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 الديباجة  

 ،إن الدول األطراف في هذه المعاهدة 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد 
علــ  إمامــة الــت عىــىل  إىل الت ــ ي  ميثــاق األمــم املتحــدة مــ   62املــادة إىل  وإذ تشيي ر 

 مل الب رية واالمتصادية إىل التىليح،الدوليني وصوهنما بأمل حتويل ملوارد الىلا الىالم واألم  
والقضـــال عليـــه،  علـــ  رـــرورة ماـــ  االشـــار ألـــة امل ـــروة باأل ـــلحة التقليديـــة  وإذ تشيييد  

غا يف آخــــــر املوــــــا  بصــــــورة ا ــــــت دامأو بغــــــر    ،وماــــــ  عىــــــريبغا إىل الىــــــوق ألــــــة امل ــــــروعة
ــــ  ا ،هبــــا ومــــ  مبــــل أنــــ اس ألــــة مــــأ و   ــــم با ــــت دامغا مــــأ و  ألــــة  ــــت دامغا مبــــا يف  ل

 الرعكاب أعمال إرهابية،
والت اريــة امل ــروعة يف الت ــارة  الــدول الىيا ــية واألمايــة واالمتصــادية مبصــا   وإذ تعتييرف 
 ،األ لحة التقليديةيف الدولية 
دولـــة يف عا ـــيم ومرامبـــة األ ـــلحة التقليديـــة أل  احلـــل الىـــياد   وإذ تؤكيييد مييي   د يييد 

 ،اخلاس هبا القانوين أو الد تور بالا ام ال عم حصريا داخل اإلمليم التاب   ا، 
مــ  الرئــائيت الــت عىــاد ما ومــة  التاميــة، وحقــوق اإلنىــا الىــالم واألمــ ، و بــأ  تقيير وإذ  

وإ  عىــلم بــأ  التاميــة والىــالم واألمــ  ، واألرئــا  الــت يقــوم عليغــا األمــ  ا مــاع  ألمــم املتحــدةا
 اآلخر،ه  أمور مرتابوة يىليتز ئل ماغا وحقوق اإلنىا  

عمليـا   إىل املبـاد  التوجيغيـة  ي ـة نـيتة الىـالا التابىلـة لتمـم املتحـدة ب ـأ   وإذ تشي ر 
ئـــانو   2حـــال املـــ ر   62/62 ا مىليـــة الىلامـــة، يف إطـــار مــرار الاقــل الـــدول لت ـــلحة التقليديـــة

  ، 1991األول/ديىمرب 
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شـــــار ألـــــة امل ـــــروة اال إ ـــــغام برنــــامم عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة املتىللـــــل مباـــــ   وإذ تالحييييي  
ومكافحتــــه والقضـــال عليــــه، إرــــافة إىل  باأل ـــلحة الصــــغةة واأل ـــلحة اخلعيعــــة مــــ   يـــ  جوانبــــه 

األ ـــلحة الااريـــة وأجيتائغـــا ومكوناةـــا والـــبخةة واالشـــار هبـــا بصـــورة ألـــة  بروعوئـــول مكافحـــة صـــا  
الصــ  و  الوطايــة، حلــدود م ــروعة، املكمــل الععاميــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ا ر ــة املا مــة عــرب ا 

الــــدول لتمكــــني الــــدول مــــ  الك ــــا عــــ  األ ــــلحة الصــــغةة واأل ــــلحة اخلعيعــــة ألــــة امل ــــروعة 
 وعىلقبغا يف الومت املاا ب وبوريقة موثوق هبا،

امل ـــروة  الىلوامـــب األمايـــة واالجتماعيـــة واالمتصـــادية واإلنىـــانية لالشـــار ألـــة  وإذ تيييدر  
 ،ألة املا م باأل لحة التقليديةو 

الغالبيــــة ، ي ــــكلو   ــــيما الاىــــال واألطعــــال املــــدنيني، والأ  وإذ تضيييي  فييييي ا ت ارهييييا  
 الىل مـــ  مـــ  األنـــ اس الـــبي  يكابـــدو  اآلثـــار الىـــلبية الاا ـــة عـــ  الايتاعـــا  املىـــلحة والىلاـــا

 املىلح، 
هـــ الل  التحـــديا  الـــت يواجغغـــا رـــحايا الايتاعـــا  املىـــلحة، وحاجـــة  وإذ تيييدر  ا ضيييا 

 االجتماع  واالمتصاد ، م  الرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج مدر ئا  الضحايا إىل 
اإلبقــال علــ  اإلجــرالا  العىلالــة  أ  لــييف يف هــبع املىلاهــدة مــا  اــ  الــدول مــ  وإذ تؤكييد 
  ، وهدفغا هبع املىلاهدةلتىليتييت موروة إرافية فىلالة إجرالا  واختا  

أل ــــلحة القــــانونيني واال ـــت دام الك امل ـــروعة واالمــــتالت ــــارة  تضييي  فييييي ا ت ارهييياوإذ  
يــاا القــانو  علــ  ألألــرا  األن ــوة الرتفيغيـة والثقافيــة والتارريــة والريارــية، حيـ   اــة عقليديـة مىلي  

  ملكيتغا وا ت دامغا، إجازة أو محاية الت ارة هبا و 
الــــدور الــــب   كــــ  أ  ع ديــــه املا مــــا  اإلمليميــــة يف وإذ تضيييي  ا ضييييا فييييي ا ت ارهييييا  
 الدول األطرا ، بولب ماغا، عل  عاعيب هبع املىلاهدة،مىاعدة 
 لــ   يف اجملتمـ  املـدين، مبـاقـوم بــه يالعىلــال الـب   كـ  أ  الوـوع  و بالـدور  وإذ تعتيرف 

ويف  مبورـوة هـبع املىلاهـدة وهـدفغاإ ئـال الـوع  يف  ، والقوـاة الصـااع ،املا ما  ألـة احلكوميـة
 ،دعم عاعيبها
يابغــ   الوماــ  حتويــل وجغتغــا الدوليــة يف األ ــلحة التقليديــة  بــأ  عا ــيم الت ــارة وإذ تقيير 
 ،الىلمية التىلاو  الدول والت ارة امل روعة يف املواد واملىلدا  والتكاولوجيا لتألرا    اأ  يىليق

 بع املىلاهدة،هب ي  دول الىلامل التيتام أ  م  احملبب وإذ تؤكد  
  :عل  التصر  وفقا للمباد  التالية وتصم ما منها 
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 املباد   
يف إطــار فـرد  أو  ــاع  علـ  الاحــو  احلـل الوبيىلـ   ميــ  الـدول يف الــدفاة عـ  الـاعيف • 

 ؛م  ميثاق األمم املتحدة 11 املىلرت  به يف املادة
واألمــ  الــدوليني،  عىــوية املاازعــا  الدوليــة بالو ــائل الىــلمية علــ  وجــه ال  ىلــل الىــالم  •  

