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  الثايناجلزء 
  خائر العنقوديةاتفاقية بشأن الذ    

  
 العتمــاد اتفاقيــة املــؤمتر الدبلوماســي

  بشأن الذخائر العنقودية
CCM/77

30 May 2008

Original: English/French/Spanish     
  ٢٠٠٨مايو / أيار٣٠- ١٩دبلن     

    
  اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية    
  إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،      

ء استمرار حتمل املدنيني، مجاعات وفرادى، العبء األكـرب         إزا إذ يساورها بالغ القلق     
  للرتاع املسلح، 

 الـذخائر   اليت تتـسبب فيهـا    ملعاناة واإلصابات   ا أن توقف إىل األبد   على  وتصميما منها     
  ،هجرهاعلى النحو املقصود، أو عند إخفاقها عن العمل عند  وأا، هلاعمالعنقودية وقت است

، مبـن فـيهم النـساء       فـات الـذخائر العنقوديـة تقتـل املـدنني         ألن خمل وإذ يساورها القلـق       
وتعيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بأمور منها ضياع سـبل كـسب          ،  واألطفال، أو تشوههم  

  انتهاء الـرتاع، وتـؤخر عـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا        بعدالرزق، وتعرقل التأهيل والتعمري     
املـساعدة  وتقـدمي   جلهـود الوطنيـة والدوليـة لبنـاء الـسالم           ، وميكن أن تـؤثر سـلبا علـى ا         أو متنعها 

  ا،هلاعم بعد استتستمر لسنوات طويلة أخرى وخيمة عواقباإلنسانية وتتسبب يف 
 لألخطار اليت تتمثل يف املخزونات الوطنية الكبرية مـن          أيضاوإذ يساورها بالغ القلق       

علـى ضـمان    منـها    وتـصميما العمليات   يف   عماهلاتفظ هبا ألغراض است   حيالذخائر العنقودية اليت    
  التعجيل بتدمريها،

 ، يف التـصدي   ة تتـسم بالكفـاءة والتنـسيق      لـ افعبصورة   املسامهةبضرورة   اعتقادا منها و  
 يف شـىت بقـاع العـامل، وضـمان     وجـودة امل الـذخائر العنقوديـة     خملفـات للتحدي املتمثـل يف إزالـة       

  تدمريها،
 قــوق ضــحايا الــذخائر العنقوديــةالتــام حل عمــالاإل علــى كفالــة أيــضاوتــصميما منــها   
  ، بكرامتهم األصيلةواعترافا منها مجيعهم
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ة لـضحايا الـذخائر العنقوديـة،        بـذل قـصاراها يف تـوفري املـساعد         علـى العـزم    عقدإذ ت و  
   إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،وكفالةفيها الرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساين،  مبا

 ،جلـنس لـضحايا الـذخائر العنقوديـة       الـسن و  ا تراعيفري مساعدة    بضرورة تو  وإذ تسلم   
  معاجلة االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة،ضرورة و

ــا    ــضع يف اعتباره ــى     وإذ ت ــيت توجــب عل ــة ال ــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق  اتفاقي
التعهـد بكفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق             االتفاقية، يف مجلة أمور،   تلك  الدول األطراف يف    

جلميع األشخاص ذوي اإلعاقـة دون أي متييـز         بالنسبة  نسان واحلريات األساسية إعماال تاما      اإل
  ، مهما كان نوعهعلى أساس اإلعاقة

 ضرورة التنسيق الكايف للجهود املضطلع هبـا يف شـىت املنتـديات             وإذ تضع يف اعتبارها     
 علـى ذ تعقـد العـزم      وإ،  مواحتياجـاهت  حقـوق ضـحايا شـىت أنـواع األسـلحة         والرامية إىل تنـاول     

   أنواع األسلحة،خمتلفجتنب التمييز بني ضحايا 
اتفاقـات دوليـة    بذه االتفاقيـة أو     غـري املـشمولة هبـ     يف احلاالت    أنه  من جديد  وإذ تؤكد   

 املنبثقـة عـن     ،أخرى، يظل املدنيون واحملاربون مشمولني حبماية وسلطة مبـادئ القـانون الـدويل            
  ، الضمري العامإمالءاتالعرف املستقر وعن مبادئ اإلنسانية و

جماعــات  للبــأي حــال مــن األحــوال، علــى عــدم الــسماح،  أيــضا  لعــزماعقــد إذ تو  
 يفأن تقـوم بـأي نـشاط حمظـور علـى دولـة طـرف                بـ لقوات املسلحة للدولـة،     غري ا من  املسلحة  

  هذه االتفاقية،
 للقاعـدة الدوليـة الـيت حتظـر األلغـام املـضادة       بالغ االتساعل بالتأييد الدويل اوإذ ترحب   

 حلظــر اســتعمال وختــزين وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة  ١٩٩٧لألفــراد، واملكرســة يف اتفاقيــة 
  لألفراد وتدمري تلك األلغام،

باعتماد الربوتوكول املتعلق باملتفجرات من خملفات احلـرب، املرفـق           أيضاوإذ ترحب     
أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عـشوائية             باتفاقية حظر   

 يف تعزيـز محايـة    هاة منـ  ورغبـ ،  ٢٠٠٦ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٢نفاذ يف   ال دخوله حيز األثر، و 
  املدنيني من آثار خملفات الذخائر العنقودية يف أوضاع ما بعد انتهاء الرتاع، 

ــا    ــضع يف اعتباره ــراروإذ ت ــن   ق ــس األم ــم املتحــدة    جمل ــابع لألم  )٢٠٠٠( ١٣٢٥الت
ــاملرأة والــسالم واأل  ) ٢٠٠٥( ١٦١٢جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة    مــن وقــراراملتعلــق ب

  املتعلق باألطفال يف الرتاع املسلح،
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 ، املتخـذة وطنيـا وإقليميـا وعامليـا يف الـسنوات األخـرية             طواتباخلكذلك  وإذ ترحب     
  ،ها ونقلها وإنتاجهاالذخائر العنقودية وختزين تقييد أو تعليق استعمالوالرامية إىل حظر أو 

 العام يف تعزيز مبادئ اإلنسانية على حنو ما يتجلـى يف الـدعوة              ضمريلدور ا وإذ تؤكد     
 بـاجلهود الـيت تـضطلع هبـا      تقرإذ  والعاملية إىل إهناء معاناة املدنيني النامجة عن الذخائر العنقودية          

، واالئتالف املناهض للـذخائر العنقوديـة    الدوليةلصليب األمحرمم املتحدة وجلنة ا األ هلذه الغاية 
  والعديد من املنظمات غري احلكومية األخرى يف كافة أحناء العامل،

اعترفـت الـدول    إعالن مـؤمتر أوسـلو بـشأن الـذخائر العنقوديـة الـذي               تعيد تأكيد وإذ    
مجـة عـن اسـتعمال الـذخائر العنقوديـة وتعهـدت       بالعواقـب الوخيمـة النا   ، يف مجلة أمور،     مبوجبه

 حيظـر اسـتعمال وإنتـاج ونقـل وختـزين الـذخائر           قانونـاً   ملزماً  صكاً ٢٠٠٨بأن تربم حبلول عام     
ــة الــيت تتــسبب للمــدنيني يف أ   ــه، وينــشئ إطــارا للتعــاون واملــساعدة    ذىالعنقودي  ال ميكــن قبول

 والثقيـف للحـد     ،ري املنـاطق امللوثـة    ، وتطه هملضحايا وتأهيل ارعاية  من  كاف  قدر  يضمن توفري   
   وتدمري املخزونات،،من املخاطر

هـــذه االتفاقيـــة،   إىل  مجيـــع الـــدول  العمـــل علـــى انـــضمام  استـــصواب  وإذ تؤكـــد   
وتنفيـذها   علـى العمـل احلثيـث مـن أجـل تـشجيع إضـفاء الطـابع العـاملي عليهـا            منـها  صميماوت

   تاما،تنفيذا
سـيما املبـدأ القائـل بـأن          وال ، وقواعـده   الدويل  إىل مبادئ القانون اإلنساين    وإذ تستند   

سلح يف اختيار أساليب احلرب أو وسائلها ليس باحلق غري احملـدود، وإىل             املاع  الرتحق أطراف   
 وبــني ،املــدنيني واملقــاتلنيبــني يــز أطــراف الــرتاع يف كــل األوقــات متالقواعــد الــيت تقــضي بــأن 

 بالتــايل عملياهتــا ضــد األهــداف العــسكرية   املدنيــة واألهــداف العــسكرية وأن توجــهغــراضاأل
 غـراض لتفـادي املـدنيني واأل  مـستمرة  عنايـة    عند القيام بعمليـات عـسكرية      ُتولَى، وحدها، وأن 

يتمتعــون حبمايــة عامــة مــن األخطــار الناشــئة عــن       مجاعــات فــرادى  أن املــدنيني بــ و،املدنيــة
  العسكرية، العمليات
  :على ما يليقد اتفقت ف  

