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Antarktika Andlaşması Metni 

Arjantin, Avustralya, Belçika, Şili, Fransa Cumhuriyeti, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, 
Güney Afrika Birliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, 

Antarktika'dan sonsuza dek salt barışçıl amaçlarla yararlanılmasının sürdürülmesi ve ulus
lararası çatışma alanı ya da konusu olmamasının tüm insanlığın çıkarma olacağım benimseyerek; 

Antarktika'da bilimsel incelemeler alanında sürdürülen uluslararası işbirliği bulgularının, 
bilimsel bilgi birikimine somut katkılarını dikkate alarak; 

Böyle bir işbirliğinin, Uluslararası Jeofizik Yılı'nda yapıldığı gibi, Antarktika'da bilimsel 
inceleme özgürlüğüne dayalı biçimde sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak sağlam temel 
oluşturulmasının, bilimsel çıkarlar ve tüm insanlığın gelişimiyle uyarlı olduğuna inanarak; 

Antarktika'nın salt barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve Antarktika'da uluslararası uyumun 
sürekliliğini güvenceye alacak bir andlaşmanın Birleşmiş Milletler Anayasası'nın amaç ve ilkele
rini daha ileri götüreceğinden de emin olarak; 

İzleyen noktalar üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde I 

1. Antarktika salt barışçıl amaçlar için kullanılacaktır. Her tür silahın denenmesi, üs 
ve tahkimat yapılması, manevra vb askeri nitelikli her önlem yasaklanacaktır. 

2. İşbu Andlaşma askeri personel ya da donanımın bilimsel araştırma veya öteki ba
rışçıl amaçlarla kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 

Madde II 

Antarktika'da bilimsel inceleme özgürlüğü ve bu amaca yönelik işbirliği, Uluslarara
sı Jeofizik Yılı'nda uygulandığı gibi işbu Andlaşma'nın hükümleri saklı kalmak koşulu ile 
sürdürülecektir. 

Madde III 

1. Taraflar, İşbu Andlaşma'nın İkinci Maddesi'nde öngörüldüğü üzere, Antarkti-
ka'da bilimsel inceleme alanında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla, yapılabilir ve 
uygulanabilir olduğu ölçüde, aşağıdaki uzlaşıyı sağlamışlardır : 

(a) Antarktika'da yürütülecek çalışmaların olabildiğince ekonomik ve verimli olma
sını sağlamak üzere bilimsel program planlarına ilişkin bilgi alışverişi sağlanacaktır. 

(b) Antarktika'da araştırma seferlerine katılan ve istasyonlarda çalışan bilimsel per
sonel arasında değişim yapılacaktır. 

(c) Antarktika'da bilimsel gözlem ve sonuçlan değişimi yapılacak ve bulgulardan 
özgürce yararlanılabilecektir. 

2. Bu Madde'nin uygulanması sırasında, Birleşmiş Milletler'in Uzmanlaşmış Kuru-
luşları'nın, Antarktika'da bilimsel veya teknik çıkan bulunan öteki uluslararası kuruluşlarla 
işbirliğine yönelik çalışma ilişkileri kurmaları, olabildiğince özendirilecektir. 

Madde IV 

1. İşbu Andlaşma'nın hiçbir noktası, 

(a) Taraflar'dan herhangi birinin Antarktika'da önceden kazanılmış haklan ve toprak 
egemenliğinden vazgeçtiği; 

(b) Taraflar'dan herhangi birinin, Antarktika'da kendi ya da vatandaşı etkinlikleri so
nucu edindiği toprak egemenliğine dayalı iddialarından tümü ile ya da kısmen vazgeçtiği; 
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(c) Taraflar'dan herhangi birinin, ötekilerden biri tarafından Antarktika'da toprak 
egemenliğine ilişkin olarak önesürülen hak ve iddiaları ya da bunlara temel oluşturan gerek
çeleri tanıması ya da tanımamasına ilişkin tutumunu etkileyebileceği; 
biçiminde yorumlanmayacaktır. 

