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 الدورة الثالثة     
 ٢٠٠٦أكتوبر      / تشرين األول       ١٨-٩فيينا،     
 ∗ من جدول األعمال املؤقت٥-٢البنود 

استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
 املنظمة عرب الوطنية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار استعراض تنفيذ 
 يةباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاق

 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن استعراض تنفيذ 

 األمم املتحدة طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية
 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

مكافحة صنع األسلحة النارية استعراض تنفيذ بروتوكول 
اوأجزائها ومكو ا والذخرية واالجتاربصورة غري  نا

مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
   الوطنية املنظمة عرب

  اتفاقيةوضعية ردود الدول على االستبيانات املتعلقة بتنفيذ  
 والربوتوكوالت األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

    اإلبالغ الثانيةدورة: امللحقة ا
  مذكّرة من األمانة        

تتضمن هذه الوثيقة معلومات عن وضعية ردود الدول على استبيانات دورة اإلبالغ                                                 -١
 :الثانية بشأن تنفيذ ما يلي               

                                                               
   ∗ CTOC/COP/2006/1. 
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 ؛ )١انظر اجلدول           (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                       )أ( 

الجتار باألشخاص، وخباصة النساء                       بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ا                 )ب ( 
 ؛ )٢انظر اجلدول           ( األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                   واألطفال، املكمل التفاقية             

بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل                                            )ج( 
 ؛ )٣انظر اجلدول          (  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                   التفاقية    

ناا والذخرية           بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكو                               )د ( 
 بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب                                              واالجتار ا      

 ).٤انظر اجلدول          (الوطنية   

ل األطراف يف االتفاقية              وتتضمن هذه الوثيقة أيضا معلومات عن وضعية ردود الدو                                   -٢
 ). ٥انظر اجلدول         (خبصوص سلطاا اليت تعاجل طلبات التعاون الدويل                             

 : وتكمل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف الوثائق التالية                                     –٣

تقرير حتليلي من األمانة بشأن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية                                      )أ( 
  دورة اإلبالغ الثانية             يف إطار    املعلومات الواردة من الدول               :  الوطنية    املنظمة عرب      

)CTOC/COP/2006/2( ؛ 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار                     تقرير حتليلي من األمانة بشأن تنفيذ                        )ب ( 
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة                             باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية                                 

 ؛ )CTOC/COP/2006/6(املعلومات الواردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ الثانية                                          : وطنية    عرب ال   

بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين                        تقرير حتليلي من األمانة بشأن تنفيذ                        )ج( 
:  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                                 عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقية                     

 ؛ )CTOC/COP/2006/7(ات الواردة من الدول يف إطار دورة اإلبالغ الثانية                                    املعلوم     

 مكافحة صنع األسلحة                تقرير حتليلي من األمانة بشأن تنفيذ بروتوكول                         )د ( 
          ا             النارية وأجزائها ومكو ا والذخرية واالجتارل التفاقية األمم                         نابصورة غري مشروعة، املكم

 ).CTOC/COP/2006/8 (الوطنية    مة عرب    املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظ              

وتيسريا للرجوع إىل هذه املعلومات، مت عرضها يف جداول مرتبة حسب اجملموعات                                              -٤
 .االقليمية   
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 ١اجلدول   
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب وضعية الردود على االستبيان املتعلق بتنفيذ 

 دورة اإلبالغ الثانية: الوطنية

د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

   
 جمموعة الدول األفريقية

X اجلزائر ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٧ 
 أنغوال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 بنن ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠ 
 بوتسوانا ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٢مايو / أيار١٥ 
 بوروندي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 ريونالكام ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٦فرباير / شباط٦ 
 الرأس األخضر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤يوليه / متوز١٥ 
مجهورية أفريقيا   )أ (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٤ 

 الوسطى
 جزر القمر  )أ (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ 
 الكونغو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 كوت ديفوار ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  
مجهورية الكونغو   )أ (٢٠٠٥ر أكتوب/ تشرين األول٢٨ 

 الدميقراطية
 جيبويت  )أ (٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ 
X مصر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤مارس / آذار٥ 

 غينيا االستوائية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣فرباير / شباط٧ 
 إثيوبيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 غابون  )أ (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٥ 
 غامبيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣مايو / أيار٥ 
 غينيا  )أ (٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٩ 
 بيساو-غينيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 كينيا  )أ (٢٠٠٤يونيه / حزيران١٦ 
 ليسوتو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ 
 ليربيا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ 
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د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

اجلماهريية العربية الليبية ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨ 
 مدغشقر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ 
 مالوي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥مارس / آذار١٧ 
 ايلم ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢ 
 موريتانيا  )أ (٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ 
X موريشيوس ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢١ 
X املغرب ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ 

 موزامبيق ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  
 ناميبيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢أغسطس / آب١٦ 
 النيجر ٢٠٠١أغسطس / آب٢١ ٢٠٠٤سبتمرب /يلول أ٣٠ 
 نيجرييا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨ 
 رواندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ 
 سان تومي وبرينسييب  )أ (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢ 
 السنغال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٧ 
 سيشيل ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ 
 سرياليون ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  
X جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠ 

 السودان ٢٠٠٠ديسمرب/ كانون األول١٥ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ 
 سوازيلند ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤  
 توغو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤يوليه / متوز٢ 
X تونس ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٩ 

 أوغندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥مارس / آذار٩ 
مجهورية تنـزانيا املتحدة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ 
 زامبيا  )أ (٢٠٠٥أبريل /ان نيس٢٤ 
X  زمبابوي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 

