อนุสัญญาหามใช สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคล
อารัมภบท
รัฐภาคี

มุง มัน่ ทีจ่ ะยุตคิ วามทุกขทรมานและการสูญเสียทีเ่ กิดจากทุน ระเบิดสังหารบุคคล ซึง่ สังหารหร�อ ทำใหประชาชนนับรอยคน ซึง่ สวนมากเปนพลเร�อนผูบ ร�สทุ ธิแ์ ละ
ไมสามารถปองกันตนเองได โดยเฉพาะเด็กๆ ตองทุพพลภาพทุกสัปดาห ขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจและการบูรณะประเทศ เปนอุปสรรคตอการเดินทางกลับ
ถิ�นฐานเดิมของผูลี้ภัยและผูพลัดถิ�นภายในประเทศ และสงผลรายแรงอื่น ๆ นานนับปหลังจากการวางทุนระเบิดสังหารบุคคล
เชือ่ วา จำเปนตองกระทำอยางดีทส่ี ดุ เพ�อ่ มีสว นชวยในการเผชิญความยากลำบากในการร�อ้ ถอนทุน ระเบิดสังหารบุคคล ซึง่ ไดถกู วางไวทว่ั โลก โดยว�ธกี าร
ที่มีประสิทธิภาพและประสานกัน และเพ�่อใหแนใจวามีการทำลายทุนระเบิดดังกลาว
ปรารถนาทีจ่ ะกระทำอยางดีทส่ี ดุ เพ�อ่ จัดหาการชวยเหลือในการเอาใจใส และการฟ�น� ฟ�ใหกลับสูส ภาพเดิม รวมทัง้ การกลับเขาสูร ะบบสังคมและเศรษฐกิจ
ใหแกผูประสบภัยทุนระเบิด
ตระหนักวา การหามทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยสมบูรณจะเปนมาตรฐานสรางความไววางใจที่สำคัญประการหนึ่งดวยเชนกัน
ยินดีตอการรับรองพ�ธีสารวาดวยการหามการกำกัดการใชทุนระเบิด กับระเบิด และอาวุธอื่น ซึ่งไดรับการแกไขเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1996
ผนวก อนุสญ
ั ญาวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดทีก่ อ ใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�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 ทีเ่ กีย่ วของ อาทิ สหประชาชาติ ทีป่ ระชุมลดกำลังอาวุธ กลุม และองคการระดับภูมภิ าคตาง ๆ และการประชุมทบทวนอนุสญ
ั ญาวาดวย
การหามหร�อกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดที่กอใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�อกอใหเกิดผลโดยไมจำกัดเปาหมาย
ตั้งอยูบนหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศที่วา ภาคีในการขัดกันดวยอาวุธจะถูกจำกัดสิทธิที่จะเลือกว�ธีหร�อว�ธีการสงคราม
บนหลักการที่วา ในระหวางการขัดกันดวยอาวุธ หามการใชอาวุธโปรเจ็คไตล วัสดุและว�ธีการสงคราม ในลักษณะที่จะกอใหเกิดการบาดเจ็บที่เกินเหตุ
หร�อการทรมานโดยไมจำเปน และบนหลักการที่ตองแยกพลเร�อนและพลรบออกจากกัน
ไดตกลงดังตอไปนี้ี
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�อเสียชีวต� ทุน ระเบิดซึง่ ไดรบั การออกแบบใหระเบิดเมือ่ มีการปรากฏ เขาใกลหร�อสัมผัสโดยยานพาหนะ มิใชบคุ คล และติดตัง้ อุปกรณ
ปองกันการเก็บกู ไมถือวาเปนทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยผลของการติดตั้งของอุปกรณดังกลาว
2. “ทุน ระเบิด” หมายถึงอาวุธทีไ่ ดรบั การออกแบบใหตดิ ตัง้ อยูใ ต บนหร�อใกลพน้� ดิน หร�อบร�เวณพ�น้ ผ�วใด และเพ�อ่ ใหระเบิดเมือ่ บุคคลหร�อยานพาหนะปรากฏตัว
เขาใกลหร�อสัมผัส
3. “อุปกรณปอ งกันการเก็บกู” หมายถึงอุปกรณทต่ี ง้ั ใจทำข�น้ เพ�อ่ ปองกันทุน ระเบิดและทีเ่ ปนสวนหนึง่ ของทุน ระเบิด ซึง่ เชือ่ มติดอยูห ร�อติดตัง้ อยูใ ตทนุ ระเบิด
และจะทำงานเมื่อมีความพยายามจะถอดชนวน หร�อยุงเกี่ยวกับทุนระเบิดโดยตั้งใจ
4. “การโอน” นอกจากการขนยายทุนระเบิดสังหารบุคคลทางกายภาพเขามาหร�อออกจากอาณาเขตของชาติแลว ยังเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์และการ
ควบคุมทุนระเบิด แตไมเกี่ยวกับการโอนดินแดนที่มีการวางทุนระเบิดสังหารบุคคลไว
5. “พ�้นที่ทุนระเบิด” หมายถึงพ�้นที่ซึ่งเปนอันตรายอันเนื่องมาจากการมีทุนระเบิดหร�อสงสัยวามีทุนระเบิด
ขอ 3 ขอยกเวน
1. นอกเหนือจากพันธกรณีทว่ั ไปภายใตขอ 1 แลว อนุญาตใหจดั เก็บหร�อโอนทุน ระเบิดสังหารบุคคลไดจำนวนหนึง่ เพ�อ่ การพัฒนา การฝกอบรมในการตรวจคนทุน
ระเบิด การกวาดลางทุน ระเบิด หร�อว�ธกี ารทำลายทุน ระเบิด จำนวนของทุน ระเบิดดังกลาว จะตองไมเกินจำนวนต่ำสุดทีจ่ ำเปนอยางทีส่ ดุ เพ�อ่ วัตถุประสงคขา งตน
2. อนุญาตใหโอนทุนระเบิดสังหารบุคคลเพ�่อความมุงประสงคในการทำลาย
ขอ 4 การทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีสะสมไว
