األمــم املتحـدة

معاهدة تجارة األسلحة

الديباجة
إن الدول األطراف في هذه المعاهدة،
إذ تسترشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ تشي ر إىل املــادة  62مـ ميثــاق األمــم املتحــدة الــت عىــىل إىل الت ـ ي علـ إمامــة
الىالم واألم الدوليني وصوهنما بأمل حتويل ملوارد الىلامل الب رية واالمتصادية إىل التىليح،
وإذ تش ييد عل ـ رــرورة ما ـ االشــار ألــة امل ــروة باأل ــلحة التقليديــة والقضــال علي ــه،
وما ـ ـ ـ عى ـ ـ ـريبغا إىل الى ـ ــوق أل ـ ــة امل ـ ــروعة ،أو بغ ـ ــر ا ـ ــت دامغا يف آخ ـ ــر املو ـ ــا بص ـ ــورة
أل ــة م ــأ و هب ــا وم ـ ـ مب ــل أن ـ ـ اس أل ــة م ــأ و ــم با ــت دامغا ،مب ــا يف ل ـ ـ ا ــت دامغا
الرعكاب أعمال إرهابية،
وإذ تعتييرف مبصــا الــدول الىيا ــية واألمايــة واالمتصــادية والت اريــة امل ــروعة يف الت ــارة
الدولية يف األ لحة التقليدية،
وإذ تؤك ييد مي ي د ييد احل ــل الى ــياد أل دول ــة يف عا ــيم ومرامب ــة األ ــلحة التقليدي ــة
حصريا داخل اإلمليم التاب ا ،عمال بالا ام القانوين أو الد تور اخلاس هبا،
وإذ تقيير بــأ الىــالم واألمـ  ،والتاميــة ،وحقــوق اإلنىــا مـ الرئــائيت الــت عىــاد ما ومــة
األمــم املتحــدة واألرئــا الــت يقــوم عليغــا األم ـ ا مــاع  ،وإ عىــلم بــأ التاميــة والىــالم واألم ـ
وحقوق اإلنىا ه أمور مرتابوة يىليتز ئل ماغا اآلخر،
وإذ تشي ر إىل املبـاد التوجيغيـة ي ـة نـيتة الىـالا التابىلـة لتمـم املتحـدة ب ـأ عمليـا
الاقــل الــدول لت ــلحة التقليديــة ،يف إطــار م ـرار ا مىليــة الىلامــة  62/62حــال امل ـ ر  2ئــانو
األول/ديىمرب ،1991

وإذ تالح ي ي إ ـ ــغام برنـ ــامم عمـ ــل األمـ ــم املتحـ ــدة املتىللـ ــل مبا ـ ـ االشـ ــار ألـ ــة امل ـ ــروة
باأل ــلحة الص ــغةة واأل ــلحة اخلعيع ــة مـ ـ يـ ـ جوانب ــه ومكافحت ــه والقض ــال علي ــه ،إر ــافة إىل
بروعوئــول مكافحــة صــا األ ــلحة الااريــة وأجيتائغــا ومكوناةــا والــبخةة واالشــار هبــا بصــورة ألــة
م ــروعة ،املكمــل الععاميــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ا ر ــة املا مــة عــرب احلــدود الوطايــة ،والص ـ
ال ــدول لتمك ــني ال ــدول مـ ـ الك ــا عـ ـ األ ــلحة الص ــغةة واأل ــلحة اخلعيع ــة أل ــة امل ــروعة
وعىلقبغا يف الومت املاا ب وبوريقة موثوق هبا،
وإذ ت ييدر الىلوام ــب األماي ــة واالجتماعي ــة واالمتص ــادية واإلنى ــانية لالش ــار أل ــة امل ــروة
وألة املا م باأل لحة التقليدية،
وإذ تض ي ي في ييي ا ت ارهي ييا أ املـ ــدنيني ،وال ــيما الاىـ ــال واألطع ــال ،ي ـ ــكلو الغالبيـ ــة
الىل م ـ م ـ األن ـ اس الــبي يكابــدو اآلثــار الىــلبية الاا ــة ع ـ الايتاعــا املىــلحة والىلاــا
املىلح،
وإذ ت ييدر ا ض ييا التح ــديا ال ــت يواجغغ ــا ر ــحايا الايتاع ــا املى ــلحة ،وحاج ــة هـ ـ الل
الضحايا إىل مدر ئا م الرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج االجتماع واالمتصاد ،
وإذ تؤكييد أ لــييف يف هــبع املىلاهــدة مــا اـ الــدول مـ اإلبقــال علـ اإلجـرالا العىلالــة
واختا إجرالا فىلالة إرافية لتىليتييت موروة هبع املىلاهدة وهدفغا،
وإذ تضي ي ف ييي ا ت اره ييا الت ــارة امل ــروعة واالم ــتالك واال ــت دام الق ــانونيني أل ــلحة
عقليديـة مىلياــة ألألـرا األن ــوة الرتفيغيـة والثقافيــة والتارريــة والريارــية ،حيـ يــاا القــانو علـ
