
  اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام
  

اتفاقية  -اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام
  ١٩٩٧أوتاوا 

  الديباجــة
  :إن الدول األطراف 

ة لألفراد التي تقتـل أو  تصميماً منها على إنهاء المعاناة واإلصابات الناتجة عن األلغام المضاد
تشوه، كل أسبوع، مئات األشخاص، معظمهم من األبرياء والمدنيين العزل وبخاصة األطفـال،  
وتعيق التنمية االقتصادية والتعمير، وتمنع الالجئين والمشردين داخلياً من العودة إلى الـوطن،  

  ٠وتتسبب في نتائج أخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها
الضروري أن تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسـقة فـي   وإذ تعتقد أن من 

التصدي للتحدي المتمثل في إزالة األلغام المضادة لألفراد المزروعة في شتى بقـاع العـالم،   
  .وضمان تدميرها

وإذ ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا األلغام وتأهيلهم، بما في ذلـك  
  .م اجتماعياً واقتصادياًإعادة إدماجه

وإذ تسلم بأن الحظر التام لأللغام المضادة لألفراد من شأنه أن يشكل أيضاً تدبيراً هامـاً مـن   
  .تدابير بناء الثقة

وإذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخـاخ المتفجـرة   
، والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد ١٩٦٦مايو /  آيار ٢واألجهزة األخرى، بصيغته المعدلة في 

استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، وتدعو جميـع  
  .الدول إلى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد

ديسـمبر  / كـانون األول   ١٠ف المـؤرخ  قا ٥١/٤٥وإذ ترحب أيضاً بقرار الجمعية العامة 
الذي يحث الدول على السعي بهمة إلى إبرام اتفاق دولي فعال ملـزم قانونـاً يحظـر     ١٩٩٦

  .استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام البرية المضادة لألفراد
وإذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خالل السنوات الماضية على الصعيدين االنفرادي والمتعـدد  
األطراف على السواء، والرامية إلى حظر أو تقييد أو تعليق استخدام األلغام المضادة لألفـراد  

  .وتخزينها وإنتاجها ونقلها
وإذ تؤكد دور الوعي العام في تعزيز مبادئ اإلنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة إلى حظر 

ذه الغاية الحركة الدولية للصليب تام لأللغام المضادة لألفراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها له



األحمر والهالل األحمر، والحملة الدولية لحظر األلغام البرية والعديد مـن المنظمـات غيـر    
  .الحكومية األخرى في كافة أنحاء العالم

وإعـالن بروكسـل    ١٩٩٦أكتـوبر  / تشـرين األول   ٥وإذ تشير إلى إعالن أوتاوا المؤرخ 
اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض إلبرام اتفاق  ١٩٩٧يونيو / حزيران  ٢٧المؤرخ 

  .دولي ملزم قانوناً يحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد
وإذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على االنضمام إلى هذه االتفاقية، وتعقـد العـزم علـى    

عليها في جميع المنتـديات ذات الصـلة،    العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي
بما فيها األمم المتحدة، ومؤتمر نزع السالح، والمنظمات اإلقليمية، والتجمعـات، ومـؤتمرات   
استعراض اتفاقية حظر استعراض أو تقييد استعمال أسلحة تقليديـة معينـة يمكـن اعتبارهـا     

  .مفرطة الضرر أو عشوائية األثر
اإلنساني الدولي القائل بأن حق األطراف في نـزاع مسـلح، فـي    وإذ تستند إلى مبدأ القانون 

اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم اللجوء في 
المنازعات المسلحة إلى استخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن 

داعي لها، وإلى المبدأ الذي يوجب التمييـز بـين المـدنيين    تسبب أضراراً مفرطة أو آالماً ال 
  .والمقاتلين

  :قد اتفقت على ما يلي 
  

  ١المــادة 
  التزامات عامة

  :تتعهد كل دولة طرف بأال تقوم تحت أي ظروف  -١
  .باستعمال األلغام المضادة لألفراد)  أ(
أي طريقة أخرى، أو تخزينها أو باستحداث أو إنتاج األلغام المضادة لألفراد أو حيازتها ب)  ب(

  .االحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة
بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان، بأي طريقة، على القيام بأنشطة محظورة على دولـة  )  ج(

  .طرف بموجب هذه االتفاقية
أو تكفـل تـدميرها وفقـاً    تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع األلغام المضادة لألفراد  -٢

