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  تفاقية وبروتوكوهلا االختيارياالالدول األطراف يف   -أوالً 

 للجنة املعنية حبقوق    اخلامسة، وهو تاريخ اختتام الدورة      ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥يف    -١
    اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي       بلغ عدد الدول األطراف يف    األشخاص ذوي اإلعاقة،    

  . دولة٦١وتوكوهلا االختياري بروبلغ عدد الدول األطراف يف  دولة، ٩٩اإلعاقة 
وترد يف املرفق األول من هذا التقرير قائمة الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول             -٢

  .االختياري

   للجنةاخلامسةافتتاح الدورة    -ثانياً  
 ة اللجنة، الذي رحب باألعضاء الثماني     ، رئيس كالومالسيد رونالد ماك  افتتح الدورة     -٣

 مـن النظـام     ١٤ودعاهم إىل أداء العهد الرمسي املنصوص عليه يف املـادة           اجلدد يف اللجنة    
 األوىل وكان يتسم   الدورات األربع  وشدد الرئيس على العمل الذي جرى يف      . الداخلي للجنة 

وأشـار  . أساساً بطابع حتضريي لتمكني اللجنة من تنفيذ املهام املوكلة إليها مبوجب االتفاقية           
وقاد أول حـوار جتريـه   ) إسبانيا (٢٠١٠مايو / أيار٣ إىل اللجنة يف إىل تقدمي التقرير األول 

  .اللجنة مع إحدى الدول األطراف، أال وهي تونس

مفوضـية األمـم     يف   ث واحلق يف التنمية   ومارسيا كران، مديرة شعبة البح    وأدلت    -٤
نتخـبني  ورحبت باألعضاء امل  . مفوضيةللالبيان االفتتاحي   ب،  اإلنسان  حلقوق  السامية املتحدة

قوق األشخاص ذوي اإلعاقة االرتياح،     حباجلدد وشددت على أّنه فيما يثري مستوى االهتمام         
 األوىل من فتح    التفاقية يف غضون السنوات األربع    بوجود ما يقارب مئة حالة تصديق على ا       

نت كاوملّا  . جتدر اإلشارة أيضاً إىل الزيادة الكبرية يف عمل اللجنة        اعتربت أنه   باب التصديق،   
على تقدمي  فقد شجعتها   ،  األطرافاللجنة على وشك إجراء حوارها األول مع إحدى الدول          

ودعت املديرة اللجنة إىل استكـشاف      . مالحظات وتوصيات معينة وواضحة وحمددة اهلدف     
 إىل أنّ   مـشريةً التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      اإلعمال  مسألة املوارد   

العديد من  ي غالباً ما يكون مفهوماً موضع إمهال وتفسري خاطئ بالنسبة إىل            جيالتدراإلعمال  
 ذوي   األشـخاص   حقوق يف جمال بعرض عن عمل املفوضية     كلمتها  مت  تختاو. شخاصاأل

اإلعاقة، مبا يف ذلك من خالل املشاركة القطرية وتطوير املعـارف واسـتحداث األدوات               
هيئـات   منظومة األمم املتحدة وتعزيـز   ضمنإليها  الوصول  ن إمكانية   ا حيسّ مب،  واستخدامها
  .املعاهدات

للـدورة   وبرنامج العمل املؤقت   استعرضت اللجنة وأقرت جدول األعمال املؤقت     و  -٥
  ).CRPD/C/4/3 (الرابعةتقرير دورهتا  أيضاً واعتمدت اللجنة. )CRPD/C/5/1(اخلامسة 

  .لدورتني الثالثة واخلامسة للجنةوقدم الرئيس تقريراً عن األنشطة اليت ُنفذت بني ا  -٦
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  عضوية اللجنة  -ثالثاً  
 ٣٤ من املـادة     ١وفقاً للفقرة   املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      أنشئت اللجنة     -٧

اجملموعة  ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣األطراف يف   من االتفاقية، حيث انتخب مؤمتر الدول       
 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣ نتخابات يف جرت اال و.  عضواً ١٢ املكونة من    األوىل من أعضاء اللجنة   

، ٢٠١٠ ديـسمرب / كـانون األول ٣١مللء املقاعد الستة يف اللجنة اليت انتهت والية شاغليها يف  
 من االتفاقية،   ٣٤ من املادة    ٢ ستة مقاعد إضافية وفقاً للفقرة        األعضاء مللء  وكذلك انتخاب 

ثين عـشر مقعـداً موضـع       االومن بني   .  عضواً ٨٠بلغ عدد الدول األطراف يف االتفاقية       لي
 أّما املقاعد الثمانيـة فمألهـا       ، يف اللجنة أربعة مقاعد منها      حاليون االنتخابات، مأل أعضاء  

  .أعضاء جدد

 مـن   ١٤، وفقاً للمادة    اًرمسيتعهداً  اجلدد التالية أمساؤهم    وأدى األعضاء املنتخبون      -٨
  :٢٠١١أبريل / نيسان١١مسة يف النظام الداخلي للجنة، يف افتتاح الدورة اخلا

  السيدة ترييزيا ديغينري •
  السيد غابور غومبوس •
 السيدة فتيحة حاج صاحل •

  السيد هيونغ شيك كيم •
 ل النغفاغالسيد شتي •

  تشانغ السيدة سيلفيا جوديت كوان •
  سبينوساالسيد كارلوس ريوس إ •
  .السيد داميان تاتيتش •
، ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥ يفأعضاء اللجنة   وترد يف املرفق الثاين من هذا التقرير قائمة           -٩

  .األعضاءمجيع وقد حضر الدورة اخلامسة . مع ذكر مدة واليتهم

   املكتب أعضاءانتخاب  -رابعاً  

أدار انتخاب املكتب السيد إبراهيم سالمة رئيس فرع معاهدات حقوق اإلنسان يف              -١٠
 ١٧ و ١٦ و ١٥، وفقاً للمواد    تانمدهتا سن هم لوالية   ؤوانُتخب األعضاء التالية أمسا   . املفوضية

