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 مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
 ألمم املتحدة ملكافحة اجلرميةا

 املنظمة عرب الوطنية

 

 
210604    V.04-55311 (A) 
*0455311* 

 الدورة األوىل    
 ٢٠٠٤يوليه   / متوز  ٩-يونيه  / حزيران ٢٨فيينا،  
 * من جدول األعمال املؤقت     ٦البند 

 مسائل أخرى
  

حالة التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب   
   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٤الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا حىت 

  مذكرة من األمانة        
داول الـواردة أدنـاه تقـدم ملخصـا عـن حالـة التصـديق عـلى اتفاقـية األمـم املتحدة                     اجلـ  

) ، املــــرفق األول٥٥/٢٥قــــرار اجلمعــــية العامــــة (ملكافحــــة اجلــــرمية املــــنظمة عــــرب الوطنــــية  
 .والربوتوكوالت امللحقة هبا

  
  ملخص التواقيع والتصديقات               -ألف   

 الصك الدويل التواقيع التصديقات
 ة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةاتفاقي ١٤٧ ٧٨
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال ١١٧ ٦١
 بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ١١٢ ٥٥

٥٢ ٢١ 
ــا       ــنارية وأجــزائها ومكّوناهت ــلحة ال ــروتوكول مكافحــة صــنع األس والذخــرية ب

 واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
 * CTOC/COP/2004/1. 
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التصديقات على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                -باء  
   والربوتوكوالت امللحقة هبا، حبسب املناطق                   

  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

 أفريقيا
 مارس/ آذار٩ 

٢٠٠٤ 
 مارس/ آذار٩

٢٠٠٤ 
/  تشرين األول٧

 ٢٠٠٢أكتوبر 
 اجلزائر 

أغسطس / آب٢٩ 
٢٠٠٢ 

أغسطس / آب٢٩
٢٠٠٢ 

أغسطس / آب٢٩
٢٠٠٢ 

 بوتوسوانا

 مايو/ أيار١٥
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٥
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٥
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٥
٢٠٠٢ 

 بوركينا فاسو

سبتمرب /يلول أ٢٥   
 )أ(٢٠٠٣

 جزر القمر

 مارس/ آذار٥  
٢٠٠٤ 

 مارس/ آذار٥
٢٠٠٤ 

 مصر

 فرباير/ شباط٧  
٢٠٠٣ 

 فرباير/ شباط٧
٢٠٠٣ 

 غينيا االستوائية

 مايو/ أيار٥ 
٢٠٠٣ 

 مايو/ أيار٥
٢٠٠٣ 

 مايو/ أيار٥
٢٠٠٣ 

 غامبيا

سبتمرب / أيلول٢٤
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٤ 
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٤
٢٠٠٣ 

 ليسوتو

 مايو/ أيار٣
٢٠٠٢ 

أبريل / نيسان١٢
٢٠٠٢ 

أبريل / نيسان١٢
٢٠٠٢ 

أبريل / نيسان١٢
٢٠٠٢ 

 مايل

سبتمرب / أيلول٢٤
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٤
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٤
 )أ(٢٠٠٣

أبريل / نيسان٢١
٢٠٠٣ 

 موريشيوس

سبتمرب / أيلول١٩   
٢٠٠٢ 

 املغرب

أغسطس / آب١٦ 
٢٠٠٢ 

أغسطس / آب١٦
٢٠٠٢ 

أغسطس / آب١٦
٢٠٠٢ 

 ناميبيا

سبتمرب / أيلول٢٧ 
٢٠٠١ 

يونيه / حزيران٢٨
٢٠٠١ 

يونيه / حزيران٢٨
٢٠٠١ 

 نيجرييا
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  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

تمرب سب/ أيلول٢٦  
٢٠٠٣ 

تمرب سب/ أيلول٢٦
٢٠٠٣ 

 رواندا

 / تشرين األول٢٧ 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 / تشرين األول٢٧
 ٢٠٠٣أكتوبر 

