
อนุสัญญาหามใช สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคล

อารัมภบท

รัฐภาคี
 มุงม่ันท่ีจะยุติความทุกขทรมานและการสูญเสียท่ีเกิดจากทุนระเบิดสังหารบุคคล ซ่ึงสังหารหร�อ ทำใหประชาชนนับรอยคน ซ่ึงสวนมากเปนพลเร�อนผูบร�สุทธ์ิและ 
ไมสามารถปองกันตนเองได โดยเฉพาะเด็กๆ ตองทุพพลภาพทุกสัปดาห ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณะประเทศ เปนอุปสรรคตอการเดินทางกลับ 
ถิ�นฐานเดิมของผูลี้ภัยและผูพลัดถิ�นภายในประเทศ  และสงผลรายแรงอื่น ๆ นานนับปหลังจากการวางทุนระเบิดสังหารบุคคล
 เช่ือวา จำเปนตองกระทำอยางดีท่ีสุดเพ�อ่มีสวนชวยในการเผชิญความยากลำบากในการร�อ้ถอนทุนระเบิดสังหารบุคคล ซ่ึงไดถูกวางไวท่ัวโลก โดยว�ธีการ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสานกัน  และเพ�่อใหแนใจวามีการทำลายทุนระเบิดดังกลาว         
 ปรารถนาท่ีจะกระทำอยางดีท่ีสุดเพ�อ่จัดหาการชวยเหลือในการเอาใจใส และการฟ��นฟ�ใหกลับสูสภาพเดิม รวมท้ังการกลับเขาสูระบบสังคมและเศรษฐกิจ  
ใหแกผูประสบภัยทุนระเบิด
 ตระหนักวา การหามทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยสมบูรณจะเปนมาตรฐานสรางความไววางใจที่สำคัญประการหนึ่งดวยเชนกัน
 ยินดีตอการรับรองพ�ธีสารวาดวยการหามการกำกัดการใชทุนระเบิด กับระเบิด และอาวุธอื่น ซึ่งไดรับการแกไขเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1996  
ผนวก อนุสัญญาวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�อกอใหเกิดผลโดยไมจำกัดเปาหมาย  
และเร�ยกรองใหรัฐทุกรัฐที่ยังมิใหสัตยาบัน  ดำเนินการใหสัตยาบันพ�ธีสารนี้โดยเร็ว
 ยินดีตอขอมติสมัชชาสหประชาชาติที่ 51/45 เอส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1996 ซึ่งเร�ยกรองใหรัฐทุกรัฐดำเนินการอยางเต็มที่ เพ�่อจัดทำ 
ความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เพ�่อหามการใช สะสม ผลิต และโอนทุนระเบิดสังหารบุคคล
 ยินดีตอมาตรการที่ไดมีข�้นในหลายปที่ผานมา ทั้งในลักษณะฝายเดียวและหลายฝาย โดยมุงที่จะหาม จำกัด หร�อระงับการใช การสะสม การผลิตและ 
การโอน ทุนระเบิดสังหารบุคคล
 เนนย้ำบทบาทของจิตสำนึกของสาธารณชนที่จะสงเสร�มหลักการมนุษยธรรมตอไป ดังมีหลักฐานจากการเร�ยกรองใหมีการหามทุนระเบิดสังหาร 
บุคคลโดยสมบูรณ และตระหนักถึงความพยายามเพ�่อเปาหมายดังกลาว ซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดสากลและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ  
องคกรสากลรณรงคเพ�่อยุติกับระเบิด  และองคกรที่มิใชรัฐอื่น ๆ จำนวนมากทั่วโลก
 ระลึกถึงแถลงการณกรุงออตตาวาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1996  และแถลงการณกรุงบรัสเซลสเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.1997 ซึ่งเรงรัดให 
ประชาคมระหวางประเทศเจรจาจัดทำความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพ�่อหามการใช สะสม ผลิต และโอนทุนระเบิดสังหารบุคคล
 ย้ำวา การชักจ�งใหรัฐทุกรัฐในอนุสัญญานี้ เปนสิ�งที่พ�งปรารถนา และมุงมั่นที่จะดำเนินการอยางแข็งขันในการสงเสร�มความเปนสากลของอนุสัญญา 
ในกรอบการประชุมตางๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ สหประชาชาติ ท่ีประชุมลดกำลังอาวุธ กลุมและองคการระดับภูมิภาคตาง ๆ และการประชุมทบทวนอนุสัญญาวาดวย 
การหามหร�อกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดที่กอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�อกอใหเกิดผลโดยไมจำกัดเปาหมาย
 ตั้งอยูบนหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศที่วา ภาคีในการขัดกันดวยอาวุธจะถูกจำกัดสิทธิที่จะเลือกว�ธีหร�อว�ธีการสงคราม  
บนหลักการที่วา  ในระหวางการขัดกันดวยอาวุธ  หามการใชอาวุธโปรเจ็คไตล  วัสดุและว�ธีการสงคราม  ในลักษณะที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บที่เกินเหตุ  
หร�อการทรมานโดยไมจำเปน  และบนหลักการที่ตองแยกพลเร�อนและพลรบออกจากกัน
ไดตกลงดังตอไปนี้ี้

ขอ 1  พันธกรณีทั่วไป
1.  ไมวาพฤติการณใด  รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะไม
     เอ)  ใชทุนระเบิดสังหารบุคคล
     บี)  พัฒนา ผลิต หร�อไดมาดวยว�ธีอื่น สะสม จัดเก็บ หร�อโอนไปสูผูใด ทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งทุนระเบิดสังหารบุคคล
     ซี)  ชวยเหลือ สนับสนุนหร�อชักจ�งผูใดใหเขาเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ตองหามแกรัฐภาคีภายใตอนุสัญญานี้ ไมวาดวยว�ธีใดก็ตาม
2.  รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะทำลายหร�อดำเนินการใหแนใจวามีการทำลายระเบิดสังหารบุคคลทั้งหมด  โดยสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญานี้

