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الدورة الرابعة واخلمسون 
البند ١١٦ (أ) من جدول األعمال 

 

قرار اختذته اجلمعية العامة 

 

 [(A/54/L.84) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

٢٦٣/٥٤- مشـروعا الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال يف الصراعـات املسـلحة وبشـــأن بيــع 

األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال 

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل مجيع قراراا السابقة بشـأن حقـوق الطفـل، وال سـيما قرارهـا ١٤٩/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، 

الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقـني العـاملني بـني الـدورات املفتوحـي بـاب العضويـة، والـذي حثـت فيـه الفريقـني علـى االنتـهاء مـن أعماهلمـا 

قبل أن حتل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ(١)،  

وإذ تعرب عن تقديرها للجنة حقوق اإلنسان النتهائها مـن وضـع نصـي الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن 

اشتراك األطفال يف الصراعات املسلحة وبشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، 

وإذ تـدرك أنـه يف عـام ٢٠٠٠ حتـل الذكـرى السـنوية العاشـرة ملؤمتـر القمـة العـاملي مـن أجـل الطفـــل والذكــرى الســنوية العاشــرة 

لدخـول اتفاقيـة حقـوق الطفـل حـيز النفـاذ، وكذلـك األمهيـة الرمزيـة والعمليـة العتمـاد الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقــوق الطفــل قبــل 

انعقاد الدورة االستثنائية للجمعية العامة ملتابعة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل املقرر عقدها يف عام ٢٠٠١، 

وإذ تتمسك باملبدأ القائل إن املصاحل الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي يف مجيع اإلجراءات املتعلقة باألطفال، 

 __________

أعيد إصدارها ألسباب فنية.  *

القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (١)
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وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز ومحاية حقوق الطفل يف مجيع دروب احلياة، 

وإذ تدرك أن اعتماد وتنفيذ الربوتوكولني االختياريني يشكالن مسامهة كبرية يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل، 

تعتمد الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل(١) بشـأن اشـتراك األطفـال يف الصراعـات املسـلحة وبشـأن بيـع  - ١

األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال، املرفق نصامها ذا القرار، وتفتح باب التوقيع أو التصديق عليهما أو اإلنضمام إليهما؛ 

تدعـو مجيـع الـدول الـيت وقعـت اتفاقيـة حقـوق الطفـل أو صدقـت عليـــها أو انضمــت إليــها، أن توقــع الــربوتوكولني  - ٢

االختياريني املرفقني أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما يف أقرب وقت ممكن بغية تيسري دخوهلما حيز النفاذ يف وقت مبكر؛ 

تقرر فتح بـاب التوقيـع علـى الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة  - ٣

الـيت سـتعقد حتـت عنـوان �املـرأة يف عـام ٢٠٠٠: املسـاواة اجلنسـانية والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـــرين�، يف الفــترة مــن ٥ إىل ٩ 

حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ يف نيويـورك، مث يف مقـر األمـم املتحـدة، أثنـاء فـترة الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة الـيت سـتعقد حتـت عنـــوان �مؤمتــر 

القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة ومـا بعـده: حتقيـق التنميـة االجتماعيـة للجميـع يف عـــامل متعــومل�، يف الفــترة مــن ٢٦ إىل ٣٠ حزيــران/يونيــه 

٢٠٠٠ يف جنيف، ويف مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية الذي سيعقد يف الفترة من ٦ إىل ٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ يف نيويورك؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يـدرج يف تقريـره إىل اجلمعيـة العامـة عـن حالـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل معلومـات عـن حالـة  - ٤

الربوتوكولني االختياريني. 

اجللسة العامة ٩٧ 

٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠

املرفق األول 
  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 
 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ يشجعها التأييد الساحق التفاقية حقوق الطفل(١) مما يدل على االلتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، 

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق األطفال تتطلـب محايـة خاصـة، وتسـتدعي االسـتمرار يف حتسـني حالـة األطفـال دون متيـيز، فضـالً 

عن تنشئتهم وتربيتهم يف كنف السلم واألمن، 

ــلحة مـن تأثـري ضـار ومتفـش علـى األطفـال ومـا هلـذا الوضـع مـن عواقـب يف األجـل الطويـل  وإذ تشعر باجلزع ملا للمنازعات املس

على استدامة السلم واألمن والتنمية، 

وإذ تدين استهداف األطفال يف حاالت املنازعـات املسـلحة واهلجمـات املباشـرة علـى أهـداف حمميـة مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا 

فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبري لألطفال مثل املدارس واملستشفيات، 
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وإذ تالحـظ اعتمـاد النظـام األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة(٢) وخاصـة إدراجـها التجنيـد اإللزامـي أو الطوعـي لألطفــال دون 

سـن اخلامسـة عشـرة أو اسـتخدامهم لالشـتراك النشـط يف األعمـال احلربيـة بوصفـه جرميـة حـرب يف املنازعـات املسـلحة الدوليـــة وغــري الدوليــة 

على السواء، 

وإذ تعترب لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال احلقوق املعترف ا يف اتفاقية حقـوق الطفـل يتطلـب زيـادة محايـة األطفـال مـن االشـتراك 

يف املنازعات املسلحة، 

وإذ تالحظ أن املادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل حتـدد أن املقصـود بـالطفل، ألغـراض تلـك االتفاقيـة، هـو كـل إنسـان يقـل عمـره 

عن ١٨ سنة ما مل يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق على الطفل، 