2. İşbu Andlaşma yürürlükte kaldığı sürece hiçbir eylem ya da etkinlik, Antarkti
ka'da toprak egemenliğine yönelik iddiaların savunulması, desteklenmesi ya da reddedilme
si veya başka tür egemenlik hakkı önesürülmesi için gerekçe oluşturmayacaktır. İşbu Andlaş-
ma yürürlükte olduğu sürece, Antarktika'da toprak egemenliği amaçlı hiçbir yeni talep öne-
sürülmeyecek, varolan taleplerin kapsamının genişletilmesine olanak tanınmayacaktır. 

Madde V 
1. Antarktika'da nükleer patlama yapılması ve yörenin radyasyon atıkların atıldığı 

yer olarak kullanılması yasaklanacaktır. 
2. Temsilcileri, Dokuzuncu Madde uyarınca düzenlenecek toplantılara katılma hak

kına sahip kılman tüm Taraflar'ın ayrıca taraf olduğu, nükleer enerjinin patlamalar ve radyo
aktif atıkların yokedilmesini de içerecek biçimde kullanımına ilişkin uluslararası anlaşmala
rın yürürlüğe girmesi durumunda, sözkonusu anlaşmalarla belirlenen kurallar Antarktika'da 
uygulanacaktır. 

Madde VI 
İşbu Andlaşma'nın hükümleri, buz tabakaları dahil, 60. Güney Paraleli'nin güneyin

de kalan bütün alanlar için geçerli olacak, ancak herhangi bir Devlet'in bölgedeki açık deniz
lerde uluslararası hukukca tanınmış haklarını ya da hakların kullanımını hiçbir biçimde etki
lemeyecektir. 

Madde VII 
1. İşbu Andlaşma'nın amaçlarını tanıtmak ve hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 

amacıyla, temsilcileri Dokuzuncu Madde'de değinilen toplantılara katılma hakkına sahip kı
lınan Taraflar, bu maddede öngörülen denetlemeleri gerçekleştirmek üzere gözlemci atama 
hakkına sahip olacaklardır. Gözlemciler, atayan Taraflar'ın uyruğunu taşıyacaklardır. Göz
lemcilerin kimlikleri gözlemci atama hakkına sahip Taraflar'dan herbirine bildirilecek, aynı 
şekilde atamalarının sona erişinde de duyuruda bulunulacaktır. 

2. Bu Madde'nin birinci paragrafında yeralan hükümler uyarınca atanan her gözlem
ci, Antarktika'nın tüm alanlarına her an girebilme yönünden tam özgürlüğe sahip olacaktır. 

3. Antarktika'nın tüm alanları, üzerlerinde istasyon, tesis ve donanım bulunanları da 
içermek üzere, kargo ya da personel yükleme/boşaltma noktalarındaki tüm gemi ve uçaklar
la birlikte bu Madde'nin birinci paragrafı uyarınca atanan gözlemcilerin denetlemelerine açık 
olacaktır. 

4. Gözlemci atama hakkına sahip Taraflar'dan herhangi biri tarafından Antarkti
ka'nın tümü ya da belli alanları üzerinde her an hava gözetimi yapılabilecektir. 

5. Taraflar'dan herbiri, işbu Andlaşma kendisi bakımından yürürlüğe girdiğinde öte
ki Taraflar'a durumu bildirecek, ayrıca; 

(a) Antarktika'ya yönelik ve Antarktika içinde gemileri ya da vatandaşlarınca düzen
lenen tüm seferlerle, Antarktika'ya ülkesinde planlanmış ve oradan başlatılacak tüm seferler; 

(b) Antarktika'da, kendi vatandaşlarının konuşlandığı tüm istasyonlar; 
(c) İşbu Andlaşma'nın Birinci Maddesi'nin ikinci paragrafında tanımlanan koşullar 

çerçevesinde Antarktika'ya göndermeyi amaçladığı askeri personel ve getireceği donanıma 
ilişkin olarak; 
önceden duyuruda bulunacaktır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3 



Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 18 Eylül 1995 - Sayı : 22408 

Madde VIII 
1. İşbu Andlaşma gereğince görevlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak amacıyla ve 

Taraflar'ın Antarktika'da bulunan tüm personele uygulanacak yasalara ilişkin tutumlarını et-
kilemeksizin Yedinci Madde'nin birinci paragrafı uyarınca atanan gözlemciler ile Üçüncü 
Madde'nin birinci paragrafının (b) fıkrası uyarınca değişimi sağlanan bilimsel ve yardımcı 
personel, Antarktika'da bulundukları sıradaki eylem veya kusurları dolayısıyla ancak vatan
daşı bulundukları Tarafın yargılama erkine bağlı olacaklardır. 