ขอ 2  คำจำกัดความ
1. “ทุนระเบิดสังหารบุคคล” หมายถึงทุนระเบิดที่ไดรับการออกแบบใหระเบิดเมื่อบุคคลปรากฏตัว เขาใกล หร�อสัมผัส และจะทำใหบุคคลหนึ่งคนหร�อมากกวา  

ทุพพลภาพ บาดเจ็บ หร�อเสียชีว�ต ทุนระเบิดซ่ึงไดรับการออกแบบใหระเบิดเม่ือมีการปรากฏ เขาใกลหร�อสัมผัสโดยยานพาหนะ มิใชบุคคล และติดต้ังอุปกรณ 
ปองกันการเก็บกู  ไมถือวาเปนทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยผลของการติดตั้งของอุปกรณดังกลาว

2. “ทุนระเบิด” หมายถึงอาวุธท่ีไดรับการออกแบบใหติดต้ังอยูใต บนหร�อใกลพ�น้ดิน หร�อบร�เวณพ�น้ผ�วใด และเพ�อ่ใหระเบิดเม่ือบุคคลหร�อยานพาหนะปรากฏตัว  
เขาใกลหร�อสัมผัส

3. “อุปกรณปองกันการเก็บกู” หมายถึงอุปกรณท่ีต้ังใจทำข�น้เพ�อ่ปองกันทุนระเบิดและท่ีเปนสวนหน่ึงของทุนระเบิด ซ่ึงเช่ือมติดอยูหร�อติดต้ังอยูใตทุนระเบิด  
และจะทำงานเมื่อมีความพยายามจะถอดชนวน  หร�อยุงเกี่ยวกับทุนระเบิดโดยตั้งใจ

4. “การโอน” นอกจากการขนยายทุนระเบิดสังหารบุคคลทางกายภาพเขามาหร�อออกจากอาณาเขตของชาติแลว ยังเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์และการ 
ควบคุมทุนระเบิด แตไมเกี่ยวกับการโอนดินแดนที่มีการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลไว

5.  “พ�้นที่ทุนระเบิด” หมายถึงพ�้นที่ซึ่งเปนอันตรายอันเนื่องมาจากการมีทุนระเบิดหร�อสงสัยวามีทุนระเบิด

ขอ 3  ขอยกเวน
1. นอกเหนือจากพันธกรณีท่ัวไปภายใตขอ 1 แลว อนุญาตใหจัดเก็บหร�อโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลไดจำนวนหน่ึงเพ�อ่การพัฒนา การฝกอบรมในการตรวจคนทุน 

ระเบิด การกวาดลางทุนระเบิด หร�อว�ธีการทำลายทุนระเบิด จำนวนของทุนระเบิดดังกลาว จะตองไมเกินจำนวนต่ำสุดท่ีจำเปนอยางท่ีสุดเพ�อ่วัตถุประสงคขางตน
2.  อนุญาตใหโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลเพ�่อความมุงประสงคในการทำลาย

ขอ 4  การทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีสะสมไว
เวนแตท่ีระบุไวในขอ 3 รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันท่ีจะทำลายหร�อดำเนินการใหแนใจวา มีการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท่ีมีสะสมไวท้ังหมด ซ่ึงรัฐภาคีน้ันเปนเจาของ 
หร�อครอบครอง หร�ออยูในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้นโดยเร็วที่สุด แตตองไมเกิน 4 ป หลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีนั้น

ขอ 5  การทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในพ�้นที่ทุนระเบิด
1. รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะทำลายหร�อดำเนินการใหแนใจวา  มีการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคล  ในพ�้นที่ทุนระเบิดภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุม 

ของรัฐภาคีน้ันโดยเร็วท่ีสุด แตจะตองไมเกิน 10 ป หลังจากท่ีอนุสัญญาน้ีมีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีน้ัน
2.  รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชความพยายามทุกอยาง ท่ีจะแสดงตำแหนงพ�น้ท่ีภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีน้ัน ซ่ึงทราบหร�อสงสัยวามีทุนระเบิด 

สังหารบุคคล  และจะตองดำเนินการใหแนใจโดยเร็วท่ีสุดวาทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดในพ�น้ท่ีทุนระเบิด ภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีน้ัน 
ไดรับการแสดงเขตบร�เวณ มีการเฝาตรวจ และปองกันโดยการใชรั ้วลอมหร�อว�ธีอื ่นใด เพ� ่อดำเนินการใหแนใจวา มีการแยกพลเร�อนออกไป 
อยางมีประสิทธิภาพ จนกวาทุนระเบิดสังหารบุคคลท่ีมีอยูในพ�น้ท่ีน้ันจะถูกทำลายท้ังหมด เคร�อ่งหมายแสดงตำแหนง อยางนอยท่ีสุด จะตองไดมาตรฐาน 
ที่กำหนดไวในพ�ธีสารวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชทุนระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ซึ่งไดรับการแกไขเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1996 ผนวก 
อนุสัญญาวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดท่ีกอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�อกอใหเกิดผลโดยไมจำกัดเปาหมาย

