز لبع0ثة تقص0ي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح، أن تحضر      -12

زم0ة الت0ي ستس0تخدم بص0ورة خالصة في جمع المعلومات، عن          إل0ى إقل0يم ه0ذه الدول0ة المع0دات الال          
مس0ألة االمتثال المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب               

 .منها اإليضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق
 

ه00د لكفال00ة إتاح00ة الفرص00ة لبع00ثة تقص00ي الحق00ائق ت00بذل الدول00ة الط00رف المطل00وب م00نها اإليض00اح آ00ل ج -13
لل00تحدث م00ع جم00يع األش00خاص ذوي الص00لة الذي00ن ق00د يك00ون ف00ي إمك00انهم تقدي00م معلوم00ات متص00لة     

 .بمسألة االمتثال المدعى بها
 



تت00يح الدول00ة الط00رف المطل00وب م00نها اإليض00اح لبع00ثة تقص00ي الحق00ائق الوص00ول إل00ى جم00يع الم00ناطق        -14
 حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسألة االمتثال، ويخضع هذا ألي   والمنش0آت الخاضعة لسيطرتها   

 :ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها اإليضاح ضرورية من أجل
 .حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة)  أ( 

رف المطلوب منها اإليضاح    أو حماي0ة أي ال0تزامات دس0تورية ق0د تك0ون واقع0ة عل0ى الدول0ة الط                  ) ب( 
 .فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، أو أي حقوق دستورية أخرى

 .أو الحماية والسالمة البدنية ألعضاء بعثة تقصي الحقائق) ج( 
وف0ي حال0ة ق0يام الدول0ة الط0رف المطل0وب م0نها اإليض0اح باتخ0اذ الترتي0بات، ت0بذل آل جهد معقول لكي                      

 .ن خالل وسائل بديلة امتثالها لهذه االتفاقيةتثبت م
 

 يومًا، وال   14ال يج0وز لبع0ثة تقص0ي الحق0ائق أن ت0بقى ف0ي أراض0ي الدول0ة الط0رف المعن0ية أآ0ثر من                           -15
 . أيام، في أي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك7أآثر من 

 
ق00ائق، عل00ى أس00اس تع00امل آ00ل المعلوم00ات المقدم00ة ف00ي س00رية، وال تتص00ل بموض00وع بع00ثة تقص00ي الح   -16

 .آتمان السرية
 

تق0دم بع0ثة تقصي الحقائق، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقريرًا إلى اجتماع الدول األطراف                  -17
 .أو إلى االجتماع الخاص للدول األطراف عن النتائج التي توصلت إليها

 
علومات ذات الصلة، ي0نظر اج0تماع ال0دول األط0راف أو االج0تماع الخ0اص للدول األطراف في آل الم             -18

بم0ا ف0ي ذل0ك ال0تقرير المق0دم م0ن بع0ثة تقص0ي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب                    
م0نها اإليض0اح اتخ0اذ تداب0ير لمعالج0ة مس0ألة االمتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة                    

 .بة لهذا الطلبالطرف المطلوب منها اإليضاح تقريرًا عن جميع التدابير المتخذة استجا
 

يج0وز الج0تماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطراف أن يقترح على الدول األطراف          -19
المعن00ية ط00رقًا ووس00ائل ل00زيادة إيض00اح المس00ألة ق00يد ال00نظر أو حله00ا، بم00ا ف00ي ذل00ك اتخ00اذ تح00ريك       

المسألة قيد البحث   اإلج0راءات المالئم0ة ط0بقًا للق0انون الدول0ي، وف0ي الظ0روف الت0ي يثب0ت ف0يها أن                      
ت0رجع إل0ى ظ0روف خارج0ة ع0ن س0يطرة الدول0ة الط0رف المطلوب منها اإليضاح، يجوز الجتماع          
ال00دول األط00راف أو االج00تماع الخ00اص لل00دول األط00راف أن يوص00ي بتداب00ير مالئم00ة، بم00ا ف00ي ذل00ك 

