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 املقدمة - أوالً 
يتــضمن هــذا التقريــر معلومــات هامــة لعمــل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد  - ١

ــرأة ــضمن ال. امل ــرعإذ يت ــم املتحــدة حلقــوق       ف ــام األم ــورات يف نظ ــات عــن التط ــاين معلوم  الث
اإلنسان، ومنها معلومات عن عمل اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنـسان وجملـس حقـوق               

إلنسان، ومتابعـة االجتمـاع الـسادس املـشترك بـني اللجـان واالجتمـاع التاسـع عـشر لرؤسـاء                     ا
ونقــل مهمــة تــوفري اخلــدمات للجنــة إىل  اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان   

 الثالـث معلومـات عـن تقـارير سـتنظر           لفـرع ويتضمن ا . مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    
الـيت اضـطلعت هبـا يف    العامـة   الرابع أنشطة األمانـة  لفرعويوجز ا .  قادمة فيها اللجنة يف دورات   

 .دعم تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري
 

 التطورات يف نظام حقوق اإلنسان -ثانيا  
 عاهدات حقوق اإلنساناملنشأة مبيئات اهل - ألف 

 ٣٠ إىل   ١٢مـن   (ة حبقوق اإلنـسان يف دورهتـا التاسـعة والثمـانني            واصلت اللجنة املعني   - ٢
 مـن العهـد الـدويل       ١٤ املـادة    علـى مناقشتها ملشروع التعليق العـام املـنقح        ) ٢٠٠٧مارس  /آذار

املساواة أمام احملـاكم واحلـق يف حماكمـة عادلـة وعلنيـة أمـام            (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
كما ناقـشت تعزيـز أنـشطتها املتعلقـة مبتابعـة مالحظاهتـا             ). انونحمكمة مستقلة أنشئت وفق الق    

لعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة          لوآرائها اخلتامية مبوجب الربوتوكول االختيـاري األول        
 إىل  ٩وتتوقع اللجنة مواصلة هـذه املناقـشات يف دورهتـا التـسعني الـيت سـتعقد مـن                   . والسياسية

 . ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧
شت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف دورهتا الثامنة والثمانني، فكـرة إنـشاء هيئـة              وناق - ٣

ورأت أن إنـشاء هيئـة كهـذه    .  حقوق اإلنسان حتل حمل اهليئات السبع احلالية  اتعاهدملوحيدة  
واعتـربت  . سيثري مشاكل قانونيـة وسياسـية ال ميكـن تـسويتها علـى املـدى القـصري أو املتوسـط                   

 هنـج  شـأنه يف ذلـك شـأن اتبـاع      ني اهليئات املنشأة مبعاهدات أمراً حاسم األمهية،        التنسيق فيما ب  
وهلذا الغرض، اقترحت أن حيل حمل االجتماع املشترك بـني اللجـان واجتمـاع الرؤسـاء      . منسق

هيئة تنسيق وحيدة تتكون مـن ممـثلني عـن خمتلـف اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات تكلـف مبـسؤولية           
كمـا ستـضطلع هيئـة التنـسيق        . مجيع املسائل املتصلة مبواءمة أساليب العمـل      الرقابة الفعالة على    

الــيت ميكــن تقيــيم أنــشطتها وتأثريهــا عقــب أربــع ســنوات مــن العمــل مبــسؤولية تــشجيع عمليــة 
 . تبادل املعلومات ووجهات النظر بني جملس حقوق اإلنسان واهليئات املنشأة مبعاهدات
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ــل، يف   - ٤ ــة حقـــوق الطفـ ــة واألربعـــني  واعتمـــدت جلنـ ــا الرابعـ ــانون ١٥مـــن (دورهتـ  كـ
 بــشأن حقــوق األطفــال يف ١٠، التعليــق العــام رقــم )٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢ينــاير إىل /الثــاين

 ٢٩ إىل ١مــن (واعتمــدت، يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني ). CRC/C/GC/10(قــضاء األحــداث 
واملبـادئ  ) CRC/C/GC/9 ( بشأن األطفـال املعـوقني     ٩التعليق العام رقم    ) ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