3. หากรัฐภาคีเช่ือวาตนจะไมมีความสามารถท่ีจะทำลาย หร�อดำเนินการใหแนใจวา มีการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดตามอางถึงในวรรค 1 ภายใน 
ระยะเวลาดังกลาว รัฐภาคีน้ันอาจรองขอตอท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมทบทวน เพ�อ่ขยายกำหนดเวลาในการดำเนินการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลดังกลาว 
ใหเสร็จสิ�น ออกไปเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป
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4.  คำรองขอแตละคร้ังจะประกอบดวย
     เอ) ระยะเวลาท่ีเสนอขอขยายออกไป
     บี) คำอธิบายโดยละเอียดเก่ียวกับเหตุผลของการขยายเวลาท่ีเสนอ ซ่ึงรวมถึง
         (1)  การเตร�ยมการและสถานะของงานท่ีดำเนินการภายใตโครงการระดับชาติในการกวาดลางทุนระเบิด
         (2)  ว�ธีการดานเทคนิคและดานการเง�นท่ีรัฐภาคีนำมาใชไดในการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมด และ
         (3)  พฤติการณท่ีขัดขวางความสามารถของรัฐภาคีท่ีจะทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดในพ�น้ท่ีทุนระเบิด
     ซี) ผลกระทบดานมนุษยธรรม สังคม เศรษฐกิจและสิ�งแวดลอมของการขยายเวลา และ
     ดี) ขอสนเทศอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับคำรองขอในการขยายเวลา
5. ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมทบทวนจะประเมินคำรองขอ และว�นิจฉัยโดยคะแนนเสียงขางมากของรัฐภาคีท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง วาจะอนุมัติคำรอง 

ขอขยายเวลาหร�อไม โดยพ�จารณาปจจัยตาง ๆ ตามวรรค 4
6.  การขยายเวลาดังกลาวอาจขยายตอไดอีกโดยการมีคำรองขอใหมตามวรรค 3, 4 และ 5 ของขอน้ี ในการรองขอขยายเวลาตอไปอีก รัฐภาคีจะตองย่ืนขอสนเทศ 

ท่ีเก่ียวของเพ�ม่เติมเก่ียวกับสิ�งท่ีไดดำเนินการไปแลวในชวงเวลาท่ีไดขยายคร้ังกอนตามขอน้ี

ขอ 6  ความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศ
1.  ในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใตอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีแตละรัฐมีสิทธิแสวงหาหร�อรับความชวยเหลือในสวนท่ีทำไดจากรัฐภาคีอ่ืน ๆ เทาท่ีเปนไปได
2. รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะอำนวยความสะดวกแก และมีสิทธิที่จะเขารวมอยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ วัสดุและขอสนเทศดาน 

เทคโนโลยีและว�ทยาศาสตร เก่ียวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีจะไมกำหนดขอกำกัดท่ีไมสมควรตอการจัดอุปกรณกวาดลางทุนระเบิดและขอสนเทศ 
ดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของเพ�อ่ความมุงประสงคดานมนุษยธรรม

3. รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการเอาใจใสและฟ��นฟ�ใหกลับสูสภาพเดิม รวมทั้งการกลับเขารวมระบบสังคมและเศรษฐกิจของ 
ผูประสบภัยทุนระเบิด และตอโครงการใหความรูเก่ียวกับภัยทุนระเบิด ความชวยเหลือดังกลาวอาจใหผานระบบของสหประชาชาติ องคการหร�อสถาบันระหวาง 
ประเทศ  ระดับภูมิภาคหร�อระดับชาติ  คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ สภากาชาดและ สภาเส้ียววงเดือนแดงในระดับประเทศ และสมาพันธระหวางประเทศ 
ของสภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง องคการท่ีมิใชของรัฐบาล หร�อในระดับทว�ภาคี เปนตน

4. รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการกวาดลางทุนระเบิดและกิจกรรมที่เกี่ยวของ  ความชวยเหลือดังกลาวอาจใหผานระบบของ 
สหประชาชาติ องคการหร�อสถาบันระหวางประเทศหร�อระดับภูมิภาค องคการหร�อสถาบันท่ีมิใชของรัฐบาล หร�อในระดับทว�ภาคี หร�อโดยการบร�จาคสมทบ 
กองทุนโดยสมัครใจของสหประชาชาติเพ�อ่ความชวยเหลือในการกวาดลางทุนระเบิด หร�อกองทุนระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเก็บกูทุนระเบิด เปนตน

5.  รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีสะสมไว
6.  รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันท่ีจะใหขอสนเทศแกฐานขอมูลเก่ียวกับการกวาดลางทุนระเบิด ซ่ึงจัดต้ังข�น้ภายในระบบของสหประชาชาติ โดยเฉพาะขอสนเทศเก่ียวกับ 

ว�ธีการและเทคโนโลยีตางๆ ในการกวาดลางทุนระเบิด และรายชื่อผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่เชี่ยวชาญหร�อจ�ดประสานระดับชาติในการกวาดลางทุนระเบิด
7.  รัฐภาคีอาจรองขอใหสหประชาชาติ องคการระดับภูมิภาค รัฐภาคีอ่ืน ๆ หร�อท่ีประชุมระหวางรัฐบาล ท่ีมีอำนาจ หร�อท่ีประชุมท่ีมิใชของรัฐบาล ชวยเหลือ 

เจาหนาท่ีของรัฐน้ันในการจัดทำโครงการเก็บกูทุนระเบิดระดับชาติ  เพ�อ่กำหนดเร�อ่งตาง ๆ เชน
 เอ) ระดับและขอบเขตของปญหาทุนระเบิดสังหารบุคคล
 บี) แหลงเง�นทุน ทรัพยากรดานเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามโครงการ
 ซี) ประมาณการจำนวนปท่ีจำเปนในการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดในพ�น้ท่ีทุนระเบิดภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีท่ีเก่ียวของ
 ดี) กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับภัยของทุนระเบิดเพ�่อลดจำนวนการบาดเจ็บหร�อเสียชีว�ตที่เกี่ยวกับทุนระเบิด
 อี) ความชวยเหลือแกผูประสบภัยทุนระเบิด
 เอฟ) ความสัมพันธระหวางรัฐบาลของรัฐภาคีท่ีเก่ียวของ กับองคภาวะของรัฐบาล ระหวางรัฐบาลและท่ีมิใชของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะดำเนินงานการปฏิบัติตามโครงการ
8. รัฐภาคีแตละรัฐที่ใหและรับความชวยเหลือภายใตบทบัญญัติของขอนี้จะรวมมือกันเพ�่อดำเนินการใหแนใจวาจะปฏิบัติโครงการความชวยเหลือที่ตกลง 

