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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/26

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل اتفاقية حظر ا�ستعمال 

وتخزيــن واإنتــاج ونقـل الألغـام امل�سـادة للأفــراد ، وتدميــر تلك الألغـام 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

وعلـــى اتفاقيــة حظــر ا�ستعمــال وتخزيــن واإنتـــاج ونقــل الألغــام امل�ســادة لالأفـــــراد ، وتدميـــر 

تلك الألغام ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 21 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيــة

 حظـر ��ستعمـال وتخزيـن و�إنتـاج ونقـل

 �لألغـام �مل�سـادة للأفـر�د ، وتدميـر تلـك �لألغـام

�لديبـاجــــة

اإن الدول الأطراف ,

ت�ضميما منها على اإنهاء املعاناة والإ�ضابات الناجتة عن الألغام امل�ضادة للأفراد التي تقتل 

اأو ت�ضوه , كل اأ�ضبوع , مئات الأ�ضخا�ص , معظمهم من الأبرياء واملدنيني العزل وبخا�ضة 

, ومتنع اللجئني وامل�ضردين داخليا  التنميـــة القت�ضاديـــة والتعميــر  , وتعيـــق  الأطفــــال 

من العودة اإىل الوطن , وتت�ضبب فـي نتائج اأخرى وخيمة بعد �ضنوات من زرعها .

واإذ تعتقد اأن من ال�ضروري اأن تبذل ق�ضارى جهودها للم�ضاهمة بطريقة فعالة ومن�ضقة 

بقاع  �ضتى  فـي  املزروعة  للأفراد  امل�ضادة  الألغام  اإزالة  فـي  املتمثل  للتحدي  الت�ضدي  فـي 

العامل , و�ضمان تدمريها .

واإذ ترغــب فــي بذل ق�ضارى جهودها فـي توفـري امل�ضاعدة لرعاية �ضحايا الألغام وتاأهيلهم , 

مبا فـي ذلك اإعادة اإدماجهم اجتماعيا واقت�ضاديا .

واإذ ت�ضلم باأن احلظر التام للألغام امل�ضادة للأفراد من �ضاأنه اأن ي�ضكل اأي�ضا تدبريا هاما 

من تدابري بناء الثقة .

واإذ ترحب باعتماد الربوتوكول املتعلق بحظر اأو تقييد ا�ضتعمال الألغام والأفخاخ املتفجرة 

والأجهـــزة الأخـــــرى , ب�ضيغتــــه املعدلـــــة فـــي 3 اآيار / مايو 1966 , واملرفـــق باتفاقيـــــة حظـــر 

اأو تقييد ا�ضتعمال اأ�ضلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر اأو ع�ضوائية الأثر ،

الدول  الربوتوكول من جانب جميع  املبكر على هذا  الت�ضديق  اإىل  الدول  وتدعو جميع 

التي مل تفعل ذلك بعد .

واإذ ترحب اأي�ضا بقرار اجلمعية العامة 45/51 قاف املوؤرخ 10 كانون الأول / دي�ضمرب 1996 

الذي يحث الدول على ال�ضعي بهمة اإىل اإبرام اتفاق دويل فعال ملزم قانونا يحظر ا�ضتعمال 

وتخزين واإنتاج ونقل الألغام الربية امل�ضادة للأفراد .
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, على ال�ضعيدين النفرادي  واإذ ترحب كذلك بالتدابري املتخذة خلل ال�ضنوات املا�ضية 

الألغام  ا�ضتخدام  تعليق  اأو  تقييد  اأو  اإىل حظر  والرامية   , ال�ضواء  الأطراف على  واملتعدد 

امل�ضادة للأفراد وتخزينها واإنتاجها ونقلها .

واإذ توؤكــد دور الوعـــي العــام فـي تعزيز مبادئ الإن�ضانية على نحو ما يتجلى فـي الدعوة 

اإىل حظر تام للألغام امل�ضادة للأفراد وتقر باجلهود التي ت�ضطلع بها لهذه الغاية احلركة 

الدولية لل�ضليب الأحمر والهلل الأحمر , واحلملة الدولية حلظر الألغام الربية والعديد 

من املنظمات غري احلكومية الأخرى فـي كافة اأنحاء العامل .

واإذ ت�ضيــر اإلــــى اإعــلن اأوتــاوا املــــوؤرخ 5 ت�ضـــريــن الأول / اأكتــوبــر 1996 واإعـــلن بــروك�ضــل 

املوؤرخ 27 حزيران / يونيو 1997 اللذين يحثان املجتمع الدويل على التفاو�ص لإبرام اتفاق 

دويل ملزم قانونا يحظر ا�ضتعمال وتخزين واإنتاج ونقل الألغام امل�ضادة للأفراد .

واإذ تـــوؤكــــد ا�ضت�ضــــواب حمـــل جمـيـع الـــدول علــى الن�ضمـــام اإىل هـــذه التفــاقيــــة , وتعقـــد 

جميـع  فـي  عليهـا  العاملــي  الطابــع  اإ�ضفــاء  ت�ضجيــع  اأجــل  من  احلثيــث  العمل  على  العزم 

املنتديــات ذات ال�ضلة , مبا فـيها الأمم املتحدة , وموؤمتر نزع ال�ضلح , واملنظمات الإقليمية ،

اأ�ضلحة  ا�ضتعمال  تقييد  اأو  ا�ضتعرا�ص  حظر  اتفاقية  ا�ضتعرا�ص  وموؤمترات   , والتجمعات 

تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر اأو ع�ضوائية الأثر .

واإذ ت�ضتنــد اإىل مبداأ القانون الإن�ضاين الدويل القائل باأن حق الأطراف فـي نزاع م�ضلح , 

فـي اختيار اأ�ضاليب احلرب اأو و�ضائلها لي�ص باحلق غري املحدود , واإىل املبداأ الذي يحرم 

اللجوء فـي املنازعات امل�ضلحة اإىل ا�ضتخدام اأ�ضلحة وقذائف ومعدات واأ�ضاليب حربية يكون 

من طبيعتها اأن ت�ضبب اأ�ضرارا مفرطة اأو اآلما ل داعي لها , واإىل املبداأ الذي يوجب التمييز 

بني املدنيني واملقاتلني .

قد اتفقت على ما يلي :



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

�ملــادة ) 1 (

  �لتز�مــات عامــة  

1- تتعهد كل دولة طرف باأل تقوم حتت اأي ظروف :

اأ - با�ضتعمال الألغام امل�ضادة للأفراد .

ب - با�ضتحــداث اأو اإنتــاج الألغــام امل�ضــادة للأفــــراد اأو حيازتهــــا بــــاأي طريقـــة اأخـــرى , 

اأو تخزينها اأو الحتفاظ بها اأو نقلها اإىل اأي كان , ب�ضورة مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة .

ج - مب�ضاعــدة اأو ت�ضجيع اأو حث اأي كان , باأي طريقة , على القيام باأن�ضطة حمظورة 

على دولة طرف مبوجب هذه التفاقية .

2 - تتعهد كل دولة طرف باأن تدمر جميع الألغام امل�ضادة للأفراد اأو تكفل تدمريها وفقا 

لأحكام هذه التفاقية .

�ملــادة ) 2 (

تعاريـــف  

1 - يــراد بتعبيــر "اللغــم امل�ضاد للأفـراد" لغم م�ضمم للنفجار بفعل وجود �ضخ�ص عنده 

اأو قريبـا منــه اأو م�ضـــه لــه , ويـــوؤدي اإلــى �ضـــل قــــدرات اأو جـــرح اأو قتــل �ضخــ�ص اأو اأكثــر .

      اأمــا الألغــام التــي تكــون م�ضممــة لتنفجــر بفعــل وجــود مركبــة , ولي�ص �ضخ�ضا , عندها 

       اأو قريبا منها اأو م�ضها لها , والتي تكون جمهزة باأجهزة منع املناولة فل تعترب األغاما 

م�ضادة للأفراد لكونها جمهزة على هذا النحو .

رقعة  حتت  اأو  الأر�ص  �ضطح  حتت  لتو�ضع  م�ضممة  تكون  ذخرية  "لغم"  بتعبري  يراد   -  2

�ضطحية اأخرى اأو فوق اأو قرب اأي منهما وتنفجر بفعل وجود �ضخ�ص اأو مركبة عندها 

اأو قريبا منها اأو م�ص اأحدهما لها .

3 - يــراد بتعبيــر "جهــاز منــع املناولــة" جهــاز معــد حلمايــة لغـــم ويكــون جــزءا مــن اللغم 

اأو مو�ضـــول اأو مرتبطــا بـــه اأو مو�ضوعــا حتتــه ويفجـــره عنـــد حماولـــة العبـــث باللغـــم 

      اأو اإف�ضاد نظامه عمدا باأي طريقة اأخرى .
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"النقل"، بالإ�ضافة اإىل النقل املادي للألغام امل�ضادة للأفراد من اإقليم  4 - ي�ضمل تعبري 

وطني اأو اإليه , نقل �ضند ملكية الألغام ونقل الإ�ضراف عليها , غري اأنه ل ي�ضمل نقل 

اإقليم زرعت فـيه األغام م�ضادة للأفراد .

