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و33 و34 و35 و�36 ي�جدر أن ت�ق�يّم ال�ت�دابي�ر ال�تي ي�ن�بغي

ـ��ا ل�ك�ف��ال�ة ح�م�اي��ة ال�ط�فل من ـ�راف أن ت��ت�خ�ذه ل�لـ�دول األطـ

ب��ي�ع األط��ف��ال واس���ت��غالل األط��ف���ال في ال��ب���غ��اء وفي ا���واد

اإلباحيـة�

ـ��ا أن ات���ف��اق���ي��ة ح���ق��وق ال���ط��فل ت���س��لم وإذ تـ��رى أي��ض

ب�حق الطفل ف�ي احلمايـ�ة من االستغالل االق�تصــادي ومن

أداء أي ع�مل ي��ح�ت��مل أن ي�ك��ون خ�ط��ي�را أو ي�ع��رقل ت�ع��ل�يم

ال�ط�فل أو ي�ضــ��ر ب�ص�حــ�ة ال�ط�فــل أو ب��ن�م�ائـه ال�ب�دني أو

العقلي أو الروحي أو اخللقي أو االجتماعي�

وإذ ي����س�����اوره����ا ب�����ال�غ ال����ق�����ل�ق إزاء االجت����ار ال�����دولي

ب��األط��ف��ال ال��واسع ال��ن��ط���اق وا���ت��زاي��د وذلك ل��غ��رض ب��يع

األطفال واستغاللهم في البغاء وفي ا�واد اإلباحية�

وإذ ي�ساوره�ا ع�ميق ال�قلق إزاء ا��م�ارسة ا��نت�شرة

وا�تواص�لة ا�ت�مثلة في ال�سياحة اجل�نسية ال�تي يتعرض

ل��ه��ا األط���ف��ال ب��ش��ك�ل خ��اص� ن��ظ���را ألن��ه��ا ���ارس���ة ت��ش��جع

بصورة مباش�رة على بيع األطفال واس�تغاللهم في البغاء

وفي ا�واد اإلباحية�

وإذ ت�����ع�����ت�����رف ب�����أن ع����ددا م�ن ا������م�����وع�����ات ش�����دي����دة

ال�ض�عف� ��ا ف�ي�ه�ا ال�ط��فالت� ت�واجه خ�ط�را ك�ب�ي�را ق�وامه

االس��ت�غ�الل اجل�ن��سي� وأن ال��ط��فالت ���ث�لن ف��ئ��ة م��س�ت��غ��لّ�ة

بشكل ال متناسب على صعيد من يُستغل جنسيا�

وإذ ي���س���اوره���ا ال���ق���لق إزاء ت���واف���ر ا����واد اإلب���اح���ي���ة

ب����ش����كل م����ت����زاي����د ع���ل�ى ش����ب����ك���ة اإلن����ت����رن�ت وغ���ي����ره����ا من

الت�كن�ولوج�يات ال�ن�اشئ�ة� وإذ تش�ير إلى ا��ؤتم�ر الدولي

��كاف�ح�ة اس�ت�غالل األطف�ال في ا��واد اإلب�اح�ية ع�لى ش�ب�كة

اإلن��ت��رنت (ف��ي��ي��ن�ا� 1999) وال س�يّ��م��ا م�ا ان��ت��هى إل��يه ه�ذا

ا����ؤت��م���ر من دع���وة إلى جت���ر� إن��ت���اج وت��وزي�ع وت��ص���دي��ر

ـ���ال وب�ث واس���ت���ي����راد ا����واد اإلب���اح����ي���ة ا����ت����ع���ل���ق����ة ب���األط���ف

ـ�رويج ل�ه�ا وإذ ت�شــ�دد عـ�لى أه�م�ية ـ�ازت�ه�ا ع�مـ�دا وال�تـ وح�ي

ال���ت��ع���اون األوثق وال���ش��رك���ة ب���� احل��ك���وم��ات وال���ص��ن���اع��ة

ا�تمثلة في اإلنترنت�

وإذ ت�ع�ت�ق�د أن ال�ق�ض�اء ع�لى ب�يع األط�ف�ال واس�ت�غالل

األطفال في البغاء وف�ي ا�واد اإلباحية سيت�يسر باعتماد

ن��هج ج�ام�ع� ي�ت��ص��دى ل��ل�ع��وامل ا���س��اه�م��ة في ذل�ك وال�تي

ت�شم�ل الت�خ�لف وال�فق�ر وال�ت�ف�اوت في مس�ت�وي�ات الدخل

وال�ه�ياكل االج�ت�ماع�ي�ة االقت�ص�ادية اجل�ائرة وت�ع�طل الدور

���ان ع��ام ��� 299 م��ؤرخ في 9 ش��� ���رس��وم رئ���اسي رقم 06

��� ��� ���ة �2006 ي��� ���ر س��� ��� ��� ���� 1427 ا�����وافق 2  س���

يــاري ا�لحق صـديق عـلى البــروتوكول  االخ ال

���ال ���أن ب����يع األط���� ����فــل ب���� ���وق ال���� ����ة ح���� ����اق��� ����ات���

������غـــ������اء وفي ا�������واد الل األط������فــ������ال في ال������ ������ واس������

ويورك في 25 مـايـ��و سنـ د ب�� ة� ا��� اإلباح

2000

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

ـ�����ريــ�����ر وزيـ�����ر ال�����دّولــ�����ة� وزيـ�����ر - ب�����نــ�����اء ع�����ل�ى ت�����ق

الشّـؤون اخلـارجيّـة�

- وبناء على الدّستور� ال سيّما ا�ادّة 77-9 منه�

- وب���ع���د االطّ�الع ع���ل�ى ال���بـ���روت����وك���ول االخ����ت���يــ���اري

ـ�ال ـ��فــل ب��شـ�أن ب�ي�ع األطـ�فـ ـ�وق ال�ط ا��ل��حق ب�ات��ف�اق��ي�ة ح��قـ

واس����ت���غ�الل األط���ف����ال فـي ال����ب���غ����اء وفي ا�����واد اإلب���اح����ي���ة�

ا�عتمد بنيويورك في 25 مايو سنـة �2000

يرسم ما يأتي :

ـ�������روت�������وك�������ول ـ��������ادة األولـى : ي�������صـ�������دّق عـ��������لى ال�������ب ا�

ـ�وق الطـ�فــل بشـ�أن بيع االخت�يــاري ا��ل�حق بات�فاق�ية ح�قـ

ـ����فــ����ال واس����ت����غالل األط����ف����ال فـي ال����ب����غ����اء وف�ي ا����واد األط

اإلب��اح��ي�ة� ا���ع��ت�م��د ب�ن��ي��وي�ورك في 25 م�اي��و س��نـ�ة 2000

وي��ن�ش��ر في اجل��ري�دة ال��رّس��م��يّ�ة ل��ل��ج�م��ه��وريّ�ة اجل��زائ��ريّ�ة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح���رّر ب���اجل���زائ���ر في 9 ش���ع���ب���ان ع���ام 1427 ا���وافق 2

سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــ

البـروتـوكـول االختيــاري ا�لحق باتفاقية

حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال

في البغاء وفي ا�واد اإلباحية

إنّ الدول األطراف في هذا البروتوكول�

إذ ت��رى أنه ل��ك�ي ت��ت���ح��قق أغ���راض ات��ف���اق��ي���ة ح��ق��وق

الطفل (1) وتنفذ أحكامها� وال سيما ا�وادّ 1 و11 و21 و32

اتفاقيات واتفاقات دولي
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ا�ادة 2

لغـرض هذا البـروتوكول :

أ) يُ���ق����ص����د ب���ب����يع األط����ف����ال أي ف���ع�ل أو ت���ع����امل ي����تم

��قت�ض�اه نق�ل طفل من ج�انب أي ش�خص أو مج�م�وعة من

األش�خ�اص إلى ش�خ�ص آخ�ر ل�ق�اء م�ك�اف�أة أو أي ش�كل آخ�ر

من أشـكـال العـوض�

ب) يُ�ق�ص�د ب�اس��ت�غالل األط�ف�ال في ال�ب�غ�اء اس�ت�خ�دام

طفل لغ�رض أنش�طة جن�سي�ة لقاء م�كاف�أة أو أي شكل آخر

من أشـكـال العـوض�

جـ) يُ��ق��ص���د ب��اس��ت��غالل األط��ف���ال في ا���واد اإلب��اح��ي��ة

ت���ص��وي���ر أي ط���فل� ب���أي وس���ي���ل���ة ك���انت� ����ارس ����ارس��ة

ح���ق��ي���ق��ي��ة أو ب���احمل��اك���اة أن��ش��ط���ة ج��ن���س��ي��ة ص���ري��ح��ة أو أي

ت���ص���وي���ر لألع���ض���اء اجل���ن���س���ي���ة ل���ل���ط���ف�ل إلش���ب���اع ال���رغ���ب��ة

اجلنسيـة أسـاسـا.

ا�ادة 3

1 - ت��ك���فـل كـل دولـ���ة طـ��رف أن ت���غ��طي� ك���ح��د أدنى�

األفعــال واألنشطـة ال�تالية تغطية ك�املة �وجب قانونها

اجل���ن��ائ�ي أو ق��ان���ون ال��ع���ق��وب���ات ف��ي���ه���ا س��واء أك���انت ه��ذه

اجل��رائم ت��رت��كب م��ح��ل��ي��ا أو دول��ي��ا أو ك��انت ت��رت��كب ع��لى

أساس فردي أو منظم :

ـ��يع األط���فـــ��ال ك��مـــ���ا هــــ��و م��عــ��رّف ـ���اق بـ أ) في س��ي

فـي ا�ــادّة 2 :

"1" عرض أو تسل�يم أو قبول طفل بأي طريقة كانت

لغرض من األغراض التالية :

أ) االستغالل اجلنسي للطفل�

ب) نقل أعضاء الطفل توخيا للربح�

جـ) تسخير الطفل لعمل قسري.

"2" ال�قي�ام� ك�وس�يط� ب�احلف�ز غ�ي�ر الالئق ع�لى إقرار

تبني ط�فل وذلك على ال�نح�و الذي ي�شكل خرق�ا لل�صكوك

القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني.

ب) ع�رض أو ت�أم� أو ت�دب�ي�ر أو تق�د� ط�فل ل�غرض

استغالله في البغاء على النحو ا�عرّف في ا�ادّة �2

جـ) وإن������ت�����اج أو ت�����وزي�ع أو ن�����ش������ر أو اس�����ت�����ي�����راد أو

ت�ص�دي�ر أو ع�رض أو ب�يع أو ح�ي�ازة م�واد إب�اح�ي�ة م�ت�ع�ل�قة

بالطفل على النحو ا�عرّف في ا�ادّة 2.

ـ���ام ال����ق���ان����ون ال���وط����ني ل���ل����دولــ���ة 2 - ره���نـ����ا ب���أح����كـ

ال���طــ���رف� ي���ن���ط���بـق ال���ش�يء ن���ف���ســه عـ���لى أي م���حـ���اولــ���ة

ـ�اب أي م�ن هـ�ذه األف��عــ��ال أو ال�تــ��واط�ؤ تــ��رمي إلى ارت��كـ

أو ا�شـاركـة في أي منها.

ال��ذي ت�ؤديه األس��ر واالف�ت�ق��ار إلى ال�ت��رب�ي�ة وال��ه�ج�رة من

األري��اف إلى ا���دن وال���ت��م��ي��ي���ز ا���ب��ني ع���لى ن��وع اجل��نس

وال���س���ل��وك ال�الم��س���ؤول من ج���انب ال��ك���ب���ار وا���م���ارس��ات

ال���ت���ق���ل����ي���دي���ة ال����ض���ارة وال���ن����زاع���ات ا����س����ل���ح���ة واالجتـ���ار

باألطفـال�

واع��ت�ق�ادا م��ن�ه�ا أنه ي�ل��زم ب�ذل ج��ه�ود ل�رفع م��س�ت�وى

ال�وعي العام باحل�د من طلب ا�ست�هلك� ع�لى بيع األطفال

واستغالل األطفال في البغاء وفي ا�واد اإلباحية وإدراكا

م�ن�ه�ا أله�م�ي�ة تع�زي�ز ال�ش�راك�ة ال�ع�ا��ي�ة ب�� ك�اف�ة اجل�هات

ال�ف��اع�ل�ة وحت�س�� م�س��ت�وى إن�ف�اذ ال�ق�وان��� ع�لى ال�ص�ع�ي�د

الوطني�

ـ��ان��ون��ي��ة ال��دول��ي�ة ـ��وك ال��ق وإذ تالحظ أح��كــ��ام ال��ص��ك

ذات ال��عالق��ة ب��ح��م��اي��ة األط��ف��ال ���ا ف��ي��ه��ا ات��ف��اق��ي��ة اله�اي

