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الدورة الرابعة واخلمسون 
البند ١١٦ من جدول األعمال 

  مسائل حقوق اإلنسان 
مشروع قرار أوصى به الس االقتصادي واالجتماعي 

  
مشروعا الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال 
يف املنازعـات املسـلحة وبشـأن بيـع األطفـــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف 

 املواد اإلباحية 
  

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل مجيـع قراراـا الســـابقة بشــأن موضــوع 
حقوق الطفل، ال سيما قرارها ١٤٩/٥٤ املؤرخ ١٧ كـانون 
األول/ديسمرب ١٩٩٩، الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقـني 
العـاملني بـني الـدورات املفتوحـي العضويـة والـذي حثـت فيـــه 
الفريقـني علـى االنتـهاء مـــن أعماهلمــا قبــل أن حتــل الذكــرى 
السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ(١)،  
وإذ تعــرب عــن تقديرهــا للجنــــة حقـــوق اإلنســـان 
النتهائـها مـن وضـع نصـي الـربوتوكولني االختيـاريني التفاقيــة 
حقـوق الطفـل بشـأن اشـتراك األطفـال يف املنازعـات املســلحة 

 __________
القرار ٢٥/٤٤، املرفق.  (١)

وبشـأن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف املــواد 
اإلباحية، 

وإذ تدرك أنه يف العام ٢٠٠٠ حتل الذكرى السـنوية 
العاشرة ملؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل والذكرى السـنوية 
العاشرة لدخول اتفاقيـة حقـوق الطفـل حـيز النفـاذ، وكذلـك 
األمهيـة الرمزيـة والعمليـة العتمـــاد الــربوتوكولني االختيــاريني 
التفاقية حقوق الطفل قبل انعقاد الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة 
العامة ملتابعة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل املقرر عقدهـا 

يف العام ٢٠٠١، 
وإذ تتمسك باملبدأ القائل إن املصاحل الفضلى للطفـل 

هي اعتبار أساسي يف مجيع األعمال املتعلقة باألطفال؛ 
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ـــد التزامــها بالكفــاح مــن أجــل  وإذ تؤكـد مـن جدي
تعزيز ومحاية حقوق الطفل يف مجيع مسالك احلياة، 

وإذ تـــــدرك أن اعتمـــــــاد وتنفيــــــذ الــــــربوتوكولني 
االختياريني يشكالن مسـامهة كبـرية يف تعزيـز ومحايـة حقـوق 

الطفل، 
ـــع والتصديــق أو  تعتمـد وتفتـح بـاب التوقي - ١
ــــربوتوكولني االختيـــاريني التفاقيـــة حقـــوق  االنضمــام إىل ال
الطفل(١) بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة وبشــأن 
بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املـواد اإلباحيـة، 

املرفق نصامها ذا القرار؛ 
تدعو مجيع الدول اليت وقعت أو صادقت أو  - ٢
انضمت إىل اتفاقية حقوق الطفل أن توقع وتصادق أو تنضـم 
إىل الـربوتوكولني االختيـاريني املرفقـني يف أقـرب وقـت ممكـــن 

بغية تيسري دخوهلما حيز النفاذ يف وقت مبكر؛ 
تقـرر فتـح بـاب التوقيـع علـــى الــربوتوكولني  - ٣
االختيـاريني لالتفاقيـة: يف الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـــة 
الـيت سـتعقد حتـــت عنــوان �املــرأة يف عــام ٢٠٠٠: املســاواة 
اجلنسـانية والتنميـة والسـلم يف القـرن احلـادي والعشــرين�، يف 
الفترة من ٥ إىل ٩ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ يف نيويـورك؛ مث يف 
مقـر األمـم املتحـدة، أثنـاء فـــترة الــدورة االســتثنائية للجمعيــة 
 العامـة الـيت سـوف تعقـد حتـت عنـوان �مؤمتـــر القمــة العــاملي
للتنميــة االجتماعيــة ومــا بعــده: حتقيــق التنميــــة االجتماعيـــة 
ـــــن ٢٦ إىل ٣٠  للجميــــع يف عــــامل متعــــومل�، يف الفــــترة م
حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ يف جنيــف؛ ويف قمــة األمــم املتحـــدة 
لأللفية اليت سوف تعقد يف الفترة من ٦ إىل ٨ أيلـول/سـبتمرب 

٢٠٠٠ يف نيويورك؛ 
تطلـب إىل األمـني العـام أن يـدرج يف تقريــره  - ٤
العـادي إىل اجلمعيـة العامـة عـن حالـــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

معلومات عن حالة الربوتوكولني االختياريني. 

املرفق األول 
  

الـربوتوكول االختيـاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن 
اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 

 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 
إذ يشجعها التأييد الساحق التفاقية حقوق الطفـل(١) 
مما يدل على االلتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفـل 

ومحايتها، 
ـــد أن حقــوق األطفــال تتطلــب  وإذ تؤكـد مـن جدي
محاية خاصة، وتســتدعي االسـتمرار يف حتسـني حالـة األطفـال 
دون متيـيز، فضـــالً عــن تنشــئتهم وتربيتــهم يف كنــف الســلم 

واألمن، 
وإذ تشعر باجلزع ملـا للمنازعـات املسـلحة مـن تأثـري 
ضار ومتفش علـى األطفـال ومـا هلـذا الوضـع مـن عواقـب يف 

األجل الطويل على استدامة السلم واألمن والتنمية، 
وإذ تديـن اسـتهداف األطفـال يف حـاالت املنازعــات 
املســلحة واهلجمــات املباشــرة علــى أهــداف حمميــة مبوجـــب 
القـانون الـدويل، مبـا فيـها أمـاكن تتسـم عمومـاً بتواجـد كبـــري 

لألطفال مثل املدارس واملستشفيات، 
وإذ تالحـــظ اعتمـــاد النظـــام األساســـي للمحكمــــة 
اجلنائيــة الدوليــة(٢) وخاصــة إدراجــــها التجنيـــد اإللزامـــي أو 
الطوعـي لألطفـال دون سـن اخلامســـة عشــرة أو اســتخدامهم 
لالشتراك النشط يف األعمال احلربية بوصفـه جرميـة حـرب يف 

املنازعات املسلحة الدولية وغري الدولية على السواء، 
ـــز إعمــال احلقــوق  وإذ تعتـرب لذلـك أن مواصلـة تعزي
املعـترف ـا يف اتفاقيـة حقـــوق الطفــل يتطلــب زيــادة محايــة 

