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 الدورة الثانية عشرة

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 التعاون الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية
   

التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية         
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 تقرير األمني العام
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  مقدمة -أوال 
نوفمرب / تشـرين الثاين   ١٥ املـؤرخ    ٥٥/٢٥ العامـة، مبوجـب قـرارها        اعـتمدت اجلمعـية    -١

") اتفاقية اجلرمية املنظمة  ("، اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية               ٢٠٠٠
بروتوكول ("وبـروتوكول مـنع وقمـع ومعاقـبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النساء واألطفال                 

ل مكافحـة هتريـب املهاجـرين عـن طـريق الـرب والـبحر واجلـو         وبـروتوكو ") االجتـار باألشـخاص  
 ٥٥/٢٥٥واعـتمدت اجلمعية، مبوجب قرارها      . املكّملـني لالتفاقـية   ") بـروتوكول املهاجـرين   ("

، بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا        ٢٠٠١مـايو   / أيـار  ٣١املـؤرخ   
 ").بروتوكول األسلحة النارية("كّمل لالتفاقية والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة، امل

وقـّدم األمـني العـام إىل اجلمعـية العامـة يف دورهتـا السابعة واخلمسني تقريرا عن التقّدم                    -٢
-٧، الفقرات   A/57/153(احملـرز فــي التصـديـق علــى االتفاقـيـة والـربوتوكــوالت املـلحقــة هبا                

القدرة على تقدمي املساعدة    ت املاحنة والحظ أن     اجلها ، حيـث اعـترف بـالدعم املقّدم من        )١٤
 الـبلدان املاحنة يف  اسـتمرار الدعـم مـن   التنفـيذ تـتوقف عـلى    املسـاعدة عـلى    لتصـديق و  لالسـابقة   
 .املستقبل

ــرارها    -٣ ــة، يف ق ــية العام ــت اجلمع ــؤرخ ٥٧/١٦٨ورحب ديســمرب / كــانون األول١٨ امل
تقدمي املساعدة : ة املـنظمة عـرب الوطنية     الـتعاون الـدويل عـلى مكافحـة اجلـرمي         " واملعـنون    ٢٠٠٢

إىل الـدول يف جمـال بـناء القـدرات تيسـريا لتنفـيذ اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة                      
ــيها  ــية وبروتوكولـ ــالفعلبـــأن عـــددا مـــن الـــدول قـــد صـــّدق  ، "عـــرب الوطنـ ــية بـ   عـــلى االتفاقـ

ــرّ  ــيها، وك ــ التأتروبروتوكول ــك ــة اإلســراع  ليد ع ــك الصــكوك   ى أمهــية كفال ــاذ تل ــبدء نف ؛  ب
 تزويد البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية        دعمالـدول األعضاء على     وشـّجعت   

 . إعانتها يف جهودها الرامية إىل التصديق على الصكوك وتنفيذهاتقنية من أجلال اتساعداملب

ديســـمرب /ول كـــانون األ١٨ املـــؤرخ ٥٧/١٧٣وأّيـــدت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٤
سيما قدراته   تعزيـز بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وال             " واملعـنون    ٢٠٠٢

 ميداناألولويـة العلـيا للـتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف           ، مـنح    "جمـال الـتعاون الـتقين      يف
ظمة عرب الوطنية واإلرهاب     منع اجلرمية املن   جمايلمـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، مبـا يف ذلـك يف               

 املعين مبنع اإلجرام     عـلى احلاجـة إىل تعزيـز األنشـطة التنفيذية للمركز           تد، وشـدّ  مكافحـتهما و
الــذي كــان ُيعــرف ســابقاً باســم مكتــب  (الــدويل الــتابع للمكتــب املعــين بــاملخدرات واجلــرمية  

ــنع اجلــرمية   ــبة املخــدرات وم ــبلد    ،)مراق ــك، عــلى وجــه اخلصــوص، ملســاعدة ال ــية  وذل ان النام
ــبلدان  ــزاعات  ذات االقتصــادات االوال ــبلدان اخلارجــة مــن ن ــية وال ــدول  ؛ وحثّــت نتقال مجــيع ال

تفاقــية وبروتوكولــيها، التصــّدق بعــد عــلى امل واملـنظمات االقتصــادية اإلقليمــية الــيت مل توقّــع و 
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بالتربعات ؛ ورّحبت عـلى أن تفعـل ذلـك يف أقـرب وقـت ممكـن لضـمان التعجـيل ببدء نفاذها                  
من أجل بدء نفاذ     الـدول عـلى تقـدمي تـربعات كافية ومنتظمة            تع بـالفعل، وشـجّ    قّدمـت لـيت   ا

 األمـم املتحدة للتمويل، املنصوص عليها       ات، مـن خـالل آلـي       وتنفـيذها  االتفاقـية وبروتوكولـيها   
توفري وإىل األمـني العام اختاذ مجيع التدابري الالزمة        ؛ وطلبـت    يف االتفاقـية هلـذا اهلـدف خصيصـا        

مـن أجـل متكيـنه مـن العمل على بدء نفاذ االتفاقية وبروتوكوليها على                كزلـلمر  الكـايف    الدعـم 
 بالتعاون مع مكتب الشؤون ٢٠٠٣يف عام   تعاهدية  وجـه السـرعة، مبـا يف ذلـك تنظيم مناسبة            

 .القانونية التابع لألمانة العامة

ــة     -٥ ــية، يف دورهتــا احلادي ــة اجلنائ ــنع اجلــرمية والعدال  عشــرة يف عــام  واستعرضــت جلــنة م
اجملــتمع ، األنشـطة اجلاريـة وشـّددت عـلى أمهـية جهــود التصـديق مـن جانـب كـل مـن           ٢٠٠٢

