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  جرایم سازمان یافته فراملیجرایم سازمان یافته فراملیپروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه 

  درمورددرمورد

بازدارندگی، فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان بویژه زنان و اطفالبازدارندگی، فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان بویژه زنان و اطفال

  

  پیشگفتار

  دول عضو این پروتوکول،

 قاچاق انسان بویژه زنان و اطفال، پیشگیري از چنین قاچاق، مجازات قاچاقبران و حمایت از بابا اعالم اینکه مبارزه 

 به اتخاذ اقدامات گسترده بین المللی در ممالک مبدأ، ترانزیت و قربانیان چنین قاچاق به شمول تامین حقوق بشري آنان، ضرورت

  مقصد دارد؛

اقدامات عملی مبارزه علیه بهره کشی قواعد و نظر به اینکه علی رغم موجودیت اسناد بین المللی گوناگون درخصوص 

  ید وجود ندارد؛ جهانی که تمامی جنبه هاي قاچاق انسان را احتوا نماسنداز انسان بویژه زنان و اطفال، 

 منتج به حمایت و پیشتیبانی ناکافی از افراد آسیب پذیر به قاچاق انسان سنديبا ابراز نگرانی از اینکه عدم وجود چنین 

  می گردد؛

، که در آن مجمع بر تاسیس یک 1998 دسامبر 9 مورخ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 111/53با یادآوري قطعنامه 

 بین سندض تنظیم یک کنوانسیون بین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی و بحث روي تنظیم یک ین الدول غربباز کمیته 

  المللی راجع به قاچاق زنان و اطفال فیصله نموده بود؛

 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی درمورد بهپروتوکول الحاق یک با اطمینان از اینکه 

   جرم مذکور مفید و کارا می باشد؛با، فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان بویژه زنان و اطفال در پیشگیري و مبارزه بازدارندگی

  :بر مواد ذیل موافقت نموده اند

  

  احکام عمومی: اول

  1ماده 

   پروتوکول با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملیارتباط

این .  الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی می باشداین پروتوکول ضمیمه. 1

  . می گرددفسیرپروتوکول یکجا با کنوانسیون ت

احکام کنوانسیون، با در نظر داشت اختالفات مربوطه، به استثناي حاالتی که در این سند پیش بینی شده است بر . 2

  .پروتوکول تطبیق می گردد

  . کنوانسیون تفسیر می گرددمندرج این پروتوکول تسجیل می نماید به عنوان تخلفات 5تی که ماده تخلفا. 3

  2ماده 

  بیان اهداف

  :این پروتوکول اهداف ذیل را دنبال می نماید

  زه با آن؛رجلوگیري از قاچاق انسان بویژه زنان و اطفال و مبا) الف(



  ز این قربانیان با احترام کامل به حقوق بشري آنان؛مساعدت به قربانیان قاچاق انسان و حمایت ا) ب(

  . گسترش همکاري ها میان دول عضو به منظور نیل به اهداف یاد شده)ج(

  3ماده 

  اصطالحاتاستعمال 
  :از منظر این پروتوکول

تفاده از یا اس افراد بوسیله تهدید دستیابی به و نگهداري، حمل و نقل، جلببه معناي » قاچاق انسان «اصطالح) الف(

زور یا سایر اشکال اجبار، آدم ربایی، تقلب، فریبکاري، سواستفاده از قدرت، حالت آسیب پذیري، پرداخت یا حصول پول یا منافع 

 بهره کشی کم از کم شامل بهره .غرض بهره کشی می باشدکه بر فرد دیگر کنترول دارد،  ،مالی براي تامین رضایت یک فرد

خدمت ، بردگی یا اعمال مشابه به بردگیاجباري،  اشکال بهره برداري جنسی، کار اء یا سایرکشی جهت روسپیگري یا فحش

