
  اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية
  

  اعتمدت من قبل المؤتمر الدبلوماسي العتماد اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية،
  
  ٢٠٠٨مايو /أيار ٣٠إلى  ١٩المعقود في دبلن في الفترة من  
  
  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، 
  

وفرادى، العبء األكبر للنـزاع  إذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار تحمل المدنيين، جماعات 
  المسلح،

  
وتصميما منها على أن توقف إلى األبد المعاناة واإلصابات التي تتسبب فيها الذخائر العنقوديـة  

  وقت استعمالها، أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها،
  

ن، بمن فيهم النساء واألطفـال، أو  وإذ يساورها القلق ألن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدني
تشوههم، وتعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بأمور منها ضياع سبل كسب الرزق، وتعرقل 
التأهيل والتعمير بعد انتهاء النزاع، وتؤخر عودة الالجئـين والمشـردين داخليـا أو تمنعهـا،     

م وتقـديم المسـاعدة اإلنسـانية    ويمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الوطنية والدولية لبناء السال
  وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها،

  
وإذ يساورها بالغ القلق أيضا لألخطار التي تتمثل في المخزونات الوطنية الكبيرة من الـذخائر  

تعجيل العنقودية التي يحتفظ بها ألغراض استعمالها في العمليات وتصميما منها على ضمان ال
  بتدميرها،

  
واعتقادا منها بضرورة المساهمة بصورة فعالة تتسم بالكفاءة والتنسيق، في التصدي للتحـدي  

  المتمثل في إزالة مخلفات الذخائر العنقودية الموجودة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها،
  

يـة جمـيعهم   وتصميما منها أيضا على كفالة اإلعمال التام لحقوق ضـحايا الـذخائر العنقود  
  واعترافا منها بكرامتهم األصيلة،

  



وإذ تعقد العزم على بذل قصاراها في توفير المساعدة لضحايا الذخائر العنقوديـة، بمـا فيهـا    
  الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساني، وكفالة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،

  
يا الذخائر العنقودية، وضـرورة  وإذ تسلم بضرورة توفير مساعدة تراعي السن والجنس لضحا

  معالجة االحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة،
  

وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي توجب على الدول األطراف 
في تلك االتفاقية، في جملة أمور، التعهد بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان والحريـات  

ما بالنسبة لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي تمييز على أساس اإلعاقة األساسية إعماال تا
  مهما كان نوعه،

  
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة التنسيق الكافي للجهود المضطلع بها فـي شـتى المنتـديات    
والرامية إلى تناول حقوق ضحايا شتى أنواع األسلحة واحتياجاتهم، وإذ تعقد العزم على تجنب 

  ضحايا مختلف أنواع األسلحة، التمييز بين
  

وإذ تؤكد من جديد أنه في الحاالت غير المشمولة بهذه االتفاقية أو باتفاقات دولية أخرى، يظل 
المدنيون والمحاربون مشمولين بحماية وسلطة مبادئ القانون الدولي، المنبثقـة عـن العـرف    

  المستقر وعن مبادئ اإلنسانية وإمالءات الضمير العام،
  

قد العزم أيضا على عدم السماح، بأي حال من األحوال، للجماعات المسلحة مـن غيـر   وإذ تع
  القوات المسلحة للدولة، بأن تقوم بأي نشاط محظور على دولة طرف في هذه االتفاقية،

  
وإذ ترحب بالتأييد الدولي البالغ االتساع للقاعدة الدولية التي تحظر األلغام المضـادة لألفـراد،   

لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضـادة لألفـراد    ١٩٩٧اتفاقية والمكرسة في 
  وتدمير تلك األلغام،

  
وإذ ترحب أيضا باعتماد البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، المرفق باتفاقية 

ثـر،  حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األ
، ورغبة منهـا فـي تعزيـز حمايـة     ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ١٢ودخوله حيز النفاذ في 

  المدنيين من آثار مخلفات الذخائر العنقودية في أوضاع ما بعد انتهاء النزاع،



المتعلق بالمرأة ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
المتعلق باألطفال في ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والسالم واألمن وقر

  النزاع المسلح،
  

وإذ ترحب كذلك بالخطوات المتخذة وطنيا وإقليميا وعالميا في السنوات األخيرة، والرامية إلى 
  حظر أو تقييد أو تعليق استعمال الذخائر العنقودية وتخزينها وإنتاجها ونقلها،

  
ر الضمير العام في تعزيز مبادئ اإلنسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة العالمية وإذ تؤكد دو

إلى إنهاء معاناة المدنيين الناجمة عن الذخائر العنقودية وإذ تقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه 
الغاية األمم المتحدة ولجنة الصليب األحمر الدولية، واالئتالف المناهض للـذخائر العنقوديـة   

  عديد من المنظمات غير الحكومية األخرى في كافة أنحاء العالم،وال
  

وإذ تعيد تأكيد إعالن مؤتمر أوسلو بشأن الذخائر العنقودية الذي اعترفت الدول بموجبه، فـي  
جملة أمور، بالعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الذخائر العنقودية وتعهـدت بـأن تبـرم    

وناً يحظر استعمال وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقوديـة  صكاً ملزماً قان ٢٠٠٨بحلول عام 
التي تتسبب للمدنيين في أذى ال يمكن قبوله، وينشئ إطارا للتعاون والمساعدة يضـمن تـوفير   
قدر كاف من رعاية الضحايا وتأهيلهم، وتطهير المناطق الملوثة، والثقيف للحد من المخـاطر،  

  وتدمير المخزونات،
  

ب العمل على انضمام جميع الدول إلى هذه االتفاقية، وتصميما منهـا علـى   وإذ تؤكد استصوا
  العمل الحثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العالمي عليها وتنفيذها تنفيذا تاما،

  
وإذ تستند إلى مبادئ القانون اإلنساني الدولي وقواعده، وال سيما المبدأ القائل بأن حق أطراف 

ساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى القواعـد  النزاع المسلح في اختيار أ
التي تقضي بأن تميز أطراف النزاع في كل األوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين األغـراض  
المدنية واألهداف العسكرية وأن توجه بالتالي عملياتها ضد األهداف العسـكرية وحـدها، وأن   

رية عناية مستمرة لتفادي المدنيين واألغراض المدنيـة، وبـأن   تُولَى، عند القيام بعمليات عسك
  المدنيين جماعات فرادى يتمتعون بحماية عامة من األخطار الناشئة عن العمليات العسكرية،

  
  



