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 .٣٠/١٠ افتتحت اجللسة يف الساعة 

  األمني العام لألمم املتحدةافتتاح اجللسة من قبل ممثل

 

 تكلـم باسـم األمـني العـام فقـال إنـه             :الرئيس املؤقـت   - ١
ــوق       ــة حق ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــر لل ــاع العاش ــذ االجتم من

 ١٩٣ إىلالطفـــل، ازداد عـــدد الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة 
ــةً ــاً دول ــاً ١١٢ويوجــد اآلن . طرف ــةً طرف يف الربوتوكــول   دول

 بـشأن إشـراك األطفـال يف النــزاع املـسلح           لالتفاقية   االختياري
 .واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية

ــتمت - ٢ ــةكنـ ــر يف   اللجنـ ــن النظـ ــام  ٤٧ مـ ــراً يف عـ  تقريـ
املتراكمــة انتظــاراً   ، وبــذلك خفــضت عــدد التقــارير     ٢٠٠٦

ــا    ــسبب اجتماعه ــا، ب ــر فيه ــاً   للنظ ــوازيتني، وفق ــرفتني مت  يف غ
يف وســيتكلَّم رئــيس اللجنــة  .٥٩/٢٦١لقــرار اجلمعيــة العامــة 

اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثانيــة والــستني، يف أمــور مــن بينــها 
ــة  ــة احلاجـ ــرفتني  إىلإمكانيـ ــاع يف غـ ــر يف االجتمـ ــادة النظـ  إعـ
 .دد التقارير املقدمة يستدعي ذلكعمتوازيتني إذا كان 

ــال   - ٣ ــع    وقـ ــضاً يف وضـ ــشيطة أيـ ــت نـ ــة كانـ إن اللجنـ
ة مبــا يف ذلــك تعليقــات علــى معاملــة     تعليقــات عامــة جديــد  

صلني عن ذويهم خـارج بلـدهم       األطفال غري املصحوبني واملنف   
، وتنفيــذ حقــوق الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة،   األصــلي

وحق الطفل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشـكال           
العقوبة القاسية أو املهينة، وحقوق األطفال املعوقني، وحقوق        

وقال إنـه كانـت هنـاك مـشاركة         . ال يف قضاء األحداث   األطف
 الـيت   ، للمجتمـع املـدين واألطفـال يف أيـام املناقـشة العامـة             أكثر

عقدهتا اللجنة، مبـا يف ذلـك مناقـشة حـق الطفـل يف أن ُيـسمع                 
وســـتكرس األيـــام . ٢٠٠٦ســـبتمرب /صـــوته، يف شـــهر أيلـــول

 ســـبتمرب/القادمـــة للمناقـــشة العامـــة  الـــيت ســـتجرى يف أيلـــول 
 . من االتفاقية٤للمادة  -٢٠٠٧

 وقال إن مثة نشاطاً هامـاًّ يتـصل بإجنـاز دراسـة األمـم               - ٤
ــال     ــف ضــد األطف ــشأن العن ــال إن . (A/61/299)املتحــدة ب وق

 إىلتوصـيات الدراسـة تأييـداً تامـاً، وأبـرز احلاجـة             اللجنة تؤيد   
 . الدراسةمتابعة الزخم الذي أوجدته عملية 

oŒ÷jªA LBbN√A 

الـسيد   رشـح    :، نائـب الـرئيس    )قطـر  (سيد النصر ال  - ٥
 . ملنصب رئيس اجللسة)السنغال (باجي

رئيـــساً للجلـــسة ) الـــسنغال (الـــسيد بـــاجيانُتخـــب  -٦
 .بالتزكية

 إقرار جدول األعمال

 .أُقر جدول األعمال -٧

 مـن النظـام     ٣ و   ٢ املـادتني    إىل لفت االنتباه    :الرئيس -٨
ــة    ــوارد يف الوثيق ــداخلي، ال ــغ أن   CRC/SP/5ال ــه أُبل ــال إن ، وق

