
 
 اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

  
 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 
إزاء اسـتمرار حتمـل املـدنيني، مجاعـات وفـرادى، العـبء األكـرب                إذ يساورها بالغ القلـق     

 للرتاع املسلح، 
 الـذخائر   الـيت تتـسبب فيهـا     ملعانـاة واإلصـابات     ا أن توقـف إىل األبـد     علـى   وتصميما منـها     

 ،هجرهاعلى النحو املقصود، أو عند إخفاقها عن العمل عند  وأا، هلاعمت استالعنقودية وق
ــق    ــساورها القل ــدنني   وإذ ي ــل امل ــة تقت ــذخائر العنقودي ــات ال ــساء   ألن خملف ــيهم الن ــن ف ، مب

، وتعيق التنمية االقتصادية واالجتماعيـة بـأمور منـها ضـياع سـبل كـسب                واألطفال، أو تشوههم  
 أو   انتهاء الرتاع، وتؤخر عـودة الالجـئني واملـشردين داخليـا           بعدعمري  الرزق، وتعرقل التأهيل والت   

املـساعدة اإلنـسانية   وتقدمي ، وميكن أن تؤثر سلبا على اجلهود الوطنية والدولية لبناء السالم    متنعها
 ا،هلاعم بعد استتستمر لسنوات طويلة أخرى وخيمة عواقبوتتسبب يف 

الـيت تتمثـل يف املخزونـات الوطنيـة الكـبرية مـن        لألخطـار  وإذ يساورها بالغ القلـق أيـضا       
علـى ضـمان    منـها    وتـصميما  يف العمليـات     عماهلاتفظ هبـا ألغـراض اسـت      حيـ الذخائر العنقودية اليت    

 التعجيل بتدمريها،
  بــصورة فعالــة تتــسم بالكفــاءة والتنــسيق، يف التــصدي املــسامهةبــضرورة  اعتقــادا منــهاو 

 يف شــىت بقــاع العــامل، وضــمان  املوجــودةخائر العنقوديــة  الــذخملفــاتللتحــدي املتمثــل يف إزالــة  
 تدمريها،
  مجـيعهم  قوق ضحايا الـذخائر العنقوديـة     التام حل  اإلعمال على كفالة    وتصميما منها أيضا   

 ، بكرامتهم األصيلةواعترافا منها
فيهـا    بذل قصاراها يف توفري املساعدة لضحايا الذخائر العنقودية، مبا         علىالعزم   عقدإذ ت و 

  إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا،وكفالةالرعاية الطبية، والتأهيل والدعم النفساين، 
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 ،جلــنس لــضحايا الــذخائر العنقوديــة الــسن وا تراعــي بــضرورة تــوفري مــساعدة وإذ تــسلم 
 معاجلة االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة،ضرورة و

 توجـب علـى الـدول     اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت        وإذ تضع يف اعتبارها    
التعهـد بكفالـة وتعزيـز إعمـال كافـة حقـوق اإلنـسان         االتفاقية، يف مجلة أمـور،  تلك  األطراف يف   

جلميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة دون أي متييــز علــى   بالنــسبة واحلريــات األساســية إعمــاال تامــا  
 ، مهما كان نوعهأساس اإلعاقة

هــود املــضطلع هبــا يف شــىت املنتــديات  ضــرورة التنــسيق الكــايف للجوإذ تــضع يف اعتبارهــا 
علـى جتنـب    وإذ تعقد العزم    ،  مواحتياجاهت حقوق ضحايا شىت أنواع األسلحة    والرامية إىل تناول    
  أنواع األسلحة،خمتلفالتمييز بني ضحايا 

اتفاقــات دوليــة بذه االتفاقيــة أو غــري املــشمولة هبــيف احلــاالت  أنــه  مــن جديــدوإذ تؤكــد 
 املنبثقـة عـن     ،احملـاربون مـشمولني حبمايـة وسـلطة مبـادئ القـانون الـدويل             أخرى، يظل املـدنيون و    

 ، الضمري العامإمالءاتالعرف املستقر وعن مبادئ اإلنسانية و
جماعـات املـسلحة     لل بـأي حـال مـن األحـوال،       على عدم السماح،     أيضا   إذ تعقد العزم  و 
  هذه االتفاقية،يفلة طرف أن تقوم بأي نشاط حمظور على دوبلقوات املسلحة للدولة، من غري ا
 للقاعــدة الدوليــة الــيت حتظــر األلغــام املــضادة  بــالغ االتــساع بالتأييــد الــدويل الوإذ ترحــب 

 حلظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املـضادة لألفـراد   ١٩٩٧لألفراد، واملكرسة يف اتفاقية     
 وتدمري تلك األلغام،

علــق بـاملتفجرات مـن خملفــات احلـرب، املرفــق    باعتمــاد الربوتوكـول املت وإذ ترحـب أيـضا    
باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينـة ميكـن اعتبارهـا مفرطـة الـضرر أو عـشوائية                    

 يف تعزيــز محايــة هاة منــورغبــ، ٢٠٠٦ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٢نفــاذ يف ال دخولــه حيــزاألثــر، و
 ضاع ما بعد انتهاء الرتاع، املدنيني من آثار خملفات الذخائر العنقودية يف أو
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 املتعلـق   )٢٠٠٠( ١٣٢٥التـابع لألمـم املتحـدة        جملـس األمـن       قـرار  وإذ تضع يف اعتبارها    
املتعلــق ) ٢٠٠٥( ١٦١٢جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة      مــن وقــرار بــاملرأة والــسالم واأل 

 باألطفال يف الرتاع املسلح،
ــاخلوإذ ترحــب كــذلك    ــا وإقلي طواتب ــسنوات األخــرية   املتخــذة وطني ــا يف ال ــا وعاملي  ،مي

 ،ها ونقلها وإنتاجهاالذخائر العنقودية وختزين والرامية إىل حظر أو تقييد أو تعليق استعمال
 العـام يف تعزيـز مبـادئ اإلنـسانية علـى حنـو مـا يتجلـى يف الـدعوة            ضمريدور الـ  وإذ تؤكد    

 بـاجلهود الـيت تـضطلع هبـا     تقـر إذ وقوديـة  العاملية إىل إهناء معاناة املدنيني النامجـة عـن الـذخائر العن     
، واالئـتالف املنـاهض للـذخائر العنقوديـة          الدوليـة  لصليب األمحـر   األمم املتحدة وجلنة ا    هلذه الغاية 

 والعديد من املنظمات غري احلكومية األخرى يف كافة أحناء العامل،
ــة الــذي     تعيــد تأكيــدوإذ   فــت الــدول اعترإعــالن مــؤمتر أوســلو بــشأن الــذخائر العنقودي
بالعواقب الوخيمة النامجة عن استعمال الـذخائر العنقوديـة وتعهـدت بـأن             ، يف مجلة أمور،     مبوجبه

 حيظر استعمال وإنتاج ونقل وختزين الذخائر العنقودية         قانوناً  ملزماً  صكاً ٢٠٠٨تربم حبلول عام    
قـدر  ة يـضمن تـوفري       ال ميكن قبوله، وينشئ إطارا للتعاون واملساعد       ذىاليت تتسبب للمدنيني يف أ    

 وتـدمري   ، والثقيف للحد من املخـاطر     ،، وتطهري املناطق امللوثة   هملضحايا وتأهيل ارعاية  من  كاف  
 املخزونات،

 منـها  صميماوتـ هذه االتفاقية،   إىل   مجيع الدول    العمل على انضمام  استصواب  وإذ تؤكد    
  تاما،ها تنفيذاوتنفيذعلى العمل احلثيث من أجل تشجيع إضفاء الطابع العاملي عليها 

سيما املبدأ القائـل بـأن حـق          وال  وقواعده،  إىل مبادئ القانون اإلنساين الدويل     وإذ تستند  
ــرتأطــراف  ــار أســاليب احلــرب أو وســائلها لــيس بــاحلق غــري احملــدود، وإىل    املــاع ال سلح يف اختي

ــأن   ــرتاع يف كــل األوقــات   متالقواعــد الــيت تقــضي ب ــز أطــراف ال  وبــني ،لنياملــدنيني واملقــاتبــني ي
ــا ضــد األهــداف العــسكرية      غــراضاأل ــايل عملياهت ــة واألهــداف العــسكرية وأن توجــه بالت  املدني

 غــراضلتفــادي املــدنيني واألمــستمرة عنايــة   عنــد القيــام بعمليــات عــسكرية ُتــولَى،وحــدها، وأن
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ــ و،املدنيـــة يتمتعـــون حبمايـــة عامـــة مـــن األخطـــار الناشـــئة عـــن   مجاعـــات فـــرادى أن املـــدنيني بـ
 العسكرية، ياتالعمل

