
 

 البالغات تقديم بإجراء المتعلق الطفل حقوق التفاقية ي االختيار البروتوكول

 البروتوكول، هذا في األطراف الدول إن

 ال متساوية حقوق ومن فيهم أصيلة كرامة من البشرية األسرة أعضاء لجميع بما اإلقرار ن أ رى ت إذ

 والعدل الحرية أساس المتحدة، األمم اقميث في عليها المنصوص للمبادئ وفقًا يشكل، فيها التصرف يمكن

 العالم، في والسالم

 تعترف ("االتفاقية" باسم يلي فيما إليها ويشار) الطفل حقوق اتفاقية في األطراف الدول ن أ تالحظ وإذ

 لون أو عرق عن النظر بصرف التمييز، أنواع من نوع أي دون لواليتها خاضع طفل لكل فيها الواردة بالحقوق

 أصلهم أو آخر رأي أي أو ية السياس آرائهم أو عليه القانوني الوصي أو والديه أو الطفل دين أو لغة أو جنس أو

 آخر، وضع أي أو مولدهم أو إعاقتهم أو متهثرو أو االجتماعي أو اإلثني أو القومي

 ترابطةوم للتجزئة قابلة وغير عالمية األساسية والحريات اإلنسان حقوق جميع أن جديد من تؤكد وإذ

 ومتشابكة،

 المتنامية، وقدراته كرامته له بشريًا كائنًا و حقوق صاحب بوصفه الطفل وضع أيًضا جديد من تؤكد وإذ

 في حقيقية صعوبات يواجهون قد غيرهم، على واعتمادهم الخاص وضعهم بحكم األطفال، بأن تسلِّم وإذ

 حقوقهم، انتهاك من انتصاف ُسبل إلى اللجوء

 تقديم من األطفال وسيمكن واإلقليمية، الوطنية اآلليات ل ويكم   سيعزز البروتوكول هذا ن ترىأ وإذ

 لحقوقهم، انتهاكات حدوث عند شكاوى

 اللجوء لدى اتهمراعا يجب التي االعتبارات أول من تكون أن ينبغي الفضلى الطفل مصالح بأن تُس لم وإذ

 إلى الحاجة االعتبار في تأخذ أن ينبغي هذه نتصافاال سبل وأن الطفل، حقوق انتهاكات من انتصاف سبل إلى

 المستويات، جميع على الطفل ظروف ي تراع إجراءات تطبيق



 اللجوء من حقوقه تُنتهك الذي الطفل لتمكين مناسبة وطنية آليات إنشاء على األطراف الدول تشجع وإذ

الة انتصاف ُسبل إلى  المحلي، المستوى على فع 

 وغيرها اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسات الصدد هذا في تؤديه أن يمكن الذي هامال الدور إلى تشير وإذ

 وحمايتها، الطفل حقوق بتعزيز اُلمكلفة المتخصصة المؤسسات من

 االتفاقية تنفيذ تعزيز وزيادة الوطنية، اآلليات هذه كملة وت تعزيز أجل من المناسب، من أن ترى وإذ

 اإلباحية المواد في األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع المتعلقين االختياريين بروتوكوليها وكذلك

 يلي فيما إليها ويُشار) الطفل حقوق لجنة تمكين منطبقين، كانا حيثما المسلحة، التراعات في األطفال وبإشراك

 البروتوكول، هذا في عليها المنصوص المهام أداء من ("اللجنة" باسم

 

 :ليي ما على اتفقت قد

 األول الجزء

 عامة أحكام

 ١ المادة

 الطفل حقوق لجنة اختصاص

 .البروتوكول هذا عليه ينص كما اللجنة باختصاص البروتوكول هذا في طرف دولة كل تعترف -١

 البروتوكول هذا في طرف دولة بأي يتعلق فيما اختصاصها اللجنة تمارس ال -٢

 .فيه طرفًا الدولة تلك تكون ال صك في هاعلي منصوص لحقوق بانتهاكات المتصلة المسائل في

