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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  ...........................الدول األطراف يف االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري  - أوالً  
  ٣  ٦-٣  .................................................فتتاح الدورة السابعة للجنةا  - ثانياً  
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  ٢٢  ................................................................ألفرقة العاملة التابعة للجنةا  - الرابع  
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  الدول األطراف يف االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري  -أوالً  

، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة للجنة املعنية حبقوق         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٠يف    -١
ـ          األشخاص ذوي اإل   اص ذوي  ـعاقة، بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية حقـوق األشخ

  . دولة طرفا٦٧ً لالتفاقية االختياريالربوتوكول  دولة طرفاً، وعددها يف ١١٢اإلعاقة 
وترد يف املرفق األول من هذا التقريـر قائمتـا الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                   -٢

 .والربوتوكول االختياري

   السابعة للجنةافتتاح الدورة  -ثانياً  
كالوم، رئيس اللجنة، الدورة السابعة يف جلسة علنية بكلمة          افتتح السيد رونالد ماك     -٣

وسلط الرئيس الضوء على إنشاء شراكة األمـم املتحـدة بـشأن حقـوق           . ترحيبية ألقاها 
 ٢٠١١ديسمرب /األشخاص ذوي اإلعاقة الصندوَق االستئماين املتعدد املاحنني يف كانون األول  

 يف أواخـر     الـصندوق  لـس سياسـات   االجتماع األول جمل   انعقاد   أشار إىل  نيويورك، و  يف
اص ذوو  ـالصندوق املشاريع اإلمنائية اليت يستفيد منها األشخ      ل  وسيموِّ. ٢٠١٢مارس  /آذار

وأعرب الرئيس عن ارتياح اللجنة للقرار الذي اختذته اجلمعية العامة يف أواخر كانون            . اإلعاقة
ـ  ٢٠١١ديسمرب  /األول ضاف إىل  الذي جييز للجنة متديد الفترة الزمنية الجتماعاهتا بأسبوع ُي

ارير للدول  ـسبتمرب، مما سيتيح هلا أن تنظر على األقل يف أربعة تق          /دوراهتا املعقودة يف أيلول   
اللجنـة  تنظر   ما فتئ يزيد،     مل ُينظر فيها بعد   ومبا أن عدد تقارير الدول اليت       . األطراف سنوياً 

ورحب الرئيس مبمثلي   .  طلب ختصيص وقت إضايف الجتماعاهتا من اجلمعية العامة        يفحالياً  
ملا هو متاح يف    شركة مايكروسوفت وجامعة ميدلسكس وشبكة أبيلييت الذين أجروا تقييماً          

شكر التحالف الدويل للمعوقني    و.  من تسهيالت خاصة بذوي اإلعاقة     جلسات اللجنة سياق  
 . ة للجنة على شبكة اإلنترنتعلى إتاحة بث اجللسات العلني

وأدلت السيدة كيون وا خان، نائبة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،               -٤
بالبيان االفتتاحي للمفوضية وأطلعت اللجنة على آخر التطورات اليت شهدهتا هيئات املعاهدات            

يـة حبـاالت االختفـاء      منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة، كعقد االجتماع األول للجنة املعن         
القسري، واعتماد اجلمعية العامة الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل الـذي            
يسمح لألفراد بتقدمي شكاوى بشأن االنتهاكات املزعومة لالتفاقية وبروتوكوليها االختيـاريني           

ت يف جمال حقوق    وأشارت أيضاً إىل أهم التطورات اليت حصل      . األولني إىل جلنة حقوق الطفل    
اإلنسان واإلعاقة، كإنشاء شراكة األمم املتحدة بشأن حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،              
الصندوَق االستئماين املتعدد املاحنني واعتماد جملس حقوق اإلنسان قراراً بشأن حق األشخاص            

لية تعزيز  وقدِّمت معلومات حمدثة عن عم    . ذوي اإلعاقة يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة       
"  الثـاين  دبلـن "هيئات املعاهدات، مبا يف ذلك معلومات متعلقة بالوثيقة اخلتامية الجتمـاع            
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بتعزيز نظام هيئات املعاهدات، ومبادرة املفوضة السامية الرامية إىل إعداد تقرير هبـذا              املعين
تدعيم وتعزيز فعالية    ب تعلقة احلكومية الدولية املفتوحة امل    لعمليةَاالشأن، وإطالق اجلمعية العامة     