 :على ما يليقد اتفقت ف 
 

 ١املادة 
 االلتزامات العامة ونطاق التطبيق

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

 باستعمال الذخائر العنقودية؛ )أ( 
ختزينهــا   أو حيازهتا بأي طريقة أخرى أو     أو إنتاجها   باستحداث الذخائر العنقودية     )ب( 

 اظ هبا أو نقلها إىل أي كان، بصورة مباشرة أو غري مباشرة؛أو االحتف
حمظـور علـى دولـة    ي نـشاط  مبساعدة أو تشجيع أو حـث أي كـان علـى القيـام بـأ       )ج( 

 .طرف مبوجب هذه االتفاقية
 يـبالت  من هذه املادة، مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف احلـال، علـى القن                  ١تسري الفقرة    - ٢

 .طائرةعلى طلق من جهاز نثر مثبت  أو ُتُتنثرل املصممة خصيصا املتفجرة
 .ال تسرى هذه االتفاقية على األلغام - ٣
 

 ٢املادة 
 تعاريف

 
 :ألغراض هذه االتفاقية 

 كل األشخاص الـذين قتلـوا أو حلقتـهم إصـابة            ‘‘ضحايا الذخائر العنقودية  ’’يراد بتعبري    - ١
ــيش اجتمــ     ــصادية، أو هتم ــسانية، أو خــسارة اقت ــة أو نف ــال    بدني ــن إعم ــبري م ــان ك اعي، أو حرم
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يــشملون األشــخاص الــذين تــأثروا مباشــرة هــم و. حقــوقهم بــسبب اســتعمال الــذخائر العنقوديــة
 . املتضررةأسرهم وجمتمعاهتم احملليةو العنقودية بالذخائر

 أو تطلــق ذخــائر لتنثــرالــذخرية التقليديــة الــيت تــصمم ‘‘ الــذخرية العنقوديــة’’يــراد بتعــبري  - ٢
تــشمل تلــك الــذخائر هــي  كيلوغرامــا، و٢٠ يقــل وزن كــل واحــدة منــها عــن  جــرة متفصــغرية

 :وال يراد هبا ما يلي. الصغرية املتفجرة
الـشهب   دخان أو الـ ضيئة أو   املـ قنابـل   ال لتنثـر الذخرية أو الذخرية الصغرية املصممة       )أ( 

  الدفاع اجلوي؛ألغراضصممة حصرا املذخرية ال أو ؛تشويشالأو مشاعل 
 رية أو الذخرية الصغرية املصممة إلحداث آثار كهربائية أو إلكترونية؛الذخ )ب( 
الـيت ميكـن أن     اخلصائص التالية، تفاديـا لآلثـار العـشوائية         ميع  الذخرية اليت تتسم جب    )ج( 

 : وللمخاطر الناشئة عن الذخائر الصغرية غري املنفجرةتتعرض هلا مناطق واسعة،
 ل عن عشر ذخائر صغرية متفجرة؛ذخرية على ما يققطعة حتتوي كل  ‘١’ 
  كيلوغرامات؛ةذخرية صغرية متفجرة ما يزيد على أربعقطعة تزن كل  ‘٢’ 
غـــرض لكـــشف ومهامجـــة مـــصممة ذخـــرية صـــغرية متفجـــرة قطعـــة  كـــل تكـــون ‘٣’ 

 ؛مستهدف واحد
  جمهزة بآلية إلكترونية للتدمري الذايت؛ متفجرةذخرية صغريةقطعة تكون كل  ‘٤’ 
 . للتعطيل الذايتة إلكترونيبوسيلة جمهزة  متفجرةذخرية صغريةقطعة تكون كل  ‘٥’ 

حتتاج لكـي تـؤدي وظيفتـها إىل        ذخرية تقليدية   ‘‘ تفجرةاملصغرية  الذخرية  ال’’يراد بتعبري    - ٣
 أو االصـطدام لتعمل بتفجري شحنة متفجـرة قبـل   هي مصممة  أو تطلقها، و   تنثرهاعنقودية  ذخرية  
 . أو بعدههعند
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قـذفت أو   ذخرية عنقودية أطلقت أو ألقيت أو‘‘ فاشلةالعنقودية  الذخرية  ال’’تعبري  يراد ب  - ٤
 أو تطلـق ذخـائر صـغرية متفجـرة لكنـها مل      تنثـر  وكان ينبغي أن    بطريقة أخرى  رميت أو وجهت  

 .تفعل
أطلقتـها    أو نثرهتـا ذخـرية صـغرية متفجـرة       ‘‘ الذخرية الصغرية غري املنفجـرة    ’’يراد بتعبري    - ٥

 .النحو املقصود ومل تنفجر على ، أو انفصلت عنها بطريقة أخرى،قوديةذخرية عن
ــبري   - ٦ ــراد بتع ــة املهجــورة  ’’ي ــذخائر العنقودي ــصغرية   ‘‘ ال ــذخائر ال ــة أو ال ــذخائر العنقودي ال

املتفجــرة الــيت مل تــستعمل أو مت التخلــي عنــها أو الــتخلص منــها، ومل تعــد حتــت ســيطرة الطــرف  
 . أو مل تعّد له لالستعمالقد أُعدت تكون ميكن أنو. االذي ختلى عنها أو ختلص منه

الذخائر العنقودية الفاشـلة والـذخائر العنقوديـة        ‘‘ خملفات الذخائر العنقودية  ’’يراد بتعبري    - ٧
 .والذخائر الصغرية غري املنفجرة والقنيبالت غري املنفجرة املهجورة

لـذخائر العنقوديـة مـن إقلـيم وطـين أو           ، باإلضافة إىل النقـل املـادي ل       “النقل”يشمل تعبري    - ٨
تـوى  حت منطقـة إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية ونقل اإلشراف عليهـا، غـري أنـه ال يـشمل نقـل            

 .على خملفات ذخائر عنقودية
 إىل آليـة القـدح      ضاف تـشتغل تلقائيـا وتـ      داخليـة آليـة   ‘‘ آليـة التـدمري الـذايت     ’’يراد بتعبري    - ٩

 . فيهاأدخلت هذه اآلليةمري الذخرية اليت  تدوتضمناألويل للذخرية 
إبطـــال مفعـــول الـــذخرية تلقائيـــا باالســـتنفاد النـــهائي  ‘‘ التعطيـــل الـــذايت’’يـــراد بتعـــبري  - ١٠

  .، يكون أساسيا لتشغيل الذخرية مثالبطاريةكال، ما لعنصر
تبه يف أهنـا  يعـرف عنـها، أو يـش   منطقـة  ‘‘ املنطقة امللوثـة بالـذخائر العنقوديـة    ’’يراد بتعبري    - ١١

 .على خملفات الذخائر العنقوديةحتتوي 
ذخــرية تكــون مــصممة لتوضــع حتــت ســطح األرض أو حتــت رقعــة    “لغــم”يــراد بتعــبري  - ١٢

 وتنفجــر بفعــل وجــود شــخص أو مركبــة عنــدها  ،ســطحية أخــرى أو فــوق أو قــرب أي منــهما 
 .على متاس هباقريبا منها أو  أو
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تكـون    كيلوغرامـا، وال   ٢٠ ذخرية تقليدية، يقل وزهنا عـن        ‘‘قنيبلة متفجرة ’’يراد بتعبري    - ١٣
 ةصممهــي مــ أو يطلقهــا جهــاز نثــر، وينثرهــا  إىل أنتــؤدي وظيفتــهاوحتتــاج لكــي ذاتيــة الــدفع، 

 . أو عنده أو بعدهاالصطداملتعمل بتفجري شحنة متفجرة قبل 
 متفجـرة وتكـون     قنيـبالت  أو إطالق    لنثر ةصممكون م  حاوية ت  ‘‘جهاز نثر ’’يراد بتعبري    - ١٤

 . أو اإلطالقالنثرطائرة وقت على مثبتة 
 ، أو أطلقهـــا جهـــاز نثـــرنثرهـــابلـــة متفجـــرة يقن‘‘  غـــري املنفجـــرةالقنيبلـــة’’يـــراد بتعـــبري  - ١٥
 .املقصودنحو ال ومل تنفجر على ،انفصلت عنه بطريقة أخرى أو
 

 ٣املادة 
 التخزين وتدمري املخزونات

 
نظمتـها الوطنيـة، بفـصل كـل الـذخائر العنقوديـة املـشمولة              تقوم كل دولة طرف، وفقـا أل       - ١
واليتها واخلاضـعة لـسيطرهتا عـن الـذخائر احملـتفظ هبـا ألغـراض االسـتعمال يف العمليـات وتـضع                 ب

 .عليها عالمة ألغراض تدمريها
تتعهد كـل دولـة طـرف بتـدمري أو ضـمان تـدمري كـل الـذخائر العنقوديـة املـشار إليهـا يف                          - ٢

 هـذه   دخولذه املادة يف أقرب وقت ممكن على أال يتعدى ذلك مثاين سنوات من               من ه  ١الفقرة  
 امتثــالتتعهــد كــل دولــة طــرف بــضمان  و. تلــك الدولــة الطــرف لبالنــسبة حيــز النفــاذ االتفاقيــة 

