اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد
وتدمير تلك األلغام-اتفاقية أوتاوا1997
 1997-09-18معاهدات
حررت في أكسمك ،النركيج في  18أيمكؿ  /سبتمبر1997
الديباجػػة

إف الدكؿ األطراؼ :
تصميمان منيا عمى إنياء المعاناة كاإلصابات الناتجة عف األلغاـ المضادة لألفراد التي تقتؿ أك تشكه ،كؿ أسبكع ،مئات

األشخاص ،معظميـ مف األبرياء كالمدنييف العزؿ كبخاصة األطفاؿ ،كتعيؽ التنمية االقتصادية كالتعمير ،كتمنع الالجئيف

كالمشرديف داخميان مف العكدة إلى الكطف ،كتتسبب في نتائج أخرل كخيمة بعد سنكات مف زرعيا0

كاذ تعتقد أف مف الضركرم أف تبذؿ قصارل جيكدىا لممساىمة بطريقة فعالة كمنسقة في التصدم لمتحدم المتمثؿ في إزالة
األلغاـ المضادة لألفراد المزركعة في شتى بقاع العالـ ،كضماف تدميرىا .

كاذ ترغب في بذؿ قصاراىا في تكفير المساعدة لرعاية ضحايا األلغاـ كتأىيميـ ،بما في ذلؾ إعادة إدماجيـ اجتماعيان

كاقتصاديان0

كاذ تسمـ بأف الحظر التاـ لأللغاـ المضادة لألفراد مف شأنو أف يشكؿ أيضان تدبي ارن ىامان مف تدابير بناء الثقة .
كاذ ترحب باعتماد البركتكككؿ المتعمؽ بحظر أك تقييد استعماؿ األلغاـ كاألفخاخ المتفجرة كاألجيزة األخرل ،بصيغتو المعدلة
في  2آيار  /مايك  ، 1966كالمرفؽ باتفاقية حظر أك تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أك

عشكائية األثر ،كتدعك جميع الدكؿ إلى التصديؽ المبكر عمى ىذا البركتكككؿ مف جانب جميع الدكؿ التي لـ تفعؿ ذلؾ بعد.

كاذ ترحب أيضان بقرار الجمعية العامة  45/51قاؼ المؤرخ  10كانكف األكؿ  /ديسمبر  1996الذم يحث الدكؿ عمى

السعي بيمة إلى إبراـ اتفاؽ دكلي فعاؿ ممزـ قانكنان يحظر استعماؿ كتخزيف كانتاج كنقؿ األلغاـ البرية المضادة لألفراد .

كاذ ترحب كذلؾ بالتدابير المتخذة خالؿ السنكات الماضية عمى الصعيديف االنفرادم كالمتعدد األطراؼ عمى السكاء ،كالرامية
إلى حظر أك تقييد أك تعميؽ استخداـ األلغاـ المضادة لألفراد كتخزينيا كانتاجيا كنقميا .

كاذ تؤكد دكر الكعي العاـ في تعزيز مبادئ اإلنسانية عمى نحك ما يتجمى في الدعكة إلى حظر تاـ لأللغاـ المضادة لألفراد
كتقر بالجيكد التي تضطمع بيا ليذه الغاية الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليالؿ األحمر ،كالحممة الدكلية لحظر األلغاـ

البرية كالعديد مف المنظمات غير الحككمية األخرل في كافة أنحاء العالـ.

كاذ تشير إلى إعالف أكتاكا المؤرخ  5تشريف األكؿ  /أكتكبر  1996كاعالف برككسؿ المؤرخ  27حزيراف  /يكنيك 1997
المذيف يحثاف المجتمع الدكلي عمى التفاكض إلبراـ اتفاؽ دكلي ممزـ قانكنان يحظر استعماؿ كتخزيف كانتاج كنقؿ األلغاـ

المضادة لألفراد.

كاذ تؤكد استصكاب حمؿ جميع الدكؿ عمى االنضماـ إلى ىذه االتفاقية ،كتعقد العزـ عمى العمؿ الحثيث مف أجؿ تشجيع
إضفاء الطابع العالمي عمييا في جميع المنتديات ذات الصمة ،بما فييا األمـ المتحدة ،كمؤتمر نزع السالح ،كالمنظمات

اإلقميمية ،كالتجمعات ،كمؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض أك تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعتبا رىا

مفرطة الضرر أك عشكائية األثر.

كاذ تستند إلى مبدأ القانكف اإلنساني الدكلي القائؿ بأف حؽ األطراؼ في نزاع مسمح ،في اختيار أساليب الحرب أك كسائميا

ليس بالحؽ غير المحدكد ،كالى المبدأ الذم يحرـ المجكء في المنازعات المسمحة إلى استخداـ أسمحة كقذائؼ كمعد ات
كأساليب حربية يككف مف طبيعتيا أف تسبب أض ار ارن مفرطة أك آالمان ال داعي ليا ،كالى المبدأ الذم يكجب التمييز بيف

المدنييف كالمقاتميف.

قد اتفقت عمى ما يمي :
المػػادة 1
التزامات عامة
 -1تتعيد كؿ دكلة طرؼ بأال تقكـ تحت أم ظركؼ :
(أ) باستعماؿ األلغاـ المضادة لألفراد.
(ب) باستحداث أك إنتاج األلغاـ المضادة لألفراد أك حيازتيا بأم طريقة أخرل ،أك تخزينيا أك االحتفاظ بيا أك نقميا إلى أم
كاف ،بصكرة مباشرة أك غير مباشرة.