إجازة أو محاية الت ارة هبا وملكيتغا وا ت دامغا،
وإذ تض ي ي ا ضي ييا في ييي ا ت ارهي ييا الـ ــدور الـ ــب ك ـ ـ أ ع ديـ ــه املا مـ ــا اإلمليميـ ــة يف
مىاعدة الدول األطرا  ،بولب ماغا ،عل عاعيب هبع املىلاهدة،
وإذ تعتيرف بالـدور الوـوع والعىلــال الـب كـ أ يقـوم بــه اجملتمـ املـدين ،مبـا يف لـ
املا ما ألـة احلكوميـة ،والقوـاة الصـااع  ،يف إ ئـال الـوع مبورـوة هـبع املىلاهـدة وهـدفغا ويف
دعم عاعيبها،
وإذ تقيير بــأ عا ــيم الت ــارة الدوليــة يف األ ــلحة التقليديــة وماـ حتويــل وجغتغــا ال يابغـ
أ يىليقا التىلاو الدول والت ارة امل روعة يف املواد واملىلدا والتكاولوجيا لتألرا الىلمية،
وإذ تؤكد أ م احملبب التيتام ي دول الىلامل هببع املىلاهدة،
وتصم ما منها عل التصر وفقا للمباد التالية:
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املباد
• احلـل الوبيىلـ ميـ الـدول يف الــدفاة عـ الـاعيف يف إطــار فـرد أو ــاع علـ الاحــو
املىلرت به يف املادة  11م ميثاق األمم املتحدة؛
• عىــوية املاازعــا الدوليــة بالو ــائل الىــلمية علـ وجــه ال ىلــل الىــالم واألمـ الــدوليني،
والىلدل ،عررة لل ور ،وفقا للمادة  )6( 6م ميثاق األمم املتحدة؛
• االمتاــاة يف عالماةــا الدوليــة ع ـ التغديــد با ــت دام القــوة أو ا ــت دامغا رــد الىــالمة
اإلمليميــة أو اال ــتقالل الىيا ـ أل دولــة ،أو عل ـ أ وجــه آخــر ال يتعــل ومقاصــد
األمم املتحدة ،وفقا للمادة  )6( 6م ميثاق األمم املتحدة؛
• ع ــدم الت ــدخل يف األم ــور ال ــت عقـ ـ بالض ــرورة ر ــم الوالي ــة الداخلي ــة أل دول ــة ،وفق ــا
للمادة  )7( 6م ميثاق األمم املتحدة؛
• اح ـ ـرتام القـ ــانو الـ ــدول اإلنىـ ــاين ورـ ــما احرتامـ ــه ،وفقـ ــا ملـ ــة م ـ ـ األحكـ ــام ماغـ ــا
اععاميــا جايــا لىلــام  ،1969واحـرتام حقــوق اإلنىــا ورــما احرتامغــا ،وفقــا ملــة
م الصكوك ماغا ميثاق األمم املتحدة واإلعال الىلامل حلقوق اإلنىا ؛
• مىـ ولية يـ الـدول ،وفقــا اللتيتاماةـا الدوليـة ،عـ القيـام علـ ــو فىلـال بتا ـيم ومرامبــة
الت ـ ــارة الدوليـ ــة يف األ ـ ــلحة التقليديـ ــة ،وما ـ ـ حتويـ ــل وجغتغـ ــا ،فضـ ــال ع ـ ـ املى ـ ـ ولية
األ ا ية مي الدول ع ميام ئل ماغا بور وعاعيب ن م رمابتغا الوطاية؛
• اح ـرتام املصــا امل ــروعة للــدول يف احلصــول عل ـ األ ــلحة التقليديــة ملمار ــة حقغــا يف
ال ــدفاة ع ـ ال ــاعيف ولىلملي ــا حع ــم الى ــالم ،ويف إنت ــاج األ ــلحة التقليدي ــة وعص ــديرها
وا تةادها ونقلغا؛
• عوبيل هبع املىلاهدة بصورة متىقة وموروعية وألة متيييتية،
اتفقت لى ما لي:
الما ة 1
الموضوع والهدف
يتمثل موروة هبع املىلاهدة يف ما يل :
• ور أعل املىلاية الدوليـة امل ـرتئة املمكاـة لتا ـيم الت ـارة الدوليـة يف األ ـلحة التقليديـة
أو حتىني عا يمغا؛
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• ما االشار ألة امل روة باأل لحة التقليدية والقضال عليه ،وما حتويل وجغتغا؛
و ل هبد :
• اإل غام يف حتقيل الىالم واألم واال تقرار عل الصىليدي الدول واإلمليم ؛
• احلد م املىلاناة اإلنىانية؛
• عىليتيــيت التىلــاو وال ــعافية والىلمــل املى ـ ول م ـ جانــب الــدول األط ـرا يف ــال الت ــارة
الدولية يف األ لحة التقليدية ،وم مث باال الثقة بني الدول األطرا .
الما ة 2
النطاق
 - 1عاوبل هبع املىلاهدة عل ئل األ لحة التقليدية الت عق رم الع ا التالية:
(أ)