  : من النظام الداخلي للجنة

  كالوم رونالد ماك    :الرئيس  
    رييسماريا سوليداد سيسترناس  : الرئيسةنائب  



CRPD/C/5/5 

5 GE.12-41681 

  ماينا. وإيداه   : الرئيسةنائب  
  جيا يانغ   : الرئيسةنائب  
  ترييزيا ديغينري    :ةاملقرر  

  أساليب العمل   -خامساً  
، يف مجلة أمور،    ، ومن ضمنها  سائل املتصلة بأساليب عملها    اللجنة خمتلف امل   ناقشت  -١١

  :املسائل التالية

تقدمي تقارير الدول األطرف، وتنظيم استعراضها، واحلوار مع ممثلي الدول            )أ(  
  ؛األطراف
  ؛أدوار املكتب اجلديد ومسؤولياته  )ب(  
  ؛خطة عملهاعضويتها وعمل األفرقة العاملة وأساليب   )ج(  
  ؛٢٠١٢اللجنة، إذا ُمنح وقت إضايف للدورة يف العام أولويات   )د(  
البيان أو املبادئ التوجيهية املمكنة للتفاعل بني اللجنة واملنظمـات غـري              )ه(  

  ؛احلكومية واآلليات املستقلة
  .اعتماد املعايري إلصدار البيانات لوسائط اإلعالم  )و(  

  .)CRPD/C/5/4 (أساليب العمل املنقحة للجنةاستعرضت اللجنة وأقرت و  -١٢

  األنشطة املتصلة بالربوتوكول االختياري  -سادساً  
وقـسم  املقررة املعنية بااللتماسات،     رييس ماريا سوليداد سيسترناس    السيدة أطلعت  -١٣

 على األنشطة املُنفذة مبوجـب الربوتوكـول         اللجنة حقوق اإلنسان مفوضية   يف   االلتماسات
 منذ دخول   اللجنةتلقتها  ملراسالت اليت   اإلعاقة وا االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي      

عمـل   مذكرة إعالمية عن  واستعرضت اللجنة أيضاً    . النفاذهذا الربوتوكول االختياري حيز     
املعنية حبقوق   اللجنة بشأن إجراءات تقدمي البالغات إىل    وصحيفة الوقائع   ،  وحدة االلتماسات 

 تقدميتوجيهية ل املبادئ ال ، و التفاقيةلري  الربوتوكول االختيا  األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب   
وتقـرر  .  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    تفاقيةاالختياري ال مبوجب الربوتوكول    لبالغاتا

ا بني الدورات ونشره  الفاصلة  لوثيقتني األخريتني خالل الفترة     وضع اللمسات األخرية على ا    
  .على الصفحة اإللكترونية للجنة على شبكة اإلنترنت
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   أخرىقرارات  -سابعاً  
جمللس االقتصادي  ا إىلاملقدم  سنتني  ال األول لفترة    تقريرها استعرضت اللجنة وأقرت    -١٤

 .)A/66/55( واجلمعية العامة واالجتماعي

  .الرابع من هذا التقرير املرفق يفيرد سردها   األخرى،القراراتاختذت اللجنة عدداً من و  -١٥

  الدورات املقبلة  -ثامناً  
  أكـدت اللجنـة     الذي اعتمدته اجلمعية العامـة،     ،جدول الزمين للمؤمترات  وفقاً لل   -١٦

  .يف جنيف، ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ٢٣ إىل ١٩ يف الفترة من السادسة دورهتا مواعيد

يف دورهتا املقبلة   ) CRPD/C/SPA/1(قررت اللجنة استعراض التقرير األويل إلسبانيا       و  -١٧
للـصني   بـالتقريرين األولـني   فيما يتعلق   مسائل   قائمةمن خالل إجراء حوار بناء واعتماد       

)CRPD/C/CHN/1 ( وبريو)CRPD/C/PER/1(.  

  التعاون مع اهليئات املعنية  -تاسعاً  

  ألمم املتحدةأجهزة االتعاون مع   -ألف  

، التقت اللجنة مبمثلني عن     ) الرابعة واألربعون  اجللسة (٢٠١١أبريل  / نيسان ١١يف    -١٨
على النحو  ف من أجل مناقشة سبل التعاون،       يس واليوني واالجتماعية إدارة الشؤون االقتصادية  

  . من االتفاقية٣٨ املادة املنصوص عليه يف

وأطلع املقرر اخلاص املعين مبسألة اإلعاقة اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني علـى               -١٩
  .أنشطته وواليته؛ وناقش أعضاء اللجنة ُسبل تعزيز التعاون مع املقرر اخلاص

املكتب اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان يف          وأطلع ممثل عن      -٢٠
تـصديق االحتـاد    اآلثار املترتبة على     احلادية واخلمسني، على     جلستهابروكسيل اللجنة، يف    

االتفاقية أول صـّك مـن      وتعترب  . ٢٠١٠ديسمرب  /األورويب على االتفاقية يف كانون األول     
  .إقليمية ةمنظمحدة حلقوق اإلنسان تصّدق عليه صكوك األمم املت
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  التعاون مع املنظمات غري احلكومية  -باء  

  ممثلـو  ٢٠١١أبريـل   / نيسان ١١يف  الرابعة واألربعني   جلستها  اللجنة يف   خاطب    -٢١
واالحتاد ومنظمة اإلدماج اليابانية،     ،التحالف الدويل للمعوقني   :املنظمات غري احلكومية التالية   

  .لصمالعاملي ل

   من االتفاقية٣٥قدمة وفقاً للمادة املتقارير الالنظر يف   -عاشراً  

 اللجنة يف دورهتا اخلامسة أول حوار بناء هلا مع دولة من الدول األطـراف               أجرت  -٢٢
ونظرت يف التقرير األويل لتـونس      .  من االتفاقية  ٣٥بشأن التقرير الذي قدمته مبوجب املادة       

