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  تفاقية وبروتوكوهلا االختيارياالل األطراف يف الدو  -أوالً 

 للجنـة املعنيـة     السادسة، وهو تاريخ اختتام الدورة      ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣يف    -١
    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    بلغ عدد الدول األطراف يف    حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     

  . دولة٦٢ي بروتوكوهلا االختياروعدد الدول األطراف يف  دول، ١٠٤اإلعاقة 

 الـدول األطـراف يف االتفاقيـة        تـا وترد يف املرفق األول من هذا التقريـر قائم          -٢
  .والربوتوكول االختياري

   للجنةالسادسةافتتاح الدورة    -ثانياً  

وأشار .  الدورة السادسة يف جلسة علنيةافتتح السيد رونالد ماككالوم، رئيس اللجنة      -٣
الدورة الرابعة ملؤمتر الـدول     وأفاد بأن   . املؤقتالعام  مني  مغادرة أمني اللجنة ورحب باأل    إىل  

ل تقرير  وإن اللجنة قد قدمت أو    سبتمرب،  / يف نيويورك بداية شهر أيلول     تعقدقد  األطراف  
تـشرين  تستعرضه اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والـستني يف     من املقرر أن    لفترة سنتني   

 إضـايف   طلبـاً بتخـصيص وقـت     يتضمن  ير  وهو تقر  ،)A/66/55( ٢٠١١ أكتوبر/األول
  .اتلالجتماع

وأدلت السيدة وان هي يل، رئيسة قسم الفئات موضع التركيـز، التـابع لـشعبة                 -٤
. اإلنسان  حلقوق  السامية فوضية األمم املتحدة  ملمعاهدات حقوق اإلنسان، بالبيان االفتتاحي      

 الـدورة انعقاد  هدات منذ    نظام هيئات املعا   اليت شهدها أهم التطورات   وسلطت الضوء على    
 حبـاالت االختفـاء     اللجنة املعنية ، مبا يف ذلك إنشاء      ٢٠١١ أبريل/ يف نيسان   للجنة األخرية

ثالث التفاقيـة حقـوق     الختياري  االربوتوكول  لل جملس حقوق اإلنسان     دالقسري، واعتما 
تفاقيـة   االنتهاكات املزعومة لال   حق األفراد يف تقدمي شكاوى بشأن      على   الذي ينص الطفل،  

بشأن حقوق اإلنسان   قرار جملس    إىل جلنة حقوق الطفل، و     وبروتوكوليها االختياريني األولني  
القـرارات  و هيئـات املعاهـدات؛    تعزيز   عمليةوقدمت معلومات حمدثة عن     . اجلنسيامليل  

واالجتماع املشترك بني   االجتماع األخري لرؤساء اللجان     خالل انعقاد   خذت  الرئيسية اليت اتُ  
  .آخر التطورات يف جمال حقوق اإلنسان واإلعاقةفضالً عن ن، اللجا

للـدورة   وبرنامج العمل املؤقت   استعرضت اللجنة وأقرت جدول األعمال املؤقت     و  -٥
  .)CRPD/C/6/1(السادسة 

  .وقدم الرئيس تقريراً عن األنشطة اليت ُنفذت بني الدورتني اخلامسة والسادسة للجنة  -٦
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  عضوية اللجنة  -ثالثاً  

قائمة أعضاء اللجنة، مع ذكر     ) A/66/55(ترد يف املرفق الرابع من تقرير فترة السنتني           -٧
  .وقد حضر الدورة السادسة مجيع األعضاء. مدة واليتهم

  أساليب العمل   -رابعاً  

، يف مجلة أمور،    ، ومن ضمنها   اللجنة خمتلف املسائل املتصلة بأساليب عملها      ناقشت  -٨
  :املسائل التالية

  التقارير املقدمة من الدول األطراف؛عدد تزايد ل التصديرق ط  )أ(  

املمارسات اليت اعتمدهتا اللجنة، من قبيل تشجيع الدول األطـراف علـى              )ب(  
  إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة يف وفودها؛