دبابا القتال؛

(ب) مرئبا القتال املدرعة؛
(ج)

ما وما املدفىلية م الىليار الكبة؛

(د)

الوائرا املقاعلة؛

(هـ)

طائرا ا ليكوبرت ا ومية؛

(و)

الىع احلربية؛

(ز)

القبائا وأجغيتة إطالق القبائا؛

(ا)

األ لحة الصغةة واأل لحة اخلعيعة.

 - 6ألأل ـرا هــبع املىلاهــدة ،ع ــمل أن ــوة الت ــارة الدوليــة عمليــا التصــدير ،واال ــتةاد،
واملرور الىلابر ،وإعادة ال ح  ،والىمىرة ،امل ار إليغا فيما يل بكلمة ”نقل“.
 - 6ال عاوبـ ــل هـ ــبع املىلاهـ ــدة عل ـ ـ ميـ ــام دولـ ــة طـ ــر أو أ جغـ ــة عتصـ ــر با غـ ــا باقـ ــل
األ ــلحة التقليدي ــة عل ـ الص ــىليد ال ــدول ال ــت دامغا اخل ــاس ،ن ـريوة أ ع ــل ه ــبع األ ــلحة
التقليدية حتت ملكية عل الدولة الور .
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الما ة 3
الذخائر
عقــوم ئــل دولــة طــر بعن ــال وعىلغ ـد ن ــام مرامبــة وطــي لتا ــيم أعمــال عصــدير الــبخائر
ال ــت ي ــتم إطالمغ ــا أو إيص ــا ا با ــت دام األ ــلحة التقليدي ــة املاص ــوس عليغ ــا يف امل ــادة ،)1( 6
وعوبل أحكام املادة  2واملادة  7مبل اإل بأ عملية لتصدير هبع البخائر.
الما ة 4
األ زاء والمكونات
عقــوم ئــل دولــة طــر بعن ــال وعىلغ ـد ن ــام مرامبــة وطــي لتا ــيم أعمــال عصــدير األج ـيتال
واملكونــا حيامــا يكــو التصــدير علـ نــكل يتــيح إمكانيــة شميـ األ ــلحة التقليديــة املاصــوس
عليغــا يف املــادة  ،)1( 6وعوبــل أحكــام املــادة  2واملــادة  7مبــل اإل بــأ عمليــة لتصــدير هــبع
األجيتال واملكونا .
الما ة 5
التط ق العام
 - 1عوب ــل ئ ــل دول ــة ط ــر ه ــبع املىلاه ــدة بص ــورة متى ــقة وبوريق ــة مور ــوعية وأل ــة متيييتي ــة،
وارىلة يف اعتبارها املباد امل ار إليغا يف هبع املىلاهدة.
 - 6عقــوم ئــل دولــة طــر بعن ــال وعىلغ ـد ن ــام مرامبــة وطــي ،ي ــمل مائمــة وطايــة لتصــاا
اخلارىلة للرمابة ،م أجل عاعيب أحكام هبع املىلاهدة.
 - 6ع ـ ـ ك ئ ــل دول ــة ط ــر علـ ـ عوبي ــل أحك ــام ه ــبع املىلاه ــدة علـ ـ أو ـ ـ ع ــكيلة مـ ـ
األ ـ ــلحة التقليدي ـ ــة .وال عق ـ ــل املواص ـ ــعا املى ـ ــت دمة يف التىل ـ ــاريا الوطاي ـ ــة أل مـ ـ ـ الع ـ ــا
امل ـ ـ ــمولة باملـ ـ ــادة ( )1( 6أ) ( -ز) ع ـ ـ ـ املواصـ ـ ــعا املىـ ـ ــت دمة يف ـ ـ ـ ل األمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة
لت ــلحة التقليدي ــة وم ــت ب ــدل نع ــا ه ــبع املىلاه ــدة .وفيم ــا ر ــا الع ــة امل ــمولة بامل ــادة )1( 6
(ا) ،ال عقـ ـ ــل املواصـ ـ ــعا املىـ ـ ــت دمة يف التىلـ ـ ــاريا الوطايـ ـ ــة ع ـ ـ ـ املواصـ ـ ــعا املىـ ـ ــت دمة يف
الصكوك ا الصلة املربمة يف إطار األمم املتحدة ومت بدل نعا هبع املىلاهدة.
 - 6عقدم ئل دولة طـر  ،وفقـا لقوانياغـا الوطايـة ،مائمتغـا الوطايـة لتصـاا اخلارـىلة للرمابـة
إىل األمانــة ،الــت عضــىلغا يف متاــاول الــدول األط ـرا األخــرج .وع ـ الــدول األط ـرا عل ـ أ
عض موائمغا لتصاا اخلارىلة للرمابة يف متااول ا مغور.
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 - 1عت ــب ئــل دولــة طــر التــدابة الالزمــة لتاعيــب أحكــام هــبع املىلاهــدة ،وعىلــني الىــلوا
الوطاي ـةمل امل تص ــة ئ ـ يكــو ــا ن ــام للمرامبــة يتى ــم بالعىلالي ــة وال ــعافية لتا ــيم نق ــل األ ــلحة
التقليدية امل مولة باملادة  )1( 6واألصاا امل مولة باملادة  6واملادة .6
 - 2عىل ــني ئ ــل دول ــة ط ــر جغ ــة اعص ــال وطاي ــة واح ــدة أو أئث ــر لتب ــادل املىللوم ــا ب ــأ