2. Bu Madde'nin birinci paragrafında yeralan hükümleri etkilemeksizin, ve Doku
zuncu Madde'nin birinci paragrafının (e) fıkrasının uygulanmasına ilişkin önlemlerin benim
senmesine değin, Antarktika'da yargılama erkinin uygulanmasına ilişkin tüm uyuşmazlıklar
da, Taraflar, ortaklaşa kabul edilebilir çözüme ulaşmak amacıyla vakit geçirmeden danışma
da bulunacaklardır. 

Madde IX 
1. İşbu Andlaşma'nın giriş paragrafında belirtilen Taraflar'ın temsilcileri, Andlaş-

ma'nın yürürlüğünü izleyen iki ay içinde Kanberra'da, sonra da uygun aralık ve yörelerde, 
bilgi değişimi ve Antarktika'ya ilişkin ortak çıkar konularında toplu danışmalarda bulunmak, 
Andlaşma'nın ilke ve hedeflerinin ileri götürülmesi önlemlerini tasarlayıp kotardıktan sonra 
Hükümetlere, aşağıdaki noktalar üzerindeki önlemlerle birlikte sunmak üzere toplanacaklar
dır : 

(a) Antarktika'nın salt barışçıl amaçlarla kullanılması; 
(b) Antarktika'da bilimsel araştırmaların kolaylaştırılması; 
(c) Antarktika'da uluslararası bilimsel işbirliğinin kolaylaştırılması; 
(d) Andlaşma'nın Yedinci Maddesi'nde öngörülen denetleme hakkının kullanılması

nın kolaylaştırılması; 
(e) Antarktika'da yargı erkinin kullanılmasını ilgilendiren sorunlar; 
(f) Antarktika'daki yaşam kaynaklarının korunması ve (bozulmadan) saklanması. 
2. Andlaşma'ya, Onüçüncü Madde uyarınca Taraf sıfatı kazananlar, Antarktika'da 

bilimsel istasyon kurulması ya da bilimsel sefer düzenlenmesi gibi kapsamlı araştırma çalış
malarıyla ilgilerini kanıtlarlarsa, bu Madde'nin birinci paragrafında sözkonusu toplantılara 
katılmak üzere temsilci atama yetkisine sahip olacaklardır. 

3. İşbu Andlaşma'nın Yedinci Maddesi'nde sözkonusu gözlemcilerce hazırlanacak 
raporlar, bu Madde'nin birinci paragrafında değinilen toplantılara katılan Taraflar'ın temsil
cilerine iletilecektir. 

4. Bu Madde'nin birinci paragrafında değinilen önlemler, temsilcileri bu önlemleri 
incelemek üzere düzenlenen toplantılara katılmaya yetkili Taraflar'ın tümü tarafından onay
landıklarında yürürlüğe gireceklerdir. 

5. İşbu Andlaşma ile sağlanan haklar bireysel ya da bütün olarak, bu Madde uyarın
ca uygulamalarını kolaylaştırıcı önlemler önerilmiş, incelenmiş ve onaylanmış olsun olma
sın, Andlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere uygulanabileceklerdir. 

Madde X 
Taraflar'dan herbiri, kimsenin Antarktika'da, işbu Andlaşma'nın ilke ve amaçlan ile 

bağdaşmayan etkinliklere girişmemesi amacıyla, Birleşmiş Milletler Anayasası doğrultusun
da sonuna dek özel çaba gösterme yükümünü üstlenecektir. 