ــة      ــة املنقحــة املتعلقــة بإعــداد التقــارير مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقي التوجيهي
 ١٥ويف . اخلليعـــة املـــواد ويف بغـــاء  ال يفمبيـــع األطفـــال واســـتغالهل  حقـــوق الطفـــل بـــشأن   

ن وكـــاناقـــشتها العامـــة املخـــصص مل يـــوم الـــسنويالت اللجنـــة نظمـــ، ٢٠٠٦ســـبتمرب /أيلـــول
 ١٢ باالسـتناد إىل املـادة       “حق الطفل يف االستماع إليـه     : التكلم واملشاركة والقرار  ” هموضوع

وقــررت اللجنــة أن يكــرس يومهــا القــادم للمناقــشة العامــة، الــذي  . مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل
، ملوضــوع املــوارد ٢٠٠٧ســبتمرب /ســينظم أثنــاء انعقــاد دورهتــا الــسادسة واألربعــني يف أيلــول  

 ). من اتفاقية حقوق الطفل٤املادة (قوق الطفل املخصصة حل
 / شــباط١٩مــن (وباشــرت جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري، يف دورهتــا الــسبعني  - ٥

عملــها الرامــي إىل اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة منقحــة إلعــداد  ) ٢٠٠٧مــارس / آذار٩فربايــر إىل 
ادئ التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة  عاهــدات، وفقــاً للمبــ املباخلاصــة لوثــائق تــستخدم يف االتقــارير 

بإعداد التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة بـشأن                   
ومــن املتوقــع أن تعتمــد اللجنــة املبــادئ . اخلاصــة باملعاهـدات وثــائق الوثيقـة أساســية مــشتركة و 

ــة والــسبعني    ــة املنقحــة يف دورهتــا احلادي ــه إىل /وز متــ٣١مــن (التوجيهي أغــسطس / آب١٧يولي
وطلبت اللجنة من األمانة أن تعد ورقة لتنظـر فيهـا أثنـاء الـدورة احلاديـة والـسبعني،                   ). ٢٠٠٧

 بــشأن تــدابري اإلنــذار املبكــر وإجــراءات العمــل  ١٩٩٣تــستعرض ورقــة العمــل املعــدة يف عــام 
جللـسة الـصباحية    وقررت اللجنة أن ختصص يف بداية دورهتا احلادية والـسبعني وقـت ا            . العاجل
لدورة ملمثلي كيانات األمم املتحدة ليحيطـوا اللجنـة علمـاً باملـسائل ذات االهتمـام                من ا األوىل  
الكفــاءة يف كمــا قــررت أن تقــوم مراكــز االتــصال بتحــسني التعــاون وبتيــسري زيــادة . املــشترك

كــاالت  املتابعــة مــع و أنــشطةأن حتــددعلــى  ،التفاعـل بــشأن مــسائل مواضــيعية وقطريــة حمــددة 
وأجـرت جلنـة مناهـضة التعـذيب، يف       . األمم املتحدة املتخصصة قبـل الـدورة احلاديـة والـسبعني          

، مناقشة أوليـة ملـشروع      )٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٤ إىل   ٦من  (دورهتا السابعة والثالثني    
 ملعاملـة أو العقوبـة  اوغـريه مـن ضـروب     من اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب    ٢تعليق عام بشأن املادة  

 .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 جملس حقوق اإلنسان - باء 
، أعـرب   )٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ إىل   ٤من  (يف الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان        - ٦

إعمال احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة يف مجيـع             بشأن مسألة    ٤/١اجمللس يف قراره    
تعزيــز ومحايــة احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  لعمــل املتعلــق بلالبلــدان عــن تقــديره 

عاهـدات حقـوق اإلنـسان األخـرى املعنيـة          املنـشأة مب  يئـات   اهلوإعماهلا الكامل الذي تـضطلع بـه        
مبسائل ذات صلة بالعهـد وهيئـات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا أو براجمهـا املتخصـصة، وشـجعها             