5 - يــــراد بتعبيــر "منطقــة ملغومــة" منطقــــة خطيــــرة ب�ضبــب وجـــود الألغــام اأو ال�ضتبـاه 

فـي وجودها فـيها .

�ملــادة ) 3 (

�ل�ستثنـــاء�ت  

1- برغم اللتزامات العامة مبوجب املادة )1( , ي�ضمح بالحتفاظ بعدد من الألغام امل�ضادة 

للأفراد اأو نقلها لأغرا�ص ا�ضتحداث تقنيات الك�ضف عن الألغام , اأو اإزالتها اأو تدمريها 

والتدريب عليها , ويجب األ تتجاوز كمية تلك الألغام احلد الأدنى املطلق من العدد 

اللزم للأغرا�ص املذكورة اأعله .

2- ي�ضمح بنقل الألغام امل�ضادة للأفراد لغر�ص التدمري .

�ملــادة ) 4 (

تدميـر خمزون �لألغام �مل�سادة للأفر�د  

اأو �ضمان تدمري  با�ضتثناء املن�ضو�ص عليه فـي املادة )3( , تتعهد كل دولة طرف بتدمري 

خا�ضعة  تكــون  التــي  اأو  حتــوزها  اأو  متلكهــا  التــي  للأفــراد  امل�ضــادة  الألغــام  خمــزون  كل 

لوليتها اأو �ضيطرتها , فـي اأقرب وقت ممكن , على األ يتعدى ذلك اأربع �ضنوات من بدء 

نفاذ التفاقية بالن�ضبة اإىل تلك الدولة الطرف .

�ملــادة ) 5 (

تدمري �لألغام �مل�سادة للأفر�د فـي �ملناطق �مللغومة  

1 - تتعهد كل دولة طرف بتدمري اأو �ضمان تدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد فـي املناطق 

امللغومــة امل�ضمــولة بوليتهـــا اأو اخلا�ضعــــة ل�ضيطــرتهــــا , فــي اأقــرب وقــت ممكــن , علـى 

األ يتعدى ذلك ع�ضر �ضنوات من بدء نفاذ التفاقية بالن�ضبة اإىل تلك الدولة الطرف .
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2 - تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع املناطق امل�ضمولة بوليتها اأو اخلا�ضعة 

ل�ضيطرتها التي يعرف اأو ي�ضتبه فـي اأنها مزروعة بالألغام امل�ضادة للأفراد وتقوم , فـي 

الألغام  , ب�ضمان و�ضع علمات حول احلدود اخلارجة لكل حقول  اأقرب وقت ممكن 

امل�ضادة للأفراد فـي املناطق امللغومة امل�ضمولة بوليتها اأو اخلا�ضعة ل�ضيطرتها , و�ضمان 

ر�ضدهــا وحمايتهــا ب�ضيــاج اأو غيــره مــن الو�ضائــل , لكــي تكفــل فعليــا ا�ضتبعــاد املــدنييــن 

مــن دخولهــا , اإلــى اأن يتم تدمري جميع الألغام امل�ضادة للأفراد املوجودة فـيها , ويكون 

املتعلق  الربوتوكول  فـي  املحددة  املعايري  مع   , الأقل  على   , متم�ضيا  العلمات  و�ضع 

ب�ضيغته   , الأخرى  والأجهزة  املتفجــرة  والأفخــاخ  الألغــام  ا�ضتعمــال  تقييــد  اأو  بحظر 

املعدلة فـي 3 اآيار/ مايو 1966 واملرفق باتفاقية حظر اأو تقييد ا�ضتعمال اأ�ضلحة تقليدية 

معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر اأو ع�ضوائية الأثر .

الألغام  اأو �ضمان تدمري كل  اأنها لن تكون قادرة على تدمري  اإذا اعتقدت دولة طرف   -3

امل�ضادة للأفراد امل�ضار اإليها فـي الفقرة )1( فـي حدود تلك الفرتة الزمنية , جاز لها 

اأن تطلب من اجتماع للدول الأطراف اأو من موؤمتر ا�ضتعرا�ص متديد املوعد الأخري 

املحدد لإمتام تدمري تلك الألغام امل�ضادة للأفراد , لفرتة اأق�ضاها ع�ضر �ضنوات .

4- يت�ضمن كل طلب ما يلي :

اأ - مدة التمديد املقرتحة .

ب - وبيان مف�ضل لأ�ضباب التمديد املقرتح , مبا فـيها :

1 - التح�ضري للأعمال وحالة الأعمال املنجزة فـي اإطار برامج اإزالة الألغام .

 2 - والو�ضـــــائل املاليـــــة والتقنيــــــة املتاحـــــة للدولـــــة الطـــــرف مـــــن اأجــــل تدميـــر كــل 

      الألغام امل�ضادة للأفراد .

   3 - والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد 

فـي املناطق  امللغومة .

ج - والآثار الإن�ضانية والجتماعية والقت�ضادية والبيئية للتمديد .

د - واأي معلومات اأخرى ذات �ضلة بطلب التمديد املقرتح .
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5- يقيم اجتماع الدول الأطراف اأو موؤمتر ال�ضتعرا�ص الطلب , مراعيا العوامل الواردة 

وامل�ضوتة  احلا�ضرة  الأطراف  الدول  اأ�ضوات  باأغلبية  قرارا  ويتخذ   ,  )4( الفقرة  فـي 

ب�ضاأن قبول طلب فرتة التمديد .

6- يجوز جتديد ذلك التمديد بتقدمي طلب جديد وفقا للفقرات)3( و)4( و)5( من هذه 

املادة , وتقدم الدولة الطرف فـي طلب التمديد لفرتة اأخرى املعلومات الإ�ضافـية ذات 

ال�ضلة عن كل ما مت ال�ضطلع به فـي فرتة التمديد ال�ضابقة املمنوحة عمل بهذه املادة .

�ملــادة ) 6 (

�لتعـاون و�مل�ساعـدة �لدوليـان  

تلتم�ص  اأن   , التفاقية  هذه  مبوجب  بالتزاماتها  وفائها  فـي   , طرف  دولة  لكل  يحق   -1

وتتلقى امل�ضاعدة من الدول الأطراف الأخرى , متى اأمكن ذلك , وفـي حدود الإمكان .

2- تتعهد كل دولة طرف بت�ضهيل تبادل املعدات واملواد واملعلومات العلمية والتكنولوجية 

على اأمت وجه ممكن فـيما يتعلق بتنفـيذ هذه التفاقية ويحق لها اأن ت�ضارك فـي هذا 

التبادل , ول تفر�ص الدول الأطراف قيودا ل داعي لها على توفـري معدات اإزالة الألغام 

واملعلومات التكنولوجية ذات ال�ضلة لأغرا�ص اإن�ضانية .

اأجل  من  بتوفـريها  امل�ضاعدة  تقدمي  لها  يتيح  و�ضع  فـي  تكون  طرف  دولة  كل  تقوم   -3

رعاية تاأهيل �ضحايا الألغام واإعادة اإدماجهم الجتماعي والقت�ضادي ومن اأجل برامج 

�ضتى منها  امل�ضاعدة من خلل جهات  , ويجوز تقدمي هذه  الألغام  للتوعية مبخاطر 

 , الوطنية  اأو  الإقليمية  اأو  الدولية  املوؤ�ض�ضات  اأو  واملنظمات   , املتحدة  الأمم  منظمة 

وجلنة ال�ضليب الأحمر الدولية , وجمعيات ال�ضليب الأحمر والهلل الأحمر الوطنية 

واحتادها الدويل , واملنظمات غري احلكومية , اأو على اأ�ضا�ص ثنائي .

4 - تقوم كل دولة تكون فـي و�ضع يتيح لها تقدمي امل�ضاعدة بتوفـريها من اأجل اإزالة الألغام 

والأن�ضطة املت�ضلة بذلك , ويجوز تقدمي تلك امل�ضاعدة , من خلل جهات �ضتى منها 

, واملنظمات  الإقليميــة  اأو  الدوليــة  املوؤ�ض�ضــات  اأو  , واملنظـمــات  املتحــدة  الأمــم  منظمــة 
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اأو املوؤ�ض�ضات غري احلكومية , اأو على اأ�ضا�ص ثنائي اأو بالتربع ل�ضندوق الأمم املتحدة 

الإقليمية  ال�ضناديق  اأو   , الألغام  اإزالة  فـي  امل�ضاعدة  اأجل  من  للتربعات  ال�ضتئماين 

الأخرى املعنية باإزالة الألغام .

اأجل تدمري  5 - تقوم كل دولة  تكون فـي و�ضع يتيح لها تقدمي امل�ضاعدة بتوفـريها من 

خمزون الألغام امل�ضادة للأفراد .