املىــائل املتىللقــة بتاعيــب هــبع املىلاهــدة .وختوــر ئــل دولــة طــر األمانــة املا ــأة مبوجــب املــادة 11
باقوة أو نقاط االعصال الوطاية الت عىلياغا وعتوىل حتدي املىللوما املتىللقة ببل .
الما ة 6
األ مال المحظورة
 - 1ال ع ــأ الدول ــة الو ــر ب ــأ عملي ــة لاق ــل أ ــلحة عقليدي ــة ماص ــوس عليغ ــا يف امل ــادة
 )1( 6أو أص ــاا ماص ــوس عليغ ــا يف امل ــادة  6أو امل ــادة  6إ ا ئ ــا مـ ـ ن ــأ ه ــبا الاق ــل أ
ياتغ ـ االلتيتامــا الوامىلــة عل ـ عــاعل الدولــة الوــر مبوجــب عــدابة اختــبها لــيف األم ـ التــاب
لتمــم املتحــدة وهــو يتصــر مبوجــب العصــل الىــاب م ـ ميثــاق األمــم املتحــدة ،ال ــيما عــدابة
ح ر عوريد األ لحة.
 - 6ال ع ـ ـ ــأ الدول ـ ـ ــة الو ـ ـ ــر ب ـ ـ ــأ عملي ـ ـ ــة لاق ـ ـ ــل أ ـ ـ ــلحة عقليدي ـ ـ ــة ماص ـ ـ ــوس عليغ ـ ـ ــا يف
املــادة  )1( 6أو أصــاا ماصــوس عليغــا يف املــادة  6أو املــادة  6إ ا ئــا م ـ نــأ هــبا الاقــل
أ ياتغ ـ التيتامــا دوليــة عق ـ عل ـ عــاعل الدولــة الوــر مبوجــب اععامــا دوليــة عكــو الدولــة
طرف ـ ــا فيغ ـ ــا ،وال ـ ــيما االععام ـ ــا املتىللق ـ ــة باق ـ ــل األ ـ ــلحة التقليدي ـ ــة أو االش ـ ــار هب ـ ــا بص ـ ــورة
ألة م روعة.
 - 6ال ع ـ ـ ــأ الدول ـ ـ ــة الو ـ ـ ــر ب ـ ـ ــأ عملي ـ ـ ــة لاق ـ ـ ــل أ ـ ـ ــلحة عقليدي ـ ـ ــة ماص ـ ـ ــوس عليغ ـ ـ ــا يف
املــادة  )1( 6أو أصــاا ماصــوس عليغــا يف املــادة  6أو املــادة  ،6إ ا ئانــت عل ـ علــم ومــت
الا ر يف اإل بأ األ ـلحة أو األصـاا تتىـت دم يف ارعكـاب جر ـة إبـادة اعيـة ،أو جـرائم
رــد اإلنىــانية ،أو خمالعــا جىــيمة الععاميــا جايــا لىلــام  ،1969أو ه مــا موجغــة رــد
أه ــدا مدني ــة أو ر ــد م ــدنيني يتمتىل ــو باحلماي ــة بتلـ ـ الص ــعة ،أو جـ ـرائم ح ــرب أخ ــرج علـ ـ
الاحو الوارد عىلريعه يف االععاما الدولية الت عكو طرفا فيغا.
الما ة 7
التصد ر وتق م التصد ر
 - 1إ ا ئا التصدير ألة حم ور مبوجـب املـادة  ،2يتىلـني علـ الدولـة الوـر املصـدرة ،ومبـل
أ متــاح اإل بتصــدير األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة  )1( 6أو األصــاا امل ــمولة باملــادة
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 6أو املــادة  ،6يف إطــار واليتغــا ومبوجــب ن ــام رمابتغــا الــوطي ،أ عقــوم ،بوريقــة مورــوعية وألــة
متيييتيــة ،م ـ مراعــاة الىلوامــل ا الص ــلة ،مبــا فيغــا املىللومــا املقدم ــة م ـ الدولــة املىــتوردة وفق ــا
للمادة  ،)1( 1بتقييم احتمال ما إ ا ئانت األ لحة أو األصاا التقليدية:
(أ)

تىاهم يف عوطيد الىالم واألم أو يف عقويضغما؛

(ب)

ك أ عتىت دم يف ما يل :

’‘1

ارعكاب انتغاك جىيم للقانو الدول اإلنىاين أو عيىة ارعكابه؛

’‘6

ارعكاب انتغاك جىيم للقانو الدول حلقوق اإلنىا أو عيىة ارعكابه؛

’‘6

ارعك ــاب عم ــل ي ــكل جر ــة مبوج ــب االععامي ــا والربوعوئ ــوال الدولي ــة ا
الصـلة باإلرهـاب والــت عكـو الدولـة املصــدرة طرفـا فيغـا ،أو عيىــة ارعكـاب هــبا
الىلمل؛

’‘6

ارعكـ ـ ـ ــاب أو عيىـ ـ ـ ــة ارعكـ ـ ـ ــاب عمـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ــكل جر ـ ـ ـ ـة مبوجـ ـ ـ ــب االععاميـ ـ ـ ــا
والربوعوئ ــوال الدولي ــة املتىللق ــة با ر ــة املا م ــة الىل ــابرة للح ــدود الوطاي ــة ،ال ــت
عكو الدولة املصدِّرة طرفا فيغا.