 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة6) 6دة ، وفقا للماوالىلدل، عررة لل ور
رــد الىــالمة  االمتاــاة يف عالماةــا الدوليــة عــ  التغديــد با ــت دام القــوة أو ا ــت دامغا  • 

آخـــر ال يتعـــل ومقاصـــد  اإلمليميـــة أو اال ـــتقالل الىيا ـــ  أل  دولـــة، أو علـــ  أ  وجـــه 
 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة6) 6، وفقا للمادة األمم املتحدة

، وفقــــا دولــــة التــــدخل يف األمــــور الــــت عقــــ  بالضــــرورة رــــم  الواليــــة الداخليــــة أل  عــــدم  •  
 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة7) 6للمادة 

ورـــــما  احرتامـــــه، وفقـــــا  ملـــــة مـــــ  األحكـــــام ماغـــــا احـــــرتام القـــــانو  الـــــدول اإلنىـــــاين  •  
ملــة وفقــا  احرتامغــا، ورــما   حقــوق اإلنىــا  ، واحــرتام 1969اععاميــا  جايــا لىلــام 

  ؛ م  الصكوك ماغا ميثاق األمم املتحدة واإلعال  الىلامل  حلقوق اإلنىا 
بتا ـيم ومرامبــة  مىـ ولية  يـ  الـدول، وفقــا اللتيتاماةـا الدوليـة، عــ  القيـام علـ   ــو فىلـال  •  

، فضـــــال عـــــ  املىـــــ ولية ، وماـــــ  حتويـــــل وجغتغـــــاأل ـــــلحة التقليديـــــةالت ـــــارة الدوليـــــة يف ا
 الوطاية؛  غارمابت ول ع  ميام ئل ماغا بور  وعاعيب ن ماأل ا ية  مي  الد 
مار ــة حقغـــا يف علــ  األ ــلحة التقليديــة مل املصــا  امل ــروعة للــدول يف احلصــول احــرتام  • 

ويف إنتـــاج األ ـــلحة التقليديـــة وعصـــديرها  ىلمليـــا  حعـــم الىـــالم، للـــدفاة عـــ  الـــاعيف و ا
 وا تةادها ونقلغا؛

 وموروعية وألة متيييتية، متىقة  عوبيل هبع املىلاهدة بصورة • 
 

  :اتفقت  لى ما  لي 
 

  1الما ة   
 الموضوع والهدف  

  :يف ما يل املىلاهدة يتمثل موروة هبع  
الت ـارة الدوليـة يف األ ـلحة التقليديـة  امل ـرتئة املمكاـة لتا ـيم الدوليـة ور  أعل  املىلاية  • 

 أو حتىني عا يمغا؛



4  

 

 ؛حتويل وجغتغاوما   باأل لحة التقليدية والقضال عليه، ما  االشار ألة امل روة  • 
 

  :هبد و ل   
 واإلمليم ؛ اإل غام يف حتقيل الىالم واألم  واال تقرار عل  الصىليدي  الدول   • 
  اإلنىانية؛  املىلاناة احلد م   • 
رة ت ـــاالالـــدول األطـــرا  يف  ـــال مــ  جانـــب ىـــ ول الىلمـــل املعىليتيــيت التىلـــاو  وال ـــعافية و  • 

  األ لحة التقليدية، وم  مث باال الثقة بني الدول األطرا . الدولية يف 
 

  2الما ة   
 النطاق  

  التالية: األ لحة التقليدية الت عق  رم  الع ا   ئلعاوبل هبع املىلاهدة عل    - 1 
  دبابا  القتال؛  )أ(  
  مرئبا  القتال املدرعة؛  )ب(  
  ىليار الكبة؛ ما وما  املدفىلية م  ال )ج(  
  الوائرا  املقاعلة؛  )د(  
  طائرا  ا ليكوبرت ا  ومية؛  )هـ(  
  الىع  احلربية؛  )و(  
  القبائا وأجغيتة إطالق القبائا؛  )ز(  
 .األ لحة الصغةة واأل لحة اخلعيعة )ا(  

اد، عمليـــا  التصـــدير، واال ـــتة أن ـــوة الت ـــارة الدوليـــة ع ـــمل  ،هـــبع املىلاهـــدة ألألــرا  - 6 
  .“نقل ”يل  بكلمة  امل ار إليغا فيماواملرور الىلابر، وإعادة ال ح ، والىمىرة، 

باقـــــل أ  جغـــــة عتصـــــر  با غـــــا ال عاوبـــــل هـــــبع املىلاهـــــدة علـــــ  ميـــــام دولـــــة طـــــر  أو  - 6 
نـــريوة أ  ع ـــل هـــبع األ ـــلحة ال ـــت دامغا اخلـــاس،  التقليديـــة علـــ  الصـــىليد الـــدول األ ـــلحة 
  الدولة الور .عل  حتت ملكية  التقليدية 
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 3الما ة   
 الذخائر  

ــ   الــبخائر عصــدير  د ن ــام مرامبــة وطــي لتا ــيم أعمــال عقــوم ئــل دولــة طــر  بعن ــال وعىلغ 
(، 1) 6املاصـــوس عليغـــا يف املـــادة األ ـــلحة التقليديـــة الـــت يـــتم إطالمغـــا أو إيصـــا ا با ـــت دام 

 البخائر.هبع تصدير ل عملية مبل اإل   بأ  7واملادة  2أحكام املادة وعوبل 
  4الما ة   
 األ زاء والمكونات  

ـــ   األجـــيتالعصـــدير  د ن ــام مرامبـــة وطــي لتا ـــيم أعمــال عقــوم ئـــل دولــة طـــر  بعن ــال وعىلغ 
واملكونــا  حيامــا يكــو  التصــدير علــ  نــكل يتــيح إمكانيــة شميــ  األ ــلحة التقليديــة املاصــوس 

هــبع لتصــدير  عمليــة  مبــل اإل   بــأ  7واملــادة  2أحكــام املــادة  وعوبــل ،(1) 6عليغــا يف املــادة 
  .األجيتال واملكونا 

 
  5الما ة   
 التط  ق العام  

وألـــة متيييتيــــة،  وبوريقـــة مورـــوعية متىـــقة عوبـــل ئـــل دولـــة طـــر  هـــبع املىلاهــــدة بصـــورة  - 1 
 هبع املىلاهدة.وارىلة يف اعتبارها املباد  امل ار إليغا يف 

ــعقــوم ئــل دولــة طــر  بعن ــال وع - 6 ، ي ــمل مائمــة وطايــة لتصــاا  د ن ــام مرامبــة وطــيىلغ 
 اخلارىلة للرمابة، م  أجل عاعيب أحكام هبع املىلاهدة.