อยางเต็มที่และโดยพลัน

ขอ 7  มาตรการดานความโปรงใส
1.  รัฐภาคีแตละรัฐจะรายงานตอเลขาธิการสหประชาชาติโดยเร็วที่สุดเทาที่ทำได และไมวาในกรณีใดภายในเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากการมีผลบังคับใช 

ของอนุสัญญาน้ีสำหรับรัฐภาคีน้ัน ในเร�อ่งดังน้ี
 เอ) มาตรการการปฏิบัติตามอนุสัญญาในระดับชาติตามท่ีอางถึงในขอ 9
 บี) จำนวนทุนระเบิดสังหารบุคคลทั้งหมดที่รัฐภาคีเปนเจาของหร�อครอบครอง หร�อภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้น โดยใหรวมถึงการ 

แบงหมวดหมูของแบบ ปร�มาณ และหากเปนไปได  หมายเลขคุมของทุนระเบิดสังหารบุคคลแตละแบบท่ีสะสมไว
 ซี) ท่ีต้ังของพ�น้ท่ีทุนระเบิดท่ีมี หร�อสงสัยวาจะมีทุนระเบิดสังหารบุคคล  ภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีน้ันเทาท่ีจะกระทำได โดยใหรวมถึง 

รายละเอียดใหมากท่ีสุดเก่ียวกับแบบและปร�มาณของทุนระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบท่ีมีอยูในพ�น้ท่ีทุนระเบิดแตละแหง และเวลาท่ีไดวางทุนระเบิดไว
 ดี) แบบ ปร�มาณ และหากเปนไปได หมายเลขคุมของทุนระเบิดสังหารบุคคลท้ังหมดท่ีจัดเก็บหร�อโอนสำหรับการพัฒนาและการฝกอบรมเทคนิคในการตรวจ 

คนทุนระเบิด การกวาดลางทุนระเบิดหร�อการทำลายทุนระเบิด หร�อการโอนเพ�อ่ความมุงประสงคในการทำลาย รวมท้ังสถาบันท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐภาคี 
ใหจัดเก็บหร�อโอนทุนระเบิดสังหารบุคคล โดยสอดคลองกับขอ 3

 อี) สถานะของโครงการดัดแปลงหร�อปลดประจำการสถานท่ีผลิตทุนระเบิดสังหารบุคคล
 เอฟ) สถานะของโครงการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลตามขอ 4 และ 5 รวมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับกรรมว�ธีซ่ึงจะใชในการทำลาย ท่ีต้ังของสถานท่ีท่ีจะใชใน 

การทำลาย และมาตรฐานดานความปลอดภัยและสิ�งแวดลอมท่ีใชอยูและท่ีจะยึดถือ
 จี) แบบและปร�มาณของทุนระเบิดสังหารบุคคลท่ีถูกทำลายหลังจากการท่ีมีผลบังคับใชของอนุสัญญาน้ีสำหรับรัฐภาคีน้ัน  โดยใหรวมถึงการแบงหมวดหมูของ 

ปร�มาณทุนระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบท่ีถูกทำลายตน ขอ 4 และ 5 ตามลำดับ และหากเปนไปได  พรอมดวยหมายเลขคุมของทุนระเบิดสังหารบุคคล 
ของแตละแบบ ในกรณีของการทำลายโดยสอดคลองกับขอ 4

 เอช) คุณลักษณะทางดานเทคนิคของทุนระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบที่ผลิตข�้นเทาที่ทราบ และ ทุนระเบิดที่รัฐภาคีเปนเจาของหร�อครอบครองในขณะนี้  
โดยเม่ือเปนไปไดโดยสมเหตุสมผล ใหขอสนเทศในประเภทท่ีอาจอำนวยความสะดวกตอการแสดงตำแหนงและการกวาดกูทุนระเบิดสังหารบุคคล โดยขอ 
สนเทศน้ี อยางนอยท่ีสุดจะตองรวมถึงมิติ การจ�ดชนวน องคประกอบของวัตถุระเบิด องคประกอบโลหะ ภาพสี และขอสนเทศอ่ืนท่ีอาจอำนวยความสะดวก 
ตอการกวาดลางทุนระเบิด และ

 ไอ) มาตรการท่ีกำหนดสำหรับการแจงเตือนภัยโดยทันทีและมีประสิทธิภาพตอประชากรในพ�น้ท่ีท้ังหมดท่ีไดแสดงตำแหนงไวตามวรรค 2 ของขอ 5
2.  รัฐภาคีจะตองปรับปรุงขอสนเทศท่ีใหตามขอน้ีใหทันสมัยทุกป โดยครอบคลุมปปฏิทินท่ีผานมา และจะตองรายงานขอสนเทศดังกลาวตอเลขาธิการสหประชาชาติ 

ไมเกินวันท่ี 30  เมษายน ของแตละป
3.  เลขาธิการสหประชาชาติจะสงรายงานดังกลาวท้ังหมดไปยังรัฐภาคี

ขอ 8  การอำนวยความสะดวกและการใหความกระจางตอการปฏิบัติตามพันธกรณี
1. รัฐภาคีตกลงที่จะปร�กษาหาร�อและรวมมือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และดำเนินงานรวมกันดวยเจตนารมณของความรวมมือ 

เพ�่ออำนวยความสะดวกใหรัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญานี้
2. หากรัฐภาคีหน่ึงรัฐหร�อมากกวา ประสงคจะขอความกระจางและขอใหแกไขปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีของรัฐภาคีอีกรัฐหน่ึง รัฐภาคีน้ันอาจ 