الذي مينع األعضاء من احلضور خالل النظر يف         النظام الداخلي للجنة     تطبيق  )ج(  
  ؛ليت هم من مواطنيهااطرف الدولة التقرير 

  اليت تنشئها اللجنة؛سري عمل األفرقة العاملة   )د(  
  .٢٠١٢سبتمرب / يف أيلولملدة يوم واحدتنظيم مناقشة عامة إمكانية   )ه(  

  صياغة التعليقات العامة  -خامساً  

، ١٢ على املادة تعليق عام    بإبداء   ، رئيسة الفريق العامل املعين    السيدة إيداه ماينا  أعلنت    -٩
  .ملشروع التعليق العام ويعيد تعميم مشروع النصالعريضة عد اخلطوط أن الفريق سُي

عـام   ورقات إلعداد مشروع تعليق       أصحاب املصلحة   إىل أن يقدم   وستدعو اللجنة   -١٠
   .، حتت إشراف الفريق العامل املعين بإمكانية الوصول٩على املادة 

  رياألنشطة املتصلة بالربوتوكول االختيا  -سادساً  

، بالبالغـات  املعنية    اخلاصة املقررةماريا سوليداد سيسترناس رييس،     أطلعت السيدة     -١١
مبوجب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق         اليت مت تنفيذها    اللجنة على األنشطة    

ملراسالت الدورة اخلامسة للجنة، وقدمت حملة عامة عن ا       انعقاد  األشخاص ذوي اإلعاقة منذ     
ووافقت اللجنة على القرارات اليت اختذهتا املقررة اخلاصة فيمـا يتعلـق            . جنةاليت تلقتها الل  

  .٢٠١٢الثالث املسجلة، ومّددت واليتها إىل هناية عام بالبالغات 
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   أخرىقرارات  -سابعاً  

 .)CRPD/C/5/3(دورهتا اخلامسة عن تقرير ال استعرضت اللجنة وأقرت  -١٢

الرابع مـن    املرفق   يفاليت ترد قائمة هبا      خرى، األ القراراتاختذت اللجنة عدداً من     و  -١٣
 .هذا التقرير

  الدورات املقبلة  -ثامناً  
. ٢٠١٢ أبريل/ نيسان ٢٠ إىل   ١٦من املزمع عقد الدورة السابعة للجنة يف الفترة من            -١٤

، فستعقد  اتوإذا وافقت اجلمعية العامة على طلب اللجنة بتخصيص وقت إضايف لالجتماع          
وإذا مل ُيوافق على ختـصيص      . أبريل/ نيسان ٢٧ إىل   ١٠سابعة يف الفترة من     اللجنة دورهتا ال  

   ١٦هذا الوقت اإلضايف، ستنعقد الدورة السابعة يف مواعيدها املقررة أصالً يف الفتـرة مـن                
  .  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠إىل 
ــبريو    -١٥ ــر األويل ل ــة التقري ــا املقبل ــستعرض يف دورهت ــة أن ت ــررت اللجن وق

)CRPD/C/PER/1(، للـصني   سائل فيمـا يتعلـق بالتقـارير األوليـة        قوائم امل تعتمد  أن  و 
)CRPD/C/CHN/1 ( واألرجنتني)CRPD/C/ARG/1 ( وهنغاريا)CRPD/C/HUN/1.(  

السيدة آنا بياليز نـارفيز،     : وعينت اللجنة األعضاء التالية أمساؤهم مقررين قطريني        -١٦
 السيدة سيلفيا كوان  ، املقرر املعين هبنغاريا، و    تيتشالسيد داميان تا   و  املعنية باألرجنتني؛  املقررة
  .املقررة املعنية بباراغواي ،تشانغ

  التعاون مع اهليئات املعنية  -تاسعاً  

  التعاون مع أجهزة األمم املتحدة  -ألف  

، التقت اللجنة مبمثلني عن     )اجللسة الرابعة واخلمسون   (٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩يف    -١٧
 واالجتماعيـة  إدارة الـشؤون االقتـصادية     ومنظمة العمل الدولية و    منظمة الصحة العاملية  