 .6استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 
 

أو االج0تماع الخ0اص لل0دول األط0راف آ0ل جه0د ممكن التخاذ قراراته                ي0بذل اج0تماع ال0دول األط0راف          -20
 بتوافق اآلراء، وإال فبأغلبية ثلثي الدول األطراف المحاضرة         19 و 18المش0ار إل0يها في الفقرتين       

 .والمصوتة
 



 
 9المادة 

 تدابير التنفيذ الوطنية
 

غ0يرها بما في ذلك فرض الجزاءات       ت0تخذ آ0ل دول0ة ط0رف جم0يع التداب0ير المالئم0ة القانون0ية واإلداري0ة و                   
العقاب0ية لم0نع وقم0ع أي نش0اط محظ0ور عل0ى أي0ة دول0ة طرف بموجب هذه االتفاقية يقوم به أشخاص أو يقع في                          

 .إقليم يخضع لواليتها أو سيطرتها
 
 

 10المادة 
 تسوية المنازعات

 
ما يتعلق بتطبيق أو    تتش0اور ال0دول األط0راف وت0تعاون إحداه0ا مع األخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ في                  -1

تفس00ير ه00ذه االتفاق00ية، ويج00وز ألي دول00ة ط00رف أن تع00رض أي ن00زاع م00ن ه00ذا القب00يل عل00ى اج00تماع ال00دول  
 .األطراف

 
يج0وز الج0تماع ال0دول األط0راف أن يس0هم ف0ي تس0وية ال0نزاع ب0أي وس0يلة ي0راها مالئم0ة، بم0ا في ذلك                              -2

ف00ي إج0راءات التس0وية الت0ي تخ00تارها،    ع0رض مس0اعيه الحم0يدة ومطال0بة ال00دول أط0راف ال0نزاع بالش0روع        
 .والتوصية بحد زمني ألي إجراء يتفق عليه

 
 .ال تخل هذه المادة بأحكام هذه االتفاقية المتعلقة بتيسير االمتثال وتوضيحه -3

 
 

 11المادة 
 اجتماعات الدول األطراف

 
و تنفيذها، بما في    تج0تمع ال0دول األط0راف بان0تظام لل0نظر ف0ي أي مس0ألة ت0تعلق بتطب0يق ه0ذه االتفاقية أ                       -1

 :ذلك
 .سير هذه االتفاقية وحالتها)  أ( 
 .والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه االتفاقية) ب( 
 .6والتعاون والمساعدة الدوليان وفقًا للمادة ) ج( 
 .واستحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام المضادة لألفراد)  د( 
 .8اف المقدمة بموجب المادة وعرائض الدول األطر) هـ( 
 .5والقرارات المتعلقة بعرائض الدول األطراف وفق ما تنص عليه المادة )  و( 

 
يدع0و األمي0ن الع0ام لألمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول األطراف في غضون عام واحد من بدء                     -2

اعات الالحقة سنويًا إلى أن يعقد أول نف0اذ ه0ذه االتفاق0ية، ويدع0و األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد االجتم       
 .مؤتمر لالستعراض

 



يدع0و األمي0ن الع0ام لألمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول األطراف بموجب الشروط المبينة في                   -3
 .8المادة 

 
يج0وز دع0وة ال0دول غ0ير األط0راف ف0ي ه0ذه االتفاق0ية وآذل0ك األم0م المتحدة وغيرها من المنظمات أو                   -4

ة والم00نظمات اإلقليم00ية ذات الص00لة ولج00نة الص00ليب األحم00ر الدول00ي، والم00نظمات غ00ير   المؤسس00ات الدول00ي
 .الحكومية المعنية، إلى حضور هذه االجتماعات بصفة مراقبين وفقًا للنظام الداخلي المتفق عليه

 
 

 12المادة 
 مؤتمرات االستعراض

 
ي خمس سنوات على بدء نفاذ   يدع0و األمي0ن الع0ام لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لالستعراض بعد مض              -1

