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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٥البند 
  هيئات وآليات حقوق اإلنسان

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٧/١٨  
  البالغات ية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدميبروتوكول اختياري التفاق

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/١ إىل قراري جملس حقوق اإلنسان       إذ يشري   

 بشأن الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضـع         ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٣و
  تاحة إجراء لتقدمي البالغات، بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل من أجل إ

  ؛)١(بتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية عن أعمال دورته الثانيةيرحب   -١  
إجراء تقـدمي   ب املتعلق الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل       يعتمد  -٢  

  البالغات، كما يرد يف مرفق هذا القرار؛

 ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ ن قرارها م) ج(٥ اجلمعية العامة، وفقاً للفقرة      يوصي  -٣  
  :، بأن تعتمد القرار التايل٢٠٠٦مارس /آذار

__________ 

القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان سترد يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته الـسابعة                  *  
  .، الفصل األول)A/HRC/17/2(عشرة 
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  ،إن اجلمعية العامة"  
     ١٧/١٨ باعتماد جملس حقوق اإلنسان، عـن طريـق قـراره            إذ ترحب   
، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧املؤرخ  
  إجراء تقدمي البالغات، ب املتعلق

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء        تمدتع  -١  
  تقدمي البالغات كما يرد يف مرفق هذا القرار؛

 بأن ُيفَتح باب التوقيع على الربوتوكول االختياري يف حفل          توصي  -٢  
، وتطلب إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية         ٢٠١٢م يف عام    نظّتوقيع يُ 

  ".ان تقدمي املساعدة الالزمةحلقوق اإلنس
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  املرفق

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق بـإجراء تقـدمي                
  البالغات

  إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،  
أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فـيهم ومـن              إذ ترى     

ل، وفقاً للمبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم        حقوق متساوية ال ميكن التصرف فيها يشك      
  املتحدة، أساس احلرية والعدل والسالم يف العامل،

ويشار إليها فيما يلي باسم     (أن الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل        وإذ تالحظ     
تعترف باحلقوق الواردة فيها لكل طفل خاضع لواليتها دون أي نوع من أنواع             ") االتفاقية"

ييز، بصرف النظر عن عرق أو لون أو جنس أو لغة أو دين الطفل أو والديه أو الوصـي                   التم
 أو أصـلهم القـومي أو اإلثـين أو          رائهم األخـرى  آأو  القانوين عليه أو آرائهم السياسية      

  االجتماعي أو ثروهتم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر،
ات األساسية عاملية وغري قابلة      أن مجيع حقوق اإلنسان واحلري     وإذ تؤكد من جديد     

  للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 
الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائناً بـشرياً لـه         وضع   وإذ تؤكد من جديد أيضاً      

  ،كرامته وقدراته املتنامية
يواجهون قد   بأن األطفال، حبكم وضعهم اخلاص واعتمادهم على غريهم،          وإذ تسلِّم   

  من انتهاك حقوقهم،انتصاف بل صعوبات حقيقية يف اللجوء إىل ُس
ل اآلليات الوطنية واإلقليمية، وسـيمكّن      أن هذا الربوتوكول سيعزز ويكمّ    وإذ ترى     

  األطفال من تقدمي شكاوى عند حدوث انتهاكات حلقوقهم،
ينبغي أن تكون من أول االعتبارات اليت جيب        بأن مصاحل الطفل الفضلى     وإذ ُتسلّم     

ل انتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل االنتـصاف          مراعاهتا لدى اللجوء إىل سب    
هذه ينبغي أن تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل تطبيق إجراءات تراعي ظروف الطفل على مجيـع        

  املستويات،
 الدول األطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكني الطفل الـذي            وإذ تشجع   