  .ألحكام هذه االتفاقية
  ٢المادة 

لغم مصمم لالنفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريبـاً  " اللغم المضاد لألفراد"يراد بتعبير  -١
أما األلغام التي تكون . منه أو مسه له، ويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو أكثر



شخصاً، عندها أو قريباً منها أو مسها لهـا، والتـي   مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس 
تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فال تعتبر ألغاماً مضادة ألفراد لكونها مجهـزة علـى هـذا    

  .النحو
ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح األرض أو تحت رقعة سطحية " لغم"يراد بتعبير  -٢

د شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجو
  .مس أحدهما لها

جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم أو موصوالً " جهاز منع المناولة"يراد بتعبير  -٣
أو مرتبطاً به أو موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم أو إفساد نظامه عمـداً بـأي   

  . طريقة أخرى 
باإلضافة إلى النقل المادي لأللغام المضادة لألفراد من إقليم وطنـي أو  " النقل"يشمل تعبير  -٤

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

دهـا  منطقة خطيرة بسبب وجود األلغام أو االشتباه فـي وجو " منطقة ملغومة"يراد بتعبير  -٥
  .فيها

  ٣المادة 
  االستثناءات

، يسمح باالحتفاظ بعدد مـن األلغـام المضـادة    ١برغم االلتزامات العامة بموجب المادة  -١
لألفراد أو نقلها ألغراض استحداث تقنيات الكشـف عـن األلغـام، أو إزالتهـا أو تـدميرها      

لق مـن العـدد الـالزم    والتدريب عليها، ويجب أال تتجاوز كمية تلك األلغام الحد األدنى المط
  .لألغراض المذكورة أعاله

  .يسمح بنقل األلغام المضادة لألفراد لغرض التدمير -٢
  

  ٤المــادة 
  تدمير مخزون األلغام المضادة لألفراد

، تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضـمان تـدمير كـل    ٣باستثناء المنصوص عليه في المادة 
لكها أو تحوزها أو التي تكـون خاضـعة لواليتهـا أو    مخازن األلغام المضادة لألفراد التي تم

سيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك أربع سنوات من بـدء نفـاذ االتفاقيـة    
  .بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف

  
  



  ٥المــادة 
  تدمير األلغام المضادة لألفراد في المناطق الملغومة

ير كل األلغام المضادة لألفراد فـي المنـاطق   تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدم -١
الملغومة المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها، في أقرب وقت ممكن، على أال يتعدى ذلك 

  .عشر سنوات من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف
لخاضـعة  تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المنـاطق المشـمولة بواليتهـا أو ا    -٢

لسيطرتها التي يعرف أو يشتبه في أنها مزروعة باأللغام المضادة لألفراد، وتقوم، في أقـرب  
وقت ممكن، بضمان وضع عالمات حول الحدود الخارجة لكل حقول األلغام المضادة لألفـراد  
في المناطق الملغومة المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصـدها وحمايتهـا   

أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعلياً استبعاد المدنيين من دخولها، إلى أن يـتم تـدمير   بسياج 
جميع األلغام المضادة لألفراد الموجودة فيها، ويكون وضع العالمات متمشياً، على األقل، مـع  
المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخـاخ المتفجـرة   

والمرفق باتفاقية حظر أو تقييـد   ١٩٦٦مايو / آيار ٢ألجهزة األخرى، بصيغته المعدلة في وا
  .استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر

إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير أو ضـمان تـدمير كـل األلغـام      -٣
في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها أن تطلب من  ١ها في الفقرة المضادة لألفراد المشار إلي

اجتماع للدول األطراف أو من مؤتمر استعراض تمديد الموعد األخير المحدد إلتمام تدمير تلك 
  .األلغام المضادة لألفراد، لفترة أقصاها عشر سنوات

  :يتضمن كل طلب ما يلي  -٤
  .مدة التمديد المقترحة) أ 
  :مفصل ألسباب التمديد المقترح، بما فيها  وبيان)  ب
  التحضير لألعمال وحالة األعمال المنجزة في إطار برامج إزالة األلغام،"١"
  والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من أجل تدمير كل األلغام المضادة لألفراد،"٢"
لغام المضـادة لألفـراد فـي    والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل األ"٣"

  المناطق 
  .الملغومة

  .واآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد) ج
  .وأي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح) د