 .البروتوكول هذا في طرفًا ليست بدولة يتعلق بالغ أي اللجنة تتلقى ال -٣

 ٢ المادة

هة العامة المبادئ  اللجنة لمهام الموجِّ

 وتراعي . الفضلى الطفل مصالح بمبدأ البروتوكول، هذا بموجب إليها المسندة للمهام أدائها في اللجنة، تسترشد

 .ونضجه الطفل لسن تبًعا الواجبة ألهميةا اآلراء هذه وتُعطي وآراءه، الطفل حقوق أيًضا اللجنة

 



 ٣ المادة

 الداخلي النظام

 ذلك، في مراعيًة البروتوكول هذا بموجب إليها المسندة المهام ممارستها لدى ت بع يُ  داخليًا نظاًما اللجنة تعتمد -١

 .الطفل ظروف تراعي إجراءات اتباع ضمان أجل من توكولالبرو هذا من ٢ المادة خاصة، بصفة

 من قبل من بالطفل التالعب لمنع ضمانات الداخلي نظامها في اللجنة تُدرج -٢

 .الفضلى الطفل مصالح يخدم ال أنه تعتبر بالغ أي في النظر ترفض أن ولها عنه، بالنيابة يتصرفون

 ٤ المادة

 الحماية تدابير

 انتهاك ألي لواليتها يخضعون الذين األفراد تعرض عدم لكفالة المناسبة التدابير جميع الطرف الدولة تتخذ -١

 ذابه عمال معها منهلتعاو أو بالغات من اللجنة إلى يقدمونه لما نتيجة تخويف أو معاملة سوء أو اإلنسان لحقوق

 .البروتوكول

 .الصريحة موافقتهم دون المعنيين األفراد من مجموعة أو معني فرد أي هوية عن يُعلن ال -٢

 الثاني الجزء

 البالغات تقديم إجراء

 ٥ المادة

 الفردية البالغات

 عون ويد   طرف دولة لوالية يخضعون أفراد مجموعة أو أفراد عن، نيابة أو قِبَل، من البالغات تُقدم أن يجوز -١

 تكون التي التالية الصكوك نم أي في عليها المنصوص الحقوق من حق ألي الطرف الدولة النتهاك ضحايا منهأ

 :فيها طرفًا الدولة تلك

 االتفاقية؛ (أ)

 اإلباحية؛ المواد في األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول (ب)

 .المسلحة اعاتزنال في األطفال بإشراك المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول (ج)



 أن البالغ صاحب استطاع إذا إال م بموافقته ذلك يكون فراد، أ مجموعة أو فرد عن نيابة بالغ يُقدم ثماحي -٢

 .الموافقة تلك على الحصول دون عنهم نيابة تصرفه يُبرر

 ٦ المادة

 المؤقتة التدابير

 أن الموضوعية، سهسأُ  بشأن قرار إلى التوصل وقبل ما بالغ تلقي بعد األوقات، من وقت أي في للجنة يجوز -١

 ظروف في الضرورة تقتضيه ما اتخاذ في عاجلة بصورة تنظر كي طلبًا المعنية الطرف الدولة إلى تحيل

 .جبره يمكن ال ضرر المزعومة االنتهاكات ضحايا أو بضحية يلحق أن إمكانية لتالفي مؤقتة تدابير من استثنائية

 مقبولية بشأن قرار اتخاذ يعني ال ذلك فإن المادة، هذه من ١ لفقرةل وفقًا التقديرية سلطتها اللجنة تمارس عندما -٢

 .الموضوعية أسسه بشأن أو البالغ

 ٧ المادة

 المقبولية

 :عندما مقبول غير البالغ أن اللجنة تعتبر

 الهوية؛ مجهول شخص عن البالغ يصدر (أ)