  
  ١املادة     
  اللتزامات العامة ونطاق التطبيقا    

  :وفف من الظرأي ظريف تتعهد كل دولة طرف بأال تقوم   - ١

  باستعمال الذخائر العنقودية؛  )أ(  
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ــة     )ب(   ــذخائر العنقودي ــا باســتحداث ال ــة أخــرى   أو إنتاجه ــأي طريق ــا ب  أو حيازهت
  باشرة؛ختزينهـا أو االحتفاظ هبا أو نقلها إىل أي كان، بصورة مباشرة أو غري م أو

حمظــور علــى ي نـشاط  مبـساعدة أو تــشجيع أو حـث أي كــان علــى القيـام بــأ     )ج(  
  .دولة طرف مبوجب هذه االتفاقية

 يـبالت  من هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على القن           ١تسري الفقرة     - ٢
  .طائرةعلى طلق من جهاز نثر مثبت  أو ُتلُتنثر املصممة خصيصا املتفجرة

  . تسرى هذه االتفاقية على األلغامال  - ٣
  

  ٢املادة     
  تعاريف    

  :ألغراض هذه االتفاقية  
 كــل األشــخاص الــذين قتلــوا أو حلقتــهم ‘‘ضــحايا الــذخائر العنقوديــة’’يــراد بتعــبري   - ١

ــة أو نفــسانية، أو خــسارة اقتــصادية، أو هتمــيش اجتمــاعي، أو حرمــان كــبري مــن      إصــابة بدني
يـشملون األشـخاص الـذين تـأثروا        هـم   و. ل الـذخائر العنقوديـة    إعمال حقوقهم بسبب اسـتعما    

  . املتضررةأسرهم وجمتمعاهتم احملليةو العنقودية بالذخائرمباشرة 
 أو تطلـق ذخـائر      لتنثـر  الذخرية التقليدية اليت تـصمم       ‘‘الذخرية العنقودية ’’يراد بتعبري     - ٢

تـشمل تلـك الـذخائر       هـي  كيلوغرامـا، و   ٢٠ يقـل وزن كـل واحـدة منـها عـن              متفجرة صغرية
  :وال يراد هبا ما يلي. الصغرية املتفجرة

دخان الـــضيئة أو املـــقنابـــل ال لتنثـــرالـــذخرية أو الـــذخرية الـــصغرية املـــصممة    )أ(  
   الدفاع اجلوي؛ألغراضصممة حصرا املذخرية ال أو ؛تشويشالأو مشاعل الشهب  أو

  بائية أو إلكترونية؛الذخرية أو الذخرية الصغرية املصممة إلحداث آثار كهر  )ب(  
الـيت ميكـن    اخلصائص التالية، تفاديا لآلثار العشوائية      ميع  الذخرية اليت تتسم جب     )ج(  

  : وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغرية غري املنفجرةأن تتعرض هلا مناطق واسعة،
  ذخرية على ما يقل عن عشر ذخائر صغرية متفجرة؛قطعة حتتوي كل   ‘١’  
   كيلوغرامات؛ةذخرية صغرية متفجرة ما يزيد على أربعقطعة تزن كل   ‘٢’  
غــرض لكــشف ومهامجــة مــصممة ذخــرية صــغرية متفجــرة قطعــة  كــل تكــون  ‘٣’  

  ؛مستهدف واحد
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   جمهزة بآلية إلكترونية للتدمري الذايت؛ متفجرةذخرية صغريةقطعة تكون كل   ‘٤’  
 للتعطيــل ة إلكترونيــبوســيلة جمهــزة  متفجــرةذخــرية صــغريةقطعــة تكــون كــل   ‘٥’  

  .الذايت
حتتاج لكـي تـؤدي وظيفتـها        ذخرية تقليدية    ‘‘تفجرةاملصغرية  الذخرية  ال’’يراد بتعبري     - ٣

ــة إىل ذخــرية  ــاعنقودي ــاتنثره ــل     مــصممة هــي، و أو تطلقه ــتفجري شــحنة متفجــرة قب لتعمــل ب
  . أو بعدهه أو عنداالصطدام

ديـــة أطلقـــت أو ألقيـــت ذخـــرية عنقو ‘‘فاشـــلةالعنقوديـــة الذخرية الـــ’’يـــراد بتعـــبري   - ٤
 أو تطلـق ذخـائر صـغرية        تنثـر  وكـان ينبغـي أن        بطريقـة أخـرى    قذفت أو رميـت أو وجهـت       أو

  .متفجرة لكنها مل تفعل
 نثرهتـــا ذخـــرية صـــغرية متفجـــرة ‘‘الـــذخرية الـــصغرية غـــري املنفجـــرة’’يـــراد بتعـــبري   - ٥
  .النحو املقصودلى  ومل تنفجر ع، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى،أطلقتها ذخرية عنقودية أو
 الـذخائر العنقوديـة أو الـذخائر الـصغرية          ‘‘الـذخائر العنقوديـة املهجـورة     ’’يراد بتعبري     - ٦

املتفجرة اليت مل تستعمل أو مت التخلي عنـها أو الـتخلص منـها، ومل تعـد حتـت سـيطرة الطـرف                    
  . له أو مل تعّد لالستعمالقد أُعدت تكون ميكن أنو. الذي ختلى عنها أو ختلص منها

ــبري    - ٧ ــراد بتع ــة  ’’ي ــذخائر العنقودي ــات ال ــذخائر   ‘‘خملف ــة الفاشــلة وال ــذخائر العنقودي  ال
  .والذخائر الصغرية غري املنفجرة والقنيبالت غري املنفجرة العنقودية املهجورة

، باإلضافة إىل النقل املـادي للـذخائر العنقوديـة مـن إقلـيم وطـين                “النقل”يشمل تعبري     - ٨
 منطقـة كية الـذخائر العنقوديـة ونقـل اإلشـراف عليهـا، غـري أنـه ال يـشمل نقـل                     أو إليه، نقل مل   

  .توى على خملفات ذخائر عنقوديةحت
 إىل آليـة القـدح      ضاف تشتغل تلقائيا وتـ    داخلية آلية   ‘‘آلية التدمري الذايت  ’’يراد بتعبري     - ٩

  . فيهاأدخلت هذه اآللية تدمري الذخرية اليت وتضمناألويل للذخرية 
ــ  - ١٠ ــذايت ’’راد بتعــبري ي ــهائي    ‘‘التعطيــل ال ــا باالســتنفاد الن ــذخرية تلقائي  إبطــال مفعــول ال

   .، يكون أساسيا لتشغيل الذخرية مثالبطاريةكال، ما لعنصر
، أو يـشتبه يف     يعـرف عنـها    منطقـة    ‘‘املنطقـة امللوثـة بالـذخائر العنقوديـة       ’’يراد بتعبري     - ١١

  .على خملفات الذخائر العنقوديةأهنا حتتوي 
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ذخرية تكـون مـصممة لتوضـع حتـت سـطح األرض أو حتـت رقعـة                  “لغم”يراد بتعبري     - ١٢
بفعـل وجـود شـخص أو مركبـة عنـدها            وتنفجـر    ،سطحية أخرى أو فـوق أو قـرب أي منـهما          

  .على متاس هباقريبا منها أو  أو
ــبري    - ١٣ ــراد بتع ــة متفجــرة ’’ي ــة، ‘‘قنيبل ــن    ذخــرية تقليدي ــا ع ــل وزهن  كيلوغرامــا، ٢٠ يق
 هـي  أو يطلقها جهـاز نثـر، و       ينثرها  إىل أن  تؤدي وظيفتها وحتتاج لكي   تكون ذاتية الدفع،     وال
  . أو بعده أو عندهاالصطدام لتعمل بتفجري شحنة متفجرة قبل ةصممم

 متفجــرة قنيــبالت أو إطــالق لنثــر ةصممكــون مــ حاويــة ت‘‘جهــاز نثــر’’يــراد بتعــبري   - ١٤
  .طالق أو اإلالنثرطائرة وقت على وتكون مثبتة 

 ، أو أطلقهــا جهــاز نثــر نثرهــابلــة متفجــرة ي قن‘‘ غــري املنفجــرةالقنيبلــة’’يــراد بتعــبري   - ١٥
  .املقصودنحو ال ومل تنفجر على ،انفصلت عنه بطريقة أخرى أو
  

  ٣املادة     
  التخزين وتدمري املخزونات    

ملـشمولة  تقوم كل دولة طرف، وفقا ألنظمتها الوطنية، بفصل كل الذخائر العنقودية ا             - ١
واليتها واخلاضعة لسيطرهتا عن الذخائر احملتفظ هبـا ألغـراض االسـتعمال يف العمليـات وتـضع                 ب

  .عليها عالمة ألغراض تدمريها
تتعهد كل دولة طرف بتدمري أو ضمان تدمري كل الـذخائر العنقوديـة املـشار إليهـا يف                    - ٢

 دخـول ك مثـاين سـنوات مـن     من هذه املادة يف أقرب وقت ممكن علـى أال يتعـدى ذلـ           ١الفقرة  
 امتثـال تتعهد كل دولة طرف بـضمان       و. تلك الدولة الطرف  لبالنسبة  حيز النفاذ   هذه االتفاقية   

