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 بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشخـاص،

 وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة

 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

 

 الديباجة

 

 

 ،إن ال ول األطراف يف هذا الربوتوكول 

ار باألشييخا ، وصاصيية النسيياف  من اختيياذ إجييرافاا فعاليية ّنيية ومتاف يية اال يي   إذ تعليين 

واألطفال، يتطلب نهجا دوليا شامال يف بل ان اّنشأ والعبور واّققي ، يشي . تي ابن ّنية ذليا اال يار       

ومعاقبة اّتمجرين ومحاية ض ايا ذليا اال يار بوسيام. منهيا محايية حقيوقها اةنسيانية اّعي ف بهيا          

 دوليا،

وجود جم وعية متنوعية مين القيتود ال وليية اّشيت لة        منه على الرغا منيف اعتبارها  وإذ تضة 

على قواع  وت ابن ع لية ّتاف ة استغالل األشخا ، وصاصة النساف واألطفيال، ال يوجي  صيا عياّ      

 يتناول مجية جوانب اال ار باألشخا ،

منه يف غياب مث. هذا القا،سوف يتعذر تيوفن محايية كافيية لاشيخا  اّعرمضيني       وإذ يقلقها 

 لال ار،

، اليذ   1991كيانون األول/ديسي رب    9، اّيرر   35/111قرار اجل عية العامية   وإذ تستذكر 

حتومية مفتوحة العضوية خمققة لغرض وضية اتفاقيية دوليية     -قررا فيه اجل عية إنشاف جلنة دولية 

ل اال يار  شاملة ّتاف ة اجلرمية اّنظ ة عرب الوطنية، وللب ث يف وضة صتود دولية منها صيا يتنياو  

 بالنساف واألطفال،
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بأن استت ال اتفاقية األما اّت ي   ّتاف ية اجلرميية اّنظ ية عيرب الوطنيية بقيا         واقتناعا منها 

دول  ّنة وق ة ومعاقبة اال ار باألشخا ، وصاصة النساف واألطفيال، سييفي  يف منية ومتاف ية تليا      

 اجلرمية،

 على ما يل  : ق  اتفقت 

 

 ةأحكام عام -أوال 

 1اّاد  

 العالقة باتفاقية األما اّت    ّتاف ة اجلرمية اّنظ ة عرب الوطنية

هذا الربوتوكول يت مي. اتفاقيية األميا اّت ي   ّتاف ية اجلرميية اّنظ ية عيرب الوطنيية،           -1 

 ويتعني تفسنه مق نا باالتفاقية 

ال مين تغييناا، ميا      تنطبق محتام االتفاقية على هذا الربوتوكول، مة ما تقتضيه احل -2 

 ينص فيه على خالف ذلا 

 من هذا الربوتوكول جراما مقرر  وفقا لالتفاقية  3تعترب اجلراما اّقرر  وفقا لل اد   -5 

 2اّاد  

 بيان األغراض

 مغراض هذا الربوتوكول ه : 

 منة ومتاف ة اال ار باألشخا ، مة إبالف اهت ام خا  للنساف واألطفال؛ )م( 

 اية ض ايا ذلا اال ار ومساع تها، مة اح ام كام. حلقوقها اةنسانية؛مح )ب( 

 تعزيز التعاون بني ال ول األطراف على حتقيق تلا األه اف  )ج( 

 5اّاد  
 استخ ام اّقطل اا

 ألغراض هذا الربوتوكول: 
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ا مو  ني  مشيخا  مو نقليها مو تنقيليها مو إييوا ه    ” اال ار باألشخا “يقق  بتعبن  )م( 

استقباهلا بواسطة الته ي  بالقو  مو استع اهلا مو غن ذلا من مشيتال القسير مو االختطياف مو االحتييال     

مو اخل اع مو إساف  استع ال السلطة مو إساف  استغالل حالة استضعاف، مو بإعطاف مو تلق  مبيال  ماليية   

