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- 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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وإذ ت��ع��ت�رف ب��االح��ت�ي��اج��ات اخل�اص��ة ل��ه�ؤالء األط��ف�ال

ـ�ورة خاصــ�ة لل�تج�ني�د أو االست�خــدام في ا��عـرضـ�� بصـ

األع��م���ال احل��رب���ي��ة ����ا ي��خ���الف ه���ذا ال��ب���روت��وك���ول ن��ظ��را

لوضعهم االقتصادي واالجتماعي أو نظرا جلنسهم�

وإذ ال ي���غ���يب ع�ن ب���ال���ه��ا ض��رورة م���راع���اة األس���ب��اب

اجل�ذرية االق�ت�صادي�ة واالج�ت�ماع�ي�ة والس�ي�اسي�ة الش�تراك

األطفال في النزاعات ا�سلحة�

واق��ت��ن�اع��ا م�ن��ه�ا ب�ض��رورة ت�ق��وي�ة ال��ت�ع��اون ال�دولي

ع��لى ت��ن�ف��ي��ذ ه��ذا ال�ب��روت��وك�ول ف��ضال عن إع��ادة ال��ت��أه�يل

ال��ب��دني وال���ن��ف��سي وإع���ادة اإلدم��اج االج��ت��م���اعي لألط��ف��ال

ضحايا ا�نازعات ا�سلحة�

وإذ ت�ش�جع ع�لى اش�ت�راك ا��ت�مع� وخ�اص�ة اش�ت�راك

األط��ف���ال وال��ض��ح���اي��ا م�ن األط��ف���ال� في ن��ش���ر ا���ع���ل��وم��ات

والبرامج التعليمية ا�تعلقة بتنفيذ البـروتـوكـول�

قد اتفقت على ما يأتي :

ا�ادة األولى

تتخذ الدول األطراف ج�ميع التدابير ا�مكنة عمليا

ل��ض��م��ان ع��دم اش��ت��راك أف��راد ق��وات��ه�ا ا���س��ل��ح��ة ال��ذين لم

يبل�غوا الث�امنة ع�شــرة من ال�عمـر اش�تــراكا م�باشرا في

األعمال احلـربيـة.

ا�ادة 2

ت�ك�فل ال�دول األط�راف عدم خ�ض�وع األش�خ�اص الذين

لم ي�ب�ل�غ�وا ال�ث�امن�ة ع�ش�رة من ال�ع�م�ر ل�لت�ج�ن�ي�د اإلج�باري

في قواتها ا�سلحة.

ا�ادة 3

1 - ت���رفع ال���دول األط��راف احل���د األدنى ل��س�ن ت��ط��وع

األشخ�اص في ق�وات�ه�ا ا��س�ل�ح�ة ال�وط�ن�ية ع�ن الس�ن احملدة

في الفقرة 3 من ا�ادّة 38 من اتفاقية حقوق الطفل� آخذة

في االع��ت�ب��ار ا��ب��ادىء ال��واردة في ت�ل�ك ا��ادّة� وم��ع�ت��رف�ة

بحق األشخاص دون سن ال�ثامنة عشرة في حماية خاصة

�وجب االتفاقية.

2 - ت������ودع ك�ل دول������ة ط�������رف إعالن�������ا م������ل������زم�������ا ب������ع������د

ال����ت���ص���ديق ع����لى ه���ذا ال���ب����روت���وك���ول أو االن���ض����م���ام إل���يه

يتضمن احلد األدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في

ق���وات��ه���ا ا���س���ل��ح��ة ال���وط��ن���ي��ة ووص���ف��ا ل���ل��ض���م��ان���ات ال��تي

اعتمدتها �نع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.