Madde XI 
1. İşbu Andlaşma'nın yorumlanması ya da uygulanması konusunda iki ya da daha 

fazla Taraf arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda, anılan Taraflar, görüşme, 
soruşturma, aracılık, uzlaşı, hakemlik, yargı ya da seçecekleri öteki barışçıl yollardan biri ile 
giderilmesi amacıyla aralarında danışmalarda bulunacaklardır. 
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2. Böylelikle çözüme kavuşturulamayan sözkonusu nitelikteki her uyuşmazlık, Ta-
raflar'ın olurlarıyla çözüm için Uluslararası Adalet Divanı'na götürülecek; Uluslararası Ada
let Divanı'na başvuru konusunda anlaşmaya varılamaması Taraflar'ın bu Madde'nin birinci 
paragrafında değinilen barışçıl metodlardan herhangi biri ile çözüm arayışını sürdürme so
rumluluklarını sona erdirmeyecektir. 

Madde XII 
1. (a) İşbu Andlaşma, temsilcileri Dokuzuncu Madde'de değinilen toplantılara katıl

maya yetkili Taraflar'ın oybirliğine dayalı uzlaşısıyla istenilen zamanda değiştirilebilecek ya 
da eklemeler yapılabilecektir. Bu değişiklik ve eklemeler, tüm Taraflar'ın onay belgelerinin 
depoziter Hükümet'ce alınmasından sonra yürürlüğe girecektir. 

(b) Bu değişiklik ve eklemeler, Taraflar'dan herbiri açısından, onay belgesinin depo-
ziter ülke Hükümeti'nce alındığı anda yürürlüğe girecektir. Onay belgesi, değişiklik ya da ek
lemelerin bu Madde'nin birinci paragrafı (a) fıkrası hükmü uyarınca yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen iki yıl içinde alınmayan Taraflar'dan herbiri, sürenin bitiminde, İşbu Andlaşma'dan 
çekilmiş sayılacaklardır. 

2. (a) İşbu Andlaşma'nın yürürlüğe girişinden otuz yıl sonra, temsilcileri Dokuzun
cu Madde'de sözkonusu toplantılara katılmaya yetkili Taraflar'dan herbiri, depoziter Hükü-
meti'ne yazılı başvuruda bulunursa, Andlaşma'nın işlerliğinin gözden geçirilmesi amacıyla 
Taraflar Konferansı olabilecek en kısa zamanda toplanacaktır. 

(b) Böyle bir Konferans'ta, temsilcileri Dokuzuncu Madde'de değinilen toplantılara 
katılmaya yetkili olanları da içermek üzere, Taraflar'ın çoğunluğunca onaylanan değişiklik 
ya da eklemeler, depoziter ülke Hükümeti'nce Konferans'ın bitiminin hemen ardından tüm 
Taraflar'a duyurulacak ve bu Madde'nin birinci paragrafında yeralan hükümler uyarınca yü
rürlüğe girecektir. 

(c) Sözkonusu değişiklik ya da eklemeler bu Madde'nin birinci paragrafı (a) fıkrası 
hükmü uyarınca tüm Taraflar'a duyurulduğu tarihi izleyen iki yıl içinde yürürlüğe girmez
se, Taraflar'dan herbiri süre dolduktan soma dilediği zaman depoziter Hükümet'e Andlaş-
ma'dan çekileceğini yazılı bildirebilecek; çekilme bildirimin depoziter Hükümet'ce alınma
sından iki yıl soma yürürlüğe girecektir. 

Madde XIII 
1. İşbu Andlaşma imzacı Devletlerin onayını gerektirmektedir. Birleşmiş Milletler 

üyesi bütün Devletler'in ya da temsilcileri Andlaşma'nın Dokuzuncu Maddesi nde sözkonu-
su toplantılara katılmaya yetkili tüm Taraflar'ın oluru üzerine çağrıda bulunulan herhangi bir 
Devlet'in katılımına açıktır. 

2. İşbu Andlaşma'nın onaylanması ya da yeni katılım formaliteleri her ülkenin ana
yasal sürecine göre tamamlanacaktır. 

3. Onay ve katılım belgeleri depoziter Hükümet olarak atanan Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti'ne teslim edilecektir. 

4. Depoziter Hükümet, her onay ve katılım belgesinin tarihi ile Andlaşma'nın ve de
ğişiklik ya da eklemelerin yürürlüğe giriş tarihlerini tüm imzacı ve katılımcı Devletler'e bil-
direcektir. 