   برداشت اعضاي بدن افراد می باشد؛ یااجباري

) الف(در حاالتی که ابزارهاي مندرج بند این ماده ) الف (بنددر مورد نظر رضایت قربانی قاچاق انسان به بهره کشی ) ب(

  می باشد؛و نامربوط ارتباط  بی به کار گرفته شده باشد

 بند مندرج ابزارهاي یک طفل غرض بهره کشی حتی اگر هیچ یک از و دستیابی به نگهداري، حمل و نقل، جلب) ج(

  شمرده می شود؛» قاچاق انسان«، استعمال نشده باشداین ماده ) الف(

  .پنداشته می شود سال 18  سنزیرتمام افراد  »طفل« )د(

  4ماده 

  یق تطبساحه

 مندرج تخلفاتاین پروتوکول، به استثناي حاالتی که در این سند تصریح شده است، بر پیشگیري، تحقیق و مجازات 

 و انجام شده باشند سازمان یافته یتکاریک گروه جنااز سوي  و  ماوراي کشور"که تخلفات طبیعتا  این پروتوکول زمانی5ماده 

  .فاتی تطبیق می گردد از قربانیان چنین تخل پشتیبانیبرهمچنان 

  5ماده 

  جرم پنداري

 این پروتوکول به عنوان 3ماده  اعمال مندرج سجیلالزم را جهت تاقدامات تقنینی و سایر  تدابیردولت هاي عضو . 1

  . اتخاذ می نمایند، صورت می پذیرند" عمدااعمال مذکورکه  زمانیتخلفات جنایی 

 اعمال ذیل به عنوان تخلفات جنایی اتخاذ می تسجیلالزم را جهت مات اقداتقنینی و سایر تدابیر دولت هاي عضو . 2

  :نمایند

  ، مشروط به احکام نظام حقوقی دولت هاي عضو؛ این ماده1 بند مندرج تخلفات ارتکاب جهتتالش ) الف(

   این ماده؛1 ات مندرج بندتخلفارتکاب  جهتاشتراك به عنوان شریک جرم ) ب(

  . این ماده1 ات مندرج بندارتکاب تخلف سایر افراد جهت هدایتو سازماندهی یا ) ج(

  

  حمایت از قربانیان قاچاق انسان: دوم

  6ماده 

   و حمایت از آنانقربانیان قاچاق انسانبه مساعدت 



 ،، دولت هاي عضو از حریم و هویت قربانیان قاچاق انسان اجازه می دهدقانون داخلیتاجاییکه در حاالت مناسب و . 1

  . محافظت می نمایند،یقاچاقچنین  مراحل قانونی مربوط به ظ محرمیتحف شمولبه 

 اقداماتی که به قربانیان قاچاق انسان در حاالت مناسب یشدولت هاي عضو در قانون داخلی یا نظام اجرایی خو. 2

  :موارد ذیل را تامین می نماید می گنجانند

  ؛قانونی ذیربطی و  اجرای و جریاناتاطالعات و معلومات درخصوص مراحل) الف(

در مراحل و مالحظه بر آن دیدگاه ها و نگرانی ها مساعدت جهت ارائه دیدگاه ها و نگرانی هاي قربانیان کمک و ) ب(

  .نگردد به دفاع نقض متخلفینحق به نحوي که قضایی 

 ، در حاالت مناسب،نجهت بهبود فزیکی، روانی و اجتماعی قربانیان قاچاق انسارا دولت هاي عضو اجراي اقداماتی . 3

 مد نظر قرار  و ارگان هاي جامعه مدنی به ویژه در تهیه و تدارك موارد ذیل ذیدخلبه همکاري موسسات غیردولتی، سازمان ها

  :می دهند

  متناسب بانیاز؛مسکن ) الف(

 قابل آناني  که براگونه اي به قربانیان قاچاق انسان ی درمورد حقوق قانون"مخصوصا رسانیاطالع مشاوره و ) ب(