เวนแตทร่ี ะบุไวในขอ 3 รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันทีจ่ ะทำลายหร�อดำเนินการใหแนใจวา มีการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลทีม่ สี ะสมไวทง้ั หมด ซึง่ รัฐภาคีนน้ั เปนเจาของ
หร�อครอบครอง หร�ออยูในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้นโดยเร็วที่สุด แตตองไมเกิน 4 ป หลังจากที่อนุสัญญานี้มีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีนั้น
ขอ 5 การทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลในพ�้นที่ทุนระเบิด
1. รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะทำลายหร�อดำเนินการใหแนใจวา มีการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคล ในพ�้นที่ทุนระเบิดภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุม
ของรัฐภาคีนน้ั โดยเร็วทีส่ ดุ แตจะตองไมเกิน 10 ป หลังจากทีอ่ นุสญ
ั ญานีม้ ผี ลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีนน้ั
2. รัฐภาคีแตละรัฐจะตองใชความพยายามทุกอยาง ทีจ่ ะแสดงตำแหนงพ�น้ ทีภ่ ายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนน้ั ซึง่ ทราบหร�อสงสัยวามีทนุ ระเบิด
สังหารบุคคล และจะตองดำเนินการใหแนใจโดยเร็วทีส่ ดุ วาทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมดในพ�น้ ทีท่ นุ ระเบิด ภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนน้ั
ไดรับการแสดงเขตบร� เวณ มี การเฝ าตรวจ และป องกั น โดยการใชร ั ้ว ลอ มหร�อ ว�ธีอ ื่น ใด เพ�่อ ดำเนิน การใหแนใ จวา มีก ารแยกพลเร�อ นออกไป
อยางมีประสิทธิภาพ จนกวาทุน ระเบิดสังหารบุคคลทีม่ อี ยูใ นพ�น้ ทีน่ น้ั จะถูกทำลายทัง้ หมด เคร�อ่ งหมายแสดงตำแหนง อยางนอยทีส่ ดุ จะตองไดมาตรฐาน
ที่กำหนดไวในพ�ธีสารวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชทุนระเบิด กับดัก และอาวุธอื่น ซึ่งไดรับการแกไขเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1996 ผนวก
อนุสญ
ั ญาวาดวยการหามหร�อการกำกัดการใชอาวุธตามแบบบางชนิดทีก่ อ ใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงมากเกินไปหร�อกอใหเกิดผลโดยไมจำกัดเปาหมาย
3. หากรัฐภาคีเชือ่ วาตนจะไมมคี วามสามารถทีจ่ ะทำลาย หร�อดำเนินการใหแนใจวา มีการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมดตามอางถึงในวรรค 1 ภายใน
ระยะเวลาดังกลาว รัฐภาคีนน้ั อาจรองขอตอทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมทบทวน เพ�อ่ ขยายกำหนดเวลาในการดำเนินการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลดังกลาว
ใหเสร็จสิน� ออกไปเปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป

4. คำรองขอแตละครัง้ จะประกอบดวย
เอ) ระยะเวลาทีเ่ สนอขอขยายออกไป
บี) คำอธิบายโดยละเอียดเกีย่ วกับเหตุผลของการขยายเวลาทีเ่ สนอ ซึง่ รวมถึง
(1) การเตร�ยมการและสถานะของงานทีด่ ำเนินการภายใตโครงการระดับชาติในการกวาดลางทุน ระเบิด
(2) ว�ธกี ารดานเทคนิคและดานการเง�นทีร่ ฐั ภาคีนำมาใชไดในการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมด และ
(3) พฤติการณทข่ี ดั ขวางความสามารถของรัฐภาคีทจ่ี ะทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมดในพ�น้ ทีท่ นุ ระเบิด
ซี) ผลกระทบดานมนุษยธรรม สังคม เศรษฐกิจและสิง� แวดลอมของการขยายเวลา และ
ดี) ขอสนเทศอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับคำรองขอในการขยายเวลา
5. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมทบทวนจะประเมินคำรองขอ และว�นจิ ฉัยโดยคะแนนเสียงขางมากของรัฐภาคีทม่ี าประชุมและลงคะแนนเสียง วาจะอนุมตั คิ ำรอง
ขอขยายเวลาหร�อไม โดยพ�จารณาปจจัยตาง ๆ ตามวรรค 4
6. การขยายเวลาดังกลาวอาจขยายตอไดอกี โดยการมีคำรองขอใหมตามวรรค 3, 4 และ 5 ของขอนี้ ในการรองขอขยายเวลาตอไปอีก รัฐภาคีจะตองยืน่ ขอสนเทศ
ทีเ่ กีย่ วของเพ�ม่ เติมเกีย่ วกับสิง� ทีไ่ ดดำเนินการไปแลวในชวงเวลาทีไ่ ดขยายครัง้ กอนตามขอนี้
ขอ 6 ความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศ
1. ในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีภายใตอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐมีสทิ ธิแสวงหาหร�อรับความชวยเหลือในสวนทีท่ ำไดจากรัฐภาคีอน่ื ๆ เทาทีเ่ ปนไปได
2. รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันที่จะอำนวยความสะดวกแก และมีสิทธิที่จะเขารวมอยางเต็มที่เทาที่เปนไปไดในการแลกเปลี่ยนอุปกรณ วัสดุและขอสนเทศดาน
เทคโนโลยีและว�ทยาศาสตร เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีจะไมกำหนดขอกำกัดทีไ่ มสมควรตอการจัดอุปกรณกวาดลางทุน ระเบิดและขอสนเทศ
ดานเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของเพ�อ่ ความมุง ประสงคดา นมนุษยธรรม
3. รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการเอาใจใสและฟ��นฟ�ใหกลับสูสภาพเดิม รวมทั้งการกลับเขารวมระบบสังคมและเศรษฐกิจของ
ผูป ระสบภัยทุน ระเบิด และตอโครงการใหความรูเ กีย่ วกับภัยทุน ระเบิด ความชวยเหลือดังกลาวอาจใหผา นระบบของสหประชาชาติ องคการหร�อสถาบันระหวาง
ประเทศ ระดับภูมภิ าคหร�อระดับชาติ คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ สภากาชาดและ สภาเสีย้ ววงเดือนแดงในระดับประเทศ และสมาพันธระหวางประเทศ
ของสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง องคการทีม่ ใิ ชของรัฐบาล หร�อในระดับทว�ภาคี เปนตน
4. รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการกวาดลางทุนระเบิดและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ความชวยเหลือดังกลาวอาจใหผานระบบของ
สหประชาชาติ องคการหร�อสถาบันระหวางประเทศหร�อระดับภูมภิ าค องคการหร�อสถาบันทีม่ ใิ ชของรัฐบาล หร�อในระดับทว�ภาคี หร�อโดยการบร�จาคสมทบ
กองทุนโดยสมัครใจของสหประชาชาติเพ�อ่ ความชวยเหลือในการกวาดลางทุน ระเบิด หร�อกองทุนระดับภูมภิ าคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการเก็บกูท นุ ระเบิด เปนตน
5. รัฐภาคีแตละรัฐที่อยูในฐานะที่ทำได จะใหความชวยเหลือในการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลที่มีสะสมไว
6. รัฐภาคีแตละรัฐรับผูกพันทีจ่ ะใหขอ สนเทศแกฐานขอมูลเกีย่ วกับการกวาดลางทุน ระเบิด ซึง่ จัดตัง้ ข�น้ ภายในระบบของสหประชาชาติ โดยเฉพาะขอสนเทศเกีย่ วกับ
ว�ธีการและเทคโนโลยีตางๆ ในการกวาดลางทุนระเบิด และรายชื่อผูเชี่ยวชาญ หนวยงานที่เชี่ยวชาญหร�อจ�ดประสานระดับชาติในการกวาดลางทุนระเบิด
7. รัฐภาคีอาจรองขอใหสหประชาชาติ องคการระดับภูมภิ าค รัฐภาคีอน่ื ๆ หร�อทีป่ ระชุมระหวางรัฐบาล ทีม่ อี ำนาจ หร�อทีป่ ระชุมทีม่ ใิ ชของรัฐบาล ชวยเหลือ
เจาหนาทีข่ องรัฐนัน้ ในการจัดทำโครงการเก็บกูท นุ ระเบิดระดับชาติ เพ�อ่ กำหนดเร�อ่ งตาง ๆ เชน
เอ) ระดับและขอบเขตของปญหาทุนระเบิดสังหารบุคคล
บี) แหลงเง�นทุน ทรัพยากรดานเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย ที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติตามโครงการ
ซี) ประมาณการจำนวนปทจ่ี ำเปนในการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมดในพ�น้ ทีท่ นุ ระเบิดภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วของ
ดี) กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับภัยของทุนระเบิดเพ�่อลดจำนวนการบาดเจ็บหร�อเสียชีว�ตที่เกี่ยวกับทุนระเบิด
อี) ความชวยเหลือแกผูประสบภัยทุนระเบิด
เอฟ) ความสัมพันธระหวางรัฐบาลของรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วของ กับองคภาวะของรัฐบาล ระหวางรัฐบาลและทีม่ ใิ ชของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ จะดำเนินงานการปฏิบตั ติ ามโครงการ
8. รัฐภาคีแตละรัฐที่ใหและรับความชวยเหลือภายใตบทบัญญัติของขอนี้จะรวมมือกันเพ�่อดำเนินการใหแนใจวาจะปฏิบัติโครงการความชวยเหลือที่ตกลง
อยางเต็มที่และโดยพลัน
ขอ 7 มาตรการดานความโปรงใส
1. รัฐภาคีแตละรัฐจะรายงานตอเลขาธิการสหประชาชาติโดยเร็วที่สุดเทาที่ทำได และไมวาในกรณีใดภายในเวลาไมเกิน 180 วัน หลังจากการมีผลบังคับใช
ของอนุสญ
ั ญานีส้ ำหรับรัฐภาคีนน้ั ในเร�อ่ งดังนี้
เอ) มาตรการการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาในระดับชาติตามทีอ่ า งถึงในขอ 9
บี) จำนวนทุนระเบิดสังหารบุคคลทั้งหมดที่รัฐภาคีเปนเจาของหร�อครอบครอง หร�อภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้น โดยใหรวมถึงการ
แบงหมวดหมูข องแบบ ปร�มาณ และหากเปนไปได หมายเลขคุมของทุน ระเบิดสังหารบุคคลแตละแบบทีส่ ะสมไว