5. İşbu Andlaşma, tüm imzacı Devletler'in onay belgelerinin teslimi üzerine anılan 
Devletler ve katılım belgelerini sunan Devletler açısından yürürlüğe girecektir. Ardından ka
tılmak isteyecek Devletler yönünden yürürlük, katılım belgelerinin sunulmasıyla başlayacak
tır. 

6. İşbu Andlaşma Birleşmiş Milletler Anayasası'nın 102. Maddesi uyarınca depozi-
ter Hükümet tarafından kayda geçirtilecektir. 

Madde XIV 
İşbu Andlaşma, herbiri asıl nüsha düzeyinde geçerli İngiliz, Fransız, Rus ve İspanyol 

dillerinde yazılmış olup; onaylanmış örneklerini imzacı ve katılımcı ülke Hükümetlerine ile
tecek olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arşivlerinde saklanacaktır. 
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Text of the Antarctic TVeaty 
The Governments of Argentina, Australia, Belgium, Chile, the French Republic, 

Japan, New Zealand, Norway, the Union of South Africa, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States 
of America, 

Recognizing that it is in the interest of all mankind that Antarctica shall continue for 
ever to be used exclusively for peaceful purposes and shal not become the scene or object of 
international discord; 

Acknowledging the substantial contributions to scientific knowledge resulting from 
international co-operation in scientific investigation in Antarctica; 

Convinced that the establishment of a firm foundation for the continuation and de
velopment of such co-operation on the basis of freedom of scientific investigation in 
Antarctica as applied during the Internatinonal Geophysical Year accords with the interests 
of science and the progress of all mankind; 

Convinced also that a treaty ensuring the use of Antarctica for peaceful purposes only 
and the continuance of international harmony in antarctica will further the purposes and prin
ciples embodied in the Charter of the United Nations; 

Have agreed as follows : 
Article I 

1. Antarctica shall be used for peaceful purposes only. There shall be prohibited, inter 
alia, any measure of a military nature, such as the establishment of military bases and forti
fications, the carrying out of military manoeuvres, as well as the testing of any type of 
weapon. 

2. The present Treaty shall not prevent the use of military personnel or equipment for 
scientific reserach or for any other peaceful purpose. 

Article II 
Freedom of scientific investigation in Antarctica and co-operation toward that end, as 

applied during the International Geophysical Year, shall continue, subject to the provisions of 
the present Treaty. 

Article III 
1. In order to promote international co-operation in scientific investigation in 

Antarctica, as provided for in Article II of the present Treaty, the Contracting Parties agree 
that, to the greatest extent feasible and practicable: 

(a) information regarding plans for scientific programs in Antarctica shall be ex
changed to permit maximum economy of and efficiency of operations; 

(b) scientific personnel shall be exchanged in Antarctica between expeditions and sta
tions; 

(c) scientific observations and results from Antarctica shall be exchanged and made 
freely available. 

2. In implementing this Article, every encouragement shall be given to the establish
ment of co-operative working relations with those Specialized Agencies of the United 
Nations and other international organizations having a scientific or technical interest in 
Antarctica. 

Article IV 
1. Nothing contained in the present Treaty shall be interpreted as: 
(a) a renunciation by any Contracting Party of previously asserted rights of or claims 

to territorial sovereignty in Antarctica; 
(b) a renunciation or diminution by any Contracting Part of any basis of claim to ter

ritorial sovereignty in Antarctica which it may have whether as a result of is activities or 
those of its nationals in Antarctica, or otherwise; 
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(c) prejudicing the position of any Contracting Party as regards its recognition or non-
recognition of any other State's rights of or claim or basis of claim to territorial sovereignty 
in antárctica. 

2. no acts or activities taking place while the present Treaty is in force shall constitute 
a basis for asserting, supporting or denying a claim to territorial sovereignty in Antarctica or 
create any rights of sovereignty in Antarctica, no new claim, or enlargement of an existing 
claim, to territorial sovereignty in Antarctica shall be asserted while the present Treaty is in 
force. 

Article V 
1. Any nuclear explosions in Antarctica and the disposal there of radio active waste 

material shall be prohibited. 
2. In the event of the conclusion of international agreements concerning the use of nu

clear energy, including nuclear explosions and the disposal of radioactive waste material, to 
which all of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the 
meetings provided for under Article IX are parties, the rules established under such agree
ments shall apply in Antarctica. 