  
  

 جمموعة الدول اآلسيوية 
X أفغانستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٤ 

 البحرين  )أ  (٢٠٠٤يونيه  / حزيران٧ 
 كمبوديا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٢ 
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د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X الصني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٣ 
 جزر كوك  )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٤ 
 اهلند ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢   
X   إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 

-مجهورية(إيران  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 )اإلسالمية

 باناليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢   
 األردن ٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦  
 كازاخستان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣   
 كرييبايت   )أ (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٥ 
X الكويت ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ 

 قريغيزستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ 
مجهورية الو   )أ (٢٠٠٣تمرب سب/ أيلول٢٦ 

الدميقراطية الشعبية
 لبنان ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ 
 ماليزيا ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٦ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٤ 
ميكرونيزيا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢٤ 

)املتحدة-واليات(
X ميامنار   )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ 

 ناورو ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ١٢    
 نيبال ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢  
 عمان   )أ (٢٠٠٥مايو / أيار١٣ 
 باكستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 الفلبني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ 
 مجهورية كوريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
اململكة العربية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥ناير ي/ كانون الثاين١٨ 

 السعودية
 سنغافورة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 سري النكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 

اجلمهورية العربية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 السورية
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د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 طاجيكستان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٢يوليه / متوز٨ 
 تايلند ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 تركمانستان  )أ (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
اإلمارات العربية  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  

 املتحدة
 أوزبكستان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣ديسمرب    / كانون األول       ٩ 
 فانواتو  )أ (٢٠٠٦يناير    / كانون الثاين       ٤ 
 فييت نام ٢٠٠٠رب  ديسم  / كانون األول      ١٣  
 اليمن ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٥  

  
  

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
 ألبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ 
 أرمينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٣يوليه / متوز١ 
X جانأذربي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ 
X بيالروس ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣يونيه  / حزيران٢٥ 

 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ 
X بلغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥ 
X كرواتيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ 
X  اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
X إستونيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣فرباير / شباط١٠ 
X  جورجيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 

 هنغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
X التفيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧ 

 ليتوانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢مايو /يار أ٩ 
X بولندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ 

 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ 
X رومانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ 

 االحتاد الروسي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤ايو م/ أيار٢٦ 
X أ(صربيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦( 

X سلوفاكيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣ 
X سلوفينيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
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CTOC/COP/2006/13  

د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X مجهورية مقدونيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥ يناير/ كانون الثاين١٢
اليوغوسالفية 

 سابقا
 أوكرانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

  
  

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب 
 أنتيغوا وبربودا  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦ ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤ 
 األرجنتني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 
 جزر البهاما  ٢٠٠١أبريل / نيسان٩   
 بربادوس ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 بليز  )أ (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 
 بوليفيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول ١٠ 
 الربازيل ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ 
 شيلي ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ 
 كولومبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ 
 كوستاريكا ٢٠٠١مارس / آذار١٦ ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٤ 
 كوبا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
اجلمهورية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  

 ينيكيةالدوم
X إكوادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول١٧ 

 السلفادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
X غواتيماال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٥ 

 غيانا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول١٤ 
 هاييت ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
X هندوراس ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢ 

 جامايكا ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٩ 
X املكسيك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٤ 

 كاراغواني ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٢سبتمرب      / أيلول    ٩ 
 بنما ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 
 باراغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٢ 
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د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X بريو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ 
سانت كيتس  ٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

 ونيفيس
 سانت لوسيا ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦  
 

سانت فنسنت وجزر  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤  
 غرينادين

 ترينيداد وتوباغو  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 أوروغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٥مارس / آذار٤ 
-مجهورية(فنـزويال  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٣ 

 )البوليفارية
  
 جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى  
 أندورا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ 
 أستراليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ 
 النمسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٣ 
X بلجيكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ 
X كندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو /ر أيا١٣ 

 قربص ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٢ 
 الدامنرك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ 
X فنلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤فرباير / شباط١٠ 

 فرنسا ٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ١٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ 
X أملانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ 

 اليونان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 
 إيسلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 إيرلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 إسرائيل ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 
X إيطاليا ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ 

 خلتنشتاين ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 لكسمربغ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 مالطة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ 
 موناكو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٥ 
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د على الر
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ( ، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X هولندا ٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ 
X نيوزيلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ 
X النرويج ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٣ 
X الربتغال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ 

 سان مارينو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
X اسبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢مارس / آذار١ 
X السويد ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤أبريل / نيسان٣٠ 

 سويسرا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
X تركيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ 

اململكة املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ 
طانيا العظمى لربي

 وإيرلندا الشمالية
X الواليات املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين٣

 األمريكية
 اجلماعة األوروبية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ )ألف) (ألف (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

 
، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣ إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف )أ (

مجهورية صربيا األمني العام بأن مجهورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود يف 
األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة ومؤسساا، وتبقى مسؤولة مسؤولية 

. ا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم املتحدةكاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربي
، مجهورية اجلبل األسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤وقبلت اجلمعية العامة، بقرارها 

 .يف عضوية األمم املتحدة
  

 ٢اجلدول   
وضعية الردود على االستبيان املتعلق بتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، 

:  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةة النساء واألطفال، املكمل التفاقيةوخباص
 دورة اإلبالغ الثانية

الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 الدول األفريقية جمموعة   
X اجلزائر ٢٠٠١يونيه     / حزيران    ٦ ٢٠٠٤مارس / آذار٩ 
 بنن   ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٤أغسطس   / آب٣٠ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 بوتسوانا ٢٠٠٢أبريل    / نيسان ١٠ ٢٠٠٢أغسطس     / آب ٢٩ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢مايو / أيار١٥ 
 نديبورو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 الكامريون ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣ ٢٠٠٦فرباير / شباط ٦ 
 الرأس األخضر ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣ ٢٠٠٤يوليه   / متوز١٥ 
 الكونغو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  

 
مجهورية الكونغو   )أ (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول    ٢٨

 الدميقراطية
 جيبويت  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان ٢٠ 

X مصر ٢٠٠٢مايو  / أيار١ ٢٠٠٤مارس / آذار٥ 
 غينيا االستوائية    ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٣فرباير / شباط ٧ 
 غامبيا ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٣مايو  / أيار٥ 
 غينيا  )أ (٢٠٠٤نوفمرب   / تشرين الثاين  ٩ 
 بيساو-غينيا ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 كينيا  )أ (٢٠٠٥يناير   /ين كانون الثا  ٥ 
 ليسوتو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٣سبتمرب   / أيلول  ٢٤ 
 ليربيا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٢ 

 
اجلماهريية العربية  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ ٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٤

 الليبية
 مدغشقر  ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٥سبتمرب   / أيلول  ١٥ 
 مالوي  )أ (٢٠٠٥مارس  / آذار١٧ 
 مايل ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢أبريل    / نيسان ١٢ 
 موريتانيا   )أ (٢٠٠٥يوليه   / متوز٢٢ 

X موريشيوس  )أ (٢٠٠٣سبتمرب   / أيلول  ٢٤ 
X   املغرب 
 موزامبيق ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٥  
 بيانامي ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٢أغسطس     / آب ١٦ 
 النيجر  ٢٠٠١أغسطس     / آب ٢١ ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول    ٣٠ 
 نيجرييا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٨ 
 رواندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٦ 
 السنغال ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول      ٢٧ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 سيشيل ٢٠٠٢يوليه    / متوز ٢٢ ٢٠٠٤يونيه    / حزيران   ٢٢ 
 سرياليون ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ٢٧  

X جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٤فرباير   / شباط   ٢٠ 
 سوازيلند ٢٠٠١يناير    / كانون الثاين       ٨  
 توغو ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  
 تونس ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣يوليه    / متوز ١٤ 
 أوغندا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  

 
مجهورية تنـزانيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤

 املتحدة
 زامبيا  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان   ٢٤ 

X   زمبابوي 
    

 جمموعة الدول اآلسيوية   
 البحرين   )أ (٢٠٠٤يونيه  / حزيران٧ 
 اكمبودي ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١  
 اهلند ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢   

X   إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 اليابان ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩   
 كرييبايت   )أ (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٥ 

X الكويت  )أ (٢٠٠٦مايو / أيار١٢ 
 قريغيزستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ 
 )أ (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ 

مجهورية الو   
الدميقراطية الشعبية

 لبنان ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ 
X ميامنار   )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ 
 ناورو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   
 عمان   )أ (٢٠٠٥مايو / أيار١٣ 
 الفلبني ٢٠٠٠ديسمرب    /ألول   كانون ا    ١٤ ٢٠٠٢مايو    / أيار  ٢٨ 
 مجهورية كوريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
اململكة العربية  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠  

 السعودية
 سري النكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 
اجلمهورية العربية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  

 السورية
 نطاجيكستا  )أ (٢٠٠٢يوليه / متوز٨ 

X   تايلند ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ 
X تركمانستان   )أ (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
 أوزبكستان ٢٠٠١يونيه    / حزيران   ٢٨  

    
 جمموعة دول أوروبا الشرقية  
  ألبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ 
ياأرمين ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٣يوليه / متوز١   

X أذربيجان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ 
X بيالروس ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣يونيه  / حزيران٢٥ 
 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ 

X بلغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥ 
X كرواتيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ 

X  اجلمهورية التشيكية ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ 
X إستونيا ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٠ ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ 
 جورجيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   

 هنغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤   

X التفيا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٤مايو / أيار٢٥ 

 ليتوانيا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ ٢٠٠٣يونيه  / حزيران٢٣ 
X بولندا ٢٠٠١أكتوبر     / تشرين األول       ٤ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 
 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٦ 

X رومانيا ٢٠٠٠ديسمرب / األول كانون١٤ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ 
 االحتاد الروسي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ 

X أ(صربيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٦( 
X سلوفاكيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢١ 

X سلوفينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

X مجهورية مقدونيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢
اليوغوسالفية 

 سابقا
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 أوكرانيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
    

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب   
 األرجنتني ٢٠٠٠رب ديسم/ كانون األول١٢ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 
 جزر البهاما  ٢٠٠١أبريل / نيسان٩   
 بربادوس ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 بليز  )أ (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 
 بوليفيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦مايو / أيار١٨ 
 الربازيل ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ 

X شيلي ٢٠٠٢أغسطس      / آب  ٨ ٢٠٠٤نوفمرب /ين تشرين الثا٢٩ 
 كولومبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ 

X كوستاريكا  ٢٠٠١مارس / آذار١٦ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٩ 
اجلمهورية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  

 الدومينيكية
X إكوادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول١٧ 
X السلفادور ٢٠٠٢أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

X غواتيماال  )أ (٢٠٠٤أبريل      / نيسان    ١ 
 غيانا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول١٤ 
 هاييت ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   

