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ــــة  اجتمــاع الــدول األطــراف يف االتفاقي
الدوليـــة للقضـــاء علـــى مجيـــع أشــــكال 

التمييز العنصري 
  االجتماع الثامن عشر 

حمضر موجز مؤقت للجلسة السابعة والعشرين 
 املعقودة يف املقر، نيويورك، يوم الثالثاء، ١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 

. (املدير)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ندياي الرئيس املؤقت:
(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)  . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد خيتيخون الرئيس:

  
احملتويات 

 
افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع 

انتخاب الرئيس 
إقرار جدول األعمال 

انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين 
انتخاب تسعة أعضاء يف جلنة القضاء على التمييز العنصري ليحلوا حمل األعضـاء الذيـن تنتـهي 
مدة واليتهم يف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، وفقا ألحكام الفقـرات ١ إىل ٥ مـن املـادة ٨ 

من االتفاقية 
مسائل أخرى 
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افتتحت اجللسة يف الساعة ١٠/٣٠. 
افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع 

ـــاح  الرئيـس املؤقـت: أعلـن، باسـم األمـني العـام، افتت - ١
ــة  االجتمـاع الثـامن عشـر للـدول األطـراف يف االتفاقيـة الدولي
ـــع أشــكال التميــيز العنصــري. وأبلــغ جلنــة  للقضـاء علـى مجي
ـــــيز العنصــــري أن مخــــس دول أخــــرى  القضـــاء علـــى التمي
(إندونيسيا وجنوب أفريقيا وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا) 
قد انضمت منذ االجتماع السـابق إىل االتفاقيـة، وبلـغ بذلـك 
جمموع عدد الدول األطراف فيـها ١٥٥ دولـة. وكـانت جلنـة 
القضـاء علـى التميـــيز العنصــري قــد نظــرت خــالل دورتيــها 
ـــدول  لعــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ يف ٤٤ تقريــرا مــن تقــارير ال
األطـراف واعتمـدت لكـل منـها مالحظـــات ختاميــة تتضمــن 
اقتراحات وتوصيات مفصلـة ـدف حتسـني تطبيـق االتفاقيـة. 
وحرصا من اللجنـة علـى إعـادة إجـراء حـوار مـع الـدول الـيت 
تأخرت كثريا يف تقدمي تقاريرها الدورية، كانت قـد واصلـت 
استعراض مدى تنفيذ االتفاقية يف سبع دول من هـذه الـدول. 
ــــة احلالـــة الراهنـــة يف مثـــان دول يف إطـــار  كمــا حبثــت اللجن
ـــــل يف حــــاالت  إجراءاـــا املتعلقـــة بـــاإلنذار املبكـــر والتدخ

الطوارئ. 
وتـابع كلمتـــه قــائال إن اللجنــة كــانت قــد واصلــت  - ٢
القيام باملهام املوكولـة إليـها مبوجـب املـادة ١٤ مـن االتفاقيـة، 
واليت قامت مبوجبها بالنظر يف الرسائل الواردة مـن األفـراد أو 
جمموعات األفراد الذين يدعون فيها أم ضحايا النتهاك حـق 
من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية. وأصدرت ٢٩ دولة 
مـن الـدول األطـراف إعالـــا مبوجــب املــادة ١٤، ممــا مكَّــن 

اللجنة من النظر يف رسائلها. 
ــــــا  وأضــــاف أن اجلمعيــــة العامــــة أيــــدت يف قراره - ٣
ـــت علــى االتفاقيــة لتمويــل  ١١١/٤٧، التعديـالت الـيت أدخل
أنشطة اللجنة مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة وطلبـت إىل 

األمـني العـام أن يتخـذ التدابــري املالئمــة لتوفــري هــذا التمويــل 
ابتــداء مــن ميزانيــة فــــترة الســـنتني ١٩٩٤-١٩٩٥. ووفقـــا 
ألحكـام هـذا القـرار، يواصـــل األمــني العــام ضمــان حصــول 
اللجنة على التمويل املطلوب إلجناز أنشـطتها. وحـىت تارخيـه، 
وافقـت ٢٥ دولـة طـرف فقـط علـى التعديـل املذكـــور الــذي 
جيـب أن يوافـق عليـه ثلثـا الـدول األطـراف قبـل دخولـــه حــيز 

النفاذ. 
واسـتطرد قـائال إن اجلمعيـة العامـة كـانت قـــد حثــت  - ٤
بقوة، يف قرارها ١٣١/٥٣ الدول األطراف يف االتفاقيـة علـى 
التعجيل باختاذ إجراءاا الداخليـة فيمـا يتعلـق بـالتصديق علـى 
تعديـل االتفاقيـة. ويف القـــرار ذاتــه، أحــاطت اجلمعيــة العامــة 
علما بتقرير األمني العام عن احلالة املالية للجنة. كمـا أعربـت 
عن بالغ قلقها ألن عددا مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـــــــة 
مل يف بعد بالتزاماته املالية، وناشـدت مجيـع الـدول األطـراف 

املتأخرة يف الدفع أن تفي بالتزاماا املالية غري املسددة. 
 

انتخاب الرئيس 
الســيد شــريف (تونــس): اقــترح انتخــــاب الســـيد  - ٥
خيتيخون (مجهورية الو الدميقراطيـة الشـعبية) ملنصـب رئيـس 

االجتماع. 
وانتخب السيد خيتيخون (مجهوريـة الو الدميقراطيـة  - ٦

الشعبية) رئيسا بالتزكية. 
وتـوىل السـيد خيتيخـــون (مجهوريــة الو الدميقراطيــة  - ٧

الشعبية) رئاسة اجللسة. 
 