تعاون، وعند االقتضاء، على زيـادة التنـسيق بـني    على مواصلة هذا العمل؛ وشجع على تعزيز ال    
اللجنــة املعنيــة بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة وهيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا   

براجمهــا املتخصــصة وآليــات جملــس حقــوق اإلنــسان وهيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان       أو
واالجتماعيـة والثقافيـة، علـى حنـو        األخرى اليت تضطلع بأنشطة ذات صلة باحلقوق االقتصادية         

 يف قـراره  ، اجمللـس طلبو. حيترم الوالية املتميزة لكل منها ويعزز سياساهتا وبراجمها ومشاريعها      
جلنــة التنــسيق إىل  ،ســتعراض الواليــاتاملعــين با املتعلــق بــالفريق العامــل احلكــومي الــدويل ٤/٣

ــهائي ل    ــاريخ الن ــاإلجراءات اخلاصــة أن تؤجــل الت ــة ب ــشأن   املعني تقــدمي التعليقــات واملــدخالت ب
 ١١مـن   (مشروع كتيب اإلجراءات اخلاصة إىل هناية الدورة اخلامـسة جمللـس حقـوق اإلنـسان                

ــران ١٨إىل  ــه /حزي ــائج    كمــا طلــب إىل ). ٢٠٠٧يوني ــراً عــن نت  الفريــق العامــل أن يقــدم تقري
جمللـس يف دورتـه      إىل ا  ،سلوك لتنظيم عمل اإلجراءات اخلاصـة     ال بشأن مدونة قواعد     ،مشاوراته
، نظم جملس حقوق اإلنسان مناسبة خاصـة عـن العنـف            ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٩ويف  . اخلامسة

 . ضد األطفال ركزت على متابعة دراسة األمني العام عن العنف ضد األطفال
 

متابعة لالجتماع السادس املشترك بني اللجان ولالجتماع التاسع عشر لرؤسـاء            - جيم 
 هدات حقوق اإلنسانعااملنشأة مبيئات اهل
وسيحـضر  . جتماع السادس املشترك بني اللجان    السيمثل اللجنة رئيسها وخبريان يف ا      - ٧

وســيقدموا إىل . الــرئيس االجتمــاع التاســع عــشر لرؤســاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان  
وســـيتوفر للجنـــة مجيـــع الوثـــائق ذات الـــصلة . اللجنـــة إحاطـــة عـــن النتـــائج واملتابعـــة املطلوبـــة

 .وضوعبامل
ويف الــدورة الثامنــة والــثالثني، واصــلت اللجنــة مناقــشتها ملــدى احلاجــة إىل إجــراء          - ٨

استعراض وتنقيح حمتمل ملبادئها التوجيهية بشأن إعداد التقارير، مع مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة               
 املنــسقة بــشأن إعــداد التقــارير مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا املبــادئ  

علـــــق مبعاهـــــدات حمـــــددة   التوجيهيـــــة املتعلقـــــة بوثيقـــــة أساســـــية مـــــشتركة وبوثـــــائق تت     
ــد قامــت  ).HRI/MC/2006/3 انظــر( ــة وق ــة و   فرق ــة للجن ــا بيــت   العمــل التابع ــة مــن هان املكون
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اللجنة علماً مبـا أجنـز مـن عمـل       بإحاطةشيلينغ ونائلة حممد جرب وماري شانيت ديريام  - شوب
يف الفترة بني الـدورتني    وأشارت فرقة العمل إىل أهنا تنوي العمل         .حىت اآلن بشأن هذه املسألة    

وسـتحيط فرقـة    .  دورهتـا التاسـعة والـثالثني      يفالستكمال مقترح سـيقدم إىل اللجنـة لتنظـر فيـه            
 . تنيالعمل اللجنة علماً بنتائج أعماهلا التحضريية بني الدور

وقـد عممـت علـى      . يقـات اخلتاميـة   وواصلت اللجنة أيضاً مناقشتها بـشأن متابعـة التعل          - ٩
ــسان        ــوق اإلن ــات معاهــدات حق ــة هليئ ــات عــن إجــراءات املتابع ــن  (اخلــرباء معلوم ــستمدة م م