  :فقد اتفقت على ما يلي
  

  االلتزامات العامة ونطاق التطبيق: ١المادة 
  
  :فتتعهد كل دولة طرف بأال تقوم في أي ظرف من الظرو -١
  
  باستعمال الذخائر العنقودية؛) أ(
  
باستحداث الذخائر العنقودية أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخـرى أو تخزينهــا أو   ) ب(

  االحتفاظ بها أو نقلها إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
  
بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان على القيام بأي نشاط محظور علـى دولـة طـرف    ) ج(

  .بموجب هذه االتفاقية
  
من هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحـال، علـى القنيـبالت     ١تسري الفقرة  -٢

  .المتفجرة المصممة خصيصا لتُنثر أو تُطلق من جهاز نثر مثبت على طائرة
  
  .ال تسرى هذه االتفاقية على األلغام -٣
  

  تعاريف: ٢المادة 
  

  :ألغراض هذه االتفاقية
  
كل األشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية ’’ ضحايا الذخائر العنقودية‘‘د بتعبير يرا -١

أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو تهميش اجتماعي، أو حرمان كبير مـن إعمـال حقـوقهم    
وهم يشملون األشخاص الذين تـأثروا مباشـرة بالـذخائر    . بسبب استعمال الذخائر العنقودية

  .م ومجتمعاتهم المحلية المتضررةالعنقودية وأسره
  



الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثـر أو تطلـق ذخـائر    ’’ الذخيرة العنقودية‘‘يراد بتعبير  -٢
كيلوغراما، وهـي تشـمل تلـك الـذخائر      ٢٠صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 

  :وال يراد بها ما يلي. الصغيرة المتفجرة
  
غيرة المصممة لتنثر القنابل المضـيئة أو الـدخان أو الشـهب أو    الذخيرة أو الذخيرة الص) أ(

  مشاعل التشويش؛ أو الذخيرة المصممة حصرا ألغراض الدفاع الجوي؛
  
  الذخيرة أو الذخيرة الصغيرة المصممة إلحداث آثار كهربائية أو إلكترونية؛) ب(
  
وائية التي يمكن أن تتعرض الذخيرة التي تتسم بجميع الخصائص التالية، تفاديا لآلثار العش) ج(

  :لها مناطق واسعة، وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغيرة غير المنفجرة
  
  تحتوي كل قطعة ذخيرة على ما يقل عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة؛’ ١‘
  
  تزن كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة ما يزيد على أربعة كيلوغرامات؛’ ٢‘
  
  ة مصممة لكشف ومهاجمة غرض مستهدف واحد؛تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجر’ ٣‘
  
  تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بآلية إلكترونية للتدمير الذاتي؛’ ٤‘
  
  .تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة متفجرة مجهزة بوسيلة إلكترونية للتعطيل الذاتي’ ٥‘
  
ي تؤدي وظيفتها إلـى  ذخيرة تقليدية تحتاج لك’’ الذخيرة الصغيرة المتفجرة‘‘يراد بتعبير  -٣

ذخيرة عنقودية تنثرها أو تطلقها، وهي مصممة لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل االصطدام أو 
  .عنده أو بعده

  
ذخيرة عنقودية أطلقت أو ألقيـت أو قـذفت أو   ’’ الذخيرة العنقودية الفاشلة‘‘يراد بتعبير  -٤

ائر صغيرة متفجرة لكنها لـم  رميت أو وجهت بطريقة أخرى وكان ينبغي أن تنثر أو تطلق ذخ
  .تفعل

  



ذخيرة صغيرة متفجرة نثرتها أو أطلقتهـا  ’’ الذخيرة الصغيرة غير المنفجرة‘‘يراد بتعبير  -٥
  .ذخيرة عنقودية، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود

  
و الـذخائر الصـغيرة   الـذخائر العنقوديـة أ  ’’ الذخائر العنقودية المهجورة‘‘يراد بتعبير  -٦

المتفجرة التي لم تستعمل أو تم التخلي عنها أو التخلص منها، ولم تعد تحت سـيطرة الطـرف   
  .ويمكن أن تكون قد ُأعدت لالستعمال أو لم تعد له. الذي تخلى عنها أو تخلص منها

  
العنقوديـة   الذخائر العنقودية الفاشلة والـذخائر ’’ مخلفات الذخائر العنقودية‘‘يراد بتعبير  -٧

  .المهجورة والذخائر الصغيرة غير المنفجرة والقنيبالت غير المنفجرة
  
، باإلضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليـه،  ”النقل“يشمل تعبير  -٨

نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل اإلشراف عليها، غير أنه ال يشمل نقل منطقة تحتوى علـى  
  .ذخائر عنقودية مخلفات

  
آلية داخلية تشتغل تلقائيا وتضاف إلـى آليـة القـدح    ’’ آلية التدمير الذاتي‘‘يراد بتعبير  -٩

  .األولي للذخيرة وتضمن تدمير الذخيرة التي أدخلت هذه اآللية فيها
  

إبطال مفعول الذخيرة تلقائيا باالستنفاد النهـائي لعنصـر   ’’ التعطيل الذاتي‘‘يراد بتعبير  -١٠
  .ا، كالبطارية مثال، يكون أساسيا لتشغيل الذخيرةم
  

منطقة يعرف عنها، أو يشتبه في أنها ’’ المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية‘‘يراد بتعبير  -١١
  .تحتوي على مخلفات الذخائر العنقودية

  
ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سـطح األرض أو تحـت رقعـة    ” لغم“يراد بتعبير  -١٢

أو فوق أو قرب أي منهما، وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبـة عنـدها أو   سطحية أخرى 
  .قريبا منها أو على تماس بها

  
كيلوغراما، وال تكـون   ٢٠ذخيرة تقليدية، يقل وزنها عن ’’ قنيبلة متفجرة‘‘يراد بتعبير  -١٣

ة ذاتية الدفع، وتحتاج لكي تؤدي وظيفتها إلى أن ينثرها أو يطلقها جهاز نثر، وهـي مصـمم  
  .لتعمل بتفجير شحنة متفجرة قبل االصطدام أو عنده أو بعده



حاوية تكون مصممة لنثر أو إطالق قنيبالت متفجرة وتكـون  ’’ جهاز نثر‘‘يراد بتعبير  -١٤
  .مثبتة على طائرة وقت النثر أو اإلطالق

  
ـ   ’’ القنيبلة غير المنفجرة‘‘يراد بتعبير  -١٥ ر، أو قنيبلة متفجرة نثرها أو أطلقهـا جهـاز نث

  .انفصلت عنه بطريقة أخرى، ولم تنفجر على النحو المقصود
  

  التخزين وتدمير المخزونات: ٣المادة 
  
تقوم كل دولة طرف، وفقا ألنظمتها الوطنية، بفصل كل الـذخائر العنقوديـة المشـمولة     -١