 - 6علـ الدولــة الوــر املصــدِّرة أ عأخــب أيضــا يف االعتبــار إمكانيــة اختــا عــدابة للت عيــا
م حـدة امل ـاطر احملـددة يف الباـدي (أ) أو (ب) مـ العقـرة  ،1مثـل عـدابة باـال الثقـة أو الـربامم
الت عضىلغا الدول املصدِّرة والدول املىتوردة بوريقة م رتئة وعتعل عليغا.
 - 6إ ا رأ الدول ــة الو ــر املص ــدِّرة ،بىل ــد إجـ ـرال ه ــبا التقي ــيم والا ــر يف ع ــدابة الت عي ــا
املت ــوفرة ،أ ها ــاك خوـ ـرا ئبـ ـةا بـ ـدو أ مـ ـ الات ــائم الى ــلبية امل ــبئورة يف العق ــرة  ،1ال ع ــأ
الدولة الور املصدِّرة بالتصدير.
 - 6عاـ ــد إج ـ ـرال هـ ــبا التقيـ ــيم ،عراع ـ ـ الدولـ ــة الوـ ــر املصـ ــدِّرة خوـ ــر ا ـ ــت دام األ ـ ــلحة
التقليديـة امل ــمولة باملـادة  )1( 6أو األصــاا امل ـمولة باملــادة  6أو املـادة  ،6الرعكــاب أعمــال
عا ــا خو ــةة العتب ــارا جاى ــانية أو أعم ــال عا ــا خو ــةة ر ــد الاى ــال واألطع ــال ،أو عى ــغيل
ارعكاهبا.
 - 1عت ــب ئــل دولــة طــر مصــدِّرة عــدابة لكعالــة أ عكــو يـ عـراخيا عصــدير األ ــلحة
التقليديــة املاصــوس عليغــا يف املــادة  )1( 6أو األصــاا امل ــمولة باملــادة  6أو املــادة  6معصــلة
وصادرة مبل التصدير.
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 - 2عقـوم ئـل دولـة طـر مصـدِّرة ،دو اإلخـالل بقوانياغـا أو ممار ـاةا أو يا ـاةا الوطايــة،
بت ــوفة املىللوم ــا املالئم ــة املتىللق ــة ب ــاإل امل ــبئور ،عا ــد الول ــب ،إىل الدول ــة الو ــر املى ــتوردة،
والدول األطرا الت يتم فيغا املرور الىلابر أو إعادة ال ح .
 - 7إ ا حصلت الدولة الور املصـدِّرة ،بىلـد مـاح اإل  ،علـ مىللومـا جديـدة ا صـلة
باملورـ ــوة فعهن ـ ــا عت ـ ـ ك عل ـ ـ إع ـ ــادة عقي ـ ــيم اإل بىلـ ــد الت ـ ــاور ،عا ـ ــد االمتضـ ــال ،م ـ ـ الدول ـ ــة
املىتوردة.
الما ة 8
االست را
 - 1عت ــب ئــل دولــة طــر مىــتوردة التــدابة الالزمــة لضــما عــوفة املىللومــا املاا ــبة و ا
الصــلة ،عا ــد الولــب ،عم ــال بقوانياغــا الوطاي ــة ،للدول ــة الوــر املص ــدِّرة هبــد مى ــاعدة الدول ــة
الور املصـدِّرة يف إجـرال عقييمغـا الـوطي للتصـدير مبوجـب املـادة  .7و كـ أ ع ـمل مثـل هـبع
التدابة وثائل عبني اال ت دام الاغائ واملىت دمني الاغائيني.
 - 6عت ــب ئ ـ ـل دول ــة ط ــر مى ــتوردة الت ــدابة ال ــت عى ــمح ــا ،عا ــد االمتض ــال ويف نو ــاق
واليتغــا ،بتا ــيم واردا األ ــلحة التقليديــة املاصــوس عليغــا يف املــادة  .)1( 6و ــوز أ عتضــم
هبع التدابة ن م اال تةاد.
 - 6ــوز لكــل دولــة طــر مىــتوردة أ عولــب مـ الدولــة الوــر املصــدِّرة مىللومــا ب ــأ
أ ع ـراخيا عصــدير مىلرورــة ميــد الا ــر أو صــادرة فىلــال ،عاــدما عكــو الدولــة الوــر املىــتوردة
ه بلد املقصد الاغائ .
الما ة 9
المرور العابر او إ ا ة الشح
عت ــب ئ ــل دول ــة ط ــر  ،حيثم ــا ئ ــا ل ـ ر ــروريا وممكا ــا م ـ الااحي ــة الىلملي ــة ،ع ــدابة
ماا بة لتا ـيم مـا رضـ لواليتغـا مـ عمليـا عبـور األ ـلحة التقليديـة املاصـوس عليغـا يف املـادة
 )1( 6عرب إمليمغا أو إعادة نحاغا ماه ،و ل وفقا للقانو الدول الصلة.
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الما ة 11
السمسرة
عت ــب ئــل دولــة طــر  ،عمــال بقوانياغــا الوطايــة ،عــدابة لتا ــيم الىمىــرة الــت شــر يف
نوــاق واليتغــا يف ــال األ ــلحة التقليدي ــة املاصــوس عليغــا يف املــادة  .)1( 6و ــوز أ ع ــمل
هبع التدابة إليتام الىما رة بالتى يل أو احلصول عل إ خو مبل مبانرة الىمىرة.
الما ة 11
تحو ل الو هة
 - 1عت ب ئل دولة طـر ع ـارك يف نقـل أ ـلحة عقليديـة م ـمولة باملـادة  )1( 6عـدابة ملاـ
حتويل وجغتغا.
 - 6عىــىل الدولــة الوــر املصــدرة إىل ما ـ حتويــل وجغــة نقــل األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة
باملــادة  )1( 6م ـ خــالل ن امغــا الــوطي للرمابــة ،املا ــأ وفقــا للمــادة  ،)6( 1ع ـ طريــل عقيــيم
خور حتويل وجغة الصادرا والا ـر يف اختـا عـدابة ختعيـا مـ مبيـل عـدابة باـال الثقـة أو الـربامم
ال ــت عض ــىلغا ال ــدول املص ــدِّرة وال ــدول املى ــتوردة بوريق ــة م ــرتئة وعتع ــل عليغ ــا .و ــوز أ ع ــمل
عــدابة املا ـ األخــرج ،عاــد االمتضــال :التحقــل مـ األط ـرا الضــالىلة يف عمليــة التصــدير ،وطلــب
وثائل ونغادا ورمانا إرافية ،وعدم اإل بالتصدير ،أو عدابة أخرج ماا بة.
 - 6عل الدول األطرا الت شر فيغـا عمليـا اال ـتةاد ،واملـرور الىلـابر ،وإعـادة ال ـح ،
والتص ــدير ،أ عتىل ــاو وعتب ــادل املىللوم ــا  ،وفق ــا لقوانياغ ــا الوطاي ــة ،حيثم ــا يك ــو لـ ـ ماا ــبا
وممكاــا ،م ـ أجــل الت عيــا م ـ خوــر حتويــل وجغــة نقــل األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة 6
(.)1
 - 6إ ا ائت ــعت دول ــة ط ــر حتوي ــل وجغ ــة نق ــل أ ــلحة عقليدي ــة م ــمولة بامل ــادة ،)1( 6
عت ــب الدولــة الوــر التــدابة املالئمــة ،عمــال بقوانياغــا الوطايــة ووفقــا للقــانو الــدول ،للتصــد
لىلمليــة حتويــل الوجغــة .و ــوز أ ع ــمل هــبع التــدابة عابيــه الــدول األط ـرا الــت متمــل أ عتــأثر
هبــا ،وععتــي نــحاا األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة  )1( 6الــت حت حتويــل وجغتغــا ،واختــا
عدابة املتابىلة م خالل التحقيل وإنعا القانو .
 - 1م ـ ـ ـ أج ـ ـ ــل حتى ـ ـ ــني فغ ـ ـ ــم وماـ ـ ـ ـ حتوي ـ ـ ــل وجغ ـ ـ ــة نق ـ ـ ــل األ ـ ـ ــلحة التقليدي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــمولة
بامل ــادة  ،)1( 6عت ـ ـ ك ال ــدول األطـ ـرا علـ ـ أ عتب ــادل مـ ـ بىلض ــغا ال ــبىل املىللوم ــا ا
الصــلة ب ــأ التــدابة العىلالــة للتصــد لىلمليــا حتويــل الوجغــة .و ــوز أ ع ــمل هــبع املىللومــا
مىللوما ع األن وة ألة امل روعة ،مبـا يف لـ العىـاد ،أو الوـرق الدوليـة لالشـار ألـة امل ـروة ،أو
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الو ــوال أل ــة ال ــرعيني ،أو مصـ ـادر اإلم ــداد أل ــة امل ــروة ،أو أ ــاليب اإلخع ــال ،أو نق ــاط اإلر ــال
امل رتئة ،أو الوجغا الت عىت دمغا ا ماعا املا مة الضالىلة يف عمليا حتويل الوجغة.
 - 2عت ـ ك الــدول األط ـرا عل ـ إبــال الــدول األط ـرا األخــرج ،ع ـ طريــل األمانــة ،بالتــدابة
املت بة للتصد لىلمليا حتويل وجغة نقل األ لحة التقليدية امل مولة باملادة .)1( 6

