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Fylgiskjal.

VALFRJÁLS BÓKUN
við samninginn um réttindi barnsins um

þátttöku barna í vopnuðum átökum. 

Ríkin, sem aðilar eru að bókun þessari,
finna til hvatningar vegna yfirgnæfandi stuðn-

ings við samninginn um réttindi barnsins sem
sýnir hve útbreitt fylgið er við að stuðla að og
berjast fyrir verndun réttinda barnsins,

lýsa því yfir enn á nýað réttindi barna þarfnast
sérstakrar verndar og kalla á að stöðugt sé unnið
að umbótum á aðstæðum barna án mismununar
og að þau fái að þroskast og mennta sig við
aðstæður þar sem friður og öryggi ríkir,

er brugðið vegna skaðlegra og útbreiddra
áhrifa sem vopnuð átök hafa á börn og afleiðing-
anna, þegar til lengri tíma er litið, sem þau hafa
í för með sér á varanlegan frið, öryggi og þróun,

fordæmaað börn séu notuð sem skotmörk þar
sem vopnuð átök eiga sér stað og að beinar árásir
séu gerðar á fyrirbæri sem njóta verndar sam-
kvæmt þjóðarétti, þar með talið staði þar sem
búast má við að mikið sé af börnum, til dæmis
skóla og sjúkrahús,

vekja athygli áað samþykktin um Alþjóðlega
sakamáladómstólinn hefur verið samþykkt og
sérstaklega að í henni er það talinn stríðsglæpur
að kveðja til að gegna herskyldu börn undir 15
ára aldri eða skrá þau í herinn eða láta þau taka
virkan þátt í hernaðarátökum, hvort sem um er að
ræða vopnuð átök milli ríkja eða innanlands,

OPTIONAL PROTOCOL
to the Convention on the Rights of the Child

on the involvement 
of children in armed conflict

The States Parties to the present Protocol,
Encouragedby the overwhelming support for

the Convention on the Rights of the Child,
demonstrating the widespread commitment that
exists to strive for the promotion and protection
of the rights of the child,

Reaffirmingthat the rights of children require
special protection, and calling for continuous
improvement of the situation of children without
distinction, as well as for their development and
education in conditions of peace and security,

Disturbed by the harmful and widespread
impact of armed conflict on children and the
long-term consequences this has for durable
peace, security and development, 

Condemningthe targeting of children in situa-
tions of armed conflict and direct attacks on
objects protected under international law, includ-
ing places generally having a significant pres-
ence of children, such as schools and hospitals, 

Noting the adoption of the Statute of the
International Criminal Court and, in particular,
its inclusion as a war crime of conscripting or
enlisting children under the age of 15 years or
using them to participate actively in hostilities in
both international and non-international armed
conflicts,

AUGLÝSING
um valfrjálsa bókun við samninginn um réttindi barnsins um þátttöku barna í vopnuðum

átökum.

Hinn 1. október 2001 var aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna afhent fullgildingarskjal
Íslands vegna valfrjálsrar bókunar við samninginn um réttindi barnsins frá 20. nóvember 1989 um
þátttöku barna í vopnuðum átökum sem gerð var í New York 25. maí 2000, sbr. auglýsingar í C-deild
Stjórnartíðinda nr. 18/1992, þar sem samningurinn er birtur, 2/2000 og 28/2001. Bókunin öðlast gildi
12. febrúar 2002.

Bókunin er birt sem fylgiskjal með auglýsingu þessari.
Þetta er hér með gert almenningi kunnugt.

Utanríkisráðuneytinu, 29. nóvember 2001.

Halldór Ásgrímsson.