  باشد؛فهم درك و 

  ؛مساعدت صحی، روانی و ماديکمک و  )ج(

  .حرفويفرصت هاي شغلی، تعلیمی و ایجاد و ) د(

مسکن مناسب، تعلیم شمول ه ب ،اطفال "قربانیان قاچاق انسان، اخصا سن، جنسیت و نیازهاي ویژه دولت هاي عضو؛. 4

  .قرار می دهند نظر  تطبیق احکام این ماده مدو تربیه و مراقبت را در

 به سر می برند آنان در ممالک شان امنیت فزیکی قربانیان قاچاق انسان زمانی که امیندولت هاي عضو جهت ت. 5

  .تالش می نمایند

در نظام قانونی داخلی شان براي مطالبه غرامت قربانیان قاچاق انسان قادرسازي  جهت تدابیري رادولت هاي عضو . 6

  .می گنجانند

  7ماده 

   دریافت کنندهدولوضعیت قربانیان قاچاق انسان در 

اقدامات تقنینی و سایر تدابیر  اتخاذ این پروتوکول، دولت هاي عضو 6 مطابق با ماده اقداماتو بیراتداتخاذ به عالوه . 1

قرار می مالحظه مورد در حاالت مناسب در ممالک شان موقت یا دایمی اقامت قربانیان قاچاق انسان براي به جهت اجازه را الزم 

  .دهند

توجه ویژه مبذول می  این ماده، دولت هاي عضو به عوامل انساندوستانه و محبت آمیز 1 بنددر تطبیق احکام مندرج . 2

  .نمایند

  8ماده 

  قربانیان قاچاق انسان بازگشت

ارنده ویزه اقامت دایمی در  د دولت دریافت کننده که قربانیاق تبعه اصلی آن بوده و یاچ قربانی قا کهيدولت عضو. 1

  .وي را بدون تاخیر بی مورد و غیرموجه تسهیل و قبول می نمایدبازگشت ،  مذکوربا توجه مزید به امنیت فرد ، آن کشور باشد



 به نحو "ترجیحا وي را؛ مراحل حقوقی قربانیطی  با توجه مزید به امنیت قربانی قاچاق انسان و  عضو هايدولت. 2

ورود به سرزمین دولت عضو دریافت کننده از حق اسکان دایمی هنگام یا  و  بودهه دولت عضوي که قربانی تبعه آنبداوطلبانه اي 

  .دنبرخوردار بوده است، باز می گردان

به درخواست دولت عضو دریافت کننده، دولت عضو درخواست شده، بدون تاخیر بی مورد و غیرموجه، صحت و سقم . 3

که هنگام ورود به سرزمین دولت عضو دریافت کننده از حق اسکان دایمی برخوردار بوده را  فردي یانسان تابعیت قربانی قاچاق ا

  .است تشخیص می نماید

به منظور تسهیل بازگشت یک قربانی قاچاق انسان که فاقد مدارك معتبر می باشد، دولت عضوي که قربانی تبعه آن . 4

لت عضو دریافت کننده از حق اسکان دایمی برخوردار بوده است، به درخواست دولت  فردي است که هنگام ورود به سرزمین دویا

 خویش قادر می سازد کشور بازگشت به جهت که فرد را  الزمییا هر مدرك مدارك مسافرتعضو دریافت کننده جهت صدور 

  .موافقت می نماید

ر اساس قانون داخلی دولت عضو دریافت کننده این ماده عاري از هر نوع تناقض با حقوق قربانیان قاچاق انسان ب. 5

  .می باشد

 بر بازگشت " یا قسما"این ماده عاري از هر نوع تناقض با ترتیبات یا موافقت نامه هاي دوجانبه یا چندجانبه که کال. 6

  .قربانیان قاچاق انسان قابل تطبیق می باشد شمرده می شود

  ترتیبات، همکاري و سایر بازدارندگی: سوم

  9ه ماد

  پیشگیري از قاچاق انسان

اتخاذ می را  ي و سایر اقدامات گسترده و فراگیربرنامه ها، سیاست هابه منظور نیل به اهداف ذیل؛ دولت هاي عضو . 1