6 - تتعهــد كــل دولــة بتقديــم املعلومــات لقاعــدة البيانــات املتعلقــة باإزالــة الألغــام واملن�ضاأة 

فـي اإطار منظمة الأمم املتحدة , ول�ضيما املعلومات املتعلقة ب�ضتى و�ضائل وتكنولوجيات 

ب�ضاأن  الوطنية  الت�ضال  اأو مراكز  اأو وكالت اخلرباء  , وقوائم اخلرباء  الألغام  اإزالة 

اإزالة الألغام .

7 - يجوز للدول الأطراف اأن تطلب من الأمم املتحدة , اأو املنظمات الإقليمية , اأو الدول 

الأطراف الأخرى اأو املحافل احلكومية الدولية اأو غري احلكومية املخت�ضة الأخرى , 

م�ضاعدة �ضلطاتها فـي و�ضع برنامج وطني لإزالة الألغام بغية حتديد اأمور منها :

اأ   - حجم ونطاق م�ضكلة الألغام امل�ضادة للأفراد .

ب - املوارد املالية والتكنولوجية والب�ضرية اللزمة لتنفـيذ الربنامج .

ج  - تقدير عدد ال�ضنوات اللزم لتدمري كل الألغام امل�ضادة للأفراد فـي املناطق امللغومة  

امل�ضمولة بولية الدولة الطرف املعنية اأو اخلا�ضعة ل�ضيطرتها .

املت�ضلة  الوفـيات  اأو  الإ�ضابات  للحد من وقوع  الألغام  التوعية مبخاطر  اأن�ضطة   - د  

بالألغام . 

هـ - تقدمي امل�ضاعدة اإىل �ضحايا الألغام .

احلكوميـــــة  ال�ضلـــــة  ذات  والكيانـــــات  الطــــرف  الدولـــــة  حكومـــــة  بيـــــن  العلقـــــة   - و 

منها  واحلكومية الدولية , وغري احلكومية التي �ضتعمل فـي تنفـيذ الربنامج .

اأجل �ضمان  املادة , من  اأو تتلقى م�ضاعدة مبوجب هذه  8 - تتعاون كل دولة طرف تقدم 

التنفـيذ الكامل والفوري لربامج امل�ضاعدة املتفق عليها .
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�ملــادة ) 7 (

 تد�بيــر �ل�سفافـيــة  

 ، اأقرب وقت ممكن عمليا  العام للأمم املتحدة فـي  اإىل الأمني  كــل دولة طرف  1 - تقــدم 

وعلى اأي حال فـي موعد ل يتجاوز )180( يوما بعد بدء نفاذ هذه التفاقية حيز النفاذ 

بالن�ضبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن :

اأ - تدابري التنفـيذ الوطني امل�ضار اإليها فـي املادة )9( .

ب - واملجموع الكلي ملخزون الألغام امل�ضادة للأفراد التي متلكها اأو حتوزها , اأو تخ�ضع 

لوليتها اأو �ضيطرتها , ي�ضتمل على تف�ضيل لنوع وكمية الألغام امل�ضادة للأفراد 

املخزونة , واإن اأمكن , اأرقام جمموعات كل نوع منها .

ج - واإلــى احلــد املمكــن , مواقــع كــل املناطــق املزروعـــة بالألغــــام اخلا�ضعــــة لوليتهــا 

اأو �ضيطرتهــا التــي حتتــوي , اأو التــي ي�ضتبــه فـي اأنها حتتوي , على األغام م�ضادة 

للأفراد , على اأن ت�ضتمل على اأكرب قدر ممكن من التفا�ضيل فـيما يتعلق بنوع , 

وكمية كل نوع من الألغام امل�ضادة للأفراد فـي كل منطقة مزروعة بالألغام ومتى 

مت زرعها .

د - واأنواع وكميات , واإن اأمكن , اأرقام جمموعات كل الألغام امل�ضادة للأفراد املحتفظ 

اأو تدمريها  اإزالتها  اأو  اأو املنقولة لغر�ص تطوير تقنيات الك�ضف عن الألغام  بها 

اأو املنقولة لغر�ص التدمري , وكذلك املوؤ�ض�ضات التي اأذنت لها  والتدريب عليها , 

وفقا   , نقلـهـا  اأو  للأفــراد  امل�ضادة  بالألغـام  بالحتفــاظ  الأطــراف  الــدول  اإحــدى 

للمادة )3( .

هـ - وحالة برامج حتويل مرافق اإنتاج الألغام امل�ضادة للأفراد اإىل ن�ضاط اآخر اأو اإلغاء 

تكليفها بذلك الإنتاج .

و - وحـــالــة بـــــرامــج تــــدميــر الألغـــــــام امل�ضــادة لــلأفـــراد وفقـــا للمــادتــــني )4 و 5( ، 

مبا فـي ذلك تفا�ضيل الأ�ضاليب التي �ضت�ضتخدم فـي التدمري , ومكان كل موقع 

تدمري ومعايري ال�ضلمة واملعايري البيئية املطبقة التي يتعني مراعاتها .
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ز - واأنواع وكميات كل الألغام امل�ضادة للأفراد املدمرة بعد دخول هذه التفاقية حيز 

النفــاذ بالن�ضبــة اإىل تــلـــك الدولــة الطــرف , ت�ضتمــل علـــى تف�ضيــل لكميــة كــل نــوع 

     من الألغام امل�ضادة للأفراد , التي مت تدمريها وفقا للمادتني )4 و 5( على التوايل ، 

ومعها , اإن اأمكن , اأرقام جمموعات كل نوع من الألغام امل�ضادة للأفراد فـي حالة 

التدمري وفقا للمادة )4( .

احلد  اإىل   , املنتجة  للأفراد  امل�ضادة  الألغام  من  نوع  لكل  التقنية  واخل�ضائ�ص   - ح 

املعروف عنها , وتلك التي متلكها اأو حتوزها حاليا الدولة الطرف , مع العمل , 

اإىل احلد املعقول , على اإيراد فئات املعلومات التي قد ت�ضهل التعرف على الألغام 

قيا�ضات احلجم   , اأدنى  , كحد  املعلومات  وت�ضمل هذه   , واإزالتها  امل�ضادة للأفراد 

وتو�ضيلت كب�ضولة التفجري , واملحتوى من املواد املتفجرة , واملحتوى املعدين , 

و�ضورا فوتوغرافـية ملونة وغري ذلك من املعلومات التي قد ت�ضهل اإزالة الألغام .

ط - والتدابري املتخذة لإ�ضدار اإنذار فوري وفعال لل�ضكان بالن�ضبة اإىل جميع املناطق 

املحددة مبوجب الفقرة )2( من املادة )5( .

يغطي  املادة  لهذه  وفقا  املقدمة  للمعلومات  ا�ضتكمال  �ضنويا   , الأطراف  الدول  تقدم   -  2

ال�ضنة التقوميية ال�ضابقة , ويبلغ اإىل الأمني العام للأمم املتحدة فـي موعد ل يتجاوز 

30 ني�ضان/ابريل من كل عام .

3 - يحيل الأمني العام للأمم املتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير اإىل الدول الأطراف .

�ملــادة ) 8 (

تي�سيـر �لمتثـال وتو�سيحــه  

1- توافق الدول الأطراف على الت�ضاور والتعاون كل منها مع الأخرى ب�ضاأن تنفـيذ اأحكام 

هذه التفاقية , وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تي�ضري امتثال الدول الأطراف 

للتزاماتها مبوجب هذه التفاقية .
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2 - اإذا رغبت واحدة اأو اأكرث من الدول الأطراف فـي احل�ضول على اإي�ضاح مل�ضائل متعلقة 

بامتثال دولة طرف اأخرى لأحكام هذه التفاقية , والتم�ضت حل لهذه امل�ضائل , جاز 

لهــا اأن تقــدم , مــن خــلل الأميــن العـــام للأمـــم املتحـــدة , طلـــب اإي�ضــاح لهــذه امل�ضاألــة 

      اإىل تلك الدولة الطرف , ويكون هذا الطلب م�ضحوبا بكل املعلومات امللئمة , ومتتنع 

كل دولة طرف عن تقدمي طلبات اإي�ضاح غري قائمة على اأ�ضا�ص , مع العتناء بتلفـي 

اإ�ضاءة ال�ضتعمال , وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الإي�ضاح اإىل الدولة الطرف 

الطالبة , عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة , وفـي غ�ضون)28( يوما كل املعلومات 

التي من �ضاأنها اأن ت�ضاعد فـي تو�ضيح هذه امل�ضاألة .

3 - اإذا لــم تتلــق الدولـــة الطـــرف الطالبـــة ردا عـــن طريـــق الأميـــن العـــام للأمـــم املتحـــدة 

        فـي غ�ضون تلك الفرتة الزمنية , اأو اإذا راأت اأن الرد على طلب الإي�ضاح غري مر�ص , فلها 

اأن تعر�ص امل�ضاألة , عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة , على الجتماع التايل للدول 

املعلومات  بجميع  م�ضحوبا   , الطلب  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  ويحيل   , الأطراف 

املنا�ضبة املتعلقة بطلب الإي�ضاح , اإىل جميع الدول الأطراف , وتقدم كل هذه املعلومات 

اإىل الدولة الطرف املطلوب الإي�ضاح منها ويحق لها الرد عليها .

