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انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين 

انتخاب تسعة أعضاء يف جلنة القضاء على التمييز العنصري ليحلوا حمل األعضـاء الذيـن تنتـهي 
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افتتحت اجللسة الساعة ١٠/٠٠. 
افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع 

الرئيـس املؤقـت: تكلـم باسـم األمـــني العــام، فــأعلن  - ١
افتتـاح االجتمـاع التاسـع عشـر للـدول األطـراف يف االتفاقيـــة 
الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري. وقــال إنـه 
يف الفـترة الـيت انقضـت منـذ انعقـاد االجتمـــاع الثــامن عشــر، 
– هــي إريتريــا وأيرلنــدا وبلــيز وبنــــن  أصبحـت ستــة بلـــدان 
وكينيـا وليختنشــتاين – أطرافــا يف االتفاقيــة، وبذلــك يصبــح 
ـــيت صدقــت علــى االتفاقيــة أو انضمــت إليــها  عـدد الـدول ال
١٦١ دولة. وأضاف أن جلنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـري 
نظرت يف دورتيهـا اللتني عقدتـا يف عامــي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ 
ــــن الـــدول األطـــراف،  يف التقــارير املقدمــة مــن ٤٣ دولــة م
وواصلــت متابعــة تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدول األطــراف الـــيت 
تـأخرت كثـريا يف تقـدمي تقاريرهـا. كمـا أـا واصلـــت، وفقــا 
للمادة ١٤ من االتفاقيـة، نظرهـا يف الرسـائل الـيت وردت مـن 
أشـخاص أو مجاعـات مـن األشـخاص يشـكون مـن تعرضـــهم 
النتـهاكات للحقـوق املنصـوص عليـها يف االتفاقيـة، واختـــذت 

خالل العامني املاضيني عشرة قرارات بشأن هذا املوضوع. 
ومضـى قائال إن اللجنة أقرت يف عـام ٢٠٠٠ ثـالث  - ٢
توصيـات عامـــة ــدف إىل مســاعدة الــدول األطــراف علــى 

تطبيق االتفاقية على املستوى الوطين بشكل أفضل. 
وأضاف أن من بني األنشـطة الـيت قـامت ـا اللجنـة،  - ٣
يف إطـار املؤمتـر العـاملي ملكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري 
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كتابة وثيقـة 
شاملة (A/CONF.189/PC.2/13) قدمتها إىل املؤمتر. كمـا أـا 
شـاركت يف املؤمتـر، ويف اجتماعـــات جلنتـــه التحضرييــة، ويف 

أحداث أخرى ذات صلة. 

ـــيت قدمتــها اللجنــة حــىت  وبرغـم أمهيـة اإلسـهامات ال - ٤
يومنــا هــذا، فمــن الواضــح أن هنــاك جمــاالت عــــدة يرجـــى 
حدوث حتسن فيها. مثال ذلك أن ٣٨ دولة فقط مـن الـدول 
األطراف قدمت حـىت يومنـا هـذا اإلعـالن املنصـوص عليـه يف 
املادة ١٤ والذي يأذن للجنة بالنظر يف الرسائل. وترتب على 
ذلـك أن إجـراء النظـر يف الرســـائل الــواردة مــن أشــخاص أو 
مجاعات من األشخاص أو الدول ال يـستخدم بالقدر الكايف. 
وفيمـا يتعلـق بتمويــل األنشــطة الــيت يـــضطلع ــا يف  - ٥
إطــار االتفاقيــة، قــال إن اجلمعيــة العامــة وافقــت يف قرارهــــا 
١١١/٤٧ املـؤرخ ١٦ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٢، علــى 
إدخال تعديالت على االتفاقية ترمي إىل متويل أنشـطة اللجنـة 
بالسحب من امليزانية العادية لألمم املتحدة وطلبت إىل األمني 
العام أن يتخذ التدابري املالئمة لتمويل تلك األنشطة على هـذا 
النحو اعتبارا من ميزانية فـترة السـنتني ١٩٩٤-١٩٩٥. وقـد 
اختـذ األمـني العـام التدابـري الالزمـة هلـذا الغـرض. إال أن تنفيــذ 
هــذه التعديــالت يتطلــب موافقــة ثُلثــي الــدول األطـــراف يف 
ـــدول  االتفاقيــة عليــها. وقــد تبــني أن ٣٢ دولــة فقــط مــن ال
األطـراف وافقـت علـى تلـك التعديـــالت حــىت يومنــا، برغــم 
املطالبات املتكررة بذلك من اجلمعية العامــة. واختـذت األمانـة 
العامة ترتيبات خاصة لكي يسـاعد مكتـب الشـؤون القانونيـة 
الـدول األطـراف الراغبـة يف تقـدمي اإلعـالن وفقـــا للمــادة ١٤ 
مـن االتفاقيـة واملوافقـة علـى التعديـالت الـيت أدخلـــت عليــها. 