األطفال من االشتراك يف املنازعات املسلحة، 
 __________

 .A/CONF.183/9 (٢)
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وإذ تالحـظ أن املـادة ١ مـن اتفاقيـــة حقــوق الطفــل 
حتدد أن املقصود بـالطفل، ألغـراض تلـك االتفاقيـة، هـو كـل 
إنسان يقل عمره عن ١٨ سنة ما مل يكن بلغ سن الرشد قبـل 

ذلك مبوجب القانون املنطبق على الطفل، 
واقتناعاً منها بأن بروتوكوالً اختيارياً لالتفاقيـة يرفـع 
السن اليت ميكن عندهـا جتنيـد األشـخاص يف القـوات املسـلحة 
ـــة يف  واشــتراكهم يف األعمــال احلربيــة سيســهم مســامهة فعال
تنفيـذ املبـدأ الـذي يقضـي بـأن تكـون مصـاحل الطفـل الفضلـــى 

اعتبارًا أولياً يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، 
وإذ تالحــظ أن املؤمتــر الــدويل الســادس والعشــــرين 
للصليــــب األمحــــر واهلــــالل األمحــــــر املعقـــــود يف كـــــانون 
األول/ديســمرب ١٩٩٥ أوصــــى يف مجلـــة أمـــور بـــأن تتخـــذ 
أطـراف الـرتاع كـل اخلطـوات املمكنـة لضمـان عـــدم اشــتراك 

األطفال دون سن الثامنة عشرة يف األعمال احلربية، 
وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
١٨٢ بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال واإلجــراءات 
ـــه ١٩٩٩،  الفوريـة للقضـاء عليـها، باإلمجـاع يف حزيـران/يوني
وهي االتفاقية اليت حتظر، ضمن مجلة أمـور، التجنيـد القسـري 

أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف املنازعات املسلحة، 
وإذ تديــن ببــالغ القلــق جتنيــد األطفــــال وتدريبـــهم 
واستخدامهم داخل وعرب احلدود الوطنيـة يف األعمـال احلربيـة 
من جانب اموعات املسـلحة املتمـيزة عـن القـوات املسـلحة 
للدولــة، وإذ تعــترف مبســــؤولية القـــائمني بتجنيـــد األطفـــال 

وتدريبهم واستخدامهم يف هذا الصدد، 
ـــالتزام كــل طــرف يف أي نــزاع مســلح  وإذ تذكـر ب

بالتقيد بأحكام القانون اإلنساين الدويل، 
وإذ تشدد على أن هذا الربوتوكول ال خيل باملقاصد 
واملبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة مبـا فيـها املـــادة ٥١ 

واملعايري ذات الصلة يف القانون اإلنساين، 

وإذ تضــع يف اعتبارهــا أن أوضـــاع الســـلم واألمـــن 
باالســتناد إىل االحــترام التــام للمقــاصد واملبــادئ الـــواردة يف 
امليثــاق والتقيــد بصكــوك حقــوق اإلنســان الواجبــة التطبيـــق 
أوضـاع ال غـىن عنـها حلمايـة األطفـال محايـة تامـــة وال ســيما 

أثناء املنازعات املسلحة واالحتالل األجنيب، 
وإذ تعـترف باالحتياجـــات اخلاصــة هلــؤالء األطفــال 
ـــال  املعرضـني بصـورة خاصـة للتجنيـد أو االسـتخدام يف األعم
احلربية مبا خيالف هذا الربوتوكول نظـرًا لوضعـهم االقتصـادي 

أو االجتماعي أو نظرًا جلنسهم، 
وإذ ال يغيــب عــن باهلــا ضــرورة مراعــاة األســــباب 
اجلذرية االقتصادية واالجتماعية والسياسية الشـتراك األطفـال 

يف الرتاعات املسلحة، 
واقتناعـاً منـها بضـرورة تقويـة التعـــاون الــدويل علــى 
ــــأهيل البـــدين  تنفيــذ هــذا الــربوتوكول فضــالً عــن إعــادة الت
ــــادة اإلدمـــاج االجتمـــاعي لألطفـــال ضحايـــا  والنفســي وإع

املنازعات املسلحة، 
وإذ تشـجع علـى اشـتراك اتمـــع، وخاصــة اشــتراك 
األطفال والضحايا من األطفال، يف نشـر املعلومـات والـربامج 

التعليمية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول، 
قد اتفقت على ما يلي: 

 

املادة ١ 
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـــاً 
لضمـان عـدم اشـتراك أفـــراد قواــا املســلحة الذيــن مل يبلغــوا 

الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشرًا يف األعمال احلربية. 
 

املادة ٢ 
تكفــل الــدول األطــراف عــدم خضــوع األشـــخاص 
الذين مل يبلغوا الثامنة عشرة من العمـر للتجنيـد اإلجبـاري يف 

قواا املسلحة. 
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املادة ٣ 
ترفــع الــدول األطــــراف احلـــد األدىن لســـن تطـــوع  - ١
ـــة عــن الســن احملــددة يف  األشـخاص يف قواـا املسـلحة الوطني
الفقرة ٣ من املـادة ٣٨ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، آخـذة يف 
االعتبـــار املبـــادئ الـــواردة يف تلـــك املـــادة، ومعترفـــة حبـــــق 
األشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة يف محايـة خاصـة مبوجــب 

االتفاقية. 
تـودع كـل دولـة طـرف إعالنـاً ملزمـاً بعـد التصديـــق  - ٢
علـى هـذا الـربوتوكول أو االنضمـام إليـه يتضمـن احلــد األدىن 
للسن الذي تسمح عنـده بـالتطوع يف قواـا املسـلحة الوطنيـة 
ووصفاً للضمانات اليت اعتمدا ملنع فرض هذا التطـوع جـربًا 

أو قسرًا. 
تقوم الدول األطراف الـيت تسـمح بـالتطوع يف قواـا  - ٣
املسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانــات 

لكفالة ما يلي كحد أدىن: 
أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛  (أ)

أن يتم هذا التجنيد الطوعي مبوافقـة مسـتنرية  (ب)
من اآلباء أو األوصياء القانونيني لألشخاص؛ 

أن حيصل هؤالء األشــخاص علـى املعلومـات  (ج)
الكاملــة عــن الواجبــات الــيت تنطــوي عليــــها هـــذه اخلدمـــة 

العسكرية؛ 
ــه  أن يقـدم هـؤالء األشـخاص دليـالً موثوقـاً ب (د)

عن سنهم قبل قبوهلم يف اخلدمة العسكرية الوطنية. 
لكــل دولــة طــــرف أن تعـــزز إعالـــا يف أي وقـــت  - ٤
بإخطـار هلـذا الغـرض يوجـه إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
الــذي يقــوم بــإبالغ مجيــع الــدول األطــراف. ويدخــل هـــذا 
اإلخطار حيز التنفيذ يف التاريخ الذي يتلقاه فيه األمني العام. 

