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التنفيذ الفعال لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،    
وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  

 الوطنية   الجريمة المنظمة عبر 
 

إن مؤتمر األطراف في اتفااية اام األمم ادم لاااف دمااايفلاام ادظرةماام ادم  ماام   ر  
 ادوط  م،

من اتفاية ام األمم ادم لااف  32وكلام إد اف في ادماي ف إدى ادوظايف  ادم إذ يشاااااااااااااا ر 
اد ي أنشااااو بمو  ؤي مؤتمر األطراف من أ    ( 1) دمايفلم ادظرةمم ادم  مم   ر ادوط  م،

ت ف ذ االتفية م، بمي في ذدك برألتوكوط م ع ألةمع تعزةز تلساااا ن ةالف اداألط األطراف  لى 
ألاألطفيط، ادمام  دالتفية م، ألاساااا عرا  ألمعية م االتظيل بيألشاااا يب، ألة يلاااام اد سااااي  

 ( 2) ذدك اد  ف ذ،

 2008تشااااااارةن األألط/أ  وةر   17ادمؤلخ   4/4إدى مقرله  ألإذ يشااااااا ر أي اااااااي 
، ألإذ يشاااااااااااا ر كذدك إدى ةرالا  2010تشاااااااااااارةن األألط/أ  وةر   22ادمؤلخ   5/2 ألةراله

ادمؤلخ   61/180أل  2006 ينون األألط/ يسم ر   19ادمؤلخ   61/144 ادظمع م ادعيمم
 2008 ينون األألط/ يسم ر   18ادمؤلخ    63/194أل  2006كينون األألط/ يسم ر   20

كينون  20ادمؤلخ   67/190أل  2009كينون األألط/ يسااااااااااااااام ر   18ادمؤلخ    64/178أل
 2013  اااااااايناون األألط/ يساااااااااااااااما ار 18اداماؤلخ  68/192أل 2012األألط/ يساااااااااااااااما ار 

كينون  19ادمؤلخ   71/167أل  2015كينون األألط/ يسااااااااااااااام ر   17ادمؤلخ    70/179أل
ادمؤلخ   72/195أل 2017أيلوط/ساااااا  م ر   27ادمؤلخ   72/1أل 2016األألط/ يساااااام ر  

 2018 ينون األألط/ يسم ر   17ادمؤلخ    73/189أل  2017كينون األألط/ يسم ر   19
، ألةرالا  دظ اام م ع ادظرةماام 2019  ااينون األألط/ يسااااااااااااااام ر 18ادمؤلخ  74/176أل

 16ادمؤلخ  23/2أل 2013ن سااااااااااااااااااين/أبرةاااا   15ادمؤلخ  20/3ألادعااااااداااام ادظ اااايف اااام 
 27/4أل 27/3أل 27/2أل 2016 أياااايل/مااااييو 27ادمؤلخ  25/1أل 2014أياااايل/مااااييو 

 2013/41 ، ألةرالا  ادمظلس االة صااي و ألاال  مي ي2018أييل/مييو  18ادمؤلخم  
 2015تاامااول/يااوداا ااااااااف  21اداامااؤلخ  2015/23أل 2013تاامااول/يااوداا ااااااااف  25اداامااؤلخ 

األماااينااام ادعااايمااام ألإذ ن ر في تقااايلةر  (3)،2017تمول/يود اااف  6ادمؤلخ  2017/18أل
بشااااااهن ادظؤو  ادرام م إدى م ع االتظيل بيألشاااااا يب ألمايفل ف، ألاد قيلةر ادمقامم من 

 لف سم ادفرةق ادعيم  ادمع ي بيالتظيل بيألش يب بشهن أنشطم ادفرةق ادعيم ، 

 
 (1) , vol. 2225, No. 39574Treaty SeriesUnited Nations, . 

 .39574، ادرةم 2237ادمر ع نفسف، ادمظلا  (2) 

  ( 2017)   2368أل   ( 2016)   2331مع اإلحيطم  لمي بيألحايم ذا  ادصلم ادوال ف في ةرالا  مظلس األمن   ( 3)  
   ( 2017)   2388أل 
 . ( 2019)   2482أل 
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باايدااذكرس ادساااااااااااااا وةاام ادعشاااااااااااااارةن ال  مااي  اتفااية اام ادظرةماام ادم  ماام  ألإذ يرحاا  
ألهي م يساااا م ت  ص فرلاااام دل هم  ف مي أحرلنيه من تقام   ألةرألتوكوط االتظيل بيألشاااا يب،

 ألدل رك ز  لى مي ي  غي معيدظ ف من ثغرا  ألتلايي  تعوق اد  ف ذ،

أن برألتوكوط االتظيل بيألشاا يب، ادذو يل ى ب صااايق ألإذ ي ااع في ا   يله  
طرفي، ي  اااااااامن أألط تعرةل م فق  ل ف  ألد ي دالتظيل  178شاااااااا ف  يدمي، ألة اااااااام حيد ي 

بيألشاااا يب، ألةوفر إطيلا شاااايمال دم ع االتظيل بيألشاااا يب ألمايفل ف، ألحمييم اد اااالييي 
 ألمسي اتؤم، ألتعزةز اد عيألن،  

حققف اد رألتوكوط  لى ماس ادساااا وا  ادعشاااارةن   لى األثر ادذو ألإذ يساااالض اد ااااو   
ادميضاا م  لى لااع ا  ؤو  مايفلم االتظيل  اخ  م  ومم األمم ادم لاف، بمي في ذدك إنشااي  
م صااا  ادمقرلف اد يلااام ادمع  م بيالتظيل بيألشااا يب، ألة يلااام اد ساااي  ألاألطفيط، ألاد رنيم   