وهذه الدول مدعوة إىل االستفادة من هذه الترتيبات. 
وفيمـا يتعلـق بانتخـاب أعضـاء اللجنـة التســـعة الذيــن  - ٦
سـيحلون حمـل األعضـاء الذيـن تنتـهي واليتـهم يف ١٩ كـانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٢، قال إنـه جتدر اإلشارة إىل أن األمني العام 
دعا الدول األعضاء، يف مذكرة شفوية مؤرخـة ٦ متـوز/يوليـه 
٢٠٠١، إىل تقـدمي ترشـيحاا قبـل ٦ أيلـول/ســبتمرب ٢٠٠١. 
وتــــرد يف الوثيقـــة CERD/SP/63 أمســـاء األشـــخاص الذيـــــن 
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مت ترشيحهم فضال عن أمسـاء الـدول األطـراف املعنيـة. وتـــرد 
أيضا يف املرفق الثاين لتلك الوثيقة أمساء أعضاء اللجنـة التسـعة 
الذين تنتهي واليتهم يف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، كمــا 
ترد يف املرفق الثالث نـبـــذ عـن السـري الشـخصية للمرشـحني. 
ـــه  وجديـر بـالذكر، فيمـا يتعلـق ـذا املرفـق األخـري، أن صيغتيـ
العربيـة والصينيـة مل يتســـن إعدادمهـا يف الوقـت احملـدد وأمـــا 

بذلك لن تكونا جاهزتني إال يف الشهر القادم. 
انتخاب الرئيس 

السـيد فيكـــس (مجهوريـة الو الدميقراطيـة الشــعبية):  - ٧
تكلــم بصفتـه املمثـل الدائـم لبلـده ورئيـــس االجتمــاع الثــامن 
ـــة، فــاقترح ترشــيح الســيد  عشـر للـدول األطـراف يف االتفاقي

ورت (لكسمربغ) ملنصب الرئيس. 
الرئيـس املؤقـت: قـال، إنـه يف حـال عـدم وجــود أي  - ٨
اعـتراض، سـيعترب أن ممثلـي الـدول األطـــراف يــودون املوافقــة 

على انتخاب السيد ورت رئيسا لالجتماع بالتزكية. 
وقد تقرر ذلك.  - ٩

توىل السيد ورت (لكسمربغ) الرئاسة.  - ١٠
 (CERD/SP/64) إقرار جدول األعمال

ُأقــر جدول األعمال.  - ١١
الرئيس: قال إنه يأمل، قبـل االنتقـال إىل البنـد التـايل  - ١٢
من بنود جدول األعمـال، توجيـه االنتبـاه إىل املـادتني ٢ و ٣ 
 .CERD/SP/2/Rev.1 ـــي الــوارد يف الوثيقــة مـن النظـام الداخل
فاملـادة ٢ تنـص علـى وجـوب تقـدمي وثــائق تفويــض املمثلــني 
وأمسـاء أعضـاء الوفـود، بقـدر اإلمكـان، إىل األمـني العـام قبــل 
املوعد احملدد لبداية االجتماع بأسبوع علـى األقـل. وقـد أبلـغ 
األمني العام الـدول األطـراف بفحــوى هـذه املـادة يف مذكـرة 
شــفوية، لكنــه مل يتلــق حــىت اآلن وثــائق التفويــــض حبســـب 
األصول من عدد مـن الـدول األطـراف املمثلـة يف االجتمـاع. 