  .لمعايري الدولية الواجبة التطبيق حلماية الصحة العامة والبيئةلأساليب التدمري 
 املـشار  إذا اعتقدت دولة طرف أهنا لن تكون قادرة على تدمري كل الذخائر العنقوديـة        - ٣

 هـذه   دخـول  يف حدود مثاين سـنوات مـن         ها،أو ضمان تدمري  ،   من هذه املادة   ١إليها يف الفقرة    
إىل  اجتماع للدول األطـراف أو       تقدم إىل  جاز هلا أن     ،بالنسبة لتلك الدولة  حيز النفاذ   االتفاقية  

نقوديـة لفتـرة     احملـدد إلمتـام تـدمري تلـك الـذخائر الع           النهائيتمديد املوعد   طلبا ل مؤمتر استعراض   
 متديـد    فتـرات  طـرف، يف ظـروف اسـتثنائية، أن تطلـب         اللدولـة   لجيـوز    و .أقصاها أربع سـنوات   

التمديـد املطلوبـة عـدد الـسنوات الـضرورية      فتـرات  وال تتعـدى  . إضافية أقـصاها أربـع سـنوات     
  . من هذه املادة٢بالتزاماهتا مبوجب الفقرة تلك الدولة الطرف قطعا إلمتام وفاء 

  : ما يلي متديدكل طلبيبني   - ٤
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   التمديد املقترحة؛فترة   )أ(  
 التمديد املقترح، مبا فيه الوسائل املاليـة والتقنيـة املتاحـة            وضوع مفصل مل  شرح  )ب(  

لعنقوديــة املــشار إليهــا يف  مــن أجــل تــدمري كــل الــذخائر ا تــاج إليهــادولــة الطــرف أو الــيت حتلل
  ف االستثنائية اليت تربر التمديد؛  من هذه املادة، وعند االقتضاء، الظرو١ الفقرة

  خطة تبني الكيفية اليت سيتم هبا تدمري املخزون وتاريخ إمتامه؛  )ج(  
ــذخائر ا    )د(   ــة وال ــذخائر العنقودي ــة ونــوع ال ــازة وقــت   كمي لــصغرية املتفجــرة احملت
النــسبة للدولــة الطــرف وأي ذخــائر عنقوديــة إضــافية أو ذخــائر  حيــز النفــاذ ب االتفاقيــة دخــول
  ة متفجرة يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ؛صغري

املتفجرة الـيت دمـرت خـالل       الصغرية  كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر        )هـ(  
   من هذه املادة؛ ٢الفترة املشار إليها يف الفقرة 

الـيت يـتعني    املتبقيـة   كمية ونوع الذخائر العنقودية والذخائر الـصغرية املتفجـرة            )و(  
  . ومعدل التدمري السنوي املتوقع حتقيقهةة التمديد املقترحتدمريها خالل فتر

ُيقّيم اجتمـاع الـدول األطـراف أو مـؤمتر االسـتعراض الطلـب، مراعيـا العوامـل املـشار                 - ٥
 مــن هــذه املــادة، ويتخــذ قــرارا بأغلبيــة أصــوات الــدول األطــراف احلاضــرة   ٤إليهــا يف الفقــرة 

لـدول األطـراف أن تقـرر مـنح فتـرة متديـد أقـصر        وجيـوز ل . واملصوتة بشأن قبول طلب التمديد  
ويقـدم طلـب التمديـد    .  وجيوز هلا أن تقترح معايري للتمديد، عنـد االقتـضاء         ،من الفترة املطلوبة  

ــذي     ــؤمتر االســتعراض ال ــدول األطــراف أو م ــل اجتمــاع ال ــل عــن    قب ــرة ال تق ــه بفت  ســينظر في
  .أشهر تسعة
يسمح باالحتفاظ بعـدد حمـدود مـن    فإنه قية،  من هذه االتفا١ أحكام املادة  من رغمبال  - ٦

الذخائر العنقودية والذخائر الصغرية املتفجرة أو حيازهتا ألغراض استحداث تقنيـات الكـشف             
ى هـذه    والتدريب عل  ، أو إزالتها أو تدمريها    ،عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغرية املتفجرة     

وجيـب أال تتجـاوز كميـة تلـك         . لعنقوديـة ، أو ألغراض وضع تدابري مضادة للـذخائر ا        التقنيات
ــصغرية املتفجــرة احملــتفظ هبــا أو ا   ــذخائر ال ــازةال ــا هلــذه    حملت ــالزم قطع  احلــد األدىن مــن العــدد ال

  .األغراض
يسمح بنقـل الـذخائر العنقوديـة إىل        فإنه   من هذه االتفاقية،     ١أحكام املادة   من  رغم  بال  - ٧

  . من هذه املادة٦ يف الفقرة ة الواردألغراضلدولة طرف أخرى لغرض التدمري، وكذلك 
 أو الــذخائر الــصغرية املتفجــرة تقــدم الــدول األطــراف الــيت حتــتفظ بالــذخائر العنقوديــة  - ٨
 مـن هـذه املـادة تقريـرا مفـصال عـن       ٧ و ٦ يف الفقـرتني     ةحتوزها أو تنقلها لألغراض الـوارد      أو
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ر الصغرية املتفجرة ونوعهـا وكميتـها       االستعمال املقرر والفعلي هلذه الذخائر العنقودية والذخائ      
وإذا نقلت الذخائر العنقودية أو الذخائر الـصغرية املتفجـرة إىل دولـة طـرف               . وأرقام جمموعاهتا 

ويعـد ذلـك    . أخرى هلذه األغراض، وجب أن يتضمن التقرير إشارة إىل الطـرف الـذي تلقاهـا              
 ،خــائر صــغرية متفجــرةذخائر عنقوديــة أو ذبــكــل ســنة حتــتفظ فيهــا دولــة طــرف عــن التقريــر 

ــل  أو ــذخائر، حتــوز أو تنق ــك ال ــم املتحــدة يف موعــ      تل ــام لألم ــني الع ــدم إىل األم ــصاه  ويق د أق
  .التالية أبريل من السنة/نيسان ٣٠
  

  ٤املادة     
  خاطراملإزالة خملفات الذخائر العنقودية وتدمريها والتثقيف للحد من     

ــدمري أو ضــمان إ       - ١ ــة وت ــة طــرف بإزال ــد كــل دول ــذخائر    تتعه ــات ال ــدمري خملف ــة وت زال
ــة ــعة     العنقوديـ ــها أو اخلاضـ ــة واملـــشمولة بواليتـ ــة بالـــذخائر العنقوديـ ــة يف املنـــاطق امللوثـ الواقعـ

  :لسيطرهتا، وذلك على النحو التايل
ــعة       )أ(   ــها أو خاضـ ــشمولة بواليتـ ــاطق مـ ــة يف منـ ــذخائر العنقوديـ ــع الـ ــدما تقـ عنـ

بالنـسبة لتلـك الدولـة الطـرف، تـتم تلـك       لنفـاذ  حيـز ا  هذه االتفاقية  دخوللسيطرهتا، يف تاريخ    
ــة أو ــكاإلزال ــدمري يف أســرع وقــت ممكــن   ذل ــى أال يتعــدى ، الت ــن    ذلــك عل  عــشر ســنوات م

  التاريخ؛ ذلك
بالنـسبة  حيز النفـاذ     هذه االتفاقية    دخولعندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد        )ب(  

ق مـشمولة بواليتـها أو خاضـعة        لتلك الدولة الطرف، خملفـات ذخـائر عنقوديـة واقعـة يف منـاط             
  علـى أال يتعـدى     ،التـدمري يف أقـرب وقـت ممكـن        ذلك  لسيطرهتا، وجب أن تتم تلك اإلزالة أو        

 الفعليــة الــيت أصــبحت خالهلــا تلــك الــذخائر   احلربيــة عــشر ســنوات مــن هنايــة األعمــال  ذلــك
  العنقودية خملفات ذخائر عنقودية؛

 يف الفقــرتني ني املبيــنيهـا  مــن التزامم التـزا بــأيتلـك الدولــة الطـرف   عنـد وفــاء    )ج(  
الجتمــاع إىل ا الدولــة الطــرف إعالنــا باالمتثــال تقــدممــن هــذه الفقــرة، ) ب( و) أ(الفــرعيتني 

  .التايل للدول األطراف
 مـن هـذه املـادة، التـدابري     ١لتزاماهتا مبوجب الفقرة   ال يف أدائها تتخذ كل دولة طرف،       - ٢

التعـاون  ب مـن هـذه االتفاقيـة فيمـا يتعلـق            ٦ أحكـام املـادة      التالية يف أسرع وقت ممكـن، مراعيـة       
  :واملساعدة الدوليني
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ــسجيل     )أ(   ــيم وتـ ــوم مبـــسح وتقيـ ــدتقـ ــذخائر   التهديـ ــات الـ ــشكله خملفـ ــذي تـ  الـ
ــذل كــل جهــد ل   ــة، وتب ــد العنقودي ــشمولة     تحدي ــة وامل ــذخائر العنقودي ــة بال ــاطق امللوث ــة املن كاف
  بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا؛