ــية         ــتفاؤل بشــأن ســري عمل ــدويل، مــع اإلعــراب عــن ال ــدويل واملركــز املعــين مبــنع اإلجــرام ال ال
  وهـذا التقرير ُمقّدم إىل اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة من أجل إبالغها   )١(.التصـديق حـىت اآلن    

 .بالتطورات فيما يتعلق بأنشطة املركز وأعماله املقبلة
  

الترويج للتوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية  -ثانيا 
  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

مــنذ اعــتماد اجلمعــية العامــة اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة وبــروتوكوالهتا، ظــل الــترويج           -٦
للتصـديق عـلى هـذه الصـكوك وتقـدمي املسـاعدة إىل الـدول الـيت تسـعى للتصديق عليها ميثالن                      

 .أولية عليا

 ١٢فقبل إغالق باب التوقيع على الصكوك يف        . وقـد أحـرز تقـّدم كـبري يف هذا اجملال           -٧
 ١٤٧فأصبح اجملموع   ( دول إضـافية عـلى االتفاقـية         ٨، وقّعـت    ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  

فأصــبح اجملمــوع ( دولــة إضــافية عــلى بــروتوكول االجتــار باألشــخاص   ١٧ووقّعــت ؛ )توقــيعا
؛ )١١٢فأصــبح اجملمــوع  ( دولــة إضــافية عــلى بــروتوكول املهاجــرين     ١٦؛ ووقّعــت )١١٧

وخالل ). ٥٢فأصـبح اجملموع    ( دولـة إضـافية عـلى بـروتوكول األسـلحة الـنارية              ٣١ووقّعـت   
 دولة على بروتوكول  ١٧تفاقية، وصّدقت    دولة على اال   ٢٢، صـّدق مـا جمموعـه        ٢٠٠٢عـام   

 دولــة عـــلى بــروتوكول املهاجـــرين، وصــّدق بلـــدان اثــنان عـــلى     ١٦االجتــار باألشـــخاص، و 
 ٢٤ طرفا يف االتفاقية، و٣٢وعند كتابة هذا التقرير، كان هناك       . بـروتوكول األسـلحة النارية    

 أطراف يف ٣رين، و طرفا يف بروتوكول املهاج ٢٢طـرفا يف بـروتوكول االجتـار باألشخاص، و        
ــنارية  ــروتوكول األســلحة ال ــا     . ب ــية، ورمب ــبدأ نفــاذ االتفاق ــتوقّع أن ي ــرية التصــديق هــذه، ي وبوت
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وتـرد قائمة حمّدثة بالتصديقات يف مرفق       . ٢٠٠٣الـربوتوكولني األولـني أيضـا، قـبل هنايـة عـام             
 .هذا التقرير

ت تطبيق عاملي يف جماهلا     إن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة وبروتوكوالهتا هي أول صكوك ذا            -٨
وسـيكون لبدء نفاذها سريعا وبالتايل تنفيذها أثر ملموس على حتسني العمل اجلماعي ملكافحة              

وألن العديد من الدول األعضاء قد أعربت بالفعل عن رغبتها يف           . اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية     
املهم مواصلة الترويج لعملية إدخـال االتفاقـية وبروتوكوالهتا حّيز النفاذ بأسرع ما ميكن، فمن          

ــيذ مشــروع بشــأن تقــدمي       . التصــديق ــدويل عــلى تنف ــد دأب املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام ال وق
ــية     ــة عــلى االتفاق ــدول املوقّع ــّدم إىل   . املســاعدة الســابقة للتصــديق إىل ال ــا انفــك الدعــم يق وم

واليات املتحدة  األنشـطة ذات الصـلة مـن خـالل تـربعات مقّدمة من فرنسا وكندا وهولندا وال                
األمريكـية والـيابان إىل حسـاب خـاص أنشـئ عمـال باالتفاقـية ويـدار بإشـراف صندوق األمم                     

ويساعد املشروع الدول يف اختاذ خطوات ملموسة حنو        . املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائية        
 حتليل إجراء) أ: (التصـديق عـلى االتفاقـية وبـروتوكوالهتا مـن خـالل تنفـيذ ثالثـة عناصـر، هي          

تقــدمي املســاعدة إىل املشــّرعني   ) ب(مــتعّمق للتشــريعات القائمــة واملؤسســات ذات الصــلة؛     
مساعدة احلكومات على إنشاء    ) ج(أو اعتماد التشريعات؛    /والـربملانيني الوطنـيني يف حتديث و      

 .٢٠٠٣وسيستمر تنفيذ املشروع طوال عام . أو تعزيز آليات التعاون الدويل/و
  

  لتشريعية     األدلة ا  -ألف  
ملواصـلة مسـاعدة الـدول الـيت تسـعى للتصـديق عـلى الصـكوك، قّرر املركز املعين مبنع                     -٩

اإلجــرام الــدويل إصــدار سلســلة مــن األدلــة التشــريعية، الــيت ميكــن أن تشــكل يف هنايــة املطــاف 
ــية        حــزمة أكــرب مــن املــواد، ولكــن الغــرض الرئيســي والفــوري مــنها هــو املســاعدة عــلى عمل

تبانة املتطلـبات التشـريعية واملسـائل الناشـئة عن هذه املتطلبات واخليارات املتاحة              التصـديق باسـ   
ولن تتجاوز األدلة الصكوك، ولن تنطوي على       . للـدول يف وضـع وصـوغ التشـريعات الالزمة         

حتلــيل أو تفســري للصــكوك أو املســائل املــتعلقة بالتنفــيذ إال بــالقدر الــالزم لــتقدمي املشــورة إىل    
ولن تتضمن تلك األدلة تشريعات منوذجية، ولكن       . ليت التصـديق أو التشريع    الـدول عـند مـرح     

