
A/63/473  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
8 October 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 
151008    141008    08-54197 (A) 

*0854197* 

 الستون وثالثةالالدورة 
 من جدول األعمال) أ( ٦٢البند 

 القـضاء : القضاء علـى العنـصرية والتمييـز العنـصري        
 وكراهية األجانـب    على العنصرية والتمييز العنصري   

   وما يتصل بذلك من تعصب
 ية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريحالة االتفاقية الدول  

 
 *تقرير األمني العام  

 كـــانون ٢١املـــؤرخ ) ٢٠-د( ألـــف ٢١٠٦اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة ، يف قرارهـــا  - ١
ــز العنـــصري    ١٩٦٥ديـــسمرب /األول ــع أشـــكال التمييـ ــة للقـــضاء علـــى مجيـ ــة الدوليـ ، االتفاقيـ

 من االتفاقيـة إىل توقيعهـا   ١٧ها يف املادة   وعرضتها للتوقيع والتصديق، ودعت الدول املشار إلي      
ــة        ــق حبال ــارير تتعل ــا تق ــدم إليه ــام أن يق ــأخري؛ وطلبــت إىل األمــني الع ــا دون ت ــصديق عليه والت

 .التصديقات على االتفاقية لتنظر فيها اجلمعية يف الدورات املقبلة
ــرار      - ٢ ــن القـ ــاين مـ ــرع الثـ ــ٦٠/١٤٤ويف الفـ ــا    ، أكـ ــد اقتناعهـ ــن جديـ ــة مـ دت اجلمعيـ
االنضمام إىل االتفاقية على نطاق عـاملي وتنفيـذ أحكامهـا بالكامـل أمـران يكتـسيان أمهيـة                     بأن

ــز يف العــامل؛ وكــررت دعــوة املــؤمتر العــاملي ملكافحــة       ــز املــساواة وعــدم التميي قــصوى يف تعزي
ــا      ــب وم ــة األجان ــصري وكراهي ــز العن ــصرية والتميي ــصب، مبوجــب    العن ــن تع ــذلك م ــصل ب يت

 ٢٠٠٥ج عمـل ديربـان، إىل التـصديق العـاملي علـى االتفاقيـة حبلـول عـام                    من برنـام   ٧٥ الفقرة
 مـن االتفاقيـة؛     ١٤وإىل قيام مجيع الـدول بـالنظر يف إصـدار اإلعـالن املنـصوص عليـه يف املـادة                    

 مـن قلـق بـالغ مـن أنـه بوصـول      ٢٠٠٥/٦٤وأيدت ما أبدتـه جلنـة حقـوق اإلنـسان يف قرارهـا             

 

 .قُدم هذا التقرير بعد األجل احملدد كي يعكس التطورات األخرية * 
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 إعالنــا فقــط مل يــتم   ٤٦ا وعــدد اإلعالنــات إىل   تــصديق١٧٠عــدد عمليــات التــصديق إىل   
 .لألسف حتقيق هدف التصديق العاملي يف املوعد النهائي الذي حدده املؤمتر

ــز         - ٣ ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة للقــضاء عل ــة الدولي ــى االتفاقي ــع عل ــاب التوقي ــتح ب ــد فُ وق
ينـــاير / كـــانون الثـــاين٤، وبـــدأ نفاذهـــا يف ١٩٦٦مـــارس / آذار٧العنـــصري يف نيويـــورك يف 

، أي يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الـسابعة والعـشرين لـدى األمـني             ١٩٦٩
 . من االتفاقية١٩العام، وفقا ملا نصَّت عليه املادة 

لى االتفاقيـة أو انـضمت إليهـا        ، كانت قد صدَّقت ع    ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٥وحىت   - ٤
 التقريـر قائمـة بأمسـاء الـدول الـيت وقَّعـت         ويتضمن مرفق هـذا   . دولة من الدول األطراف    ١٧٣

ريهــا فيهــا، مــع تــواريخ تــصديقها   االتفاقيــة أو صــدَّقت عليهــا أو انــضمت إليهــا أو خلفــت غ  
 .انضمامها أو خالفتها أو
 دولة من الـدول األطـراف يف االتفاقيـة،    ٥٣وحىت التاريخ ذاته املذكور أعاله، كانت    - ٥