ال ينطبق اشتراط رفع السن املذكور يف الفقرة ١ مـن  - ٥
ـــى املــدارس الــيت تديرهــا القــوات املســلحة يف  هـذه املـادة عل
الدول األطراف أو تقع حتت سـيطرا متشـياً مـع املـادتني ٢٨ 

و٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل. 
 

املادة ٤ 
ال جيـوز أن تقـــوم اموعــات املســلحة املتمــيزة عــن  - ١
القوات املسلحة ألي دولة يف أي ظرف من الظروف بتجنيـد 
ـــال  أو اسـتخدام األشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة يف األعم

احلربية. 
تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـــاً  - ٢
ـــك اعتمــاد التدابــري  ملنـع هـذا التجنيـد واالسـتخدام، مبـا يف ذل

القانونية الالزمة حلظر وجترمي هذه املمارسات. 
ال يؤثـر تطبيـق هـذه املـادة مبوجـب هـذا الــربوتوكول  - ٣

على املركز القانوين ألي طرف يف أي نزاع مسلح. 
 

املادة ٥ 
ليس يف هذا الربوتوكول ما جيوز تفسريه بأنه يستبعد 
األحكام الواردة يف قانون دولة طرف أو يف الصكوك الدوليـة 
والقانون اإلنساين الدويل واليت تفضـي بقـدر أكـرب إىل إعمـال 

حقوق الطفل. 
 

املادة ٦ 
تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمـة القانونيـة  - ١
واإلداريـة وغريهـا مـن التدابـري لكفالــة فعاليــة تنفيــذ وإعمــال 

أحكام الربوتوكول يف نطاق واليتها. 
تتعـهد الـدول األطـراف بنشـر مبـــادئ وأحكــام هــذا  - ٢
الـربوتوكول علـى نطـاق واسـع وتعزيـزه بالسـبل املالئمـة بــني 

البالغني واألطفال على السواء. 
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تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابـري املمكنـة عمليـــاً  - ٣
لكفالة تسريح األشخاص اندين أو املستخدمني يف األعمـال 
احلربية يف نطاق واليتها مبا يتناقض مـع هـذا الـربوتوكول، أو 
إعفائهم على حنـو آخـر مـن اخلدمـة. وتوفـر الـدول األطـراف 
عند اللزوم كل املساعدة املالئمة هلـؤالء األشـخاص لشـفائهم 

جسدياً ونفسياً وإلعادة إدماجهم اجتماعياً. 
 

املادة ٧ 
ــربوتوكول،  تتعـاون الـدول األطـراف يف تنفيـذ هـذا ال - ١
مبا يف ذلك التعاون يف منع أي نشاط يناقض الربوتوكول ويف 
إعادة التأهيل وإعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي لألشـخاص الذيـن 
يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك مــن 
خالل التعاون التقين واملساعدة املاليـة. ويتـم االضطـالع ـذه 
املساعدة وذا التعـاون بالتشـاور مـع الـدول األطـراف املعنيـة 

واملنظمات الدولية ذات الصلة. 
تقــوم الــدول األطــراف الــيت تســــتطيع تقـــدمي هـــذه  - ٢
املساعدة بتقدميها من خالل الربامج القائمة املتعددة األطـراف 
أو الثنائية أو الربامج األخرى أو من خالل أمـور أخـرى منـها 

إنشاء صندوق تربعات وفقاً لقواعد اجلمعية العامة. 
 

املادة ٨ 
تقدم كل دولة طرف، يف غضون سنتني بعـد دخـول  - ١
ـــذ بالنســبة هلــا، تقريــرًا إىل جلنــة  هـذا الـربوتوكول حـيز التنفي
حقوق الطفل، وتوفـر فيـه معلومـات شـاملة عـن التدابـري الـيت 
اختذا لتنفيذ أحكام الربوتوكول، مبا يف ذلك التدابري املتخـذة 

لتنفيذ األحكام املتعلقة باالشتراك والتجنيد. 
بعد تقدمي التقرير الشامل تدرج كـل دولـة طـرف يف  - ٢
التقارير اليت تقدمها إىل جلنة حقوق الطفل، وفقـاً للمـادة ٤٤ 
ـــــة معلومــــات إضافيــــة يف صــــدد تنفيــــذ  مـــن االتفاقيـــة، أي
الربوتوكول. وتقدم الدول األخرى األطراف يف الـربوتوكول 

تقريرًا كل مخس سنوات. 

ـــدول  جيــوز للجنــة حقــوق الطفــل أن تطلــب مــن ال - ٣
ـــذا  األطــراف تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات املتصلــة بتنفيــذ ه

الربوتوكول. 
 

املادة ٩ 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــربوتوكول أمــام أي  - ١

دولة طرف يف االتفاقية أو موقعة عليها. 
خيضع هذا الـربوتوكول للتصديـق أو يتـاح االنضمـام  - ٢
إليـه ألي دولـة. وتـودع صكـوك التصديـق أو االنضمـام لــدى 

األمني العام لألمم املتحدة. 
يقــــوم األمــــني العــــام بصفتــــــه الوديـــــع لالتفاقيـــــة  - ٣
ــــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة  والــربوتوكول بــإبالغ مجيــع ال
ومجيع الدول األطراف الـيت وقعـت عليـها بـإيداع كـل صـك 

من صكوك اإلعالن عمالً باملادة ٣. 
 

املادة ١٠ 
يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيـداع  - ١

الصك العاشر من صكوك التصديق أو االنضمام. 
بالنسبة لكل دولة تصدق علـى هـذا الـربوتوكول، أو  - ٢
تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول 
بعــد شــهر واحــد مــن تــــاريخ إيداعـــها صـــك التصديـــق أو 

االنضمام. 
 