/ تشرين األول٢٧
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 السنغال

أبريل /نيسان ٢٢   
٢٠٠٣ 

 سيشيل

فرباير / شباط٢٠
٢٠٠٤ 

فرباير / شباط٢٠
٢٠٠٤ 

فرباير / شباط٢٠
٢٠٠٤ 

فرباير / شباط٢٠
٢٠٠٤ 

 جنوب أفريقيا

يونيه / حزيران١٩ 
٢٠٠٣ 

يونيه / حزيران١٩
٢٠٠٣ 

يونيه / حزيران١٩
٢٠٠٣ 

 تونس

 اجملموع اإلقلمي ١٨ ١٥ ١١ ٥

 آسيا واحمليط اهلادئ
سبتمرب / أيلول٢٤   

٢٠٠٣ 
 أفغانستان

يونيه / حزيران٧ 
 )أ(٢٠٠٤

يونيه / حزيران٧
 )أ(٢٠٠٤

يونيه / حزيران٧
 )أ(٢٠٠٤

 )ب(البحرين

سبتمرب / أيلول٢٣   
٢٠٠٣ 

 الصني

 مارس/ آذار٤   
 )أ(٢٠٠٤

 جزر كوك

 / تشرين األول٢ 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 / تشرين األول٢
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 / تشرين األول٢
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 قريغيزستان

سبتمرب / أيلول٢٦
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٦
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٦
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب / أيلول٢٦
 )أ(٢٠٠٣

 مجهورية الو
 الدميقراطية الشعبية

 مايو/ أيار٢٤   
 )أ(٢٠٠٤

 ميكرونيزيا
 )االحتادية-واليات(

 مارس/ آذار٣٠ 
 )أ(٢٠٠٤

 مارس/ آذار٣٠
 )أ(٢٠٠٤

 مارس/ آذار٣٠
 )أ(٢٠٠٤

 ميامنار

 مايو/ أيار٢٨ 
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار٢٨
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار٢٨
٢٠٠٢ 

 الفلبني
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  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

 يوليه/ متوز٨ 
٢٠٠٢ 

 يوليه/ متوز٨
٢٠٠٢ 

 يوليه/ متوز٨
٢٠٠٢ 

 طاجيكستان

 /  كانون األول٩   
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 أوزبكستان

 اجملموع اإلقليمي ١١ ٦ ٦ ١

 أوروبا الشرقية
أغسطس / آب٢١ 

٢٠٠٢ 
أغسطس / آب٢١

٢٠٠٢ 
أغسطس / آب٢١

٢٠٠٢ 
 ألبانيا

 يوليه/ متوز١ 
٢٠٠٣ 

 يوليه/ متوز١
٢٠٠٣ 

 يوليه/ متوز١
٢٠٠٣ 

 أرمينيا

 / تشرين األول٣٠ 
 ٢٠٠٣أكتوبر 

/ تشرين األول٣٠
 ٢٠٠٣أكتوبر 

/ تشرين األول٣٠
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 أذربيجان

يونيه / حزيران٢٥ 
٢٠٠٣ 

يونيه / حزيران٢٥
٢٠٠٣ 

يونيه / حزيران٢٥
٢٠٠٣ 

 بيالروس

أبريل /نيسان ٢٤ 
٢٠٠٢ 

أبريل / نيسان٢٤
٢٠٠٢ 

أبريل / نيسان٢٤
٢٠٠٢ 

 البوسنة واهلرسك

أغسطس / آب٦
٢٠٠٤ 

 / كانون األول٥
 ٢٠٠١ديسمرب 

 / كانون األول٥
 ٢٠٠١ديسمرب 

 / كانون األول٥
 ٢٠٠١ديسمرب 

 بلغاريا

 / كانون الثاين٢٤ 
 ٢٠٠٣يناير 

 / كانون الثاين٢٤
 ٢٠٠٣يناير 

 / كانون الثاين٢٤
 ٢٠٠٣اير ين

 كرواتيا

 مايو/ أيار١٢
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار١٢
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار١٢
٢٠٠٤ 

