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11-46708 

*1146708* 
            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/457( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[

  

ــإجراء        - ٦٦/١٣٨ ــق ب ــل املتعل ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي
  تقدمي البالغات

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٧/١٨ قـراره    مبوجـب  باعتمـاد جملـس حقـوق اإلنـسان،          حتيط علما مـع التقـدير     إذ    

املتعلـق   لربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل           ا ،)١(٢٠١١يونيـه   /حزيران ١٧املؤرخ   

  بإجراء تقدمي البالغات،

تقـدمي    الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل املتعلـق بـإجراء        تعتمـد    - ١   

  البالغات كما يرد يف مرفق هذا القرار؛

توقيـع   االختيـاري يف حفـل      بأن يفـتح بـاب التوقيـع علـى الربوتوكـول             توصي   - ٢   

ــام   ــنظم يف ع ــسامية      ٢٠١٢ي ــام ومفوضــة األمــم املتحــدة ال ــب إىل األمــني الع حلقــوق  ، وتطل

  .اإلنسان تقدمي املساعدة الالزمة

  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩

  

  
  

_______________ 

، الفـصل  )A/66/53( ٥٣مسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم               الوثـائق الر   :انظر )١(

 .األول
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  املرفق

  تالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغا

  ،إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول  

أن اإلقـرار مبـا جلميـع     ، وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة،   إذ ترى   

ميكـن التـصرف فيهـا        ال أعضاء األسرة البشرية من كرامـة أصـيلة فـيهم ومـن حقـوق متـساوية               

  أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

املشار إليها فيما يلـي باسـم       (األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل      أن الدول    وإذ تالحظ   

تعتــرف بــاحلقوق الــواردة فيهــا لكــل طفــل خاضــع لواليتــها دون أي نــوع مــن    ) “االتفاقيــة”

 لـوم أو  الوصـي القـانوين عليـه أو    أنواع التمييز، بصرف النظر عن عـرق الطفـل أو والديـه أو       

ــهم أو  ــهم أو دين ــسي جنــسهم أو لغت اسية أو آرائهــم األخــرى أو أصــلهم القــومي أو    آرائهــم ال

  االجتماعي أو ثروم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر، اإلثين أو

ابلـة   أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية عامليـة وغـري ق    وإذ تؤكد من جديد   

  للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

ق وكائنـا بـشريا لـه     وضـع الطفـل بوصـفه صـاحب حقـو     وإذ تؤكد مـن جديـد أيـضا         

  كرامته وقدراته املتنامية،

 بـــأن األطفـــال، حبكـــم وضـــعهم اخلـــاص واعتمـــادهم علـــى غريهـــم، قـــد  وإذ تـــسلم  

  يف اللجوء إىل سبل االنتصاف من انتهاك حقوقهم، كبريةيواجهون صعوبات 

، وسـيمكن    ويكملـها  أن هذا الربوتوكول سيعزز اآلليات الوطنية واإلقليميـة        وإذ ترى   

  ل من تقدمي شكاوى عند حدوث انتهاكات حلقوقهم،األطفا

بأن مصاحل الطفل الفضلى ينبغي أن تكون مـن أول االعتبـارات الـيت جيـب                 وإذ تسلم   

مراعاا لدى اللجوء إىل سبل االنتصاف من انتـهاكات حقـوق الطفـل، وأن سـبل االنتـصاف                  

ــق إجــ    ــار احلاجــة إىل تطبي ــى  راءات تراعــيهــذه ينبغــي أن تأخــذ يف االعتب  ظــروف الطفــل عل

  املستويات، مجيع

 الدول األطـراف علـى إنـشاء آليـات وطنيـة مناسـبة لـتمكني الطفـل الـذي             وإذ تشجع   

  تنتهك حقوقه من اللجوء إىل سبل انتصاف فعالة على املستوى احمللي،
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 إىل الــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تؤديــه يف هــذا الــصدد املؤســسات الوطنيــة  وإذ تــشري  