يقيم اجتماع الدول األطراف أو مؤتمر االستعراض الطلب، مراعياً العوامل الـواردة فـي    -٥
راراً بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلـب  ، ويتخذ ق٤الفقرة 

  .فترة التمديد
من هذه المادة، وتقـدم   ٥و ٤و ٢يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقاً للفقرات  -٦

الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات اإلضافية ذات الصلة عن كل مـا تـم   
  .في فترة التمديد السابقة الممنوحة عمالً بهذه المادةاالضطالع به 

  
  ٦المادة 

  التعاون والمساعدة الدوليان
يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقيـة، أن تلـتمس وتتلقـى     -١

  .المساعدة من الدول األطراف األخرى، متى أمكن ذلك، وفي حدود اإلمكان
بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلميـة والتكنولوجيـة   تتعهد كل دولة طرف  -٢

على أتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية ويحق لها أن تشارك في هذا التبـادل، وال  
تفرض الدول األطراف قيوداً ال داعي لها على توفير معـدات إزالـة األلغـام والمعلومـات     

  .إنسانيةالتكنولوجية ذات الصلة ألغراض 
تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجـل رعايـة    -٣

تأهيل ضحايا األلغام وإعادة إدماجهم االجتماعي واالقتصادي ومـن أجـل بـرامج للتوعيـة     
بمخاطر األلغام، ويجوز تقديم هذه المساعدة من خالل جهات شتى منها منظمة األمم المتحـدة،  

ات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، ولجنة الصـليب األحمـر الدوليـة،    والمنظم
وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية واتحادهـا الـدولي، والمنظمـات غيـر     

  .الحكومية، أو على أساس ثنائي
األلغـام  تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجـل إزالـة    -٤

واألنشطة المتصلة بذلك، ويجوز تقديم تلك المساعدة، من خالل جهات شتى منها منظمة األمم 
المتحدة، والمنظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليميـة، والمنظمـات أو المؤسسـات غيـر     
الحكومية، أو على أساس ثنائي أو بالتبرع لصندوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعـات مـن   

  .المساعدة في إزالة األلغام، أو الصناديق اإلقليمية األخرى المعنية بإزالة األلغام أجل
تقوم كل دولة في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجل تدمير مخزون األلغـام   -٥

  .المضادة لألفراد



المنشأة في إطـار  تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بإزالة األلغام و -٦
منظومة األمم المتحدة، والسيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات إزالـة األلغـام   

  .وقوائم الخبراء أو وكاالت الخبراء ومراكز االتصال الوطنية بشأن إزالة األلغام
ل يجوز للدول األطراف أن تطلب من األمم المتحدة، أو المنظمـات اإلقليميـة، أو الـدو    -٧

األطراف األخرى أو المحافل الحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة األخرى، مسـاعدة  
  :سلطاتها في وضع برنامج وطني إلزالة األلغام بغية تحديد أمور منها 

  
  .حجم ونطاق مشكلة األلغام المضادة لألفراد) أ 
  .امجالموارد المالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة لتنفيذ البرن) ب
تقدير عدد السنوات الالزم لتدمير كل األلغام المضادة لألفراد فـي المنـاطق الملغومـة    ) ج 

  المشمولة بوالية 
  .الدولة الطرف المعنية أو الخاضعة لسيطرتها

  .أنشطة التوعية بمخاطر األلغام من وقوع اإلصابات أو الوفيات المتصلة باأللغام) د 
  .أللغامتقديم المساعدة إلى ضحايا ا) هـ
العالقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصـلة الحكوميـة منهـا والحكوميـة     ) و 

  الدولية، وغير 
  .الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج

  
تتعاون كل دولة طرف تقدم أو تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من أجل ضمان التنفيـذ   -٨

  .متفق عليهاالكامل والفوري لبرامج المساعدة ال
  

  ٧المــادة 
  تدابير الشفافية

تقدم كل دولة طرف إلى األمين العام لألمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى أي  -١
يوم بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلـك الدولـة    ١٨٠حال في موعد ال يتجاوز 

  :الطرف تقريراً عن 
  
  .٩ي المشار إليها في المادة تدابير التنفيذ الوطن) أ 
والمجموع الكلي لمخزون األلغام المضادة لألفراد التي تملكهـا أو تحوزهـا، أو تخضـع    ) ب