فرباير / شباط١٠
٢٠٠٣ 

 إستونيا

أبريل / نيسان٢٣ 
٢٠٠٣ 

 مايو/ أيار٢٥
٢٠٠٤ 

 / كانون األول٧
 ٢٠٠١ديسمرب 

 التفيا

 مايو/ أيار١٢ 
٢٠٠٣ 

يونيه / حزيران١٢
٢٠٠٣ 

 مايو/ أيار٩
٢٠٠٢ 

 ليتوانيا 

مرب سبت/ أيلول٢٦ 
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٦
٢٠٠٣ 

 / تشرين الثاين١٢
 ٢٠٠١نوفمرب 

 بولندا

أبريل / نيسان١٦
 )أ(٢٠٠٤

 / كانون األول٤
 ٢٠٠٢ديسمرب 

 / كانون األول٤
 ٢٠٠٢ديسمرب 

 / كانون األول٤
 ٢٠٠٢ديسمرب 

 رومانيا
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  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

 سبتمرب/ أيلول٦ 
٢٠٠١ 

 سبتمرب/ أيلول٦
٢٠٠١ 

 سبتمرب/ أيلول٦
٢٠٠١ 

صربيا واجلبل 
 )ج(سوداأل

 مايو/ أيار٢٦ 
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢٦
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢٦
٢٠٠٤ 

 االحتاد الروسي

 / كانون األول٣   
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 سلوفاكيا

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 سلوفينيا

 مايو/ أيار٢١ 
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار٢١
٢٠٠٤ 

 أوكرانيا

 اجملموع اإلقليمي  ١٧ ١٦ ١٦ ٤

 أمريكا الالتينية والكاريبـي
 يوليه/ متوز٢٤   

٢٠٠٢ 
 أنتيغوا وبربودا

 / تشرين الثاين١٩ 
 ٢٠٠٢نوفمرب 

/ تشرين الثاين١٩
 ٢٠٠٢نوفمرب 

 / تشرين الثاين١٩
 ٢٠٠٢نوفمرب 

 األرجنتني

سبتمرب / أيلول٢٦  
 )أ(٢٠٠٣

سبتمرب /  أيلول٢٦
 )أ(٢٠٠٣

 بليز

 / كانون الثاين٢٩ 
 ٢٠٠٢يناير 

/ كانون الثاين٢٩
 ٢٠٠٢يناير 

 / كانون الثاين٢٩
 ٢٠٠٢يناير 

 الربازيل

 سبتمرب/ أيلول٩
٢٠٠٣ 

أغسطس / آب٧
٢٠٠٣ 

 سبتمرب/ أيلول٩
٢٠٠٣ 

 يوليه/ متوز٢٤
٢٠٠٢ 

 كوستاريكا

سبتمرب / أيلول١٧ 
٢٠٠٢ 

سبتمرب / أيلول١٧
٢٠٠٢ 

سبتمرب / أيلول١٧
٢٠٠٢ 

 وادورإك

 مارس/ آذار١٨
٢٠٠٤ 

 مارس/ آذار١٨
٢٠٠٤ 

 مارس/ آذار١٨
٢٠٠٤ 

 مارس/ آذار١٨
٢٠٠٤ 

 السلفادور

 مايو/ أيار٢١
 )أ( ٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 )أ( ٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 )أ( ٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 غرينادا )أ( ٢٠٠٤
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  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

 أبريل/ نيسان١
 )أ( ٢٠٠٤

 أبريل/ نيسان١
 )أ( ٢٠٠٤

 أبريل/ نيسان١
 )أ( ٢٠٠٤

سبتمرب / أيلول٢٥
٢٠٠٣ 

 غواتيماال

 / كانون األول٢   
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 هندوراس

سبتمرب / أيلول٢٩
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٩
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٩
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٩
٢٠٠٣ 