X   هندوراس 
 جامايكا  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٩ 

X املكسيك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٤ 
 نيكاراغوا  )أ (٢٠٠٤أكتوبر     / تشرين األول      ١٢ 
 بنما ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 
 باراغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٢ 

X بريو ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٤ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ 
سانت كيتس  )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

 ونيفيس
 

سانت فنسنت وجزر  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  
 غرينادين
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 ترينيداد وتوباغو  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 أوروغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٤ 
-مجهورية(فنـزويال  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ 

 )البوليفارية
    
 جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى  

 أستراليا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٤ 
 النمسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٥ 
 بلجيكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ 

X كندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو /يار أ١٣ 

 قربص ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ 
 الدامنرك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٣٠ 

X  فنلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 فرنسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ 

X أملانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦يونيه  / حزيران١٤ 
 اليونان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 إيسلندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 إيرلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 إسرائيل  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤  

X إيطاليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ 
 خلتنشتاين ٢٠٠١مارس / آذار١٤   

 لكسمربغ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 مالطة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٤ 
 موناكو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١يونيه  / حزيران٥ 
 هولندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ )ألف (٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ 

X نيوزيلندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ 
 النرويج ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٣ 

X الربتغال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ 
 سان مارينو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤   

X اسبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢مارس    / آذار  ١ 
X السويد ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ 
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CTOC/COP/2006/13  

الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ (، أو االنضمام)ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 سويسرا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢   

X تركيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ 
X اململكة املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٦فرباير / شباط٩

لربيطانيا العظمى 
ماليةوإيرلندا الش

X الواليات املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين٣
 األمريكية

 اجلماعة األوروبية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 

، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف  )أ (
 العام بأن مجورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود يف مجهورية صربيا األمني

األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة ومؤسساا، وتبقى مسؤولة مسؤولية 
. كاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم املتحدة

، مجهورية اجلبل األسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤ية العامة، بقرارها وقبلت اجلمع
 .يف عضوية األمم املتحدة

 

 ٣اجلدول   
 وضعية الردود على االستبيان املتعلق بتنفيذ بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق

 : املنظمة عرب الوطنية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةالرب والبحر واجلو املكمل التفاقية
 دورة اإلبالغ الثانية

الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 جمموعة الدول األفريقية   
X اجلزائر ٢٠٠١يونيه     / حزيران    ٦ ٢٠٠٤مارس / آذار٩  
 بنن   ٢٠٠٢مايو    / أيار  ١٧ ٢٠٠٤أغسطس   / آب٣٠ 
 بوتسوانا  ٢٠٠٢أبريل    / نيسان ١٠  ٢٠٠٢أغسطس     / آب ٢٩ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢مايو  / أيار١٥ 
 بوروندي ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 الكامريون ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣ ٢٠٠٦فرباير / شباط ٦ 
 الرأس األخضر ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣ ٢٠٠٤يوليه   / متوز١٥ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 الكونغو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  

 
مجهورية الكونغو   )أ (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول    ٢٨

 الدميقراطية
 جيبويت  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان ٢٠ 
 مصر  )أ (٢٠٠٥مارس / آذار١ 
 ائية غينيا االستو   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 غامبيا ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٣مايو  / أيار٥ 
 غينيا  )أ (٢٠٠٥يونيه   / حزيران ٨ 
 بيساو-غينيا ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 كينيا  )أ (٢٠٠٥يناير   / كانون الثاين  ٥ 
 ليسوتو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٤ 
 ليربيا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٢ 

 
اجلماهريية العربية  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ ٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٤

 الليبية
 مدغشقر  ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٥سبتمرب   / أيلول  ١٥ 
 مالوي  )أ (٢٠٠٥مارس  / آذار١٧ 
 مايل ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢أبريل    / نيسان ١٢ 
 ريتانيا مو  )أ (٢٠٠٥يوليه   / متوز٢٢ 

X موريشيوس  )أ (٢٠٠٣سبتمرب   / أيلول  ٢٤ 
X   املغرب 
 موزامبيق ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٥  
 ناميبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٢أغسطس     / آب ١٦ 
 نيجرييا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول    ٢٧ 
 رواندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  
سان تومي وبرينسييب  )أ (٢٠٠٦أبريل    / نيسان   ١٢ 
 السنغال ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول      ٢٧ 
 سيشيل ٢٠٠٢يوليه    / متوز ٢٢ ٢٠٠٤يونيه    / حزيران   ٢٢ 
 سرياليون ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ٢٧  

X جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  ٢٠٠٤فرباير   / شباط   ٢٠ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 سوازيلند  ٢٠٠١يناير    / كانون الثاين       ٨  
 توغو ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  

X تونس ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣يوليه    / متوز ١٤ 
 أوغندا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  

 
مجهورية تنـزانيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٦مايو    / أيار  ٢٤

 املتحدة
 زامبيا  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان   ٢٤ 

X   زمبابوي 
    
 جمموعة الدول اآلسيوية   
 البحرين   )أ (٢٠٠٤يونيه  / حزيران٧ 
 كمبوديا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٥ديسمرب    / كانون األول      ١٢ 
 اهلند ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢   

X   إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 اليابان ٢٠٠٢سمرب دي/ كانون األول٩   
 كرييبايت   )أ (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٥ 

X الكويت  )أ (٢٠٠٦مايو / أيار١٢ 
 قريغيزستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ 
 )أ (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 