ولذا يقترح الرئيس، وفقا للمادة ٣ مـن النظـام الداخلـي، ويف 
ــدول  حـال عـدم وجـود أي اعـتراض، السـماح ملمثلـي هـذه ال
األطراف بشكل مؤقت باملشاركة يف االجتماع، مـع دعوـم 
على الفور إىل التكفل بتقدمي وثائق التفويـض اخلاصـة ـم إىل 

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

انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين 
الرئيــس: قــال إنــــــه، وفقـــا للمـــادة ٤ مـــن النظـــام  - ١٤
الداخلي لالجتماع، يتعني انتخاب ما بني نائب واحد وأربعة 
نـواب للرئيـس مـن بـني ممثلـي الـدول األطـراف. ومـن مث فقــد 
دعا ممثلي الدول األطراف إىل تقدمي ترشيحام ملنصب نـائب 

الرئيس. 
وقـد طُــرحت أمسـاء السـيد لويـس ألفونســـو دي ألبــا  - ١٥
(املكســيك) وغوتشــا لوردكيبــانيدزة (جورجيــا) ودميـــتريس 
هادجيـار جـريو (قـربص) وميشـيل كافـاندو (بوركينـا فاســـو) 
ـــة ومنطقــة  كمرشـحني مـن قــبل جمموعـة دول أمريكـا الالتيني
ـــدول اآلســيوية، وجمموعــة دول  البحـر الكـارييب، وجمموعـة ال
أوروبا الغربية وغريها من الدول، وجمموعـة الـدول األفريقيـة، 

على التوايل. 
وقـال إنــه يف حـال عـــدم وجــود أي اعــتراض، فإنـــه  - ١٦
ســيعترب أن االجتمــاع يـــود املوافقـــة علـــى انتخـــاب هـــؤالء 

املرشحني ملنصب نائب الرئيس. 
وقد تقرر ذلك.  - ١٧

ـــكال  انتخـاب تسـعة أعضـاء يف جلنـة القضـاء علـى مجيـع أش
التمييز العنصري ليحلوا حمل األعضاء الذين تنتهي واليتهم 
يف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ وفقـا للفقـرات ١ إىل ٥ 

من املادة ٨ من االتفاقية 
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 CERD/SP/63 ـــــــائق الرئيـــــس: أشـــــــار إىل أن الوث - ١٨
و CERD/SP/63 و Add.1 تتضمن معلومات عـن األشـخاص 
الذيـن مت ترشـــيحهم أو ســحب ترشــيحهم مــن قـــبل الــدول 
ـــــذ الســـري الشـــخصية لألشـــخاص  األطــراف فضــال عــن نــب

املعنيني، وأن جمموع عدد املرشحني هلذه الوظائف ١٣. 
ووجــه االهتمـام أيضـا إىل الفقـرات ١ و ٢ و ٤ مــن  - ١٩
املـادة ٨ مـن االتفاقيـة، وهــي الفقـرات الــيت تتعلــق بانتخــاب 

أعضاء اللجنة. 
وبناء علــى دعـوة الرئيـس، تـوىل السـيد عبـد اهللا عيـد  - ٢٠
ــــــغدان دراغوليســــكو  ســـلمان الســـليطي (قطـــر) والســـيد ب
(رومانيـــا) والســـيدة روســـلني خـــان – كمنغــــــز (ترينيــــداد 

وتوباغو) مهمة فرز األصوات. 
وشــرع يف التصويت باالقتراع السري.  - ٢١

ويف انتظار النتائج، قرر الرئيس رفع اجللسة.  - ٢٢
ُرفعت اجللسة السـاعة ١١/١٥ وعـادت إىل االنعقـاد 

الساعة ١١/٥٥. 
الرئيس: أعلن نتائج التصويت على النحو التايل:  - ٢٣

 ١٦٠ األوراق املودعـة:
صفر  األوراق الباطلــة:
 ١٦٠ األوراق الصحيحة:
صفر  املمتنعون عن التصويت:
 ١٦٠ عدد املصوتني:
 ٨١ األغلبية املطلوبة:

عدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح: 
 ١٣٠ السيد هريندل (النمسا):

الســـيد ثورنبـــريي (اململكـــة املتحـــــدة لربيطانيــــا 
 ١٢٨ العظمى وإيرلندا الشمالية):
 ١٢٧ السيد دي غــوت (فرنسا):
 ١١٩ السيد ليندغـرين ألفيس (الربازيل):
 ١١٧ السيد شاهي (باكستان):
 ١١٣ السيد أبو النصر (مصر):
 ١١٠ السيد سيسليانوس (اليونان):
 ١٠٧ السيد أميــر (اجلزائر):
 ١٠٠ السيد جايروم (الدامنرك):
 ٩٣ السيد شدادي (املغرب):
 ٩٣ السيد شريفيس (قربص):
 ٨٣ السيد سابل (إسرائيل):
 ٧٧ السيد كوماك (سلوفينيا):

ونظرا حلصول املرشحني التالية أمساؤهم على األغلبية  - ٢٤
ـــس انتخــام  املطلوبـة وأكـرب عـدد مـن األصـوات، أعلـن الرئي
أعضاء يف جلنة القضاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري: 
السـيد هـريندل (النمسـا)، السـيد ثورنبـريي (اململكـة املتحـــدة 
ــــدا الشـــمالية)، الســـيد دي غـــوت  لربيطانيــا العظمــى وأيرلن
(فرنسـا)، السـيد ليندغريـن ألفيـس (الـربازيل)، الســـيد شــاهي 
ـــو النصــر(مصــر)، الســيد سيســليانوس  (باكسـتان)، السـيد أب
(اليونان)، السيد أمري (اجلزائر)، والسيد جايروم (الدامنرك). 

مسائل أخـرى 
ـــيز  الرئيـس: ذكـــر بــــــأن جلنـــــــة القضـاء علـى التمي - ٢٥
ـــارس  العنصـري طلبـت، مبقررهـا ١ (٥٦) املـؤرخ ٢٤ آذار/م
٢٠٠٠، عقد دورا الثامنة واخلمسني يف مقـر األمـم املتحـدة 
من ٨ إىل ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠١، وذلك للنظـر علـى 
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سـبيل األولويـة يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف الـــيت 
تواجه صعوبات يف املشاركة يف اجتماعات اللجنـة الـيت تعقـد 
جبنيف، وناشدت اجلمعية العامة اختـاذ التدابـري الالزمـة لتنفيـذ 
املقـرر املذكـور (انظـر A/55/18، الفقـرة ١٣). وقـد عمــــدت 
اجلمعيـة العامـة، مبقررهـا ٤١٩/٥٥ املـؤرخ ٤ كــانون األول/ 
ــــها  ديســمرب ٢٠٠٠، إىل إحالــة املســألة إىل اللجنــة للنظــر في
بشـكل متعمـق والتشـــاور مــع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة 
الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز العنصـري. وبيــــن 
الرئيس بعد ذلك أن اللجنـة قـررت أن ميثلـها رئيسـها يف هـذا 