  السامية  واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة    ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
 من  ٣٨لشؤون الالجئني من أجل مناقشة سبل التعاون، على النحو املنصوص عليه يف املادة              

  .االتفاقية
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  نظمات غري احلكوميةالتعاون مع امل  -باء  

مرصـد حقـوق اإلنـسان،      قام ممثال املنظمتني غري احلكوميتني التاليتني، أال ومها           -١٨
 املعقودة  اللجنة يف جلستها الرابعة واخلمسني     والتحالف الدويل للمعوقني، باإلدالء ببيانني أمام     

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩يف 

   من االتفاقية٣٥مادة النظر يف التقارير املقدمة وفقاً لل  -عاشراً  

خالل الدورة السادسة للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، نظرت اللجنة             -١٩
 ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠يف جلستيها السادسة واخلمسني والسابعة واخلمسني املعقودتني يف         

قيـة،   مـن االتفا   ٣٥مبوجب املادة   ) CRPD/C/ESP/1(يف التقرير األويل الذي قدمته إسبانيا       
واعتمدت يف جلستها الثالثة والـستني املالحظـات اخلتاميـة املتعلقـة بـذلك التقريـر                

)CRPD/C/ESP/CO/1) (          انظر الصفحة اإللكترونية للدورة السادسة علـى املوقـع التـايل :
)http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session6.aspx.(  



CRPD/C/6/2 

7 GE.12-42487 

  املرفقات

   األولاملرفق

ا وبروتوكوهل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٢٣ حىت االختياري

  الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -ألف  

 ، التصديق)أ( ، االنضمام)ج( التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

 )ج(٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  االحتاد األورويب   

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ االحتاد الروسي

 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إندونيسيا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١١ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣ أوروغواي

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧ أوزبكستان
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 ، التصديق)أ( ، االنضمام)ج( التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا   

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

 )أ(٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي

  ٢٠١١يوليه / حزيران٢
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

  
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣

 ٢٠١١يوليه / متوز٥ ٢٠٠٨مرب سبت/ أيلول٢٥ باكستان

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠ الوبا

  البحرين
 الربازيل

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢
 ٢٠٠٨أغسطس / آب١

  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب /ألول كانون ا١٨ بروين دار السالم

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  بلغاريا
 بليز

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧
 ٢٠١١ مايو/ أيار٩

  
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مايو / أيار٩  بنغالديش

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

    ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  بوتان
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بولندا

 ٢٠٠٩نوفمرب /اين تشرين الث١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤   تركمانستان
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 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا   

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو

  ٢٠١١مارس / آذار١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٥ تونغا

 ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود

 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ جزر القمر

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ جزر سليمان

 )أ( ٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية العربية السورية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٥ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مولدوفا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ دومينيكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الرأس األخضر

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ رومانيا

 ٢٠١٠فرباير / شباط١ ٢٠٠٨مايو / أيار٩ زامبيا

  )أ(٢٠١٠أكتوبر /األول تشرين ٢٩     فنسنت وجزر غرينادينتسان
    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢  سانت لوسيا
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  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس /آذار ٣٠ سان مارينو   

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس /ر آذا٣٠ سلوفينيا

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السودان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سورينام

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السويد

 ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٧مارس /ار آذ٣٠ سرياليون

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني

 ٢٠٠٩يناير /نون الثاين كا٦ ٢٠٠٨مارس / آذار١٧ ُعمان

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غابون

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غانا

    ٢٠١٠يوليه / متوز١٢  غرينادا
 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان١١ غيانا

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧مايو / أيار١٦ غينيا

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ فانواتو

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فرنسا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ الفلبني

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  نامفييت

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر
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  قريغيزستان   
 كازاخستان

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١
 ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١١

 

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

 ٢٠١٠مارس / آذار١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ داكن

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

 ٢٠١١مايو / أيار١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٨مايو / أيار١ اليبي