 بتقيـــيم االحتياجـــات وترتيبـــها حـــسب األولويـــة فيمـــا يتعلـــق بوضـــع   تقـــوم  )ب(  
 لتعبئـة املـوارد ووضـع خطـة         اخلطـوات تـدمري، واختـاذ     ال و ،زالـة اإلالعالمات، ومحاية املـدنيني، و    

وطنية للقيام هبذه األنـشطة، معتمـدة، حـسب االقتـضاء، علـى اهلياكـل واخلـربات واملنـهجيات                   
  القائمة؛
ة يـ املمكنة لضمان وضع عالمـات حـول احلـدود اخلارج          خلطواتتتخذ كافة ا    )ج(  

ضمان لــلكــل املنــاطق امللوثــة بالــذخائر العنقوديــة واملــشمولة بواليتــها أو اخلاضــعة لــسيطرهتا، و
وينبغـي أن   . عنها املدنيني   صدرصدها ومحايتها بسياج أو غريه من الوسائل، لكي تكفل فعليا           

 تستند إىل طرائـق لوضـع       حتذيرطورهتا عالمات   خبعالمات للمناطق املشتبه    التستخدم يف وضع    
وينبغـي، قـدر اإلمكـان، أن       . العالمات يـسهل علـى اجملتمعـات احملليـة املتـضررة التعـرف عليهـا              

 ومقاومــة متينــة ومقــروءة ومرئيــةتكــون العالمــات وغريهــا مــن معــامل حــدود املنــاطق اخلطــرة  
د الـيت وضـعت عليهـا عالمـات يعتـرب            مـن احلـدو    نياجلـانب أيَّ  ة، وأن حتدد بوضـوح      يلآلثار البيئ 

  .اجلانب اآلمن منهاأيهما هو داخل املناطق امللوثة بالذخائر العنقودية و
ــشمولة         )د(   ــاطق امل ــة يف املن ــة الواقع ــذخائر العنقودي ــات ال ــدمر كــل خملف ــل وت تزي

  بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا؛
ة املـدنيني الـذين يعيـشون       ملخاطر ضمانا لتوعي  من ا حلد  مبسائل ا تتوىل التثقيف     )ـه(  

  .قرهبا باملخاطر اليت تشكلها تلك املخلفات وأيف املناطق امللوثة بالذخائر العنقودية 
 مــن هــذه ٢تراعــي كــل دولــة طــرف، عنــد قيامهــا باألنــشطة املــشار إليهــا يف الفقــرة     - ٣

  .املادة، املعايري الدولية مبا فيها املعايري الدولية ملكافحة األلغام
ا دولـة طـرف الـذخائر العنقوديـة          احلـاالت الـيت تـستعمل فيهـ        علـى ي هذه الفقـرة     تسر  - ٤
فيهـا تلـك    الدولة الطـرف وتـصبح   ذهبالنسبة هلحيز النفاذ   هذه االتفاقية    دخولهتجرها قبل    أو

 مـــشمولة بواليـــة دولـــة طـــرف أخـــرى خملفـــات ذخـــائر عنقوديـــة واقعـــة يف منـــاطقالـــذخائر 
الطــرف  الدولــة تلــكبالنــسبة لحيــز النفــاذ  االتفاقيــة  هــذهدخــولخاضــعة لــسيطرهتا وقــت  أو

  .األخرية
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بالنــسبة للــدولتني حيــز النفــاذ  االتفاقيــة دخــول هــذهيف تلــك احلــاالت، عنــد   )أ(  
 علـى أن تـوفر، يف مجلـة أمـور، املـساعدة التقنيـة               قـوة  األوىل ب   الطـرف  ع الدولـة  جََّشالطرفني، تُـ  

للدولـة الطـرف الثانيـة، إمـا ثنائيـا أو عـن طريـق طـرف                 ة   البـشري  بـاملوارد أو  املاديـة    وأاملالية   وأ
تفقان عليه، مبا يف ذلـك عـن طريـق منظومـة األمـم املتحـدة أو املنظمـات األخـرى ذات                 تثالث  

  ؛لعنقودية تلك، وإزالتها وتدمريهاالصلة، لتسهيل وضع العالمات على خملفات الذخائر ا
ــذخا       )ب(   ــواع ال ــات عــن أن ــساعدة معلوم ــك امل ــشمل تل ــستعملة ت ــة امل  ئر العنقودي
 واملناطق اليت يعرف عنها أهنا منـاطق        ،، واملواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية     اوكمياهت

  .، حيثما تتوافر تلك املعلوماتتوجد فيها خملفات ذخائر عنقودية
كـل خملفـات الـذخائر    وتـدمري  إذا اعتقدت دولة طرف أهنا لن تكون قادرة على إزالـة            - ٥

عـشر   يف حـدود     ها، وتـدمري  تـها أو ضمان إزال   من هذه املادة     ١ودية املشار إليها يف الفقرة      العنق
 إىل تقــدمبالنــسبة لتلــك الدولــة، جــاز هلــا أن  حيــز النفــاذ  هــذه االتفاقيــة دخــولســنوات مــن 

 احملـدد   نـهائي تمديـد املوعـد ال    طلبـا ل   ستعراضاال اتمؤمترأحد   إىلاجتماع للدول األطراف أو     
وال تتعـدى   . لة وتدمري خملفات الذخائر العنقوديـة تلـك لفتـرة أقـصاها مخـس سـنوات               إلمتام إزا 

ــضرورية قطعــ     ــسنوات ال ــة عــدد ال ــد املطلوب ــرات التمدي ــاء  افت ــام وف ــة الطــرف   إلمت تلــك الدول
  . من هذه املادة١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 

ــب    - ٦ ــدم طل ــؤمتر    ايق ــدول األطــراف أو إىل م ــاع لل ــد إىل اجتم ــللتمدي ــل الس تعراض قب
.  مـن هـذه املـادة بالنـسبة لتلـك الدولـة الطـرف              ١ املـشار إليهـا يف الفقـرة          الزمنية  الفترة نقضاءا

 اجتمـاع الـدول األطـراف أو مـؤمتر االسـتعراض الـذي سـينظر فيـه                   عقـد  طلب قبل كل  ويقدم  
  :ويبني كل طلب ما يلي. بفترة ال تقل عن تسعة أشهر

   التمديد املقترحة؛فترة  )أ(  
 التمديد املقترح، مبا فيه الوسائل املاليـة والتقنيـة املتاحـة            ملوضوع مفصل   رحش  )ب(  

 من أجل إزالة وتدمري كل خملفات الذخائر العنقوديـة خـالل           حتتاج إليها للدولة الطرف أو اليت     
  فترة التمديد املقترحة؛

 يف إطـار الـربامج   التحضري لألعمـال املقبلـة وحالـة األعمـال الـيت أجنـزت فعـال               )ج(  
 مـن  ١الوطنية للتطهري وإزالة األلغام خالل فتـرة العـشر سـنوات األوىل املـشار إليهـا يف الفقـرة               

  هذه املادة وأي فترات متديد الحقة؛
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ــة وقــت      )د(   ــذخائر العنقودي ــضمنة ملخلفــات ال  هــذه دخــولجممــوع املــساحة املت
ذخائر للـ ضمن خملفـات  تلك الدولة الطرف وأي مناطق إضـافية تتـ   بالنسبة ل حيز النفاذ   االتفاقية  

  ؛ذاكنفاذ الم اكتشافها بعد بدء تعنقودية يال
 منـذ   والـيت مت تطهريهـا  جمموع املساحة املتـضمنة ملخلفـات الـذخائر العنقوديـة        )هـ(  
  ؛ حيز النفاذ هذه االتفاقيةدخول

ــة  املتبقيــة جممــوع املــساحة   )و(   ــتعنيالــيت واملتــضمنة ملخلفــات الــذخائر العنقودي  ي
  ؛ة فترة التمديد املقترحتطهريها خالل

ــدمري كــل خملفــات     الظــروف الــيت حــدّ   )ز(   ــة الطــرف علــى ت ــدرة الدول ت مــن ق
الذخائر العنقودية الواقعة يف املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا خالل فتـرة العـشر               

 مـن هـذه      من هذه املادة، والظروف اليت حيتمل أن حتدّ        ١سنوات األوىل املشار إليها يف الفقرة       
  القدرة خالل فترة التمديد املقترحة؛

  اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية للتمديد املقترح؛  )ح(  
  .املقترح أي معلومات أخرى ذات صلة بطلب التمديد  )ط(  

ُيقّيم اجتمـاع الـدول األطـراف أو مـؤمتر االسـتعراض الطلـب، مراعيـا العوامـل املـشار                 - ٧
 من هذه املادة، مبا فيها، يف مجلة أمـور، كميـات خملفـات الـذخائر العنقوديـة                  ٦الفقرة  إليها يف   

املبلغ عنها، ويتخذ قرارا بأغلبية أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوتة بشأن قبول طلـب              
وجيوز للدول األطراف أن تقرر منح فترة متديد أقـصر مـن الفتـرة املطلوبـة وجيـوز هلـا             . التمديد
  .ح معايري للتمديد، عند االقتضاءأن تقتر