HRI/MC/2006/4 .(             وستتوفر للجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني معلومات مـستكملة عـن هـذه
 .لةأاملس

 
 دمات للجنة إىل مفوضية حقوق اإلنسان اخل وفرينقل مهمة ت - دال 

أحاطت اللجنـة علمـاً، يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني، باملعلومـات املقدمـة مـن مفوضـية                     - ١٠
، وفقـاً ملـا هـو مـبني         ٢٠٠٨األمم املتحدة حلقوق اإلنسان عن مواعيد انعقـاد دورتيهـا يف عـام              

ملعرفة مواعيد انعقاد الـدورات القادمـة للجنـة، انظـر        (٢٠٠٨يف جدول املؤمترات املؤقت لعام      
 ). اليت ستصدر فيما بعدA/62/38قة الوثي
 

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورات قادمة - ثالثا 
ستكون مجيع الدول األطـراف الـيت اختارهتـا اللجنـة لتقـدمي تقـارير يف دورهتـا التاسـعة                     - ١١

 .والثالثني قادرة على القيام بذلك
 كـانون  ١٤(ومن املقرر أن تقدم الدول األطراف التالية تقاريرها يف الـدورة األربعـني         - ١٢

التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الثــاين  (بورونــدي ): ٢٠٠٨فربايــر / شــباط١ -ينــاير /الثــاين
 ؛ وفرنـسا  )التقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع            (؛ وبوليفيا   )والثالث والرابع 

ــسادس ( ــدوري ال ــر ال ــدا )التقري ــدوري اخلــامس (؛ وفنلن ــر ال ــان )التقري ــدوري  (؛ ولبن ــر ال التقري
التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني     (؛ واملغرب   )التقرير الدوري اخلامس  (؛ ولكسمربغ   )الثالث

التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني األويل (؛ واململكـــة العربيـــة الـــسعودية )الثالـــث والرابـــع
 ).ثاينوال
ومــن املقــرر أن تقــدم الــدول األطــراف التاليــة تقاريرهــا إىل الــدورة احلاديــة واألربعــني  - ١٣

ــران٣٠( ــه إىل / حزيـ ــوز١٨يونيـ ــه / متـ ــسلندا ): ٢٠٠٨يوليـ ــامس (آيـ ــدوري اخلـ ــر الـ ؛ )التقريـ
؛ )التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس والــسادس      (ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة   

التقريـر اجلـامع    (؛ والـسويد    )التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابـع       (يا  وسلوفاك
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؛ واململكـة املتحـدة   )التقريـر الـدوري الثالـث   (؛ وليتوانيـا  )للتقريرين الدوريني السادس والـسابع  
 وطلبـت الربتغـال إرجـاء النظـر       ). التقرير الدوري السادس  (؛ واليمن   )التقرير الدوري اخلامس  (

 اللجنــة بأيــة تعــديالت بلغوســت. ثانيــة واألربعــني الــدورة الحــىتيف تقريرهــا الــدوري الــسادس 
 . أخرى قد تصبح ضرورية

وواصلت اللجنة بذل جهودها لتشجيع الدول األطراف الـيت تـأخرت كـثرياً يف تقـدمي                - ١٤
دية والـثالثني،   طلبت، يف دورهتا احلا   فقد  . تقاريرها األولية على تقدميها ضمن إطار زمين حمدد       

إىل الـــرأس األخـــضر وســـانت لوســـيا أن يقـــدما مجيـــع تقاريرمهـــا املتـــأخرة يف موعـــٍد أقـــصاه   
وشرعت اللجنة، إثر تلقيها هلذه التقارير، يف النظـر فيهـا أثنـاء دورتيهـا               . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

، طلبــت ويف دورهتــا الــسابعة والــثالثني. اخلامــسة والــثالثني والــسادسة والــثالثني علــى التــوايل 
مجيـع التقـارير   (بيساو وليبرييا وهـاييت أن تقـدم تقاريرهـا األوليـة      - اللجنة من دومينيكا وغينيا   

