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 ة والستونبعاسالدورة ال
 * املؤقتمن جدول األعمال) أ (٦٨البند 

وكراهيـة   القضاء على العنصرية والتمييز العنـصري     
القــضاء : األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب  
ــصري   ــز العنــ ــصرية والتمييــ ــى العنــ ــة  علــ وكراهيــ
       األجانب وما يتصل بذلك من تعصب

  أشكال التمييز العنصريحالة االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع    
    

 تقرير األمني العام    
  
ــة مبوجــب قرارهــا     - ١ ــة العام ــة  ، )٢٠-د( ألــف ٢١٠٦اعتمــدت اجلمعي ــة الدولي االتفاقي

 ودعـت الـدول     ، وعرضـتها للتوقيـع والتـصديق      )١(التمييـز العنـصري   مجيع أشـكال    للقضاء على   
ة والتـــصديق عليهـــا دون تـــأخري  مـــن االتفاقيـــة إىل توقيـــع االتفاقيـــ١٧املـــشار إليهـــا يف املـــادة 

والتمست من األمني العام موافاهتا بالتقارير الالزمة عـن حالـة التـصديقات علـى االتفاقيـة الـيت                   
 .ستنظر فيها اجلمعية يف دورات مقبلة

، أكــدت اجلمعيــة مــن جديــد أن التقيــد العــاملي  ٦٤/١٤٨قــرار الويف الفــرع الثالــث مــن   - ٢
ى مجيع أشكال التمييـز العنـصري والتنفيـذ الكامـل هلـا يكتـسيان أمهيـة                 باالتفاقية الدولية للقضاء عل   

قصوى يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب                  
ويف تعزيــز املــساواة وعــدم التمييــز يف العــامل؛ وأعربــت عــن بــالغ قلقهــا ألن التــصديق العــاملي علــى 

__________ 
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ن رغم االلتزامات اليت جرى التعهد هبا مبوجـب إعـالن وبرنـامج عمـل               االتفاقية مل يتحقق حىت اآل    
  .، وهتيب بالدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل االستعجال)٢(ديربان

وبـدأ نفاذهـا    . ١٩٦٦مارس  / آذار ٧وفتح باب التوقيع على االتفاقية يف نيويورك، يف           - ٣
االنـضمام   تـاريخ إيـداع صـك التـصديق أو        بعـد    يف اليوم الـثالثني      ١٩٦٩يناير  / كانون الثاين  ٤يف  

 .االتفاقية من ١٩السابع والعشرين لدى األمني العام، وفقاً ملا هو منصوص عليه يف املادة 

انـضمت إليهـا     ، كانت قد صدَّقت على االتفاقيـة أو       ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥وحىت    - ٤
 التقريـر قائمـة بأمسـاء الـدول الـيت وقَّعـت        ويتضمن مرفق هـذا   .  دولة من الدول األطراف    ١٧٥

تــصديقها خلفــت غريهــا فيهــا، مــع تــواريخ    انــضمت إليهــا أو صــدَّقت عليهــا أو االتفاقيــة أو
  .خالفتها انضمامها أو أو
االحتــاد  دولــة مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة وهــي   ٥٤وحــىت التــاريخ ذاتــه، كانــت    - ٥

 ، وأنـدورا  ، وأملانيـا  ، وإكـوادور  ، وأسـتونيا  ، وأسـتراليا  ،انيا وإسـب  ، واألرجنتني ، وأذربيجان ،الروسي
 ، وبلغاريـا  ،وبلجيكـا  ، والربتغـال  ، والربازيـل  ، وإيطاليا ،يسلنداأ و ا،يرلندأ و ، وأوكرانيا ،وأوروغواي

 واجلمهوريــة ، واجلزائــر، واجلبــل األســود، وبــريو،) املتعــددة القوميــات-دولــة  ( وبوليفيــا،وبولنــدا
 ، وجنـــوب أفريقيـــا، ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة، كوريـــا ومجهوريـــة،التـــشيكية
 ، والــسويد، والــسنغال، وســلوفينيا، وســلوفاكيا، وســان مــارينو، ورومانيــا، والــدامنرك،وجورجيــا
ــسرا ــسا، وصــربيا، وشــيلي،وسوي ــة( وفرتويــال ، وفرن ــة - مجهوري ــدا،)البوليفاري  ، وقــربص، وفنلن

