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 המדינו˙ ˘הן ˆדדים לפרוטו˜ול הנוכחי,
 

מעודדו˙ ע"י ה˙מיכה הכולל˙ באמנה בדבר זכויו˙ הילד, ˘היא הוכחה למחויבו˙ הנפוˆה
ה˜יימ˙ ל˘איפה ל˜ידום זכויו˙ הילד ולהגנה עליהן,

 
בא˘רן מחד˘ כי זכויו˙ הילדים דור˘ו˙ הגנה מיוחד˙, וב˜ריאה ל˘יפור מ˙מ˘ך במˆבם

˘ל ילדים ללא אבחנה, וכן לה˙פ˙חו˙ם ולחינוכם ב˙נאים ˘ל ˘לום וביטחון,
 

בגנו˙ן א˙ הפיכ˙ם ˘ל ילדים למטרו˙ במˆבים ˘ל סכסוך מזוין וה˙˜פו˙ י˘ירו˙ על יעדים
המוגנים לפי המ˘פט הבינלאומי, כולל מ˜ומו˙ ˘י˘ בהם בדרך כלל נוכחו˙ מ˘מעו˙י˙

˘ל ילדים, כגון ב˙י ספר וב˙י חולים,
 

בˆיינן א˙ אימוı חו˜˙ רומא ˘ל בי˙ הדין הפלילי הבינלאומי, ובעי˜ר א˙ כליל˙ו בה
כפ˘ע מלחמה, א˙ גיוסם או חיולם ˘ל ילדים מ˙ח˙ לגיל 15 או א˙ ה˘ימו˘ בהם

לה˘˙˙פו˙ פעילה במע˘י עוינו˙ ובסכסוכים מזוינים בינלאומיים ולא-בינלאומיים גם יחד,
 

 ב˙˙ן על כן דע˙ן לכך ˘על מנ˙ להוסיף ולחז˜ א˙ יי˘ום הזכויו˙ המוכרו˙ באמנה בדבר
זכויו˙ הילד, י˘ ˆורך להגביר א˙ ההגנה על ילדים מפני מעורבו˙ בסכסוך מזוין,

 
בˆיינן כי סעיף 1 לאמנה בדבר זכויו˙ הילד ˜ובע כי למטרו˙ האמנה, ילד פירו˘ו כל אדם
מ˙ח˙ לגיל 18 אלא אם כן, לפי הדין בר ההחלה על הילד, ההגעה לבגרו˙ מו˜דמ˙ יו˙ר,

 

 



 
 בהיו˙ן מ˘וכנעו˙ ˘פרוטו˜ול אופˆיונלי לאמנה המעלה א˙ גיל הגיוס האפ˘רי ˘ל בני אדם
לכוחו˙ מזוינים וה˘˙˙פו˙ם במע˘י עוינו˙ י˙רום באופן יעיל ליי˘ום העי˜רון ˘טוב˙ הילד

˙היה ה˘י˜ול העי˜רי בכל הפעולו˙ הנוגעו˙ לילדים,
 

בˆיינן כי הוועידה הבינלאומי˙ ה26- ˘ל הˆלב האדום והסהר האדום בדˆמבר 1995 המליˆה,
בין הי˙ר, ˘ˆדדים לעימו˙ ינ˜טו בכל ˆעד מע˘י כדי להבטיח ˘ילדים מ˙ח˙ לגיל 18 לא

יי˜חו חל˜ במע˘י עוינו˙,
 
ב˜בלן בברכה א˙ האימוı פה אחד, ביוני 1999, ˘ל אמנ˙ ארגון העבודה מס' 182 בדבר

איסור ופעולה מיידי˙ לביטול הˆורו˙ הגרועו˙ ביו˙ר ˘ל עבוד˙ ילדים, האוסר˙, בין הי˙ר,
גיוס בכוח או בכפייה ˘ל ילדים ל˘ימו˘ בעימו˙ מזוין,

