
  درباره آودك حقوق نامه پيمان الحاقي پروتكل
  آودآان نگاري هرزه و آودآان خودفروشي آودآان، فروش و خريد

  
  

  آشورهاي عضو پروتكل حاضر،
، ١نامه حقوق آودك و اجراي مفاد آن و از جمله مواد  متوجه هستند براي دستيابي بيشتر به اهداف پيمان

زم است آه اقدامات آشـورهاي عضـو فراتـر رفتـه تـا حمايـت از آـودك در         ال ٦٣و  ٥٣، ٤٣ ،٣٣، ٢٣، ١٢، ١١
  نگاري را نيز تضمين نمايد، فروشي آودآان و هرزه مقابل خريد و فروش آودآان، خود

نامـه حقـوق آـودك، حـق آـودك بـراي حمايـت در مقابـل هرگونـه اسـتثمار            و نيز متوجه هسـتند آـه پيمـان   
متـي او   رگونه آاري آه براي او خطرناك باشد و يا مانع آموزش آودك شود، يا براي سـال اقتصادي و انجام ه

  قي يا اجتماعي آودك زيانبار باشد را به رسميت ميشناسد، يا رشد جسمي، رواني، معنوي، اخال
المللي آودآان به قصـد فـروش آودآـان، خودفروشـي      با نگراني عميق متوجه اهميت و افزايش قاچاق بين

  نگاري آودآان هستند، آان و هرزهآود
عميقًا نگران گسترش و تداوم شيوههاي گردشگري جنسي بوده آه آودآـان بـه ويـژه در معـرض خطـر آن      

نگـاري آودآـان    هستند و آن مستقيمًا باعث افزايش خريد و فـروش آودآـان، خودفروشـي آودآـان و هـرزه     
  گردد، مي
جمله آودآان دختر، بيشـتر در معـرض خطـر اسـتثمار جنسـي       پذير خاص، از هاي آسيب اند آه گروه فته دريا

  شدگان جنسي به مراتب بيشتر ميباشد، هستند و نسبت آودآان دختر در ميان استثمار
نگـاري آودآـان در اينترنـت و سـاير فناوريهـاي نـوين هسـتند و آنفـرانس          نگران افزايش دسترسي به هرزه

در شهر وين برگزار شـد، و بخصـوص    ٩٩٩٩اينترنت، آه در سال  نگاري آودآان در المللي مبارزه با هرزه بين
نگاري  توافق اين آنفرانس در مورد مجرميت توليد، توزيع، صادرات، مخابره، واردات، تملك ارادي و تبليغ هرزه

هـا و صـنعت اينترنـت     المللي را فرا ميخواند و بر اهميت همكاري نزديكتر مـابين دولـت   آودآان در سطح بين
  مينمايند، تأآيد

نگـاري آودآـان    معتقدند آه براي تسهيل از ميان بردن خريد و فروش آودآان، خودفروشـي آودآـان و هـرزه   
بايد به اتخاذ يك رويكرد جامع براي مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگي، فقر، تبعـيض اقتصـادي،   

 -ده، آمبـود آمـوزش، مهـاجرت روسـتايي     اقتصـادي، خانوادههـاي از هـم پاشـي     -ساختار نـابرابر اجتمـاعي   
آور،  ن، رفتارهــاي ســنتي زيــان نــه بزرگســاال مســئوال شــهري، تبعــيض جنســيتي، رفتارهــاي جنســي غيــر 

  هاي مسلحانه و قاچاق آودآان پرداخت، درگيري
نگـاري آودآـان    همچنين معتقدند براي آاستن تقاضاي خريد و فروش آودآان، خودفروشي آودآان و هـرزه 

ش شود، و همچنين تقويت همكاري جهاني در ميـان تمـام    بردن آگاهي عمومي تال ست آه براي باالزم ا ال
  طرفهاي درگير و بهبود اجراي قوانين در سطح ملي حائز اهميت است،