ــستان ــتاريكا،وكازاخـ ــس، وكوسـ ــشتاين،مربغ ولكـ ــة، وليختنـ ــرب، ومالطـ ــسيك، واملغـ  ، واملكـ
أصدرت اإلعـالن املنـصوص عليـه يف املـادة           قد ، وهولندا ، وهنغاريا ، والنمسا ، والنرويج ،وموناكو

 من االتفاقية، وفيه تعترف باختـصاص جلنـة القـضاء علـى التمييـز العنـصري يف تلقـي ودراسـة                      ١٤
فــراد اخلاضــعني لواليتــها ممــن يــدعون أهنــم ضــحايا مجاعــات مــن األ الرســائل الــواردة مــن أفــراد أو

وبـدأ  . انتهاك من جانب تلك الدول األطراف ألي حق من احلقوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة                
  . من تلك املادة٩، وفقا للفقرة ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٣ يف ١٤نفاذ أحكام املادة 

 دورتني عاديتني سنويا، مدة كـل منـهما        وتعقد جلنة القضاء على التمييز العنصري، عادة،        - ٦
 اإلذن للجنــة بــأن جتتمــع ملــدة  ٦٣/٢٤٣وقــررت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا  . ثالثــة أســابيع

 إىل غايـة عـام      ٢٠٠٩أغـسطس   /أسبوع إضايف يف كل دورة، كتدبري مؤقت يسري بـدءا مـن آب            
ووفقـاً  . ٢٠١٢ م متديـد ذلـك اإلذن حـىت عـا       ٦٥/٢٠٠وقررت اجلمعية مبوجب قرارها     . ٢٠١١
. مــن االتفاقيــة، تقــدم اللجنــة، عــن طريــق األمــني العــام، تقريــرا ســنويا إىل اجلمعيــة    ) ٢ (٩املــادة 

  .)٣(ويشمل التقرير املقدم إىل اجلمعية يف دورهتا السابعة والستني أنشطة اللجنة يف دورهتا الثمانني

__________ 
  )٢(  A/CONF.189/12 و Corr.1. 
 .(A/67/18) ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم سيصدر بوصفه وثيقة من   )٣(  
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 رفقامل
يـــع أشـــكال التمييـــز  الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى مج      

 ٢٠١٢أغسطس / آب١٥العنصري حىت 
  

 تاريخ بدء النفاذ االنضمام  صك التصديق أواستالمتاريخ  الدولة الطرف

  ١٩٦٩مارس / آذار٦  ١٩٦٩فرباير / شباط٤ االحتاد الروسي
  ١٩٧٦يوليه / متوز٢٣ )أ(١٩٧٦يونيه / حزيران٢٣ إثيوبيا

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٥ )أ(١٩٩٦ أغسطس/ آب١٦ أذربيجان
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول٢ األرجنتني
  ١٩٧٤يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٧٤مايو / أيار٣٠ األردن
  ١٩٩٣يوليه / متوز٢٣ )أ(١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣ أرمينيا
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢٩ )أ(٢٠٠١يوليه / متوز٣١ إريتريا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨رب سبتم/ أيلول١٣ إسبانيا
  ١٩٧٥أكتوبر / تشرين األول٣٠  ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٣٠ أستراليا

 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١ ستونياإ
  ١٩٧٩فرباير / شباط٢  ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٣ إسرائيل

  ١٩٨٣أغسطس / آب٥ )أ(١٩٨٣يوليه / متوز٦ أفغانستان
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٢ إكوادور
  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠ )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١ ألبانيا
  ١٩٦٩يونيه / حزيران١٥  ١٩٦٩مايو / أيار١٦  أملانيا 

 ١٩٧٤يوليه / متوز٢٠ )أ(١٩٧٤يونيه / حزيران٢٠ اإلمارات العربية املتحدة
  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ )أ(١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٥ ربوداأنتيغوا وب
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢١ ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ أندورا

  ١٩٩٩يوليه / متوز٢٥ )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢٥ إندونيسيا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٨أغسطس / آب٣٠ أوروغواي
  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٨ )أ(١٩٩٥ سبتمرب/ أيلول٢٨ أوزبكستان

 ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢١ )أ(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٢١ أوغندا
 ١٩٦٩أبريل / نيسان٦ ١٩٦٩مارس / آذار٧ أوكرانيا

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٨أغسطس / آب٢٩ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٧  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩ أيرلندا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧مارس / آذار١٣ أيسلندا
  ١٩٧٦فرباير / شباط٤  ١٩٧٦يناير / كانون الثاين٥ إيطاليا

  ١٩٨٢فرباير / شباط٢٦ )أ(١٩٨٢يناير / كانون الثاين٢٧ بابوا غينيا اجلديدة
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 تاريخ بدء النفاذ االنضمام  صك التصديق أواستالمتاريخ  الدولة الطرف

 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٧ ٢٠٠٣أغسطس / آب١٨ باراغواي
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٦سبتمرب / أيلول٢١ باكستان
  ١٩٩٠أبريل / نيسان٢٦ )أ(١٩٩٠مارس / آذار٢٧ البحرين
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٨مارس / آذار٢٧ الربازيل
  ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول٨ )أ(١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ بربادوس
  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٣ )أ(١٩٨٢أغسطس / آب٢٤ الربتغال
 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٦  ١٩٧٥أغسطس / آب٧ بلجيكا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٦أغسطس / آب٨ بلغاريا
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٣ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ بليز

  ١٩٧٩يوليه / متوز١١ )أ(١٩٧٩يونيه / حزيران١١ بنغالديش
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧س أغسط/ آب١٦ بنما
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٩ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ بنن

  ١٩٧٤مارس / آذار٢٢ )أ(١٩٧٤ فرباير/ شباط٢٠ بوتسوانا
 ١٩٧٤أغسطس / آب١٧ )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٨ بوركينا فاسو

  ١٩٧٧رب نوفم/ تشرين الثاين٢٦  ١٩٧٧أكتوبر / تشرين األول٢٧ بوروندي
  ١٩٩٣يوليه / متوز١٦ )ب(١٩٩٣يوليه / متوز١٦ البوسنة واهلرسك

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٥ بولندا
  ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٢  ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٢٢ ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
  ١٩٧١أكتوبر / تشرين األول٢٩ ١٩٧١سبتمرب / أيلول٢٩ بريو

  ١٩٦٩مايو / أيار٨  ١٩٦٩أبريل / نيسان٨ بيالروس
  ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٧ )أ(٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨ تايلند
 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٩ )أ(١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٩ نستاناتركم
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٦  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦ تركيا

 ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ ١٩٧٣أكتوبر / تشرين األول٤ وترينيداد وتوباغ
  ١٩٧٧سبتمرب / أيلول١٦ )أ(١٩٧٧أغسطس / آب١٧ تشاد
  ١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول١ )أ(١٩٧٢سبتمرب / أيلول١ توغو
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١٣ تونس
 ١٩٧٢مارس / آذار١٧ )أ(١٩٧٢فرباير / شباط١٦ تونغا

 ٢٠٠٣مايو / أيار١٦ )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  ليشيت-تيمور 
  ١٩٧١يوليه / متوز٤  ١٩٧١يونيه / حزيران٤ جامايكا

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود
  ١٩٧٢مارس / آذار١٥  ١٩٧٢فرباير / شباط١٤ اجلزائر
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 تاريخ بدء النفاذ االنضمام  صك التصديق أواستالمتاريخ  الدولة الطرف

 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٤ )ب( ١٩٧٥س أغسط/ آب٥ جزر البهاما
 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٧ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ جزر القمر

  ١٩٨٢أبريل / نيسان١٦ )ب(١٩٨٢مارس / آذار١٧ جزر سليمان
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨يوليه / متوز٣ اليبي

  ١٩٧١أبريل / نيسان١٥  ١٩٧١مارس / آذار١٦ مجهورية أفريقيا الوسطى
  ١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ اجلمهورية التشيكية

  ١٩٨٣يونيه / حزيران٢٤ )أ(١٩٨٣مايو / أيار٢٥ اجلمهورية الدومينيكية
 ١٩٦٩مايو / أيار٢١ )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٢١ اجلمهورية العربية السورية