)CRPD/C/TUN/1 (  واألربعـني   ة واألربعني والثامن  ة واألربعني والسابع  ةالسادسجلساهتا  يف 
ـ جلـستها   ، واعتمـدت يف     ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٣ و ١٢املعقودة يف     واخلمـسني   ةالثاني

املوقع التايل علـى    انظر الصفحة اإللكترونية للدورة اخلامسة      (مالحظات بشأن ذلك التقرير     
  ).http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session5.aspx: (الشبكة
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  املرفقات

   األولاملرفق

 اوبروتوكوهل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  ٢٠١١ أبريل/نيسان ١٥ حىت االختياري

   األشخاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية حقوقيفالدول األطراف   -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 / الثاين كانون٩ 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 /ر آذا٣٠ أستراليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

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

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ ٢٠٠٨اير فرب/ 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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 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا   

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ نياأوكرا

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

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ باراغواي

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ كستانبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ البحرين

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربازيل

  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم

 ٢٠٠٩يوليه /وز مت٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ بلغاريا

 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 / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بريو

 ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤   تركمانستان

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو

  ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ توغو
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 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تونس   

  ٢٠٠٧وفمرب ن/ 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

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية العربية السورية

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تحدةمجهورية ترتانيا امل

 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 ية مولدوفامجهور

 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 / تشرين األول٢٩     فنسنت وجزر غرينادينتسان
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سان مارينو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا
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 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ 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 / آذار٣٠ سرياليون

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨وليه ي/ متوز٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ شيلي

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١ ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ صربيا

 ٢٠٠٨أغسطس / آب١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الصني

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦ 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

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ رواتياك

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا
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 ٢٠١٠مارس / آذار١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا   

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

  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 يتوانيال

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املكسيك

 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

 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا

 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ اناميبي
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  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 داأنتيغوا وبربو

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣ 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

 ٢٠٠٧أغسطس / 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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 ، التصديق)أ(، االنضمام)ج(التأكيد الرمسي التوقيع الدولة املشاركة

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس /ار آذ٣٠ 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 ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٧ اجلبل األسود

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر

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

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ مجهورية أفريقيا الوسطى

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩طس أغس/ 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 اجورجي

 )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 /األول كانون ١٥ 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 / نيسان٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ غواتيماال

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٣١ غينيا

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٣ فرنسا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ لكامريونا

 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 التفيا

  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 نيجرييا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٢ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢١ نيكاراغوا

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز٢٣  هاييت

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٦ ٢٠٠٧ أغسطس/ آب٢٣ هندوراس

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ هنغاريا

 ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان١١ اليمن

  ٢٠٠٧ سبتمرب/ أيلول٢٧ اليونان
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  املرفق الثاين

 من االتفاقية، حىت    ٣٥ملادة  تقدمي الدول األطراف لتقاريرها مبوجب ا         
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥تاريخ 

الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

  / كــانون الثــاين٢٣  ورويباالحتاد األ
  ٢٠١١يناير 

  / كانون الثـاين   ٢٣
  ٢٠١٣يناير 

   

ــسطس / آب٧  إثيوبيا أغـ
٢٠١٠  

ــسطس / آب٧ أغـ
٢٠١٢  

   

ــباط٢٧  أذربيجان ــر / ش فرباي
٢٠٠٩  

ــباط٢٧ ــر / ش فرباي
٢٠١١  

ــباط١٦   / شـ
  ٢٠١١فرباير 

 

ــشرين األول٢  األرجنتني   / تـ
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــشرين األول٢  / تـ
 ٢٠١٠أكتوبر 

 / تشرين األول  ٦
 ٢٠١٠أكتوبر 

 

ــسان٣٠  األردن ــل / ني أبري
٢٠٠٨ 

ــسان٣٠ ــل / ني أبري
٢٠١٠ 

   

ــشرين األول٢٢  أرمينيا  / ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

ــشرين األول٢٢  / ت
  ٢٠١٢أكتوبر 

   

ــاين٣  إسبانيا ــانون الث   / ك
  ٢٠٠٨يناير 

ــاين٣ ــانون الث   / ك
  ٢٠١٠يناير 

ــار٣ ــايو / أي م
٢٠١٠  

 

أغـــسطس / آب١٧  أستراليا
٢٠٠٨ 

ــسطس / آب١٧ أغ
٢٠١٠  

 / كانون األول  ٣
  ٢٠١٠ديسمرب 

 

     ٢٠١٠مايو / أيار٣ ٢٠٠٨مايو / أيار٣  إكوادور

مـــارس / آذار٢٤  أملانيا
٢٠٠٩ 

مـــارس / آذار٢٤
٢٠١١  

   

ــسان١٩  اإلمارات العربية املتحدة ــل / ني أبري
٢٠١٠  

ــسان١٩ ــل / ني أبري
٢٠١٢ 

   

مـــارس / آذار١١  أوروغواي
٢٠٠٩ 

مـــارس / آذار١١
٢٠١١  

   

ــشرين األول٢٥  أوغندا  / ت
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــشرين األول٢٥  / ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

    ٢٠١٢مارس / آذار٤ ٢٠١٠مارس / آذار٤  أوكرانيا
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الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

 -هوريـــة مج(إيـــران 
  )اإلسالمية

 / تشرين الثـاين   ٢٣
  ٢٠٠٩نوفمرب 

 / تشرين الثـاين   ٢٣
  ٢٠١١نوفمرب 

   

 يونيــه/ حزيــران١٥  إيطاليا
٢٠٠٩ 

 يونيـه / حزيران ١٥
٢٠١١ 

   

ــشرين األول٣  باراغواي  / تـ
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــشرين األول٣  / تـ
  ٢٠١٠أكتوبر 

 / تشرين األول  ٢١
  ٢٠١٠أكتوبر 

 

ــول١  الربازيل ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٨ 

ــول١ ــبتمرب / أيل س
٢٠١٠  

   