3 - ت��ق�وم ال��دول األطــ��راف ال��تي ت��س�مـ�ح ب�ال��ت��ط�وع

في ق�وات��ه��ا ا��س��ل��ح�ة ال��وط�ن��ي��ة دون سن ال�ث��ام��ن�ة ع��ش�رة

بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يأتي كحد أدنى :

أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا�

وإذ تع�ت�بر ل�ذلك أن م�واصل�ة ت�ع�زي�ز إع�م�ال احل�قوق

ا���ع��ت�رف ب��ه��ا في ات��ف�اق��ي��ة ح�ق��وق ال��ط�ف�ل ي�ت��ط��لب زي�ادة

حماية األطفال من االشتراك في ا�نازعات ا�سلحة�

وإذ تالحظ أن ا���ادّة 1 من ات���ف���اق���ي���ة ح���ق��وق ال���ط���فل

حت�دّد أن ا�قصود ب�الطفل� ألغ�راض تلك االتف�اقية� هو كل

إن�س�ان ي�قل ع�مره عن 18 سن�ة م�ا لم ي�كن ب�ل�غ سن ال�رشد

قبل ذلك �وجب القانون ا�نطبق على الطفل�

واق�ت�ناع�ا من�ها ب�أن ب�روتوك�وال اخ�تي�اري�ا لالتف�اق�ية

يـرفـع ال�ســن التي ��كـن عنـ�دهــا جت�نـي�د األشخــاص في

القوات ا�سل�حة واشتراكهم في األعم�ال احلربية سيسهم

م�س�اهم�ة فع�الة في ت�ن�في�ذ ا�ب�دأ ال�ذي يق�ضي بأن ت�كــون

م��صــ��الح ال��ط��فــل ال��ف�ضـ��لى اع��ت��بــ��ارا أول��يــ�ا فـ�ي ج�م��يع

اإلجراءات التي تتعلق باألطفال�

وإذ تالحظ أن ا��ؤت�م�ر ال�دولي ال�س�ادس وال�ع�ش�رين

ل���ل���ص���ل��ي�ب األح���م��ر وال���هالل األح���م���ر ا����ع���ق���ود في ك���ان��ون

ـ��ة أمــ�ور ـ��ة 1995 أوصى فـ�ي ج��م��لـ األول/ دي��س��م��بــ��ر س��نـ

ـ�راف الن�زاع كـل اخل�طوات ا��مك�ن�ة لض�مان بأن ت�ت�خذ أطـ

ع����دم اش����ت����راك األط����ف����ال دون سن ال�����ث����ام����ن����ة ع����ش����رة في

األعمال احلـربيـة�

ـ���اق���يـ���ة م���ن����ظ���م���ة ال���ع���مـل وإذ ت��رحب ب���اع���ت���م����اد ات���ف

ـ���ال ع����مـل ـ����ة رقم 182 ب����ش���أن ح����ظــ����ر أس����وأ أش����كـ ال����دول����ي

ـ�اء ع�ل�ي�ه�ا ب�اإلج�ماع ـ�راءات ال�ف�وري�ة ل�ل�ق�ضـ ـ�ال واإلج األط�ف

في ح���زي��ران/ ي��ون��ي��و س��ن��ة �1999 وه�ي االت��ف��اق��ي��ة ال��تي

حتظر� ض�من جم�لة أمور� ال�تج�نيد ال�قس�ري أو اإلجباري

لألطفال الستخدامهم في ا�نازعات ا�سلحة�

وإذ ت��دين ب��ب�ال�غ ال�ق��لق جت��ن��ي��د األط��ف��ال وت��دري�ب��هم

واس��ت��خ�دام��هم داخل وع��ب��ر احل�دود ال��وط��ن�ي��ة في األع��م�ال

ـ��انب ا���م��وع��ات ا���س��ل��ح��ة ا���ت�م��ي��زة عن ـ��ة من ج احلـ��رب��ي

القوات ا�سلح�ة للدولة� وإذ تعترف �سؤولية القـائمـ�

ـ��ذا ـ��دام��هم فـي ه ـ��دري��ب��هم واس��ت��خ ب��ت��ج��ن��ي��د األط��فــ��ال وت

الصـدد�

وإذ ت���ذك���ر ب����ال���ت����زام كل ط����رف في أي ن���زاع م����س���لح

بالتقيد بأحكام القانون اإلنساني الدولي�

وإذ ت������ش�����دد ع������لى أن ه������ذا ال������ب������روت�����وك������ول ال ي������خل