รองขอความกระจางในเร�อ่งดังกลาวไปยังรัฐภาคีอีกรัฐหน่ึงโดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ คำรองขอดังกลาวจะตองประกอบดวยขอสนเทศท่ีเหมาะสมท้ังหมด 
รัฐภาคีแตละรัฐจะตองละเวนจากการรองขอความกระจางท่ีปราศจากเหตุอันควร โดยใชความระมัดระวังเพ�อ่หลีกเล่ียงการใชไปในทางท่ีผ�ด รัฐภาคีหน่ึงท่ีไดรับ 
การรองขอความกระจาง จะตองจัดหาขอสนเทศท้ังหมดท่ีสนับสนุนการใหความกระจางในเร�อ่งน้ี  ใหแกรัฐภาคีท่ีรองขอภายใน  28  วัน  โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ 
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3. หากรัฐภาคีท่ีรองขอมิไดรับคำตอบโดยผานเลขาธิการสหประชาติภายในระยะเวลาดังกลาว หร�อเห็นวาคำตอบตอการรองขอความกระจางยังไมเปนท่ีพอใจ รัฐภาคี 
นั้นอาจเสนอเร�่องโดยผานเลขาธิการสหประชาติเขาสูการประชุมรัฐภาคีครั้งตอไป เลขาธิการสหประชาติจะสงเร�่องดังกลาวพรอมทั้งขอสนเทศที่เหมาะสม 
ท้ังหมดเก่ียวกับการรองขอความกระจางไปยังรัฐภาคีท้ังหมด ขอสนเทศท้ังหมดเหลาน้ีจะตองสงไปยังรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะโตตอบได

4. ในระหวางท่ีรอการจัดประชุมรัฐภาคีคร้ังใด รัฐภาคีใดท่ีเก่ียวของอาจรองขอใหเลขาธิการสหประชาติเปนผูรับติดตอเพ�อ่อำนวยความสะดวกตอการใหความกระจางท่ีรองขอ
5. รัฐภาคีท่ีรองขออาจเสนอโดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ ใหจัดการประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษเพ�อ่พ�จารณาเร�อ่งดังกลาว เลขาธิการสหประชาติจะแจงขอเสนอน้ีและ 

ขอสนเทศท้ังหมด ท่ีไดรับจากรัฐภาคีท่ีเก่ียวของไปยังรัฐภาคีท้ังหมด โดยรองขอใหรัฐภาคีท้ังหมดระบุวาสนับสนุนใหจัดการประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษหร�อไม เพ�อ่ความ 
มุงประสงคในการพ�จารณาเร�อ่งดังกลาว ในกรณีท่ีรัฐภาคีจำนวนหน่ึงในสามเปนอยางนอยสนับสนุนการจัดประชุมสมัยพ�เศษดังกลาวภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ 
แจงดังกลาว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษภายใน 14 วันถัดไป การประชุมน้ีจะถือวาครบองคประชุมเม่ือมีรัฐภาคีจำนวนขางมากเขารวม

6.  ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษแลวแตกรณี จะกำหนดในเบ้ืองแรกวา จะพ�จารณาเร�อ่งดังกลาวตอไปหร�อไม โดยคำนึงถึงขอสนเทศท้ังหมด 
ท่ีเสนอข�น้โดยรัฐภาคีท่ีเก่ียวของ ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพยายามทุกว�ถีทางท่ีจะมีขอว�นิจฉัยโดยฉันทามติ หากไดพยายามทุกว�ถีทาง 
ดังกลาวแลวยังไมสามารถตกลงกันได  ที่ประชุมจะว�นิจฉัยโดยเสียงขางมากของรัฐภาคีที่มาประชุมและออกเสียง

7. รัฐภาคีท้ังหมดจะรวมมืออยางเต็มท่ีกับท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษในการดำเนินการทบทวนเร�อ่งดังกลาว รวมท้ังกับคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งใดๆ 
ซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ตามวรรค 8

8. หากจำเปนตองไดรับความกระจางเพ�ม่เติม ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะอนุมัติใหสงคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง และกำหนดอำนาจหนาท่ีของคณะ 
ตรวจสอบขอเท็จจร�งดังกลาว โดยเสียงขางมากของรัฐภาคีท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง ณ เวลาใดก็ตาม รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขออาจเชิญคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง 
เขาไปในอาณาเขตของรัฐภาคีน้ันได คณะดังกลาวจะปฏิบัติภารกิจโดยไมตองใหท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ มีขอว�นิจฉัยอนุมัติภารกิจ คณะดังกลาว 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญไมเกิน 9 คน ซ่ึงแตงต้ังข�น้และไดรับความเห็นชอบตามวรรค 9  และ 10 อาจเก็บขอสนเทศเพ�ม่เติมในพ�น้ท่ีหร�อในสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
โดยตรงกับประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีมีการกลาวอาง  และอยูภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอ

9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเตร�ยมบัญชีรายช่ือ สัญชาติ และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของของผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงจัดหาใหโดยรัฐภาคี  และสงบัญชีดังกลาว 
ใหแกรัฐภาคีท้ังหมด รวมท้ังปรับปรุงบัญชีดังกลาวใหทันสมัย ผูเช่ียวชาญท่ีอยูในบัญชีน้ีจะถือวาไดรับแตงต้ังสำหรับภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�งท้ังหมด เวนแตรัฐภาคี 
หน่ึงจะประกาศไมยอมรับเปนลายลักษณอักษร ในกรณีท่ีไมยอมรับ และหากการประกาศไมยอมรับน้ันกระทำกอนการแตงต้ังผูเช่ียวชาญสำหรับภารกิจตรวจสอบ 
ขอเท็จจร�งดังกลาว ผูเช่ียวชาญดังกลาวจะไมเขารวมในภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�งในอาณาเขตหร�อในสถานท่ีอ่ืนใดภายใตเขตอำนาจ หร�อควบคุมของรัฐท่ีคัดคาน

