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 .15:05افتُتحت اجللسة الساعة  
 من جددد وأل االمددداألز حعزقز لطول المادددا ولمددداق  دددا 70البنددد  
 )تابع(

 A/C.3/73/L.26/Rev.1) )تــابع( )أ( حعزقز لطول الماا ولماق  ا
 (A/C.3/73/L.61و 

 حقوق الطفل :A/C.3/73/L.26/Rev.1مشروع القرار 
: قال إن مشـــــــــــــروع القرار ي ترتتب علي  أ   ثار يف الرئيس - 1

 امليزانية الربناجمية.
)أوروغوا (: عرض مشــــــــــــروع    بيرمودقث ألاارقثالسدددددددددي - 2

القرار بــاســـــــــــــــم مقــدميــ ، وقــال إن القرار اجلــامع املتعلق  قوق الطفـل 
يؤكـد من جـديـد اققوق املنصـــــــــــــــو  عليهــا يف القرارات الســــــــــــــــابقـة، 
ويعكس احملتويات الرئيســـية للقرارات املتخذة علر مرل الســـنوات األربع 

قساما فرعية تتعلق بالقضاء علر املاضية. ويشمل النص اقايل أيضا أ
الفقر، واقق يف التعليم، واقق يف التمتع بأعلر مســـــــتول ميكن بلوغ  

 من الصحة، واقق يف الغذاء.
وتال التنقيحات الشـــــفوية للنص، وقال إن نص الفقرة الثانية  - 3

وإذ تشـــي أيضـــا إىل ”من الديباجة جيب أن يكون علر النحو التايل: 
 72/245لســــابقة بشــــأن حقوق الطفل، و خرها القرار مجيع قراراهتا ا

، وإذ تشـــــي أيضـــــا إىل مجيع 2017كانون األول/ديســـــمرب   24املؤرخ 
وقال . “71/176القرارات األخرل ذات الصــــــلة، لا يف ذلا القرار 

أيضــــــا إن نص الفقرة الســــــادســــــة عشــــــرة من الديباجة ينبغي أن يكون 
وإذ حتيط علمـــا بـــاجلهود الإ هتـــدز إىل تعزيز ”علر النحو التـــايل: 

ومحاية اقق يف التعليم، وتيســـــــــــــي اســـــــــــــتمرار التعليم يف حايت النزاع 
ويف الســــطر الرابع من الفقرة الســــابعة عشــــرة من الديباجة، . “املســــل 
بعد كلمة  “ومتالزمة ايمتناع لدل املواليد”أن ُتضــــــــــاز عبارة  ينبغي
 وينبغي حذز الفقرة اقادية والعشرين من الديباجة. . “للجنني”
ترحب لا تولي  ]...[ من ”وواصـــــــــــــــل كالم  قائال إن عبارة  - 4

ينبغي أن ُيســــــــــــــتعاض عنها بعبارة  4يف الفقرة  “اهتمام  قوق الطفل
، ينبغي ايســــــــــــتعاضــــــــــــة عن كلمة 9ويف الفقرة . “حتيط علما بعمل”
، وينبغي حــذز عبــارة “بكفــالــة تســـــــــــــــجيــل”بعبــارة  “بتســـــــــــــــجيــل”
لضـــــــــــمان توفي اقماية القانونية لألحفال وتيســـــــــــي حصـــــــــــوهلم علر ”

، ينبغي ايســـــــتعاضـــــــة عن عبارة 15ويف الفقرة . “اخلدمات دون متييز
غي أن حتذز ، ينب18ويف الفقرة . “تشي إىل”بعبارة  “تعيد تأكيد”

وضــع ســياســات وبرامم، بدعم من املنظمات الدولية وا تمع ”عبارة 

املدين واملنظمات غي اقكومية، عند ايقتضـــــــــــاء، تُعطر فيها األولوية 
، وأن “لربامم التعليم النظامي وغي النظامي وغي الرمسي، لا يف ذلا

كون دقيقـا  هتيــب بــالــدول أن تعزز التعليم الــذ  ي”تبــدأ الفقرة بعبــارة 
مث تســــــــــــتمر بنفس الكلمات الواردة يف النص األصــــــــــــلي ح   “علميا  

 هناية الفقرة.
لا يف ذلا الصـــــــــــــحة ”، ينبغي حذز عبارة 21ويف الفقرة  - 5

، ينبغي ايســــــــتعاضــــــــة عن 27ويف بداية الفقرة . “اجلنســــــــية وا  ابية
، ينبغي 33ويف الفقرة . “تشـــــــــــــــي إىل”بعبـارة  “تعيـد تـأكيـد”عبـارة 

ومن يعيشــــون يف ”بعبارة  “الفئات الضــــعيفة”يســــتعاضــــة عن عبارة ا
، ينبغي ايســــــــــــتعاضــــــــــــة عن عبارة 36ويف الفقرة . “أوضــــــــــــاع هشــــــــــــة

املفاوضــــات ]...[ ”بعبارة  “املفاوضــــات ]...[ بشــــأن اتفاق عاملي”
يعتمــاد ايتفــاق ”وينبغي حــذز عبــارة . “املتعلقــة بــايتفــاق العــاملي

الواردة بعـد عبـارة  “نة واملنظمـة والنظـاميـةالعـاملي من أجل اهلجرة امم
. ويف الفقرة 39وينبغي حــذز الفقرة . “يف املؤمتر اقكومي الــدويل”
وينبغي . “ســـــــــــــــواء كـــانـــت حوعيـــة أم ي”، ينبغي حـــذز عبـــارة 40

، ينبغي ايســــــــــــــتعاضــــــــــــــة عن عبارة 48. ويف الفقرة 42حذز الفقرة 
علر تكثيف  حتث الدول”بعبارة  “هتيب أيضــــــــــــــا بالدول إىل كفالة”

 . “جهودها لكفالة
كما يلي:   52وقال أيضـــــــا  إن  ينبغي أن يصـــــــب  نص الفقرة  - 6
هتيب جبميع الدول األعضاء إىل أن تكفل معاملة األحفال املرتبطني ”

باجلماعات املســــــلحة أو الذين يُدلعر ارتباحهم تا باعتبارهم ضــــــحايا 
ر، وأن تعترب يف املقام األول ولا يتمشــــــــر مع مصــــــــا  الطفل الفضــــــــل

التدابي غي القضــــــائية بدائل للمحاكمة وايحتجاز، وأن تتخذ تدابي 
تركز علر إعادة تأهيل هؤيء األحفال وإعادة إدماجهم يف بيئة تعزز 
صــــــــــــــحتهم واحرتامهم لذاهتم وكرامتهم، وفقا لألحكام ذات الصــــــــــــــلة 

وق املنصــــــــو  عليها يف القانون الدويل ا نســــــــاين والقانون الدويل قق
 .“ا نسان، وي سيما اتفاقية حقوق الطفل

ينبغي أن  “أو غي املتناســـــــــــــــبة”وتابع كالم  قائال  إن عبارة  - 7
أن األحفال ”؛ وينبغي ايســــــــتعاضــــــــة عن عبارة 54حتذز من الفقرة 
، 59ويف الفقرة . “أهنم جيـــب أي يكونوا”بعبـــارة  “جيـــب أي يكونوا

ويستعاض  “تحدة ووكايهتاكيانات األمم امل”ينبغي أن حتذز عبارة 
؛ وأن تضــــــــــــــــــــاز عبــــــارة “وكــــــايت األمم املتحــــــدة”عنهــــــا بعبــــــارة 

؛ “وكــايت ]األمم املتحــدة[”بعــد عبــارة  “وصـــــــــــــــنــاديقهــا وبراجمهــا”
يف دعم الدول األعضـــــاء ”بعد عبارة  “ســـــياق”وينبغي إضـــــافة كلمة 

تشــــــــــــــــرين ”)ز(، يـنـبـغـي حــــــــذز  61ويف الـفـقـرة الـفـرعـيــــــــة . “يف

https://undocs.org/ar/A/C.3/73/L.26/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/C.3/73/L.61
https://undocs.org/ar/A/C.3/73/L.26/Rev.1:
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/245
https://undocs.org/ar/A/RES/71/176
https://undocs.org/ar/A/RES/71/176
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 “عن حريق قرار حيدد حرائق العمل”ضـــــــــــــــافة عبارة وإ “الثاين/نوفمرب
عقد مشـــــاورات مع الدول األعضـــــاء بغية وضـــــع الصـــــيغة ”بعد عبارة 

 . “النهائية ]...[ لالجتماع العام الرفيع املستول
واختتم كالم  قائال إن تعزيز حقوق الطفل ومحايتها عنصـــــــر  - 8

ازدهارها. أســــاســــي للتنمية املســــتدامة للمجتمعات وكفالة اســــتقرارها و 
، 2019والذكرل السنوية الثالثون يعتماد اتفاقية حقوق الطفل، يف 