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كسيكامل

 ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ مالوي

 ٢٠١٠أبريل / نيسان٥ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ ملديف

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية

     اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠
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 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا   

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ناميبيا

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣
 ٢٠٠٧ل أبري/نيسان ٢٥

  
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النرويج

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النيجر

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيجرييا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيكاراغوا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ نيوزيلندا

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  هاييت

 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اهلند

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هندوراس

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هولندا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ الواليات املتحدة األمريكية

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ اليابان

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان
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 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان   

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 )أ(٢٠٠٩أغسطس / آب٢١  أستراليا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٢ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بوداأنتيغوا وبر

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب /ول أيل٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ بلغاريا

 )أ(٢٠٠٨مايو / أيار١٢   بنغالديش

 ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بنما

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ بنن

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣  بوركينا فاسو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ بوروندي

 ٢٠١٠مارس / آذار١٢ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
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 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس /آذار ٣٠ بريو   

 )أ(٢٠١٠ نوفمرب/تشرين األول ١٠   تركمانستان

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ تركيا

 ٢٠١١مارس / آذار١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جامايكا

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٧رب سبتم/ أيلول٢٧ اجلبل األسود

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  جزر سليمان
 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩غسطس أ/ آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  اجلمهورية العربية السورية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جياجور

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ رومانيا

  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٩ زامبيا

  )أ(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩     فنسنت وجزر غرينادينتسان
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سان مارينو

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 )أ(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤  السودان

 ٢٠٠٨ديسمرب /ن األول كانو١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السويد
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 ، التصديق)أ( ، االنضمام)ج( التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون   

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

  ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٢٥ غابون

  ٢٠٠٧ مارس/ آذار٣٠ غانا

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٣١ غينيا

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ فرنسا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب /ول كانون األ١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢ ياالتف

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 )أ(٢٠٠٩أبريل / نيسان٨  املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك
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 ، التصديق)أ( ، االنضمام)ج( التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية   

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٧ ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦

  )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا
  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢ النيجر

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يانيجري

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ نيكاراغوا

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  هاييت

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٦ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢٣ هندوراس

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا

 ٢٠٠٩س مار/ آذار٢٦ ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان١١ اليمن

  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٧ اليونان
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  املرفق الثاين

 من االتفاقية، حىت    ٣٥تقدمي الدول األطراف لتقاريرها مبوجب املادة           
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣تاريخ 

  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
/   كــانون الثــاين٢٣  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٣  االحتاد األورويب

  ٢٠١٣يناير 
   

     ٢٠١٢أغسطس / آب٧  ٢٠١٠أغسطس / آب٧  إثيوبيا

ــباط١٦  ٢٠١١فرباير / شباط٢٧  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧  أذربيجان /   شـ
  ٢٠١١فرباير 

 

ــشرين األول٢ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢  األرجنتني /  تـ
 ٢٠١٠كتوبر أ

/  تشرين األول  ٦
 ٢٠١٠أكتوبر 

 

ــسان٣٠ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  األردن ــل / ني أبري
٢٠١٠ 

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٢  أرمينيا
٢٠١٠ 

ــشرين األول٢٢ /  ت
  ٢٠١٢أكتوبر 

   

ــاين٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  إسبانيا ــانون الث /   ك
  ٢٠١٠يناير 

ــار٣ ــايو / أي م
٢٠١٠  

/ أيلـــول٢٠
 ٢٠١١سبتمرب 

أغـــسطس / آب١٧ ٢٠٠٨أغسطس / آب١٧  أستراليا
٢٠١٠  

/  كانون األول  ٣
  ٢٠١٠ديسمرب 

 

سبتمرب /أيلول ٨  ٢٠١٠مايو / أيار٣ ٢٠٠٨مايو / أيار٣  إكوادور
٢٠١١  

 

مــــارس / آذار٢٤ ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤  أملانيا
٢٠١١  

 / أيلـــول١٩
  ٢٠١١سبتمرب 

 

ــة  اإلمــارات العربي
  املتحدة

ــسان١٩  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٩ ــل / ني أبري
٢٠١٢ 

