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 .٢٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع

تكلــم باســم األمــني العــام، فــأعلن  : الــرئيس املؤقــت - ١
ــاع   ــاح االجتمـ ــشرالافتتـ ـــ ينعـ ــراف يف االتفاقي ــدول األطـ ة  للـ

وقـال إنـه    . الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      
عــشر، تاســع يف الفتــرة الــيت انقــضت منــذ انعقــاد االجتمــاع ال 

 ليــسيت وســان –أصــبحت بــاراغواي وتايلنــد وتركيــا وتيمــور 
صــبح عــدد الــدول الــيت مــارينو وعمــان أعــضاء يف االتفاقيــة فأ

اء علـى    نظـرت جلنـة القـض      . دولـة  ١٦٩صدقت على االتفاقية    
 ٢٠٠٢مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري يف دورتيهــا لعــامي      

 دولة طرفا وتابعت تطبيق االتفاقيـة يف        ٤٢ يف تقارير    ٢٠٠٣و
الــدول األطــراف الــيت تــأخرت يف تقــدمي تقاريرهــا، واهتمــت   

وتابعــت أيــضا، . بــصفة خاصــة باحلالــة يف مخــسة بلــدان منــها 
ــة دراســة الرســائل ا  ١٤وفقــا للمــادة   ــواردة مــن   مــن االتفاقي ل

يــشكون مــن تعرضــهم األشــخاص ومجاعــات مــن األشــخاص 
ت عتمـد النتهاكات للحقوق املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة، وا        

 . قرارات بشأن هذا املوضوعمثانية خالل العامني املاضيني 
رقـم  (تني عـامتني    ومضـى قائال إن اللجنة أقرت توصي      - ٢

ــم ٢٨ ــدول األطــراف   إىل ان ــدف)٢٩ ورق ــى مــساعدة ال عل
. علــى املــستوى الــوطينتطبيقــا أفــضل تطبيــق االتفاقيــة حتــسني 

ملكافحـة العنـصرية    التوصية األوىل تتعلق مبتابعـة املـؤمتر العـاملي          
والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن 

وسبق اعتماد التوصـية الثانيـة املتعلقـة بـالتمييز القـائم             . تعصب
ية، وهـي ثـاين مناقـشة مـن هـذا           على الـساللة مناقـشةٌ مواضـيع      

وسوف جترى مناقشة مواضـيعية ثانيـة حـول         . النوع يف اللجنة  
 ٢ و١مـــسألة غـــري املـــواطنني والتمييـــز العنـــصري وتعقـــد يف   

 .٢٠٠٤مارس /آذار
اللجنة، أثناء السنتني املنصرمتني، اهتمـت      وأضاف أن    - ٣

وتـوفرت هلـا فرصـة      . اهتماما كـبريا باسـتعراض طرائـق عملـها        

شة هذا املوضـوع يف جلـستها األوىل مـع الـدول األعـضاء              مناق
وأكــــدت الــــدول األعــــضاء  . ٢٠٠٣أغــــسطس / أب١٩يف 

قائمـة األسـئلة املوجهـة إىل       : بصفة خاصة على اجلوانب التالية    
الــــدول األطــــراف قبــــل دراســــة اللجنــــة تقريرهــــا األويل أو  
ــرد علــى      ــدول ســوف ت ــة تــضمن أن ال ــدوري؛ واعتمــاد آلي ال

ــتنتاجات و ــة؛ واقتراحــات    االس ــها اللجن ــيت قدمت التوصــيات ال
إلجــراء اإلصــالحات الــيت اقترحهــا األمــني العــام يف تقريــره       

ــون ــم املتحــدة  : "املعن ــز األم ــن    : تعزي ــد م ــراء مزي ــامج إلج برن
 ).Corr.1 وA/57/387" (التغيريات

ــة حــىت      و -٤ ــها اللجن ــيت قدمت ــهامات ال ــة اإلس ــم أمهي رغ
الت عـــدة يرجـــى يومنـــا هـــذا، فمـــن الواضـــح أن هنـــاك جمـــا 

