
املرفق الثاين 
 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 

الديباجة 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تعلـن أن اختـاذ إجـراءات فعـالة ملنـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، يتطلـب جـــا دوليــا شــامال يف 

بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، يشـمل تدابـري ملنـع ذلـك االجتـار ومعاقبـة املتجريـن ومحايـة ضحايـا ذلـك االجتـار بوسـائل منـها محايـــة حقوقــهم 

اإلنسانية املعترف ا دوليا، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا أنـه علـى الرغـم مـن وجـود جمموعـة متنوعـة مـن الصكـوك الدوليــة املشــتملة علــى قواعــد وتدابــري عمليــة 

ملكافحة استغالل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ال يوجد صك عاملي يتناول مجيع جوانب االجتار باألشخاص، 

وإذ يقلقها أنه يف غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفري محاية كافية لألشخاص املعرضني لالجتار، 

وإذ تشـري إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه اجلمعيــة إنشــاء جلنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة خمصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع 

صكوك دولية منها صك يتناول االجتار بالنساء واألطفال، 

واقتناعـا منـها بـأن اسـتكمال اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة بصـك دويل ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـــار 

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، سيفيد يف منع ومكافحة تلك اجلرمية، 

قد اتفقت على ما يلي: 

أحكام عامة  أوال –
املادة ١ 

العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هذا الربوتوكول يكمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويكون تفسريه مقترنا باالتفاقية.  -١

تنطبق أحكام االتفاقية علـى هـذا الـربوتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـالف احلـال، مـا مل ينـص فيـه علـى خـالف  -٢

ذلك. 

تعترب األفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول أفعاال جمرمة وفقا لالتفاقية.  -٣

املادة ٢ 
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بيان األغراض 

أغراض هذا الربوتوكول هي: 

منع ومكافحة االجتار باألشخاص، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال؛  (أ)

محاية ضحايا ذلك االجتار ومساعدم، مع احترام كامل حلقوقهم اإلنسانية؛  (ب)

تعزيز التعاون بني الدول األطراف على حتقيق تلك األهداف.  (ج)

املادة ٣ 

املصطلحات املستخدمة 

ألغراض هذا الربوتوكول: 

يقصـد بتعبـري "االجتـار باألشـخاص" جتنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهـــم أو اســتقباهلم بواســطة التــهديد  (أ)

بالقوة أو استعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القسـر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو اسـتغالل السـلطة أو اسـتغالل حالـة اسـتضعاف، 

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض االسـتغالل. ويشـمل االسـتغالل، كحـد أدىن، 

اسـتغالل دعـارة الغـري أو سـائر أشـكال االســـتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا، أو االســترقاق أو املمارســات الشــبيهة بــالرق، أو 

االستعباد أو نزع األعضاء؛ 

(ب)  ال تكون موافقة ضحية االجتار باألشخاص على االستغالل املقصـود املبيـن يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن هـذه املـادة حمـل اعتبـار 

يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية (أ)؛ 

يعتـرب جتنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواؤه أو اسـتقباله لغـرض االسـتغالل "اجتـارا باألشـــخاص"، حــىت إذا مل ينطــو  (ج)

على استعمال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية (أ) من هذه املادة؛ 

يقصد بتعبري "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.  (د)

املادة ٤ 

نطاق االنطباق 

ينطبـق هـذا الـربوتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خالفـا لذلـك، علـى منـع األفعـال ارمـة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـــذا الــربوتوكول، 

والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك اجلرائـم ذات طـابع عـرب وطـين وتكـون ضالعـة فيـها مجاعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك 

على محاية ضحايا تلك اجلرائم. 

املادة ٥ 

التجرمي 
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تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي السـلوك املبـني يف املـادة ٣ مـــن هــذا  -١

الربوتوكول، يف حال ارتكابه عمدا. 

