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 ])Corr.1 وA/65/454( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري - ٦٥/٢٠٠
 

 ،إن اجلمعية العامة 
االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكالب املتعلقــة  إىل قراراــا الــسابقةإذ تــشري 

 ،٢٠٠٨ديسمرب/كانون األول ٢٤املؤرخ ٦٣/٢٤٣ قرارال، وآخرها)١(ز العنصريالتميي
ــا اللــذين اعتمــدمهاوإذ تــضع يف اعتبارهــا  ــامج عمــل فيين العــاملياملــؤمتر إعــالن وبرن

 بــاء مــن اإلعــالن-  الفــرع الثــاينوخباصــة،)٢(١٩٩٣ يونيــه/ حزيــران٢٥حلقــوق اإلنــسان يف
 تسامح،املتعلق باملساواة والكرامة وال

ــع أشــكال ضــرورة تأكيــد  تكــرروإذ  ــى مجي ــضاء عل ــن أجــل الق ــضال م ــف الن تكثي
يتــصل بــذلك مــن تعــصب يف مجيــع العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا

 العامل، أحناء
صــكوك حقـوق اإلنــسانتعـد مــن أكثـرأمهيــة االتفاقيـة الــيت تأكيـد  تكـرر أيــضاوإذ 
 ، قبوالدةرعاية األمم املتحعتمدة بامل
التفاقية والتنفيذ الكامل هلـا يفإىل ااألمهية القصوى لالنضمام العاملي تعيد تأكيد وإذ 

ــامج عمــل د ــز يف العــامل، كمــا ورد يف إعــالن وبرن ــذينيتعزيــز املــساواة وعــدم التميي ــان الل رب

_______________

 لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٩٤٦٤، الرقم٦٦٠الد ،جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢٠ -د( ألف٢١٠٦

)٢( )Part I(A/CONF.157/24الفصل الثالث ،. 
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يتــصل  العنـصرية والتمييــز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـاملناهـضةاعتمـدمها املـؤمتر العـاملي
 ،)٣(٢٠٠١سبتمرب/ أيلول٨بذلك من تعصب يف

تنفيـذالقضاء علـى التمييـز العنـصري يف ال أمهية مسامهات جلنةوإذ تضع يف اعتبارها 
األمـم املتحـدة ملكافحـة العنـصرية والتمييـز العنــصري اجلهـود الـيت تبـذهلاالتفاقيـة ويفالفعـال ل

 ،يتصل بذلك من تعصب وكراهية األجانب وما
ــوإذ  ــىشددت ــشريعية عل ــدابري ت ــة باختــاذ ت ــدول األطــراف يف االتفاقي ــع ال ـــزام مجي الت

 ، على حنو تام االتفاقيةأحكام تنفيذلكفالةوقضائية وغريها من التدابري
 الــذي١٩٩٢ديــسمرب/ كــانون األول١٦ املــؤرخ٤٧/١١١ إىل قرارهــاوإذ تــشري 

 يف االجتمـاع الرابـع عـشر للـدول١٩٩٢يناير/ كانون الثاين١٥يفتخذر املاقرلرحبت فيه با
عديلـاألطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري والقاضـي بتـ

،٨  مـن املـادة٧رةـافة فقـرة جديـدة بوصـفها الفقــــاقية وإضـــ من االتف٨ادةـ من امل٦رةـالفق
عـن تكـرر اإلعـراب، وإذ)٤(م املتحـدةدف النص على متويل اللجنة من امليزانية العادية لألمـ

 ، بعد تعديل االتفاقيةإزاء عدم بدء سريانقلقها البالغ
هلـامجيـع التـسهيالت الالزمـة وتـوافرأمهية متكني اللجنة مـن العمـل بيـسر تؤكدوإذ 
 ، بفعاليةاالتفاقيةداء املهام املسندة إليها مبوجبأل
بـأنللجنـةه اجلمعيـة العامـة اإلذن الـذي قـررت فيـ٦٣/٢٤٣ إىل قرارهـاوإذ تـشري 