  :نمایند

  ؛ آنباجلوگیري از قاچاق انسان و مبارزه ) الف(

  .ی بیشترقربانو حمایت از قربانیان قاچاق انسان بویژه زنان و اطفال در برابر ) ب(

 طرح هاي و  و تبلیغاتیی، اطالعاتبرنامه هاي پژوهشی تدابیري چون به عهده گیريدولت هاي عضو جهت . 2

  .تالش می نمایندسعی و  آن با پیشگیري از قاچاق انسان و مبارزه به منظوراجتماعی و اقتصادي 

شامل همکاري با موسسات  در حاالت مناسب، ،و سایر اقدامات اتخاذ شده مطابق با این مادهها سیاست ها، برنامه . 3

  .باشدمی غیردولتی، سازمان هاي ذیربط و ارگان هاي جامعه مدنی 

عوامل آسیب پذیري جهت رفع  چندجانبه یا دوجانبه  هاي همکاريدولت هاي عضو اقداماتی را از طریق تحکیم. 4

  . و فقدان فرصت هاي مساوي اتخاذ می نمایندر، عقب ماندگی نظیر فق به قاچاق انسانافراد بویژه زنان و اطفال

  هايهمکاريتعمیق از طریق الزم را رهنگی، اجتماعی و آموزشی ف سایر تدابیر اقدامات تقنینی ودولت هاي عضو . 5

 می  بویژه زنان و اطفال که منجر به قاچاق می گردد اتخاذاز انسانوجانبه یا چندجانبه به منظور کاهش تقاضا براي بهره کشی د

  .نمایند

  10ماده 

  تبادل اطالعات و آموزش



، در حاالت مناسب، با  و سایر مقامات ذیربط دولت هاي عضو مهاجرتقانوندولت هاي عضو در امر اجراي مقامات . 1

  : در موارد ذیل با یکدیگر همکاري و همیاري می نمایند قانون داخلی شانمطابق باتبادل اطالعات 

یا بدون مدارك مدارك مسافرت مربوط به افراد دیگر با مرتکبین یا قربانیان قاچاق انسان تشخیص اینکه آیا در ) الف(

  مسافرت در حال گذر یا تالش براي گذر از یک مرز بین المللی می باشند؛

ده کرده اند در تشخیص نوع مدارك مسافرتی که افراد براي عبور از یک مرز بین المللی غرض قاچاق انسان استفا) ب(

  یا در تالش براي استفاده بوده اند؛

و در تشخیص راه ها و شیوه هایی که گروه هاي جنایتکار سازمان یافته غرض قاچاق انسان از آن استفاده کرده ) ج(

 شناسایی وابط میان افراد و گروه هاي قاچاقبر و اتخاذ اقدامات الزم جهتراند، به شمول راه هاي جلب و حمل و نقل قربانیان، 

  .آنان

 مهاجرت را جهت پیشگیري از قاچاق ر اجراي قانوندر امشان آموزش هاي الزم براي مقامات دولت هاي عضو . 2

 قانونی قاچاقبران و تامین حقوق قربانیان به شمول تعقیبآموزش ها باید بر شیوه هاي بازدارنده، . انسان فراهم می نمایند

 رعایت حقوق بشر، مسایل جنسی و مسایل اطفال را در نظر می گیرد و ها؛آموزش. ان استوار باشدمحافظت از آنان در برابر قاچاقبر

  .دهد می گسترشرا همکاري ها با موسسات غیردولتی، سازمان هاي ذیربط و ارگان هاي جامعه مدنی 

 استفاده بر  اطالعاتکه دولت عضو فرستنده  رارا دریافت می نماید؛ محدودیت هاییدولت عضوي که اطالعاتی هر . 3