سـُتجمع فـيها وتــرفق هبـا عيــنات ألحكـام تشـريعية اعــتمدهتا دول خمـتلفة، حيــثما تـتاح، لبــيان        
ســيتناول : وستصــدر ثالثــة أدلــة. طائفــة مــن الــنهوج الــيت اختذهتــا الــدول الــيت صــّدقت بــالفعل

ظمة؛ والــثاين كــالً مــن بــروتوكول االجتــار باألشــخاص وبــروتوكول  األول اتفاقــية اجلــرمية املــن
 .املهاجرين؛ والثالث بروتوكول األسلحة النارية



 

5  
 

E/CN.15/2003/5

ــدويل         -١٠ ــيق ودعــم مــن املركــز ال ــتعاون وث ــية ب ــيل التشــريعي لالتفاق وجيــري إعــداد الدل
يتألف إلصـالح القـانون اجلـنائي ولسياسـة العدالـة اجلنائـية، وهـو عضـو يف شـبكة املعاهد اليت                      

وتدعم . مـنها بـرنامج األمـم املـتحدة ملـنع اجلـرمية والعدالـة اجلنائـية، ومقـره يف فانكوفـر، كندا                     
ــذا املســعى    ــندا املركــز يف ه ــة ك ــربوتوكوالت    . حكوم ــيلني التشــريعيني لل ــداد الدل وجيــري إع

وأنشئت . مبسـاعدة مـن حكومـيت إيطالـيا وفرنسـا، اللـتني قّدمـتا تـربعات سخية لذلك الغرض                  
 أفـرقة للخـرباء للـنظر يف اهلـيكل واحملـتوى األساسـيني لألدلـة والستبانة املسائل التشريعية                   ثالثـة 

وعكف خرباء استشاريون على صوغ     . واملسـائل األخرى ذات الصلة اليت تنشأ عن كل صك         
أنشئت جمموعات من اخلرباء على النحو املقترح يف الفقرة         . (األدلـة، بدعـم وتوجيه من اخلرباء      

وقد استتبع  ). (E/CN.15/2002/10) ٢٠٠٢مارس  / آذار ٤ر األمـني العـام املؤرخ        مـن تقريـ    ٢١
 :صوغ األدلة التشريعية تنظيم األحداث التالية

اجـتمع فـريق اخلـرباء املعين بالدليل التشريعي لالتفاقية يف فانكوفر، كندا، من               )أ( 
يكله األساســـي ، للـــنظر يف الوظـــائف املـــتوّخاة للدلـــيل وهـــ ٢٠٠٢أبـــريل / نيســـان١٠ إىل ٨

 ولوضع خمطط أويل ونظرة جمملة للمسائل األساسية اليت سيجري تناوهلا فيه؛

اجـتمع فـريق اخلـرباء املعـين بالدلـيل التشريعي لربوتوكول االجتار باألشخاص               )ب( 
ــاريس، مــن    ــروتوكول املهاجــرين يف ب ــثاين ٢٠ إىل ١٨وب ، لوضــع ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين ال

ســائل األساســية الــيت ســيجري تــناوهلا يف الدلــيل املــتعلق هبذيــن   خمطــط أويل ونظــرة جمملــة للم
 الربوتوكولني؛

اجـتمع فـريق اخلـرباء املعـين بالدلـيل التشـريعي لربوتوكول األسلحة النارية يف                 )ج( 
، لوضــع خمطــط أويل ونظــرة ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول٧ و٦كورمــايري، إيطالــيا، يومــي 

  تناوهلا يف الدليل املتعلق هبذا الربوتوكول؛جمملة للمسائل األساسية اليت سيجري

عقـد فريق اخلرباء املعين بالدليل التشريعي لالتفاقية اجتماعا ثانيا يف فانكوفر،             )د( 
 .، الستعراض مشروع الدليل٢٠٠٣فرباير / شباط٢٣ و٢٢يومي 

ول هنايــة ويـتوقّع أن تضـع أفــرقة اخلـرباء املعنـية مشــاريع األدلـة يف صـيغتها النهائــية حبلـ        -١١
ــثالثة    . ٢٠٠٣أبــريل /نيســان وعرضــت حكومــة مونــاكو استضــافة اجــتماع ألفــرقة اخلــرباء ال

ويؤمل أن جتري، مبساعدة من اجلهات املاحنة، ترمجة        . لوضـع األدلـة الـثالثة يف صيغتها النهائية        
األدلــة إىل مجــيع اللغــات الرمســية لألمــم املــتحدة يف أســرع وقــت ممكــن مــن أجــل نشــرها بعــد  

 .ذلك
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  االجتماعات األقاليمية واإلقليمية ودون اإلقليمية                      -باء  
، عقــدت أربعــة اجــتماعات إقليمــية ودون إقليمــية بشــأن املســائل  ٢٠٠٢خــالل عــام  -١٢

املــتعلقة بالتصــديق والتنفــيذ وشــارك ممــثلون عــن املركــز يف العديــد مــن االجــتماعات اإلقليمــية  
ــتقدمي   ــية اجلــرمية املــنظمة   ودون اإلقليمــية الــيت عقدهتــا مــنظمات أخــرى ل  معلومــات عــن اتفاق

ونظمـــت االجـــتماعات يف هيـــئة سلســـلة مـــن العـــروض االيضـــاحية واملـــواد  . وبـــروتوكوالهتا
 .األخرى اليت أعدها املركز

وقـد أتاحـت االجـتماعات منـربا للـدول السـتعراض الـتقّدم احملـرز يف عملـية التصديق                     -١٣
ــتجارب  ــبادل اآلراء وال ــناجتة عــن احللقــات الدراســية   وحثــت التوصــيات أو  . وت اإلعالنــات ال

الـدول الـيت مل توقّـع عـلى االتفاقية وال على الربوتوكوالت بعد على أن تقوم بذلك وأن تبذل           
 :ومبزيد من التحديد. مجيع اجلهود الالزمة لكفالة التصديق عليها