إىل٢٠٠٩أغـسطس/من آببدءايسريمؤقتكتدبريدورة،كليفأسبوع إضايفملدةجتتمع
 تـراكممـن احلـد للجنـةأتـاحإضايف لالجتماعات وقت ختصيصتالحظ أنإذ، و٢٠١١عام

 التقارير اليت تنتظر النظر فيها؛
  املنـشأة مبوجـبيئـاتاهلمدى اسـتفادةتقييماألمني العام عن مبذكرة وإذ حتيط علما 

 الـذي املتزايـدعمـلال حجـم و)٥(الوقـت اإلضـايف لالجتماعـاتمـنمعاهدات حقوق اإلنـسان
ــه بــشأنا الطلبــات الــيت تــرد منــه وزيــادة عــددمعاهــداتوجــب اهليئــات املنــشأة مبتــضطلع ب

 ختصيص املزيد من الوقت الجتماعاا؛
 

_______________

 .، الفصل األولCorr.1  وA/CONF.189/12انظر )٣(
 .، املرفقCERD/SP/45انظر )٤(
)٥( A/65/317. 
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 أوال
لتقريرا

 لى التمييز العنصريجنة القضاء ع
تيهـا الرابعـةجلنة القضاء على التمييز العنـصري عـن دوربتقريري حتيط علما - ١ 

 ؛)٧( السادسة والسبعني والسابعة والسبعنيودورتيها )٦(والسبعني واخلامسة والسبعني
تفاقيـة الدوليـةال ل الفعـالتنفيـذال يفا قدمته مـن مـسامهات على اللجنة ملتثين - ٢ 

دراسـة التقـارير املقدمـةعـن طريـق، وخباصـة)١(علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصريللقضاء
 مـن١٤وجـب املـادةواختاذ إجراءات بـشأن البالغـات املقدمـة مبمن االتفاقية ٩وجب املادةمب

العنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـةمما يسهم يف منع  وإجراء مناقشات مواضيعية،االتفاقية
 ؛يها والقضاء علصل بذلك من تعصبيت األجانب وما

 مـن٩ مـن املـادة١ بالدول األطراف أن تفي بالتزامها، مبوجب الفقـرةيب - ٣ 
 ؛ يف الوقت احملددلتنفيذ االتفاقيةاملتخذةتدابريعن التقاريرها الدوريةبتقدمياالتفاقية،

 التقـاريرماوال سـي ، كبري من التقـاريرتأخر تقدمي عدد إزاءتعرب عن قلقها - ٤ 
 ؛ االتفاقية على حنو تاممما يشكل عقبة أمام تنفيذ تقدميها،واستمرار التأخر يف ،األولية

 طـويالتقاريرهـايف تقـدمي الدول األطـراف يف االتفاقيـة الـيت تـأخرتتشجع - ٥ 
على االستفادة من اخلـدمات االستـشارية واملـساعدة الفنيـة الـيت ميكـن ملفوضـية األمـم املتحـدة

 قوق اإلنسان أن توفرها هلا، بناء على طلبها، من أجل إعداد التقارير؛حل
، متاشـيا مـع املـادةضرورة أن تأخذ الدول األطراف يف اعتبارهـا  تأكيدتكرر - ٦ 
يتمتعـون مـن أشـخاصةاللجنـتـشكيل اللجنة لعضويةلدى تسمية مرشحيها من االتفاقية،٨

ــأخالق ــةب ــرف ــاو  عالي ــنزاهــة معت ــون ب ــع ضــرورةصفتهم الشخــصية، و يعمل مراعــاة التوزي
النظم القانونية الرئيـسية، وتـشجع الـدول و مبختلف أشكاهلااجلغرايف العادل ومتثيل احلضارات

معتـرفكفـاءةوربة قانونيةخب يتمتعونترشيح أشخاصلاألطراف على إيالء االعتبار الواجب
  والرجال؛ يف متثيل النساءوللمساواة حقوق اإلنسانميدانيفا
 التعــاون وتبــادل املعلومــات مــع هيئــات األمــم  اللجنــة علــى مواصــلةتــشجع - ٧ 