 ستكون وقتا مناسبا لتجديد التزام الدول بتلا اققوق.
)النمســـا(: تكلم باســـم ايحتاد األورو ،  السدددي  حوددداروا  - 9

وأعلن انضــــــمام  إىل جانب أوروغوا  يف تقدع مشــــــروع القرار. وقال 
ة ألبانيا وتركيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا إن البلدان املرشح

وصــــــــربيا؛ وبلد عملية حتقيق ايســــــــتقرار واينتســــــــاب املرشــــــــ  احملتمل 
البوسنة واهلرسا؛ با ضافة إىل جورجيا ومولدوفا، أيدت هذا البيان. 
وقال إن مشـــــــروع القرار يلخص القرارات املتخذة يف الســـــــنوات األربع 

عضـــــــــــــــا من التحديات الإ يواجهها األحفال يف الســـــــــــــــابقة. ويتناول ب
بعــدم ترك أ  أحــد خلف ”أوضــــــــــــــــاع هشــــــــــــــــة وميثــل ايلتزام العــاملي 

. وجيدد 2030، وفقا ملبادئ خطة التنمية املســـــــــــــــتدامة لعام “الركب
القرار أيضــــــــــا ويية املمثلة اخلاصــــــــــة لألمني العام املعنية بالعنف ضـــــــــد 

 األحفال.
اتفــاقيــة حقوق الطفــل هي املعــاهــدة وتــابع كالمــ  قــائال إن  - 10

دولة من الدول األحراز.  196املصـــــدقة علر أوســـــع نطاق، وتضـــــم 
والقرار الســـــــــــــــنو  املتعلق  قوق الطفــل هو لثــابــة تــذكي بــايلتزامـات 
الدولية حيال محاية األحفال. وهذا النص، الذ  هو مثرة مفاوضـــــــــات 

 حمددة.واسعة النطاق، يضع حقوق الطفل فوق أ  خطة سياسية 
 ،وأســـــــــــــــرتاليا ،)أمني اللجنة(: قال إن أرمينيا السدددددددددددي   ا  - 11

 ،وتونس ،وتركيا ،وتايلند ،وبوركينا فاســـو ،وبنن ،وباراغوا  ،و يســـلندا
ومجهورية مقدونيا اليوغوســـــــــــالفية  ،ومجهورية كوريا ،ليشـــــــــــإ - وتيمور
 ،وسر  ينكا ،وسان مارينو ،وسان تومي وبرينسييب ،وساموا ،سابقا
وكوت  ،وكوبا ،وكندا ،وكازاخســتان ،وقيغيزســتان ،والفلبني ،يســراوســو 
 ،وملــديف ،واملغرب ،ومــدغشـــــــــــــــقر ،وليختنشـــــــــــــــتــاين ،وليربيــا ،ديفوار
واليابان قد انضـــــــــــــــمت إىل مقدمي  ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،والنرويم

 مشروع القرار بصيغت  املنقحة شفويا. 
وفد بلده قد  )املكســــيا(: قال إن السدددي  يوميز ااماحودددو - 12

قرر ســــــــحب امس  من قائمة مقدمي مشــــــــروع القرار بعد أن كان أحد 
مقدمي مشروع القرار علر مرل سنوات عديدة. وقال أيضا إن جمموعة 

من القيم واملعتقدات الراســــــــــخة منذ زمن حويل أصــــــــــبحت مرة أخرل 
تعترب مثية للجدل بعد ســـــنوات من توافق امراء بشـــــأهنا. وعلر الرغم 

ز الواقع يف كــــل دولــــة، فثمــــة حــــدود معينــــة ينبغي عــــدم من اختال
جتاوزها، وينبغي للدول أن تتحلر باملســــــــــــؤولية بصــــــــــــفة خاصــــــــــــة عند 
التعامل مع حقوق الطفل. وينبغي أي ُتســــــــــــــتبعد من مشــــــــــــــروع القرار 
ا شــــــــــارات إىل اقصــــــــــول علر الرعاية الصــــــــــحية اجلنســــــــــية وا  ابية 

لة محاية واحرتام حقوق لألحفال ألن هذا الوصــــول أمر أســــاســــي لكفا
الطفل. واســتبعاد هذه ا شــارات ألســباب إجرائية هو أمر غي مقبول 
وغي مفهوم علر حد ســـــواء. وقال إن املكســـــيا قد اقرتحت إدخال 

وينبغي  A/C.3/73/L.26/Rev.1تعديل شـــــــــفو  علر مشـــــــــروع القرار 
لــا يف ذلــا ”من النص عبــارة  21بــ  أن تـُـدرج جمــددا يف الفقرة لوج

 .“الصحة اجلنسية وا  ابية
: وج  انتباه اللجنة إىل مقرتح تعديل مشـــــــــروع القرار الرئيس - 13

A/C.3/73/L.26/Rev.1  الوارد يف الوثيقـــةA/C.3/73/L.61  وقـــال إن
 املقرتح ي ترتتب علي  أ   ثار يف امليزانية الربناجمية.

)الســـــــــــــــودان(: قالت إن لدل وفد بلدها  السدددددددددددي   ألم  - 14
حتفظات جدلية بشـــــــــــــــأن إدراج أ  إشـــــــــــــــارات إىل الويية القضـــــــــــــــائية 
للمحكمة اجلنائية الدولية وبشــــــأن اســــــتخدام مشــــــروع القرار ملمارســــــة 
ضـــــــــــغط غي مقبول علر الدول األعضـــــــــــاء  دراج تلا العبارة. وهذا 

الســــــودان. وإن ا جراء يعرض للخطر اجلهود اجلارية لبناء الســــــالم يف 
رفع اســم الســودان من قائمة منتهكي حقوق األحفال يف ســياق النزاع 

، شــــــــــكلل 2003الدائر يف دارفور يشــــــــــكل إ ازا رئيســــــــــيا. ومنذ عام 
 تدخل احملكمة اجلنائية الدولية خببث عائقا أمام السالم. 

وتابعت كالمها قائلة إن احملكمة اجلنائية الدولية ليست هيئة  - 15
األمم املتحـــــدة، علر الرغم من احملـــــاويت املتكررة الإ  من هيئـــــات

جتريهــــا بعط األحراز لزعم خالز ذلــــا يف اجتمــــاعــــات اللجــــان 
، قرر رؤســــاء دول ايحتاد 2008الرئيســــية للجمعية العامة. ومنذ عام 

األفريقي يف اجتمــــاعــــات القمــــة الإ يعقــــدوهنــــا أهنم لن يتعــــاونوا مع 
 98و  17و  13ملعلقة املتصــــلة باملواد احملكمة ح  معاجلة املســــائل ا

من نظام روما األســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية، والتوقف عن 
 استهداز القادة األفارقة. 

)أمني اللجنـــة(: قـــال إن اجلمهوريـــة العربيـــة  السددددددددددديدد   ددا  - 16
 السورية قد انضمت إىل مقدمي مشروع القرار.
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تكلم بالنيابة عن )أوروغوا (:  السدددددددي  بيرمودقث ألاارقث - 17
، وقال إن A/C.3/73/L.26/Rev.1املقدمني الرئيســـــيني ملشـــــروع القرار 

الواردة يف اجلزء املخصـــــص لألحفال املتضـــــررين من  53صـــــيغة الفقرة 
 10النزاعــات املســـــــــــــــلحــة متثــل الصـــــــــــــــيغــة املتفق عليهــا منــذ أكثر من 

وات. واحملكمة اجلنائية الدولية هي أول حمكمة دائمة أنشــــــــــــــئت ســــــــــــــن
 هناء ا فالت من العقاب بالنســـــــــــــــبة ملرتكيب أخطر اجلرائم الإ تثي 
قلق ا تمع الـــدويل، لـــا يف ذلـــا انتهـــاكـــات حقوق الطفـــل، ومتثـــل 
خطوة هـامـة  و نظـام عـاملي قـائم علر قواعـد قـانونيـة. ودور احملكمـة 

املتضــــــــــررين من النزاعات املســــــــــلحة مكرَّ  يف عدة  يف محاية األحفال
أحكام واردة يف نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي. وبناء علر ذلا، ينبغي أن 
يتضمن القرار إشارة واضحة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، وي سيما يف 
ضـــــوء قضـــــية توما  لوبانغا وإدانت  بتهمة جتنيد األحفال. وقال أيضـــــا  

ائم اقرب واجلرائم املرتكبة ضــــــد ا نســــــانية إن كفالة املســــــاءلة عن جر 
والعدوان وا بادة اجلماعية، أيلا  كان مرتكبها أو مكان وقوعها، جيب 

. واســـــتنادا إىل أن تظل هدفا من األهداز ذات األولوية جلميع الدول
هذه ايعتبارات، يفهم املقدمون الرئيســـــــيون ملشـــــــروع القرار أن صـــــــياغة 

كمة اجلنائية الدولية ليســـــــــــت صـــــــــــحيحة من فيما يتعلق باحمل 53الفقرة 
الناحية الوقائعية فحســــــب، بل هي أيضــــــا ذات صــــــلة وثيقة باملوضــــــوع 
 وحسنة التوقيت، ولذا ينبغي ا بقاء عليها يف جمملها كجزء من النص.