ــواي        )أ(  ــوادور وأوروغ ــتني وإك ــن األرجن ــيعو املســتوى م شــارك مســؤولون رف
ي والـربازيل وبوليفـيا وترينـيداد وتوبـاغو واجلمهورية الدومينيكية وشيلي وغواتيماال             وبـاراغوا 

وفـنـزويال وكولومبـيا وهـاييت وهـندوراس يف احللقـة الدراسـية الوزاريـة اإلقليمـية بشـأن اتفاقية                    
األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية وبـروتوكوالهتا، الـيت نظمت يف كيتو من                

ويف اإلعــالن اخلــتامي لــلحلقة الدراســية الوزاريــة، ســلّمت  . ٢٠٠٢مــارس /  آذار٢٧ىل  إ٢٥
ــروتوكوالهتا،        ــية وب ــا لالتفاق ــية وفق ــدول املذكــورة أعــاله باحلاجــة إىل ســّن تشــريعات وطن ال
وحّضـت بـرملان أمـريكا الالتينـية والربملان اآلندي وبرملان أمريكا الوسطى على حث أعضائها                

عـلى االتفاقـية وبروتوكوالهتا، يف دوهلم، وفقا لألحكام الدستورية السارية           عـلى دعـم التوقـيع       
 يف دوهلم؛

ــا الوســطى والشــرقية يف      )ب(  ــة اقليمــية لــدول أوروب نظمــت حلقــة دراســية وزاري
وقد حضرها ممثلون عن أرمينيا وإستونيا وألبانيا       . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٥ و ٤فيلنـيوس يومـي     

ا وبــيالروس ومجهوريــة مقدونــيا اليوغوســالفية الســابقة ومجهوريــة  وأوكرانــيا وبلغاريــا وبولــند
ويف إعالن فيلنيوس بشأن    . مولدوفـا وجورجـيا ورومانـيا وسلوفاكيا وكرواتيا والتفيا وليتوانيا         

التصـديق عـلى اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا الصادر    
قرت الدول املذكورة أعاله أمهية استعراض وحتسني التشريعات الوطنية         عـن احللقة الدراسية، أ    

ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية وتعهدت باستعراض التقّدم احملرز يف التصديق على تلك                  
الصـكوك والتنفـيذ املـبكر هلـا خـالل سـتة أشهر وتقدمي املعلومات ذات الصلة إىل املركز املعين                    

 مبنع اإلجرام الدويل؛
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نظمــت احللقــة التدريبــية اإلقليمــية ملــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف أوســاكا،    )ج( 
، بالتعاون مع معهد آسيا والشرق األقصى ملنع        ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٣ و ٢٢الـيابان، يومي    

وقد حضرها ممثلون عن إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة وبروين دار        . اإلجـرام ومعاملـة اجملـرمني     
ش وبوتان وتايلند ومجهورية كوريا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسري          السـالم وبنغالدي  

ــاورو       ــيامنار ون ــيا وم ــيزيا ومنغول ــيجي وكمــبوديا ومال ــبني وف النكــا وســنغافورة والصــني والفل
واقترحـت احللقة التدريبية أن حتدد الدول، يف إطار عملية التصديق والتنفيذ،         . ونيـبال والـيابان   

 إجــراء تغــيريات تشــريعية وتنظيمــية فــيها مــن خــالل هنــج مــتعدد القطاعــات اجملــاالت املطلــوب
ــزة واملؤسســات ذات الصــلة     ــيه مجــيع األجه ــانون   . تشــارك ف وذكــرت توصــية أخــرى أن الق

الداخـلي يف العديـد مـن الـدول يـبدو بقـدر كـبري متسـقا مـع معظم متطلبات االتفاقية وأن من                     
 إذا كانت هناك حاجة اىل إدخال بعض التعديالت  الضـروري القـيام بدراسة متأنية للتحقق مما       

عــلى القــانون، ومــا إذا كانــت هــناك حاجــة اىل تفســري جديــد للتشــريعات املوجــودة، ومــا إذا  
وجرت اإلشارة يف هذا الصدد إىل توافر مساعدة        . كانـت املمارسـات السائدة حتتاج اىل تغيري       

 جرام الدويل؛استشارية للبلدان النامية من املركز املعين مبنع اإل

 ٣٠ و٢٩عقــد مؤمتــر وزاري للمــنطقة األفريقــية يف اجلزائــر العاصــمة يومــي    )د( 
ومجع املؤمتر وزراء عدل ومسؤولني حكوميني رفيعي املستوى        . ٢٠٠٢أكـتوبر   /تشـرين األول  

ــنا فاســو           ــنن وبوركي ــندا وب ــوال وأوغ ــتريا وأنغ ــيا وإري ــن إثيوب ــادمني م ــانوا ق ــيا، وك ــن أفريق م
د وتوغـو وتونـس واجلزائـر وجزر القمر واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية        وبورونـدي وتشـا   

الكونغـو ومجهوريـة تنـزانـيا املتحدة وجنوب أفريقيا وجيبويت ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسان     
ــيا      ــا وغين ــيا وغان تومــي وبرينســيـيب والســنغال والســودان وسيشــيل والصــومال وغــابون وغامب

ــيا االســتوائية وال  ــايل ومدغشــقر ومصــر واملغــرب      وغين ــربيا وليســوتو وم ــيا ولي كــامريون وكين
ويف إعالن اجلزائر اخلتامي    . وموريتانـيا وموريشـيوس وموزامبـيــق وناميبيــا والنيجــر ونيجرييــا        

)A/57/599دعـــا املمـــثلون املذكـــورون أعـــاله الـــدول األفريقـــية إىل حتقـــيق إدمـــاج )، املـــرفق ،
 الوطنـية يف تنفـيذ االستراتيجية العاملية للشراكة اجلديدة من أجل            مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب       