 
בגנו˙ן מ˙וך דאגה חמורה ביו˙ר א˙ הגיוס, ההכ˘רה וה˘ימו˘ ב˙ך גבולו˙ לאומיים ומעבר
להם ˘ל ילדים ע"י ˜בוˆו˙ חמו˘ו˙ הנבדלו˙ מכוחו˙יה המזוינים ˘ל מדינה, ובהכירן

באחריו˙ם ˘ל אלה המגייסים ילדים, מכ˘ירים בהם ומ˘˙מ˘ים בהם מבחינה זו,
 

בהיזכרן בה˙חייבו˙ו ˘ל על ˆד לעימו˙ מזוין לˆיי˙ להוראו˙ המ˘פט ההומניטרי
הבינלאומי,

 
בהדגי˘ן כי הפרוטו˜ול הנוכחי איננו פוגע במטרו˙ ובע˜רונו˙ הכלולים במגיל˙ האומו˙

המאוחדו˙, כולל סעיף 51, ואמו˙ מידה אחרו˙ הנוגעו˙ בדבר ˘ל המ˘פט ההומניטרי,
בה˙ח˘ב בכך ˘˙נאים ˘ל ˘לום וביטחון המ˙בססים על כבוד מלא למטרו˙ ולע˜רונו˙
הכלולים במגילה וˆיו˙ למסמכים בני החלה העוס˜ים בזכויו˙ אדם חיוניים להגנה המלאה על

ילדים, בעי˜ר בזמן עימו˙ים מזוינים וכיבו˘ זר,
 

בהכירן בˆרכים המיוחדים ˘ל הילדים ˘הם פגיעים במיוחד לגיוס או ל˘ימו˘ במע˘י עוינו˙
בניגוד לפרוטו˜ול הנוכחי בגלל מעמדם הכלכלי או החבר˙י או מינם,

ב˙˙ן דע˙ן לˆורך לה˙ח˘ב ב˘ור˘ים בכלכליים, החבר˙יים והפוליטיים למעורבו˙ם ˘ל
ילדים בעימו˙ים מזוינים,

 
בהיו˙ן מ˘וכנעו˙ בˆורך להד˜ ˘י˙וף פעולה בינלאומי ביי˘ום הפרוטו˜ול הנוכחי, וכן
ב˘י˜ום הפיסי והפסיכו-סוˆיאלי וב˘ילוב מחד˘ בחברה ˘ל ילדים ˘הם ˜רבנו˙ עימו˙

מזוין,
 

בעודדן א˙ ה˘˙˙פו˙ ה˜הילה, ובעי˜ר ילדים וילדים ˘הם ˜רבנו˙ בהפˆ˙ ˙כניו˙ מידע
וחינוך העוס˜ו˙ ביי˘ום הפרוטו˜ול,

 הסכימו לאמור:



 
 סעיף 1

מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙נ˜וטנה בכל האמˆעים המע˘יים כלי להבטיח ˘חברי
הכוחו˙ המזוינים ˘להן א˘ר לא הגיעו לגיל 18 לא יי˜חו חל˜ י˘יר במע˘י

עוינו˙.
 

סעיף 2
 מדינו˙ ˘הן ˆדדים יבטיחו ˘בני אדם ˘לא הגיעו לגיל 18 לא יגויסו בכפייה

לכוחו˙ המזוינים ˘להן. 
 

סעיף 3
 1. מדינו˙ ˘הן ˆדדים יעלו א˙ הגיל המינימלי לגיוס מרˆון ˘ל בני אדם לכוחו˙
המזוינים הלאומיים ˘להן כ˜בוע בסעיף 38, ס"˜ 3 ˘ל האמנה בדבר זכויו˙
הילד, ˙וך ה˙ח˘בו˙ בע˜רונו˙ הכלולים באו˙ו סעיף ובהכירם ˘לפי האמנה, בני

אדם ˘גילם מ˙ח˙ ל18- זכאים להגנה מיוחד˙.
 
2. כל מדינה ˘היא ˆד ˙פ˜יד הˆהרה מחייב˙, עם א˘רור פרוטו˜ול זה או
ההˆטרפו˙ אליו, ה˜ובע˙ א˙ הגיל המינימלי ˘בו היא ˙˙יר גיוס מרˆון לכוחו˙
המזוינים הלאומיים ˘לה וא˙ מנגנוני ההגנה ˘אימˆה כדי להבטיח ˘גיוס כאמור

לא יהיה בכוח או בכפייה.
 