 (CERD/SP/62) إقرار جدول األعمال
أقر جدول األعمال.  - ٨

 
انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين 

الرئيس: ذكر أن الفقرة ٤ من النظام الداخلـي تنـص  - ٩
على أنه جيب أن ينتخب االجتمـاع عـددا مـن نـواب الرئيـس 
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يتراوح بني نائب واحـد وأربعـة نـواب مـن بـني ممثلـي الـدول 
األطراف. وقال الرئيس إنه علـم بـأن السـيدة مسـاح (اجلزائـر) 
والســيد بريدكالــرت (التفيــــا) والســـيد بـــالزان (مالطـــة) قـــد 
ــــواب  اقترحتـــهم جمموعـــام اإلقليميـــة لالضطـــالع مبـــهام ن

الرئيس. 
ومت انتخـــاب الســـــيدة مســــاح (اجلزائــــر) والســــيد  - ١٠
ـــة)، نوابــا للرئيــس  بريدكالـرت (التفيـا) والسـيد بـالزان (مالط

بالتزكية. 
 

ــــيز  انتخـــاب تســـعة أعضـــاء يف جلنـــة القضـــاء علـــى التمي
العنصري ليحلوا حمــل األعضـاء الذيـن تنتـهي مـدة واليتـهم 
يف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠، وفقا ألحكـام الفقـرات 

 (CERD/SP/61) ١ إىل ٥ من املادة ٨ من االتفاقية
الرئيس: وجه االنتباه إىل قائمـة املرشـحني املقـترحني  - ١١
مـن الـدول األطـــراف وإىل املعلومــات الــيت تتضمنــها الســرية 
الذاتية لكل منهم والواردة يف الوثيقة CERD/SP/61. وترد يف 
املرفقني األول والثاين من هذه الوثيقـة أمسـاء األعضـاء التسـعة 
الذين تنتهي مدة واليتـهم يف ١٩ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠ 
واألعضـاء التسـعة اآلخريـن الذيـن سـيظلوا يف عضويـة اللجنــة 
ـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٢. وقــال إن هنــاك ١٣  حـىت ١٩ ك
مرشحا تقدموا مللء املناصب التسعة الشاغرة. ووجـه الرئيـس 
االنتباه يف هذا الصدد إىل أحكام املادة ٨ من االتفاقية املتعلقة 

بانتخاب أعضاء اللجنة، ال سيما الفقرات ١ و ٢ و ٤. 
وبنـاء علـى دعـوة الرئيـس، تـوىل السـيد نيكوالســـون  - ١٢

(آيسلندا) والسيدة دي فيت (ناميبيا) مهمة فرز األصوات. 
وشرع يف إجراء التصويت السري.  - ١٣

 ١٤٨ عدد بطاقات االقتراع:
صفر  عدد البطاقات غري الصحيحة:
 ١٤٨ البطاقات الصحيحة:

صفر  املمتنعون:
 ١٤٨ عدد املصوتني:
 ٧٥ األغلبية املطلوبة:

عدد األصوات اليت حصل عليها املرشحون: 
السيدة باتريشيا نيزوبلو جانواري – بارديل (جنـوب 

أفريقيا) ١٣١ 
السيد راغافان فاسوديفان بيالي (اهلند) ١٢٩ 

السيدة زو ديسي (الصني) ١٢٣ 
السيد مارك بوسويت (بلجيكا) ١١٩ 

السيد يوري ريشيتوف (االحتاد الروسي) ١١٤ 
السيد ماريو خورخه يوتزيس (األرجنتني) ١٠٤ 

السيد فرانسوا لونسيين فال (غينيا) ١٠٤ 
السيد يون دياكونو (رومانيا) ٨٩ 

السيد لويس بلنسية رودريغس (إكوادور) ٨٥ 
وفيما يلي املرشـحون الذيـن فـازوا باألغلبيـة املطلوبـة  - ١٤
وبأكــرب عــدد مــن األصــوات: الســيدة جــانواري – بــــارديل 
(جنوب أفريقيا)، والسيد بيالي (اهلنـد)، والسـيدة زو ديسـي 
(الصـني)، والسـيد بوســويت (بلجيكــا)، والســيد ريشــيتوف 
(االحتاد الروسي)، والسيد يوتزيس (األرجنتني)، والسيد فـال 
(غينيا)، والسيد دياكونو (رومانيا) والسيد بلنسية رودريغـس 
(إكوادور)، ومن مث انتخبوا أعضاء للجنة القضاء على التميـيز 
العنصري لفترة أربعة سنوات تبدأ يف ٢٠ كـانون الثـاين/ينـاير 

 .٢٠٠٠
 

مسائل أخرى 
الرئيس: قال، موجها االنتباه إىل املادتني ٢ و ٣ مـن  - ١٥
ـــــي (CERD/SP/2/Rev.1)، إن األمــــني العــــام  النظـــام الداخل
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مل يتسلم بعد وثائق تفويض ممثلي عـدد مـن الـدول األطـراف 
املمثلـة يف االجتمـاع. ولذلـك فقـــد اقــترح، وفقــا للمــادة ٣، 
ضرورة السماح مؤقتا ملمثلي تلك الدول األطراف باملشاركة 
بالرغم من ذلك يف هذا االجتماع، وحث الدول املعنيـة علـى 
تقدمي وثائق تفويـض ممثليـها إىل األمـني العـام يف أقـرب وقـت 

ممكن. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٦

رفعت اجللسة الساعة ١٢/١٥. 
 