مجهورية الو   
الدميقراطية الشعبية

X لبنان ٢٠٠٢تمرب  سب/ أيلول٢٦ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ 
X ميامنار   )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ 
 ناورو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   
 عمان   )أ (٢٠٠٥مايو / أيار١٣ 
 الفلبني  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٢مايو    / أيار  ٢٨ 
 مجهورية كوريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
لكة العربية املم ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠  

 السعودية
 سري النكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 

اجلمهورية العربية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 السورية

 طاجيكستان  )أ (٢٠٠٢يوليه / متوز٨ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X   تايلند ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ 
X تركمانستان   )أ (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
 وزبكستانأ ٢٠٠١يونيه    / حزيران   ٢٨  
    
 جمموعة دول أوروبا الشرقية  
  ألبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ 
 أرمينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٣يوليه / متوز١ 

X أذربيجان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠ 
 بيالروس ٢٠٠٠ديسمرب /األول كانون ١٤  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران٢٥ 
 البوسنة واهلرسك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤ 

X بلغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥ 
X كرواتيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ 
X   جلمهورية التشيكية ا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ 
X إستونيا ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٠ ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ 
 جورجيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 هنغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤   

X التفيا ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣ 
 ليتوانيا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥  ٢٠٠٣مايو / أيار١٢ 

X بولندا ٢٠٠١أكتوبر     / تشرين األول       ٤ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 
 مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٦ 

X رومانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ 
 االحتاد الروسي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٦ 

X أ(صربيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠١سبتمرب  /ل أيلو٦( 
X سلوفاكيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢١ 
X سلوفينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
X مجهورية مقدونيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢

 اليوغوسالفية
 سابقا

 أوكرانيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب   
 األرجنتني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩ 
 جزر البهاما  ٢٠٠١أبريل / نيسان٩   
 بربادوس ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 بوليفيا ٢٠٠٠ديسمرب /نون األول كا١٢  
 الربازيل ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ 
 شيلي ٢٠٠٢أغسطس      / آب  ٨  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ 
 كوستاريكا  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  ٢٠٠٣أغسطس / آب٧ 
اجلمهورية الدومينيكية ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  

X إكوادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٢سبتمرب  /لول أي١٧ 
X السلفادور ٢٠٠٢أغسطس / آب١٥  ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 غواتيماال  )أ (٢٠٠٤أبريل      / نيسان    ١ 
 هاييت  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   

X   هندوراس 
 جامايكا  ٢٠٠٢رباير ف/ شباط١٣   ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٩ 

X املكسيك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٤ 
 نيكاراغوا  )أ (٢٠٠٦فرباير   / شباط   ١٥ 
 بنما ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 

X بريو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ 
ت كيتس ونيفيسسان  )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 

سانت فنسنت وجزر   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  
 غرينادين

 ترينيداد وتوباغو  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦   
 أوروغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٤ 
-مجهورية(فنـزويال  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ 

 )البوليفارية
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى  
 أستراليا ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧ 
 النمسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 بلجيكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ 

X كندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ 
 قربص ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سطس أغ/ آب٦ 
 الدامنرك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  

X  فنلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 فرنسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ 

X أملانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦يونيه  / حزيران١٤ 
 اليونان ٢٠٠٠ديسمرب /ل كانون األو١٣  
 إيسلندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 إيرلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   

X إيطاليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ 
 خلتنشتاين ٢٠٠١مارس / آذار١٤   
 لكسمربغ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢   
 مالطة ٢٠٠٠ديسمرب /ون األول كان١٤  ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٤ 
 موناكو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠١يونيه  / حزيران٥ 

X هولندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ )ألف (٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧ 
X نيوزيلندا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ 
X النرويج ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٣ 
 الربتغال ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  ٢٠٠٤مايو / أيار١٠ 
 سان مارينو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤   

X إسبانيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢مارس    / آذار  ١ 
X  السويد ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 
 سويسرا ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢   

X تركيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ اململكة املتحدة 
لربيطانيا العظمى 
 وإيرلندا الشمالية

X ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣ الواليات املتحدة 
 األمريكية

 األوروبيةاجلماعة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 

، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف  )أ (
مجهورية صربيا األمني العام بأن مجورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود يف 

 ومؤسساا، وتبقى مسؤولة مسؤولية األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة
. كاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم املتحدة

، مجهورية اجلبل األسود ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤وقبلت اجلمعية العامة، بقرارها 
 .يف عضوية األمم املتحدة

 

 ٤اجلدول   
بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها الستبيان املتعلق بتنفيذ وضعية الردود على ا

بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ومكوناا والذخرية واالجتار ا
 دورة اإلبالغ األوىل : الوطنية اجلرمية املنظمة عرب

الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 جمموعة الدول األفريقية  
X اجلزائر  )أ (٢٠٠٤أغسطس / آب٢٥  

 بنن ٢٠٠٢مايو    / أيار  ١٧ ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول    ١٧ ٢٠٠٢مايو / أيار١٥ 
 الرأس األخضر  )أ (٢٠٠٤يوليه /متوز ١٥ 

مجهورية الكونغو   )أ (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ 
 الدميقراطية

 كينيا  )أ (٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٥ 
 ليسوتو  )أ (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ 
 ليربيا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

اجلماهريية العربية  ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨ 
 الليبية

 مدغشقر ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥ 
 مالوي  )أ (٢٠٠٥مارس / آذار١٧ 
 مايل ٢٠٠١يوليه   / متوز١١ ٢٠٠٢مايو / أيار٣ 
 موريتانيا  )أ (٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ 
X موريشيوس  )أ (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٤ 
X   املغرب 