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية:  -٢

الشـروع يف ارتكـاب أحـد األفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، وذلـك رهنـا باملفـاهيم األساسـية لنظامـــها  (أ)

القانوين؛ 

املسامهة كشريك يف أحد األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة؛  (ب)

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين الرتكاب أحد األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة.  (ج)

 

 

محاية ضحايا االجتار باألشخاص  ثانيا-

املادة ٦ 

مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم 

ـــك وبقــدر مــا يتيحــه قانوــا الداخلــي، علــى صــون احلرمــة  حتـرص كـل دولـة طـرف، يف احلـاالت الـيت تقتضـي ذل -١

الشخصية لضحايا االجتار باألشخاص وهويتهم، بوسائل منها  جعل اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك االجتار سرية. 

تكفل كل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوين أو اإلداري الداخلـي علـى تدابـري توفـر لضحايـا االجتـار باألشـخاص،  -٢

يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، ما يلي: 

معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة؛  (أ)

ــا بعـني االعتبـار يف املراحـل املناسـبة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة  مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذه (ب)

ضد اجلناة، مبا ال ميس حبقوق الدفاع. 

تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابــري تتيـح التعـايف اجلسـدي والنفسـاين واالجتمـاعي لضحايـا االجتـار باألشـخاص، مبـا  -٣

يشمل، يف احلاالت الــيت تقتضـي ذلـك، التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر املنظمـات ذات الصلـة وغريهـا مـن عنـاصر اتمـع املـدين، 

وخصوصا توفري ما يلي: 

السكن الالئق؛  (أ)

املشورة واملعلومات، خصوصا فيما يتعلق حبقوقهم القانونية، بلغة ميكن لضحايا االجتار باألشخاص فهمها؛  (ب)

املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛  (ج)
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فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)

تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار، لـدى تطبيـق أحكـام هـذه املـادة، سـن ونـوع جنـس ضحايـا االجتـار باألشـخاص  -٤

واحتياجام اخلاصة، وال سيما احتياجات األطفال اخلاصة، مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية. 

حترص كل دولة طرف على توفري السالمة البدنية لضحايا االجتار باألشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.  -٥

تكفـل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوين الداخلــي علــى تدابــري تتيــح لضحايــا االجتــار باألشــخاص إمكانيــة  -٦

احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكون قد حلقت م. 

املادة ٧ 

وضعية ضحايا االجتار باألشخاص يف الدول املستقبلة 

باإلضافة إىل اختاذ التدابـري املبينـة يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول، تنظـر كـل دولـة طـرف يف اعتمـاد تدابـري تشـريعية  -١

أو تدابري أخرى مناسبة تسمح لضحايا االجتار باألشخاص، يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة. 

ـــل اإلنســانية  لـدى تنفيـذ احلكـم الـوارد يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، تـويل كـل دولـة طـرف االعتبـار الواجـب للعوام -٢

والوجدانية. 

املادة ٨ 

إعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطام 

حترص الدولة الطرف اليت يكون ضحية االجتار باألشخاص من رعاياهـا أو الـيت كـان يتمتـع حبـق اإلقامـة الدائمـة فيـها  -١

وقـت دخولـه إقليـم الدولـة الطـرف املسـتقبلة، علـى أن تيسـر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص دون إبطـاء ال مسـوغ لـه أو غـري معقـول، مـع إيـــالء 

االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص. 

عندما تعيد دولة طرف ضحيـة اجتـار باألشـخاص إىل دولـة طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو كـان يتمتـع  -٢

ـــادة ذلــك الشــخص إيــالء االعتبــار الواجــب لســالمته، وحلالــة أي  حبـق اإلقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إىل الدولـة املسـتقبلة، يراعـى يف إع

إجراءات قانونية  تتصل بكون الشخص ضحية لالجتار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية. 

بناء على طلب من دولــة طـرف مسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء ال مسـوغ لـه  -٣

ـــة الدائمــة يف إقليمــها وقــت  أو غـري معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضحيـة لالجتـار باألشـخاص مـن رعاياهـا، أو كـان لـه حـق اإلقام

دخوله إىل إقليم الدولة الطرف املستقبلة. 