)النمســــــا(: تكلم تعليال للتصــــــويت قبل  السدددددي  حوددددداروا  - 18
ألعضــاء في ؛ والبلدان إجراء التصــويت باســم ايحتاد األورو  والدول ا

املرشــحة ألبانيا، ومجهورية مقدونيا اليوغوســالفية ســابقا، وصــربيا؛ وبلد 
عملية حتقيق ايســتقرار واينتســاب املرشــ  احملتمل البوســنة واهلرســا؛ 
با ضــــــــــافة إىل جورجيا، وقال إن وفد بلده يالح  خبيبة أمل التعديل 

من مشــــــــــروع  53رة الذ  قدم  وفد الســــــــــودان. وأردز قائال إن الفق
القرار تشتمل علر صيغة متفق عليها وإهنا ُكتبت بعناية قشد أقصر 
قدر ممكن من الدعم. ويعتقد ايحتاد األورو  أن من املهم ا بقاء يف 
مشـــــــروع القرار علر إشـــــــارة صـــــــرحية إىل احملكمة اجلنائية الدولية  يث 

جرائم ا بــادة اجلمــاعيــة  مرتكبوميكن أن حيــاك م علر النحو الواجــب 
 واجلرائم ضد ا نسانية وجرائم اقرب الإ تشمل األحفال. 

وقال أيضـــا إن ايحتاد األورو  يواصـــل دعم احملكمة اجلنائية  - 19
الدولية ويعتربها  لية أســـــــاســـــــية لضـــــــمان املســـــــاءلة عن أخطر اجلرائم. 

درت ، وأصـــ2012وقضـــية لوبانغا، الإ فصـــلت فيها احملكمة يف عام 
فيهــا احملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة قرارا بــيدانــة املــدعر عليــ  بتهمــة جتنيــد 
األحفال واســـــــــــــــتخدامهم بوصـــــــــــــــفهم مشـــــــــــــــاركني فاعلني يف األعمال 

العدائية، أظهرت مدل أمهية إدراج ا شـــــــــارة إىل احملكمة يف مشـــــــــروع 
 القرار. ولذا فليس يف وسع ايحتاد األورو  قبول التعديل املقرتح.

)ليختنشــــــــــــتاين(: تكلم يف معرض تعليل ي  سدددددددددباربر السددددددددد - 20
 ،وســويســرا ،و يســلندا ،التصــويت قبل إجراء التصــويت باســم أســرتاليا

ونيوزيلندا، فقال إن التعديل املقرتح مؤســـــــــــــــف ألن   ،والنرويم ،وكندا
حياول تغيي صـــــــــيغة ظلت حتظر باملوافقة علر مرل الســـــــــنوات العشـــــــــر 

ية تؤد  دورا رئيســـيا يف إهناء ا فالت املاضـــية. واحملكمة اجلنائية الدول
من العقاب يف اقايت الإ تكون فيها احملاكم الوحنية غي راغبة يف 
ممارســـــــة وييتها القضـــــــائية أو غي قادرة علر ذلا. وقال إن مكافحة 
إفالت مرتكيب أخطر اجلرائم من العقـاب قـد تعززت من خالل عمـل 

ل باتت بارزة بوضـــــوح يف لوائ  احملكمة، واجلرائم املرتكبة ضـــــد األحفا
ايهتام واألحكام الصـــادرة عن احملكمة يف الســـنوات الإ انقضـــت منذ 
بدء نفاذ نظام روما األســـاســـي. واهلدز من هذه احملاكمات هو إهناء 
إفالت اجلناة من العقاب. واختتم كالم  قائال إن من املقلق جدا أنل 

لهجوم ألســـــــــــــــبـــاب توافق امراء الراســـــــــــــــي حول هـــذا األمر يتعرض ل
 عالقة هلا باملوضوع الذ  يتناول  مشروع القرار.  ي
وجرل تصويت مسجل علر التعديل املقرتح الوارد يف الوثيقة  - 21

A/C.3/73/L.61.  
 املؤيدون:
 ،وبوروند  ،والبحرين ،وباكســــــــــتان ،وإريرتيا ،ايحتاد الروســــــــــي 

ومجهورية كوريا الشـــعبية  ،واجلمهورية العربية الســـورية ،وبيالرو 
 ،والصــني ،والســودان ،وزمبابو  ،وجنوب الســودان ،الدميقراحية
واململكـــة  ،ومصـــــــــــــــر ،والكـــاميون ،والفلبني ،وعمـــان ،والعراق

 واليمن. ،وميامنار ،العربية السعودية
 املعارضون:

 ،وأفغانستان ،وإستونيا ،لياوأسرتا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،األرجنتني 
 ،وأنــــــــدورا ،وأنتيغوا وبربودا ،وأملــــــــانيــــــــا ،وألبــــــــانيــــــــا ،وإكوادور
 ،وباراغوا  ،وإيطاليا ،و يســلندا ،وأيرلندا ،وأوكرانيا ،وأوروغوا 
 ،وبليز ،وبلغــــاريـــا ،وبلجيكــــا ،والربتغــــال ،وبربـــادو  ،والربازيـــل

البوســنة و  ،وبوركينا فاســو ،وبوتســوانا ،وبنن ،وبنما ،وبنغالديش
 ،املتعــددة القوميــات( -وبوليفيــا )دولــة  ،وبولنــدا ،واهلرســــــــــــــــا

 ،ليشإ -وتيمور  ،وتشيكيا ،وترينيداد وتوباغو ،وتايلند ،وبيو
واجلمهوريــة  ،وجزر مــارشــــــــــــــــال ،واجلبــل األســـــــــــــــود ،وجــامــايكــا
ومجهورية مقدونيا اليوغوســـــــــــالفية  ،ومجهورية كوريا ،الدومينيكية
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 ،ورومــانيــا ،والــدامنرك ،وجورجيــا ،ومجهوريــة مولــدوفــا ،ســــــــــــــــابقــا
 ،وســـــــــــــانت كيتس ونيفس ،وســـــــــــــان مارينو ،وســـــــــــــاموا ،وزامبيا

 ،والسنغال ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وسانت لوسيا
 ،وصــربيا ،وشــيلي ،وســيشــيل ،وســياليون ،وســويســرا ،والســويد
 ،بيساو -وغينيا  ،وغينيا ،وغواتيماي ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا
 ،وفنلندا ،البوليفارية( –وفنزويال )مجهورية  ،وفرنســــــــــــــا ،ووفانوات
 ،وكوت ديفوار ،وكنــــــــدا ،وكرواتيــــــــا ،وكــــــــابو فيد  ،وقرب 

 ،ولكســـــــــــــــمرب  ،ويتفيــا ،والكونغو ،وكولومبيــا ،وكوســـــــــــــــتــاريكــا
 ،واملكســــــــيا ،ومايل ،ومالطة ،وليختنشــــــــتاين ،وليتوانيا ،وليربيا

العظمر وأيرلندا  واململكة املتحدة لربيطانيا ،وملديف ،ومالو 
ــــة ــــا ،الشـــــــــــــــمــــالي ــــاكو ،ومنغولي ــــات  ،ومون ــــا )ويي  -وميكرونيزي

 ،ونيجييــا ،والنيجر ،والنمســــــــــــــــا ،والنرويم ،ونــاميبيــا ،املوحــدة(
 ،واليــابــان ،وهولنــدا ،وهنغــاريــا ،وهنــدورا  ،وهــايإ ،ونيوزيلنــدا
 واليونان.