10. เม่ือไดรับการรองขอจากท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ เลขาธิการสหประชาชาติจะแตงต้ังสมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง รวมท้ังหัวหนาคณะ  
หลังจากท่ีไดปร�กษาหาร�อกับรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอแลว คนชาติของรัฐภาคีท่ีรองขอใหมีคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง หร�อคนชาติของรัฐท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ 
การรองขอ จะไมไดรับการแตงตั้งใหอยูในคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง สมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะไดรับเอกสิทธิและความคุมกันภายใตขอ 6 
ของอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันของสหประชาชาติ รับรองเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.1946

11. สมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะเดินทางถึงอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอในโอกาสแรก โดยแจงลวงหนาอยางนอย 72 ชั่วโมง รัฐภาคี 
ท่ีไดรับการรองขอจะตองดำเนินมาตรการทางบร�หาร ท่ีจำเปนสำหรับการรับ การเดินทาง และการจัดหาท่ีพักใหคณะดังกลาว และจะตองรับผ�ดชอบการประกัน 
ความปลอดภัยแกคณะในขอบเขตที่กวางที่สุดเทาที่เปนได ในระหวางที่คณะอยูในอาณาเขตที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐภาคีนั้น

12. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งอาจนำอุปกรณท่ีจำเปน ซ่ึงจะใชเฉพาะในการเก็บขอสนเทศเก่ียวกับประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีกลาวอาง เขาไปในอาณาเขต 
ของรัฐที่ไดรับการรองขอได โดยไมเปนที่เสื่อมเสียตออธิปไตยของรัฐที่ไดรับการรองขอ คณะจะตองแจงรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอกอนเดินทางถึงวา  
ประสงคจะใชอุปกรณใดในงานของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง

13. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะพยายามทุกประการท่ีจะดำเนินการใหแนใจวา คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งไดรับโอกาสในการสนทนากับบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังหมด  
ซึ่งอาจใหขอสนเทศที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กลาวอางได

14. รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะตองอนุญาตใหคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งเขาถึงพ�น้ท่ีและท่ีต้ังทุกแหงท่ีอยูภายใตการควบคุมของรัฐภาคีน้ัน ซ่ึงคาดหมายไดวา จะสามารถ 
รวบรวมขอเท็จจร�งเก่ียวกับประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีกลาวอางได ท้ังน้ี ใหข�น้อยูกับการจัดการใดๆ ท่ีรัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอพ�จารณาวาจำเปนสำหรับ

 เอ) การระวังปองกันอุปกรณ ขอสนเทศและพ�้นที่ที่มีความละเอียดออน
 บี) การคุมครองพันธะตามรัฐธรรมนูญที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจมี ในเร�่องกรรมสิทธิ์ การคนและการยึด หร�อสิทธิทางรัฐธรรมนูญอื่นใด หร�อ
 ซี) การคุมกันทางรางกายและความปลอดภัยของสมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง ในกรณีที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอจัดการดังลาว รัฐภาคีนั้นจะ 

พยายามอยางสมเหตุสมผลทุกประการที่จะแสดงวาไดปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ดวยว�ถีทางอื่นแทน
15. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งอาจอยูในอาณาเขตของรัฐภาคีท่ีเก่ียวของไดไมเกิน 14 วัน  และในพ�น้ท่ีเฉพาะใดๆ ไดไมเกิน 7 วัน เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน
16. ขอสนเทศท้ังหมดท่ีไดใหโดยทางลับและไมเก่ียวของกับหัวขอเร�อ่งของภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�ง ใหถือเปนความลับ
17. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจร�งตอท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ
18. ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพ�จารณาขอสนเทศท่ีเก่ียวของ รวมท้ังรายงานท่ีเสนอโดยคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง และอาจรองขอใหรัฐภาคี 

ท่ีไดรับการรองขอ ดำเนินมาตรการเพ�อ่แกไขประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ันภายในระยะเวลาท่ีกำหนดแนนอน รัฐภาคีท่ีไดรับการรองขอจะรายงานมาตรการ 
ที่ไดดำเนินการ เพ�่อตอบสนองคำรองดังกลาว

19. ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษอาจเสนอแนะหนทางและว�ถีทางแกรัฐภาคีท่ีเก่ียวของเพ�อ่ใหความกระจางเพ�ม่ข�น้หร�อแกไขปญหาท่ีกำลังพ�จารณา 
ซึ่งรวมถึงการเร�่มตนกระบวนการที่เหมาะสมโดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ในพฤติการณที่ประเด็นพ�จารณาไดรับการชี้ขาดวาเปนผลจาก 
พฤติการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ที่ประชุมรัฐภาคีหร�อที่ประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษอาจเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม  
ซึ่งรวมถึงการใชมาตรการความรวมมือตามที่อางถึงในขอ 6

20. ท่ีประชุมรัฐภาคีหร�อท่ีประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพยายามทุกประการท่ีจะมีขอว�นิจฉัยตามท่ีอางถึงในวรรค 18 และ 19 โดยฉันทามติ หร�อมิฉะน้ันโดยเสียง 
ขางมาก สองในสามของรัฐภาคีท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง

ขอ 9  มาตรการปฏิบัติตามในระดับชาติ
รัฐภาคีแตละรัฐจะดำเนินมาตรการดานกฎหมาย ดานบร�หาร  และดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม รวมท้ังการกำหนดบทลงโทษทางอาญา เพ�อ่ปองกันและปราบปรามกิจกรรมใดๆ 
ซึ่งตองหามสำหรับรัฐภาคีภายใตอนุสัญญานี้ ที่กระทำโดยบุคคลหร�อในอาณาเขตภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้น

ขอ 10  การระงับขอพ�พาท
1. รัฐภาคีจะปร�กษาหาร�อและรวมมือกันเพ�่อระงับขอพ�พาทใดๆ ที่อาจเกิดข�้นในสวนที่เกี่ยวกับการใชหร�อการตีความตามอนุสัญญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐอาจ 