  لة على املستوى احمللي،ُتنتهك حقوقه من اللجوء إىل ُسبل انتصاف فّعا
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ملؤسـسات الوطنيـة    ا إىل الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه يف هذا الصدد            وإذ تشري   
 املُكلفة بتعزيز حقوق الطفـل       ذات الصلة  حلقوق اإلنسان وغريها من املؤسسات املتخصصة     

  ،محايتهاو
ة تعزيز   وزياد  هذه اآلليات الوطنية   كملة أن من املناسب، من أجل تعزيز وت       وإذ ترى   

تنفيذ االتفاقية وكذلك بروتوكوليها االختياريني املتعلقني ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             
حيثمـا كانـا    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،           

ـ    ") اللجنة"وُيشار إليها فيما يلي باسم      (متكني جلنة حقوق الطفل     منطبقني،   ام مـن أداء امله
  املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول،

  : على ما يليقد اتفقت  

  اجلزء األول    
  أحكام عامة

  ١املادة     
  اختصاص جلنة حقوق الطفل

كما يـنص   تعترف كل دولة طرف يف هذا الربوتوكول باختصاص اللجنة            -١  
  .هذا الربوتوكولعليه 

 هذا الربوتوكول   ال متارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بأي دولة طرف يف           -٢  
  .يف املسائل املتصلة بانتهاكات حلقوق منصوص عليها يف صك ال تكون تلك الدولة طرفاً فيه

  .ال تتلقى اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة ليست طرفاً يف هذا الربوتوكول  -٣  

  ٢املادة     
  املبادئ العامة املوجِّهة ملهام اللجنة

، مببدأ مصاحل دة إليها مبوجب هذا الربوتوكولاملسنتسترشد اللجنة، يف أدائها للمهام   
وتراعي اللجنة أيضاً حقوق الطفل وآراءه، وُتعطـي هـذه اآلراء األمهيـة             . الطفل الفضلى 

  .الواجبة تبعاً لسن الطفل ونضجه
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  ٣املادة     
  النظام الداخلي

ـ       تعتمد اللجنة نظاماً داخلياً ُيتّ      -١   ب بع لدى ممارستها املهام املسندة إليها مبوج
 من هذا الربوتوكول من أجل ضمان       ٢هذا الربوتوكول مراعيةً يف ذلك، بصفة خاصة، املادة         

  .إجراءات تراعي ظروف الطفلاتباع 
 من  جانبُتدرج اللجنة يف نظامها الداخلي ضمانات ملنع التالعب بالطفل من             -٢  

  .مصاحل الطفل الفضلى أنه ال خيدم ترىيتصرفون بالنيابة عنه، وهلا أن ترفض النظر يف أي بالغ 

  ٤املادة     
  تدابري احلماية

تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري املناسبة لكفالة عدم تعرض األفراد الذين             -١  
سوء معاملة أو ختويف نتيجة     لحقوق اإلنسان أو     من انتهاكات    خيضعون لواليتها ألي انتهاك   

  . هبذا الربوتوكولملا يقدمونه إىل اللجنة من بالغات أو لتعاوهنم معها عمالً
ال ُيعلن عن هوية أي فرد معين أو جمموعة مـن األفـراد املعنـيني دون                  - ٢  

  .موافقتهم الصرحية

  اجلزء الثاين    
  البالغاتإجراء تقدمي 

  ٥املادة     
  البالغات الفردية

، أو نيابة عن، أفراد أو جمموعة أفـراد         جانبجيوز أن ُتقدم البالغات من        -١  
النتهاك الدولة الطرف ألي حق من احلقوق  عون أهنم ضحايالة طرف ويّدخيضعون لوالية دو  
  : أي من الصكوك التالية اليت تكون تلك الدولة طرفاً فيهااملنصوص عليها يف

  االتفاقية؛  )أ(  
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             )ب(  

  ة؛واستغالل األطفال يف املواد اإلباحي
  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة  )ج(  
 إال  محيثما ُيقدم بالغ نيابة عن فرد أو جمموعة أفراد، يكون ذلك مبوافقته             -٢  