ـ�اص��د وا���بـ�ادىء الـ��واردة في م��ي�ثـ��اق األ� ا��ت��حـ�دة ب�ا���ق

�ـ�ا ف�ي��هـ�ا ا�ـ�ادّة 51 وا��ع�اي��ي�ر ذات ال�صــ��ل�ة في ال��قـ�ان�ون

اإلنسـاني�

وإذ ت��ضع ف�ي اع���ت���ب���اره���ا أن أوض���اع ال���س���لم واألمن

باالستناد إلى االح�ترام التام للم�قاصد وا�بادىء الواردة

في ا���ي�ث��اق وال�ت��ق�ي��د ب��ص�ك��وك ح�ق��وق اإلن�س��ان ال�واج��ب�ة

التطبيق أوضاع ال غ�نى عنها حلماية األطفال حماية تامة

وال سيّما أثناء ا�نازعات ا�سلحة واالحتالل األجنبي�
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3 - ت�ت�خ�ذ ال�دول األط�راف ج�م�يع ال�ت�داب�ي�ر ا��م�ك�ن�ة

عمل�يا لك�فالة ت�سريح األش�خاص ا�ن�دين أو ا�ست�خدم�

ف�ي األع�م�ال احل�رب��ي�ة في ن�ط�اق والي��ت�ه�ا ��ا ي��ت�ن�اقض مع

ه�ذا ال�ب�روتوك�ول� أو إع�ف�ائ�هم عل�ى نح�و آخ�ر من اخل�دمة.

وت�وف�ر ال�دول األط�راف ع�ن�د ال�ل�زوم كل ا��س�اع�دة ا�الئ�مة

ل���ه���ؤالء األش��خ���اص ل���ش��ف���ائ���هم ج���س��دي���ا ون���ف��س���ي���ا وإلع��ادة

إدماجهم اجتماعيا.

ا�ادة 7

1 - ت�����ت������ع�����اون ال������دول األط�����راف ف�ي ت�����ن������ف�����ي������ذ ه�����ذا

ال��ب���روت��وك��ول� ����ا في ذلك ال��ت���ع��اون في م���نع أي ن��ش��اط

ي�ناقض ال�ب�روت�وك�ول وفي إعادة ال�ت�أه�يل وإع�ادة اإلدماج

االج���ت���م���اع�ي لألش���خ���اص ال���ذي�ن ي���ق���ع���ون ض���ح���اي���ا أف���ع���ال

ت�ن�اقض هذا ال�ب�روت�وكول� ��ا في ذلك من خالل ال�ت�عاون

ال�تق�ني وا�س�اعدة ا��الي�ة. ويتم االض�طالع به�ذه ا�س�اعدة

وب��ه��ذا ال��ت��ع��اون ب��ال��ت��ش��اور مع ال��دول األط��راف ا���ع��ن��ي��ة

وا�نظمات الدولية ذات الصلة.

2 - تق�وم الدول األط�راف التي ت�س�تط�يع تق�د� هذه

ـ�رامج ال�قـائ�م�ة ا��ت�عددة ـ�اع�دة ب�ت�قد��ه�ا من خالل ال�ب ا�سـ

األطــراف أو الث�نـائيــة أو البــرامج األخــرى أو من خالل

أم�ور أخ�رى م�ن��ه�ا إن�ش�اء ص�ن�دوق ت�ب��رع�ات وف�ق�ا ل�ق�واع�د

اجلمعية العـامــة.