4 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف املعنية , ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الأطراف , 

اأن تطلب اإىل الأمني العام للأمم املتحدة اأن ميار�ص م�ضاعيه احلميدة لتي�ضري احل�ضول 

على الإي�ضاح املطلوب .

5 - يجوز للدولة الطرف املقدمة للطلب اأن تقرتح عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة 

للأمم  العام  الأمني  ويقوم   . امل�ضاألة  فـي  للنظر  الأطراف  للدول  اجتماع خا�ص  عقد 

الأطراف  الدول  من  املقدمة  املعلومات  وجميع  القرتاح  هذا  باإر�ضال  عندئذ  املتحدة 

املعنية اإىل جميع الدول الأطراف طالبا اإليها اأن تبني ما اإذا كانت حتبذ عقد اجتماع 

خا�ص للدول الأطراف , لغر�ص النظر فـي امل�ضاألة , وفـي حالة ما اإذا اأيد ثلث الدول 

, عقد مثل هذا  الر�ضالة  الأقل فـي غ�ضون )14( يوما من تاريخ هذه  الأطراف على 
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اإىل عقد هذا الجتماع اخلا�ص  املتحدة  العام للأمم  الأمني  الجتماع اخلا�ص يدعو 

للدول الأطراف فـي غ�ضون فرتة اأخرى مدتها )14( يوما , ويتاألف الن�ضاب القانوين 

املطلوب لهذا الجتماع من اأغلبية الدول الأطراف .

6 - يتوىل اجتماع الدول الأطراف اأو الجتماع اخلا�ص للدول الأطراف , ح�ضبما يكون عليه 

احلــال , فـــي املقــام الأول البـت فـيما اإذا كان يتعني اإيلء املزيد من النظـر فــي امل�ضاألـة , اآخـذا 

, ويبذل اجتماع  الدول  فـي العتبار كل املعلومات املقدمة من الدول الأطراف املعنية 

الأطراف اأو الجتماع اخلا�ص للدول الأطراف كل جهد ممكن للتو�ضل اإىل قرار بتوافق 

الآراء , واإذا مل يتم التو�ضل اإىل اتفاق بالرغم من كل اجلهود املبذولة , يتخذ الجتماع 

هذا القرار باأغلبية اأ�ضوات الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�ضوتة .

الجتماع  اأو  الأطراف  الدول  اجتماع  مع  تاما  تعاونا  الأطراف  الدول  تتعاون جميع   -  7

اخلا�ص للدول الأطراف فـي اإمتام ا�ضتعرا�ضه للم�ضاألة , مبا فـي ذلك اأي بعثات لتق�ضي 

احلقائق ماأذون بها وفقا للفــقرة )8( . 

8 - اإذا تطلب الأمر مزيدا من الإي�ضاح , ياأذن اجتماع الدول الأطراف اأو الجتماع اخلا�ص 

للدول الأطراف باإيفاد بعثة لتق�ضي احلقائق ويتخذ قرارا ب�ضاأن وليتها باأغلبية اأ�ضوات 

الإي�ضاح  املطلوب منها  , ويجوز للدولة الطرف  الأطــراف احلا�ضــرة وامل�ضوتــة  الــدول 

فـي اأي وقت اأن تدعو بعثة لتق�ضي احلقائق اإىل اإقليمها , وت�ضطلع هذه البعثة مبهمتها 

الأطراف  للدول  اخلا�ص  الجتماع  اأو  الأطراف  الدول  اجتماع  من  قرار  �ضدور  بدون 

بالإذن باإيفادها , وللبعثة , التي تتاألف من عدد ي�ضل اإىل )9( خرباء , يجري اختيارهم 

واملوافقــة عليهــم وفقا للفقرتني )9( و )10( , اأن جتمـــع معلومـــات اإ�ضافـيـــة فـــي املوقــع 

اأو فـي اأماكــن اأخــرى ذات �ضلــة مبا�ضــرة مب�ضاألــة المتثـــال املدعـــى بهـــا , خا�ضعـــة لوليـــة 

اأو �ضيطرة الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح .

باأ�ضماء وجن�ضيات اخلرباء  قائمة  وا�ضتكمال  باإعداد  املتحدة  العام للأمم  الأمني  يقوم   -  9

املوؤهلني املقدمني من الدول الأطراف وغري ذلك من البيانات ذات ال�ضلة بهم ويتوىل 

اإبلغها اإىل جميع الدول الأطراف , ويعترب اأي خبري مدرج فـي هذه القائمة مر�ضحا 
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جلميع بعثات تق�ضي احلقائق ما مل تعلن اإحدى الدول الأطراف عدم قبولها له كتابة , 

وفـي حالة عدم القبول , ل ي�ضرتك اخلبري فـي بعثات تق�ضي احلقائق فـي اإقليم الدولة 

الطرف املعرت�ضة م�ضمولة بوليتها اأو خا�ضع ل�ضيطرتها , اإذا اأعلن عدم القبول هذا قبل 

تعيني اخلبري فـي هذه البعثات .

10 - يتولــى الأميــــن العـــام للأمــم املتحدة , لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الأطراف 

اأو الجتماع اخلا�ص للدول الأطراف تعيني اأع�ضاء البعثة , مبا فـي ذلك رئي�ضها , بعد 

الت�ضاور مع الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح , ول يعني فـي البعثة رعايا الدول 

الأطراف التي طلبت ت�ضكيل بعثة تق�ضي احلقائق اأو التي تتاأثر مبا�ضرة بها , ويتمتع 

اأع�ضاء بعثة تق�ضي احلقائق باحل�ضانات والمتيازات املمنوحة مبوجب املادة ال�ضاد�ضة 

13 �ضباط / فرباير  من اتفاقية امتيازات الأمم املتحدة وح�ضاناتها التي اعتمدت فـي 

.1946

11 - ي�ضل اأع�ضــاء بعثـــة تقـ�ضــي احلقائق , بناء على اإخطار يقدم قبــل )72( �ضاعـة علـــى الأقــــل ,

         اإىل اأرا�ضي الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح فـي اأول فر�ضة ممكنة , وتتخذ الدولة 

ونقلها  البعثة  ل�ضتقبال  اللزمة  الإدارية  التدابري  الإي�ضاح  منها  املطلوب  الطرف 

واإيوائهــا , وتكــون م�ضوؤولــة عــن كفالة اأمن البعثة اإىل اأق�ضى حد ممكن اأثناء وجودها 

فـي اأرا�ص خا�ضعة ل�ضيطرتها .

12 - يجــوز لبعثـــة تق�ضــي احلقائــق , دون امل�ضــا�ص ب�ضيــادة الدولــة الطـــرف املطلـــوب منــــها 

�ضت�ضتخــدم  التـــي  اللزمـــة  املعــــدات  الدولــــة  هــــذه  اإقليــم  اإلــى  حت�ضــر  اأن   , الإي�ضاح 

ب�ضــــورة خال�ضــة فـي جمع املعلومات عن م�ضاألة المتثال املدعى بها , وعلى البعثة اأن تقوم , 

قبل و�ضولها , باإ�ضعـــار الدولـــة الطــرف املطلـــوب منهـــا الإي�ضــاح , باملعـــدات التــي تعتـــزم 

ا�ضتخدامهـــا فـي �ضياق مهمتها لتق�ضي احلقائق .

لبعثة  الفر�ضة  اإتاحة  لكفالة  جهد  كل  الإي�ضاح  منها  املطلوب  الطرف  الدولة  تبذل   -  13

تق�ضي احلقائق للتحدث مع جميع الأ�ضخا�ص ذوي ال�ضلة الذين قد يكون فـي اإمكانهم   

تقدمي معلومات مت�ضلة مب�ضاألة المتثال املدعى بها .
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14 - تتيح الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح لبعثة تق�ضي احلقائق الو�ضول اإىل جميع 

املناطق واملن�ضاآت اخلا�ضعة ل�ضيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع املت�ضلة مب�ضاألة 

املطلوب  املقدمة  الطرف  الدولة  تعتربها  قــد  ترتيبــات  لأي  هــذا  ويخ�ضــع   , المتثــال 

منها الإي�ضاح �ضرورية من اأجل :

  اأ - حماية املعدات واملعلومات واملناطق احل�ضا�ضة .

املطلوب  الطرف  الدولة  د�ضتورية قد تكون واقعة على  التزامات  اأي  اأو حماية   - ب 

منهـــــا الإي�ضـــاح فـيما يتعلـــق بحقــوق امللكيـــــــة وعمليـــــات التفتـــيـــ�ص وامل�ضـــــادرة , 

اأو اأي حقوق د�ضتورية اأخرى .