بواليتها والخاضعة لسيطرتها عن الذخائر المحتفظ بها ألغراض االسـتعمال فـي العمليـات    
  .ضع عليها عالمة ألغراض تدميرهاوت
  
تتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة  -٢
من هذه المادة في أقرب وقت ممكن على أال يتعدى ذلك ثماني سنوات مـن دخـول هـذه     ١

طرف بضمان امتثال أساليب وتتعهد كل دولة . االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف
  .التدمير للمعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة

  
إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها  -٣

 من هذه المادة، أو ضمان تدميرها، في حدود ثماني سـنوات مـن دخـول هـذه     ١في الفقرة 
االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلى اجتماع للدول األطـراف أو إلـى   
مؤتمر استعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد إلتمام تدمير تلك الذخائر العنقودية لفتـرة  

ـ  . أقصاها أربع سنوات د ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فتـرات تمدي
وال تتعدى فترات التمديد المطلوبة عدد السـنوات الضـرورية   . إضافية أقصاها أربع سنوات

  .من هذه المادة ٢قطعا إلتمام وفاء تلك الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 
  
  :يبين كل طلب تمديد ما يلي -٤
  
  فترة التمديد المقترحة؛) أ(
  



ا فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحـة للدولـة   شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بم) ب(
من  ١الطرف أو التي تحتاج إليها من أجل تدمير كل الذخائر العنقودية المشار إليها في الفقرة 

  هذه المادة، وعند االقتضاء، الظروف االستثنائية التي تبرر التمديد؛
  
  إتمامه؛خطة تبين الكيفية التي سيتم بها تدمير المخزون وتاريخ ) ج(
  
كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المحتازة وقت دخـول االتفاقيـة   ) د(

حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغيرة متفجـرة يـتم   
  اكتشافها بعد بدء النفاذ؛

  
متفجرة التي دمـرت خـالل الفتـرة    كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة ال) هـ(

  من هذه المادة؛ ٢المشار إليها في الفقرة 
  
كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة المتبقية التـي يتعـين تـدميرها    ) و(

  .خالل فترة التمديد المقترحة ومعدل التدمير السنوي المتوقع تحقيقه
  
ؤتمر االستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليهـا  يقيم اجتماع الدول األطراف أو م -٥

من هذه المادة، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة  ٤في الفقرة 
ويجوز للدول األطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر مـن الفتـرة   . بشأن قبول طلب التمديد

ويقدم طلب التمديد قبل اجتماع . يد، عند االقتضاءالمطلوبة، ويجوز لها أن تقترح معايير للتمد
  .الدول األطراف أو مؤتمر االستعراض الذي سينظر فيه بفترة ال تقل عن تسعة أشهر

  
من هذه االتفاقية، فإنه يسمح باالحتفاظ بعدد محدود من الذخائر  ١بالرغم من أحكام المادة  -٦

ا ألغراض استحداث تقنيـات الكشـف عـن    العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة أو حيازته
الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو إزالتها أو تدميرها، والتـدريب علـى هـذه    

ويجب أال تتجاوز كميـة تلـك   . التقنيات، أو ألغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية
دنى من العدد الالزم قطعـا لهـذه   الذخائر الصغيرة المتفجرة المحتفظ بها أو المحتازة الحد األ

  .األغراض
  



من هذه االتفاقية، فإنه يسمح بنقل الذخائر العنقودية إلى دولـة   ١بالرغم من أحكام المادة  -٧
  .من هذه المادة ٦طرف أخرى لغرض التدمير، وكذلك لألغراض الواردة في الفقرة 

  
الـذخائر الصـغيرة المتفجـرة أو    تقدم الدول األطراف التي تحتفظ بالذخائر العنقودية أو  -٨

من هذه المادة تقريـرا مفصـال عـن     ٧و ٦تحوزها أو تنقلها لألغراض الواردة في الفقرتين 
االستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة ونوعها وكميتهـا  

صغيرة المتفجرة إلى دولة طرف وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر ال. وأرقام مجموعاتها
ويعـد ذلـك   . أخرى لهذه األغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها

التقرير عن كل سنة تحتفظ فيها دولة طرف بذخائر عنقودية أو ذخائر صـغيرة متفجـرة، أو   
 ٣٠أقصـاه  تحوز أو تنقل تلك الذخائر، ويقدم إلى األمين العام لألمم المتحـدة فـي موعـد    

  .أبريل من السنة التالية/نيسان
  

  إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها والتثقيف للحد من المخاطر: ٤المادة 
  
تتعهد كل دولة طرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الـذخائر العنقوديـة    -١

يتها أو الخاضـعة لسـيطرتها،   الواقعة في المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بوال
  :وذلك على النحو التالي

  
عندما تقع الذخائر العنقودية في مناطق مشمولة بواليتها أو خاضعة لسيطرتها، في تـاريخ  ) أ(

دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف، تتم تلك اإلزالة أو ذلك التدمير فـي  
  ذلك عشر سنوات من ذلك التاريخ؛أسرع وقت ممكن، على أال يتعدى 

  
عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلـك الدولـة   ) ب(

الطرف، مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بواليتها أو خاضـعة لسـيطرتها،   
أال يتعـدى ذلـك عشـر     وجب أن تتم تلك اإلزالة أو ذلك التدمير في أقرب وقت ممكن، على

سنوات من نهاية األعمال الحربية الفعلية التي أصبحت خاللها تلك الذخائر العنقودية مخلفـات  
  ذخائر عنقودية؛

  



) أ(عند وفاء تلك الدولة الطرف بأي التزام من التزاميها المبينين في الفقرتين الفـرعيتين  ) ج(
االمتثـال إلـى االجتمـاع التـالي للـدول      من هذه الفقرة، تقدم الدولة الطرف إعالنا ب) ب(و

  .األطراف
  
من هذه المادة، التدابير التالية  ١تتخذ كل دولة طرف، في أدائها اللتزاماتها بموجب الفقرة  -٢

من هذه االتفاقية فيما يتعلق بالتعاون والمساعدة  ٦في أسرع وقت ممكن، مراعية أحكام المادة 
  :الدوليين

  
سجيل التهديد الذي تشكله مخلفات الذخائر العنقودية، وتبذل كل جهـد  تقوم بمسح وتقييم وت) أ(

  لتحديد كافة المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها؛
  
تقوم بتقييم االحتياجات وترتيبها حسب األولوية فيما يتعلق بوضـع العالمـات، وحمايـة    ) ب(