ــشرين األول٢٣  الربتغال  / ت
 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــشرين األول٢٣  / ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

ــسطس / آب٢  بلجيكا أغـ
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب٢ أغـ
٢٠١١  

   

ــانون األول٣٠  بنغالديش  / ك
 ٢٠٠٧ديسمرب 

ــانون األول٣٠  / ك
  ٢٠٠٩ديسمرب 

   

ــول٧  بنما ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٧ 

ــول٧ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٩ 

   

أغـــسطس / آب٢٣  بوركينا فاسو
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب٢٣ أغ
٢٠١١  

   

ــسان١٢  البوسنة واهلرسك ــل / ني أبري
٢٠١٠ 

ــسان١٢ ــل / ني أبري
٢٠١٢  

   

 املتعـددة   -دولة  (بوليفيا  
  )مياتالقو

ــانون األول١٦  / ك
 ٢٠٠٩ديسمرب 

ــانون األول١٦  / ك
  ٢٠١١ديسمرب 

   

ــباط٢٧  بريو ــر / ش فرباي
٢٠٠٨ 

ــباط٢٧ ــر / ش فرباي
٢٠١٠ 

يوليــه / متــوز٨
٢٠١٠  

 

أغـــسطس / آب٢٩  تايلند
٢٠٠٨ 

ــسطس / آب٢٩ أغ
٢٠١٠ 

   

ــشرين األول٤  تركمانستان  / تـ
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــشرين األول٤  / تـ
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

ــشرين٢٨  تركيا  / األول ت
 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــشرين األول٢٨  / ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

     ٢٠١٣أبريل / نيسان١  ٢٠١١أبريل / نيسان١  توغو

يوليــه / متــوز١ ٢٠١٠مايو / أيار٢ ٢٠٠٨مايو / أيار٢  تونس
٢٠١٠  

 / نيسان ١٢
 ٢٠١١أبريل 
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الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

ــسان٣٠  جامايكا ــل / ني أبري
٢٠٠٨ 

ــسان٣٠ ــل / ني أبري
٢٠٠٩  

   

ــانون األول٢  اجلبل األسود  / كـ
 ٢٠٠٩يسمرب د

ــانون األول٢  / كـ
 ٢٠١١ديسمرب 

   

ــاين٤  اجلزائر ــانون الث   / ك
 ٢٠١٠يناير 

ــاين٤ ــانون الث   / ك
  ٢٠١٢يناير 

   

ــران٨  جزر كوك ــه/ حزي  يوني
٢٠٠٩ 

ــران٨ ــه/ حزي  يوني
٢٠١١  

   

ــشرين األول٢٨  اجلمهورية التشيكية  / ت
 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــشرين األول٢٨  / ت
  ٢٠١١أكتوبر 

   

ــانون األول١٠  ملتحدةمجهورية ترتانيا ا  / ك
 ٢٠٠٩ديسمرب 

ــانون األول١٠  / ك
 ٢٠١١ديسمرب 

   

ــول١٨  اجلمهورية الدومينيكية ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٩ 

سـبتمرب  / أيلول ١٨
٢٠١١  

   

أغـــسطس / آب١٠  العربية السورية اجلمهورية
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب١٠ أغ
٢٠١١ 

   

  / كانون الثـاين   ١١  مجهورية كوريا
 ٢٠٠٩يناير 

  / كانون الثـاين   ١١
 ٢٠١١يناير 

   

مجهورية الو الدميقراطيـة    
  الشعبية

ــشرين األول٢٥  / ت
 ٢٠٠٩أكتوبر 

ــشرين األول٢٥  / ت
 ٢٠١١أكتوبر 

   

ــشرين األول٢١  مجهورية مولدوفا  / ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

ــشرين ٢١  تـــ
 ٢٠١٢أكتوبر /األول

   

ــانون األول٣٠  جنوب أفريقيا  / ك
 ٢٠٠٧ديسمرب 

ــانون األول٣٠  / ك
 ٢٠٠٩ديسمرب 

   

أغـــسطس / آب٢٤  دامنركال
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب٢٤ أغ
٢٠١١  

   

  / كانون الثـاين   ١٥  رواندا
 ٢٠٠٩يناير 

  / كانون الثـاين   ١٥
 ٢٠١١يناير 

   

ــباط٢٧  رومانيا ــر / ش فرباي
٢٠١١ 

ــباط٢٧ ــر / ش فرباي
٢٠١٣ 

   

    ٢٠١٢مارس / آذار١ ٢٠١٠مارس / آذار١  زامبيا

سانت فنـسنت وجـزر     
  غرينادين

 / تشرين الثـاين   ٢٩
  ٢٠١٠ نوفمرب

 / تشرين الثـاين   ٢٩
  ٢٠١٢نوفمرب 
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الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

مـــارس / آذار٢٢  سان مارينو
٢٠٠٨ 

مـــارس / آذار٢٢
٢٠١٠ 

   

  / كانون الثـاين   ١٤  السلفادور
 ٢٠٠٨يناير 

  / كانون الثـاين   ١٤
 ٢٠١٠يناير 

 / كانون الثاين  ٥
 ٢٠١١يناير 

 

 يونيـه / حزيران ٢٦  سلوفاكيا
٢٠١٠ 

 يونيـه / حزيران ٢٦
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٨مايو /ار أي٢٤  سلوفينيا

ــشرين األول٧  السنغال  / تـ
 ٢٠١٠أكتوبر 

ــشرين األول٧  / تـ
 ٢٠١٢أكتوبر 

   

    ٢٠١١مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٩مايو / أيار٢٤  السودان

  / كانون الثـاين   ١٥  السويد
 ٢٠٠٩يناير 

  / كانون الثـاين   ١٥
 ٢٠١١يناير 

فربايـر  / شباط ٧
٢٠١١  

 

