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  )تايلند(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   برامودويين    د  السي   :الرئيس
      

  احملتويات
  

 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل،  ٤٣ انتخــاب تــسعة أعــضاء للجنــة حقــوق الطفــل، وفقــا للمــادة   
  )تابع( ٥٠/١٥٥اجلمعية العامة   املعدلة بقراربصيغتها

  اختتام االجتماع
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  .١٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
انتخــــاب تــــسعة أعــــضاء للجنــــة حقــــوق الطفــــل، وفقــــا  

ــادة ــة     ٤٣ للم ــصيغتها املعدل ــل، ب ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي  م
ــة   ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــابع( ٥٠/١٥٥بقــ  CRC/SP/40() تــ

  2)  وAdd.1 و
ــرئيس  - ١ ــ: الـ ــذي  أشـ ــراع األول، الـ ــه يف االقتـ ار إىل أنـ
ــسة أُ ــري يف اجللـ ــة     ، مل١٩ جـ ــة املطلوبـ ــى األغلبيـ ــصل علـ حيـ

جـري يف هـذه     ومـن مث، فإنـه قـد أُ       . مخسة من املرشحني   سوى
 يقتـــصر علـــى املرشـــحني التـــسعة الـــذين اجللـــسة اقتـــراع ثـــاٍن

حــصلوا علــى أكــرب عــدد مــن األصــوات يف االقتــراع الــسابق    
غلبيـة الالزمـة، وذلـك لـشغل املقاعـد          دون أن حيصلوا علـى األ     

  .باللجنة األربعة املتبقية
كانــت نتــائج التــصويت الــذي أجــري بــاقتراع ســري   - ٢
  :يلي كما

  ١٨٨  :عدد بطاقات االقتراع  
  ١٨٨  :عدد البطاقات الصحيحة  
  ١٨٨  :عدد املمثلني الذين أدلوا بأصواهتم  
  ٩٥  :األغلبية املطلوبة  
  :ل عليهاعدد األصوات اليت مت احلصو  
  ١٠٠  )اجلمهورية العربية السورية(السيد األمسر     
  ٩٥  )سلوفاكيا(السيد غوران     
  ٩٣  )بريو(بونيت  السيدة فيلالران دي ال    
  ٨٦  )موريشيوس(السيدة فارماه     
  ٧٦  )مالطة(السيدة زاميت     
  ٧٢  )هاييت(فرانسوا  - السيدة جان    
  ٧١  )عمان(ـى السيدة موس    

  ٦٥  )كولومبيا(ليناريس كانتيللو السيدة     
  ٦١  )قربص(السيد كونيس     

بعد احلصول على األغلبية املطلوبة، مت انتخاب السيد          - ٣
والــــسيد غــــوران  ) اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية  (األمســــر 

  .عضوين بلجنة حقوق الطفل) سلوفاكيا(
ــرئيس  - ٤ ــى   : الـ ــصلوا علـ ــذين حـ ــال إن املرشـــحني الـ قـ

قـــل عـــددهم عـــن أربعـــة، ومـــن مث، فإنـــه  األغلبيـــة املطلوبـــة ي
ســيجرى اقتــراع ثالــث يقتــصر علــى املرشــحني األربعــة الــذين 

ق ـحــصلوا علــى أكــرب عــدد مــن األصــوات يف االقتــراع الــساب  
دون أن حيصلوا على األغلبية املطلوبة، وذلك لـشغل املقعـدين           

  .املتبقيني الشاغرين
ــاء علـــى دعـــوة الـــرئيس، واصـــل الـــسيد نغبتـــشي     - ٥ بنـ
ي ـوالــسيدة بــ) الربتغــال(والــسيدة كارافــاهلو ) كــوت ديفــوار(
  .القيام بعد أوراق االقتراع) أوروغواي(
  .أجري تصويت باقتراع سري  - ٦

  ١٨٠  :عدد بطاقات االقتراع  
  ١٨٠  :عدد البطاقات الصحيحة  
  ٢  :عدد املمتنعني  
  ١٧٨  :بأصواهتم عدد املمثلني الذين أدلوا  
  ٩٠  :األغلبية املطلوبة  
  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها  
  ١٠٤  )بريو(بونيت  السيدة فيلالران دي ال    
  ٩١  )موريشيوس(السيدة فارماه     
  ٧٢  )مالطة(السيدة زاميت     
  ٧١  )هاييت(فرانسوا  - السيدة جان    
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بعـــد احلـــصول علـــى األغلبيـــة املطلوبـــة، مت انتخـــاب    - ٧
ــيلالران دي ال ــسيدة فــ ــونيت  الــ ــاه ) بــــريو(بــ ــسيدة فارمــ والــ

  .عضوين بلجنة حقوق الطفل) موريشيوس(
  اختتام االجتماع

أعلـن اختتـام االجتمـاع الثـاين عـشر للـدول            : الرئيس  - ٨
  .األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل

  .١٥/١٦رفعت اجللسة الساعة   
  