االجتماع، مث دعا هذا األخري إىل الكالم. 
السـيد شـريفيس (رئيـس جلنـة القضـاء علـــى التميــيز  - ٢٦
العنصري): أشار إىل املقرر ١ (٥٦)، فبـيــن أنـــه ال يتعـارض 
البتــة مع الفقرة ٤ من املادة ١٠ من االتفاقية الـيت تنـص علـى 
أن �تعقـد اللجنـة اجتماعاـا عـادة يف مقـر األمـم املتحـــدة�، 
وحـــث ممثلـي األطـراف املتعـاقدة علـى مراعـــاة العنــاصر الــيت 
دعــت إىل اختـاذ اللجنـة للمقـرر املذكـور. وذكَّـــر أيضـــا بــأن 
ـــى  األطــــراف املتعـاقدة وافقــت يف اجتماعـها الرابـع عشـر عل
إدخـال تعديـالت علـى الفقـرة ٦ مـــن املــادة ٨ مــن االتفاقيــة 
املتعلقة بتمويل نفقات اللجنة. غري أن دخول هذه التعديـالت 
ـــب ورود إشــعار باملوافقــة عليــها مــن ثلثــي  حـيز النفـاذ يتطل
الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، أي مــن ١٠٦ دول. وأشــــار 
رئيس اللجنة إىل أنـه مل يرد حىت اليوم غـري ٣٢ إشعار، ودعـا 
الدول بناء على ذلك إىل التصديق علـى التعديـالت املذكـورة 
يف أسرع وقت ممكن. وأشار أخريا إىل مسألة دوريـة التقـارير 
اليت تقدم إىل اللجنـة، وهـي املسـألة املذكـورة يف البنـد ٩ مـن 
االتفاقية. وإدراكا منه للصعوبات اليت تواجهـها بعـض الـدول 
األطــراف يف هــذا الصــــدد، ذكـَّــــر بـــاملقرر الـــذي اختـــذ يف 
آذار/مارس ٢٠٠٠ مببادرة من رئيس اللجنـة ومقررهـا، وهـو 
ينص على أنه إذا كانت الفـترة الفاصلـة بـني النظـر يف التقريـر 
الدوري األخري واملوعد احملدد لتقدمي التقريــر الـدوري الالحـق 

أقـل مـن سـنتني فإنــه ميكـن للدولـة الطـــرف املعنيــة إذا أرادت 
ذلك تقدمي التقريرين يف آن معا. ونصح الدول األطراف الـيت 
تواجـــه صعوبـــــات، وال ســــيما يف وضــــع تقريرهــــا األول، 
أن تطلـب مسـاعدة اخلدمـات التقنيـة ملفوضيـة األمـــم املتحــدة 

حلقوق اإلنسان أو مساعدة غريها من أعضاء اللجنة. 
الرئيـس: سـأل إن كـان أي مـــن املمثلــني يرغــب يف  - ٢٧
ــــداء مالحظـــات أو لطـــرح أســـئلة علـــى الســـيد  الكــالم إلب

شريفيس. 
السيد دافيسون (الواليات املتحدة األمريكية): بيــن  - ٢٨
أن عقد دورة للجنة يف مقر األمـم املتحـدة مـن شـأنه أن ميثـل 
سـابقة، وأن هـذا الطـرح يثـري عـددا مـــن األســئلة الــيت تتعلــق 
بامليزانيــة، وســأل رئيــس اللجنــة عــــن الطريقـــة الـــيت يعـــتزم 

التصرف بـها. 
الرئيـس: ردَّ بـأن هـذه املسـألة ُأخـــذت يف احلســبان،  - ٢٩

وأن رئيس اللجنة سيثريها مرة أخرى مع زمالئه. 
السيد مقداد (اجلمهورية العربية السورية): ذكــر أن  - ٣٠
وفد بلده يؤيد االقتراح الذي يرمـي إىل عقــد دورة للجنـة يف 
نيويورك، مما سيساعد الـدول الناميـة علـى الدخـول يف حـوار 
بناء مع اللجنـة. وأشـار بعـد ذلـك إىل مـا جـاء يف كلمـة ممثـل 
األمني العام بشـأن عـدم توفـر الصيغتـني العربيـة والصينيـة مـن 
وثـائق العمـل يف الوقـت املناســـب ألغــراض هــذا االجتمــاع. 
ـــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الصلــة  وذكَّــر بـأن إجـراءات وق
تنص على وجوب موافاة مجيع الدول األعضاء جبميع الوثـائق 
جبميـع اللغـــات الرمسيــة ولغــات العمــل يف األوقــات احملــددة، 
بدون متييز. لذا يأمل وفد بلده كـل األمـل يف أال تتكـرر هـذه 

الواقعة مرة أخرى. 
الرئيس: قـال إنـه سيأخذ هذه املداخلة يف االعتبار.  - ٣١

رفعت اجللسة الساعة ١٢/٠٠. 


