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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٨فرباير /شباط ١ - يناير/ كانون الثاين١٤
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

النظر يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف            
 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ١٨مبوجب املادة   

  تمييز ضد املرأةأشكال ال
  من االتفاقية١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطراف مبوجب املادة   
 تقرير األمني العام  

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى أن تتعهـد               ١٨تنص املادة    - ١
تقريـراً عمـا اختذتـه مـن     الدول األطراف يف االتفاقية بأن تقـدم إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة          

تدابري تشريعية أو قضائية أو إداريـة أو غريهـا مـن أجـل إنفـاذ أحكـام االتفاقيـة وعـن أي تقـدم           
 .آخر مت إحرازه يف ذلك الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة    

قيـة بالنـسبة إىل الدولـة       ويتعني تقدمي هذه التقـارير يف غـضون سـنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ االتفا                  
 .املعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وأيضا كلما طلبت اللجنة ذلك

 من النظام الداخلي للجنة على أن ُيخطر األمني العام اللجنـة يف كـل               ٤٩وتنص املادة    - ٢
 . من االتفاقية١٨دورة بعدم تسلّم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املادة 

ضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بأمساء الدول األطراف اليت فات موعـد تقـدمي        ويت - ٣
ــاين ٣٠تقاريرهــا يف ــشرين الث ــوفمرب / ت ــدول    . ٢٠٠٧ن ــاين قائمــة بأمســاء ال ــق الث ــضمن املرف ويت

ــر يف       ــشرين ٣٠األطــراف الــيت انقــضى علــى موعــد تقــدمي تقاريرهــا مخــس ســنوات أو أكث  ت
 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
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  األولاملرفق
الدول األطـراف الـيت فـات موعـد تقـدمي تقاريرهـا ومل ُتقـدم هـذه التقـارير حـىت                        

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 

 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  أفغانستان
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٤ التقرير األويل 
  ألبانيا
 ٢٠٠٣يونيه /  حزيران١٠ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٧يونيه /  حزيران١٠ التقرير الدوري الرابع 

  )أ(اجلزائر
 ٢٠٠٥يونيه /  حزيران٢١ التقرير الدوري الثالث 
  أندورا
 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثالث 
  أنغوال
 ٢٠٠٧ر أكتوب/ تشرين األول١٧ التقرير الدوري السادس 

  أنتيغوا وبربودا
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري اخلامس 

  األرجنتني
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري السادس 
  أرمينيا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٦أكتوبر /ول تشرين األ١٣ التقرير الدوري الرابع 

  )ب(أستراليا
 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري السادس 

  )ج(النمسا
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠ التقرير الدوري السابع 

  جزر البهاما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ الثالتقرير الدوري الث 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الرابع 

  )د(بنغالديش
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري السادس 

  بربادوس
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣ دوري السابعالتقرير ال 

  بيالروس
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )هـ(بليز
 ٢٠٠٧يونيه /  حزيران١٥ التقرير الدوري اخلامس 
  )و(بنن

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الرابع 
  بوليفيا
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٨ التقرير الدوري اخلامس 

  )ز( واهلرسكالبوسنة
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١ التقرير الدوري الرابع 

  بوتسوانا
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير األويل 
 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثالث 

  بروين دار السالم
 ٢٠٠٧يونيه /  حزيران٢٣ التقرير األويل 
  بلغاريا
 ١٩٩٥مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٣مارس / آذار١٠ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٠ التقرير الدوري السابع 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  )ح(كمبوديا
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الرابع 

  نالكامريو
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 

  )ط( الرأس األخضر
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ التقرير األويل 
 ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الرابع 
  تشاد
 ١٩٩٦يوليه / متوز٩ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثالث 
  )ي(شيلي
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري اخلامس 
  )ك(الصني
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣ ري السابعالتقرير الدو 

  )ل(كولومبيا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري السابع 

  جزر القمر
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير األويل 
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ير الدوري الرابعالتقر 

  الكونغو
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري السابع 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  كوستاريكا
 ٢٠٠٣مايو / أيار٤ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٧مايو / أيار٤ التقرير الدوري السادس 

  كوت ديفوار
 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤ ويلالتقرير األ 
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين ١٧ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثالث 

  )م(كرواتيا
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري الرابع 
  )ن(كوبا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  )س(صقرب