أو ـــ  ع ـــكيلة مــــ  ع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علــــ  عوبيـــل أحكـــام هـــبع املىلاهــــدة علـــ   - 6
عقـــــل املواصـــــعا  املىـــــت دمة يف التىلـــــاريا الوطايـــــة أل  مـــــ  الع ـــــا   األ ـــــلحة التقليديـــــة. وال

ز( عـــــــ  املواصـــــــعا  املىـــــــت دمة يف  ـــــــ ل األمـــــــم املتحـــــــدة ) - (( )أ1) 6ولة باملـــــــادة امل ـــــــم
( 1) 6املـــادة بالع ـــة امل ـــمولة لت ـــلحة التقليديـــة ومـــت بـــدل نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة. وفيمـــا رـــا 

املىــــــت دمة يف عــــــ  املواصــــــعا   التىلــــــاريا الوطايــــــةال عقــــــل املواصــــــعا  املىــــــت دمة يف  ،)ا(
   .األمم املتحدة ومت بدل نعا  هبع املىلاهدةمة يف إطار الصلة املرب  الصكوك  ا 

مائمتغـا الوطايـة لتصـاا  اخلارـىلة للرمابـة ئل دولة طـر ، وفقـا لقوانياغـا الوطايـة، عقدم   - 6
أ   الــدول األطــرا  األخــرج. وع ــ   الــدول األطــرا  علــ ضــىلغا يف متاــاول إىل األمانــة، الــت ع

 يف متااول ا مغور. ةلتصاا  اخلارىلة للرمابموائمغا عض  
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أحكـــام هـــبع املىلاهـــدة، وعىلـــني الىـــلوا    عت ـــب ئـــل دولـــة طـــر  التـــدابة الالزمـــة لتاعيـــب  - 1 
أل ـــلحة االوطايـــةمل امل تصـــة ئـــ  يكـــو   ـــا ن ـــام للمرامبـــة يتىـــم بالعىلاليـــة وال ـــعافية لتا ـــيم نقـــل 

 .6ادة وامل 6األصاا  امل مولة باملادة ( و 1) 6امل مولة باملادة  التقليدية 
أو أئثــــر لتبــــادل املىللومــــا  ب ــــأ  واحــــدة  ئــــل دولــــة طــــر  جغــــة اعصــــال وطايــــة عىلــــني   - 2 
 11مبوجــب املــادة  األمانــة املا ــأة ئــل دولــة طــر  املىــائل املتىللقــة بتاعيــب هــبع املىلاهــدة. وختوــر   

  املىللوما  املتىللقة ببل . اغا وعتوىل حتدي  الت عىلي  الوطاية االعصال باقوة أو نقاط 
 

  6الما ة   
 األ مال المحظورة  

ــــأ  عمليــــة لاقــــل أ ــــلحة   - 1  ــــة  ال عــــأ   الدولــــة الوــــر  ب ماصــــوس عليغــــا يف املــــادة عقليدي
هـــبا الاقـــل أ   إ ا ئـــا  مـــ  نـــأ   6أو املـــادة  6( أو أصـــاا   ماصـــوس عليغـــا يف املـــادة 1) 6

ا  لـــيف األمـــ  التـــاب  اختـــبه ياتغــ  االلتيتامـــا  الوامىلـــة علـــ  عـــاعل الدولـــة الوـــر  مبوجـــب عـــدابة 
 ــيما عــدابة  ميثــاق األمــم املتحــدة، ال لتمــم املتحــدة وهــو يتصــر  مبوجــب العصــل الىــاب  مــ  

  ح ر عوريد األ لحة. 
ـــــــة الوـــــــر  بـــــــأ  عمليـــــــة لاقـــــــل أ ـــــــلحة   - 6  ماصـــــــوس عليغـــــــا يف عقليديـــــــة  ال عـــــــأ   الدول

ا ئــا  مــ  نــأ  هــبا الاقــل إ  6أو املــادة  6( أو أصــاا   ماصــوس عليغــا يف املــادة 1) 6 املــادة
الدولـــة الوـــر  مبوجـــب اععامـــا  دوليـــة عكـــو  الدولـــة  أ  ياتغـــ  التيتامـــا  دوليـــة عقـــ  علـــ  عـــاعل 

أل ــــــلحة التقليديــــــة أو االشــــــار هبــــــا بصــــــورة ااملتىللقــــــة باقــــــل  طرفــــــا فيغــــــا، وال  ــــــيما االععامــــــا  
  م روعة. ألة
ـــــــة الوـــــــر  بـــــــأ  عمليـــــــة لاقـــــــل أ ـــــــلحة   - 6  ماصـــــــوس عليغـــــــا يف يـــــــة عقليد ال عـــــــأ   الدول

، إ ا ئانـــت علـــ  علـــم ومـــت 6أو املـــادة  6( أو أصـــاا   ماصـــوس عليغـــا يف املـــادة 1) 6 املـــادة
جـرائم  وأ ،ارعكـاب جر ـة إبـادة  اعيـةالا ر يف اإل   بأ  األ ـلحة أو األصـاا   تتىـت دم يف 

جغــة رــد ، أو ه مــا  مو 1969  جىــيمة الععاميــا  جايــا لىلــام  ، أو خمالعــا اإلنىــانية رــد 
أهـــدا  مدنيـــة أو رـــد مـــدنيني يتمتىلـــو  باحلمايــــة بتلـــ  الصـــعة، أو جـــرائم حـــرب أخـــرج علــــ  

 الاحو الوارد عىلريعه يف االععاما  الدولية الت عكو  طرفا فيغا.
 

  7الما ة   
 التصد رتق  م التصد ر و   

، ومبـل رةصـد  امل وـر يتىلـني  علـ  الدولـة ال، 2إ ا ئا  التصدير ألة حم ور مبوجـب املـادة  - 1 
( أو األصــاا  امل ــمولة باملــادة 1) 6اإل   بتصــدير األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة  أ  متــاح
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، بوريقــة مورــوعية وألــة أ  عقــومالــوطي، رمابتغــا ن ــام ومبوجــب  ، يف إطــار واليتغــا6املــادة أو  6
مـــ  الدولـــة املىـــتوردة وفقـــا الىلوامـــل  ا  الصـــلة، مبـــا فيغـــا املىللومـــا  املقدمـــة مراعـــاة متيييتيـــة، مـــ  

   :التقليديةأو األصاا  األ لحة احتمال ما إ ا ئانت تقييم ب(، 1) 1للمادة 
 ؛ تىاهم يف عوطيد الىالم واألم  أو يف عقويضغما )أ( 
  ما يل :  ك  أ  عتىت دم يف )ب(  
 ارعكاب انتغاك جىيم للقانو  الدول اإلنىاين أو عيىة ارعكابه؛ ‘1’ 
 كاب انتغاك جىيم للقانو  الدول حلقوق اإلنىا  أو عيىة ارعكابه؛ارع ‘6’  
ارعكـــاب عمــــل ي ـــكل جر ــــة مبوجـــب االععاميــــا  والربوعوئـــوال  الدوليــــة  ا   ‘6’  