ซี) ทีต่ ง้ั ของพ�น้ ทีท่ นุ ระเบิดทีม่ ี หร�อสงสัยวาจะมีทนุ ระเบิดสังหารบุคคล ภายในเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนน้ั เทาทีจ่ ะกระทำได โดยใหรวมถึง
รายละเอียดใหมากทีส่ ดุ เกีย่ วกับแบบและปร�มาณของทุน ระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบทีม่ อี ยูใ นพ�น้ ทีท่ นุ ระเบิดแตละแหง และเวลาทีไ่ ดวางทุน ระเบิดไว
ดี) แบบ ปร�มาณ และหากเปนไปได หมายเลขคุมของทุน ระเบิดสังหารบุคคลทัง้ หมดทีจ่ ดั เก็บหร�อโอนสำหรับการพัฒนาและการฝกอบรมเทคนิคในการตรวจ
คนทุน ระเบิด การกวาดลางทุน ระเบิดหร�อการทำลายทุน ระเบิด หร�อการโอนเพ�อ่ ความมุง ประสงคในการทำลาย รวมทัง้ สถาบันทีไ่ ดรบั อนุญาตจากรัฐภาคี
ใหจดั เก็บหร�อโอนทุน ระเบิดสังหารบุคคล โดยสอดคลองกับขอ 3
อี) สถานะของโครงการดัดแปลงหร�อปลดประจำการสถานทีผ่ ลิตทุน ระเบิดสังหารบุคคล
เอฟ) สถานะของโครงการทำลายทุน ระเบิดสังหารบุคคลตามขอ 4 และ 5 รวมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมว�ธซี ง่ึ จะใชในการทำลาย ทีต่ ง้ั ของสถานทีท่ จ่ี ะใชใน
การทำลาย และมาตรฐานดานความปลอดภัยและสิง� แวดลอมทีใ่ ชอยูแ ละทีจ่ ะยึดถือ
จี) แบบและปร�มาณของทุน ระเบิดสังหารบุคคลทีถ่ กู ทำลายหลังจากการทีม่ ผี ลบังคับใชของอนุสญ
ั ญานีส้ ำหรับรัฐภาคีนน้ั โดยใหรวมถึงการแบงหมวดหมูข อง
ปร�มาณทุน ระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบทีถ่ กู ทำลายตน ขอ 4 และ 5 ตามลำดับ และหากเปนไปได พรอมดวยหมายเลขคุมของทุน ระเบิดสังหารบุคคล
ของแตละแบบ ในกรณีของการทำลายโดยสอดคลองกับขอ 4
เอช) คุณลักษณะทางดานเทคนิคของทุนระเบิดสังหารบุคคลในแตละแบบที่ผลิตข�้นเทาที่ทราบ และ ทุนระเบิดที่รัฐภาคีเปนเจาของหร�อครอบครองในขณะนี้
โดยเมือ่ เปนไปไดโดยสมเหตุสมผล ใหขอ สนเทศในประเภททีอ่ าจอำนวยความสะดวกตอการแสดงตำแหนงและการกวาดกูท นุ ระเบิดสังหารบุคคล โดยขอ
สนเทศนี้ อยางนอยทีส่ ดุ จะตองรวมถึงมิติ การจ�ดชนวน องคประกอบของวัตถุระเบิด องคประกอบโลหะ ภาพสี และขอสนเทศอืน่ ทีอ่ าจอำนวยความสะดวก
ตอการกวาดลางทุน ระเบิด และ
ไอ) มาตรการทีก่ ำหนดสำหรับการแจงเตือนภัยโดยทันทีและมีประสิทธิภาพตอประชากรในพ�น้ ทีท่ ง้ั หมดทีไ่ ดแสดงตำแหนงไวตามวรรค 2 ของขอ 5
2. รัฐภาคีจะตองปรับปรุงขอสนเทศทีใ่ หตามขอนีใ้ หทนั สมัยทุกป โดยครอบคลุมปปฏิทนิ ทีผ่ า นมา และจะตองรายงานขอสนเทศดังกลาวตอเลขาธิการสหประชาชาติ
ไมเกินวันที่ 30 เมษายน ของแตละป
3. เลขาธิการสหประชาชาติจะสงรายงานดังกลาวทัง้ หมดไปยังรัฐภาคี
ขอ 8 การอำนวยความสะดวกและการใหความกระจางตอการปฏิบัติตามพันธกรณี
1. รัฐภาคีตกลงที่จะปร�กษาหาร�อและรวมมือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ และดำเนินงานรวมกันดวยเจตนารมณของความรวมมือ
เพ�่ออำนวยความสะดวกใหรัฐภาคีปฏิบัติตามพันธกรณีของตนภายใตอนุสัญญานี้
2. หากรัฐภาคีหนึง่ รัฐหร�อมากกวา ประสงคจะขอความกระจางและขอใหแกไขปญหาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญานีข้ องรัฐภาคีอกี รัฐหนึง่ รัฐภาคีนน้ั อาจ
รองขอความกระจางในเร�อ่ งดังกลาวไปยังรัฐภาคีอกี รัฐหนึง่ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ คำรองขอดังกลาวจะตองประกอบดวยขอสนเทศทีเ่ หมาะสมทัง้ หมด
รัฐภาคีแตละรัฐจะตองละเวนจากการรองขอความกระจางทีป่ ราศจากเหตุอนั ควร โดยใชความระมัดระวังเพ�อ่ หลีกเลีย่ งการใชไปในทางทีผ่ ด� รัฐภาคีหนึง่ ทีไ่ ดรบั
การรองขอความกระจาง จะตองจัดหาขอสนเทศทัง้ หมดทีส่ นับสนุนการใหความกระจางในเร�อ่ งนี้ ใหแกรฐั ภาคีทร่ี อ งขอภายใน 28 วัน โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ

3. หากรัฐภาคีทร่ี อ งขอมิไดรบั คำตอบโดยผานเลขาธิการสหประชาติภายในระยะเวลาดังกลาว หร�อเห็นวาคำตอบตอการรองขอความกระจางยังไมเปนทีพ่ อใจ รัฐภาคี
นั้นอาจเสนอเร�่องโดยผานเลขาธิการสหประชาติเขาสูการประชุมรัฐภาคีครั้งตอไป เลขาธิการสหประชาติจะสงเร�่องดังกลาวพรอมทั้งขอสนเทศที่เหมาะสม
ทัง้ หมดเกีย่ วกับการรองขอความกระจางไปยังรัฐภาคีทง้ั หมด ขอสนเทศทัง้ หมดเหลานีจ้ ะตองสงไปยังรัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอ ซึง่ มีสทิ ธิทจ่ี ะโตตอบได