 نيجرييا ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٣ ٢٠٠٦رس ما/ آذار٣ 
سان تومي وبرينسييب  )أ (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢ 
 السنغال ٢٠٠٢يناير    / كانون الثاين       ١٧ ٢٠٠٦أبريل / نيسان٧ 
 سيشيل ٢٠٠٢يوليه    / متوز ٢٢  
 سرياليون ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ٢٧  
X جنوب أفريقيا ٢٠٠٢وبر   أكت  / تشرين األول      ١٤  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠ 
X  تونس ٢٠٠٢يوليه    / متوز ١٠ 

 أوغندا   )أ (٢٠٠٥مارس / آذار٩ 

مجهورية تنـزانيا   )أ (٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ 
 املتحدة

 زامبيا  )أ (٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٤ 
X   زمبابوي 

    
 جمموعة الدول اآلسيوية  
 كمبوديا   )أ (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٢ 
X  الصني ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ 
 اهلند ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢   
 اليابان ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩   

X    الكويت 
 )أ (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 

مجهورية الو   
الدميقراطية الشعبية

X   لبنان ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٦ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 ناورو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢   
 عمان   )أ (٢٠٠٥مايو /أيار ١٣ 
 مجهورية كوريا ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤   

X   تايلند 
X تركمانستان   )أ (٢٠٠٥مارس / آذار٢٨ 
    
 جمموعة دول أوروبا الشرقية  

X أذربيجان  )أ (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ 
X بيالروس  )أ (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٦ 
X بلغاريا ٢٠٠٢فرباير / شباط١٥  ٢٠٠٢أغسطس / آب٦ 
X كرواتيا  )أ (٢٠٠٥فرباير / شباط٧ 
X    اجلمهورية التشيكية 
X إستونيا ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٠ ٢٠٠٤مايو / أيار١٢ 
X التفيا  )أ (٢٠٠٤يوليه / متوز٢٨ 
 ليتوانيا ٢٠٠٢ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٤ 

X بولندا ٢٠٠٢ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ 
 مجهورية مولدوفا  )أ (٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨ 

X رومانيا  )أ (٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ 
X أ(صربيا  )أ (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٠( 
X سلوفاكيا ٢٠٠٢أغسطس     / آب ٢٦ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ 
X سلوفينيا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
    

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب  
 األرجنتني ٢٠٠٢أكتوبر     / تشرين األول       ٧  
 بربادوس ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦    
 الربازيل ٢٠٠١يوليه    / متوز ١١  ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ 
 كوستاريكا ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٢ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٩ 
اجلمهورية  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥  

 الدومينيكية
X  إكوادور ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ 
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الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 السلفادور ٢٠٠٢أغسطس / آب١٥  ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
X غواتيماال  )أ (٢٠٠٤أبريل / نيسان١ 
X   هندوراس 
 جامايكا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ 

X املكسيك ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٠ 
 بنما ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٥  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 

X بريو  )أ (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ 
سانت كيتس ونيفيس  )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
    
 جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى  
 أستراليا ٢٠٠١ديسمرب /ألول كانون ا٢١  

X  النمسا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ 
X بلجيكا ٢٠٠٢يونيه    / حزيران   ١١  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ 
 كندا  ٢٠٠٢مارس    / آذار ٢٠  
 قربص ٢٠٠٢أغسطس     / آب ١٤ ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ 
 الدامنرك ٢٠٠٢أغسطس     / آب ٢٧  

X  فنلندا ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ 
X  أملانيا ٢٠٠٢سبتمرب      / أيلول    ٣ 
 اليونان ٢٠٠٢أكتوبر     / تشرين األول      ١٠  
 إيسلندا  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٥   

X إيطاليا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ 
 لكسمربغ ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١١   
 موناكو ٢٠٠٢يونيه  / حزيران٢٤   
 هولندا  )أ (٢٠٠٥فرباير / شباط٨ 

X    نيوزيلندا 
X النرويج ٢٠٠٢مايو    / أيار  ١٠  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ 
X  الربتغال ٢٠٠٢سبتمرب      / أيلول    ٣ 
X   اسبانيا 



 

25  
 

CTOC/COP/2006/13  

الرد على 
 االستبيان

، أو )ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

X  السويد ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٠ 
X تركيا ٢٠٠٢يونيه    / حزيران   ٢٨  ٢٠٠٤مايو / أيار٤ 
X 

 
اململكة املتحدة  ٢٠٠٢مايو / أيار٦

العظمى لربيطانيا 
 وإيرلندا الشمالية

 اجلماعة األوروبية ٢٠٠٢يناير    / كانون الثاين       ١٦  
 

، أبلغ رئيس ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف  )أ (
ود يف مجهورية صربيا األمني العام بأن مجورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل األس

األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة ومؤسساا، وتبقى مسؤولة مسؤولية 
. كاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم املتحدة

بل األسود ، مجهورية اجل٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤وقبلت اجلمعية العامة، بقرارها 
 .يف عضوية األمم املتحدة

   
 ٥اجلدول   

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةوضعية ردود الدول األطراف يف 
 دورة اإلبالغ الثانية : خبصوص سلطاا اليت تعاجل طلبات التعاون الدويل

الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 جمموعة الدول األفريقية   
  اجلزائر ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٢أكتوبر   / تشرين األول   ٧ 
 أنغوال  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ 
 بنن ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٤أغسطس / آب٣٠ 
 بوتسوانا ٢٠٠٢أبريل    / نيسان   ١٠ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ 
 بوركينا فاسو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢مايو  / أيار١٥ 
 بوروندي ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  
 الكامريون ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣ ٢٠٠٦فرباير / شباط ٦ 
 الرأس األخضر ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣  ٢٠٠٤يوليه   / متوز١٥ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 
مجهورية أفريقيا   )أ (٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ١٤