 جامايكا

أبريل / نيسان١٠
٢٠٠٣ 

 مارس/ آذار٤
٢٠٠٣ 

 مارس/ آذار٤
٢٠٠٣ 

 مارس/ آذار٤
٢٠٠٣ 

 املكسيك

 بتمربس/ أيلول٩   
٢٠٠٢ 

 نيكاراغوا

سبتمرب / أيلول٢٣
 )أ(٢٠٠٣

 / كانون األول٢٣
 ٢٠٠٢ديسمرب 

/ كانون األول٢٣
 ٢٠٠٢ديسمرب 

/ كانون األول٢٣
 ٢٠٠٢ديسمرب 

 بريو

 مايو/ أيار٢١
 )أ(٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 )أ(٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 )أ(٢٠٠٤

 مايو/ أيار٢١
 سانت كيتس ونيفيس ٢٠٠٤

 مايو/ أيار١٣  
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٣
٢٠٠٢ 

 فنـزويال

 اجملموع اإلقليمي  ١٦ ١٣ ١١ ٨

 أوروبا الغربية ودول أخرى
 مايو/ أيار٢٧ 

٢٠٠٤ 
 مايو/ أيار٢٧ 

٢٠٠٤ 
 النمسا

 مايو/ أيار١٣ 
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٣
٢٠٠٢ 

 مايو/ أيار١٣
٢٠٠٢ 

 كندا

أغسطس / آب٦
٢٠٠٣ 

أغسطس / آب٦
٢٠٠٣ 

أغسطس / آب٦
٢٠٠٣ 

أبريل / نيسان٢٢
٢٠٠٣ 

 قربص

سبتمرب / أيلول٣٠  
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٣٠
٢٠٠٣ 

 الدامنرك

 مايو/ أيار٢١   
٢٠٠٤ 

 اجلماعة األوروبية

فرباير / شباط١٠   
٢٠٠٤ 

 فنلندا
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  تاريخ التصديق
برتوكول األسلحة

 النارية
 بروتوكول 
 املهاجرين

بروتوكول االجتار 
 باألشخاص

 اجلرميةاتفاقية 
 املنظمة

 

 / تشرين األول٢٩ 
 ٢٠٠٢أكتوبر 

/ تشرين األول٢٩
 ٢٠٠٢أكتوبر 

 / تشرين األول٢٩
 ٢٠٠٢أكتوبر 

 فرنسا

سبتمرب / أيلول٢٤ 
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٤
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٤
٢٠٠٣ 

 مالطة

يونيه / حزيران٥ 
٢٠٠١ 

يونيه / حزيران٥
٢٠٠١ 

يونيه / حزيران٥
٢٠٠١ 

 موناكو

 مايو/ أيار٢٦   
٢٠٠٤ 

 هولندا

 يوليه/ متوز١٩ 
٢٠٠٢ 

 يوليه/ متوز١٩
٢٠٠٢ 

 يوليه/ متوز١٩
٢٠٠٢ 

 نيوزيلندا

سبتمرب / أيلول٢٣
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٣
٢٠٠٣ 

سبتمرب /ل أيلو٢٣
٢٠٠٣ 

سبتمرب / أيلول٢٣
٢٠٠٣ 

 النرويج

 مايو/ أيار١٠ 
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار١٠
٢٠٠٤ 

 مايو/ أيار١٠
 الربتغال ٢٠٠٤

 مارس/ آذار١ 
٢٠٠٢ 

 مارس/ آذار١
٢٠٠٢ 

 مارس/ آذار١
٢٠٠٢ 

 اسبانيا

أبريل / نيسان٣٠   
٢٠٠٤ 

 السويد

 مايو/ أيار٤
٢٠٠٤ 

 مارس/ آذار٢٥
٢٠٠٣ 

 مارس/ آذار٢٥
٢٠٠٣ 

 مارس/ آذار٢٥
٢٠٠٣ 

 تركيا

 اجملموع اإلقليمي ١٦ ١١ ١١ ٣
 

 .انضمام )أ( 
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٧يبدأ سريان مفعول الصكوك يف البحرين يوم      )ب( 
 .، غّيرت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية امسها إىل صربيا واجلبل األسود      ٢٠٠٣فرباير  / شباط٤يف  )ج( 
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