Sverrir Haukur Gunnlaugsson.
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telja þvíað til þess að styrkja enn frekar fram-
kvæmd þeirra réttinda sem viðurkennd eru í
samningnum um réttindi barnsins þurfi að vernda
börn í auknum mæli gegn því að taka þátt í vopn-
uðum átökum,

vekja athygli áað í 1. gr. samningsins um
réttindi barnsins er tekið fram, að því er varðar
þann samning, að barn merki hvern þann ein-
stakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri nema
hann nái lögræðisaldri fyrr samkvæmt gildandi
lögum sem hann lýtur,

eru sannfærð umað valfrjáls bókun við samn-
inginn, þar sem aldursmörk vegna mögulegrar
herkvaðningar í vopnaða heri og þátttöku í hern-
aðarátökum eru hækkuð, muni stuðla að árangri
við framkvæmd þeirrar meginreglu að fyrst og
fremst skuli tekið tillit til þess, að því er varðar
allar ráðstafanir vegna barna, hvernig hagsmun-
um barnsins sé best borgið,

vekja athygli á að á tuttugustu og sjöttu
alþjóðlegu ráðstefnu Rauða krossins og Rauða
hálfmánans í desember 1995 var meðal annars
mælst til þess að aðilar sem eiga í átökum geri
allt sem í þeirra valdi stendur til að tryggja að
börn yngri en 18 ára taki ekki þátt í hernaðar-
átökum,

fagna því að samþykkt Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar nr. 182 um bann við barnavinnu í
sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að
afnema hana var samþykkt einróma í júní 1999
sem meðal annars bannar að þvinga eða skylda
börn til herþjónustu til þess að nota þau í vopn-
uðum átökum,

fordæmaog lýsa yfir alvarlegum áhyggjum
yfir því að börn séu kvödd til, þjálfuð og notuð í
átökum vopnaðra hópa, annarra en ríkisherja,
innan landamæra og yfir landamæri og viður-
kenna ábyrgð þeirra sem kveðja til, þjálfa og nota
börn til slíkra verka,

minna áað það er skylda hvers sem á aðild að
vopnuðum átökum að hlýða ákvæðum þjóða-
réttar um mannúðarmál, 

leggja áherslu áað þessi bókun er með fyrir-
vara um markmið og meginreglur í sáttmála
Sameinuðu þjóðanna, þar með talin 51. gr., og
viðeigandi viðmiðanir laga um mannúðarmál,

hafa í hugaað skilyrði um frið og öryggi sem
byggjast á fullri virðingu fyrir markmiðum og
meginreglum sáttmálans og að löggerningum um
mannréttindi sé hlýtt eru lífsnauðsynleg til að
veita megi börnum fulla vernd, sérstaklega í
vopnuðum átökum og meðan á hernámi stendur,
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Considering,therefore, that to strengthen fur-
ther the implementation of rights recognized in
the Convention on the Rights of the Child there
is a need to increase the protection of children
from involvement in armed conflict,

Noting that article 1 of the Convention on the
Rights of the Child specifies that, for the pur-
poses of that Convention, a child means every
human being below the age of 18 years unless,
under the law applicable to the child, majority is
attained earlier, 

Convinced that an optional protocol to the
Convention raising the age of possible recruit-
ment of persons into armed forces and their par-
ticipation in hostilities will contribute effective-
ly to the implementation of the principle that the
best interests of the child are to be a primary con-
sideration in all actions concerning children, 

Noting that the twenty-sixth international
Conference of the Red Cross and Red Crescent
in December 1995 recommended, inter alia, that
parties to conflict take every feasible step to
ensure that children under the age of 18 years do
not take part in hostilities, 

Welcomingthe unanimous adoption, in June
1999, of International Labour Organization
Convention No. 182 on the Prohibition and
Immediate Action for the Elimination of the
Worst Forms of Child Labour, which prohibits,
inter alia, forced or compulsory recruitment of
children for use in armed conflict, 

Condemningwith the gravest concern the
recruitment, training and use within and across
national borders of children in hostilities by
armed groups distinct from the armed forces of
a State, and recognizing the responsibility of
those who recruit, train and use children in this
regard,

Recalling the obligation of each party to an
armed conflict to abide by the provisions of
international humanitarian law,

Stressingthat this Protocol is without prejudice
to the purposes and principles contained in the
Charter of the United Nations, including Article
51, and relevant norms of humanitarian law,