   

     ٢٠١١مارس / آذار١١ ٢٠٠٩مارس / آذار١١  أوروغواي

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٥  أوغندا
٢٠٠٨ 

ــشرين األول٢٥ /  ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

    ٢٠١٢مارس / آذار٤ ٢٠١٠مارس / آذار٤  أوكرانيا

 -هوريــة مج(إيــران 
  )اإلسالمية

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣
٢٠٠٩  

/  تــشرين الثــاين٢٣
  ٢٠١١فمرب نو
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  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
    ٢٠١١يونيه / حزيران١٥ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥  إيطاليا

ــشرين األول٣ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣  باراغواي /  تـ
  ٢٠١٠أكتوبر 

 / تشرين األول  ٢١
  ٢٠١٠أكتوبر 

 

     ٢٠١٣أغسطس / آب٥  ٢٠١١أغسطس / آب٥  باكستان

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٢  البحرين
٢٠١١  

ــشرين األول٢٢ /  ت
  ٢٠١٣وبر أكت

   

     ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١  الربازيل

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٣  الربتغال
٢٠٠٩ 

ــشرين األول٢٣ /  ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

ــسطس / آب٢ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢  بلجيكا أغـ
٢٠١١  

يوليـه  / متوز ٢٨
٢٠١١  

 

     ٢٠١٣يوليه / متوز٢  ٢٠١١يوليه / متوز٢  بليز

ديـسمرب  /ولاألكانون   ٣٠  بنغالديش
٢٠٠٧ 

ــانون األول٣٠ /  ك
  ٢٠٠٩ديسمرب 

   

ــول٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧  بنما ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٩ 

   

أغـــسطس / آب٢٣ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٣  بوركينا فاسو
٢٠١١  

   

ــسان١٢ ٢٠١٠أبريل / نيسان١٢  البوسنة واهلرسك ــل / ني أبري
٢٠١٢  

   

ــا  ــة (بوليفي  -دول
  )املتعددة القوميات

مرب ديـس / كانون األول  ١٦
٢٠٠٩ 

ــانون األول١٦ /  ك
  ٢٠١١ديسمرب 

   

ــباط٢٧ ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٧  بريو ــر / ش فرباي
٢٠١٠ 

ــوز٨ ــه / مت يولي
٢٠١٠  

 

أغــسطس / آب٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩  تايلند
٢٠١٠ 

   

ــشرين األول٤  تركمانستان ــوبر / ت أكت
٢٠٠٨ 

ــشرين األول٤ /  تـ
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٨  تركيا
٢٠٠٩ 

ــشري٢٨ / ن األول ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

     ٢٠١٣أبريل / نيسان١  ٢٠١١أبريل / نيسان١  توغو

ــوز١ ٢٠١٠مايو / أيار٢ ٢٠٠٨مايو / أيار٢  تونس ــه / مت يولي
٢٠١٠  

/ نيــسان١٢
 ٢٠١١أبريل 
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  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
ــسان٣٠ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  جامايكا ــل / ني أبري

٢٠٠٩  
   

ــانون األول٢  اجلبل األسود ــسمرب / ك دي
٢٠٠٩ 

ــانون األول٢ /  كـ
 ٢٠١١سمرب دي

   

ــاين٤ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤  اجلزائر ــانون الث /   ك
  ٢٠١٢يناير 

   

ــران٨ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨  جزر كوك ــه / حزي يوني
٢٠١١  

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٨  اجلمهورية التشيكية
٢٠٠٩ 

ــشرين األول٢٨ /  ت
  ٢٠١١أكتوبر 

   

ــا  ــة ترتاني مجهوري
  املتحدة

ديـسمرب  / كانون األول  ١٠
٢٠٠٩ 

ــانون األول١٠ /  ك
 ٢٠١١ديسمرب 

   

اجلمهورية 
  الدومينيكية

ســبتمرب / أيلــول١٨ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨
٢٠١١  

   