 كتابيًا؛ البالغ يقدَّم ال (ب)

 بروتوكوليها أو/و االتفاقية أحكام مع يتنافى أو كهذه بالغات تقديم في للحق استعمال إساءة البالغ يشكل (ج)

 االختياريين؛

 آخر إجراء إطار في دراسة محل زالت، ما أو كانت، أو اللجنة فيها نظرت أن سبق قد نفسها المسألة تكون (د)

 الدولية؛ التسوية أو الدولي التحقيق إجراءات من

 فيها يستغرق التي الحاالت في القاعدة هذه تنطبق وال . المتاحة المحلية فاالنتصا سبل جميع تُستنفد لم (ه)

 فعلي؛ جبر إلى يؤدي أن المرجح غير من كان أو معقول غير حد إلى ال ًً  طوي وقتًا هذه االنتصاف سبل إعمال

أسس إلى يستند ال البالغ أن ح الواض من يكون (و)  ؛األدلة من يكفي بما مدعم غير أنه أو سليمة ًُ

 إذا إال المعنية، الطرف للدولة بالنسبة البروتوكول هذا نفاذ بدء قبل حدثت قد غ البال موضوع الوقائع تكون (ز)

 النفاذ؛ بدء تاريخ بعد الوقائع هذه استمرت



 التي الحاالت ذلك من وتُستثنى المحلية، االنتصاف سبل استنفاد بعد سنة مدة غضون في البالغ يُقدم ال (ح)

 .المدة تلك غضون في البالغ تقديم تعذُّر يُثبت أن البالغ صاحب هافي يستطيع

 ٨ المادة

 البالغ إحالة

 في السرية اللجنة تتوخى المعنية، الطرف الدولة إلى الرجوع دون مقبول غير ما بالًغا اللجنة تعتبر لم ما -١

 .البروتوكول هذا بموجب إليها يُقدم بالغ أي إلى ممكن وقت أقرب في المعنية الطرف الدولة نظر توجيه

 ربما التي االنتصاف وُسبل المسألة فيها توضح مكتوبة بيانات أو تفسيرات اللجنة إلى الطرف الدولة تقدم -٢

 .أشهر ستة مدة غضون في ممكن وقت أقرب في ردها الطرف الدولة وتقد م . وجدت إن أتاحتها، قد تكون

 ٩ المادة

 الودية ويةالتس

 أساس على للمسألة ودية تسوية إلى التوصل دفبه المعنية اف األطر على الحميدة مساعيها اللجنة تعرض -١

 .االختياريان بروتوكوالها أو/ و االتفاقية عليها تنص التي االلتزامات احترام

 هذا بموجب البالغ في للنظر اءنهإ بمثابة اللجنة برعاية إليه التوصل يتم ودية تسوية على االتفاق يُعتبر -٢

 .البروتوكول

 ١٠ المادة

 البالغات في النظر

 الوثائق جميع ضوء في البروتوكول هذا بموجب تتلقاها التي البالغات في ممكن وقت أقرب في اللجنة تنظر -١

 .المعنية األطراف إلى الوثائق هذه إحالة شريطة إليها، المقدمة

 .البروتوكول هذا بموجب تتلقاها التي البالغات بحث لدى مغلقة جلسات اللجنة تعقد -٢

ل أن عليها كان مؤقتة، تدابير اتخاذ طلبت قد اللجنة تكون عندما -٣  .البالغ في بالنظر تعج 

 في اللجنة تنظر الثقافية، أو االجتماعية أو االقتصادية للحقوق انتهاكات حدوث فيه يُد عى بالغ دراسة لدى -٤

 الدولة أن ذلك في اللجنة وتراعي .التفاقية ا من ٤ للمادة وفقًا الطرف الدولة اتهاتخذ التي الخطوات معقولية مدى



 والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق إلعمال الممكنة السياساتية التدابير من طائفة تعتمد أن يمكن الطرف