الما ة 12
حف السجالت
 - 1عقــوم ئــل دولــة طــر  ،عمــال بقوانياغــا ولوائحغــا الوطايــة ،بعــم ـ ال وطايــة عتضــم
م ـ ــا أص ـ ــدرعه مـ ـ ـ ع ـ ـراخيا عص ـ ــدير األ ـ ــلحة التقليدي ـ ــة املاص ـ ــوس عليغ ـ ــا يف امل ـ ــادة  )1( 6أو
عمليا عصديرها العىللية.
 - 6ع ـ ك ئــل دولــة طــر عل ـ عىلغ ـد ـ ال باأل ــلحة التقليديــة املاصــوس عليغــا يف
املـ ــادة  )1( 6الـ ــت عتاقـ ــل إىل إمليمغـ ــا باعتبـ ــارع وجغتغـ ــا الاغائيـ ــة ،أو الـ ــت ي ـ ـ مبرورهـ ــا الىلـ ــابر
أو بععادة نحاغا م إمليم يق حتت واليتغا.
 - 6ع ـ ك ئــل دولــة طــر عل ـ عضــمني عل ـ الى ـ ال الكميــة والقيمــة والوراز/الاــوة،
ومـ ــا أت بـ ــه م ـ ـ عمليـ ــا نقـ ــل دول لت ـ ــلحة التقليديـ ــة املاصـ ــوس عليغـ ــا يف املـ ــادة ،)1( 6
واأل ــلحة التقليدي ــة ال ــت حت نقلغ ــا بالعىل ــل ،وععاص ــيل ع ـ ـ الدول ــة أو ال ــدول املص ــدِّرة ،والدولـ ــة
أو الدول املىتوردة ،ودولـة أو دول املـرور الىلـابر وإعـادة ال ـح  ،واملىـت دمني الاغـائيني ،حىـب
االمتضال.
 - 6تحتعم الى ال ملدة ال عقل ع ع ر اوا .
الما ة 13
اإلبالغ
 - 1عق ــدم ئ ــل دول ــة ط ــر  ،يف ألض ــو الى ــاة األوىل مـ ـ ب ــدل نع ــا ه ــبع املىلاه ــدة بالاى ــبة
للدولــة الوــر  ،وفقــا للمــادة  ،66عقري ـرا أوليــا إىل األمانــة ع ـ التــدابة املت ــبة م ـ أجــل عاعيــب
ه ــبع املىلاه ــدة ،مب ــا يف لـ ـ القـ ـوانني الوطاي ــة ،ومـ ـوائم املرامب ــة الوطاي ــة ،وأل ــة لـ ـ مـ ـ اللـ ـوائح
والتــدابة اإلداريــة .وعبلـ ئــل دولــة طــر األمانــة عـ أ عــدابة جديــدة عت ــبها م ـ أجــل عاعيــب
هـ ـ ــبع املىلاهـ ـ ــدة ،حىـ ـ ــب االمتضـ ـ ــال .وعتـ ـ ــوىل األمانـ ـ ــة إعاحـ ـ ــة هـ ـ ــبع التقـ ـ ــارير للـ ـ ــدول األط ـ ـ ـرا
وعوزيىلغا عليغا.
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 - 6عت ـ ـ ال ــدول األط ـ ـرا عل ـ ـ إب ــال ال ــدول األط ـ ـرا األخ ــرج ،م ـ ـ خ ــالل األمان ــة،
باملىللوما املتىللقـة بالتـدابة املت ـبة الـت عثبـت فىلاليتغـا يف التىلامـل مـ حـاال عىـريب األ ـلحة
التقليدية املاصوس عليغا يف املادة  )1( 6الت ر نقلغا.
 - 6عقــدم ئــل دولــة طــر ــاويا إىل األمانــة بلــول  61أيار/مــايو عقري ـرا ع ـ الىــاة التقو يــة
الىــابقة ب ــأ اإل بتصــدير وا ــتةاد األ ــلحة التقليديــة املاصــوس عليغــا يف املــادة  )1( 6أو
عصديرها وا تةادها العىلليني .وعتوىل األمانـة إعاحـة هـبع التقـارير للـدول األطـرا وعوزيىلغـا عليغـا.
و ــوز أ يتضــم التقريــر املقــدم إىل األمانــة نعــيف املىللومــا الــت عقــدمغا الدولــة الوــر إىل أطــر
عمل األمم املتحدة ا الصلة ،مبـا يف لـ ـ ل األمـم املتحـدة لت ـلحة التقليديـة .و ـوز أ
عتى ــتبىلد م ـ ـ التق ــارير املىللومـ ــا احلىا ـ ــة م ـ ـ الااحيـ ــة الت اريـ ــة أو املىللوم ــا املتىللقـ ــة بـ ــاألم
القوم .
الما ة 14
اإلنفاذ
عت ــب ئــل دولــة طــر عــدابة ماا ــبة إلنعــا الق ـوانني والل ـوائح الوطايــة الــت عاعــب أحكــام
هبع املىلاهدة.
الما ة 15
التعاون الدولي
 - 1عتىلــاو الــدول األط ـرا م ـ بىلضــغا بىلضــا ،وفقــا للمصــا األمايــة لكــل ماغــا ولقوانياغــا
الوطاية ،م أجل عاعيب هبع املىلاهدة عاعيبا فىلاال.
 - 6ع ـ ـ ك ال ــدول األطـ ـرا عل ـ ـ عيى ــة التىل ــاو ال ــدول ،مب ــا يف لـ ـ ع ـ ـ طري ــل عب ــادل
املىللوم ــا ب ــأ املى ــائل ا االهتم ــام امل ــرتك املتىللق ــة بتاعي ــب ه ــبع املىلاه ــدة وعوبيقغ ــا وفق ــا
ملا عقتضيه مصاحلغا األماية وموانياغا الوطاية.
 - 6ع ـ ك الـدول األطـرا علـ طلـب امل ـورة ب ـأ املىـائل ا االهتمـام امل ـرتك وعلـ
عبادل املىللوما  ،حىب االمتضال ،لدعم عاعيب هبع املىلاهدة.
 - 6ع ـ ك الــدول األط ـرا عل ـ التىلــاو  ،عمــال بقوانياغــا الوطايــة ،م ـ أجــل املىــاعدة يف
إنعــا أحكــام هــبع املىلاهــدة علـ الصــىليد الــوطي ،مبــا يف لـ عـ طريــل عبــادل املىللومــا ب ــأ
األن ــوة أل ــة امل ــروعة وا غ ــا العاعل ــة ،ومـ ـ أج ــل ماـ ـ أعم ــال عىـ ـريب األ ــلحة التقليدي ــة
املاصوس عليغا يف املادة  )1( 6والقضال عليغا.
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 - 1عتقــدم الــدول األط ـرا بىلضــغا إىل بىل ـ  ،حيثم ــا اععقــت عل ـ ل ـ وئــا متوافقــا م ـ
موانياغــا الوطايــة ،أئــرب مــدر مـ املىــاعدة يف التحقيقــا واملالحقــا واإلجـرالا القضــائية فيمــا
يتىللل بانتغائا التدابة الوطاية املا أة مبوجب هبع املىلاهدة.
 - 2ع ـ ك الــدول األطـرا علـ اختــا التــدابة الوطايــة وأ عتىلــاو فيمــا بياغــا ملاـ عمليــا
نقل األ لحة التقليدية املاصوس عليغا يف املادة  )1( 6م دخول ال ممار ا العىاد.
 - 7ع ـ ك الــدول األطـرا علـ عبــادل اخلـربا واملىللومــا ب ــأ الــدرو املىــتعادة يف مــا
يتىللل بأ جانب م جوانب هبع املىلاهدة.
الما ة 16
المسا دة الدول ة
 - 1ــوز لكــل دولــة طــر  ،يف إطــار عاعيــب هــبع املىلاهــدة ،أ عولــب املىــاعدة ،مبــا يف لـ
املىــاعدة القانونيــة أو الت ـريىلية ،وباــال القــدرا امل ىــية ،واملىــاعدة التقايــة أو املاديــة أو املاليــة.
و ــوز أ ع ــمل ــاال هــبع املىــاعدة إدارة امل يتونــا وب ـرامم ن ــيتة الىــالا والتى ـريح وإعــادة
اإلدمـاج والت ـريىلا الامو جيـة واملمار ـا العىلالـة القابلـة للتوبيـل .وعقـوم ئـل دولـة طـر مـادرة
عل عقدمي هبع املىاعدة بتقد غا ،مىت طتلب ماغا ل .
 - 6وز لكل دولة طر أ عولـب املىـاعدة أو عقـدمغا أو عتلقاهـا عـ طريـل جغـا نـىت
ماغــا األمــم املتحــدة واملا مــا الدوليــة أو اإلمليميــة أو دو اإلمليميــة أو الوطايــة ،أو املا مــا
ألة احلكومية ،أو عل الصىليد الثاائ .
 - 6عا ــل الــدول األط ـرا صــادوما ا ــت مانيا للتربعــا رصــا ملىــاعدة الــدول األط ـرا
الوالبة الت حتتاج إىل مىاعدة دولية عل عاعيـب املىلاهـدة .وعت ـ ئـل دولـة طـر علـ اإل ـغام
يف الصادوق.
الما ة 17
مؤتمر الدول األطراف
 - 1عىلقــد األمانــة امل متــة املا ــأة مبوجــب املــادة  11اجتماعــا ملـ متر الــدول األطـرا يف موعــد
ال يت ــاوز ــاة واحــدة بىلــد بــدل نعــا هــبع املىلاهــدة ،مث عىلقــد االجتماعــا الالحقــة يف األومــا
الت يقررها م متر الدول األطرا .
 - 6يىلتمد م متر الدول األطرا
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ن امه الداخل يف دورعه األوىل بتوافل اآلرال.