هـه   نامـه ال  المللي مناسب براي حمايت از آودآان، و از آن جمله پيمـان  با تأآيد بر تأمين ابزار حقوقي و بين
هـه دربـاره جوانـب     نامـه ال  ايت از آودآان و همكاري در زمينه فرزندخواندگي بين آشـورها، پيمـان  درباره حم

رسـميت شـناختن،    هه درباره جوانب قضايي، قوانين مربوطه، به نامه ال المللي، پيمان ربايي بين مدني آودك
نامـه شـماره    ودآـان و پيمـان  تقويت و همكاري در ارتباط با مسئوليت والدين و اقدامات مربوط به حمايت از آ

  المللي آار درباره منع و اقدام فوري براي از ميان بردن بدترين اشكال آار آودك، سازمان بين ٢٨١
دهنده تعهد گستردهاي است آه بـراي پيشـبرد و    نامه حقوق آودك آه نشان جانبه از پيمان از حمايت همه

  پشتيباني از حقوق آودك وجود دارد ترغيب شدند،
گاهي از اهميت اجراي مفاد برنامـه بـراي جلـوگيري از خريـد و فـروش آودآـان، خودفروشـي آودآـان و         با آ

ميه و دستور آار براي اقدام آه در آنفرانس جهاني بر عليـه اسـتثمار جنسـي از     نگاري آودآان و اعال هرزه
رديـد اتخـاذ شـد و    در شـهر اسـتكهلم برگـزار گ    ٦٩٩٩اوت سـال   ١٣تـا   ٧٢آودك براي مقاصد تجاري، آه از 

هـا و ارزشـهاي فرهنگـي     المللي، و توجه خاص به اهميت سـنت  ها و توصيههاي نهادهاي بين ساير تصميم
  :همه مردمان در حمايت و رشد متوازن آودك، مطابق اصول زير موافقت آردند آه

  ١ماده 
نگونـه آـه در ايـن    نگـاري آودآـان را آ   آشورهاي عضو، خريد و فروش آودآان، خودفروشـي آودآـان و هـرزه   

  .پروتكل آمده است منع خواهند آرد
  ٢ماده 

  :در اين پروتكل
فروش آودآان به معني هرگونه اقدام يا معاملهاي است آه فردي يا گروهي از افراد، آـودآي   و خريد ) الف(

  ;را در ازاي مبلغي و يا ساير مسائل به ديگري منتقل ميكند
از آودآـان در فعاليتهـاي جنسـي در ازاي پرداخـت وجـه و يـا        خودفروشي آودآان بـه معنـي اسـتفاده   ) ب(

  ;مسائل ديگر است
نگاري آودآان به معني نمايش از هر طريق ميباشد آه در آن آودآان يا بصورت واقعي و يا مجازي  هرزه) ج(

ت تناسلي آودك بـراي مقاصـد جنسـي بـه نمـايش گذاشـته        مشغول فعاليتهاي بارز جنسي باشند و يا آال
  .شود
  ٣ماده 

ً تحت قوانين جزايـي و جنـايي    هر آشور عضو تضمين خواهد آرد آه دست آم موارد و اقدامات زير آامال -١
آن آشور قرار گيرند، خواه در داخل آشور اتفاق افتاده باشند و خـواه در خـارج از آن و يـا توسـط فـرد انجـام       

  :شود و يا بصورت سازمان يافته
  :آمده است ٢آودآان آنگونه آه در ماده در مقوله خريد و فروش ) الف(



  :هرگونه عرضه، تحويل و دريافت آودآان به هر شكل آه براي مقاصد زير باشد
  ;استثمار جنسي آودآان

  ;انتقال اندامهاي بدن آودك براي سودجويي
  ;استفاده از آودك براي آار اجباري

المللـي   ودك آه مغاير با ابزار قانوني بينخواندگي آ آسب رضايت غيرقانوني، به عنوان واسطه، براي فرزند
  ;موضوعه براي فرزندخواندگي باشد