تسهيال لعودة ضحية اجتار باألشخاص ال توجد لديه وثائق سـليمة، توافـق الدولـة الطـرف الـيت يكـون ذلـك الشـخص  -٤

من رعاياها أو اليت كان يتمتع حبق اإلقامة الدائمة فيها وقــت دخولـه الدولـة الطـرف املسـتقبلة علـى أن تصـدر، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف 

املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكني ذلك الشخص من السفر إىل إقليمها أو معاودة دخوله. 
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ال متـس أحكـام هـذه املـادة بـأي حـق يمنـح لضحايـا االجتـار باألشـخاص مبقتضـى أي قـانون داخلـــي للدولــة الطــرف  -٥

املستقبلة. 

ال متس هذه املادة بأي اتفاق أو ترتيــب ثنـائي أو متعـدد األطـراف منطبـق حيكـم كليـا أو جزئيـا عـودة ضحايـا االجتـار  -٦

باألشخاص. 
 

املنع والتعاون والتدابري األخرى  ثالثا-
 

املادة ٩ 

منع االجتار باألشخاص 

تضع الدول األطراف سياسات وبرامج وتدابري أخرى شاملة من أجل:  -١

منع ومكافحة االجتار باألشخاص؛  (أ)

محاية ضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم.  (ب)

ـــدول األطــراف إىل القيــام بتدابــري، كــالبحوث واملعلومــات واحلمــالت اإلعالميــة واملبــادرات االجتماعيــة  تسـعى ال -٢

واالقتصادية، ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص. 

تشمل السياسات والـربامج والتدابـري األخـرى الـيت توضـع وفقـا هلـذه املـادة، حسـب االقتضـاء، التعـاون مـع املنظمـات  -٣

غري احلكومية أو غريها من املنظمات ذات الصلة وسائر عناصر اتمع املدين. 

ـــأة العوامــل  تتخـذ الـدول األطـراف أو تعـزز، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي أو املتعـدد األطـراف، تدابـري لتخفيـف وط -٤

اليت جتعل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، مستضعفني أمام االجتار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص. 

تعتمـد الـدول األطـراف أو تعـزز تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى، مثـل التدابـري التعليميـــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة،  -٥

بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف، مـن أجـــل صــد الطلــب الــذي حيفــز مجيــع أشــكال اســتغالل األشــخاص، وخباصــة النســاء 

واألطفال، اليت تفضي إىل االجتار. 

املادة ١٠ 

تبادل املعلومات وتوفري التدريب 

ـــلطات إنفــاذ القــانون واهلجــرة وســائر الســلطات ذات الصلــة يف الــدول األطــراف فيمــا بينــها، حســب  تتعـاون س -١

االقتضاء، من خالل تبادل املعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حىت تتمكن من حتديد: 

مـا إذا كـان األفـراد الذيـن يعـربون حـدودا دوليـة، أو يشـرعون يف عبورهـا، بوثـائق سـفر ختـــص أشــخاصا آخريــن أو  (أ)

بدون وثائق سفر، هم من مرتكيب االجتار باألشخاص أو من ضحاياه؛ 
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أنواع وثائق السفر اليت استعملها األفراد أو شرعوا يف استعماهلا لعبور حدود دولية دف االجتار باألشخاص؛  (ب)

الوسـائل واألسـاليب الـيت تسـتخدمها اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة لغــرض االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك جتنيــد  (ج)

الضحايا ونقلهم، والدروب والصالت بني األفراد واجلماعات الضالعة يف ذلك االجتار، والتدابري املمكنة لكشفها. 

توفر الدول األطراف أو تعزز تدريب موظفـي إنفـاذ القـانون وموظفـي اهلجـرة وغـريهم مـن املوظفـني املختصـني علـى  -٢

ـــتخدمة يف منــع ذلــك االجتــار ومالحقــة املتجريــن ومحايــة حقــوق  منـع االجتـار باألشـخاص. وينبغـي أن ينصـب التدريـب علـى األسـاليب املس

الضحايا، مبا يف ذلك محاية الضحايا من املتجرين. وينبغي أن يراعـي هـذا التدريـب احلاجـة إىل مراعـاة حقـوق اإلنسـان واملسـائل احلساسـة فيمـا 

يتعلـق باألطفـال ونـوع اجلنـس،كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصلـة وســـائر عنــاصر 

اتمع املدين. 

