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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 والثالثونتاسعة الدورة ال

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

ألطــراف االنظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول   
 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع      ١٨مبوجب املادة   

   تمييز ضد املرأةأشكال ال
 االتفاقية  من١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطراف مبوجب املادة   

 
 تقرير األمني العام  

 من اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة علـى أن تتعهـد                      ١٨تنص املادة    - ١
اختذتـه مـن تـدابري تـشريعية       الدول األطراف بأن تقـدم إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة تقريـرا عمـا                 

 يف ذلك الصدد، لكـي      احملرزتقدم  الوقضائية وإدارية أو غريها من أجل إنفاذ أحكام االتفاقية وعن           
ويتعني تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة        .تنظر فيه اللجنة

 .كلما طلبت اللجنة ذلكأيضا قل، وإىل الدولة املعنية، وبعد ذلك كل أربع سنوات على األ
خطر األمني العام اللجنـة يف كـل        على أن يُ  للجنة   من النظام الداخلي     ٤٩وتنص املادة    - ٢

 . من االتفاقية١٨أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املادة استالم دورة بعدم 
 فات موعـد تقـدمي   ويتضمن املرفق األول هلذا التقرير قائمة بأمساء الدول األطراف اليت      - ٣

ويتـضمن املرفـق الثـاين قائمـة بأمسـاء الـدول األطـراف الـيت          . ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥تقاريرها يف   
 .٢٠٠٧مايو / أيار٢٥انقضـى علـى موعد تقدمي تقاريرها مخس سنوات أو أكثر فـي 

 

 * CEDAW/C/2007/III/1. 



CEDAW/C/2007/III/2
 

2 07-36408 
 

 املرفق األول
ــارير            ــذه التق ــدم ه ــا ومل ُتق ــدمي تقاريره ــد تق ــات موع ــيت ف ــدول األطــراف ال حــىت ال

 ٢٠٠٧مايو /أيار ٢٥
  

  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

  الروسي االحتاد
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع  
  إثيوبيا

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠ بع االس الدوري التقرير 
  األرجنتني
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري السادس 
  أرمينيا

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ رابع التقرير الدوري ال 
  إسبانيا

 ٢٠٠٥فرباير / شباط٤ التقرير الدوري السادس 
  )١(االيسترأ

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٧ السادسالتقرير الدوري  
  أفغانستان
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٤ التقرير األويل 
  ألبانيا

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري الثالث 
  أملانيا

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٩ التقرير الدوري السادس
  اإلمارات العربية املتحدة

 ٢٠٠٥نوفمرب /ثاين تشرين ال٥ التقرير األويل 
  أنتيغوا وبربودا

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الرابع 

__________ 
، والـسابع  ٢٠٠٤ الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس، وكان موعد تقدميه يف عـام     دعت اللجنة الدولة   )١( 

 .٢٠٠٨، يف تقرير موحد ُيقدم يف عام ٢٠٠٨وحيني موعد تقدميه يف عام 
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ امسالتقرير الدوري اخل 
  أندورا

 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثالث 
  إندونيسيا
 ٢٠٠٥أكتوبر /ين األول تشر١٣ التقرير الدوري السادس 
  أوغندا

 ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١ سادسالتقرير الدوري ال 
  أوكرانيا
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ بع السا الدوري التقرير 

  رلندايأ
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري السادس 

  يسلنداأ
 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري السادس 
  إيطاليا

 ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري السادس 
  بابوا غينيا اجلديدة

 ١٩٩٦فرباير / شباط١١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠رباير ف/ شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثالث 
  البحرين
 ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨ التقرير األويل 
  بربادوس
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
  الربتغال
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  لجيكاب
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٩ التقرير الدوري اخلامس 
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٩ سادسالتقرير الدوري ال 
  بلغاريا

 ١٩٩٥مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٣مارس / آذار١٠ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٠ بع التقرير الدوري السا 
  )٢(بنغالديش
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري السادس 