  .إذا استطاع صاحب البالغ أن ُيربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول على تلك املوافقة
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  ٦املادة     
  ملؤقتةالتدابري ا
جيوز للجنة يف أي وقت من األوقات، بعد تلقي بالغ ما وقبل التوصل إىل                -١  

قرار بشأن أُسسه املوضوعية، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية طلباً كي تنظر بصورة عاجلة               
من تدابري مؤقتة لتاليف إمكانيـة أن يلحـق   يف ظروف استثنائية ما تقتضيه الضرورة    يف اختاذ   

  . ضرر ال ميكن جربهاملّدعاةضحايا االنتهاكات بضحية أو 
 من هذه املادة، فإن ذلك      ١عندما متارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً للفقرة          -٢  

  .ال يعين اختاذ قرار بشأن مقبولية البالغ أو بشأن أُسسه املوضوعية

  ٧املادة     
  املقبولية
  :تعترب اللجنة أن البالغ غري مقبول عندما  
  ر البالغ عن شخص جمهول اهلوية؛يصد  )أ(  
  ؛ال يقدَّم البالغ كتابياً  )ب(  
يشكل البالغ إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغات كهذه أو يتناىف مـع               )ج(  

  أو بروتوكوليها االختياريني؛/أحكام االتفاقية و
 اللجنة أو كانت، أو ما زالت، حمل        حبثتهاتكون املسألة نفسها قد سبق أن         )د(  

   إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية؛ يفحبث
وال تنطبق هذه القاعـدة يف      . مل ُتستنفد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة        )ه(  

د غري معقول أو كان  سبل االنتصاف هذه وقتاً طويالً إىل حتطبيقاحلاالت اليت يستغرق فيها   
  ؛الفّع أن يؤدي إىل جرب من غري احملتمل

ح أن البالغ ال يستند إىل أُسس سليمة أو أنه غري مدعم            ـيكون من الواض    )و(  
  مبا يكفي من األدلة؛

دء نفاذ هذا الربوتوكـول     تكون الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل ب         )ز(  
  لدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النفاذ؛بالنسبة إىل ا

بعد استنفاد سبل االنتصاف احملليـة،  واحدة قدم البالغ يف غضون سنة     ال يُ   )ح(  
تقـدمي  تعذُّر  ي  أنه كان  وُتستثىن من ذلك احلاالت اليت يستطيع فيها صاحب البالغ أن ُيثبت          

  .هذه املهلةالبالغ يف غضون 
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  ٨املادة     
  إحالة البالغ

الدولـة الطـرف    ما مل تعترب اللجنة بالغاً ما غري مقبول دون الرجوع إىل              -١  
إىل أي  يف أقرب وقت ممكن     املعنية، تتوخى اللجنة السرية يف توجيه نظر الدولة الطرف املعنية           

  .بالغ ُيقدم إليها مبوجب هذا الربوتوكول
تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة تفسريات أو بيانات مكتوبة توضـح فيهـا             -٢  

الدولة الطرف ردها   تقّدم  و.  إن وجدت  ،أتاحتهااملسألة وُسبل االنتصاف اليت رمبا تكون قد        
  .يف أقرب وقت ممكن يف غضون ستة أشهر

  ٩املادة     
  التسوية الودية

تعرض اللجنة مساعيها احلميدة على األطراف املعنية هبدف التوصـل إىل              -١  
أو /تسوية ودية للمسألة على أساس احترام االلتزامـات الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة و                

  .انتياريبروتوكوالها االخ
مبثابة إهنـاء   يتم التوصل إليه برعاية اللجنة      تسوية ودية   على  تفاق  االُيعترب    -٢  

  .للنظر يف البالغ مبوجب هذا الربوتوكول

  ١٠املادة     
  النظر يف البالغات

تنظر اللجنة يف أقرب وقت ممكن يف البالغات اليت تتلقاها مبوجـب هـذا                -١  
  .قدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إىل األطراف املعنيةالربوتوكول يف ضوء مجيع الوثائق امل