كلفـــة بتعزيـــز حقـــوق غريهـــا مـــن املؤســـسات املتخصـــصة ذات الـــصلة املحلقـــوق اإلنـــسان و

  ومحايتها، الطفل

 أن من املناسب، من أجل تعزيز وتكملة هذه اآلليات الوطنية وزيـادة تعزيـز               وإذ ترى   

ــة وكــذلك    ــذ االتفاقي ــتعلقني  تنفي ــاريني امل ــا االختي ــال    بروتوكوليه ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف  ببي

واد اإلباحيــة وبإشــراك األطفــال يف الرتاعــات املــسلحة، حيثمــا كانــا  واســتغالل األطفــال يف املــ

مـن أداء املهـام   ) “اللجنـة ”املـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم      (منطبقني، متكني جلنة حقـوق الطفـل      

  املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول،

  :يلي  ماعلى قد اتفقت  
  

  اجلزء األول

  أحكام عامة

  ١املادة 

  اختصاص جلنة حقوق الطفل

ــة طــرف يف هــذا الربوتوكــول     - ١ ــه   تعتــرف كــل دول باختــصاص اللجنــة كمــا يــنص علي

  .الربوتوكول هذا

ال متارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولـة طـرف يف هـذا الربوتوكـول يف املـسائل                    - ٢

  .تكون تلك الدولة طرفا فيه  الاملتصلة بانتهاكات حلقوق منصوص عليها يف صك

  . بالغ يتعلق بدولة ليست طرفا يف هذا الربوتوكولال تتلقى اللجنة أي  - ٣
  

  ٢املادة 

   يف أداء مهامها اللجنةاليت تدي ااملبادئ العامة 

 املــسندة إليهــا مبوجــب هــذا الربوتوكــول، مببــدأ مــصاحل  أداء املهــام اللجنــة، يف تــدي  

ــضلى  ــل الف ــل وآراءه،    . الطف ــوق الطف ــضا حق ــة أي ــي اللجن ــذه اآلراء  وتعطــىوتراع ــة ه األمهي

  .الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجه
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  ٣املادة 

  النظام الداخلي

ــا يتبــع لــدى ممارســتها املهــام املــسندة إليهــا مبوجــب هــذا        - ١ ــة نظامــا داخلي تعتمــد اللجن

 مـن هـذا الربوتوكـول مـن أجـل ضـمان             ٢الربوتوكول وتراعي يف ذلك، بصفة خاصـة، املـادة          

  .اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل

للحيلولة دون أن يكون لألشـخاص الـذين        رج اللجنة يف نظامها الداخلي ضمانات       تد  - ٢

ــأثري يف الطفــل   ــة عــن الطفــل ت ــه  يتــصرفون بالنياب  ، وهلــا أن تــرفض النظــر يف أي بــالغ تــرى أن

  .الفضلى خيدم مصاحل الطفل ال
  

  ٤املادة 

  تدابري احلماية

دم تعـرض األفـراد الـذين خيـضعون     تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة ع    - ١

لواليتـــها ألي انتـــهاك مـــن انتـــهاكات حقـــوق اإلنـــسان أو لـــسوء معاملـــة أو ختويـــف نتيجـــة  

  .يقدمونه إىل اللجنة من بالغات أو لتعاوم معها عمال ذا الربوتوكول ملا

ـــ     - ٢ ــن األفــ ــة مـــ ــرد معـــــين أو جمموعـــ ــة أي فـــ ــن هويـــ ــيني دون ال يعلـــــن عـــ راد املعنـــ

  .ةالصرحي موافقتهم
  

  اجلزء الثاين

  إجراء تقدمي البالغات

  ٥املادة 

  البالغات الفردية

أو جمموعة أفراد خيضعون لوالية دولة طـرف يـدعون أـم ضـحايا النتـهاك         لفرد  جيوز    - ١