دولـة فقـط مـن       ٤٤ذلـك أن    علـى   مثـال   . حدوث حتسن فيها  
الــدول األطــراف قــدمت حــىت يومنــا هــذا اإلعــالن املنــصوص  

ــادة   ــه يف امل ــالنظر يف الرســائل   ١٤علي ــة ب ــأذن للجن ــذي ي .  وال
وترتب على ذلك أن النظر يف الرسـائل الـواردة مـن أشـخاص              

 بالقــدر  أو مجاعــات مــن األشــخاص أو الــدول ال يـــستخدم    
 .الكايف

وفيما يتعلق بتمويل األنشطة اليت يـضطلع ا يف إطار          - ٥
 ٤٧/١١١االتفاقية، قال إن اجلمعية العامة وافقـت يف قرارهـا           

ــؤرخ  ــانون األول١٦املـ ــسمرب / كـ ــال  ١٩٩٢ديـ ــى إدخـ ، علـ
تعــديالت علــى االتفاقيــة ترمــي إىل متويــل أنــشطة اللجنــة مــن   

ــم املتحــد   ــة لألم ــة العادي ــام أن   امليزاني ــت إىل األمــني الع ة وطلب
يتخذ التدابري املالئمة لتمويـل تلـك األنـشطة علـى هـذا النحـو               

وقــد اختــذ . ١٩٩٥-١٩٩٤اعتبـارا مــن ميزانيـة فتــرة الـسنتني    
إال أن تنفيــذ هــذه . األمــني العــام التــدابري الالزمــة هلــذا الغــرض

التعديالت يتطلـب موافقـة ثُلثـي الـدول األطـراف يف االتفاقيـة              
ــا ــبني أن  . عليه ــد ت ــدول األطــراف    ٣٧وق ــن ال ــط م ــة فق  دول

، بـرغم املطالبـات      هذا وافقت على تلك التعديالت حىت يومنا     
 .املتكررة بذلك من اجلمعية العامة
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وفيمــا يتعلــق بانتخــاب أعــضاء اللجنــة التــسعة الــذين    - ٦
 كـانون   ١٩سيحلون حمـل األعـضاء الـذين تنتـهي واليتـهم يف             

ـه جتدر اإلشارة إىل أن األمني العـام        ، قال إن  ٢٠٠٤يناير  /الثاين
ــة     ــفوية مؤرخــ ــذكرة شــ ــضاء، يف مــ ــدول األعــ ــا الــ  ٢٥دعــ

ــوز ــه /متــــ ــيحاا قبــــــل  ٢٠٠٣يوليــــ  ٢٥، إىل تقــــــدمي ترشــــ
 أمسـاء   CERD/SP/66وتــرد يف الوثيقـة      . ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلول

ــذين مت  ــخاص الـ ــدول     األشـ ــاء الـ ــن أمسـ ــضال عـ ــيحهم فـ ترشـ
ــة ــراف املعنيــ ــضا يف . األطــ ـــرد أيــ ــافات اإلوتـــ  ٣ و٢ و١ضــ

)CERD/SP/66/Add.1-3 (   ــذين ــة الــ ــحني الثالثــ ــاء املرشــ أمســ
املرفـق الثـاين لتلـك الوثيقـة أمسـاء          وتـرد يف    . سحبوا ترشـيحهم  

ــذين تنتــهي واليتــهم يف    ــة التــسعة ال  كــانون ١٩أعــضاء اللجن
، كما ترد يف املرفق الثالث نـبــذ عن الـسري          ٢٠٠٤يناير  /الثاين

 .الشخصية للمرشحني
 ب الرئيسانتخا
تكلــم بـصفته املمثـل      ): لكـسمربغ  (هوشـايت السيد   - ٧

 للـدول األطـراف     التاسـع عـشر   الدائم لبلده ورئيس االجتماع     
ملنـصب  ) بولنـدا  (سـتانزيك يف االتفاقية، فاقترح ترشيح السيد      