Article VI 
The provisions of the present Treaty shall apply to the area south of 60° South 

Latitude, including all ice shelves, but nothing in the present Treaty shall prejudice or in any 
way affect the rights, or the exercise of the rights, of any State under international law with 
regard to the high seas within that area. 

Article VII 
1. In order to promote the objectives and ensure the observance of the provisions of 

the present Treaty, each Contracting Party whose representatives are entitled to participate in 
the meetings referred to in Article IX of the Treaty shall have the right to designate observers 
to carry out any inspection provided for by the present Article. Observers shall be nationals 
of the Contracting Parties which designate them. The names of observers shall be commu
nicated to every other Contracting Party having the right to designate observers, and like no
tice shall be given of the termination of their appointment. 

2. Each observer designated in accordance with the provisions of paragraph I of this 
Article shall have complete freedom of access at any time to any or all areas of Antarctica. 

3. All areas of Antarctica, including all stations, installations and equipment within 
those areas, and all ships and aircraft at points of discharging or embarking cargoes or per
sonnel in Antarctica, shall be open at all times to inspection by any observers designated in 
accordance with paragraph I of this Article. 

4. Aerial observation may be carried out at any time over any or all areas of 
Antarctica by any of the Contracting Parties having the right to designate observers. 

5. Each Contracting Party shall, at the time when the present Treaty enters into force 
for it, inform the other Contracting Parties, and there after shall give them notice in advance, 
of 

(a) all expeditions to and within Antarctica, on the part of its ships or nationals, and 
all expeditions to Antarctica organized in or proceeding from its territory; 

(b) all stations in Antarctica occupied by its nationals; and 
(c) any military personnel or equipment intended to be introduced by it into 

Antarctica subject to the conditions prescribed in paragraph 2 of Article I of the present 
Treaty; 

Article VIII 
1. In order to facilitate the exercise of their functions under the present Treaty, and 

without prejudice to the respective positions of the Contracting Parties relating to jurisdic
tion over all other persons in Antarctica, observers designated under pragraph I of Article VII 
and scientific personnel exchanged under sub-paragraph 1(b) of Article HI of the Treaty, and 
members of the staffs accompanying any such persons, shall be subject only to the jurisdic
tion of the Contracting Party of which they are nationals in respect of all acts or omissions 
occurring while they are in Antarctica for the purpose of exercising their functions. 
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2. Without prejudice to the provisions of paragraph I of this Article, and pending the 
adoption of measures in pursuance of sub-paragraph 1(e) of Article IX, the Contrcting Parties 
concerned in any case of dispute with regard to the exercise of jurisdiction in Antarctica shall 
immediately consult together with a view to reaching a mutually acceptable solution. 

Article IX 
1. Representatives of the Contracting Parties named in the preamble to the present 

Treaty shall meet at the City of Canberra within two months after the date of entry into force 
of the Treaty, and there after at suitable intervals and places, for the purpose of exchanging 
information, consulting together on matter of common interest pertaining to Antarctica, and 
formulating and considering, and recommending to their Governments, measures in further
ance of the principles and objectives of the Treaty, including measures regarding; 

(a) use of Antarctica for peaceful purposes only; 
(b) facilitation of scientific research in Antarctica; 
(c) facilitation of international scientific co-operation in Antarctica; 
(d) facilitation of the exercise of the rights of inspection provided for in Article VII 

of the Treaty 
(e) questions relating to the exercise of jurisdiction in Antarctica; 
(f) preservation and conservation of living resources in Antarctica. 
2. Each Contracting Party which has become a party to the present Treaty by acces

sion under Article XHI shall be entitled to appoint representatives to participate in the meet
ings referred to in paragraph I of the present Article, during such times as that Contracting 
Party demonstrates its interest in Antarctica by conducting substantial research activity there, 
such as the establishment of a scientific station or the despatch of a scientific expedition. 

3. Reports from the observers referred to in Article VTJ of the present Treaty shall be 
transmitted to the representatives of the Contracting Parties participating in the meetings re
ferred to in paragraph I of the present Article. 