الدولة الطرف ألي حق من احلقـوق املنـصوص عليهـا يف أي مـن الـصكوك التاليـة الـيت تكـون                     

  :م تقدمي البالغات أو من ينوب عنهتلك الدولة طرفا فيها

  االتفاقية؛  )أ(  

ــال      )ب(   ــاء األطفـ ــال وبغـ ــع األطفـ ــق ببيـ ــة املتعلـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ الربوتوكـ

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

الربوتوكـــــــول االختيـــــــاري لالتفاقيـــــــة املتعلـــــــق بإشـــــــراك األطفـــــــال يف    )ج(  

  .املسلحة عاتالرتا
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ــة     - ٢ ــالغ نياب ــدما يقــدم ب ــرد أ عن ــهم إال  و جمموعــةعــن ف ــراد، يكــون ذلــك مبوافقت إذا   أف

  .استطاع صاحب البالغ أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة
  

  ٦املادة 

  التدابري املؤقتة

وقبــل التوصــل إىل قــرار بــشأن أســسه   مــاجيــوز للجنــة يف أي وقــت، بعــد تلقــي بــالغ  - ١

 عنيـــة طلبــا كـــي تنظـــر بـــصورة عاجلـــة يف اختـــاذ املوضــوعية، أن حتيـــل إىل الدولـــة الطـــرف امل 

تقتـضيه الـضرورة يف ظـروف اسـتثنائية مـن تـدابري مؤقتـة لـتاليف إمكانيـة أن يلحـق بــضحية            مـا 

  .ميكن جربه  الضحايا االنتهاكات املدعاة ضرر أو

  مــن هــذه املــادة، فــإن ذلــك ١عنــدما متــارس اللجنــة ســلطتها التقديريــة وفقــا للفقــرة     - ٢

  . قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن أسسه املوضوعيةيعين اختاذ ال
  

  ٧املادة 

  املقبولية

  :تعترب اللجنة البالغ غري مقبول يف احلاالت التالية  

  عندما يصدر البالغ عن شخص جمهول اهلوية؛  )أ(  

  يقدم البالغ كتابيا؛  العندما  )ب(  

بالغـات أو يتنـاىف     عندما يشكل البالغ إساءة استعمال للحق يف تقدمي هـذه ال            )ج(  

  أو بروتوكوليها االختياريني؛/مع أحكام االتفاقية و

ــت، أو      )د(   ــة أو كانـ ــها اللجنـ ــبق أن حبثتـ ــد سـ ــسها قـ ــسألة نفـ ــون املـ ــدما تكـ  عنـ

  زالت، حمل حبث يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛ ما

 وال تنطبق هذه القاعـدة يف  . ة املتاحة إذا مل تستنفد مجيع سبل االنتصاف احمللي        )ه(  

احلــاالت الــيت يــستغرق فيهــا تطبيــق ســبل االنتــصاف هــذه وقتــا طــويال إىل حــد غــري معقــول     

  كان من غري احملتمل أن يؤدي إىل جرب فعال؛ أو

يستند إىل أسس سليمة أو أنه غري مدعم مبا يكفـي            ال عندما يتضح أن البالغ     )و(  

  من األدلة؛
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 الوقـــائع موضـــوع الـــبالغ قـــد حـــدثت قبـــل بـــدء نفـــاذ هـــذا  عنـــدما تكـــون  )ز(  

ــاريخ          ــد ت ــائع بع ــذه الوق ــتمرت ه ــة، إال إذا اس ــة الطــرف املعني ــسبة إىل الدول الربوتوكــول بالن

  النفاذ؛ بدء

يقدم الـبالغ يف غـضون سـنة واحـدة بعـد اسـتنفاد سـبل االنتـصاف                    ال عندما  )ح(  

هــا صـاحب الـبالغ أن يثبــت تعـذر تقــدمي    احملليـة، وتـستثىن مــن ذلـك احلـاالت الــيت يـستطيع في     