ـ�ال ال��ت��ب�ني ـ��اون في م��جـ ـ��ة األط�فــ��ال وال��ت�عـ ب��ش��أن ح�م��اي

ع��لى ال��ص��ع��ي��د ال��دولي� وات��ف��اق��ي��ة اله�اي ب��ش��أن اجل��وانب

ا��دنية لالخت�طاف الدولي لألطف�ال واتفاقي�ة الهاي بشأن

ال���والي����ة ال����ق����ان���ون����ي����ة وال���ق����ان����ون ا����ن����ط����بق واالع����ت���راف

وال���ت���ن����ف���ي���ذ وال���ت���ع����اون في م���ج���ال ا����س����ؤول���ي���ة األب���وي���ة

وال��ت��داب��ي��ر حل���م��اي��ة األط��ف��ال وات���ف��اق��ي��ة م��ن���ظ��م��ة ال��ع��مل

ال���دول���ي��ة رقم 182 ا����ت���ع��ل���ق���ة ب��ح���ظ���ر أس��وأ أش���ك���ال ع��مل

األطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها�

وإذ ي�ش�ج�ع�ه�ا ال�ت�أي�ي�د ال��غ�الب ال�ذي ل�ق�ي�ته ات�ف�اق�ي�ة

ح��ق���وق ال��ط��فل� م���ا ي��ظ��ه���ر وج��ود ال��ت���زام ش��ائع ب���ت��ع��زي��ز

وحماية حقوق الطفل�

واعت�رافا م�نها بأه�مية ت�نف�يذ أحك�ام برن�امج العمل

ـ�ال واست�غالل األطفــال في ال�بغــاء وفي ��نــع بــيع األطفـ

ا��واد اإلب�اح�ية واإلع�الن وبرن�امج ال�ع�مل ا��عت�م�دين س�نة

1996  في ا���ؤت��م��ر ال��ع��ا�ي ���ك��اف��ح��ة االس��ت��غالل اجل��ن��سي

ـ�ال ال�ذي عُ�ق�د في است�ك�ه�ولم في ال�ف�ترة ال�ت�جــاري لألط�فـ

من 27 إلى 31 آب/ أغسطس سنة 1996 وسائر القرارات

وال���ت��وص��ي���ات ذات ال��عالق���ة ب��ه���ذا ا���وض��وع ال���ص��ادرة عن

الهيئات الدولية ا�تصة�

وإذ ت��ض�ع في اع��ت��ب��اره��ا أه��م��ي��ة ال��ت��ق��ال��ي��د وال��ق��يم

ال���ث���ق��اف���ي���ة ل��كـ�ل ش��عب م�ن أجـل ح���م��ايـ���ة ال���ط��فـ�ل و���ائه

بشـكـل متنـاسق.

قد اتفقت على مـا يأتي :

ا�ادة األولى

حت�����ظ����ر ال����دول األط����راف ب�����يع األط����ف�����ال واس����ت����غالل

األط�فال في البغ�اء وفي ا�واد اإلباح�ية كما ه�و منصوص

عليه في هذا البروتوكول.
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ـ�يم ا��رم� ق�ائ�م�ة ب� ـ�اهدة ل�ت�س�ل مـ�رت�ك�بي�ه�ا في أي م�ع

الدول األطراف وتدرج بوصفها جرائم تستـوجب تسلــيم

مـرتكبي�هــا في كــل معــاهـدة لتسلــيم ا�رم� تبرم في

وقت الحق فيما ب�� هذه الدول وفقا للشروط ا�نصوص

عليها في هذه ا�عــاهـدات.

2 - إذا ت����ل���قت دول���ة ط���رف جت���ع�ل ت���س���ل���يم ا����رم����

م�ش�روط�ا ب�وج�ود م�ع��اه�دة ط�ل�ب�ا ل�ت��س�ل�يم م�ج�رم من دول�ة

ط��رف أخ��رى ال ت��رب��ط��ه��ا ب��ه��ا م��ع��اه��دة ل��ت�س��ل��ي�م ا���رم��

ي�ج�وز ل�ه�ا أن ت�ع�تب�ر ه�ذا ال�ب�روت�وك�ول ق�ان�ون�ي�ا ل�ت�سل�يم

ا����رم ف��ي���م���ا ي���ت���ع��ل�ق ب��ت���ل�ك اجل��رائ�م. وي��ج�ب أن ي��خ���ضع

ال�ت��س�ل��يم ل�ل��ش��روط ا��ن��ص�وص ع��ل�ي��ه�ا في ق��ان�ون ال��دول�ة

ا�تلقية للطلب.

3 - ع�����لى ال�����دول األط�����راف ال�����تي ال جت�����ع�ل ت����س�����ل�����يم

ا�رم�� مشروط�ا بوج�ود مع�اهدة أن ت�عامل ه�ذه اجلرائم

ب�وص��ف�ه��ا ج�رائ�م ت�س��ت�وجب ت��س��ل�يم م��رت�ك��ب��ي�ه��ا ل�ب��ع�ض��ه�ا

ـ�روط ا��نصــ�وص ع�ل�ي�هـ�ا في ق�انون الب�عض ره�نـ�ا ب�ال�شــ

الدولة ا�تلقية للطلب.

4 - ت����ع���ام�ل ه���ذه اجل����رائم� ألغ����راض ت���س����ل����يم ال���دول

األطراف لل�مجرم�� بعض�ها ل�بعض� كم�ا لو أنه�ا ارتكبت

ال في ا������ك������ان ال�����ذي ح�����دث�ت ف�����ي�ه بل ف�ي أق�����ال������يم ال�����دول

ا�طلوب منها إقامة واليتها القضائية وفقا للمادّة 4.

5 - إذا م�ا قُ��دم ط��لب ل��ت��س��ل��يم م��ج�رم ف��ي��م��ا ي��ت�ع��لق

ـ��رة 1 ـ��ا في ال���ف��قـ ـ��وارد ذكــ���ره ـ��رائ�م الـ ب���جـــ��ر����ة من اجلــ

ـ��ة ال�طــ�رف ا��ت�ل�ق�يـ�ة مــن ا�ـ�ادّة 3  وإذا مــ�ا كــ�انت ال�دولـ

لل�ط�لب ال ت�س�لم أو لن ت�س�لم ا��رم� اس�ت�ن�ادا إلى ج�ن�س�ية

ـ����ة أن ت���ت���خ���ذ ال���ت���داب���ي���ر ـ���لـ�ى تـ���لك الـ���دولـ ا����رم ي���جب ع

ـ��ة ل��ع��رض احل��ال��ة ع��لى ال��س��ل��ط��ات ا���ت��ص��ة ف��ي��ه�ا ا�الئ��مــ

لغـرض ا�قـاضــاة.