 .اإلنسان يئات معاهدات حقوقهأداء نظام 

واستعرضت اللجنة وأقرت جدول األعمال املؤقت وبرنامج العمل املؤقت للـدورة             -٥
 . (CRPD/C/7/1)السابعة 

 .وقدم الرئيس تقريراً عن األنشطة اليت ُنفذت بني الدورتني السادسة والسابعة للجنة  -٦

  ةعضوية اللجن  -ثالثاً  
قائمة أعضاء اللجنة،   ) A/66/55(ترد يف املرفق الرابع من تقرير فترة السنتني السابق            -٧

 .وقد حضر الدورة السابعة مجيع األعضاء. مع ذكر مدة واليتهم

 أساليب العمل  -رابعاً  

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

  سري عمل األفرقة العاملة اليت تنشئها اللجنة؛  )أ(  
  .٢٠١٣ أبريل/ يف نيسانإمكانية تنظيم مناقشة عامة ملدة يوم واحد  )ب(  

   التعليقات العامةصياغة  -خامساً  
قبلت اللجنة استقالة السيدة إيداه ماينا من منصب رئيسة الفريـق العامـل املعـين                 -٩
 .، وقررت تعيني السيد غابور غومبوس رئيساً هلذا الفريق١٢ املادةبشأن  تعليق عام صياغةب

ورحبت اللجنة بإسهامات عدد من أصحاب املصلحة الواردة عقب دعوة إىل تقدمي              -١٠
، حتت إشراف الفريق العامـل املعـين        ٩إعداد مشروع تعليق عام على املادة       ورقات بشأن   

 .بإمكانية الوصول

ملعين مبسألة إمكانيـة الوصـول إىل النقـل العـام           واجتمع أعضاء الفريق العامل ا      -١١
وبسياسات النقل اجلوي مبمثلني عن احتاد النقل اجلوي الدويل، وهي منظمة خاصة لشركات             

 .الطريان األعضاء، قصد مناقشة معاملة شركات الطريان لألشخاص ذوي اإلعاقة
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  بالربوتوكول االختياريصلةاألنشطة املت  -سادساً  

ة يف أول بالغ فردي مبوجب الربوتوكول االختياري، وهو الـبالغ           نظـرت اللجن   -١٢
وطلبت صاحبة البالغ، الـيت     ). CRPD/C/7/D/3/2011 (ضد السويد . م. ه،  ٣/٢٠١١رقم  

تعاين من مرض تنكسي يعيق بشدة قدرهتا على احلركة، مـن الـسلطات الـسويدية، دون         
وزعمـت أهنـا   . اض إعادة التأهيلجدوى، منحها ترخيصاً لبناء محام سباحة يف مرتهلا ألغر   

االستفادة على   مل تأخذ يف احلسبان حقها يف        تعرضت للتمييز من جانب سلطات الدولة اليت      
وقد اعتمدت اللجنة آراءهـا  . ةي الصح حالتهافرصة إلعادة التأهيل وحتسني   قدم املساواة من    

ض للتمييز واحلق   يف ذلك بتوافق اآلراء، وخلصت إىل حدوث انتهاكات للحق يف عدم التعر           
وطلبت اللجنة من الدولة الطـرف      . يف الصحة ولواجب الدول األطراف توفري إعادة التأهيل       

 .املعنية تقدمي معلومات متابعة بشأن التدابري املتخذة بغية تنفيذ آراء اللجنة

 قرارات أخرى  -سابعاً  

 .)CRPD/C/6/2 (دورهتا السادسة تقرير اعتمدتاستعرضت اللجنة و  -١٣

 من  الثالث املرفق    اليت ترد قائمة هبا يف      األخرى، القراراتاختذت اللجنة عدداً من     و  -١٤
 .هذا التقرير

 الدورات املقبلة  -ثامناً  

. ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٧من املزمع عقد الدورة الثامنة للجنة يف الفترة من      -١٥
وسـَتعِقد  . ٢٠١٣أبريـل   /ن نيسا ١٩ إىل   ١٥وسُتعقد الدورة التاسعة للجنة يف الفترة من        

 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٣ إىل ٢اللجنة دورهتا العاشرة يف الفترة من 