ويشي . االسيتغالل، ك ي      مو مزايا لني. موافقة شخص له سيطر  على شخص آخير لغيرض االسيتغالل    

مدنى، اسيتغالل دعيار  الغين مو سيامر مشيتال االسيتغالل اجلنسي ، مو السيخر  مو اخل مية قسيرا، مو           

 االس قاق مو اّ ارساا الشبيهة بالرق، مو االستعباد مو نزع األعضاف؛

  ال تتون موافقية ضي ية اال يار باألشيخا  عليى االسيتغالل اّققيود اّبييمن يف الفقير          )ب( 

الفرعية )م( من هذه اّاد  حم. اعتبار يف احلاالا اليت يتون ق  اسُتخ م فيهيا م  مين الوسيام. اّبيمنية     

 )م(؛ يف الفقر  الفرعية

ا يارا  “يعترب  ني  طفي. مو نقليه مو تنقيليه مو إييوا ه مو اسيتقباله لغيرض االسيتغالل         )ج( 

م. اّبينية يف الفقير  الفرعيية )م( مين هيذه      ، حتى إذا   ينطو على اسيتع ال م  مين الوسيا   ”باألشخا 

 اّاد ؛

 م  شخص دون الثامنة عشر  من الع ر ” طف.“يقق  بتعبن  )د( 

 4اّاد  
 نطاق االنطباق

ينطبق هذا الربوتوكول، باستثناف ما ينص علييه خالفيا ليذلا، عليى منية اجليراما اّقيرر  وفقيا          

الحقة مرتتبيها، حيث ا تتون تليا اجليراما ذاا طيابة    من هذا الربوتوكول، والت ر  عنها وم 3لل اد  

 عرب وطين وتضلة فيها مجاعة إجرامية منظ ة، وكذلا على محاية ض ايا تلا اجلراما 

 3اّاد  
 التجريا

يتعني على ك. دولة طرف من تعت   ميا قي  يليزم مين تي ابن تشيريعية وتي ابن مخير           -1 

 ا الربوتوكول، يف حال ارتتابه ع  ا من هذ 5لتجريا السلود اّبني يف اّاد  

يتعني على ك. دولة طيرف من تعت ي  ميضيا ميا قي  يليزم مين تي ابن تشيريعية وتي ابن            -2 

 مخر  لتجريا األفعال التالية:

مين هيذه اّياد ، وذليا رهنيا       1الشروع يف ارتتاب جرم من اجلراما اّقرر  وفقيا للفقير     )م( 

 نون ؛باّفاهيا األساسية لنظامها القا
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 من هذه اّاد ؛ 1اّشاركة كطرف متواطئ يف جرم من اجلراما اّقرر  وفقا للفقر   )ب( 

مين   1تنظيا مو توجيه مشخا  آخرين الرتتاب جرم مين اجليراما اّقيرر  وفقيا للفقير        )ج( 

 هذه اّاد  

 

 محاية ضحايا االجتار باألشخاص -ثانيا 

 6اّاد  
 ومحايتها مساع   ض ايا اال ار باألشخا 

يتعني على ك. دولة طرف، يف احلاالا اّناسبة وبق ر ما يتي ه قانونهيا الي اخل ، من    -1 

تقييون احلرميية الشخقييية لضيي ايا اال ييار باألشييخا  وهييويتها، بوسييام. منهييا  جعيي. اةجييرافاا  

 القانونية اّتعلقة بذلا اال ار سرية 

ا القيانون  مو اةدار  الي اخل  عليى    يتعني على ك. دولة طرف من تتف. احتواف نظامهي  -2 

 ت ابن توفر، يف احلاالا اّناسبة، لض ايا اال ار باألشخا  ما يل  :

 معلوماا عن اةجرافاا القضامية واةدارية ذاا القلة؛ )م( 

مسياع اا لت تييينها مين عييرض آرامهييا وشيواغلها ومخييذها بعيني االعتبييار يف اّراحيي.      )ب( 