  ١٩٧٦مايو / أيار٢١ )أ(١٩٧٦أبريل / نيسان٢١ مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ )أ(١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول٢٧ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٥ مجهورية كوريا
  ١٩٧٤مارس / آذار٢٤ )أ(١٩٧٤ فرباير/ شباط٢٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 مقــــدونيا اليوغوســــالفية  مجهوريــــة
  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ )ب(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ السابقة

  ١٩٩٣فرباير / شباط٢٥ )أ(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦ مجهورية مولدوفا
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ جنوب أفريقيا

  ١٩٩٩يوليه / متوز٢ )أ(١٩٩٩يونيه / حزيران٢ جورجيا
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣٠  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠  جيبويت
  ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٨  ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٩ الدامنرك

  ١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ )أ(١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٣ الرأس األخضر
 ١٩٧٥مايو / أيار١٦ )أ(١٩٧٥أبريل / نيسان١٦ رواندا
 ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول١٥ )أ(١٩٧٠سبتمرب / أيلول١٥ رومانيا
  ١٩٧٢مارس / آذار٥  ١٩٧٢فرباير / شباط٤ زامبيا

  ١٩٩١يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣ زمبابوي
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٠  ٢٠٠٢مارس / آذار١٢ سان مارينو

  ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩ )أ(١٩٨١مرب نوف/ تشرين الثاين٩ سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٢  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ سانت كيتس ونيفيس

  ١٩٩٠مارس / آذار١٦ )ب(١٩٩٠فرباير / شباط١٤ سانت لوسيا
  ١٩٨٢مارس / آذار٢٠ )أ(١٩٨٢فرباير / شباط١٨ سري النكا
 ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول٣٠ )أ(١٩٧٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ السلفادور
  ١٩٩٣مايو / أيار٢٨ )ب(١٩٩٣مايو / أيار٢٨ سلوفاكيا
 ١٩٩٢يوليه / متوز٦ )ب(١٩٩٢يوليه / متوز٦ سلوفينيا
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  ١٩٧٢مايو / أيار١٩  ١٩٧٢أبريل / نيسان١٩ السنغال
 ١٩٦٩مايو / أيار٧ )أ(١٩٦٩أبريل / نيسان٧ سوازيلند
  ١٩٧٧أبريل / نيسان٢٠ )أ(١٩٧٧مارس / آذار٢١ السودان
  ١٩٨٤أبريل / نيسان١٤ )ب(١٩٨٤مارس / آذار١٥ سورينام
  ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٥  ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦ السويد
 ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٢٩ )أ(١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ سويسرا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧أغسطس / آب٢ سرياليون
  ١٩٧٨أبريل / نيسان٦ )أ(١٩٧٨مارس / آذار٧ سيشيل
  ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين١٩  ١٩٧١أكتوبر / تشرين األول٢٠ شيلي
  ٢٠٠١مارس / آذار١٢ )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا

 ١٩٧٥سبتمرب / أيلول٢٥  ١٩٧٥أغسطس / آب٢٦ الصومال
  ١٩٨٢يناير /الثاين كانون ٢٨ )أ(١٩٨١ديسمرب / كانون األول٢٩ الصني

  ١٩٩٥فرباير / شباط١٠ )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١١ طاجيكستان
  ١٩٧٠فرباير / شباط١٣  ١٩٧٠يناير / كانون الثاين١٤ العراق
 ٢٠٠٣فرباير / شباط١ )أ(٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ عمان
  ١٩٨٠مارس / آذار٣٠  ١٩٨٠فرباير / شباط٢٩ غابون
  ١٩٧٩يناير / كانون الثاين٢٨ )أ(١٩٧٨ديسمرب /األول كانون ٢٩ غامبيا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٦سبتمرب / أيلول٨ غانا

  ١٩٨٣فرباير / شباط١٧  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين١٨ غواتيماال
  ١٩٧٧مارس / آذار١٧  ١٩٧٧فرباير / شباط١٥ غيانا
  ١٩٧٧أبريل / نيسان١٣  ١٩٧٧مارس / آذار١٤ غينيا

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٨ غينيا االستوائية
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١   بيساو- غينيا
 ١٩٧١أغسطس / آب٢٧ )أ(١٩٧١يوليه / متوز٢٨ فرنسا
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤   ١٩٦٧سبتمرب / أيلول١٥ الفلبني