  .البالغ يف غضون هذه املهلة
  

  ٨املادة 

  إحالة البالغ

ــة بالغــا   - ١ ــرب اللجن ــة،     مــامــا مل تعت ــة الطــرف املعني ــول دون الرجــوع إىل الدول غــري مقب

تتوخى اللجنة السرية يف توجيه نظر الدولة الطرف املعنية يف أقـرب وقـت ممكـن إىل أي بـالغ                    

  . مبوجب هذا الربوتوكوليقدم إليها

تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة تفسريات أو بيانات مكتوبة توضح فيها املسألة وسـبل                - ٢

وتقــدم الدولــة الطــرف ردهــا يف أقــرب . االنتــصاف الــيت رمبــا تكــون قــد أتاحتــها، إن وجــدت

  . ستة أشهروقت ممكن يف غضون
  

  ٩املادة 

  التسوية الودية

 احلميدة على األطراف املعنية ـدف التوصـل إىل تـسوية وديـة       تعرض اللجنة مساعيها    - ١

ــة و    ــا االتفاقيـ ــيت تـــنص عليهـ ــرام االلتزامـــات الـ ــى أســـاس احتـ ــا  أو/للمـــسألة علـ بروتوكوالهـ

  .االختياريان

يعترب االتفاق على تـسوية وديـة يـتم التوصـل إليـه برعايـة اللجنـة مبثابـة إـاء للنظـر يف                          - ٢

  .ولالبالغ مبوجب هذا الربوتوك
  

  ١٠املادة 

  النظر يف البالغات

الربوتوكـول   تنظر اللجنة يف أقرب وقت ممكن يف البالغات الـيت تتلقاهـا مبوجـب هـذا            - ١

  .يف ضوء مجيع الوثائق املقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنية

ــث       - ٢ ــد حبــ ــة عنــ ــسات مغلقــ ــة جلــ ــد اللجنــ ــب   تعقــ ــا مبوجــ ــيت تتلقاهــ ــات الــ البالغــ

  .الربوتوكول هذا
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عنــدما تكــون اللجنــة قــد طلبــت اختــاذ تــدابري مؤقتــة، يكــون عليهــا أن تعجــل بــالنظر     - ٣

  .البالغ يف

االجتماعيـة أو    عند حبث بالغ يدعى فيـه حـدوث انتـهاكات للحقـوق االقتـصادية أو                - ٤

 مـن   ٤مـادة   الثقافية، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات اليت اختذا الدولة الطرف وفقا لل            

وتـضع اللجنــة يف االعتبـار وهــي تفعـل ذلـك أن الدولــة الطـرف جيــوز هلـا أن تعتمــد       . االتفاقيـة 

ــة          ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــال احلق ــن أجــل إعم ــة م ــسياساتية املمكن ــدابري ال ــن الت ــة م طائف

  .والثقافية الواردة يف االتفاقية

ف املعنيـة آراءهـا بـشأن الـبالغ     بعد حبث الـبالغ، حتيـل اللجنـة دون تـأخري إىل األطـرا         - ٥

  .مشفوعة بتوصياا، إن وجدت
  

  ١١املادة 

  املتابعة

تويل الدولـة الطـرف االعتبـار الواجـب آلراء اللجنـة، ولتوصـياا إن وجـدت، وتقـدم                     - ١

إىل اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اختذا أو تتـوخى اختاذهـا          

وتقدم الدولة الطرف ردهـا يف أقـرب وقـت ممكـن يف غـضون               . وتوصياايف ضوء آراء اللجنة     

  .ستة أشهر

للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بـشأن أي تـدابري تكـون قـد            - ٢

اختذا استجابة آلراء اللجنة أو توصياا، أو تنفيذا التفاق تسوية ودية، إن وجد، مبا يف ذلـك             

ات، حـسبما تــراه اللجنـة مناسـبا، يف التقــارير الالحقـة الــيت تقـدمها الدولــة      تقـدمي هـذه املعلومــ  