 ،)CRPD/C/CHN/1(وقررت اللجنة أن تستعرض يف دورهتا املقبلة التقارير األولية للـصني              -١٦
، وأن تعتمد قائمة مـسائل      )CRPD/C/HUN/1(، وهنغاريا   )CRPD/C/ARG/1(واألرجنتني  
 ).CRPD/C/PRY/1(التقرير األويل لباراغواي فيما يتعلق ب

  التعاون مع اهليئات املعنية  -تاسعاً  

   األخرىالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة  -ألف  
، التقت اللجنة مبمـثلني عـن       )اجللسة الرابعة والستون   (٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٦يف    -١٧

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية    منظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية، و       
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 األمم املتحدة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، واليونيسيف مـن أجـل       يف
 . من االتفاقية٣٨مناقشة سبل التعاون، على النحو املنصوص عليه يف املادة 

 التعاون مع املنظمات غري احلكومية  -باء  

ية، هي منظمة هيومن رايتس ووتش، واالحتاد الدويل        أدىل ممثلو منظمات غري حكوم      -١٨
لإلعاقة والتنمية، والتحالف الدويل للمعوقني، ببيانات أمام اللجنة يف جلستها الرابعة والستني            

 .٢٠١٢أبريل / نيسان١٦املعقودة يف 

  من االتفاقية٣٥النظر يف التقارير املقدمة وفقاً للمادة   -عاشراً  

ة للجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، نظرت اللجنـة          خالل الدورة السابع    -١٩
، ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١٧جلستيها السادسة والستني والسابعة والستني، املعقودتني يف         يف
 مــن ٣٥مبوجــب املــادة ) CRPD/C/PER/1(التقريــر األويل الــذي قدمتــه بــريو  يف

ات اخلتامية املتعلقة بذلك التقريـر      واعتمدت يف جلستها الثالثة والسبعني املالحظ      االتفاقية،
(CRPD/C/PER/CO/1))           انظر الصفحة اإللكترونية للدورة السابعة علـى املوقـع التـايل :

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session7.aspx.( 
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  املرفقات

   األولاملرفق

ا وبروتوكوهل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠ حىت االختياري

  الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -ألف  

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

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

  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول٢٤ االحتاد الروسي

 ٢٠١٠يوليه / متوز٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إثيوبيا

 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األرجنتني

 ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أستراليا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ إستونيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسرائيل

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٢  ألبانيا
 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس /ذار آ٣٠ أملانيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١٩ ٢٠٠٨فرباير / شباط٨ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إندونيسيا

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١١ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣ أوروغواي

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

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أوغندا

 ٢٠١٠فرباير / شباط٤ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ أوكرانيا

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

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ يرلنداآ

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ آيسلندا

 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إيطاليا

  ٢٠١١يوليه / حزيران٢ بابوا غينيا اجلديدة

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  باراغواي
 ٢٠١١يوليه / متوز٥ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ باكستان

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠ الوبا

 ٢٠١١رب سبتم/ أيلول٢٢ ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٥ البحرين

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  الربازيل
  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٩ بربادوس

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الربتغال

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ بروين دار السالم

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ بلجيكا

  ٢٠١٢مارس /ر آذا٢٢  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧  بلغاريا
 ٢٠١١يونيه / حزيران٢ ٢٠١١ مايو/ أيار٩ بليز

 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 /ر آذا٣٠ تايلند

 )أ(٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤   تركمانستان

 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تركيا
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  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ ترينيداد وتوباغو

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

  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ١٥ 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 انيا املتحدةمجهورية ترت

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية كوريا

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

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مجهورية مولدوفا

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الدامنرك

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ دومينيكا

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ألخضرالرأس ا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٣١ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ رومانيا

 ٢٠١٠فرباير / شباط١ ٢٠٠٨مايو / أيار٩ زامبيا

  )أ(٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩     فنسنت وجزر غرينادينتسان
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢ سياسانت لو

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠  سان مارينو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سري النكا
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 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السلفادور

 ٢٠١٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٦ سلوفاكيا

 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

 ٢٠١٠توبر أك/ تشرين األول٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سرياليون

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سيشيل

 ٢٠٠٨يوليه / 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 /ول تشرين األ٢٣ ٢٠٠٧مايو / أيار١٧ فانواتو

  ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فرنسا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ الفلبني