  لواليتها أو 



سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية األلغام المضادة لألفـراد المخزونـة، وإن أمكـن،    
  أرقام 

  .مجموعات كل نوع منها
كل المناطق المزروعة باأللغام الخاضعة لواليتها أو سـيطرتها   وإلى الحد الممكن، مواقع) ج 

  التي تحتوي، أو 
التي يشتبه في أنها تحتوي، على ألغام مضادة لألفراد، على أن تشتمل على أكبر قدر ممكـن  

  من 
  التفاصيل فيما يتعلق بنوع، وكمية كل نوع من األلغام المضادة لألفراد في كل منطقة مزروعة 

  .متى تم زرعهاباأللغام و
وأنواع وكميات، وإن أمكن، أرقام مجموعات كل األلغام المضادة لألفراد المحتفظ بهـا أو  ) د 

  المنقولة 
لغرض تطوير تقنيات الكشف عن األلغام أو إزالتها أو تدميرها والتدريب عليها، أو المنقولـة  

  لغرض 
  باالحتفاظ باأللغام المضادة  التدمير، وكذلك المؤسسات التي أذنت لها إحدى الدول األطراف

  .٢لألفراد أو نقلها وفقاً للمادة 
وحالة برامج تحويل مرافق إنتاج األلغام المضادة لألفراد إلى نشاط آخر أو إلغاء تكليفها ) هـ

  .بذلك اإلنتاج
، بما فـي ذلـك تفاصـيل    ٥و ٤وحالة برامج تدمير األلغام المضادة لألفراد وفقاً للمادتين ) و

التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السالمة والمعايير البيئيـة   األساليب
  .المطبقة التي يتعين مراعاتها

وأنواع وكميات كل األلغام المضادة لألفراد المدمرة بعد دخول هذه االتفاقية حيـز النفـاذ   ) ز
األلغـام المضـادة    بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نـوع مـن  

على التوالي، ومعها، إن أمكن، أرقام مجموعات  ٥و ٤لألفراد، التي تم تدميرها وفقاً للمادتين 
  .٤كل نوع من األلغام المضادة لألفراد في حالة التدمير وفقاً للمادة 

والخصائص التقنية لكل نوع من األلغام المضادة لألفراد المنتجة، إلـى الحـد المعـروف    ) ح
، وتلك التي تملكها أو تحوزها حالياً الدولة الطرف، مع العمل، إلى الحد المعقول، علـى  عنها

إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على األلغام المضادة لألفراد وإزالتهـا، وتشـمل   
هذه المعلومات، كحد أدنى، قياسات الحجم وتوصيالت كبسولة التفجير، والمحتوى من المـواد  

ة، والمحتوى المعدني، وصوراً فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التـي قـد   المتفجر
  .تسهل إزالة األلغام



والتدابير المتخذة إلصدار إنذار فوري وفعال للسكان بالنسبة إلى جميع المناطق المحـددة  ) ط
  .٥من المادة  ٢بموجب الفقرة 

  
ت المقدمة وفقاً لهذه المـادة يغطـي السـنة    تقدم الدول األطراف سنوياً استكماالً للمعلوما -٢

أبريـل  /نيسان ٢٠التقويمية السابقة، ويبلغ إلى األمين العام لألمم المتحدة في موعد ال يتجاوز 
  .من كل عام

  .يحيل األمين العام لألمم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير إلى الدول األطراف -٣
  

  ٨المادة 
  تيسير االمتثال وتوضيحه

توافق الدول األطراف على التشاور والتعاون كل منها مع األخرى بشأن تنفيذ أحكام هـذه   -١
االتفاقية، وعلى العمل معاً بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول األطـراف اللتزاماتهـا   

  .بموجب هذه االتفاقية
ـ  -٢ ائل متعلقـة  إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول األطراف في الحصول على إيضاح لمس

بامتثال دولة طرف أخرى ألحكام هذه االتفاقية، والتمست حالً لهذه المسائل، جاز لها أن تقدم، 
من خالل األمين العام لألمم المتحدة، طلب إيضاح لهذه المسألة إلى تلـك الدولـة الطـرف،    

طلبات ويكون هذا الطلب مصحوباً بكل المعلومات المالئمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم 
إيضاح غير قائمة على أساس، مع االعتناء بتالفي إساءة االستعمال، وتقدم الدولة الطرف التي 
تتلقى طلب اإليضاح إلى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، وفـي  