 مـن الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة        ١٢ مـن االتفاقيـة، أو املـادة         ٤٤الطرف مبوجـب املـادة      

 مــن ٨املتعلــق ببيــع األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، أو املــادة  

 كـان اري لالتفاقيـة املتعلـق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة، حيثمـا             الربوتوكول االختي 

  .ذلك منطبقا
  

  ١٢املادة 

  البالغات بني الدولتبادل 

ــرف      - ١ ــا تعتـ ــن يف أي وقـــت أـ ــذا الربوتوكـــول أن تعلـ ــة طـــرف يف هـ جيـــوز ألي دولـ

 ىباختــصاص اللجنــة يف تلقــي وحبــث بالغــات تــدعي فيهــا دولـــة طــرف أن دولــة طرفــا أخــر  

  :تفي بالتزاماا مبوجب أي من الصكوك التالية اليت تكون تلك الدولة طرفا فيها ال
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  االتفاقية؛  )أ(  

ــال      )ب(   ــاء األطفـ ــال وبغـ ــع األطفـ ــق ببيـ ــة املتعلـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ الربوتوكـ

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

تعلـــــــق بإشـــــــراك األطفـــــــال يف الربوتوكـــــــول االختيـــــــاري لالتفاقيـــــــة امل  )ج(  

  .املسلحة الرتاعات

، وال أي بــالغ يــرد مــن تعلــن ذلــكال تقبــل اللجنــة أي بــالغ يتعلــق بدولــة طــرف مل   - ٢

  .تعلن ذلكدولة طرف مل 

طـــراف املعنيـــة ـــدف التوصـــل  تعـــرض اللجنـــة مـــساعيها احلميـــدة علـــى الـــدول األ   - ٣

ـــ   حــــل إىل ــرام االلتزامــــات الـ ــاس احتــ ــسألة علــــى أســ ــة يت تــــودي للمــ ــا االتفاقيــ نص عليهــ

  .االختياريان وبروتوكوالها

 مــن هــذه املــادة لــدى األمــني العــام  ١تــودع الــدول األطــراف إعالنــا مبوجــب الفقــرة    - ٤

وجيـوز سـحب أي إعـالن    . لألمم املتحدة الذي يرسل نسخا منه إىل الدول األطراف األخـرى          

لسحب بالنظر يف أية مـسألة تكـون        وال خيل هذا ا   . يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام       

موضوع بالغ أحيل بالفعل مبوجب هذه املـادة؛ وال جيـوز تلقـي أي بـالغ آخـر مـن أيـة دولـة               

 إال إذا صـدر عـن      طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بـسحب اإلعـالن،            

  .آخرالدولة الطرف املعنية إعالن 
  

  اجلزء الثالث

  إجراء التحري

  ١٣املادة 

  إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية

تكـاب دولـة طـرف انتـهاكات جـسيمة       تفيـد بار ا اإذا تلقت اللجنة معلومات موثوق    - ١

ــة       أو ــاري لالتفاقي ــة، أو يف الربوتوكــول االختي ــا يف االتفاقي ــصوص عليه ــوق املن ــة للحق منهجي

فـال يف املـواد اإلباحيـة، أو يف الربوتوكـول     املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األط        

ــة         ــة الدول ــدعو اللجن ــسلحة، ت ــات امل ــال يف الرتاع ــق بإشــراك األطف ــة املتعل ــاري لالتفاقي االختي

الطــرف إىل التعــاون يف فحــص املعلومــات والقيــام هلــذا الغــرض بتقــدمي مالحظاــا بــشأن هــذه 

 .املعلومات دون تأخري
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ــة م    - ٢ ــة، مــع مراعــاة أي ــها    جيــوز للجن ــة قدمت ــة الطــرف املعني ــد تكــون الدول الحظــات ق

ــر مــن       ــة معلومــات أخــرى موثــوق ــا تكــون متاحــة هلــا، أن تعــني عــضوا أو أكث وكــذلك أي