 .لمعايري الدولية الواجبة التطبيق حلماية الصحة العامة والبيئةلأساليب التدمري 
ن تكـون قـادرة علـى تـدمري كـل الـذخائر العنقوديـة املـشار               إذا اعتقدت دولة طرف أهنا لـ       - ٣

 هـذه  دخـول  يف حـدود مثـاين سـنوات مـن     ها،أو ضـمان تـدمري  ،  من هذه املـادة    ١إليها يف الفقرة    
إىل  اجتمـاع للـدول األطـراف أو    تقـدم إىل   جـاز هلـا أن       ،بالنسبة لتلك الدولة  حيز النفاذ   االتفاقية  

 احملـدد إلمتـام تـدمري تلـك الـذخائر العنقوديـة لفتـرة               النـهائي تمديـد املوعـد     طلبـا ل  مؤمتر اسـتعراض    
 متديــد  فتــراتطــرف، يف ظــروف اســتثنائية، أن تطلــب اللدولــة لجيــوز  و.أقــصاها أربــع ســنوات
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التمديد املطلوبة عدد الـسنوات الـضرورية قطعـا         فترات  وال تتعدى   . إضافية أقصاها أربع سنوات   
 . من هذه املادة٢هتا مبوجب الفقرة بالتزاماتلك الدولة الطرف إلمتام وفاء 

 : ما يلي متديديبني كل طلب - ٤
  التمديد املقترحة؛فترة  )أ( 
 التمديــد املقتــرح، مبــا فيــه الوســائل املاليــة والتقنيــة املتاحــة  وضــوع مفــصل ملشــرح )ب( 

 ١ لفقـرة  من أجل تدمري كل الذخائر العنقودية املشار إليها يف ا      تاج إليها للدولة الطرف أو اليت حت    
 من هذه املادة، وعند االقتضاء، الظروف االستثنائية اليت تربر التمديد؛ 

 خطة تبني الكيفية اليت سيتم هبا تدمري املخزون وتاريخ إمتامه؛ )ج( 
 دخـول كمية ونوع الـذخائر العنقوديـة والـذخائر الـصغرية املتفجـرة احملتـازة وقـت                  )د( 

لطرف وأي ذخائر عنقودية إضافية أو ذخائر صغرية متفجـرة          النسبة للدولة ا  حيز النفاذ ب  االتفاقية  
 يتم اكتشافها بعد بدء النفاذ؛

املتفجــرة الــيت دمــرت خــالل  الــصغرية كميــة ونــوع الــذخائر العنقوديــة والــذخائر   )هـ( 
  من هذه املادة؛ ٢الفترة املشار إليها يف الفقرة 

ــذخائر الــصغرية امل    )و(  ــة وال ــذخائر العنقودي ــة ونــوع ال ــة تفجــرة كمي ــتعني  املتبقي الــيت ي
 . ومعدل التدمري السنوي املتوقع حتقيقهةتدمريها خالل فترة التمديد املقترح

ُيقّيم اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض الطلـب، مراعيـا العوامـل املـشار إليهـا                  - ٥
ضـرة واملـصوتة     من هـذه املـادة، ويتخـذ قـرارا بأغلبيـة أصـوات الـدول األطـراف احلا                  ٤يف الفقرة   

وجيـوز للـدول األطـراف أن تقـرر مـنح فتـرة متديـد أقـصر مـن الفتـرة                  . بشأن قبول طلب التمديـد    
ويقدم طلـب التمديـد قبـل اجتمـاع         .  وجيوز هلا أن تقترح معايري للتمديد، عند االقتضاء        ،املطلوبة

 .أشهر الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض الذي سينظر فيه بفترة ال تقل عن تسعة
يـسمح باالحتفـاظ بعـدد حمـدود مـن      فإنـه   مـن هـذه االتفاقيـة،    ١ أحكام املـادة    من رغمبال - ٦

الذخائر العنقودية والذخائر الـصغرية املتفجـرة أو حيازهتـا ألغـراض اسـتحداث تقنيـات الكـشف                  
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ى هـذه    والتـدريب علـ    ، أو إزالتـها أو تـدمريها      ،عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغرية املتفجـرة      
وجيــب أال تتجــاوز كميــة تلــك . قنيــات، أو ألغــراض وضــع تــدابري مــضادة للــذخائر العنقوديــةالت

 . احلد األدىن من العدد الالزم قطعا هلذه األغراضحملتازةالذخائر الصغرية املتفجرة احملتفظ هبا أو ا
 يـسمح بنقـل الـذخائر العنقوديـة إىل        فإنـه    مـن هـذه االتفاقيـة،        ١أحكـام املـادة     من  رغم  بال - ٧

 . من هذه املادة٦ يف الفقرة ةألغراض الواردلدولة طرف أخرى لغرض التدمري، وكذلك 
ــصغرية املتفجــرة         - ٨ ــذخائر ال ــة أو ال ــذخائر العنقودي ــيت حتــتفظ بال ــدول األطــراف ال ــدم ال تق
 مــن هــذه املــادة تقريــرا مفــصال عــن  ٧ و ٦ يف الفقــرتني ةحتوزهــا أو تنقلــها لألغــراض الــوارد أو

قرر والفعلي هلذه الـذخائر العنقوديـة والـذخائر الـصغرية املتفجـرة ونوعهـا وكميتـها           االستعمال امل 
وإذا نقلـت الـذخائر العنقوديـة أو الـذخائر الـصغرية املتفجـرة إىل دولـة طـرف                   . وأرقام جمموعاهتـا  

ويعـد ذلـك    . أخرى هلذه األغـراض، وجـب أن يتـضمن التقريـر إشـارة إىل الطـرف الـذي تلقاهـا                   
حتـوز    أو،ذخائر عنقودية أو ذخائر صغرية متفجـرة   بسنة حتتفظ فيها دولة طرف      كل  عن  التقرير  
أبريـل  /نيـسان  ٣٠ ويقدم إىل األمني العام لألمـم املتحـدة يف موعـد أقـصاه               تلك الذخائر،  أو تنقل 
 .التالية من السنة

 
 ٤املادة 

 خاطراملإزالة خملفات الذخائر العنقودية وتدمريها والتثقيف للحد من 
 
 تعهد كل دولة طرف بإزالة وتـدمري أو ضـمان إزالـة وتـدمري خملفـات الـذخائر العنقوديـة                   ت - ١

الواقعـة يف املنـاطق امللوثــة بالـذخائر العنقوديــة واملـشمولة بواليتـها أو اخلاضــعة لـسيطرهتا، وذلــك       
 :على النحو التايل

طرهتا، يف عندما تقع الذخائر العنقودية يف مناطق مشمولة بواليتها أو خاضـعة لـسي     )أ( 
  ذلـك بالنـسبة لتلـك الدولـة الطـرف، تـتم تلـك اإلزالـة أو       حيز النفـاذ   هذه االتفاقية    دخولتاريخ  

 التاريخ؛  عشر سنوات من ذلك ذلك على أال يتعدى،التدمري يف أسرع وقت ممكن
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بالنــسبة حيــز النفــاذ  هــذه االتفاقيــة دخــولعنــدما تــصبح الــذخائر العنقوديــة، بعــد  )ب( 
لطــرف، خملفــات ذخــائر عنقوديــة واقعــة يف منــاطق مــشمولة بواليتــها أو خاضــعة   لتلــك الدولــة ا

  علـى أال يتعـدى     ،التـدمري يف أقـرب وقـت ممكـن        ذلـك   لسيطرهتا، وجـب أن تـتم تلـك اإلزالـة أو            
 الفعلية اليت أصبحت خالهلا تلك الـذخائر العنقوديـة          احلربية عشر سنوات من هناية األعمال       ذلك

 خملفات ذخائر عنقودية؛
 يف الفقرتني الفرعيتني    ني املبين يها من التزام   التزام بأيتلك الدولة الطرف    عند وفاء    )ج( 

الجتمـاع التـايل للـدول      إىل ا  الدولـة الطـرف إعالنـا باالمتثـال          تقـدم من هذه الفقـرة،     ) ب( و) أ(
 .األطراف

لتـدابري   مـن هـذه املـادة، ا       ١لتزاماهتـا مبوجـب الفقـرة       ال يف أدائهـا  تتخذ كـل دولـة طـرف،         - ٢
التعــاون ب مــن هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق ٦التاليــة يف أســرع وقــت ممكــن، مراعيــة أحكــام املــادة  

 :واملساعدة الدوليني
 الــذي تــشكله خملفــات الــذخائر العنقوديــة، التهديــدتقــوم مبــسح وتقيــيم وتــسجيل  )أ( 

 بواليتـها أو اخلاضـعة      كافة املناطق امللوثة بالذخائر العنقودية واملـشمولة      تحديد  وتبذل كل جهد ل   
 لسيطرهتا؛