آمـده   ٢عرضه، در اختيار گرفتن، خريداري يا تـأمين يـك آـودك بـراي خودفروشـي، آنگونـه آـه در مـاده         ) ب(
  ;است

مقاصـد  نگـاري آـودك بـراي     تهيه، توزيع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش يا داشتن مطالب هرزه) ج(
  ;آمده است ٢فوق آنگونه آه در ماده 

بنا بر مفاد قوانين ملي آشور عضو، با هرگونه اقدام براي ارتكاب اعمال فوق و تباني و همدستي در هر  -٢
  .يك از اين اعمال نيز به همان صورت برخورد خواهد شد

ا مجازاتهـاي مناسـب آيفـر    في را با توجه به ماهيـت وخـيم آنهـا و بـ     هر آشور عضو يك چنين اعمال خال -٣
  .خواهد آرد

هــر آشــور عضــو بــا اســتناد بــه قــوانين ملــي، در صــورت نيــاز اقــدام بــه برقــراري قــوانين جزايــي بــراي     -٤
بنـابر اصـول قـانوني    . ماده آنوني شوند ١شخصيتهاي حقوقي خواهد نمود آه مرتكب تخلفات آمده در بند 

  .نايي، مدني يا اداري باشدهر آشور عضو، جرايم شخصيتهاي حقوقي ميتواند ج
آشورهاي عضو تمام اقدامات حقوقي و اداري را بكار خواهد برد تا از تبعيت تمام افـرادي آـه درگيـر آـار      -٥

  .المللي اطمينان حاصل نمايند فرزندخواندگي آودك هستند از ابزار قانوني بين
  ٤ماده 

 ١بنـد   ٣ود به آليه جرايم ذآر شده در ماده زم را براي تسري حقوق جزايي خ هر آشور عضو اقدامات ال -١
ها و هواپيماهاي ثبت شده در آن آشور اتفاق بيافتـد   در صورتيكه آن جرايم در خاك آن آشور و يا بر آشتي

  .انجام خواهد داد
 ١بنـد   ٣زم را براي تسري حقوق جزايي خود به آليه جرايم ذآر شده در ماده  هر آشور عضو اقدامات ال -٢

  :ارد زير به عمل خواهد آوردو در مو
  ;وقتيكه شخص مجرم، تابعيت آن آشور را داشته باشد و يا مقيم آن آشور باشد) الف(
  .وقتيكه قرباني تابع آن آشور باشد) ب(
الـذآر را در زمانيكـه    زم را براي تسري حقـوق جزايـي خـود بـه آن جـرايم فـوق       هر آشور عضو اقدامات ال -٣

ن آشور بسر ميبرد و از استرداد او به آشوري آه در آن جرم اتفاق افتاده به دليل متهم به ارتكاب جرم در آ
  .آنكه تابعيت اين آشور را دارد خودداري ميشود، به عمل خواهد آورد

  .پروتكل آنوني، نافي حقوق جزايي آه مطابق با قوانين داخلي اجرا ميشوند نميباشد -٤
  ٥ماده 

ر شد حتمًا در فهرست جرايم قابل استرداد در هر معاهده اسـترداد بـين   ذآ ١بند  ٣جرايمي آه در ماده  -١
آشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرايم قابل استرداد در معاهداتي آه قبًال به امضا رسيده و براساس 

  .شرايط هر قرارداد منظور خواهد شد
با آشور ديگر ميسازد درخواست  چنانچه آشور عضوي آه استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد -٢

استردادي را از آشور عضو ديگري آه معاهده استرداد بـا آن نـدارد دريافـت آنـد ميتوانـد ايـن پروتكـل را بـه         
اسـترداد براسـاس شـرايط    . عنوان يك مبناي قانوني براي استرداد در ارتباط با جرايم ياد شده بـه آـار ببـرد   

  .ن مينمايد انجام خواهد شدقانونياي آه آشور درخواست آننده تأمي
آشورهاي عضوي آه استرداد را مشروط به وجـود معاهـده اسـترداد نميكننـد، ايـن جـرايم را بـه عنـوان          -٣