ــاين٤  سرياليون ــشرين الث  / ت
 ٢٠١٠نوفمرب 

ــاين٤ ــشرين الث  / ت
 ٢٠١٢نوفمرب 

   

ــاين٢  سيشيل ــشرين الث  / ت
 ٢٠٠٩نوفمرب 

ــاين٢ ــشرين الث  / ت
 ٢٠١١نوفمرب 

   

أغـــسطس / آب١٩  شيلي
٢٠٠٨ 

ــسطس / آب٢٩ أغ
٢٠١٠  

   

أغـــسطس / آب٣١  صربيا
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب٣١ أغ
٢٠١١  

   

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

 

ــباط٦  عمان ــر / ش فرباي
٢٠٠٩ 

ــباط٦ ــر / ش فرباي
٢٠١١ 

   

ــاين١  غابون ــشرين الث  / ت
 ٢٠٠٧نوفمرب 

ــاين١ ــشرين الث  / ت
  ٢٠٠٩نوفمرب 

   

    ٢٠١١مارس / آذار٧ ٢٠٠٩مارس / آذار٧  غواتيماال

     ٢٠١٠مارس / آذار٨ ٢٠٠٨مارس / آذار٨  غينيا

 / تشرين الثـاين   ٢٣  فانواتو
  ٢٠٠٨نوفمرب 

 / تشرين الثـاين   ٢٣
  ٢٠١٠نوفمرب 

   

مـــارس / آذار١٨  فرنسا
٢٠١٠ 

مـــارس / آذار١٨
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠مايو / أيار١٥ ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  الفلبني
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الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

يونيـه  / حزيران ١٣  قطر
٢٠٠٨ 

يونيـه  / حزيران ١٣
٢٠١٠ 

   

ــول١٥  كرواتيا ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٧ 

سـبتمرب  / أيلول ١٥
٢٠٠٩  

   

ــسان١١  كندا ــل / ني أبري
٢٠١٠ 

ــسان١١ ــل / ني أبري
٢٠١٢  

   

ــشرين األول٦  كوبا  / تـ
 ٢٠٠٧أكتوبر 

ــشرين األول٦  / تـ
  ٢٠٠٩أكتوبر 

   

ــشرين ١  كوستاريكا ــاين ت  /الث
 ٢٠٠٨ نوفمرب

ــشرين ١ ــاين ت  /الث
  ٢٠١٠ نوفمرب

مارس / آذار ٢٩
٢٠١١  

 

ــران١٩  كينيا ــه / حزي يوني
٢٠٠٨ 

يونيـه  / حزيران ١٩
٢٠١٠  

   

ــسان١  التفيا ــل / ني أبري
٢٠١٠ 

ــسان١ ــل / ني أبري
٢٠١٢ 

   

سـبتمرب  / أيلول ١٨  نياليتوا
٢٠١٠ 

سـبتمرب  / أيلول ١٨
٢٠١٢ 

   

ــاين٢  ليسوتو ــانون الث   / ك
 ٢٠٠٩يناير 

ــاين٢ ــانون الث   / ك
  ٢٠١١يناير 

   

     ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨مايو / أيار٧  مايل

أغـــسطس / آب١٩  ماليزيا
٢٠١٠ 

ــسطس / آب١٩ أغ
٢٠١٢ 

   

     ٢٠١٠مايو / أيار١٤ ٢٠٠٨مايو / أيار١٤  مصر

    ٢٠١١مايو / أيار٨ ٢٠٠٩مايو /يار أ٨  املغرب

  / كانون الثـاين   ١٧  املكسيك
 ٢٠٠٨يناير 

  / كانون الثـاين   ١٧
 ٢٠١٠يناير 

   

ــول٢٧  مالوي ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٩ 

سـبتمرب  / أيلول ٢٧
٢٠١١ 

   

     ٢٠١٢مايو / أيار٥ ٢٠١٠مايو / أيار٥  ملديف

     ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيـا    
  يرلندا الشماليةآالعظمى و

     ٢٠١١يوليه / متوز٨  ٢٠٠٩يوليه / متوز٨

ــران١٣  منغوليا ــه / حزي يوني
٢٠٠٩ 

يونيـه  / حزيران ١٣
٢٠١١  
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الدخول حيز النفـاذ      الدولة الطرف
+  تاريخ التـصديق  (

  ") يوما٣٠ً

التاريخ احملدد لتقـدمي    
  التقرير

  تاريخ النظر  تاريخ االستالم

ــباط٨  موريشيوس ــر / ش فرباي
٢٠١٠ 

ــباط٨ ــر / ش فرباي
٢٠١٢ 

   

ــاين٤  ناميبيا ــانون الث   / ك
 ٢٠٠٨يناير 

ــاين٤ ــانون الث   / ك
 ٢٠٠٨ناير ي

   

ــشرين األول ٢٦  النمسا  /ت
  ٢٠٠٨ أكتوبر

ــشرين األول ٢٦   /ت
  ٢٠١٠ كتوبرأ

 / تشرين الثاين  ٢
 ٢٠١٠نوفمرب 

 

ــران٧  نيبال ــه / حزي يوني
٢٠١٠ 

ــران٧ ــه / حزي يوني
٢٠١٢ 

   

    ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  النيجر

ــشرين األول٢٤  نيجرييا  / ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

ــشرين األول٢٤   / ت
 ٢٠١٢أكتوبر 

   

ــاين٧  نيكاراغوا ــانون الث   / ك
 ٢٠٠٨يناير 

ــاين٧ ــانون الث   / ك
 ٢٠١٠يناير 

   

ــشرين األول٢٥  نيوزيلندا  / ت
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــشرين األول٢٥   / ت
 ٢٠١٠أكتوبر 

   

أغـــسطس / آب٢٣  هاييت
٢٠٠٩ 

ــسطس / آب٢٣ أغ
٢٠١١  

   

ــشرين ١  اهلند ــاين ت   /الث
 ٢٠٠٧ نوفمرب

ــشرين ١ ــاين ت   /الث
  ٢٠٠٩ ربنوفم

   