 ج - اأو احلماية وال�ضلمة البدنية لأع�ضاء بعثة تق�ضي احلقائق .

وفـي حالة قيام الدولة الطرف املطلوب منها الإي�ضاح باتخاذ الرتتيبات , تبذل 

كل جهد معقول لكي تثبت من خلل و�ضائل بديلة امتثالها لهذه التفاقية .

15 - ل يجوز لبعثة تق�ضي احلقائق اأن تبقى فـي اأرا�ضي الدولة الطرف املعنية اأكرث من )14( 

يوما , ول اأكرث من )7( اأيام , فـي اأي موقع بعينه , ما مل يتفق على غري ذلك .

16 - تعامــل كــل املعلومــات املقدمــة فـي �ضرية , ول تت�ضل مبو�ضوع بعثة تق�ضي احلقائق , 

على اأ�ضا�ص كتمان ال�ضرية .

17 - تقدم بعثة تق�ضي احلقائق , عن طريق الأمني العام للأمم املتحدة , تقريرا اإىل اجتماع 

الدول الأطراف اأو اإىل الجتماع اخلا�ص للدول الأطراف عن النتائج التي تو�ضلت اإليها .

18 - ينظر اجتماع الدول الأطراف اأو الجتماع اخلا�ص للدول الأطراف فـي كل املعلومات 

ذات ال�ضلــة , مبــا فـــي ذلــك التقريــر املقــدم من بعثة تق�ضي احلقائق , وله اأن يطلب 

اإىل الدولة الطرف املطلـــوب منهـــا الإي�ضــاح اتخـــاذ تدابيـــر ملعاجلـــة م�ضاألـــة المتثــال 

الإي�ضاح  منها  املطلوب  الطــرف  الدولــة  وتقــدم   , حمــددة  زمنيــة  فتــرة  غ�ضــون  فـي 

تقريرا عن جميع التدابري املتخذة ا�ضتجابة لهذا الطلب .
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اأن يقرتح  اأو الجتمــاع اخلــا�ص للــدول الأطراف  الــدول الأطــراف  19 - يجــوز لجتمــاع 

على الدول الأطراف املعنية طرقا وو�ضائل لزيادة اإي�ضاح امل�ضاألة قيد النظر اأو حلها , 

مبا فـي ذلك اتخاذ حتريك الإجراءات امللئمة طبقا للقانون الدويل . وفـي الظروف 

التي يثبت فـيها اأن امل�ضاألة قيد البحث ترجع اإىل ظروف خارجة عن �ضيطرة الدولة 

الطرف املطلوب منها الإي�ضاح , يجوز لجتماع الدول الأطراف اأو الجتماع اخلا�ص 

للدول الأطراف اأن يو�ضي بتدابري ملئمة , مبا فـي ذلك ا�ضتخدام التدابري التعاونية 

امل�ضار اإليها فـي املادة )6( .

الأطراف كل جهد ممكن  للدول  الجتماع اخلا�ص  اأو  الأطراف  الدول  اجتماع  يبذل   -  20

لتخاذ قراراته امل�ضار اإليها فـي الفقرتني )18( و )19( بتوافق الآراء , واإل فباأغلبية 

ثلثي الدول الأطراف احلا�ضرة وامل�ضوتة .

�ملــادة ) 9 (

تد�بري �لتنفـيذ �لوطنية  

فـي ذلك  القانونية والإدارية وغريها مبا  امللئمة  التدابري  تتخذ كل دولة طرف جميع 

فر�ص اجلزاءات العقابية ملنع وقمع اأي ن�ضاط حمظور على اأي دولة طرف مبوجب هذه 

التفاقية يقوم به اأ�ضخا�ص اأو يقع فـي اإقليم يخ�ضع لوليتها اأو �ضيطرتها .

�ملــادة ) 10 (

ت�سويــة �ملنازعــات  

1 - تت�ضاور الدول الأطراف وتتعاون اإحداها مع الأخرى لت�ضوية اأي نزاع قد ين�ضاأ فـيما 

يتعلق بتطبيــق اأو تف�ضيــر هــذه التفاقـيـــة , ويجــوز لأي دولــة طــرف اأن تعر�ص اأي نزاع 

من هذا القبيل على اجتماع الدول الأطراف .

2 - يجوز لجتماع الدول الأطراف اأن ي�ضهم فـي ت�ضوية النزاع باأي و�ضيلة يراها ملئمة , مبا 

فـي ذلك عر�ص م�ضاعيه احلميدة ومطالبة الدول اأطراف النزاع بال�ضروع فـي اإجراءات 

الت�ضوية التي تختارها , والتو�ضية بحد زمني لأي اإجراء يتفق عليه .

3 - ل تخل هذه املادة باأحكام هذه التفاقية املتعلقة بتي�ضري المتثال وتو�ضيحه .
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املــادة ) 11 (

 �جتماعات �لدول �لأطر�ف  

1- جتتمــع الــدول الأطــراف بانتظــام للنظر فـي اأي م�ضاألة تتعلق بتطبيق هذه التفاقية 

اأو تنفـيذها , مبا فـي ذلك :

اأ - �ضري هذه التفاقية وحالتها .

ب - وامل�ضائل النا�ضئة عن التقارير املقدمة مبوجب اأحكام هذه التفاقية .

ج - والتعاون وامل�ضاعدة الدوليان وفقا للمادة )6( .

د - وا�ضتحداث تكنولوجيات لإزالة الألغام امل�ضادة للأفراد .

هـ -  وعرائ�ص الدول الأطراف املقدمة مبوجب املادة )8( .

و - والقرارات املتعلقة بعرائ�ص الدول الأطراف وفق ما تن�ص عليه املادة)5( .

2 - يدعو الأمني العام للأمم املتحدة اإىل عقد اأول اجتماع للدول الأطراف فـي غ�ضون 

عام واحد من بدء نفاذ هذه التفاقية , ويدعو الأمني العام للأمم املتحدة اإىل عقد 

الجتماعات اللحقة �ضنويا اإىل اأن يعقد اأول موؤمتر لل�ضتعرا�ص .

الأطراف مبوجب  اإىل عقد اجتماع خا�ص للدول  املتحدة  العام للأمم  الأمني  3 - يدعو 

ال�ضروط املبينة فـي املادة )8( .

املتحدة وغريها  الأمم  التفاقية وكذلك  فـي هذه  الأطراف  الدول غري  دعوة  - يجوز   4

ال�ضليب  وجلنة  ال�ضلة  ذات  الإقليمية  واملنظمات  الدولية  املوؤ�ض�ضات  اأو  املنظمات  من 

الجتماعات  هذه  ح�ضور  اإىل   , املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات   , الدولية  الأحمر 

ب�ضفة مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .
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�ملــادة ) 12 (

موؤمتــر�ت �ل�ستعــر��ض  

خم�ص  م�ضي  بعد  لل�ضتعرا�ص  موؤمتر  عقد  اإىل  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  يدعو   -  1

عقد  اإىل  املتحدة  للأمم  العام  الأمني  ويدعو   , التفاقية  هذه  نفاذ  بدء  على  �ضنوات 

موؤمترات ا�ضتعرا�ص اأخرى اإذا طلبت ذلك دولة طرف اأو اأكرث , ب�ضرط األ تقل الفرتة 

اأي حال , عن خم�ص �ضنوات , وتدعى جميع الدول  بني موؤمترات ال�ضتعرا�ص , على 

الأطراف فـي هذه التفاقية اإىل ح�ضور كل موؤمتر ا�ضتعرا�ص .

2 - يكون الغر�ص من عقد موؤمترات ال�ضتعرا�ص ما يلي :

اأ - ا�ضتعرا�ص �ضري هذه التفاقية وحالتها .

ب - والنظــر فـــي �ضــرورة عقــد املزيــد مــن اجتماعــات الــدول الأطــراف امل�ضــــار اإليهـــا 

فـي الفقرة )2( من املادة )11( والفرتة الفا�ضلة بني هذه الجتماعات .

ج - واتخاذ القرارات ب�ضاأن الطلبات املقدمة من الدول الأطراف وفق ما تنـ�ص عليه املادة )5( .

د - والقيــــام , اإذا لـــزم الأمـــر , باعتمـــاد ا�ضتنتاجـــات تت�ضــل بتنفـيـــذ هـــذه التفاقيـــة 

فـي تقريره اخلتامي .

3 - يجوز اأن تدعى الدول غري الأطراف فـي هذه التفاقية وكذلك الأمم املتحدة واملنظمات 

اأو املوؤ�ض�ضات الدولية الأخرى واملنظمات الإقليمية ذات ال�ضلة وجلنة ال�ضليب الأحمر 

ب�ضفة  ا�ضتعرا�ص  كل موؤمتر  اإىل ح�ضور   , املعنية  واملنظمات غري احلكومية  الدولية 

مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .

�ملــادة ) 13 (

�لتعديــلت  

1 - لكل دولة طرف اأن تقرتح تعديلت لهذه التفاقية فـي اأي وقت بعد بدء نفاذها , ويقدم 

اإىل الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الأطراف طالبا  اأي اقرتاح بتعديل 

اأغلبية  اأخطرت  فاإذا   . القرتاح  فـي  للنظر  تعديل  موؤمتر  عقد  �ضرورة  ب�ضاأن  اآراءها 

الدول الأطراف الوديع فـي غ�ضون )30 ( يوما من تعميم القرتاح بتاأييدها ملتابعة 

النظر فـيه , يدعو الوديع اإىل عقد موؤمتر تعديل تدعى اإليه جميع الدول الأطراف .
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2 - يجوز دعوة الدول غري الأطراف فـي هذه التفاقية , وكذلك الأمم املتحدة واملنظمات 

اأو املوؤ�ض�ضات الدولية الأخرى واملنظمات الإقليمية ذات ال�ضلة وجلنة ال�ضليب الأحمر 

ب�ضفة  للتعديل  موؤمتر  كل  ح�ضور  اإىل   , املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات  الدولية 

مراقبني وفقا للنظام الداخلي املتفق عليه .

3 - يعقد موؤمتر التعديل مبا�ضرة فـي اأعقاب اجتماع للدول الأطراف اأو موؤمتر ا�ضتعرا�ص , 

ما مل تطلب اأغلبية الدول الأطراف عقده فـي وقت اأقرب .

وامل�ضوتة  الأطراف احلا�ضرة  الدول  ثلثي  باأغلبية  التفاقية  لهذه  تعديل  اأي  يعتمد   -  4

فـي موؤمتر التعديل , ويتوىل الوديع اإبلغ الدول الأطراف باأي تعديل يعتمد على هذا 

النحو .

5 - يبداأ نفاذ اأي تعديل لهذه التفاقية بالن�ضبة اإىل جميع الدول الأطراف فـيها التي تكون 

قد قبلته مبجرد اأن تودع لدى الوديع �ضكوك القبول من اأغلبية الدول الأطراف , وبعد 

ذلك يبداأ نفاذ التعديل بالن�ضبة اإىل اأي دولة من الدول الأطراف املتبقية , فـي تاريخ 

اإيداع �ضك قبولها .

�ملــادة ) 14 (

�لتكاليــــــف  

 , 1 - تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الأطراف والجتماعات اخلا�ضة للدول الأطراف 

وموؤمترات ال�ضتعرا�ص وموؤمترات التعديل , الدول الأطراف والدول غري الأطراف 

فـي هذه التفاقية , امل�ضاركة فـيها , وفقا جلدول الأن�ضبة املقررة للأمم املتحدة معدل 

على النحو امللئم .

2 - تتحمل الدول الأطراف التكاليف التي يتكبدها الأمني العام للأمم املتحدة مبوجب 

الأن�ضبة  وفقا جلدول  وذلك   , لتق�ضي احلقائق  بعثة  اأي  وتكاليف  و )8(  املادتني)7( 

املقررة للأمم املتحدة , معدل على النحو امللئم .
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�ملــادة ) 15 (

 �لتوقيـــــع  

يكون باب التوقيع على هذه التفاقية التي حررت فـي اأو�ضلو , الرنويج , فـي 18 اأيلول / 

�ضبتمرب1997 , مفتوحا اأمام جميع الدول فـي اأوتاوا , كندا , من 3 كانون الأول / دي�ضمرب 

1997 اإلــى 4 كانــــون الأول / دي�ضمبــــــر 1997 , وفـي مقــر الأمـــم املتحـــــدة فـي نيـــــويـــورك 

من 5 كانون الأول / دي�ضمرب 1997 حتى بدء نفاذها .

�ملــادة ) 16 (

�لت�سديـق �أو �لقبـول �أو �ملو�فقـة �أو �لن�سمـام  

1 - تخ�ضع هذه التفاقية للت�ضديق اأو القبول اأو املوافقة من قبل الدول املوقعة عليها .

2 - يكون باب الن�ضمام اإىل التفاقية مفتوحا اأمام اأي دولة ل تكون قد وقعت عليها .

3 - تودع �ضكوك الت�ضديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�ضمام لدى الوديع .

�ملــادة ) 17 (

  بـــدء �لنفـــاذ  

1 - يبداأ نفاذ هذه التفاقية فـي اليوم الأول من ال�ضهر ال�ضاد�ص بعد ال�ضهر الذي يودع فـيه 

ال�ضك الأربعون من �ضكوك الت�ضديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�ضمام .

2 - يبـــــداأ نفــــــاذ هـــذه التفــــاقيــــة , بالن�ضبـــة اإلــــى الدولـــة التـــي تـــــودع �ضـــــك ت�ضــــديقهـــــــا 

اأو قبولهـــا اأو موافقتهــــــا اأو ان�ضمامهـــــا بعـــــد تاريــــخ اإيـــــداع ال�ضـــك الأربعـــني للت�ضديــق 

اأو القبــول اأو املوافقة اأو الن�ضمام , فـي اليوم الأول من ال�ضهر ال�ضاد�ص بعد تاريخ اإيداع 

الدولة �ضك ت�ضديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�ضمامها .

�ملــادة ) 18 (

�لتطبيــق �ملوؤقــت

يجوز لأي دولة عند ت�ضديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�ضمامها اأن تعلن اأنها �ضتطبق 

الفقرة)1( من املادة)1( من هذه التفاقية ب�ضفة موؤقتة رهنا ببدء نفاذها.
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�ملــادة ) 19 (

�لتحفظــات  

ل تخ�ضع مواد هذه التفاقية للتحفظات .

�ملــادة ) 20 (

�ملــدة و�لن�سحــاب  

1 - هذه التفاقية غري حمددة املدة .

هذه  الن�ضحاب من  فـي  احلق   , الوطنية  ل�ضيادتها  فـي ممار�ضتها   , دولة طرف  لكل   -  2

التفاقية , وعليها اأن تخطر بذلك الن�ضحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والوديع 

وجمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة , ويت�ضمن �ضك الن�ضحاب �ضرحا وافـيا للأ�ضباب 

التي تدفع اإىل هذا الن�ضحاب .

ل�ضــك   الوديــع  ا�ضتــلم  مـن  اأ�ضهــر  �ضتــة  بعـــد  اإل  نافــــذا  الن�ضحــــاب  هــــذا  ي�ضبــح  ل   -  3

الن�ضحاب , ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فرتة الأ�ضهر ال�ضتة تلك اأن كانت الدولة 

الطرف املن�ضحبة م�ضرتكة فـي نزاع م�ضلح , ل يعترب الن�ضحاب نافذا قبل اأن ينتهي 

النزاع امل�ضلح .

4 - ل يوؤثر ان�ضحاب دولة طرف من هذه التفاقية باأي حال على واجب الدول فـي موا�ضلة 

الوفاء مبا تتحمله من التزامات مبوجب قواعد القانون الدويل ذات ال�ضلة .

�ملــادة ) 21 (

�لوديــع  

يعني الأمني العام للأمم املتحدة مبوجب هذا وديعا لهذه التفاقية .

�ملــادة ) 22 (

�لن�ســو�ض ذ�ت �حلجيــة  

يـــودع اأ�ضـــل هـــذه التفاقيـــة الـــذي تت�ضـــاوى ن�ضو�ضـــه الإ�ضبانيـــة والإجنليزية والرو�ضية 

وال�ضينية والعربية والفرن�ضية فـي احلجية لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
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CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE

 USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-

PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION 

Preamble

The States Parties,

Determined to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel 

mines, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent and 

defenceless civilians and especially children, obstruct economic development 

and reconstruction, inhibit the repatriation of refugees and internally displaced 

persons, and have other severe consequences for years after emplacement,

Believing it necessary to do their utmost to contribute in an efficient and coordinated 

manner to face the challenge of removing anti-personnel mines placed throughout 

the world, and to assure their destruction,

Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation, 

including the social and economic reintegration of mine victims,

Recognizing that a total ban of anti-personnel mines would also be an important 

confidence-building measure,

Welcoming the adoption of the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the 

Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended on 3 May 1996, 

annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 

Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to 

Have Indiscriminate Effects, and calling for the early ratification of this Protocol by 

all States which have not yet done so,
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Welcoming also United Nations General Assembly Resolution 51/45 S of 10 

December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding 

international agreement to ban the use, stockpiling, production and transfer of 

anti-personnel landmines,

Welcoming furthermore the measures taken over the past years, both unilaterally 

and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use, 

stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as 

evidenced by the call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the 

efforts to that end undertaken by the International Red Cross and Red Crescent 

Movement, the International Campaign to Ban Landmines and numerous other 

non-governmental organizations around the world,

Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration 

of 27 June 1997 urging the international community to negotiate an international 

and legally binding agreement prohibiting the use, stockpiling, production and 

transfer of anti-personnel mines,

Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this 

Convention, and determined to work strenuously towards the promotion of its 

universalization in all relevant  fora including, inter alia, the United Nations, the 

Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review 

conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 

Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to 

Have Indiscriminate Effects,

Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right 

of the parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not 

unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of 
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weapons, projectiles and materials and methods of warfare of a nature to cause 

superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that a distinction 

must be made between civilians and combatants,

Have agreed as follows:

Article 1

General obligations

1 - Each State Party undertakes never under any circumstances:

a - To use anti-personnel mines;

b - To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to 

anyone, directly or indirectly, anti-personnel mines;

c - To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity 

prohibited to a State Party under this Convention.