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٠ ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  ١٩٧٠أغسطس / آب١٣  ١٩٧٠يوليه / متوز١٤ فنلندا
  ١٩٧٣فرباير / شباط١٠ )ب(١٩٧٣يناير / كانون الثاين١١ فيجي

 ١٩٨٢يوليه / متوز٩ )أ(١٩٨٢يونيه / حزيران٩ فييت نام
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧أبريل / نيسان١٢ قربص
  ١٩٧٦أغسطس / آب٢١ )أ(١٩٧٦يوليه / متوز٢٢ قطر

  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٥  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٥ قريغيزستان
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 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ كازاخستان
  ١٩٧١يوليه / متوز٢٤  ١٩٧١يونيه / حزيران٢٤ الكامريون

  ١٩٦٩مايو / أيار٣١  ١٩٦٩مايو /يار أ١ الكرسي الرسويل
  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢ )ب(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٢ كرواتيا
 ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول٢٨  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ كمبوديا
  ١٩٧٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول١٤ كندا
  ١٩٧٢مارس / آذار١٦  ١٩٧٢فرباير / شباط١٥ كوبا

 ١٩٧٣فرباير / شباط٣ )أ(١٩٧٣يناير / كانون الثاين٤ كوت ديفوار
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١٦ كوستاريكا
  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٢ كولومبيا
 ١٩٨٨أغسطس / آب١٠ )أ(١٩٨٨يوليه / متوز١١ الكونغو
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٨أكتوبر / تشرين األول١٥ يتالكو
  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ )أ(٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٣ كينيا
  ١٩٩٢مايو / أيار١٤ )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤ التفيا
 ١٩٧١ديسمرب / كانون األول١٢ )أ(١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ لبنان

  ١٩٧٨مايو / أيار٣١  ١٩٧٨مايو /أيار ١ لكسمربغ
  ١٩٧٦ديسمرب /األول كانون ٥ )أ(١٩٧٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ ليربيا
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ليتوانيا

 ٢٠٠٠مارس / آذار٣١ )أ(٢٠٠٠مارس / آذار١ ليختنشتاين
  ١٩٧١سمرب دي/ كانون األول٤ )أ(١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٤ ليسوتو
  ١٩٩٦يوليه / متوز١١ )أ(١٩٩٦يونيه / حزيران١١ ماالوي
  ١٩٧١يونيه / حزيران٢٦  ١٩٧١مايو / أيار٢٧ مالطة
 ١٩٧٤أغسطس / آب١٥ )أ(١٩٧٤يوليه / متوز١٦ مايل

 ١٩٦٩مارس / آذار٩ ١٩٦٩فرباير / شباط٧ مدغشقر
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧مايو /يارأ ١ مصر

  ١٩٧١يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٧٠ديسمرب / كانون األول١٨ املغرب
  ١٩٧٥مارس / آذار٢٢  ١٩٧٥فرباير / شباط٢٠ املكسيك
  ١٩٨٤مايو / أيار٢٤ )أ(١٩٨٤أبريل / نيسان٢٤ ملديف

  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٢  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٢ اململكة العربية السعودية
 العظمـــى اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا

 ١٩٦٩أبريل / نيسان٦ ١٩٦٩مارس / آذار٧ وأيرلندا الشمالية
  ١٩٦٩سبتمرب / أيلول٥  ١٩٦٩أغسطس / آب٦ منغوليا
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  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٢  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٣ موريتانيا
  ١٩٧٢يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٧٢مايو / أيار٣٠ موريشيوس
  ١٩٨٣مايو / أيار١٨ )أ(١٩٨٣أبريل / نيسان١٨ موزامبيق
  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٥سبتمرب /أيلول ٢٧ موناكو
 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١١ )أ(١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١١ ناميبيا
 ١٩٧٠سبتمرب / أيلول٥  ١٩٧٠أغسطس / آب٦ النرويج
  ١٩٧٢يونيه / حزيران٨  ١٩٧٢مايو / أيار٩ النمسا
 ١٩٧١مارس / آذار١ )أ(١٩٧١يناير /ون الثاين كان٣٠ نيبال
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ ١٩٦٧أبريل / نيسان٢٧ النيجر
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤ )أ(١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٦ نيجرييا