ا�ادة 8

1 - تقدم كــل دولــة طــ�رف� في غضـون سنت� بعد

��ن��ف��ي��ذ ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه�ا� دخ��ول ه��ذا ال��ب��روت��وك��ول ح��يّ��ز ال��تّ

ت��ق�ري��را إلى جل��ن�ة ح��ق�وق ال��ط�ف�ل� وت�وف��ر ف�يه م��ع�ل��وم�ات

ش��ام���ل���ة عن ال���ت���داب��ي���ر ال���تي ات���خ���ذت��ه���ا ل���ت���ن��ف���ي���ذ أح���ك��ام

ال���ب��روت��وك���ول� ���ا في ذلك ال���ت��داب��ي��ر ا����ت��خ��ذة ل��ت���ن��ف��ي��ذ

األحكام ا�تعلقة باالشتراك والتجنيد.

2 - ب���ع��د ت���ق���د� ال���ت���ق���ري���ر ال��ش���ام�ل ت��درج ك�ل دول��ة

طرف في الت�قاري�ر التي ت�قدمه�ا إلى جلن�ة حق�وق الطفل�

ـ�اف�يــ�ة ـ��ة م�ع�لـ�وم��ات إض وف�ق�ا ل�ل�م�ادّة 44 من االت��ف�اق�ي�ة� أي

في ص���دد ت����ن���ف���ي���ذ ال���ب���روت���وك���ول. وت���ق���دم ال���دول األخ���رى

األطراف في البروتوكول تقريرا كل خمس سنوات.

3 - ي�جوز لل�جنة ح�قوق الطفل أن ت�طلب من الدول

األطراف ت�قد� م�زيد من ا��عل�ومات ا��تص�لة ب�تن�في�ذ هذا

البروتوكول.

ا�ادة 9

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

أي دولة طرف في االتفاقية أو موقعة عليها.

2 - ي��خ��ضع ه��ذا ال��ب��روت��وك��ول ل��ل��ت��ص��ديق أو ي��ت��اح

االن���ض��م���ام إل���يه ألي دول���ة. وت��ودع ص���ك��وك ال���ت���ص��ديق أو

االنضمام لدى األم� العام لأل� ا�تحدة.

ب) أن ي�����تم ه�����ذا ال�����ت�����ج����ن�����ي�����د ال�����ط�����وعي ������واف�����ق����ة

مستنيرة من اآلباء أو األوصياء القانوني� لألشخاص�

جـ) أن ي���ح���صل ه���ؤالء األش���خ���اص ع���لى ا����ع���ل���وم���ات

ـ��ذه ـ���واج���ب��ات ال���تي ت���ن���طــ���وي ع��ل���ي���هـ���ا ه ـ��ام���لـ���ة عن ال ال���ك

اخلـدمـة العسكــريـة�

ـ��يال م��وث��وق��ا بـه ـ��دم هـ��ؤالء األش��خــ���اص دلـ د) أن ي��قـ

عن سنهم قبل قبولهم في اخلدمة العسكرية الوطنية.

4 - ل���كل دول���ة ط��رف أن ت��ع���زز إعالن���ه��ا في أي وقت

بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى األم� العام لأل� ا�تحدة

ال���ذي ي���ق���وم ب���إبالغ ج���م���يع ال���دول األط���راف. وي��دخ�ل ه��ذا

اإلخ��ط��ار ح���يّ��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ في ال��ت���اريخ ال��ذي ي��ت��ل��ق��اه ف��يه

األم� العام.

5 - ال ي�����ن����ط����ب�ق اش����ت����راط رف�ع ال����سن ا������ذك����ور في

ال����ف����ق���رة 1 م�ن ه����ذه ا�����ادّة ع���ل�ى ا�����دارس ال����تي ت����دي����ره���ا

ـ�راف أو ت�قـــع حتت ال�قــ�وات ا��س�ل�حـــ�ة فـي الــ�دول األطــ

سي�طرت�ها ت�مش�يا مع ا��ادّت� 28 و29 من اتف�اقي�ة حقـوق

الطفــل.

ا�ادة 4

1 - ال ي�ج�وز أن ت�قوم ا��م�وع�ات ا�س�ل�ح�ة ا�ت�م�يزة

عن ال�ق�وات ا��س�ل�ح�ة ألي دولة ف�ي أي ظ�رف من ال�ظروف

بت�ج�ني�د أو است�خ�دام األشخ�اص دون سن الث�ام�نة ع�شرة

في األعمال احلربية.