مـــارس / آذار١٤  هندوراس
٢٠٠٨ 

مـــارس / آذار١٤
٢٠١٠  

   

أغـــسطس / آب٢٠  هنغاريا
٢٠٠٧ 

ــسطس / آب٢٠ أغ
٢٠٠٩  

 /األول تشرين   ١٤
  ٢٠١٠أكتوبر 

 

ــسان٢٦  اليمن ــل / ني أبري
٢٠٠٩ 

ــسان٢٦ ــل / ني أبري
٢٠١١  
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  املرفق الثالث

  أعضاء اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومدة واليتهم  

 ديسمرب/ كانون األول٣١تنتهي مدة الوالية يف  اجلنسية اسم العضو

 ٢٠١٢ قطر السيدة آمنة علي السويدي   

 ٢٠١٢ األردن السيد حممد الطراونة

 ٢٠١٢ بنغالديش السيد منصور أمحد شودري

 ٢٠١٢ شيلي  رييسسيسترناسالسيدة ماريا سوليداد 

  ٢٠١٤  أملانيا  السيدة ترييزيا ديغينري
  ٢٠١٢  هنغاريا  لسيد غابور غومبوسا

  ٢٠١٢  اجلزائر  السيدة فتيحة حاج صاحل
  ٢٠١٤  مجهورية كوريا  السيد هيونغ شيك كيم
 ٢٠١٤ تونس السيد لطفي بن لالهم

 ٢٠١٤ الدامنرك ل النغفاغالسيد شتي

 ٢٠١٤ كينيا السيدة إيداه وانغيشي ماينا

 ٢٠١٤ أستراليا كالومالسيد رونالد ماك

 ٢٠١٢ إسبانيا  نارفاييث-آنا بيالييث السيدة 

  ٢٠١٢  غواتيماال  تشانغ السيدة سيلفيا جوديت كوان
  ٢٠١٤  املكسيك  سبينوساالسيد كارلوس ريوس إ
  ٢٠١٤  صربيا  السيد داميان تاتيتش

 ٢٠١٤ إكوادور السيد خريمان خافيري توريس كوّريا

 ٢٠١٢ الصني السيدة جيا يانغ
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  الرابعاملرفق 

  اخلامسةت اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا املقررا  
قررت اللجنة طلب أسبوعني إضافيني لالجتماع كل عام، ومتويل ألسبوعني لعقـد             -١

وعليه، ستشمل دورتاها السنويتان كلتامها     .  كل سنة  الدورة العامل ملا قبل  اجتماعات الفريق   
كمـا  . الـدورة  لعامل ملا قبل   ا لفريقاأسبوعني من اجللسات العامة وأسبوعاً من اجتماعات        

قررت إدراج هذا الطلب يف تقريرها األول لفترة السنتني املزمع تقدميه إىل اجلمعيـة العامـة                
 . واجمللس االقتصادي واالجتماعي

 من أجل صياغة تعليق عام بـشأن        ٩وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل معين باملادة         -٢
  .إمكانية الوصول

  .همة الفريق العامل غري الرمسي املعين بالكوارثوقررت اللجنة إهناء م -٣
أن ختصص اجتماعني يف دورهتا املقبلة للنظر يف تقرير إحدى الدول           وقررت اللجنة     -٤

  .نفسهااألطراف وتعتمد قوائم باملسائل لدولتني طرفني أثناء الدورة 
  .)CRPD/C/5/4(وقررت اللجنة اعتماد الوثيقة املتعلقة بأساليب عملها   -٥
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  املرفق اخلامس

  األفرقة العاملة التابعة للجنة    
  :وافقت اللجنة على أن يعمل أعضاء يف األفرقة العاملة التالية -١

  )٩املادة (الفريق العامل املعين بإمكانية الوصول     

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

  ل النغفاغالسيد شتي و،السيد غابور غومبوسو، شودري .أ

  )١٢املادة  (باألهلية القانونيةالفريق العامل املعين     
  مايناالسيدة إيداه    :ةالرئيس  

  السيد غابور غومبوس  :ةنائب الرئيس  

 ،السويديالسيدة آمنة    و ، رييس سيسترناسالسيدة ماريا سوليداد      :األعضاء  
 ،سبينوسـا السيد كارلوس ريـوس إ     و ،كالومماكالسيد رونالد   و
  السيدة ترييزيا ديغينريو

مبسألة إمكانية الوصول إىل النقل العام وبسياسات النقـل         املعين  الفريق العامل       
  اجلوي

  الطراونةالسيد حممد     :الرئيس  

ـ   و ،بن لالهـم  السيد لطفي   و ،يانغالسيدة جيا     :األعضاء   صور الـسيد من
السيد كارلوس ريوس   و ،السيدة فتيحة حاج صاحل   و ،شودري .أ
  سبينوساإ



CRPD/C/5/5 

27 GE.12-41681 

  املرفق السادس

 اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي     طلب وقت إضايف لالجتماع من        
  واجلمعية العامة 

 من نظام اللجنة الداخلي، قـررت       ٢٣ و ٢٢ من االتفاقية واملادتني     ٣٤ملادة  عمالً با  -١
على عقد دورتني سنويتني مدة كل واحدة منهما        املوافقة  عية العامة   إىل اجلم أن تطلب   اللجنة  

 لكل دورة، مـع     فريق عامل ملا قبل الدورة    أسبوعان، أي أسبوع إضايف لكل دورة، وإنشاء        
  .قرارهذا ال اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية علىمراعاة 

للجنة املعنية حبقوق األشـخاص      قرار ا  اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على         
  ذوي اإلعاقة طلب منحها موارد إضافية

بيان شفوي صادر عن األمانة فيما يتعلق بقرار اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                  
املنتظر إدراجه يف التقرير األول لفترة سنتني الذي تقدمه إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي             

   وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني٢٠١١عام يف دورته املوضوعية ل
املعنية حبقوق األشخاص    من النظام الداخلي للجنة      ٢٢للمادة  وفقاً  يصدر هذا البيان     -٢

  .ذوي اإلعاقة

وفيما يتعلق بالقرار املنتظر إدراجه يف التقرير األول لفترة سنتني الذي تقدمه اللجنة               -٣
 وإىل اجلمعية العامـة يف  ٢٠١١االجتماعي يف دورته املوضوعية لعام   إىل اجمللس االقتصادي و   
، والذي قررت اللجنة مبوجبه أن تطلب إىل اجلمعية العامة املوافقـة            دورهتا السادسة والستني  

عقد دورتني يف السنة، مدة كل منهما أسبوعان، تسبقهما اجتماعات الفريق العامـل             على  
إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطـة      ف وبعد مراجعة هذا القرار،      قبل الدورة ملدة أسبوع واحد،     ملا

  .ستترتب عنه احتياجات إضافية يف إطار امليزانية العادية لألمم املتحدةعلماً بأن هذا القرار 

دخلت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري حيـز          لقد  و  -٤
، كان عدد الدول األطراف يف االتفاقية قد        ٢٠٠٨عام  ويف هناية   . ٢٠٠٨مايو  / يف أيار  النفاذ
ويف . ٢٠٠٩عـام  لول هنايـة   دولة طرفاً حب٧٦إىل  دولة طرفاً، مث ارتفع هذا العدد        ٤٦بلغ  

 مـن   ٣٥ من املـادة     ١ومبوجب الفقرة   .  دولة طرفاً يف االتفاقية    ٩٩الوقت احلاضر، هناك    
ويل يف غضون سنتني مـن دخـول        إن الدول األطراف ملزمة بتقدمي تقريرها األ      فاالتفاقية،  

، ٢٠١٠ عاماية   دولة طرفاً تقاريرها حبلول هن     ٤٦، يتوقع أن تقدم     وبالتايل. االتفاقية حيز النفاذ  
ويف الوقت احلاضر، . ٢٠١١عام فاً أخرى تقاريرها حبلول هناية  دولة طر ٣٠ويتوقع أن تقدم    
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تقرير الذي تعكف اللجنـة علـى        دولة طرفاً، مبا يف ذلك ال      ١٤تتلَق اللجنة سوى تقارير      مل
جمـال النظـر يف   هذه أول جتربة للجنة يف وجتدر اإلشارة إىل أن . النظر فيه يف دورهتا احلالية    

دولة طرف، وأنه نظراً إىل العدد الكبري من الطلبات اليت تلقتها اللجنة من خمتلف الدول         تقرير  
 تقريـراً   ٣٠ترض أن يقدم حنو     من املف فتقدمي التقارير،   شرط  جوانب  خمتلف  األطراف بشأن   

ها حبلول هنايـة   جمموع عدد التقارير املُنتظر تقدمي     يصل؛ وبذلك   ٢٠١١ياً فقط خالل عام     إضاف
 ٣٥  من املادة  ١ تقريراً وفقاً للفقرة     ٧٦ تقريراً، يف حني كان يتوقع تقدمي        ٤٤إىل   ٢٠١١عام  

  . من االتفاقية

ص ذوي اإلعاقة، تقدم اللجنة كـل        من اتفاقية حقوق األشخا    ٣٩ومبوجب املادة     -٥
اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وجيوز هلا     إىل  سنتني تقريراً عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة و       

أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناًء على فحص التقارير واملعلومات الواردة من الـدول              
للجنة إىل جانب تعليقـات     وتدرج تلك االقتراحات والتوصيات العامة يف تقرير ا       . األطراف

  .الدول األطراف، إن وجدت

مكلفة بالنظر يف التقارير املقدمة مـن       اللجنة   فإن    من االتفاقية،  ٣٥ومبوجب املادة     -٦
ومبوجـب  . الدول األطراف بشأن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة           

اللجنـة تلقـي    بإمكـان   ي اإلعاقة،   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذو     
والتحقيق فيما يرد من معلومات موثوقة تـشري إىل         ) ١املادة   (البالغات الفردية والنظر فيها   

  ).٦املادة (ارتكاب إحدى الدول األطراف انتهاكاً جسيماً أو منهجياً لالتفاقية 

منـهما  ويف الوقت احلاضر، جتتمع اللجنة يف دورتني يف السنة مدة كـل واحـدة                 -٧
. ٢٠١١-٢٠١٠أسبوع، وقد ُرصدت هلما موارد من امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني              

يف املتوسط تقريراً   إنشاء اللجنة، ُيتوقع أن تستعرض اللجنة       واستناداً إىل التجربة املكتسبة منذ      
واحداً لدولة طرف خالل كل دورة متتد ألسبوع واحد، بالنظر إىل املدة الزمنيـة الالزمـة                

اعتماده من للحوار مع ممثلي الدولة الطرف، وصياغة املالحظات اخلتامية، وترمجة املشروع، و
وعليه، ومبقتضى األحكام احلالية، ستنظر اللجنة يف حنو تقريرين         . قبل اللجنة يف جلسة عامة    

 باستثناء التقرير الذي تعكف حالياً على      ( حىت اآلن   تقريراً تلقتها اللجنة   ١٣سنوياً من أصل    
 تقريـراً   ١٣ونتيجة ذلك، سيستغرق النظر يف التقارير األخرى البالغ عـددها           ). النظر فيه 

 ٧٦د تلقت   واملعروضة على اللجنة حنو ستة أعوام، يف حني أنه من املتوقع أن تكون اللجنة ق              
  .٢٠١١عام تقريراً حبلول هناية 

رفع ( تشكيلتها املوسعة    ورغم أن اللجنة جتتمع حالياً للمرة األوىل حبضور مجيع أعضاء           -٨
وأن الطلب على زيادة املدة املخصـصة لالجتماعـات         )  عضواً ١٨ إىل   ١٢عدد األعضاء من    

