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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية
   واألمني العاموتقارير املفوضية حلقوق اإلنسان

  قـاجلهود اليت تبذهلا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف سبيل حتقي
  التصديق العاملي على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  *مذكرة من األمانة

سان مواصلة االضطالع ، إىل املفوضة السامية حلقوق اإلن٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         
بأنشطتها وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقـارير والدراسـات ذات                

 الذي طلبت فيه جلنة حقوق اإلنسان إىل مفوضية األمـم           ٢٠٠٥/٦٤وهذه املذكرة مقدمة عمالً بالقرار      . الصلة
ائمة الدول اليت مل ُتصدِّق بعد على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع            املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنشر ق      

أشكال التمييز العنصري، وأن تبدأ محلة نشطة لتحقيق التصديق العاملي على االتفاقية، وأن تقدم تقريـراً عـن                  
  .جهودها يف هذا اخلصوص

بلدان اليت مل ُتصدِّق بعد على      ، نشرت املفوضية على موقعها الشبكي قائمة بال       ٢٠٠٥/٦٤ووفقاً للقرار     
  .www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htmاالتفاقية وذلك على العنوان التايل 

 ١٤(، وجيبـويت  )١٩٧٣مارس / آذار٢٦(بوتان : ول الست التالية ولكنها مل تصدِّق على االتفاقية وقد وقّعت الد    
، )٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلـول  ١٢( بيـساو    -، وغينيا   )١٩٨١ديسمرب  / كانون األول  ١٧(، وغرينادا   )٢٠٠٦يونيه  /حزيران
أما الدول الـست عـشرة      ). ٢٠٠٠رب  سبتم/ أيلول ٦(، وسان تومي وبرينسييب     )٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢(وناورو  

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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أنغوال وبروين دار السالم وجزر كوك ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية          : التالية فلم توقِّع على االتفاقية ومل تصدِّق عليها       
ورة وميامنار ونيوي وباالو وساموا وسـنغاف     )  املتحدة -واليات  (ودومينيكا وكرييباس وماليزيا وجزر مارشال وميكرونيزيا       

  .وتوفالو وفانواتو

، وّجهت املفوضة السامية رسالة إىل الدول املذكورة أعاله تشجِّعها فيهـا  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤ويف    
وبالنظر إىل أن معظم تلك الدول هي من الدول النامية اجلزرية الصغرية أو أقل              . على اختاذ اإلجراءات الضرورية   

السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية  املمثل مبكتب البلدان منواً، فقد اتصلت املفوضية أيضاً
  .والدول اجلزرية الصغرية النامية من أجل احلصول على دعم املمثل السامي ملساعدة هذه الدول

 -  -  -  -  -  