  بنما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ بع ساال الدوري التقرير 

  )٣(بنن
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الرابع 
  بوتان

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري السابع 
  بوتسوانا
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير األويل 
 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢ ثالتقرير الدوري الثال 

  )٤(البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١ التقرير الدوري الرابع 

__________ 
طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على الشواغل اليت أُعرب عنها يف التعليقات اخلتامية الواردة يف تقريرها     )٢( 

 . من االتفاقية١٨وريني اجملمعني السادس والسابع املقدمني مبوجب املادة الد
، ٢٠٠٥أبريـل  /دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الـدوريني الرابـع، وكـان موعـد تقدميـه يف نيـسان          )٣( 

 .، يف تقرير موحد ُيقدم يف ذلك التاريخ٢٠٠٩أبريل /واخلامس وحيني موعد تقدميه يف نيسان
أكتـوبر  /دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريهـا الـدوريني الرابـع، وكـان موعـد تقدميـه يف تـشرين األول                      )٤( 

 .٢٠١٠، يف تقرير موحد ُيقدم يف عام ٢٠١٠أكتوبر /، واخلامس وحيني موعد تقدميه يف تشرين األول٢٠٠٦
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

  )٥(بولندا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  بيالروس
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )٦(تايلند

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري السادس 
  تركمانستان

 ٢٠٠٦مايو / أيار٣١ التقرير الدوري الثالث 
  تركيا

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري السادس 
  ترينيداد وتوباغو

 ٢٠٠٣فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١١ امسالتقرير الدوري اخل 
  تشاد

 ١٩٩٦يوليه / متوز٩ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثالث 
  )٧(توغو

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري السادس 
  توفالو

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 
  تونس

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ سادسالتقرير الدوري ال 

__________ 
، ٢٠٠٦سـبتمرب  /كان موعد تقدميـه يف أيلـول  دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السابع، و        )٥( 

 .٢٠١٠، يف تقرير موحد ُيقدم يف عام ٢٠١٠سبتمرب /والثامن وحيني موعد تقدميه يف أيلول
، ٢٠٠٦سبتمرب /دعت اللجنة الدولة الطرف إىل مجع تقريريها الدوريني السادس، وكان موعد تقدميه يف أيلول         )٦( 

 .٢٠١٠، يف تقرير موحد ُيقدم يف عام ٢٠١٠سبتمرب /والسابع وحيني موعد تقدميه يف أيلول
، ٢٠٠٤أكتـوبر   / تقريريها الدوريني السادس، وكان موعد تقدميـه يف تـشرين األول           مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٧( 

 .٢٠٠٨ تقرير موحد ُيقدم يف عام يف، ٢٠٠٨أكتوبر /دميه يف تشرين األولوالسابع وحيني موعد تق
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

   ليشيت-تيمور 
 ٢٠٠٤مايو / أيار١٦ التقرير األويل 
  )٨(جامايكا
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ السادس الدوري التقرير 
  )٩(اجلزائر

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢١ ري الثالثالتقرير الدو 
  جزر البهاما

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ رابع التقرير الدوري ال 

  جزر سليمان
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٥ التقرير األويل 

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

  جزر مارشال
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان١ التقرير األويل 
  ية العربية الليبيةاجلماهري
 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري اخلامس 

  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ التقرير األويل 
 ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 

__________ 
، والسابع وحيني موعـد  ٢٠٠٥عام  تقريريها الدوريني السادس، وكان موعد تقدميه مجع الدولة الطرف إىل دعت اللجنة  )٨( 

 .٢٠٠٩ تقرير موحد ُيقدم عام يف، ٢٠٠٩عام تقدميه 
ابـع  ر، وال ٢٠٠٥يونيـه   /حزيـران ، وكـان موعـد تقدميـه يف         الثالث تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٩( 

 .٢٠٠٩ تقرير موحد ُيقدم يف عام يف، ٢٠٠٩يونيه /حزيران موعد تقدميه يف وحيني
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الرابع 
  )١٠(التشيكية اجلمهورية