العربيـة   اجلمهورية
  السورية

أغـــسطس / آب١٠ ٢٠٠٩أغسطس / آب١٠
٢٠١١ 

   

/   كــانون الثــاين١١ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١١  مجهورية كوريا
 ٢٠١١يناير 

يونيه / حزيران ٢٧
٢٠١١  

 

مجهوريـــة الو  
  الدميقراطية الشعبية

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٥
٢٠٠٩ 

ــشرين األول٢٥ /  ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢١  مجهورية مولدوفا
٢٠١٠ 

ــشرين ٢١  تـــ
 ٢٠١٢أكتوبر /األول

   

ديـسمرب  / كانون األول  ٣٠  جنوب أفريقيا
٢٠٠٧ 

ــانون األول٣٠ /  ك
 ٢٠٠٩ديسمرب 

   

أغـــسطس / آب٢٤ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤  الدامنرك
٢٠١١  

   

ينــاير / كــانون الثــاين١٥  رواندا
٢٠٠٩ 

/   كــانون الثــاين١٥
 ٢٠١١يناير 

   

ــباط٢٧ ٢٠١١فرباير / شباط٢٧  رومانيا ــر / ش فرباي
٢٠١٣ 

   

    ٢٠١٢مارس / آذار١ ٢٠١٠مارس / آذار١  زامبيا

سانت فنسنت وجزر   
  غرينادين

نـوفمرب  /لثـاين  تشرين ا  ٢٩
٢٠١٠  

 / تــشرين الثــاين٢٩
  ٢٠١٢نوفمرب 

   

    ٢٠١٠مارس / آذار٢٢ ٢٠٠٨مارس / آذار٢٢  سان مارينو
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  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
ينــاير / كــانون الثــاين١٤  السلفادور

٢٠٠٨ 
/   كــانون الثــاين١٤

 ٢٠١٠يناير 
/  كانون الثاين  ٥

 ٢٠١١يناير 
 

يونيــه / حزيــران٢٦ ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٦  سلوفاكيا
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤  سلوفينيا

ــشرين األول٧  السنغال ــوبر / ت أكت
٢٠١٠ 

ــشرين األول٧ /  تـ
 ٢٠١٢أكتوبر 

   

    ٢٠١١مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٩مايو / أيار٢٤  السودان

ينــاير / كــانون الثــاين١٥  السويد
٢٠٠٩ 

/   كــانون الثــاين١٥
 ٢٠١١يناير 

فربايـر  / شباط ٧
٢٠١١  

 

نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٤  سرياليون
٢٠١٠ 

ــاين٤ ــشرين الث /  ت
 ٢٠١٢نوفمرب 

   

نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢  سيشيل
٢٠٠٩ 

ــاين٢ ــشرين الث /  ت
 ٢٠١١نوفمرب 

   

أغـــسطس / آب٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب١٩  شيلي
٢٠١٠  

   

أغـــسطس / آب٣١ ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١  صربيا
٢٠١١  

   

أغسطس / آب ٣٠  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١  الصني
٢٠١٠  

 

    ٢٠١١فرباير /باط ش٦ ٢٠٠٩فرباير / شباط٦  عمان

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١  غابون
٢٠٠٧ 

ــاين١ ــشرين الث /  ت
  ٢٠٠٩نوفمرب 

   

    ٢٠١١مارس / آذار٧ ٢٠٠٩مارس / آذار٧  غواتيماال

     ٢٠١٠مارس / آذار٨ ٢٠٠٨مارس / آذار٨  غينيا

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٣  فانواتو
٢٠٠٨  

/  تــشرين الثــاين٢٣
  ٢٠١٠نوفمرب 

   

مــــارس / آذار١٨ ٢٠١٠ارس م/ آذار١٨  فرنسا
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠مايو / أيار١٥ ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  الفلبني

  قربص
  قطر

  ٢٠١١يوليه / متوز٢٧
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣

  ٢٠١٣يوليه / متوز٢٧
يونيــه / حزيــران١٣

٢٠١٠ 

   



CRPD/C/6/2 

21 GE.12-42487 

  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
ســبتمرب / أيلــول١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥  كرواتيا