(ج) بمساعدة أك تشجيع أك حث أم كاف ،بأم طريقة ،عمى القياـ بأنشطة محظكرة عمى دكلة طرؼ بمكجب ىذه االتفاقية.
 -2تتعيد كؿ دكلة طرؼ بأف تدمر جميع األلغاـ المضادة لألفراد أك تكفؿ تدميرىا كفقان ألحكاـ ىذه االتفاقية .
المادة 2
تعاريؼ
 -1يراد بتعبير " المغـ المضاد لألفراد " لغـ مصمـ لالنفجار بفعؿ كجكد شخص عنده أك قريبان منو أك مسو لو  ،كيؤدم إلى

شؿ قدرات أك جرح أك قتؿ شخص أك أكثر .أما األلغاـ التي تككف مصممة لتنفجر بفعؿ كجكد مركبة ،كليس شخصان ،عندىا

أك قريبان منيا أك مسيا ليا ،كالتي تككف مجيزة بأجيزة منع المناكلة فال تعتبر ألغامان مضادة ألفراد لككنيا مجيزة عمى ىذا

النحك.

 -2يراد بتعبير " لغـ " ذخيرة تككف مصممة لتكضع تحت سطح األرض أك تحت رقعة سطحية أخرل أك فكؽ أك قرب أم
منيما كتنفجر بفعؿ كجكد شخص أك مركبة عندىا أك قريبان منيا أك مس أحدىما ليا.

 -3يراد بتعبير " جياز منع المناكلة " جياز معد لحماية لغـ كيككف جزءان مف المغـ أك مكصكالن أك مرتبطان بو أك مكضكعان
تحتو كيفجره عند محاكلة العبث بالمغـ أك إفساد نظامو عمدان بأم طريقة أخرل .

 -4يشمؿ تعبير " النقؿ " باإلضافة إلى النقؿ المادم لأللغاـ المضادة لألفراد مف إقميـ كطني أك إليو ،نقؿ سند ممكية األلغاـ
كنقؿ اإلشراؼ عمييا ،غير أنو ال يشمؿ نقؿ إقميـ زرعت فيو ألغاـ مضادة لألفراد.

 -5يراد بتعبير " منطقة ممغكمة " منطقة خطيرة بسبب كجكد األلغاـ أك االشتباه في كجكدىا فييا.
المادة 3
االستثناءات
 -1برغـ االلتزامات العامة بمكجب المادة  ،1يسمح باالحتفاظ بعدد مف األلغاـ المضادة لألفراد أك نقميا ألغراض استحداث
تقنيات الكشؼ عف األلغاـ ،أك إزالتيا أك تدميرىا كالتدريب عمييا ،كيجب أال تتجاكز كمية تمؾ األلغاـ الحد األدنى المطمؽ

مف العدد الالزـ لألغراض المذككرة أعاله.

 -2يسمح بنقؿ األلغاـ المضادة لألفراد لغرض التدمير.
المػػادة 4
تدمير مخزكف األلغاـ المضادة لألفراد
باستثناء المنصكص عميو في المادة  ،3تتعيد كؿ دكلة طرؼ بتدمير أك ضماف تدمير كؿ مخازف األلغاـ المضادة لألفراد

التي تممكيا أك تحكزىا أك التي تككف خاضعة لكاليتيا أك سيطرتيا ،في أقرب كقت ممكف ،عمى أال يتعدل ذلؾ أربع سنكات

مف بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تمؾ الدكلة الطرؼ.
المػػادة 5
تدمير األلغاـ المضادة لألفراد في المناطؽ الممغكمة

 -1تتعيد كؿ دكلة طرؼ بتدمير أك ضماف تدمير كؿ األلغاـ المضادة لألفراد في المناطؽ الممغكمة المشمكلة بكاليتيا أك

الخاضعة لسيطرتيا ،في أقرب كقت ممكف ،عمى أال يتعدل ذلؾ عشر سنكات مف بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تمؾ الدكلة

الطرؼ.

 -2تبذؿ كؿ دكلة طرؼ كؿ جيد لتحديد جميع المناطؽ المشمكلة بكاليتيا أك الخاضعة لسيطرتيا التي يعرؼ أك يشتبو في

أنيا مزركعة باأللغاـ المضادة لألفراد ،كتقكـ ،في أقرب كقت ممكف ،بضماف كضع عالمات حكؿ الحدكد الخارجة لكؿ حقكؿ

األلغاـ المضادة لألفراد في المناطؽ الممغكمة المشمكلة بكاليتيا أك الخاضعة لسيطرتيا ،كضماف رصدىا كحمايتيا بسياج أك

غيره مف الكسائؿ ،لكي تكفؿ فعميان استبعاد المدنييف مف دخكليا ،إلى أف يتـ تدمير جميع األلغاـ المضادة لألؼراد المكجكدة

فييا ،كيككف كضع العالمات متمشيان ،عمى األقؿ ،مع المعايير المحددة في البركتكككؿ المتعمؽ بحظر أك تقييد استعماؿ
األلغاـ كاألفخاخ المتفجرة كاألجيزة األخرل ،بصيغتو المعدلة في  2آيار /مايك  1966كالمرفؽ باتفاقية حظر أك تقييد

استعماؿ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر.

 -3إذا اعتقدت دكلة طرؼ أنيا لف تككف قادرة عمى تدمير أك ضماف تدمير كؿ األلغاـ المضادة لألفراد المشار إلييا في
الفقرة  1في حدكد تمؾ الفترة الزمنية ،جاز ليا أف تطمب مف اجتماع لمدكؿ األطراؼ أك مف مؤتمر استعراض تمديد المك عد
األخير المحدد إلتماـ تدمير تمؾ األلغاـ المضادة لألفراد ،لفترة أقصاىا عشر سنكات .