هــبا  طرفـا فيغـا، أو عيىــة ارعكـاب املصــد رة الصـلة باإلرهـاب والــت عكـو  الدولـة  
 ؛الىلمل

ة مبوجـــــــــب االععاميـــــــــا  ارعكـــــــــاب أو عيىـــــــــة ارعكـــــــــاب عمـــــــــل ي ـــــــــكل جر ـــــــــ ‘6’ 
والربوعوئــــوال  الدوليــــة املتىللقــــة با ر ــــة املا مــــة الىلــــابرة للحــــدود الوطايــــة، الــــت 

 عكو  الدولة املصدِّرة طرفا فيغا.
عــدابة للت عيــا إمكانيــة اختــا  يف االعتبــار أيضــا الوــر  املصــدِّرة أ  عأخــب علــ  الدولــة  - 6

الـربامم أو عـدابة باـال الثقـة مثـل ، 1)ب( مـ  العقـرة و أاحملـددة يف الباـدي  )أ(  م  حـدة امل ـاطر
  .وعتعل عليغا بوريقة م رتئة الت عضىلغا الدول املصدِّرة والدول املىتور دة 

والا ــــر يف عــــدابة الت عيــــا  التقيــــيم هــــبا املصــــدِّرة، بىلــــد إجــــرالالوــــر  إ ا رأ  الدولــــة  - 6
ال عــــأ   ، 1يف العقــــرة الىــــلبية املـــبئورة مـــ  الاتــــائم دو  أ  بــــ، أ  هاــــاك خوـــرا ئبــــةا املتـــوفرة
  املصدِّرة بالتصدير. الور  الدولة 

خوـــــر ا ـــــت دام األ ـــــلحة  صـــــدِّرةالوـــــر  املدولـــــة ال عاـــــد إجـــــرال هـــــبا التقيـــــيم، عراعـــــ  - 6 
أعمــال الرعكــاب ، 6أو املـادة  6( أو األصــاا  امل ـمولة باملــادة 1) 6التقليديـة امل ــمولة باملـادة 

عىـــغيل  أو  ،األطعـــالخوـــةة رـــد الاىـــال و  عاـــاأعمـــال أو را  جاىـــانية خوـــةة العتبـــاعاـــا 
 ا.ارعكاهب

األ ــلحة  عكــو   يــ  عــراخيا عصــدير لكعالــة أ  مصــدِّرة عــدابة طــر  عت ــب ئــل دولــة  - 1 
 معصــلة   6أو املــادة  6( أو األصــاا  امل ــمولة باملــادة 1) 6املاصــوس عليغــا يف املــادة التقليديــة 

 ير.وصادرة مبل التصد 
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ا الوطايــة، أو  يا ـاة اأو ممار ـاة غـابقوانيا، دو  اإلخـالل مصـدِّرةطـر  ئـل دولـة عقـوم   - 2
ـــة الوـــر  املتىللقـــة بـــاإل   املـــبئور، عاـــد الولـــب، إىل ااملىللومـــا  املالئمـــة بتـــوفة  املىـــتوردة، لدول

 ال ح . إعادة املرور الىلابر أو الدول األطرا  الت  يتم فيغا و 
صـلة   ا  مىللومـا  جديـدة علـ  ، بىلـد مـاح اإل  ، املصـدِّرة دولة الور ال حصلتإ ا  - 7

اإل   بىلـــــد الت ـــــاور، عاـــــد االمتضـــــال، مـــــ  الدولـــــة  إعـــــادة عقيـــــيمفعهنـــــا عت ـــــ ك  علـــــ  باملورـــــوة 
  املىتوردة.

 
  8الما ة   
 االست را   

اا ــبة و ا  امل عت ــب ئــل دولــة طــر  مىــتور دة التــدابة الالزمــة لضــما  عــوفة املىللومــا   - 1 
املصـــدِّرة هبـــد  مىـــاعدة الدولـــة  قوانياغـــا الوطايـــة، للدولـــة الوـــر  ب عمـــال، الولـــبالصـــلة، عاـــد 

و كـ  أ  ع ـمل مثـل هـبع   .7للتصـدير مبوجـب املـادة  الور  املصـدِّرة يف إجـرال عقييمغـا الـوطي
 التدابة وثائل عبني اال ت دام الاغائ  واملىت دمني الاغائيني.

ويف نوــــاق  عاــــد االمتضــــال ل دولــــة طــــر  مىــــتور دة التــــدابة الــــت عىــــمح  ــــا، ئــــ  عت ــــب - 6 
و ــوز أ  عتضــم  . (1) 6املاصــوس عليغــا يف املــادة بتا ــيم واردا  األ ــلحة التقليديــة واليتغــا، 

 هبع التدابة ن م اال تةاد.
ب ــأ   مىللومــا   ــوز لكــل دولــة طــر  مىــتور دة أ  عولــب مــ  الدولــة الوــر  املصــدِّرة  - 6 

عاــدما عكــو  الدولــة الوــر  املىــتور دة أو صــادرة فىلــال، ميــد الا ــر عصــدير مىلرورــة أ  عــراخيا 
  ه  بلد املقصد الاغائ . 

  9الما ة   
  إ ا ة الشح   واالمرور العابر   

عـــدابة وممكاـــا مـــ  الااحيـــة الىلمليـــة، رـــروريا عت ـــب ئـــل دولـــة طـــر ، حيثمـــا ئـــا   لـــ   
املاصـوس عليغـا يف املـادة التقليديـة  األ ـلحة واليتغـا مـ  عمليـا  عبـور مـا رضـ  للتا ـيم ماا بة 

  ، و ل  وفقا للقانو  الدول    الصلة.ماه إعادة نحاغا  إمليمغا أوعرب ( 1) 6
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  11الما ة   
 السمسرة  

الىمىـــرة الـــت شـــر  يف  لتا ــيم عـــدابة قوانياغـــا الوطايـــة، عمــال بعت ــب ئـــل دولـــة طـــر ،  
ع ـــمل . و ـــوز أ  (1) 6املاصـــوس عليغـــا يف املـــادة يف  ـــال األ ـــلحة التقليديـــة  نوـــاق واليتغـــا

  الىمىرة.مبانرة مبل   التى يل أو احلصول عل  إ   خوب الىما رة هبع التدابة إليتام 
 

  11الما ة   
   الو هة تحو ل  

ة ملاـ  ( عـداب1) 6يف نقـل أ ـلحة عقليديـة م ـمولة باملـادة ع ـارك دولة طـر  عت ب ئل  - 1
 غا.وجغت حتويل
نقـــل األ ـــلحة التقليديـــة امل ـــمولة وجغـــة إىل ماـــ  حتويـــل املصـــد رة الدولـــة الوـــر  عىـــىل   - 6