4. The measures referred to in paragraph I of this Article shall become effective when 
approved by all the Contracting Parties whose representatives were entitled to participate in 
the meetings held to consider those measures. 

5. Any or all of the rights established in the present Treaty may be exercised as from 
the date of entry into force of the Treaty whether or not any measures facilitating the exer
cise of such rights have been proposed, considered or approved as provided in this Article. 

Article X 
Each of the Contracting Parties undertakes to exert appropriate efforts, consistent 

with the Charter of the United Nations, to the end that no one engages in any activity in 
Antarctica contrary to the principles or purpose of the present Treaty. 

Article XI 
1. If any dispute arises between two or more of the Contracting Parties concerning the 

interpretation or application of the present Treaty, those Contracting Parties shall consult 
among themselves with a view to having the dispute resolved by negotiation, inquiry, medi
ation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own 
choice. 

2. Any dispute of this character not so resolved shall, with the consent, in each case, 
of all parties to the dispute, be referred to the International Court of Justice for settlement; 
but failure to reach agreement on reference to the International Court shall not absolve par
ties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the 
various peaceful means referred to in paragraph I of this Article. 

Article XII 
1. (a) The present Treaty may be modified or amended at any time by unanimous 

agreement of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in the 
meetings provided for under Article IX. Any such modification or amendment shall enter into 
force when the depositary Government has received notice from all such Contracting Parties 
that they have ratified it. 
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(b) Such modification or amendment shall thereafter enter into force as to any other 
Contracting Party when notice of ratification by it has been received by the depositary 
Government. Any such Contracting Party from which no notice of ratification is received 
within a period of two years from the date of entry into force of the modification or amend
ment in accordance with the provision of sub-paragraph 1(a) of this Article shall be deemed 
to have withdrawn from the present Treaty on the date of the expiration of such period. 

2. (a) If after the expiration of thiry years from the date of entry into force of the pre
sent Treaty, any of the Contracting Parties whose representatives are entitled to participate in 
the meetings provided for under Article IX so requests by a communication addressed to the 
depositary Government, a Conference of all the Contracting Parties shall be held as soon as 
practicable review the operation of the Treaty. 

(b) Any modification or amendment to the present Treaty which is approved at such 
a Conference by a majority of the Contracting Parties there represented, including a major
ity of those whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for 
under Article IX, shall be communicated by the depositary Government to all Contracting 
Parties immediately after the termination of the Conference and shall enter into force in ac
cordance with the provisions of paragrahp I of the present Article. 

(c) If any such modification or amendment has not entered into force in accordance 
with the provisions of sub-paragraph I (a) of this Article within a period of two years after 
the date of its communication to all the Contracting Parties, any Contracting Party may at any 
time after the expiration of that period give notice to the depositary Government of its with
drawal from the present Treaty, and such withdrawal shall take effect two years after the re
ceipt of the notice by the depositary Government 

Article XIII 
1. The present Treaty shall be subject to ratification by the signatory States. It shall 

be open for accession by any State which is a Member of the United Nations, or by any other 
State which may be invited to accede to the Treaty with the consent of all the Contracting 
Parties whose representatives are entitled to participate in the meetings provided for under 
Article IX of the Treaty. 

2. Ratification of or accession to the present Treaty shall be effected by each State in 
accordance with its constitutional processes. 

3. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the 
Government of the United States of America, hereby designated as the depositary 
Government. 

4. The depositary Government shall inform all signatory and acceding States of the 
date of each deposit of an instrument of ratification or accession, and the date of entry into 
force of the Treaty and of any modification or amendment thereto. 

5. Upon the deposit of instruments of ratification by all the signatory States, the pre
sent Treaty shall enter into force for those States and for States which have deposited instru
ments of accession. There after the Treaty shall enter into force for any acceding State upon 
the deposit of its instruments of accession. 

6. The present Treaty shall be registered by the depositary Government pursuant to 
Article 102 of the Charter of the United Nations. 

Article XIV 
The present Treaty, done in the English, French, Russian and Spanish languages, each 

version being equally authentic, shall be deposited in the archives of, the Government of the 
United States of America, which shall transmit duly certified copies there of to the 
Governments of the signatory and acceding States. 
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