 -4يتضمف كؿ طمب ما يمي :
أ ) مدة التمديد المقترحة.
ب) كبياف مفصؿ ألسباب التمديد المقترح ،بما فييا :
"  " 1التحضير لألعماؿ كحالة األعماؿ المنجزة في إطار برامج إزالة األلغاـ،
"  " 2كالكسائؿ المالية كالتقنية المتاحة لمدكلة الطرؼ مف أجؿ تدمير كؿ األلغاـ المضادة لألفراد،
"  " 3كالظركؼ التي تعيؽ قدرة الدكلة الطرؼ عمى تدمير كؿ األلغاـ المضادة لألفراد في المناطؽ
المؿغكمة.
ج) كاآلثار اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالبيئية لمتمديد.
د) كأم معمكمات أخرل ذات صمة بطمب التمديد المقترح.
 -5يقيـ اجتماع الدكؿ األطراؼ أك مؤتمر االستعراض الطمب ،مراعيان العكامؿ الكاردة في الفقرة  ،4كيتخذ ق ار ارن بأغمبية
أصكات الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصكتة بشأف قبكؿ طمب فترة التمديد .

 -6يجكز تجديد ذلؾ التمديد بتقديـ طمب جديد كفقان لمفقرات  2ك 4ك 5مف ىذه المادة ،كتقدـ الدكلة الطرؼ في طمب

التمديد لفترة أخرل المعمكمات اإلضافية ذات الصمة عف كؿ ما تـ االضطالع بو في فترة التمديد السابقة الممنكحة عمالن

بيذه المادة.
المادة 6

التعاكف كالمساعدة الدكلياف
 -1يحؽ لكؿ دكلة طرؼ ،في كفائيا بالتزاماتيا بمكجب ىذه االتفاقية ،أف تمتمس كتتمقى المساعدة مف الدكؿ األطراؼ
األخرل ،متى أمكف ذلؾ ،كفي حدكد اإلمكاف.

 -2تتعيد كؿ دكلة طرؼ بتسييؿ تبادؿ المعدات كالمكاد كالمعمكـ ات العممية كالتكنكلكجية عمى أتـ كجو ممكف فيما يتعمؽ
بتنفيذ ىذه االتفاقية كيحؽ ليا أف تشارؾ في ىذا التبادؿ ،كال تفرض الدكؿ األطراؼ قيكدان ال داعي ليا عمى تكفير معدات
إزالة األلغاـ كالمعمكمات التكنكلكجية ذات الصمة ألغراض إنسانية.

 -3تقكـ كؿ دكلة طرؼ تككف في كضع يتيح ليا تقديـ المساعدة بتكفيرىا مف أجؿ رعاية تأىيؿ ضحايا األلغاـ كاعادة
إدماجيـ االجتماعي كاالقتصادم كمف أجؿ برامج لمتكعية بمخاطر األلغاـ ،كيجكز تقديـ ىذه المساعدة مف خالؿ جيات

شتى منيا منظمة األمـ المتحدة ،كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية أك اإلقميمية أك الكطنية ،كلجنة الصميب األحمر الدكلية،

كجمعيات الصميب األحمر كاليالؿ األحمر الكطنية كاتحادىا الدكلي ،كالمنظمات غير الحككمية ،أك عمى أساس ثنائي.

 -4تقكـ كؿ دكلة تككف في كضع يتيح ليا تقديـ المساعدة بتكفيرىا مف أجؿ إزالة األلغاـ كاألنشطة المتصمة بذلؾ ،كيجكز
تقديـ تمؾ المساعدة ،مف خالؿ جيات شتى منيا منظمة األمـ المتحدة ،كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية أك اإلقميمية،

كالمنظمات أك المؤسسات غير الحككمية ،أك عمى أساس ثنائي أك بالتبرع لصندكؽ األمـ المتحدة االستئماني لمتبرعات مف

أجؿ المساعدة في إزالة األلغاـ ،أك الصناديؽ اإلقميمية األخرل المعنية بإزالة األلغاـ.

 -5تقكـ كؿ دكلة في كضع يتيح ليا تقديـ المساعدة بتكفيرىا مف أجؿ تدمير مخزكف األلغاـ المضادة لألفراد .
 -6تتعيد كؿ دكلة بتقديـ المعمكمات لقاعدة البيانات المتعمقة بإزالة األلغاـ كالمنشأة في إطار منظكمة األمـ المتحدة،
كالسيما المعمكمات المتعمقة بشتى كسائؿ كتكنكلكجيات إزالة األلغاـ كقكائـ الخبراء أك ككاالت الخبراء كمراكز االتصاؿ

الكطنية بشأف إزالة األلغاـ.

 -7يجكز لمدكؿ األطراؼ أف تطمب مف األمـ المتحدة ،أك المنظمات اإلقميمية ،أك الدكؿ األطراؼ األخرل أك المحافؿ
الحككمية الدكلية أك غير الحككمية المختصة األخرل ،مساعدة سمطاتيا في كضع برنامج كطني إل زالة األلغاـ بغية تحديد
أمكر منيا :

أ ) حجـ كنطاؽ مشكمة األلغاـ المضادة لألفراد.
ب) المكارد المالية كالتكنكلكجية كالبشرية الالزمة لتنفيذ البرنامج .
ج ) تقدير عدد السنكات الالزـ لتدـ ير كؿ األلغاـ المضادة لألفراد في المناطؽ الممغكمة المشمكلة بكالية الدكلة الطرؼ
المعنية أك الخاضعة لسيطرتيا.

د ) أنشطة التكعية بمخاطر األلغاـ مف كقكع اإلصابات أك الكفيات المتصمة باأللغاـ.
ىػ) تقديـ المساعدة إلى ضحايا األلغاـ.
ك ) العالقة بيف حككمة الدكلة اؿطرؼ كالكيانات ذات الصمة الحككمية منيا كالحككمية الدكلية ،كغير الحككمية التي ستعمؿ

في تنفيذ البرنامج.