ومجيع التقارير األخرى املتبقيـة يف تقريـر جـامع يف موعـد أقـصاه          )  عاماً ٢٠املتأخرة ألكثر من    
ــة واألربعــني الــيت ســ    ٢٠٠٨مــارس /آذار ــاء دورهتــا الثالث ــة أثن تعقد يف عــام ، لتنظــر فيهــا اللجن

ويف حال عدم تلقي اللجنة هذه التقـارير ضـمن اإلطـار الـزمين املقتـرح، فإهنـا تنـوي،                    . ٢٠٠٩
.  أي تقريـر بـدون  الدول األطراف األربـع  يفكمالذ أخري، الشروع يف النظر يف تنفيذ االتفاقية  

وريــة ويف دورهتــا الثامنــة والــثالثني، طلبــت اللجنــة مــن أربــع دول أخــرى، جــزر البــهاما ومجه 
أفريقيا الوسطى وغرينادا وسيشيل، أن تقدم تقاريرها األولية وسائر التقـارير الدوريـة األخـرى           

. ٢٠١٠، لتنظــر فيهــا اللجنــة يف أوائــل عــام ٢٠٠٨املتبقيــة يف تقريــر جــامع حبلــول هنايــة عــام  
 وأرسلت اللجنة أيضاً رسائل تذكري إىل عدد من الدول األطراف اليت تأخرت كـثرياً يف تقـدمي                

 .تقاريرها األولية
وقــد وجــه اهتمــام اللجنــة إىل املرفــق الثــاين هلــذا التقريــر، الــذي يقــدم حملــة عامــة عــن     - ١٥

 . التقارير املتاحة ومواعيد النظر السابق فيها، حسب االقتضاء
 

 يف دعم تنفيذ االتفاقيةالعامة أنشطة األمانة  - رابعا 
لـشؤون القـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة          واصلت املستشارة اخلاصـة لألمـني العـام          - ١٦

ــة إىل          ــذل جهودمهــا الرامي ــم املتحــدة ب ــة لألم ــة العام ــاملرأة يف األمان ــهوض ب ــديرة شــعبة الن وم
التشجيع على التصديق العاملي على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلـى               

 ٢٠ مـن املـادة      ١التعـديل علـى الفقـرة       على  والقبول بالربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية      
وتتنـاول املستــشارة اخلاصـة ومـديرة وموظفـو الــشعبة هـذه اجلوانـب بانتظــام يف       . مـن االتفاقيـة  

جلــسات إحاطــة تعقــد ملمثلــي الــدول األعــضاء واجتماعــات لكيانــات منظومــة األمــم املتحــدة 
 . طة االتصالتدريبية وغريها من أنشومنظمات اجملتمع املدين يف حلقات عمل 
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. وواصلت الشعبة أنشطتها لدعم بلدان خارجة من الصراع يف تنفيذ أحكـام االتفاقيـة          - ١٧
ــران       ــا يف حزي ــستوى إىل ليبريي ــة امل ــشاورات رفيع ــة م ــاب إرســال بعث ــه /ويف أعق ، ٢٠٠٦يوني

نظمــت حلقــة عمــل بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة وتقــدمي التقــارير مبوجــب االتفاقيــة ملــوظفي اآلليــة     
وقـد تـال   . ٢٠٠٧مـارس  / آذار٢١ إىل   ١٩ خـالل الفتـرة مـن        ، وذلـك  ية للنهوض بـاملرأة   الوطن

ــن          ــوظفني حكــوميني م ــة وم ــم املتحــدة القطري ــة األم ــع أفرق ــة العمــل هــذه اجتماعــات م حلق
.  مـن االتفاقيـة    ١٨الوزارات الرئيسية لوضع استراتيجية وآليات إلعداد التقريـر مبوجـب املـادة             

 للموظفني احلكوميني عن تنفيذ االتفاقية وإعداد التقارير يف الفتـرة           ومن املقرر عقد حلقة عمل    
وقـد دعـت اللجنـة ليبرييـا ألن تقـدم تقاريرهـا املتبقيـة          . ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٢ إىل   ١٨من  