 .الرئيس
قـال، إنـه يف حـال عـدم وجـود أي            : الرئيس املؤقـت   - ٨

ف يــودون املوافقــة اعتــراض، ســيعترب أن ممثلــي الــدول األطــرا  
 . رئيسا لالجتماع بالتزكيةستانزيكعلى انتخاب السيد 

 .وقد تقرر ذلك - ٩
رئيسا لالجتمـاع   ) بولندا( ستانزيكانتخاب السيد   مت   - ١٠

 .بالتزكية
 )CERD/SP/65 (إقرار جدول األعمال

 .أُقــر جدول األعمال - ١١
ل االنتقـال إىل البنـد التـايل يف          أنه يود قب   قال: الرئيس - ١٢

 مـن النظـام     ٣ و   ٢توجيه االنتبـاه إىل املـادتني       جدول األعمال   

ــة    ــوارد يف الوثيقـ ــداخلي الـ ــادة .CERD/SP/2/Rev.1الـ  ٢ فاملـ
تنص على وجوب تقدمي وثائق تفويض املمثلني وأمساء أعـضاء       
الوفــود، بقــدر اإلمكــان، إىل األمــني العــام قبــل املوعــد احملــدد   

وقـد أبلـغ األمـني العـام        . ة االجتماع بأسـبوع علـى األقـل       لبداي
الدول األطراف بفحـوى هذه املـادة يف مـذكرة شـفوية، لكنـه      
مل يتلق حـىت اآلن وثـائق التفـويض حبـسب األصـول مـن عـدد                 

ــاع   ــة يف االجتمـ ــراف املمثلـ ــدول األطـ ــن الـ ــرح  . مـ ــذا يقتـ ولـ
 مـن النظـام الـداخلي، ويف حـال عـدم            ٣الرئيس، وفقا للمـادة     

وجــود أي اعتــراض، الــسماح ملمثلــي هــذه الــدول األطــراف    
ــى       ــوم عل ــع دع ــاع، م ــشاركة يف االجتم ــت بامل ــشكل مؤق ب
الفـــور إىل التكفـــل بتقـــدمي وثـــائق التفـــويض اخلاصـــة ـــم إىل 

 .األمني العام يف أسرع وقت ممكن
 .وقد تقرر ذلك - ١٣

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين
ــرئيس - ١٤ ـــه، : الـ ــال إنــ ــادة  قـ ــا للمـ ــام  ٤ وفقـ ــن النظـ  مـ

الداخلي لالجتماع، يتعني انتخاب ما بني نائب واحد وأربعـة          
ومــن مث فقــد . نـواب للــرئيس مــن بــني ممثلــي الــدول األطــراف 

دعا ممثلي الدول األطراف إىل تقدمي ترشيحام ملنصب نائـب          
 .الرئيس
ــاء الــــسيد  - ١٥ ــاتريس لودونيــــو ةوقــــد طُـــــرحت أمســ  بيــ

كمرشـحني  ) ليختنـشتاين  ( سـتيفان باريغـا    الـسيد و) كولومبيا(
مـــن قــــبل جمموعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر       

 ، علـى    دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى       الكارييب، وجمموعة   
 .التوايل
ـــه     - ١٦ ــراض، فإن ـــه يف حــال عــدم وجــود أي اعت ــال إن وق

ــاب هـــ     ــى انتخـ ــة علـ ـــود املوافقـ ــاع يـ ــيعترب أن االجتمـ  ذينسـ
 .نصب نائب الرئيساملرشحني مل

 .وقد تقرر ذلك - ١٧
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انتخـاب تـسعة أعـضاء يف جلنــة القـضاء علـى مجيـع أشــكال       
التمييز العنصري ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي واليتهم 

 ٥ إىل   ١ وفقا للفقـرات     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٩يف  
  من االتفاقية٨من املادة 