، وحـــثّوا )AHG/Decl.1 (XXXVII)، املـــرفق األول، A/56/457انظـــر الوثـــيقة (تنمـــية أفريقـــيا 
الـبلدان املاحنـة واملـنظمات الدولـية واإلقليمـية ذات الصـلة على تعزيز املساعدات التقنية واملالية        

دول املــنطقة للتصــديق عــلى االتفاقــية وبــروتوكوالهتا وتنفــيذها، وذلــك واملاديــة لدعــم جهــود 
بـتقدمي تـربعات كـبرية ومنـتظمة إىل احلسـاب اخلاص الذي أنشئ حتت إشراف صندوق األمم                  

 .املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
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ونظمـت بالـتعاون مـع هيـئات أخـرى أو مبسـاعدة مـنها بعـض االجـتماعات اليت قّدم                       -١٤
ها أعضـــاء مـــن األمانـــة العامـــة عروضـــا إيضـــاحية للـــترويج للتصـــديق عـــلى االتفاقـــية          فـــي

فقـد نظمـت مـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبا اجتماعا لبلدان آسيا الوسطى                . وبـروتوكوالهتا 
بشـأن االجتـار باألسـلحة الصـغرية واخلفـيفة، وُخصِّص جزء من ذلك االجتماع للتصديق على                 

وقـّدم عـرض إيضـاحي عـن الـروابط بني اجلرمية املنظمة            . ة وتنفـيذه  بـروتوكول األسـلحة الـناري     
عـرب الوطنية واإلرهاب يف االجتماع السنوي للرابطة الدولية ألعضاء النيابة العامة، الذي عقد               

وشـارك املركـز املعـين مبنع اإلجرام الدويل يف          . ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٢ إىل   ٨يف لـندن مـن      
ــُير و   ــر أوكســفورد بشــأن تغ ــرن احلــادي      مؤمت ــية يف الق ــدويل يف املســائل اجلنائ ــتعاون ال جــه ال

والعشـرين، الـذي نظمـته أمانـة الكومنولـث يف أوكسـفورد، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى                  
وعقد املركز أيضا اجتماعا لفريق     . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠ إىل   ٢٧وايرلـندا الشـمالية، مـن       

القضائية املتبادلة، استضافته الرابطة الدولية لقانون      مـن اخلـرباء بشأن تسليم اجملرمني واملساعدة         
العقوبــات واملعهــد الــدويل للدراســات العلــيا يف العلــوم اجلنائــية ومركــز الرصــد املعــين باجلــرمية  

 .٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٨ إىل ٦املنظمة يف سرياكيوزا، إيطاليا، من 
  

  تقدمي املساعدة       -جيم   
ر جمـال تركـيز االجـتماعات وجهـود املسـاعدة التقنـية يف عام         مثـلما كـان مـتوقّعا، تغـيّ        -١٥

فقــد تغــّير حمــتوى األنشــطة، بصــفة . ، بشــروع الــدول يف بــذل جهــود بشــأن التصــديق٢٠٠٢
عامـة، من القيام باستعراضات عامة لالتفاقية اىل مسائل تشريعية وإدارية أكثر حتديدا، وجرى              

اســة مشــاريع تشــريعات أو مســائل ذات عقــد مــزيد مــن االجــتماعات مــع فــرادى الــدول لدر 
ولتحقـــيق أمـــثل اســـتخدام ممكـــن لـــلموارد، تـــناول عـــدد مـــن   . اهـــتمام خـــاص بالنســـبة هلـــا 

االجــتماعات يف آن واحــد كــالً مــن االتفاقــية ومســائل أخــرى، مــنها التصــديق عــلى صــكوك  
اقــية قانونــية تــتعلق باإلرهــاب، ويف إحــدى احلــاالت، مســائل الــتعاون الــدويل الناشــئة عــن اتف  

اجلـرمية املـنظمة واتفاقـية مكافحـة االجتـار غـري املشـروع يف املخـدرات واملؤثـرات العقلـية لسنة                
 ومشلـت املسـائل املوضـوعية الـيت أثـريت يف معظـم األحـيان مسـائل تـتعلق بااللتزام                   )٢(.١٩٨٨

ولية بـتجرمي املشـاركة يف جمموعـة إجرامـية منظمة، وااللتزام بتسليم اجلناة أو مقاضاهتم، ومسؤ       
ــتجرمي        ــربوتوكول ب ــتزام مبقتضــى ال ــة القضــائية، واالل ــباريني، ومســائل الوالي األشــخاص االعت

ــار باألشــخاص  ــيون      . االجت ــيون وسياس ــن املشــاركني يف االجــتماعات وزراء حكوم ــان م وك
آخـــرون ومســـؤولون معنـــيون بإصـــدار تشـــريعات تنفـــيذية ومســـؤولون عـــن إنفـــاذ القوانـــني  

 .ؤولية تنفيذ الصكوك مبجرد التصديق عليها وبدء نفاذهاومسؤولون آخرون سيتولون مس
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وُبذلــت جهــود يف جمــال الــتعاون الــتقين ملســاعدة عــدد مــن الــدول الــيت طلبــت تلــك     -١٦
، رغـم أن االسـتجابات كانت حمدودة يف بعض احلاالت حسب            ٢٠٠٢املسـاعدة خـالل عـام       

لتشــريعية وغريهــا مــن املســائل  وقّدمــت املســاعدة بشــأن املســائل ا . توافــر املوظفــني أو املــوارد
يــناير / كــانون الــثاين ١٢ إىل ٨املــتعلقة بالتصــديق إىل حكومــة رومانــيا يف بوخارســت مــن      