٢٠٠٩  
   

ــسان١١ ٢٠١٠أبريل / نيسان١١  كندا ــل / ني أبري
٢٠١٢  

   

ــشرين األول٦  كوبا ــوبر / ت أكت
٢٠٠٧ 

ــشرين األول٦ /  تـ
  ٢٠٠٩أكتوبر 

   

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١  كوستاريكا
٢٠٠٨ 

ــاين١ ــشرين الث /  ت
  ٢٠١٠نوفمرب 

مــارس / آذار٢٩
٢٠١١  

 

ــران١٠  ٢٠١١يونيه / حزيران١٠  كولومبيا ــه / حزي يوني
٢٠١٣  

   

ــران١٩ ٢٠٠٨يونيه /حزيران١٩  كينيا ــه /حزي يوني
٢٠١٠  

   

ــسان١ ٢٠١٠أبريل / نيسان١  التفيا ــل / ني أبري
٢٠١٢ 

   

ســبتمرب / أيلــول١٨ ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨  ليتوانيا
٢٠١٢ 

   

ــاين٢ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢  ليسوتو ــانون الث /   ك
  ٢٠١١يناير 

   

     ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨مايو / أيار٧  مايل

أغـــسطس / آب١٩ ٢٠١٠أغسطس / آب١٩  ماليزيا
٢٠١٢ 

   

     ٢٠١٠مايو / أيار١٤ ٢٠٠٨مايو / أيار١٤  مصر

    ٢٠١١مايو / أيار٨ ٢٠٠٩مايو / أيار٨  املغرب

ينــاير / كــانون الثــاين١٧  املكسيك
٢٠٠٨ 

/   كــانون الثــاين١٧
 ٢٠١٠يناير 

أبريل / نيسان ٢٧
٢٠١١  

 

ســبتمرب / أيلــول٢٧ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٧  مالوي
٢٠١١ 

   

     ٢٠١٢مايو /ار أي٥ ٢٠١٠مايو / أيار٥  ملديف

ــة  اململكــة العربي
  السعودية

     ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤

اململكــة املتحــدة 
لربيطانيا العظمـى   

  يرلندا الشماليةآو

     ٢٠١١يوليه / متوز٨  ٢٠٠٩يوليه / متوز٨

    ٢٠١١يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٣  منغوليا
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  الدولة الطرف
تـاريخ  (لنفاذ  الدخول حيز ا  

  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
التاريخ احملدد لتقـدمي    

  النظرتاريخ   تاريخ االستالم  التقرير
    ٢٠١٢فرباير /باط ش٨ ٢٠١٠فرباير / شباط٨  موريشيوس

ــاين٤ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤  ناميبيا ــانون الث /   ك
 ٢٠٠٨يناير 

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٦  النمسا
٢٠٠٨  

ــشرين األول٢٦ /   ت
  ٢٠١٠أكتوبر 

/  تشرين الثاين  ٢
 ٢٠١٠نوفمرب 

 

ــران٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران٧  نيبال ــه / حزي يوني
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠يوليه /متوز ٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  النيجر

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٤  نيجرييا
٢٠١٠ 

ــشرين األول٢٤ /   ت
 ٢٠١٢أكتوبر 

   

ــاين٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٧  نيكاراغوا ــانون الث /   ك
 ٢٠١٠يناير 

   

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٥  نيوزيلندا
٢٠٠٨ 

ــشرين األول٢٥ /   ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

س أغـــسط/ آب٢٣ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٣  هاييت
٢٠١١  

   

نــوفمرب / تــشرين الثــاين١  اهلند
٢٠٠٧ 

ــاين١ ــشرين الث /   ت
  ٢٠٠٩نوفمرب 

   

مــــارس / آذار١٤ ٢٠٠٨مارس / آذار١٤  هندوراس
٢٠١٠  

   

أغـــسطس / آب٢٠ ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠  هنغاريا
٢٠٠٩  

/ األول تشرين   ١٤
  ٢٠١٠أكتوبر 

 