ــرئيس - ١٨ ــائق  : الــــ ـــار إىل أن الوثــــ  CERD/SP/66أشـــــ
 تتــضمن معلومــات عــن األشــخاص   CERD/SP/66/Add.1-3و

الــذين مت ترشــيحهم أو ســحب ترشــيحهم مــن قـــبل الــدول       
ــخاص      ــصية لألشـ ــسري الشخـ ـــذ الـ ــن نــبـ ــضال عـ ــراف فـ األطـ

 .١٦املعنيني، وأن جمموع عدد املرشحني هلذه الوظائف 
ـــه ال - ١٩  مـــن ٤ و ٢ و ١ أيـــضا إىل الفقـــرات نظـــرووجـ

تفاقيــة، وهـــي الفقــرات الــيت تتعلــق بانتخــاب    مــن اال٨املــادة 
 .أعضاء اللجنة

 بـــرياواتوبنـــاء علـــى دعـــوة الـــرئيس، تـــوىل الـــسيد    - ٢٠
ــد( ــسيد) تايلن ــكوال ــورنربغ    إيري ــو ن ــرويج(إيف ــسيدة ) الن وال

والــسيدة دوريــس رومــان ) غانــا (مــافيس إيــسي كوســورغبور
 .مهمة فرز األصوات) باراغواي(

 .باالقتراع السريوشــرع يف التصويت  - ٢١
 . رفع اجللسةالرئيسويف انتظار النتائج، قرر  - ٢٢
 . واستؤنفت ظهرا١١../ة علقت اجللسة الساع -٢٣
 : أعلن نتيجة التصويتالرئيس – ٢٤

 ١٦٩  :األوراق املودعـة 
 صفر  :األوراق الباطلــة 
 ١٦٩  :األوراق الصحيحة 
 صفر  :املمتنعون عن التصويت 
 ١٦٩   :عدد املصوتني 
 ٨٥   :األغلبية املطلوبة 

 :عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح 
 ١٤٦  ):اهلند (بياليالسيد  
 ١٣٢ )الواليات املتحدة (بويد االبنالسيد  
 ١٢٩ )االحتاد الروسي(أفتونوموف السيد  
 ١٢٥ )جنوب إفريقيا (ري بارديليجانو ةالسيد 
 ١٢٥  )الصني (تانغالسيد  
 ١١٨ )األرجنتني( يوتسيسالسيد  
 ٩٨ )إكوادور(فالينسيا رودريغيز السيد  
 ٨٩ )بوركينا فاسو(داه  ةالسيد 
 ٨٨ )غواتيماال(كايل تزاي السيد  
 ٨٦  )رومانيا (دياكونوالسيد  
 ٨٦ )جامايكا (نيتيلفوردالسيد  
 ٦٥  )مايل(ة دميبيلي السيد 
 ٦١ )زامبيا(السيدة كامووانغا  
 ٥٩  )غينيا(السيد ثيام  
 ٤٦ )ليتوانيا(السيدة فيلدهون  
 ٤٢ )بوروندي(السيد نيونغيكون  

ونظرا حلصول املرشحني التالية أمساؤهم على األغلبيـة      - ٢٥
املطلوبــة وأكــرب عــدد مــن األصــوات، أعلــن الــرئيس انتخــام   

 :أعضاء يف جلنة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              
 )الواليـات املتحـدة    (نبويـد االبـ   الـسيد    و )اهلنـد  (بياليالسيد  

جــانويري  ةالــسيدو) االحتــاد الروســي ( أفتونومــوف الــسيدو
ــل ــا  (بارديـ ــوب إفريقيـ ــسيد  و)جنـ ــانغالـ ــسيد  و)الـــصني (تـ الـ
 )إكـوادور (فالينـسيا رودريغيـز     الـسيد    و )األرجنـتني  (يوتسيس

 .)غواتيماال(كايل تزاي السيد  و)بوركينا فاسو(داه  ةالسيدو
 ١٠/١٢رفعت اجللسة الساعة  