واقتناعاً منها بأن بروتوكوالً اختيارياً لالتفاقية يرفع السـن الـيت ميكـن عندهـا جتنيـد األشـخاص يف القـوات املسـلحة واشـتراكهم يف 

األعمـال احلربيـة سيسـهم مسـامهة فعالـة يف تنفيـذ املبـدأ الـذي يقضـي بـأن تكـون مصـاحل الطفـل الفضلـى اعتبـارًا أوليـاً يف مجيـع اإلجـراءات الــيت 

تتعلق باألطفال، 

ـــدويل الســادس والعشــرين للصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر املعقــود يف كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٥  وإذ تالحـظ أن املؤمتـر ال

ـــتراك األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة يف األعمــال  أوصـى يف مجلـة أمـور بـأن تتخـذ أطـراف الـرتاع كـل اخلطـوات املمكنـة لضمـان عـدم اش

احلربية، 

وإذ ترحـب باعتمـاد اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ بشـأن حظـــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال واإلجــراءات الفوريــة 

ـــة أمــور، التجنيــد القســري أو اإلجبــاري لألطفــال  للقضـاء عليـها، باإلمجـاع يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، وهـي االتفاقيـة الـيت حتظـر، ضمـن مجل

الستخدامهم يف املنازعات املسلحة، 

ـــهم واســتخدامهم داخــل وعــرب احلــدود الوطنيــة يف األعمــال احلربيــة مــن جــانب  وإذ تديـن ببـالغ القلـق جتنيـد األطفـال وتدريب

ـــائمني بتجنيــد األطفــال وتدريبــهم واســتخدامهم يف هــذا  اموعـات املسـلحة املتمـيزة عـن القـوات املسـلحة للدولـة، وإذ تعـترف مبسـؤولية الق

الصدد، 

وإذ تذكر بالتزام كل طرف يف أي نزاع مسلح بالتقيد بأحكام القانون اإلنساين الدويل، 

وإذ تشدد على أن هـذا الـربوتوكول ال خيـل باملقـاصد واملبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة مبـا فيـها املـادة ٥١ واملعايـري ذات 

الصلة يف القانون اإلنساين، 

ـــا أن أوضــاع الســلم واألمــن باالســتناد إىل االحــترام التــام للمقــاصد واملبــادئ الــواردة يف امليثــاق والتقيــد  وإذ تضـع يف اعتباره

ـــة وال ســيما أثنــاء املنازعــات املســلحة واالحتــالل  بصكـوك حقـوق اإلنسـان الواجبـة التطبيـق أوضـاع ال غـىن عنـها حلمايـة األطفـال محايـة تام

األجنيب، 

 __________

 .A/CONF.183/9 (٢)
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وإذ تعترف باالحتياجات اخلاصــة هلـؤالء األطفـال املعرضـني بصـورة خاصـة للتجنيـد أو االسـتخدام يف األعمـال احلربيـة مبـا خيـالف 

هذا الربوتوكول نظرًا لوضعهم االقتصادي أو االجتماعي أو نظرًا جلنسهم، 

ـــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الشــتراك األطفــال يف الرتاعــات  وإذ ال يغيـب عـن باهلـا ضـرورة مراعـاة األسـباب اجلذري

املسلحة، 

واقتناعـاً منـها بضـرورة تقويـة التعـاون الـدويل علـى تنفيـذ هـذا الـربوتوكول فضـــالً عــن إعــادة التــأهيل البــدين والنفســي وإعــادة 

اإلدماج االجتماعي لألطفال ضحايا املنازعات املسلحة، 

وإذ تشجع على اشتراك اتمع، وخاصة اشـتراك األطفـال والضحايـا مـن األطفـال، يف نشـر املعلومـات والـربامج التعليميـة املتعلقـة 

بتنفيذ الربوتوكول، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

املادة ١ 

تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـاً لضمـان عـدم اشـتراك أفـراد قواـا املسـلحة الذيـن مل يبلغـوا الثامنـة عشـرة مــن 

العمر اشتراكاً مباشرًا يف األعمال احلربية. 
 

املادة ٢ 

تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري يف قواا املسلحة. 

املادة ٣ 

ترفع الدول األطراف احلد األدىن لسن تطـوع األشـخاص يف قواـا املسـلحة الوطنيـة عـن السـن احملـددة يف الفقـرة ٣ مـن املـادة ٣٨  - ١

من اتفاقية حقوق الطفل، آخـذة يف االعتبـار املبـادئ الـواردة يف تلـك املـادة، ومعترفـة حبـق األشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة يف محايـة خاصـة 

مبوجب االتفاقية. 

تودع كل دولة طرف إعالناً ملزماً بعد التصديق على هـذا الـربوتوكول أو االنضمـام إليـه يتضمـن احلـد األدىن للسـن الـذي تسـمح  - ٢

عنده بالتطوع يف قواا املسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات اليت اعتمدا ملنع فرض هذا التطوع جربًا أو قسرًا. 

ـــا  تقـوم الـدول األطـراف الـيت تسـمح بـالتطوع يف قواـا املسـلحة الوطنيـة دون سـن الثامنـة عشـرة بالتمسـك بالضمانـات لكفالـة م - ٣

يلي كحد أدىن: 

أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  (أ)

أن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقة مستنرية من اآلباء أو األوصياء القانونيني لألشخاص؛  (ب)

أن حيصل هؤالء األشخاص على املعلومات الكاملة عن الواجبات اليت تنطوي عليها هذه اخلدمة العسكرية؛  (ج)

أن يقدم هؤالء األشخاص دليالً موثوقاً به عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية الوطنية.  (د)
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لكل دولة طرف أن تعزز إعالا يف أي وقت بإخطار هلذا الغرض يوجـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة الـذي يقـوم بـإبالغ مجيـع  - ٤

الدول األطراف. ويدخل هذا اإلخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه األمني العام. 

