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 الدورة الثانية      
 ٢٠٠٥أكتوبر      / تشرين األول       ٢١-١٠فيينا،     
  من جدول األعمال٣البند 

 استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة
 االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،

 املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
   اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

معاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة تنفيذ بروتوكول منع وقمع و  
النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 

   املنظمة عرب الوطنية
  تقرير حتليلي من األمانة           
   تصويب  

 : كما يلي٣يصبح نص احلاشية 
لدول وردت ردود عـلى االسـتبيان املـتعلق بتنفـيذ بروتوكول االجتار باألشخاص من ا               )٣(

 :التالية

ــراف  )أ(  ــدول األطـ ــتونيا،    : الـ ــبانيا، اسـ ــيجان، اسـ ــي، أذربـ ــاد الروسـ االحتـ
اكــوادور، الــبحرين، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بولــندا، بــريو، بــيالروس، تركــيا،    
تونـس، جامايكـا، جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، السـلفادور، سـلوفاكيا، السويد، شيلي،                

، كـــندا، كوســـتاريكا، التفـــيا، ليتوانـــيا، مالطـــة، فرنســـا، الفلـــبني، قـــربص، كرواتـــيا
 املكسيك، موريشيوس، ميامنار، ناميبيا، نيجرييا، نيوزيلندا، هولندا؛
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أملانـيا، إيسـلندا، اجلمهوريـة التشـيكية، مجهورية تنـزانيا          : الـدول املوقّّعـة    )ب( 
لندا، املـتحدة، اجلمهوريـة الدومينيكـية، مجهوريـة مولدوفـا، سري النكا، سويسرا، فن             

ــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وإيرلــندا الشــمالية، النمســا، الواليــات املــتحدة         اململك
ــيونان   ــة (األمريكــية، ال ــية الســورية عــلى   : مــلحوظة مــن األمان ــة العرب ردت اجلمهوري

 ؛)االستبيان، إال أن ردها مل يرد يف التقرير التحليلي ألسباب تقنية

 .ن، أنغوال، الكويت، ماليزيا، هندوراسأفغانستا: الدول غري املوقّعة )ج( 

 الدول التالية األطراف يف     ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩ومل تـرد عـلى االسـتبيان حـىت           
األرجنـتني، أرمينـيا، ألبانـيا، أوروغـواي، أوكرانـيا، بـاراغواي، بلغاريا،             : الـربوتوكول 

ن، اجلزائر،  بلـيز، بـنما، بـنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، تركمانستا           
اجلماهرييـــة العربـــية الليبـــية، مجهوريـــة الو الدميقراطـــية الشـــعبية، مجهوريـــة مقدونـــيا   
ــيا، ســانت       ــدا، زامب ــرأس األخضــر، روان ــبويت، الدامنــرك، ال اليوغوســالفية ســابقا، جي
كيـتس ونيفـيس، سـلوفينيا، السـنغال، سيشـيل، صـربيا واجلبل األسود، طاجيكستان،               

ــيا، غريـــنادا،   ــان، غامبـ ــتوائية، فـــنـزويال      عمـ ــيا االسـ ــيانا، غينـــيا، غينـ ــيماال، غـ  غواتـ
، قريغيزسـتان، كولومبـيا، كينـيا، ليربيا، ليسوتو، مايل، مصر،     )البولـيفارية -مجهوريـة (

 .مالوي، موريتانيا، موناكو، النرويج، النيجر، نيكاراغوا
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