م لاف ادمع ي بيدم الا  ألادظرةمم،  ادعيدمي دمايفلم االتظيل بيألش يب اد يبع دما   األمم اد 
ألخطم  م  األمم ادم لاف ادعيدم م دمايفلم االتظيل بيألش يب، ألفرةق اد  س ق ادمش رك ب ن 

 ادوكيال  دمايفلم االتظيل بيألش يب، ألحملم ادقل  األللق دم يه م االتظيل بيد شر، 

رمم من اد رألتوكوط بشااااااااااااهن لااااااااااااون ادل 6من ادمي ف  1إدى ادفقرف  ألإذ يشاااااااااااا ر  
ادشاااا صاااا م د اااالييي االتظيل بيألشاااا يب ألهوة ؤم،  ألن ادمساااايذ بيدقوان ن ادوط  م ذا  

االتفيةي  ادث يف م ألادم عا ف األطراف اد ي ت  امن أحايمي بشاهن حمييم اد  يني    ادصالم أأل
 ادش ص م،

 لى  ألل اد رألتوكوط كمصااال إدؤيم دوضااع معيهاا  ألخطض ألإذ يساالض اد ااو   
مثا  معايهااا  ألخطض  ما  لابطام أمم   وي شاااااااااااااارةي  ساااااااااااااا اي،   ما  دماايفلام االتظايل،

ألادظمي م االة صااااااااااي يم داألط ألسااااااااااض أفرةق ي،  ،ألادظمي م االة صااااااااااي يم داألط اري أفرةق ي
أللابطاام ألمظلس أأللألةااي، ألم  ماام اداااألط األمرةا اام، ألم  ماام األمن ألاد عاايألن في أأللألةااي، 

تعزةز ت ي ط ادمعلومي  س إدى اداألط ادمساااااااا قلم، ألاالتلي  األأللألةي، ألكث ر ا رهي، ممي أ 
 ألادمسي اف اد ق  م ألادشرا ي  ب ن ادقطي  ن ادعيم ألاد يب،

بيداألل ألادعم  ادملولة ن ادلذين ي اااااااطلع بؤمي ما   األمم ادم لاف ادمع ي  ألإذ ي وه  
بااايدم اااالا  ألادظرةمااام من خالط  ؤو ه اداااا ألةااام ادرام ااام إدى تعزةز اد  ف اااذ ادفعااايط دالتفاااية ااام 
ألاد رألتوكوط من خالط برناايمظااف ادعاايدمي دمااايفلاام االتظاايل باايألشااااااااااااا اايب، ألتطوةر األ ألا   

ادذو يصااله ألأثر  ألاد قرةر ادعيدمي  ن االتظيل بيألشا يب الة  م، ألأللةي  ادم يةشام ألادموا  اد  
في تلساااا ن ادفؤم ادعيدمي دط  عم االتظيل بيألشاااا يب ألنطيةف ألتهث ره، ألادا م اد قرةر ادعيدمي 

اد  سااااااااااا قي ادذو يقامف إدى األم ن ادعيم، ألفرةق اد  سااااااااااا ق ادمشااااااااااا رك ب ن ادوكيال  دمايفلم  
مم ادم لاف االسااااااااااا عميني دل  ر ي  د ااااااااااالييي االتظيل االتظيل بيألشااااااااااا يب، أللااااااااااا األق األ 

ألحملم ادقل  األللق اد ي ي فذهي بؤاف تعزةز ادو ي ، ، ألة يلام اد ساي  ألاألطفيط شا يب بيأل 
 ادعيم بيالتظيل بيألش يب، 

بولةي  ادم يةشاااااام اد ي نشاااااارهي ادما   ألت  اااااامن تلل ال ألإذ يل ض  لمي مع اد قاير  
تعرةل االتظيل بيألشااااا يب ادوال  في اد رألتوكوط، بمي ف ؤي    دلمفيه م ادرف سااااا م ادم  ااااام م في 

مفيه م اسااا غالط حيدم االسااا  اااعيف ألادموافقم ألاالسااا غالط، ألاد ي  زل  فؤم اداألط األ  اااي  
ادقاينون اد موذ ي دماايفلام االتظايل ألاسااااااااااااا لرشاااااااااااااا بؤاي في اد  ق لاي  اد ي أل خلا  مؤخرا  لى 



ذ برألتوكوط م ع ألةمع ألمعية م االتظيل بيألشا يب،  اداد   اد شارةعي د  ف   أل لى  ( 4) بيألشا يب 
ألة يلاااااااااااام اد سااااااااااااي  ألاألطفيط، ادمام  التفية م األمم ادم لاف دمايفلم ادظرةمم ادم  مم   ر  

 ، ادوط  م 

بااألل ما ا  األمم ادم لااف ادمع ي بايدم االا  ألادظرةمام ألألاليايتاف في ألإذ يساااااااااااااالم  
أمول م ؤي اد قام ادملرل في مظيط م ع االتظيل بيألشاااااااااااااا يب ألمايفل ف،  لى ضااااااااااااااو  

تط  ق  د م اسااااا عرا  ت ف ذ اتفية م األمم ادم لاف دمايفلم ادظرةمم ادم  مم   ر ادوط  م 
 ألاد رألتوكوال  ادمللقم بؤي،

، 2010تمول/يود اف  30ادمؤلخ  293/ 64إدى ةرال ادظمع ام ادعايمام ألإذ يشاااااااااااااا ر  
خطم  م  األمم ادم لاف ادعيدم م دمايفلم االتظيل بيألشااااا يب، ادمرفقم بف، ألإذ يالح  أل 