 - 6يىلتمــد م ـ متر الــدول األط ـرا مواعــد ماليــة عــا م أن ــوته وعــا م متويــل أ هي ــا فرعيــة
م ــد يا ـ ـ غا ،ويىلتم ــد ئ ــبل أحكام ــا مالي ــة ع ــا م عم ــل األمان ــة .ويىلتم ــد ،يف ئ ــل دورة عادي ــة،
مييتانية للعرتة املالية املمتدة حىت الدورة الىلادية التالية.
 - 6يقوم م متر الدول األطرا
(أ) ا ــتىلرا
األ لحة التقليدية؛

مبا يل :

عاعيــب هــبع املىلاهــدة ،مبــا يف ل ـ مــا يىــت د م ـ عوــورا يف ــال

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

الا ر يف إدخال عىلديال عل هبع املىلاهدة وفقا للمادة 62؛

(د)

الا ر يف املىائل الت عا أ ع ععىةها؛

(هـ)

الا ر يف مغام األمانة ومييتانيتغا والبت فيغما؛

(و)

الا ر يف إن ال هي ا فرعية مد عكو ررورية لتحىني إعمال هبع املىلاهدة؛

(ز)

أدال أ مغمة أخرج عتىل م هبع املىلاهدة.

 - 1عتىلقد اجتماعا ا تثاائية مل متر الـدول األطـرا يف أ أومـا أخـرج حىـبما يـراع مـ متر
الــدول األط ـرا رــروريا ،أو باــال عل ـ طلــب ئتــا عقدمــه أ دولــة طــر  ،ب ــرط أ ي يــد هــبا
الولب ثلثا الدول األطرا عل األمل.
الما ة 18
األمانة
 - 1عا ـ ـ ــل ه ـ ـ ــبع املىلاه ـ ـ ــدة مبوجب ـ ـ ــه أمان ـ ـ ــة ملى ـ ـ ــاعدة ال ـ ـ ــدول األط ـ ـ ـ ـرا يف عاعي ـ ـ ــب ه ـ ـ ــبع
املىلاهــدة بعىلاليــة .وإىل حــني انىلقــاد أول اجتماعــا م ـ متر الــدول األط ـرا  ،ــتتوىل أمانــة م متــة
مى ولية الوظائا اإلدارية املاصوس عليغا يف هبع املىلاهدة.
 - 6عتيتكود األمانة مبـا يكعـ مـ املـوظعني .ويكـو لـدج هـ الل املـوظعني اخلـربة الالزمـة لضـما
مدرة األمانة عل االروالة بعىلالية باملى وليا املبياة يف العقرة .6
 - 6عك ــو األمان ــة مىـ ـ ولة أم ــام ال ــدول األطـ ـرا  .وعض ــول األمان ــة ،ر ــم هيك ــل ص ــغة
احل م ،باملى وليا التالية:
(أ)

علق التقارير وإعاحتغا وعوزيىلغا عل الاحو الب عقض به هبع املىلاهدة؛
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(ب) عىلغد مائمة جغا االعصال الوطاية وإعاحتغا للدول األطرا ؛
(ج) عيىــة التوفي ــل بــني ع ــرو عقــدمي املى ــاعدة لتاعيــب املىلاه ــدة وطلبــا احلص ــول
عليغا ،وعىليتييت التىلاو الدول عل الاحو املولوب؛
(د) عيىـ ــة أعمـ ــال م ـ ـ متر الـ ــدول األط ـ ـرا  ،مبـ ــا يف ل ـ ـ ور ـ ـ الرتعيبـ ــا وعقـ ــدمي
اخلدما الالزمة لالجتماعا الت عتىلقد مبوجب هبع املىلاهدة؛
(هـ)

أدال مغام أخرج حىبما عقررع م مترا الدول األطرا .

الما ة 19
تسو ة الخالفات
 - 1عت ــاور ال ــدول األط ـرا وعتىل ــاو عل ـ أ ــا الرتار ـ يف الى ــىل لتى ــوية أ خ ــال
يا ـ ــأ بياغ ـ ــا ب ـ ــأ ععى ـ ــة ه ـ ــبع املىلاه ـ ــدة أو عوبيقغ ـ ــا ع ـ ــرب ـ ــبل ماغ ـ ــا التع ـ ــاو أو الو ـ ــاطة
أو التوفيل أو التىوية القضائية أو ألةها م الو ائل الىلمية.
ــوز لل ــدول األطـ ـرا أ عى ــىل  ،بالرتارـ ـ  ،إىل طل ــب التحك ــيم لتى ــوية أ خ ــال
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يا أ بياغا ب أ املىائل املتىللقة بتعىة هبع املىلاهدة أو عوبيقغا.
الما ة 21
التعد الت
 - 1وز أل دولة طر أ عقـرتا إدخـال عىلـديل علـ هـبع املىلاهـدة بىلـد بـدل نعا هـا بىـتة
أع ـوام .وبىلــد ل ـ ال ــوز الا ــر يف التىلــديال املقرتحــة إال بوا ــوة م ـ متر الــدول األط ـرا ئــل
ثالثة أعوام.
 - 6يقـدم أ مقــرتا لتىلـديل هــبع املىلاهـدة ئتابــة إىل األمانــة ،الـت عىلمــم االمـرتاا عقــب لـ
علـ يـ الــدول األطـرا يف أجــل ال يقــل عـ  112يومــا مبــل االجتمــاة الالحــل ملـ متر الــدول
األط ـرا الــب ــوز الا ــر يف التىلــديال يف إطــارع وفقــا للعقــرة  .1ويتا ــر يف التىلــديل يف م ـ متر
ال ــدول األط ــرا الالح ــل ال ــب ــوز الا ــر يف التىل ــديال يف إط ــارع وفق ــا للعق ــرة  1إ ا مام ــت
أأللبيـ ــة م ـ ـ الـ ــدول األط ـ ـرا  ،يف موعـ ــد ال يت ـ ــاوز  162يومـ ــا بىلـ ــد عىلمـ ــيم األمانـ ــة لالم ـ ـرتاا،
بعخوار األمانة بتأييدها ملتابىلة الا ر يف االمرتاا.
 - 6عب ـ ــبل ال ـ ــدول األطـ ـ ـرا مص ـ ــارج جغ ـ ــدها للتوص ـ ــل إىل عواف ـ ـل يف اآلرال خبص ـ ــوس ئ ـ ــل
عىل ــديل .وإ ا بتــبل ئ ــل جغ ــد ممكـ ـ للتوص ــل إىل عواف ــل آرال ومل ي ــتم التوص ــل إىل اعع ــاق ،يتىلتم ــد
التىلـديل ،ئمـال أخــة ،بأأللبيـة ثالثـة أربــاة أصـوا الـدول األطـرا احلارـرة واملصـوعة يف اجتمــاة
14

مـ متر الــدول األطـرا  .وألألـرا هــبع املــادة ،يكــو املقصــود بالــدول األطـرا احلارــرة واملصــوعة
هــو الــدول األط ـرا احلارــرة الــت عــدل بصــوةا باملوافقــة أو الــرف  .ويتــوىل الودي ـ إبــال ي ـ
الدول األطرا بأ عىلديل يتىلتمد.