ســبانيا، وأســتراليا، وإكــوادور، وأملانيــا،  إوواألرجنــتني، وهــي االحتــاد الروســي، وأذربيجــان،  
وأوروغـــواي، وأوكرانيـــا، وأيرلنـــدا، وأيـــسلندا، وإيطاليـــا، والربازيـــل، والربتغـــال،  وأنـــدورا، 

ــال،     ــريو، والربتغـ ــا، وبـ ــدا، وبوليفيـ ــا، وبولنـ ــا، وبلغاريـ ــود،  وبلجيكـ ــل األسـ ــر، واجلبـ واجلزائـ
مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، وجنـوب         هوريةشيكية، ومجهورية كوريا، ومج   واجلمهورية الت 

وسـلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسنغال،      وسـان مـارينو،     والـدامنرك، ورومانيـا،     وجورجيا،  أفريقيا،  
وكازاخـستان،  والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وفرنسا، وفنــزويال، وفنلنـدا، وقـربص،            

واملكـــسيك، ومونـــاكو،  ب، واملغـــروكوســـتاريكا، ولكـــسمربغ، وليختنـــشتاين، ومالطـــة،    
 ١٤والنرويج، والنمـسا، وهنغاريـا، وهولنـدا، قـد أصـدرت اإلعـالن املنـصوص عليـه يف املـادة               

من االتفاقية، وفيـه تعتـرف باختـصاص جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف تلقـي ودراسـة                       
 أهنـم ضـحايا     الرسائل الواردة من أفراد أو مجاعات من األفراد اخلاضـعني لواليتـها ممـن يـدعون               

. انتهاك من جانب تلك الـدول األطـراف ألي حـق مـن احلقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة                  
 مـن تلـك     ٩، وفقـا للفقـرة      ١٩٨٢ديـسمرب   /  كـانون األول   ٣ يف   ١٤وبدأ نفـاذ أحكـام املـادة        

 .املادة
وتعقد جلنة القضاء على التمييـز العنـصري، عـادة، دورتـني عـاديتني سـنويا، مـدة كـل                     - ٦
ــة عــن طريــق    مــن االتفا٩ مــن املــادة ٢ووفقــا للفقــرة . هما ثالثــة أســابيعمنــ قيــة، تقــدم اللجن

 إىل اجلمعيــة يف دورهتــا املقــدمويــشمل التقريــر . العــام تقريــرا ســنويا إىل اجلمعيــة العامــة األمــني
 .)١(الستني أنشطة اللجنة يف دورتيها السادسة والستني والسابعة والستني

__________ 
 ).A/63/18 (١٨الستون، امللحق رقم الثالثة والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة سيصدر بوصفه  )١( 
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 املرفق
 راف يف االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري،               الدول األط   

 ٢٠٠٨أغسطس /آب ١٥حىت 
  

 بد النفاذ تاريخ استالم صك التصديق أو االنضمام الدولة الطرف

 ١٩٦٩مارس / آذار٦  ١٩٦٩فرباير / شباط٤ االحتاد الروسي
 ١٩٧٦يوليه / متوز٢٣ )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران٢٣ إثيوبيا

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٥ )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٦ أذربيجان
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول٢ األرجنتني
 ١٩٧٤يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٧٤مايو / أيار٣٠ األردن
 ١٩٩٣يوليه / متوز٢٣ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣ أرمينيا
 ٢٠٠١س أغسط/ آب٢٩ )أ(٢٠٠١يوليه / متوز٣١ إريتريا

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨سبتمرب / أيلول١٣ سبانياإ
 ١٩٧٥أكتوبر/ تشرين األول٣٠ ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٣٠ سترالياأ

 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١ إستونيا
 ١٩٧٩فرباير / شباط٢ ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٣ إسرائيل

 ١٩٨٣أغسطس / آب٥ )أ(١٩٨٣يوليه / متوز٦ أفغانستان
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٦سبتمرب / أيلول٢٢ إكوادور
 ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠ )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١ ألبانيا
 ١٩٦٩يونيه / حزيران١٥ ١٩٦٩مايو / أيار١٦ أملانيا

 ١٩٧٤يه يول/ متوز٢٠ )أ(١٩٧٤يونيه / حزيران٢٠ اإلمارات العربية املتحدة 
 ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥ )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥ إندونيسيا

 ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ )أ(١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٥ أنتيغوا وبربودا
 ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٢١ ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٢ أندورا

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨أغسطس / آب٣٠ أوروغواي
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٨ أوزبكستان

 ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢١ )أ(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١ أوغندا
 ١٩٦٩أبريل / نيسان٦ ١٩٦٩مارس / آذار٧ أوكرانيا

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨أغسطس / آب٢٩ )  اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٧ ٢٠٠٠ديسمرب /ألول كانون ا٢٩ أيرلندا
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 بد النفاذ تاريخ استالم صك التصديق أو االنضمام الدولة الطرف

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧مارس / آذار١٣ أيسلندا
 ١٩٧٦فرباير / شباط٤ ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٥ إيطاليا

 ١٩٨٢فرباير / شباط٢٦ )أ(١٩٨٢يناير / كانون الثاين٢٧ بابوا غينيا اجلديدة
 ٢٠٠٣سبتمرب /ل أيلو١٧ ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨ باراغواي
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٦سبتمرب / أيلول٢١ باكستان
 ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٦ )أ(١٩٩٠مارس / آذار٢٧ البحرين
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨مارس / آذار٢٧ الربازيل
 ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول٨ )أ(١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ بربادوس
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٣ )أ(١٩٨٢غسطس أ/ آب٢٤ الربتغال
 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٦ ١٩٧٥أغسطس / آب٧ بلجيكا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٦أغسطس / آب٨ بلغاريا
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ بليز

 ١٩٧٩يوليه / متوز١١ )أ(١٩٧٩يونيه / حزيران١١ بنغالديش
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧غسطس أ/ آب١٦ بنما
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٩ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بنن

 ١٩٧٤مارس / آذار٢٢ )أ(١٩٧٤فرباير / شباط٢٠ بوتسوانا
 ١٩٧٤أغسطس / آب١٧ )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٨ بوركينا فاسو

 ١٩٧٧رب نوفم/ تشرين الثاين٢٦ ١٩٧٧أكتوبر / تشرين األول٢٧ بوروندي
 ١٩٩٣يوليه / متوز١٦ )ب(١٩٩٣يوليه / متوز١٦ البوسنة واهلرسك

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٥ بولندا
 ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢٢ بوليفيا
 ١٩٧١أكتوبر / تشرين األول٢٩ ١٩٧١سبتمرب / أيلول٢٩ بريو

 ١٩٦٩مايو / أيار٨ ١٩٦٩ريل أب/ نيسان٨ بيالروس
 ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٧ )أ(٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨ تايلند

 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ )أ(١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٩ تركمانستان
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٦ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦ تركيا

 ١٩٧٣نوفمرب /ثاين تشرين ال٣ ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٤ ترينيداد وتوباغو
 ١٩٧٧سبتمرب / أيلول١٦ )أ(١٩٧٧أغسطس / آب١٧ تشاد
 ١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول١ )أ(١٩٧٢سبتمرب / أيلول١ توغو
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 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١٣ تونس
 ١٩٧٢مارس / آذار١٧ )أ(١٩٧٢فرباير / شباط١٦ تونغا

 ٢٠٠٣مايو / أيار١٦ )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  ليشيت-تيمور 
 ١٩٧١يوليه / متوز٤ ١٩٧١يونيه / حزيران٤ جامايكا

 ٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين ٢٢ ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ٢٣ اجلبل األسود
 ١٩٧٢مارس / آذار١٥ ١٩٧٢فرباير / شباط١٤ اجلزائر

 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٤ )ب(١٩٧٥أغسطس / آب٥ جزر البهاما
 ١٩٨٢أبريل / نيسان١٦ )ب(١٩٨٢مارس /آذار ١٧ جزر سليمان
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الثاين٢٧ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ جزر القمر

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨يوليه / متوز٣ اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٧١أبريل / نيسان١٥ ١٩٧١مارس / آذار١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١ )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ اجلمهورية التشيكية
 ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ )أ(١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول٢٧ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٩٨٣يونيه / حزيران٢٤ )أ(١٩٨٣مايو / أيار٢٥ اجلمهورية الدومينيكية

 ١٩٦٩ايو م/ أيار٢١ )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٢١ اجلمهورية العربية السورية
 ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٥ مجهورية كوريا