املادة ١١ 
جيـــوز ألي دولـــة طـــرف أن تنســـــحب مــــن هــــذا  - ١
الـربوتوكول يف أي وقـــت مبوجــب إخطــار كتــايب يوجــه إىل 
األمني العام لألمـم املتحـدة الـذي يقـوم بعدهـا بـإعالم الـدول 
األطراف األخرى يف االتفاقية ومجيع الدول الـيت وقعـت علـى 
االتفاقية. ويصبح االنسحاب نافذًا بعد سنة من تاريخ استالم 
األمني العام لألمم املتحدة لإلخطار. ولكن إذا كـانت الدولـة 
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الطـرف املنسـحبة ختــوض نزاعــاً مســلحاً عنــد انقضــاء تلــك 
السنة، ال يبدأ نفاذ االنسحاب قبل انتهاء الرتاع املسلح. 

ال يترتب على هذا االنسحاب إعفـاء الدولـة الطـرف  - ٢
من التزاماا مبوجب هذا الـربوتوكول يف صـدد أي فعـل يقـع 
قبل التاريخ الذي يصبح فيـه االنسـحاب نـافذًا. وال خيـل هـذا 
االنسـحاب بـأي حـال باسـتمرار النظـر يف أي مســـألة تكــون 
بـالفعل قيـد النظـر أمـام اللجنـة قبـل التـاريخ الـذي يصبـح فيـــه 

االنسحاب نافذًا. 
 

املادة ١٢ 
ألي دولــة طــرف أن تقــترح تعديــــالً تودعـــه لـــدى  - ١
األمني العام لألمم املتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم األمـني العـام 
بإبالغ الدول األطراف بالتعديل املقـترح، طالبـاً إليـها إعالمـه 
ـــذ عقــد مؤمتــر للــدول األطــراف للنظــر يف  مبـا إذا كـانت حتب
املقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول األطـراف 
على األقل، يف غضون أربعة شهور مـن تـاريخ هـذا اإلبـالغ، 
عقـد هـذا املؤمتـر، عقـده األمـني العـام برعايـة األمـم املتحـــدة. 
ويعـرض أي تعديـل تعتمـده أغلبيـة الـدول األطـراف احلــاضرة 

واملصوتة يف املؤمتر على اجلمعية العامة إلقراره. 
يبـدأ نفـاذ التعديـل املعتمـد وفقـاً للفقـرة ١ مـــن هــذه  - ٢
املـادة مـىت أقرتـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وقبلتـــه أغلبيــة 

ثلثي الدول األطراف. 
مىت بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزمـاً للـدول األطـراف  - ٣
اليت قبلته، بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكـام 

هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد قبلتها. 
 

املادة ١٣ 
يــودع هــذا الــربوتوكول، الــذي تتســاوى نصوصـــه  - ١
األسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية 

يف حجيتها يف حمفوظات األمم املتحدة. 

يرسل األمني العام لألمم املتحـدة نسـخاً مصدقـة مـن  - ٢
هذا الربوتوكول إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية ومجيـع 

الدول املوقعة عليها. 
  

 املرفق الثاين 
ـــــاري امللحـــق باتفاقيـــة حقـــوق  الــربوتوكول االختي
الطفـل بشـــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف 

 البغاء ويف املواد اإلباحية 
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تــرى أنــه لكــي تتحقــق أغــراض اتفاقيــة حقـــوق 
ــــواد ١ و١١ و٢١  الطفــل(١) وتنفــذ أحكامــها، وال ســيما امل
و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦، جيــدر أن تقيــــم التدابـــري الـــيت 
ــن  ينبغـي للـدول األطـراف أن تتخذهـا لكفالـة محايـة الطفـل م
بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، 

وإذ تـرى أيضـاً أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل تسـلم حبــق 
الطفـل يف احلمايـة مـــن االســتغالل االقتصــادي ومــن أداء أي 
عمل حيتمل أن يكون خطريًا أو يعرقـل تعليـم الطفـل أو يضـر 
ــــدين أو العقلـــي أو الروحـــي أو  بصحــة الطفــل أو بنمائــه الب

اخللقي أو االجتماعي، 
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء االجتار الدويل باألطفال 
ـــــرض بيــــع األطفــــال  الواســـع النطـــاق واملـــتزايد وذلـــك لغ

واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، 
وإذ يســاورها عميــق القلــق إزاء املمارســة املنتشـــرة 
واملتواصلــة املتمثلــة يف الســياحة اجلنســــية الـــيت يتعـــرض هلـــا 
األطفـال بشـكل خـاص، نظـرًا ألـــا ممارســة تشــجع بصــورة 
ـــع األطفــال واســتغالهلم يف البغــاء ويف املــواد  مباشـرة علـى بي

اإلباحية، 
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وإذ تعـــترف بـــأن عـــددًا مـــن اموعـــات شــــديدة 
ــــريًا قوامـــه  الضعــف، مبــا فيــها الطفــالت، تواجــه خطــرًا كب
االستغالل اجلنسي، وأن الطفــالت ميثلـن فئـة مسـتغلّة بشـكل 

ال متناسب على صعيد من يستغل جنسياً، 
وإذ يســــاورها القلــــق إزاء توافــــــر املـــــواد 
اإلباحية بشكل متزايد على شـبكة اإلنـترنت وغريهـا 
ــــئة، وإذ تشـــري إىل املؤمتـــر  مــن التكنولوجيــات الناش
الـدويل ملكافحـة اسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيــة 
علـى شبكــة اإلنـترنت (فيينـا، ١٩٩٩) وال سـيما مــا 
ـــه هــذا املؤمتــر مــن دعــوة إىل جتــرمي إنتــاج  انتـهى إلي
ــــترياد املـــواد اإلباحيـــة  وتوزيــع وتصديــر وبــث واس
املتعلقـة باألطفـال وحيازـا عمـــدًا والــترويج هلــا وإذ 
تشــدد علــى أمهيــة التعــاون األوثــق والشــراكة بــــني 

احلكومات والصناعة املتمثلة يف اإلنترنت، 
وإذ تعتقـد أن القضـاء علـى بيـع األطفـــال واســتغالل 
األطفـال يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة سيتيســـر باعتمــاد ــج 
جــامع، يتصــدى للعوامــل املســامهة يف ذلــــك والـــيت تشـــمل 
التخلــف والفقــر والتفــاوت يف مســتويات الدخــل واهليـــاكل 
االجتماعيـة االقتصاديـة اجلـــائرة وتعطــل الــدور الــذي تؤديــه 
األسـر واالفتقـار إىل التربيـة واهلجـرة مـــن األريــاف إىل املــدن 
والتمييز املبين على نوع اجلنس والسلوك اجلنسـي الالمسـؤول 
ـــات  مـن جـانب الكبـار واملمارسـات التقليديـة الضـارة والرتاع