ا�ادة 6

ـ���دول األطــ��راف ب��ت���قــ��د� أق���صى قــ��در 1 - ت���قـ��وم ال

ـ���لـق ـ����اع���دة إلى ب����ع����ض���ه����ا ال���ب����عض ف����ي���مـ����ا ي���ت����ع م�ن ا����ســ

ب��ع�م�ل�ي�ات ال��ت�ح�ق�يق أو اإلج��راءات اجل�ن�ائ�ي�ة أو إج�راءات

ـ��ددة في ت��س��لـــ��ي�م ا�ــ��رم ف��ي��مــ���ا ي��ت��صــل ب���اجلـــ��رائم احملـ

ال���ف���قــ��رة 1 من ا���ادّة �3 ���ا ف�ي ذلك ت���ق��د� ا����س���اع��دة في

مج�ال احل�ص�ول على م�ا في ح�وزت�ها م�ن أدلة الزم�ة ل�هــذه

اإلجـــراءات.

2 - تفي الدول األطراف ب�التزاماتها �وجب الفقرة

1 من ه��ذه ا��ادّة ���ا ي��ت�م��شى مع م��ا ق�د ي��وج��د ب�ي��ن��ه�ا من

م�عاهدات أو ت�رتي�بات أخ�رى لت�قد� ا�س�اعدة ال�قض�ائية.

وفي حالة عدم وج�ود مثـل هـذه ا�عـاه�دات أو الترتيبات

ت��ق��دم ال��دول األط��راف ا���س��اع��دة ل��ب��ع��ض��ه��ا ال��ب��ع�ض وف��ق�ا

لقانونها احمللي.

ـ���رف ال����ت���داب���ي���ر الالزمــ���ة 3 - ت����ت���خ���ذ كــل دولــ���ة طـ

ال��تي جت��عـل ه���ذه اجل��رائم م��وج��ب��ة ل��ل���ع��ق��وب��ات ا���ن��اس��ب��ة

والتي تضع في االعتبار خطورة طابعها.

ـ����ة طــ���رف� ـ����د االق���ت����ضــ���اء� كــل دولـ ـ���وم� ع����نـ 4 - ت����ق

ـ���ام ق��ان���ون���ه���ا ال��وط���ني� ب���ات���خ���اذ اإلج��راءات ره��نـ���ا ب���أح���ك

ال�رامية إلى حتدي�د مسؤول�ية األشخاص االع�تباري� عن

اجل�����رائ�م احمل�����ددة في ال�����ف�����ق����رة 1 من ه�����ذه ا������ادّة. وره�����ن�����ا

ـ��ون ب��ا���ب��ادىء ال���ق��ان��ون��ي��ة ل���ت��لك ال��دول���ة ال��ط��رف ق��د ت��كـ

م��س���ؤول���يـ���ة األش���خــ��اص االع���ت���ب���اري���� ه��ذه ج���ن���ائ���ي��ة أو

مدنيـة أو إدارية.

5 - ت�������ت��������خ�������ذ ال�������دول األط��������راف ك�������اف�������ة اإلج�������راءات

ال�قـانـونيـ�ة واإلداريـة ا�الئمـ�ة التي تكفـل ت�صرف جميع

ـ�رفا ـ�اص ا�شـ�ارك�� في ع�م�لـ�يــة ت�ب�ني ط�فــل ت�ص األش�خـ

ـ��ة ـ��واج��ب ـ��ة ال ـ��وك ال��ق���ان��ون��ي��ة ال��دول��ي ي��ت��م���شى مـع ال��ص��ك

التطبـيق.

ا�ادة 4

ـ��ة طــ��رف م��ا ت��راه ض��روري��ا من 1 - ت��ت��خ��ذ كــل دولـ

ال�ت�داب�ي�ر إلق�ام�ة والي��ت�ه�ا ال�ق�ض�ائ��ي�ة ع�لى اجل�رائم ا��ش�ار

إلي�ها في الفقرة 1 من ا�ادّة 3 عندم�ا ترتكب هذه اجلرائم

في إق�ل��ي�م�ه��ا أو ع�لى م��� س�ف�ي��ن�ة أو ط��ائ�رة م�س��ج�ل�ة في

تلك الدولة.

ـ���ذ ـ���رف أن ت���ت���خـ 2 - ي����جـــــــ���وز ل���كـــــل دولـــــ���ة طــــ

ـ��ا تــــ��راه ضــــ�روري��ا إلقــ��امــ�ة والي��ت��هـ�ا مـن ال��ت��داب�ي��ر مــ

ـ�رائم ا��شـ�ار إل�ي�ه�ا في ال�ف�ق�رة 1 من ا��ادّة 3 في ـ�ل�ى اجلـ ع

احلاالت التـالي ذكـرهــا :

ـ��نــ�ا مـن ـ�هم مـ��واط ـ��دمـــ�ا ي��كـــ�ون ا�ــــ��رم ا���تـ أ) ع��ن

ـ���ي�م عـــ���ادة فـي مـ����واط���ن�ي تــ���لك الـ����دولــ���ة أو ش���خـ�ص ي���قـ

إقليمهــا�

ب) عن�دمـا تكــ�ون الض�حيــة م�واطـنـ�ا من مـواطني

تـلك الـدولــة.

ـ��ا تــ��راه ض��روري��ا ـ��ة طــــ��رف م 3 - ت��ت��خ��ذ كـــ�ل دولــ

من التدابير إلقامة واليتها القضائية على اجلرائم اآلنف

ـ�رم ا�تهم م�وجودا في إقل�يمها ذكــرهــ�ا عندمـ�ا يكـون ا�ـ

وال ت�ق�وم ب��ت�س�ل�ي�م�ه أو ت�س�ل�ي�م��ه�ا إلى دول�ة طـ�رف أخـ�رى

ـ��������ر���������ة ارت��������ك��������ب�������هـ��������ا م��������واط�ن مـن ع��������ل�ى أس�������اس أن اجلـ

مـواطنيهــا.