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ فنلندا

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  نامفييت

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  قريغيزستان
 كازاخستان

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١
 ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ١١

 

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون
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 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول ١ كمبوديا

 ٢٠١٠مارس / آذار١١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كندا

 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ كوبا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

 ٢٠١١مايو / أيار١٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كولومبيا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠٠٨مايو / أيار١٩ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كينيا

 ٢٠١٠مارس / آذار١ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٨مايو / أيار١ اليبي

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليبرييا

 ٢٠١٠أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ليتوانيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢  ليسوتو

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ مالطة

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧ ٢٠٠٧مايو / أيار١٥ مايل

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨  ماليزيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ مدغشقر

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٤  مصر

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ املغرب

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٧ ٢٠٠٧مارس /ذار آ٣٠ 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

  )أ(٢٠١٢أبريل / نيسان٣    موريتانيا
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٨ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس
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 ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ موزامبيق

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ موناكو

  )أ(٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٧    ميامنار
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 

 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤  ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٥  ناميبيا

  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 /ر آذا٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليمن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اليونان

الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي            -باء  
  اإلعاقة 
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 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٩ أذربيجان

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ تنياألرجن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ األردن

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أرمينيا

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إسبانيا
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 )أ(٢٠٠٩أغسطس / آب٢١  أستراليا

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ إكوادور

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أملانيا

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٢ اإلمارات العربية املتحدة

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ أندورا

  )أ(٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨    أوروغواي
 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 /وز مت٢ 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 ٢٠٠٩ليه يو/ متوز٢٩ البوسنة واهلرسك

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ٢٠٠٧أغسطس / آب١٣ ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ 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 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٧ اجلبل األسود

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلزائر
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   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤  جزر سليمان
 )أ(٢٠٠٩مايو / أيار٨  جزر كوك

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩ يقيا الوسطىمجهورية أفر

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ اجلمهورية الدومينيكية

 )أ(٢٠٠٩يوليه / متوز١٠  اجلمهورية العربية السورية

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

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢٩ ٢٠٠٩يوليه / متوز٢٩ رية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهو

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ جنوب أفريقيا

  ٢٠٠٩يوليه / متوز١٠ جورجيا

 )أ(٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  رواندا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ رومانيا

  ٢٠٠٨ تمربسب/ 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 /سان ني٢٤ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ سلوفينيا

  ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ السنغال

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ سوازيلند

 )أ(٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤  السودان

 ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ السويد

  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
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  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ ندافنل

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢  فيجي

 ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ قربص

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٩  قطر

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ كازاخستان

  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١ الكامريون

 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٥ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كرواتيا

  ٢٠٠٧أكتوبر /ن األولتشري ١ كمبوديا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧ كوت ديفوار

 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ كوستاريكا

  ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ الكونغو

 ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٢ التفيا

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ لبنان

 ٢٠١١بتمرب س/ أيلول٢٦ 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

 )أ(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اململكة العربية السعودية

   اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية

 ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٧ ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٦

  )أ(٢٠٠٩مايو / أيار١٣  منغوليا
  )أ(٢٠١٢أبريل / نيسان٣    موريتانيا

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥ موريشيوس

  )أ(٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠    يقموزامب
 ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٤ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥ ناميبيا

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ النمسا

 ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  نيبال
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 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    ٣٥تقدمي الدول األطراف لتقاريرها مبوجب املادة           
  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠تاريخ 

  الدولة الطرف
  تاريخ(الدخول حيز النفاذ 

  تاريخ النظر يف التقرير  تاريخ االستالم  التقرير التاريخ احملدد لتقدمي  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
     ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٣  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٣  الحتاد األورويبا

     ٢٠١٢أغسطس / آب٧  ٢٠١٠أغسطس / آب٧  إثيوبيا

   ٢٠١١فرباير / شباط١٦  ٢٠١١فرباير / شباط٢٧  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧  أذربيجان

  ٢٠١٠أكتوبر / األول تشرين٦ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢  األرجنتني

    ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  األردن

     ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢  أرمينيا

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠  ٢٠١٠مايو / أيار٣  ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٣  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣  إسبانيا

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣  ٢٠١٠أغسطس / آب١٧ ٢٠٠٨أغسطس / آب١٧  أستراليا

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨  ٢٠١٠مايو / أيار٣ ٢٠٠٨مايو / أيار٣  إكوادور

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩  ٢٠١١مارس / آذار٢٤ ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤  أملانيا