 -8تتعاكف كؿ دكلة طرؼ تقدـ أك تتمقى مساعدة بمكجب ىذه المادة ،مف أجؿ ضماف التنفيذ الكامؿ كالفكرم لبرامج
المساعدة المتفؽ عمييا.

المػػادة 7
تدابير الشفافية
 -1تقدـ كؿ دكلة طرؼ إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة في أقرب كقت ممكف عمميان ،كعمى أم حاؿ في مكعد ال يتجاكز
 180يكـ بعد بدء نفاذ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتمؾ الدكلة الطرؼ تقري ارن عف :
أ ) تدابير التنفيذ الكطني المشار إلييا في المادة .9
ب) كالمجمكع الكمي لمخزكف األلغاـ المضادة لألفراد التي تممكيا أك تحكزىا ،أك تخضع لكاليتيا أك سيطرتيا ،يشتمؿ عمى
تفصيؿ لنكع ككمية األلغاـ المضادة لألفراد المخزكنة ،كاف أمكف ،أرقاـ مجمكعات كؿ نكع منيا.

ج ) كالى الحد الممكف ،مكاقع كؿ المناطؽ المزركعة باأللغاـ الخاضعة لكاليتيا أك سيطرتيا التي تحتكم ،أك التي يشتبو في
أنيا تحتكم ،عمى ألغاـ مضادة لألفراد ،عمى أف تشتمؿ عمى أكبر قدر ممكف مف التفاصيؿ فيما يتعمؽ بنكع ،ككمية كؿ نكع

مف األلغاـ المضادة لألفراد في كؿ منطقة مزركعة باأللغاـ كمتى تـ زرعيا.

د ) كأنكاع ككميات ،كاف أمكف ،أرقاـ مجمكعات كؿ األلغاـ المضادة لألفراد المحتفظ بيا أك المنقكلة لغرض تطكير تقنيات
الكشؼ عف األلغاـ أك إزالتيا أك تدميرىا كالتدريب عمييا ،أك المنقكلة لغرض التدمير ،ككذلؾ المؤسسات التي أذنت ليا

إحدل الدكؿ األط ارؼ باالحتفاظ باأللغاـ المضادة لألفراد أك نقميا كفقان لممادة .2

ىػ) كحالة برامج تحكيؿ مرافؽ إنتاج األلغاـ المضادة لألفراد إلى نشاط آخر أك إلغاء تكميفيا بذلؾ اإلنتاج .
ك) كحالة برامج تدمير األلغاـ المضادة لألفراد كفقان لممادتيف  4ك ،5بما في ذلؾ تفاصيؿ األساليب التي ستستخدـ في
التدمير ،كمكاف كؿ مكقع تدمير كمعايير السالمة كالمعايير البيئية المطبقة التي يتعيف مراعاتيا.

ز) كأنكاع ككميات كؿ األلغاـ المضادة لألفراد المدمرة بعد دخكؿ ىذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تمؾ الدكلة الطرؼ،

تشتمؿ عمى تفصيؿ لكمية كؿ نكع مف األلغاـ المضادة لألفراد ،التي تـ تدميرىا كفقان لممادتيف  4ك 5عمى التكالي ،كمعيا،
إف أمكف ،أرقاـ مجمكعات كؿ نكع مف األلغاـ المضادة لألفراد في حالة التدمير كفقان لممادة .4

ح) كالخصائص التقنية لكؿ نكع مف األلغاـ المضادة لألفراد المنتجة ،إلى الحد المعركؼ عنيا  ،كتمؾ التي تممكيا أك تحكزىا
حاليان الدكلة الطرؼ ،مع العمؿ ،إلى الحد المعقكؿ ،عمى إيراد فئات المعمكمات التي قد تسيؿ التعرؼ عمى األلغاـ المضادة

لألفراد كازالتيا ،كتشمؿ ىذه المعمكمات ،كحد أدنى ،قياسات الحجـ كتكصيالت كبسكلة التفجير ،كالمحتكل مف المكاد
المتفجرة ،كالمحتكل المعدني ،كصك ارن فكتكغرافية ممكنة كغير ذلؾ مف المعمكمات التي قد تسيؿ إزالة األلغاـ.

ط) كالتدابير المتخذة إلصدار إنذار فكرم كفعاؿ لمسكاف بالنسبة إلى جميع المناطؽ المحددة بمكجب الفقرة  2مف المادة .5

 -2تقدـ الدكؿ األطراؼ سنكيان استكماالن لممعمكمات المقدمة كفقان ليذه المادة يغطي السنة التقكيمية السابقة ،كيبمغ إلى
األميف العاـ لألمـ المتحدة في مكعد ال يتجاكز  20نيساف/أبريؿ مف كؿ عاـ.

 -3يحيؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة كؿ ما يتمقاه مف ىذه التقارير إلى الدكؿ األطراؼ.
المادة 8
تيسير االمتثاؿ كتكضيحو
 -1تكافؽ الدكؿ األطراؼ عمى التشاكر كالتعاكف كؿ منيا مع األخرل بشأف تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية ،كعمى العمؿ معان
بركح مف التعاكف بغية تيسير امتثاؿ الدكؿ األطراؼ اللتزاماتيا بمكجب ىذه االتفاقية.