 حبث البالغات اليت تتلقاها مبوجـب       عندتعقد اللجنة جلسات مغلقة       - ٢  
  .هذا الربوتوكول

 عليها أن تعّجـل     يكونعندما تكون اللجنة قد طلبت اختاذ تدابري مؤقتة،           -٣  
  .بالنظر يف البالغ

ث انتـهاكات للحقـوق االقتـصادية أو     بالغ ُيّدعى فيه حـدو عند حبث   -٤  
االجتماعية أو الثقافية، تنظر اللجنة يف مدى معقولية اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف وفقـاً          

أن جيوز هلا   ذلك أن الدولة الطرف     وتضع اللجنة يف االعتبار وهي تفعل       .  من االتفاقية  ٤للمادة  
إعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة    أجل  من تعتمد طائفة من التدابري السياساتية املمكنة     

  .والثقافية الواردة يف االتفاقية
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 البالغ، تقوم اللجنة دون تأخري بإحالة آرائها بـشأنه مـشفوعة            حبثبعد    -٥  
  .جدت، إىل األطراف املعنيةبتوصياهتا، إن ُو

  ١١املادة     
  تابعةامل

 ولتوصياهتا إن وجدت،    تويل الدولة الطرف االعتبار الواجب آلراء اللجنة،        -١  
تتوخى  وأوتقدم إىل اللجنة رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اختذهتا              

الدولة الطرف ردها يف أقرب وقت ممكـن يف  قدم وت. اختاذها يف ضوء آراء اللجنة وتوصياهتا 
  .غضون ستة أشهر

 بشأن أي تدابري    للجنة أن تدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية          -٢  
أو بشأن تنفيذ اتفاق للتسوية الودية، إن       تكون قد اختذهتا استجابة آلراء اللجنة أو توصياهتا،         

 يف التقارير الالحقة الـيت     تقدمي هذه املعلومات   جد، مبا يف ذلك حسبما تراه اللجنة مناسباً،       ُو
 مـن الربوتوكـول   ١٢ أو املـادة    ، من االتفاقيـة   ٤٤تقدمها الدولة الطرف مبوجب املادة      

 ،االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           
،  من الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          ٨أو املادة   

  .حيثما كان ذلك منطبقاً

  ١٢املادة     
   املتبادلة بني الدولبالغاتال

جيوز ألي دولة طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت أهنا تعترف                -١  
 أخرى ال   اًة طرف أن دولة طرف    ـعي فيها دول  تّدبالغات   وحبثباختصاص اللجنة يف تلقي     

  : أي من الصكوك التالية اليت تكون تلك الدولة طرفاً فيهاتفي بالتزاماهتا مبوجب
  ية؛االتفاق  )أ(  
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال             )ب(  

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشـراك األطفـال يف الرتاعـات             )ج(  
  .املسلحة

 وال أي   صدر هذا اإلعالن،  بدولة طرف مل تُ   بالغ يتعلق   ال تقبل اللجنة أي       -٢  
  . هذا اإلعالنرمن دولة طرف مل تصدبالغ يرد 
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هبدف التوصل  املعنية  اللجنة مساعيها احلميدة على الدول األطراف       رض  تع  -٣  
إىل حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامات اليت تنص عليها االتفاقية وبروتوكوالها             

  .اناالختياري
 من هذه املادة لدى األمـني  ١فقرة تودع الدول األطراف إعالناً مبوجب ال       -٤  

وجيوز سـحب أي    . العام لألمم املتحدة الذي يرسل نسخاً منه إىل الدول األطراف األخرى          
وال خيل هذا السحب بالنظر يف أية مسألة        . إعالن يف أي وقت بإخطار يوجه إىل األمني العام        