ـ����راف ج�����م����ي�ع ال�����ت����داب�����ي����ر 2 - ت�����ت����خ�����ذ ال�����دول األطــ

ـ�د واالس�ت�خــ�دام� �ـا ا��م�ك�نــ�ة ع�م�ل�يـ�ا ��نــع هـ�ذا ال�ت�ج�نـ�ي

ـ��ة حل��ظـ��ر ـ��ة الالزم في ذلك اع��ت��م��اد ال��ت��داب��ي��ر ال��قـ��انـ��ون��ي

وجتر� هذه ا�مارسات.

3 - ال ي������ؤث�������ر ت������ط������ب�������يق ه�������ذه ا�������ادّة ��������وجب ه������ذا

ال���ب���روت���وك���ول ع���لى ا����رك����ز ال���ق���ان���وني ألي ط���رف في أي

نــزاع مسـلّــح.

ا�ادة 5

ـ��ا ي��جـ�وز ت��ف��س��ي�ره ـ��ذا ال��بـ�روتـ��وكـ��ول م ل��يس في ه

ب�أنه ي�س��ت�ب�ع��د األح�كـ�ام ال�واردة في قـ��انـ�ون دولـ�ة طــ�رف

أو ف�ي ال��ص���ك���وك ال��دول���ي��ة وال���ق���ان��ون اإلن���س��ان�ي ال��دولي

والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل.

ا�ادة 6

1 - ت��ت�خ��ذ كل دول�ة ط��رف ج�م��يع ال�ت��داب�ي��ر الالزم�ة

ال�قانون�ية واإلداري�ة وغيره�ا من الت�دابير ل�كف�الة فع�الية

تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق واليتها.

2 - ت�ت��ع�ه��د ال�دول األط��راف ب�ن��ش�ر م��ب�ادىء وأح��ك�ام

ه��ذا ال��ب��روت��وك��ول ع���لى ن��ط��اق واسع وت��ع��زي��زه ب��ال��س��بل

ا�الئمة ب� البالغ� واألطفال على السواء.
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ا�ادة 12

ـ���ديال تـ���ودعه ـ���رح ت���عـ ـ���رف أن ت��ق���تـ 1 - ألي دولــ���ة طـ

ـ�ر ذل�ك ي�قوم ـ�دى األم�� ال�عــ�ام لأل� ا��ت�حــ�دة. وعـ�لى إثـ ل

األم��� ال��ع�ام ب��إبالغ ال��دول األط��راف ب�ال��ت��ع�ديل ا���ق��ت�رح�

طال�با إل�ي�ها إعالمه ��ا إذا كانت حت�ب�ذ عق�د مؤت�مر ل�لدول

األط�راف ل�لن�ظ�ر في ا�ق�ت�رحات وال�ت�صــويت ع�ل�يه�ا. فإذا

ـ���ذ ث����لث الــ����دول األطــ���راف عـ���ل�ى األقــل� ف�ي غ���ضـ���ون ح����ب

ـ�����ذا اإلب�الغ� ع�����ق�����د ه����ذا ـ�����اريخ هـ ـ�����ور مـ�ن تـ أرب����عــ�����ة ش�����هــ

ا����ؤت����م����ر� ع����ق���ده األم����� ال����ع����ام ب����رع���اي����ة األ� ا�����ت����ح���دة.

ـ��رض أي ت���ع���ديـل ت��ع���ت���م��ده أغ���ل��ب���ي��ة ال���دول األط��راف وي���ع

احل��اض��رة وا���ص��وت��ة ف�ي ا���ؤت��م��ر ع��لى اجل���م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة

إلقراره.

2 - يب�دأ نفـاذ ال�تعديـل ا��عتم�د وفقـا ل�لفقــرة 1 من

ه���ذه ا����ادّة م���تى أق���رته اجل���م��ع���ي���ة ال���ع��ام���ة لأل� ا����ت���ح��دة

وقبلته أغلبية ثلثي الدول األطراف.