 املمتنعون:
 ،تحـــــدةوا مـــــارات العربيـــــة امل ،وإســـــــــــــــرائيـــــل ،واألردن ،إثيوبيـــــا 

وبروين  ،وبابوا غينيـا اجلديدة ،وأوغنـدا ،وأنغوي ،وإندونيســـــــــــــــيـا
وجزر  ،وجزر البهــامــا ،واجلزائر ،وتركيــا ،وبوتــان ،الســـــــــــــــالم دار

ومجهورية يو الدميقراحية  ،ومجهورية أفريقيا الوســـــطر ،ســـــليمان
 ،وســـــــــر  ينكا ،وســـــــــان تومي وبرينســـــــــييب ،ورواندا ،الشـــــــــعبية

 ،وقطر ،وفييــــــت نــــــام ،يوفيج ،وســـــــــــــــورينــــــام ،وســـــــــــــــنغــــــافورة
 ،وكينيـــــا ،وكييبـــــا  ،والكويـــــت ،وكمبوديـــــا ،وكـــــازاخســـــــــــــــتـــــان

 ،ونيبال ،وموريشـــــيو  ،وموريتانيا ،واملغرب ،وماليزيا ،وليســـــوتو
 والوييات املتحدة األمريكية. ،واهلند

بــــأغلبيــــة  A/C.3/73/L.61رُفط التعــــديــــل الوارد يف الوثيقــــة  - 22
  وفدا عن التصويت. 37صوتا، مع امتناع  20أصوات مقابل  105
)اجلمهورية العربية الســــــــــورية(: قال إن وفد  السددددددددي  الخليا - 23

بلـده أيـد التعـديـل الـذ  اقرتحـ  وفـد الســـــــــــــــودان ألن احملكمـة اجلنـائية 
الدولية قد أصــــــبحت أداة ســــــياســــــية يســــــتخدمها بعط البلدان ضــــــد 

 بلدان أخرل وي عالقة هلا بالعدالة.
: وجــ  انتبــاه اللجنــة إىل التعــديــل الشـــــــــــــــفو  الــذ  الرئيس - 24

 املكسيا. اقرتح  وفد
)أوروغوا (: قال إن بلده قد  السدددددددددددي  بيرمودقث ألاارقث - 25

عمل عرب جويت متتالية من املفاوضــــــــات علر التوصــــــــل إىل تســــــــوية 

تأخذ يف اقسبان مصا  مجيع الوفود، مسرتشدا بروح املضي قدما يف 
الدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها. ولذلا فين من املؤســـــــف جدا أن 

حُرح، من حيث مضـــمون  وشـــكل  علر حد ســـواء.  تعديال شـــفويا قد
وقال إن موقف أوروغوا  واضـــ : فلقد أدرجت إشـــارات إىل الصــحة 
اجلنسية وا  ابية يف مشروع القرار األصلي، ودافعت عن إدراجها يف 
النص. وبالفعل فين أوروغوا  حني تؤكد يف مشـــــــــــــــروع القرار أحكام 

فــيهنــا تعيــد تــأكيــد دعوة الــدول إىل  68/147من القرار  25الفقرة 
كفالة التحقيق الكامل قق مجيع األحفال يف التمتع بأعلر مســــــــــتول 
من الصـــــحة البدنية والعقلية، لا يف ذلا الصـــــحة اجلنســـــية وا  ابية. 
وهذه الدعوة ســتبقر ســواء اقرتنت بيشــارة جديدة صــرحية إىل الصــحة 

، ولــذا فــين وفــد بلــده يعتقــد أن التنقيحــات جلنســـــــــــــــيــة وا  ــابيــة أم يا
الشفوية ميكن أن تكفل توافق امراء بشأن القرار املتعلق  قوق الطفل. 
وهلذه األســـــــباب، حلبت أوروغوا  إجراء تصـــــــويت علر التعديل الذ  

 اقرتحت  املكسيا، ودعت الوفود إىل التصويت ضد التعديل.
ي   ألاي - 26 )جزر القمر(: تكلمــت بــاســـــــــــــــم ا موعـة  نالسددددددددددد

األفريقية، فقالت إن ا موعة قد تفاوضت بشكل بنلاء و سن نيلة مع 
مجيع الوفود من أجــــل التوصــــــــــــــــــل إىل نص مقبول للجميع. وأيـــلدت 
ا موعة النص األصــلي، ولكنها ســتؤيد التنقي  الشــفو  الذ  عرضــ  

علر توافق امراء. املقدم الرئيســـــــــــــي ملشـــــــــــــروع القرار من أجل اقفا  
وقالت أيضـــــــــــــــا إن مجيع الوفود قد وافقت خالل املفاوضـــــــــــــــات علر 
حذز ا شـارة إىل الصـحة اجلنسـية وا  ابية الواردة يف الفقرة اقادية 
والعشـــــرين، إذ أهنا تتناقط مع ايلتزامات الدولية املنصـــــو  عليها يف 

محــايــة  اتفــاقيــة حقوق الطفــل. فــايتفــاقيــة تــدعو الــدول األحراز إىل
ـــأعلر مســـــــــــــــتول ميكن بلوغـــ  من  وتعزيز حق كـــل حفـــل يف التمتع ب
الصـــحة البدنية والعقلية، وضـــمان احرتام هذا اقق ومحايت  والوفاء ب . 
ومل يرد يف ايتفاقية ذكٌر للصــــــحة اجلنســــــية وا  ابية، ولكنها تشــــــمل 
ذلا ضـــــــــــمنيا. واختتمت كالمها قائلة إن جزر القمر تشـــــــــــجع مجيع 

اء علر التصـــــــــــــويت ضـــــــــــــد التعديل الذ  اقرتح  وفد الدول األعضـــــــــــــ
 املكسيا وقدم  يف  خر قظة ودون أ  مشاورات. 

)النمســـــا(: تكلم باســـــم ايحتاد األورو   السددددي  حودددداروا  - 27
تعليال للتصــويت قبل إجراء التصــويت وقال إن التفاوض علر مشــروع 

أوســـــــــــــــع  القرار قد جرل بروح من التوافق تدز كفالة التأييد ل  علر
نطاق ممكن، وأجريت التغييات عند الضــرورة لكفالة صــياغة ســليمة. 
والتســــــــوية عنصــــــــر يف صــــــــميم العمل املتعدد األحراز، وتعمل الوفود 
بفعالية قصــــــول عندما تضــــــع اخلالفات جانبا وتعمل من أجل قضــــــية 
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مشـــــــــــــــرتكــة. ويف اقــايت الإ برزت فيهـــا اختالفــات يف الرأ ، عــاد 
يغة املتفق عليها، وجاء الناتم نصا متوازنا ذا صلة املتفاوضون إىل الص

وثيقــة بــالتحــديــات الإ يواجههــا األحفــال. وقــال أيضــــــــــــــــا  إن عمليــة 
التفاوض كانت شـــاملة وتضـــمنت مناقشـــات ملســـألة الصـــحة اجلنســـية 
وا  ابية. وعلر الرغم من أن الدول األعضـــــــــــــــاء يف ايحتاد األورو  

ا ســــتمتنع عن التصــــويت ألســــباب تؤيد مضــــمون التعديل املقرتح، فيهن
 إجرائية حمضة. 

)أسرتاليا(: قالت إن بلدها سيصوت لصا   السي   اوهين - 28
التعديل الذ  اقرتحت  املكســـــــــــــــيا. فمن وجهة النظر ا جرائية، من 
املؤســـــــف أن النص األصـــــــلي قد نق  شـــــــفويا بعد إمتام املفاوضـــــــات. 

نص الذ  كان قد قد رجع إىل صـــــــــــــــياغة ال 21والتعديل علر الفقرة 
اقرُتح يف األســـــــبوع املاضـــــــي، والذ  كانت حكومة أســـــــرتاليا قد أيدت  
بقوة. فحصول اجلميع علر الرعاية الصحية اجلنسية وا  ابية مكر  

من أهـــــداز التنميـــــة  5الواردة يف إحـــــار اهلـــــدز  6-5يف الغـــــايـــــة 
املســــــــتدامة، الإ اعتمدت بتوافق عاملي يف امراء. واقق يف اقصــــــــول 
علر خدمات الصـــــــــــــحة اجلنســـــــــــــية وا  ابية املدعومة باألدلة والعالية 
اجلودة هو حق أســــــاســــــي بالنســــــبة لألحفال واملراهقني كي يســــــتطيعوا 
اختاذ قرارات صـــــحية ســـــليمة والتمتع  ياة صـــــحية. وهلذه األســـــباب، 

 تدعو أسرتاليا الوفود إىل تأييد التعديل.
 21  للفقرة وجرل تصـــــويت مســـــجل علر التعديل الشـــــفو  - 29

 ، بصيغت  املنقحة شفويا.A/C.3/73/L.26/Rev.1من مشروع القرار 
 املؤيدون:
وجنوب  ،وجزر مارشال ،وتونس ،وتايلند ،وأسرتاليا ،األرجنتني 

 والنرويم. ،واملكسيا ،ولبنان ،وسويسرا ،وسورينام ،أفريقيا
 املعارضون: 

ــــا ،ايحتــــاد الروســـــــــــــــي   ،وإريرتيــــا ،واألردن ،وأذربيجــــان ،وإثيوبي
وأنتيغوا  ،وإســـــــــــــــواتيين، وا مارات العربيـة املتحـدة ،وإســـــــــــــــرائيـل

 -وإيران )مجهوريــة  ،وأوغنــدا ،وأنغوي ،وإنــدونيســـــــــــــــيــا ،وبربودا
 ،وبربادو  ،والبحرين ،وباكســــــــــــتان ،وباراغوا  ،ا ســــــــــــالمية(