  .يوماً كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح هذه المسألة ٢٨غضون 
م تتلق الدولة الطرف الطالبة رداً عن طريق األمين العام لألمم المتحدة في غضـون  إذا ل -٣

تلك الفترة الزمنية، أو إذا رأت أن الرد على طلب اإليضاح غير مـرض، فلهـا أن تعـرض    
مسألة، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، على االجتماع التالي للدول األطراف، ويحيـل  ال

األمين العام لألمم المتحدة الطلب، مصحوباً بجميـع المعلومـات المناسـبة المتعلقـة بطلـب      
اإليضاح، إلى جميع الدول األطراف، وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الطرف المطلـوب  

  .ها ويحق لها الرد عليهااإليضاح من
يجوز ألي دولة من الدول األطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول األطراف، أن  -١

تطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة أن يمارس مساعيه الحميـدة لتيسـير الحصـول علـى     
  .اإليضاح المطلوب



األمين العام لألمم المتحدة عقـد  يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب أن تقترح عن طريق  -٢
ويقوم األمين العام لألمـم المتحـدة عندئـذ    . اجتماع خاص للدول األطراف للنظر في المسألة

بإرسال هذا االقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول األطراف المعنية إلى جميع الـدول  
ص للدول األطـراف، لغـرض   األطراف طالباً إليها أن تبين ما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع خا

يومـاً   ١٤النظر في المسألة، وفي حالة ما إذا أيد ثلث الدول األطراف على األقل في غضون 
من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا االجتماع الخاص يدعو األمين العام لألمم المتحـدة إلـى   

مـاً، ويتـألف   يو ١٤عقد هذا االجتماع الخاص للدول األطراف في غضون فترة أخرى مدتها 
  .النصاب القانوني المطلوب لهذا االجتماع من أغلبية الدول األطراف

يتولى اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطراف، حسبما يكـون عليـه    -٣
الحال، في المقام األول البت فيما إذا كان يتعين إيالء المزيد من النظر في المسألة، آخذاً فـي  

المعلومات المقدمة من الدول األطراف المعنية، ويبذل اجتماع الدول األطراف أو االعتبار كل 
االجتماع الخاص للدول األطراف كل جهد ممكن للتوصل إلى قرار بتوافق اآلراء، وإذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ االجتماع هذا القرار بأغلبية أصـوات  

  .ف الحاضرة والمصوتةالدول األطرا
تتعاون جميع الدول األطراف تعاوناً تاماً مع اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص  -٤

للدول األطراف في إتمام استعراضه للمسألة، بما في ذلك أي بعثات لتقصي الحقـائق مـأذون   
  .٨بها وفقاً للفــقرة 

الدول األطراف أو االجتمـاع الخـاص    إذا تطلب األمر مزيداً من اإليضاح، يأذن اجتماع -٥
للدول األطراف بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قراراً بشأن واليتها بأغلبية أصوات الـدول  
األطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح في أي وقت أن 

متها بدون صدور قـرار مـن   تدعو بعثة لتقصي الحقائق إلى إقليمها، وتضطلع هذه البعثة بمه
اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطراف باإلذن بإيفادها، وللبعثـة التـي   

، ١٠و ٩خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقاً للفقـرتين   ٩تتألف من عدد يصل إلى 
ألة االمتثـال  أن تجمع معلومات إضافية في الموقع أو في أماكن أخرى ذات صلة مباشرة بمس

  .المدعى بها، خاضعة لوالية أو سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح
يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإعداد واستكمال قائمة بأسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين  -٦

المقدمين من الدول األطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى إبالغها إلى جميع 
الدول األطراف، ويعتبر أي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحاً لجميع بعثات تقصي الحقـائق  
ما لم تعلن إحدى الدول األطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول ال يشترك الخبير 



في بعثات تقصي الحقائق في إقليم الدولة الطرف المعترضة مشـمولة بواليتهـا أو خاضـع    
  .إذا أعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثاتلسيطرتها، 

  
يتولى األمين العام لألمم المتحدة، لدى تلقيه طلباً من اجتماع الدول األطراف أو االجتماع -١٠

  الخاص للدول األطراف 
تعيين أعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطـرف المطلـوب منهـا    

  وال يعين في البعثة  اإليضاح،
رعايا الدول األطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق أو التـي تتـأثر مباشـرة بهـا،     