 .٢٠٠٩ لكي تنظر فيها يف بداية عام ٢٠٠٨مارس /حبلول آذار
، نظمــت الــشعبة بعثــة اييت يف هــة املعنيــة بوضــع املــرأةيروإثــر دعــوة وجهــت مــن الــوز - ١٨

ــد مــشاورات رفيعــة املــستوى إىل   ــرة مــن  هــذا البل ــسان١٩ إىل ١٦ يف الفت . ٢٠٠٧أبريــل / ني
وعقــد ثالثــة خــرباء يف االتفاقيــة، ومنــهم عــضوان يف اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد 

نظمـات غـري    املرأة، مشاورات بشأن تنفيذ االتفاقية مع مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى وم          
 األمم املتحدة القطـري وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين، وناقـشوا النـهج الالزمـة         فريقحكومية و 

مـارس  /وطلبت اللجنـة مـن هـاييت أن تقـدم مجيـع تقاريرهـا املتبقيـة حبلـول آذار                  . إلعداد التقرير 
 .٢٠٠٩ لتنظر فيها اللجنة يف بداية عام ٢٠٠٨
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 املرفق األول
 تنضم إىل االتفاقيةالدول اليت مل تصدق أو   

  
 أفريقيا

 السودان  
 الصومال 

 
 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ

 )مجهورية إسالمية(إيران  
 باالو 
 تونغا 
 قطر 
 ناورو 

 
 ومناطق أخرىالغربية أوروبا 

 الكرسي الرسويل 
 الواليات املتحدة األمريكية 
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 املرفق الثاين
مل تنظر فيهـا اللجنـة بعـد حـىت          دول األطراف اليت قدمت تقاريرها إمنا       ــال  

 *٢٠٠٧يونيه / حزيران٧
 

 التقارير األولية - ألف 
  

 تاريخ ورود التقرير التاريخ املقرر )تقرير(الدولة الطرف 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧ )أ()٢-١(اململكة العربية السعودية 
  

 التقارير الدورية -باء  
  

 التقرير السابق نظر فيه سابقاً تاريخ الورود التاريخ املقرر )تقرير(طرف الدولة ال

ــاين ٢ )ب()٤( إسرائيل ــشرين الثـــ نـــــوفمرب / تـــ
٢٠٠٤ 

  ٣  ٣٣، الدورة ٢٠٠٥ ٢٠٠٥يونيه / حزيران١

ــانون األول٩ )٧-٦(إكوادور  ــسمرب / كــــ ديــــ
٢٠٠٢  

  ٥-٤  ٢٩، الدورة ٢٠٠٣  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣

ــاين ١٤  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨ )ب()٥(يسلندا أ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ  نـ
٢٠٠٣  

 ٤-٣  ٢٦، الدورة ٢٠٠٢

ــاين ٨ )٦-٤(أوروغواي  ــشرين الثـــ نـــــوفمرب / تـــ
١٩٩٤ 

  ٣-٢ ٢٧، الدورة ٢٠٠٢  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧

  ٥، ٤  ٢٦، الدورة ٢٠٠٢  ٢٠٠٦مايو / أيار١٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ )ب()٦(الربتغال 
  ٤-٣ ٢٧، الدورة ٢٠٠٢  ٢٠٠٧مايو / أيار٤  ٢٠٠٦أغسطس / آب٩ )٥(بلجيكا 

 األويل  ٢٤، الدورة ٢٠٠١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٩٧فرباير / شباط٧ )أ()٤-٢(بوروندي 
ديـــسمرب / كـــانون األول١٦  ١٩٩٥يوليه / متوز٨ )ب(، )أ()٤-٢(بوليفيا 

٢٠٠٥ 
 األويل ١٤، الدورة ١٩٩٥

ديـــسمرب / كـــانون األول١٤  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥ )ب()٢(اجلماهريية العربية الليبية 
١٩٩٤  