 ،وبورونــــد  ،وبوركينــــا فــــاســـــــــــــــو ،وبنن ،وبروين دار الســـــــــــــــالم
 ،وجامايكا ،ليشـــــــــــــــإ -وتيمور  ،وتوغو ،وتشـــــــــــــــاد ،وبيالرو 
ومجهوريــة  ،ومجهوريــة أفريقيــا الوســـــــــــــــطر ،وجزر القمر ،واجلزائر

ومجهورية الكونغو  ،واجلمهورية العربية الســـــــــــورية ،تنزانيا املتحدة
 ،وزامبيـــا ،وروانـــدا ،وجيبويت ،وجنوب الســـــــــــــــودان ،الـــدميقراحيـــة

 ،والســنغال ،وســانت لوســيا ،وســانت كيتس ونيفس ،مبابو وز 
 ،وعمان ،والعراق ،والصـــني ،وســـيشـــيل ،وســـياليون ،والســـودان
 ،وغينيا ايســـــــــــــــتوائية ،وغينيا ،وغيانا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون
 ،والكويـــــــت ،والكونغو ،وكوت ديفوار ،والكــــــــاميون ،وقطر
 ،واملغرب ،رومصـــــــ ،ومدغشـــــــقر ،وماليزيا ،ومايل ،وليبيا ،وكينيا

 ،وموزامبيق ،وموريتانيا ،واململكة العربية الســـــــــــــــعودية ،ومالو 
والوييــــات املتحــــدة  ،وهــــايإ ،ونيكــــاراغوا ،ونيجييــــا ،والنيجر
 واليمن. ،األمريكية

 املمتنعون: 
 ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وأفغانســـــــتان ،وإســـــــتونيا ،إســـــــبانيا 

 ،وإيطاليا ،و يســـــــــــــــلندا ،نداوأيرل ،وأوكرانيا ،وأوروغوا  ،وأندورا
 ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،والربتغال ،والربازيل ،وبابوا غينيا اجلديدة

والبوســــــــــــــنــة  ،وبوتســـــــــــــــوانــا ،وبوتــان ،وبنمــا ،وبنغالديش ،وبليز
 ،املتعــددة القوميــات( -وبوليفيــا )دولــة  ،وبولنــدا ،واهلرســــــــــــــــا

وجزر  ،وجزر البهاما ،واجلبل األســـــود ،وتشـــــيكيا ،وتركيا ،وبيو
ومجهورية  ،ومجهورية كوريا ،واجلمهورية الدومينيكية ،يمانســـــــــــــــل

 ،وجورجيا ،ومجهورية مولدوفا ،مقدونيا اليوغوســـــــــــالفية ســـــــــــابقا
وســـــان  ،وســـــان تومي وبرينســـــييب ،وســـــاموا ،ورومانيا ،والدامنرك
 ،وســــــــنغافورة ،وســــــــلوفينيا ،وســــــــلوفاكيا ،وســــــــر  ينكا ،مارينو

 ،والفلبني ،رنســـــــاوف ،وغواتيماي ،وصـــــــربيا ،وشـــــــيلي ،والســـــــويد
 ،وكمبوديــــا ،وكرواتيــــا ،وقرب  ،وفييــــت نــــام ،وفيجي ،وفنلنــــدا
 ،ولكسمرب  ،ويتفيا ،وكييبا  ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكندا
واململكــة املتحــدة  ،ومــالطــة ،وليختنشـــــــــــــــتــاين ،وليتوانيــا ،وليربيــا

 ،ومونـــاكو ،ومنغوليـــا ،لربيطـــانيـــا العظمر وأيرلنـــدا الشـــــــــــــــمـــاليـــة
ـــامنـــار  ،واهلنـــد ،ونيوزيلنـــدا ،ونيبـــال ،والنمســـــــــــــــــا ،يبيـــاونـــام ،ومي
 واليونان. ،واليابان ،وهولندا ،وهنغاريا ،وهندورا 

من مشـــــــــــــــروع القرار  21ورُفط التعــديــل الشـــــــــــــــفو  للفقرة  - 30
A/C.3/73/L.26/Rev.1 صـــــوتا  74، بصـــــيغت  املنقحة شـــــفويا، بأغلبية

 عضوا عن التصويت. 81صوتا وامتناع  11مقابل 
) يســـــلندا(: تكلمت  السددددي   سدددد افوياي ن تو   رفسدددد  - 31

تعليال للتصـــويت بعد إجراء التصـــويت، باســـم ليختنشـــتاين ونيوزيلندا، 
فقالت إن وفد بلدها يوافق علر جوهر التعديل الذ  اقرتحت  حكومة 

ائية، ولغرض دعم اجلهود املكســـــــــــيا. ولكن، بناء علر اعتبارات إجر 
الرامية إىل اقفا  علر توافق امراء بشـــــــــــأن هذا القرار اهلام، فين وفد 

 بلدها قد امتنع عن التصويت علر التعديل.
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)كندا(: قال إن بلده يود أن يكرر ا عراب عن السددددددددي   ربي ر  - 32
ها موقف  الثابت منذ أمد بعيد بشــأن أمهية الصــحة اجلنســية وا  ابية بوصــف

عنصـــــــرا حيويا من عناصـــــــر الصـــــــحة العقلية والبدنية. وقال إن وفد بلده قد 
يفســـــــــر ذلا علر أن   امتنع عن التصـــــــــويت علر التعديل، ولكن ينبغي أي

 يعين أن بلده ي يوافق علر جوهر التعديل الذ  قدمت  املكسيا.
)جنوب أفريقيا(: قالت إن بلدها يعتقد أن  السددددي   ب ين و - 33

طبيعتهم ضــــــــــــعيفون أمام األخطار، ولذا حيتاجون إىل محاية األحفال ب
الوالدين أو األوصـــــــــــــــياء والدولة، علر النحو املذكور يف خطة التنمية 

. وصـــولتت جنوب أفريقيا لتأييد إدراج ا شـــارة 2030املســـتدامة لعام 
من مشــــــــــــروع القرار،  21إىل الصــــــــــــحة اجلنســــــــــــية وا  ابية يف الفقرة 

، متشيا مع التزامها منذ عهد بعيد بتعزيز ومحاية بصيغت  املنقحة شفويا
اقق يف الصحة. وتشي تلا الفقرة إىل مجيع أشكال العنف، وبالتايل 
جتعل توفي خدمات الصـــــحة اجلنســـــية وا  ابية ذا أمهية أســـــاســـــية يف 
حــايت حــدوع أفعــال عنف جنســـــــــــــــي، مع مراعــاة اجلوانــب البــدنيـة 

كالمها قائلة إن تصـــــــويت وفد والعقلية للحق يف الصـــــــحة. واختتمت  
بلـــدهـــا ي يهـــدز إىل تقويط توافق امراء؛ ومع ذلـــا، فـــين بلـــدهـــا 
يعتقد اعتقادا راســـــخا بأن من  حقوق الطفل أقصـــــر حدل من اقماية 

 جيب أن يكون ايعتبار الرئيسي يف مجيع األوقات.
، بصـــــــــــــــيغت  A/C.3/73/L.26/Rev.1اعتُمد مشـــــــــــــــروع القرار  - 34

 املنقحة شفويا.
)ايحتاد الروســــــــي(: قالت إن وفد بلدها  السددددددي    و افوتا - 35

قد صوت ضد التعديل. ومن املؤسف أن أحد الوفود قد اقرتح تعديل 
فقرة كان قد مت التوصــــــــــل بشــــــــــأهنا إىل حل توفيقي، وتقدع املقرتح يف 
وقت متأخر قد عرقل إمكانية التعاون الفعال، وي ســـــــــــــــيما بشـــــــــــــــأن 

م من أن وفد بلدها موضـــوع لثل هذه اقســـاســـية واألمهية. وعلر الرغ
مستعد  بداء املرونة باينضمام إىل توافق امراء بشأن اعتماد مشروع 
القرار ككـــــل، لـــــا يف ذلـــــا التعـــــديـــــل الشـــــــــــــــفو  الوارد يف الوثيقـــــة 

A/C.3/73/L.61 فين هناك بعط املشاكل يف النص. وقالت إن وفد ،
يعرتض علر وج  اخلصو  علر ا شارات إىل صكوك أُعدلت بلدها 

خارج إحار األمم املتحدة ويف غياب الدول األعضـــــــاء فيها. ولذا فين 
ايحتاد الروســـي ينأل بنفســـ  عن مجيع الفقرات الإ تتضـــمن إشـــارات 
إىل مبادئ باريس. واختتمت كالمها قائلة إن اقكومة الروســـــــــية تويل 

ق الطفل ومحايتها، كما يدل علر ذلا مرســـوم أمهية كبية لتعزيز حقو 
رئاســــي وقلعت علي  يف اليوم الســــابق  نشــــاء جملس وحين معينل بتنفيذ 

 سياسات الدولة قماية األسر واألحفال.