جرايم قابل استرداد در ميان خود و براساس شرايطي آـه قـانون آشـور درخواسـت آننـده تـأمين مينمايـد        
  .منظور خواهند آرد

اي با اين جـرايم برخـورد خواهـد شـد آـه ارتكـاب آن نـه         ضو، به گونهبه منظور استرداد بين آشورهاي ع -٤
هستند  ٤فقط در آشور رخ داده بلكه در تمام آشورهايي آه مايل به تسري حقوق جزايي خود طبق ماده 

  .جرم محسوب بشود
عضـو   دريافت شود آه آشـور  ١پاراگراف  ٣چنانچه درخواست استردادي در ارتباط با جرايم آمده در ماده  -٥

درخواست شده به دليل تابعيت متهم از استرداد او خودداري نمايد، آن آشور بايد اقداماتي را به عمل آورد 
  .ح خود براي پيگرد قانوني تحويل نمايد تا پرونده را به مقامات ذيصال

  ٦ماده 
در ارتبـاط بـا    آشورهاي عضو بيشترين آمك ممكن را به يكديگر در تحقيق، يا پيگـرد جنـايي يـا اسـترداد     -١

به عمل خواهند آورد و از آن جمله است آمك به جمع آوري مدارآي آه براي  ٣ماده  ١جرايم مندرج در بند 
  .زم ميباشد پيگرد قانوني ال

ماده حاضر و مطابق بـا هـر معاهـده يـا ترتيبـات ديگـري آـه         ١آشورهاي عضو به تعهدات خود تحت بند  -٢
در صــورت عــدم وجــود چنــين . يــان خــود دارنــد، عمــل خواهنــد نمــود بــراي آمكهــاي قضــايي دوجانبــه در م

معاهداتي، آشورهاي عضو بيشترين آمك را براساس قوانين داخلي خـود در اختيـار يكـديگر قـرار خواهنـد      
  .داد

  ٧ماده 
  :آشورهاي عضو بر طبق قوانين داخلي خود سعي خواهند آرد تا -١
  :مصادره موارد زير به عمل آورنددر صورت لزوم اقداماتي را براي ضبط و ) الف(

ها و ساير ابزاري آه براي ارتكـاب جـرم يـا تسـهيل آن تحـت ايـن پروتكـل مـورد          ها، از قبيل مواد، دارايي آاال



  ;استفاده قرار گرفته است
  ;درآمدهاي حاصله از ارتكاب جرم

آشـورهاي عضـو    هـا و درآمـدهاي تحـت بنـد الـف را آـه از طـرف سـاير         درخواست ضبط و مصادره آـاال ) ب(
  ;دريافت ميكنند اجرا نمايند

  .اقداماتي براي تعطيلي موقت يا دائمي اماآني آه در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند) ج(
  ٨ماده 

ف قانون  آشورهاي عضو اقداماتي را اتخاذ خواهند آرد تا از حقوق و منافع آودآان قرباني رفتارهاي خال -١
  :روتكل و در تمام مراحل پيگرد قانوني حمايت شود، خصوصًا از طريقذآر شده در اين پ

پـذير بـودن آودآـان قربـاني و انجـام اقـداماتي آـه نيازهـاي ويـژهء ايشـان، منجملـه             تشخيص آسـيب ) الف(
  ;نيازهاي ويژهء شهادت دادن، را مورد شناسايي قرار دهد

زمان و روند دادرسي آنهـا و از ترتيـب پرونـدهء    مطلع ساختن آودآان قرباني از حقوق، وظايف، برنامه، ) ب(
  ;ايشان

اجازه، ابراز نظر، نيازها و نگرانيهاي آودآان قرباني و توجه به آنها در جريان دادرسي و هرگاه آه منافع ) ج(
شخصي ايشان تحت تأثير قرار ميگيرد به نوعي آه با مقررات دادرسي قـوانين آشـوري سـازگاري داشـته     