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الرابع 
  )١١(اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ السادس الدوري التقرير 
  لدميقراطيةا الشعبية كوريا مجهورية
 ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧ التقرير الدوري الثاين 

  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري السادس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣ بعالتقرير الدوري السا 

  )١٢(مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٢٠٠٧ير فربا/ شباط١٧ التقرير الدوري الرابع 

  جنوب أفريقيا
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثالث 
  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 السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ بع السا الدوري التقرير 

__________ 
 امس، واخلـ  ٢٠٠٥مـارس   /آذار وكـان موعـد تقدميـه يف         الرابـع،  تقريريهـا الـدوريني      مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٠( 

 .٢٠٠٩مارس / آذار تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠٠٩عام وحيني موعد تقدميه 
، ٢٠٠٣أكتـوبر   /تـشرين األول   وكان موعد تقدميـه يف       السادس، تقريريها الدوريني    مجعة الدولة الطرف إىل     دعت اللجن  )١١( 

 .٢٠٠٧عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األولوحيني موعد تقدميه سابع وال
امس ، واخلـ  ٢٠٠٧فربايـر   /شـباط    وكـان موعـد تقدميـه يف       الرابع، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٢( 

 .٢٠١١عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠١١فرباير /شباطوحيني موعد تقدميه 
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  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

  )١٣(الرأس األخضر
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  رواندا

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ بعالسا الدوري التقرير 
  )١٤(رومانيا

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٦ التقرير الدوري السابع 
  زامبيا

 ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١ سادسالتقرير الدوري ال 
  زمبابوي
 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يونيه /ان حزير١٢ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الرابع 
  )١٥(ساموا

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الرابع 
  سان تومي وبرينسييب

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٣ التقرير األويل 
  سان مارينو

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٩ التقرير األويل 
  ينسانت فنسنت وجزر غريناد

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ السادس الدوري التقرير 

__________ 
ثـامن  ، وال ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  وكان موعـد تقدميـه يف        السابع، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٣( 

 . ذلك التاريخد ُيقدم يف تقرير موحيف، ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولوحيني موعد تقدميه 
ثـامن  ، وال٢٠٠٧فربايـر  /شـباط  وكـان موعـد تقدميـه يف     الـسابع،  تقريريها الـدوريني     مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٤( 

 .٢٠١١ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١١فرباير /يف شباطوحيني موعد تقدميه 
، ٢٠٠٥أكتـوبر  /تـشرين األول  وكـان موعـد تقدميـه يف    الرابـع، يني  تقريريهـا الـدور  مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل    )١٥( 

 .٢٠٠٩ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠٠٩أكتوبر /يف تشرين األولوحيني موعد تقدميه امس واخل
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 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ بعالسا الدوري التقرير 
  سانت كيتس ونيفيس

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥ سادسي الالتقرير الدور 

  سري النكا
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ بعالسا الدوري التقرير 
  السنغال
 ١٩٩٤مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨مارس / آذار٧ وري الرابعالتقرير الد 
 ٢٠٠٢مارس / آذار٧ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦مارس / آذار٧ التقرير الدوري السادس 
  سوازيلند
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ التقرير األويل 
  )١٦(سورينام
 ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ التقرير الدوري الرابع 
  سويسرا
 ٢٠٠٦بريل أ/ نيسان٢٦ التقرير الدوري الثالث 
  سيشيل
 ١٩٩٣يونيه / حزيران٤ التقرير األويل 
 ١٩٩٧يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الرابع 
  )١٧(شيلي

 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري اخلامس 

__________ 
امس ، واخلـ  ٢٠٠٦مـارس   /آذار وكـان موعـد تقدميـه يف         الرابـع،  تقريريهـا الـدوريني      مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٦( 

 .٢٠١٠ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠مارس /يف آذار موعد تقدميه وحيني
، ٢٠٠٧ينـاير   /كـانون الثـاين    وكـان موعـد تقدميـه يف         اخلـامس،  تقريريهـا الـدوريني      مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٧( 

 .تاريخ ذلك ال تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١١يناير /يف كانون الثاينوحيني موعد تقدميه سادس وال
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  صربيا 
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
  )١٨(الصني