Bearing in mindthat conditions of peace and
security based on full respect of the purposes and
principles contained in the Charter and obser-
vance of applicable human rights instruments are
indispensable for the full protection of children,
in particular during armed conflicts and foreign
occupation,
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viðurkennasérstakar þarfir þeirra barna sem
eru sérstaklega varnarlaus gagnvart herkvaðn-
ingu eða þátttöku í hernaðarátökum sem ganga
þvert á þessa bókun vegna efnahagslegrar eða
félagslegrar stöðu eða kynferðis,

eru minnug þessað nauðsyn krefst þess að
hugað sé að efnahagslegum, félagslegum og
stjórnmálalegum orsökum þess að börn taka þátt
í vopnuðum átökum,

eru þess fullvissað þörf er á að efla alþjóða-
samstarf við framkvæmd þessarar bókunar auk
þess að þau börn sem eru fórnarlömb, vopnaðra
átaka fái líkamlega og sálræna endurhæfingu og
aðlagist samfélaginu á ný,

hvetja til þátttöku samfélagsins, sérstaklega
barna og þeirra barna sem eru fórnarlömb, í að
dreifa kynningar- og fræðsluáætlunum sem varða
framkvæmd bókunarinnar,

og hafa orðið ásátt um eftirfarandi:

1. gr.
Aðildarríki skulu gera allar raunhæfar

ráðstafanir til að tryggja að liðsmenn vopnaðra
herja þeirra sem ekki hafa náð 18 ára aldri taki
ekki beinan þátt í hernaðarátökum.

2. gr.
Aðildarríki skulu tryggja að einstaklingar sem

hafa ekki náð 18 ára aldri séu ekki skyldaðir til
herþjónustu í vopnuðum herjum þeirra. 

3. gr.
1. Aðildarríki skulu hækka lágmarksaldur vegna

skráningar sjálfboðaliða í heri landsins frá því
sem tilgreint er í 3. mgr. 38. gr. samningsins
um réttindi barnsins með tilliti til meginregln-
anna í greininni og viðurkenna að samkvæmt
samningnum eiga einstaklingar yngri en 18
ára rétt á sérstakri vernd.

2. Hvert aðildarríki skal, við fullgildingu bókun-
arinnar eða aðild að henni, afhenda til vörslu
bindandi yfirlýsingu þar sem tilgreindur er sá
lágmarksaldur sem það mun miða skráningu
sjálfboðaliða í vopnaðar hersveitir landsins við
og lýsing á þeim öryggisráðstöfunum sem það
hefur samþykkt til að tryggja að slík skráning
sé ekki vegna nauðungar eða þvingunar.

3. Aðildarríki sem leyfa skráningu sjálfboðaliða
yngri en 18 ára í vopnaðar hersveitir lands
síns skulu vinna að öryggisráðstöfunum til að
tryggja að lágmarki að:

Recognizingthe special needs of those chil-
dren who are particularly vulnerable to recruit-
ment or use in hostilities contrary to this Protocol
owing to their economic or social status or gen-
der,

Mindful of the necessity of taking into consid-
eration the economic, social and political root
causes of the involvement of children in armed
conflicts,

Convincedof the need to strengthen interna-
tional cooperation in the implementation of this
Protocol, as well as the physical and psychoso-
cial rehabilitation and social reintegration of
children who are victims of armed conflict, 

Encouragingthe participation of the commu-
nity and, in particular, children and child victims
in the dissemination of informational and educa-
tional programmes concerning the implementa-
tion of the Protocol, 

Have agreed as follows:

Article 1
States Parties shall take all feasible measures

to ensure that members of their armed forces
who have not attained the age of 18 years do not
take a direct part in hostilities. 

Article 2
States Parties shall ensure that persons who

have not attained the age of 18 years are not
compulsorily recruited into their armed forces.

Article 3
1. States Parties shall raise the minimum age for

the voluntary recruitment of persons into
their national armed forces from that set out
in article 38, paragraph 3, of the Convention
on the Rights of the Child, taking account of
the principles contained in that article and
recognizing that under the Convention per-
sons under 18 are entitled to special protec-
tion.