  .از آن اطالعات وضع می کند مراعات می نماید

  11ماده 

  اقدامات سرحدي

عضو تاجاییکه تحرك آزاد مردم تناقض صورت گیرد، دولت هاي  با رابطهبدون اینکه با تعهدات بین المللی در . 1

  .ند می بخشاستحکام سرحدي را جهت پیشگیري و کشف قاچاق انسان امکان دارد کنترول

 این 5دولت هاي عضو تدابیر تقنینی و سایر اقدامات مناسب را جهت جلوگیري از ارتکاب تخلفات مندرج ماده . 2

  .پروتوکول در وسایط ترانسپورتی که شرکت هاي مسافربري و تجارتی از آن استفاده می کنند اتخاذ می نمایند

 مالک یا  و، صورت گیرد، شرکت هاي مسافربري و تجارتیبدون اینکه با میثاق هاي بین المللی قابل تطبیق تناقض. 3

حمل مدارك ضروري مسافرت از سوي مسافرین هنگام ورود به دولت دریافت مکلف می باشند تا از متصدي وسایط ترانسپورتی 

  .اطمینان حاصل نمایندکننده 

 3ي تخطی از مکلفیت مندرج بند  قانون داخلی، گام هاي الزم را جهت وضع مجازات برادر حدوددولت هاي عضو، . 4

  .این ماده، بر می دارند

، گام هاي ضروري را جهت ممانعت از ورود یا ابطال ویزه افرادي که در در حدود قانون داخلیدولت هاي عضو، . 5

  .ارتکاب تخلفات مندرج این پروتوکول دست داشته اند، بر می دارند

 ارتباطات مستقیم، تداوم ورت گیرد، دولت هاي عضو با برقراري و  کنوانسیون تناقض ص27بدون اینکه با ماده . 6

  .گسترش می دهندبسط و همکاري ها را میان موسسات کنترول کننده سرحدات 

  12ماده 

  امنیت و کنترول مدارك
  :دولت هاي عضو



از طرف در شده عدم سواستفاده، جعل یا تغییر غیرقانونی، تکثیر یا صدور مجدد مدارك هویت یا مسافرت صا) الف(

  .تامین می نمایندخویش را 

اعتبار و امنیت مدارك هویت و مسافرت را جهت جلوگیري از استفاده، صدور و کپی غیرقانونی آن تامین می ) ب(

  .نمایند

  13ماده 

  اسنادمشروعیت و اعتبار 

عقولی مشروعیت و  در ظرف مدت م، قانون داخلیدر حدودبه درخواست یک دولت عضو، دولت عضو درخواست شده، 

یا ادعاي صدور آن به نام دولت عضو یا ظن استفاده از آن در قاچاق انسان می رود و  هویت و مسافرتی که صادر شده اسناداعتبار 

  .را تشخیص می نماید

  احکام نهایی: چهارم

  14ماده 

  متفرقهماده 

 بین بشردوستانه وانینن بین الملل به شمول قاین پروتوکول حقوق، وجایب و مکلفیت هاي دول و افراد در قبال قانو. 1

 درمورد وضعیت پناهندگان و اصل 1967 و پروتوکول 1951 کنوانسیون " حقوق بشر مخصوصاوانین بین المللی و قیالملل

  .ثر نمی نمایدرا متأهمانگونه که در آن اسناد درج شده است پناهندگان  طرد مرزجلوگیري از 

 قربانیان قاچاق نسبت به پروتوکول به نحوي تعبیر و تطبیق می گردد که عاري از تبعیض یاد شده در ایناقدامات . 2

  .اقدامات مذکور مطابق با اصول شناخته شده بین المللی علیه تبعیض تعبیر و تطبیق می گردد. انسان باشد

  15ماده 

  حل و فصل مناقشات

 و تطبیق این پروتوکول را از طریق مذاکره دولت هاي عضو کوشش می نمایند مناقشات شان درخصوص تعبیر. 1