ه0ذه االتفاق0ية، ويدع0و األمي0ن العام لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة           
ط00رف أو أآ00ثر، بش00رط أال تق00ل الف00ترة بي00ن مؤتم00رات االس00تعراض، عل00ى أي ح00ال، ع00ن خم00س س00نوات،   

 .مؤتمر استعراضوتدعى جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية إلى حضور آل 
 

 :يكون الغرض من عقد مؤتمرات االستعراض ما يلي -2
 .استعراض سير هذه االتفاقية وحالتها)  أ( 
 من المادة   2وال0نظر ف0ي ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول األطراف المشار إليها في الفقرة                ) ب( 

 .، والفترة الفاصلة بين هذه االجتماعات11
 .5أن الطلبات المقدمة من الدول األطراف وفق ما تنص عليه المادة واتخاذ القرار بش)  ج( 
 .والقيام، إذا لزم األمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه االتفاقية في تقريره الختامي)   د( 

 
يج000وز أن تدع000ى ال000دول غ000ير األط000راف ف000ي ه000ذه االتفاق000ية وآذل000ك األم000م الم000تحدة والم000نظمات أو      -3

ألخ0رى والم0نظمات اإلقليم0ية ذات الص0لة ولج0نة الصليب األحمر الدولية والمنظمات             المؤسس0ات الدول0ية ا    
غ00ير الحكوم00ية المعن00ية، إل00ى حض00ور آ00ل مؤتم00ر اس00تعراض بص00فة مراقبي00ن وفق00ًا لل00نظام الداخل00ي الم00تفق 

 .عليه
 
 

 13المادة 
 التعديالت

 
فاذه00ا، ويق00دم أي اق00تراح لك00ل دول00ة ط00رف أن تق00ترح تعدي00الت له00ذه االتفاق00ية ف00ي أي وق00ت بع00د ب00دء ن   -1

ب0تعديل إل0ى الودي0ع الذي يعممه بدوره على جميع الدول األطراف طالبًا آراءها بشأن ضرورة عقد مؤتمر            
 يومًا من تعميم 30تعدي0ل لل0نظر ف0ي االق0تراح، ف0إذا أخط0رت أغلب0ية ال0دول األط0راف الودي0ع في غضون                      

 .لى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول األطرافاالقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إ
 

يج0وز دع0وة ال0دول غ0ير األط0راف ف0ي هذه االتفاقية، وآذلك األمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات                     -2
الدول000ية األخ000رى والم000نظمات اإلقليم000ية ذات الص000لة ولج000نة الص000ليب األحم000ر الدول000ية والم000نظمات غ000ير  

 .ؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقًا للنظام الداخلي المتفق عليهالحكومية المعنية، إلى حضور آل م



 
يعق0د مؤتم0ر ال0تعديل مباش0رة ف0ي أعق0اب اج0تماع لل0دول األط0راف أو مؤتم0ر اس0تعراض م0ا لم تطلب                           -3

 .أغلبية الدول األطراف عقده في وقت أقرب
 

تة في مؤتمر التعديل،    يع0تمد أي تعدي0ل له0ذه االتفاق0ية بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصو               -4
 .ويتولى الوديع إبالغ الدول األطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو

 
ي0بدأ نف0اذ أي تعديل لهذه االتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول األطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد أن                   -5

 التعديل بالنسبة إلى أي ت0ودع ل0دى الودي0ع ص0كوك الق0بول م0ن أغلب0ية ال0دول األطراف، وبعد ذلك يبدأ نفاذ                   
 .في تاريخ إيداع صك قبولها: دولة من الدول األطراف المتبقية

 
 

 14المادة 
 التكاليف

 
ت00تحمل تكال00يف اج00تماعات ال00دول األط00راف واالج00تماعات الخاص00ة لل00دول األط00راف، ومؤتم00رات          -1

اق00ية، المش00ارآة االس00تعراض ومؤتم00رات ال00تعديل، ال00دول األط00راف وال00دول غ00ير األط00راف ف00ي ه00ذه االتف 
 .فيها، وفقًا لجدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة معدًال على النحو المالئم