ال ينطبق اشتراط رفع السن املذكـور يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة علـى املـدارس الـيت تديرهـا القـوات املسـلحة يف الـدول األطـراف  - ٥

أو تقع حتت سيطرا متشياً مع املادتني ٢٨ و٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل. 
 

املادة ٤ 

ال جيـوز أن تقـوم اموعـات املسـلحة املتمـيزة عـن القـوات املسـلحة ألي دولـة يف أي ظـــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام  - ١

األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية. 

تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـاً ملنـع هـذا التجنيـد واالسـتخدام، مبـا يف ذلـك اعتمـاد التدابـري القانونيـة الالزمـــة  - ٢

حلظر وجترمي هذه املمارسات. 

ال يؤثر تطبيق هذه املادة مبوجب هذا الربوتوكول على املركز القانوين ألي طرف يف أي نزاع مسلح.  - ٣
 

املادة ٥ 

ليس يف هــذا الـربوتوكول مـا جيـوز تفسـريه بأنـه يسـتبعد األحكـام الـواردة يف قـانون دولـة طـرف أو يف الصكـوك الدوليـة والقـانون 

اإلنساين الدويل واليت تفضي بقدر أكرب إىل إعمال حقوق الطفل. 
 

املادة ٦ 

ـــع التدابــري الالزمــة القانونيــة واإلداريــة وغريهــا مــن التدابــري لكفالــة فعاليــة تنفيــذ وإعمــال أحكــام  تتخـذ كـل دولـة طـرف مجي - ١

الربوتوكول يف نطاق واليتها. 

تتعهد الدول األطراف بنشر مبــادئ وأحكـام هـذا الـربوتوكول علـى نطـاق واسـع وتعزيـزه بالسـبل املالئمـة بـني البـالغني واألطفـال  - ٢

على السواء. 

تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـاً لكفالــة تســريح األشــخاص انديــن أو املســتخدمني يف األعمــال احلربيــة يف  - ٣

ـــزوم كــل املســاعدة  نطـاق واليتـها مبـا يتنـاقض مـع هـذا الـربوتوكول، أو إعفائـهم علـى حنـو آخـر مـن اخلدمـة. وتوفـر الـدول األطـراف عنـد الل

املالئمة هلؤالء األشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً وإلعادة إدماجهم اجتماعياً. 

املادة ٧ 

تتعاون الدول األطراف يف تنفيذ هـذا الـربوتوكول، مبـا يف ذلـك التعـاون يف منـع أي نشـاط ينـاقض الـربوتوكول ويف إعـادة التـأهيل  - ١

وإعادة اإلدماج االجتماعي لألشخاص الذين يقعون ضحايـا أفعـال تنـاقض هـذا الـربوتوكول، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون التقـين واملسـاعدة 

املالية. ويتم االضطالع ذه املساعدة وذا التعاون بالتشاور مع الدول األطراف املعنية واملنظمات الدولية ذات الصلة. 
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تقـوم الـدول األطـراف الـيت تسـتطيع تقـدمي هـذه املسـاعدة بتقدميـــها مــن خــالل الــربامج القائمــة املتعــددة األطــراف أو الثنائيــة أو  - ٢

الربامج األخرى أو من خالل أمور أخرى منها إنشاء صندوق تربعات وفقاً لقواعد اجلمعية العامة. 
 

املادة ٨ 

تقدم كل دولـة طـرف، يف غضـون سـنتني بعـد دخـول هـذا الـربوتوكول حـيز التنفيـذ بالنسـبة هلـا، تقريـرًا إىل جلنـة حقـوق الطفـل،  - ١

وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابري الـيت اختذـا لتنفيـذ أحكـام الـربوتوكول، مبـا يف ذلـك التدابـري املتخـذة لتنفيـذ األحكـام املتعلقـة باالشـتراك 

والتجنيد. 

ــرف يف التقـارير الـيت تقدمـها إىل جلنـة حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة ٤٤ مـن االتفاقيـة،  بعد تقدمي التقرير الشامل تدرج كل دولة ط - ٢

أية معلومات إضافية يف صدد تنفيذ الربوتوكول. وتقدم الدول األخرى األطراف يف الربوتوكول تقريرًا كل مخس سنوات. 

جيوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول األطراف تقدمي مزيد من املعلومات املتصلة بتنفيذ هذا الربوتوكول.  - ٣
 

املادة ٩ 

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة طرف يف االتفاقية أو موقعة عليها.  - ١

خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق أو يتـاح االنضمـام إليـه ألي دولـة. وتـودع صكـوك التصديـق أو االنضمـــام لــدى األمــني العــام  - ٢

لألمم املتحدة. 

ـــيت  يقـوم األمـني العـام بصفتـه الوديـع لالتفاقيـة والـربوتوكول بـإبالغ مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ومجيـع الـدول األطـراف ال - ٣

وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك اإلعالن عمالً باملادة ٣. 
 

املادة ١٠ 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو االنضمام.  - ١

بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق علـى هـذا الـربوتوكول، أو تنضـم إليـه بعـد دخولـه حـيز النفـاذ، يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول بعـد شــهر  - ٢

واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو االنضمام. 
 