  ١٩٧٨مارس / آذار١٧ )أ(١٩٧٨فرباير / شباط١٥ نيكاراغوا
 ١٩٧٢ديسمرب /كانون األول ٢٢  ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ نيوزيلندا
  ١٩٧٣يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٧٢ديسمرب / كانون األول١٩ هاييت
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٣ اهلند

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٩ )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ هندوراس
 ١٩٦٩يناير / كانون الثاين٤  ١٩٦٧مايو /أيار ١ هنغاريا
  ١٩٧٢يناير / كانون الثاين٩  ١٩٧١ديسمرب / كانون األول١٠ هولندا

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١ الواليات املتحدة األمريكية
  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥  اليابان
 ١٩٧٢نوفمرب / تشرين الثاين١٧ )أ(١٩٧٢أكتوبر / تشرين األول١٨ اليمن
  ١٩٧٠يوليه / متوز١٨  ١٩٧٠يونيه / حزيران١٨ اليونان
    ١٧٥  اجملموع  

  
ــا       :مالحظة  ــصادق عليه ــة ولكــن مل ت ــى االتفاقي ــة عل ــدول التالي ــان :وقعــت ال ــسييب ،بوت ــومي وبرين  ، وســاو ت

 . وناورو،وغرينادا
 .االنضمام )أ( 

  . إخطار باخلالفةتسلّمتاريخ   )ب( 
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	حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	تقرير الأمين العام
	1 - اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 2106 ألف (د-20)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري() وعرضتها للتوقيع والتصديق، ودعت الدول المشار إليها في المادة 17 من الاتفاقية إلى توقيع الاتفاقية والتصديق عليها دون تأخير والتمست من الأمين العام موافاتها بالتقارير اللازمة عن حالة التصديقات على الاتفاقية التي ستنظر فيها الجمعية في دورات مقبلة.
	2 - وفي الفرع الثالث من القرار 64/148، أكدت الجمعية من جديد أن التقيد العالمي بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتنفيذ الكامل لها يكتسيان أهمية قصوى في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفي تعزيز المساواة وعدم التمييز في العالم؛ وأعربت عن بالغ قلقها لأن التصديق العالمي على الاتفاقية لم يتحقق حتى الآن رغم الالتزامات التي جرى التعهد بها بموجب إعلان وبرنامج عمل ديربان()، وتهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية أن تفعل ذلك على سبيل الاستعجال.
	3 - وفتح باب التوقيع على الاتفاقية في نيويورك، في 7 آذار/مارس 1966. وبدأ نفاذها في 4 كانون الثاني/يناير 1969 في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السابع والعشرين لدى الأمين العام، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 19 من الاتفاقية.
	4 - وحتى 15 آب/أغسطس 2012، كانت قد صدَّقت على الاتفاقية أو انضمت إليها 175 دولة من الدول الأطراف. ويتضمن مرفق هذا التقرير قائمة بأسماء الدول التي وقَّعت الاتفاقية أو صدَّقت عليها أو انضمت إليها أو خلفت غيرها فيها، مع تواريخ تصديقها أو انضمامها أو خلافتها.
	5 - وحتى التاريخ ذاته، كانت 54 دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وهي الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وأستونيا، وإكوادور، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجبل الأسود، والجزائر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، والمغرب، والمكسيك، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، قد أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وفيه تعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو جماعات من الأفراد الخاضعين لولايتها ممن يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانب تلك الدول الأطراف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وبدأ نفاذ أحكام المادة 14 في 3 كانون الأول/ديسمبر 1982، وفقا للفقرة 9 من تلك المادة.
	6 - وتعقد لجنة القضاء على التمييز العنصري، عادة، دورتين عاديتين سنويا، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع. وقررت الجمعية العامة بموجب قرارها 63/243 الإذن للجنة بأن تجتمع لمدة أسبوع إضافي في كل دورة، كتدبير مؤقت يسري بدءا من آب/أغسطس 2009 إلى غاية عام 2011. وقررت الجمعية بموجب قرارها 65/200 تمديد ذلك الإذن حتى عام 2012. ووفقاً المادة 9 (2) من الاتفاقية، تقدم اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقريرا سنويا إلى الجمعية. ويشمل التقرير المقدم إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين أنشطة اللجنة في دورتها الثمانين().
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