4 - ال ي�س�ت�بع�د ه�ذا ال�بروت�وك�ول أي والي�ة قض�ائ�ية

جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي.

ا�ادة 5

1 - ت�عت�ب�ر اجلرائم ا��شــ�ار إلي�ه�ا في الف�قــرة 1 مـن

ـ��رائ�م ت��س��ت��وجب ت��س��لــ��يم ـ��ا جـ ـ��وص��ف��هـ ـ��ة ب ا��ادّة 3 م��درجـ
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و) ال��ق��ي���ام� في احل��االت ا���ن���اس��ب��ة� ب���ك��ف��ال���ة ح��م��اي��ة

س�الم���ة األط����ف����ال ال����ض����ح����اي���ا وأس����ره�م وال����ش���ه����ود ال����ذين

يشهدون لصاحلهم من التعرض لإلرهاب واالنتقام�

ـ��زوم لـه فـ�ي ال��بت ـ���ذي ال لـ ز) ت��فــ���ادي ال��ت���أخـ���ي��ر ال

فـي ال��ق�ض��اي��ا وت�ن��ف�ي��ذ األوام�ر أو ال��ق��رارات ال�تي ت��م�نح

تعويضات لألطفال الضحايا.

2 - ت��ك���فـل ال��دول األطـ��راف أال ي��ح���ول ع��دم ال��ت��ي��قّن

من عمر الضحية احلقيقي دون بدء التحقيقات اجلنائية�

ـ���ر �����ا في ذل�ك ال���ت����ح���ق����ي���ق����ات ال���رام����ي���ة إلى حت����دي���د ع����م

الضحيـة.

3 - ت�����ك������ف�ل ال�����دول األط������راف أن ي������ع������امل ال������ن������ظ�����ام

ال���ق���ض��ائي اجل���ن��ائ�ي لألط��ف���ال ال���ذين هم ض���ح��اي���ا اجل��رائم

ال�وارد ذك��ره��ا في ه��ذا ال��ب��روت��وك�ول ا���ص��ل��ح��ة ال��ف�ض��لى

للطفل بوصفها االعتبار الرئيسي.

ـ��ة ـ���دول األطــ���راف ال���ت���دابــ��ي���ر ال�الزمـ 4 - ت���ت���خ���ذ ال

ال�تي ت�ك�فل ال�ت�دريب ا�الئم� وخ�اص�ة ال�ت�دريب ال�ق�انوني

وال�ن�ف�سي� لألش�خاص ال�ذين ي�ع�م�ل�ون مع ض�ح�اي�ا اجلرائم

احملظورة �وجب هذا البروتوكول.

5 - وت��ت���خ��ذ ال���دول األط��راف� ف�ي احل��االت ا�الئ���م��ة�

ال����ت����داب����ي�����ر ال����رام����ي�����ة إلى ح����م�����اي����ة أمن وس�الم����ة ه����ؤالء

األشخاص و/ أو ا�ؤس�سات العامل�� في مجال وقاية و/

أو حماية وتأهيل ضحايا هذه اجلرائم.

6 - ال شيء في ه��ذا ال�ب��روت�وك�ول ي��ف�س��ر ع�ل�ى ن�ح�و

يضــر بحق�وق ا�تهـم في محــاكمــ�ة عــادلــة ونــزيهــة أو

ال يتعارض مع هذه احلقوق.

ا�ادة 9

ـ����راف أو ت����عــ����زز وت����ن����ف����ذ 1 - ت����ع����ت����م����د ال����دول األطـ

وت���ن���ش����ر ال���ق���وان���� وال���ت���داب����ي���ر اإلداري���ة وال���س���ي���اس���ات

والبـرامج االج�تم�اعيـ�ة التي تم�نع اجلـرائم ا��شـار إل�يهـا

ـ��ذا ال���بـ���روتـ��وكـ���ول. وي��ن���ب���غي إيالء اه���ت��م���ام خ��اص ف�ي ه

ـ��ة األط���فـ��ال ال���ذين هم عـ��رضـ���ة ب��وجـه خ���اص ل��هـ��ذه حل���م��اي

ا�مارسـات.

2 - ت����ق����وم ال����دول األط����راف ب����ت����ع����زي����ز ال����وعي ل����دى

اجل��م���ه��ور ع���ام��ة� ����ا في ذلك األط���ف��ال� ع�ن ط��ريق اإلعالم

ب����ج���م����يع ال����وس���ائل ا�����ن����اس���ب����ة� وعن ط����ريق ال���ت����ث����ق���يف

وال�ت�دريب ا��ت�صل ب�ال�ت�داب�ي�ر ال�وق�ائ�ي�ة واآلث�ار ال�ض�ارة

ال�ن�اج�م�ة عن اجل�رائم ا��ش�ار إل�ي�ه�ا في ه�ذا ال�ب�روت�وك�ول.

وت�قوم ال�دول� في وفائ�ها ب�ال�تزام�اته�ا �وجب ه�ذه ا�ادّة�

ب�ت�ش�جيع م�ش�اركة ا��ت�مع احمل�لي� وال س�يّم�ا األط�فال� في

برامج اإلعالم وال�تث�ق�يف تلك� ��ا في ذلك ا��شارك�ة على

الصعيد الدولي.

ا�ادة 7

ـ�����ام ت�����قـ�����وم الـ������دول األطـ�����راف� ������ا ي�����ت�����ف�ق مـع أح�����ك

قانونها الوطني �ا يأتي :

أ) ات���خ���اذ ال��ت���داب���ي���ر ا�الئ���م���ة ل���كي ي���ت���س��ن�ى إج��راء

احلجز وا�صادرة على النحو ا�الئم �ا يأتي :

ـ��واد وا�ـ��وجـ��ودات وغ��يـ��ر "1" ا���م��ت��ل��كــ��ات م��ثــل ا�ـ

ذلك م�ن ا�����ع����دات ال����تي ت����س����ت����خ����دم الرت����كــ����اب اجلــ����رائم

ـ��ذا ال�بــ��روتــ�وكــ��ول أو ل��ت�س��هـ�يـل ـ��ا فـي هـ ا���شـــ�ار إل��ي�هـ

ارتكـابهـا�

"2" العوائد ا�تأتية من هذه اجلرائم.