นำขอพ�พาทดังกลาวเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคี
2. ท่ีประชุมรัฐภาคีอาจมีสวนชวยระงับขอพ�พาทโดยทุกว�ถีทางท่ีเห็นวาเหมาะสม  ซ่ึงรวมถึงการเสนอตัวเปนผูรับติดตอ การเร�ยกรองใหรัฐท่ีเปนคูกรณีในขอพ�พาทเร�ม่ 

กระบวนการระงับขอพ�พาทตามทางเลือกของรัฐเหลาน้ันและการเสนอแนะกำหนดระยะเวลาสำหรับกระบวนการใด ๆ ท่ีตกลงรวมกัน
3. ความในขอน้ีไมเปนท่ีเส่ือมเสียตอบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีในเร�อ่งการอำนวยความสะดวกและการใหความกระจางในการปฏิบัติตามพันธกรณี

ขอ 11  การประชุมรัฐภาคี
1. รัฐภาคีจะประชุมโดยสม่ำเสมอเพ�่อพ�จารณาเร�่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช หร�อการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ ซึ่งรวมถึง
 เอ) การปฏิบัติการและสถานะของอนุสัญญานี้
 บี) เร�่องตาง ๆ ที่เกิดจากการรายงานที่เสนอตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้
 ซี) ความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศตามขอ 6
 ดี) พัฒนาการของเทคโนโลยีเพ�่อกวาดลางทุนระเบิดสังหารบุคคล
 อี) เร�่องที่รัฐภาคีเสนอภายใตขอ 8 และ
 เอฟ) ขอว�นิจฉัยเกี่ยวกับเร�่องท่ีรัฐภาคีเสนอตามที่ไดบัญญัติไวในขอ 5
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2. การประชุมรัฐภาคีคร้ังแรกจะจัดข�น้โดยเลขาธิการสหประชาชาติภายใน 1 ป หลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญาน้ี การประชุมคร้ังตอไปจะจัดข�น้ทุกป 
โดยเลขาธิการสหประชาชาติ จนกวาจะมีการประชุมทบทวนครั้งแรก

3. ภายใตเง�่อนไขที่กำหนดไวในขอ 8 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดการประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ
4. รัฐท่ีมิใชภาคีของอนุสัญญาน้ี เชนเดียวกับสหประชาชาติ สถาบันและองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ องคการระดับภูมิภาค คณะกรรมการกาชาด 

ระหวางประเทศ และองคการท่ีมิใชของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อาจไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมในฐานะผูสังเกตการณ โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุม 
ที่ไดตกลงกัน

ขอ 12  การประชุมทบทวน
1. การประชุมทบทวนจะจัดข�้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติ 5 ปหลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้ การประชุมทบทวนครั้งตอไปจะจัดข�้นโดย 

เลขาธิการสหประชาชาติหากไดรับการรองขอโดยรัฐสมาชิกหน่ึงรัฐหร�อมากกวา โดยมีเง�อ่นไขวา ชวงเวลาระหวางการประชุมทบทวนแตละคร้ังจะไมนอยกวา 5 ป 
ไมวาในกรณีใด  รัฐภาคีของอนุสัญญานี้ทั้งหมดจะไดรับเชิญไปรวมการประชุมทบทวนแตละครั้ง

2.  ความมุงประสงคของการประชุมทบทวนมีดังนี้
     เอ) เพ�่อทบทวนการปฏิบัติการและสถานะของอนุสัญญานี้
     บี) เพ�่อพ�จารณาความจำเปนและชวงเวลาระหวางการประชุมรัฐภาคีแตละครั้ง  ตามที่อางถึงในวรรค 2 ของขอ 11
     ซี) เพ�่อใหมีขอว�นิจฉัยเกี่ยวกับเร�่องที่รัฐภาคีเสนอตามที่ไดบัญญัติไวในขอ 5 และ
     ดี) หากจำเปน เพ�่อรับรองขอสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้รายงานสุดทายของการประชุม
3. รัฐท่ีมิใชภาคีของอนุสัญญาน้ี  เชนเดียวกับสหประชาชาติ  สถาบันและองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของอ่ืน  ๆองคการระดับภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ  

และองคการท่ีมิใชของรัฐบาลท่ีเก่ียวของ อาจไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมทบทวนแตละคร้ังในฐานะผูสังเกตการณ  โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุมท่ีไดตกลงกัน

ขอ 13  การแก ไขอนุสัญญา
1. เม่ือใดก็ตามหลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญาน้ี รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอการแกไขอนุสัญญาน้ีได ใหแจงขอเสนอใดๆ เพ�อ่แกไขแกผูเก็บรักษา ซ่ึงจะเว�ยน 

ขอเสนอดังกลาวไปยังรัฐภาคีทั้งหมด และขอความเห็นของรัฐภาคีทั้งหมดวาควรจะจัดการประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาข�้นเพ�่อพ�จารณาขอเสนอหร�อไม  
หากภายใน 30 วันหลังจากการเว�ยนขอเสนอ  รัฐภาคีสวนมากแจงแกผูเก็บรักษาวาสนับสนุนการพ�จารณาขอเสนอตอไป  ผูเก็บรักษาจะจัดการประชุม 
เพ�่อแกไขอนุสัญญา โดยจะเชิญรัฐภาคีทั้งหมดเขารวม

2. รัฐท่ีมิใชรัฐภาคีของอนุสัญญาน้ี เชนเดียวกับสหประชาชาติ สถาบันและองคการระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ องคการระดับภูมิภาค คณะกรรมการกาชาด 
ระหวางประเทศ  และองคการที่มิใชของรัฐบาลที่เกี่ยวของ  อาจไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาในแตละครั้งในฐานะผูสังเกตการณ  
โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุมที่ไดตกลงกัน

3. การประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาจะจัดข�้นทันทีหลังจากการประชุมรัฐภาคีหร�อการประชุมทบทวน เวนแตรัฐภาคีสวนมากไดรองขอใหจัดเร็วข�้น
4. ใหรับรองการแกไขใดๆ ของอนุสัญญา โดยเสียงขางมากสองในสามของรัฐภาคีที่มาประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญา ผูเก็บรักษา 

จะแจงการแกไขที่ไดรับรองแลวไปยังรัฐภาคี
5. การแกไขใดๆ ของอนุสัญญา จะมีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีของอนุสัญญาน้ีท้ังหมดซ่ึงไดยอมรับการแกไขน้ันเม่ือมีการสงมอบสารการยอมรับโดยรัฐภาคี 

สวนมาก หลังจากนั้นการแกไขนั้นจะมีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีที่เหลือใด ๆ ในวันที่สงมอบสารการยอมรับของรัฐนั้น

ขอ 14  คาใชจาย
1. รัฐภาคีและรัฐที่มิใชภาคีอนุสัญญานี้ที่เขารวมการประชุม  จะรับผ�ดชอบคาใชจายของการประชุมรัฐภาคี  การประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ การประชุมทบทวน  

และการประชุมเพ�อ่แกไขอนุสัญญา ตามสัดสวนอัตราประเมินของสหประชาชาติท่ีไดปรับอยางเหมาะสม
2. รัฐภาคีจะรับผ�ดชอบคาใชจายท่ีเกิดแกเลขาธิการสหประชาชาติภายใตขอ 7 และ 8 และคาใชจายของภารกิจ ตรวจสอบขอเท็จจร�งใด ๆ ตามสัดสวนอัตราประเมิน 

ของสหประชาชาติที่ไดปรับอยางเหมาะสม

ขอ 15  การลงนาม
อนุสัญญาน้ี  ซ่ึงทำ ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวยเม่ือวันท่ี 18 กันยายน ค.ศ.1997 จะเปดใหรัฐท้ังหมดลงนามท่ีกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ต้ังแตวันท่ี 3 ธันวาคม 
ค.ศ.1997 จนถึงวันท่ี 4 ธันวาคม ค.ศ.1997 และท่ีสำนักงานใหญ สหประชาชาติ ท่ีนครนิวยอรก ต้ังแตวันท่ี 5 ธันวาคม ค.ศ.1997 จนถึงวันท่ีอนุสัญญามีผลบังคับใช

ขอ 16  การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ
1. อนุสัญญานี้อยูภายใตบังคับของการใหสัตยาบัน การยอมรับ หร�อการใหความเห็นชอบโดยรัฐผูลงนาม
2. อนุสัญญานี้จะเปดใหรัฐใดก็ตามที่มิไดลงนามอนุสัญญาภาคยานุวัติ
3. สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสาร ใหสงมอบแกผูเก็บรักษา

ขอ 17  การมีผลบังคับใช
1. อนุสัญญาน้ีจะมีผลบังคับใชในวันแรกของเดือนท่ี 6 หลังจากเดือนท่ีมีการสงมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบ หร�อภาคยานุวัติสารฉบับท่ี 40
2. สำหรับรัฐใดท่ีสงมอบสัตยาบันสาร  สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสารของรัฐน้ันหลังจากวันท่ีสงมอบสัตยาบันสาร  สารการยอมรับ  

สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสารฉบับที่ 40 อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใชในวันแรกของเดือนที่ 6 หลังจากวันที่รัฐนั้นไดสงมอบสัตยาบันสาร  
สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสารของรัฐน้ัน

ขอ 18  การใชอนุสัญญาเปนการชั่วคราว
รัฐใด ๆ อาจประกาศในขณะที่รัฐนั้นใหสัตยาบัน ยอมรับ ใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติอนุสัญญานี้ วารัฐนั้นจะใชขอ 1 วรรค 1 ของอนุสัญญานี้เปน 
การชั่วคราวในระหวางที่รอใหอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช

ขอ 19  ขอสงวน
ขอตาง ๆ ของอนุสัญญานี้จะไมอยูภายใตบังคับของขอสงวน

ขอ 20  ระยะเวลาและการถอนตัว
1. อนุสัญญานี้มีระยะเวลาใชไดโดยไมจำกัด
2. รัฐภาคีแตละรัฐ ในการใชอธิปไตยของชาติ มีสิทธิที่จะถอนตัวจากอนุสัญญานี้ รัฐภาคีนั้นจะแจงการถอนตัวดังกลาวไปยังรัฐภาคีอื่น ๆ ทั้งหมด  

ไปยังผูเก็บรักษา  และไปยังคณะมนตร�ความม่ันคงแหงสหประชาชาติ  สารการถอนตัวใหรวมถึงคำอธิบายอยางสมบูรณถึงเหตุผลของการถอนตัวดังกลาว
3. การถอนตัวดังกลาวจะมีผลตอเม่ือ 6 เดือนหลังจากท่ีผูเก็บรักษาไดรับสารการถอนตัว อยางไรก็ตาม หากเม่ือครบกำหนด 6 เดือน รัฐภาคีผูถอนตัวกำลัง 

อยูในการขัดกันดวยอาวุธ การถอนตัวจะไมมีผลกอนการสิ�นสุดของการขัดกันดวยอาวุธนั้น
4. การถอนตัวของรัฐภาคีจากอนุสัญญานี้จะไมกระทบโดยทางใด ๆ   ตอหนาที่ของรัฐที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีภายใตกฎเกี่ยวของใด ๆ  ของกฎหมาย 

ระหวางประเทศตอไป

ขอ 21  ผูเก็บรักษา
ใหเลขาธิการสหประชาชาติเปนผูเก็บรักษาอนุสัญญานี้

ขอ 22  ตัวบทที่ถูกตอง
ตนฉบับของอนุสัญญานี้ ซึ่งจัดทำข�้นเปนภาษาอาหรับ  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน เปนตนฉบับที่ถูกตองเทาเทียมกัน  
และใหเก็บรักษาไวกับเลขาธิการสหประชาชาติ
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