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  .١٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
 مـن النظـام   ٨  و٧ االنتبـاه إىل املـادتني      وجه: الرئيس  - ١

تـنص علـى     ٧ وقال إن املـادة      )CRPD/CSP/2008/3(الداخلي  
لوفـــد إىل ا وثـــائق تفـــويض املمـــثلني وأمســـاء أعـــضاء  ُتقـــدمأن

 مبـا ال يقـل عـن     دد الفتتـاح املـؤمتر     احملـ   املوعـد  األمني العام قبـل   
ن عـ   إمـا  وثائق التفـويض  تصدر   وأن    إن أمكن،  ،أسبوع واحد 

 إىل وزيــر اخلارجيــةعــن احلكومــة أو رئــيس رئــيس الدولــة أو 
وقد أبلغ األمني العـام الـدول األطـراف بفحـوى           . األمني العام 

ــة    ــه املؤرخـ ــادة يف مذكرتـ ــذه املـ ــشرين األول٩هـ ــوبر / تـ أكتـ
ــن بعـــض ٢٠٠٨ ــؤمتر   ، ولكـ ــة يف املـ ــراف املمثلـ ــدول األطـ  الـ

  الــرئيسواقتــرح.  وافيــة بــالغرضتقــدم بعــد وثــائق تفــويض مل
إعطاء ممثلي تلك الدول األطراف حـق املـشاركة علـى أسـاس             

يف نفـس   حـث و.  مـن النظـام الـداخلي     ٨مؤقت، وفقا للمـادة     
 علـي تقـدمي وثـائق تفويـضهم يف أقـرب            هـؤالء املمـثلني    الوقت

  .وقت ممكن
  .د تقرر ذلكوق  - ٢
  

ــة      ــخاص ذوي اإلعاقـ ــوق األشـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــشاء اللجنـ إنـ
)CRPD/CSP/2008/1 و Add.1(  
ــه: الــرئيس  - ٣ ــات التفــصيلية عــن     االنتبــاهوج إىل البيان

ــوثيقتني      ــرد يف الـ ــا تـ ــراف، كمـ ــدول األطـ ــن الـ ــحني مـ املرشـ
CRP/CSP/2008/1و  Add.1،   ــه، حــسبما جــاء يف  والحــظ أن

شـحني وهـى الـسيدة       سـحب أحـد املر     الوثيقة األخرية، فقد مت   
 االنتبـاه    وجـه  كمـا . دي سـول مـن الـسلفادور      ليفانو  نا ماريا   أ

  وغريهــا مـــن األحكــام ذات الـــصلة  إىل إجــراءات االنتخـــاب 
  . من االتفاقية٣٤املبينة يف املادة 

ــثلني إىل انتخــاب الــ     - ٤ ــا املم ــة،  ١٢ـ مث دع ــضوا للجن  ع
  .قتراع السريوذلك باال

ــى دعــو   - ٥ ــاء عل ــرز األصــوات    بن ــام بف ــرئيس، ق ة مــن ال
  ).اهلند(اداف والسيد ي) نمساال(السيد هايسل 

 واســتؤنفت الــساعة ٢٠/١٥لقــت اجللــسة الــساعة  ُع  
٢٥/١٦.  
  .جري التصويت باالقتراع السريأُ  - ٦

  ٤١      عدد بطاقات االقتراع  
  صفر    عدد بطاقات االقتراع الباطلة  
  ٤١    عدد بطاقات االقتراع الصحيحة  
  ال أحد      تنعون عن التصويتاملم  
  ٤١      عدد املمثلني املصوتني  
    ٢١        األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت حصل عليها كل من  
  ٢٧  )بنغالديش(السيد شودهوري     
  ٢٦    )قطر(السيدة السويدي     
  ٢٥  )هنغاريا(السيد كونتشاي     
  ٢٤  )إسبانيا (ارفايث نالسيدة بياليث    
  ٢٤  )لوفينياس(السيد أورشيتش     
  ٢٤   )الصني(السيدة جيا يانغ     
  ٢٣    )األردن(السيد الطراونة     
  ٢٣    )أستراليا(لوم السيد مكل    
  ٢٢  )شيلي(السيدة سسترناس رييس     
  ٢٢  )إكوادور(السيد توريس كوريا     
  ٢١    )تونس(السيد بن لالهم     
  ٢٠  )األرجنتني(السيد بوليت غونيي     
  ٢٠    )تايلند(السيد بونتان     
  ٢٠    )كينيا(السيدة ماينا     
  ١٨    )غينيا(السيد ديوب     
  ١٧  )غوايبارا(السيد فريتس بورتييو     
  ١٦  )بنما(السيد كامبوس لربادور     
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  ١٦      )جنوب أفريقيا(السيد موديل     
  ١٤    )جامايكا(ريسدن -السيدة روبرتس    
  ١٣        )الفلبني(السيد يل     
  ١٢    )ازيلالرب(فونسيكا  دا السيد ماركيز    
  ١٢      )بريو(السيد بورتالرتا غويري     
    ١١        )مايل(السيد كونايت     

خــب املرشــحون التاليــة أمســاؤهم أعــضاء يف اللجنــة انُت  - ٧
ــة بعــد حــصوهلم علــى     ــة حبقــوق األشــخاص ذوي اإلعاق املعني