 
 8 و7ت00تحمل ال00دول األط00راف التكال00يف الت00ي يتك00بدها األمي00ن الع00ام لألم00م الم00تحدة بموج00ب المادتي00ن    -2

، معدًال على النحو    وتكال0يف أي بع0ثة لتقص0ي الحق0ائق، وذل0ك وفق0ًا لج0دول األنصبة المقررة لألمم المتحدة                  
 .المالئم

 
 

 15المادة 
 التوقيع

 
، 1997سبتمبر  / أيلول 18يك0ون ب0اب التوق0يع عل0ى ه0ذه االتفاق0ية الت0ي ح0ررت في أوسلو، النرويج، في                      

ديسمبر / آانون األول4 إل0ى  1997ديس0مبر  / آ0انون األول 2مف0توحًا أم0ام جم0يع ال0دول ف0ي أوت0اوا، آ0ندا، م0ن          
 . حتى بدء نفاذها1997ديسمبر / آانون األول5متحدة في نيويورك من ، وفي مقر األمم ال1997

 
 

 16المادة 
 التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

 
 .تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها -1

 
 .قد وقعت عليهايكون باب االنضمام إلى االتفاقية مفتوحًا أمام أي دولة ال تكون  -2

 
 .تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى الوديع -3



 
 17المادة 

 بدء النفاذ
 

ي0بدأ نف0اذ ه0ذه االتفاق0ية ف0ي اليوم األول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك األربعون                       -1
 .من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام

 
ذ هذه االتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها                يبدأ نفا  -2

بع0د ت0اريخ إي0داع الص0ك األربعي0ن للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، في اليوم األول من الشهر                   
 .ضمامهاالسادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو ان

 
 

 18المادة 
 التطبيق المؤقت

 
 من المادة 1يج0وز ألي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة                  

 . من هذه االتفاقية بصفة مؤقتة رهنًا ببدء نفاذها1
 
 

 19المادة 
 التحفظات

 
 .ال تخضع مواد هذه االتفاقية للتحفظات 

 
 
 
 

 20المادة 
 المدة واالنسحاب

 
 .هذه االتفاقية غير محددة المدة -1

 
لك0ل دول0ة ط0رف، ف0ي ممارس0تها لس0يادتها الوطن0ية، الحق في االنسحاب من هذه االتفاقية، وعليها أن                       -2

تخط00ر بذل00ك االنس00حاب جم00يع ال00دول األط00راف األخ00رى والودي00ع ومجل00س األم00ن ال00تابع لألم00م الم00تحدة،      
 .ًا لألسباب التي تدفع إلى هذا االنسحابويتضمن صك االنسحاب شرحًا وافي

 
ال يص0بح ه0ذا االنس0حاب ن0افذًا إال بع0د س0تة أش0هر م0ن اس0تالم الودي0ع لص0ك االنس0حاب، وم0ع هذا فلو                 -3

ح0دث ع0ند ان0تهاء ف0ترة األش0هر الس0تة تل0ك أن آان0ت الدول0ة الطرف المنسحبة مشترآة في نزاع مسلح، ال                          
 .نزاع المسلحيعتبر االنسحاب نافذًا قبل أن ينتهي ال

 



ال يؤث0ر انس0حاب دول0ة ط0رف م0ن ه0ذه االتفاق0ية ب0أي ح0ال عل0ى واج0ب ال0دول في مواصلة الوفاء بما                -4
 .تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة

 
 

 21المادة 
 الوديع

 
 .يعين األمين العام لألمم المتحدة بموجب هذا وديعًا لهذه االتفاقية 

 
 22المادة 

 صوص ذات الحجيةالن
 

ي00ودع أص00ل ه00ذه االتفاق00ية ال00ذي تتس00اوى نصوص00ه اإلس00بانية واإلنجل00يزية والروس00ية والص00ينية والعرب00ية   
 .والفرنسية في الحجية لدى األمين العام لألمم المتحدة

 