  .باشد
  ;خدمات پشتيباني مناسب براي آودآان قرباني در تمام جريان دادرسي تأمين) د(
در صورت لزوم، حمايت از امـور خصوصـي و هويـت آودآـان قربـاني و اتخـاذ تـدابيري مطـابق بـا قـوانين           ) ه(

  ;عات غيرضروري آه منجر به تشخيص هويت آودآان قرباني شود آشوري براي پرهيز از انتشار اطال
فـي   ها و شاهدان ايشان از تهديـدها و تـال   زم و همچنين خانواده آودآان قرباني در موارد التأمين امنيت ) و(

  ;ها جويي
هـا و اجـراي احكـام پرداخـت خسـارت بـه آودآـان         پرهيز از تأخيرهاي غيرضروري در رسيدگي به پرونده) ز(

  ;قرباني
ي باعـث جلـوگيري از تحقيقـات    ش خواهند آرد تا عدم اطمينان از سن واقعـي قربـان   آشورهاي عضو تال -٢

  .جنايي و از جمله تحقيقات با هدف تعيين سن قرباني نشود
ش خواهند آرد آه رفتار نظام قضـايي آنهـا بـا آودآـان قربـاني جـرايم مـذآور در ايـن          آشورهاي عضو تال -٣

  .توجه اصلي قرار بگيرد پروتكل به نوعي باشد آه منافع عاليه آودك همواره مورد
ــا آمــوزش ال   آشــورهاي -٤ زم، خصوصــًا آموزشــهاي حقــوقي و  عضــو اقــداماتي را بــه عمــل خواهنــد آورد ت

  .روانشناختي، به افرادي آه با قربانيان جرايم ذآر شده در اين پروتكل آار ميكنند داده شود
آـه  هايي  آشورهاي عضو در صورت لزوم اقداماتي را اتخاذ خواهند نمود تا امنيت و عزت افراد يا سازمان -٥

  .اندرآار پيشگيري و يا مراقبت و يا بهبود وضعيت قربانيان چنين جرايمي هستند حفظ شود دست
هيچ يك از مفاد اين ماده نبايد به گونهاي تفسير شود آه مغاير و يا ناسازگار با حقوق متهمان براي يـك   -٦

  .نه باشد طرف و عادال دادگاه بي
  ٩ماده 

اداري، سياستهاي اجتماعي و برنامههـاي پيشـگيري جرايمـي آـه در     آشورهاي عضو، قوانين، مقررات  -١
بايد توجه ويژهاي به حمايـت از آودآـاني   . اين پروتكل آمده است را ايجاد، تقويت، اجرا و ترويج خواهند آرد

  .پذير هستند بشود آه در مقابل چنين اعمالي آسيب
عـات بـه هـر     آگـاهي آودآـان از طريـق اطـال     بردن آگاهي عمومي و از جملـه  آشورهاي عضو بايد به باال -٢

وسيله مناسب، آموزش و آارآموزي دربـارهء روشـهاي پيشـگيري و اثـرات مخـرب جـرايم ذآـر شـده در ايـن          
آشورهاي عضو در جهت اجراي تعهدات خود در چارچوب اين ماده بايد مشـارآت محلـي و   . پروتكل بپردازند

عـاتي، آموزشـي و آـارآموزي و در     ين برنامههـاي اطـال  بخصوص مشارآت آودآـان و آودآـان قربـاني در چنـ    
  .المللي را تشويق آنند سطح بين

آشورهاي عضو، تمام عمليات ممكن با هدف تضمين تمام آمكهاي مناسب به قربانيان چنـين جرايمـي    -٣
  .و از جمله برگشت آامل ايشان به اجتماع و بازپروري جسمي و رواني آنها را به اجرا خواهند گذاشت

آشورهاي عضو تضمين خواهند آرد آه آودآان قرباني جرايم تشريح شده در ايـن پروتكـل، دسترسـي     -٤
انـد را   به فرايندهاي مناسب براي احقاق و جبران تمامي خسارتهاي وارده از آنهايي آه قانونًا مسئول بـوده 