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )١٩(طاجيكستان

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الرابع 
  العراق

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٣رب سبتم/ أيلول١٢ التقرير الدوري اخلامس 
  عمان

 ٢٠٠٧مارس / آذار٦ التقرير األويل 
  )٢٠(غابون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري السادس 
  غامبيا

 ٢٠٠٦مايو /أيار ١٦ التقرير الدوري الرابع 
  )٢١(غانا

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١ التقرير الدوري السادس  
  غرينادا
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير األويل 
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الرابع 
  غيانا

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
__________ 

ثـامن  ، وال ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  وكان موعـد تقدميـه يف        السابع، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٨( 
 .٢٠١٠ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولوحيني موعد تقدميه 

، ٢٠٠٦نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   ن موعـد تقدميـه يف        وكـا  الرابـع،  تقريريهـا الـدوريني      مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )١٩( 
 .٢٠١٠ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاينوحيني موعد تقدميه امس واخل

سابع ، والـ  ٢٠٠٤فربايـر   /شـباط  وكان موعد تقدميه يف      السادس، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٠( 
 .٢٠٠٨فرباير / شباط تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠٠٨فرباير /يف شباطه وحيني موعد تقدمي

سابع ، والـ ٢٠٠٧فربايـر  /شـباط  وكـان موعـد تقدميـه    الـسادس،  تقريريهـا الـدوريني    مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢١( 
 . ذلك التاريخ تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١١فرباير /يف شباطوحيني موعد تقدميه 
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   بيساو-غينيا 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢ ري الثاينالتقرير الدو 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ سادسالتقرير الدوري ال 

  غينيا االستوائية
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١ السادس الدوري التقرير 
  )٢٢(الفلبني

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري السابع 
  فيجي

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثالث 
  )٢٣(فييت نام
 ٢٠٠٧مارس / آذار١٩ التقرير الدوري السابع 
  )٢٤(قربص

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢ الدوري السادسالتقرير  
  )٢٥(كرواتيا
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري الرابع 
  )٢٦(كمبوديا
 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الرابع 

__________ 
ثـامن  ، وال ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  وكان موعـد تقدميـه يف        السابع، تقريريها الدوريني    مجعلجنة الدولة الطرف إىل     دعت ال  )٢٢( 

 . ذلك التاريخ تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولوحيني موعد تقدميه 
ثـامن  ، وال٢٠٠٧مـارس  /آذار  وكـان موعـد تقدميـه يف     الـسابع،  تقريريهـا الـدوريني      مجـع دعت اللجنة الدولة الطـرف إىل        )٢٣( 

 . ذلك التاريخ تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١١مارس /يف آذاروحيني موعد تقدميه 
سابع ، وال ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب  وكان موعد تقدميه     السادس، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٤( 

 .٢٠١٠ عام قدم يف تقرير موحد ُييف، ٢٠١٠أغسطس /يف آبوحيني موعد تقدميه 
، ٢٠٠٥أكتـوبر  /تـشرين األول  وكـان موعـد تقدميـه يف    الرابـع،  تقريريهـا الـدوريني   مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل    )٢٥( 

 .٢٠٠٩يف عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠٠٩أكتوبر /يف تشرين األولوحيني موعد تقدميه امس واخل
، ٢٠٠٥نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين     وكـان موعـد تقدميـه        الرابـع، هـا الـدوريني      تقريري مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٦( 

 .٢٠٠٩ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاينوحيني موعد تقدميه امس واخل
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  )٢٧(كوبا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 

  كوت ديفوار
 ١٩٩٧يناير /ين كانون الثا١٧ التقرير األويل 
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثالث 

  كوستاريكا
 ٢٠٠٣مايو / أيار٤ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٧مايو / أيار٤ التقرير الدوري السادس 
  )٢٨(كولومبيا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري السابع 
  الكونغو
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥ السادس الدوري التقرير 
  )٢٩(الكويت
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثالث 
  سكرييبا