  . نمایندبرطرف

اگر مناقشه بین دو یا بیشتر از دو دولت عضو درخصوص تعبیر و تطبیق این پروتوکول طی یک مدت زمانی معقول . 2

ر شش ماه اگ. دولت هاي عضو درگیر مناقشه، موضوع به داوري سپرده می شودیکی از از طریق مذاکره حل نگردد، به درخواست 

هر یک از طرفین  از تاریخ درخواست براي داوري، دولت هاي عضو درگیر مناقشه بر تشکیل هیات داوري به توافق نرسند، پس

  .به محکمه مذکور راجع نمایدمناقشه می تواند موضوع را بر اساس اساسنامه محکمه بین المللی عدالت 

 را ل می توانند اعالم نمایند که خود یا الحاق به این پروتوکوید، تایدولت هاي عضو هنگام توشیح، تصویب، پذیرش. 3

وضع نموده است مقید به را  ي که شرطی دولت عضودر ارتباط باسایر دولت هاي عضو .  این ماده نمی دانند2بند اجراي  به مکلف

  . این ماده نمی باشند2بند اجراي 

عنوانی توانند هر زمانی از طریق اطالعیه گذاري نموده اند می  این ماده شرط 3دولت هایی عضوي که مطابق با بند . 4

  .رفع نمایندشی سازمان ملل متحد شرط خویش را سرمن

  16ماده 

  توشیح، تصویب، پذیرش، تایید و الحاق



 در مقر سازمان 2002 دسامبر 12 در شهر پالرموي ایتالیا و سپس تا 2000 دسامبر 15 تا 12توشیح این پروتوکول از . 1

  . آزاد می باشدت ها براي دوللل متحد در نیویاركم

توشیح این پروتوکول براي سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه اي به شرط آنکه حداقل یکی از دولت هاي عضو . 2

  . این ماده، پروتوکول فعلی را توشیح نموده باشد، آزاد می باشد1این سازمان ها، مطابق با بند 

اسناد تصویب، پذیرش یا تایید نزد سرمنشی سازمان . رض تصویب، پذیرش یا تایید قرار دارداین پروتوکول در مع. 3

ند سند تصویب، پذیرش یا تایید ن همکاري اقتصادي منطقه اي در صورتی می تواهايسازمان. ملل متحد به ودیعه سپرده می شود

در سند . باشد چنین کاري را انجام داده ها آن سازمانخویش را نزد سرمنشی به ودیعه بسپارد که حداقل یکی از دولت هاي عضو

 ها؛سازمان. دن احکام این پروتوکول اعالم می نمایهاي مذکور حدود صالحیت خویش را در رابطه باتصویب، پذیرش یا تایید، سازمان

  . حدود صالحیت خویش مطلع می نمایدموردامانتدار پروتوکول را از هر تغییر و تعدیلی در

 به این پروتوکول براي دولت ها و سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه اي که حداقل یکی از دولت هاي الحاق. 4

اسناد الحاق نزد سرمنشی سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده می . عضو آن به عضویت این پروتوکول در آمده است، آزاد می باشد

 اي حدود صالحیت خویش را در ارتباط با احکام این پروتوکول اعالم در زمان الحاق، سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه. شود

  . امانتدار این پروتوکول را از هر تغییر یا تعدیلی در حدود صالحیت خویش مطلع می نمایند؛سازمان هاي یاد شده. می نمایند

  17ماده 

  انفاذ

یب، پذیرش، تایید یا الحاق نافذ می گردد، در نودمین روز پس از تاریخ سپرده شدن چهلمین سند تصواین پروتوکول . 1

از منظر این بند، اسناد سپرده شده از سوي سازمان هاي همکاري . پروتوکول پیش از انفاذ کنوانسیون نافذ نمی گردداین  اما

اشته اقتصادي منطقه اي به عنوان ضمایم الحاقی به اسنادي که از سوي دولت هاي عضو آن سازمان ها سپرده شده است، پند