4. ในระหวางทีร่ อการจัดประชุมรัฐภาคีครัง้ ใด รัฐภาคีใดทีเ่ กีย่ วของอาจรองขอใหเลขาธิการสหประชาติเปนผูร บั ติดตอเพ�อ่ อำนวยความสะดวกตอการใหความกระจางทีร่ อ งขอ
5. รัฐภาคีทร่ี อ งขออาจเสนอโดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ ใหจดั การประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษเพ�อ่ พ�จารณาเร�อ่ งดังกลาว เลขาธิการสหประชาติจะแจงขอเสนอนีแ้ ละ
ขอสนเทศทัง้ หมด ทีไ่ ดรบั จากรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วของไปยังรัฐภาคีทง้ั หมด โดยรองขอใหรฐั ภาคีทง้ั หมดระบุวา สนับสนุนใหจดั การประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษหร�อไม เพ�อ่ ความ
มุง ประสงคในการพ�จารณาเร�อ่ งดังกลาว ในกรณีทร่ี ฐั ภาคีจำนวนหนึง่ ในสามเปนอยางนอยสนับสนุนการจัดประชุมสมัยพ�เศษดังกลาวภายใน 14 วัน หลังจากวันที่
แจงดังกลาว เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษภายใน 14 วันถัดไป การประชุมนีจ้ ะถือวาครบองคประชุมเมือ่ มีรฐั ภาคีจำนวนขางมากเขารวม
6. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษแลวแตกรณี จะกำหนดในเบือ้ งแรกวา จะพ�จารณาเร�อ่ งดังกลาวตอไปหร�อไม โดยคำนึงถึงขอสนเทศทัง้ หมด
ทีเ่ สนอข�น้ โดยรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วของ ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพยายามทุกว�ถที างทีจ่ ะมีขอ ว�นจิ ฉัยโดยฉันทามติ หากไดพยายามทุกว�ถที าง
ดังกลาวแลวยังไมสามารถตกลงกันได ที่ประชุมจะว�นิจฉัยโดยเสียงขางมากของรัฐภาคีที่มาประชุมและออกเสียง
7. รัฐภาคีทง้ั หมดจะรวมมืออยางเต็มทีก่ บั ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษในการดำเนินการทบทวนเร�อ่ งดังกลาว รวมทัง้ กับคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งใดๆ
ซึ่งไดรับมอบหมายหนาที่ตามวรรค 8
8. หากจำเปนตองไดรบั ความกระจางเพ�ม่ เติม ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะอนุมตั ใิ หสง คณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง และกำหนดอำนาจหนาทีข่ องคณะ
ตรวจสอบขอเท็จจร�งดังกลาว โดยเสียงขางมากของรัฐภาคีทม่ี าประชุมและลงคะแนนเสียง ณ เวลาใดก็ตาม รัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขออาจเชิญคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง
เขาไปในอาณาเขตของรัฐภาคีนน้ั ได คณะดังกลาวจะปฏิบตั ภิ ารกิจโดยไมตอ งใหทป่ี ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ มีขอ ว�นจิ ฉัยอนุมตั ภิ ารกิจ คณะดังกลาว
ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญไมเกิน 9 คน ซึง่ แตงตัง้ ข�น้ และไดรบั ความเห็นชอบตามวรรค 9 และ 10 อาจเก็บขอสนเทศเพ�ม่ เติมในพ�น้ ทีห่ ร�อในสถานทีอ่ น่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
โดยตรงกับประเด็นการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาทีม่ กี ารกลาวอาง และอยูภ ายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอ
9. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดเตร�ยมบัญชีรายชือ่ สัญชาติ และขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของของผูเ ชีย่ วชาญทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ซึง่ จัดหาใหโดยรัฐภาคี และสงบัญชีดงั กลาว
ใหแกรฐั ภาคีทง้ั หมด รวมทัง้ ปรับปรุงบัญชีดงั กลาวใหทนั สมัย ผูเ ชีย่ วชาญทีอ่ ยูใ นบัญชีนจ้ี ะถือวาไดรบั แตงตัง้ สำหรับภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�งทัง้ หมด เวนแตรฐั ภาคี
หนึง่ จะประกาศไมยอมรับเปนลายลักษณอกั ษร ในกรณีทไ่ี มยอมรับ และหากการประกาศไมยอมรับนัน้ กระทำกอนการแตงตัง้ ผูเ ชีย่ วชาญสำหรับภารกิจตรวจสอบ
ขอเท็จจร�งดังกลาว ผูเ ชีย่ วชาญดังกลาวจะไมเขารวมในภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�งในอาณาเขตหร�อในสถานทีอ่ น่ื ใดภายใตเขตอำนาจ หร�อควบคุมของรัฐทีค่ ดั คาน
10. เมือ่ ไดรบั การรองขอจากทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ เลขาธิการสหประชาชาติจะแตงตัง้ สมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง รวมทัง้ หัวหนาคณะ