ــسان٢٦ ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٦  اليمن ــل / ني أبري
٢٠١١  
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  الثاملرفق الث

  السادسةاملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا   

قررت اللجنة دعم االقتراح الذي اشتركت يف تقدميه شركة مايكروسوفت وشبكة            -١
أبيلييت وجامعة ميدلسكس إلجراء تقييم بشأن إمكانية الوصول إىل جلسات اللجنة خـالل             

  .  دورهتا السابعة املقبلة بغية وضع اقتراحات ملموسة

وستواصل اللجنة االستجابة لدعوة فرقة العمل التابعة جمللس حقوق اإلنسان واملعنية            -٢
، وتقدمي توصيات واقتراحات بشأن السبل الكفيلة بتحـسني إمكانيـة           بإمكانيات الوصول 

وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل أعمال اجمللس، وإىل قصر األمم، وكذلك إىل خـدمات              
  .كنولوجيا يف مكتب األمم املتحدة يف جنيفاإلعالم واالتصاالت والت

مبسألة إمكانيـة الوصـول إىل النقـل العـام          وسوف يرسل الفريق العامل املعين       -٣
لنقل اجلوي وجيتمع مبمثليه خالل الدورة       ل الرابطة الدولية  خطاباً إىل    وبسياسات النقل اجلوي  

  .السابعة
 ة للدميقراطية من خالل القـانون     املفوضية األوروبي سوف ترسل اللجنة خطاباً إىل      و  -٤
تعرب فيه عن شواغلها إزاء اآلثار احملتملة الستعراض اللجنة ملدونتها املتعلقـة            ) جلنة فينيسيا (

بقواعد املمارسات اجليدة املتصلة باملسائل االنتخابية على حق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف             
  .  االنتخاب

اقشة عامة تدوم يوماً واحداً إذا وافقت       وسوف تنظم اللجنة خالل دورهتا الثامنة من        -٥
  .لى طلب ختصيص وقت إضايف لالجتماعاتاجلمعية العامة ع

، املقـررة املعنيـة     السيدة ماريا سوليداد سيسترناس ريـيس     ومددت اللجنة والية      -٦
  . عام واحد، حىت هناية الدورة الثامنة ملدة ،بالبالغات

لعاملية للملكية الفكرية لدعم مبادرهتا بشأن      وسوف ترسل اللجنة خطاباً إىل املنظمة ا        -٧
  .األشخاص ذوي العاهات البصرية
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  املرفق الرابع

  األفرقة العاملة التابعة للجنة    

  :وافقت اللجنة على تكوين األفرقة العاملة التالية -١

  )٩املادة (إمكانية الوصول بشأن  بإبداء تعليق عام الفريق العامل املعين    

  حممد الطراونةالسيد   :الرئيس  

  السيد داميان تاتيتش  :نائب الرئيس  
الـسيد منـصور    ، و السيد لطفي بن لالهـم    ، و السيدة جيا يانغ    :األعضاء  

  ل النغفاغالسيد شتي، والسيد غابور غومبوس، وشودري محدأ

  )١٢املادة (األهلية القانونية  عام بشأن بإبداء تعليقالفريق العامل املعين     

  يداه مايناالسيدة إ  :الرئيسة  

  السيد غابور غومبوس  :نائب الرئيسة  

، السيدة آمنة السويدي  ، و السيدة ماريا سوليداد سيسترناس رييس      :األعضاء  
، السيد كارلوس ريـوس إسبينوسـا     ، و السيد رونالد ماككالوم  و
  السيدة ترييزيا ديغينريو

  سات النقل اجلويمبسألة إمكانية الوصول إىل النقل العام وبسياالفريق العامل املعين     

  السيد حممد الطراونة  :الرئيس  

الـسيد منـصور    و ،السيد لطفي بن لالهـم    و ،السيدة جيا يانغ    :األعضاء  
السيد كارلوس ريـوس    و ،السيدة فتيحة حاج صاحل   و ،شودري .أ

  إسبينوسا

        