وجيـوز أن يـشمل التحـري زيـارة إقلـيم         . أعضائها إلجراء حتر وتقـدمي تقريـر عاجـل إىل اللجنـة           

  .الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك ومبوافقة الدولة الطرف

عـــاون الدولـــة الطـــرف يف مجيـــع    جيـــرى هـــذا التحـــري بـــصفة ســـرية، ويلـــتمس ت       - ٣

  .اإلجراءات مراحل

إىل  النتــائجهــذا التحــري، تقــوم اللجنــة دون تــأخري بإحالــة هــذه  النظــر يف نتــائج بعــد   - ٤

  .الدولة الطرف املعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات

للجنة يف أقرب وقت ممكن يف غـضون سـتة   تقدم الدولة الطرف املعنية مالحظاا إىل ا      - ٥

  .والتعليقات والتوصيات احملالة إليها من اللجنة النتائجأشهر من تلقي 

 مـن هـذه املـادة، جيـوز     ٢بعد إمتام هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حتر جيرى وفقا للفقرة            - ٦

تـائج اإلجـراءات    للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطـرف املعنيـة، إدراج بيـان مـوجز بن                

  . من هذا الربوتوكول١٦يف تقريرها املنصوص عليه يف املادة 

االنـضمام   جيوز لكل دولـة طـرف، عنـد توقيـع هـذا الربوتوكـول أو التـصديق عليـه أو            - ٧

ــة املنــصوص عليــه يف هــذه املــادة فيمــا     الإليــه، أن تعلــن أــا  يتعلــق  تعتــرف باختــصاص اللجن

  . أو يف مجيعها١ك املذكورة يف الفقرة باحلقوق الواردة يف بعض الصكو

 وفقـا للفقـرة   أعلنت أا ال تعترف باختصاص اللجنـة جيوز ألي دولة طرف تكون قد     - ٨

تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت بتوجيـه إخطـار إىل األمـني العـام لألمـم         من هذه املادة أن    ٧

  .املتحدة
  

  ١٤املادة 

  متابعة إجراء التحري

 ٥االقتضاء، وبعد انتهاء فتـرة األشـهر الـستة املـشار إليهـا يف الفقـرة                جيوز للجنة، عند      - ١

، أن تدعو الدولة الطرف املعنيـة إىل إبالغهـا بالتـدابري املتخـذة واملتـوخى اختاذهـا                  ١٣من املادة   

  . من هذا الربوتوكول١٣استجابة لتحر أجري مبوجب املادة 

لومات إضـافية عـن أيـة تـدابري تكـون      جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي مع   - ٢

، مبـا يف ذلـك تقـدمي هـذه       ١٣الدولة الطرف قـد اختـذا اسـتجابة لتحـر أجـري مبوجـب املـادة                 

ــة الطــرف         ــدمها الدول ــيت تق ــة ال ــارير الالحق ــة مناســبا، يف التق ــراه اللجن ــات، حــسبما ت املعلوم
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ياري لالتفاقية املتعلـق ببيـع    من الربوتوكول االخت١٢ من االتفاقية، أو املادة    ٤٤مبوجب املادة   

 مــن الربوتوكــول ٨األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، أو املــادة  

  .االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقا
  

  اجلزء الرابع

  أحكام ختامية

  ١٥املادة 

  لدولياناملساعدة والتعاون ا

ــم املتحــدة         - ١ ــة، إىل وكــاالت األم ــة الطــرف املعني ــة الدول ــل، مبوافق ــة أن حتي جيــوز للجن

ــشأن        ــا أو توصــياا ب ــصة، آراءه ــات املخت ــن اهليئ ــا م ــا وغريه املتخصــصة وصــناديقها وبراجمه

البالغــات والتحريــات الــيت تــدل علــى وجــود حاجــة إىل مــشورة أو مــساعدة تقنيــة، مــشفوعة 