 ١٩٧٦مايو / أيار٢١ )أ(١٩٧٦أبريل / نيسان٢١ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ١٩٧٤مارس / آذار٢٤ )أ(١٩٧٤فرباير / شباط٢٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ )ب(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ ابقةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الس
 ١٩٩٣فرباير / شباط٢٥ )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦ مجهورية مولدوفا
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ جنوب أفريقيا

 ١٩٩٩يوليه / متوز٢ )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢ جورجيا
 ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٨ ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٩ الدامنرك

 ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ )أ(١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٣ الرأس األخضر
 ١٩٧٥مايو / أيار١٦ )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦ رواندا
 ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول١٥ )أ(١٩٧٠سبتمرب / أيلول١٥ رومانيا
 ١٩٧٢مارس / آذار٥ ١٩٧٢فرباير / شباط٤ زامبيا

 ١٩٩١يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣ زمبابوي
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠ ٢٠٠٢مارس / آذار١٢ سان مارينو
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 ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩ )أ(١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩ سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ٢٠٠٦نوفمرب /لثاين اتشرين ١٢ ٢٠٠٦أكتوبر / األولتشرين ١٣ سانت كيتس ونيفيس

 ١٩٩٠مارس / آذار١٦ )ب(١٩٩٠فرباير / شباط١٤ سانت لوسيا
 ١٩٨٢مارس / آذار٢٠ )أ(١٩٨٢فرباير / شباط١٨ سري النكا
 ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول٣٠ )أ(١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ السلفادور
 ١٩٩٣مايو / أيار٢٨ )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨ سلوفاكيا
 ١٩٩٢يوليه / متوز٦ )ب(١٩٩٢يوليه /ز متو٦ سلوفينيا
 ١٩٧٢مايو / أيار١٩ ١٩٧٢أبريل / نيسان١٩ السنغال
 ١٩٦٩مايو / أيار٧ )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٧ سوازيلند
 ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٠ )أ(١٩٧٧مارس / آذار٢١ السودان
 ١٩٨٤أبريل / نيسان١٤ )ب(١٩٨٤مارس / آذار١٥ سورينام
 ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٥ ١٩٧١رب ديسم/ كانون األول٦ السويد
 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٩ )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ سويسرا
 ١٩٦٩يناير /كانون الثاين٤ ١٩٦٧أغسطس / آب٢ سرياليون
 ١٩٧٨أبريل / نيسان٦ )أ(١٩٧٨مارس / آذار٧ سيشيل
 ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٧١أكتوبر / تشرين األول٢٠ شيلي
 ٢٠٠١مارس / آذار١٢ )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢ صربيا

 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٧٥أغسطس / آب٢٦ الصومال
 ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٢٨ )أ(١٩٨١ديسمرب / كانون األول٢٩ الصني

 ١٩٩٥فرباير / شباط١٠ )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١ طاجيكستان
 ١٩٧٠فرباير / شباط١٣ ١٩٧٠يناير / كانون الثاين١٤ العراق
 ٢٠٠٣فرباير / شباط١ )أ(٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ عمان
 ١٩٨٠مارس / آذار٣٠ ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩ غابون
 ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٢٨ )أ(١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩ غامبيا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٦سبتمرب / أيلول٨ غانا

 ١٩٨٣فرباير / شباط١٧ ١٩٨٣يناير /لثاين كانون ا١٨ غواتيماال
 ١٩٧٧مارس / آذار١٧ ١٩٧٧فرباير / شباط١٥ غيانا
 ١٩٧٧أبريل / نيسان١٣ ١٩٧٧مارس / آذار١٤ غينيا

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ غينيا االستوائية
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 ١٩٧١أغسطس / آب٢٧ )أ(١٩٧١يوليه / متوز٢٨ فرنسا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧سبتمرب / أيلول١٥ الفلبني

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٠ ) البوليفارية-مجهورية  (زويالـفن
 ١٩٧٠أغسطس / آب١٣ ١٩٧٠يوليه / متوز١٤ فنلندا
 ١٩٧٣فرباير / شباط١٠ )ب(١٩٧٣يناير / كانون الثاين١١ فيجي

 ١٩٨٢يوليه / متوز٩ )أ(١٩٨٢يه يون/ حزيران٩ فييت نام
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧أبريل / نيسان٢١ قربص
 ١٩٧٦أغسطس / آب٢١ )أ(١٩٧٦يوليه / متوز٢٢ قطر