 .االتفاقية في الواردة

 مشفوعة بشأنه آرائها بإحالة تأخير دون اللجنة تقوم بالغ،ال دراسة بعد -٥

 .المعنية األطراف إلى وجدت، إن ا،تهبتوصيا

 ١١ المادة

 المتابعة

 مكتوبًا رًدا اللجنة إلى وتقدم وجدت، إن اتهولتوصيا اللجنة، آلراء الواجب االعتبار الطرف الدولة تولي -١

 وتقدم .ا تهوتوصيا اللجنة آراء ضوء في اتخاذها تتوخى أو اتهاتخذ قد تكون إجراءات أي عن معلومات يتضمن

 .أشهر ستة غضون في ممكن وقت أقرب في ردها الطرف الدولة

 آلراء استجابة اتهاتخذ قد تكون تدابير أي بشأن إضافية معلومات تقديم إلى الطرف الدولة تدعو أن للجنة -٢

 في مناسبًا، للجنة ا تراه حسبما ذلك في بما ُوجد، إن الودية، يةللتسو اتفاق تنفيذ بشأن أو ا،تهتوصيا أو اللجنة

 البروتوكول من ١٢ المادة أو ، االتفاقية من ٤٤ المادة بموجب الطرف الدولة تقدمها التي الالحقة التقارير

 من ٨ المادة وأ ، اإلباحية المواد في األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع المتعلق لالتفاقية االختياري

 .منطبقًا ذلك كان حيثما المسلحة، التراعات في األطفال بإشراك المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول

 ١٢ المادة

 الدول بين المتبادلة البالغات

 تلقي في اللجنة باختصاص تعترف انهأ وقت أي في تعلن أن البروتوكول هذا في طرف دولة ألي يجوز -١

 الصكوك من أي بموجب اتهبالتزاما تفي ال أخرى اطرف دولة أن طرف ة دول فيها تد عي بالغات ة ودراس

 :فيها طرفًا الدولة تلك تكون التي التالية

 االتفاقية؛ (أ)

 اإلباحية؛ المواد في األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول (ب)

 .المسلحة التراعات في فال األط بإشراك المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول (ج)



 تصدر لم طرف دولة من يرد بالغ أي وال اإلعالن، هذا تُصدر لم طرف بدولة يتعلق بالغ أي اللجنة تقبل ال -٢

 .اإلعالن هذا

 أساس على للمسألة ودي حل إلى التوصل دفبه المعنية األطراف الدول على الحميدة مساعيها اللجنة تعرض -٣

 .االختياريان وبروتوكوالها االتفاقية عليها تنص لتي ا االلتزامات احترام

 نسًخا يرسل الذي المتحدة لألمم العام األمين لدى المادة هذه من ١ الفقرة بموجب إعالنًا األطراف الدول تودع -٤

 وال . العام األمين إلى يوجه بإخطار وقت أي في إعالن أي سحب ويجوز . ألخرىا األطراف الدول إلى منه

أحيل بالغ موضوع تكون مسألة أية في بالنظر السحب ا هذ يخل  أي تلقي يجوز وال المادة؛ هذه بموجب بالفعل ًُ

 تكن لم ما اإلعالن، بسحب لإلخطار العام األمين تلقي بعد المادة هذه بموجب طرف دولة أية من آخر بالغ

 .جديًدا إعالنًا أصدرت قد المعنية الطرف الدولة

 الثالث الجزء

 التحري إجراء

 ١٣ المادة

 منهجية أو جسيمة انتهاكات وقوع بشأن التحري إجراء

 من حق ألي طرف دولة جانب من منهجية أو جسيمة انتهاكات بوقوع تفيد موثوقة معلومات اللجنة تلقت إذا -١

 وبغاء ل األطفا ببيع المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول في أو االتفاقية، في هاعلي المنصوص الحقوق