املادة ١١ 

جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول يف أي وقـت مبوجـب إخطـار كتـايب يوجـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة  - ١

الذي يقوم بعدها بـإعالم الـدول األطـراف األخـرى يف االتفاقيـة ومجيـع الـدول الـيت وقعـت علـى االتفاقيـة. ويصبـح االنسـحاب نـافذًا بعـد سـنة 

مـن تـاريخ اسـتالم األمـني العـام لألمـم املتحـدة لإلخطـار. ولكـن إذا كـانت الدولـة الطـرف املنسـحبة ختـوض نزاعـاً مسـلحاً عنـد انقضـــاء تلــك 

السنة، ال يبدأ نفاذ االنسحاب قبل انتهاء الرتاع املسلح. 
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ال يترتب على هـذا االنسـحاب إعفـاء الدولـة الطـرف مـن التزاماـا مبوجـب هـذا الـربوتوكول يف صـدد أي فعـل يقـع قبـل التـاريخ  - ٢

الذي يصبح فيه االنسحاب نافذًا. وال خيل هذا االنســحاب بـأي حـال باسـتمرار النظـر يف أي مسـألة تكـون بـالفعل قيـد النظـر أمـام اللجنـة قبـل 

التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذًا. 
 

املادة ١٢ 

ألي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـالً تودعـه لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وعلـى إثـر ذلـك يقـوم األمـني العـــام بــإبالغ الــدول  - ١

ـــإذا  األطـراف بـالتعديل املقـترح، طالبـاً إليـها إعالمـه مبـا إذا كـانت حتبـذ عقـد مؤمتـر للـدول األطـراف للنظـر يف املقترحـات والتصويـت عليـها. ف

ــدول األطـراف علـى األقـل، يف غضـون أربعـة شـهور مـن تـاريخ هـذا اإلبـالغ، عقـد هـذا املؤمتـر، عقـده األمـني العـام برعايـة األمـم  حبذ ثلث ال

املتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف املؤمتر على اجلمعية العامة إلقراره. 

ـــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وقبلتــه أغلبيــة ثلثــي الــدول  يبـدأ نفـاذ التعديـل املعتمـد وفقـاً للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة مـىت أقرت - ٢

األطراف. 

مـىت بـدأ نفـاذ التعديـل، يصبـح ملزمـاً للـدول األطـــراف الــيت قبلتــه، بينمــا تظــل الــدول األطــراف األخــرى ملزمــة بأحكــام هــذا  - ٣

الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد قبلتها. 
 

املادة ١٣ 

يـودع هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه األســـبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية يف حجيتــها يف  - ١

حمفوظات األمم املتحدة. 

يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقة مـن هـذا الـربوتوكول إىل مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ومجيـع الـدول املوقعـة  - ٢

عليها. 
  

املرفق الثاين 
 

الربوتوكول االختيـاري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد 
اإلباحية 

 
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تـرى أنـه لكـي تتحقـق أغـراض اتفاقيـــة حقــوق الطفــل(١) وتنفــذ أحكامــها، وال ســيما املــواد ١ و١١ و٢١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ 

و٣٥ و٣٦، جيدر أن تقيم التدابري اليت ينبغـي للـدول األطـراف أن تتخذهـا لكفالـة محايـة الطفـل مـن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء 

ويف املواد اإلباحية، 

ــل أن  وإذ تـرى أيضـاً أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل تسـلم حبـق الطفـل يف احلمايـة مـن االسـتغالل االقتصـادي ومـن أداء أي عمـل حيتم

يكون خطريًا أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدين أو العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي، 
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وإذ يساورها بالغ القلـق إزاء االجتـار الـدويل باألطفـال الواسـع النطـاق واملـتزايد وذلـك لغـرض بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف البغـاء 

ويف املواد اإلباحية، 

وإذ يساورها عميق القلق إزاء املمارسة املنتشرة واملتواصلة املتمثلـة يف السـياحة اجلنسـية الـيت يتعـرض هلـا األطفـال بشـكل خـاص، 

نظرًا ألا ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، 

وإذ تعـترف بـأن عـددًا مـن اموعـات شـديدة الضعـف، مبـا فيـها الطفـالت، تواجـه خطـرًا كبـريًا قوامـه االسـتغالل اجلنســـي، وأن 

الطفـالت ميثلن فئة مستغلّة بشكل ال متناسب على صعيد من يستغل جنسياً، 

وإذ يساورها القلق إزاء توافر املواد اإلباحيـة بشـكل مـتزايد علـى شـبكة اإلنـترنت وغريهـا مـن التكنولوجيـات الناشـئة، وإذ تشـري 

إىل املؤمتر الدويل ملكافحة اسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة علـى شبكــة اإلنـترنت (فيينـا، ١٩٩٩) وال سـيما مـا انتـهى إليـه هـذا املؤمتـر مـن 

ـــا وإذ تشــدد علــى أمهيــة  دعـوة إىل جتـرمي إنتـاج وتوزيـع وتصديـر وبـث واسـترياد املـواد اإلباحيـة املتعلقـة باألطفـال وحيازـا عمـدًا والـترويج هل

التعاون األوثق والشراكة بني احلكومات والصناعة املتمثلة يف اإلنترنت، 

وإذ تعتقـد أن القضـاء علـى بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة سيتيسـر باعتمـاد ـج جـــامع، يتصــدى 

للعوامل املسامهة يف ذلك واليت تشـمل التخلـف والفقـر والتفـاوت يف مسـتويات الدخـل واهليـاكل االجتماعيـة االقتصاديـة اجلـائرة وتعطـل الـدور 