متتثـل الدولـة الطـرف الـيت تتلقـى معلومـات ألي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـيت أرسـلت تلـك املعلومـات يضـع قيــودا  -٣

على استعماهلا. 

املادة ١١ 

التدابري احلدودية 

دون إخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق حبريـة حركـة النـاس، تعـزز الـدول األطـراف الضوابـط احلدوديـة إىل أقصـى  -١

حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف االجتار باألشخاص. 

تعتمد كل دولة طرف تدابري تشـريعية أو تدابـري أخـرى مناسـبة لكـي متنـع، إىل أقصـى مـدى ممكـن، اسـتخدام وسـائل  -٢

النقل اليت يشغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب األفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول. 

تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ودون اإلخالل باالتفاقيـات الدوليـة املنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلني التجـاريني، مبـا  -٣

يف ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشـغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب حيملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة 

املستقبلة. 

تتخذ كل دولة طرف التدابـري الالزمـة، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لفـرض جـزاءات يف حـاالت اإلخـالل بـااللتزام املبيـن  -٤

يف الفقرة ٣ من هذه املادة. 

ــا الداخلـي، بعـدم املوافقـة علـى دخـول األشـخاص املتورطـني  تنظر كل دولة طرف يف اختاذ تدابري تسمح، وفقا لقانو -٥

يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذا الربوتوكول، أو إلغاء تأشريات سفرهم. 

دون مساس باملادة ٢٧ من االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف تعزيـز التعـاون فيمـا بـني أجـهزة مراقبـة احلـدود، وذلـك  -٦

بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة لالتصال واحملافظة عليها. 

املادة ١٢ 
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أمن الوثائق ومراقبتها 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، لضمان ما يلي: 

أن تكون وثائق السفر أو اهلوية الـيت تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو  (أ)

حتويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غري مشروعة؛ 

ــة الطـرف أو الـيت تصـدر نيابـة عنـها، ومنـع إعدادهـا وإصدارهـا  سالمة وأمن وثائق السفر أو اهلوية اليت تصدرها الدول (ب)

واستعماهلا بصورة غري مشروعة. 

 

 

 

املادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصالحيتها 

تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إىل التحقـق، وفقـا لقانوـا الداخلـي، ويف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 

من شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية اليت ُأصدرت أو يزعم أا أصدرت بامسها ويشتبه يف أا تستعمل يف االجتار باألشخاص. 
 

أحكام ختامية  رابعا-
 

املادة ١٤ 

شرط وقاية 

ليـس يف هـذا الـربوتوكول مـا ميـس حبقـوق والتزامـات ومسـؤوليات الـدول واألفـراد مبقتضـى القـــانون الــدويل، مبــا يف  -١

ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـــوق اإلنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام ١٩٥١(٣) وبروتوكــول عــام ١٩٦٧(٤) اخلــاصني 

بوضع الالجئني، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما. 

تفسر وتطبق التدابري املبينة يف هذا الربوتوكول على حنـو ال ينطـوي علـى متيـيز جتـاه األشـخاص بسـبب كوـم ضحايـا  -٢

لالجتار باألشخاص. ويكون تفسري وتطبيق تلك التدابري متسقا مع مبادئ عدم التمييز املعترف ا دوليا. 

املادة ١٥ 

 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)

املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٤)
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تسوية النـزاعات 

تسعى الدول األطراف إىل تسوية الرتاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذا الربوتوكول من خالل التفاوض.  -١

ـــربوتوكول، وتتعــذَّر  يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف بشـأن تفسـري أو تطبيـق هـذا ال -٢

تسويته عن طريق التفاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، إىل التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول األطـراف. وإذا مل تتمكـن تلـك 

الدول األطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن االتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل 

الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 

ـــام  جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـربوتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو االنضم -٣

إليه، أا ال تعتـرب نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. وال جيـوز إلـزام الـدول األطـراف األخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة جتـاه أي دولـة 

طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 

جيـوز ألي دولـة طـرف تبـدي حتفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه املـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ يف أي وقـت بإشـــعار  -٤

يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة. 