 -2إذا رغبت كاحدة أك أكثر مف الدكؿ األطراؼ في الحصكؿ عمى إيضاح لمسائؿ متعمقة بامتثاؿ دكلة طرؼ أخرل ألحكاـ
ىذه االتفاقية ،كالتمست حالن ليذه المسائؿ ،جاز ليا أف تقدـ ،مف خالؿ األميف العاـ لألمـ المتحدة ،طمب إيضاح ليذه

المسألة إلى تمؾ الدكلة الطرؼ ،كيككف ىذا الطمب مصحكبان بكؿ المعمكمات المالئمة ،كتمتنع كؿ دكلة طرؼ عف تقديـ

طمبات إيضاح غير قائمة عمى أساس ،مع االعتناء بتالفي إساءة االستعماؿ ،كتقدـ الدكلة الطرؼ التي تتمقى طمب اإليضاح

إلى الدكلة الطرؼ الطالبة ،عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة ،كفي غضكف  28يكمان كؿ المعمكمات التي مف شأنيا أف

تساعد في تكضيح ىذه المسألة.

 -3إذا ؿـ تتمؽ الدكلة الطرؼ الطالبة ردان عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة في غضكف تمؾ الفترة الزمنية ،أك إذا رأت
أف الرد عمى طمب اإليضاح غير مرض ،فميا أف تعرض المسألة ،عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة ،عمى االجتماع

التالي لمدكؿ األطراؼ ،كيحيؿ األميف العاـ لألـ ـ المتحدة الطمب ،مصحكبان بجميع المعمكمات المناسبة المتعمقة بطمب

اإليضاح ،إلى جميع الدكؿ األطراؼ ،كتقدـ كؿ ىذه المعمكمات إلى الدكلة الطرؼ المطمكب اإليضاح منيا كيحؽ ليا الرد

عمييا.

 -1يجكز ألم دكلة مف الدكؿ األطراؼ المعنية ،ريثما يتـ انعقاد اجتماع الدكؿ األطراؼ ،أف تطمب إلى األميف العاـ لألمـ
المتحدة أف يمارس مساعيو الحميدة لتيسير الحصكؿ عمى اإليضاح المطمكب.

 -2يجكز لمدكلة الطرؼ المقدمة لمطمب أف تقترح عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة عقد اجتماع خاص لمدكؿ األطراؼ
لمنظر في المسألة .كيقكـ األميف العاـ لألمـ اؿمتحدة عندئذ بإرساؿ ىذا االقتراح كجميع المعمكمات المقدمة مف الدكؿ

األطراؼ المعنية إلى جميع الدكؿ األطراؼ طالبان إلييا أف تبيف ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص لمدكؿ األطراؼ ،لغرض
النظر في المسألة ،كفي حالة ما إذا أيد ثمث الدكؿ األطراؼ عمى األقؿ في غضكف  14يكمان مف تاريخ ىذه الرسالة ،عقد

مثؿ ىذا االجتماع الخاص يدعك األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد ىذا االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ في غضكف فترة

أخرل مدتيا  14يكمان ،كيتألؼ النصاب القانكني المطمكب ليذا االجتماع مف أغمبية الدكؿ األطراؼ.

 -3يتكلى اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ ،حسبما يككف عميو الحاؿ ،في المقاـ األكؿ البت فيما
إذا كاف يتعيف إيالء المزيد مف النظر في المسألة ،آخذان في االعتبار كؿ المعمكمات المقدمة مف الدكؿ األطراؼ المعنية،

كيبذؿ اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األط ارؼ كؿ جيد ممكف لمتكصؿ إلى قرار بتكافؽ اآلراء ،كاذا لـ يتـ

التكصؿ إلى اتفاؽ بالرغـ مف كؿ الجيكد المبذكلة ،يتخذ االجتماع ىذا القرار بأغمبية أصكات الدكؿ األطراؼ الحاضرة

كالمصكتة.

 -4تتعاكف جميع الدكؿ األطراؼ تعاكنان تامان مع اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع اؿخاص لمدكؿ األطراؼ في إتماـ
استعراضو لممسألة ،بما في ذلؾ أم بعثات لتقصي الحقائؽ مأذكف بيا كفقان لمفػػقرة .8

 -5إذا تطمب األمر مزيدان مف اإليضاح ،يأذف اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ بإيفاد بعثة لتقصي
الحقائؽ كيتخذ ق ار ارن بشأف كاليتيا بأ غمبية أصكات الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصكتة ،كيجكز لمدكلة الطرؼ المطمكب منيا
اإليضاح في أم كقت أف تدعك بعثة لتقصي الحقائؽ إلى إقميميا ،كتضطمع ىذه البعثة بميمتيا بدكف صدكر قرار مف

اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ باإلذف بإيفادىا ،كلمبعثة التي تتألؼ مف عدد يصؿ إلى  9خبراء،

يجرم اختيارىـ كالمكافقة عمييـ كفقان لمفقرتيف  9ك ، 10أف تجمع معمكمات إضافية في المكقع أك في أماكف أخرل ذات صمة
مباشرة بمسألة االمتثاؿ المدعى بيا ،خاضعة لكالية أك سيطرة الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح.

 -6يقكـ األميف العاـ لألمـ المتحدة بإعداد كاستكماؿ قائمة بأسماء كجنسيات الخبراء المؤىميف المقدميف مف الدكؿ

األطراؼ كغير ذلؾ مف البيانات ذات الصمة بيـ كيتكلى إبالغيا إلى جميع الدكؿ األطراؼ ،كيعتبر أم خبير مدرج في ىذه

القائمة مرشحان لجميع بعثات تقصي الحقائؽ ما لـ تعمف إحدل الد كؿ األطراؼ عدـ قبكليا لو كتابة ،كفي حالة عدـ القبكؿ
ال يشترؾ الخبير في بعثات تقصي الحقائؽ ؼ م إقميـ الدكلة الطرؼ المعترضة مشمكلة بكاليتيا أك خاضع لسيطرتيا ،إذا

أعمف عدـ القبكؿ ىذا قبؿ تعييف الخبير في ىذه البعثات .