 الوسطى
 جزر القمر  )أ (٢٠٠٣سبتمرب   / أيلول  ٢٥ 
 الكونغو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ 
 كوت ديفوار ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ 

 
مجهورية الكونغو   )أ (٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول    ٢٨

 الدميقراطية
 جيبويت  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان ٢٠ 
 مصر ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٤مارس / آذار٥ 
 غينيا االستوائية ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣فرباير / شباط ٧ 
 إثيوبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  
 غابون  )أ (٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول   ١٥ 
 غامبيا ٢٠٠٠ ديسمرب   / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣مايو  / أيار٥ 
 غينيا  )أ (٢٠٠٤نوفمرب   / تشرين الثاين  ٩ 
 غينيا بيساو ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  
 كينيا  )أ (٢٠٠٤يونيه   / حزيران ١٦ 
 ليسوتو ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤  ٢٠٠٣سبتمرب   / أيلول  ٢٤ 
 ليربيا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب   / أيلول  ٢٢ 

 
اجلماهريية العربية  ٢٠٠١نوفمرب  /لثاين تشرين ا  ١٣ ٢٠٠٤يونيه   / حزيران ١٨

 الليبية
 مدغشقر  ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٤ ٢٠٠٥سبتمرب   / أيلول  ١٥ 
 مالوي ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٣  ٢٠٠٥مارس  / آذار١٧ 
 مايل ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٥ ٢٠٠٢أبريل    / نيسان ١٢ 
 موريتانيا   )أ (٢٠٠٥يوليه   / متوز٢٢ 
 موريشيوس ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول   ١٢ ٢٠٠٣أبريل    / نيسان ٢١ 

X املغرب ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٢سبتمرب     / أيلول    ١٩ 
 موزامبيق  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٥  

X ناميبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٢أغسطس     / آب ١٦ 
 النيجر ٢٠٠١أغسطس     / آب ٢١ ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول    ٣٠ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 نيجرييا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠١يونيه    /ران   حزي ٢٨ 
 رواندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٦ 
سان تومي وبرينسييب   )أ (٢٠٠٦أبريل    / نيسان   ١٢ 
 السنغال ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول      ٢٧ 
 سيشيل ٢٠٠٠يسمرب    د/ كانون األول      ١٢ ٢٠٠٣أبريل    / نيسان   ٢٢ 
 سرياليون ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ٢٧  
 جنوب أفريقيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  ٢٠٠٤فرباير   / شباط   ٢٠ 
 السودان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٥ ٢٠٠٤ديسمرب    / كانون األول      ١٠ 
 سوازيلند ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  
 توغو ٢٠٠٠ديسمرب    /ل كانون األو      ١٢ ٢٠٠٤يوليه    / متوز  ٢ 
 تونس ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣يونيه    / حزيران   ١٩ 
 أوغندا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  ٢٠٠٥مارس    / آذار  ٩ 

 
مجهورية تنـزانيا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  ٢٠٠٦مايو    / أيار  ٢٤

 املتحدة
 زامبيا  )أ (٢٠٠٥أبريل    / نيسان   ٢٤ 
 زمبابوي ٢٠٠٠سمرب   دي / كانون األول      ١٢  

 
  

 جمموعة الدول اآلسيوية 
 أفغانستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٤ 
 البحرين  )أ (٢٠٠٤يونيه     / حزيران    ٧ 
 كمبوديا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ ٢٠٠٥ديسمرب    / كانون األول      ١٢ 

X الصني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٣ 
 جزر كوك  )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٤ 
 اهلند ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢  
 إندونيسيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 -مجهورية(إيران  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ 

 )االسالمية
 اليابان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 األردن ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 كازاخستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 
X كرييبايت  )أ (٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول١٥ 
 الكويت ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٦مايو / أيار١٢ 
 قريغيزستان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ 
 )أ (٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٦ 

مجهورية الو   
الدميقراطية الشعبية

X لبنان ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٥ 
 ماليزيا ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٢٦ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٤ 
-واليات(ميكرونيزيا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢٤ 

 )املتحدة
 ميامنار  )أ (٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ 
 ناورو ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢    
 نيبال ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٢  
 عمان   )أ (٢٠٠٥مايو / أيار١٣ 
 باكستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  
 الفلبني ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ 
 مجهورية كوريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
بية اململكة العر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨ 

 السعودية
 سنغافورة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
 سري النكا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  
اجلمهورية العربية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  

 السورية
 طاجيكستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢يوليه / متوز٨ 
 تايلند ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  

X تركمانستان   )أ (٢٠٠٥س مار/ آذار٢٨ 
اإلمارات العربية  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  

 املتحدة
 أوزبكستان ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٩ 
 فانواتو  )أ (٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٤ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 فييت نام ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 
 منالي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٥  
    
 جمموعة دول أوروبا الشرقية 
٢٠٠٢أغسطس / آب٢١   ألبانيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢
٢٠٠٣يوليه / متوز١   أرمينيا ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٥

X ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣٠  أذربيجان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢
X ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٥  بيالروس ٢٠٠٠رب  ديسم  / كانون األول      ١٤
٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٤   البوسنة واهلرسك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢
٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٥   بلغاريا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣

X ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤  كرواتيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢

يةاجلمهورية التشيك ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢    

٢٠٠٣فرباير / شباط١٠   إستونيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤
 جورجيا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ 
 هنغاريا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ 

X ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧  التفيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣

٢٠٠٢مايو / أيار٩   ليتوانيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣
X ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢  بولندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢
٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦   مجهورية مولدوفا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤

٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤   رومانيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤
٢٠٠٤مايو / أيار٢٦   االحتاد الروسي ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢
٢٠٠١سبتمرب / أيلول٦   )أ(صربيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢

X ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣  سلوفاكيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤

X سلوفينيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 

٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٢  مجهورية مقدونيا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢
الفية سابقااليوغس  

٢٠٠٤مايو / أيار٢١   أوكرانيا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢
   

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب 
 أنتيغوا وبربودا ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول    ٢٦ ٢٠٠٢يوليه    / متوز ٢٤ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 األرجنتني ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٢نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٩ 
 جزر البهاما ٢٠٠١ أبريل    / نيسان    ٩  
 بربادوس ٢٠٠١سبتمرب     / أيلول    ٢٦   
 بليز  )أ (٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٦ 
 بوليفيا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٥أكتوبر     / تشرين األول      ١٠ 
 الربازيل ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ 
 شيلي ٢٠٠٠ديسمرب    /ول  كانون األ     ١٣ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ 
 كولومبيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ 
 كوستاريكا ٢٠٠١مارس    / آذار ١٦ ٢٠٠٣يوليه    / متوز ٢٤ 
 كوبا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  
اجلمهورية  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  

 الدومينيكية 
 إكوادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٢سبتمرب     / أيلول    ١٧ 
 السلفادور ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٤مارس / آذار١٨ 
 غرينادا   )أ (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 غواتيماال ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٣سبتمرب     / أيلول    ٢٥ 
 غيانا  )أ (٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول    ١٤ 
 هاييت ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  
 هندوراس ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٣ ديسمرب   / كانون األول       ٢ 
 جامايكا ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٩ 
 املكسيك ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٤ 
 نيكاراغوا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٩ 
 ابنم ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ 
 باراغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول٢٢ 
X بريو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣ 

سانت كيتس ونيفيس ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 سانت لوسيا ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦  
 وجزر سانت فنسنت ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٤  

 غرينادين



 

31  
 

CTOC/COP/2006/13  

الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 ترينيداد وتوباغو ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول٢٦  
 أوروغواي ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٥مارس / آذار٤ 
 -مجهورية(فنـزويال  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ 

 )البوليفارية
    

 جمموعة دول أوروبا الغربية والدول األخرى  
 أندورا ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١  
 أستراليا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠٤مايو    / أيار  ٢٧ 
 النمسا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول    ٢٣ 
 بلجيكا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  ٢٠٠٤أغسطس / آب١١ 
 كندا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٢مايو    / أيار  ١٣ 
 قربص ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٣ل أبري/ نيسان٢٢ 
 الدامنرك ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢  ٢٠٠٣ أيلول سبتمرب          ٣٠ 

X فنلندا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤فرباير   / شباط   ١٠ 
 فرنسا ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٢أكتوبر     /تشرين األول       ٢٩ 
 أملانيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٦يونيه    / حزيران   ١٤ 
 اليونان ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  
 إيسلندا  ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣   
 إيرلندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  
 إسرائيل ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  
 إيطاليا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٦أغسطس / آب٢ 
 خلتنشتاين  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  
 لكسمربغ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣   
 مالطة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٤ 
 موناكو ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١يونيه  / حزيران٥ 
 هولندا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤مايو    / أيار  ٢٦ 

X نيوزيلندا  ٢٠٠٠سمرب   دي / كانون األول      ١٤ ٢٠٠٢يوليه    / متوز ١٩ 
X النرويج ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣  ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول٢٣ 
X الربتغال ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ ٢٠٠٤مايو    / أيار  ١٠ 
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الرد على 
 االستبيان

 ، أو)ألف(تاريخ التصديق، أو القبول 
 تاريخ التوقيع )أ(، أو االنضمام )ألف‐ألف(املوافقة 

الدولة أو منظمة 
 التكامل االقتصادي

 سان مارينو ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٤  
 إسبانيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٢مارس    / آذار  ١ 

X السويد ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢ ٢٠٠٤أبريل    / نيسان   ٣٠ 
 سويسرا  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٢  

X تركيا ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٢٥ 
اململكة املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ 

لربيطانيا العظمى 
 وإيرلندا الشمالية

الواليات املتحدة  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٣  ٢٠٠٥نوفمرب/ تشرين الثاين٣ 
 األمريكية

 اجلماعة األوروبية ٢٠٠٠ديسمرب    / كانون األول      ١٢ )ألف ألف (٢٠٠٤مايو / أيار٢١ 
 
، أبلغ ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣إثر صدور إعالن االستقالل عن اجلمعية الوطنية للجبل األسود يف  )أ (

مجهورية صربيا تواصل عضوية احتاد دوليت صربيا واجلبل رئيس مجهورية صربيا األمني العام بأن 
األسود يف األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجيع هيئات منظومة األمم املتحدة ومؤسساا، وتبقى مسؤولة 

مسؤولية كاملة عن كل حقوق وواجبات احتاد دوليت صربيا واجلبل األسود مبوجب ميثاق األمم 
، مجهورية ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٠/٢٦٤ بقرارها وقبلت اجلمعية العامة،. املتحدة

 .اجلبل األسود يف عضوية األمم املتحدة

 