جيــوز جتديــد ذلــك التمديــد لفتــرة أقــصاها مخــس ســنوات بتقــدمي طلــب جديــد، وفقــا    - ٨
وتقـدم الدولـة الطـرف يف طلـب التمديـد لفتـرة أخـرى               .  من هـذه املـادة     ٧ و   ٦ و   ٥للفقرات  

قة املمنوحـة  املعلومات اإلضافية ذات الصلة عن كل ما مت االضطالع به يف فترة التمديـد الـساب    
  .عمال هبذه املادة

  
  ٥املادة     
  مساعدة الضحايا    

تــوفر كــل دولــة طــرف لــضحايا الــذخائر العنقوديــة يف املنــاطق املــشمولة بواليتــها أو      - ١
 الـواجيب   اخلاضعة لسيطرهتا، وفقـا للقـانون اإلنـساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                 

عية للسن واجلنس، مبا فيها الرعاية الطبية والتأهيل والـدعم          ، ما يكفي من املساعدة املرا     التطبيق
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تبــذل كــل دولــة طــرف كــل و. قتــصاديالجتمــاعي واالل كــذلك إدمــاجهم اكفــالنفــساين، وت
  .فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقوديةيعوَّل عليها  ذات صلة بياناتع مجهد جل

  :تقوم كل دولة طرف مبا يلي من هذه املادة ١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة للوفاء و  - ٢
  تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية؛  )أ(  
  ؛ها وإنفاذهاوتطبيق وضع ما يلزم من قوانني وسياسات وطنية  )ب(  
 األطـــر الزمنيـــة للقيـــام بتلـــك  ذلـــك، مبـــا يفتنيوضـــع خطـــة وميزانيـــة وطنيـــ  )ج(  

ــة ا    ــة القائمـ ــات الوطنيـ ــر واآلليـ ــا يف األطـ ــة إدراجهـ ــشطة، بغيـ ــة  األنـ ــة والتنميـ ــة باإلعاقـ ملتعلقـ
  اإلنسان، مع احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور حمدد ومسامهة؛ وحقوق
   لتعبئة املوارد الوطنية والدولية؛اخلطواتاختاذ   )د(  
ــن   )هـ(   ــاع عـ ــذخائر    االمتنـ ــحايا الـ ــد ضـ ــز ضـ ــهم،    التمييـ ــا بينـ ــة أو فيمـ العنقوديـ

 وينبغـي قتـهم إصـابات أو إعاقـات ألسـباب أخـرى؛             العنقوديـة ومـن حل     الذخائرضحايا   بني أو
جتماعيـة  االنفسانية أو   التأهيلية أو   الطبية أو   الحتياجات  الق يف املعاملة إال إىل ا     يفرتال يستند أال
  قتصادية؛ال ا-

وكفالـة   هممتثلـ الـيت   نظمـات   املالتشاور الوثيق مع ضحايا الذخائر العنقوديـة و         )و(  
  كة فعلية؛مشارمشاركتهم وهذه املنظمات 

   هذه املادة؛ بتنفيذتعيني جهة تنسيق داخل احلكومة لتنسيق املسائل املتعلقة   )ز(  
  واملمارسـات الفـضلى ذات الـصلة مبـا يف           التوجيهية العمل على إدراج املبادئ     )ح(  
ــدعم النفــساين، وكــذلك اإلدمــاج االجتمــاعي     ذلــك ــل وال ــة والتأهي ــة الطبي  يف جمــاالت الرعاي

  .واالقتصادي
  

  ٦املادة     
  التعاون واملساعدة الدوليان    

 لتزاماهتــا مبوجــب هــذه االتفاقيــة، أن تلــتمس     ال أدائهــا حيــق لكــل دولــة طــرف، يف       - ١
  .اهاتتلقأن املساعدة و

 بتــوفري املــساعدة التقنيــة  ،تقــوم كــل دولــة طــرف يف وضــع يتــيح هلــا تقــدمي املــساعدة     - ٢
تزامــات للــذخائر العنقوديــة بغــرض تنفيــذ اال واملاديــة واملاليــة للــدول األطــراف املتــضررة مــن ا  

وجيوز تقدمي هـذه املـساعدة مـــن خـالل جهـات شـىت منـها منظومـة                  . هذه االتفاقية املنبثقة عن   
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ــة      ــة أو الوطنيـ ــة أو اإلقليميـ ــسات الدوليـ ــات أو املؤسـ ــدة، واملنظمـ ــم املتحـ ــات ،األمـ  واملنظمـ
  . أو على أساس ثنائي،املؤسسات غري احلكومية أو
 كل دولة طرف بتسهيل تبادل املعدات واملعلومات العلميـة والتكنولوجيـة علـى           تتعهد  - ٣

. ا أن تــشارك يف هــذا التبــادل   وحيــق هلــ ،أمت وجــه ممكــن فيمــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه االتفاقيــة      
اإلزالـة وغريهـا مـن املعـدات        تفرض الدول األطراف قيودا ال داعي هلا على توفري معـدات             وال

  .، أو على تلقي تلك املعداتذات الصلة ألغراض إنسانيةواملعلومات التكنولوجية 
 مـن   ٤عمـال بـالفقرة     األطـراف    الدول    كل من  إضافة إىل أي التزامات تقع على عاتق        - ٤

 هـا من هذه االتفاقية، تقوم كل دولـة طـرف يف وضـع يتـيح هلـا تقـدمي املـساعدة بتوفري                     ٤املادة  
وتقـدمي املعلومـات املتعلقـة بـشىت الوسـائل          ها  وتـدمري من أجل إزالة خملفات الـذخائر العنقوديـة         

ــذلك      ــة، وكـ ــذخائر العنقوديـ ــة الـ ــصلة بإزالـ ــات ذات الـ ــدمي والتكنولوجيـ ــاخلرباء  تقـ ــة بـ قائمـ
وتـدمريها  وكاالت اخلربة أو نقاط االتصال الوطنية املعنية بإزالة خملفات الـذخائر العنقوديـة               أو

  .وباألنشطة ذات الصلة
مـن أجـل    املـساعدة    بتـوفري    ،ع يتـيح هلـا تقـدمي املـساعدة         يف وضـ    طـرف  تقوم كل دولة    - ٥

، تقـدم املـساعدة لتحديـد االحتياجـات والتـدابري العمليـة       كمـا   تدمري خمزون الذخائر العنقودية،     
 فيما يتعلق بوضع العالمات، والتثقيـف للحـد مـن املخـاطر، ومحايـة           وتقييمها وترتيب أولوياهتا  

  . من هذه االتفاقية٤نحو املنصوص عليه يف املادة  على ال،تدمريالزالة واإلاملدنيني، و
، خملفـات ذخـائر      حيز النفاذ   هذه االتفاقية  دخولعندما تصبح الذخائر العنقودية، بعد        - ٦

عنقودية واقعة يف منـاطق مـشمولة بواليـة دولـة طـرف أو خاضـعة لـسيطرهتا، تقـوم كـل دولـة                        
ة الطارئـة علـى وجـه الـسرعة للدولـة      طرف يف وضـع يتـيح هلـا تقـدمي املـساعدة بتـوفري املـساعد         

  .الطرف املتضررة
 لتنفيـذ   هـذه املـساعدة    بتـوفري  ، يف وضع يتيح هلا تقـدمي املـساعدة         طرف تقوم كل دولة    - ٧

ــادة    ــة  ٥االلتزامــات املــشار إليهــا يف امل تقــدمي مــا يكفــي مــن   بوالــيت تقــضي   مــن هــذه االتفاقي
ة الطبيـة والتأهيـل والـدعم النفـساين، وكـذلك           راعية للسن واجلنس، مبا فيهـا الرعايـ       املاملساعدة  

وجيــوز تقــدمي هــذه   . اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتــصادي لــضحايا الــذخائر العنقوديــة     كفالــة 
املــساعدة مــــن خــالل جهــات شــىت منــها منظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات أو املؤســسات    

 ومجعيــات الــصليب األمحــر  الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة، وجلنــة الــصليب األمحــر الدوليــة،  
  .واهلالل األمحر الوطنية واحتادها الدويل، واملنظمات غري احلكومية، أو على أساس ثنائي
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ــة    - ٨ ــوم كــل دول ــساعدة   طــرف تق ــا تقــدمي امل ــيح هل ــوفري،يف وضــع يت ــساعدة  بت   هــذه امل
، ررة الـدول األطـراف املتـض     الـذي حتتـاج إليـه     للمسامهة يف االنتعـاش االقتـصادي واالجتمـاعي         

  . فيهااستعمال الذخائر العنقوديةبسبب 
ــة    - ٩ ــا املـــسامهة طـــرف  جيـــوز لكـــل دولـ ــيح هلـ ــع يتـ  أن تـــساهم يف الـــصناديق ،يف وضـ

  . مبوجب هذه املادةتقدمي املساعدةبغية تسهيل ذات الصلة االستئمانية 
تنفيـذ   تلتمس املساعدة وتتلقاها كافة التدابري املالئمـة لتـسهيل ال       طرف تتخذ كل دولة    - ١٠