أهاافف ادساا م، ألإذ يعري  ن لأيف بهن خطم ادعم  ادعيدم م ساا شااظع  لى لةي ف اد صااايق 
يل ض  لمااي مع اد قاااير ب ق  م خطاام   لى برألتوكوط االتظاايل باايألشاااااااااااااا اايب ألت ف ااذه، ألإذ

 ، 2017أل 2013 ف اداظاماعا ااااااام اداعااااااايمااااااام فاي  ااااااايماياداعامااااااا  اداعااااااايداما ااااااام اداااااااذو أ ارتااااااا 
 ،2021ألإذ ي طلع إدى اد ق  م ادمق   في  يم 

إدى أن خطم  م  األمم ادم لاف ادعيدم م أضااااااااااااف  طيبعي ألإذ يشاااااااااااا ر أي ااااااااااااي  
ألاد قرةر ادعيدمي  ن االتظيل مؤسااااااااااساااااااااا ي  لى فرةق اد  ساااااااااا ق ادمشاااااااااا رك ب ن ادوكيال   

سااااااا عميني دل  ر ي  د ااااااالييي االتظيل ، ألأنشاااااااه  لااااااا األق األمم ادم لاف االبيألشااااااا يب
 بيألش يب، ألة يلم اد سي  ألاألطفيط،

اداذو  2018دعايم  بايد قرةر ادعايدمي  ن االتظايل بايألشاااااااااااااا ايب ألإذ يل ض  لماي 
خلص، في  ملام أمول، إدى أن مساااااااااااااااي دام مرتا ي هاذه ادظرةمام ماي انفاا  تمثا  تلااياي 

 ،ادرام م إدى مايفلم االتظيل  يدم ي  لى ادرام من اد قام ادملرل في ادظؤو  األخرس 

بمسااايهمي  فرةق اد  سااا ق ادمشااا رك ب ن ادوكيال  في تعزةز اد  سااا ق ألإذ يسااالم  
ألاد عاايألن في  ؤو  م ع ألمااايفلاام االتظاايل باايألشاااااااااااااا اايب، في إطاايل ادواليااي  ادلاايد اام 
أل  ي  ألشركي  األمم ادم لاف ألادم  مي  اإلةل م م، ألكذدك ألضع أللةي  م يةشم م  لفم 

دمواضااااااااااااا ع ادراه م اد ي تؤثر في ادظؤو  ادعيدم م دمايفلم االتظيل، ألتشاااااااااااااظ ع بشاااااااااااااهن ا
ادم  مي  اإلةل م م  لى موالااااالم مشااااايلك ؤي  لى لاااااع ا االن اااااميم إدى فرةق اد  سااااا ق 

 ادمش رك ب ن ادوكيال  ألادمشيلكم في لفيس ف،

أن أحا األارا  ادرف سا م دلمؤتمر هو تلسا ن ةالف اداألط األطراف    ا ألإذ يؤكا مظا   
 لى م ع االتظايل بايألشااااااااااااا ايب ألماايفل اف، ألإذ يرحا  بايإلطالق ادمرتقا   د ام اسااااااااااااا عرا  
اد  ف ذ، ألإذ يالح  مع اد قاير ادظؤو  اد ي ي ذدؤي ادفرةق ادعيم  ادمع ي بيالتظيل بيألشااا يب، 

يألن ادااألدي، ألادفرةق ادعايما  ادمع ي بايدمسااااااااااااااي ااف اد ق  اام،  ألكاذداك ادفرةق ادعايما  ادمع ي بايد عا 
ألادفرةق ادعيم  ادمع ي ب ؤرة  ادمؤي رةن، ألادفرةق ادعيم  ادمع ي بيألسااااااااللم اد يلةم، من أ    

اساااااا   يني  اد ق  م ادذاتي اد يلاااااام بي د م، ألإذ يرح  بيد  يف   إ اا  ألضااااااع خ راتؤم في خامم  
لاومي اداااألدي ادمف وا ادع اااااااااااااوةاام ادم شااااااااااااااه ألفقااي دقرال  اد ي تولاااااااااااااا  إد ؤااي فرةق اد  را  اد 

 
 .2010م شولا  األمم ادم لاف،  (4) 
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، اسااا  ي ا إدى ماخال  هذه األفرةم ادعيملم، في إنظيل ألموا مم اسااا   يني  اد ق  م  1/ 9 ادمؤتمر 
 ادذاتي ألادم ططي  اد موذ  م دقيفمم ادمالح ي  ألادمل صي ، 

مي  بعم  ادفرةق ادعيم  ادمع ي بيالتظيل بيألشاااااااااااااا يب، ألإذ يل ض  لألإذ يرح   
تولااااااااااا م اد ي ان ثق   ن ا  مي يتف  250بيد ولااااااااااا ي  اد ي ي ظيألل  ا هي  مع اد قاير

دمساااااااااي اف اداألط األطراف  لى تعزةز ت ف ذ    2009اد ساااااااااعم ادمعقو ف م ذ ن ساااااااااين/أبرة  
 برألتوكوط االتظيل بيألش يب،

اال  ميع ادعيشاااااااار دلفرةق ادعيم  ادذو  لقا خالط  يفلم ف رألذ مر     يالح   ألإذ  
ادشاااااا  اد قل او دال  مي ي  سااااا سااااا هن   أن  ( في شاااااا  هظ ن، ألإذ يؤكا 19- ي ) وف ا  ولألن 