 اجلنامية ض  اجلنا ، مبا ال ميس حبقوق ال فاع اّناسبة من اةجرافاا 

يتعني على ك. دولة طرف من تنظر يف تنفييذ تي ابن تتييل التعيايف اجلسي   والنفسيان         -5 

واالجت اع  لض ايا اال ار باألشخا ، مبا يف ذلا، يف احلاالا اّناسبة، بالتعاون مة منظ ياا غين   

 من عناصر اجملت ة األهل ، وخقوصا توفن ما يل :حتومية وسامر اّنظ اا ذاا القلة وغنها 

 الستن الالمق؛ )م( 

اّشييور  واّعلوميياا، خقوصييا في ييا يتعلييق حبقييوقها القانونييية، بلغيية ميتيين لضيي ايا   )ب( 

 اال ار باألشخا  فه ها؛

 اّساع   الطبية والنفسانية واّادية؛ )ج( 
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 فر  الع . والتعليا والت ريب  )د( 

ك. دولة طرف من تأخذ بعني االعتبار، ل   تطبيق محتام هذه اّياد ، سين    يتعني على -4 

ونوع جنس ض ايا اال ار باألشخا  واحتياجاتها اخلاصة، وصاصية احتياجياا األطفيال اخلاصية،     

 مبا يف ذلا الستن الالمق والتعليا والرعاية 

 ايا اال يار  يتعني عليى كي. دولية طيرف من تسيعى إري تيوفن السيالمة اجلسي ية لضي          -3 

 باألشخا  مثناف وجودها داخ. إقلي ها 

يتعني على ك. دولة طرف من تتف. احتواف نظامها القانون  ال اخل  عليى تي ابن تتييل     -6 

 لض ايا اال ار باألشخا  إمتانية احلقول على تعويض عن األضرار اليت حلقت بها 

 7اّاد  
 تقبلةوضعية ض ايا اال ار باألشخا  يف ال ول اّس

من هيذا الربوتوكيول، ييتعني عليى كي. دولية        6باةضافة إري اختاذ الت ابن ع ال باّاد   -1 

طرف من تنظر يف اعت اد ت ابن تشريعية مو ت ابن مخر  مناسيبة تسي ل لضي ايا اال يار باألشيخا ،      

 يف احلاالا اّناسبة، بالبقاف داخ. إقلي ها مرقتا مو دام ا 

مين هيذه اّياد ، ييتعني عليى كي. دولية طيرف من          1الوارد يف الفقر   ل   تنفيذ احلتا -2 

 تول  االعتبار اّناسب للعوام. اةنسانية والوج انية 

 1اّاد  

 إعاد  ض ايا اال ار باألشخا  إري موطانها

يتعني على ال ولة الطرف اليت يتون ض ية اال ار باألشيخا  مين مواطنيهيا مو الييت      -1 

ةقامة ال ام ة فيها وقت دخوليه إري إقلييا ال ولية الطيرف اّسيتقبلة، من تيسير وتقبي.        كان يت تة حبق ا

مسومغ ليه مو غين معقيول، مية إبيالف االعتبيار الواجيب لسيالمة ذليا           عود  ذلا الشخص دون إبطاف ال

 الشخص 

عن ما تعي  دولة طرف ض ية ا ار باألشيخا  إري دولية طيرف يتيون ذليا الشيخص        -2 

مو كان يت تة حبق اةقامة ال ام ية فيهيا وقيت دخوليه إري ال ولية اّسيتقبلة، ييتعني لي           من مواطنيها 

إعاد  ذلا الشخص إبالف االعتبيار الواجيب لسيالمته، وحلالية م  إجيرافاا قانونيية ذاا صيلة بتيون         

 الشخص ض ية لال ار, ويفض. من تتون تلا العود  طوعية 
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ييتعني عليى ال ولية الطيرف متلقيية الطليب من       بناف على طلب من دولة طرف مستقبلة،  -5 

