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                الدورة السابعة
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  ٤الفقرة     
  : عن اجلدول احلايل مبا يلييستعاض

  لتعاون مع هيئات املعاهداتا  -١  
  غ         حالة اإلبال           رد املتابعة                  آخر مالحظات ختامية            ُ    ُ         آخر تقرير قُدم وُنظر فيه             هيئة املعاهدة

                    القضاء على التمييـز   جلنة
         العنصري

                       كان موعد تقـدمي التقريـرين   ٣   ٢٠٠     مارس  /    آذار ٢٠٠١
    ٢٠٠٥                     الــسادس والــسابع يف 

     ٢٠٠٨  ُ      وقُدما يف 
            االقتـصادية       احلقوق    جلنة

          والثقافية           واالجتماعية
                            حيل موعد تقدمي التقارير الثالث  -     ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين ٢٠٠٤

                      والرابع واخلـامس يف كـانون
     ٢٠١٠      ديسمرب  /   ألول ا

                  اللجنة املعنيـة حبقـوق
        اإلنسان

                  تأخر تقدميه منـذ        ٢٠٠٥      يوليه  /   متوز ٢٠٠٤
٦   ٢٠٠  

        الثالـث            التقرير                حيل موعد تقدمي  
     ٢٠١٠  يف 

                    القضاء على التمييـز   جلنة
          ضد املرأة

             حيل موعد تقدميـه     ٢٠٠٨        أكتوبر /    األول      تشرين  ٢٠٠٧
     ٢٠١٠  يف 

           التقريـرين         تقـدمي          حيل موعد 
       عــام   يف         والــسادس         اخلــامس
٣   ٢٠١  

                              موعد تقدمي التقرير الثالث       كان       ٢٠٠٣     مايو  /    أيار ٢٠٠٢                  مناهضة التعذيب   جلنة
     ٢٠٠٩         ، وقدم يف     ٢٠٠٦    عام   يف 

        ن الثالـث ي         التقريـر             تأخر تقدمي     -     ٢٠٠٤       يناير /           كانون الثاين ٢٠٠١             حقوق الطفل   جلنة
     ٢٠٠٨    منذ         والرابع 

                  الربوتوكول االختيـاري
                  التفاقية حقـوق الطفـل

            إشراك األطفـال         املتعلق ب 
                 يف الرتاعات املسلحة

      الثالث             التقريرين         تقدمي         حيل موعد   -     ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران ٢٠٠٧
   ٤   ٢٠١       عام   يف       والرابع

                   الربوتوكول االختيـاري
                  التفاقية حقـوق الطفـل
                        املتعلق ببيع األطفال وبغاء
ــتغالل ــال واس               األطف
                        األطفال يف املواد اإلباحية

      الثالث             التقريرين         تقدمي   عد      حيل مو         ٢٠٠٩      يونيه  /      حزيران ٢٠٠٧
  ٤   ٢٠١       عام   يف       والرابع

                  اللجنة املعنيـة حبقـوق
                  األشخاص ذوي اإلعاقة

                           حيل موعد تقدمي التقرير األول يف -       ال يوجد ال يوجد
٢٠١٠     

        
  