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦ التقرير األويل 
  التفيا

 ٢٠٠٥مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الرابع 
  ليربيا

 ١٩٨٥غسطس أ/ آب١٦ التقرير األويل 
 ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٧أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠١أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري اخلامس 
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري السادس 

__________ 
ثـامن  وال،  ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  وكان موعـد تقدميـه يف        السابع، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٧( 

 .٢٠١٠ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولوحيني موعد تقدميه 
ثـامن  وال، ٢٠٠٧فربايـر  /شـباط  وكـان موعـد تقدميـه يف     الـسابع،  تقريريها الـدوريني     مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٨( 

 .٢٠١١ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١١فرباير /يف شباطوحيني موعد تقدميه 
وحيني موعد رابع ، وال٢٠٠٣عام  وكان موعد تقدميه يف الثالث، تقريريها الدوريني  مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٢٩( 

 .٢٠٠٧ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠٠٧يف عام تقدميه 
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  ليتوانيا
 ٢٠٠٧فرباير /ط شبا١٧ التقرير الدوري الرابع 
  ليسوتو
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثالث 
  مالطة

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري الرابع 
  )٣٠(مايل

 ٢٠٠٦ر أكتوب/ تشرين األول١٠ التقرير الدوري السادس 
  )٣١(ماليزيا

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ التقرير الدوري الثالث 
  مدغشقر
 ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري اخلامس 
  مصر

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ السادس الدوري قريرالت 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨ بع السا الدوري التقرير 
  )٣٢(املكسيك
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  )٣٣(ملديف
 ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الرابع 

__________ 
، ٢٠٠٦أكتـوبر  / األولتـشرين  وكـان موعـد تقدميـه    الـسادس،  تقريريهـا الـدوريني   مجـع دعت اللجنة الدولة الطـرف إىل       )٣٠( 

 .٢٠١٠ عام  تقرير موحد ُيقدم يفيف، ٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األولوحيني موعد تقدميه سابع وال
رابـع  ، وال٢٠٠٤أغـسطس  /آب وكـان موعـد تقدميـه يف    الثالـث،  تقريريها الدوريني  مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٣١( 

 .٢٠٠٨يف عام ر موحد ُيقدم  تقرييف، ٢٠٠٨أغسطس /يف آبوحيني موعد تقدميه 
ثـامن  ، وال ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول  وكان موعـد تقدميـه يف        السابع، تقريريها الدوريني    مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٣٢( 

 .٢٠١٠يف عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠١٠سبتمرب /يف أيلولوحيني موعد تقدميه 
امس واخلـ ، ٢٠٠٦يوليـه  /متـوز  وكـان موعـد تقدميـه يف         الرابـع، لـدوريني    تقريريهـا ا   مجـع دعت اللجنة الدولة الطـرف إىل        )٣٣( 

 .٢٠١٠يف عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠١٠يوليه /يف متوزوحيني موعد تقدميه 
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  موريتانيا
 ٢٠٠٦نيه يو/ حزيران٩ ثاينالتقرير الدوري ال 

  )٣٤(موريشيوس
 ٢٠٠٥أغسطس / آب٨ التقرير الدوري السادس 
  موزامبيق
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثالث 
  موناكو
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧ التقرير األويل 
  ميامنار

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١ لثالتقرير الدوري الثا 

  )  املوحدة-واليات (يكرونيزيا م
 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٣١ التقرير األويل 
  )٣٥(ناميبيا

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الرابع 
  )٣٦(النمسا

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠ التقرير الدوري السابع 
  )٣٧(نيبال

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الرابع 
  )٣٨(نيكاراغوا
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري السابع 

__________ 
وحيني موعـد  سابع وال، ٢٠٠٥عام  وكان موعد تقدميه السادس، تقريريها الدوريني مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل   )٣٤( 

 .يف ذلك العام تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠٠٩عام تقدميه 
، ٢٠٠٥ديـسمرب   /كـانون األول   وكـان موعـد تقدميـه يف         الرابـع،  تقريريها الـدوريني     مجعدعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٣٥( 

