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 جملس حقوق اإلنسان
 الرابعةالدورة 

  من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "س حقوق اإلنسانجمل"واملعنون 

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

 *مذكرة من إعداد األمانة

 ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢تقـدم هذه املذكرة عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات      "مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان       الـذي طلـب إىل      

 ".السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة

وقدم هذا  ). E/CN.4/2006/13(دم إىل جلنة حقوق اإلنسان      ويشري هذا البيان إىل التقدم احملرز منذ آخر تقرير ق          
 الذي اعتمدته جلنة حقوق اإلنسان يف       ٢٠٠٥/٦٤ من القرار    ١٠الـتقرير األخـري إىل جلنة حقوق اإلنسان وفقاً للفقرة           

اء الدول  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تنشر قائمة بأمس          دورهتا احلادية والستني، وطلبت فيه      
اليت مل تصدق بعد على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وأن تبدأ محلة نشطة لتحقيق   
التصـديق العاملي على االتفاقية يف أقرب وقت ممكن، وأن تقدم تقريراً عن اجلهود اليت تبذهلا يف هذا الصدد إىل                    

 .اللجنة يف دورهتا الثانية والستني

                                                      

 .٢٠٠٧يناير /تأخر تقدمي هذه املذكرة لبيان حالة التصديق حىت أوائل كانون الثاين *
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) ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢(أندورا :  أن قدم التقرير األخري، انضمت الدولتان التاليتان إىل االتفاقية         ومنذ 
 دولة قد أصبحت بعد طرفاً يف االتفاقية يف ٢٢ومل تكن ). ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣(وسان كيتس ونيفس 

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٨

). ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٤(جيبويت  : لة التالية على االتفاقية   ومـنذ أن قدم التقرير األخري، وقعت الدو        
، )١٩٧٣مارس / آذار٢٦(بوتان : ووقعـت الـدول اخلمـس التالية على االتفاقية ولكنها مل تصدق عليها بعد       

 تشرين ١٢(، وناورو )٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢( بيساو -، وغينيا )١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٧(وغرينادا 
 ).٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦(وسان تومي وبرينسييب ) ٢٠٠١رب نوفم/الثاين

أنغوال، باالو، وبروين دار السالم، :  التالية على االتفاقية ومل تصدق عليها أيضا١٦ًومل توقـع الدول ال        
وتوفالو، وجزر كوك، وجزر مارشال، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ودومينيكا، وساموا، وسنغافورة،            

 .، ونيوي) املوحدة-واليات (اتو، وكرييباس، وماليزيا، وميامنار، وميكرونيزيا وفانو

 املشار ٢٢ إىل الدول ال  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩وأرسلت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان رسالة يف  
 يف قاعدة بيانات    وعالوة على ذلك، نشرت قائمة هذه الدول      . إليها أعاله لتشجيعها على االنضمام إىل االتفاقية      

اهليئة التعاقدية وميكن االطالع عليها على موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان الوارد على الشبكة على العنوان   
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