  .ة الطرف واقتراحاا، إن وجدت، بشأن هذه اآلراء أو التوصياتمبالحظات الدول

جيوز للجنة أيضا أن توجه نظـر هـذه اهليئـات، مبوافقـة الدولـة الطـرف املعنيـة، إىل أي                        - ٢

مسألة تنشأ عن البالغات اليت تنظر فيها مبوجب هذا الربوتوكول واليت ميكـن أن تـساعدها يف                 

 قـرار بــشأن مـدى استـصواب اختـاذ تـدابري دوليـة مــن       التوصـل، كـل يف جمـال اختـصاصها، إىل    

شأا أن تسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحـراز تقـدم يف إعمـال احلقـوق املعتـرف ـا         

  .أو يف بروتوكوليها االختياريني/يف االتفاقية و
  

  ١٦املادة 

  التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة

  ٥للفقـرة   اجلمعيــة العامـة كـل سـنتني، وفقـا      تدرج اللجنـة يف تقريرهـا الذي يقدم إىل   

  . من االتفاقية، موجزا لألنشطة اليت اضطلعت ا مبوجب هذا الربوتوكول٤٤ من املادة
  

  ١٧املادة 

  نشر الربوتوكول االختياري وتقدمي املعلومات بشأنه

تتعهد كل دولة طرف بالتعريف ـذا الربوتوكـول علـى نطـاق واسـع ونـشره وتيـسري                

ــة      احلــصو ــة وتوصــياا، وخباصــة بــشأن املــسائل املتعلق ــآراء اللجن ــة ب ــى املعلومــات املتعلق ل عل

إليهـا  بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل مناسبة وفعالـة ويـسهل وصـول الكبـار واألطفـال           

  .على السواء، مبن فيهم ذوو اإلعاقة
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  ١٨املادة 

  التوقيع والتصديق واالنضمام

 هــذا الربوتوكــول أمــام كــل دولــة وقعــت أو صــدقت علــى   يفــتح بــاب التوقيــع علــى   - ١

االتفاقية أو على أي من بروتوكوليها االختيـاريني األولـني أو انـضمت إىل االتفاقيـة أو إىل أي                

  .من الربوتوكولني

خيضع هذا الربوتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدقت علـى االتفاقيـة أو علـى                   - ٢

ــاريني ا  ــا االختيـــ ــن  أي مـــــن بروتوكوليهـــ ــة أو إىل أي مـــ ألولـــــني أو انـــــضمت إىل االتفاقيـــ

  .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة. الربوتوكولني

ــة        - ٣ ــة صــدقت علــى االتفاقي ــاب االنــضمام إىل هــذا الربوتوكــول أمــام كــل دول يفــتح ب

ــة أو إىل       أو ــضمت إىل االتفاقي ــني أو ان ــا االختيــاريني األول ــن بروتوكوليه ــى أي م أي مــن عل

  .الربوتوكولني

  .األمني العاميتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى   - ٤
  

  ١٩املادة 

  بدء النفاذ

يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول بعــد ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ إيــداع صــك التــصديق              - ١

  .االنضمام العاشر أو

يــه بعــد يبــدأ نفــاذ هــذا الربوتوكــول، بالنــسبة إىل كــل دولــة تــصدق عليــه أو تنــضم إل    - ٢

إيـداع صــك التــصديق أو االنــضمام العاشــر، بعــد مــضي ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ إيــداع صــك  

  .تصديقها أو انضمامها هي
  

  ٢٠املادة 

  االنتهاكات اليت حتدث بعد بدء النفاذ

ال يكون للجنـة اختـصاص إال فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات الـيت ترتكبـها الدولـة الطـرف                    - ١

أو يف بروتوكوليهـا االختيـاريني األولـني        /ليهـا يف االتفاقيـة و     ألي حق من احلقوق املنـصوص ع      