2. Each State Party shall deposit a binding
declaration upon ratification of or accession
to this Protocol that sets forth the minimum
age at which it will permit voluntary recruit-
ment into its national armed forces and a
description of the  safeguards that it has
adopted to ensure that such recruitment is not
forced or coerced.

3. States Parties that permit voluntary recruit-
ment into their national armed forces under
the age of 18 shall maintain safeguards to
ensure, as a minimum, that:
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a) slík skráning sé í raun af frjálsum vilja;
b) slík skráning sé með upplýstu samþykki

foreldra eða lögráðamanna einstaklings-
ins;

c) slíkir einstaklingar hafi fengið allar upp-
lýsingar um þær skyldur sem felast í slíkri
herþjónustu;

d) slíkir einstaklingar leggi fram áreiðanleg-
ar sannanir um aldur sinn áður en þeir eru
teknir í herinn.

4. Hvert aðildarríki getur hvenær sem er styrkt
yfirlýsingu sína með því að senda tilkynningu
í því skyni til aðalframkvæmdastjóra Sam-
einuðu þjóðanna sem kunngjörir hana öllum
aðildarríkjunum. Slík tilkynning öðlast gildi á
þeim degi sem aðalframkvæmdastjórinn tek-
ur við henni.

5. Krafan um að hækka aldurinn í 1. mgr.
þessarar greinar gildir ekki um skóla, sem
starfræktir eru eða stjórnað er af herjum
aðildarríkjanna, í samræmi við 28. og 29. gr.
samningsins um réttindi barnsins.

4. gr.
1. Vopnaðir hópar, aðrir en her ríkis, skulu ekki

undir neinum kringumstæðum skrá einstak-
linga yngri en 18 ára í herinn eða beita þeim
í hernaðarátökum.

2. Aðildarríki skulu gera allar raunhæfar ráð-
stafanir til að koma í veg fyrir slíka skráningu
og beitingu, þar á meðal að samþykkja nauð-
synleg lagaákvæði til að banna slíkar aðgerðir
og gera þær refsiverðar.

3. Beiting þessarar greinar samkvæmt bókun
þessari hefur ekki áhrif á réttarstöðu neins
þátttakanda í vopnuðum átökum.

5. gr.
Ekki skal túlka neitt í þessari bókun þannig að

það útiloki ákvæði í lögum aðildarríkis eða í
alþjóðagerningum og ákvæðum þjóðaréttar um
mannréttindi sem styður frekar að réttindi
barnsins komi til framkvæmda.

6. gr.
1. Hvert aðildarríki skal gera allar nauðsynlegar

ráðstafanir er varða lög og stjórnsýslu og
aðrar ráðstafanir til að tryggja virka fram-
kvæmd og fullnustu ákvæða þessarar bókunar
innan lögsögu sinnar.

2. Aðildarríki skuldbinda sig til að breiða út og
kynna með viðeigandi hætti meginreglur og
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(a) Such recruitment is genuinely voluntary;
(b) Such recruitment is done with the

informed consent of the person’s parents
or legal guardians;

(c) Such persons are fully informed of the
duties involved in such military service;

(d) Such persons provide reliable proof of
age prior to acceptance into national
military service.

4. Each State Party may strengthen its declara-
tion at any time by notification to that effect
addressed to the Secretary-General of the
United Nations, who shall inform all States
Parties. Such notification shall take effect on
the date on which it is received by the
Secretary-General.

5. The requirement to raise the age in paragraph
1 of the present article does not apply to
schools operated by or under the control of
the armed forces of the States Parties, in
keeping with articles 28 and 29 of the
Convention on the Rights of the Child.

Article 4
1. Armed groups that are distinct from the

armed forces of a State should not, under any
circumstances, recruit or use in hostilities
persons under the age of 18 years.