 بمظر  أن تسمص ادليدم ادصل م ألاألم  م بذدك، 

أيلوط/ساااااااااا  م ر   25ادمؤلخ  1/70إدى ا  مي  ادظمع م ادعيمم دلقرال  ألإذ يشاااااااااا ر  
، بمي في ذدك أهاافؤي ألايييتؤي  2030، ادذو ي  اامن خطم اد  م م ادمساا اامم دعيم 2015

 ذا  ادصلم بيالتظيل بيألش يب،

  ،في ادميفم من ضالييي االتظيل ادما شاف ن 70إدى أن أ ثر من ألإذ يشا ر أي اي  
من اد ساااااااااااااي  ألادف  ي ،   ، هم2018دعيم  دل قرةر ادعيدمي  ن االتظيل بيألشااااااااااااا يبألفقي 

ادلواتي ي عرضان بشاا  خيب دالتظيل ألارا  االسا غالط ادظ ساي ألة هثرن بف أ ثر من 
 ا رهن،

ادذين ألةعوا ضاااااالييي  مع األفرا  ادواةع ن أألألإذ يعري  ن اد  اااااايمن ألاد عيط   
دالتظيل بيألشاااااا يب من خالط اد شااااااظ ع  لى ا  مي  نؤ  يركز  لى اد اااااالييي ألةرا ي 

  سااؤم ألاح  ي يتؤم ألاد ان م ألادعقل م ألاد يلاام، ألإ ميا هذا اد ؤ  في اد ااب ر  ساا ؤم ألنوع 
ادوط  م دم ع االتظيل بيألشا يب ألمايفل ف، مع ادمرا يف ادايملم دلقوق اإلنساين د الييي 

 هذه ادظرةمم،

بيدطيبع ادم عا  األأل ف دالتظيل بيألشااااااااا يب ألاداألل ادملولو ادذو ألإذ يسااااااااالم  
م ع هذه ادظرةمم ألمايفل ؤي بفعيد م ألحمييم ضااااااااااليييهي، ألإذ يساااااااااالم تؤ يف ادلاومي  في  

أي ااي بههم م اداألط األطراف في تعزةز ادشاارا ي ، حساا  االة  ااي ، مع  م ع ألااليي 
ادمصاااااااللم ادمع   ن من أ   اسااااااا عرا  ألألضاااااااع ألت ف ذ تااب ر شااااااايملم دمايفلم االتظيل 

يم دم ع االتظيل بيألشااااا يب بيألشااااا يب، بمي في ذدك ادم ي لا  اال  مي  م ألاالة صاااااي 
 ألمايفل ف بل ث يلس رشا في هذه اد ااب ر ب لوث لل  م، كلمي أمان،

بيداألل األساااايسااااي ادذو يؤ يف اد عيألن اداألدي ادفعيط في  ؤو   ألإذ يساااالم أي ااااي 
م ع االتظيل بيألشاا يب ألمايفل ف، ألإذ يشااا ، تلق قي دؤذه ادغييم،  لى أهم م معيدظم مي 

لى اد عايألن ألادلصااااااااااااااوط  لى ادمعلوماي  ألا رهاي من ادموال  اداللمام يقو  ةاالف ادااألط  
دموا ؤم هذه ادظرةمم من تلايي  ألحوا ز  لى ادصااع ا اداألدي ألموا ؤ ؤي ألاد صاااو دؤي 

 بفعيد م،

اداألط األ  اااااااااي  اد ي دم ت  ااااااااام بعا إدى برألتوكوط م ع ألةمع   يلث -1 
ادمام  التفية م األمم ادم لاف ألمعية م االتظيل بيألشاااا يب، ألة يلاااام اد سااااي  ألاألطفيط، 

 دمايفلم ادظرةمم ادم  مم   ر ادوط  م، إدى اد  ر في ادق يم بذدك  لى س    األألدوةم؛
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،  لى ملل م ؤي ادن  او اداألط األ  ي ، حس  االة  ي  ألألفقي دق يشظع -2 
، ألفي م زفا  مي  اساااااا رات ظ م م ايملم ت  ص دؤي أن تعيد   لى نلو أف اااااا  ادع يلاااااار ادم

أح ين كث رف، ادم رابطم، دالتظيل بيألشاااااااا يب ألتؤرة  ادمؤي رةن اد ي من ادمساااااااالم بهنؤي  
 رافم ةا تشااا رك في بعل ادليال  في بعل ادسااامي ، ألت طل  في ادعايا من ادليال  
تااب ر تام ل م أل/أأل ةينون م أل/أأل ت ف ذيم أل/أأل ساااااااااا يساااااااااايت م، مع مرا يف اداألل ادؤيم ادذو 

 طراف في كال اد رألتوكود ن في مايفلم هذه ادظرافم؛تؤ يف اداألط األ

بما   األمم ادم لاف ادمع ي بيدم الا  ألادظرةمم أن يوالااااااااااا  يؤ    -3 
االضااااااااطالع بوالي ف د وف ر مزةا من ادا م دلاألط األ  ااااااااي  في ت ف ذ برألتوكوط االتظيل 

يدم،   ا بيألشاا يب، بساا   م ؤي تقايم مسااي اف تق  م مصااممم حساا  ادليدم ألم ساارف ألفع
 ادطل ؛

أن تعاط   اداألط  لى أن ت اااااااااع ةوان ن ألط  م ألتااب ر أخرس، أأل  يشاااااااااظع  - 4 
ةوان  ؤي ادوط  م ألتااب رهي األخرس، حسااااااااااا  االة  اااااااااااي ، بل ث تظرم  م ع أشاااااااااااايط االتظيل 

من برألتوكوط االتظيل بيألشااااااااااا يب ألاألحايم ذا  ادصااااااااااالم من    3بيألشااااااااااا يب ألفقي دلمي ف 
 ؛ ي ، ادم علقم ب  ف ذه 34من ادمي ف   2رف االتفية م، بمي ف ؤي ادفق 