تدمير، واتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد ووضع خطة وطنية للقيام بهـذه  المدنيين، واإلزالة، وال
  األنشطة، معتمدة، حسب االقتضاء، على الهياكل والخبرات والمنهجيات القائمة؛

  
تتخذ كافة الخطوات الممكنة لضمان وضع عالمات حول الحدود الخارجية لكل المنـاطق  ) ج(

يتها أو الخاضـعة لسـيطرتها، ولضـمان رصـدها     الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بوال
وينبغي أن تسـتخدم  . وحمايتها بسياج أو غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا صد المدنيين عنها

في وضع العالمات للمناطق المشتبه بخطورتها عالمات تحذير تستند إلـى طرائـق لوضـع    
وينبغي، قدر اإلمكـان، أن  . االعالمات يسهل على المجتمعات المحلية المتضررة التعرف عليه

تكون العالمات وغيرها من معالم حدود المناطق الخطرة مرئية ومقـروءة ومتينـة ومقاومـة    
لآلثار البيئية، وأن تحدد بوضوح أي الجانبين من الحدود التي وضعت عليها عالمات يعتبـر  

  .اداخل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية وأيهما هو الجانب اآلمن منه
  
تزيل وتدمر كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المنـاطق المشـمولة بواليتهـا أو    ) د(

  الخاضعة لسيطرتها؛
  
تتولى التثقيف بمسائل الحد من المخاطر ضمانا لتوعية المدنيين الـذين يعيشـون فـي    ) هـ(

  .لمخلفاتالمناطق الملوثة بالذخائر العنقودية أو قربها بالمخاطر التي تشكلها تلك ا
  



من هـذه المـادة،    ٢تراعي كل دولة طرف، عند قيامها باألنشطة المشار إليها في الفقرة  -٣
  .المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية لمكافحة األلغام

  
تسري هذه الفقرة على الحاالت التي تستعمل فيها دولـة طـرف الـذخائر العنقوديـة أو      -٤

اقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة الطـرف وتصـبح فيهـا تلـك     تهجرها قبل دخول هذه االتف
الذخائر مخلفات ذخائر عنقودية واقعة في مناطق مشمولة بواليـة دولـة طـرف أخـرى أو     

  .خاضعة لسيطرتها وقت دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف األخيرة
  
قية حيز النفاذ بالنسبة للـدولتين الطـرفين، تُشَـجع    في تلك الحاالت، عند دخول هذه االتفا) أ(

الدولة الطرف األولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية 
أو بالموارد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائيا أو عن طريق طرف ثالث تتفقـان عليـه،   

مم المتحدة أو المنظمات األخرى ذات الصلة، لتسهيل وضع بما في ذلك عن طريق منظومة األ
  العالمات على مخلفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدميرها؛

  
تشمل تلك المساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقودية المستعملة وكمياتها، والمواقـع  ) ب(

عنها أنها مناطق توجد فيها مخلفات الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية، والمناطق التي يعرف 
  .ذخائر عنقودية، حيثما تتوافر تلك المعلومات

  
إذا اعتقدت دولة طرف أنها لن تكون قادرة على إزالة وتـدمير كـل مخلفـات الـذخائر      -٥

من هذه المادة أو ضمان إزالتها وتدميرها، في حدود عشر  ١العنقودية المشار إليها في الفقرة 
ذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، جاز لها أن تقدم إلـى اجتمـاع   سنوات من دخول ه

للدول األطراف أو إلى أحد مؤتمرات االستعراض طلبا لتمديد الموعد النهائي المحدد إلتمـام  
وال تتعـدى فتـرات   . إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها خمس سنوات

دد السنوات الضرورية قطعا إلتمام وفاء تلك الدولـة الطـرف بالتزاماتهـا    التمديد المطلوبة ع
  .من هذه المادة ١بموجب الفقرة 

  
يقدم طلب التمديد إلى اجتماع للدول األطراف أو إلى مؤتمر لالستعراض قبـل انقضـاء    -٦

ويقدم كـل   .من هذه المادة بالنسبة لتلك الدولة الطرف ١الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة 
طلب قبل عقد اجتماع الدول األطراف أو مؤتمر االستعراض الذي سينظر فيه بفتـرة ال تقـل   

  :ويبين كل طلب ما يلي. عن تسعة أشهر



  
  فترة التمديد المقترحة؛) أ(
  
شرح مفصل لموضوع التمديد المقترح، بما فيه الوسائل المالية والتقنية المتاحـة للدولـة   ) ب(

اج إليها من أجل إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية خـالل فتـرة   الطرف أو التي تحت
  التمديد المقترحة؛

  
التحضير لألعمال المقبلة وحالة األعمال التي أنجزت فعال في إطـار البـرامج الوطنيـة    ) ج(

مـن هـذه    ١للتطهير وإزالة األلغام خالل فترة العشر سنوات األولى المشار إليها في الفقـرة  
  دة وأي فترات تمديد الحقة؛الما
  
مجموع المساحة المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية وقت دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ ) د(

بالنسبة لتلك الدولة الطرف وأي مناطق إضافية تتضمن مخلفات للذخائر العنقودية يتم اكتشافها 
  بعد بدء النفاذ ذاك؛

  
ت الذخائر العنقودية والتي تم تطهيرها منذ دخول هذه مجموع المساحة المتضمنة لمخلفا) هـ(

  االتفاقية حيز النفاذ؛
  
مجموع المساحة المتبقية المتضمنة لمخلفات الذخائر العنقودية والتي يتعين تطهيرها خالل ) و(

  فترة التمديد المقترحة؛
  
عنقوديـة  الظروف التي حدت من قدرة الدولة الطرف على تدمير كل مخلفات الـذخائر ال ) ز(

الواقعة في المناطق المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها خالل فترة العشر سنوات األولى 
من هذه المادة، والظروف التي يحتمل أن تحد من هذه القدرة خـالل   ١المشار إليها في الفقرة 
  فترة التمديد المقترحة؛

  
  ة للتمديد المقترح؛اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئي) ح(
  
  .أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح) ط(
  



يقيم اجتماع الدول األطراف أو مؤتمر االستعراض الطلب، مراعيا العوامل المشار إليهـا   -٧
من هذه المادة، بما فيها، في جملة أمور، كميات مخلفات الذخائر العنقودية المبلـغ   ٦في الفقرة 

قرارا بأغلبية أصوات الدول األطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبـول طلـب    عنها، ويتخذ
ويجوز للدول األطراف أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة ويجوز لها . التمديد