املتحدة وآلياا، وخباصة املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري
_______________

 ).A/64/18( ١٨، امللحق رقم الرابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٦(
 .(A/65/18) ١٨، امللحق رقماخلامسة والستونالدورة ،املرجع نفسه )٧(
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 لــس حقــوقاملعنيــة واآلليــات األخــرىيتــصل بــذلك مــن تعــصب األجانــب ومــاوكراهيــة
 املنظمات غري احلكومية؛نظمات احلكومية الدولية واملمعو ،اإلنسان

ــدول األطــرافتــشجع - ٨  ــة ال علــى مواصــلة إدراج منظــور جنــساينيف االتفاقي
 نساين يف تنفيذ واليتها؛اجلنظورامل وتدعو اللجنة إىل مراعاة،اللجنةإىلاملقدمةتقاريرها يف
من تقاريرهـا الوطنيـةالدول األطـراف يف االتفاقيـة علـى أن تـضتشجع أيضا - ٩ 

 معلومـاتجملـس حقـوق اإلنـسانالذي يقـوم بـه  االستعراض الدوري الشامليف إطاراملقدمة
نع ومكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصلملعن التدابري املتخذة

 مـــنالتوصـــيات املنبثقــة إقــرار الـــدول األطــراف علـــىوتـــشجع بقــوةمـــن تعــصب،بــذلك
 متابعتـهاو توصيات اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـداتاستنادا إىل ستعراض الدوري الشاملاال

 ؛على النحو املالئم
مـــــشاركة اللجنـــــة يف متابعــــة إعـــــالن وبرنـــــامجتالحــــظ مـــــع التقــــدير - ١٠ 

 ؛)٣(ديربان عمل
أوجه للجهود اليت بذلتها اللجنة حىت اآلن بغرض حتسنيتعرب عن تقديرها - ١١ 
أساليب عملـها، مبـا فيهـا اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز مواءمـة أسـاليب عمـل اهليئـاتيفكفاءةال

 تقوم به من أنشطة يف هذا الصدد؛  مااملنشأة مبوجب معاهدات، وتشجع اللجنة على مواصلة
ـــب - ١٢  ــذا اللجنــــة ملتابعــــة فــــــي هـــــــذا الــــصدد بالتــــدابري الــــيت اترحــــ ختــ

ـــادئ)٨(ــــــا، مــن قبيــل تعيــــني منــســق للمتابعــةاخلتاميـــــة وتوصيا مالحظاــا  واعتمــــاد املبــــ
 ؛)٩(التوجيهية للمتابعة

علـــى مواصـــلة مـــشاركة أعـــضاء اللجنـــة يف االجتماعـــات الـــسنويةتـــشجع - ١٣ 
املشتركة بني اللجان واجتماعات رؤساء اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان،

 منظومـة اهليئـات املنـشأة مبوجــبيف تنفيـذ أنـشطةج أكثـر تنــسيقا ـاتبـاعوخباصـة مـن أجـل
 وتقدمي التقارير يف شكل موحد وإجياد حل ملـشكلة تـراكم تقـارير الـدول األطـرافمعاهدات

بطريقة فعالة، بسبل منها حتديد أوجه الكفاءة واالستفادة من مواردهـا إىل أقـصى حـد وتعلـم
 وتبادل أفضل املمارسات واخلربات يف هذا الصدد؛

_______________

 .، املرفق الرابع)A/60/18 (١٨ الدورة الستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٨(
 .، املرفق السادس)A/61/18 (١٨ الدورة احلادية والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٩(
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ــيت ملتالحــظ - ١٤  ــدول األطــراف ال ــارير ال ــراكم تق ــا بعــد، اســتمرار ت ينظــر فيه
 اللجنـة يف التقـارير الدوريـة املقدمـة مـن الـدول األطـراف يف حينـها ودونحيـول دون نظـر مما

ــة  التــأخري ــه، وطلــب اللجن ــى إضــافة أســبوع اىل وقــتأنمــربر ل ــة العامــة عل  توافــق اجلمعي
 ؛٢٠١٢اجتماعات كل دورة، بداية من عام