)الوييات املتحدة األمريكية(:  اوري  - السدددددددددددي    ايلس - 36
قالت إن الوييات املتحدة قد صــــــــــوتت تأييدا ملشــــــــــروع القرار لتأكيد 
األولوية الإ متنحها لســــــــالمة األحفال. ومع ذلا، يود وفد بلدها أن 
يوضـــ  موقف  بشـــأن عدد من األحكام. فوفد بلدها جيد إشـــكالية يف 

الإ بقيت ُمســتخدمة يف القرار.  “الصــحة اجلنســية وا  ابية”صــيغة 
ويف هذا الســـــــــياق، فين الوييات املتحدة تنأل بنفســـــــــها عن الفقرات 

الصـــــــــحة اجلنســـــــــية ”بســـــــــبب قلقها من أن عباريت  49و  22و  18
هلمــا دييت توحي  “خــدمــات الرعــايــة الصـــــــــــــــحيــة”و  “وا  ــابيــة

بـــالرتويم لاجهـــاض أو اقق يف ا جهـــاض، وهو أمر غي مقبول يف 
نظر وفد بلدها. وقالت أيضـــــــــــــــا  إن وفد بلدها قد بنيل بالفعل موقف  

مشــــــــــــروع القرار  حيال هذه املســــــــــــألة يف البيان الذ  أدىل ب  بشــــــــــــأن
A/C.3/73/L.20/Rev.1 وعربل كـــذلـــا عن قلقـــ  بشـــــــــــــــــأن التزامـــات ،

الدول لوجب العهد الدويل اخلا  باققوق ايقتصـــــادية وايجتماعية 
والثقافية، وأســـــــبقية القانون الدويل التعاهد  والعريف، واقصـــــــول علر 

 ليم. التع
وقالت أيضــــــا  إن الوييات املتحدة تنأل بنفســــــها عن الفقرة  - 37

من القرار، ألهنـــا ي تؤيـــد ايتفــاق  36الثـــامنـــة من الـــديبـــاجـــة والفقرة 
العاملي من أجل اهلجرة اممنة واملنظمة والنظامية وتعرتض علر إدراج 
إشــــــــــــــــارات إىل ذلـا ايتفـاق يف القرار. وحيـث إن الوييـات املتحـدة 

تشــــــــــــــارك يف عملية التفاوض علر ايتفاق يف إحار األمم املتحدة،  مل
وحيث إهنا لن تؤيد الصا، فيهنا ليست ملزمة بأ  التزامات أو نواتم 
منبثقة عن عملية ايتفاق أو واردة يف ايتفاق نفســـــــــــــــ . وعالوة علر 
ذلــا، فــين القرار ي يعين ضـــــــــــــــمنيــا أن علر الــدول أن تؤيــد أو تنفـذ 

صــــو  عليها يف صــــكوك دولية ليســــت هي حرفا فيها، ايلتزامات املن
لـــا يف ذلـــا اتفـــاقيـــة حقوق الطفـــل، وأ  بيـــان  عـــادة تـــأكيـــد تلــا 

 الوثائق ي ينطبق إي علر الدول الإ هي حرز فيها.
وأردفت قائلة إن وفد بلدها يالح  أن الدول ي تســـتطيع أن  - 38

تكفل التمتع  قوق ا نســــــان ألن جهات فاعلة من غي الدول ميكنها 
أيضــا أن تؤثلر يف التمتع تا. ورغم أن من  األحفال القدرة علر ا ديء 

 برأيهم ضرور ، إي أن  ي وجود قق عام يف ا ديء بالرأ . 
ائلـة إن الوييـات املتحـدة قـد أعلنـت عزمها واســـــــــــــــتطردت قـ - 39

علر اينســــــــــــحاب من اتفاق باريس فور حتقق الشــــــــــــرو  الإ تؤهلها 
للقيــام بــذلــا، علر  و يتســـــــــــــــق مع أحكــام ايتفــاق، إي إذا أمكن 
حتديد أحكام مناســـــبة  عادة التزامها ب . ولذا فين الصـــــيغة الواردة يف 
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ي متــس لــوقــف الــقــرار بشــــــــــــــــــــــأن اتــفــــــــاق بــــــــاريــس وتــغــي املــنــــــــاخ 
 املتحدة.  الوييات

وتــــابعــــت كالمهــــا قــــائلــــة إن الوييــــات املتحــــدة تؤيــــد بقوة  - 40
تســـجيل مجيع األحفال فور الويدة، وتفهم ايلتزامات يف هذا الصـــدد 

( من العهد الدويل 2) 24علر أهنا تلا املنصــــــــــــــو  عليها يف املادة 
ا أن القرار يدعو اخلا  باققوق املدنية والســـياســـية. ويفهم وفد بلده

الدول إىل كفالة عدم إمتام الزواج إي باملوافقة املســـــــــــــتنية واقرة والتامة 
للشـــــــــخصـــــــــني املقبلني علر الزواج. وســـــــــيطبق هذا النص يف الوييات 
املتحدة علر  و يتســق مع التشــريعات ايحتادية وتشــريعات الوييات 

ص إىل البالغات املعنية. ويفهم وفد بلدها ا شـــــــــــــــارات الواردة يف الن
القنصـــــــــــــــليــة واألحكــام املتعلقــة بــاقق يف املقــابلــة لوجــب اتفــاقيــة فيينـا 
للعالقات القنصــــــــــــــلية علر أهنا تشــــــــــــــي إىل الرتتيب للحصــــــــــــــول علر 
املساعدة القانونية، وليس إىل تقدميها مباشرة؛ ويفهم أيضا  ا شارات 

صـــــــــل إىل إىل العقاب البدين أو العنيف علر أهنا تعين العقاب الذ  ي
مســـــــــــــتول إيذاء األحفال حســـــــــــــب التعريف الوارد يف القانون الوحين. 

إىل التحرش اجلنســـــــــــــــي  20وفيما يتعلق با شـــــــــــــــارة الواردة يف الفقرة 
باعتباره شــكال من أشــكال العنف، فين وفد بلدها قد ناقش اجلوانب 
الإ تثي قلق  يف تلا الصـــــــــــــــيغة يف تعليل موقف  من مشـــــــــــــــروع القرار 

A/C.3/73/L.21/Rev.1  بشــأن العنف ضــد النســاء والفتيات. وعالوة
ــــار مجيع أشـــــــــــــــكــــال التســـــــــــــــلط نوعــــا من  ــــا، ي ميكن اعتب علر ذل

 البدين. العنف
واختتمت كالمها قائلة إن فيما يتعلق باألحفال يف النزاعات  - 41

لوجب القانون الدويل ا نســـــــاين تفرض املســـــــلحة، ي توجد التزامات 
علر األحراز يف نزاع مســـــــل  مســـــــؤولية رئيســـــــية عن محاية األحفال، 

يقتضي القانون الدويل أن تتخذ الدول تدابي بشأن األحفال علر  وي
. وفيما يتعلق لا ورد يف مشـــــــــــــــروع القرار 51النحو املذكور يف الفقرة 

ة، فــين الوييــات املتحــدة قــد من إشــــــــــــــــارة إىل احملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــ
من  74ناقشـــــــــت ســـــــــابقا تلا الشـــــــــواغل يف بيان ُقدلم يف إحار البند 

 جدول األعمال.
)هنغاريا(: قالت إن ا شــــارات الواردة يف السدددي   ااسدددا   - 42

مشــروع القرار إىل اهلجرة الدولية ي تعرب بالشــكل املناســب عن موقف 
ريا ايتفاق العاملي من أجل بلدها بشــــأن هذه املســــائل. ومل توقع هنغا

اهلجرة اممنـة واملنظمـة والنظـاميـة. فتـدفقـات اهلجرة غي النظـاميـة متثل 
حتديات رئيســـــــية لبلدان األصـــــــل وبلدان العبور وبلدان املقصـــــــد، ولذا 
ينبغي أن تركز اجلهود الــدوليـــة علر مكـــافحـــة هــذه الظـــاهرة ومعـــاجلــة 

باهلجرة وا دماج وإعادة  أســباتا اجلذرية. وتعريف الســياســات املتعلقة
التوحني واخلدمات ذات الصـــــــــــــلة يظل واحدا من ايمتيازات الوحنية، 
ووفــد بلــدهــا يفســـــــــــــــر هــذا القرار وفقــا لتلــا ايعتبــارات. واختتمــت 
كالمها قائلة إن هنغاريا قد انضــــمت إىل توافق امراء بشــــأن مشــــروع 

كما وردت   القرار  خذة يف ايعتبار أمهية تعزيز ومحاية حقوق الطفل
 يف النص.