تت قق دون إبطاف ال مسومغ له مو غن معقول مما إذا كان الشخص الذ  هو ضي ية لال يار باألشيخا     

 من مواطنيها، مو كان له حق اةقامة ال ام ة يف إقلي ها وقت دخوله إري إقليا ال ولة الطرف اّستقبلة 

شيخا  ال توجي  ل ييه وثيامق صي ي ة، ييتعني عليى        تسهيال لعود  ض ية ا يار باأل  -4 

ال ولة الطرف اليت يتون ذلا الشخص من مواطنيها مو اليت كان يت تة حبق اةقامة ال ام ة فيهيا وقيت   

دخوله إري ال ولة الطرف اّستقبلة من توافق على من تق ر، بناف على طلب ال ولة الطرف اّسيتقبلة، ميا   

ن مخر  لت تني ذلا الشيخص مين السيفر إري إقلي هيا مو معياود  الي خول       ق  يلزم من وثامق سفر مو مذو

 إليه 

ال متس محتام هذه اّاد  بأ  حق ُي نل لض ايا اال ار باألشخا  مبقتضيى م  قيانون    -3 

 داخل  لل ولة الطرف اّستقبلة 

ييا مو  ال متس هذه اّاد  بأ  اتفاق مو ترتيب ثنام  مو متع د األطيراف منطبيق متيا كل    -6 

 جزميا عود  ض ايا اال ار باألشخا  

 

 املنع والتعاون والتدابري األخرى -ثالثا 

 9اّاد  

 منة اال ار باألشخا 

 يتعني على ال ول األطراف من تضة سياساا وبرامج وت ابن مخر  شاملة من مج.: -1 

 منة ومتاف ة اال ار باألشخا ؛ )م( 

  ، وصاصة النساف واألطفال، من معاود  إيذامها محاية ض ايا اال ار باألشخا )ب( 

يييتعني علييى اليي ول األطييراف من تسييعى إري االضييطالع بتيي ابن، كييالب و  واّعلوميياا  -2 

 واحل الا اةعالمية واّبادراا االجت اعية واالقتقادية، ّنة ومتاف ة اال ار باألشخا  

خير  الييت توضية وفقيا هليذه اّياد ،       يتعني من تش . السياساا والربامج والتي ابن األ  -5 

حسب االقتضاف، التعاون مة اّنظ اا غن احلتومية مو غنها من اّنظ ياا ذاا القيلة وسيامر عناصير     

 اجملت ة األهل  
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يتعني على ال ول األطراف من تتخذ مو تعزمز، مبا يف ذلا من خيالل التعياون الثنيام  مو     -4 

أ  العوامي. الييت  عي. األشيخا ، وصاصية النسياف واألطفيال،        اّتع د األطراف، ت ابن لتخفيي  وطي  

 مستضعفني ممام اال ار، مث. الفقر والتخل  وانع ام تتافر الفر  

يتعني على ال ول األطراف من تعت ي  مو تعيزمز تي ابن تشيريعية مو تي ابن مخير ، مثي.         -3 

خيالل التعياون الثنيام  واّتعي د األطيراف،       الت ابن التعلي ية مو االجت اعية مو الثقافية، مبا يف ذلا من

من مج. ردع الطلب الذ  مفز مجية مشتال اسيتغالل األشيخا ، وصاصية النسياف واألطفيال، الييت       

 تفض  إري اال ار 

 11اّاد  

 تبادل اّعلوماا وتوفن الت ريب

ل يييتعني علييى سييلطاا إنفيياذ القييانون واهلجيير  وسييامر السييلطاا ذاا القييلة يف اليي و  -1 

األطراف من تتعاون معا، حسب االقتضاف، من خالل تبيادل اّعلومياا وفقيا لقوانينهيا ال اخليية، حتيى       

 تت تن من حت ي :

ما إذا كان األفراد الذين يعيربون حي ودا دوليية، مو يشيرعون يف عبورهيا، بوثيامق سيفر         )م( 

