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

تكلــم باســم األمــني العــام، فــأعلن  : الــرئيس املؤقــت - ١
ــاع احلـــ  ــاح االجتمـ ــراف يف ينعـــشروال اديافتتـ ــدول األطـ  للـ

. تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري          اال
ــاع     ــاد االجتمـ ــذ انعقـ ــرة الـــيت انقـــضت منـ ــه يف الفتـ ــال إنـ وقـ

ــشر ــدق، ينالعـ ــدصـ ــد بلـ ــ–  واحـ ــر  و هـ ــزر القمـ ــى – جـ  علـ
صـــبح عـــدد الـــدول الـــيت صـــدقت علـــى أاالتفاقيـــة، وبـــذلك 

 إن هذا مدعاة للسرور إال أن الطريـق ال          . دولة ١٧٠االتفاقية  
 . ويال إىل أن يتحقق التصديق العاملي عليهايزال ط

 وأضاف أن جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري نظـرت       - ٢
 يف ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤يف دورتيهـــــا اللــــتني عقــــدتا يف عامـــــي 

 دولة من الدول األطـراف، وواصـلت        ٣٠التقارير املقدمة من    
متابعة تنفيذ االتفاقيـة يف الـدول األطـراف الـيت تـأخرت كـثريا               

 مـن   ١٤كمـا أـا واصـلت، وفقـا للمـادة           . تقدمي تقاريرهـا  يف  
االتفاقيــة، نظرهــا يف الرســـائل الــيت وردت مــن أشـــخاص أو     
مجاعــات مــن األشــخاص يــشكون مــن تعرضــهم النتــهاكات   

ت خـــالل عتمـــدللحقـــوق املنـــصوص عليهـــا يف االتفاقيـــة، وا 
 .قرارات بشأن هذا املوضوعأربع فتاوى والعامني املاضيني 

ــي ومـــضـى  - ٣ ــة أقـــرت توصـ ــائال إن اللجنـ ــامتني قـ   تني عـ
: تطبيــق االتفاقيــة علــى املــستوى الــوطين    حتــسني  إىل انــدف

:  عــن التمييــز ضــد غــري املـــواطنني    ٣٠التوصــية العامــة رقــم    
 عـن منـع التمييـز العنـصري يف نظـام            ٣١والتوصية العامة رقـم     

واعتمدت اللجنة أيضا إعالنا عن منـع اإلبـادة         . العدالة اجلنائية 
ويف . املوضــوعمــضمون اجلماعيــة، بعــد عقــد مناقــشة حــول   

 مؤشـرات ألمنـاط مـن       يـد دمت حت قرار اختذ علـى سـبيل املتابعـة،         
 .التمييز العنصري املنهجي والواسع النطاق

اللجنة اهتمت اهتمامـا كـبريا باسـتعراض        وأضاف أن    - ٤
وركزت على تطـوير آليـة حتـرص علـى املتابعـة            . طرائق عملها 
ائج والتوصــــيات الــــيت وجهتــــها إىل األطــــراف الكافيــــة للنتــــ

ــار    ــا يف إطـ ــرارات الـــيت مت اعتماهـ ــضاء، وإىل اآلراء والقـ األعـ
وناقــشت . اإلجــراءات املتبعــة يف رســائل األفــراد واموعــات 

 اقتراحـات   ٢٠٠٥أغـسطس   /اللجنة يف آخـر دورة هلـا يف آب        
اإلصـــالح املقدمـــة علـــى أســـاس خطـــة عمـــل مفـــوض األمـــم 

قوق اإلنـسان، وبـصفة خاصـة االقتراحـات         املتحدة السامي حل  
 .املتصلة باهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

ــة حــىت      و - ٥ ــها اللجن ــيت قدمت ــهامات ال ــة اإلس ــم أمهي رغ
يومنـــا هـــذا، فمـــن الواضـــح أن هنـــاك جمـــاالت عـــدة يرجـــى   

 دولـة فقـط مـن       ١٤ذلـك أن    علـى   مثـال   . حدوث حتسن فيها  
منــا هــذا اإلعــالن املنــصوص الــدول األطــراف قــدمت حــىت يو