  ويتمتع أعضاء بعثة تقصي 
الحقائق بالحصانات واالمتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات األمـم  

  المتحدة وحصاناتها التي 
  .١٩٤٦براير ف/ شباط  ١٢اعتمدت في 

ساعة على األقـل إلـى    ٧٢يصل أعضاء بعثة تقصي الحقائق بناء على إخطار يقدم قبل -١١
  أراضي الدولة الطرف المطلوب 

منها اإليضاح في أول فرصة ممكنة، وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها اإليضـاح التـدابير   
  اإلدارية الالزمة الستقبال 

مسئولة عن كفالة أمن البعثة إلى أقصى حد ممكن أثناء وجودها البعثة ونقلها وإيوائها، وتكون 
  في أراضي خاضعة 

  .لسيطرتها
يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح، -١٢

  أن تحضر إلى إقليم هذه الدولة 
سـألة االمتثـال   المعدات الالزمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومـات عـن م  

  المدعى بها، وعلى البعثة أن تقوم، 
قبل وصولها، بإشعار الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح، بالمعدات التي تعتزم اسـتخدامها  

  في سياق مهمتها لتقصي 
  .الحقائق 

تبذل الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح كل جهد لكفالة إتاحة الفرصة لبعثة تقصـي  -١٣
  دث مع جميع الحقائق للتح

األشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في إمكانهم تقديم معلومات متصـلة بمسـألة االمتثـال    
  .المدعى بها



تتيح الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصـول إلـى جميـع    -١٤
  المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها 

لة االمتثال، ويخضع هذا إلى ترتيبات قد تعتبرهـا  حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسأ
  الدولة الطرف المقدمة 

  :المطلوب منها اإليضاح ضرورية من أجل 
  .حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة)أ(
أو حماية أي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولـة الطـرف المطلـوب منهـا     )ب(

كية وعمليات التفتيش والمصـادرة، أو أي حقـوق دسـتورية    اإليضاح فيما يتعلق بحقوق المل
  .أخرى

  .أو الحماية والسالمة البدنية ألعضاء بعثة تقصي الحقائق)ج(
وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقـول  

  .لكي تثبت من خالل وسائل بديلة امتثالها لهذه االتفاقية
 ١٤يجوز لبعثة تقصي الحقائق أن تبقى في أراضي الدولة الطرف المعنية أكثر مـن   ال-١٥

  أيام، في أي  ٧يوماً، وال أكثر من 
  .موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك

تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، وال تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق، علـى  -١٦
  .أساس كتمان السرية

صي الحقائق، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، تقريـراً إلـى اجتمـاع    تقدم بعثة تق-١٧
  الدول األطراف أو إلى االجتماع 

  .الخاص للدول األطراف عن النتائج التي توصلت إليها
ينظر اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطراف في كـل المعلومـات   -١٨

  ذات الصلة، بما في ذلك التقرير 
لمقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله أن يطلب إلى الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح اتخاذ ا

  تدابير لمعالجة مسألة االمتثال 
في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها اإليضاح تقريراً عن جميع 

  التدابير المتخذة استجابة لهذا 
  .الطلب

األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطـراف أن يقتـرح علـى     يجوز الجتماع الدول-١٩
  الدول األطراف المعنية طرقاً 



ووسائل لزيادة إيضاح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلـك اتخـاذ تحريـك اإلجـراءات     
  وفي . المالئمة طبقاً للقانون الدولي

خارجة عن سيطرة الدولـة  الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحث ترجع إلى ظروف 
  الطرف المطلوب منها 

اإليضاح، يجوز الجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األطـراف أن يوصـي   
  بتدابير مالئمة، بما في ذلك 

  .٦استخدام التدابير التعاونية المشار إليها في المادة 
راف كل جهد ممكن التخاذ يبذل اجتماع الدول األطراف أو االجتماع الخاص للدول األط-٢٠

  قراراته المشار إليها في 
  .بتوافق اآلراء، وإال فبأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة ١٩و ١٨الفقرتين 

  
  ٩المــادة 

  تدابير التنفيذ الوطنية
تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المالئمة القانونية واإلدارية وغيرها بما في ذلـك فـرض   

العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هـذه االتفاقيـة   الجزاءات 
  .يقوم به أشخاص أو يقع في إقليم يخضع لواليتها أو سيطرتها