 مو من ض اياه؛ختص مشخاصا آخرين مو ب ون وثامق سفر، ها من مرتتيب اال ار باألشخا  

منواع وثامق السفر الييت اسيتع لها األفيراد مو شيرعوا يف اسيتع اهلا لعبيور حي ود دوليية          )ب( 

 به ف اال ار باألشخا ؛

الوسييام. واألسيياليب اليييت تسييتع لها اجل اعيياا اةجرامييية اّنظ يية لغييرض اال ييار     )ج( 

بيني األفيراد واجل اعياا الضيالعة      باألشخا ، مبا يف ذلا  ني  الض ايا ونقلها، وال روب والقيالا 

 يف ذلا اال ار، والت ابن اّ تنة لتشفها 

يتعني عليى الي ول األطيراف من تيوفر مو تعيزمز تي ريب ميواف  إنفياذ القيانون وميواف             -2 

اهلجر  وغنها من اّوافني ذو  القلة على منة اال ار باألشخا   وينبغي  من يركزيز التي ريب عليى     

 مة يف منية ذليا اال يار ومالحقية اّتجيرين ومحايية حقيوق الضي ايا، مبيا يف ذليا           األساليب اّستخ

محاية الض ايا مين اّتجيرين  وينبغي  من يضية هيذا التي ريب يف االعتبيار احلاجية إري مراعيا  حقيوق           

اةنسان واّسام. احلساسة في ا يتعليق باألطفيال ونيوع اجلنس،ك يا ينبغي  ليه من يشيجمة التعياون مية          

 ا غن احلتومية وغنها من اّنظ اا ذاا القلة وسامر عناصر اجملت ة األهل  اّنظ ا



 
- 9 - 

يتعني على ال ولة الطرف اليت تتلقى معلوماا من متتث. أل  طليب مين ال ولية الطيرف      -5 

 اليت مرسلت تلا اّعلوماا يضة قيودا على استع اهلا 

 11اّاد  
 الت ابن احل ودية

ولية في يا يتعليق حبريية حركية النياع، ييتعني عليى الي ول         دون إخالل بالتعه اا ال  -1 

األطراف من تعزمز الضوابط احل ودية إري مققى م   ممتن، بقي ر ميا يتيون ذليا ضيروريا ّنية وكشي         

 اال ار باألشخا  

يتعني على ك. دولية طيرف من تعت ي  تي ابن تشيريعية مو تي ابن مخير  مناسيبة لتي            -2 

اسيتخ ام وسيام. النقي. الييت يشيغملها النياقلون التجياريون يف ارتتياب         متنة، إري مققى مي   ممتين،   

 من هذا الربوتوكول  3اجلراما اّقرر  وفقا لل اد  

يتعني من تش . تلا الت ابن، عني  االقتضياف، ومية عي م اّسياع باالتفاقيياا ال وليية         -5 

م  شيركة نقي. مو ماليا مو مشيغم. م      اّنطبقة، إرساف التزام بأن يتأك  الناقلون التجاريون، مبا يف ذلا 

 وسيلة نق.، من من ك. الركاب م لون وثامق السفر الضرورية ل خول ال ولة اّستقبلة 

يتعني على ك. دولة طرف من تتخذ الت ابن الالزمية، وفقيا لقانونهيا الي اخل ، لفيرض       -4 

 د  من هذه اّا 5جزافاا يف حاالا اةخالل بااللتزام اّبيمن يف الفقر  

يتعني على ك. دولة طرف من تنظر يف اختياذ تي ابن تسي ل، وفقيا لقانونهيا الي اخل ،        -3 

بع م اّوافقة على دخول األشخا  اّتورطني يف ارتتاب جيراما مقيرر  وفقيا هليذا الربوتوكيول، مو إلغياف       

 تأشناا سفرها 

تنظير يف تعزييز    من االتفاقيية، ييتعني عليى الي ول األطيراف من      27دون مساع باّاد   -6 