 األطفال بإشراك المتعلق لالتفاقية االختياري البروتوكول في أو اإلباحية، المواد في األطفال واستغالل األطفال

 الغرض لهذا القيام و لوماتالمع فحص في التعاون إلى الطرف الدولة اللجنة تدعو المسلحة، اعاتنزال في

 .تأخير دون المعلومات هذه بشأن اتهمالحظا بإبداء

 أخرى معلومات وأية قدمتها قد المعنية الطرف الدولة تكون مالحظات أية اعتبارها في آخذة للجنة، يجوز -٢

 . اللجنة إلى اجل ع تقرير وتقديم تٍحر إلجراء أعضائها من أكثر أو عضًوا تعيِّن أن لها، متاحة تكون ابه موثوق

 .الطرف الدولة وبموافقة ذلك األمر استلزم متى الطرف، الدولة إقليم زيارة التحري يشمل أن ويجوز

 .اإلجراءات مراحل جميع في الطرف الدولة تلك تعاون ويُلتمس سرية، بصفة التحري ذلك يُجرى -٣



 المعنية الطرف الدولة إلى االستنتاجات هذه إحالةب تأخير دون اللجنة تقوم التحري، هذا استنتاجات دراسة بعد -٤

 .وتوصيات تعليقات بأية مشفوعة

 تلقي من أشهر ستة مدة غضون في ممكن وقت أقرب في اللجنة إلى اتهمالحظا المعنية الطرف الدولة تقدم -٥

 .اللجنة من إليها المحالة والتوصيات والتعليقات االستنتاجات

 بعد ،ن تقررأ للجنة يجوز المادة، هذه من ٢ للفقرة وفقًا يجرى تٍحر بأي المتعلقة اإلجراءات هذه استكمال بعد -٦

 عليه المنصوص تقريرها في اإلجراءات بنتائج موجز بيان دراج إ المعنية، الطرف الدولة مع مشاورات إجراء

 .البروتوكول هذا من ١٦ المادة في

 ال انهأ تعلن أن إليه، االنضمام أو عليه التصديق أو البروتوكول هذا توقيع عند رف،ط دولة ألي يجوز -٧

 الصكوك كل أو بعض في عليها المنصوص بالحقوق يتعلق فيما المادة هذه في لمحد د ا اللجنة باختصاص تعترف

 ١ الفقرة في المذكورة

 أي في اإلعالن هذا تسحب أن المادة هذه من ٧ للفقرة وفقًا إعالنًا أصدرت قد تكون طرف دولة ألي يجوز -٨

 .المتحدة لألمم العام األمين إلى إخطار بتوجيه وقت

 ١٤ المادة

 التحري إجراء متابعة

 تدعو أن ، ١٣ المادة من ٥ الفقرة في إليها المشار الستة األشهر فترة انتهاء وبعد االقتضاء، عند للجنة، يجوز -١

 ١٣ المادة بمقتضى أجري لتٍحر استجابًة اتخاذها والمتوخى المتخذة بالتدابير غهاإبال إلى المعنية الطرف الدولة

 .البروتوكول هذا من

 قد الطرف الدولة تكون تدابير أية عن إضافية معلومات تقديم إلى المعنية الطرف الدولة تدعو أن للجنة يجوز -٢

 التي الالحقة التقارير في مناسبًا، اللجنة تراه حسبما ذلك، في بما ، ١٣ المادة بموجب أجريلتٍحر استجابة اتهاتخذ

 لالتفاقية االختياري البروتوكول من ١٢ المادة أو ة، االتفاقي من ٤٤ المادة بموجب الطرف الدولة تقدمها

 البروتوكول من ٨ المادة أو اإلباحية، المواد في األطفال واستغالل األطفال وبغاء األطفال ببيع المتعلق

 .منطبقًا ذلك يكون حيثما المسلحة، النزاعات في األطفال بإشراك المتعلق لالتفاقية رياالختيا

 