وع إضــايف يف كــل دورة يف عــام متديــد اإلذن للجنــة بــأن جتتمــع ألســبتقــرر - ١٥ 
ــارير الــدولتــراكم حلــل مــشكلةتــدبري مؤقــت،ك،٢٠١٢ ــةاألطــراف تق  والــشكاوى الفردي

  فيها؛النظرتنتظر اليت
 إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسادسةتطلــب - ١٦ 

ق اإلنـسان، مبـا فيهـاوالستني مقترحات حمددة بشأن اهليئات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـو
، باالستناد إىل العمل الـذي، ومبا يالئم كل هيئة على حدةجلنة القضاء على التمييز العنصري

سـبتمرب/ أيلـول٢٤املـؤرخ ٩/٨يضطلع بـه األمـني العـام عمـال بقـرار جملـس حقـوق اإلنـسان
حـسني فعاليتـها وعمل اهليئـــات املنشـــأة مبوجـــب معاهــدات فــــي هـذا الـصدد لت)١٠(٢٠٠٨

األعمـال املكلفـةوحتديد أوجه الكفاءة يف أسـاليب عملـها واحتياجاـا مـن املـوارد بغيـة إدارة
العمـل املكلفـةتباين حجمأخذامليزانيــــة وب  املتعلقةقيـــودالمراعـــاة  مـــع، على حنو أفضلا
 ؛ يف االعتبار كل هيئة منشأة مبوجب معاهدةبه

 
 ثانيا

 الية للجنة القضاء على التمييز العنصرياحلالة امل
 بتقريـــر األمـــني العـــام عـــن احلالـــة املاليـــة للجنـــة القـــضاء علـــىحتـــيط علمـــا - ١٧ 

 ؛)١١(العنصري التمييز
 مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـةإزاء عدم وفاء عـدد تعرب عن بالغ قلقها - ١٨ 

 ، كمـا هـو مـبني يف بعـد املاليةازامابالت )١(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
 أن تفـي بالتزاماـااليت عليها متأخراتتقرير األمني العام، وتناشد بقوة مجيع الدول األطراف

  من االتفاقية؛٨ من املادة٦ مبوجب الفقرةاملستحقةاملالية
يـة الدول األطراف يف االتفاقية على التعجيل باختاذ إجـراءات داخلحتث بقوة - ١٩ 

للتصديق على تعديل االتفاقيـة املتعلـق بتمويـل اللجنـة وعلـى إخطـار األمـني العـام كتابـة علـى
وجه السرعة مبوافقتها على التعديل، حسبما تقرر يف االجتماع الرابـع عـشر للـدول األطـراف

_______________

 .األول ، الفصل)A/63/53/Add.1 ( ألف٥٣ الدورة الثالثة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٠(
)١١( A/65/312. 
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ينـاير/ كـانون الثـاين١٥يف االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري يف
 تأكيده مرة أخرى يف االجتمـاعتكرر و٤٧/١١١ وأيدته اجلمعية العامة يف قرارها)٤(١٩٩٢

 ؛١٩٩٦يناير/ كانون الثاين١٦السادس عشر للدول األطراف يف
ترتيبـات ماليـة كافيـة وتقـدمي وضـع كفالـة إىل األمني العام أن يواصلتطلب - ٢٠ 

اللجنــةلــضمان أداءاألمانــة العامــة، املــساعدة مــنمــنيكفــي  مــاذلــكالــدعم الــالزم، مبــا يف
  العمل املتزايد عليها؛مواجهة حجمهامها ومتكينها منمل
اليت عليهـا إىل األمني العام أن يدعو الدول األطراف يف االتفاقيةتطلب أيضا - ٢١ 

 إىل اجلمعيـة العامـة يفعـن ذلـك إىل تسديد املبالغ املتأخرة عليها، وأن يقـدم تقريـرامتأخرات
 ؛سابعة والستنيا الدور