)مصر(: قالت إن وفد بلدها انضم إىل  السي   لب  الطوي - 43
توافق امراء بشــأن مشــروع القرار ألن  يرل أن النص ميكن أن يســاعد 
الــدول علر الوفــاء بــالتزامــاهتــا الــدوليــة لوجــب ايتفــاقيــة. ولكن وفــد 
ة بلدها يعرتض علر إدراج إشــــــــــارات إىل الصــــــــــحة اجلنســــــــــية وا  ابي

وخدمات الرعاية الصـــــحية اجلنســـــية وا  ابية لألحفال، ألن ايتفاقية 
الإ يستند إليها القرار ي تتضمن أ  إشارات من هذا القبيل. وقالت 
إن مصر تؤكد أيضا أن الوالدين أو األوصياء القانونيني جيب أن يبدوا 
موافقتهم علر أ  خدمات مقدمة إىل األحفال الذين تقل أعمارهم 

عـامـا، علر النحو املنصـــــــــــــــو  عليـ  يف القـانون املصـــــــــــــــر .  18عن 
واختتمت كالمها قائلة إن لدل مصر حتفظات أيضا بشأن ما ورد يف 

من إشـــارة إىل مبادئ باريس، ألهنا ليســـت وثيقة رمسية من  55الفقرة 
وثائق األمم املتحدة. وبســــــــبب إدراج ا شــــــــارات املذكورة، مل تنضــــــــم 

 ار. مصر إىل مقدمي مشروع القر 
)ســـــــــــــــنغافورة(: قالت إن وفد بلدها يرحب  السدددددددددددي   لي  - 44

باعتماد مشروع القرار. فسنغافورة حرز يف اتفاقية حقوق الطفل منذ 
وقــــــدمــــــت يف الفرتة األخية تقريريهــــــا الــــــدوريني الرابع  1995عــــــام 

واخلامس إىل جلنة حقوق الطفل. وقالت إن وفد بلدها يود أن يعرب 
، الإ أعادت تأكيد فقرات من قرارات 43رة عن حتفظات  بشـــــأن الفق

ســـابقة كان وفد بلدها قد أعرب عن حتفظات بشـــأهنا أيضـــا، وكذلا 
وفقـــــا لتحفظـــــات بلـــــدهـــــا علر  44و  33و  26و  19الفقرات 

ايتفاقية. واختتمت كالمها قائلة إن ســــنغافورة قد صــــوَّتت رغم ذلا 
 اية حقوق األحفال. تأييدا ملشروع القرار دعما ألهداف  الرامية إىل مح

)ميامنار(: قال إن وفد بلده قد انضـــم إىل توافق  السدددي   ين - 45
امراء بشـــــــــأن مشـــــــــروع القرار. وإن ميامنار، بوصـــــــــفها حرفا يف اتفاقية 
حقوق الطفل، هي امن يف املرحلة النهائية من اعتماد الصيغة املنقحة 

الســــــــــــــــائــدة. ومع  لقــانون األحفــال، الــذ  أُعــ دَّ وفقــا للمعــايي الــدوليــة
ذلا، وعلر الرغم من أن ميامنار قد انضــــــــــــمت إىل توافق امراء، فين 

الإ تتضـــــــــــــمن  53وفد بلده يود أن يعرب عن حتفظ  بشـــــــــــــأن الفقرة 
إشـــــــــــــــارة إىل احملكمة اجلنائية الدولية. واختتم كالم  قائال إن ميامنار 
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م تكون ملزمة بأ  إشــــــــارة إىل احملكمة، ألهنا ليســــــــت حرفا يف نظا لن
 روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

)املراقبة عن الكرســـي الرســـويل(: قالت إن السددي   جيوفج   - 46
وفد بلدها يرحب بغرض مشـــــروع القرار وقصـــــده العام، ولكن  ي يزال 
يشعر بالقلق من رفط السعي إىل توافق يف امراء بشأن صحة وتعليم 

ور  لألســـــــــــــــرة والوالــدين يف األحفــال أو إدراج نص يتعلق بــالــدور احمل
رعاية األحفال، علر  و ما ورد بوضـــــــــــــــوح يف اتفاقية حقوق الطفل. 
والغرض من القرار هو أن يكون قرارا صـــــــــــــــــادرا عن اجلمعيـــة العـــامـــة 
بأســـــرها، وليس عن جمموعة من الدول األعضـــــاء، وجيب أن يأخذ يف 

دولة  ايعتبار القواعد والثقافات والتقاليد والســــــــياســــــــات الوحنية لكل
من الدول األعضــــاء، يف ضــــوء اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدويل. 
فحني يتعلق األمر لوضوع بالغ األمهية مثل األحفال، ي بد من جتنب 

 التسييس وتأكيد ما حيقق بالفعل مصا  الطفل الفضلر. 
وتابعت كالمها قائال إن الكرســـــــي الرســـــــول يعترب أن عباريت  - 47
خدمات الرعاية الصـــحية اجلنســـية ” و “ا  ابيةالصـــحة اجلنســـية و ”

تشــــــــــيان إىل مفهوم كلي للصــــــــــحة ي يشــــــــــمل ا جهاض “ وا  ابية
اقصـــــــــــــول علر خدمات ا جهاض أو اقصـــــــــــــول علر وســـــــــــــائل  أو

ا جهاض. ويف ما يتعلق بتوفي املعلومات بشـــــــــأن الصـــــــــحة اجلنســـــــــية 
دين الرئيســـــية وا  ابية، يُعيد الكرســـــي الرســـــويل تأكيد مســـــؤولية الوال

وأســـــــــــــــبقية حقوقهما، لا يف ذلا حقهما يف اقرية الدينية، يف تعليم 
أحفاهلما وتنشـــــــــــــــئتهم، علر النحو املكر  يف ا عالن العاملي ققوق 

 ا نسان واتفاقية حقوق الطفل.
)أوروغوا (: قال إن وفد بلده  السدددددددي  بيرمودقث ألاارقث - 48

مرونــة يف العمــل من أجــل يود أن يشـــــــــــــــكر الوفود علر مــا أبــدتــ  من 
التوصـــــــــــــــل إىل نص حيظر لثل هذا الدعم الواســـــــــــــــع النطاق. والدول 

 األعضاء تسي علر الطريق الصحي   و النهوض  قوق الطفل.
)املكســـــيا(: قال إن وفد  السددددي  دي ر مورا سددددالسددددي و - 49

بلده قد انضـــــم إىل توافق امراء بشـــــأن مشـــــروع القرار، ولكن  يأســـــف 
التنقيحات الشـــــــــــــــفوية املقدمة يف اللحظة األخية. وفيما لرؤية بعط 

يتعلق  ذز الفقرة الثانية والعشــــرين من الديباجة، ي تزال املكســــيا 
تشـــــــــــعر بالقلق إزاء ارتفاع العدد ا مجايل لوفيات األحفال النامجة عن 

، وتشـــمل تلا األســـباب نقص 2017أســـباب ميكن الوقاية منها يف 
 ة الصحية لألمهات واملواليد. فر  اقصول علر الرعاي

وتابع كالم  قائال إن فيما يتعلق بالتعديالت الشــــــــــــفوية الإ  - 50
، تودل املكســــــيا أن تعيد تأكيد أن ســــــياســــــاهتا 9أُدخلت علر الفقرة 

الوحنية املتعلقة بالتســـــجيل املدين قد ُوضـــــعت بايســـــرتشـــــاد بالتزاماهتا 
، الإ 1-2املـادة  الـدوليـة لوجـب اتفـاقيـة حقوق الطفـل، ي ســـــــــــــــيمـا

تعرتز  ق األحفال واملراهقني يف اقصـــول علر اخلدمات دون متييز، 
لا يف ذلا اقق يف اسم واقق يف اكتساب جنسية، فضال عن التزام 
الدولة بكفالة تســجيل الطفل بعد ويدت  فورا، علر النحو املتوخر يف 

ة اجلنســـــــــية الصـــــــــح”من ايتفاقية. وفيما يتعلق  ذز عبارة  7املادة 
، تعترب حكومة املكسيا أن الصيغة الواردة 21من الفقرة  “وا  ابية

)ح(  35يف مشـــــروع القرار تتســـــق مع الصـــــيغة املتفق عليها يف الفقرة 
من القرار  25. وفيما يتعلق بيعادة تأكيد الفقرة 72/245من القرار 

، ينبغي أي يغيب عن األذهان أن خطة التنمية املســـــــــتدامة 68/147
قد حلت حمل األهداز ا منائية لأللفية. وإعادة تأكيد  2030لعام 

فقرات تعود إىل مخس ســــنوات مضــــت، وجتنب حتقيق تقدم يف صــــيغ 
ملضـــــي قدما باخلطة من أجل قرارات اللجنة الثالثة ي يســـــاعدان علر ا

 محاية األحفال.
الشفوية  واستطرد قائال إن املكسيا تأسف ألن التنقيحات - 51

، الإ تشـــــي إىل الســـــياســـــات التمييزية 39قد تضـــــمنت حذز الفقرة 
الإ تنتها حق األحفال املهاجرين يف اقصـــــــــــــول علر التعليم. ونظرا 
للتأثي الســـــــليب الواضـــــــ  هلذه الســـــــياســـــــات الإ تنتها اتفاقية حقوق 
الطفل، فين غياب ا شــــــــارة إليها يف القرار ينبغي أي يفســــــــر بوصـــــــف  

 لنزعة ا قصائية القومية أو كراهية األجانب أو العنصرية.تأييدا ل
)مجهورية إيران ا ســـــــالمية(: قالت إن وفد  السدددددي    ر دددددادي - 52

 22بلدها يود أن يعرب عن حتفظات  بشأن الصيغة املستخدمة يف الفقرة 
 من مشروع القرار، الذ  ي ينسجم مع احتياجات األحفال احملددة.