تقوم بتقييم االحتياجات وترتيبـها حـسب األولويـة فيمـا يتعلـق بوضـع العالمـات،                  )ب( 
 لتعبئة املوارد ووضع خطة وطنية للقيام هبـذه  اخلطواتتدمري، واختاذ   ال و ،زالةاإلومحاية املدنيني، و  

 نهجيات القائمة؛األنشطة، معتمدة، حسب االقتضاء، على اهلياكل واخلربات وامل
ة لكـل   يـ  املمكنة لضمان وضع عالمات حول احلـدود اخلارج        خلطواتتتخذ كافة ا   )ج( 

ضمان رصـدها   لـ املناطق امللوثـة بالـذخائر العنقوديـة واملـشمولة بواليتـها أو اخلاضـعة لـسيطرهتا، و                
ستخدم وينبغـي أن تـ    . عنـها  املـدنيني    صدومحايتها بسياج أو غريه من الوسائل، لكي تكفل فعليا          

 تـستند إىل طرائـق لوضـع العالمـات          حتـذير طورهتا عالمات   خبعالمات للمناطق املشتبه    اليف وضع   
وينبغي، قدر اإلمكان، أن تكون العالمـات       . يسهل على اجملتمعات احمللية املتضررة التعرف عليها      
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ة، وأن حتـدد  يـ  ومقاومـة لآلثـار البيئ    متينة ومقروءة و  مرئيةوغريها من معامل حدود املناطق اخلطرة       
 من احلدود اليت وضعت عليها عالمات يعترب داخل املناطق امللوثـة بالـذخائر              نياجلانبأيَّ  بوضوح  

 .اجلانب اآلمن منهاأيهما هو العنقودية و
تزيل وتدمر كل خملفات الذخائر العنقودية الواقعة يف املناطق املشمولة بواليتـها أو              )د( 

 اخلاضعة لسيطرهتا؛
ملخـاطر ضـمانا لتوعيـة املـدنيني الـذين يعيـشون يف       مـن ا  حلد  مبسائل ا تثقيف  تتوىل ال  )ـه( 

 .قرهبا باملخاطر اليت تشكلها تلك املخلفات وأاملناطق امللوثة بالذخائر العنقودية 
 مـن هـذه املـادة،    ٢تراعي كل دولة طرف، عند قيامهـا باألنـشطة املـشار إليهـا يف الفقـرة              - ٣

 .ملعايري الدولية ملكافحة األلغاماملعايري الدولية مبا فيها ا
ــة    علــىتــسري هــذه الفقــرة   - ٤ ــذخائر العنقودي ــة طــرف ال  احلــاالت الــيت تــستعمل فيهــا دول
فيهـا تلـك     الدولـة الطـرف وتـصبح        ذهبالنـسبة هلـ   حيز النفـاذ     هذه االتفاقية    دخولهتجرها قبل    أو

خاضـعة    طـرف أخـرى أو     خملفات ذخائر عنقودية واقعة يف مناطق مشمولة بواليـة دولـة          الذخائر  
 .األخريةالطرف  الدولة تلكبالنسبة لحيز النفاذ  هذه االتفاقية دخوللسيطرهتا وقت 

بالنسبة للـدولتني الطـرفني،     حيز النفاذ    االتفاقية   دخول هذه يف تلك احلاالت، عند      )أ( 
 وأاملاليــة  وأ علـى أن تــوفر، يف مجلـة أمـور، املـساعدة التقنيـة      قـوة  األوىل ب الطـرف ع الدولـة جََّشتُـ 

تفقان عليـه،   تللدولة الطرف الثانية، إما ثنائيا أو عن طريق طرف ثالث            البشرية   باملواردأو  املادية  
مبا يف ذلك عن طريق منظومة األمـم املتحـدة أو املنظمـات األخـرى ذات الـصلة، لتـسهيل وضـع                      

 ؛العالمات على خملفات الذخائر العنقودية تلك، وإزالتها وتدمريها
، اوكمياهتـ  تشمل تلك املساعدة معلومات عن أنواع الذخائر العنقوديـة املـستعملة           )ب( 

 واملناطق اليت يعرف عنها أهنـا منـاطق توجـد فيهـا             ،واملواقع الدقيقة للهجمات بالذخائر العنقودية    
 .، حيثما تتوافر تلك املعلوماتخملفات ذخائر عنقودية
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كـل خملفـات الـذخائر      وتـدمري   علـى إزالـة     إذا اعتقدت دولـة طـرف أهنـا لـن تكـون قـادرة                - ٥
عـشر   يف حـدود  ها، وتـدمري تـها  مـن هـذه املـادة أو ضـمان إزال    ١العنقودية املشار إليها يف الفقـرة       

 اجتمـاع   إىل تقـدم بالنسبة لتلك الدولة، جـاز هلـا أن         حيز النفاذ    هذه االتفاقية    دخولسنوات من   
 احملـدد إلمتـام إزالـة    نـهائي تمديد املوعـد ال  ل طلبا االستعراض اتمؤمترأحد   إىلللدول األطراف أو    

وال تتعـدى فتـرات التمديـد       . وتدمري خملفات الذخائر العنقودية تلك لفترة أقصاها مخس سـنوات         
بالتزاماهتـا مبوجـب الفقـرة    تلك الدولة الطـرف      إلمتام وفاء    ااملطلوبة عدد السنوات الضرورية قطع    

 . من هذه املادة١
 نقـضاء السـتعراض قبـل ا    ل اجتمـاع للـدول األطـراف أو إىل مـؤمتر            لتمديد إىل ايقدم طلب    - ٦

كـل  ويقـدم   .  من هذه املـادة بالنـسبة لتلـك الدولـة الطـرف            ١ املشار إليها يف الفقرة       الزمنية الفترة
 اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض الذي سينظر فيه بفترة ال تقـل عـن            عقد طلب قبل 
 : يليويبني كل طلب ما. تسعة أشهر

  التمديد املقترحة؛فترة )أ( 
 التمديــد املقتــرح، مبــا فيــه الوســائل املاليــة والتقنيــة املتاحــة  ملوضــوع مفــصل شــرح )ب( 

 من أجل إزالـة وتـدمري كـل خملفـات الـذخائر العنقوديـة خـالل           حتتاج إليها للدولة الطرف أو اليت     
 فترة التمديد املقترحة؛

يف إطـار الـربامج الوطنيـة      األعمال اليت أجنزت فعال  التحضري لألعمال املقبلة وحالة    )ج( 
 مـن هـذه املـادة       ١للتطهري وإزالة األلغام خالل فترة العشر سنوات األوىل املـشار إليهـا يف الفقـرة                

 وأي فترات متديد الحقة؛
 هـذه االتفاقيـة     دخـول جمموع املساحة املتضمنة ملخلفات الذخائر العنقوديـة وقـت           )د( 

عنقوديـة  الذخائر  للـ تلك الدولة الطرف وأي منـاطق إضـافية تتـضمن خملفـات             بة ل حيز النفاذ بالنس  
 ؛ذاكنفاذ الم اكتشافها بعد بدء تي



 
- 13 - 

 دخـول  منذ    واليت مت تطهريها   جمموع املساحة املتضمنة ملخلفات الذخائر العنقودية      )هـ( 
 ؛ حيز النفاذهذه االتفاقية

 تطهريهـا   يـتعني الـيت   وذخائر العنقوديـة    املتضمنة ملخلفات ال  املتبقية  جمموع املساحة    )و( 
 ؛ةخالل فترة التمديد املقترح

ت مـن قـدرة الدولـة الطـرف علـى تـدمري كـل خملفـات الـذخائر                   الظروف اليت حدّ   )ز( 
العنقودية الواقعة يف املناطق املـشمولة بواليتـها أو اخلاضـعة لـسيطرهتا خـالل فتـرة العـشر سـنوات             

 مـن هـذه القـدرة       من هـذه املـادة، والظـروف الـيت حيتمـل أن حتـدّ              ١األوىل املشار إليها يف الفقرة      
 خالل فترة التمديد املقترحة؛

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

ض الطلـب، مراعيـا العوامـل املـشار إليهـا           ُيقّيم اجتماع الدول األطراف أو مؤمتر االستعرا       - ٧
 من هذه املادة، مبـا فيهـا، يف مجلـة أمـور، كميـات خملفـات الـذخائر العنقوديـة املبلـغ                       ٦يف الفقرة   

ــدول األطــراف احلاضــرة واملــصوتة بــشأن قبــول طلــب       ــة أصــوات ال ــرارا بأغلبي ــها، ويتخــذ ق عن
قصر من الفتـرة املطلوبـة وجيـوز هلـا أن         وجيوز للدول األطراف أن تقرر منح فترة متديد أ        . التمديد