املسلحة واالجتار باألطفال، 
واعتقـادًا منـها أنـه يلـزم بـذل جـــهود لرفــع مســتوى 
ــال  الوعـي العـام بـاحلد مـن طلـب املسـتهلكني علـى بيـع األطف
واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية وإدراكـاً منـها 
ألمهيــة تعزيــز الشــراكة العامليــة بــني كافــة اجلــهات الفاعلــــة 

وحتسني مستوى إنفاذ القوانني على الصعيد الوطين، 

ــة ذات  وإذ تالحـظ أحكـام الصكـوك القانونيـة الدولي
العالقـة حبمايـة األطفـال مبـا فيـها اتفاقيـة الهـاي بشـــأن محايــة 
األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واتفاقية 
الهـاي بشـأن اجلوانـب املدنيـــة لالختطــاف الــدويل لألطفــال 
واتفاقيــة الهــاي بشــأن الواليــة القانونيــة والقــــانون املنطبـــق 
واالعــتراف والتنفيــذ والتعــاون يف جمــــال املســـؤولية األبويـــة 
والتدابري حلماية األطفـال واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم 
١٨٢ املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفـال واختـاذ تدابـري 

فورية للقضاء عليها، 
ــــذي لقيتـــه اتفاقيـــة  وإذ يشــجعها التــأييد الغــالب ال
حقـوق الطفـل، مـا يظـهر وجـود الـتزام شـائع بتعزيـــز ومحايــة 

حقوق الطفل، 
واعترافاً منها بأمهية تنفيذ أحكام برنامج العمل ملنع 
بيـــع األطفـــــال واســــتغالل األطفــــال يف البغــــاء ويف املــــواد 
اإلباحيــة(٣) واإلعــالن وبرنــامج العمــل املعتمديــن يف املؤمتــــر 
العـاملي ملكافحـة االسـتغالل اجلنسـي التجـاري لألطفـال الـذي 
عقـد يف اسـتكهومل يف الفـترة مـــن ٢٧ إىل ٣١ آب/أغســطس 
ــــذا   ١٩٩٦(٤) وســائر القــرارات والتوصيــات ذات العالقــة

املوضوع الصادرة عن اهليئات الدولية املختصة، 
ـــة  وإذ تضـع يف اعتبارهـا أمهيـة التقـاليد والقيـم الثقافي

لكل شعب من أجل محاية الطفل ومنائه بشكل متناسق. 
قد اتفقت على ما يلي: 

 

 __________
ـــــاعي،  ــــة للمجلــــس االقتصــــادي واالجتم ــــائق الرمسي الوث (٣)
ــــاين،  ١٩٩٢، ملحـــق رقـــم ٢ (E/1992/22)، الفصـــــل الث

الفرع ألف، القرار ٧٤/١٩٩٢، املرفق. 
A/51/385، املرفق.  (٤)
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املادة ١ 
ــــدول األطـــراف بيـــع األطفـــال واســـتغالل  حتظــر ال
األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية كمــا هـو منصـوص عليـه 

يف هذا الربوتوكول. 
 

املادة ٢ 
لغرض هذا الربوتوكول: 

يقصـد ببيـع األطفـال أي فعـل أو تعـامل يتــم  (أ)
مبقتضـاه نقـل طفـل مـن جـــانب أي شــخص أو جمموعــة مــن 
األشـخاص إىل شـخص آخـر لقـاء مكافـأة أو أي شـكل آخــر 

من أشكال العوض؛ 
يقصد باستغالل األطفال يف البغـاء اسـتخدام  (ب)
طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من 

أشكال العوض؛ 
يقصـد باسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيــة  (ج)
تصوير أي طفل، بأي وسـيلة كـانت، ميـارس ممارسـة حقيقيـة 
أو باحملاكـاة أنشـطة جنســـية صرحيــة أو أي تصويــر لألعضــاء 

اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا. 
 

املادة ٣ 
تكفــل كــل دولــــة طـــرف أن تغطـــي، كحـــد أدىن،  - ١
األفعال واألنشطة التالية تغطية كاملة مبوجـب قانوـا اجلنـائي 
أو قانون العقوبــات فيـها سـواء أكـانت هـذه اجلرائـم ترتكـب 
حملياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 

يف سيـــــــــاق بيـع األطفـال كمـا هـو معــرف  (أ)
يف املادة ٢: 

عـرض أو تسـليم أو قبـول طفـل بـأي طريقــة  �١�
كانت لغرض من األغراض التالية: 
االستغالل اجلنسي للطفل؛  (أ)

نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛  (ب)
تسخري الطفل لعمل قسري؛  (ج)

القيـام، كوســـيط، بــاحلفز غــري الالئــق علــى  �٢�
ـــك علــى النحــو الــذي  إقـرار تبـين طفـل وذل
يشــكل خرقــاً للصكــوك القانونيــة الواجبــــة 

التطبيق بشأن التبين؛ 
عــرض أو تأميـــن أو تدبيـــر أو تقــدمي طفـــل  (ب)
ـــى النحــو املعــرف فــــــــــي  لغـرض اسـتغالله فـــــي البغــــاء عل

املادة ٢؛ 
وإنتـــاج أو توزيـــع أو نشـــــر أو اســــترياد أو  (ج)
تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقـة بـالطفل 

على النحو املعرف يف املادة ٢. 
رهناً بأحكام القانون الوطـين للدولـة الطـرف، ينطبـق  - ٢
الشيء نفسه على أي حماولة ترمـي إىل ارتكـاب أي مـن هـذه 

األفعال أو التواطؤ أو املشاركة يف أي منها. 
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة اليت جتعل هـذه  - ٣
اجلرائــم موجبــة للعقوبــات املناســبة والــيت تضــع يف االعتبـــار 

خطورة طابعها. 
تقوم، عند االقتضاء، كل دولة طرف، رهنـاً بأحكـام  - ٤
قانوا الوطين، باختاذ اإلجـراءات الراميـة إىل حتديـد مسـؤولية 
األشـخاص االعتبـاريني عـن اجلرائـم احملـددة يف الفقـــرة ١ مــن 
هذه املادة. ورهناً باملبادئ القانونيـة لتلـك الدولـة الطـرف قـد 
تكون مسؤولية األشخاص االعتبـاريني هـذه جنائيـة أو مدنيـة 