  .نمی شوند

حاضر را پس از سپرده شدن چهلمین براي دولت ها و سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه اي که پروتوکول . 2

روز پس از تاریخ سپرده شدن سند مربوط آن تصویب، پذیرش، تایید یا به آن الحاق می نمایند، این پروتوکول در سی اُمین سند؛ 

  . این ماده، نافذ می گردد1یخ انفاذ این پروتوکول مطابق با بند دولت ها یا سازمان ها یا در تار

  18ماده 

  تعدیل

نزد می توانند تعدیل پیشنهاد و آن را پروتوکول، دولت هاي عضو پروتوکول بعد از سپري شدن پنج سال از انفاذ این . 1

، تعدیل تعدیل پیشنهاديو فیصله بر ر سپس سرمنشی سازمان ملل متحد به منظور غو.  نمایندحفظسرمنشی سازمان ملل متحد 

پروتوکول در کنفرانس دول این  دولت هاي عضو .می نماید مکاتبه  و کنفرانس دول کنوانسیون عضوت هاي را به دولمذکور

اگر تالش ها براي رسیدن به . جهت دستیابی به توافق نظر بر تعدیالت پیشنهادي تمامی کوشش خویش را به خرج می دهند

نیاز به تصویب اکثریت دو سوم جهت پذیرش ، چارهل پیشنهادي، به عنوان آخرین تعدی، روبرو می شودر به شکست توافق نظ

  .دولت هاي عضو پروتوکول حاضر و رأي دهنده در اجالس کنفرانس دول دارد

برابر با سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه اي، در حدود صالحیت شان، رأي خویش را مطابق با این ماده و . 2

سازمان هاي مذکور در مواردي . تعداد دولت هاي عضو آن سازمان ها که به عضویت این پروتوکول در آمده اند، اعمال می نمایند

  .صادر می نمایند و بر عکس رأي خویش را اعمال نمی نمایندرا که دولت هاي عضو شان رأي خود 



شود در معرض تصویب، پذیرش یا تایید دولت هاي عضو قرار می  این ماده پذیرفته می 1تعدیلی که مطابق با بند . 3

  .گیرد

سپرده شدن اسناد تصویب، پذیرش  روز پس از تاریخ )90 ( این ماده پذیرفته می شود نود1 تعدیلی که مطابق با بند .4

  .یا تایید آن تعدیل نزد سرمنشی سازمان ملل متحد بر دولت هاي عضو نافذ می گردد

سایر . دیلی نافذ می گردد، دولت هاي عضوي که با آن موافقت نموده اند، مکلف به اجراي آن می گرددزمانی که تع. 5

  .دولت هاي عضو مکلف به اجراي احکام این پروتوکول و تعدیالت سابقه اي که تصویب، پذیرش یا تایید نموده اند، باقی می مانند

  

  

  

  

  19ماده 

  فسخ

را فسخ  اطالعیه کتبی عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد این پروتوکول دولت هاي عضو می توانند از طریق. 1

 فسخ پروتوکول بعد از سپري شدن یک سال از تاریخ دریافت اطالعیه از سوي سرمنشی سازمان ملل متحد صورت می .نمایند

  .پذیرد

 پروتوکول را فسخ سازمان هاي همکاري اقتصادي منطقه اي در صورتی که دولت هاي عضو آن سازمان ها این. 2

  . نمایندانفصالپروتوکول از نموده اند، می توانند 

  20ماده 

  امانت داري و زبانها

  .به عنوان امانتدار این پروتوکول تعیین گردیده استسرمنشی سازمان ملل متحد . 1

  

وي برخوردار است، نزد  از اعتبار مسا آناین پروتوکول که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوي، روسی و اسپانیایی. 2

  .سرمنشی سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده می شود

  

  .افغانستان تا هنوز این سند الحاقیه را امضا و یا تصویب نکرده است: نوت