بيساو يف بيساو من -؛ وإىل حكومة غينيا   ٢٠٠٢نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٦ و ٥ ويومـي    ٢٠٠٢
؛ ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ١٩ و ١٨ ويومـي    ٢٠٠٢يونـيه   / حزيـران  ٢مـايو إىل    / أيـار  ٢٥

/  حزيران١٢ و١١وإىل حكومـة مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية السـابقة يف سـكوبيي يومي             
أكــتوبر / تشــرين األول٣١ إىل ١٤ليشــيت يف ديــلي مــن  -؛ وإىل حكومــة تــيمور٢٠٠٢يونــيه 
؛ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٧ إىل ١١؛ وإىل حكومـة الـرأس األخضـر يف برايا من       ٢٠٠٢

؛ وإىل حكومــة ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٩ إىل ١٧كو مــن وإىل حكومــة مــايل يف بامــا
-أو-؛ وإىل حكومــة هــاييت يف بــورت٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٩ إىل ٢٦نــيجرييا مــن 
وتضـمنت بعــض االجـتماعات أيضــا    (٢٠٠٢ديســمرب / كـانون األول ١٨ إىل ١٦بـرانس مــن  

ــتعلق باإلرهــاب وإصــالح ا     ــية ت لســجون وجهــود  مســاعدة عــلى التصــديق عــلى صــكوك دول
مكافحـة اجلـرمية املـنظمة واالجتـار باألشخاص ومسائل أخرى تتعلق بالعدالة اجلنائية إضافة إىل       

وعقد اجتماع آخر مع    ). املسـاعدة عـلى التصـديق عـلى اتفاقـية اجلـرمية املنظمة وبروتوكوالهتا             
سابقة بشأن مسـؤولني معنـيني بالتشـريع وإنفـاذ القوانـني مـن مجهوريـة مقدونـيا اليوغسـالفية ال               

ــتعاون مــع  ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول٤ و٣االجتــار باألشــخاص يف ســكوبيي يومــي    ، بال
وقّدم أيضا حتليل مكتوب شامل ملشروع تشريع بشأن    . سـفارة الواليـات املـتحدة يف سكوبيي       

ــبوديا   ــة كم ــن . االجتــار باألشــخاص إىل حكوم ــثاين ٣١ إىل ٢٨وم ــناير / كــانون ال ، ٢٠٠٣ي
كـز اجـتماعا مدتـه ثالثة أيام يف االحتاد الروسي عقده فريق عامل خمصص    حضـر خـبري مـن املر     
إلعداد مشروع تشريع بشأن مكافحة االجتار باألشخاص ودعم        ) الدوما(أنشـأه بـرملان الدولة      

، ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٠ إىل   ١٨ومن  . التصـديق املـبكر عـلى بروتوكول االجتار باألشخاص        
ة التشريعية للدوما كشاهد خبري بشأن بروتوكوالت اتفاقية        مـثّل هـذا اخلـبري نفسـه أمـام اللجـن           

ونظمت حلقة دراسية وطنية بشأن االتفاقية وبروتوكوالهتا يف        . اجلـرمية املـنظمة وبشأن االجتار     
؛ وعقـدت حلقـة دراسـية وطنـية أخـرى بشأن      ٢٠٠٣فـرباير  / شـباط ٧ إىل ٤موريشـيوس مـن     

اير؛ ونظمــت حلقــة دراســية ثالــثة يف  فــرب/ شــباط٢٨ إىل ٢٦هــذا املوضــوع يف جاكارتــا مــن  
 .٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨ و٢٧مابوتو يومي 

وتلقـى املركـز طلـبات مـن عـدة دول، مـنها إكـوادور وأنغـوال وأوروغواي وأوكرانيا                    -١٧
-وبــنن وبوركيــنا فاســو وبورونــدي والبوســنة واهلرســك وبوليفــيا وبــيالروس وتايلــند وتــيمور

ــي     ــان توم ــيا وس ــدا ورومان ــيا    ليشــيت وروان ــيا وغين ــيا وغين ــيلي وغامب ــيـيب وش ــاو - وبرينس بيس
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وفـنـزويال وكرواتـيا ومايل ومدغشقر ومنغوليا وموزامبيق وناميبيا وناورو والنيجر وهاييت وقد             
 .بلغ املركز مراحل خمتلفة يف االستجابة لتلك الطلبات

  
  مناسبة تعاهدية       -دال  

ج للتصــديق عــلى اتفاقــية اجلــرمية   بالــتروي٥٧/١٧٣أمــرت اجلمعــية العامــة يف قــرارها   -١٨
 مــن هــذا القــرار، كمــا ذكــر أعــاله، طلبــت اجلمعــية  ١٧املــنظمة وبــروتوكوالهتا، ويف الفقــرة 

العامـة إىل األمـني العـام أن يـنظم مناسـبة تعاهديـة، بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية التابع         
معاهدات " حتت عنوان    ٢٠٠٣عام  وحتضريا للمناسبة التعاهدية اليت ستعقد يف       . لألمانـة العامة  

، اختذت عدة إجراءات    "األمـم املـتحدة بشـأن مكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية واإلرهاب              
ويتوقّع أن تشجع . تنظيمـية، بـتعاون وثـيق مـع قسـم املعاهدات التابع ملكتب الشؤون القانونية            

حدة يف ميدان اجلرمية     صـكا مـن صـكوك األمم املت        ١٥املناسـبة الـتعاهدية عـلى التصـديق عـلى           
 .املنظمة عرب الوطنية واإلرهاب والعقاقري غري املشروعة واالجتار باألشخاص وحقوق اإلنسان

وحتضــريا للمناســبة الــتعاهدية، ســيقّدم املكتــب املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل الدعــم           -١٩
نظمان للدول  املوضـوعي واخلـربة الفنـية إىل حلقـيت نقـاش بشـأن اجلـرمية املـنظمة واإلرهاب ست                  