    ٢٠١٢أبريل / نيسان١٩  ٢٠١٠أبريل / نيسان١٩  اإلمارات العربية املتحدة

     ٢٠١١مارس / آذار١١ ٢٠٠٩مارس / آذار١١  ايأوروغو

    ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٥  أوغندا

   ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢ ٢٠١٢مارس / آذار٤ ٢٠١٠مارس / آذار٤  أوكرانيا

 -هورية مج(إيران 
  )اإلسالمية

     ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣

    ٢٠١١يونيه / حزيران١٥ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٥  إيطاليا

أكتوبر / تشرين األول٢١  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٣ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٣  باراغواي
٢٠١٠  

 

     ٢٠١٣أغسطس / آب٥  ٢٠١١أغسطس / آب٥  باكستان

     ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٢  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٢  البحرين

     ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١  لربازيلا

    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٣ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  الربتغال

   ٢٠١١يوليه / متوز٢٨  ٢٠١١أغسطس / آب٢ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢  بلجيكا

     ٢٠١٣يوليه / متوز٢  ٢٠١١يوليه / متوز٢  بليز
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  الدولة الطرف
  تاريخ(الدخول حيز النفاذ 

  تاريخ النظر يف التقرير  تاريخ االستالم  التقرير التاريخ احملدد لتقدمي  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
ديسمرب / كانون األول٣٠  بنغالديش

٢٠٠٧ 
ديسمرب / كانون األول٣٠

٢٠٠٩  
   

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٧  بنما

     ٢٠١١أغسطس / آب٢٣ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٣  بوركينا فاسو

     ٢٠١٢أبريل / نيسان١٢ ٢٠١٠أبريل / نيسان١٢  البوسنة واهلرسك

 املتعددة  -دولة  (بوليفيا  
  )القوميات

ديسمرب / كانون األول١٦
٢٠٠٩ 

ديسمرب /ون األول كان١٦
٢٠١١  

   

   ٢٠١٠يوليه / متوز٨ ٢٠١٠فرباير / شباط٢٧ ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٧  بريو

    ٢٠١٠أغسطس / آب٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩  تايلند

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٤ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٤  تركمانستان

    ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨  تركيا

     ٢٠١٣أبريل / نيسان١  ٢٠١١أبريل / نيسان١  توغو

 ٢٠١١ أبريل/ نيسان١٢  ٢٠١٠يوليه / متوز١ ٢٠١٠مايو / أيار٢ ٢٠٠٨مايو / أيار٢  تونس

     ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠  جامايكا

    ٢٠١١ديسمرب /ول كانون األ٢ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢  اجلبل األسود

     ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٤ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤  اجلزائر

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩  ٢٠١١يونيه / حزيران٨ ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨  جزر كوك

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٨  اجلمهورية التشيكية

    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٠  مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٥  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٨ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨  اجلمهورية الدومينيكية

    ٢٠١١أغسطس / آب١٠ ٢٠٠٩أغسطس / آب١٠  العربية السورية اجلمهورية

   ٢٠١١يونيه / حزيران٢٧ ٢٠١١يناير / كانون الثاين١١ ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١١  مجهورية كوريا

مجهورية الو الدميقراطية 
  الشعبية

    ٢٠١١أكتوبر /  تشرين األول٢٥ ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٥

    ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢١ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢١  مجهورية مولدوفا

    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣٠ ٢٠٠٧ديسمرب /ون األول كان٣٠  جنوب أفريقيا

     ٢٠١١أغسطس / آب٢٤ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤  الدامنرك

    ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥  رواندا

    ٢٠١٣فرباير / شباط٢٧ ٢٠١١فرباير / شباط٢٧  رومانيا

    ٢٠١٢مارس / آذار١ ٢٠١٠مارس / آذار١  زامبيا
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  الدولة الطرف
  تاريخ(الدخول حيز النفاذ 

  تاريخ النظر يف التقرير  تاريخ االستالم  التقرير التاريخ احملدد لتقدمي  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
سانت فنسنت وجـزر    

  غرينادين
     ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

    ٢٠١٠مارس / آذار٢٢ ٢٠٠٨مارس / آذار٢٢  سان مارينو

  ٢٠١١يناير /  كانون الثاين٥ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٤ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤  السلفادور

    ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦ ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٦  سلوفاكيا

    ٢٠١٠مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤  سلوفينيا

    ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٧ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧  السنغال