 الرابع الجزء

 ختامية أحكام

 ١٥ المادة

 الدوليان والتعاون المساعدة

 وصناديقها المتخصصة المتحدة  األمم وكاالت إلى المعنية، الطرف الدولة بموافقة تحيل، أن للجنة يجوز -١

 وجود على تدل التي والتحريات البالغات بشأن اتهتوصيا أو آراءها المختصة، الهيئات من وغيرها وبرامجها

 اآلراء هذه بشأن وجدت، إن ا،تهواقتراحا الطرف الدولة بمالحظات مشفوعة تقنية، مساعدة أو مشورة إلى حاجة

 .التوصيات أو

 عن تنشأ مسألة أي إلى المعنية، الطرف الدولة بموافقة الهيئات، ههذ نظر توجه أن أيًضا للجنة يجوز -٢

 مجال في كل التوصل، في تساعدها أن يمكن والتي البروتوكول هذا بموجب فيها تنظر التي البالغات

 األطراف الدول مساعدة في تُسهم أن انهشأ من دولية تدابير اتخاذ استصواب مدى بشأن قرار إلى اختصاصها،

 .االختياريين بروتوكوليها في أو/و االتفاقية في ابه المعترف الحقوق إعمال في تقدم زإحرا على

 ١٦ المادة

 العامة الجمعية إلى المقدم التقرير

 وفقًا سنتين، كل العامة ة الجمعي إلى يُقدَّم الذي ا تقريره في اللجنة  تُدرج

 ٤٤ للمادة ( .البروتوكول اهذ بموجب ابه اضطلعت التي لألنشطة موجًزا االتفاقية، من (٥

 ١٧ المادة

 على وتوكول البر ذابه بالتعريف طرف دولة كل تتعهد بشأنه المعلومات وتقديم االختياري البروتوكول نشر

 المسائل بشأن وبخاصة ا،تهوتوصيا اللجنة آراء بشأن المعلومات على الحصول وتيسير ونشره واسع نطاق

الة و مناسبة بوسائل بذلك والقيام الطرف، بالدولة المتعلقة  واألطفال الكبار قِبَل من إليها الوصول ويسهل فع 

 .اإلعاقة ذوو فيهم بمن السواء، على

 

 



 ١٨ المادة

 واالنضمام والتصديق التوقيع

قعت دولة كل أمام البروتوكول هذا على التوقيع باب يُفتح -١  من أي على أو االتفاقية على صد قت أو و 

 .البروتوكولين من أي إلى أو االتفاقية إلى انضمت أو األولين ارييناالختي بروتوكوليها

 بروتوكوليها من أي   على أو االتفاقية لى ع صد قت دولة كل قبل من للتصديق البروتوكول هذا يخضع -٢

 ناألمي لدى التصديق صكوك وتودع .البروتوكولين من أي   إلى أو االتفاقية إلى انضمت أو األولين االختياريين

 .المتحدة لألمم العام

 ليها بروتوكو من أي على أو االتفاقية على صد قت دولة كل أمام البروتوكول هذا إلى االنضمام باب يُفتح -٣

 .البروتوكولين من أي إلى أو االتفاقية إلى انضمت أو األولين االختياريين

 .دةالمتح لألمم العام األمين لدى االنضمام صك بإيداع االنضمام يتم -٤

 ١٩ المادة

 النفاذ بدء

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

 االنضمام أو التصديق صك إيداع بعد إليه تنضم أو عليه تصدق دولة لكل بالنسبة البروتوكول، هذا نفاذ يبدأ -٢

 .هي انضمامها أو تصديقها صك إيداع تاريخ من أشهر ثالثة مضي بعد العاشر،

 ٢٠ المادة

 النفاذ بدء بعد تحدث التي االنتهاكات

 الحقوق من حق ألي الطرف الدولة ترتكبها التي االنتهاكات ب علق يت فيما إال اختصاص للجنة يكون ال -١