وقد تقرر مبدئيا أن تعقد . ٢٠٠٣أغسطس /يوليه وآب/األعضـاء يف نـيويورك يف شـهري متوز      
 .املناسبة التعاهدية خالل األسبوع األول من الدورة الثامنة واخلمسني للجمعية العامة

  
  االستنتاجات واإلجراءات املقبلة -ثالثا 

 إىل نتائج كبرية، مما جعل بدء       ٢٠٠٢ام  أّدى تكثـيف األنشطة السابقة للتصديق يف ع        -٢٠
وفضال عن ذلك، يتوقّع    . نفـاذ اتفاقـية اجلرمية املنظمة وبروتوكوليها األولني على األقل وشيكا          

أن تــؤدي الفرصــة الــيت ســتتاح للــدول بتنظــيم املناســبة الــتعاهدية إىل مــزيد مــن التصــديقات،    
 ٣٢ووفقا للمادة   . لوب لبدء نفاذه  وبذلـك يـرتفع عدد األطراف يف الصك ليتجاوز العدد املط          

ــاذ        ــدء نف ــتجاوز ســنة عقــب ب ــبغي أن جيــتمع مؤمتــر األطــراف يف وقــت ال ي ــية، ين مــن االتفاق
وسيسـبق االجـتماع األول ملؤمتـر األطـراف اجتماع اللجنة املخصصة اليت تفاوضت              . االتفاقـية 

ظر فــيه املؤمتــر بشــأن االتفاقــية وبــروتوكوالهتا مــن أجــل إعــداد مشــروع نظــام داخــلي لكــي يــن
 .٥٥/٢٥ويعتمده، وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ويـتوقّع أن تدعـم املشاركة املتوقّعة يف مؤمتر األطراف الزَخم الذي جتلّى فعالً يف عدد                 -٢١
مـن الـدول وأن يعـّززه أكـثر وأن يكـون مبـثابة حافـز وعـامل مشـجع إضـافيني للتعجيل بعملية                     

 .التصديق
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 مبـــنع اإلجـــرام الـــدويل أن يركـــز أنشـــطته، مســـتخدما األدلـــة  ويعـــتزم املركـــز املعـــين -٢٢
. التشـريعية، عـلى معاجلـة الـتحديات التشـريعية املتعلقة بدمج الصكوك يف التشريعات الداخلية             

ويعـتزم املركـز تطويـع املسـاعدة الحتـياجات حمـددة، مثـلما أعربـت عنه احلكومات املهتمة يف                    
ن جيرى هذا الدمج على أنسب وأمشل وجه، ولكن         طلـباهتا، بـتقدمي مشـورة مصـممة لكفالـة أ          

ــيد ذات الصــلة وأن تكــون       ــية والتقال ــية الداخل ــنظم القانون أيضــا بطــريقة تكــون متســقة مــع ال
 .مفضية إىل التنفيذ

ويعـتزم املركـز أن يواصـل ويكـثف أنشـطته الرامـية إىل الـترويج للتصـديق على اتفاقية                     -٢٣
أجــل زيــادة املــوارد إىل احلــد األقصــى وزيــادة الكفــاءة، ومــن . اجلــرمية املــنظمة وبــروتوكوالهتا

سيستكشـف املركز إمكانية اجلمع بني املساعدة التقنية بشأن تنفيذ الصكوك واملساعدة التقنية             
ويــتوخى أن تنــتقل . بشــأن صــكوك مكافحــة اإلرهــاب، عــندما تطلــب الــدول األعضــاء ذلــك 

 لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا بإرشاد من      طلـبات املسـاعدة التقنـية وتقدميهـا حنو بناء القدرات          
وسـتكون أهـداف هـذه املسـاعدات هي وضع آليات بنية حتتية وتعزيزها من               . مؤمتـر األطـراف   

 .أجل تقوية املهارات الفنية، وكذلك بناء القدرات التدريبية والتشغيلية ألجهزة إنفاذ القوانني

 إىل املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل       وقـد قّدمـت الدول األعضاء حىت اآلن دعما قويا          -٢٤
ولــن تعــتمد اجلهــود اإلضــافية عــلى اإلرادة . للتصــديق عــلى االتفاقــية وبــروتوكوالهتا وتنفــيذها

السياسـية للـدول جلعـل قوانيـنها ولوائحهـا التنظيمية متسقة مع أحكام االتفاقية وبروتوكوالهتا                
ــتوفري امل     ــدول املتواصــل ل ــل أيضــا عــلى دعــم ال ــية   فحســب، ب ــبلدان النام ــية إىل ال ســاعدة التقن

 .والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتمكينها من استيفاء متطلبات تلك الصكوك
  
 احلواشي

 
ــتماعــي،     )١( ــــادي واالجـ ــلمجلـس االقتصـ ــيــة لـ ــائـــق الرمسـ ـــم  ٢٠٠٢الوثـ ــلحــق رقــ ، )E/2002/30( ٣٠، املـ

 .٦٤-٦١الفقرات 
ر األمـم املـتحدة العـتماد اتفاقـية ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات                الوثـائق الرمسـية ملؤمتـ      )٢(

منشورات األمم  (، اجمللد األول    ١٩٨٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٠-نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٥العقلـية، فييـنا،     
 ).A.94.XI.5املتحدة، رقم املبيع 
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 املرفق 
  

    ٢٠٠٣مارس  / آذار١٠حالة التصديقات حىت   
   ملخص التوقيعات والتصديقات            -ألف  

 الصك الدويل التوقيعات التصديقات
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          ١٤٧ ٣٢
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء             ١١٧ ٢٤

 واألطفال 
 طريق الرب والبحر واجلو    بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن          ١١٢ ٢٢
 
٣ 

 
٥٢ 

بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا والذخرية         
 واالجتار هبا بصورة غري مشروعة    