(، عــ  طريــل عقيــيم 6) 1، املا ــأ وفقــا للمــادة للرمابــة الــوطي غــا( مــ  خــالل ن ام1) 6باملــادة 
الـربامم  أوباـال الثقـة عـدابة  عـدابة ختعيـا مـ  مبيـلاختـا  الصادرا  والا ـر يف وجغة خور حتويل 

أ  ع ـــمل   ـــوزو . وعتعـــل عليغـــا بوريقـــة م ـــرتئة الـــت عضـــىلغا الـــدول املصـــدِّرة والـــدول املىـــتور دة 
طلــب و ، عمليــة التصــدير يفالضــالىلة طــرا  األ التحقــل مــ االمتضــال:  عاــدعــدابة املاــ  األخــرج، 

 أو عدابة أخرج ماا بة. وعدم اإل   بالتصدير، ورمانا  إرافية، نغادا  و وثائل 
 ،ال ـح إعـادة و  ،واملـرور الىلـابر ، ـتةادالت شر  فيغـا عمليـا  اال الدول األطرا عل   - 6

الوطايــــة، حيثمـــا يكــــو   لــــ  ماا ــــبا  غــــاوفقــــا لقوانيا ،تبــــادل املىللومـــا أ  عتىلــــاو  وعوالتصـــدير، 
 6امل ــمولة باملــادة  نقــل األ ــلحة التقليديــة حتويــل وجغــة، مــ  أجــل الت عيــا مــ  خوــر كاــاومم
(1  .) 
(، 1) 6نقـــل أ ـــلحة عقليديـــة م ـــمولة باملـــادة وجغـــة دولـــة طـــر  حتويـــل ائت ـــعت إ ا  - 6

للتصـــد  الوطايـــة ووفقـــا للقـــانو  الـــدول،  غـــاالدولـــة الوـــر  التـــدابة املالئمـــة، عمـــال بقوانياعت ـــب 
   الــت متمــل أ  عتــأثرالــدول األطــراعابيــه  أ  ع ــمل هــبع التــدابة  ــوز. و الوجغــة حتويــللىلمليــة 

، واختــا  الــت حت حتويــل وجغتغــا (1) 6نــحاا  األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة ععتــي  ، و هبــا
   .عدابة املتابىلة م  خالل التحقيل وإنعا  القانو 

األ ـــــــلحة التقليديـــــــة امل ـــــــمولة نقـــــــل  وجغـــــــة مـــــــ  أجـــــــل حتىـــــــني فغـــــــم وماـــــــ  حتويـــــــل - 1
تبــــادل مــــ  بىلضــــغا الــــبىل  املىللومــــا   ا  علــــ  أ  عاألطــــرا  الــــدول ، عت ــــ ك  (1) 6 باملــــادة

ع ــمل هــبع املىللومــا  أ    ــوز. و لىلمليــا  حتويــل الوجغــة الصــلة ب ــأ  التــدابة العىلالــة للتصــد 
 وأ، ألـة امل ـروةة لالشـار وـرق الدوليـال وأ، األن وة ألة امل روعة، مبـا يف  لـ  العىـادمىللوما  ع  
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نقــــاط اإلر ــــال  وأ، اإلخعـــالأ ــــاليب  وأادر اإلمـــداد ألــــة امل ـــروة، مصــــ وأالو ـــوال ألــــة ال ـــرعيني، 
 .الوجغة حتويلالضالىلة يف عمليا  ا ماعا  املا مة امل رتئة، أو الوجغا  الت عىت دمغا 

التـــدابة ب، عـــ  طريـــل األمانـــة، األخـــرج الـــدول األطـــرا علـــ  إبـــال    الـــدول األطـــرا   ـــ ك عت  - 2
 (.1) 6نقل األ لحة التقليدية امل مولة باملادة وجغة ل حتويلىلمليا  لتصد  لاملت بة 

 
  12الما ة   
 حف  السجالت  

وطايــة عتضــم   بعــم  ــ ال   قوانياغــا ولوائحغــا الوطايــة،عمــال بعقــوم ئــل دولــة طــر ،  - 1 
ـــــة مـــــا أصـــــدرعه مـــــ   ـــــراخيا عصـــــدير األ ـــــلحة التقليدي أو ( 1) 6املاصـــــوس عليغـــــا يف املـــــادة ع

 .ىلليةعمليا  عصديرها الع
ـــع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علـــ   - 6 املاصـــوس عليغـــا يف األ ـــلحة التقليديـــة  ـــ ال  ب دعىلغ 

باعتبـــــارع وجغتغـــــا الاغائيـــــة، أو الـــــت يـــــ    مبرورهـــــا الىلـــــابر  غـــــاالـــــت عتاقـــــل إىل إمليم( 1) 6املـــــادة 
 واليتغا. بععادة نحاغا م  إمليم يق  حتت  أو
والوراز/الاـــوة،  الكميـــة والقيمـــة  ال  ع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علـــ  عضـــمني علـــ  الىـــ - 6 

، (1) 6املاصـــــوس عليغـــــا يف املـــــادة أت   بـــــه مـــــ  عمليـــــا  نقـــــل دول لت ـــــلحة التقليديـــــة  ومـــــا
ــــت حت نقلغــــا بالعىلــــل، وععاصــــيل  ــــة ال ــــدول املصــــدِّرة، والدولــــة  واأل ــــلحة التقليدي ــــة أو ال عــــ  الدول

ادة ال ـح ، واملىـت دمني الاغـائيني، حىـب املـرور الىلـابر وإعـ الدول املىتور دة، ودولـة أو دول  أو
 االمتضال. 

عم الى ال  ملدة ال عقل ع  ع ر  اوا  - 6  .حتت
 

  13الما ة   
  اإلبالغ  

بالاىـــبة  عقـــدم ئـــل دولـــة طـــر ، يف ألضـــو  الىـــاة األوىل مـــ  بـــدل نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة  - 1 
مـــ  أجـــل عاعيـــب  تـــدابة املت ـــبةالعقريـــرا أوليـــا إىل األمانـــة عـــ  ، 66وفقـــا للمـــادة للدولـــة الوـــر ، 

اللــــوائح ومــــوائم املرامبــــة الوطايــــة، وألــــة  لــــ  مــــ   الوطايــــة، هــــبع املىلاهــــدة، مبــــا يف  لــــ  القــــوانني
مــ  أجــل عاعيــب  عت ــبها جديــدة  عــدابةعــ  أ  ئــل دولــة طــر  األمانــة اإلداريــة. وعبلــ   والتــدابة  

التقــــــارير للــــــدول األطـــــــرا   إعاحــــــة هــــــبع هــــــبع املىلاهــــــدة، حىــــــب االمتضــــــال. وعتــــــوىل األمانــــــة 
  عليغا. وعوزيىلغا
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عت ــــ    الــــدول األطــــرا  علــــ  إبــــال  الــــدول األطــــرا  األخــــرج، مــــ  خــــالل األمانــــة،  - 6
األ ـلحة باملىللوما  املتىللقـة بالتـدابة املت ـبة الـت عثبـت فىلاليتغـا يف التىلامـل مـ  حـاال  عىـريب 