مثال، كلما زاد عدد أعضاء اللجنة زاد عدد الذين يرغبون يف تناول الكلمـة أثنـاء                (سيزداد  
لتصديق على  ، فإن الزيادة السريعة يف عبء عمل اللجنة بسبب تسارع وترية ا           )مداوالت اللجنة 

   قرار اللجنـة    االتفاقية وما يصاحب ذلك من التزامات باإلبالغ، يبدو أهنا كانت الدافع وراء           
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 من اجلمعية العامة املوافقة على عقد دورتني يف السنة تستغرق مدة كـل واحـدة                أن تطلب 
 ويتوقع أن تتمكن اللجنة من النظر، خالل كل دورة بعد متديد مـدهتا، يف             . منهما أسبوعني 

، ٢٠١٣-٢٠١٢عدد من التقارير يصل إىل أربعة تقارير، وأهنا ستتمكن، خالل فترة السنتني 
 ١٦عقد فيها دورتان ملدة أسبوعني لكل منهما يف كل سنة، مـن النظـر يف                اليت يتوقع أن تُ   

  .تقريراً من تقارير الدول األطراف

 وعمـالً   ،)CRPD/C/4/2( من نظامها الداخلي     ٥وقررت اللجنة أيضاً، وفقاً للمادة        -٩
باملمارسة اليت درجت عليها غريها من هيئات املعاهدات، أن تطلب إىل اجلمعية العامـة أن               
توافق على عقد اجتماعات لفريقني عاملني ملا قبل الدورة يف السنة من أجل وضـع قـوائم                 

  .املسائل واألسئلة بشأن التقارير اليت تتلقاها من الدول األطراف

سـترتفع تكـاليف خدمـة       )أ: (ية املرتبة على قرار اللجنـة     آلثار املال وفيما يلي ا    -١٠
ك بطريقة بريـل باللغـات   االجتماعات وإصدار الوثائق باللغات الرمسية الست للجنة وكذل   

نظراً ألن بعض أعضاء اللجنة قد يكونون صماًّ، قد يستدعي األمر أيضاً توفري              )ب(الست؛  
  األمـر  سـيتطلب  )ج(ة والعرض النصي بصورة آنية؛      خدمات الترمجة الفورية بلغة اإلشار    

 ختصيص نفقات إضـافية      األمر سيتطلب )د(ألعضاء اللجنة؛   صرف بدل إقامة يومي إضايف      
  .لدعم خدمات املؤمترات

وسيكون الدعم املطلوب من األمانة تقدميه إلتاحة اخلدمات الفنية للجنة أثناء نظرها              -١١
 من االتفاقية مموالً بادئ األمر من       ٣٥ألطراف مبوجب املادة    يف التقارير اليت تقدمها الدول ا     

عن املهام األخرى    فضالً   ،أما االحتياجات من املوظفني لالضطالع هبذه املهام      . املوارد املتاحة 
إجراءات تقدمي الشكاوى أو إجراءات التحقيق، فـستحتاج إىل          مثل املشاركة يف     املتصلة هبا 

ـ        لوقت املناسب   إعادة النظر فيها جمدداً يف ا      دد عندما يزداد عدد الدول األطراف ويرتفـع ع
  .الشكاوى اليت ترد إىل اللجنة

 توفري موارد إضافية    مراأل وفيما يتعلق باقتراح زيادة وقت االجتماعات، قد يستلزم         -١٢
وهـذه االحتياجـات    . ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر لفترة السنتني     ٩ ٧٠١ ٠٠٠ إمجالية مبقدار 

يف امليزانيـة   اجلدول أدناه، هي احتياجات جديدة ومل تؤخذ بعني االعتبار  اإلضافية، املبّينة يف  
. ، اليت جيري إعدادها يف الوقـت احلاضـر        ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني  الربناجمية املقترحة لفترة    

  :هي كما يلياالحتياجات اإلضافية و

  دوالر أمريكي 
 ٩ ١١٣ ٢٠٠  ، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات ٢الباب 
 ٥٥٣ ٦٠٠  ، حقوق اإلنسان٢٤الباب 
 ٣٤ ٢٠٠  اإلدارة، جنيف- هاء ٢٩الباب 
 ٩ ٧٠١ ٠٠٠  اجملموع
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إىل أن اجلمعية العامة كانت قد طلبت، مـن خـالل           أيضاً  وُيسترعى انتباه اللجنة      -١٣
إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا           ،  ٦٥/٢٠٠قرارات عدة منها القرار     

 بشأن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،        حمددةة والستني مقترحات    السادس
 ٩/٨بقرار جملس حقـوق اإلنـسان    باالستناد إىل العمل الذي يضطلع به األمني العام عمالً        

لتحسني فعاليتها وحتديد أوجه الكفاءة يف أساليب عملها        ،  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٤املؤرخ  
  املتعلقةقيودالأخذ  ع على حنو أفضل، معملهاألعباء الواقعة عليها وبرامج ا بغية إدارة نفقاهتاو

  . كل هيئة منشأة مبوجب معاهدةالعمل املكلفة به حجم تباينيف االعتبار ومراعاة ة بامليزاني

ويف ضوء ما سبق ذكره، ويف حالة إدراج مشروع القـرار يف تقريـر اللجنـة إىل                  -١٤
اليت ستنشأ عن هذا القرار     االحتياجات  لسادسة والستني، ستعرض    اجلمعية العامة يف دورهتا ا    

 يفلدى نظرهـا     لآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية،    اجلمعية العامة، يف شكل بيان      نظر  على  
املقترح ختصيـصها  جمموع املوارد عندئذ ستستعرض األمانة   و .مشروع القرار املتعلق بالتقرير   

رأيها إىل اجلمعية العامة، وفقـاً      ستبدي  و ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   يف امليزانية الربناجمية    
  .املوارداالحتياجات من لإلجراءات املرعية، بشأن كيفية تلبية هذه 

        