หลังจากทีไ่ ดปร�กษาหาร�อกับรัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอแลว คนชาติของรัฐภาคีทร่ี อ งขอใหมคี ณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง หร�อคนชาติของรัฐทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับ
การรองขอ จะไมไดรับการแตงตั้งใหอยูในคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง สมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะไดรับเอกสิทธิและความคุมกันภายใตขอ 6
ของอนุสัญญาวาดวยเอกสิทธิและความคุมกันของสหประชาชาติ รับรองเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.1946
11. สมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะเดินทางถึงอาณาเขตของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอในโอกาสแรก โดยแจงลวงหนาอยางนอย 72 ชั่วโมง รัฐภาคี
ทีไ่ ดรบั การรองขอจะตองดำเนินมาตรการทางบร�หาร ทีจ่ ำเปนสำหรับการรับ การเดินทาง และการจัดหาทีพ่ กั ใหคณะดังกลาว และจะตองรับผ�ดชอบการประกัน
ความปลอดภัยแกคณะในขอบเขตที่กวางที่สุดเทาที่เปนได ในระหวางที่คณะอยูในอาณาเขตที่อยูภายใตการควบคุมของรัฐภาคีนั้น
12. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งอาจนำอุปกรณทจ่ี ำเปน ซึง่ จะใชเฉพาะในการเก็บขอสนเทศเกีย่ วกับประเด็นการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาทีก่ ลาวอาง เขาไปในอาณาเขต
ของรัฐที่ไดรับการรองขอได โดยไมเปนที่เสื่อมเสียตออธิปไตยของรัฐที่ไดรับการรองขอ คณะจะตองแจงรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอกอนเดินทางถึงวา
ประสงคจะใชอุปกรณ ใดในงานของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง
13. รัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอจะพยายามทุกประการทีจ่ ะดำเนินการใหแนใจวา คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งไดรบั โอกาสในการสนทนากับบุคคลทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด
ซึ่งอาจใหขอสนเทศที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กลาวอางได
14. รัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอจะตองอนุญาตใหคณะตรวจสอบขอเท็จจร�งเขาถึงพ�น้ ทีแ่ ละทีต่ ง้ั ทุกแหงทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของรัฐภาคีนน้ั ซึง่ คาดหมายไดวา จะสามารถ
รวบรวมขอเท็จจร�งเกีย่ วกับประเด็นการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาทีก่ ลาวอางได ทัง้ นี้ ใหขน้� อยูก บั การจัดการใดๆ ทีร่ ฐั ภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอพ�จารณาวาจำเปนสำหรับ
เอ) การระวังปองกันอุปกรณ ขอสนเทศและพ�้นที่ที่มีความละเอียดออน
บี) การคุมครองพันธะตามรัฐธรรมนูญที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขออาจมี ในเร�่องกรรมสิทธิ์ การคนและการยึด หร�อสิทธิทางรัฐธรรมนูญอื่นใด หร�อ
ซี) การคุมกันทางรางกายและความปลอดภัยของสมาชิกของคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง ในกรณีที่รัฐภาคีที่ไดรับการรองขอจัดการดังลาว รัฐภาคีนั้นจะ
พยายามอยางสมเหตุสมผลทุกประการที่จะแสดงวาไดปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ดวยว�ถีทางอื่นแทน
15. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งอาจอยูใ นอาณาเขตของรัฐภาคีทเ่ี กีย่ วของไดไมเกิน 14 วัน และในพ�น้ ทีเ่ ฉพาะใดๆ ไดไมเกิน 7 วัน เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอืน่
16. ขอสนเทศทัง้ หมดทีไ่ ดใหโดยทางลับและไมเกีย่ วของกับหัวขอเร�อ่ งของภารกิจตรวจสอบขอเท็จจร�ง ใหถอื เปนความลับ
17. คณะตรวจสอบขอเท็จจร�งจะรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจร�งตอทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ โดยผานเลขาธิการสหประชาชาติ
18. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพ�จารณาขอสนเทศทีเ่ กีย่ วของ รวมทัง้ รายงานทีเ่ สนอโดยคณะตรวจสอบขอเท็จจร�ง และอาจรองขอใหรฐั ภาคี
ทีไ่ ดรบั การรองขอ ดำเนินมาตรการเพ�อ่ แกไขประเด็นการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานัน้ ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนดแนนอน รัฐภาคีทไ่ี ดรบั การรองขอจะรายงานมาตรการ
ที่ไดดำเนินการ เพ�่อตอบสนองคำรองดังกลาว
19. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษอาจเสนอแนะหนทางและว�ถที างแกรฐั ภาคีทเ่ี กีย่ วของเพ�อ่ ใหความกระจางเพ�ม่ ข�น้ หร�อแกไขปญหาทีก่ ำลังพ�จารณา
ซึ่งรวมถึงการเร�่มตนกระบวนการที่เหมาะสมโดยสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ ในพฤติการณที่ประเด็นพ�จารณาไดรับการชี้ขาดวาเปนผลจาก
พฤติการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของรัฐภาคีที่ไดรับการรองขอ ที่ประชุมรัฐภาคีหร�อที่ประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษอาจเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม
ซึ่งรวมถึงการใชมาตรการความรวมมือตามที่อางถึงในขอ 6
20. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีหร�อทีป่ ระชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษจะพยายามทุกประการทีจ่ ะมีขอ ว�นจิ ฉัยตามทีอ่ า งถึงในวรรค 18 และ 19 โดยฉันทามติ หร�อมิฉะนัน้ โดยเสียง
ขางมาก สองในสามของรัฐภาคีทม่ี าประชุมและลงคะแนนเสียง
ขอ 9 มาตรการปฏิบัติตามในระดับชาติ
รัฐภาคีแตละรัฐจะดำเนินมาตรการดานกฎหมาย ดานบร�หาร และดานอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การกำหนดบทลงโทษทางอาญา เพ�อ่ ปองกันและปราบปรามกิจกรรมใดๆ
ซึ่งตองหามสำหรับรัฐภาคีภายใตอนุสัญญานี้ ที่กระทำโดยบุคคลหร�อในอาณาเขตภายใตเขตอำนาจหร�อการควบคุมของรัฐภาคีนั้น
ขอ 10 การระงับขอพ�พาท
1. รัฐภาคีจะปร�กษาหาร�อและรวมมือกันเพ�่อระงับขอพ�พาทใดๆ ที่อาจเกิดข�้นในสวนที่เกี่ยวกับการใชหร�อการตีความตามอนุสัญญานี้ รัฐภาคีแตละรัฐอาจ
นำขอพ�พาทดังกลาวเสนอตอที่ประชุมรัฐภาคี
2. ทีป่ ระชุมรัฐภาคีอาจมีสว นชวยระงับขอพ�พาทโดยทุกว�ถที างทีเ่ ห็นวาเหมาะสม ซึง่ รวมถึงการเสนอตัวเปนผูร บั ติดตอ การเร�ยกรองใหรฐั ทีเ่ ปนคูก รณีในขอพ�พาทเร�ม่
กระบวนการระงับขอพ�พาทตามทางเลือกของรัฐเหลานัน้ และการเสนอแนะกำหนดระยะเวลาสำหรับกระบวนการใด ๆ ทีต่ กลงรวมกัน
3. ความในขอนีไ้ มเปนทีเ่ สือ่ มเสียตอบทบัญญัตขิ องอนุสญ
ั ญานีใ้ นเร�อ่ งการอำนวยความสะดวกและการใหความกระจางในการปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
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�่องที่รัฐภาคีเสนอตามที่ไดบัญญัติไวในขอ 5

2. การประชุมรัฐภาคีครัง้ แรกจะจัดข�น้ โดยเลขาธิการสหประชาชาติภายใน 1 ป หลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสญ
ั ญานี้ การประชุมครัง้ ตอไปจะจัดข�น้ ทุกป
โดยเลขาธิการสหประชาชาติ จนกวาจะมีการประชุมทบทวนครั้งแรก
3. ภายใตเง�่อนไขที่กำหนดไวในขอ 8 เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดการประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ
4. รัฐทีม่ ใิ ชภาคีของอนุสญ
ั ญานี้ เชนเดียวกับสหประชาชาติ สถาบันและองคการระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ องคการระดับภูมภิ าค คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ และองคการทีม่ ใิ ชของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ อาจไดรบั เชิญใหเขารวมการประชุมในฐานะผูส งั เกตการณ โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุม
ที่ไดตกลงกัน
ขอ 12 การประชุมทบทวน
1. การประชุมทบทวนจะจัดข�้นโดยเลขาธิการสหประชาชาติ 5 ปหลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสัญญานี้ การประชุมทบทวนครั้งตอไปจะจัดข�้นโดย
เลขาธิการสหประชาชาติหากไดรบั การรองขอโดยรัฐสมาชิกหนึง่ รัฐหร�อมากกวา โดยมีเง�อ่ นไขวา ชวงเวลาระหวางการประชุมทบทวนแตละครัง้ จะไมนอ ยกวา 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. รัฐทีม่ ใิ ชภาคีของอนุสญ
ั ญานี้ เชนเดียวกับสหประชาชาติ สถาบันและองคการระหวางประเทศทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ องคการระดับภูมภิ าค คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
และองคการทีม่ ใิ ชของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ อาจไดรบั เชิญใหเขารวมการประชุมทบทวนแตละครัง้ ในฐานะผูส งั เกตการณ โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุมทีไ่ ดตกลงกัน
ขอ 13 การแก ไขอนุสัญญา
1. เมือ่ ใดก็ตามหลังจากการมีผลบังคับใชของอนุสญ