أن تعااط  ادااألط األ  ااااااااااااااي   لى أن ت ااااااااااااااع ةوان ن ألط  ام أأليلاث  -5 
االتظيل بيألشاا يب بظم ع  ساا   ع ةوان  ؤي ادوط  م، حساا  االة  ااي ، بل ث ت اامن أن ي 

أشاااااايدف  قوةي  ترا ي فااحم ادظرةمم، ألةيالسااااا  ي  إدى فااحم ادظرةمم، أن ي  اااااع دف رف 
تقي م طوةلم، حساااا  االة  ااااي ، ألأن تزةا إدى أةصااااى حا فعيد م ن م ادعاادم ادظ يف م في 
مساااااااااي دم ادم ظرةن، بمن ف ؤم األشااااااااا يب اال   يلةون، م ى كين ذدك ي ط ق، ألأي اااااااااي 

أللاوال ،  م عون بفيسا غلون موضاع ثقم ي  األشا يب ادذين ي عماألن إ يةم سا ر ادعاادم أأل
 االتظيل بيألش يب؛ز ل ع التايي  رافم ة عز إدى ت 

إدى ادما   أن يوالااااا   ملف بشاااااهن تلل   ادمفيه م ادرف سااااا م    يطل  -6 
د رألتوكوط االتظيل بيألشاااااااااااا يب، من خالط إ اا  أللةي  م يةشاااااااااااام ألأ ألا  تق  م مميثلم 
دمساااااااااااااااي اااف اإل را ا  اد ي ت  ااذهااي اداااألط في مظاايط تااااب ر ادعااااداام ادظ اايف اام ألتلااايااا 

 ادمميلسي  ادظ اف داس اداألط األطراف؛

تعزةز  ؤو  ادم ع ألكذدك  األ  ااااااااي   لى إلسااااااااي  أألاداألط يشااااااااظع  -7 
تعزةز انامي ؤم اال  مي ي بغ م األنشاااااطم ادرام م إدى   م اد ااااالييي ألحميي ؤم ألتما  ؤم 

تعزةز    لى ادماس اد ع ا، حساا  االة  ااي  ألألفقي دلقوان ن ادااخل م، إضاايفم إدى إلسااي  أأل
ادوط  م ألاإلةل م م ألاداألد م اد عيألن ألاد  ساااا ق ادم عا و االخ صاااايلااااي   لى ادمساااا وةي  

ب ن ادسااااااااااالطي  ادم  صااااااااااام ألألكيال  إنفيذ ادقينون ألا رهي من ادوكيال  ادمع  م بمايفلم 
االتظيل بيألشاااا يب، بساااا   م ؤي لةي ف ادظؤو  ادم ذألدم، م ى دزم ذدك، من أ   اد عيألن  

ظيل من برألتوكوط االت  3في ة اااييي االتظيل بيألشااا يب،  لى اد لو ادمعرف في ادمي ف 
بيألش يب، ألاد لق ق ف ؤي ألمالحقم مرتا  ؤي ة يف ي، بمي في ذدك ادعم ، بصفم خيلم، 
 لى تعزةز اد ااب ر في مظيال  من ة    ادمساااي اف ادقينون م ادم  ي دم ألاد عيألن في مظيط 
إنفيذ ادقوان ن ألاد لق قي  ادمشاااااااااااا ركم، حساااااااااااا  االة  ااااااااااااي  ألألفقي ألحايم اتفية م ادظرةمم 

 اد  س ق ألاد عيألن؛ س ر ل  ألط  م دزةي ف ت  ؤي  أل ، ألتلايا ادملل م ؤي   ان و ادم  مم ألة



اداألط األطراف  لى بذط ةصااااااااااايلس  ؤاهي د لسااااااااااا ن ت ي ط  يشاااااااااااظع -8 
ادمعلوماي ، في أمول م ؤاي األساااااااااااااايد ا  اد ي تساااااااااااااا  اامؤاي ادظماي اي  اإل رام ام ادم  مام 

من  10ن ادمي ف م 1 اد اااااااااااايدعم في االتظيل بيألشاااااااااااا يب،  لى اد لو ادم  ن في ادفقرف
برألتوكوط االتظيل بيألشا يب، ألاد  ر في ألضاع إ را ا  تشاغ   موحاف تسامص دسالطي  

ا رهاي من ادساااااااااااااالطاي  ادمع  ام في ادااألط األطراف، حساااااااااااااا   ادؤظرف أأل إنفايذ ادقاينون أأل
االة  اااااي ، بهن ترسااااا   لى ادفول معلومي  لسااااام م  ن اد ااااالييي ادما شاااااف ن إدى بلاان 

ألةلاان ادع ول، بل ث تشاااام  معلومي   ن اإل را ا  ألادوساااايف   ادمقصااااا ألةلاان ادم شااااه
ادمساااااا  امم ألارا  االتظيل بيألشاااااا يب، من أ   ادشاااااارألع في تلق ق مشاااااا رك، ألفقي 

 دلقينون ادوط ي؛

اداألط األ  اااااي  إدى أن تعما، حسااااا  االة  اااااي ، إدى ألضاااااع يا و  -9 
م ؤي، بل ث ت ط ق  لى تعاي  ادقيفم  ساان تشاارةعي  ألط  م دمايفلم اساا  األمواط أأل أأل

ت عيم  مع االتظيل بيألشاااااااا يب بي   يله  رمي أن أألسااااااااع نطيق من ادظرافم األلاااااااال م، أل 
ألاال ي مرت طي بغساا  األمواط، بمي ي سااق مع اتفية م ادظرةمم ادم  مم ألةرألتوكوط االتظيل 