-10يتكلى األميف العاـ لألمـ المتحدة ،لدل تمقيو طمبان مف اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ

تعييف أعضاء البعثة ،بما في ذلؾ رئيسيا ،بعد التشاكر مع الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح ،كال يعيف في البعثة رعايا

الدكؿ األطراؼ التي طمبت تشكيؿ بعثة تقصي الحقائؽ أك التي تتأثر مباشرة بيا ،كيتمتع أعضاء بعثة تقصي الحقائؽ

بالحصانات كاالمتيازات الممنكحة بمكجب المادة السادسة مف اتفاقية امتيازات األمـ المتحدة كحصاناتيا التي اعتمدت في
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بناء عمى إخطار يقدـ قبؿ  72ساعة عمى األقؿ إلى أراضي اؿدكلة الطرؼ المطمكب
-11يصؿ أعضاء بعثة تقصي الحقائؽ ن
منيا اإليضاح في أكؿ فرصة ممكنة ،كتتخذ الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح التدابير اإلدارية الالزمة الستقباؿ البعثة
كنقميا كايكائيا ،كتككف مسئكلة عف كفالة أمف البعثة إلى أقصى حد ممكف أثناء كجكدىا في أراضي خاضعة لسيطرتيا.

-12يجكز لبعثة تقصي الحقائؽ ،دكف المساس بسيادة الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح ،أف تحضر إلى إقميـ ىذه

الدكلة المعدات الالزمة التي ستستخدـ بصكرة خالصة في جمع المعمكمات عف مسألة االمتثاؿ المدعى بيا ،كعمى البعثة أف

تقكـ ،قبؿ كصكليا ،بإشعار الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح ،بالمعدات التي تعتزـ استخداميا في سياؽ ميمتيا

لتقصي الحقائؽ .

-13تبذؿ الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح كؿ جيد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصي الحقائؽ لمتحدث مع جميع
األشخاص ذكم الصمة الذيف قد يككف في إمكانيـ تقديـ معمكمات متصمة بمسألة االمتثاؿ المدعى بيا.

-14تتيح الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح لبعثة تقصي الحقائؽ الكصكؿ إلى جميع المناطؽ كالمنشآت الخاضعة
لسيطرتيا حيث تتكقع البعثة جمع الكقائع المتصمة بمسألة االمتثاؿ ،كيخضع ىذا إلى ترتيبات قد تعتبرىا الدكلة الطرؼ

المقدمة المطمكب منيا اإليضاح ضركرية مف أجؿ :
(أ)حماية المعدات كالمعمكمات كالمناطؽ الحساسة.

(ب) أك حماية أم التزامات دستكرية قد تككف كاقعة عمى الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح فيما يتعمؽ بحقكؽ الممكية
كعمميات التفتيش كالمصادرة ،أك أم حقكؽ دستكرية أخرل .

(ج)أك الحماية كالسالمة البدنية ألعضاء بعثة تقصي الحقائؽ.
كفي حالة قياـ الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح باتخاذ الترتيبات ،تبذؿ كؿ جيد معقكؿ لكي تثبت مف خالؿ كسائؿ

بديمة امتثاليا ليذه االتفاقية.

-15ال يجكز لبعثة تقصي الحقائؽ أف تبقى في أراضي الدكلة الطرؼ المعنية أكثر مف  14يكمان ،كال أكثر مف  7أياـ ،في
أم مكقع بعينو ،ما لـ يتفؽ عمى غير ذلؾ.

-16تعامؿ كؿ المعمكمات المقدمة في سرية ،كال تتصؿ بمكضكع بعثة تقصي الحقائؽ ،عمى أساس كتماف السرية.
-17تقدـ بعثة تقصي الحقائؽ ،عف طريؽ األميف العاـ لألمـ المتحدة ،تقري ارن إلى اجتماع الدكؿ األطراؼ أك إلى االجتماع
الخاص لمدكؿ األطراؼ عف النتائج التي تكصمت إلييا.

-18ينظر اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ في كؿ المعمكمات ذات الصمة ،بما في ذلؾ التقرير
المقدـ مف بعثة تقصي الحقائؽ ،كلو أف يطمب إلى الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة

االمتثاؿ في غضكف فترة زمنية محددة ،كتقدـ الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح تقري ارن عف جميع التدابير المتخذة
استجابة ليذا الطمب.

-19يجكز الجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ أف يقترح عمى الدكؿ األطراؼ المعنية طرقان ككسائؿ

لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أك حميا ،بما في ذلؾ اتخاذ تحريؾ اإلجراءات المالئمة طبقان لمقانكف الدكلي  .كفي الظركؼ
التي يثبت فييا أف المسألة قيد البحث ترجع إلى ظركؼ خارجة عف سيطرة الدكلة الطرؼ المطمكب منيا اإليضاح ،يجكز

الجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ أف يكصي بتدابير مالئمة ،بما في ذلؾ استخداـ التدابير

التعاكنية المشار إلييا في المادة .6

 -20يبذؿ اجتماع الدكؿ األطراؼ أك االجتماع الخاص لمدكؿ األطراؼ كؿ جيد ممكف التخاذ ق ارراتو المشار إلييا في
الفقرتيف  18ك 19بتكافؽ اآلراء ،كاال فبأغمبية ثمثي الدكؿ األطراؼ الحا ضرة كالمصكتة.
المػػادة 9
تدابير التنفيذ الكطنية

تتخذ كؿ دكلة طرؼ جميع التدابير المالئمة القانكنية كاإلدارية كغيرىا بما في ذلؾ فرض الجزاءات العقابية لمنع كقمع أم

نشاط محظكر عمى أم دكلة طرؼ بمكجب ىذه االتفاقية يقكـ بو أشخاص أك يقع في إقميـ يخضع لكاليتيا أك سيطرتيا.
المػػادة 10
تسكية المنازعات
 -1تتشاكر الدكؿ األطراؼ كتتعاكف إحداىا مع األخرل لتسكية أم نزاع قد ينشأ فيما يتعمؽ بتطبيؽ أك تفسير ىذه
االتفاقية ،كيجكز ألم دكلة طرؼ أف تعرض أم نزاع مف ىذا القبيؿ عمى اجتماع الدكؿ األطراؼ.