التعاون في ا بني مجهز  مراقبة احل ود، وذلا بوسام. منها إنشاف قنيواا مباشير  لالتقيال واظافظية     

 عليها 

 12اّاد  
 ممن الوثامق ومراقبتها

يتعني على ك. دولة طرف من تتخذ ما ق  يلزم من ت ابن، يف حي ود الوسيام. اّتاحية، لضي ان      

 ما يل :
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السفر مو اهلوية اليت تق رها ذاا نوعية يقيعب معهيا إسياف  اسيتع ال      من تتون وثامق )م( 

 تلا الوثامق مو تزويرها مو حتويرها مو تقلي ها مو إص ارها بقور  غن مشروعة؛

سالمة وممن وثامق السفر مو اهلوية الييت تقي رها ال ولية الطيرف مو الييت تقي ر نيابية         )ب( 

 ا بقور  غن مشروعة عنها، ومنة إع ادها وإص ارها واستع اهل

 15اّاد  

 شرعية الوثامق وصالحيتها

يتعني على ال ولة الطيرف، بنياف عليى طليب دولية طيرف مخير ، من تت قيق، وفقيا لقانونهيا            

ال اخل ، ويف غضون ف   زمنية معقولة، من شرعية وصالحية وثامق السيفر مو اهلويية الييت مرصي را مو     

 نها ُتستع . يف اال ار باألشخا  ُيزعا منها مص را بامسها وُيشتبه بأ

 

 أحكام ختامية -رابعا 

 14اّاد  

 شرط اح از 

ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس حبقوق والتزاماا ومسيرولياا الي ول واألفيراد مبقتضيى      -1 

القانون ال ول ، مبا يف ذلا القانون اةنسان  ال ول  والقانون ال ول  حلقوق اةنسان، وخقوصيا اتفاقيية   

اخلاصني بوضة الالجئني، حيث ا انطبقا، ومب م عي م اةعياد  قسيرا اليوارد      1967وبروتوكول  1931

 فيه ا 

يتعني تفسن وتطبيق الت ابن اّبيمنة يف هذا الربوتوكول على حنيو ال ينطيو  عليى متيييز      -2 

لتي ابن عليى    اه األشخا  على مساع منها ض ايا لال ار باألشخا   ويتعني تفسن وتطبيق تليا ا 

 حنو يتسق مة مبادئ ع م الت ييز اّع ف بها دوليا 

 13اّاد  

 تسوية النيزاعاا

يتعني على ال ول األطراف من تسعى إري تسوية النزاعاا اّتعلقة بتفسين مو تطبييق هيذا     -1 

 الربوتوكول من خالل التفاوض 
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تفسين مو تطبييق هيذا     م  نزاع ينشيأ بيني دوليتني مو مكثير مين الي ول األطيراف بشيأن         -2 

الربوتوكول، وتتعذَّر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون ف   زمنية معقولة، جيب تق مييه، بنياف عليى    

طلب إح   تلا ال ول األطراف، إري الت تيا  وإذا   تت تن تلا ال ول األطراف، بع  سيتة مشيهر مين    

  مين تليا الي ول األطيراف من حتيي.      تاريخ طلب الت تيا، من االتفاق على تنظييا الت تييا، جياز أل   

 النزاع إري حمت ة الع ل ال ولية بطلب وفقا للنظام األساس  لل  ت ة 

جيوز لت. دولة طيرف من تعلين، وقيت التوقيية مو التقي يق عليى هيذا الربوتوكيول مو          -5 

  وال جييوز إليزام   مين هيذه اّياد     2قبوله مو إقراره مو االنض ام إليه، منها ال تعترب نفسها ملزمة بالفقر  

 من هذه اّاد   اه م  دولة طرف مب ا مث. هذا الت فظ  2ال ول األطراف األخر  بالفقر  

مين هيذه اّياد  من تسي ب ذليا       5جيوز أل  دولة طيرف مبي ا حتفظيا وفقيا للفقير        -4 