 بيألش يب؛

اداألط األ  ااااي   لى أن ت  ي ط بين  يم، ألحساااا  االة  ااااي ، يشااااظع  -10 
يألساااايد   ف مي ي علق ب  ألمميلسااااي  ف اااالى ةيفمم  لى اد  را  ادوط  م ألاداألد م معلومي 

ترألة    الساااااااا الاا ضاااااااالييي االتظيل بيألشاااااااا يب أأل ادظاياف اد ي يساااااااا  امؤي ادم ظرألن 
اد ااااااااالييي داس   يف  خرةن، من ة    االسااااااااا  اام ا ر ادمشااااااااارألع د ا ودو  ي ادمعلومي  

 ألاالتصيال ، من أ   للا االتظيهي  ألاس لااث أسيد   فعيدم دمايفلم هذه ادظرةمم؛

س، من ات يذ تااب ر أخر  اداألط  لى تعزةز ادقوان ن ادوط  م، أأل يشظع -11 
ادثقايف ام، بساااااااااااااا ا  م ؤاي اد عايألن ادث ايفي ألادم عاا   اال  ماي  ام أأل ة  ا  اد اااب ر اد عل م ام أأل

األطراف، بمي يساااااااا ؤاف بو ف خيب األساااااااايد   ادظاياف في االساااااااا الاا ألاد رألة ، دا ص 
ادطل  ادذو يشااااااظع  م ع أشااااااايط اساااااا غالط األشاااااا يب، ألة يلاااااام اد سااااااي  ألاألطفيط، 

 ألةف ي إدى االتظيل؛

بيداألط أن تعزل ةالتؤي  لى ادعم  بصاااولف اسااا  ية م داشااا   م ع يؤ    - 12 
أشايط االس غالط، بمي ف ؤي حيال  االتظيل ألارا  ادس رف، ألاد لق ق ف ؤي ألمالحقم مرتا  ؤي  
ة ايف ي من أ   اد صااو دالن في  ادمسا مر في  ا  ادمالحقي  ادق ايف م في هذه ادق اييي،  

  األمم ادم لاف ادمع ي بيدم الا  ألادظرةمم أن يقام ادمسي اف ألتطل  في هذا ادصا  إدى ما  
 اد ق  م إدى اداألط األ  ي ، ب ي   لى طل ؤي؛ 

ألمع مرا يف أف ا   ، ملل م  ؤي اد   ان و حسا  االة  اي  ألألفقي دق اداألط، يشاظع  - 13 
ضاااااع  اسااااا ظيبم دالتظيهي  اد يشاااااعم في مظيط   ادمميلساااااي  أأل اد ااب ر األخرس ادوا اف اد ي ألل

 التظيل بيألش يب،  لى ادق يم بمي يلي: ا 

  م اد اااااااااااالييي ألحميي ؤم ألتما  ؤم من أ   تعزةز انامي ؤم اال  مي ي   )أ(  
 لى ادماس اد ع ا، بيدعم  م يشارف مع اد الييي من خالط  مل م  يمعم ألتشايلك م، ألذدك مثال 

ألاد الة  ادوظ في ألادمؤ ي  من خالط تعزةز ا  ساااااايبؤم ادمؤيلا ، بساااااا   م ؤي اد عل م ادرساااااامي 
 ألت س ر أللودؤم إدى سوق ادعم  ألادقرأل  ادصغ رف؛ 



تالة  ألإنشااااي  ألحاا  تلق ق ألا  ي  م  صااااصاااام مؤدفم من موظف ن  )ي( 
ذألو خ رف م قاااماام في مظاايط تلااايااا هوةاام اد اااااااااااااالااييااي ألاد لق ق في ة اااااااااااااااييااي االتظاايل 

ألةقوم  لى حقوق بيألشاااااااا يب ادمعقاف ألمايفل ؤي بيساااااااا  اام نؤ  يركز  لى اد اااااااالييي  
اإلنساااااين، ألةهخذ في اال   يل ادسااااان ألنوع ادظ س ألاالح  ي ي  اد ان م ألادعقل م ألاد يلااااام 

 أل ثيل ادصامي ؛

اد  ر في ات يذ تااب ر تظرم اسااااااااااا  اام اد امي  اد ي هي موضاااااااااااع  )ا( 
من اد رألتوكوط،   ا ادعلم  3اسااااااا غالط  لى اد لو ادمشااااااايل إد ف في ادفقرف )أ( من ادمي ف 

 ادش ص ضل م دالتظيل بيألش يب؛بهن 

إ را  تلق قي  ميد م موالةم بصاااولف اسااا  ية م، بسااا   م ؤي اد عيألن مع  ) ( 
ادمؤساااااساااااي  ادميد م ادعيمم ألاد يلااااام، بي   يلهي مميلسااااام   اف   ا اد لق ق في االتظيل 

تلسااااااااا ن  بغ م بيألشااااااااا يب ألمالحقم مرتا  ف ة ااااااااايف ي، بؤاف تلايا مواطن اد اااااااااع   
أثر ادعيفاا  ادم هت م من هذه ادظرةمم ألتظم اهي ألمصاااااي لتؤي، ألفي ادوة    مل ي  اة في 

نفساااااااااااااااف اد  ر في تو  اف  ز  من هاذه ادعايفااا ، م ى كاين ذداك مما اي، إدى برام    م 
ضاااااااااااااالايياي االتظايل، ألادطلا  إدى ما ا  األمم ادم لااف ادمع ي بايدم االا  ألادظرةمام تقاايم  