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري السادس 
  )ع(اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الرابع 
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ التقرير الدوري الثاين 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ٢٠٠٧نوفمرب /ثاين تشرين ال١٦ التقرير الدوري السادس 
  جيبويت

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢ التقرير األويل 
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢ التقرير الدوري الثاين 

  دومينيكا
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  )ف(اجلمهورية الدومينيكية
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ تقرير الدوري السابعال 
  مصر
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري السابع 

  االستوائيةغينيا 
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١ التقرير الدوري السادس 
  إثيوبيا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ دسالتقرير الدوري السا 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري السابع 
  فيجي
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثالث 
  )ص(غابون
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري السادس 
  غامبيا
 ٢٠٠٦مايو / أيار١٦ ري الرابعالتقرير الدو 

  جورجيا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ التقرير الدوري الرابع 
  )ق(غانا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١ التقرير الدوري السادس 

  غرينادا
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير األويل 
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩ لثالتقرير الدوري الثا 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري اخلامس 

  غواتيماال
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري السابع 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

   بيساو-غينيا 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 
 ١٩٩٠سبتمرب /ل أيلو٢٢ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري السادس 
  غيانا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  هاييت
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  )ر(هنغاريا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )ش(اهلند
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الرابع 

  )ت(إندونيسيا
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري السادس 

  العراق
 ١٩٩٩سبتمرب /ول أيل١٢ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري السادس 

  أيرلندا
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري السادس 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  إيطاليا
 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري السادس 

  )ث(جامايكا
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري السادس 
  اليابان
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري السادس 

  )خ(كازاخستان
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ التقرير الدوري الثالث 

  كرييباس
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦ التقرير األويل 

  )ذ(الكويت
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢ رير الدوري الرابعالتق 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري السابع 
  التفيا
 ٢٠٠٥مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الرابع 

  ليسوتو
 ١٩٩٦تمرب سب/ أيلول٢١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثالث 
  ليربيا
 ١٩٨٥أغسطس / آب١٦ التقرير األويل 
 ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٧غسطس أ/ آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠١أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري السادس 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٢يونيه /  حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٦يونيه /  حزيران١٥ التقرير الدوري اخلامس 

  ليتوانيا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الرابع 
  )ض(ماليزيا
 ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ التقرير الدوري الثالث 

  )أأ(ملديف
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الرابع 
  )ب ب(مايل
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري السادس 
  مالطة
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ ابعالتقرير الدوري الر 

  جزر مارشال
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ التقرير األويل 

  )ج ج(موريتانيا
 ٢٠٠٦يونيه /  حزيران٩ التقرير الدوري الثاين 

  )دد(موريشيوس
 ٢٠٠٥أغسطس / آب٨ التقرير الدوري السادس 

  )هـ هـ(املكسيك
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  ) املوحدة-واليات ( نيزياميكرو
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ التقرير األويل 

  مولدوفا
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الرابع 

  موناكو
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧ التقرير األويل 

  اجلبل األسود
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١ التقرير األويل 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  موزامبيق
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢١  الثالثالتقرير الدوري 
  )وو(ناميبيا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الرابع 
  )زز(نيبال
 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الرابع 

  )ح ح(نيكاراغوا
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري السابع 
  عمان
 ٢٠٠٧مارس / آذار٦ التقرير األويل 
  بنما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري السابع 

  بابوا غينيا اجلديدة
 ١٩٩٦فرباير /شباط ١١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثالث 

  )ط ط(الفلبني
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري السابع 
  )ي ي(بولندا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  الربتغال
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  )ك ك(رومانيا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٦ التقرير الدوري السابع 

  االحتاد الروسي
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  سانت كيتس ونيفيس
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ لدوري السادسالتقرير ا 

  سانت لوسيا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري السابع 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )ل ل(ساموا
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الرابع 

  سان مارينو
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٩ التقرير األويل 

  سان تومي وبرينسييب
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣ التقرير األويل 

  السنغال
 ١٩٩٤مارس /ار آذ٧ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨مارس / آذار٧ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢مارس / آذار٧ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦مارس / آذار٧ التقرير الدوري السادس 
  )م م(صربيا
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 

  سيشيل
 ١٩٩٣يونيه / حزيران٤ التقرير األويل 
 ١٩٩٧يونيه / حزيران٤ لثاينالتقرير الدوري ا 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٥يونيه /  حزيران٤ التقرير الدوري الرابع 