  .خواهند داشت
از آنها جلوگيري مؤثر از توليد و انتشـار  آشورهاي عضو بايد به اتخاذ مقرراتي مناسب پرداخته آه هدف  -٥

  .مواد تبليغاتي جرايم تشريح شده در اين پروتكل باشد
  ٠١ماده 

المللـي از طريـق تمهيـدات دوجانبـه،      زم بـراي تقويـت همكـاري بـين     آشورهاي عضو، تمامي اقـدامات ال  -١
فـروش آودآـان، خودفروشـي    منطقهاي و چندجانبه را به عمل خواهند آورد تـا از فعاليـت مـرتكبين خريـد و     

نگاري آودآان و گردشگري جنسي آودآان پيشگيري شده و آنهـا شناسـايي، تحـت پيگـرد،      آودآان، هرزه
المللي را مابين مقامات خود  همچنين آشورهاي عضو، همكاري و هماهنگي بين. محاآمه و مجازات گردند

  .المللي تقويت خواهند آرد ينالمللي و ديگر سازمانهاي ب و سازمانهاي غيردولتي ملي و بين
المللـي بـراي آمـك بـه درمـان جسـمي و روانـي و بـازگرداني اجتمـاعي           آشورهاي عضو، همكاري بين -٢

  .آودآان قرباني را افزايش خواهند داد
المللـي بـه منظـور شناسـايي و برخـورد بـا عوامـل ريشـهاي          ش براي همكـاري بـين   آشورهاي عضو تال -٣

پذيري آودآان در مقابل خريد و فـروش آودآـان، خـود فروشـي      فتگي آه به آسيبهمچون فقر و توسعه نيا
  .نگاري آودآان دامن ميزنند را افزايش خواهند داد آودآان و هرزه

ها را براي برنامههاي موجود  آشورهاي عضوي آه توانايي آمكهاي مالي، فني و غيره را دارند اين آمك -٤



  .ن خواهند نموددوجانبه، منطقهاي و چندجانبه تأمي
  ١١ماده 

ً  هيچيك از مفاد اين پروتكل، مواد قانوني ديگري آه به تحقق حقوق آودآان بيشتر آمـك ميكننـد و احتمـاال   
  :در مجموعههاي قانوني زير وجود دارند را نقض نخواهد آرد

  .قانون آشور عضو) الف(
  .المللي حاآم بر آشور عضو قانون بين) ب(

  ٢١ماده 
عات مربـوط بـه آليـه     ، ظرف دو سال از زمان پذيرش اين پروتكل طي گزارشي جامع اطالهر آشور عضو -١

اقدامات انجام شده در زمينه، اجراي مفاد و مقررات اين پروتكل را به آميتهء حقـوق آـودك تسـليم خواهـد     
  .آرد
ري آه مـرتبط  ع ديگ هر آشور عضو، در پي تسليم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطال -٢

نامه حقوق آودك باشد را در گزارشهاي بعدي بـه   پيمان ٤٤با اجراي پروتكل آنوني بوده و در راستاي ماده 
تمام آشورهاي عضو اين پروتكل، هر پنج سـال يـك گـزارش ارائـه     . آميتهء حقوق آودك تسليم خواهد آرد

  .خواهند داد
عـات بيشـتري در زمينـه، اجـراي ايـن پروتكـل        آميتهء حقـوق آـودك ممكـن اسـت از آشـور عضـو، اطـال        -٣

  .درخواست آند
  ٣١ماده 

نامه حقوق آودك هستند و يـا آنـرا    پروتكل آنوني براي تصويب در اختيار آليه آشورهايي آه عضو پيمان -١
  .اند قرار ميگيرد امضا آرده

نامه حقوق آـودك و آشـورهايي آـه آنـرا امضـا       ز طرف آشورهاي عضو پيماناين پروتكل آماده است تا ا -٢
موارد تصويب شده و مـتمم در نـزد دبيـر آـل     . اند مورد تصويب قرار بگيرد و يا مواردي به آن افزوده شود آرده