2. States Parties shall take all feasible measures
to prevent such recruitment and use, includ-
ing the adoption of legal measures necessary
to prohibit and criminalize such practices.

3. The application of the present article under
this Protocol shall not affect the legal status
of any party to an armed conflict.

Article 5
Nothing in the present Protocol shall be

construed as precluding provisions in the law of
a State Party or in international instruments and
international humanitarian law that are more
conducive to the realization of the rights of the
child.

Article 6
1. Each State Party shall take all necessary

legal, administrative and other measures to
ensure the effective implementation and
enforcement of the provisions of this Proto-
col within its jurisdiction.

2. States Parties undertake to make the prin-
ciples and provisions of the present Protocol
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ákvæði þessarar bókunar, jafnt fyrir fullorðn-
um sem börnum.

3. Aðildarríki skulu gera allar raunhæfar ráð-
stafanir til að tryggja að einstaklingar innan
lögsögu þeirra sem hafa verið skráðir í herinn
eða beitt í hernaðarátökum andstætt þessari
bókun séu afvopnaðir eða veitt lausn frá þjón-
ustu á annan hátt. Aðildarríki skulu, þegar
nauðsynlegt er, veita þessum einstaklingum
alla viðeigandi aðstoð til að þeir nái líkamleg-
um og sálrænum bata og aðlagist samfélaginu
á ný.

7. gr.
1. Aðildarríki skulu vinna saman að fram-

kvæmd þessarar bókunar, þar á meðal að
koma í veg fyrir alla starfsemi sem er and-
stæð bókuninni og við endurhæfingu og að-
lögun einstaklinga sem eru fórnarlömb að-
gerða sem eru andstæðar þessari bókun, þar á
meðal með tæknilegri samvinnu og fjárhags-
aðstoð. Slík aðstoð og samvinna skal gerð í
samráði við hlutaðeigandi aðildarríki og við-
eigandi alþjóðastofnanir.

2. Aðildarríki sem eru í þeirri aðstöðu að geta
veitt aðstoð skulu gera það í gegnum marg-
hliða eða tvíhliða áætlanir eða aðrar áætlanir
eða meðal annars í gegnum frjálsan sjóð sem
stofnsettur er í samræmi við reglur allsherjar-
þingsins.

8. gr.
1. Hvert aðildarríki skal innan tveggja ára frá

því að bókunin öðlast gildi að því er það
aðildarríki varðar leggja fyrir nefndina um
réttindi barnsins skýrslu þar sem fram koma
ítarlegar upplýsingar um ráðstafanir sem
gerðar hafa verið til að koma ákvæðum
bókunarinnar í framkvæmd, þar á meðal ráð-
stafanir sem gerðar eru til að koma ákvæðun-
um um þátttöku og herskráningu í fram-
kvæmd.

2. Eftir að hin ítarlega skýrsla hefur verið lögð
fram skal hvert aðildarríki, í samræmi við 44.
gr. samningsins, láta allar frekari upplýsingar
í tengslum við framkvæmd bókunarinnar
koma fram í skýrslunum sem þau leggja fyrir
nefndina um réttindi barnsins. Önnur aðildar-
ríki bókunarinnar skulu leggja fram skýrslu á
fimm ára fresti.

3. Nefndin um réttindi barnsins getur óskað eftir
að aðildarríki leggi fram frekari upplýsingar
sem máli skipta fyrir framkvæmd bókunar-
innar.

widely known and promoted by appropriate
means, to adults and children alike.

3. States Parties shall take all feasible measures
to ensure that persons within their jurisdiction
recruited or used in hostilities contrary to this
Protocol are demobilized or otherwise releas-
ed from service. States Parties shall, when
necessary, accord to these persons all approp-
riate assistance for their physical and psyc-
hological recovery and their social reintegr-
ation.

Article 7
1. States Parties shall cooperate in the imple-

mentation of the present Protocol, including
in the prevention of any activity contrary to
the Protocol and in the rehabilitation and
social reintegration of persons who are
victims of acts contrary to this Protocol,
including through technical cooperation and
financial assistance. Such assistance and
cooperation will be undertaken in consulta-
tion with concerned States Parties and rele-
vant international organizations.