أو إدارية. 
ـــدول األطــراف كافــة اإلجــراءات القانونيــة  تتخـذ ال - ٥
واإلداريــة املالئمــة الــيت تكفــــل تصـــرف مجيـــع األشـــخاص 
املشـاركني يف عمليـة تبـين طفـل تصرفـاً يتمشـى مـع الصكــوك 

القانونية الدولية الواجبة التطبيق. 
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املادة ٤ 
تتخذ كل دولـة طـرف مـا تـراه ضروريـاً مـن التدابـري  - ١
إلقامة واليتها القضائية على اجلرائم املشار إليـها يف الفقـرة ١ 
مـن املـادة ٣ عندمـا ترتكـب هـذه اجلرائـم يف إقليمـها أو علــى 

منت سفينة أو طائرة مسجلة يف تلك الدولة. 
جيوز لكل دولة طرف أن تتخـذ مـن التدابـري مـا تـراه  - ٢
ضروريـاً إلقامـــــــة واليتــها علــــى اجلرائــم املشــــار إليهــــا يف 

الفقرة ١ من املادة ٣ يف احلاالت التايل ذكرها: 
عندما يكون ارم املتهم مواطناً من مواطـين  (أ)

تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة يف إقليمها؛ 
عندمـا تكـون الضحيــة مواطنــاً مــن مواطــين  (ب)

تلك الدولة. 
تتخذ كل دولـة طـرف مـا تـراه ضروريـاً مـن التدابـري  - ٣
ـــا عندمــا  إلقامـة واليتـها القضائيـة علـى اجلرائـم اآلنـف ذكره
يكون اــرم املتـهم موجـودًا يف إقليمـها وال تقـوم بتسـليمه أو 
ــــى أســـاس أن اجلرميـــة  تســليمها إىل دولــة طــرف أخــرى عل

ارتكبها مواطن من مواطنيها. 
ال يستبعد هذا الربوتوكول أي واليـة قضائيـة جنائيـة  - ٤

متارس وفقاً للقانون الدويل. 
 

املادة ٥ 
تعترب اجلرائم املشـار إليهـا فـي الفقـرة ١ مـن املـادة ٣  - ١
ــــم مرتكبيــها يف أي  مدرجـة بوصفـها جرائـم تستوجــب تسلي
معاهدة لتسليـم ارميـن قائمـة بيـن الـدول األطـراف وتـدرج 
بوصفـها جرائـم تسـتوجب تسـليم مرتكبيـها يف كـل معـــاهدة 
لتسليم ارمني تربم يف وقت الحق فيما بني هذه الدول وفقـاً 

للشروط املنصوص عليها يف هذه املعاهدات. 

إذا تلقت دولة طرف جتعل تسـليم ارمـني مشـروطاً  - ٢
بوجود معاهدة طلباً لتسليم مــجرم مـن دولــة طــرف أخــرى 
ال تربطها ا معاهدة لتسـليم ارمـني جيـوز هلـا أن تعتـرب هـذا 
ــم.  الـربوتوكول قانونيـاً لتسـليم اـرم فيمـا يتعلـق بتلـك اجلرائ
وجيب أن خيضع التسليم للشـروط املنصـوص عليـها يف قـانون 

الدولة املتلقية للطلب. 
علـى الـدول األطـراف الـيت ال جتعـل تســـليم ارمــني  - ٣
مشـروطاً بوجـــود معــاهدة أن تعــامل هــذه اجلرائــم بوصفــها 
جرائــم تســتوجب تســليم مرتكبيــها لبعضــها البعــــض رهنـــاً 

بالشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة املتلقية للطلب. 
تعامل هذه اجلرائم، ألغراض تسليم الدول األطـراف  - ٤
للمجرمني بعضها لبعض، كمـا لـو أـا ارتكبـت ال يف املكـان 
الـذي حدثـت فيـه بـل يف أقـاليم الـدول املطلـــوب منــها إقامــة 

واليتها القضائية وفقاً للمادة ٤. 
إذا ما قُدم طلب لتسليم جمـرم فيمـا يتعلـق جبرميـة مـن  - ٥
اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرة ١ من املادة ٣ وإذا ما كـانت 
الدولـة الطـرف املتلقيـة للطلـب ال تسـلم أو لـن تســـلم اــرم، 
ـــى تلــك الدولــة أن تتخــذ  اسـتنادًا إىل جنسـية اـرم جيـب عل
التدابـري املالئمـة لعـرض احلالـة علـى السـلطات املختصـــة فيــها 

لغرض املقاضاة. 
 

املادة ٦ 
تقوم الدول األطراف بتقدمي أقصى قدر من املساعدة  - ١
إىل بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو اإلجراءات 
اجلنائية أو إجراءات تسليم ارم فيمـا يتصـل بـاجلرائم احملـددة 
يف الفقرة ١ من املادة ٣، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة يف جمـال 
احلصول على ما يف حوزا من أدلة الزمة هلذه اإلجراءات. 

تفي الدول األطراف بالتزاماا مبوجب الفقرة ١ مـن  - ٢
هذه املادة مبا يتمشى مع ما قد يوجد بينـها مـن معـاهدات أو 
ترتيبـات أخـرى لتقـدمي املســـاعدة القضائيــة. ويف حالــة عــدم 
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ــــل هـــذه املعـــاهدات أو الترتيبـــات تقـــدم الـــدول  وجــود مث
األطراف املساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانوا احمللي. 

 

املادة ٧ 
ـــا  تقـوم الـدول األطـراف، مبـا يتفـق مـع أحكـام قانو

الوطين مبا يلي: 
اختــاذ التدابــري املالئمــة لكــي يتســىن إجـــراء  (أ)

احلجز واملصادرة على النحو املالئم ملا يلي: 
املمتلكــات مثــل املــواد واملوجــودات وغــــري  �١�
ذلـك مـن املعـدات الـيت تســـتخدم الرتكــاب 
اجلرائـم املشـار إليـها يف هـذا الـــربوتوكول أو 

لتسهيل ارتكاا؛ 
العوائد املتأتية من هذه اجلرائم؛  �٢�

ــــة طـــرف  تنفيــذ الطلبــات الــواردة مــن دول (ب)
أخرى بشأن حجز أو مصـادرة املـواد أو العوائـد املشـار إليـها 

يف الفقرة الفرعية (أ) ��١؛ 
اختـاذ التدابـري الالزمـة الـيت تسـتهدف إغــالق  (ج)
ــة أو  املبـاين املسـتخدمة يف ارتكـاب هـذه اجلرائـم بصـورة مؤقت

ائية. 
 

