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 احملتويات

 

 مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل، بـصيغتها املعدلـة، بانتخـاب تـسعة أعـضاء          ٤٣القيام، وفقا للمـادة   
 )تابع(لجنة حقوق الطفل ل

 اختتام االجتماع



CRC/SP/SR.18

 

2 07-24588 
 

 .٢٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  

 من اتفاقية حقوق الطفل، بصيغتها      ٤٣القيام، وفقا للمادة    
 )تـابع ( فـل الطاملعدلة، بانتخاب تسعة أعضاء للجنـة حقـوق         

)CRC/SP/38  وAdd.1 و Add.2( 

قال إنه مبا أن سبعة مرشـحني فقـط حـصلوا           : الرئيس - ١
 ثـاٍن مقـصور علـى       ع األغلبية الالزمـة، سـيتم إجـراء اقتـرا         على

املرشحني األربعة الذين حصلوا يف اجللسة الـسابقة علـى أكـرب            
عدد من األصوات دون احلصول على األغلبية املطلوبة وذلـك        

 مـن النظـام     ١٥من أجل ملء الشاغرين املتبقـيني وفقـا للمـادة           
يـــــــة الـــــــداخلي الجتمـــــــاع الـــــــدول األطـــــــراف يف االتفاق 

)CRC/SP/5.( 

بناء علـى دعـوة الـرئيس، واصـلت الـسيدة كـاليواليت              - ٢
، والـسيدة دامباجـاف    )الـسلفادور (، والسيدة أرتيغـا     )إستونيا(
القيـــام بعـــّد أوراق  ) النـــرويج(، والـــسيدة جـــويل  )منغوليـــا(

 .االقتراع

 . سريمت التصويت باقتراع - ٣

 ١٨٢   :عدد أوراق االقتراع 
 ١٨٢  : السليمةعدد أوراق االقتراع 
 عدد األعضاء الذين اشتركوا 
 ١٨٢    :يف التصويت 
 ٩٢       :األغلبية املطلوبة 

 : عدد األصوات اليت مت احلصول عليها 
 ٩٠ )غانا(أغنيس أكوسوفا أيدو السيدة  
 ٨٦  )هنغاريا(السيدة ماريا هريغزوج  
 ٨١ )البوسنة واهلرسك(توبيك السيدة ليديا  
 ٧٩ )شيلي(وراس برييز السيدة مارتا م 

قال إنه مبـا أنـه مل حيـصل أي مـن املرشـحني              : الرئيس - ٤
على األغلبية املطلوبة، سيتم إجراء اقتراع ثالث مقـصور علـى           
نفس املرشحني األربعة مللء الشاغرين املتبقيني يف اللجنة وفقـا          

 .  من النظام الداخلي١٥للمادة 
 .مت التصويت باقتراع سري - ٥

 ١٧٩   : االقتراععدد أوراق 
 ١٧٩  :عدد أوراق االقتراع السليمة 
 عدد األعضاء الذين اشتركوا 
 ١٧٩    :يف التصويت 
 ٩٠       :األغلبية املطلوبة 

 : عدد األصوات اليت مت احلصول عليها 
 ١٠٠ )غانا(أغنيس أكوسوفا أيدو السيدة  
 ٨٥  )هنغاريا(السيدة ماريا هريغزوج  
 ٧٧ )البوسنة واهلرسك (توبيكالسيدة ليديا  
 ٦٦ )شيلي(السيدة مارتا موراس برييز  

إذ حــصلت علــى األغلبيــة املطلوبــة الــسيدة أكوســوفا   - ٦
 .، مت انتخاهبا عضوا يف جلنة حقوق الطفل)غانا(أيدو 

قال إنـه مبـا أن مرشـحا واحـدا حـصل علـى              : الرئيس - ٧
ــراع     ــراء اقت ــيتم إج ــة، س ــة املطلوب ــى   األغلبي ــصور عل ــع مق  راب

املرشحني اللذين حـصال علـى أكـرب عـدد مـن األصـوات ملـلء                
ــادة     ــا للمـ ــة، وفقـ ــي يف اللجنـ ــشاغر املتبقـ ــام  ١٥الـ ــن النظـ  مـ

 .الداخلي

متحــدثا يف نقطــة ):  بيــساو-غينيــا  (الــسيد كــابرال - ٨
نظـــام، ســـأل إذا كـــان بـــاب التـــصويت مفتوحـــا للمرشـــحني 

 . ثاملؤهلني اآلخرين بعد االقتراع الثال

ــرئيس - ٩ ــادة   : الـ ــا للمـ ــه وفقـ ــال إنـ ــام  ١٥قـ ــن النظـ  مـ
الـــداخلي، لـــن يكـــون بـــاب التـــصويت مفتوحـــا للمرشـــحني  
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 الـذي  -املؤهلني اآلخرين إال إذا كانت نتيجة االقتراع الثالـث    
 .  غري حاسم-سوف يتم إجراؤه اآلن 

 .مت إجراء اقتراع سري - ١٠

 ١٧٧   :عدد أوراق االقتراع 
 ١٧٧  :اع السليمةعدد أوراق االقتر 
 ٤  :عدد املمتنعني عن التصويت 
 عدد األعضاء الذين اشتركوا 
 ١٧٣    :يف التصويت 
 ٨٧       :األغلبية املطلوبة 

 : عدد األصوات اليت مت احلصول عليها 
 ١٠١  )هنغاريا(السيدة ماريا هريغزوج  
  ٧٢ )البوسنة واهلرسك(توبيك السيدة ليديا  

علـى األغلبيـة    ) هنغاريـا (ة هـريزوغ    إذ حصلت الـسيد    - ١١
 .املطلوبة، مت انتخاهبا عضوا يف جلنة حقوق الطفل

 اختتام االجتماع

أعلن اختتام االجتماع احلادي عـشر للـدول        : الرئيس - ١٢
 .األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل

 .٤٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