 - 6يبــدأ نعــا أ عىلــديل مقــرتا يتىلتمــد وفقــا للعقــرة  6بالاىــبة لكــل دولــة طــر عكــو مــد
أودعت ص مبول ل التىلديل ،بىلـد عىـىلني يومـا مـ عـاريا إيـداة صـكوك القبـول لـدج الوديـ
م ـ جانــب أأللبيــة الــدول األط ـرا يف ومــت اعتمــاد التىلــديل .وبىلــد ل ـ يــدخل التىلــديل حيــيت
الاعــا بالاىــبة أل دولــة م ـ الــدول األط ـرا املتبقيــة بىلــد عىــىلني يومــا م ـ عــاريا إيــداة ص ـ
مبو ا لبل التىلديل.
الما ة 21
التوق او التصد ق او الق ول او الموافقة او االنضمام
 - 1يتعــتح بــاب التومي ـ عل ـ هــبع املىلاهــدة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك مي ـ الــدول
اعتبارا م  6حيتيرا /يونيه  6216وحىت بدل نعا ها.
 - 6هبع املىلاهدة خارىلة للتصديل أو القبول أو املوافقة م جانب ئل دولة مومىلة.

 - 6يتعــتح بــاب االنضــمام إىل هــبع املىلاهــدة ،عقــب بــدل نعا هــا ،أمــام أ دولــة ال عكــو مــد
ومىلت عليغا.
 - 6عودة صكوك التصديل أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدج الودي .
الما ة 22
بدء النفاذ
 - 1يبــدأ نع ــا هــبع املىلاه ــدة بىلــد عى ــىلني يومــا م ـ عــاريا إي ــداة ص ـ التص ــديل أو القب ــول
أو املوافقة اخلمىني لدج الودي .
 - 6يبــدأ نعــا هــبع املىلاهــدة ،بالاىــبة أل دولــة عــودة ص ـ عصــديقغا أو مبو ــا أو موافقتغــا
أو انض ــمامغا بىل ــد ع ــاريا ب ــدل نعا ه ــا ،بىل ــد عى ــىلني يوم ــا مـ ـ ع ــاريا إي ــداة علـ ـ الدول ــة صـ ـ
عصديقغا أو مبو ا أو موافقتغا أو انضمامغا.
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الما ة 23
التط ق المؤقت
ــوز أل دولــة أ عىلل ـ  ،عاــد التومي ـ أو إيــداة ص ـ التصــديل أو القبــول أو املوافقــة أو
االنضــمام ،أهنــا ــتوبل م متــا املــادة  2واملــادة  7ريثمــا عــدخل املىلاهــدة حيــيت الاعــا بالاىــبة لتلـ
الدولة.
الما ة 24
المدة واالنسحاب
 - 1هبع املىلاهدة ألة حمددة املدة.
 - 6لكــل دول ــة ط ــر  ،يف إطــار ممار ــتغا لى ــيادةا الوطاي ــة ،احلــل يف االنى ــحاب م ـ ه ــبع
املىلاهدة .وعليغا أ ختور بـبل االنىـحاب الوديـ الـب ي ـىلر يـ الـدول األطـرا األخـرج.
و ــوز أ يتض ــم اإلخو ــار باالنى ــحاب ن ــرحا أل ــباب ه ــبا االنى ــحاب .ويص ــبح اإلخوـ ـ ـ ـار
باالنى ــحاب ناف ــبا بىل ــد عى ــىلني يوم ــا مـ ـ ا ــتالم الودي ـ ـ ل خو ــار باالنى ــحاب ،م ــا مل م ــدد
اإلخوار باالنىحاب موعدا الحقا.
 - 6ال عتىلعـ ـ أ دول ــة ،بى ــبب انى ــحاهبا ،مـ ـ االلتيتام ــا ال ــت ن ــأ عـ ـ ه ــبع املىلاه ــدة
حياما ئانت الدولة طرفا فيغا ،مبا يف ل أ التيتاما مالية مد عكو مىتحقة عليغا.
الما ة 25
التحفظات
 - 1وز لكل دولة طر  ،عاـد عوميـ املىلاهـدة أو إيـداة صـ عصـديقغا أو مبو ـا أو املوافقـة
عليغــا أو االنضــمام إليغــا ،أ عبــد حتع ــا  ،مــا مل عكـ هــبع التحع ــا خمالعــة ملورــوة هــبع
املىلاهدة وألررغا.
 - 6وز لكل دولة طر
إىل الودي .
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حب حتع غا يف أ ومـت عـ طريـل عوجيـه إخوـار هبـبا الصـدد

الما ة 26
العالقة م االتفاقات الدول ة األخرى
 - 1ال رـل عوبيـل هــبع املىلاهـدة بااللتيتامـا الــت عتحملغـا الـدول األطـرا مبوجـب اععامــا
دوليــة مائمــة أو مقبلــة عــدخل طرفــا فيغــا ،و ل ـ حي ـ عكــو عل ـ االلتيتامــا متوافقــة م ـ هــبع
املىلاهدة.
 - 6وال ي ــتم االحت ــاج هب ــبع املىلاه ــدة ئمى ــو إلبو ــال اععام ــا التىل ــاو يف ــال ال ــدفاة
املربمة بني الدول األطرا يف هبع املىلاهدة.
الما ة 27
الو
يكو األمني الىلام لتمم املتحدة ودي هبع املىلاهدة.
الما ة 28
النصوص ذات الحج ة
ي ـ ــودة ال ـ ــاا األص ـ ــل ـ ــبع املىلاه ـ ــدة ،ال ـ ــب عتى ـ ــاوج يف احل ي ـ ــة نصوص ـ ــه اإل ـ ــبانية
واإلنكلييتية والرو ية والصياية والىلربية والعرنىية ،لدج األمني الىلام لتمم املتحدة.
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