 .٢٠٠٩يف عام  تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األولوحيني موعد تقدميه امس واخل
ثـامن  وال،  ٢٠٠٧أبريـل   /يف نيـسان   وكـان موعـد تقدميـه        الـسابع،  تقريريها الدوريني    مجعطرف إىل   دعت اللجنة الدولة ال    )٣٦( 

 .يف ذلك العام تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠١١أبريل /يف نيسانوحيني موعد تقدميه 
وحيـني  س  امواخلـ ،  ٢٠٠٤يف عـام     وكـان موعـد تقدميـه        الرابـع،  تقريريهـا الـدوريني      مجـع دعت اللجنة الدولة الطرف إىل       )٣٧( 

 .يف ذلك العام تقرير موحد ُيقدم يف، ٢٠٠٨يف عام موعد تقدميه 
، ٢٠٠٦نـوفمرب  /يف تـشرين الثـاين   وكـان موعـد تقدميـه    الـسابع،  تقريريهـا الـدوريني   ضمدعت اللجنة الدولة الطرف إىل     )٣٨( 

 .يف ذلك العامم  تقرير موحد ُيقدومجعهما يف، ٢٠١٠نوفمرب /يف تشرين الثاينوحيني موعد تقدميه ثامن وال
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  هاييت
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ وري اخلامسالتقرير الد 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ السادس الدوري التقرير 
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ بعالسا الدوري التقرير 
  اهلند

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الرابع 
  هنغاريا

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السابع 
  اليابان

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري السادس 
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 املرفق الثاين
الدول األطراف اليت انقضـى علـى موعد تقـدمي تقاريرهـا مخـس سـنوات                

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥أو أكثر فـي 
 

  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

  أندورا
 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ ثاينالتقرير الدوري ال 
  أوغندا

 ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ رابعالتقرير الدوري ال 
  بابوا غينيا اجلديدة

 ١٩٩٦فرباير / شباط١١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
  بربادوس
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
  بلغاريا

 ١٩٩٥مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 

  بنما
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
  بوتسوانا
 ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير األويل 
 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ دوري الثاينالتقرير ال 
  تشاد

 ١٩٩٦يه يول/ متوز٩ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 
  توفالو

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
  جزر البهاما

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير األويل 
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 

  جزر القمر
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير األويل 



CEDAW/C/2007/III/2  
 

07-36408 17 
 

  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثاين 
  اجلماهريية العربية الليبية

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ التقرير األويل 
 ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ وري الثالثالتقرير الد 

  جنوب أفريقيا
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
  جيبويت

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢ التقرير األويل 
  دومينيكا
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  الثالثالتقرير الدوري 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
  رواندا

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
  زمبابوي
 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثالث 

  سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 

  سانت كيتس ونيفس
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 

  سري النكا
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ دوري اخلامسالتقرير ال 
  السنغال
 ١٩٩٤مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثالث 
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 ١٩٩٨مارس / آذار٧ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢مارس / آذار٧ امسالتقرير الدوري اخل 
  سيشيل
 ١٩٩٣يونيه / حزيران٤ التقرير األويل 
 ١٩٩٧ يونيه/ حزيران٤ رابع التقرير الدوري ال 
 ٢٠٠١يونيه / حزيران٤ امس التقرير الدوري اخل 
  العراق

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الرابع 
  غرينادا
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير األويل 
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثالث 

  و بيسا-غينيا 
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 
 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
  فيجي

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
  كوت ديفوار

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ التقرير األويل 
  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧ دوري الثاينالتقرير ال 
  ليربيا

 ١٩٨٥أغسطس / آب١٦ التقرير األويل 
 ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ١٩٩٧أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠١أغسطس / آب١٦ امسر الدوري اخلالتقري 
  ليسوتو
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١ التقرير األويل 
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 



CEDAW/C/2007/III/2  
 

07-36408 19 
 

  التقريراملوعد املقرر لتقدمي الدولة الطرف

  مدغشقر
 ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٢بريل أ/ نيسان١٦ رابعالتقرير الدوري ال 
  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 

 