من أية  بالغ آخر   أي  أُحيل بالفعل مبوجب هذه املادة؛ وال جيوز تلقي         بالغ  تكون موضوع   
دولة طرف مبوجب هذه املادة بعد تلقي األمني العام لإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكـن           

  .الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً

  اجلزء الثالث      
  إجراء التحري

  ١٣املادة     
  هجيةإجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو من

لومات موثوقة تفيد بوقـوع انتـهاكات جـسيمة أو          إذا تلقت اللجنة مع     -١  
لحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيـة، أو يف الربوتوكـول          ل من جانب دولة طرف      هجيةمن

االختياري لالتفاقية املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،            
إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، تـدعو       أو يف الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق ب      

 مالحظاهتـا   بتقدميالقيام هلذا الغرض    اللجنة الدولة الطرف إىل التعاون يف فحص املعلومات و        
 .بشأن هذه املعلومات دون تأخري

 أية مالحظات تكون الدولة الطـرف       وهي تأخذ يف احلسبان   جيوز للجنة،     -٢  
 أخرى موثوق هبا تكون متاحة هلا، أن تعيِّن عضواً أو           أية معلومات كذلك  املعنية قد قدمتها و   

وجيوز أن يشمل التحري زيارة     .  إىل اللجنة  اجلأكثر من أعضائها إلجراء حترٍ وتقدمي تقرير ع       
  .ذلك ومبوافقة الدولة الطرفل عند وجود مسّوغإقليم الدولة الطرف، 

ف يف مجيـع    ُيجرى ذلك التحري بصفة سرية، وُيلتمس تعاون الدولة الطر          -٣  
  .مراحل اإلجراءات

هـذه  التحري، تقوم اللجنة دون تأخري بإحالـة  استنتاجات هذا حبث  بعد    -٤  
  . مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات،االستنتاجات إىل الدولة الطرف املعنية

تقدم الدولة الطرف املعنية مالحظاهتا إىل اللجنة يف أقرب وقت ممكـن يف               -٥  
  .ستنتاجات والتعليقات والتوصيات احملالة إليها من اللجنةغضون ستة أشهر من تلقي اال
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 من هـذه    ٢هذه اإلجراءات املتعلقة بأي حترٍ جيرى وفقاً للفقرة         إمتام  بعد    -٦  
 بيان موجز دراجللجنة أن تقرر، بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف املعنية، إجيوز املادة،  

  . من هذا الربوتوكول١٦ يف املادة بنتائج اإلجراءات يف تقريرها املنصوص عليه
     دولة طرف، عند توقيع هذا الربوتوكـول أو التـصديق عليـه            لكل  جيوز    -٧  

   يف هـذه املـادة    املنصوص عليه   أو االنضمام إليه، أن تعلن أهنا ال تعترف باختصاص اللجنة           
  .١الصكوك املذكورة يف الفقرة مجيع يف بعض أو الواردة فيما يتعلق باحلقوق 

 من هـذه    ٧جيوز ألي دولة طرف تكون قد أصدرت إعالناً وفقاً للفقرة             -٨  
  .املادة أن تسحب هذا اإلعالن يف أي وقت بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة

  ١٤املادة     
  متابعة إجراء التحري

 جيوز للجنة، عند االقتضاء، وبعد انتهاء فترة األشهر الستة املشار إليهـا يف              -١  
، أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل إبالغها بالتدابري املتخذة واملتوخى           ١٣ من املادة    ٥الفقرة  

  . من هذا الربوتوكول١٣ املادة مبوجبلتحرٍ أُجري اختاذها استجابةً 

جيوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف املعنية إىل تقدمي معلومات إضافية عـن               -٢  
، مبـا يف    ١٣ قد اختذهتا استجابة لتحرٍ أُجري مبوجب املـادة          أية تدابري تكون الدولة الطرف    