ب) ت�ن��ف�ي�د ال��ط�ل�ب�ات ال��واردة من دول�ة ط�رف أخ�رى

بشأن حجز أو م�صادرة ا�واد أو العوائ�د ا�شار إليها في

الفقرة الفرعية (أ) "1"�

جـ) ات�خ��اذ ال�ت�داب��ي�ر الالزم�ة ال��تي ت�س��ت�ه�دف إغالق

ا���ب��ان�ي ا���س��ت���خ��دم��ة في ارت���ك��اب ه��ذه اجل���رائم ب��ص��ورة

مؤقتة أو نهائية.

ا�ادة 8

1 - تتخذ الدول األط�راف التدابير ا�ن�اسبة حلماية

ـ�ورة ح��ق�وق وم��ص��الح األط�ف��ال ض�ح��اي��ا ا��م��ارس�ات احمل��ظـ

ـ�������ذا ال�������بـ������روتـ�������وكـ�������ول ف�ي ج�������م������ي�ع مـ�������راحــل ��������وج�ب ه

اإلجــراءات ال�قضـائ�يــة اجل�نـائ�يـة� وال س�يمـ�ا عـن طـريق

مــا يأتي :

أ) االع��ت��راف ب��ض��عف األط��ف��ال ال��ض��ح��اي��ا وت��ك�ي��يف

ـ�ة� �ــا اإلجـراءات جل�ع�ل�هـ�ا تع�تــ�رف ب�اح�ت�ياج�ات�هم اخلـ�اصـ

في ذلك احتياجاتهم اخلاصة كشهود�

ب) إعالم األط����ف����ال ال���ض����ح����اي���ا ب����ح���ق����وق����هم ودورهم

ـ�دم��هـــ�ا وبــ��ال�بت ـ�راءات وتــ��وق�ي��ت�ه��ا وت��ق وب�ن��طــ��اق اإلجـ

فـي قضـايـاهم�

جـ) ال������س�����م�����اح ب�����ع�����رض آراء األط������ف�����ال ال�����ض�����ح�����اي�����ا

ـ���ه�م وال���ن���ظــ����ر ف���ي���هــ����ا أث���نــ���اء واح����ت���ي���اج����ات���هم وشـ����واغ���لـ

ال���دعــ��اوى ال���تي ت��م�س م��ص��احل���هم ال��ش���خ��ص���ي��ة ب��ط���ري��ق��ة

تتمشى مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني�

د) ت����وف�����ي����ر خ����دم����ات ا�����س����ان����دة ا��الئ����م����ة لألط����ف����ال

الضحايا طيلة سير اإلجراءات القانونية�

هـ) ح��م�اي��ة خ�ص��وص�ي��ات وه�وي��ة األط�ف��ال ال�ض��ح�اي�ا

واتخ�اذ الت�دابي�ر الالزم�ة وفق�ا لل�قان�ون الوط�ني لت�جنب

ـ�ر معل�ومات ��كن أن تفضي إل�ى التعــ�رف على هؤالء نش

األطفـال الضحـايـا�
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ا�ادة 12

1 - تقوم كـل دولــ�ة طــرف� في غضـ�ون سنتـ� من

ب�دء ن��ف�اذ ال��ب�روت��وك�ول ب��ال�ن��س��ب�ة ل��ت�لك ال��دول�ة ال��ط�رف�

ب�ت��ق�د� ت��ق�ري��ر إلى جل��ن�ة ح��ق�وق ال��ط�فل ي��ق�دم م��ع�ل��وم�ات

ـ��ذت�ه�ا ل��ت�ن�ف��ي�ذ أح�كــ�ام ـ�ول ال��ت�داب�ي��ر ال�تي ات�خ شـ�ام��لـ�ة ح

هـذا البـروتـوكـول.

2 - وعلى إث�ر تق�د� هذا الت�قري�ر الش�امل� تقوم كل

دول�ة ط��رف ب�ت��ض��م�� م��ا ت�ق��دمه من ال��ت�ق��اري�ر إلى جل��ن�ة

ح����ق����وق ال����ط����ف�ل� وف����ق����ا ل����ل����م���ادّة 44 من االت����ف����اق����ي����ة� أي����ة

م��ع��ل��وم��ات إض��اف��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خص ت��ن��ف��ي��ذ ال��ب��روت��وك�ول.

وت�ق��وم ال�دول األط�راف األخ��رى في ال�ب��روت�وك�ول ب��ت�ق�د�

تقرير مرة كل خمس سنوات.

3 - يجوز لل�جنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول

األط��راف م���ع���ل���وم���ات إض��اف���ي���ة ذات عالق���ة ب���ت��ن���ف���ي���ذ ه��ذا

البـروتـوكـول.

ا�ادة 13

1 - يف�تح ب�اب ال�توق�يع ع�لى ه�ذا ال�بروت�وك�ول أمام

أي دولة هي طرف في االتفاقية أو وقعت عليها.

2 - يخضع هذا الب�روتوكول للتصديق عليه ويكون

ـ�راف ـ��ة من ال��دول األطـ م��ف�ت��وح��ا لالن��ض��م�ام إل��يـه ألي دول

في االت�ف�اقي�ة أو ا��وقع�ة ع�لي�ه�ا. وتودع ص�كوك ال�ت�صديق

أو االنضمام لدى األم� العام لأل� ا�تحدة.

ا�ادة 14

1 - ي��ب�دأ ن��فـ��اذ هـ�ذا ال��ب�روت��وك�ول ب��ع��د ثالث�ة أش��ه�ر

من إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر.

2 - ي�بدأ ن�فاذ ه�ذا الب�روتوك�ول� بال�نس�بة ل�كل دولة

ت�ص�دق ع�ل�يه أو ت�ن�ضم إل�يه بع�د دخ�وله ح�يّ�ز ال�نّ�ف�اذ� ب�عد

شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

ا�ادة 15

1 - ي����ج����وز ألي دول����ة ط����رف أن ت����ن�����س����حب من ه����ذا

ال���ب��روت���وك��ول ف�ي أي وقت ب��إش���ع���ار ك��ت���ابي ت��رس���له إلى

األم��� ال���ع��ام لأل� ا���ت��ح��دة� ال��ذي ي��ق��وم ب��ع��د ذلك ب��إبالغ

ال�دول األطراف األخرى في االت�فاق�ية وجم�يع الدول التي

وق�عت ع�ل�ي�ه�ا. وي�ص�بح االن�س�ح�اب ن�اف�ذا ب�ع�د م�رور س�نة

على تسلم األم� العام لأل� ا�تحدة لهذا اإلشعار.