2 - Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all anti-

personnel mines in accordance with the provisions of this Convention.

Article 2

Definitions

1 - "Anti-personnel mine" means a mine designed to be exploded by the presence, 

proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one 

or more persons. Mines designed to be detonated by the presence, proximity 

or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with anti-

handling devices, are not considered anti-personnel mines as a result of being 

so equipped.

2 - "Mine" means a munition designed to be placed under, on or near the ground 

or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact 

of a person or a vehicle.
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3 - "Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which 
is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates 
when an attempt is made to tamper with or otherwise intentionally disturb the 
mine.

4 - "Transfer" involves, in addition to the physical movement of anti-personnel 
mines into or from national territory, the transfer of title to and control over 
the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced 
anti-personnel mines.

5 - "Mined area" means an area which is dangerous due to the presence or suspected 
presence of mines.

Article 3

Exceptions

1 - Notwithstanding the general obligations under Article (1), the retention or 
transfer of a number of anti-personnel mines for the development of and 
training in mine detection, mine clearance, or mine destruction techniques is 
permitted. The amount of such mines shall not exceed the minimum number 
absolutely necessary for the above-mentioned purposes.

2 - The transfer of anti-personnel mines for the purpose of destruction is permitted.

Article 4

Destruction of stockpiled anti-personnel mines

Except as provided for in Article (3), each State Party undertakes to destroy or 
ensure the destruction of all stockpiled anti-personnel mines it owns or possesses, 
or that are under its jurisdiction or control, as soon as possible but not later than 
four years after the entry into force of this Convention for that State Party.

Article 5

Destruction of anti-personnel mines in mined areas

1 - Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all anti-
personnel mines in mined areas under its jurisdiction or control, as soon as 
possible but not later than ten years after the entry into force of this Convention 
for that State Party.
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2 - Each State Party shall make every effort to identify all areas under its jurisdiction 

or control in which anti-personnel mines are known or suspected to be emplaced 

and shall ensure as soon as possible that all anti-personnel mines in mined areas 

under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected 

by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians, until 

all anti-personnel mines contained therein have been destroyed. The marking 

shall at least be to the standards set out in the Protocol on Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices, as amended 

on 3 May 1996, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions 

on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be 

Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.

3 - If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction 

of all anti-personnel mines referred to in paragraph (1) within that time period, 

it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference 

for an extension of the deadline for completing the destruction of such anti-

personnel mines, for a period of up to ten years.

4 - Each request shall contain:

a - The duration of the proposed extension;

b - A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including:

i - The preparation and status of work conducted under national demining 

programs;

ii - The financial and technical means available to the State Party for the 

destruction of all the anti-personnel mines; and

iii - Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy 

all the anti-personnel mines in mined areas;

c - The humanitarian, social, economic, and environmental implications of the 

extension; and
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d - Any other information relevant to the request for the proposed extension.

5 - The Meeting of the States Parties or the Review Conference shall, taking into 

consideration the factors contained in paragraph (4), assess the request and 

decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to 

grant the request for an extension period.

6 - Such an extension may be renewed upon the submission of a new request in 

accordance with paragraphs (3),( 4) and (5) of this Article. In requesting a further 

extension period a State Party shall submit relevant additional information on 

what has been undertaken in the previous extension period pursuant to this 

Article.

Article 6

International cooperation and assistance

1 - In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right 

to seek and receive assistance, where feasible, from other States Parties to the 

extent possible.

2 - Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate 

in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and 

technological information concerning the implementation of this Convention. 

The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine 

clearance equipment and related technological information for humanitarian 

purposes.

3 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the care and 

rehabilitation, and social and economic reintegration, of mine victims and for 

mine awareness programs. Such assistance may be provided, inter alia, through 

the United Nations system, international, regional or national organizations 

or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red 

Cross and Red Crescent societies and their International Federation, non-

governmental organizations, or on a bilateral basis.
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4 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance 

and related activities. Such assistance may be provided, inter alia, through the 

United Nations system, international or regional organizations or institutions, 

non-governmental organizations or institutions, or on a bilateral basis, or by 

contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in 

Mine Clearance, or other regional funds that deal with demining.

5 - Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction 

of stockpiled anti-personnel mines.

6 - Each State Party undertakes to provide information to the database on mine 

clearance established within the United Nations system, especially information 

concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of 

experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.

7 - States Parties may request the United Nations, regional organizations, other 

States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental fora 

to assist its authorities in the elaboration of a national demining program to 

determine, inter alia:

a - The extent and scope of the anti-personnel mine problem;

b - The financial, technological and human resources that are required for the 

implementation of the program;

c - The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel 

mines in mined areas under the jurisdiction or control of the concerned 

State Party;

d - Mine awareness activities to reduce the incidence of mine-related injuries 

or deaths;

e - Assistance to mine victims;

f - The relationship between the Government of the concerned State Party 

and the relevant governmental, inter-governmental or non-governmental 

entities that will work in the implementation of the program.
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8 - Each State Party giving and receiving assistance under the provisions of 
this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt 
implementation of agreed assistance programs.

Article 7

Transparency measures

1 - Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as 
soon as practicable, and in any event not later than (180) days after the entry 
into force of this Convention for that State Party on:

a - The national implementation measures referred to in Article (9);

b - The total of all stockpiled anti-personnel mines owned or possessed by it, 
or under its jurisdiction or control, to include a breakdown of the type, 
quantity and, if possible, lot numbers of each type of anti-personnel mine 
stockpiled;

c - To the extent possible, the location of all mined areas that contain, or are 
suspected to contain, anti-personnel mines under its jurisdiction or control, 
to include as much detail as possible regarding the type and quantity of 
each type of anti-personnel mine in each mined area and when they were 
emplaced;

d - The types, quantities and, if possible, lot numbers of all anti-personnel 
mines retained or transferred for the development of and training in mine 
detection, mine clearance or mine destruction techniques, or transferred 
for the purpose of destruction, as well as the institutions authorized by a 
State Party to retain or transfer anti-personnel mines, in accordance with 
Article (3);

e - The status of programs for the conversion or de-commissioning of anti-
personnel mine production facilities;

f - The status of programs for the destruction of anti-personnel mines in 
accordance with Articles (4) and (5), including details of the methods 
which will be used in destruction, the location of all destruction sites and 
the applicable safety and environmental standards to be observed;
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g - The types and quantities of all anti-personnel mines destroyed after the entry 

into force of this Convention for that State Party, to include a breakdown of 

the quantity of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance 

with Articles (4) and (5), respectively, along with, if possible, the lot 

numbers of each type of anti-personnel mine in the case of destruction in 

accordance with Article (4);

h - The technical characteristics of each type of anti-personnel mine produced, 

to the extent known, and those currently owned or possessed by a State 

Party, giving, where reasonably possible, such categories of information 

as may facilitate identification and clearance of anti-personnel mines; at a 

minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive 

content, metallic content, colour photographs and other information which 

may facilitate mine clearance; and

i - The measures taken to provide an immediate and effective warning to the 

population in relation to all areas identified under paragraph (2) of Article (5).

2 - The information provided in accordance with this Article shall be updated by 

the States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the 

Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

3 - The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports 

received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1 - The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding 

the implementation of the provisions of this Convention, and to work together 

in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their 

obligations under this Convention. 

2 - If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions 

relating to compliance with the provisions of this Convention by another State 
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Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a 

Request for Clarification of that matter to that State Party. Such a request shall 

be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain 

from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A 

State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the 

Secretary-General of the United Nations, within (28) days to the requesting 

State Party all information which would assist in clarifying this matter.

3 - If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-

General of the United Nations within that time period, or deems the response 

to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter 

through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of 

the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit 

the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the 

Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be 

presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

4 - Pending the convening of any meeting of the States Parties, any of the States 

Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to 

exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5 - The requesting State Party may propose through the Secretary-General of 

the United Nations the convening of a Special Meeting of the States Parties 

to consider the matter. The Secretary-General of the United Nations shall 

thereupon communicate this proposal and all information submitted by the 

States Parties concerned, to all States Parties with a request that they indicate 

whether they favour a Special Meeting of the States Parties, for the purpose of 

considering the matter. In the event that within (14) days from the date of such 

communication, at least one-third of the States Parties favours such a Special 

Meeting, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special 

Meeting of the States Parties within a further (14) days. A quorum for this 

Meeting shall consist of a majority of States Parties.
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6 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties, as 

the case may be, shall first determine whether to consider the matter further, 

taking into account all information submitted by the States Parties concerned. 