 يف التقارير الالحقة اليت تقدمها الدولة  تقدمي هذه املعلومات ذلك، حسبما تراه اللجنة مناسباً،    
 من الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة      ١٢ من االتفاقية، أو املادة      ٤٤الطرف مبوجب املادة    

 مـن   ٨ األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، أو املـادة           املتعلق ببيع األطفال وبغاء   
الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، حيثما يكـون   

  .ذلك منطبقاً

  اجلزء الرابع    
  أحكام ختامية

  ١٥املادة     
  املساعدة والتعاون الدوليان

قة الدولة الطرف املعنية، إىل وكـاالت األمـم         جيوز للجنة أن حتيل، مبواف      -١  
ها أو توصياهتا بشأن ءاملتحدة املتخصصة وصناديقها وبراجمها وغريها من اهليئات املختصة، آرا

البالغات والتحريات اليت تدل على وجود حاجة إىل مشورة أو مساعدة تقنيـة، مـشفوعة               
  .ه اآلراء أو التوصياتمبالحظات الدولة الطرف واقتراحاهتا، إن وجدت، بشأن هذ
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جيوز للجنة أيضاً أن توجه نظر هذه اهليئات، مبوافقة الدولة الطرف املعنية،              -٢  
إىل أي مسألة تنشأ عن البالغات اليت تنظر فيها مبوجب هذا الربوتوكول والـيت ميكـن أن                 

ري إىل قرار بشأن مدى استصواب اختاذ تداب       يف جمال اختصاصها،     يف التوصل، كالً  تساعدها  
دولية من شأهنا أن ُتسهم يف مساعدة الدول األطراف على إحراز تقدم يف إعمال احلقـوق                

  .نيها االختيارييأو يف بروتوكول/املعترف هبا يف االتفاقية و

  ١٦املادة     
  التقرير املقدم إىل اجلمعية العامة

، وفقاً  ُتدرج اللجنـة يف تقريرهـا الذي ُيقدَّم إىل اجلمعيـة العامة كل سنتني            -١  
  .من االتفاقية، موجزاً لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب هذا الربوتوكول) ٥(٤٤للمادة 

  ١٧املادة     
  نشر الربوتوكول االختياري وتقدمي املعلومات بشأنه

تتعهد كل دولة طرف بالتعريف هبذا الربوتوكول على نطاق واسع ونشره             -١  
اء اللجنة وتوصياهتا، وخباصة بشأن املسائل املتعلقة       آرب املتعلقةوتيسري احلصول على املعلومات     

 الكبار  جانبيسهل الوصول إليها من     وفّعالة  مناسبة و بالدولة الطرف، والقيام بذلك بوسائل      
  . مبن فيهم ذوو اإلعاقة،واألطفال على السواء

  ١٨املادة     
  التوقيع والتصديق واالنضمام

 وقّعت أو    تكون قد   أمام كل دولة   ُيفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول       -١  
 انضمت   تكون قد  صّدقت على االتفاقية أو على أي من بروتوكوليها االختياريني األولني أو          

  .إىل االتفاقية أو إىل أي من الربوتوكولني

 صّدقت على    تكون قد   كل دولة  جانبخيضع هذا الربوتوكول للتصديق من        -٢  
 انضمت إىل االتفاقية أو      تكون قد  االختياريني األولني أو  االتفاقية أو على أّي من بروتوكوليها       

  .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة. إىل أّي من الربوتوكولني

 صّدقت   تكون قد  ُيفتح باب االنضمام إىل هذا الربوتوكول أمام كل دولة          -٣  
 انـضمت إىل     تكون قـد    أو على االتفاقية أو على أي من بروتوكوليها االختياريني األولني        

  .االتفاقية أو إىل أي من الربوتوكولني

  .يتم االنضمام بإيداع صك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة  -٤  
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  ١٩املادة     
  بدء النفاذ

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

كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه       إىل  ذا الربوتوكول، بالنسبة    يبدأ نفاذ ه    -٢  
بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر، بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك               