املادة ١٦ 

التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــربوتوكول أمــام مجيــع الــدول مــن ١٢ إىل ١٥ كــانون األول/ ديســمرب ٢٠٠٠ يف  -١

بالريمو، إيطاليا، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هذا الـربوتوكول أيضـا أمـام املنظمـات اإلقليميـة للتكـامل االقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢

واحدة على األقل من الدول األعضاء يف املنظمة قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 

خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق أو القبـول أو اإلقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو اإلقـرار لـدى األمـني  -٣

العام لألمم املتحدة. وجيوز ألي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك  

ــى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك املنظمـة يف صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق  دولة واحدة عل

باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول. وتبلغ  أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

يفتح باب االنضمام  إىل هـذا الـربوتوكول ألي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة  -٤

على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هـذا الـربوتوكول. وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وتعلـن أي منظمـة 

إقليمية للتكامل االقتصادي، وقت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت حيكمـها هـذا الـربوتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك املنظمـة 

الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

املادة ١٧ 

بدء النفاذ 
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يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول يف اليـوم التسـعني مـن تـاريخ إيـداع الصـك األربعـني مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١

ـــة للتكــامل  اإلقـرار أو االنضمـام، علـى أال يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ االتفاقيـة. وألغـراض هـذه الفقـرة، ال يعتـرب أي صـك تودعـه منظمـة إقليمي

االقتصادي صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـربوتوكول  -٢

ــن تلـك اإلجـراءات، يف اليـوم الثالثــني مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو  أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه  بعد إيداع الصك األربعني املتعلق بأي م

املنظمة ذلك الصك، أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمال بالفقرة ١ من هذه املادة، أيهما كان الحقا. 

املادة ١٨ 

التعديل 

بعد انقضاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـوز للدولـة الطـرف يف الـربوتوكول أن تقـترح تعديـال  -١

ـــإبالغ الــدول األطــراف ومؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه ب

بـالتعديل املقـترح بغـرض النظـر يف االقـتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول األطــراف يف هــذا الــربوتوكول، اتمعــة يف مؤمتــر األطــراف، 

قصـارى جـهدها للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كـل اجلـهود الراميـة إىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن يتســىن 

التوصـل إىل اتفـاق، يشـترط العتمـاد التعديـل، كملجـــأ أخــري،  توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول األطــراف يف هــذا الــربوتوكول احلــاضرة 

واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف. 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسـائل الـيت تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت  -٢

يف إطار هذه املادة بإدالئها بعدد من األصوات مسـاو لعـدد الـدول األعضـاء فيـها األطـراف يف هـذا الـربوتوكول. وال جيـوز لتلـك املنظمـات أن 

متارس حقها يف التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس. 

يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو اإلقـــرار مــن جــانب الــدول  -٣

األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعني يومـا مـن تـاريخ  -٤

إيداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربـت عـن قبوهلـا االلـتزام بـه. وتظـل الـدول األطـراف  -٥

األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 

املادة ١٩ 

االنسحاب 

جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـربوتوكول بتوجيـه إشـعار كتـايب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصبـح  -١

هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 
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ال تعود أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصـادي طرفـا يف هـذا الـربوتوكول عندمـا تنسـحب منـه مجيـع الـدول األعضـاء  -٢

فيها. 

املادة ٢٠ 

الوديع واللغات 

يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

يـودع أصـل هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية  -٢

يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتـا ملـا تقـدم، قـام املفوضـون املوقعـون أدنـاه، املخولـون ذلـك حسـب األصـــول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 

الربوتوكول. 
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