 
 ثالثا

 حالة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
ــشري - ٢٢  ــادت ــني العتم ــة الدوليــةإىل الــذكرى الــسنوية اخلامــسة واألربع االتفاقي

ــىللقــضاء ــصري عل ــز العن ــع أشــكال التميي ــذه الفرصــة ل)١(مجي ــنم ه ــدعوة إىلتكــرر ا، وتغت ل
 من قبل مجيع الدول األطراف فيهـا مـنعلى حنو فعالعلى االتفاقية وتنفيذهاالتصديق العاملي

 العنصري؛ أجل القضاء على مجيع أشكال التمييز
 ؛)١٢( بتقرير األمني العام عن حالة االتفاقيةحتيط علما - ٢٣ 
انـضمت عدد الدول اليت صدقت علـى االتفاقيـة أون ألتعرب عن ارتياحها - ٢٤ 

  دولة؛وسبعني وأربعامائةاآلن بلغإليها
الدول األطـراف علـى أن تتقيـد تقيـدا تامـا بالتزاماـا مبوجـب االتفاقيـةحتث - ٢٥ 

 وأن تأخذ يف االعتبار املالحظات اخلتامية والتوصيات العامـة الـصادرة عـن جلنـة القـضاء علـى
 التمييز العنصري؛

 علـىاالنـضمام إليهـا  أو التصديق على االتفاقيةضرورة بهااقتناعتعيد تأكيد - ٢٦ 
ضـمان فعاليـة مكافحـة العنـصرية والتمييـز العنـصريعـاملي وتنفيـذ أحكامهـا مـن أجـلنطاق

االلتـــزامات املتعهــد ــا مبوجــبب والوفــاء يتــصل بــذلك مــن تعــصب وكراهيــة األجانــب ومــا
ى علـ، وتعـرب عـن خيبـة أملـها لعـدم التـصديق علـى االتفاقيـة)٣( وبرنامج عمل ديربانإعالن

 ؛٢٠٠٥ يف املوعد احملدد وهو عامنطاق عاملي
_______________

)١٢( A/65/292. 



A/RES/65/200

7

  بـشأن االتفاقيـة وأننطـاق أي حتفظـات تبـديها الدول على أن حتد منحتث - ٢٧ 
عـدم وجـود أي لكفالـة ات تبـديها يف أي حتفظـوالتحديـدالدقـةأكرب قـدر ممكـن مـنتتوخى

منــتظم بــشكلاهــدف االتفاقيــة ومقــصدها، وأن تعيــد النظــر يف حتفظاــ  مــعحتفــظ ال يتــسق
 هدف االتفاقية ومقصدها؛معتسحب التحفظات اليت تتناىف بغرض سحبها، وأن

ــظ - ٢٨  ــدرت اإلعـــالن تالحـ ــيت أصـ ــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة الـ ــدد الـ أن عـ
إىل الـدول من االتفاقيـة يبلـغ اآلن أربعـا ومخـسني دولـة، وتطلـب١٤املنصوص عليه يف املادة

 يف إصداره؛أن تنظرن بعداألطراف اليت مل تصدر اإلعال
عقد جلساتأعمال اللجنة و  إىل تقدمي تقرير شفوي عناللجنة رئيستدعو - ٢٩ 

القــضاء علــى” مــع اجلمعيــة العامــة يف دورــا الــسابعة والــستني يف إطــار البنــد املعنــونحتــاور
 ؛“ وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصبالعنصرية والتمييز العنصري

القـضاء”ني، يف إطـار البنـد املعنـونالـسابعة والـست دورايف أن تنظر،ررـتق - ٣٠ 
ــز العنــصري  ، يف“ وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصبعلــى العنــصرية والتميي

الثمـانني واحلاديـة والـسبعني ودورتيهـالتاسـعةاالثامنـة والـسبعني ولجنة عن دورتيهاال تقريري
ــانني، ــنيوالثمـ ــر األمـ ــنويف تقريـ ــام عـ ــني العـ ــر األمـ ــة وتقريـ ــة للجنـ ــة املاليـ ــن احلالـ ــام عـ  العـ

 .االتفاقية حالة
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