   
   التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                          -باء  

 الدول تاريخ التصديق
 -١ موناكو ٢٠٠١يونيه   / حزيران٥

 -٢ نيجرييا  ٢٠٠١يونيه  / حزيران٢٨
 -٣ يوغوسالفيا    ٢٠٠١سبتمرب   / أيلول ٦

 -٤ بولندا  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين ١٢
 -٥ بلغاريا ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول ٥
 -٦ التفيا ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول ٧

 -٧ بريو ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين ٢٣
 -٨ اسبانيا ٢٠٠٢مارس / آذار١

 -٩ مايل ٢٠٠٢أبريل   /ان نيس١٢
 -١٠ البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٢أبريل   / نيسان٢٤
 -١١ ليتوانيا  ٢٠٠٢مايو / أيار٩

 -١٢ كندا ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 -١٣ فنـزويال   ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 -١٤ بوركينا فاسو   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥
 -١٥ الفلبني  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨
 -١٦ طاجيكستان   ٢٠٠٢يوليه  / متوز٨
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 الدول تاريخ التصديق
 -١٧ نيوزيلندا  ٢٠٠٢يوليه  / متوز١٩
 -١٨ أنتيغوا وبربودا   ٢٠٠٢يوليه  / متوز٢٤
 -١٩ ناميبيا ٢٠٠٢أغسطس    / آب١٦
 -٢٠ ألبانيا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢١
 -٢١ بوتسوانا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢٩
 -٢٢ نيكاراغوا ٢٠٠٢سبتمرب   / أيلول ٩

 -٢٣ اكوادور ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧
 -٢٤ غربامل ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٩
 -٢٥ اجلزائر ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ٧

 -٢٦ فرنسا  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول   ٢٩
 -٢٧ األرجنتني  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين ١٩
 -٢٨ رومانيا ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول ٤

 -٢٩ كرواتيا ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين ٢٤
 -٣٠ غينيا االستوائية   ٢٠٠٣فرباير / شباط٧

 -٣١ استونيا  ٢٠٠٣فرباير   /ط شبا١٠
 -٣٢ املكسيك  ٢٠٠٣مارس / آذار٤

   
التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة  -جيم 

   النساء واألطفال
 الدول تاريخ التصديق

 -١ موناكو ٢٠٠١يونيه   / حزيران٥
 -٢ نيجرييا  ٢٠٠١يونيه  / حزيران٢٨
 -٣ سالفيا  يوغو  ٢٠٠١سبتمرب   / أيلول ٦
 -٤ بلغاريا ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول ٥

 -٥ بريو ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين ٢٣
 -٦ اسبانيا ٢٠٠٢مارس / آذار١

 -٧ مايل ٢٠٠٢أبريل   / نيسان١٢
 -٨ البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٢أبريل   / نيسان٢٤
 -٩ كندا ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 -١٠ فنـزويال   ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 -١١ بوركينا فاسو   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥
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 الدول تاريخ التصديق
 -١٢ الفلبني  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨
 -١٣ طاجيكستان   ٢٠٠٢يوليه  / متوز٨

 -١٤ نيوزيلندا  ٢٠٠٢يوليه  / متوز١٩
 -١٥ ناميبيا ٢٠٠٢أغسطس    / آب١٦
 -١٦ ألبانيا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢١
 -١٧ بوتسوانا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢٩
 -١٨ اكوادور ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧
 -١٩ فرنسا  ٢٠٠٢أكتوبر  /ول   تشرين األ ٢٩
 -٢٠ األرجنتني  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين ١٩
 -٢١ رومانيا ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول ٤

 -٢٢ كرواتيا ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين ٢٤
 -٢٣ غينيا االستوائية   ٢٠٠٣فرباير / شباط٧
 -٢٤ املكسيك  ٢٠٠٣مارس / آذار٤

   
  هتريب املهاجرين عن طريق الرب التصديق على بروتوكول مكافحة -دال 

   والبحر واجلو
 الدول تاريخ التصديق

 -١ موناكو ٢٠٠١يونيه   / حزيران٥
 -٢ يوغوسالفيا    ٢٠٠١سبتمرب   / أيلول ٦

 -٣ نيجرييا  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٧
 -٤ بلغاريا ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول ٥

 -٥ بريو ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين ٢٣
 -٦ اسبانيا ٢٠٠٢مارس / آذار١

 -٧ مايل ٢٠٠٢أبريل   / نيسان١٢
 -٨ البوسنة واهلرسك    ٢٠٠٢أبريل   / نيسان٢٤
 -٩ كندا ٢٠٠٢مايو / أيار١٣
 -١٠ بوركينا فاسو   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥
 -١١ الفلبني  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨
 -١٢ طاجيكستان   ٢٠٠٢يوليه  / متوز٨

 -١٣ نيوزيلندا  ٢٠٠٢يوليه  / متوز١٩
 -١٤ ناميبيا ٢٠٠٢أغسطس    / آب١٦
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 الدول تاريخ التصديق
 -١٥ ألبانيا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢١
 -١٦ بوتسوانا  ٢٠٠٢أغسطس    / آب٢٩
 -١٧ اكوادور ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧
 -١٨ فرنسا  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول   ٢٩
 -١٩ األرجنتني  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين ١٩
 -٢٠ رومانيا ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول ٤

 -٢١ كرواتيا ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين ٢٤
 -٢٢ املكسيك  ٢٠٠٣مارس / آذار٤

   
التصديق على بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناهتا  -هاء 

   والذخرية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
 الدول تاريخ التصديق

 -١ مايل ٢٠٠٢مايو / أيار٣
 -٢ بوركينا فاسو   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥
 -٣ بلغاريا ٢٠٠٢أغسطس    / آب٦
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