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

أو مجاعــات مــن األشــخاص أو الــدول ال يـــستخدم بالقــدر      
 .الكايف

ــا يف      - ٦  ــضطلع ــيت يـ ــشطة ال ــل األن ــق بتموي ــا يتعل وفيم
 إن اجلمعيـــة العامـــة وافقـــت يف قرارهـــا إطـــار االتفاقيـــة، قـــال

، علــى ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول١٦ املــؤرخ ٤٧/١١١
إدخال تعديالت على االتفاقية ترمي إىل متويـل أنـشطة اللجنـة            
من امليزانية العادية لألمم املتحـدة وطلبـت إىل األمـني العـام أن           
يتخذ التدابري املالئمة لتمويـل تلـك األنـشطة علـى هـذا النحـو               

وقــد اختــذ . ١٩٩٥-١٩٩٤تبـارا مــن ميزانيـة فتــرة الـسنتني    اع
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    ٤١وق ــن ال ــط م ــة فق  دول

 املطالبـات   ، بـرغم   هذا وافقت على تلك التعديالت حىت يومنا     
 .املتكررة بذلك من اجلمعية العامة
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 انتخاب الرئيس
تكلــم بـصفته املمثـل الـدائم        ): بولنـدا  (توبيـك السيد   - ٧

 للــــدول األطــــراف يف عــــشرينلبلــــده ورئــــيس االجتمــــاع ال
ملنـصب  ) جـزر البـهاما    (بيثيـل  ةاالتفاقية، فاقترح ترشيح السيد   

 .الرئيس
 .جتماع بالتزكية رئيسا لالبيثيل ةانتخاب السيدمت  - ٨
 .وقد تقرر ذلك - ٩

 )CERD/SP/67 (إقرار جدول األعمال
 .أُقــر جدول األعمال - ١٠
 االنتبـاه إىل املـادتني      هتوجيهـ  يف معـرض     قال: الرئيس - ١٢
ــة  ٣ و ٢ ــام الــــــــداخلي الــــــــوارد يف الوثيقــــــ  مــــــــن النظــــــ

CERD/SP/2/Rev.1 . إن األمـــني العـــام مل يـــستلم بعـــد وثـــائق
ولـذا  . عدد من الدول األطـراف املمثلـة يف االجتمـاع         تفويض  

 الـسماح   ، مـن النظـام الـداخلي      ٣يقترح الرئيس، وفقا للمـادة      
ــشاركة يف       ــت بامل ــشكل مؤق ــدول األطــراف ب ــذه ال ــي ه ملمثل
االجتماع، مـع دعـوم علـى الفـور إىل التكفـل بتقـدمي وثـائق                

 .التفويض اخلاصة م إىل األمني العام يف أسرع وقت ممكن
 .وقد تقرر ذلك - ١٢

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين
ــرئيس - ١٣ ــادة   : الـ ــا للمـ ـــه، وفقـ ــال إنــ ــام  ٤قـ ــن النظـ  مـ

الداخلي لالجتماع، يتعني انتخاب ما بني نائب واحد وأربعـة          
قـد مت إبـالغ     و. نواب للرئيس من بـني ممثلـي الـدول األطـراف          

أنــشور والــسيد ) الــسنغال(بــاجي الــسيد كــال مــن الــرئيس أن 
قـد  ) صربيا واجلبل األسود  (والسيدة أنطونييفيتش   ) إندونيسيا(

 .ب الرئيسلشغل منصب نائ جمموعته هرشحت

والــسيد أنــشور ) الــسنغال(بــاجي الــسيد مت انتخــاب  - ١٤
) صــربيا واجلبــل األســود (والــسيدة أنطــونييفيتش ) إندونيــسيا(

 .بالتزكية
شــكال انتخـاب تـسعة أعـضاء يف جلنــة القـضاء علـى مجيـع أ      

ــهي     ــذين تنتـ ــضاء الـ ــوا حمـــل األعـ ــز العنـــصري ليحلـ التمييـ
 وفقـا للفقـرات     ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١٩واليتهم يف   

 Add.1 وCERD/SP/68  (  من االتفاقية٨ من املادة ٥ إىل ١
 )Add.2و

وجـــه النظـــر إىل قائمـــة األشـــخص الـــذين  : الـــرئيس - ١٥
دة يف  رشحتها الـدول األطـراف وإىل سـريهم الشخـصية الـوار           