 نشي  هذه اد  م، ب ي   لى طل ؤي؛ادمسي اف اد ق  م إدى اداألط األ  ي  إل

أخذ  لا  األفرا  ادذين ألةعوا ضاالييي دالتظيل بيألشاا يب،  لى اد لو  )ها( 
ادمعرف في ادقينون ادوط ي،   ا ألضاااع ألتط  ق سااا يساااي  ألةرام  تركز  لى اد ااالييي، 

تاااب ر دماايفلام االتظايل ترا ي ادساااااااااااااان ألنوع ادظ س ألاالح  اي اي  اد اان ام ا ر ذداك من أل 
ل م ألاد يلاااام، بساااا   م ؤي إنشااااي  م يبر اساااا شاااايلةم ت اااام أفرا ا من ادمظ مع ادماني ألادعق

 أل/أأل أفرا ا ألةعوا ضلييي دالتظيل بيألش يب،  لى اد لو ادمعرف في ادقينون ادوط ي؛

ألضااااع  د ي  فعيدم دلمييم أساااار اد اااالييي في بلاانؤم األلاااال م أل/أأل  )أل( 
 ادقينون ادوط ي؛ادم يا بمق  ى   لوادبلاان ادع ول أل/أأل بلاان ادمقصا،  لى 

،  لى  اام معاية ام ضاااااااااااااالايياي ملل ام ؤاي اد  ان و اد  ر في اد ص، ألفقاي دق )ل( 
 لى أفعيط يرتا ونؤي  ما ر ساااااااال مبصااااااااولف مالحق ؤم ة اااااااايف ي  االتظيل بيألشاااااااا يب أأل

سااااااااا   ، من ادولاااااااااوط إدى حسااااااااا  االة  اااااااااي  ما  ؤم،    ظم م يشااااااااارف دالتظيل بؤم، ألت 
مالحق ؤم ة ااااااايف ي  لى تلك األفعيط، ألة ي   لى ذدك،  ة  ؤم أألاالن صااااااايف في حيط معي

سااااااا يساااااااي  ملل م، حسااااااا  االة  اااااااي ، تظساااااااا هذه  م ي ئ تو  ؤ م أأل ألضاااااااع ةوان ن أأل
 ادم ي ئ؛

  ا تصاااااااام م برام  مايفلم االتظيل ألللاااااااااهي ألتق  مؤي، ت اااااااام  ؤي،   )ا( 
م أل لم ام، مع ح اث أمان،   صاااااااااااااارا ي مثا  في  مع ب ايناي  أألد ام ألنؤايف ام بصااااااااااااااولف  ة قا 

إماين م إ لاا ة يسااااااااي  دلظم االن شاااااااايل، يساااااااا  ين معؤي مي إذا كين  اد رام  تلقق األثر 
ادم شااااااااااااااو ، أل  وف ما ا  األمم ادم لااف ادمع ي بايدم االا  ألادظرةمام إدى اد  ر في   م 

 اداألط األ  ي  في ألضع هذه ادق يسي ، حس  حي  ؤي ألة ي   لى طل ؤي؛

األسيد   ادظاياف اد ي يس  امؤي    ودو  م ألاد طض أأل تلل   اد طولا  اد ا  )ط(  
ادم ظرألن الساااااااا الاا اد اااااااالييي ألت ساااااااا ر اساااااااا غالدؤم  ن طرةق ترألةظؤم داس   يف  خرةن،  
ألاد ا   مع تلك اد طولا  ألاد طض ألاألسااااااايد  ، ألات يذ تااب ر دوضاااااااع حمال  تو  م ألأ ألا  



ي  م ؤي ألكيال  إنفيذ ادقينون ألمقامو اساااا  اام ادم يا م ؤي دفيفاف  ؤ  تالة  م مو ؤم  اياف أأل 
اد امي  ادعيملون في اد طوط األميم م، من ة    األخصااااايف  ن اال  مي   ن ألموظفي اد عل م  
ألمقامي ادر ييم ادصاااال م، ألادعيملون في ادصاااا ي ي  ادمعرضاااام دالتظيل بغ م تلايا مؤشاااارا   

ف اذ اد االةا   ت   االتظايل بايألشااااااااااااا ايب ألاد عايما  معؤاي، ألاسااااااااااااا لاااث تاالةا  م  صاااااااااااااص أأل 
ادم  صص ادم يا دفيفاف موظفي إنفيذ ادقينون ألادعيمل ن في مظيط ادعاادم ادظ يف م ألا رهم من  

ادمظ مع ادماااني، أل  وف ما اا  األمم  من  ااامااي  اد ادمسااااااااااااا ظ   ن األألافاا ، بمن ف ؤم مقااامو 
األ  اااااي  في  ادم لاف ادمع ي بيدم الا  ألادظرةمم إدى اد  ر في ادفرب ادم يحم دا م اداألط 

 ألة ي   لى طل ؤي؛   ؤي ت ف ذ هذه اإل را ا ، حس  حي  

تشااظ ع ادقطيع اد يب  لى بذط ادع ييم ادوا  م ف مي ي علق بسااالساا   )و( 
 لى شااااركي   لةيب ماإلماا  اد يلاااام بف، بساااا   م ؤي اد ااب ر ادرام م إدى فر  ضااااوابض 

ؤي، بل ث تشااااااام  تلك اد وظ   ألاد شاااااااغ   ادعيمم ألاد يلااااااام ألترخ صاااااااؤي ألمراة م نشااااااايط
م ن، دلمسااااااي اف  لى ضاااااامين  ام  اد ااب ر ح ر تلم   لسااااااوم اد وظ    لى ادمساااااا  اد