 -2يجكز الجتماع الدكؿ األطراؼ أف يسيـ في تسكية النزاع بأم كسيمة يراىا مالئمة ،بما في ذلؾ عرض مساعيو الحميدة
كمطالبة الدكؿ أطراؼ النزاع بالشركع في إجراءات التسكية التي تختارىا ،كالتكصية بحد زمني ألم إجراء يتفؽ عميو.

 -3ال تخؿ ىذه المادة بأحكاـ قذه االتفاقية المتعمقة بتيسير االمتثاؿ كتكضيحو.
المػػادة 11
اجتماعات الدكؿ األطراؼ
 -1تجتمع الدكؿ األطراؼ بانتظاـ لمنظر في أم مسألة تتعمؽ بتطبيؽ ىذه االتفاقية أك تنفيذىا ،بما في ذلؾ :
أ ) سير ىذه االتفاقية كحالتيا.
ب) كالمسائؿ الناشئة عف التقارير المقدمة بمكجب أحكاـ ىذه االتفاقية.
ج ) كالتعاكف كالمساعدة الدكلياف كفقان لممادة .6
د ) كاستحداث تكنكلكجيات إل زالة األلغاـ المضادة لألفراد.
ىػ) كعرائض الدكؿ األطراؼ المقدمة بمكجب المادة .8
ك ) كالق اررات المتعمقة بعرائض الدكؿ األطراؼ كفؽ ما تنص عميو المادة .5
 -2يدعك األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد أكؿ اجتماع لمدكؿ األطراؼ في غضكف عاـ كاحد مف بدء نفاذ ىذه االتفاقية،
كيدعك األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد االجتماعات الالحقة سنكيان إلى أف يعقد أكؿ مؤتمر لالستعراض.

 -3يدعك األـ يف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد اجتماع خاص لمدكؿ األطراؼ بمكجب الشركط المبينة في المادة .8
 -4يجكز دعكة الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ككذلؾ األمـ المتحدة كغيرىا مف المنظمات أك المؤسسات الدكلية
كالمنظمات اإلقميمية ذات الصمة كلجنة الصميب األحمر الدكلية ،كالمنظمات غير الحككمية المعنية ،إلى حضكر ىذه

االجتماعات بصفة مراقبيف كفقان لمنظاـ الداخمي المتفؽ عميو .
المادة 12

مؤتمرات االستعراض
 -1يدعك األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد مؤتمر لالستعراض بعد مضي خمس سنكات عمى بدء نفاذ ىذه االتفاقية،

كيدعك األميف العاـ لألمـ المتحدة إلى عقد مؤتمرات استعراض أخرل إذا طمبت ذلؾ دكلة طرؼ أك أكثر ،بشرط أال تقؿ الفترة
بيف مؤتمرات االستعراض ،عمى أم حاؿ ،عف خمس سنكات  ،ك تدعى جميع الدكؿ األطراؼ في ىذه االتفاقية إلى حضكر

كؿ مؤتمر استعراض.

 -2يككف الغرض مف عقد مؤتمرات االستعراض ما يمي :
(أ) استعراض سير ىذه االتفاقية كحالتيا.
(ب) كالنظر في ضركرة عقد المزيد مف اجتماعات الدكؿ األطراؼ المشار إلييا في الفقرة  2مف المادة  11ك الفترة الفاصمة
بيف ىذه االجتماعات.

(ج) كاتخاذ الق اررات بشأف الطمبات المقدمة مف الدكؿ األطراؼ كفؽ ما تنص عميو المادة .5
(د) كالقياـ ،إذا لزـ األمر ،باعتماد استنتاجات تتصؿ بتنفيذ ىذه االتفاقية في تقريره الختامي .
 -3يجكز أف تدعى الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ككذلؾ األمـ المتحدة كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية األخرل
كالمنظمات اإلقميمية ذات الصمة كلجنة الصميب األحمر الدكلية كالمنظمات غير الحككمية المعنية ،إلى حضكر كؿ مؤتمر

استعراض بصفة مراقبيف كفقان لمنظاـ الداخمي المتفؽ عميو .
المادة 13
التعديالت

 -1لكؿ دكلة طرؼ أف تقترح تعديالت ليذه االتفاقية في أم كقت بعد بدء نفاذىا ،كيقدـ أم اقتراح بتعديؿ إلى الكديع الذم
يعممو بدكره عمى جميع الدكؿ األطراؼ طمبان آراءىا بشأف ضركرة عقد مؤتمر تعديؿ لمنظر في االقتراح  .فإذا أخطرت أغمبية
الدكؿ األطراؼ الكديع في غضكف  30يكمان مف تعميـ االقتراح بتأييدىا لمتابعة النظر فيو ،يدعك الكديع إلى عقد مؤتمر

تعديؿ تدعى إليو جميع الدكؿ األطراؼ.

 -2يجكز دعكة الدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ،ككذلؾ األمـ المتحدة كالمنظمات أك المؤسسات الدكلية األخرل

كالمنظمات اإلقميمية ذات الصمة كلجنة الصميب األحمر الدكلية كالمنظمات غير الحككمية المعنية ،إلى حضكر كؿ مؤتمر

لمتعديؿ بصفة مراقبيف كفقان لمنظاـ الداخمي المتفؽ عميو.