 الت فظ يف م  وقت بإشعار ُيوجه إري األمني العام لاما اّت    

 16اّاد  
 تق يق والقبول واةقرار واالنض امالتوقية وال

كيانون   13إري  12ُيفتل بياب التوقيية عليى هيذا الربوتوكيول مميام مجيية الي ول مين           -1 

كييانون  12يف بييالنمو، إيطاليييا، ثييا يف مقيير األمييا اّت يي   بنيويييورد حتييى   2111األول/ ديسيي رب 

  2112األول/ديس رب 

يضييا ممييام اّنظ يياا اةقلي ييية للتتاميي.  ُيفييتل بيياب التوقييية علييى هييذا الربوتوكييول م   -2 

االقتقاد ، شريطة من تتون دولة واح   على األق. من ال ول األعضاف يف اّنظ ية قي  وقزعيت عليى هيذا      

 من هذه اّاد   1الربوتوكول وفقا للفقر  

خيضة هذا الربوتوكول للتق يق مو القبول مو اةقرار  وتودع صيتود التقي يق مو القبيول     -5 

قرار ل   األمني العام لاما اّت     وجيوز لل نظ ية اةقلي يية للتتامي. االقتقياد  من تيودع صيا       مو اة

تق يقها مو قبوهلا مو إقرارها إذا كانت ق  فعلت ذلا  دولة واح   على األق. من ال ول األعضياف فيهيا    

اختقاصيها في يا يتعليق    ويتعني على تلا اّنظ ة من تعلن يف صا تق يقها مو قبوهليا مو إقرارهيا نطياق    

باّسام. اليت مت ها هذا الربوتوكول  ويتعني ميضا على تلا اّنظ ة من تبلزي  الوديية بيأ  تعي ي. ذ      

 صلة يف م   اختقاصها 

جيوز من تنضا إري هذا الربوتوكول م  دولية مو م  منظ ية إقلي يية للتتامي. االقتقياد        -4 

ضاف فيها طرفا يف هيذا الربوتوكيول  وتيودع صيتود االنضي ام      تتون دولة واح   على األق. من ال ول األع

ل   األمني العام لاميا اّت ي    وييتعني عليى اّنظ ية اةقلي يية للتتامي. االقتقياد  من تعلين، وقيت           
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انض امها،نطاق اختقاصها في ا يتعلق باّسام. اليت مت ها هذا الربوتوكول  وييتعني ميضيا عليى تليا     

 ية بأ  تع ي. ذ  صلة يف نطاق اختقاصها اّنظ ة من تعلا الود

 17اّاد  
 ب ف النفاذ

يب م نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ إيي اع القيا األربعيني مين صيتود       -1 

التق يق مو القبول مو اةقرار مو االنض ام، على مال يب م نفياذه قبي. بي ف نفياذ االتفاقيية  وألغيراض هيذه        

اعتبار م  صا تودعه منظ ة إقلي ية للتتامي. االقتقياد  صيتا إضيافيا إري القيتود       الفقر ، يتعني ع م

 اليت مودعتها ال ول األعضاف يف تلا اّنظ ة 

يب م نفاذ هذا الربوتوكيول، بالنسيبة لتي. دولية مو منظ ية إقلي يية للتتامي. االقتقياد           -2 

إي اع القا األربعيني مين تليا القيتود،      تق ق على هذا الربوتوكول مو تقبله مو تقره مو تنضا إليه بع 

يف اليوم الثالثيني من تاريخ إي اع تلا ال ولة مو اّنظ ة ذلا القا ذا القلة، مو يف تاريخ بي ف نفياذ هيذا    

 من هذه اّاد ، ميه ا كان الحقا  1الربوتوكول ع ال بالفقر  

 11اّاد  

 التع ي.