2. States Parties in a position to do so shall
provide such assistance through existing
multilateral, bilateral or other programmes,
or, inter alia, through a voluntary fund esta-
blished in accordance with the rules of the
General Assembly.

Article 8
1. Each State Party shall submit, within two

years following the entry into force of the
Protocol for that State Party, a report to the
Committee on the Rights of the Child pro-
viding comprehensive information on the
measures it has taken to implement the
provisions of the Protocol, including the mea-
sures taken to implement the provisions on
participation and recruitment.

2. Following the submission of the comprehen-
sive report, each State Party shall include in
the reports they submit to the Committee on
the Rights of the Child, in accordance with
article 44 of the Convention, any further infor-
mation with respect to the implementation of
the Protocol. Other States Parties to the
Protocol shall submit a report every five years.

3. The Committee on the Rights of the Child
may request from States Parties further
information relevant to the implementation of
this Protocol.
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9. gr.
1. Bókun þessi skal liggja frammi til undirritun-

ar af hálfu sérhvers ríkis sem er aðili að
samningnum eða hefur undirritað hann.

2. Bókun þessi er háð fullgildingu og er öllum
ríkjum heimilt að gerast aðilar að henni. Full-
gildingar- og aðildarskjöl skulu afhent aðal-
framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna til
vörslu.

3. Í krafti umboðs síns sem vörsluaðili samn-
ingsins og bókunarinnar skal aðalfram-
kvæmdastjórinn tilkynna öllum aðildarríkjum
samningsins og öllum ríkjum sem hafa undir-
ritað samninginn um hvert yfirlýsingarskjal
skv. 13. gr.

10. gr.
1. Bókun þessi skal öðlast gildi þremur mánuð-

um eftir að tíunda fullgildingar- eða aðildar-
skjalið er afhent til vörslu. 

2. Að því er varðar hvert ríki sem fullgildir bókun
þessa eða gerist aðili að henni eftir að hún
hefur öðlast gildi öðlast bókun þessi gildi ein-
um mánuði eftir að það ríki hefur afhent eigið
skjal um fullgildingu eða aðild til vörslu.

11. gr.
1. Sérhvert aðildarríki getur hvenær sem er sagt

upp bókun þessari með skriflegri tilkynningu
til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð-
anna sem skal eftir það tilkynna það hinum
aðildarríkjum samningsins og öllum ríkjum
sem hafa undirritað samninginn. Uppsögnin
skal öðlast gildi einu ári eftir að aðalfram-
kvæmdastjórinn tekur við tilkynningunni. Ef
aðildarríkið við lok þess árs á í vopnuðum
átökum öðlast uppsögnin hins vegar ekki
gildi fyrr en endi hefur verið bundinn á
átökin.

2. Slík uppsögn skal ekki hafa þau áhrif að
aðildarríkið sé leyst undan skuldbindingum
sínum samkvæmt bókun þessari að því er
varðar nokkrar aðgerðir sem eiga sér stað
fyrir þann dag sem uppsögnin öðlast gildi.
Uppsögnin skal eigi heldur á nokkurn hátt
hafa áhrif á áframhaldandi meðferð máls sem
þegar var til meðferðar hjá nefndinni fyrir
þann dag sem uppsögnin öðlaðist gildi.

12. gr.
1. Sérhvert aðildarríki má bera fram breytingar-

tillögu og fá hana skráða hjá aðalfram-
kvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Aðal-
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Article 9
1. The present Protocol is open for signature by

any State that is a party to the Convention or
has signed it.

2. The present Protocol is subject to ratification
and is open to accession by any State.
Instruments of ratification or accession shall
be deposited with the Secretary-General of
the United Nations.

3. The Secretary-General, in his capacity as
depositary of the Convention and the Proto-
col, shall inform all States Parties to the Con-
vention and all States that have signed the
Convention of each instrument of declaration
pursuant to article 13.