  .أن تقترح معايير للتمديد، عند االقتضاء
  
 ٥، وفقـا للفقـرات   يجوز تجديد ذلك التمديد لفترة أقصاها خمس سنوات بتقديم طلب جديد -٨
وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة أخرى المعلومات اإلضافية . من هذه المادة ٧و ٦و

  .ذات الصلة عن كل ما تم االضطالع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عمال بهذه المادة
  

  مساعدة الضحايا: ٥المادة 
  
يـة فـي المنـاطق المشـمولة بواليتهـا أو      توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقود -١
لخاضعة لسيطرتها، وفقا للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسـان الـواجبي   ا

التطبيق، ما يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعايـة الطبيـة والتأهيـل    
وتبذل كل دولة طـرف كـل   . والدعم النفساني، وتكفل كذلك إدماجهم االجتماعي واالقتصادي

  .بيانات ذات صلة يعول عليها فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقوديةجهد لجمع 
  
  :من هذه المادة تقوم كل دولة طرف بما يلي ١وللوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة  -٢
  
  تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية؛) أ(
  
  وضع ما يلزم من قوانين وسياسات وطنية وتطبيقها وإنفاذها؛) ب(
  
ع خطة وميزانية وطنيتين، بما في ذلك األطر الزمنية للقيام بتلـك األنشـطة، بغيـة    وض) ج(

إدراجها في األطر واآلليات الوطنية القائمة المتعلقة باإلعاقة والتنمية وحقوق اإلنسـان، مـع   
  احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور محدد ومساهمة؛

  
  نية والدولية؛اتخاذ الخطوات لتعبئة الموارد الوط) د(
  



االمتناع عن التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيما بينهم، أو بين ضحايا الذخائر ) هـ(
العنقودية ومن لحقتهم إصابات أو إعاقات ألسباب أخرى؛ وينبغـي أال يسـتند التفريـق فـي     

  االقتصادية؛ - المعاملة إال إلى االحتياجات الطبية أو التأهيلية أو النفسانية أو االجتماعية
  
  
التشاور الوثيق مع ضحايا الذخائر العنقودية والمنظمات التي تمثلهم وكفالـة مشـاركتهم   ) و(

  وهذه المنظمات مشاركة فعلية؛
  
  تعيين جهة تنسيق داخل الحكومة لتنسيق المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؛) ز(
  
الفضلى ذات الصلة بما في ذلـك فـي   العمل على إدراج المبادئ التوجيهية والممارسات ) ح(

  .مجاالت الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، وكذلك اإلدماج االجتماعي واالقتصادي
  

  التعاون والمساعدة الدوليان: ٦المادة 
  
يحق لكل دولة طرف، في أدائها اللتزاماتها بموجب هذه االتفاقية، أن تلـتمس المسـاعدة    -١

  .وأن تتلقاها
  
م كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة التقنية والماديـة  تقو -٢

والمالية للدول األطراف المتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ االلتزامات المنبثقة عن 
ويجوز تقديم هذه المساعدة مــن خالل جهات شـتى منهـا منظومـة األمـم     . هذه االتفاقية

نظمات أو المؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية، والمنظمات أو المؤسسـات  المتحدة، والم
  .غير الحكومية، أو على أساس ثنائي

  
تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمعلومات العلمية والتكنولوجية علـى أتـم    -٣

وال تفـرض  . التبـادل وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية، ويحق لها أن تشارك في هذا 
الدول األطراف قيودا ال داعي لها على توفير معدات اإلزالة وغيرها من المعدات والمعلومات 

  .التكنولوجية ذات الصلة ألغراض إنسانية، أو على تلقي تلك المعدات
  



من المادة  ٤إضافة إلى أي التزامات تقع على عاتق كل من الدول األطراف عمال بالفقرة  -٤
ذه االتفاقية، تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من أجـل  من ه ٤

إزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتـدميرها وتقـديم المعلومـات المتعلقـة بشـتى الوسـائل       
والتكنولوجيات ذات الصلة بإزالة الذخائر العنقودية، وكذلك تقديم قائمة بـالخبراء أو وكـاالت   

اط االتصال الوطنية المعنية بإزالة مخلفات الذخائر العنقودية وتدميرها وباألنشطة الخبرة أو نق
  .ذات الصلة

  
تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتوفير المساعدة من أجل تـدمير   -٥

مهـا  مخزون الذخائر العنقودية، كما تقدم المساعدة لتحديد االحتياجات والتدابير العمليـة، وتقيي 
وترتيب أولوياتها فيما يتعلق بوضع العالمات، والتثقيف للحد من المخاطر، وحماية المـدنيين،  

  .من هذه االتفاقية ٤واإلزالة والتدمير، على النحو المنصوص عليه في المادة 
  
عندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد دخول هذه االتفاقية حيـز النفـاذ، مخلفـات ذخـائر      -٦

ة في مناطق مشمولة بوالية دولة طرف أو خاضعة لسيطرتها، تقوم كـل دولـة   عنقودية واقع
طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفير المساعدة الطارئة على وجه السـرعة للدولـة   

  .الطرف المتضررة
  
  
تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح لها تقديم المساعدة، بتـوفير هـذه المسـاعدة لتنفيـذ      -٧

من هذه االتفاقية والتي تقضي بتقـديم مـا يكفـي مـن      ٥لمشار إليها في المادة االلتزامات ا
المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفسـاني، وكـذلك   

ويجوز تقديم هذه المسـاعدة  . كفالة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية
ت شتى منها منظومة األمم المتحدة، والمنظمات أو المؤسسـات الدوليـة أو   مــن خالل جها

اإلقليمية أو الوطنية، ولجنة الصليب األحمر الدولية، وجمعيات الصـليب األحمـر والهـالل    
  .األحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي

  
ها تقديم المساعدة، بتوفير هذه المسـاعدة للمسـاهمة   تقوم كل دولة طرف في وضع يتيح ل -٨

في االنتعاش االقتصادي واالجتماعي الذي تحتاج إليه الدول األطـراف المتضـررة، بسـبب    
  .استعمال الذخائر العنقودية فيها

  



يجوز لكل دولة طرف في وضع يتيح لها المساهمة، أن تساهم في الصناديق االسـتئمانية    -٩
  .سهيل تقديم المساعدة بموجب هذه المادةذات الصلة بغية ت

  
تتخذ كل دولة طرف تلتمس المساعدة وتتلقاها كافة التدابير المالئمة لتسهيل التنفيذ الفعال  -١٠

لهذه االتفاقية في حينه، بما في ذلك تسهيل دخول وخروج األفراد والمواد والمعدات، بطريقـة  
  .اة الممارسات الدولية الفضلىتتالءم والقوانين واألنظمة الوطنية، مع مراع