  . هيتصديقها أو انضمامها

  ٢٠املادة     
  االنتهاكات اليت حتدث بعد بدء النفاذ

الدولـة  اليت ترتكبها   كات  نتهاالال يكون للجنة اختصاص إال فيما يتعلق با         -١  
أو يف بروتوكوليها االختيـاريني     /الطرف ألي حق من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية و         
  .األولني واليت تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول

    بدء نفـاذه،  تاريخ  ذا الربوتوكول بعد    ـة ما طرفاً يف ه    ـإذا أصبحت دول    -٢  
الدولة إزاء اللجنة إال بانتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية           التزامات تلك    تتعلق ال
أو يف بروتوكوليها االختياريني األولني اليت تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول              /و

  .لدولة املعنية اىلإبالنسبة 

  ٢١املادة     
  التعديالت

وأن ربوتوكـول    إدخال تعديل على هذا ال     أن تقترح جيوز ألي دولة طرف       -١  
بإبالغ الـدول األطـراف بأيـة       ويقوم األمني العام     . إىل األمني العام لألمم املتحدة     مهتقّد

تعديالت مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره مبا إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول األطراف             
 ثلث الدول األطراف علـى األقـل، يف         أعربوإذا  .  والبت فيها  املقترحاتلغرض النظر يف    

 عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو األمـني   عن تأييد  أربعة أشهر من تاريخ اإلبالغ،       غضون
وحييل األمني العام أي تعديل ُيعتمد بأغلبية ثلثـي         . العام إىل عقده حتت رعاية األمم املتحدة      

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

 من هذه املـادة     ١ باملوافقة وفقاً للفقرة     اعُتمد وحظي يبدأ نفاذ كل تعديل       -٢  
لتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول املودعة ثلثي عـدد           التايل ل اعتباراً من اليوم الثالثني     

ولة طرف  دإىل أي   مث ُيصبح التعديل نافذاً بالنسبة      . الدول األطراف يف تاريخ اعتماد التعديل     
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وال يكون التعديل ُملزماً    . إيداع صك القبول اخلاص هبا    تاريخ  ل التايلاعتباراً من اليوم الثالثني     
  .إال للدول األطراف اليت قبلت به

  ٢٢املادة     
  ضالنق

توجيـه  جيوز ألي دولة طرف أن تنقض هذا الربوتوكول يف أي وقـت ب              -١  
 ويصبح هذا النقض نافذاً بعد سنة من تاريخ         .إىل األمني العام لألمم املتحدة      مكتوب إخطار

  .خطارذلك اإللتسلّم األمني العام 
ال خيل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا الربوتوكول علـى أي بـالغ               -٢  

 قبل  ١٣ مبوجب املادة    يكون قد بدأ   أي حترٍ بأو   ١٢ أو املادة    ٥املادة   مبوجب   يكون قد قُدِّم  
  .تاريخ نفاذ النقض

  ٢٣املادة     
  الوديع واإلخطارات املوجهة من األمني العام

  .الوديع هلذا الربوتوكولهو يكون األمني العام لألمم املتحدة   -١  
  :يع الدول مبا يليمجاألمني العام بلِّغ ي  -٢  
  نضمامات اليت تتم يف إطار هذا الربوتوكول؛التوقيعات والتصديقات واال  )أ(  
  ؛٢١ونفاذ أي تعديل ُيجرى مبوجب املادة تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول   )ب(  
  .٢٢أي نقض مبوجب املادة   )ج(  

  ٢٤املادة     
  اللغات
 يف احلجية نصوصه باللغات اإلسبانية ى الذي تتساو  ،ُيودع هذا الربوتوكول    -١  

  .واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، يف حمفوظات األمم املتحدة
          من هـذا الربوتوكـول إىل      مصدقاً عليها لألمم املتحدة نسخاً    حييل األمني العام      -٢  
  .مجيع الدول

        