 نقلغا. ( الت  ر  1) 6املاصوس عليغا يف املادة التقليدية 
الىــاة التقو يــة  عقريــرا عــ  أيار/مــايو  61عقــدم ئــل دولــة طــر   ــاويا إىل األمانــة بلــول  - 6 

أو ( 1) 6 املاصـــوس عليغـــا يف املـــادةاأل ـــلحة التقليديـــة  بتصـــدير وا ـــتةادالىـــابقة ب ـــأ  اإل   
   وعوزيىلغـا عليغـا.للـدول األطـرا . وعتوىل األمانـة إعاحـة هـبع التقـارير عصديرها وا تةادها العىلليني

نعــيف املىللومــا  الــت عقــدمغا الدولــة الوــر  إىل أطــر  أ  يتضــم  التقريــر املقــدم إىل األمانــة   ــوزو 
أ    ـوزالصلة، مبـا يف  لـ   ـ ل األمـم املتحـدة لت ـلحة التقليديـة. و  عمل األمم املتحدة  ا  

بــــاألم   املىللومــــا  املتىللقــــة  مــــ  التقــــارير املىللومــــا  احلىا ــــة مــــ  الااحيــــة الت اريــــة أو ىــــتبىلد عت 
 .القوم 

 
 14الما ة   

 اإلنفاذ

أحكــام الــت عاعــب نعــا  القــوانني واللــوائح الوطايــة ماا ــبة إلئــل دولــة طــر  عــدابة عت ــب   
  هبع املىلاهدة.

 
  15الما ة   

  التعاون الدولي 
قوانياغــا لو لمصــا  األمايــة لكــل ماغــا وفقــا ل مــ  بىلضــغا بىلضــا،  عتىلــاو  الــدول األطــرا  - 1 

  .م  أجل عاعيب هبع املىلاهدة عاعيبا فىلاال ،الوطاية
عبــــادل  علــــ  عيىــــة التىلــــاو  الــــدول، مبــــا يف  لــــ  عــــ  طريــــل الــــدول األطــــرا  ع ــــ ك   - 6 

املىلاهـــدة وعوبيقغـــا وفقــــا  املىللومـــا  ب ـــأ  املىـــائل  ا  االهتمـــام امل ـــرتك املتىللقــــة بتاعيـــب هـــبع 
  . وانياغا الوطايةوماألماية  غامصاحلضيه تعق ملا
امل ـرتك وعلــ   علـ  طلـب امل ـورة ب ـأ  املىـائل  ا  االهتمـام الـدول األطـرا  ع ـ ك   - 6 

  عبادل املىللوما ، حىب االمتضال، لدعم عاعيب هبع املىلاهدة.
املىـــاعدة يف مـــ  أجـــل التىلـــاو ، عمـــال بقوانياغـــا الوطايـــة، علـــ  الـــدول األطـــرا  ع ـــ ك   - 6 

، مبــا يف  لــ  عــ  طريــل عبــادل املىللومــا  ب ــأ  علــ  الصــىليد الــوطي املىلاهــدة أحكــام هــبع إنعــا  
ـــة،  األن ـــوة  التقليديـــة عىـــريب األ ـــلحة  أعمـــال ومـــ  أجـــل ماـــ  ألـــة امل ـــروعة وا غـــا  العاعل

 .والقضال عليغا (1) 6املاصوس عليغا يف املادة 
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وئـــا  متوافقـــا مـــ   علـــ   لـــ  اععقـــتعتقـــد م الـــدول األطـــرا  بىلضـــغا إىل بىلـــ ، حيثمـــا  - 1
يف التحقيقــا  واملالحقــا  واإلجــرالا  القضــائية فيمــا  ، أئــرب مــدر مــ  املىــاعدةموانياغــا الوطايــة

 .  هبع املىلاهدة التدابة الوطاية املا أة مبوجب بانتغائا  يتىللل
اختــا  التــدابة الوطايــة وأ  عتىلــاو  فيمــا بياغــا ملاــ  عمليــا  علــ  الــدول األطــرا  ع ــ ك   - 2 

 .( م  دخول  ال ممار ا  العىاد1) 6التقليدية املاصوس عليغا يف املادة األ لحة  نقل
مــا  عبــادل اخلــربا  واملىللومــا  ب ــأ  الــدرو  املىــتعادة يفعلــ  األطــرا   لــدول اع ــ ك   - 7
  يتىللل بأ  جانب م  جوانب هبع املىلاهدة. 
 

  16الما ة   
 الدول ة المسا دة

يف إطــار عاعيــب هــبع املىلاهــدة، أ  عولــب املىــاعدة، مبــا يف  لــ   ــوز لكــل دولــة طــر ،  - 1 
التقايــة أو املاديــة أو املاليــة.  املىــاعدة القانونيــة أو الت ــريىلية، وباــال القــدرا  امل  ىــية، واملىــاعدة 

و ــوز أ  ع ــمل  ــاال  هــبع املىــاعدة إدارة امل يتونــا  وبــرامم نـــيتة الىــالا والتىــريح وإعــادة 
وعقـوم ئـل دولـة طـر  مـادرة  ىلا  الامو جيـة واملمار ـا  العىلالـة القابلـة للتوبيـل.اإلدمـاج والت ـري
  املىاعدة بتقد غا، مىت طتلب ماغا  ل . عل  عقدمي هبع 

طريـل جغـا  نـىت   وز لكل دولة طر  أ  عولـب املىـاعدة أو عقـدمغا أو عتلقاهـا عـ   - 6 
اإلمليميـــة أو الوطايـــة، أو املا مـــا   أو دو   ماغـــا األمـــم املتحـــدة واملا مـــا  الدوليـــة أو اإلمليميـــة

 ألة احلكومية، أو عل  الصىليد الثاائ . 
للتربعـــا  رصـــا ملىـــاعدة الـــدول األطـــرا   عا ـــل الـــدول األطـــرا  صـــادوما ا ـــت مانيا  - 6

إىل مىاعدة دولية عل  عاعيـب املىلاهـدة. وعت ـ    ئـل دولـة طـر  علـ  اإل ـغام  الوالبة الت حتتاج 
 ق.يف الصادو 

 
  17الما ة   
 مؤتمر الدول األطراف  

اجتماعــا ملــ متر الــدول األطــرا  يف موعــد  11امل متــة املا ــأة مبوجــب املــادة عىلقــد األمانــة  - 1
، مث عىلقــد االجتماعــا  الالحقــة يف األومــا  نعــا  هــبع املىلاهــدة ال يت ــاوز  ــاة واحــدة بىلــد بــدل 
 .الت يقررها م متر الدول األطرا 