3 - م��تى ب��دأ ن��ف��اذ ال�ت��ع��ديل� ي��ص��بح م��ل��زم��ا ل��ل�دول

األطراف التي قب�لته� بينم�ا تظل الدول األطراف األخرى

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

تكون قد قبلتها.

ا�ادة 13

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�ية

والفرنسية في حجيتها في محفوظات األ� ا�تحدة.

2 - ي�رسل األم� الع�ام لأل� ا�تح�دة نسخ�ا مصدقة

من ه����ذا ال���ب����روت����وك����ول إلى ج����م���ي�ع ال���دول األط����راف في

االتفاقية وجميع الدول ا�وقعة عليها.

3 - ي��ق��وم األم��� ال��ع��ام ب��ص��ف��ت�ه ال��وديع لالت��ف��اق��ي��ة

وال�بروتوك�ول بإبالغ جم�يع الدول األطراف في االت�فاقية

وجميع الدول األط�راف التي وقعت عليها بإيداع كل صك

من صكوك اإلعالن عمال با�ادّة 13.

ا�ادة 10

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

ـ�ديق ـ��وك ال�ت��صــ ـ��داع ال�صك ال��عــ�اشـــ��ر مـن ص�كـــ مـن إيــ

أو االنضمـــام.

2 - ب�������ال�������ن������س�������ب�������ة ل�������كل دول�������ة ت�������ص������دق ع�������ل�ى ه������ذا

ال�بروتوكول� أو ت�نضم إليه بع�د دخوله حيّز ال�نفاذ� يبدأ

نف�اذ ه�ذا الب�روتوك�ول ب�عد ش�هر واح�د من ت�اريخ إيداع�ها

صك التصديق أو االنضمام.

ا�ادة 11

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

ال��ب��روت��وك��ول في أي وقت ���وجب إخ��ط��ار ك��ت��ابي ي��وجه

إلى األم�� ال�عــ�ام لأل� ا��ت�ح�دة الذي ي�ق�وم ب�ع�ده�ا بإعالم

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

وق���عت ع��لى االت��ف��اق��ي��ة. وي���ص��بح االن��س��ح��اب ن��اف��ذا ب��عـ��د

ـ��اريخ اس��تالم األمــ��� ال��عـــ��ام لأل� ا���ت��ح�دة ـ��ة من تـ س��نــ

ل�إلخ�طــ�ار. ول��كن إذا كــ�انت ال��دولـ�ة ال�طــ��رف ا��ن�س��ح�بـ�ة

ـ�ة� ال ـ��وض نــ�زاعـ�ا م��س�ل��حـ�ا ع�ن��د ان�ق�ضــ��اء ت�لك ال��س�نـ ت�خ

يبدأ نفــاذ االنسحـاب قبـل انتهاء النزاع ا�سلح.

2 - ال ي���ت��رت�ب ع��ل�ى ه��ذا االن���س��ح���اب إع���ف��اء ال���دول��ة

ـ�زاماتها �وجب هــ�ذا البـروتـوكـول في الطــرف مـن التـ

ـ��اريخ الـ��ذي ي�ص��بـح فــ��يه ـ��دد أي ف��عــل ي��قـع قــ��بل ال��تـ صـ

ـ�افـذا. وال يخــل هـــذا االن�سحـــاب بأي حال االنسحــاب نـ

ب��اس���ت��م��رار ال���ن��ظ���ر في أي م��س��أل���ة ت��ك���ون ب��ال��ف���عل ق��يـ��د

ـ�يه ـ��اريخ ال��ذي ي�ص��بـح ف ـ�ج��نـ�ة ق��بـل ال�ت ـ�ر أمـ��ام ال��ل ال�ن��ظ

االنسحـاب نـافذا.

مراسيم فردي
��ان ع��ام 1427 �� ��ان م��ؤرخ��ان في 9 ش��  م���رس��وم��ان رئ��اس���
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