 -3يعقد مؤتمر التعديؿ مباشرة في أعقاب اجتماع لمدكؿ األطراؼ أك مؤتمر استع راض ،ما لـ تطمب أغمبية الدكؿ األطراؼ
عقده في كقت أقرب.

 -4يعتمد أم تعديؿ ليذه االتفاقية بأغمبية ثمثي الدكؿ األطراؼ الحاضرة كالمصكتة في مؤتمر التعديؿ ،كيتكلى الكديع إبالغ
الدكؿ األطراؼ بأم تعديؿ يعتمد عمى ىذا النحك.

- 1يبدأ نفاذ أم تعديؿ ليذه االتفاقية بالنسبة إلى جميع الدكؿ األطراؼ فييا التي تككف قد قبمتو بمجرد أف تكدع لدل
الكديع صككؾ القبكؿ مف أغمبية الدكؿ األطراؼ ،كبعد ذلؾ يبدأ نفاذ التعديؿ بالنسبة إلى أم دكلة مف الدكؿ

األطراؼ المتبقية ،في تاريخ إيداع صؾ قبكليا.

المػػادة 14
التكاليػػػػؼ
 -1تتحمؿ تكاليؼ اجتماعات الدكؿ األطراؼ كاالجتماعات الخاصة لمدكؿ األطراؼ ،كمؤتمرات االستعراض كمؤتمرات التعديؿ،
الدكؿ األطراؼ كالدكؿ غير األطراؼ في ىذه االتفاقية ،المشاركة فييا ،كفقان لجدكؿ األنصبة المقررة لألمـ المتحدة معدالن

عمى النحك المالئـ.

 -2تتحمؿ الدكؿ األطراؼ التكاليؼ التي يتكبدىا األميف العاـ لألمـ المتحدة بمكجب المادتيف  7ك 8كتكاليؼ أم بعثة
لتقصي الحقائؽ ،كذلؾ كفقان لجدكؿ األنصبة المقررة لألمـ المتحدة ،معدالن عمى النحك المالئـ.
المػػادة 15
التكقيػػػػع
يككف باب التكقيع عمى ىذه االتفاقية التي حررت في أكسمك ،النركيج ،في  18أيمكؿ  /سبتمبر 1997مفتكحان أماـ جميع

الدكؿ في أكتاكا ،كندا ،مف  2كانكف األكؿ  /ديسمبر  1997إلى  4كانكف األكؿ  /ديسمبر  ،1997كفي مقر األمـ

المتحدة في فيكيكرؾ مف  5كانكف األكؿ  /ديسمبر  1997حتى بدء نفاذىا.
المػػادة 16
التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ

 -1تخضع ىذه االتفاقية لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة مف قبؿ الدكؿ المكقعة عمييا.
 -2يككف باب االنضماـ إلى االتفاقية مفتكحان أماـ أم دكلة ال تككف قد كقعت عمييا.
 -3تكدع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ لدل الكديع.
المػػادة 17
بدء النفاذ

 -1يبدأ نفاذ ىذه االتفاقية في اليكـ األكؿ مف الشير السادس بعد الشير الذم يكدع فيو الصؾ األربعكف مف صككؾ
التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ.

- 2مبدأ نفاذ ىذه االتفاقية ،بالنسبة إلى الدكلة التي تكدع صؾ تصديقيا أك قبكليا أك مكافقتيا أك انضماميا بعد

تاريخ إيداع الصؾ األربعيف لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ ،في اليكـ األكؿ مف الشير السادس بعد

تاريخ إيداع الدكلة صؾ تصديقيا أك قبكليا أك مكافقتو ا أك انضماميا.

المادة 18
التطبيؽ المؤقت
يجكز ألم دكلة عند تصديقيا أك قبكليا أك مكافقتيا أك انضماميا أف تعمف أنيا ستطبؽ الفقرة  1مف المادة  1مف ىذه

االتفاقية بصفة مؤقتة رىنان ببدء نفاذىا.
المادة 19
التحفظات
ال تخضع مكاد ىذه االتفاقية لمتحفظات.
المادة 20
المدة كاالنسحاب
 -1ىذه االتفاقية غير محددة المدة.

 -2لكؿ دكلة طرؼ ،في ممارستيا لسيادتيا الكطنية ،الحؽ في االنسحاب مف ىذه االتفاقية ،كعمييا أف تخطر بذلؾ

االنسحاب جميع الدكؿ األطراؼ األخرل كالكديع كمجمس األمف التابع لألمـ المتحدة ،كيتضمف صؾ االنسحاب شرحان كافيان

لألسباب التي تدفع إلى ىذا االنسحاب.

 -3ال يصبح ىذا االنسحاب نافذان إال بعد ستة أشير مف استالـ الكديع لصؾ االنسحاب ،كمع ىذا فمك حدث عند انتياء

فترة األشير الستة تمؾ أف كانت الدكلة الطرؼ المنسحبة مشتركة في نزاع مسمح ،ال يعتبر االنسحاب نافذان قبؿ أف يفتيي
النزاع المسمح.

 -4ال يؤثر انسحاب دكلة طرؼ مف ىذه االتفاقية بأم حاؿ عمى كاجب الدكؿ في مكاصمة الكفاء بما تتحممو مف التزامات
بمكجب قكاعد القانكف الدكلي ذات الصمة.

المادة 21

الكديع
يعيف األميف العاـ لألمـ المتحدة بمكجب ىذا كديعان ليذه االتفاقية.
المادة 22
النصكص ذات الحجية
يكدع أصؿ ىذه االتفاقية الذم تتساكل نصكصو اإلسبانية كاإلنكميزية كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية في الحجية

لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة.