ั ญานี้ รัฐภาคีใด ๆ อาจเสนอการแกไขอนุสญ
ั ญานีไ้ ด ใหแจงขอเสนอใดๆ เพ�อ่ แกไขแกผเู ก็บรักษา ซึง่ จะเว�ยน
ขอเสนอดังกลาวไปยังรัฐภาคีทั้งหมด และขอความเห็นของรัฐภาคีทั้งหมดวาควรจะจัดการประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาข�้นเพ�่อพ�จารณาขอเสนอหร�อไม
หากภายใน 30 วันหลังจากการเว�ยนขอเสนอ รัฐภาคีสวนมากแจงแกผูเก็บรักษาวาสนับสนุนการพ�จารณาขอเสนอตอไป ผูเก็บรักษาจะจัดการประชุม
เพ�่อแกไขอนุสัญญา โดยจะเชิญรัฐภาคีทั้งหมดเขารวม
2. รัฐทีม่ ใิ ชรฐั ภาคีของอนุสญ
ั ญานี้ เชนเดียวกับสหประชาชาติ สถาบันและองคการระหวางประเทศ ทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ องคการระดับภูมภิ าค คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ และองคการที่มิใชของรัฐบาลที่เกี่ยวของ อาจไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาในแตละครั้งในฐานะผูสังเกตการณ
โดยสอดคลองกับขอบังคับการประชุมที่ไดตกลงกัน
3. การประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญาจะจัดข�้นทันทีหลังจากการประชุมรัฐภาคีหร�อการประชุมทบทวน เวนแตรัฐภาคีสวนมากไดรองขอใหจัดเร็วข�้น
4. ใหรับรองการแกไขใดๆ ของอนุสัญญา โดยเสียงขางมากสองในสามของรัฐภาคีที่มาประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมเพ�่อแกไขอนุสัญญา ผูเก็บรักษา
จะแจงการแกไขที่ไดรับรองแลวไปยังรัฐภาคี
5. การแกไขใดๆ ของอนุสญ
ั ญา จะมีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญานีท้ ง้ั หมดซึง่ ไดยอมรับการแกไขนัน้ เมือ่ มีการสงมอบสารการยอมรับโดยรัฐภาคี
สวนมาก หลังจากนั้นการแกไขนั้นจะมีผลบังคับใชสำหรับรัฐภาคีที่เหลือใด ๆ ในวันที่สงมอบสารการยอมรับของรัฐนั้น
ขอ 14 คาใชจาย
1. รัฐภาคีและรัฐที่มิใชภาคีอนุสัญญานี้ที่เขารวมการประชุม จะรับผ�ดชอบคาใชจายของการประชุมรัฐภาคี การประชุมรัฐภาคีสมัยพ�เศษ การประชุมทบทวน
และการประชุมเพ�อ่ แกไขอนุสญ
ั ญา ตามสัดสวนอัตราประเมินของสหประชาชาติทไ่ี ดปรับอยางเหมาะสม
2. รัฐภาคีจะรับผ�ดชอบคาใชจา ยทีเ่ กิดแกเลขาธิการสหประชาชาติภายใตขอ 7 และ 8 และคาใชจา ยของภารกิจ ตรวจสอบขอเท็จจร�งใด ๆ ตามสัดสวนอัตราประเมิน
ของสหประชาชาติที่ไดปรับอยางเหมาะสม
ขอ 15 การลงนาม
อนุสญ
ั ญานี้ ซึง่ ทำ ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวยเมือ่ วันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1997 จะเปดใหรฐั ทัง้ หมดลงนามทีก่ รุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ตัง้ แตวนั ที่ 3 ธันวาคม
ค.ศ.1997 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ.1997 และทีส่ ำนักงานใหญ สหประชาชาติ ทีน่ ครนิวยอรก ตัง้ แตวนั ที่ 5 ธันวาคม ค.ศ.1997 จนถึงวันทีอ่ นุสญ
ั ญามีผลบังคับใช
ขอ 16 การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ
1. อนุสัญญานี้อยูภายใตบังคับของการใหสัตยาบัน การยอมรับ หร�อการใหความเห็นชอบโดยรัฐผูลงนาม
2. อนุสัญญานี้จะเปดใหรัฐใดก็ตามที่มิไดลงนามอนุสัญญาภาคยานุวัติ
3. สัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสาร ใหสงมอบแกผูเก็บรักษา
ขอ 17 การมีผลบังคับใช
1. อนุสญ
ั ญานีจ้ ะมีผลบังคับใชในวันแรกของเดือนที่ 6 หลังจากเดือนทีม่ กี ารสงมอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบ หร�อภาคยานุวตั สิ ารฉบับที่ 40
2. สำหรับรัฐใดทีส่ ง มอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวตั สิ ารของรัฐนัน้ หลังจากวันทีส่ ง มอบสัตยาบันสาร สารการยอมรับ
สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวัติสารฉบับที่ 40 อนุสัญญานี้จะมีผลบังคับใชในวันแรกของเดือนที่ 6 หลังจากวันที่รัฐนั้นไดสงมอบสัตยาบันสาร
สารการยอมรับ สารใหความเห็นชอบหร�อภาคยานุวตั สิ ารของรัฐนัน้
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
ไปยังผูเ ก็บรักษา และไปยังคณะมนตร�ความมัน่ คงแหงสหประชาชาติ สารการถอนตัวใหรวมถึงคำอธิบายอยางสมบูรณถงึ เหตุผลของการถอนตัวดังกลาว
3. การถอนตัวดังกลาวจะมีผลตอเมือ่ 6 เดือนหลังจากทีผ่ เู ก็บรักษาไดรบั สารการถอนตัว อยางไรก็ตาม หากเมือ่ ครบกำหนด 6 เดือน รัฐภาคีผถู อนตัวกำลัง
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