املادة ٨ 
تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة حلمايـة حقـوق  - ١
ومصـاحل األطفـال ضحايـا املمارسـات احملظـورة مبوجـــب هــذا 
الـربوتوكول يف مجيـع مراحـل اإلجـــراءات القضائيــة اجلنائيــة، 

وال سيما عن طريق ما يلي: 
االعــــتراف بضعــــــف األطفـــــال الضحايـــــا  (أ)
وتكييف اإلجراءات جلعلها تعـترف باحتياجـام اخلاصـة، مبـا 

يف ذلك احتياجام اخلاصة كشهود؛ 

إعـالم األطفـال الضحايـا حبقوقـهم ودورهـــم  (ب)
وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت يف قضاياهم؛ 

ـــــال الضحايــــا  الســـماح بعـــرض آراء األطف (ج)
واحتياجام وشواغلهم والنظر فيها أثنـاء الدعـاوى الـيت متـس 
مصاحلـهم الشـخصية بطريقـة تتمشـى مـع القواعـــد اإلجرائيــة 

للقانون الوطين؛ 
ـــال  توفــري خدمــات املســاندة املالئمــة لألطف (د)

الضحايا طيلة سري اإلجراءات القانونية؛ 
محاية خصوصيات وهوية األطفـال الضحايـا  (ه)
واختـاذ التدابـري الالزمـــة وفقــاً للقــانون الوطــين لتجنــب نشــر 
معلومـات ميكـن أن تفضـي إىل التعـرف علـى هـؤالء األطفــال 

الضحايا؛ 
القيـام، يف احلـــاالت املناســبة، بكفالــة محايــة  (و)
سالمة األطفال الضحايـا وأسـرهم والشـهود الذيـن يشـهدون 

لصاحلهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام؛ 
تفادي التأخري الذي ال لـزوم لـه يف البـت يف  (ز)
القضايــا وتنفيــذ األوامــر أو القــرارات الــيت متنــح تعويضـــات 

لألطفال الضحايا. 
تكفل الدول األطراف أال حيول عدم التيقّن من عمـر  - ٢
ـــك  الضحيـة احلقيقـي دون بـدء التحقيقـات اجلنائيـة، مبـا يف ذل

التحقيقات الرامية إىل حتديد عمر الضحية. 
تكفـل الـــدول األطــراف أن يعــامل النظــام القضــائي  - ٣
اجلنائي لألطفال الذين هـم ضحايـا اجلرائـم الـوارد ذكرهـا يف 
ـــار  هـذا الـربوتوكول املصلحـة الفضلـى للطفـل بوصفـها االعتب

الرئيسي. 
تتخـذ الـدول األطـراف التدابـــري الالزمــة الــيت تكفــل  - ٤
التدريـــب املالئـــم، وخاصـــة التدريـــب القـــانوين والنفســــي، 
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لألشــخاص الذيــن يعملــون مــــع ضحايـــا اجلرائـــم احملظـــورة 
مبوجب هذا الربوتوكول. 

وتتخـــذ الـــدول األطـــراف، يف احلـــاالت املالئمـــــة،  - ٥
التدابري الرامية إىل محاية أمن وسـالمة هـؤالء األشـخاص و/أو 
املؤسسات العاملني يف جمال وقاية و/أو محاية وتـأهيل ضحايـا 

هذه اجلرائم. 
ال شـيء يف هـذا الـربوتوكول يفسـر علــى حنــو يضــر  - ٦
حبقوق املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة أو ال يتعارض مع هـذه 

احلقوق. 
 

املادة ٩ 
تعتمد الدول األطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانني  - ١
والتدابـري اإلداريـة والسياسـات والـربامج االجتماعيـة الـيت متنـع 
اجلرائم املشار إليها يف هذا الربوتوكول. وينبغي إيـالء اهتمـام 
خـاص حلمايـة األطفـال الذيـن هـم عرضـة بوجـه خـاص هلـــذه 

املمارسات. 
تقـوم الـدول األطـراف بتعزيـز الوعـي لـدى اجلمــهور  - ٢
عامة، مبا يف ذلك األطفال، عن طريق اإلعالم جبميع الوسـائل 
املناســبة، وعــن طريــق التثقيــف والتدريــب املتصــل بالتدابـــري 
الوقائية واآلثار الضارة النامجة عن اجلرائم املشار إليها يف هـذا 
الربوتوكول. وتقوم الدول، يف وفائها بالتزاماا مبوجب هـذه 
ــال،  املـادة، بتشـجيع مشـاركة اتمـع احمللـي، وال سـيما األطف
يف برامج اإلعالم والتثقيف تلك، مبـا يف ذلـك املشـاركة علـى 

الصعيد الدويل. 
ـــري املمكنــة، الــيت  تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التداب - ٣
ـدف إىل تـأمني تقـدمي كـل املسـاعدات املناســـبة إىل ضحايــا 
هذه اجلرائم، مبـا يف ذلـك إعـادة إدماجـهم الكـامل يف اتمـع 

وحتقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً. 

تكفــل الــدول األطــــراف جلميـــع األطفـــال ضحايـــا  - ٤
اجلرائــم املوصوفــة يف هــذا الــــربوتوكول إتاحـــة اإلجـــراءات 
ـــض عــن  املناسـبة يف السـعي للحصـول، دون متيـيز، علـى تعوي
األضرار اليت حلقت م مــن األشـخاص املسـؤولني قانونـاً عـن 

ذلك. 
تتخـذ الـــدول األطــراف التدابــري املالئمــة اهلادفــة إىل  - ٥
احلظر الفعال إلنتاج ونشر املواد اليت تروج للجرائم املوصوفـة 

يف هذا الربوتوكول. 
 