    ٢٠١١مايو / أيار٢٤ ٢٠٠٩مايو / أيار٢٤  السودان

   ٢٠١١ر فرباي/ شباط٧ ٢٠١١يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٥  السويد

    ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  سرياليون

    ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢  سيشيل

     ٢٠١٠أغسطس / آب٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب١٩  شيلي

     ٢٠١١أغسطس / آب٣١ ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١  صربيا

   ٢٠١٠أغسطس / آب٣٠  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١ ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١  الصني

    ٢٠١١فرباير / شباط٦ ٢٠٠٩فرباير / شباط٦  عمان

     ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١ ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١  غابون

    ٢٠١١مارس / آذار٧ ٢٠٠٩مارس / آذار٧  غواتيماال

     ٢٠١٠مارس / آذار٨ ٢٠٠٨مارس / آذار٨  غينيا

     ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ٢٠٠٨وفمرب ن/ تشرين الثاين٢٣  فانواتو

    ٢٠١٢مارس / آذار١٨ ٢٠١٠مارس / آذار١٨  فرنسا

    ٢٠١٠مايو / أيار١٥ ٢٠٠٨مايو / أيار١٥  الفلبني

    ٢٠١٣يوليه / متوز٢٧ ٢٠١١يوليه / متوز٢٧  قربص

     ٢٠١٠يونيه / حزيران١٣  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣  قطر

أكتوبر / تشرين األول٢٧  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥  كرواتيا
٢٠١١  

 

     ٢٠١٢أبريل / نيسان١١ ٢٠١٠أبريل / نيسان١١  كندا

     ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦ ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٦  كوبا

   ٢٠١١مارس / آذار٢٩  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١ ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١  كوستاريكا

     ٢٠١٣يونيه / حزيران١٠  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٠  كولومبيا

   ٢٠١٢أبريل / نيسان٣  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٩ ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٩  كينيا



CRPD/C/7/2 

GE.12-46622 20 

  الدولة الطرف
  تاريخ(الدخول حيز النفاذ 

  تاريخ النظر يف التقرير  تاريخ االستالم  التقرير التاريخ احملدد لتقدمي  ) يوما٣٠ً+ التصديق 
    ٢٠١٢أبريل / نيسان١ ٢٠١٠أبريل / نيسان١  التفيا

    ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٨ ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨  ليتوانيا

     ٢٠١١يناير /ثاين كانون ال٢ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢  ليسوتو

     ٢٠١٠مايو / أيار٧ ٢٠٠٨مايو / أيار٧  مايل

    ٢٠١٢أغسطس / آب١٩ ٢٠١٠أغسطس / آب١٩  ماليزيا

     ٢٠١٠مايو / أيار١٤ ٢٠٠٨مايو / أيار١٤  مصر

    ٢٠١١مايو / أيار٨ ٢٠٠٩مايو / أيار٨  املغرب

   ٢٠١١أبريل / نيسان٢٧ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٧ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٧  املكسيك

    ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٧ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٧  مالوي

     ٢٠١٢مايو / أيار٥ ٢٠١٠مايو / أيار٥  ملديف

     ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيا   
 يرلندا الشماليةآالعظمى و

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  ٢٠١١يوليه / متوز٨  ٢٠٠٩يوليه / متوز٨

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٨  ٢٠١١يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٣  منغوليا

    ٢٠١٢فرباير / شباط٨ ٢٠١٠فرباير / شباط٨  موريشيوس

    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٤ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٤  ناميبيا

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٦  ٢٠٠٨كتوبر أ/ تشرين األول٢٦  النمسا

    ٢٠١٢يونيه / حزيران٧ ٢٠١٠يونيه / حزيران٧  نيبال

    ٢٠١٠يوليه / متوز٢٤ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٤  النيجر

    ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٤  نيجرييا

    ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٧ ٢٠٠٨اير ين/ كانون الثاين٧  نيكاراغوا

    ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٥  نيوزيلندا

     ٢٠١١أغسطس / آب٢٣ ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٣  هاييت

     ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١ ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١  اهلند

     ٢٠١٠مارس / آذار١٤ ٢٠٠٨مارس / آذار١٤  هندوراس

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠ ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٠  هنغاريا

    ٢٠١١أبريل / نيسان٢٦ ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٦  اليمن
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  املرفق الثالث