 .بتوافل اآلرال متر الدول األطرا  ن امه الداخل  يف دورعه األوىليىلتمد م   - 6
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أن ــوته وعــا م متويــل أ  هي ــا  فرعيــة  يىلتمــد مــ متر الــدول األطــرا  مواعــد ماليــة عــا م  - 6
مـــد يا ـــ غا، ويىلتمــــد ئـــبل  أحكامـــا ماليــــة عـــا م عمـــل األمانــــة. ويىلتمـــد، يف ئـــل دورة عاديــــة، 

 حىت الدورة الىلادية التالية.مييتانية للعرتة املالية املمتدة 
  يقوم م متر الدول األطرا  مبا يل : - 6

ا ــتىلرا  عاعيـــب هــبع املىلاهـــدة، مبــا يف  لـــ  مــا يىـــت د  مــ  عوـــورا  يف  ـــال  )أ(  
 ؛األ لحة التقليدية

عامليتغـا  ب  واعتماد التوصيا  املتىللقـة بتاعيـب هـبع املىلاهـدة وععىليلغـا، وبتىليتيـيت  (ب)  
 بوجه خاس؛

  ؛62الا ر يف إدخال عىلديال  عل  هبع املىلاهدة وفقا للمادة  (ج)  
 الا ر يف املىائل الت عا أ ع  ععىةها؛ (د)  
 الا ر يف مغام األمانة ومييتانيتغا والبت فيغما؛ (هـ)  
  املىلاهدة؛ الا ر يف إن ال هي ا  فرعية مد عكو  ررورية لتحىني إعمال هبع و()  
  ج عتىل م  هبع املىلاهدة.أدال أ  مغمة أخر  (ز)  

عتىلقد اجتماعا  ا تثاائية مل متر الـدول األطـرا  يف أ  أومـا  أخـرج حىـبما يـراع مـ متر  - 1
هــبا  طــر ، ب ــرط أ  ي يــددولــة أ   عقدمــهالــدول األطــرا  رــروريا ، أو باــال علــ  طلــب ئتــا  

  ثلثا الدول األطرا  عل  األمل. الولب
 

  18الما ة   
 األمانة  

ــــــــدول األطــــــــرا  يف عاعيــــــــب هــــــــبع  - 1  ــــــــه أمانــــــــة ملىــــــــاعدة ال عا ــــــــل هــــــــبع املىلاهــــــــدة مبوجب
وإىل حــني انىلقــاد أول اجتماعــا  مـــ متر الــدول األطــرا ،  ــتتوىل أمانــة م متـــة   بعىلاليــة. املىلاهــدة 

 مى ولية الوظائا اإلدارية املاصوس عليغا يف هبع املىلاهدة. 
الالزمـة لضـما   اخلـربة كـو  لـدج هـ الل املـوظعني يعتيتوكد األمانة مبـا يكعـ  مـ  املـوظعني. و  - 6 

  .6العقرة  مدرة األمانة عل  االروالة بعىلالية باملى وليا  املبياة يف 
صــــغة  عكـــو  األمانـــة مىـــ ولة أمـــام الـــدول األطـــرا . وعضـــول  األمانـــة، رـــم  هيكـــل  - 6 

  احل م، باملى وليا  التالية:
 هبع املىلاهدة؛الب  عقض  به ا عل  الاحو علق  التقارير وإعاحتغا وعوزيىلغ )أ(  
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 األطرا ؛ عىلغ د مائمة جغا  االعصال الوطاية وإعاحتغا للدول  )ب(  
احلصـــول  عيىـــة التوفيـــل بـــني عـــرو  عقـــدمي املىـــاعدة لتاعيـــب املىلاهـــدة وطلبـــا   )ج(  

 عليغا، وعىليتييت التىلاو  الدول عل  الاحو املولوب؛
األطــــرا ، مبــــا يف  لــــ  ورــــ  الرتعيبــــا  وعقـــــدمي  عيىــــة أعمــــال مــــ متر الــــدول )د(  

 اخلدما  الالزمة لالجتماعا  الت عتىلقد مبوجب هبع املىلاهدة؛ 
  أدال مغام أخرج حىبما عقررع م مترا  الدول األطرا . )هـ(  

 
  19الما ة   
 تسو ة الخالفات  

أ  خـــال   يف الىـــىل  لتىـــوية علـــ  أ ـــا  الرتارـــ  عت ـــاور الـــدول األطـــرا  وعتىلـــاو  - 1 
التعـــــاو  أو الو ـــــاطة  عـــــرب  ـــــبل ماغـــــااملىلاهـــــدة أو عوبيقغـــــا  يا ـــــأ بياغـــــا ب ـــــأ  ععىـــــة هـــــبع 

  .ةالو ائل الىلمي ألةها م   التىوية القضائية أو التوفيل أو أو
أ  خــــال    ــــوز للــــدول األطــــرا  أ  عىــــىل ، بالرتارــــ ، إىل طلــــب التحكــــيم لتىــــوية  - 6

 بتعىة هبع املىلاهدة أو عوبيقغا. يا أ بياغا ب أ  املىائل املتىللقة
 

  21الما ة    
 التعد الت  

بىـتة  نعا هـا بـدل  بىلـدأل  دولة طر  أ  عقـرتا إدخـال عىلـديل علـ  هـبع املىلاهـدة  وز  - 1 
وبىلــد  لــ  ال  ــوز الا ــر يف التىلــديال  املقرتحــة إال بوا ــوة مــ متر الــدول األطــرا  ئــل   .أعــوام

 ثالثة أعوام.
ئتابــة  إىل األمانــة، الـت عىلمــم االمـرتاا عقــب  لــ    هــبع املىلاهـدة تىلـديللقــرتا يقـدم أ  م - 6 
الالحــل ملــ متر الــدول  يومــا مبــل االجتمــاة  112علــ   يــ  الــدول األطــرا  يف أجــل ال يقــل عــ   

 مــ متر. ويتا ــر يف التىلــديل يف 1الــب   ــوز الا ــر يف التىلــديال  يف إطــارع وفقــا للعقــرة  األطــرا 
إ ا مامــــت  1الــــب   ــــوز الا ــــر يف التىلــــديال  يف إطــــارع وفقــــا للعقــــرة  ا  الالحــــلاألطــــر  لــــدول ا

يومــــا بىلـــــد عىلمــــيم األمانـــــة لالمـــــرتاا،   162أأللبيــــة مـــــ  الــــدول األطـــــرا ، يف موعــــد ال يت ـــــاوز 
  االمرتاا. بعخوار األمانة بتأييدها ملتابىلة الا ر يف 

ـــــدول األطـــــرا  مصـــــارج جغـــــدها للتوصـــــل إىل عوافـــــ - 6  ـــــبل ال ل يف اآلرال خبصـــــوس ئـــــل عب
عىلـــديل. وإ ا بتــــبل ئـــل جغــــد ممكـــ  للتوصــــل إىل عوافـــل آرال ومل يــــتم التوص ـــل إىل اععــــاق، يتىلتمــــد 

اجتمــاة   الـدول األطــرا  احلارـرة واملصـو عة يفالتىلـديل، ئمـال  أخــة، بأأللبيـة ثالثـة أربــاة أصـوا  
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األطــرا  احلارــرة واملصــو عة  الــدولوألألــرا  هــبع املــادة، يكــو  املقصــود ب مــ متر الــدول األطــرا .
ويتـــوىل الوديـــ  إبـــال   يـــ   هـــو الـــدول األطـــرا  احلارـــرة الـــت عـــدل بصـــوةا باملوافقـــة أو الـــرف .