 وتــرد يف املرفــق الثــاين مــن . Add.1 وCERD/SP/68الــوثيقتني 
أمسـاء األعــضاء التـسعة الـذين ســيظلون     CERD/SP/68 ةالوثيقـ 

 األمــني أبلــغو. ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١٩خيــدمون حــىت 
ــة الـــدول األطـــراف العـــام   أن CERD/SP/68/Add.2يف الوثيقـ

وعليه فقـد   . حكومة ترينيداد وتوباغو قررت سحب مرشحها     
ويف هـذا الـصدد،     .  لشغل تسعة شواغر   اشخص ١٣مت ترشيح   

 مـــن االتفاقيـــة فيمـــا يتعلـــق ٨وجـــه النظـــر إىل أحكـــام املـــادة 
 .٤ و٢ و١بانتخاب أعضاء اللجنة، وال سيما إىل الفقرات 

) كنـدا (ة سـوين    وبناء على دعوة الرئيس، توىل الـسيد       - ١٦
 )الحتـاد الروسـي   ا(والـسيد شـرينينكو     ) قربص(والسيدة إيوانو   

 .مهمة فرز األصوات
 .وشــرع يف التصويت باالقتراع السري - ١٧

 ١٦٩  :األوراق املودعـة 
 ١  :األوراق الباطلــة 
 ١٦٨  :األوراق الصحيحة 
 ١٦٨   :عدد املصوتني 
 ٨٥   :األغلبية املطلوبة 
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 :عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح 
 ١٥٠ ):يلربازال (ليندغرين ألفيسالسيد  
 ١٤٥ ):اليونان (سيسيليانوسالسيد  
 ١٣٤  ):اجلزائر (أمريالسيد  
 ١٣٣ ):دامنركال (جايرومالسيد  
 ١٣٢  ):مصر (أبو النصرالسيد  
 ١٣٢ ):باكستان (شاهيالسيد  
 ١٢٦ ):فرنسا (دي غوتالسيد  
 ١١٤ ):اململكة املتحدة (ثونبريي السيد  
 ٨٠ ):توغو (إيومسمانالسيد  
 ٨٠ :)كولومبيا (موريو مارتينيزالسيد  
 ٧٦  ):العراق (هاديالسيد  
 ٦٨ ):بنما (كاسترو هرييراالسيد  

 ٦٤ ):اجلمهورية العربية السورية (احلساميالسيد 
ة أمساؤهم على األغلبيـة  ونظرا حلصول املرشحني التالي    - ١٨

، أعلن الـرئيس انتخـام أعـضاء يف جلنـة القـضاء علـى               املطلوبة
، )مــصر (أبــو النــصرالــسيد : التمييــز العنــصريمجيــع أشــكال 

والـسيد  ، )فرنـسا (الـسيد دي غـوت   و، )اجلزائـر  (أمـري السيد  و
ــايروم  ــدامنرك(جـ ــدغرين ألفـــيس   و)الـ ــسيد لينـ ــل(الـ ، )الربازيـ

، )اليونــان(الــسيد سيــسليانوس و، )باكــستان(الــسيد شــاهي و
 .)اململكة املتحدة (ثورنبرييالسيد و

ــح   – ١٩ ــصول مرشـ ــدم حـ ــرا لعـ ــة  ونظـ ــى األغلبيـ ــر علـ  آخـ
قاصـر علـى املرشـحني      املطلوبة، مت إجراء تـصويت ثـان سـري          

ــى أكــرب عــدد مــن األصــوات دون       ــذين حــصال عل ــنني الل االث
 .حصوهلم على األغلبية املطلوبة

 ١٦٧  :األوراق املودعـة

 ١٦٧  :األوراق الصحيحة 
 ١  املمتنعون عن التصويت 
 ١٦٦   :عدد املصوتني 
 ٨٤   :بةاألغلبية املطلو 

 :عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح
 ٨٦ ):توغو (إيومسمانالسيد  
 ٨٠ :)كولومبيا (موريو مارتينيزالسيد  

علـــى األغلبيـــة ) توغـــو(إذ حـــصل الـــسيد إيومـــسمان  – ٢٠
 مت بذلك انتخابه عضوا يف جلنة القضاء على التمييـز            املطلوبة،
 .العنصري
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  