  جزر سليمان
 ٢٠٠٣يونيه /  حزيران٥ التقرير األويل 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

 ٢٠٠٧يونيه /  حزيران٥ التقرير الدوري الثاين 
  جنوب أفريقيا

 ٢٠٠١يناير /ون الثاين كان١٤ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثالث 
  إسبانيا

 ٢٠٠٥فرباير / شباط٤ التقرير الدوري السادس 
  سري النكا

 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ السابعالتقرير الدوري  

  )ن ن(سورينام
 ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ التقرير الدوري الرابع 

  سوازيلند
 ٢٠٠٥ابريل / نيسان٢٥ التقرير األويل 

  سويسرا
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ التقرير الدوري الثالث 

  )س س(طاجيكستان
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الرابع 
  )ع ع(تايلند
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري السادس 
  )ف ف(ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهور
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الرابع 

   ليشيت-تيمور 
 ٢٠٠٤مايو / أيار١٦ التقرير األويل 
  )ص ص(توغو
 ٢٠٠٤بر أكتو/ تشرين األول٢٦ التقرير الدوري السادس 

  ترينيداد وتوباغو
 ٢٠٠٣فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١١ التقرير الدوري اخلامس 
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 املوعد املقرر لتقدمي التقرير الدولة الطرف

  تونس
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري السادس 
  تركيا
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري السادس 

  )ق ق(تركمنستان
 ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ التقرير الدوري الثالث 
  توفالو
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 

  أوغندا
 ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ اخلامسالتقرير الدوري  
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري السادس 

  أوكرانيا
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  اإلمارات العربية املتحدة
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 

  )ر ر(فييت نام
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٩ قرير الدوري السابعالت 
  زامبيا
 ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري السادس 

  زمبابوي
 ١٩٩٦يونيه /  حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يونيه /  حزيران١٢ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١٢ عالتقرير الدوري الراب 

 
ــدوريني الثالــث،      )أ(  ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي دعــت اللجن كــان موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد   ٢٠٠٩يونيـه  /حيني موعد تقدميه يف حزيـران الذي  ، والرابع   ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
 .٢٠٠٩ُيقدم يف عام 
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كــان موعــد تقدميــه يف الــذي ريريهــا الــدوريني الــسادس، دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تق  )ب( 
، يف تقرير موحد    ٢٠٠٨غسطس  أ/حيني موعد تقدميه يف آب    الذي  ، والسابع   ٢٠٠٤غسطس  أ/آب

 .٢٠٠٨ُيقدم يف عام 
ــسابع،     )ج(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد   ٢٠١١أبريـل   /موعـد تقدميـه يف نيـسان      الذي حيـني    ، والثامن   ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 .٢٠١١ُيقدم يف عام 

طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على الشواغل اليت أُعرب عنها يف التعليقات اخلتامية املتعلقة                 )د( 
املقـدمني مبوجـب املـادة    والـسابع،  ريني اجملمعني الـسادس  بتقريرها الدوري اخلامس يف تقريريها الدو  

  . من االتفاقية١٨
موعــد تقدميــه يف الــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني اخلــامس،    )هــ( 

، يف تقريــر ٢٠١١يونيــه /موعــد تقدميــه يف حزيــرانالــذي حيــني ، والــسادس ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران
 .٢٠١١ موحد ُيقدم يف عام

ــع،       )و(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي
، يف تقريـر موحـد      ٢٠٠٩أبريـل   /موعد تقدميه يف نيسان   الذي حيني   ، واخلامس   ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

 .٢٠٠٩أبريل /ُيقدم يف نيسان
موعـد تقدميـه يف تـشرين    الـذي كـان   ني الرابع،  دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوري        )ز( 

، يف ٢٠١٠أكتــوبر /موعــد تقدميــه يف تــشرين األول الــذي حيــني ، واخلــامس ٢٠٠٦أكتــوبر /األول
 .٢٠١٠تقرير موحد ُيقدم يف عام 

موعـد تقدميـه يف تـشرين    الـذي كـان   دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الرابع،          )ح( 
، يف تقريـر   ٢٠٠٩نـوفمرب   /موعد تقدميه يف تشرين الثاين    الذي حيني   ، واخلامس   ٢٠٠٥  نوفمرب/الثاين

 .٢٠٠٩موحد ُيقدم يف عام 
ــسابع،     )ط(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٠سبتمرب /ُيقدم يف أيلول