ربوتوكيول، جييوز لل ولية الطيرف يف     بع  انقضاف مخيس سينواا عليى بي ف نفياذ هيذا ال       -1 

الربوتوكول من تق ح تع يال له، ومن تق م ذلا االق اح إري األمني العام لاما اّت ي  ، اليذ  يقيوم بنياف     

عليه بإبالغ الي ول األطيراف وميرمتر األطيراف يف االتفاقيية بالتعي ي. اّقي ح بغيرض النظير يف االقي اح           

ل ول األطراف يف هيذا الربوتوكيول، اجملت عية يف ميرمتر األطيراف، من      واختاذ قرار بشأنه  ويتعني على ا

اسيتنف ا كي. اجلهيود     تبذل ققيار  جهي ها للتوصي. إري توافيق يف ا راف بشيأن كي. تعي ي.  وإذا ميا        

الرامية إري حتقيق توافق ا راف دون من يتسنى التوص. إري اتفياق، ييتعني، ك يالذ مخين، ألجي. اعت ياد       

التقييويت لييه بأغلبييية ثلثيي  مصييواا اليي ول األطييراف يف هييذا الربوتوكييول احلاضيير  التعيي ي.، اشيي اط 

 واّقومتة يف اجت اع مرمتر األطراف 

يتعني من متارع اّنظ اا اةقلي ية للتتام. االقتقاد ، يف اّسيام. الييت تني رج ضي ن      -2 

ألصيواا مسياو لعي د دوهليا     نطاق اختقاصها، حقها يف التقويت يف إطار هذه اّاد  بإدالمها بع د مين ا 

األعضاف اليت ه  مطراف يف هذا الربوتوكول  وال جيوز لتلا اّنظ اا من متارع حقهيا يف التقيويت إذا   

 مارست دوهلا األعضاف ذلا احلق، والعتس بالعتس 
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مين هيذه اّياد  خاضيعا للتقي يق مو القبيول مو        1يتون م  تع ي. يعت ي  وفقيا للفقير      -5 

 ال ول األطراف جانب  اةقرار من

من هذه اّاد ، في ا يتعليق بيأ  دولية طيرف،      1يب م نفاذ م  تع ي. ُيعت   وفقا للفقر   -4 

بع  تسعني يوما من تاريخ إي اع تلا ال ولة الطرف ل   األمني العام لاما اّت    صيتا بالتقي يق عليى    

 ذلا التع ي. مو قبوله مو إقراره 

يقيبل ملزميا للي ول األطيراف الييت معربيت عين قبوهليا         عن ما يب م نفياذ م  تعي ي.،    -3 

االلتزام به  وتظ. ال ول األطراف األخر  ملزمة بأحتام هيذا الربوتوكيول وبيأ  تعي يالا سيابقة تتيون       

 ق  ص مقت مو وافقت عليها مو مقرمتها 

 19اّاد  

 االنس اب

اب  إري األميني  جيوز لل ولة الطرف من تنس ب من هيذا الربوتوكيول بتوجييه إشيعار كتي      -1 

العام لاما اّت     ويقبل هذا االنس اب نافذا بع  سنة واحي   مين تياريخ اسيتالم األميني العيام ذليا        

 اةشعار 

ال تعود م  منظ ة إقلي ية للتتام. االقتقاد  طرفا يف هيذا الربوتوكيول عني ما تنسي ب      -2 

 منه مجية ال ول األعضاف فيها 

 21اّاد  
 الودية واللغاا

 يس مى األمني العام لاما اّت    وديعا هلذا الربوتوكول  -1 

يتعني إي اع مص. هذا الربوتوكول، الذ  يتسياو  نقيه األسيبان  واالنتلييز  والروسي        -2 

 والقيين والعرب  والفرنس  يف احلجية، ل   األمني العام لاما اّت    

خوليون بيذلا حسيب األصيول مين جانيب       ، قيام اّفوضيون اّوقعيون مدنياه، اّ    وإثباتا ّا تق م 

 حتوماتها، بالتوقية على هذا الربوتوكول 