املادة ١٠ 
تتخذ الدول األطراف كـل اخلطـوات الالزمـة لتقويـة  - ١
التعاون الدويل عن طريق الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف 
واإلقليميـة ملنـع وكشـف وحتـري ومقاضـــاة ومعاقبــة اجلــهات 
املسؤولة عن أفعال تنطـوي علـى بيـع األطفـال واسـتغالهلم يف 
البغاء ويف املواد اإلباحية والسياحة اجلنسية. كما تعزز الـدول 
األطراف التعاون والتنسيق الدوليـني بـني سـلطاا واملنظمـات 

غري احلكومية الوطنية والدولية واملنظمات الدولية. 
تقوم الدول األطراف بتعزيز التعاون الــدويل ملسـاعدة  - ٢
األطفــال الضحايــا علــى الشــــفاء البـــدين والنفســـي وإعـــادة 

إدماجهم يف اتمع وإعادم إىل أوطام. 
تشـجع الـدول األطـراف علـى تعزيـز التعـاون الـــدويل  - ٣
ـــل الفقــر والتخلــف الــيت  بغيـة التصـدي لألسـباب اجلذريـة مث
تسـهم يف اسـتهداف األطفـال للبيـع واسـتغالهلم يف البغــاء ويف 

املواد اإلباحية ويف السياحة اجلنسية. 
تقوم الدول األطـراف الـيت هـي يف مركـز يسـمح هلـا  - ٤
بذلـك، بتقـدمي املسـاعدة املاليـة والفنيـة وغريهـا مـن املســـاعدة 
عـن طريـق الـربامج القائمـة املتعـددة األطـراف أو اإلقليميـــة أو 

الثنائية أو غريها من الربامج. 
 



1200-43476

A/54/L.84

املادة ١١ 
ال شيء يف هذا الربوتوكول ميـس بـأي مـن األحكـام 
املفضية على حنو أفضل إىل إعمال حقوق الطفـل واملمكـن أن 

يتضمنها: 
قانون الدولة الطرف؛   (أ)

القـــانون الـــدويل الســـاري بالنســــبة لتلــــك  (ب)
الدولة. 

 

املادة ١٢ 
تقـوم كـل دولـة طـرف، يف غضـون ســنتني مــن بــدء  - ١
نفاذ الربوتوكول بالنسبة لتلـك الدولـة الطـرف، بتقـدمي تقريـر 
إىل جلنة حقوق الطفـل يقـدم معلومـات شـاملة حـول التدابـري 

اليت اختذا لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول. 
وعلى إثر تقدمي هذا التقرير الشامل، تقـوم كـل دولـة  - ٢
طرف بتضمني ما تقدمه من التقارير إىل جلنة حقـوق الطفـل، 
وفقـاً للمـادة ٤٤ مـن االتفاقيـــة، أيــة معلومــات إضافيــة فيمــا 
خيص تنفيذ الربوتوكول. وتقوم الـدول األطـراف األخـرى يف 

الربوتوكول بتقدمي تقرير مرة كل مخس سنوات. 
جيــوز للجنــة حقــوق الطفــل أن تطلــــب إىل الـــدول  - ٣
األطــــراف معلومــــات إضافيــــة ذات عالقــــة بتنفيــــذ هــــــذا 

الربوتوكول. 
 

املادة ١٣ 
يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـــذا الــربوتوكول أمــام أي  - ١

دولة هي طرف يف االتفاقية أو وقعت عليها. 
ــــربوتوكول للتصديـــق عليـــه ويكـــون  خيضــع هــذا ال - ٢
مفتوحاً باب االنضمام إليه ألي دولة من الـدول األطـراف يف 
االتفاقيــة أو املوقعــة عليــــها. وتـــودع صكـــوك التصديـــق أو 

االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة. 
 

املادة ١٤ 
يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول بعد ثالثة أشهر من إيـداع  - ١

صك التصديق أو االنضمام العاشر. 
يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق  - ٢
عليـه أو تنضـم إليـه بعـد دخولـه حـيز النفــاذ، بعــد شــهر مــن 

تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. 
 

املادة ١٥ 
ـــــرف أن تنسحــــب مــــن هــــذا  جيــوز ألي دولـــة ط - ١
الربوتوكـول فـي أي وقــت بإشعــار كتـايب ترسـله إىل األمـني 
العام لألمـم املتحــدة، الــذي يقــوم بعـد ذلـك بـإبالغ الــدول 
األطــراف األخــرى يف االتفاقيــة ومجيــع الــدول الــيت وقعـــت 
عليها. ويصبح االنسـحاب نـافذًا بعـد مـرور سـنة علـى تسـلم 

األمني العام لألمم املتحدة هلذا اإلشعار. 
لن يؤدي هـذا االنسـحاب إىل إعفـاء الدولـة الطـرف  - ٢
من التزاماا مبوجـب هـذا الـربوتوكول فيمـا يتعلـق بـأي فعـل 
ــافذًا.  خمـل حيـدث قبـل التـاريخ الـذي يصبـح فيـه االنسـحاب ن
ولـن ميـس هـذا االنسـحاب بــأي شــكل النظــر يف أي مســألة 
تكون قيــد نظـر اللجنـة بـالفعل قبـل التـاريخ الـذي يصبـح فيـه 

االنسحاب نافذًا. 
 

املادة ١٦ 
جيوز ألي دولة طـرف أن تقـترح إدخـال تعديـل وأن  - ١
ـــوم األمــني العــام  تقدمـه إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويق
عندئذ بإبالغ الـدول األطــراف بالتعديــل املقتــرح مـع طلـب 
بإخطـاره مبـا إذا كـانت هـذه الـدول حتبـذ عقـد مؤمتـر للـــدول 
األطـراف للنظـر يف االقتراحـات والتصويـت عليـها. ويف حالـة 
تـأييد ثلـث الـدول األطـــراف علــى األقــل، يف غضــون أربعــة 
أشهر من تاريخ هــذا التبليـغ، عقـد هـذا املؤمتـر، يدعـو األمـني 
العام إىل عقده حتت رعايـة األمـم املتحـدة. ويقـدم أي تعديـل 
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ـــة مــن الــدول األطــراف احلــاضرة واملصوتــة يف  تعتمـده أغلبي
املؤمتر إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يتــم اعتمـاده وفقـاً للفقـرة ١ مـن  - ٢
ــه  هـذه املـادة عندمـا تقـره اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة وتقبل

الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأغلبية الثلثني. 
ــــدء نفـــاذه، ملزمـــاً للـــدول  يكــون التعديــل، عنــد ب - ٣
ـــة  األطـراف الـيت قبلتـه وتبقـى الـدول األطـراف األخـرى ملزم
بأحكـام هـذا الـربوتوكول وبأيـة تعديـالت سـابقة تكـــون قــد 

قبلتها. 
 

املادة ١٧ 
يــودع هــذا الــربوتوكول، الــذي تتســاوى نصوصـــه  -١
االسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية 

يف احلجية، يف حمفوظات األمم املتحدة. 
يرسل األمني العام لألمم املتحدة نسخاً مصدقاً عليها  - ٢
ـــة  مـن هـذا الـربوتوكول إىل مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقي

ومجيع الدول اليت وقَّعت عليها. 
 