الـذي تؤديـه األسـر واالفتقـار إىل التربيـة واهلجـرة مـن األريـاف إىل املـدن والتميـيز املبـين علـى نـوع اجلنـس والسـلوك اجلنســـي الالمســؤول مــن 

جانب الكبار واملمارسات التقليدية الضارة والرتاعات املسلحة واالجتار باألطفال، 

واعتقادًا منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعـي العـام بـاحلد مـن طلـب املسـتهلكني علـى بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال 

يف البغاء ويف املواد اإلباحية وإدراكاً منها ألمهية تعزيز الشراكة العاملية بـني كافـة اجلـهات الفاعلـة وحتسـني مسـتوى إنفـاذ القوانـني علـى الصعيـد 

الوطين، 

وإذ تالحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العالقة حبمايــة األطفـال مبـا فيـها اتفاقيـة الهـاي بشـأن محايـة األطفـال والتعـاون 

يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واتفاقيـة الهـاي بشـأن اجلوانـب املدنيـة لالختطـاف الـدويل لألطفـال واتفاقيـة الهـاي بشـأن الواليـة القانونيـة 

والقـانون املنطبـق واالعـتراف والتنفيـذ والتعـاون يف جمـال املسـؤولية األبويـة والتدابـري حلمايـة األطفـال واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقــم ١٨٢ 

املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ تدابري فورية للقضاء عليها، 

وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز ومحاية حقوق الطفل، 

واعترافاً منها بأمهية تنفيـذ أحكـام برنـامج العمـل ملنـع بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة(٣) واإلعـالن 

وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتــر العـاملي ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـي التجـاري لألطفـال الـذي عقـد يف اسـتكهومل يف الفـترة مـن ٢٧ إىل ٣١ 

آب/أغسطس ١٩٩٦(٤) وسائر القرارات والتوصيات ذات العالقة ذا املوضوع الصادرة عن اهليئات الدولية املختصة، 

 __________

الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ١٩٩٢، امللحق رقم ٢ (E/1992/22)، الفصل الثاين، الفرع ألف، القرار ٧٤/١٩٩٢، املرفق.  (٣)

A/51/385، املرفق.  (٤)
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وإذ تضع يف اعتبارها أمهية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل محاية الطفل ومنائه بشكل متناسق. 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

املادة ١ 

حتظر الدول األطراف بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية كما هو منصوص عليه يف هذا الربوتوكول. 
 

املادة ٢ 

لغرض هذا الربوتوكول: 

يقصد ببيع األطفال أي فعل أو تعامل يتـم مبقتضـاه نقـل طفـل مـن جـانب أي شـخص أو جمموعـة مـن األشـخاص إىل  (أ)

شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛ 

يقصد باستغالل األطفال يف البغاء استخدام طفل لغـرض أنشـطة جنسـية لقـاء مكافـأة أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال  (ب)

العوض؛ 

يقصد باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تصويـر أي طفـل، بـأي وسـيلة كـانت، ميـارس ممارسـة حقيقيـة أو باحملاكـاة  (ج)

أنشطة جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا. 
 

املادة ٣ 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحـد أدىن، األفعـال واألنشـطة التاليـة تغطيـة كاملـة مبوجـب قانوـا اجلنـائي أو قـانون العقوبـات  - ١

فيها سواء أكانت هذه اجلرائم ترتكب حملياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 

يف سيــــــــاق بيع األطفال كما هو معرف يف املادة ٢:  (أ)

عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض التالية:  �١�

االستغالل اجلنسي للطفل؛  (أ)

نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  (ب)

تسخري الطفل لعمل قسري؛  (ج)

القيام، كوسيط، باحلفز غري الالئـق علـى إقـرار تبـين طفـل وذلـك علـى النحـو الـذي يشـكل خرقـاً للصكـوك القانونيـة  �٢�

الواجبة التطبيق بشأن التبين؛ 

عرض أو تأميـن أو تدبيـر أو تقدمي طفل لغرض استغالله فــــي البغـــاء على النحو املعرف فــــــــي املادة ٢؛  (ب)

وإنتـاج أو توزيـع أو نشـر أو اسـترياد أو تصديـر أو عـرض أو بيـع أو حيـازة مـواد إباحيـة متعلقـة بـالطفل علــى النحــو  (ج)

املعرف يف املادة ٢. 
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ـــذه األفعــال أو  رهنـاً بأحكـام القـانون الوطـين للدولـة الطـرف، ينطبـق الشـيء نفسـه علـى أي حماولـة ترمـي إىل ارتكـاب أي مـن ه - ٢

التواطؤ أو املشاركة يف أي منها. 

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة اليت جتعل هذه اجلرائم موجبة للعقوبات املناسبة واليت تضع يف االعتبار خطورة طابعها.  - ٣

تقـوم، عنـد االقتضـاء، كـل دولـة طـرف، رهنـاً بأحكـام قانوـا الوطـين، باختـاذ اإلجـراءات الراميـة إىل حتديـد مسـؤولية األشـــخاص  - ٤

االعتبـاريني عـن اجلرائـم احملـددة يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة. ورهنـاً باملبـادئ القانونيـة لتلـك الدولـة الطـرف قـــد تكــون مســؤولية األشــخاص 

االعتباريني هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 

تتخذ الدول األطراف كافة اإلجراءات القانونية واإلداريـة املالئمـة الـيت تكفـل تصـرف مجيـع األشـخاص املشـاركني يف عمليـة تبـين  - ٥

طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق. 
 

املادة ٤ 

تتخذ كل دولـة طـرف مـا تـراه ضروريـاً مـن التدابـري إلقامـة واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم املشـار إليـها يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٣  - ١

عندما ترتكب هذه اجلرائم يف إقليمها أو على منت سفينة أو طائرة مسجلة يف تلك الدولة. 

جيوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابري ما تراه ضروريــاً إلقامـــــــة واليتـها علـــى اجلرائـم املشـــار إليهـــا يف الفقـرة ١ مـن املـادة  - ٢

٣ يف احلاالت التايل ذكرها: 

عندما يكون ارم املتهم مواطناً من مواطين تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة يف إقليمها؛  (أ)

عندما تكون الضحية مواطناً من مواطين تلك الدولة.  (ب)

ــري إلقامـة واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم اآلنـف ذكرهـا عندمـا يكـون اـرم املتـهم  تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التداب - ٣

موجودًا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه أو تسليمها إىل دولة طرف أخرى على أساس أن اجلرمية ارتكبها مواطن من مواطنيها. 

ال يستبعد هذا الربوتوكول أي والية قضائية جنائية متارس وفقاً للقانون الدويل.  - ٤
 

املادة ٥ 

تعترب اجلرائم املشـار إليهـا فـي الفقـرة ١ مـن املـادة ٣ مدرجـة بوصفـها جرائـم تستوجــب تسليــم مرتكبيـها يف أي معـاهدة لتسليــم  - ١

ارميـن قائمـة بيـن الـدول األطـراف وتدرج بوصفها جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها يف كـل معـاهدة لتسـليم ارمـني تـربم يف وقـت الحـق 

فيما بني هذه الدول وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذه املعاهدات. 

إذا تلقت دولة طرف جتعل تسليم ارمـني مشـروطاً بوجـود معـاهدة طلبـاً لتسـليم مــجرم مـن دولــة طــرف أخــرى ال تربطـها ـا  - ٢

معاهدة لتسليم ارمني جيوز هلا أن تعتـرب هـذا الـربوتوكول قانونيـاً لتسـليم اـرم فيمـا يتعلـق بتلـك اجلرائـم. وجيـب أن خيضـع التسـليم للشـروط 

املنصوص عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب. 
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ـــم تســتوجب  علـى الـدول األطـراف الـيت ال جتعـل تسـليم ارمـني مشـروطاً بوجـود معـاهدة أن تعـامل هـذه اجلرائـم بوصفـها جرائ - ٣

تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب. 

تعامل هذه اجلرائم، ألغراض تسليم الدول األطـراف للمجرمـني بعضـها لبعـض، كمـا لـو أـا ارتكبـت ال يف املكـان الـذي حدثـت  - ٤

فيه بل يف أقاليم الدول املطلوب منها إقامة واليتها القضائية وفقاً للمادة ٤. 

إذا ما قُدم طلب لتسليم جمرم فيما يتعلق جبرمية من اجلرائم الـوارد ذكرهـا يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٣ وإذا مـا كـانت الدولـة الطـرف  - ٥

املتلقيـة للطلـب ال تسـلم أو لـن تسـلم اـرم، اسـتنادًا إىل جنسـية اـرم جيـب علـى تلـك الدولـة أن تتخـذ التدابـــري املالئمــة لعــرض احلالــة علــى 

السلطات املختصة فيها لغرض املقاضاة. 
 

املادة ٦ 

تقوم الدول األطراف بتقدمي أقصـى قـدر مـن املسـاعدة إىل بعضـها البعـض فيمـا يتعلـق بعمليـات التحقيـق أو اإلجـراءات اجلنائيـة أو  - ١

إجراءات تسليم ارم فيما يتصل باجلرائم احملددة يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٣، مبـا يف ذلـك تقـدمي املسـاعدة يف جمـال احلصـول علـى مـا يف حوزـا 

من أدلة الزمة هلذه اإلجراءات. 

ـــات  تفـي الـدول األطـراف بالتزاماـا مبوجـب الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة مبـا يتمشـى مـع مـا قـد يوجـد بينـها مـن معـاهدات أو ترتيب - ٢

أخـرى لتقـدمي املسـاعدة القضائيـة. ويف حالـة عـدم وجـود مثـل هـذه املعـاهدات أو الترتيبـات تقـدم الـدول األطـراف املســـاعدة لبعضــها البعــض 

وفقاً لقانوا احمللي. 
 

املادة ٧ 

تقوم الدول األطراف، مبا يتفق مع أحكام قانوا الوطين مبا يلي: 

اختاذ التدابري املالئمة لكي يتسىن إجراء احلجز واملصادرة على النحو املالئم ملا يلي:  (أ)

املمتلكـات مثـل املـواد واملوجـودات وغـري ذلـك مـن املعـدات الـيت تســـتخدم الرتكــاب اجلرائــم املشــار إليــها يف هــذا  �١�

الربوتوكول أو لتسهيل ارتكاا؛ 

العوائد املتأتية من هذه اجلرائم؛  �٢�

تنفيـذ الطلبـات الـواردة مـن دولـة طـرف أخـرى بشـأن حجـــز أو مصــادرة املــواد أو العوائــد املشــار إليــها يف الفقــرة  (ب)

الفرعية (أ) ��١؛ 

اختاذ التدابري الالزمة اليت تستهدف إغالق املباين املستخدمة يف ارتكاب هذه اجلرائم بصورة مؤقتة أو ائية.  (ج)
 

املادة ٨ 

تتخذ الدول األطراف التدابري املناسـبة حلمايـة حقـوق ومصـاحل األطفـال ضحايـا املمارسـات احملظـورة مبوجـب هـذا الـربوتوكول يف  - ١