الفعال هلذه االتفاقية يف حينه، مبا يف ذلـك تـسهيل دخـول وخـروج األفـراد واملـواد واملعـدات،                     
  .بطريقة تتالءم والقوانني واألنظمة الوطنية، مع مراعاة املمارسات الدولية الفضلى

إىل منظومــة  أن تطلــبجيــوز لكــل دولــة طــرف ألغــراض وضــع خطــة عمــل وطنيــة،     - ١١
مـن املؤسـسات     ذلك    أو غري  ،نظمات اإلقليمية أو الدول األطراف األخرى     املتحدة أو امل   األمم

  :احلكومية الدولية أو غري احلكومية املختصة مساعدة سلطاهتا على أن حتدد، يف مجلة أمور
طبيعة ونطاق خملفات الذخائر العنقودية الواقعة يف املنـاطق املـشمولة بواليتـها               )أ(  

  أو اخلاضعة لسيطرهتا؛
  وارد املالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة لتنفيذ اخلطة؛امل  )ب(  
الالزم إلزالة وتدمري كل خملفـات الـذخائر العنقوديـة الواقعـة يف          املقدَّر  الوقت    )ج(  

  املناطق املشمولة بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا؛
برامج التثقيف للحد من املخاطر وأنشطة التوعية للحد من وقـوع اإلصـابات               )د(  

  أو الوفيات بسبب خملفات الذخائر العنقودية؛
  املساعدة لضحايا الذخائر العنقودية؛   )هـ(  
بــني حكومــة الدولــة الطــرف املعنيــة والكيانــات ذات الــصلة   للتنــسيق عالقــة   )و(  
  . اليت ستعمل يف تنفيذ اخلطة، واحلكومية الدولية، وغري احلكومية،احلكومية

هـذه املـادة مـن      أحكـام    مبوجب    هلا مة للمساعدة واملتلقية  تتعاون الدول األطراف املقد     - ١٢
  . لربامج املساعدة املتفق عليهاعاجلأجل ضمان التنفيذ الكامل وال

  



A/C.1/63/5
 

54 08-54864 
 

  ٧املادة     
  تدابري الشفافية    

 تقدم كل دولة طرف إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف أقـرب وقـت ممكـن عمليـا،                        - ١
بالنـسبة  حيـز النفـاذ      هـذه االتفاقيـة      دخـول وما بعد    ي ١٨٠وعلى أي حال يف موعد ال يتجاوز        

  :لتلك الدولة الطرف تقريرا عن
   من هذه االتفاقية؛٩التنفيذ الوطين للتدابري املشار إليها يف املادة   )أ(  
جممـوع كــل الــذخائر العنقوديــة، مبــا فيهـا الــذخائر الــصغرية املتفجــرة، املــشار     )ب(  

 ،ذه االتفاقيـة، علـى أن يـشمل تفـصيال لنوعهـا وكميتـها       مـن هـ    ٣ مـن املـادة      ١إليها يف الفقرة    
   أرقام جمموعات كل نوع؛،وإذا أمكن
دولـة  ال تلـك اخلصائص التقنية لكل نوع مـن الـذخائر العنقوديـة الـيت أنتجتـها                 )ج(  

ا، إىل احلد املعروف عنها، وتلك الـيت متلكهـا    هلبالنسبة  حيز النفاذ    االتفاقية   دخولطرف قبل   ال
ل اليـا، مـع العمـل، إىل احلـد املعقـول، علـى إيـراد فئـات املعلومـات الـيت قـد تـسهِّ                        أو حتوزها ح  

تشمل هذه املعلومات، كحد أدىن، قياسـات       على أن   التعرف على الذخائر العنقودية وإزالتها؛      
احلجم وتوصيالت كبسولة التفجري، واحملتـوى مـن املـواد املتفجـرة، واحملتـوى املعـدين، وصـورا         

  ة وغري ذلك من املعلومات اليت قد تسهل إزالة خملفات الذخائر العنقودية؛فوتوغرافية ملون
وقـف  حالة برامج حتويل مرافـق إنتـاج الـذخائر العنقوديـة إىل نـشاط آخـر أو                    )د(  
  والتقدم احملرز يف تلك الربامج؛تشغيلها 
 حالــة بــرامج تــدمري الــذخائر العنقوديــة، مبــا فيهــا الــذخائر الــصغرية املتفجــرة،   )هـ(  

 الـيت ستــستخدم يف التــدمري،  الطرائــق، مبــا يف ذلــك تفاصـيل  مـن هــذه االتفاقيـة   ٣ وفقـا للمــادة 
 والتقـدم  ،تدمري ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة الـيت يـتعني مراعاهتـا     القع  اومكان كل مو  

  احملرز يف تلك الربامج؛
الـيت  و،  وكمياهتـا املتفجـرة أنواع الذخائر العنقودية، مبا فيها الـذخائر الـصغرية      )و(  

التفاقية، مبا يف ذلك تفاصيل األساليب املـستخدمة يف التـدمري،   من هذه ا ٣دمرت وفقا للمادة   
  تدمري ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة اليت روعيت؛القع اومكان مو
 خمزونـــات الـــذخائر العنقوديـــة، مبـــا فيهـــا الـــذخائر الـــصغرية املتفجـــرة، الـــيت    )ز(  

مـن هـذه   ) هــ (فت بعد اإلبالغ عن االنتـهاء مـن الربنـامج املـشار إليـه يف الفقـرة الفرعيـة                   ِشاكُت
   من هذه االتفاقية؛٣الفقرة، وخطط تدمريها وفقا للمادة 
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ــة          )ح(   ــذخائر العنقودي ــة بال ــاطق امللوث ــع كــل املن إىل احلــد املمكــن، حجــم ومواق
ــسيطرهتا، علــى   و ــها أو اخلاضــعة ل ــشملاملــشمولة بواليت ــدر ممكــن مــن التفاصــيل   أن ت  أكــرب ق

يف كـل منطقـة مـن تلـك     ، وكميتـه،   ة كل نوع من خملفات الذخائر العنقوديـة       ييتعلق بنوع  فيما
  ؛اسُتعملت ومىت ،املناطق

حالة برامج إزالة وتدمري كل أنواع وكميات خملفات الذخائر العنقوديـة الـيت                )ط(  
 والتقــدم احملــرز يف تلــك الــربامج، علــى أن  مــن هــذه االتفاقيــة٤أزيلــت ودمــرت وفقــا للمــادة 

 وموقـع املنطقـة امللوثـة بالـذخائر العنقوديـة الـيت مت تطهريهـا وتفـصيل كميـة                   محجذلك  شمل  ي
  العنقودية اليت أزيلت ودمرت؛ كل نوع من خملفات الذخائر

 حتـذير مـن املخـاطر، وخباصـة، إلصـدار     التدابري املتخذة لتـوفري التثقيـف للحـد        )ي(  
عال للمدنيني الذين يعيشون يف مناطق ملوثـة بالـذخائر العنقوديـة ومـشمولة بواليتـها                فوري وف 

  أو خاضعة لسيطرهتا؛
وذلـك   ، من هذه االتفاقية والتقدم احملـرز      ٥ املادة   ا مبوجب حالة تنفيذ التزاماهت    )ك(  

ل والـدعم  لتقدمي ما يكفي من املساعدة املراعية للسن واجلنس، مبـا فيهـا الرعايـة الطبيـة والتأهيـ      
 اإلدماج االجتمـاعي واالقتـصادي لـضحايا الـذخائر العنقوديـة ومجـع           كفالةالنفساين، وكذلك   

  املوثوق به من البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية؛
اسم وعناوين االتصال باملؤسسات املكلفـة بتقـدمي املعلومـات وتنفيـذ التـدابري                )ل(  

  الفقرة؛الوارد وصفها يف هذه 
ارد املاليـة أو املاديـة أو العينيـة، املخصـصة           ومقدار املوارد الوطنية، مبـا فيهـا املـ          )م(  

   من هذه االتفاقية؛٥ و ٤ و ٣لتنفيذ املواد 
املقدمـة مبوجـب    الدوليـة    التعـاون الـدويل واملـساعدة        وجهـات ووأنواع  حجم    )ن(  

  . من هذه االتفاقية٦املادة 
 مـن هـذه     ١ويا اسـتكماال للمعلومـات املقدمـة وفقـا للفقـرة            تقدم الدول األطراف سـن      - ٢

 يغطي السنة التقوميية السابقة، ويبلّغ إىل األمني العام لألمم املتحدة يف موعـد ال يتجـاوز                 ،املادة
  .أبريل من كل عام/ نيسان٣٠
  .إىل الدول األطراف حييل األمني العام لألمم املتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير  - ٣
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  ٨املادة     
  تيسري االمتثال وتوضيحه    

نــها بـشأن تنفيـذ أحكـام هــذه    فيمـا بي توافـق الـدول األطـراف علــى التـشاور والتعـاون        - ١
االتفاقية، وعلى العمل معـا بـروح مـن التعـاون بغيـة تيـسري امتثـال الـدول األطـراف اللتزاماهتـا                       