 بدء تاريخ بعد وقعت قد تكون والتي األولين يناالختياري بروتوكوليها في أو/ و االتفاقية في عليها المنصوص

 .البروتوكول هذا نفاذ

 إزاء الدولة تلك التزامات تتصل ال نفاذه، بدء تاريخ بعد البروتوكول ذا ه في طرفًا ما ة دول أصبحت إذا -٢

 تكون التي وليناأل االختياريين بروتوكوليها في أو/و االتفاقية في عليها المنصوص الحقوق بانتهاكات إال اللجنة

 .المعنية للدولة بالنسبة البروتوكول هذا نفاذ بدء تاريخ بعد وقعت قد



 ٢١ المادة

 التعديالت

 الذي المتحدة لألمم العام األمين إلى وتقديمه البروتوكول هذا على تعديل إدخال اقتراح طرف دولة ألي يجوز -١

 للدول اجتماع عقد تفضل كانت إذا بما إخطاره بطلب مشفوعة مقترحة تعديالت بأية األطراف الدول بإبالغ يقوم

 غضون في األقل، على األطراف الدول ثلث أبدى وإذا . فيها والبت االقتراحات في النظر لغرض األطراف

 تحت عقده إلى العام األمين يدعو القبيل، هذا من اجتماع عقد في رغبًة اإلبالغ، تاريخ من أشهر أربعة

 إلى والمصوتة الحاضرة األطراف الدول ثلثي بأغلبية يُعتمد تعديل أي العام األمين ويحيل . المتحدة األمم رعاية

 .لقبوله األطراف الدول جميع إلى يحيله ثم عليه، للموافقة العامة الجمعية

 التاريخ من الثالثين اليوم من اعتباًرا المادة هذه من ١ للفقرة وفقًا بالموافقة ويحظى يُعتمد تعديل كل نفاذ يبدأ -٢

 التعديل يُصبح ثم . التعديل اعتماد تاريخ في األطراف الدول عدد ثلثي المودعة القبول صكوك عدد فيه يبلغ الذي

 يكون وال . ابه الخاص القبول صك إيداع تاريخ يلي الذي الثالثين اليوم من اعتباًرا طرف لة دو لكل بالنسبة نافًذا

 .به قبلت التي األطراف للدول إال ُملزًما يلالتعد

 ٢٢ المادة

 النقض

 لألمم العام األمين إلى إخطار توجيه ب وقت أي في البروتوكول هذا تنقض أن طرف دولة ألي يجوز -١

 .اإلخطار ذلك العام األمين تس لم تاريخ من سنة بعد نافًذا النقض هذا ويصبح . المتحدة

 أو ١٢ المادة أو ٥ المادة بموجب مقدم بالغ أي على البروتوكول هذا أحكام انطباق باستمرار النقض يخل ال -٢

 .النقض نفاذ تاريخ قبل ١٣ المادة بموجب يبدأ تٍحر أي

 ٢٣ المادة

 العام األمين من الموجهة واإلخطارات الوديع

 .البروتوكول لهذا الوديع المتحدة لألمم العام األمين يكون -١

  :يلي بما الدول جميع العام األمين يبلِّغ -٢

 البروتوكول؛ هذا إطار في تتم التي واالنضمامات والتصديقات التوقيعات (أ)



 ٢١ المادة بموجب يُجرى تعديل أي ونفاذ البروتوكول هذا نفاذ بدء تاريخ (ب) ؛

 ٢٢ المادة بموجب نقض أي (ج) .

 ٢٤ المادة

 اللغات

 والصينية والروسية واإلنكليزية اإلسبانية باللغات نصوصه الحجية يف ى تتساو الذي ، البروتوكول هذا يُودع -١

 .المتحدة األمم محفوظات في والفرنسية، والعربية

 .الدول جميع إلى البروتوكول هذا من موثقة نسًخا المتحدة لألمم العام األمين يحيل -٢