  ١األويل واإلضافة   ١٣، الدورة ١٩٩٤

  ٣-٢ ، الدورة العاشرة١٩٩٩  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩ )٦-٤(مجهورية ترتانيا املتحدة 
  ٦، ٥، ٤-٣  ٢٨ورة ، الد٢٠٠٣  ٢٠٠٧مارس / آذار١٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨ )٧(السلفادور 
  ١األويل واإلضافة  ١٩، الدورة ١٩٩٨  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٧ )٤-٢(سلوفاكيا 
  ٣  و٢  ٢٩، الدورة ٢٠٠٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب٥ )٤(سلوفينيا 
ديـــــسمرب / كـــــانون األول٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ )ب()٧-٦(السويد 

٢٠٠٦  
 ٥، ٤  ٢٥ الدورة ،٢٠٠١

 األويل  ٢٣، الدورة ٢٠٠٠  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢ )٣-٢(كامريون 
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 التقرير السابق نظر فيه سابقاً تاريخ الورود التاريخ املقرر )تقرير(طرف الدولة ال

ينــــــاير / كــــــانون الثــــــاين٩  ٢٠٠٧مايو / أيار٢ )٧-٦(كندا 
٢٠٠٣  

 ٥  ٢٦، الدورة ٢٠٠٢

ينــــــاير / كــــــانون الثــــــاين١٣ )ب (،)أ()٦(فرنسا 
٢٠٠٥  

 ٥  ٢٩، الدورة ٢٠٠٣  ٢٠٠٦مارس / آذار١٧

ــوبر / تـــــــشرين األول٤ )ب(، )أ ()٥(فنلندا  أكتـــــ
٢٠٠٣  

 ٤ ٢٤، الدورة ٢٠٠١  ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٣

  ٢  ٣٠، الدورة ٢٠٠٤  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  ٢٠٠٦مارس / آذار١٢ )٣(قريغيزستان 
  ٢األويل،   ٣٣، الدورة ٢٠٠٥  ٢٠٠٦يوليه / متوز٦  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦ )ب(، )أ ()٣(لبنان 
  ٤  ٢٨، الدورة ٢٠٠٣  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣  ٢٠٠٦مارس / آذار٤ )ب(، )أ ()٤(ربغ لكسم

  ٢األويل،   ٢٣، الدورة ٢٠٠٠  ٢٠٠٥مايو / أيار١٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ )ب()٣(ليتوانيا 
  ٢  ٢٩، الدورة ٢٠٠٣  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ )ب(، )أ ()٤-٣(املغرب 

ــة املتحــــــ  ــا اململكــــ دة لربيطانيــــ
ــدا الـــشمالية أالعظمـــى و  ٥(يرلنـ
 )ب()٢  و١واإلضافتان 

؛ ٢  و١ واإلضافتان ٣  ٢١، الدورة ١٩٩٩  ٢٠٠٣أغسطس / آب٧  ٢٠٠٣مايو  / أيار٧
  ٤-١ واإلضافات ٤

ــا    ــدة لربيطانيــــ ــة املتحــــ اململكــــ
 )٦(يرلندا الشمالية أالعظمى و

؛ ٢  و١ واإلضافتان ٣  ٢١ة ، الدور١٩٩٩  ٢٠٠٧مايو / أيار١  ٢٠٠٧مايو / أيار٧
  ٤-١ واإلضافات ٤

  ٤-٣  ٢٤، الدورة ٢٠٠١  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ )٧-٥(منغوليا 
ــشرين األول٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣ )٦(نيجرييا  ــوبر / تـــ أكتـــ

٢٠٠٦  
  ٥-٤  ٣٠، الدورة ٢٠٠٤

 ديـــــسمرب/ كـــــانون األول٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩ )٦(اليمن 
٢٠٠٦ 

  ٥، ٤ ، الدورة االستثنائية٢٠٠٢

  
 .تشمل الدول األطراف اليت ستنظر اللجنة يف تقاريرها يف دورهتا التاسعة والثالثني * 
 .٢٠٠٨فرباير /يناير وشباط/الثايناختري التقرير لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا األربعني اليت ستعقد يف كانون  )أ( 

 .وأصبح متاحاً جبميع اللغات الرمسيةُترجم التقرير واسُتنسخ  )ب( 
 