2 - ل�ن ي����ؤدي ه����ذا االن���س����ح����اب إل�ى إع����ف����اء ال����دول���ة

الطــرف من التـزام�اتها �وجب هـذا البـ�روتـوكـول فيما

ي�ت��ع�لق ب�أي ف��عل م�خل ي��ح�دث ق�ب�ل ال�ت�اريخ ال��ذي ي�ص�بح

ـ�راف جم�يع التداب�ير ا�م�كنة� 3 - تت�خذ الدول األطـ

ال�ت�ي ت�ه��دف إلى ت��أم�� ت��ق��د� كل ا���س�اع��دات ا���نـ�اس��بـ�ة

ـ��ا هـ���ذه اجلــ��رائم� ����ا في ذلك إع���ادة إدم��اج��هم ـ��اي إلى ض���ح

ال���ك���امل ف�ي ا����ت���مع وحت���ق���يق ش����ف���ائ���هم ال���كـ���امل ب���دن���ي���ا

ونفسيا.

4 - ت��ك��فل ال��دول األط��راف جل���م��يع األط��ف��ال ض��ح��اي��ا

اجلرائم ا��وصوف�ة في ه�ذا الب�روتوك�ول إتاح�ة اإلجراءات

ا�ناسبة في ال�سعي للحصول� دون ت�مييز� على تعويض

عن األض���رار ال��تي حل���قت ب���هم من األش���خ��اص ا����س��ؤول���

قانونا عن ذلك.

5 - تت�خذ ال�دول األطراف الت�دابير ا��الئمة ال�هادفة

إل�ى احل���ظ����ر ال����ف����ع����ال إلن����ت����اج ون����ش���ر ا�����واد ال����ت�ي ت���روج

للجرائم ا�وصوفة في هذا البروتوكول.

ا�ادة 10

1 - ت���ت���خ��ذ ال���دول األطــ���راف كل اخل���ط���وات الالزم��ة

ل�ت�قوي�ة الت�عاون ال�دولي عن ط�ريق الت�رتي�ب�ات الث�نائ�ية

ـ�راف واإلق��ل�ي�م��يـ�ة ��نــ�ع وك�شف وحتــ�ري وا��ت��عـ�ددة األطـ

وم�ق�اض�اة وم�ع�اق�ب�ة اجل�ه�ات ا��س�ؤول�ة عن أف�ع�ال ت�ن�طـوي

ـ�اء وفي ا��واد ـ�هم فـي ال�ب�غـ عـ�لى ب�يـع األط�فــ��ال واس�ت�غالل

اإلب�احي�ة وال�س�ياح�ة اجل�ن�سي�ة. ك�م�ا تع�زز ال�دول األطراف

ال�ت�عاون وال�ت�ن�س�يق الدول�ي�� ب�� سل�ط�ات�ها وا��ن�ظ�مات

غير احلكومية الوطنية والدولية وا�نظمات الدوليـة.

ـ�راف ب�تع�زي�ز الت�ع�اون الدولي 2 - ت�ق�وم الدول األط

�����ســ����اع����دة األط���ف����ال ال����ض����ح���ايـ����ا ع����لى ال����ش����ف����اء ال���ب����دني

ـ�هم إلى ـ�ادة إدماج�هم ف�ي ا�ت�مـــع وإعــ�ادت وال�ن�ف�سي وإعــ

أوطــانهم.

3 - ت��ش��جع ال��دول األطــ��راف ع��ل�ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع�اون

ال���دولي ب��غ���ي��ة ال��ت���ص��دي لألس���ب��اب اجل��ذري���ة م��ثل ال���ف��ق��ر

وال���ت���خ��ل�ف ال���تي ت���س��ه�م في اس���ت���ه��داف األط���ف���ال ل���ل��ب���يع

واستغاللهم في ال�بغاء وفي ا�واد اإلباحية وفي السياحة

اجلنسية.

4 - ت����ق�����وم ال�����دول األطــ�����راف ال�����تي هي ف�ي م�����رك����ز

يسمح لها بذلك� ب�تقد� ا�ساعدة ا�الية والفنية وغيرها

من ا�����س����اع���دة عن ط����ريق ال����ب���رام�ج ال���ق����ائ���م����ة ا����ت����عـ���ددة

ـ��ا مـن ـ��ة أو غ��يـ��ره ـ��ة أو ال��ث��نـ��ائ��ي األطــ��راف أو اإلق��ل��ي���م��يـ

البــرامج.

ا�ادة 11

ال شيء ف�ي ه�ذا ال�ب��روت�وك�ول �س ب��أي من األح�ك�ام

ا����ف���ض���ي���ة ع���ل�ى ن���ح���و أف���ضل إلى إع���م���ال ح���ق���وق ال���ط���فل

وا�مكن أن يتضمنها :

أ) قانون الدولة الطرف�

ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.
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6 سبتمبر  سنة 2006 م

- وبناء على الدّستور� ال سيّما ا�ادّة 77-9 منه�

- وب���ع���د االطّ�الع ع���ل�ى ال���بـ���روت����وك���ول االخ����ت���يــ���اري

ـ�ال ـ��فـ ـ��راك األط ـ��أن اش�تــ ـ��ة ح�قــ��وق ال��طـ�فــل ب��ش الت�فـ��اق��يـ

فـي ا�نازعـات ا�س�لّحـة� ا�عت�مد بنيويورك في 25 مايو

سنـة �2000

يرسم ما يأتي :

ـ�������روت�������وك�������ول ـ��������ادة األولـى : ي�������صـ�������دّق عـ��������لى ال�������ب ا�

ـ��اق���ي���ة ح��ق���وق ال��ط���فـل ب���ش��أن اش���ت��راك ـ��اري الت���ف االخ���ت���يـ

ـ�ات ا�سلّ�حـة� ا�ع�تمد بن�يويورك في األطـف�ال في ا�نازع

25 م���اي����و س���ن���ة �2000 وي����ن���ش����ر في اجل����ري���دة ال����رّس���م����يّ���ة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ا��ادة 2 : ي�نش�ر ه�ذا ا��رس�وم في اجلري�دة ال�رّس�م�يّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

ح���رّر ب���اجل���زائ���ر في 9 ش���ع���ب���ان ع���ام 1427 ا���وافق 2

سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــ

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك األطفال في ا�نازعات ا�سلحة

إن الدول األطراف في هذا البروتوكول�

إذ يش�جع�ها الت�أييد ال�ساح�ق التف�اقية ح�قوق ال�طفل

ـ���زام الـ���واسـع ب���ال���ع���مـل ع���لى ت���ع���زي��ز ����ا ي��دل ع���ل�ى االل��ت