3. מדינו˙ ˘הן ˆדדים המ˙ירו˙ גיוס מרˆון לכוחו˙ המזוינים הלאומיים ˘להן

מ˙ח˙ לגיל 18 ˙˜יימנה מנגנוני הגנה כדי להבטיח, לכל הפחו˙:

     () ˘הגיוס האמור הוא באמ˙ מרˆון;

     () ˘הגיוס האמור מ˙בˆע בהסכמה מיודע˙ ˘ל ההורים או האפוטרופסים

החו˜יים ˘ל

        האדם;

     () ˘בני האדם האמורים י˜בלו מידע מלא על החובו˙ הכרוכו˙ ב˘ירו˙ ˆבאי

כאמור;

     () ˘בני האדם האמורים המˆיאו הוכחה מהימנה ˘ל גילם לפני ˜בל˙ם

ל˘ירו˙ הˆבאי

         הלאומי.

4. כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ בכל ע˙ לחז˜ א˙ הˆהר˙ה ע"י הודעה על כך

הממוענ˙ אל המזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙, א˘ר יודיע לכל המדינו˙

˘הן ˆדדים. הודעה כאמור ˙יכנס ל˙ו˜ף ב˙אריך ˘בו ה˙˜בלה ע"י המזכיר

הכללי.

5. הדרי˘ה להעלו˙ א˙ הגיל בס"˜ 1 לסעיף הנוכחי איננה חלה על ב˙י ספר



2. מדינו˙ ˘הן ˆדדים ינ˜טו בכל הˆעדים המע˘יים כדי למנוע גיוס ו˘ימו˘ כאמור, כולל
אימוı אמˆעים מ˘פטיים הדרו˘ים ל˘ם איסור נהגים כאמור והפיכ˙ם למע˘ים פליליים.

 3. החל˙ הסעיף הנוכחי לא ˙˘פיע על המעמד המ˘פטי ˘ל ˆד כל˘הו לסכסוך מזוין.
 

סעיף 5
 אין בפרוטו˜ול הנוכחי דבר ˘י˙פר˘ כ˘ולל הוראו˙ בדין ˘ל מדינה ˘היא ˆד או במסמכים

בינלאומיים ובמ˘פט ההומניטרי הבינלאומי ה˙ורמו˙ יו˙ר למימו˘ זכויו˙ הילד.
 

סעיף 6

 1. כל מדינה ˘היא ˆד ˙נ˜וט בכל האמˆעים מ˘פטיים, המינהליים והאחרים הדרו˘ים

להבטח˙ היי˘ום היעיל והאכיפה ˘ל הוראו˙ הפרוטו˜ול הנוכחי ב˙חום ה˘יפוט ˘לה.

 2. מדינו˙ ˘הן ˆדדים מ˜בלו˙ על עˆמן לדאוג לכך ˘הע˜רונו˙ וההוראו˙ ˘ל הפרוטו˜ול

הנוכחי יהיו ידועים ונפוˆים ברבים באמˆעים המ˙אימים, הן ב˜רב מבוגרים והן ב˜רב ילדים.

 3. מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙נ˜וטנה בכל האמˆעים המע˘יים כדי להבטיח ˘בני אדם ˘ב˙חום

ה˘יפוט ˘להן ˘גויסו או ˘ה˘˙מ˘ו בהם במע˘י עוינו˙ בניגוד לפרוטו˜ול הנוכחי יוˆאו

מה˘ירו˙ או י˘וחררו מה˘ירו˙ בדרך אחר˙. בע˙ הˆורך, מדינו˙ ˘הן ˆדדים יעני˜ו לבני

אדם כאמור א˙ כל הסיוע המ˙אים לה˙או˘˘ו˙ם הגופני˙ והנפ˘י˙ ול˘ילובם מחד˘ בחברה.

