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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٢البند 

  ة األمم املتحدة السامية ـالتقرير السنوي ملفوض
  األمني العامحلقوق اإلنسان وتقارير املفوضية و

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

  ∗∗ ∗مذكرة مقدمة من األمانة

وق اإلنسان مواصلة االضطالع ، إىل املفوضة السامية حلق٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         
بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسـات ذات               

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

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

 ٢٠٠٧يناير  /قدمتها األمانة يف كانون الثاين    ويف هذا الصدد، وتعزيزاً للجهود املذكورة يف املذكرة اليت            
)A/HRC/4/51(         بتوجيه رسالة إىل    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤، قامت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان جمدداً، يف ،

  . اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقية، مشجعة إياها على اختاذ اإلجراءات الالزمة٢٢ل الدول ا

                                                      

  ).A/HRC/7/40 (٢٠٠٨فرباير / شباط٤هذه املذكرة مقدَّمة إحلاقاً باملذكرة اليت قدمتها األمانة يف   ∗
  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗∗
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  ، )١٩٧٣مـارس   / آذار ٢٦(بوتـان   : والدول الست التالية وقعت االتفاقية ولكنها مل تصدِّق عليهـا           
 كـانون   ١٧(، غرينـادا    )٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٦(، سان تومي وبرينسييب     )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٤(جيبويت  
  ).٢٠٠١نوفمرب /اين تشرين الث١٢(، ناورو )٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢( بيساو - ، غينيا )١٩٨١ديسمرب /األول

أنغوال، باالو، بروين دار السالم، توفالو، جزر       :  التالية مل توقع االتفاقية ومل تصدق عليها       ١٦ل والدول ا   
كوك، جزر مارشال، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، دومينيكا، ساموا، سنغافورة، فـانواتو، كرييبـاس،              

  .، نيوي)ملوحدة ا- واليات (ماليزيا، ميامنار، ميكرونيزيا 

  ). www.ohchr.org(وقد ُنشرت قائمة الدول املذكورة أعاله على املوقع الشبكي للمفوضية   
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