مجيع مراحل اإلجراءات القضائية اجلنائية، وال سيما عن طريق ما يلي: 
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االعــتراف بضعــف األطفــال الضحايــا وتكييــف اإلجــراءات جلعلــها تعـــترف باحتياجـــام اخلاصـــة، مبـــا يف ذلـــك  (أ)

احتياجام اخلاصة كشهود؛ 

إعالم األطفال الضحايا حبقوقهم ودورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت يف قضاياهم؛  (ب)

ـــر فيــها أثنــاء الدعــاوى الــيت متــس مصاحلــهم  السـماح بعـرض آراء األطفـال الضحايـا واحتياجـام وشـواغلهم والنظ (ج)

الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطين؛ 

توفري خدمات املساندة املالئمة لألطفال الضحايا طيلة سري اإلجراءات القانونية؛  (د)

محايـة خصوصيـات وهويـة األطفـال الضحايـا واختـاذ التدابـري الالزمـة وفقـاً للقـــانون الوطــين لتجنــب نشــر معلومــات  (ه)

ميكن أن تفضي إىل التعرف على هؤالء األطفال الضحايا؛ 

القيام، يف احلاالت املناسبة، بكفالة محاية سـالمة األطفـال الضحايـا وأسـرهم والشـهود الذيـن يشـهدون لصاحلـهم مـن  (و)

التعرض لإلرهاب واالنتقام؛ 

ـــا وتنفيــذ األوامــر أو القــرارات الــيت متنــح تعويضــات لألطفــال  تفـادي التأخـري الـذي ال لـزوم لـه يف البـت يف القضاي (ز)

الضحايا. 

تكفـل الـدول األطـراف أال حيـول عـدم التيقّـن مـن عمـر الضحيـة احلقيقـي دون بـدء التحقيقـات اجلنائيـة، مبـا يف ذلـــك التحقيقــات  - ٢

الرامية إىل حتديد عمر الضحية. 

تكفل الدول األطراف أن يعـامل النظـام القضـائي اجلنـائي لألطفـال الذيـن هـم ضحايـا اجلرائـم الـوارد ذكرهـا يف هـذا الـربوتوكول  - ٣

املصلحة الفضلى للطفل بوصفها االعتبار الرئيسي. 

تتخـذ الـدول األطـراف التدابـري الالزمـة الـيت تكفـــل التدريــب املالئــم، وخاصــة التدريــب القــانوين والنفســي، لألشــخاص الذيــن  - ٤

يعملون مع ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب هذا الربوتوكول. 

وتتخذ الدول األطراف، يف احلاالت املالئمـة، التدابـري الراميـة إىل محايـة أمـن وسـالمة هـؤالء األشـخاص و/أو املؤسسـات العـاملني  - ٥

يف جمال وقاية و/أو محاية وتأهيل ضحايا هذه اجلرائم. 

ال شيء يف هذا الربوتوكول يفسر على حنو يضر حبقوق املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة أو ال يتعارض مع هذه احلقوق.  - ٦
 

املادة ٩ 

تعتمد الدول األطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانـني والتدابـري اإلداريـة والسياسـات والـربامج االجتماعيـة الـيت متنـع اجلرائـم املشـار  - ١

إليها يف هذا الربوتوكول. وينبغي إيالء اهتمام خاص حلماية األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص هلذه املمارسات. 

تقوم الدول األطراف بتعزيز الوعي لدى اجلمهور عامـة، مبـا يف ذلـك األطفـال، عـن طريـق اإلعـالم جبميـع الوسـائل املناسـبة، وعـن  - ٢

طريـق التثقيـف والتدريـب املتصـل بالتدابـري الوقائيـة واآلثـار الضـارة النامجـة عـن اجلرائـم املشــار إليــها يف هــذا الــربوتوكول. وتقــوم الــدول، يف 
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وفائـها بالتزاماـا مبوجـب هـذه املـادة، بتشـجيع مشـاركة اتمـع احمللـي، وال سـيما األطفـال، يف برامـج اإلعـــالم والتثقيــف تلــك، مبــا يف ذلــك 

املشاركة على الصعيد الدويل. 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة، الـيت ـدف إىل تـأمني تقـدمي كـل املسـاعدات املناسـبة إىل ضحايـا هـذه اجلرائـم، مبـا يف  - ٣

ذلك إعادة إدماجهم الكامل يف اتمع وحتقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 

تكفـل الـدول األطـــراف جلميــع األطفــال ضحايــا اجلرائــم املوصوفــة يف هــذا الــربوتوكول إتاحــة اإلجــراءات املناســبة يف الســعي  - ٤

للحصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار اليت حلقت م من األشخاص املسؤولني قانوناً عن ذلك. 

تتخـذ الـدول األطـراف التدابـري املالئمـــة اهلادفــة إىل احلظــر الفعــال إلنتــاج ونشــر املــواد الــيت تــروج للجرائــم املوصوفــة يف هــذا  - ٥

الربوتوكول. 
 

املادة ١٠ 

ـــة  تتخـذ الـدول األطـراف كـل اخلطـوات الالزمـة لتقويـة التعـاون الـدويل عـن طريـق الترتيبـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف واإلقليمي - ١

ملنـع وكشـف وحتـري ومقاضـاة ومعاقبـة اجلـهات املسـؤولة عـــن أفعــال تنطــوي علــى بيــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة 

والسياحة اجلنسية. كما تعزز الدول األطـراف التعـاون والتنسـيق الدوليـني بـني سـلطاا واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة واملنظمـات 

الدولية. 