 
סעיף 7

 1. מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˙˘˙פנה פעולה ביי˘ום הפרוטו˜ול הנוכחי, כולל במניע˙ כל פעילו˙

הסו˙ר˙ או˙ו וב˘י˜ום וב˘ילוב מחד˘ בחברה ˘לבני אדם ˘הם ˜רבנו˙ מע˘ים הסו˙רים

או˙ו, כולל באמˆעו˙ ˘י˙וף פעולה טכני וסיוע פיננסי. סיוע ו˘י˙וף פעולה כאמור י˙בˆעו

בה˙ייעˆו˙ עם המדינו˙ ˘הן ˆדדים הנוגעו˙ בדבר ועם הארגונים הבינלאומיים המ˙אימים.

 2. מדינו˙ ˘הן ˆדדים ˘מעמדן מאפ˘ר להן לע˘ו˙ כן יעני˜ו סיוע כאמור באמˆעו˙ ˙כניו˙

˜יימו˙, רב-ˆדדיו˙, דו-ˆדדיו˙ או אחרו˙, או בין הי˙ר, באמˆעו˙ ˜רן מרˆון ˘˙ו˜ם בה˙אם

לכללי העˆר˙ הכללי˙.

 

סעיף 8

 1. כל מדינה ˘היא ˆד ˙גי˘, ב˙וך ˘נ˙יים אחרי כניס˙ו ל˙ו˜ף ˘ל הפרוטו˜ול הנוכחי לגבי

או˙ו ˆד, דוח לוועדה לזכויו˙ הילד ˘ימסור מידע מ˜יף על האמˆעים ˘נ˜טה כדי ליי˘ם א˙

הוראו˙ הפרוטו˜ול, כולל האמˆעים ˘ננ˜טו ליי˘ום ההוראו˙ בדבר ה˘˙˙פו˙ וגיוס.

 



2. לאחר הג˘˙ הדוח המ˜יף, כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ לכלול בדוחו˙ ˘היא מגי˘ה לוועדה
לזכויו˙ הילד, בה˙אם לסעיף 44 לאמנה, כל מידע נוסף בזי˜ה ליי˘ום הפרוטו˜ול. מדינו˙

אחרו˙ ˘הן ˆדדים לפרוטו˜ול יגי˘ו דוח כל חמ˘ ˘נים.
3. הוועדה לזכויו˙ הילד ר˘אי˙ לב˜˘ מהמדינו˙ ˘הן ˆדדים מידע נוסף הנוגע ליי˘ום

הפרוטו˜ול הנוכחי.
 

סעיף 9
1. הפרוטו˜ול הנוכחי יהיה פ˙וח לח˙ימה ע"י כל מדינה ˘היא ˆד לאמנה או ˘ח˙מה עליה.

2. הפרוטו˜ול הנוכחי כפוף לא˘רור ופ˙וח להˆטרפו˙ ˘ל כל מדינה. מסמכי א˘רור או

הˆטרפו˙ יופ˜דו אˆל המזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙.

 3. המזכיר הכללי, ב˙פ˜ידו כנפ˜ד האמנה והפרוטו˜ול, יודיע לכל המדינו˙ ˘הן ˆדדים
לאמנה ולכל המדינו˙ ˘ח˙מו על האמנה על כל מסמך או הˆהרה בה˙אם לסעיף 3.

 
סעיף 10

 1. הפרוטו˜ול הנוכחי ייכנס ל˙ו˜ף ˘לו˘ה חוד˘ים אחרי הפ˜ד˙ מסמך הא˘רור או

ההˆטרפו˙ הע˘ירי.

 2. לגבי כל מדינה ˘היא ˆד המא˘רר˙ א˙ הפרוטו˜ול הנוכחי או מˆטרפ˙ אליו אחרי כניס˙ו
ל˙ו˜ף, הפרוטו˜ול ייכנס ל˙ו˜ף חוד˘ אחד אחרי ˙אריך ההפ˜דה ˘ל מסמך הא˘רור או

ההˆטרפו˙ ˘לה.
 