The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties 

shall make every effort to reach a decision by consensus. If despite all efforts to 

that end no agreement has been reached, it shall take this decision by a majority 

of States Parties present and voting.

7 - All States Parties shall cooperate fully with the Meeting of the States Parties or 

the Special Meeting of the States Parties in the fulfilment of its review of the 

matter, including any fact-finding missions that are authorized in accordance 

with paragraph (8).

8 - If further clarification is required, the Meeting of the States Parties or the Special 

Meeting of the States Parties shall authorize a fact-finding mission and decide 

on its mandate by a majority of States Parties present and voting. At any time 

the requested State Party may invite a fact-finding mission to its territory. Such 

a mission shall take place without a decision by a Meeting of the States Parties 
or a Special Meeting of the States Parties to authorize such a mission. The 
mission, consisting of up to (9) experts, designated and approved in accordance 
with paragraphs (9) and (10), may collect additional information on the spot 
or in other places directly related to the alleged compliance issue under the 
jurisdiction or control of the requested State Party.

9 - The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of 

the names, nationalities and other relevant data of qualified experts provided by 

States Parties and communicate it to all States Parties. Any expert included on 

this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State 

Party declares its non-acceptance in writing. In the event of non-acceptance, 

the expert shall not participate in fact-finding missions on the territory or any 

other place under the jurisdiction or control of the objecting State Party, if the 

non-acceptance was declared prior to the appointment of the expert to such 

missions.
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10 - Upon receiving a request from the Meeting of the States Parties or a Special 

Meeting of the States Parties, the Secretary-General of the United Nations shall, 

after consultations with the requested State Party, appoint the members of the 

mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the fact-

finding mission or directly affected by it shall not be appointed to the mission. 

The members of the fact-finding mission shall enjoy privileges and immunities 

under Article (VI) of the Convention on the Privileges and Immunities of the 

United Nations, adopted on 13 February 1946.

11 - Upon at least (72) hours notice, the members of the fact-finding mission shall 

arrive in the territory of the requested State Party at the earliest opportunity. 

The requested State Party shall take the necessary administrative measures to 

receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for 

ensuring the security of the mission to the maximum extent possible while 

they are on territory under its control.

12 - Without prejudice to the sovereignty of the requested State Party, the fact-

finding mission may bring into the territory of the requested State Party the 

necessary equipment which shall be used exclusively for gathering information 

on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission will advise the 

requested State Party of the equipment that it intends to utilize in the course 

of its fact-finding mission.

13 - The requested State Party shall make all efforts to ensure that the fact-finding 

mission is given the opportunity to speak with all relevant persons who may 

be able to provide information related to the alleged compliance issue.

14 - The requested State Party shall grant access for the fact-finding mission to all 

areas and installations under its control where facts relevant to the compliance 

issue could be expected to be collected. This shall be subject to any arrangements 

that the requested State Party considers necessary for:

a - The protection of sensitive equipment, information and areas;
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b - The protection of any constitutional obligations the requested State Party 

may have with regard to proprietary rights, searches and seizures, or 

other constitutional rights; or

c - The physical protection and safety of the members of the fact-finding 
mission.

      In the event that the requested State Party makes such arrangements, it shall 
make every reasonable effort to demonstrate through alternative means its 
compliance with this Convention.

15 - The fact-finding mission may remain in the territory of the State Party 
concerned for no more than (14) days, and at any particular site no more than 
(7) days, unless otherwise agreed.

16 - All information provided in confidence and not related to the subject matter 
of the fact-finding mission shall be treated on a confidential basis.

17 - The fact-finding mission shall report, through the Secretary-General of the 
United Nations, to the Meeting of the States Parties or the Special Meeting of 
the States Parties the results of its findings.

18 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties 
shall consider all relevant information, including the report submitted by 
the fact-finding mission, and may request the requested State Party to take 
measures to address the compliance issue within a specified period of time. 
The requested State Party shall report on all measures taken in response to this 
request.

19 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties 
may suggest to the States Parties concerned ways and means to further clarify or 
resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate 
procedures in conformity with international law. In circumstances where the 
issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control 
of the requested State Party, the Meeting of the States Parties or the Special 
Meeting of the States Parties may recommend appropriate measures, including 
the use of cooperative measures referred to in Article (6).
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20 - The Meeting of the States Parties or the Special Meeting of the States Parties 

shall make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs (18) and 

(19) by consensus, otherwise by a two-thirds majority of States Parties present 

and voting.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures, 

including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity 

prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on 

territory under its jurisdiction or control.

Article 10

Settlement of disputes

1 - The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any 

dispute that may arise with regard to the application or the interpretation of this 

Convention. Each State Party may bring any such dispute before the Meeting of 

the States Parties.

2 - The Meeting of the States Parties may contribute to the settlement of the dispute 

by whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, 

calling upon the States parties to a dispute to start the settlement procedure of 

their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

3 - This Article is without prejudice to the provisions of this Convention on 

facilitation and clarification of compliance.

Article 11

Meetings of the States Parties

1 - The States Parties shall meet regularly in order to consider any matter with 

regard to the application or implementation of this Convention, including:
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a - The operation and status of this Convention;

b - Matters arising from the reports submitted under the provisions of this 

Convention;

c - International cooperation and assistance in accordance with Article (6);

d - The development of technologies to clear anti-personnel mines;

e - Submissions of States Parties under Article (8); and

f - Decisions relating to submissions of States Parties as provided for in Article (5).

2 - The First Meeting of the States Parties shall be convened by the Secretary-

General of the United Nations within one year after the entry into force of 

this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-

General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. Under the conditions set out in Article (8), the Secretary-General of the United 

Nations shall convene a Special Meeting of the States Parties.

4 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other 

relevant international organizations or institutions, regional organizations, the 

International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental 

organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance 

with the agreed Rules of Procedure.

Article 12

Review Conferences

1 - A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United 

Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review 

Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations 

if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between 

Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to 

this Convention shall be invited to each Review Conference.

2 - The purpose of the Review Conference shall be:
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a - To review the operation and status of this Convention;

b - To consider the need for and the interval between further Meetings of the 

States Parties referred to in paragraph (2) of Article (11);

c - To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Article 

(5); and

d - To adopt, if necessary, in its final report conclusions related to the 

implementation of this Convention.

3 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other 

relevant international organizations or institutions, regional organizations, the

International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental 

organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in 

accordance with the agreed Rules of Procedure.

Article 13

Amendments

1 - At any time after the entry into force of this Convention any State Party may 

propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall 

be communicated to the Depositary, who shall circulate it to all States Parties 

and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be 

convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the 

Depositary no later than (30) days after its circulation that they support further 

consideration of the proposal, the Depositary shall convene an Amendment 

Conference to which all States Parties shall be invited.

2 - States not parties to this Convention, as well as the United Nations, other 

relevant international organizations or institutions, regional organizations, the 

International Committee of the Red Cross and relevant non-governmental 

organizations may be invited to attend each Amendment Conference as 

observers in accordance with the agreed Rules of Procedure.
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3 - The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of 
the States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties 
request that it be held earlier.

4 - Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-
thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. 
The Depositary shall communicate any amendment so adopted to the States 
Parties.

5. An amendment to this Convention shall enter into force for all States Parties to 
this Convention which have accepted it, upon the deposit with the Depositary 
of instruments of acceptance by a majority of States Parties. Thereafter it shall 
enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its 
instrument of acceptance.

Article 14

Costs

1 - The costs of the Meetings of the States Parties, the Special Meetings of the 
States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences 
shall be borne by the States Parties and States not parties to this Convention 
participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment 
adjusted appropriately.

2 - The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under 
Articles (7) and (8) and the costs of any fact-finding mission shall be borne by 
the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment 
adjusted appropriately.

Article 15

Signature

This Convention, done at Oslo, Norway, on 18 September 1997, shall be open for 
signature at Ottawa, Canada, by all States from 3 December 1997 until 4 December 
1997, and at the United Nations Headquarters in New York from 5 December 1997 
until its entry into force.
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Article 16

Ratification, acceptance, approval or accession

1 - This Convention is subject to ratification, acceptance or approval of the 

Signatories.

2 - It shall be open for accession by any State which has not signed the Convention.

3 - The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be 

deposited with the Depositary.

Article 17

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after 

the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or 

accession has been deposited.

2. For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval 

or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the 

first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its 

instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18

Provisional application

Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, 

declare that it will apply provisionally paragraph (1) of Article (1) of this Convention 

pending its entry into force.

Article 19

Reservations

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

Article 20

Duration and withdrawal

1 - This Convention shall be of unlimited duration.

2 - Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right 
to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to 
all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security 
Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the 
reasons motivating this withdrawal.

3 - Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the 
instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that 
six- month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, 
the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

4 - The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way 
affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any 
relevant rules of international law.

Article 21

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary 
of this Convention.

Article 22

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations.