  .واليت تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول

ـــة  - ٢ تتعلــق   الطرفــا يف هـــذا الربوتوكــول بعــد تــاريخ بــدء نفــاذه،    مــاإذا أصــبحت دول

أو يف /تفاقيـة و التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إال بانتهاكات احلقـوق املنـصوص عليهـا يف اال             
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بروتوكوليها االختياريني األولني اليت تكون قد وقعت بعد بدء نفـاذ هـذا الربوتوكـول بالنـسبة          

  .إىل الدولة املعنية
  

  ٢١املادة 

  التعديالت

جيوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل علـى هـذا الربوتوكـول وأن تقدمـه إىل                   - ١

ني العام بإبالغ الدول األطراف بأيـة تعـديالت مقترحـة         ويقوم األم . األمني العام لألمم املتحدة   

مشفوعة بطلب إخطاره مبا إذا كانت تفضل عقـد اجتمـاع للـدول األطـراف لغـرض النظـر يف          

وإذا أعرب ثلث الدول األطراف على األقـل، يف غـضون أربعـة أشـهر          . املقترحات والبت فيها  

ل، يدعو األمـني العـام إىل عقـده حتـت     من تاريخ اإلبالغ، عن تأييد عقد اجتماع من هذا القبي      

وحييــل األمــني العــام أي تعــديل يعتمــد بأغلبيــة ثلثــي الــدول األطــراف    . رعايــة األمــم املتحــدة 

  .احلاضرة واملصوتة إىل اجلمعية العامة للموافقة عليه، مث حييله إىل مجيع الدول األطراف لقبوله

 من هذه املـادة اعتبـارا مـن    ١للفقرة  يبدأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي باملوافقة وفقا           - ٢

اليــوم الــثالثني التــايل للتــاريخ الــذي يبلــغ فيــه عــدد صــكوك القبــول املودعــة ثلثــي عــدد الــدول  

مث يصبح التعديل نافذا بالنسبة إىل أي دولـة طـرف اعتبـارا      . األطراف يف تاريخ اعتماد التعديل    

وال يكــون التعــديل ملزمــا . ص ــامــن اليــوم الــثالثني التــايل لتــاريخ إيــداع صــك القبــول اخلــا  

  .للدول األطراف اليت قبلت به إال
  

  ٢٢املادة 

  النقض

جيــوز ألي دولــة طــرف أن تــنقض هــذا الربوتوكــول يف أي وقــت بتوجيــه إخطــار           - ١

ويصبح هذا الـنقض نافـذا بعـد سـنة مـن تـاريخ تـسلم               . مكتوب إىل األمني العام لألمم املتحدة     

  .األمني العام لذلك اإلخطار

ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول علـى أي بـالغ قـدم مبوجـب                   - ٢

  . قبل تاريخ نفاذ النقض١٣ أو بأي حتر بدأ مبوجب املادة ١٢ أو املادة ٥املادة 
  

  ٢٣املادة 

  الوديع واإلخطارات املوجهة من األمني العام

  .وتوكوليكون األمني العام لألمم املتحدة الوديع هلذا الرب  - ١

  :يبلغ األمني العام مجيع الدول مبا يلي  - ٢
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  التوقيعات والتصديقات واالنضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛  )أ(  

  ؛٢١تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول ونفاذ أي تعديل جيرى مبوجب املادة   )ب(  

  . من هذا الربوتوكول٢٢أي نقض مبوجب املادة   )ج(  
  

  ٢٤املادة 

  تاللغا

ــبانية       - ١ ــات اإلسـ ــة نـــصوصه باللغـ ــساوى يف احلجيـ ــذي تتـ ــول الـ ــذا الربوتوكـ ــودع هـ يـ

  .واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف حمفوظات األمم املتحدة

ــول إىل           - ٢ ــذا الربوتوك ــن ه ــا م ــصدقا عليه ــسخا م ــم املتحــدة ن ــام لألم ــني الع ــل األم حيي

  .الدول مجيع

  