 .تقترح معايري للتمديد، عند االقتضاء
جيوز جتديد ذلك التمديد لفترة أقصاها مخس سنوات بتقدمي طلب جديد، وفقا للفقـرات               - ٨
وتقــدم الدولــة الطــرف يف طلــب التمديــد لفتــرة أخــرى املعلومــات .  مــن هــذه املــادة٧ و ٦ و ٥

 ما مت االضطالع به يف فتـرة التمديـد الـسابقة املمنوحـة عمـال هبـذه                  اإلضافية ذات الصلة عن كل    
 .املادة
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 ٥املادة 
 مساعدة الضحايا

توفر كل دولة طرف لضحايا الذخائر العنقودية يف املناطق املشمولة بواليتـها أو اخلاضـعة                - ١
، مـا   التطبيـق  الـواجيب لسيطرهتا، وفقا للقانون اإلنساين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان             

يكفي من املساعدة املراعية للـسن واجلـنس، مبـا فيهـا الرعايـة الطبيـة والتأهيـل والـدعم النفـساين،                      
ع مــتبــذل كــل دولــة طــرف كــل جهــد جلو. قتــصاديالجتمــاعي واالل كــذلك إدمــاجهم اكفــوت

 .فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقوديةيعوَّل عليها  ذات صلة بيانات
 : من هذه املادة تقوم كل دولة طرف مبا يلي١بالتزاماهتا مبوجب الفقرة للوفاء و - ٢

 تقييم احتياجات ضحايا الذخائر العنقودية؛ )أ( 
 ؛ها وإنفاذهاوتطبيق وضع ما يلزم من قوانني وسياسات وطنية )ب( 
 األطر الزمنية للقيام بتلك األنشطة، بغيـة        ذلك ، مبا يف  تنيوضع خطة وميزانية وطني    )ج( 

اإلنــسان، مــع  راجهــا يف األطــر واآلليــات الوطنيــة القائمــة املتعلقــة باإلعاقــة والتنميــة وحقــوق   إد
 احترام ما للجهات الفاعلة ذات الصلة من دور حمدد ومسامهة؛

  لتعبئة املوارد الوطنية والدولية؛اخلطواتاختاذ  )د( 
ضـحايا   بـني  نـهم، أو   التمييز ضد ضحايا الذخائر العنقودية أو فيمـا بي         االمتناع عن  )هـ( 
ق يـ فرتال يـستند   أال وينبغـي  العنقودية ومن حلقتهم إصابات أو إعاقـات ألسـباب أخـرى؛             الذخائر

 قتصادية؛ال ا-جتماعية االنفسانية أو التأهيلية أو الطبية أو الحتياجات اليف املعاملة إال إىل ا
ــة و    )و(  ــذخائر العنقودي ــق مــع ضــحايا ال ــشاور الوثي ــالــيت نظمــات املالت ــة  هممتثل وكفال

 مشاركة فعلية؛مشاركتهم وهذه املنظمات 
  هذه املادة؛ بتنفيذتعيني جهة تنسيق داخل احلكومة لتنسيق املسائل املتعلقة  )ز( 
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  ذلـك   واملمارسات الفضلى ذات الصلة مبـا يف        التوجيهية العمل على إدراج املبادئ    )ح( 
 .، وكذلك اإلدماج االجتماعي واالقتصادييف جماالت الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساين

 
 ٦املادة 

 التعاون واملساعدة الدوليان
 
املـساعدة   لتزاماهتـا مبوجـب هـذه االتفاقيـة، أن تلـتمس     ال أدائهـا حيق لكل دولة طـرف، يف     - ١
 .اهاتتلقأن و
ة  بتـوفري املـساعدة التقنيـة واملاديـ        ،تقوم كل دولة طرف يف وضع يتيح هلـا تقـدمي املـساعدة             - ٢

هـذه  املنبثقـة عـن   تزامات لواملالية للدول األطراف املتضررة من الذخائر العنقودية بغرض تنفيذ اال        
وجيــوز تقــدمي هــذه املــساعدة مــــن خــالل جهــات شــىت منــها منظومــة األمــم املتحــدة،  . االتفاقيــة

ــة   ــة أو الوطنيـ ــة أو اإلقليميـ ــسات الدوليـ ــات أو املؤسـ ــات أو،واملنظمـ ــري   واملنظمـ ــسات غـ املؤسـ
 . أو على أساس ثنائي،احلكومية

تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل املعدات واملعلومات العلميـة والتكنولوجيـة علـى أمت                - ٣
تفـرض   وال.  وحيـق هلـا أن تـشارك يف هـذا التبـادل            ،وجه ممكن فيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه االتفاقيـة           

واملعلومـات  هـا مـن املعـدات       اإلزالـة وغري  الدول األطراف قيودا ال داعي هلـا علـى تـوفري معـدات              
 .، أو على تلقي تلك املعداتالتكنولوجية ذات الصلة ألغراض إنسانية

 مـن   ٤عمـال بـالفقرة     األطـراف    الـدول     كـل مـن    إضافة إىل أي التزامـات تقـع علـى عـاتق           - ٤
 مـن  هـا من هذه االتفاقية، تقوم كل دولة طرف يف وضع يتيح هلـا تقـدمي املـساعدة بتوفري                 ٤املادة  
وتقــدمي املعلومــات املتعلقــة بــشىت الوســائل     وتــدمريها  إزالــة خملفــات الــذخائر العنقوديــة    أجــل

وكـاالت   قائمـة بـاخلرباء أو    تقدمي  والتكنولوجيات ذات الصلة بإزالة الذخائر العنقودية، وكذلك        
 وباألنـشطة وتـدمريها   اخلربة أو نقـاط االتـصال الوطنيـة املعنيـة بإزالـة خملفـات الـذخائر العنقوديـة                   

 .ذات الصلة
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مـن أجـل تـدمري      املـساعدة    بتـوفري    ، يف وضع يتيح هلا تقدمي املساعدة       طرف تقوم كل دولة   - ٥
، وتقييمهـا   تقدم املساعدة لتحديـد االحتياجـات والتـدابري العمليـة         كما  خمزون الذخائر العنقودية،    

يـة املـدنيني،     فيمـا يتعلـق بوضـع العالمـات، والتثقيـف للحـد مـن املخـاطر، ومحا                 وترتيب أولوياهتا 
 . من هذه االتفاقية٤ على النحو املنصوص عليه يف املادة ،تدمريالزالة واإلو
، خملفـات ذخـائر      حيـز النفـاذ     هـذه االتفاقيـة    دخـول عندما تصبح الذخائر العنقوديـة، بعـد         - ٦

عنقودية واقعة يف مناطق مشمولة بوالية دولة طرف أو خاضعة لسيطرهتا، تقوم كل دولة طـرف                
يتــيح هلــا تقــدمي املــساعدة بتــوفري املــساعدة الطارئــة علــى وجــه الــسرعة للدولــة الطــرف يف وضــع 
 .املتضررة

 لتنفيــذ  هــذه املــساعدة بتــوفري، يف وضــع يتــيح هلــا تقــدمي املــساعدة طــرفتقــوم كــل دولــة - ٧
 تقـدمي مـا يكفـي مـن املـساعدة         واليت تقضي ب   من هذه االتفاقية     ٥االلتزامات املشار إليها يف املادة      

اإلدماج كفالة  راعية للسن واجلنس، مبا فيها الرعاية الطبية والتأهيل والدعم النفساين، وكذلك            امل
وجيــوز تقــدمي هــذه املــساعدة مــــن خــالل . االجتمــاعي واالقتــصادي لــضحايا الــذخائر العنقوديــة

ــة أو      ــة أو اإلقليمي ــها منظومــة األمــم املتحــدة، واملنظمــات أو املؤســسات الدولي  جهــات شــىت من
ــة        ــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر الوطني ــات ال ــة، ومجعي ــصليب األمحــر الدولي ــة ال ــة، وجلن الوطني

 .واحتادها الدويل، واملنظمات غري احلكومية، أو على أساس ثنائي
 للمـسامهة    هـذه املـساعدة     بتـوفري  ،يف وضع يتيح هلا تقـدمي املـساعدة       طرف  تقوم كل دولة     - ٨

، بــسبب  الــدول األطــراف املتــضررة  الــذي حتتــاج إليــه  عي يف االنتعــاش االقتــصادي واالجتمــا  
 . فيهااستعمال الذخائر العنقودية

 أن تـساهم يف الـصناديق االسـتئمانية         ،يف وضـع يتـيح هلـا املـسامهة        طرف   جيوز لكل دولة     - ٩
 . مبوجب هذه املادةتقدمي املساعدةبغية تسهيل ذات الصلة 
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لقاهـا كافـة التـدابري املالئمـة لتـسهيل التنفيـذ             تلـتمس املـساعدة وتت      طـرف  تتخذ كل دولـة    - ١٠
الفعـال هلـذه االتفاقيـة يف حينـه، مبـا يف ذلــك تـسهيل دخـول وخـروج األفـراد واملـواد واملعــدات،           