  
يجوز لكل دولة طرف ألغراض وضع خطة عمل وطنية، أن تطلب إلى منظومة األمـم   -١١

المتحدة أو المنظمات اإلقليمية أو الدول األطراف األخرى، أو غيـر ذلـك مـن المؤسسـات     
  :ة أمورالحكومية الدولية أو غير الحكومية المختصة مساعدة سلطاتها على أن تحدد، في جمل

  
طبيعة ونطاق مخلفات الذخائر العنقودية الواقعـة فـي المنـاطق المشـمولة بواليتهـا أو      ) أ(

  الخاضعة لسيطرتها؛
  
  الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطة؛) ب(
  
نـاطق  الوقت المقدر الالزم إلزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة فـي الم ) ج(

  المشمولة بواليتها أو الخاضعة لسيطرتها؛
  
برامج التثقيف للحد من المخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقوع اإلصـابات أو الوفيـات   ) د(

  بسبب مخلفات الذخائر العنقودية؛
  
  المساعدة لضحايا الذخائر العنقودية؛) هـ(
  
ـ  ) و( ات ذات الصـلة الحكوميـة،   عالقة للتنسيق بين حكومة الدولة الطرف المعنيـة والكيان

  .والحكومية الدولية، وغير الحكومية، التي ستعمل في تنفيذ الخطة
  

تتعاون الدول األطراف المقدمة للمساعدة والمتلقية لها بموجب أحكام هذه المادة من أجل  -١٢
  .ضمان التنفيذ الكامل والعاجل لبرامج المساعدة المتفق عليها

  



  تدابير الشفافية: ٧المادة 
  
تقدم كل دولة طرف إلى األمين العام لألمم المتحدة في أقرب وقت ممكن عمليا، وعلـى    -١

يوما بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة  ١٨٠أي حال في موعد ال يتجاوز 
  :الطرف تقريرا عن

  
  ة؛من هذه االتفاقي ٩التنفيذ الوطني للتدابير المشار إليها في المادة ) أ(
  
مجموع كل الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، المشـار إليهـا فـي    ) ب(

من هذه االتفاقية، على أن يشمل تفصيال لنوعها وكميتهـا، وإذا أمكـن،    ٣من المادة  ١الفقرة 
  أرقام مجموعات كل نوع؛

  
تلك الدولة الطـرف قبـل    الخصائص التقنية لكل نوع من الذخائر العنقودية التي أنتجتها) ج(

دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها، إلى الحد المعروف عنها، وتلك التي تملكها أو تحوزهـا  
حاليا، مع العمل، إلى الحد المعقول، على إيراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف علـى  

أدنـى، قياسـات الحجـم    الذخائر العنقودية وإزالتها؛ على أن تشمل هذه المعلومـات، كحـد   
وتوصيالت كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتـوى المعـدني، وصـورا    

  فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل إزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛
  
يلها والتقـدم  حالة برامج تحويل مرافق إنتاج الذخائر العنقودية إلى نشاط آخر أو وقف تشغ) د(

  المحرز في تلك البرامج؛
  
 ٣حالة برامج تدمير الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة، وفقا للمـادة  ) هـ(

من هذه االتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الطرائق التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل مواقـع  
طبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحـرز فـي   التدمير ومعايير السالمة والمعايير البيئية الم

  تلك البرامج؛
  
أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقـا  ) و(

من هذه االتفاقية، بما في ذلك تفاصيل األساليب المستخدمة في التدمير، ومكان مواقع  ٣للمادة 
  مة والمعايير البيئية المطبقة التي روعيت؛التدمير ومعايير السال



مخزونات الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجـرة، التـي اكتُشـفت بعـد     ) ز(
من هذه الفقرة، وخطـط  ) هـ(اإلبالغ عن االنتهاء من البرنامج المشار إليه في الفقرة الفرعية 

  من هذه االتفاقية؛ ٣تدميرها وفقا للمادة 
  
إلى الحد الممكن، حجم ومواقع كل المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية والمشمولة بواليتها  )ح(

أو الخاضعة لسيطرتها، على أن تشمل أكبر قدر ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوعيـة كـل   
  نوع من مخلفات الذخائر العنقودية، وكميته، في كل منطقة من تلك المناطق، ومتى استُعملت؛

  
الة برامج إزالة وتدمير كل أنواع وكميات مخلفات الـذخائر العنقوديـة التـي أزيلـت     ح) ط(

من هذه االتفاقية والتقدم المحرز في تلك البرامج، على أن يشـمل ذلـك    ٤ودمرت وفقا للمادة 
حجم وموقع المنطقة الملوثة بالذخائر العنقودية التي تم تطهيرها وتفصيل كمية كل نـوع مـن   

  العنقودية التي أزيلت ودمرت؛ مخلفات الذخائر
  
التدابير المتخذة لتوفير التثقيف للحد من المخاطر، وبخاصة، إلصدار تحذير فوري وفعال ) ي(

للمدنيين الذين يعيشون في مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشـمولة بواليتهـا أو خاضـعة    
  لسيطرتها؛

  
االتفاقية والتقدم المحرز، وذلك لتقـديم مـا   من هذه  ٥حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المادة ) ك(

يكفي من المساعدة المراعية للسن والجنس، بما فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساني، 
وكذلك كفالة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي لضحايا الذخائر العنقودية وجمع الموثوق به من 

  ائر العنقودية؛البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخ
  
اسم وعناوين االتصال بالمؤسسات المكلفة بتقديم المعلومات وتنفيذ التدابير الوارد وصفها ) ل(

  في هذه الفقرة؛
  
مقدار الموارد الوطنية، بما فيها الموارد المالية أو المادية أو العينية، المخصصـة لتنفيـذ   ) م(

  من هذه االتفاقية؛ ٥و ٤و ٣المواد 
  
من هذه  ٦اع ووجهات التعاون الدولي والمساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة حجم وأنو) ن(

  .االتفاقية



مـن هـذه المـادة،     ١تقدم الدول األطراف سنويا استكماال للمعلومات المقدمة وفقا للفقرة  -٢
 ٣٠يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلّغ إلى األمين العام لألمم المتحدة في موعد ال يتجـاوز  

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

  تيسير االمتثال وتوضيحه: ٨المادة 
  
توافق الدول األطراف على التشاور والتعاون فيما بينها بشأن تنفيذ أحكام هـذه االتفاقيـة،    -١

عاون بغية تيسير امتثال الدول األطراف اللتزاماتها بموجب هذه وعلى العمل معا بروح من الت
  .االتفاقية