  يتىلتمد.  الدول األطرا  بأ  عىلديل
لكــل دولــة طــر  عكــو  مـــد  بالاىــبة  6يبــدأ نعــا  أ  عىلــديل مقــرتا يتىلتمــد وفقــا للعقـــرة  - 6 

القبـول لـدج الوديـ   بىلـد عىـىلني يومـا مـ  عـاريا إيـداة صـكوك ،  ل  التىلديل أودعت ص  مبول
التىلـــديل حيـــيت  مـــ  جانـــب أأللبيـــة الـــدول األطـــرا  يف ومـــت اعتمـــاد التىلـــديل. وبىلـــد  لـــ  يـــدخل 
إيـــداة صـــ   الاعـــا  بالاىـــبة أل  دولـــة مـــ  الـــدول األطـــرا  املتبقيـــة بىلـــد عىـــىلني يومـــا مـــ  عـــاريا 

  .لبل  التىلديل مبو ا
 

  21الما ة   
  لتوق   او التصد ق او الق ول او الموافقة او االنضماما  

 ميــ  الــدول  يتعــتح بــاب التوميــ  علــ  هــبع املىلاهــدة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك  - 1 
  وحىت بدل نعا ها. 6216 حيتيرا /يونيه 6اعتبارا م  

  موم ىلة.   هبع املىلاهدة خارىلة للتصديل أو القبول أو املوافقة م  جانب ئل دولة - 6 
يتعــتح بــاب االنضــمام إىل هــبع املىلاهــدة، عقــب بــدل نعا هــا، أمــام أ  دولــة ال عكــو  مــد  - 6 

  عليغا. ومىلت 
 عودة صكوك التصديل أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدج الودي . - 6 

 
  22الما ة   
 بدء النفاذ  

أو القبـــول  إيـــداة صـــ  التصـــديل يبـــدأ نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة بىلـــد عىـــىلني يومـــا مـــ  عـــاريا  - 1 
  املوافقة اخلمىني لدج الودي . أو
أو موافقتغــا  يبــدأ نعــا  هــبع املىلاهــدة، بالاىــبة أل  دولــة عــودة صــ  عصــديقغا أو مبو ــا  - 6 

إيــــداة علــــ  الدولــــة صــــ   أو انضــــمامغا بىلــــد عــــاريا بــــدل نعا هــــا، بىلــــد عىــــىلني يومــــا مــــ  عــــاريا 
  و انضمامغا. عصديقغا أو مبو ا أو موافقتغا أ
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  23الما ة   
 التط  ق المؤقت  

أو املوافقــة أو  أو القبــول التوميــ  أو إيــداة صــ  التصــديل  ــوز أل  دولــة أ  عىللــ ، عاــد 
الاعــا  بالاىــبة لتلــ   ريثمــا عــدخل املىلاهــدة حيــيت  7واملــادة  2أهنــا  ــتوبل م متــا املــادة  االنضــمام، 

  الدولة.
 

  24الما ة   
 ابالمدة واالنسح  

  هبع املىلاهدة ألة حمددة املدة. - 1 
االنىـــحاب مـــ  هـــبع  لكـــل دولـــة طـــر ، يف إطـــار ممار ـــتغا لىـــيادةا الوطايـــة، احلـــل يف  - 6 

األخـرج.  ي ـىلر  يـ  الـدول األطـرا  املىلاهدة. وعليغا أ  ختور بـبل  االنىـحاب الوديـ  الـب  
ار ـــــــىـــحاب. ويصـــبح اإلخوأل ـــباب هـــبا االن و ـــوز أ  يتضـــم  اإلخوـــار باالنىـــحاب نـــرحا 

مل مــــدد  عىــــىلني يومــــا مــــ  ا ــــتالم الوديــــ  ل خوــــار باالنىــــحاب، مــــا باالنىــــحاب نافــــبا بىلــــد 
  اإلخوار باالنىحاب موعدا الحقا.

املىلاهـــدة  ال عتىلعـــ  أ  دولـــة، بىـــبب انىـــحاهبا، مـــ  االلتيتامـــا  الـــت ن ـــأ  عـــ  هـــبع  - 6 
  عليغا. عكو  مىتحقة التيتاما  مالية مد  حياما ئانت الدولة طرفا فيغا، مبا يف  ل  أ 

 
  25الما ة   
 التحفظات  

املوافقـة  عوميـ  املىلاهـدة أو إيـداة صـ  عصـديقغا أو مبو ـا أو  وز لكل دولة طر ، عاـد - 1 
ملورــوة هــبع   خمالعــة عليغــا أو االنضــمام إليغــا، أ  عبــد  حتع ــا ، مــا مل عكــ  هــبع التحع ــا 

  املىلاهدة وألررغا.
 وز لكل دولة طر   حب حتع غا يف أ  ومـت عـ  طريـل عوجيـه إخوـار هبـبا الصـدد  - 6 

  إىل الودي .
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  26الما ة   
 العالقة م  االتفاقات الدول ة األخرى  

ال رـل عوبيـل هــبع املىلاهـدة بااللتيتامـا  الــت عتحملغـا الـدول األطــرا  مبوجـب اععامــا   - 1
مــ  هــبع متوافقــة علــ  االلتيتامــا   لــ  حيــ  عكــو  و عــدخل طرفــا فيغــا،  دوليــة مائمــة أو مقبلــة

 .املىلاهدة
االحت ــــاج هبــــبع املىلاهــــدة ئمىــــو  إلبوــــال اععامــــا  التىلــــاو  يف  ــــال الــــدفاة يــــتم ال  و - 6

 .املىلاهدة املربمة بني الدول األطرا  يف هبع 
 

  27الما ة   
 الو     

  يكو  األمني الىلام لتمم املتحدة ودي  هبع املىلاهدة. 
 

  28الما ة   
 النصوص ذات الحج ة  

ـــــاا األصـــــل   ـــــبع املىلاهـــــدة، الـــــب  عتىـــــاوج يف احل يـــــة نصوصـــــه اإل ـــــبانية   يـــــودة ال
  املتحدة. واإلنكلييتية والرو ية والصياية والىلربية والعرنىية، لدج األمني الىلام لتمم  
 