Article 10
1. The present Protocol shall enter into force

three months after the deposit of the tenth
instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying the present Protocol
or acceding to it after its entry into force, the
present Protocol shall enter into force one
month after the date of the deposit of its own
instrument of ratification or accession.

Article 11
1. Any State Party may denounce the present

Protocol at any time by written notification to
the Secretary-General of the United Nations,
who shall thereafter inform the other States
Parties to the Convention and all States that
have signed the Convention. The denunciation
shall take effect one year after the date of
receipt of the notification by the Secretary-
General. If, however, on the expiry of that year
the denouncing State Party is engaged in
armed conflict, the denunciation shall not take
effect before the end of the armed conflict.

2. Such a denunciation shall not have the effect
of releasing the State Party from its obliga-
tions under the present Protocol in regard to
any act that occurs prior to the date on which
the denunciation becomes effective. Nor shall
such a denunciation prejudice in any way the
continued consideration of any matter that is
already under consideration by the Comm-
ittee prior to the date on which the denuncia-
tion becomes effective.

Article 12
1. Any State Party may propose an amendment

and file it with the Secretary-General of the
United Nations. The Secretary-General shall
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framkvæmdastjórinn skal því næst senda
breytingartillöguna til aðildarríkjanna ásamt
tilmælum um að þau tilkynni hvort þau séu
því hlynnt að haldin verði ráðstefna aðildar-
ríkjanna til þess að taka til meðferðar tillög-
urnar og greiða atkvæði um þær. Ef að
minnsta kosti einn þriðji hluti aðildarríkjanna
er hlynntur slíkri ráðstefnu innan fjögurra
mánaða frá þeim degi er tilmælin voru borin
fram skal aðalframkvæmdastjórinn boða til
hennar undir forystu Sameinuðu þjóðanna.
Sérhver breytingartillaga sem samþykkt er af
meiri hluta þeirra aðildarríkja sem ráðstefn-
una sækja og atkvæði greiða skal lögð fyrir
allsherjarþingið til samþykktar.

2. Breytingartillaga sem samþykkt er skv. 1.
mgr. þessarar greinar skal öðlast gildi þegar
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur
samþykkt hana og hún hefur verið staðfest af
tveimur þriðju hlutum aðildarríkjanna.

3. Þegar breytingartillaga öðlast gildi skal hún
vera bindandi fyrir þau aðildarríki sem hafa
staðfest hana en önnur aðildarríki skulu áfram
bundin af ákvæðum þessarar bókunar og öllum
fyrri breytingum sem þau hafa samþykkt.

13. gr.
1. Bókun þessi, en arabískur, enskur, franskur,

kínverskur, rússneskur og spænskur texti
hennar eru jafngildir, skal varðveitt í skjala-
safni Sameinuðu þjóðanna. 

2. Aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna
skal senda staðfest afrit af bókun þessari til
allra aðildarríkja samningsins og allra ríkja
sem hafa undirritað samninginn.
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thereupon communicate the proposed amend-
ment to States Parties, with a request that they
indicate whether they favour a conference of
States Parties for the purpose of considering
and voting upon the proposals. In the event
that, within four months from the date of such
communication, at least one third of the
States Parties favour such a conference, the
Secretary-General shall convene the con-
ference under the auspices of the United
Nations. Any amendment adopted by a
majority of States Parties present and voting
at the conference shall be submitted to the
General Assembly for approval.

2. An amendment adopted in accordance with
paragraph 1 of the present article shall enter
into force when it has been approved by the
General Assembly of the United Nations and
accepted by a two-thirds majority of States
Parties.

3. When an amendment enters into force, it
shall be binding on those States Parties that
have accepted it, other States Parties still
being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendments that
they have accepted.

Article 13
1. The present Protocol, of which the Arabic,

Chinese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited
in the archives of the United Nations.

2. The Secretary-General of the United Nations
shall transmit certified copies of the present
Protocol to all States Parties to the Conven-
tion and all States that have signed the
Convention.
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