  السابعة اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا القرارات  

 بتعزيز نظام هيئات    املعين" دبلن الثاين "قررت اللجنة تأييد الوثيقة اخلتامية الجتماع         -١
  .املعاهدات

. ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢٨ إىل   ١٧سُتعقد الدورة الثامنة للجنة خالل الفترة من          -٢
وستنظر اللجنة يف التقارير األولية للصني واألرجنتني وهنغاريا وستعتمد قائمـة املـسائـل             

 / نيـسان  ١٩ إىل   ١٥أما الدورة التاسعة للجنة فسُتعقد خالل الفترة من         . باراغوايباملتعلقة  
وستنظر اللجنة خالل هذه الدورة يف التقرير األويل لباراغواي، كما ستعتمد           . ٢٠١٣أبريل  

وأما الدورة العاشرة للجنـة فـسُتعقد       . قوائم باملسائل املتعلقة بالنمسا وأستراليا والسلفادور     
تقارير األولية  وستنظر اللجنة خالهلا يف ال    . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣ إىل   ٢خالل الفترة من    

 .السويداملتعلقة بسائل املللنمسا وأستراليا والسلفادور، كما ستعتمد قائمة 

، خالل الدورة التاسعة، مناقشة عامة تدوم نـصف         ٢٠١٣أبريل  /سُتنظَّم يف نيسان    -٣
 ".النساء والفتيات ذوات اإلعاقة: " موضوعبشأنيوم 

آراء اللجنـة  إلدالء ب حبقوق اإلنسان لسريسل الرئيس خطاباً إىل رئيس اللجنة املعنية       -٤
 . للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٢٥املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليق العام رقم 

 .قررت اللجنة عدم تأجيل النظر يف التقرير األويل هلنغاريا  -٥

ـ  تعليق عـام     صياغةالعامل املعين ب   ن السيد غابور غومبوس رئيساً للفريق     ُعّي  -٦ شأن ب
 . من االتفاقية١٢ املادة

اسـتقاللية  املتعلقــة ب  املبادئ التوجيهية   مشروع  قررت اللجنة مبدئياً أهنا ستؤيد        -٧
 .ق اإلنسانحقومعاهدات وحيادية أعضاء جلان 

ؤمترات أن تبذل قصارى جهدها لـضمان   إدارة امل  شعبةقررت اللجنة أن تطلب من        -٨
يف كـل اجللـسات العلنيـة       ستخدام العروض النصية    والغة اإلشارة الدولية    بترمجة  إتاحة ال 
 .للجنة واملغلقة

  .قررت اللجنة أن تعني السيد هيونغ شيك كيم مقرِّراً للحوار مع الصني  -٩
واتُّخذ هذا القرار   . الجتماع ل اً إضافي اًة أن تطلب من اجلمعية العامة وقت      قررت اللجن   -١٠
  .ملعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةللجنة ا من النظام الداخلي ٢٢ للمادة اًوفق
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  املرفق الرابع

  األفرقة العاملة التابعة للجنة    
  :وافقت اللجنة على تكوين األفرقة العاملة التالية  

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

  السيد حممد الطراونة    :الرئيس
  تاتيتشالسيد داميان   :نائب الرئيس

الـسيد منـصور    ، و السيد لطفي بن لالهـم    ، و السيدة جيا يانغ     :األعضاء
  د النغفاغالسيد شتي، والسيد غابور غومبوس، وشودري محدأ

  )١٢املادة (األهلية القانونية بصياغة تعليق عام بشأن الفريق العامل املعين     

   غابور غومبوسالسيد    :الرئيس
الـسيدة  ، و سيدة ماريا سوليداد سيسترناس   الالسيدة إيداه ماينا، و      :األعضاء

الـسيد كـارلوس    ، و كالوم السيد رونالد ماك  ، و آمنة السويدي 
  السيدة ترييزيا ديغينري، وريوس إسبينوسا

  مبسألة إمكانية الوصول إىل النقل العام وبسياسات النقل اجلويالفريق العامل املعين     

  السيد حممد الطراونة    :الرئيس
محـد  السيد منصور أ  و ،السيد لطفي بن لالهم   و ،دة جيا يانغ  السي   :األعضاء

السيد كارلوس ريـوس    و ،السيدة فتيحة حاج صاحل   و ،شودري
  إسبينوسا

        