حقوق الطفل وحمايتها�

وإذ ت���ؤك���د م�ن ج���دي���د أن ح����ق���وق األط����ف����ال ت���ت����ط���لب

ح��م���ايـ���ة خ��اصـ���ة� وت���س��تـ���دعي االس���ت��مــ���رار في حت���ســ���

حـالـة األطفال دون تم�ييز� فضال عن تنشئتهم وتربيتهم

في كنف السلم واألمن�

ـ�ات ا���س�ل�حــ�ة من ـ�ازع ـ�ر ب�اجلــ�زع ��ا ل�ل��م�ن وإذ ت�ش�عـ

ـ��ار وم�ت��فش ع��لى األط�ف��ال وم��ا ل�ه��ذا ال�وضع من ت�أث��ي�ر ض

ع��واقب في األجـل ال��ط�ويـ�ل ع�لى اس��ت�دام��ة ال��س�لم واألمن

والتنميـة�

وإذ ت�دين اس�ت��ه�داف األط��ف�ال في ح��االت ا��ن��ازع�ات

ا��سلحة واله�جمات ا�ب�اشرة على أهداف م�حمية �وجب

ال�ق��ان�ون ال�دولي� ���ا ف�ي�ه��ا أم�اكن ت�ت��سم ع�م�وم��ا ب�ت�واج�د

كبير لألطفال مثل ا�دارس وا�ستشفيات�

وإذ تالحظ اع���ت���م���اد ال���ن���ظ���ام األس���اس�ي ل���ل���م���ح���ك���م��ة

اجلن�ائ�ي�ة ال�دولي�ة وخ�اص�ة إدراج�ه�ا الت�ج�ن�ي�د اإللزامي أو

ال��������ط�������واع�ي لألط��������ف�������ال دون س�ن اخل�������ام�������س��������ة ع�������ش�������رة أو

اس���ت��خ���دام���هم ل�الش��ت���راك ال���ن���شط في األع���م���ال احل���رب���ي��ة

ب��وص��ف�ه ج��ر���ة ح��رب ف�ي ا���ن��ازع��ات ا���س���ل��ح��ة ال��دول��ي��ة

وغير الدولية على السواء�

ف�يه االنسح�اب نافذا. ولن �س ه�ذا االنسح�اب بأي شكل

النظ�ر في أي مسأل�ة تكون ق�يد نظ�ر اللج�نة بال�فعل قبل

التاريخ الذي يصبح فيه االنسحاب نافذا.

ا�ادة 16

1 - ي�ج�وز ألي دول��ة ط�رف أن ت�ق��ت�رح إدخ��ال ت�ع�ديل

وأن ت�ق�دمه إلى األم�� الع�ام لأل� ا��ت�حدة. وي�ق�وم األم�

الع�ام عندئ�ذ بإبالغ ال�دول األطراف بال�تعديل ا��قترح مع

ط�لب إخ�ط�اره ��ا إذا كان�ت هذه ال�دول حت�ب�ذ ع�ق�د م�ؤت�مر

ل���ل���دول األط��راف ل���ل���ن���ظ���ر في االق���ت���راح���ات وال���ت��ص���ويت

ع�ل�ي�ه�ا. وفي ح�ال�ة ت�أي�ي�د ث�لث ال�دول األط�راف ع�لى األقل�

في غض�ون أربعة أش�هر من ت�اريخ هذا الت�بليغ� ع�قد هذا

ا��ؤت�م�ر� ي�دع�و األم�� ال��عــ�ام إلى ع�ق�ده حتت رع�اي�ة األ�

ـ��ة من الـ�دول ا��ت��ح��دة. وي��ق�دم أي ت��ع��ديل ت��ع�ت��م��ده أغ�ل��ب��ي

ـ�راف احلــ�اضـــرة وا��ص�وتـة في ا��ؤت�ر إلى اجلم�ع�ية األطــ

العامة لأل� ا�تحدة إلقراره.

2 - يب�دأ نفاذ أي ت�عديل يتم اع�تماده وف�قا لل�فقرة 1

من هذه ا��ادّة ع�ن�دم�ا ت�قره اجل�م�ع�ي�ة الع�ام�ة لأل� ا��ت�حدة

ـ��ة وت���ق���ب���له ال���دول األط���راف في ه���ذه االت���ف���اق��ي���ة ب���أغ���ل���ب���ي

الثلثـ�.

3 - ي�ك��ون ال��ت�ع��ديل� ع�ن��د ب��دء ن�ف��اذه� م�ل��زم�ا ل��ل�دول

األط����راف ال���تي ق���ب���ل���ت�ه وت���ب���قى ال���دول األط���راف األخ���رى

م�ل�زم�ة ب�أح�ك�ام ه��ذا ال�ب�روت�وك�ول وب�أي�ة ت�ع�ديالت س�اب�ق�ة

تكـون قـد قبلتهـا.

ا�ادة 17

1 - يودع ه�ذا الب�روتوك�ول� الذي ت�تس�اوى نصوصه

اإلسب�ان�ية واإلجن�ل�يزي�ة وال�روس�ية وال�ص�ين�ي�ة والع�رب�يّة

والفرنسية في احلجّية� في محفوظات األ� ا�تحدة.

2 - يرسل األم�� الع�ام لأل� ا�ت�حدة نس�خا م�صدقا

ع��ل��ي�ه��ا من ه��ذا ال�ب��روت��وك�ول إل�ى ج�م��يع ال��دول األط�راف

في االتفاقية وجميع الدول التي وقّعت عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

���ان ع���ام ���� 300 م����ؤرخ في 9 ش��� ����رس���وم رئ����اسي رقم 06

��� ��� ���ة �2006   ي��� ���ر س��� ��� ��� ���� 1427 ا�����وافق 2 س���

صـديق عـلى البـروتوكول االختيــاري التفـاقية ال

������ال في ـ������ ������راك األط ������أن اش������ ������فـل ب������ ������وق ال������ ������

��وي��ورك في 25 �� ��د ب�� �� �� ـ��ة� ا��� ��ح �� ـ��ات ا��� ��ازع ا���

مايو سنة 2000

ــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهوريّة�

ـ�����ريــ�����ر وزيـ�����ر ال�����دّولــ�����ة� وزيـ�����ر - ب�����نــ�����اء ع�����ل�ى ت�����ق

الشّـؤون اخلـارجيّـة�
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