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  ٢الصفحة 

   عن اجلدول القائم باجلدول التايليستعاض

  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 املعاهــدات العامليــة األساســية   
  )٢(حلقوق اإلنسان

 تـصديق أو االنـضمام    تاريخ ال 
  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

 االعتــراف باالختــصاصات احملــددة   
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 أشكال التمييز العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد   ١٩٧١/يونيه/حزيران ٢٤

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
 جتماعية والثقافية واال

  -   ال يوجد  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧

ــاحلقوق  ــدويل اخلــاص ب ــد ال  العه
  املدنية والسياسية

  ال): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٧

الربوتوكول االختياري األول للعهـد     
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ١٩٨٤ يهيون/حزيران ٢٧

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
  ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٩٩٤ غسطسأ/آب ٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٥ يناير/كانون الثاين  ٧

عذيب وغـريه مـن     اتفاقية مناهضة الت  
 ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية       

  أو الالإنسانية أو املهينة

): ٢١املـادة   (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩
  نعم

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -   ال يوجد  ١٩٩٣ ايرين/كانون الثاين ١١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء         :  طرفاً فيها  الكامريوناملعاهدات األساسية اليت ليست     

والربوتوكول  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،       عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة            
، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل )٢٠٠١توقيع فقط، عام (االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

لية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين   ، واالتفاقية الدو  )٢٠٠١توقيع فقط،   ( املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
  والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ،)٢٠٠٨توقيع فقط،   ( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    وأفراد أسرهم،   

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، عام ( ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري)٢٠٠٨فقط،   توقيع(
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  ٣الصفحة 

   عن اجلدول القائم باجلدول التايليستعاض

  لتعاون مع هيئات املعاهدات ا- ١

  )١٦(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ونظر فيه
ــى   ــضاء علـ ــة القـ  جلنـ

  التمييز العنصري
 عـشر إىل    تأخر تقدمي التقارير من اخلامس      -    ١٩٩٨ مارس/آذار  ١٩٩٧

 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٠ التاسع عشر منذ األعوام   
  ٢٠٠٨نوفمرب /وقدمت يف تشرين الثاين

احلقوق االقتصادية ب اللجنة املعنية
  واالجتماعية والثقافية

، ٢٠٠١ عام الثاين منذ  ريرتأخر تقدمي التق    -  ١٩٩٩ ديسمرب/كانون األول  ١٩٩٧
  ٢٠٠٨نوفمرب /وقدم يف تشرين الثاين

، ٢٠٠٣تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عـام          -   ١٩٩٩نوفمرب /تشرين الثاين  ١٩٩٧   حبقوق اإلنساناللجنة املعنية
  ٢٠٠٨نوفمرب /وقدم يف تشرين الثاين

اللجنة املعنية بالقـضاء علـى      
  التمييز ضد املرأة

ومـن   ،٢٠٠٧قدم التقرير الثالث يف عام     -   ٢٠٠٠ يونيه/حزيران  ١٩٩٩
   ٢٠٠٩املقرر النظر فيه يف عام 

، ٢٠٠٤تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عام   -   ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٨نوفمرب /وقدم يف تشرين الثاين

 ٢٠٠٠ منذ عام    ثاينتأخر تقدمي التقرير ال     -   ٢٠٠١ أكتوبر/تشرين األول  ٢٠٠٠   حقوق الطفلاتفاقية
  ٢٠٠٨وقدم يف عام 

 -  -  -  -  - 

 

  