تقوم الدول األطراف بتعزيز التعاون الـدويل ملسـاعدة األطفـال الضحايـا علـى الشـفاء البـدين والنفسـي وإعـادة إدماجـهم يف اتمـع  - ٢

وإعادم إىل أوطام. 

تشجع الدول األطراف على تعزيز التعاون الدويل بغيـة التصـدي لألسـباب اجلذريـة مثـل الفقـر والتخلـف الـيت تسـهم يف اسـتهداف  - ٣

األطفال للبيع واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية. 

ــك، بتقـدمي املسـاعدة املاليـة والفنيـة وغريهـا مـن املسـاعدة عـن طريـق الـربامج  تقوم الدول األطراف اليت هي يف مركز يسمح هلا بذل - ٤

القائمة املتعددة األطراف أو اإلقليمية أو الثنائية أو غريها من الربامج. 
 

املادة ١١ 

ال شيء يف هذا الربوتوكول ميس بأي من األحكام املفضية على حنو أفضل إىل إعمال حقوق الطفل واملمكن أن يتضمنها: 

قانون الدولة الطرف؛   (أ)

القانون الدويل الساري بالنسبة لتلك الدولة.  (ب)
 

املادة ١٢ 

تقوم كل دولة طرف، يف غضـون سـنتني مـن بـدء نفـاذ الـربوتوكول بالنسـبة لتلـك الدولـة الطـرف، بتقـدمي تقريـر إىل جلنـة حقـوق  - ١

الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابري اليت اختذا لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول. 
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ــل دولـة طـرف بتضمـني مـا تقدمـه مـن التقـارير إىل جلنـة حقـوق الطفـل، وفقـاً للمـادة  وعلى إثر تقدمي هذا التقرير الشامل، تقوم ك - ٢

٤٤ من االتفاقية، أية معلومات إضافية فيما خيـص تنفيـذ الـربوتوكول. وتقـوم الـدول األطـراف األخـرى يف الـربوتوكول بتقـدمي تقريـر مـرة كـل 

مخس سنوات. 

جيوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إىل الدول األطراف معلومات إضافية ذات عالقة بتنفيذ هذا الربوتوكول.  - ٣
 

املادة ١٣ 

يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول أمام أي دولة هي طرف يف االتفاقية أو وقعت عليها.  - ١

خيضع هذا الربوتوكول للتصديق عليـه ويكـون مفتوحـاً بـاب االنضمـام إليـه ألي دولـة مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة أو املوقعـة  - ٢

عليها. وتودع صكوك التصديق أو االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة. 
 

املادة ١٤ 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر.  - ١

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة تصـدق عليـه أو تنضـم إليـه بعـد دخولـه حـيز النفـاذ، بعـد شـهر مـن تـاريخ إيداعـها  - ٢

صك تصديقها أو انضمامها. 
 

املادة ١٥ 

جيوز ألي دولـة طـرف أن تنسحـب مـن هـذا الربوتوكـول فــي أي وقــت بإشعــار كتـايب ترسـله إىل األمـني العـام لألمــم املتحــدة،  - ١

الـذي يقـوم بعد ذلك بإبالغ الـدول األطراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الـدول الـيت وقعـت عليـها. ويصبـح االنسـحاب نـافذًا بعـد مـرور سـنة 

على تسلم األمني العام لألمم املتحدة هلذا اإلشعار. 

لن يؤدي هذا االنسحاب إىل إعفاء الدولة الطـرف مـن التزاماـا مبوجـب هـذا الـربوتوكول فيمـا يتعلـق بـأي فعـل خمـل حيـدث قبـل  - ٢

التـاريخ الـذي يصبـح فيـه االنسـحاب نـافذًا. ولـن ميـس هـذا االنسـحاب بـأي شـكل النظـر يف أي مسـألة تكـون قيـــد نظــر اللجنــة بــالفعل قبــل 

التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذًا. 
 

املادة ١٦ 

جيـوز ألي دولـة طـرف أن تقـترح إدخـال تعديـل وأن تقدمـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويقـوم األمـني العـام عندئـــذ بــإبالغ  - ١

ـــدول األطــراف للنظــر يف االقتراحــات  الــدول األطــراف بالتعديــل املقتــرح مـع طلـب بإخطـاره مبـا إذا كـانت هـذه الـدول حتبـذ عقـد مؤمتـر لل

والتصويت عليها. ويف حالة تأييد ثلـث الـدول األطـراف علـى األقـل، يف غضـون أربعـة أشـهر مـن تـاريخ هـذا التبليـغ، عقـد هـذا املؤمتـر، يدعـو 

األمـني العـام إىل عقـده حتـت رعايـة األمـم املتحـدة. ويقـدم أي تعديـل تعتمـــده أغلبيــة مــن الــدول األطــراف احلــاضرة واملصوتــة يف املؤمتــر إىل 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره. 
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يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة ١ مـن هـذه املـادة عندمـا تقـره اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وتقبلـه الـدول األطـراف  - ٢

يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني. 

ـــد بــدء نفــاذه، ملزمــاً للــدول األطــراف الــيت قبلتــه وتبقــى الــدول األطــراف األخــرى ملزمــة بأحكــام هــذا  يكـون التعديـل، عن - ٣

الربوتوكول وبأية تعديالت سابقة تكون قد قبلتها. 
 

املادة ١٧ 

يـودع هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصــه االســبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية يف احلجيــة، يف  -١

حمفوظات األمم املتحدة. 

يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسـخاً مصدقـاً عليـها مـن هـذا الـربوتوكول إىل مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ومجيـع الـدول  - ٢

اليت وقَّعت عليها. 

 

 