 .بطريقة تتالءم والقوانني واألنظمة الوطنية، مع مراعاة املمارسات الدولية الفضلى
أن تطلــب إىل منظومــة  جيــوز لكــل دولــة طــرف ألغــراض وضــع خطــة عمــل وطنيــة،          - ١١
مـن املؤسـسات     ذلـك     أو غـري   ،املتحدة أو املنظمات اإلقليمية أو الـدول األطـراف األخـرى           األمم

 :احلكومية الدولية أو غري احلكومية املختصة مساعدة سلطاهتا على أن حتدد، يف مجلة أمور
بواليتـها أو   طبيعة ونطاق خملفـات الـذخائر العنقوديـة الواقعـة يف املنـاطق املـشمولة                 )أ( 

 اخلاضعة لسيطرهتا؛
 املوارد املالية والتكنولوجية والبشرية الالزمة لتنفيذ اخلطة؛ )ب( 
ــة وتــدمري كــل خملفــات الــذخائر العنقوديــة الواقعــة يف    املقــدَّر الوقــت  )ج(  الــالزم إلزال

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

 الوفيات بسبب خملفات الذخائر العنقودية؛
 املساعدة لضحايا الذخائر العنقودية؛  )هـ( 
ــة  )و(  ــسيق عالقـ ــصلة    للتنـ ــات ذات الـ ــة والكيانـ ــة الطـــرف املعنيـ ــة الدولـ بـــني حكومـ
 .اخلطة اليت ستعمل يف تنفيذ ، واحلكومية الدولية، وغري احلكومية،احلكومية

هذه املادة من أجـل  أحكام  مبوجب  هلاتتعاون الدول األطراف املقدمة للمساعدة واملتلقية    - ١٢
 . لربامج املساعدة املتفق عليهاعاجلضمان التنفيذ الكامل وال
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 ٧املادة 
 تدابري الشفافية

 
وعلـى   تقدم كل دولة طرف إىل األمني العام لألمم املتحدة يف أقرب وقت ممكن عمليـا،                 - ١

بالنــسبة لتلــك حيــز النفــاذ  هــذه االتفاقيــة دخــول يومــا بعــد ١٨٠أي حــال يف موعــد ال يتجــاوز 
 :الدولة الطرف تقريرا عن

  من هذه االتفاقية؛٩التنفيذ الوطين للتدابري املشار إليها يف املادة  )أ( 
 إليهـا يف  جمموع كل الذخائر العنقودية، مبا فيها الذخائر الصغرية املتفجـرة، املـشار            )ب( 
 ، وإذا أمكـن   ، من هذه االتفاقية، علـى أن يـشمل تفـصيال لنوعهـا وكميتـها              ٣ من املادة    ١الفقرة  

 أرقام جمموعات كل نوع؛
طرف الدولة  ال تلكاخلصائص التقنية لكل نوع من الذخائر العنقودية اليت أنتجتها           )ج( 

 عنها، وتلك اليت متلكها أو حتوزهـا        ا، إىل احلد املعروف   هلبالنسبة  حيز النفاذ    االتفاقية   دخولقبل  
ل التعـرف علـى   حاليا، مع العمـل، إىل احلـد املعقـول، علـى إيـراد فئـات املعلومـات الـيت قـد تـسهِّ           

ــها؛    ــة وإزالت ــذخائر العنقودي ــى أن ال ــات، كحــد أدىن، قياســات احلجــم      عل ــذه املعلوم ــشمل ه ت
توى املعـدين، وصـورا فوتوغرافيـة       وتوصيالت كبسولة التفجري، واحملتوى من املواد املتفجرة، واحمل       

 ملونة وغري ذلك من املعلومات اليت قد تسهل إزالة خملفات الذخائر العنقودية؛
ــشاط آخــر أو        )د(  ــة إىل ن ــذخائر العنقودي ــاج ال ــق إنت ــل مراف ــرامج حتوي ــة ب ــف حال وق

 والتقدم احملرز يف تلك الربامج؛تشغيلها 
 مبـا فيهـا الـذخائر الـصغرية املتفجـرة، وفقـا             حالة بـرامج تـدمري الـذخائر العنقوديـة،         )هـ( 
 اليت ستستخدم يف التدمري، ومكـان كـل        الطرائق، مبا يف ذلك تفاصيل      من هذه االتفاقية   ٣ للمادة
 والتقـدم احملـرز يف تلـك        ،تدمري ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة اليت يـتعني مراعاهتـا          القع  امو

 الربامج؛
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ــذخائر ا )و(  ــذخائر الــصغرية املتفجــرة  أنــواع ال ــة، مبــا فيهــا ال الــيت و،  وكمياهتــالعنقودي
التفاقية، مبـا يف ذلـك تفاصـيل األسـاليب املـستخدمة يف التـدمري،               من هذه ا   ٣دمرت وفقا للمادة    

 تدمري ومعايري السالمة واملعايري البيئية املطبقة اليت روعيت؛القع اومكان مو
فت بعد  ِشفيها الذخائر الصغرية املتفجرة، اليت اكتُ     خمزونات الذخائر العنقودية، مبا      )ز( 

مـن هـذه الفقـرة، وخطـط        ) هــ (اإلبالغ عن االنتهاء مـن الربنـامج املـشار إليـه يف الفقـرة الفرعيـة                 
  من هذه االتفاقية؛٣تدمريها وفقا للمادة 

 املـشمولة وإىل احلد املمكن، حجم ومواقع كل املناطق امللوثـة بالـذخائر العنقوديـة               )ح( 
ة يـ يتعلـق بنوع   بواليتها أو اخلاضعة لسيطرهتا، على أن تشمل أكرب قدر ممكـن مـن التفاصـيل فيمـا                

ــة   ــه، كــل نــوع مــن خملفــات الــذخائر العنقودي  ومــىت ،يف كــل منطقــة مــن تلــك املنــاطق  ، وكميت
 ؛اسُتعملت

حالــة بــرامج إزالــة وتــدمري كــل أنــواع وكميــات خملفــات الــذخائر العنقوديــة الــيت   )ط( 
شمل يـ  من هذه االتفاقية والتقدم احملرز يف تلـك الـربامج، علـى أن               ٤دمرت وفقا للمادة    أزيلت و 

 وموقع املنطقة امللوثة بالذخائر العنقودية اليت مت تطهريها وتفصيل كمية كل نوع من              محجذلك  
 العنقودية اليت أزيلت ودمرت؛ خملفات الذخائر

 فـوري  حتـذير خاطر، وخباصـة، إلصـدار   التدابري املتخذة لتوفري التثقيف للحد من امل     )ي( 
وفعال للمدنيني الذين يعيشون يف مناطق ملوثة بالذخائر العنقودية ومشمولة بواليتها أو خاضـعة              

 لسيطرهتا؛
وذلــك  ، مــن هــذه االتفاقيــة والتقــدم احملــرز٥ املــادة ا مبوجــبحالــة تنفيــذ التزاماهتــ )ك( 

نس، مبـا فيهـا الرعايـة الطبيـة والتأهيـل والـدعم             لتقدمي ما يكفي من املـساعدة املراعيـة للـسن واجلـ           
 اإلدمــاج االجتمــاعي واالقتــصادي لــضحايا الــذخائر العنقوديــة ومجــع كفالــةالنفــساين، وكــذلك 

 املوثوق به من البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بضحايا الذخائر العنقودية؛
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تنفيذ التدابري الـوارد    اسم وعناوين االتصال باملؤسسات املكلفة بتقدمي املعلومات و        )ل( 
 وصفها يف هذه الفقرة؛

ارد املالية أو املاديـة أو العينيـة، املخصـصة لتنفيـذ            ومقدار املوارد الوطنية، مبا فيها امل      )م( 
  من هذه االتفاقية؛٥ و ٤ و ٣املواد 

املقدمـة مبوجـب املـادة      الدوليـة    التعاون الدويل واملـساعدة      ووجهاتوأنواع  حجم   )ن( 
 .التفاقية من هذه ا٦
 ، من هـذه املـادة     ١تقدم الدول األطراف سنويا استكماال للمعلومات املقدمة وفقا للفقرة           - ٢

 ٣٠يغطــي الــسنة التقومييــة الــسابقة، ويبلّــغ إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف موعــد ال يتجــاوز 
 .أبريل من كل عام/نيسان

 .إىل الدول األطراف من هذه التقاريرحييل األمني العام لألمم املتحدة كل ما يتلقاه  - ٣
 

 ٨املادة 
 تيسري االمتثال وتوضيحه

 
ــاون     - ١ ــشاور والتع ــى الت ــدول األطــراف عل ــق ال ــذ أحكــام هــذه   فيمــا بيتواف ــشأن تنفي ــها ب ن

االتفاقيــة، وعلــى العمــل معــا بــروح مــن التعــاون بغيــة تيــسري امتثــال الــدول األطــراف اللتزاماهتــا   
 .مبوجب هذه االتفاقية