סעיף 11

 1. כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ בכל ע˙ להס˙ל˜ מהפרוטו˜ול הנוכחי בהודעה בכ˙ב למזכיר

הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙, א˘ר לאחר מכן יודיע למדינו˙ האחרו˙ ˘הן ˆדדים לאמנה

ולכל המדינו˙ ˘ח˙מו על האמנה. ההס˙ל˜ו˙ ˙יכנס ל˙ו˜ף ˘נה אח˙ אחרי ˙אריך ˜בל˙

ההודעה ע"י המזכיר הכללי. אולם אם ב˙ום או˙ה ˘נה המדינה ˘היא ˆד המס˙ל˜˙ מעורב˙

בסכסוך מזוין, לא ˙יכנס ההס˙ל˜ו˙ ל˙ו˜ף לפני ˙ום הסכסוך המזוין.

 2. להס˙ל˜ו˙ כאמור לא יהיה ה˙ו˜ף ˘ל ˘חרור המדינה ˘היא ˆד מה˙חייבויו˙יה לפי

הפרוטו˜ול הנוכחי לגבי כל מע˘ה המ˙רח˘ לפני ה˙אריך ˘בו ההס˙ל˜ו˙ הופכ˙ לב˙ ˙ו˜ף.

כן לא ˙פגע הס˙ל˜ו˙ כאמור בדרך כל˘הי בדיון המ˙מ˘ך בכל עניין ˘כבר נמˆא בדיון

בוועדה לזכויו˙ הילד לפני ה˙אריך ˘בו ההס˙ל˜ו˙ הופכ˙ לב˙ ˙ו˜ף.

 

 



סעיף 12
 1. כל מדינה ˘היא ˆד ר˘אי˙ להˆיע ˙י˜ון ולהגי˘ או˙ו למזכיר הכללי ˘ל האומו˙

המאוחדו˙. המזכיר הכללי יעביר לאחר מכן א˙ ה˙י˜ון המוˆע למדינו˙ ˘הן ˆדדים בˆירוף

ב˜˘ה ˘יודיעו אם הן ˙ומכו˙ בוועידה ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים ל˘ם דיון בהˆעו˙ והˆבעה

עליהן. במ˜רה ˘ב˙וך ארבעה חוד˘ים מ˙אריך ההודעה האמורה לפחו˙ ˘לי˘ מהמדינו˙ ˘הן

ˆדדים ˙ומך בוועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי א˙ הוועידה בחסו˙ האומו˙ המאוחדו˙. כל

˙י˜ון ˘יאומı ברוב ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים הנוכחו˙ ומˆביעו˙ בוועידה יובא לאי˘ור העˆר˙

הכללי˙ ˘ל האומו˙ המאוחדו˙.

2. כל ˙י˜ון ˘אומı בה˙אם לס"˜ 1 לסעיף הנוכחי ייכנס ל˙ו˜ף עם אי˘ורו ע"י העˆר˙

הכללי˙ ו˜בל˙ו ברוב ˘ל ˘ני ˘לי˘ים ˘ל המדינו˙ ˘הן ˆדדים.

3. כא˘ר ˙י˜ון נכנס ל˙ו˜ף, הוא יחייב א˙ המדינו˙ ˘הן ˆדדים ˘˜יבלו או˙ו, כ˘מדינו˙

אחרו˙ ˘הן ˆדדים עודן מחויבו˙ ע"י הוראו˙ פרוטו˜ול זה וכל ˙י˜ון מו˜דם יו˙ר ˘˜יבלו.

 
סעיף 13

 1. הפרוטו˜ול הנוכחי, ˘נוסחיו הערבי, הסיני, האנגלי, הˆרפ˙י, הרוסי והספרדי מהימנים

באו˙ה מידה, יופ˜ד בארכיון האומו˙ המאוחדו˙.

 2. המזכיר הכללי ˘ל האומו˙ המאוחדו˙ יעביר עו˙˜ים מאו˘רים ˘ל הפרוטו˜ול הנוכחי לכל

המדינו˙ ˘הן ˆדדים לאמנה ולכל המדינו˙ ˘ח˙מו על האמנה.

 