موعد تقدميه يف كـانون  الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني اخلامس،      )ي( 
، يف تقريـر    ٢٠١١ينـاير   /موعـد تقدميـه يف كـانون الثـاين        الـذي حيـني     ، والـسادس    ٢٠٠٧يناير  /الثاين

 .٢٠١١يناير /موحد ُيقدم يف كانون الثاين
ــسابع،     )ك(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 

ــسا    )ل(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان بع، دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد   ٢٠١١فربايـر  /موعـد تقدميـه يف شـباط   الـذي حيـني     ، والثامن   ٢٠٠٧فرباير  /شباط

 .٢٠١١ُيقدم يف عام 
موعـد تقدميـه يف تـشرين    الـذي كـان   دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الرابع،          )م( 

، يف ٢٠٠٩أكتــوبر /موعــد تقدميــه يف تــشرين األول ني الــذي حيــ، واخلــامس ٢٠٠٥أكتــوبر /األول
 .٢٠٠٩تقرير موحد ُيقدم يف عام 



CEDAW/C/2008/I/2  
 

07-62701 15 
 

ــسابع،     )ن(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 .٢٠١٠ عام ُيقدم يف
موعــد تقدميــه يف الــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني الــسادس،   )س( 

، يف تقرير موحد    ٢٠١٠أغسطس  /موعد تقدميه يف آب   الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٦أغسطس  /آب
 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 

ــع      )ع(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  ، دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي
، يف تقريـر موحـد      ٢٠٠٩مـارس   /موعـد تقدميـه يف آذار     الـذي حيـني     ، واخلـامس    ٢٠٠٥مارس  /آذار

 .٢٠٠٩مارس /ُيقدم يف آذار
موعد تقدميه يف تشرين الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس،          )ف( 

، يف تقريـر  ٢٠٠٧أكتوبر /موعد تقدميه يف تشرين األولان الذي ك، والسابع  ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
 .٢٠٠٧موحد ُيقدم يف عام 

موعــد تقدميــه يف الــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني الــسادس،   )ص( 
، يف تقريـر موحـد      ٢٠٠٨فربايـر   /موعـد تقدميـه يف شـباط      الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٤فرباير  /شباط

 .٢٠٠٨ام ُيقدم يف ع
موعــد تقدميــه يف الــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني الــسادس،   )ق( 

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١١فربايـر   /موعـد تقدميـه يف شـباط      الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٧فرباير  /شباط
 .٢٠١١فرباير /ُيقدم يف شباط

ــدو    )ر(  ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــسابع، دعــت اللجن ــذي كــان ريني ال موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 
ــع،       )ش(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي

ــذي ، واخلــامس ٢٠٠٦أغــسطس /آب ــه يف آب حيــني ال ــر ٢٠١٠أغــسطس /موعــد تقدمي ، يف تقري
 .٢٠١٠موحد ُيقدم يف عام 

موعد تقدميه يف تشرين الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس،          )ت( 
، يف تقريـر  ٢٠٠٩أكتوبر /موعد تقدميه يف تشرين األول  الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

 .٢٠٠٩أكتوبر /م يف تشرين األولموحد ُيقد
موعد تقدميه يف تشرين الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس،          )ث( 

، يف تقريـر    ٢٠٠٩نـوفمرب   /موعد تقدميه يف تـشرين الثـاين      الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 .٢٠٠٩موحد ُيقدم يف عام 

ــة الدولــ  )خ(  ــدوريني الثالــث،   دعــت اللجن ــذي كــان  ة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد      ٢٠١١سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلـول    الذي حيني   ، والرابع   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول

 .٢٠١١ُيقدم يف عام 
 تـشرين   موعـد تقدميـه يف    الذي كان   دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الثالث،           )ذ( 

، يف تقريـر  ٢٠٠٧أكتـوبر  /موعد تقدميه يف تـشرين األول الذي كان ، والرابع   ٢٠٠٣أكتوبر  /األول
 .٢٠٠٧موحد ُيقدم يف عام 
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ــدوريني الثالــث،      )ض(  ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد      ٢٠٠٨سطس  أغ/موعد تقدميه يف آب   الذي حيني   ، والرابع   ٢٠٠٤أغسطس  /آب

 .٢٠٠٨ُيقدم يف عام 
ــع،       )أ أ(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي

، يف تقرير موحـد ُيقـدم       ٢٠١٠يوليه  /موعد تقدميه يف متوز   الذي حيني   ، واخلامس   ٢٠٠٦يوليه  /متوز
 .٢٠١٠يف عام 

موعد تقدميه يف تشرين الذي كان  الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس،       دعت اللجنة الدولة   )ب ب( 
، يف تقريـر  ٢٠١٠أكتوبر /موعد تقدميه يف تشرين األول  الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٦أكتوبر  /األول

 .٢٠١٠موحد ُيقدم يف عام 
ــاين،       )ج ج(  ــدوريني الث ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  مال ــد تقدمي وع

، يف تقريـر موحـد     ٢٠١٠يونيه  /موعد تقدميه يف حزيران   الذي حيني   ، والثالث   ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 

موعــد تقدميــه يف الــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني الــسادس،   )د د( 
، يف تقرير موحد    ٢٠٠٩أغسطس  /بموعد تقدميه يف آ   الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٥أغسطس  /آب

 .٢٠٠٩ُيقدم يف عام 
ــسابع،     )ـهـ ه(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 

موعـد تقدميـه يف كـانون    الـذي كـان     جنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الرابع،         دعت الل  )و و( 
، يف  ٢٠٠٩ديـسمرب   /موعـد تقدميـه يف كـانون األول       الـذي حيـني     ، واخلـامس    ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 .٢٠٠٩تقرير موحد ُيقدم يف عام 
مايو /موعد تقدميه يف أيار   الذي كان   دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الرابع،           )ز ز( 

، يف تقريـر موحـد ُيقـدم يف عـام           ٢٠٠٨مـايو   /موعـد تقدميـه يف أيـار      الـذي حيـني     ، واخلامس   ٢٠٠٤
٢٠٠٨. 

موعـد تقدميـه يف تـشرين    الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السابع،         )ح ح( 
، يف تقريـر    ٢٠١٠نـوفمرب   /وعد تقدميـه يف تـشرين الثـاين       مالذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 .٢٠١٠موحد ُيقدم يف عام 
ــسابع،     )ط ط(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
 .٢٠١٠سبتمرب /أيلولُيقدم يف 

ــسابع،     )ي ي(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن موعــد تقدميــه يف  ال
، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠سـبتمرب   /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والثامن   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 
ــة الطــرف إىل مجــع تقرير   )ك ك(  ــة الدول ــسابع،  دعــت اللجن ــدوريني ال ــذي كــان يهــا ال موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد   ٢٠١١فربايـر  /موعـد تقدميـه يف شـباط   الـذي حيـني     ، والثامن   ٢٠٠٧فرباير  /شباط
 .٢٠١١ُيقدم يف عام 
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موعـد تقدميـه يف تـشرين    الـذي كـان   دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني الرابع،          )ل ل( 
، يف ٢٠٠٩أكتــوبر /موعــد تقدميــه يف تــشرين األول الــذي حيــني ، واخلــامس ٢٠٠٥أكتــوبر /األول

 .٢٠٠٩تقرير موحد ُيقدم يف عام 
ــاين،       )م م(   ــدوريني الث ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال ــد تقدمي موع

 تقريـر موحـد   ، يف٢٠١٠أبريـل   /موعـد تقدميـه يف نيـسان      الذي حيني   ، والثالث   ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 

ــع،       )ن ن(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي
، يف تقريـر موحـد      ٢٠١٠مـارس   /موعـد تقدميـه يف آذار     الـذي حيـني     ، واخلـامس    ٢٠٠٦مارس  /آذار

 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 
موعـد تقدميـه يف تـشرين    الـذي كـان   ع تقريريها الدوريني الرابع،    دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مج      )س س( 

، يف ٢٠١٠أكتــوبر /موعــد تقدميــه يف تــشرين األول الــذي حيــني ، واخلــامس ٢٠٠٦ أكتــوبر/األول
 .٢٠١٠تقرير موحد ُيقدم يف عام 

 موعــد تقدميــه يفالــذي كــان دعــت اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا الــدوريني الــسادس،   )ع ع( 
، يف تقريـر موحـد     ٢٠١٠سبتمرب  /موعد تقدميه يف أيلول   الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

 .٢٠١٠ُيقدم يف عام 
ــع،       )ف ف(  ــدوريني الراب ــا ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريه ــة الدول ــذي كــان  دعــت اللجن ــه يف  ال موعــد تقدمي