السيد شـودهوري   : األغلبية املطلوبة وأكرب عدد من األصوات     
الــسيد كونتــشاي و، )قطــر( الــسويدي الــسيدةو، )بــنغالديش(
ــا( ــسيدة بو، )هنغاريـ ــثالـ ــا نياليـ ــبانيا (ثرفايـ ــسيد ، )إسـ والـ

ــا و، )ســلوفينيا(أورشــيتش  ــسيدة جي ــانغ ال ــسيد )الــصني( ي ، ال
ــة  ــوم  و، )األردن(الطراونـ ــسيد مكللـ ــتراليا(الـ ــسيدة و، )أسـ الـ

) إكـوادور (السيد توريس كورّيـا     و،  )شيلي(سسترناس رييس   
 ).تونس( والسيد بن لالهم 

زال هنـاك مقعـد شـاغر، ولـذلك          ما إنه قال: الرئيس  - ٨
 الثالثــة الــذين ســيجري تــصويت ثــان يقتــصر علــى املرشــحني 

حصلوا علي أكرب عدد من األصوات ولكنهم مل حيصلوا علـى           
 .األغلبية املطلوبة

ــرئيس     - ٩ ــى دعــوة مــن ال ــاء عل ــرز األصــوات , بن ــام بف  ق
 ).اهلند (ادافوالسيد ي) النمسا(السيد هايسل 

 واســتؤنفت الــساعة ٤٠/١٦لّقــت اجللــسة الــساعة  ُع  
٥٥/١٦.  
  .جري تصويت باالقتراع السريأُ  - ١٠

  ٤١      عدد بطاقات االقتراع  
  صفر    عدد بطاقات االقتراع الباطلة  
  ٤١    عدد بطاقات االقتراع الصحيحة  
  ال أحد      املمتنعون عن التصويت  
  ٤١      عدد املمثلني املصوتني  
  ٢١         املطلوبةاألغلبية  

  :عدد األصوات اليت حصل عليها كل من  
  ١٧        )كينيا(السيدة ماينا     
  ١٤      )األرجنتني(السيد بوليت غونيي     
    ١٠        )تايلند(السيد بونتان     

ــا مــن املرشــحني مل حيــصل علــى   :الــرئيس  - ١١  قــال إن أي
األغلبية املطلوبة، ولذلك سيجرى تصويت ثالث يقتـصر علـى      

  .رشحني اللذين حصال على أكرب عدد من األصواتامل
ــرز األصــوات       - ١٢ ــام بف ــرئيس، ق ــى دعــوة مــن ال ــاء عل  بن

  ).اهلند(اداف يوالسيد ) النمسا(السيد هايسل 
  واســتؤنفت الــساعة٠٠/١٧لقــت اجللــسة الــساعة  ُع  
١٥/١٧.  
  .جري تصويت باالقتراع السريأُ  - ١٣

  ٤١      عدد بطاقات االقتراع  
  صفر    االقتراع الباطلةعدد بطاقات   
  ٤١    عدد بطاقات االقتراع الصحيحة  
  ال أحد      املمتنعون عن التصويت  
  ٤١      عدد املمثلني املصوتني  
    ٢١        األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت حصل عليها كل من  
  ٢٤    )كينيا(السيدة ماينا     
    ١٧  )األرجنتني(السيد بوليت غونيي     

عضوا يف اللجنة بعـد أن    ) كينيا(ة ماينا   خبت السيد انُت  - ١٤
  .حصلت على األغلبية املطلوبة

ــرة و  - ١٥ ــا للفقــ ــادة ٩وفقــ ــة، ٣٤ مــــن املــ  مــــن االتفاقيــ
 واليــة األعــضاء التاليــة تــد أن متالقرعــةاملــؤمتر عــن طريــق  قــرر

، )تـــــونس(الـــــسيد بـــــن لالهـــــم  : أمســـــاؤهم ملـــــدة ســـــنتني 
ــسيدو ــشاي  ال ــا(كونت ــوم  و، )هنغاري ــسيد مكلل ــ(ال ، )ترالياأس
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ــا  و ــسيدة ماين ــا(ال ــا  و، )كيني ــسيد تــوريس كورّي ) إكــوادور(ال
  ).سلوفينيا(والسيد أورشيتش 

أعـــضاء اللجنـــة يف اقتـــرح أن تبـــدأ واليـــة   :الـــرئيس  - ١٦
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ١
  .وقد تقرر ذلك  ‐ ١٧
  

 مسائل أخرى

ــرئيس  - ١٨ ــة يف آب    :الـ ــدورة الثانيـ ــد الـ ــرح أن تعقـ  /اقتـ
  .٢٠٠٩أغسطس 

قــال إنــه ســيكون مــن  ): مــصر(الــسيد عبــد العزيــر    - ١٩
األنسب للدول األعضاء أن تعقد الدورة  قبـل الـدورة الرابعـة             

 .والستني للجمعية العامة مباشرة

قتـــــرح أن تـــــستمر املـــــشاورات حـــــول ا: الـــــرئيس  - ٢٠
 .املسألة هذه

  .وقد تقرر ذلك  - ٢١
  
  ختتام الدورةا

 .ألوىل ملؤمتر األطرافأعلن اختتام الدورة ا: الرئيس  - ٢٢

  .٢٥/١٧فعت اجللسة الساعة ُر  
  