  .مبوجب هذه االتفاقية
 ملــسائل توضــيح األطــراف يف احلــصول علــى  إذا رغبــت واحــدة أو أكثــر مــن الــدول    - ٢

هلـذه املـسائل، جـاز        حل ساالتميف  متعلقة بامتثال دولة طرف أخرى ألحكام هذه االتفاقية، و        
 الدولـة   هلذه املـسألة إىل تلـك    توضيح األمني العام لألمم املتحدة، طلب       عن طريق هلا أن تقدم،    

كل دولة طرف عـن تقـدمي طلبـات         تنع  ومت. ذا الطلب كل املعلومات املالئمة    هب رفقوُي. الطرف
وتقــدم الدولــة .  غــري قائمــة علــى أســاس، مــع احلــرص علــى تــاليف إســاءة االســتعمال   توضــيح

 إىل الدولـة الطـرف الطالبـة، عـن طريـق األمـني العـام لألمـم                  توضـيح الطرف اليت تتلقى طلب ال    
  .وضيح املسألة كل املعلومات اليت من شأهنا أن تساعد يف ت، يوما٢٨املتحدة، ويف غضون 

إذا مل تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق األمني العام لألمم املتحـدة يف غـضون                 - ٣
 غـري مـرض، فلـها أن تعـرض املـسألة،      التوضيحتلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب    

ــاع التــ        ــى االجتم ــم املتحــدة، عل ــام لألم ــني الع ــق األم ــن طري ــراف ع ــدول األط ــل. ايل لل  وحيي
 املتعلقــة بطلــب  الئمــةالعــام لألمــم املتحــدة الطلــب، مــصحوبا جبميــع املعلومــات امل       األمــني
إىل الدولـة الطـرف املطلـوب       وتقدم كل هـذه املعلومـات       . ، إىل مجيع الدول األطراف    التوضيح
  . منها وحيق هلا الرد عليهاالتوضيح

 اجتمــاع للــدول  أيجيــوز ألي دولــة مــن الــدول األطــراف املعنيــة، ريثمــا يــتم انعقــاد   - ٤
األطراف، أن تطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يبذل مـساعيه احلميـدة لتيـسري احلـصول       

  . املطلوبالتوضيحعلى 
 مـن هـذه املـادة، فـإن         ٣عندما تقدم مسألة إىل اجتماع الدول األطراف عمال بالفقرة            - ٥

، مراعيا كـل املعلومـات املقدمـة مـن           النظر يف املسألة   واصلاالجتماع يقرر أوال ما إذا كان سي      
وإذا قــرر اجتمــاع الــدول األطــراف ذلــك، جــاز لــه أن يقتــرح علــى  . الــدول األطــراف املعنيــة
 املـسألة قيـد النظـر أو حلـها، مبـا يف ذلـك             توضـيح  ووسائل لزيـادة     سبالالدول األطراف املعنية    

 يثبـت فيهـا أن املـسألة قيـد          ويف الظروف الـيت   . حتريك اإلجراءات املالئمة طبقا للقانون الدويل     
، جيـوز  التوضـيح البحث ترجع إىل ظروف خارجة عـن سـيطرة الدولـة الطـرف املطلـوب منـها                

الجتمــاع الــدول األطــراف أن يوصــي بتــدابري مالئمــة، مبــا يف ذلــك اســتخدام تــدابري التعــاون    
  . من هذه االتفاقية٦املشار إليها يف املادة 
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 مــن هــذه املــادة، جيــوز  ٥ إىل ٢ عليهــا يف الفقــرات إضــافة إىل اإلجــراءات املنــصوص  - ٦
راه مالئمــا مــن اإلجــراءات العامــة األخــرى  يــقــرر اعتمــاد مــا ُيالجتمــاع الــدول األطــراف أن 

 حــاالت عــدم االمتثــال لتــسوية الوقــائع، و ذلــكاآلليــات احملــددة لتوضــيح االمتثــال، مبــا يف  أو
  .ألحكام هذه االتفاقية

  
  ٩املادة     
  فيذ الوطنيةتدابري التن    

تتخذ كل دولة طـرف مجيـع التـدابري املالئمـة القانونيـة واإلداريـة وغريهـا لتنفيـذ هـذه                       
االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك فــرض اجلــزاءات اجلنائيــة ملنــع وقمــع أي نــشاط حمظــور علــى أي دولــة   

  مــشمولون بواليتــها أو خاضــعون لــسيطرهتاطــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة يقــوم بــه أشــخاص 
  .قليم مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرهتايقع يف إ أو
  

  ١٠املادة     
  تسوية املنازعات    

أو تطبيـق هـذه      بـشأن تفـسري   من الدول األطراف    ثر  كأو أ اثنتني  عندما ينشأ نزاع بني       - ١
ق يـ بغيـة التعجيـل بتـسوية الـرتاع عـن طر     فيمـا بينـها   املعنيـة  االتفاقية، تتـشاور الـدول األطـراف      

ية أخــرى ختتارهــا، مبــا فيهــا اللجــوء إىل اجتمــاع الــدول األطــراف   التفــاوض أو بوســائل ســلم
  .وإحالة الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي للمحكمة

جيوز الجتماع الدول األطراف أن يسهم يف تسوية الرتاع بـأي وسـيلة يراهـا مالئمـة،        - ٢
 املعنيـة بالـشروع يف إجـراءات        طـراف األ ومطالبـة الـدول      ،مبا يف ذلك عـرض مـساعيه احلميـدة        

  . ألي إجراء يتفق عليهمبهلة زمنيةالتسوية اليت ختتارها والتوصية 
  

  ١١املادة     
  اجتماعات الدول األطراف    

ــسأل      - ١ ــام للنظــر يف أي م ــدول األطــراف بانتظ ــة    جتتمــع ال ــذه االتفاقي ــق ه ــق بتطبي ة تتعل
  : يف ذلك، مباعند الضرورة اشأهنبالختاذ قرارات وتنفيذها،  أو

  سري هذه االتفاقية وحالتها؛  )أ(  
  املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛  )ب(  
   من هذه االتفاقية؛٦التعاون واملساعدة الدوليان وفقا للمادة   )ج(  
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  استحداث تكنولوجيات إلزالة خملفات الذخائر العنقودية؛  )د(  
 مـــن ١٠ و ٨لـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادتني    االطلبـــات املقدمـــة مـــن     )هـ(  

  االتفاقية؛  هذه
 مـــــن ٤ و ٣الـــــدول األطـــــراف املنـــــصوص عليهـــــا يف املـــــادتني  طلبـــــات   )و(  

  .االتفاقية هذه
يدعو األمني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد أول اجتمـاع للـدول األطـراف يف غـضون            - ٢

ألمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد           ويـدعو ا  .  حيـز النفـاذ     هذه االتفاقية  دخولعام واحد من    
  .االجتماعات الالحقة سنويا إىل أن يعقد أول مؤمتر لالستعراض

 الدول غري األطراف يف هذه االتفاقيـة وكـذلك األمـم املتحـدة وغريهـا              أن ُتدعى جيوز    - ٣
 وجلنـة الـصليب األمحـر    ،من املنظمات أو املؤسسات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ذات الـصلة         

 واملنظمـات غـري احلكوميـة    ،لدولية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر       ا
  .، إىل حضور هذه االجتماعات بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليهذات الصلة

  
  ١٢املادة     
  مؤمترات االستعراض    

اض بعد مضي مخـس سـنوات       يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر لالستعر          - ١
ويـدعو األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد مـؤمترات               .  حيـز النفـاذ     هذه االتفاقية  دخولعلى  

بــني الفاصــلة اســتعراض أخــرى إذا طلبــت ذلــك دولــة طــرف أو أكثــر، بــشرط أال تقــل الفتــرة 
وتـدعى مجيـع الـدول األطـراف يف     . مؤمترات االستعراض، على أي حـال، عـن مخـس سـنوات           

  .ستعراضلاله االتفاقية إىل حضور كل مؤمتر هذ
  :الستعراض ما يليليكون الغرض من مؤمتر   - ٢

  استعراض سري هذه االتفاقية وحالتها؛  )أ(  
ــد مــن ا     )ب(   ــة لجتماعــات االالنظــر يف ضــرورة عقــد املزي ــدول األطــراف  لالحق ل

لفاصــلة بــني هــذه    والفتــرة ا، مــن هــذه االتفاقيــة  ١١ مــن املــادة  ٢املــشار إليهــا يف الفقــرة   و
  االجتماعات؛

ــشأ   )ج(   ــرارات ب ــدول األطــرا طلبــات  ناختــاذ ق ف املنــصوص عليهــا يف املــادتني  ال
  . من هذه االتفاقية٤ و ٣
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 الدول غري األطراف يف هذه االتفاقيـة وكـذلك األمـم املتحـدة وغريهـا              دعىأن تُ جيوز    - ٣
 وجلنـة الـصليب األمحـر    ،الـصلة من املنظمات أو املؤسسات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ذات         

 واملنظمـات غـري احلكوميـة    ،الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر       
  .، إىل حضور كل مؤمتر استعراض بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليهذات الصلة