  
إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول األطراف في الحصول على توضيح لمسـائل متعلقـة    -٢

بامتثال دولة طرف أخرى ألحكام هذه االتفاقية، وفي التماس حل لهذه المسائل، جـاز لهـا أن   
م لألمم المتحدة، طلب توضيح لهذه المسـألة إلـى تلـك الدولـة     تقدم، عن طريق األمين العا

وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبـات  . ويرفق بهذا الطلب كل المعلومات المالئمة. الطرف
وتقـدم الدولـة   . توضيح غير قائمة على أساس، مع الحرص على تالفي إسـاءة االسـتعمال  

ف الطالبة، عن طريق األمين العـام لألمـم   الطرف التي تتلقى طلب التوضيح إلى الدولة الطر
  .يوما، كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة ٢٨المتحدة، وفي غضون 

  
إذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق األمين العام لألمم المتحدة في غضـون   -٣

ر مرض، فلها أن تعرض المسألة، تلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب التوضيح غي
ويحيـل األمـين   . عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، على االجتماع التالي للدول األطراف

العام لألمم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المالئمة المتعلقة بطلب التوضيح، إلـى  
رف المطلوب التوضيح منهـا  وتقدم كل هذه المعلومات إلى الدولة الط. جميع الدول األطراف
  .ويحق لها الرد عليها

  
يجوز ألي دولة من الدول األطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد أي اجتماع للدول األطراف،  -٤

أن تطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة أن يبذل مساعيه الحميـدة لتيسـير الحصـول علـى     
  .التوضيح المطلوب



مـن هـذه المـادة، فـإن      ٣اع الدول األطراف عمال بالفقرة عندما تقدم مسألة إلى اجتم -٥
االجتماع يقرر أوال ما إذا كان سيواصل النظر في المسألة، مراعيا كل المعلومات المقدمة من 

وإذا قرر اجتماع الدول األطراف ذلك، جاز له أن يقترح على الدول . الدول األطراف المعنية
توضيح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك تحريـك  األطراف المعنية سبال ووسائل لزيادة 

وفي الظروف التي يثبت فيها أن المسألة قيد البحـث  . اإلجراءات المالئمة طبقا للقانون الدولي
ترجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها التوضيح، يجوز الجتماع 

في ذلك استخدام تدابير التعاون المشار إليها في الدول األطراف أن يوصي بتدابير مالئمة، بما 
  .من هذه االتفاقية ٦المادة 

  
من هـذه المـادة، يجـوز     ٥إلى  ٢إضافة إلى اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرات  -٦

الجتماع الدول األطراف أن يقرر اعتماد ما يراه مالئما من اإلجراءات العامـة األخـرى أو   
االمتثال، بما في ذلك الوقائع، ولتسوية حاالت عدم االمتثال ألحكـام  اآلليات المحددة لتوضيح 

  .هذه االتفاقية
  

  تدابير التنفيذ الوطنية: ٩المادة 
  

تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المالئمة القانونية واإلدارية وغيرها لتنفيذ هذه االتفاقية، بما 
ظور على أي دولة طرف بموجـب  في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط مح

هذه االتفاقية يقوم به أشخاص مشمولون بواليتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقـع فـي إقلـيم    
  .مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرتها

  
  تسوية المنازعات: ١٠المادة 

  
عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول األطراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه      -١

، تتشاور الدول األطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عـن طريـق   االتفاقية
التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول األطراف وإحالة 

  .النزاع إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي للمحكمة
  



يسهم في تسوية النزاع بأي وسيلة يراها مالئمة، بمـا   يجوز الجتماع الدول األطراف أن -٢
في ذلك عرض مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول األطراف المعنية بالشـروع فـي إجـراءات    

  .التسوية التي تختارها والتوصية بمهلة زمنية ألي إجراء يتفق عليه
  

  اجتماعات الدول األطراف: ١١المادة 
  
للنظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه االتفاقية أو تنفيذها، تجتمع الدول األطراف بانتظام  -١

  :والتخاذ قرارات بشأنها عند الضرورة، بما في ذلك
  
  سير هذه االتفاقية وحالتها؛) أ(
  
  المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب أحكام هذه االتفاقية؛) ب(
  
  االتفاقية؛ من هذه ٦التعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة ) ج(
  
  استحداث تكنولوجيات إلزالة مخلفات الذخائر العنقودية؛) د(
  
  من هذه االتفاقية؛ ١٠و ٨الطلبات المقدمة من الدول األطراف بموجب المادتين ) هـ(
  
  .من هذه االتفاقية ٤و ٣طلبات الدول األطراف المنصوص عليها في المادتين ) و(
  
إلى عقد أول اجتماع للدول األطراف في غضـون عـام    يدعو األمين العام لألمم المتحدة -٢

ويدعو األمـين العـام لألمـم المتحـدة إلـى عقـد       . واحد من دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ
  .االجتماعات الالحقة سنويا إلى أن يعقد أول مؤتمر لالستعراض

  
وغيرها مـن   يجوز أن تُدعى الدول غير األطراف في هذه االتفاقية وكذلك األمم المتحدة -٣

المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة، ولجنـة الصـليب األحمـر    
الدولية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمات غير الحكومية 

  .ذات الصلة، إلى حضور هذه االجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه
  



  مؤتمرات االستعراض: ١٢المادة 
  
يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمر لالستعراض بعد مضي خمـس سـنوات    -١

ويدعو األمين العام لألمم المتحدة إلـى عقـد مـؤتمرات    . على دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ
ة الفاصـلة بـين   استعراض أخرى إذا طلبت ذلك دولة طرف أو أكثر، بشرط أال تقـل الفتـر  

وتدعى جميع الدول األطراف فـي  . مؤتمرات االستعراض، على أي حال، عن خمس سنوات
  .هذه االتفاقية إلى حضور كل مؤتمر لالستعراض

  
  :يكون الغرض من مؤتمر لالستعراض ما يلي -٢
  
  استعراض سير هذه االتفاقية وحالتها؛) أ(
  
الالحقة للدول األطراف والمشار إليها في  النظر في ضرورة عقد المزيد من االجتماعات) ب(

  من هذه االتفاقية، والفترة الفاصلة بين هذه االجتماعات؛ ١١من المادة  ٢الفقرة 
  
من هذه  ٤و ٣اتخاذ قرارات بشأن طلبات الدول األطراف المنصوص عليها في المادتين ) ج(

  .االتفاقية
  
اقية وكذلك األمم المتحدة وغيرها مـن  يجوز أن تُدعى الدول غير األطراف في هذه االتف -٣

المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة، ولجنـة الصـليب األحمـر    
الدولية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمات غير الحكومية 

للنظـام الـداخلي المتفـق    ذات الصلة، إلى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا 
  .عليه

  
  التعديالت: ١٣المادة 

  
. لكل دولة طرف أن تقترح تعديالت لهذه االتفاقية في أي وقت بعد دخولها حيـز النفـاذ   -١

ويقدم أي اقتراح للتعديل إلى األمين العام لألمم المتحدة الذي يعممه بدوره على جميع الـدول  
فـإذا  . ؤتمر للتعديل من أجل النظر في االقتـراح األطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقد م

يوما مـن تعمـيم    ٩٠أخطرت أغلبية الدول األطراف األمين العام لألمم المتحدة في غضون 



االقتراح بتأييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد مؤتمر للتعـديل  
  .تدعى إليه جميع الدول األطراف

  
تُدعى الدول غير األطراف في هذه االتفاقية وكذلك األمم المتحدة وغيرها مـن  يجوز أن  -٢

المنظمات أو المؤسسات الدولية والمنظمات اإلقليمية ذات الصلة، ولجنـة الصـليب األحمـر    
الدولية، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية 

  .كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليهذات الصلة، إلى حضور 
  
يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في أعقاب اجتماع للدول األطراف أو مؤتمر لالستعراض، ما  -٣

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

  .ويتولى الوديع إبالغ كافة الدول بأي تعديل يعتمد على هذا النحو. التعديل
  
يدخل أي تعديل لهذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف التي قبلت التعـديل فـي    -٥

وبعد . التعديل تاريخ إيداع صكوك القبول من أغلبية الدول التي تكون أطرافا في تاريخ اعتماد
ذلك يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة ألي دولة من الدول األطراف المتبقية في تـاريخ إيـداع   

  .صك قبولها
  

  التكاليف والمهام اإلدارية: ١٤المادة 
  
تتحمل تكاليف اجتماعات الدول األطراف، ومؤتمرات االستعراض ومـؤتمرات التعـديل،    -١

طراف في هذه االتفاقية المشاركة فيها، وذلـك وفقـا لجـدول    الدول األطراف والدول غير األ
  .األنصبة المقررة لألمم المتحدة معدال على النحو المالئم

  
تتحمل الدول األطراف التكاليف التي يتكبدها األمين العام لألمم المتحدة بموجب المـادتين   -٢
المتحدة معدال علـى النحـو   من هذه االتفاقية وذلك وفقا لجدول األنصبة المقررة لألمم  ٨و ٧

  .المالئم
  



يؤدي األمين العام لألمم المتحدة المهام اإلدارية المنوطة به بموجب هذه االتفاقية، رهنـا   -٣
  .بتكليف مالئم بذلك من األمم المتحدة

  
  التوقيع: ١٥المادة 

  
مـام  ، أ٢٠٠٨مـايو  /أيـار  ٣٠يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية، التي حررت في دبلن في 

ثم في مقـر األمـم المتحـدة فـي      ٢٠٠٨ديسمبر /كانون األول ٣جميع الدول في أوسلو في 
  .نيويورك حتى دخولها حيز النفاذ

  
  التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام: ١٦المادة 

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

  دخول االتفاقية حيز النفاذ: ١٧المادة 
  
يه تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ في اليوم األول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع ف -١

  .الصك الثالثون من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
  
تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ، بالنسبة للدولة التي تـودع صـك تصـديقها أو قبولهـا أو      -٢

موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الصك الثالثين من صـكوك التصـديق أو القبـول أو    
اليوم األول من الشهر السادس بعد تاريخ إيداع تلك الدولـة صـك    الموافقة أو االنضمام، في

  .تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها
  
  
  
  



  التطبيق المؤقت: ١٨المادة 
  

يجوز ألي دولة أن تعلن، عند تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، أنها ستطبق مؤقتا 
  .االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة من هذه االتفاقية ريثما تدخل ١المادة 

  
  التحفظات: ١٩المادة 

  
  .ال تخضع مواد هذه االتفاقية للتحفظات

  
  المدة واالنسحاب: ٢٠المادة 

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

ن تخطر بذلك االنسحاب جميع الدول األطراف األخرى والوديع ومجلس األمن التابع وعليها أ
  .ويتضمن صك االنسحاب شرحا وافيا لألسباب التي تدفع إلى االنسحاب. لألمم المتحدة

  
ومـع  . ال يصبح هذا االنسحاب نافذا إال بعد ستة أشهر من استالم الوديع لصك االنسحاب -٣

ء فترة األشهر الستة تلك أن كانـت الدولـة الطـرف المنسحبـــة     هذا، إذا حدث عند انتها
  .مشتركة في نــزاع مسلح، ال يعتبر االنسحاب نافذا قبل أن ينتهي النزاع المسلح

  
  العالقات مع الدول غير األطراف في هذه االتفاقية: ٢١المادة 

  
ق علـى هـذه   تشجع كل دولة طرف الدول غير األطراف في هذه االتفاقية على التصـدي  -١

االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام إليها، بغرض العمل علـى انضـمام جميـع    
  .الدول إلى هذه االتفاقية

  
تخطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غير األطراف في هذه االتفاقية، المشار إليهـا   -٢

قية، وتدعو للقواعـد التـي ترسـيها    من هذه المادة، بالتزاماتها بموجب هذه االتفا ٣في الفقرة 
  .وتبذل قصاراها لثني الدول غير األطراف في هذه االتفاقية عن استعمال الذخائر العنقودية



  
من هذه االتفاقية ووفقا للقانون الـدولي، فإنـه يجـوز للـدول      ١بالرغم من أحكام المادة  -٣

ريا مع الدول غير األطـراف  األطراف، وألفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسك
في هذه االتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليـات  

  .عسكرية معها
  
  :من هذه المادة ما يرخص لدولة طرف بأن ٣ليس في الفقرة  -٤
  
  تستحدث الذخائر العنقودية أو تنتجها أو تحوزها بطريقة أخرى؛ أو) أ(
  
  نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛ أوتخزن هي ) ب(
  
  تستعمل هي نفسها الذخائر العنقودية؛ أو) ج(
  
تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية في الحاالت التي يكون فيهـا اختيـار الـذخائر    ) د(

  .المستعملة عائدا لها وحدها
  

  الوديع: ٢٢المادة 
  

  .وديعا لهذه االتفاقيةيعين األمين العام لألمم المتحدة بموجب هذا 
  

  النصوص ذات الحجية: ٢٣المادة 
  

تتساوى في الحجية النصوص اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنسـية   
  .لهذه االتفاقية

  
 