 وثـائق التفـويض الـصحيحة مـن عـدد            بعدُ األمني العام مل يتلقَّ   
وحـث تلـك الـدول      . من الدول األطراف املمثلة يف االجتماع     

 األمـني العـام يف      إىل ممثليها   تفويضاألطراف على تقدمي وثائق     
أسرع وقت ممكن، واقترح أن ُيسمح للممـثلني، وفقـاً للمـادة            

 .مؤقتاً يف اجللسة، باملشاركة ٣

 .تقرر ذلك -٩

 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين

ــونن   -١٠ ــسيدة لينت ــدا(انُتخبــت ال ــسيدة هاســتيه  )فنلن ، وال
ــران اإلســالمية ( ــة إي ــسيد جــريوس  )مجهوري ــيالروس(، وال ، )ب

 .نواباً للرئيس) نيكاراغوا(والسيد سفيال سوموزا 

 ٤٣لمـادة    أعضاء للجنة حقوق الطفـل، وفقـاً ل        ٩انتخاب  
من اتفاقيـة حقـوق الطفـل، بـصيغتها املعدلـة بقـرار اجلمعيـة               

 )Add.2 و Add.1 و  CRC/SP/38( ٥٠/١٥٥العامة 



 

07-24582 3 
 

CRC/SP/SR.17  

 ٢ الفقــرات إىل لفــت االنتبــاه بوجــه خــاص :الــرئيس -١١
ــادة  ٥  و ٣و ــن امل ــة، وأشــار   ٤٣ م ــن االتفاقي ــادة إىل م  أن امل

دة  لزيــا٢٠٠٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ قــد عــدِّلت يف ٤٣
 مبوجــب َررَّقَــوَت.  عــضوا١٨ً إىل ١٠عــدد أعــضاء اللجنــة مــن 

 ٤ أعـضاء للجنـة ملـدة        ٩، بصيغتها املعدلة، انتخـاب      ٤٣املادة  
ــذين     ــخاص الـ ــة باألشـ ــن قائمـ ــسري مـ ــاالقتراع الـ ــنوات بـ سـ

ألطــراف وقــال إن هــذه القائمــة واردة  يف  ارشــحتهم الــدول 
وأضاف أنـه ُسـحب     ) Add.2 و   Add.1 و   CRC/SP/38الوثيقة  

 .  املتحدة وبنناتنـزانيمجهورية  ْيَحترشيح مرشَّ

ــا       -١٢ ــسيدة أرتيغـ ــت الـ ــرئيس، تولـ ــوة الـ ــى دعـ ــاء علـ بنـ
سيد ، والــــ)اســــتونيا(، والــــسيدة كــــاجلواليت  )الــــسلفادور(
 . عّد األصوات) النرويج(يل ، والسيد جو)منغوليا(جاف مَباد

ن املرشــح أبلغــت اجللــسة بــأ). لبنــان (ربلالــسيدة َشــ -١٣
 . ترشيحهلبناين، السيد سليم رباح، قد سحبال

اقترحـت توزيـع أوراق     ): يبـاراغوا (لويزاغا  السيدة   -١٤
 .لبناينالاالقتراع لكي تعكس انسحاب املرشح 

 أن عمليـة    إىلأشـار   ):  بيساو –غينيا   (السيد كابرال  -١٥
 بأنه وفقاً للنظـام الـداخلي       مستمعيهالتصويت قد بدأت وذكَّر     

عيـة العامـة، ال ُيـسمح ألي ممثـل بقطـع عمليـة التــصويت       للجم
 .إال يف نقطة نظام تتصل بإجراء التصويت نفسه

) املغـرب (ك  ، وأيـده الـسيد مِِـدرِ      )مـايل  (السيد ديـارا   -١٦
ــراعاستفــسر إن كانــت أوراق    الــيت توجــد عليهــا أمســاء   االقت

 .مشطوبة ُتعترب صاحلة

سـتأخذ األمانـة     الظـروف،    إىل قال إنه نظـراً      :الرئيس -١٧
فـأوراق االقتـراع الـيت ُشـِطب منـها اسـم            : هجـاً عمليـاً   العامة نَ 