  
  ١٣املادة     
  التعديالت    

دخوهلــا حيــز ذه االتفاقيـة يف أي وقــت بعـد   لكـل دولــة طـرف أن تقتــرح تعـديالت هلــ     - ١
تعديل إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يعممه بدوره على مجيـع       للويقدم أي اقتراح    . النفاذ

. لنظـر يف االقتـراح    ا  مـن أجـل    تعـديل للالدول األطراف طالبا آراءها بشأن ضرورة عقـد مـؤمتر           
 يومــا مــن ٩٠ألمــم املتحــدة يف غــضون فــإذا أخطــرت أغلبيــة الــدول األطــراف األمــني العــام ل 

تعميم االقتـراح بتأييـدها ملتابعـة النظـر فيـه، يـدعو األمـني العـام لألمـم املتحـدة إىل عقـد مـؤمتر                          
  .تعديل تدعى إليه مجيع الدول األطرافلل
 الدول غري األطراف يف هذه االتفاقيـة وكـذلك األمـم املتحـدة وغريهـا              أن ُتدعى جيوز    - ٢

 وجلنـة الـصليب األمحـر    ،ؤسسات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ذات الـصلة      من املنظمات أو امل   
الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر واملنظمـات غـري احلكوميـة                   

  .تعديل بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليهلل، إىل حضور كل مؤمتر ذات الصلة
ل مباشــــرة يف أعقــــاب اجتمــــاع للــــدول األطــــراف أو مــــؤمتر عقــــد مــــؤمتر التعــــديُي  - ٣
  .ستعراض، ما مل تطلب أغلبية الدول األطراف عقده يف وقت أقربلال
عتمـد أي تعـديل هلـذه االتفاقيـة بأغلبيـة ثلثـي الـدول األطـراف احلاضـرة واملـصوتة يف           ُي  - ٤

  . هذا النحوويتوىل الوديع إبالغ كافة الدول بأي تعديل يعتمد على. مؤمتر التعديل
لدول األطراف اليت قبلـت التعـديل   لبالنسبة حيز النفاذ   أي تعديل هلذه االتفاقية      يدخل  - ٥

. تمـاد التعـديل    القبول من أغلبية الدول اليت تكون أطرافـا يف تـاريخ اع            صكوكيف تاريخ إيداع    
ــز النفــاذ   التعــديل دخلوبعــد ذلــك يــ  ــسبة حي ــة مــن  ألبالن ــة ي دول ــدول األطــراف املتبقي  يف ال

  . قبوهلاصكإيداع  تاريخ
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  ١٤املادة     
  التكاليف واملهام اإلدارية    

ــل تكــاليف اجتماعــات الــدول األطــراف، ومــؤمترات االســتعراض ومــؤمترات         - ١ تتحم
التعديل، الدول األطراف والدول غري األطراف يف هذه االتفاقيـة املـشاركة فيهـا، وذلـك وفقـا             

  . معدال على النحو املالئمجلدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة
تتحمل الدول األطراف التكـاليف الـيت يتكبـدها األمـني العـام لألمـم املتحـدة مبوجـب                     - ٢

 مـن هـذه االتفاقيـة وذلـك وفقـا جلـدول األنـصبة املقـررة لألمـم املتحـدة معـدال               ٨ و   ٧املادتني  
  .على النحو املالئم

، ريـة املنوطـة بـه مبوجـب هـذه االتفاقيـة           ملهـام اإلدا  ااألمـني العـام لألمـم املتحـدة         يؤدي    - ٣
  .رهنا بتكليف مالئم بذلك من األمم املتحدة

  
  ١٥املادة     
  التوقيع    

، ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٣٠ اليت حررت يف دبلن يف       ، باب التوقيع على هذه االتفاقية     فتحي  
  مث يف مقـر األمـم املتحـدة يف         ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣أمام مجيع الـدول يف أوسـلو يف         

  .دخوهلا حيز النفاذنيويورك حىت 
  

  ١٦املادة     
  التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام    

   .ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة من قبل الدول املوقعة عليها  - ١
  . باب االنضمام إىل االتفاقية أمام أي دولة ال تكون قد وقعت عليهافتحُي  - ٢
  .لدى الوديع وك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمامتودع صك  - ٣

  ١٧املادة     
   النفاذدخول االتفاقية حيز    

يف اليوم األول مـن الـشهر الـسادس بعـد الـشهر الـذي       حيز النفاذ   هذه االتفاقية    تدخل  - ١
  .ودع فيه الصك الثالثون من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمامُي
لدولـة الـيت تـودع صـك تـصديقها أو قبوهلـا        ل، بالنـسبة     حيز النفاذ   هذه االتفاقية  تدخل  - ٢

لتـصديق أو القبـول     ا  مـن صـكوك    أو موافقتها أو انـضمامها بعـد تـاريخ إيـداع الـصك الـثالثني              
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الدولــة تلــك املوافقــة أو االنــضمام، يف اليــوم األول مــن الــشهر الــسادس بعــد تــاريخ إيــداع   أو
  .وهلا أو موافقتها أو انضمامهاصك تصديقها أو قب

  
  ١٨املادة     
  التطبيق املؤقت    

ــة    ــنجيــوز ألي دول ــضمامها  ، أن تعل ــها أو ان ــا أو موافقت ــصديقها أو قبوهل ــد ت  أهنــا ، عن
  . بالنسبة لتلك الدولةتدخل االتفاقية حيز النفاذ من هذه االتفاقية ريثما ١ستطبق مؤقتا املادة 

  
  ١٩املادة     
  التحفظات    

  .ضع مواد هذه االتفاقية للتحفظاتال خت  
  

  ٢٠املادة     
  املدة واالنسحاب    

  .هذه االتفاقية غري حمددة املدة  - ١
ــسحاب مــن هــذه           - ٢ ــة، احلــق يف االن ــرف، يف ممارســتها لــسيادهتا الوطني لكــل دولــة ط

وعليها أن ختطر بذلك االنسحاب مجيـع الـدول األطـراف األخـرى والوديـع وجملـس        . االتفاقية
ــابع لألمــم املتحــدة األمــن ــا لألســباب الــيت تــدفع    .  الت ويتــضمن صــك االنــسحاب شــرحا وافي
  .االنسحاب إىل
 ال يــصبح هــذا االنــسحاب نافــذا إال بعــد ســتة أشــهر مــن اســتالم الوديــع لــصك             - ٣

حدث عند انتهاء فترة األشهر الستة تلك أن كانت الدولة الطـرف            إذا   ،ومع هذا . االنسحاب
  . نــزاع مسلح، ال يعترب االنسحاب نافذا قبل أن ينتهي الرتاع املسلحاملنسحبــة مشتركة يف

  
  ٢١املادة     
  العالقات مع الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية    

التـصديق علـى     تشجع كل دولـة طـرف الـدول غـري األطـراف يف هـذه االتفاقيـة علـى                    - ١
العمـل علـى انـضمام مجيـع        يهـا، بغـرض     االنضمام إل  االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو       هذه

  .ىل هذه االتفاقيةإالدول 
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ختطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غري األطـراف يف هـذه االتفاقيـة، املـشار                   - ٢
هــذه االتفاقيــة، وتــدعو للقواعــد الــيت     مــن هــذه املــادة، بالتزاماهتــا مبوجــب  ٣يف الفقــرة  إليهــا

ــري األ      ــدول غـ ــثين الـ ــصاراها لـ ــذل قـ ــيها وتبـ ــن اســـتعمال     ترسـ ــة عـ ــذه االتفاقيـ ــراف يف هـ طـ
  .العنقودية الذخائر

جيـوز للـدول    فإنـه    من هذه االتفاقية ووفقا للقانون الدويل،        ١بالرغم من أحكام املادة       - ٣
، أن يتعـاونوا عـسكريا مـع الـدول غـري األطـراف               أو مواطنيها  األطراف، وألفرادها العسكريني  

 وأن يـشاركوا يف عمليـات   ،ة حمظورة على دولة طـرف      واليت قد تقوم بأنشط    ،يف هذه االتفاقية  
  .عسكرية معها

  : بأن من هذه املادة ما يرخص لدولة طرف٣ليس يف الفقرة   - ٤
  أو العنقودية أو تنتجها أو حتوزها بطريقة أخرى؛ تستحدث الذخائر  )أ(  
   أوختزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛  )ب(  
  أو خائر العنقودية؛تستعمل هي نفسها الذ  )ج(  
اختيـار  فيها تطلب صراحة استعمال الذخائر العنقودية يف احلاالت اليت يكون         )د(  

  . عائدا هلا وحدهاالذخائر املستعملة
  

  ٢٢املادة     
  الوديع    

  .ن األمني العام لألمم املتحدة مبوجب هذا وديعا هلذه االتفاقيةعيَُّي  
  

  ٢٣املادة     
  النصوص ذات احلجية    

ليزيـــة والروســـية والـــصينية والعربيـــة النكاوى يف احلجيـــة النـــصوص اإلســـبانية واتتـــس  
  .والفرنسية هلذه االتفاقية