 اس  اام تلك ادشركي  في تسؤ   االتظيل بيألش يب؛

ألضااع ألت ف ذ ساا يسااي  ألط  م، بمي ي ميشااى مع ةوان  ؤي ادوط  م، دم ع   )ك( 
ماا  ادعيدم م، بمي في االتظيل بيألشااااا يب في  مل ي  االشااااا را  ادلاومي ألساااااالسااااا  اإل

ذدااك م ع م لقي اد موةاا  ادلاومي من ادق اايم بمماايلساااااااااااااااي  معرألفاام ب سااااااااااااااؤ اا  االتظاايل 
مصااااااااي لف ألثيفق هوة ؤم   بيألشاااااااا يب، من ة    تلم   لسااااااااوم اد وظ    لى ادعميط أأل

م عؤم من ادولااااااااااااااوط إد ؤااي، ألإدزام حاايفزو ادعقو  ادلاوم اام باا بال  موظف ؤم باا د ااي   أأل
م، ألت اااام ن ادعقو  ادلاوم م ساااا   ان صاااايف في حيط م يدفم ادمساااا ف اين  ادلمييم ألاد  ل

 د لك ادس يسي ؛

إدى ادفرةق ادعيم  ادمع ي بيالتظيل بيألشاا يب أن يساا ف ا من   يطل  -14 
اد  رف ادما سااااااااا م من ا  مي ف ادعيشااااااااار ألمن ن يفظف، ألأن ي ذط ةصااااااااايلس  ؤاه من أ   

 م،  رةي  لى ادمميلسم ادمعؤو ف؛االتفيق  لى تول ي  خالط ا  مي يتف ادمق ل

إدى األمينم أن تعا، في حاأل  ادموال  ادم يحم ألةيد شاايألل مع اداألط    يطل   - 15 
األطراف، تقرةرا  ن اد اااب ر ادوط  ام ادفعايدام في مظايط ادعااادام ادظ ايف ام اد ي تؤ و إدى إ انام 

مر األطراف داي  مرتا ي االتظيل بيألشاااااااا يب ألإلاااااااااال األحايم بلقؤم، ألأن تقامف إدى مؤت 
ي  ر ف ف في  أللتف ادلي يم  شااااااااااااارف، بل ث ي  يألط اد قرةر أي اااااااااااااي ألحاا  اد لق ق ألاال  ي  

ادظرةمم ادمشامودم  ا  عيفا ب ادم  صاصام، ألاة في  أثر اد افقي  ادميد م ا ر ادمشارأل م ادم صالم 
ادسااااااان ألنوع  بيالتفية م، ألاد لق قي  ادميد م ادم زام م، ألاد ؤ  اد ي تركز  لى اد ااااااالييي ألترا ي 

ادظ س ألاالح  ي ي  اد ان م ألادعقل م ألاد يلاااااام، بمي في ذدك   ر اد اااااارل ادالحق بيد اااااالييي 
ألتااب ر    تم  مقيضاااايتؤم خطه،  ل اااالييي ادذو  وة وا أأل د ألتعوة ااااؤم ألإتيحم ساااا   االن صاااايف 

 أخرس مشيبؤم؛  

 لى اساااااااااااااا   ااينااي  اد ق  م ادااذاتي ادر   لى اداااألط األطراف  يشااااااااااااااظع -16 
اد ايلاااااااااااااام با د ام اساااااااااااااا عرا  ت ف اذ اتفاية ام األمم ادم لااف دماايفلام ادظرةمام ادم  مام   ر 

دظاااااألط ادزم ي ادملااااا ، ألمن خالط إ را  اادوط  اااام ألاد رألتوكوال  ادمللقاااام بؤااااي ألفق 
ق  لى ادصع ا ادوط ي مع  م ع ألليي ادمصللم ادمع   ن، بمي  مشيأللا  ألاسعم اد طي

في ذدك، ألحساااا  االة  ااااي ، ادقطيع اد يب ألاألفرا  ألادظمي ي  من خيلا ادقطيع ادعيم 



ألادم  مي  ا ر ادلاوم م ألاألألساااااااااااايط األ ي يم م، مع مرا يف خصااااااااااااولاااااااااااا ي  االتفية م 
ا  د م اسا عرا  اد  ف ذ، ألةشاظع  ساق مع إ را ا  ألةوا مي ي ألاد رألتوكوال  ادمللقم بؤي ألة 

ما   األمم ادم لاف ادمع ي بيدم الا  ألادظرةمم  لى ت ساا ر اإلسااؤيم ألادمشاايلكم بصااولف 
فاي لام  لى نطايق األماينام في تط  ق  د ام اساااااااااااااا عرا  اد  ف اذ، في إطايل ألالي اف ألألفقاي دماي 

ادمشااااولف إدى تق  اااا ف اإل را ا  ألادقوا ا ادم علقم بساااا ر  م  ا د م، بساااا   م ؤي إساااااا   
اداألط األطراف، ب ي   لى طل ؤي، أث ي  االسااااااا عراضاااااااي  ادقطرةم، ألتقايم ادمساااااااي اف إدى 
اداألط األطراف ادمشااااااااايلكم في  مل م االسااااااااا عرا ، ألذدك بيالسااااااااا في ف من اد  رف اد ق  م 

 ادم  صصم ادم يحم  اخ  ادما  ؛

موال  من وف ر ادظؤي  ادمينلم إدى ت سااااااايفر اداألط األ  اااااااي  أل  يا و -17 
 خيلا ادم زان م دؤذه األارا ، ألفقي دقوا ا األمم ادم لاف ألإ را اتؤي.

 