  
  ١٠المــادة 

  تسوية المنازعات
تتشاور الدول األطراف وتتعاون إحداها مع األخرى لتسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلـق   -١

االتفاقية، ويجوز ألي دولة طرف أن تعرض أي نزاع من هـذا القبيـل    بتطبيق أو تفسير هذه
  .على اجتماع الدول األطراف

يجوز الجتماع الدول األطراف أن يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها مالئمة، بمـا   -٢
في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول أطراف النزاع بالشروع في إجراءات التسوية 

  .تارها، والتوصية بحد زمني ألي إجراء يتفق عليهالتي تخ
  .ال تخل هذه المادة بأحكام هذه االتفاقية المتعلقة بتيسير االمتثال وتوضيحه -٣

  
  
  
  



  ١١المــادة 
  اجتماعات الدول األطراف

تجتمع الدول األطراف بانتظام للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها،  -١
  :ذلك بما في 

  
  .سير هذه االتفاقية وحالتها) أ 
  .والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه االتفاقية) ب
  .٦والتعاون والمساعدة الدوليان وفقاً للمادة ) ج 
  .واستحداث تكنولوجيات إلزالة األلغام المضادة لألفراد) د 

  .٨وعرائض الدول األطراف المقدمة بموجب المادة ) هـ
  .٥والقرارات المتعلقة بعرائض الدول األطراف وفق ما تنص عليه المادة ) و 
  
يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للدول األطراف في غضـون عـام    -٢

واحد من بدء نفاذ هذه االتفاقية، ويدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد االجتماعات الالحقة 
  .أن يعقد أول مؤتمر لالستعراضسنوياً إلى 

يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد اجتماع خاص للدول األطراف بموجب الشـروط   -٣
  .٨المبينة في المادة 

يجوز دعوة الدول غير األطراف في هذه االتفاقية وكذلك األمم المتحـدة وغيرهـا مـن     -٤
ة ذات الصلة ولجنـة الصـليب األحمـر    المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمي

الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور هذه االجتماعات بصفة مراقبين وفقـاً  
  .للنظام الداخلي المتفق عليه

  
  ١٢المادة 

  مؤتمرات االستعراض
يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لالستعراض بعد مضي خمـس سـنوات    -١

ء نفاذ هذه االتفاقية، ويدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد مـؤتمرات اسـتعراض   على بد
أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط أال تقل الفترة بين مؤتمرات االسـتعراض،  
على أي حال، عن خمس سنوات، و تدعى جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية إلى حضور 

  .كل مؤتمر استعراض
  :يكون الغرض من عقد مؤتمرات االستعراض ما يلي  -٢



  
  .استعراض سير هذه االتفاقية وحالتها) أ(
 ٢والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول األطراف المشار إليها في الفقـرة  ) ب(

  .و الفترة الفاصلة بين هذه االجتماعات ١١من المادة 
  .٥مة من الدول األطراف وفق ما تنص عليه المادة واتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقد) ج(
  .والقيام، إذا لزم األمر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه االتفاقية في تقريره الختامي) د(
  
يجوز أن تدعى الدول غير األطراف في هذه االتفاقية وكذلك األمم المتحدة والمنظمات أو  -٣

اإلقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب األحمـر الدوليـة   المؤسسات الدولية األخرى والمنظمات 
والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصـفة مـراقبين وفقـاً    

  .للنظام الداخلي المتفق عليه
  

  ١٣المادة 
  التعديالت

 لكل دولة طرف أن تقترح تعديالت لهذه االتفاقية في أي وقت بعد بدء نفاذها، ويقـدم أي  -١
اقتراح بتعديل إلى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول األطراف طلباً آراءهـا بشـأن   

فإذا أخطرت أغلبية الدول األطراف الوديع في . ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في االقتراح
يوماً من تعميم االقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع إلى عقد مـؤتمر   ٣٠غضون 

  .يل تدعى إليه جميع الدول األطرافتعد
يجوز دعوة الدول غير األطراف في هذه االتفاقية، وكذلك األمم المتحـدة والمنظمـات أو    -٢

المؤسسات الدولية األخرى والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب األحمـر الدوليـة   
صفة مراقبين وفقاً للنظـام  والمنظمات غير الحكومية المعنية، إلى حضور كل مؤتمر للتعديل ب

  .الداخلي المتفق عليه
يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول األطراف أو مؤتمر استعراض، مـا   -٣