، يف تقريـر موحـد      ٢٠١١ فربايـر /موعد تقدميه يف شـباط    الذي حيني   ، واخلامس   ٢٠٠٧فرباير  /شباط
 .٢٠١١ُيقدم يف عام 

موعد تقدميه يف تشرين الذي كان دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس،          )ص ص( 
، يف تقريـر  ٢٠٠٨أكتوبر /موعد تقدميه يف تشرين األول  الذي حيني   ، والسابع   ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

 .٢٠٠٨موحد ُيقدم يف عام 
ــدوريني الثالــث،    دعــت  )ق ق(  ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان  اللجن موعــد تقدميــه يف  ال

، يف تقريـر موحـد ُيقـدم يف         ٢٠١٠مـايو   /موعد تقدميه يف أيار   الذي حيني   ، والرابع   ٢٠٠٦مايو  /أيار
 .٢٠١٠عام 

ــسابع،     )ر ر(  ــدوريني ال ــة الطــرف إىل مجــع تقريريهــا ال ــة الدول ــذي كــان دعــت اللجن قدميــه يف موعــد تال
، يف تقرير موحد ُيقـدم  ٢٠١١مارس /موعد تقدميه يف آذارالذي حيني  ، والثامن   ٢٠٠٧مارس  /آذار

 .٢٠١١مارس /يف آذار
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 املرفق الثاين
 

الدول األطراف اليت انقضى على موعد تقدمي تقاريرهـا مخـس سـنوات أو أكثـر                  
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف 

 
  لتقدمي التقريراملوعد املقرر الدولة الطرف

  أندورا
 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثاين 

  أنتيغوا وبربودا
 ٢٠٠٢أغسطس / آب١٣ التقرير الدوري الرابع 
  أرمينيا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 

  جزر البهاما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ رير الدوري الثاينالتق 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثالث 

  بربادوس
 ١٩٩٩سبتمرب /أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 

  بوتسوانا
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير األويل 
 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
  بلغاريا
 ١٩٩٥مارس / آذار١٠ لتقرير الدوري الرابعا 
 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 

  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ التقرير األويل 
 ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
  تشاد
 ١٩٩٦يوليه /وز مت٩ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 

  جزر القمر
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير األويل 
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  لتقدمي التقريراملوعد املقرر الدولة الطرف

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثاين 
  كوت ديفوار

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ التقرير األويل 
 ٢٠٠١يناير /لثاين كانون ا١٧ التقرير الدوري الثاين 

  جيبويت
 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢ التقرير األويل 

  دومينيكا
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ ير الدوري اخلامسالتقر 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
  مصر
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري السادس 
  إثيوبيا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري السادس 
  فيجي
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
  اداغرين
 ٢٠٠٢يونيه /  حزيران٣٠ التقرير األويل 
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثالث 

   بيساو-غينيا 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
  هاييت
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
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  لتقدمي التقريراملوعد املقرر الدولة الطرف

 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ لدوري الرابعالتقرير ا 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

  العراق
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الرابع 

  ليسوتو
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠بتمرب س/ أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 
  ليربيا
 ١٩٨٥أغسطس / آب١٦ التقرير األويل 
 ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٧أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠١أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري اخلامس 

  اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٩٨يونيه /  حزيران١٥  الدوري الثالثالتقرير 
 ٢٠٠٢يونيه /  حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
  بنما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري السادس 

  يا اجلديدةبابوا غين
 ١٩٩٦فرباير / شباط١١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 

  سانت كيتس ونيفيس
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
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  لتقدمي التقريراملوعد املقرر الدولة الطرف

  السنغال
 ١٩٩٤مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨مارس / آذار٧ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢مارس / آذار٧ التقرير الدوري اخلامس 

  سيشيل
 ١٩٩٣يونيه /  حزيران٤ التقرير األويل 
 ١٩٩٧يونيه /  حزيران٤ ابعالتقرير الدوري الر 
 ٢٠٠١يونيه /  حزيران٤ التقرير الدوري اخلامس 

  جنوب أفريقيا
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 

  سري النكا
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري السادس 
  تونس
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
  توفالو
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 

  أوغندا
 ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري اخلامس 

  أوكرانيا
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
  يازامب
 ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري اخلامس 

  زمبابوي
 ١٩٩٦يونيه /  حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يونيه /  حزيران١٢ التقرير الدوري الثالث 
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