 ملـسائل متعلقـة     توضـيح إذا رغبت واحدة أو أكثر من الدول األطـراف يف احلـصول علـى                - ٢
هلـذه املـسائل، جـاز هلـا أن          س حـل  االتمـ يف  بامتثال دولة طرف أخرى ألحكـام هـذه االتفاقيـة، و          

.  هلذه املسألة إىل تلك الدولـة الطـرف        توضيح األمني العام لألمم املتحدة، طلب       عن طريق تقدم،  
 غـري   توضيحومتتنع كل دولة طرف عن تقدمي طلبات        .  الطلب كل املعلومات املالئمة    ذاهب رفقوُي

وتقـدم الدولـة الطـرف الـيت تتلقـى         . قائمة على أساس، مع احلرص علـى تـاليف إسـاءة االسـتعمال            
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 إىل الدولة الطرف الطالبـة، عـن طريـق األمـني العـام لألمـم املتحـدة، ويف غـضون                     توضيحطلب ال 
 .ومات اليت من شأهنا أن تساعد يف توضيح املسألة كل املعل، يوما٢٨
إذا مل تتلق الدولة الطـرف الطالبـة ردا عـن طريـق األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف غـضون                         - ٣

 غري مرض، فلها أن تعرض املسألة، عـن         التوضيحتلك الفترة الزمنية، أو رأت أن الرد على طلب          
العـام   وحييـل األمـني   . تمـاع التـايل للـدول األطـراف       طريق األمني العام لألمـم املتحـدة، علـى االج         

، إىل مجيــع التوضــيح املتعلقــة بطلــب الئمــةلألمــم املتحــدة الطلــب، مــصحوبا جبميــع املعلومــات امل
 منها وحيـق هلـا      التوضيحوتقدم كل هذه املعلومات إىل الدولة الطرف املطلوب         . الدول األطراف 

 .الرد عليها
ــة مــن الــدول ا    - ٤ ــوز ألي دول ــتم انعقــاد    جي ــا ي ــاع للــدول   أيألطــراف املعنيــة، ريثم  اجتم

األطراف، أن تطلب إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة أن يبـذل مـساعيه احلميـدة لتيـسري احلـصول                      
 . املطلوبالتوضيحعلى 
 مـن هـذه املـادة، فـإن         ٣عندما تقـدم مـسألة إىل اجتمـاع الـدول األطـراف عمـال بـالفقرة                  - ٥

 النظـر يف املـسألة، مراعيـا كـل املعلومـات املقدمـة مـن                واصـل  إذا كـان سي    االجتماع يقرر أوال ما   
وإذا قرر اجتماع الدول األطراف ذلك، جاز لـه أن يقتـرح علـى الـدول                . الدول األطراف املعنية  

 املـسألة قيـد النظـر أو حلـها، مبـا يف ذلـك حتريـك                 توضـيح  ووسـائل لزيـادة      سـبال األطراف املعنية   
ويف الظـروف الـيت يثبـت فيهـا أن املـسألة قيـد البحـث                . ا للقـانون الـدويل    اإلجراءات املالئمة طبق  

، جيـوز الجتمـاع     التوضـيح ترجع إىل ظروف خارجة عن سـيطرة الدولـة الطـرف املطلـوب منـها                
الدول األطراف أن يوصي بتدابري مالئمـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام تـدابري التعـاون املـشار إليهـا يف                  

 . من هذه االتفاقية٦املادة 
 مـــن هـــذه املـــادة، جيـــوز ٥ إىل ٢إضـــافة إىل اإلجـــراءات املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرات  - ٦

ــدول األطــراف أن   ــا  ُيالجتمــاع ال ــرر اعتمــاد م ــق ــة األخــرى    ي راه مالئمــا مــن اإلجــراءات العام
 حاالت عدم االمتثال ألحكـام      لتسوية الوقائع، و   ذلك اآلليات احملددة لتوضيح االمتثال، مبا يف      أو

 .فاقيةهذه االت
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 ٩املادة 
 تدابري التنفيذ الوطنية

 
تتخــذ كــل دولــة طــرف مجيــع التــدابري املالئمــة القانونيــة واإلداريــة وغريهــا لتنفيــذ هــذه      

االتفاقية، مبا يف ذلك فرض اجلزاءات اجلنائية ملنع وقمع أي نـشاط حمظـور علـى أي دولـة طـرف                     
يقـع يف     أو  خاضـعون لـسيطرهتا     مـشمولون بواليتـها أو     مبوجب هذه االتفاقيـة يقـوم بـه أشـخاص         
 .إقليم مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرهتا

 
 ١٠املادة 

 تسوية املنازعات
 
أو تطبيـق هـذه      بـشأن تفـسري   مـن الـدول األطـراف       ثـر   كأو أ اثنـتني   عندما ينشأ نـزاع بـني        - ١

ق يــربغيــة التعجيــل بتــسوية الــرتاع عــن ط املعنيــة فيمــا بينــها االتفاقيــة، تتــشاور الــدول األطــراف  
التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى ختتارها، مبا فيها اللجوء إىل اجتماع الـدول األطـراف وإحالـة                 

 .الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية طبقا للنظام األساسي للمحكمة
جيوز الجتماع الدول األطراف أن يسهم يف تسوية الرتاع بـأي وسـيلة يراهـا مالئمـة، مبـا            - ٢

طراف املعنية بالـشروع يف إجـراءات التـسوية         األ ومطالبة الدول    ،دةيف ذلك عرض مساعيه احلمي    
 . ألي إجراء يتفق عليهمبهلة زمنيةاليت ختتارها والتوصية 

 
 ١١املادة 

 اجتماعات الدول األطراف
 
ــة      - ١ ــذه االتفاقيـ ــق بتطبيـــق هـ ــسألة تتعلـ ــر يف أي مـ ــام للنظـ ــراف بانتظـ ــدول األطـ ــع الـ جتتمـ
 :عند الضرورة، مبا يف ذلكا شأهنبالختاذ قرارات وتنفيذها،  أو

 سري هذه االتفاقية وحالتها؛ )أ( 
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 املسائل الناشئة عن التقارير املقدمة مبوجب أحكام هذه االتفاقية؛ )ب( 
  من هذه االتفاقية؛٦التعاون واملساعدة الدوليان وفقا للمادة  )ج( 
 استحداث تكنولوجيات إلزالة خملفات الذخائر العنقودية؛ )د( 
 االتفاقية؛   من هذه١٠ و ٨الدول األطراف مبوجب املادتني الطلبات املقدمة من  )هـ( 
 .االتفاقية  من هذه٤ و ٣الدول األطراف املنصوص عليها يف املادتني طلبات  )و( 

يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقـد أول اجتمـاع للـدول األطـراف يف غـضون عـام                     - ٢
ــن   ــذه االتفاقدخــولواحــد م ــة ه ــاذ ي ــز النف ــد     .  حي ــم املتحــدة إىل عق ــام لألم ــدعو األمــني الع وي

 .االجتماعات الالحقة سنويا إىل أن يعقد أول مؤمتر لالستعراض
 الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية وكذلك األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                أن ُتدعى جيوز   - ٣

 وجلنة الصليب األمحـر الدوليـة،   ،املنظمات أو املؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة      
، ذات الـصلة  واملنظمات غري احلكوميـة  ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر      

 .إىل حضور هذه االجتماعات بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه
 

 ١٢املادة 
 مؤمترات االستعراض

 
 عقـد مـؤمتر لالسـتعراض بعـد مـضي مخـس سـنوات         يدعو األمني العـام لألمـم املتحـدة إىل         - ١

ويــدعو األمــني العــام لألمــم املتحــدة إىل عقــد مــؤمترات .  حيــز النفــاذ هــذه االتفاقيــةدخــولعلــى 
ــة طــرف أو أكثــر، بــشرط أال تقــل الفتــرة      بــني الفاصــلة اســتعراض أخــرى إذا طلبــت ذلــك دول

الدول األطـراف يف هـذه      وتدعى مجيع   . مؤمترات االستعراض، على أي حال، عن مخس سنوات       
 .ستعراضلالاالتفاقية إىل حضور كل مؤمتر 

 :الستعراض ما يليليكون الغرض من مؤمتر  - ٢
 استعراض سري هذه االتفاقية وحالتها؛ )أ( 
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املـشار  ولـدول األطـراف     لالحقـة ل  جتماعـات ا  الالنظر يف ضرورة عقد املزيـد مـن ا         )ب( 
  والفترة الفاصلة بني هذه االجتماعات؛،التفاقية من هذه ا١١ من املادة ٢إليها يف الفقرة 

 ٤ و ٣الـدول األطـراف املنـصوص عليهـا يف املـادتني            طلبـات    ناختاذ قرارات بـشأ    )ج( 
 .من هذه االتفاقية

 الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية وكذلك األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                أن ُتدعى جيوز   - ٣
 وجلنة الصليب األمحـر الدوليـة،   ،ظمات اإلقليمية ذات الصلة  املنظمات أو املؤسسات الدولية واملن    

، ذات الـصلة  واملنظمات غري احلكوميـة  ،واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر      
 .إىل حضور كل مؤمتر استعراض بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه

 
 ١٣املادة 

 التعديالت
 
. دخوهلـا حيـز النفـاذ      تقترح تعديالت هلذه االتفاقية يف أي وقت بعد          لكل دولة طرف أن    - ١

تعديل إىل األمني العام لألمم املتحدة الـذي يعممـه بـدوره علـى مجيـع الـدول                  للويقدم أي اقتراح    
فــإذا . لنظــر يف االقتــراحا  مــن أجــلتعــديلللاألطــراف طالبــا آراءهــا بــشأن ضــرورة عقــد مــؤمتر   

 يومــا مــن تعمــيم ٩٠ف األمــني العــام لألمــم املتحــدة يف غــضون  أخطــرت أغلبيــة الــدول األطــرا 
تعديل تدعى  للاالقتراح بتأييدها ملتابعة النظر فيه، يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد مؤمتر              

 .إليه مجيع الدول األطراف
ن  الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية وكذلك األمـم املتحـدة وغريهـا مـ               أن ُتدعى جيوز   - ٢

 وجلنة الصليب األمحـر الدوليـة،   ،املنظمات أو املؤسسات الدولية واملنظمات اإلقليمية ذات الصلة      
، ذات الـصلة  واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمـات غـري احلكوميـة              

 .تعديل بصفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليهللإىل حضور كل مؤمتر 
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ستعراض، مـا   لالعقد مؤمتر التعديل مباشرة يف أعقاب اجتماع للدول األطراف أو مؤمتر            ُي - ٣
 .مل تطلب أغلبية الدول األطراف عقده يف وقت أقرب

عتمد أي تعديل هلذه االتفاقية بأغلبية ثلثي الـدول األطـراف احلاضـرة واملـصوتة يف مـؤمتر          ُي - ٤
 . تعديل يعتمد على هذا النحوويتوىل الوديع إبالغ كافة الدول بأي. التعديل

لدول األطراف الـيت قبلـت التعـديل يف    لبالنسبة حيز النفاذ    أي تعديل هلذه االتفاقية      يدخل - ٥
وبعـد  .  القبول من أغلبية الدول اليت تكون أطرافا يف تـاريخ اعتمـاد التعـديل    صكوكتاريخ إيداع   

إيـداع   األطـراف املتبقيـة يف تـاريخ    ي دولـة مـن الـدول        ألبالنـسبة   حيز النفاذ    التعديل   دخلذلك ي 
 . قبوهلاصك

 
 ١٤املادة 

 التكاليف واملهام اإلدارية
 
تتحمل تكاليف اجتماعات الدول األطراف، ومؤمترات االسـتعراض ومـؤمترات التعـديل،             - ١

الــدول األطــراف والــدول غــري األطــراف يف هــذه االتفاقيــة املــشاركة فيهــا، وذلــك وفقــا جلــدول 
 .لألمم املتحدة معدال على النحو املالئماألنصبة املقررة 

تتحمــل الــدول األطــراف التكــاليف الــيت يتكبــدها األمــني العــام لألمــم املتحــدة مبوجــب      - ٢
 من هذه االتفاقية وذلك وفقا جلدول األنصبة املقـررة لألمـم املتحـدة معـدال علـى                  ٨ و   ٧املادتني  

 .النحو املالئم
، رهنـا   ملهـام اإلداريـة املنوطـة بـه مبوجـب هـذه االتفاقيـة             ا األمني العام لألمم املتحدة   يؤدي   - ٣

 .بتكليف مالئم بذلك من األمم املتحدة
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 ١٥املادة 
 التوقيع

 
، ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٣٠ الـيت حـررت يف دبلـن يف          ، باب التوقيع علـى هـذه االتفاقيـة        فتحي 

 املتحــدة يف  مث يف مقــر األمــم٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣أمــام مجيــع الــدول يف أوســلو 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 تودع صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام - ٣
 

 ١٧املادة 
  النفاذدخول االتفاقية حيز

 
يف اليــوم األول مــن الــشهر الــسادس بعــد الــشهر الــذي حيــز النفــاذ  هــذه االتفاقيــة تــدخل - ١
 .ودع فيه الصك الثالثون من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمامُي
لدولـة الـيت تـودع صـك تـصديقها أو قبوهلـا أو             ل، بالنـسبة     حيز النفـاذ    هذه االتفاقية  تدخل - ٢

لتــصديق أو القبــول  ا  مــن صــكوك موافقتــها أو انــضمامها بعــد تــاريخ إيــداع الــصك الــثالثني      
الدولـة صـك    تلـك   املوافقة أو االنضمام، يف اليوم األول من الشهر السادس بعد تـاريخ إيـداع                أو

 .أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامهاتصديقها 
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 ١٨املادة 
 التطبيق املؤقت

 
 أهنـا سـتطبق     ، عند تصديقها أو قبوهلـا أو موافقتـها أو انـضمامها            أن تعلن،  جيوز ألي دولة   

 . بالنسبة لتلك الدولةتدخل االتفاقية حيز النفاذ من هذه االتفاقية ريثما ١مؤقتا املادة 
 

 ١٩املادة 
 التحفظات

 
 .ضع مواد هذه االتفاقية للتحفظاتال خت 

 
 ٢٠املادة 

 املدة واالنسحاب
 
 .هذه االتفاقية غري حمددة املدة - ١
. لكل دولة طرف، يف ممارستها لسيادهتا الوطنية، احلـق يف االنـسحاب مـن هـذه االتفاقيـة                  - ٢

ابع وعليها أن ختطر بذلك االنسحاب مجيع الدول األطراف األخـرى والوديـع وجملـس األمـن التـ                 
 .االنسحاب ويتضمن صك االنسحاب شرحا وافيا لألسباب اليت تدفع إىل. لألمم املتحدة

.  ال يصبح هذا االنسحاب نافذا إال بعد ستة أشهر من استالم الوديع لـصك االنـسحاب                - ٣
حـدث عنـد انتـهاء فتـرة األشـهر الـستة تلـك أن كانـت الدولـة الطـرف املنـسحبــة                       إذا   ،ومع هذا 

 .زاع مسلح، ال يعترب االنسحاب نافذا قبل أن ينتهي الرتاع املسلحمشتركة يف نــ
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 ٢١املادة 
 العالقات مع الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية

 
 التـصديق علـى هـذه    تشجع كل دولة طرف الدول غـري األطـراف يف هـذه االتفاقيـة علـى       - ١

الـدول  العمـل علـى انـضمام مجيـع         رض  االنضمام إليهـا، بغـ     االتفاقية أو قبوهلا أو املوافقة عليها أو      
 .ىل هذه االتفاقيةإ
 ختطر كل دولة طرف حكومات كافة الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية، املشار إليهـا           - ٢

هذه االتفاقية، وتدعو للقواعد اليت ترسـيها وتبـذل     من هذه املادة، بالتزاماهتا مبوجب٣يف الفقرة  
 .العنقودية  هذه االتفاقية عن استعمال الذخائرقصاراها لثين الدول غري األطراف يف

جيـوز للـدول    فإنـه    مـن هـذه االتفاقيـة ووفقـا للقـانون الـدويل،              ١بالرغم من أحكام املـادة       - ٣
، أن يتعاونوا عـسكريا مـع الـدول غـري األطـراف يف       أو مواطنيها  األطراف، وألفرادها العسكريني  

 وأن يــشاركوا يف عمليــات ،ة علــى دولــة طــرف والــيت قــد تقــوم بأنــشطة حمظــور،هــذه االتفاقيــة
 .عسكرية معها

 : بأن من هذه املادة ما يرخص لدولة طرف٣ليس يف الفقرة  - ٤
  أوالعنقودية أو تنتجها أو حتوزها بطريقة أخرى؛ تستحدث الذخائر )أ( 
  أوختزن هي نفسها الذخائر العنقودية أو تنقلها؛ )ب( 
  أوعنقودية؛تستعمل هي نفسها الذخائر ال )ج( 
اختيــار فيهــا تطلــب صــراحة اســتعمال الــذخائر العنقوديــة يف احلــاالت الــيت يكــون  )د( 

 . عائدا هلا وحدهاالذخائر املستعملة
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 ٢٢املادة 
 الوديع
 

 .ن األمني العام لألمم املتحدة مبوجب هذا وديعا هلذه االتفاقيةعيَُّي 
 

 ٢٣املادة 
 النصوص ذات احلجية

 
ليزية والروسية والصينية والعربيـة والفرنـسية       النك النصوص اإلسبانية وا   تتساوى يف احلجية   

 .هلذه االتفاقية