  .لم تطلب أغلبية الدول األطراف عقده في وقت أقرب
مر يعتمد أي تعديل لهذه االتفاقية بأغلبية ثلثي الدول األطراف الحاضرة والمصوتة في مؤت -٤

  .التعديل، ويتولى الوديع إبالغ الدول األطراف بأي تعديل يعتمد على هذا النحو
١٣  
  



يبدأ نفاذ أي تعديل لهذه االتفاقية بالنسبة إلى جميع الدول األطراف فيها التي تكون قد قبلته  -١
بمجرد أن تودع لدى الوديع صكوك القبول من أغلبية الدول األطراف، وبعد ذلك يبـدأ نفـاذ   

  .تعديل بالنسبة إلى أي دولة من الدول األطراف المتبقية، في تاريخ إيداع صك قبولهاال
  

  ١٤المــادة 
  التكاليــــف

تتحمل تكاليف اجتماعات الدول األطراف واالجتماعـات الخاصـة للـدول األطـراف،      -١
ومؤتمرات االستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول األطراف والدول غير األطراف فـي هـذه   

  .التفاقية، المشاركة فيها، وفقاً لجدول األنصبة المقررة لألمم المتحدة معدالً على النحو المالئما
تتحمل الدول األطراف التكاليف التي يتكبدها األمين العام لألمم المتحدة بموجب المـادتين   -٢
لمتحـدة،  وتكاليف أي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقاً لجدول األنصبة المقررة لألمـم ا  ٨و ٧

  .معدالً على النحو المالئم
  

  ١٥المــادة 
  التوقيــــع

سبتمبر / أيلول  ١٨يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية التي حررت في أوسلو، النرويج، في 
 ٤إلى  ١٩٩٧ديسمبر / كانون األول  ٢مفتوحاً أمام جميع الدول في أوتاوا، كندا، من  ١٩٩٧

/ كـانون األول   ٥ي مقر األمم المتحدة في نيويورك مـن  ، وف١٩٩٧ديسمبر / كانون األول 
  .حتى بدء نفاذها ١٩٩٧ديسمبر 

  
  ١٦المــادة 

  التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
  .تخضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها -١ 
  .أمام أي دولة ال تكون قد وقعت عليها يكون باب االنضمام إلى االتفاقية مفتوحاً -٢
  .تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى الوديع -٣

  
  ١٧المــادة 

  بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم األول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك  -١

  .وافقة أو االنضماماألربعون من صكوك التصديق أو القبول أو الم



يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة إلى الدولة التي تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتهـا   -٢
أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك األربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، في 

ها أو قبولها أو موافقتهـا أو  اليوم األول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع الدولة صك تصديق
  .انضمامها

  
  ١٨المادة 

  التطبيق المؤقت
 ١يجوز ألي دولة عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها أن تعلن أنها ستطبق الفقرة 

  .من هذه االتفاقية بصفة مؤقتة رهناً ببدء نفاذها ١من المادة 
  

  ١٩المادة 
  التحفظات

  
  .ية للتحفظاتال تخضع مواد هذه االتفاق

  
  ٢٠المادة 

  المدة واالنسحاب
  .هذه االتفاقية غير محددة المدة -١
لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في االنسحاب من هذه االتفاقيـة،   -٢

وعليها أن تخطر بذلك االنسحاب جميع الدول األطراف األخرى والوديع ومجلس األمن التابع 
  .ضمن صك االنسحاب شرحاً وافياً لألسباب التي تدفع إلى هذا االنسحابلألمم المتحدة، ويت

ال يصبح هذا االنسحاب نافذاً إال بعد ستة أشهر من استالم الوديع لصك االنسحاب، ومـع   -٣
هذا فلو حدث عند انتهاء فترة األشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في 

  .نسحاب نافذاً قبل أن ينتهي النزاع المسلحنزاع مسلح، ال يعتبر اال
ال يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه االتفاقية بأي حال على واجب الدول فـي مواصـلة    -٤

  .الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة
  

  ٢١المادة 
  الوديع

  .ه االتفاقيةيعين األمين العام لألمم المتحدة بموجب هذا وديعاً لهذ



  ٢٢المادة 
  النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه االتفاقية الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصـينية    
  .والعربية والفرنسية في الحجية لدى األمين العام لألمم المتحدة

  
   
  
   
 