 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٥ ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥ قريغيزستان
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ كازاخستان
 ١٩٧١يوليه / متوز٢٤ ١٩٧١يونيه / حزيران٢٤ الكامريون

 ١٩٦٩مايو / أيار٣١ ١٩٦٩مايو / أيار١ الكرسي الرسويل
 ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٨ )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢ كرواتيا
 ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول٢٨ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ كمبوديا
 ١٩٧٠نوفمرب /ين تشرين الثا١٣ ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول١٤ كندا
 ١٩٧٢مارس / آذار١٦ ١٩٧٢فرباير / شباط١٥ كوبا

 ١٩٧٣فرباير / شباط٣ )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاين٤ كوت ديفوار
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١٦ كوستاريكا
 ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٨١سبتمرب / أيلول٢ كولومبيا
 ١٩٨٨أغسطس / آب١٠ )أ(١٩٨٨يوليه / متوز١١ الكونغو
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول١٥ الكويت
 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ )أ(٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٣ كينيا
 ١٩٩٢مايو / أيار١٤ )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤ التفيا
 ١٩٧١يسمرب د/ كانون األول١٢ )أ(١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ لبنان

 ١٩٧٨مايو / أيار٣١ ١٩٧٨مايو / أيار١ لكسمربغ
 ١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٥ )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ ليربيا
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ليتوانيا

 ٢٠٠٠مارس / آذار٣١ )أ(٢٠٠٠مارس / آذار١ ليختنشتاين
 ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٤ )أ(١٩٧١وفمرب ن/ تشرين الثاين٤ ليسوتو
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 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١١ )أ(١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١١ موزامبيق
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧ موناكو
 ١٩٧١يونيه / حزيران٢٦ ١٩٧١مايو / أيار٢٧ مالطة
 ١٩٧٤أغسطس / آب١٥ )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٦ مايل

 ١٩٦٩مارس / آذار٩ ١٩٦٩فرباير / شباط٧ مدغشقر
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧مايو / أيار١ مصر

 ١٩٧١يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٨ املغرب
 ١٩٧٥مارس / آذار٢٢ ١٩٧٥فرباير / شباط٢٠ املكسيك
 ١٩٩٦يوليه / متوز١١ )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١ مالوي
 ١٩٨٤مايو / أيار٢٤ )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان٢٤ ملديف

 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٢ اململكة العربية السعودية
 ١٩٦٩أبريل / نيسان٦ ١٩٦٩مارس / آذار٧ اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٩٦٩سبتمرب / أيلول٥ ١٩٦٩أغسطس / آب٦ منغوليا
 ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢ ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٣ نياموريتا

 ١٩٧٢يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٧٢مايو / أيار٣٠ موريشيوس
 ١٩٨٣مايو / أيار١٨ )أ(١٩٨٣أبريل / نيسان١٨ موزامبيق
 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١١ )أ(١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١١ ناميبيا
 ١٩٧٠سبتمرب /يلول أ٥ ١٩٧٠أغسطس / آب٦ النرويج
 ١٩٧٢يونيه / حزيران٨ ١٩٧٢مايو / أيار٩ النمسا
 ١٩٧١مارس / آذار١ )أ(١٩٧١يناير / كانون الثاين٣٠ نيبال
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧أبريل / نيسان٢٧ النيجر
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٦ نيجرييا

 ١٩٧٨مارس / آذار١٧ )أ(١٩٧٨اير فرب/ شباط١٥ نيكاراغوا
 ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول٢٢ ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ نيوزيلندا
 ١٩٧٣يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٩ هاييت
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٣ اهلند

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٩ )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ هندوراس
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧مايو / أيار١ هنغاريا
 ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٩ ١٩٧١ديسمرب / كانون األول١٠ هولندا
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 ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين١٧ )أ(١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول١٨ اليمن
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ الواليات املتحدة األمريكية

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥ اليابان
 ١٩٧٠يوليه / متوز١٨ ١٩٧٠يونيه / حزيران١٨ اليونان

   ١٧٣اجملموع  
 
 . بيساو، ناورو-  غينياي وبرينسييب، غرينادا،ـــبوتان، جيبويت، سان توم: ة ولكن مل تصدق عليهاــــــوقّعت البلدان التالية على االتفاقي : مالحظة 
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