  .سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد
  ٤١ماده 

  .جرا خواهد بود اال زم يا متمم، النامه  اين پروتكل ظرف سه ماه از دريافت دهمين تصويب -١
براي هر آشوري آه پروتكل حاضر را تصويب آند و يا به آن بپيوندد، اين پروتكل به فاصله يك ماه از تاريخ  -٢

  .جرا خواهد بود زم اال تسليم مصوبه يا متمم، ال
  ٥١ماده 

وتكل را از طريـق يـك يادداشـت    هر آشور عضو ميتواند در هر زمان آه مايل باشد پيوستن خود به اين پر -١
ع آليه آشـورهاي   آتبي به دبير آل سازمان ملل متحد فسخ نمايد و دبير آل متعاقبًا اين موضوع را به اطال

م فسخ، يـك سـال    اعال. اند خواهد رساند نامه حقوق آودك را امضا نموده عضو ديگر و آشورهايي آه پيمان
  .جرا خواهد بود اال زم مان ملل متحد الپس از تاريخ دريافت آن توسط دبير آل ساز

فسخ اين پروتكل باعث از ميان رفتن تعهدات آشور عضو دربارهء موارد موضوع اين پروتكل و جرايمي آـه   -٢
همچنين فسـخ پروتكـل بـه هـيچ وجـه مـوارد       . م فسخ، رخ دادهاند نخواهد شد جرا شدن اعال اال زم قبل از ال

آودك آه قبل از تاريخ فسخ آغـاز شـدهاند را تحـت تـأثير قـرار نخواهـد        مورد بررسي از طرف آميتهء حقوق
  .داد

  ٦١ماده 
دبير آل پـس  . هر آشور عضو ميتواند متممي را پيشنهاد و به دبير آل سازمان ملل متحد تسليم نمايد -١

مايـد آـه   ع ساير آشورهاي عضو ميرسـاند و از آنهـا درخواسـت مين    از دريافت اين پيشنهاد مراتب را به اطال
گيـري در مـورد مـتمم پيشـنهادي      س آشورهاي عضو براي بررسـي و رأي  نظر خود را در مورد برگزاري اجال

در صورتي آه ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال اين درخواست، حداقل يك سوم آشورهاي عضو . م نمايند اعال
س را تحت نظـارت سـازمان ملـل متحـد      م نمايند، دبير آل اجال سي اعال تمايل خود را به برگزاري چنين اجال

س برسد بـراي تصـويب    هر متممي آه به تصويب اآثريت آشورهاي عضو حاضر در اجال. برگزار خواهد نمود
  .نهايي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد

مـومي  ماده حاضر تنظيم شود و به تصويب نهـايي مجمـع ع   ١هر متممي آه به طريق ذآر شده در بند  -٢
  .جرا خواهد بود اال زم سازمان ملل متحد نيز برسد و از طرف دو سوم آشورهاي عضو نيز پذيرفته شود ال

جرا شود، آليه آشورهاي عضوي آه آنرا پذيرفتهانـد بايـد آنـرا اجـرا نمـوده و بـراي        اال زم هرگاه متممي ال -٣
  .جرا خواهد بود اال زم رفتهاند الساير آشورهاي عضو، مفاد اين پروتكل و متممهاي قبلي را آه پذي

  ٧١ماده 
پروتكل آنوني آه نسخههاي عربـي، چينـي، انگليسـي، فرانسـه، روسـي و اسـپانيايي آن بطـور برابـر          -١

  .سنديت دارند در بايگاني سازمان ملل متحد نگهداري خواهد شد
نامه  آشورهاي عضو پيمان دبير آل سازمان ملل متحد يك نسخهء تأييد شده از پروتكل حاضر را به تمام -٢

  .اند ارسال خواهد نمود نامه را امضا آرده و آشورهايي آه پيمان
  
  