 .املرشح اللبناين سُتعترب صاحلة

 .أُجري التصويت باالقتراع السري -١٨

 ١٨٨    :عدد أوراق االقتراع

 ١٨٨    :عدد األوراق الصاحلة

 ١٨٨    :عدد األعضاء املصوتني

 ٩٥     :األغلبية املطلوبة

 :وات اليت حصل عليها كل مرشحعدد األص

 ١٣١ ):أملانيا(ن االسيد لوثر فردريك كرامب

 ١٢٠   )تونس(السيد حامت قطراين 

 ١١٦  )مصر(السيدة مشرية خطاب 

 ١٠٧  )إيطاليا(السيد لوجيي سيتاريال 

 ١٠٥  ) لتوانيا(وراس بينيوس االسيد د

 ١٠١   )اجلزائر(السيد كامل فياليل 

 ١٠٠ )باراغواي(ورتيز السيدة روزا ماريِّا أُ

 ٩٣  )هنغاريا(السيدة ماريِّيا هرزوك 

 ٨٧ ) واهلرسكةلبوسنا(السيدة ليديا توبتش 

 ٨٠  )شيلي(السيدة مارتا موراس برييس 

 ٧٣  )غانا(السيدة أغنس أكوسوا إيدو 

 ٧١  )مايكااج(السيدة ماري كالرك 

 ٦٧ )الفلبني(بالنون . السيدة لورديس ج

 ٥٩  )نيجرييا(وكو السيدة أوجوبو أتول

 ٥٦ )رواندا(السيدة سيلفي كيتيسي زينُب 

 ٤٩  )مالطا(السيدة روث فروجيا 

 ٤٤ )مدغشقر(السيدة هرميسيا رازافندراكوتو 

 ونزالس غ السيدة مرينا يوالندا لوريرتانا أرياغا دي
 ٤٢     ) االغواتي(

 ٤١   )توغو(السيدة ناكبا بولو 



 

4 07-24582 
 

CRC/SP/SR.17

 ٣٩  )غينيا(ما أريبوت السيدة مرَي

 إليزابيث أروسيمينا دي ترويتينيو إزمريالدا السيدة
 ٣٩      )بنما(

 ٣٥  )ليسوتو(يتوميلنغ كيمان إالسيد 

ــا  -١٩ ــة أمسـ ــازوا ؤانُتخـــب املرشـــحون التاليـ هم، الـــذين فـ
الـــسيد :  أعـــضاء يف جلنـــة حقـــوق الطفـــل،باألغلبيـــة املطلوبـــة
ــوجيي ســتاريال   ــا(ل ــياليل  )إيطالي ــسيد كامــل ف ــر(، وال ، )اجلزائ

ــاب   ــشرية خطـ ــسيدة مـ ــصر(والـ ــراين  )مـ ــامت قطـ ــسيد حـ ، والـ
، والــسيدة )أملانيــا(ن ا، والــسيد لــوثر فردريــك كرامبــ )تــونس(

ــز    ــا أورتي ــا ماريِّ ــاراغوا(روك ــسيد د)يب ــوس ا، وال ــيني وراس ب
 ).لتوانيا(

 مرشـحني فقـط قـد       ٧ أن   إىل قـال إنـه نظـراً        :الرئيس -٢٠
 يقتـصر    ثـانٍ  اعٍحصلوا على األغلبية املطلوبة جيـب إجـراء اقتـر         

 الــذين حــصلوا علــى أكــرب عــدد مــن   ةعلــى املرشــحني األربعــ 
ــائزين    ــد املرشــحني الف ــشاغرَ  ،األصــوات بع ــلء ال ــك مل ين  وذل

ــادة    ــاً للمـ ــة، وفقـ ــضوية اللجنـ ــاقيني يف عـ ــام  ١٥البـ ــن النظـ  مـ
 . للجنة١٨وسُيجرى هذا االقتراع يف اجللسة . الداخلي

 .١٠/١٣ُرفعت اجللسة يف الساعة  

 
     

 

 

 