)العراق(: قال إن وفد بلده قد انضـــــم إىل  السددددي  الخا اف  - 53
توافق امراء بشــــــــأن مشــــــــروع القرار، ولكن لدي  حتفظات بشــــــــأن أ  
إشـــارة واردة يف أ  فقرة إىل الصـــحة اجلنســـية وا  ابية فضـــال عن أ  
إشــــارات ضــــمنية إىل ا جهاض أو الرعاية الصــــحية اجلنســــية الشــــاملة 

 عاما.  18لألحفال الذين تقل أعمارهم عن 
 A/73/41: دعــا اللجنــة إىل ا حــاحــة علمــا بــالوثيقــة الرئيس - 54

 .“تقرير جلنة حقوق الطفل”املعنونة 
 تقرر ذلا. - 55
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 من ج وأل االماألز منع الجرقمة والع الة الجنائية 109البن  
 (A/C.3/73/L.16/Rev.1و  A/C.3/73/L.8/Rev.1) ()تابع

مم األمم املتحدة ملنع تعزيز برنا :A/C.3/73/L.8/Rev.1مشــروع القرار 
 اجلرمية والعدالة اجلنائية، ي سيما قدرات  يف جمال التعاون التقين 

: قـــال إن مشـــــــــــــــروع القرار ي ترتتـــب عليـــ   ثـــار يف الرئيس - 56
 امليزانية الربناجمية.

)إيطــــاليــــا(: عرضــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــروع القرار  السددددددددددديددد    ابيدددا - 57
A/C.3/73/L.8/Rev.1  6وقالت إن رقم القرار املشـــــــــار إلي  يف الفقرة 

. وقالت أيضــــــا إن فعالية منع اجلرمية 9/1ينبغي أن ُيصــــــحل  ليصــــــب  
والعدالة اجلنائية أمر أســاســي لتحقيق الســالم والتنمية، وكذلا لتطبيق 
اققوق الشــــــخصــــــية وا تمعية بشــــــكل ملمو ، وهذا هدز نصــــــت 

بوصـــــــــــــــفــ  أحــد أهــدافهــا الرئيســـــــــــــــيــة. ومجيع  2030خطــة عــام  عليــ 
الســـــياســـــات الرامية قماية حقوق ا نســـــان، وخباصـــــة حقوق من هم 
األشـــد ضـــعفا، جيب أن تشـــمل أيضـــا  مكافحة اجلرمية، الإ تؤد  إىل 
تفــاقم التوترات واينقســــــــــــــــامـات علر حســــــــــــــــاب من هم أقـل حظــا، 

ريات األســاســية. وقالت وتســتنزز املوارد العامة، وتقولض اققوق واق
أيضـــا إن مشـــروع القرار يشـــتمل علر أوج  تقدم هامة يف التزام الدول 
األعضـــــــــــــــاء بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
الوحنية وبرامم األمم املتحدة ذات الصــلة. واختتمت كالمها قائلة إن 

يــة حــل عمليــة التفــاوض اتســـــــــــــــمــت بروح تعــاونيــة وإحســـــــــــــــــا  بــأمه
 اجلرمية. مشكلة
 ،وإريرتيـــا ،)أمني اللجنـــة( قـــال: إن األردن السددددددددددديددد   دددا  - 58

 ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوروغوا  ،وأنغوي ،وأندورا ،وإســـرائيل ،وإســـتونيا
 ،وبولندا ،وبوتســـــــــــــــوانا ،وبنن ،وبنما ،وبلغاريا ،والربتغال ،و يســـــــــــــــلندا

 ،وجزر البهــامــا ،واجلزائر ،وتونس ،وتشـــــــــــــــــاد ،وتركيــا ،وتــايلنــد ،وبيو
واجلمهوريـــة  ،ومجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة ،ســـــــــــــــطرومجهوريـــة أفريقيـــا الو 

 ،والدامنرك ،وجورجيا ،ومجهورية مولدوفا ،ومجهورية كوريا ،الدومينيكية
 ،وســــانت لوســــيا ،وســــانت فنســــنت وجزر غرينادين ،وزامبيا ،ورومانيا

 ،وسياليون ،وسويسرا ،والسنغال ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،والسلفادور
وغينيا  ،وغينيا ،وغواتيماي ،والعراق ،نوحاجيكســـتا ،وصـــربيا ،وشـــيلي

 ،وكازاخســـــــــــــــتان ،وقيغيزســـــــــــــــتان ،وفييت نام ،والفلبني ،بيســـــــــــــــاو -
ــــا ،وكييبــــا  ،والكويــــت ،وكوت ديفوار ،وكنــــدا ،والكــــاميون  ،وكيني

 ،ومصــــــــــــــر ،ومــدغشـــــــــــــــقر ،ومــاليزيــا ،ومــايل ،وليتوانيــا ،وليربيــا ،ولبنــان
واململكة املتحدة  ،واململكة العربية الســــــــــعودية ،ومالو  ،واملكســــــــــيا

 ،املوحدة( -وميكرونيزيا )وييات  ،لربيطانيا العظمر وأيرلندا الشمالية

واليونــان قــد  ،والوييــات املتحــدة األمريكيــة ،واهلنــد ،وهــايإ ،ونيجييــا
 انضمت إىل مقدمي مشروع القرار. 

 .A/C.3/73/L.8/Rev.1اعتُمد مشروع القرار  - 59
الدورة ايســـــــــتثنائية للجمعية  :A/C.3/73/L.16/Rev.1مشـــــــــروع القرار 

 العامة من أجل مكافحة الفساد
 153)أمني اللجنة(: أدىل ببيان وفقا  للمادة  السدددددددددي   ا  - 60

لجمعية العامة، بشـــــــــــــــأن امثار املرتتبة يف امليزانية من النظام الداخلي ل
ـــــــة علر مشـــــــــــــــروع القرار  ـــــــاجمي . وعمال A/C.3/73/L.16/Rev.1الربن

من مشــــــــــروع القرار، ســــــــــتتشــــــــــاور األمانة العامة مع  2و  1بالفقرتني 
مواعيــــد ومــــدة الــــدورة  مكتــــب رئيس اجلمعيــــة العــــامــــة لتحــــدد بــــدقــــة

ايســـتثنائية املقرتحة للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـاد يف عام 
. وســـــــُتســـــــتخدم اســـــــتحقاقات اجلمعية العامة لتغطية تكاليف 2021

الدورة ايســـــتثنائية، علر أن يكون مفهوما أن اجلمعية العامة لن تعقد 
زم إعداد حينئذ اجتماعات موازية. وقال أيضـــــــــــــــا إن من املتوقع أن يل

كلمــــة يف عــــام   4 290وثيقتني من وثــــائق مــــا قبــــل الــــدورة، بطول 
باللغات الســــــــــــــت مجيعها. وســــــــــــــيزيد ذلا عبء عمل إدارة  2021

شـــــــــــــؤون اجلمعية العامة واملؤمترات، وســـــــــــــيتعني النظر يف هذا األمر يف 
. وبالتايل فين مشــــــــــروع 2021ســــــــــياق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

 ب عـــلـــيــــــــ   ثــــــــار يف املـــيـــزانـــيــــــــة الـــربنــــــــاجمـــيــــــــة لـــفـــرتة الـــقـــرار ي تـــرتتــــــــ
 .2019-2018السنتني 

)كولومبيا(: عرض  السدددددددي  ترفاف قز دي سدددددددوحو تال قراما - 61
مشـــــــــروع القرار، وقال إن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــاد هي 
حجر الزاوية يف اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة الفساد. ولقد أُشي 

لفساد واملساءلة والشفافية يف غايات حمددة وردت يف إحار أيضا إىل ا
. وينبغي للجمعية العامة، بوصـــــفها 2030من خطة عام  16اهلدز 

املنتدل األنســـب لتحديد الســـياســـات املتعلقة بالقضـــاء علر الفســـاد، 
أن تشـــــــــــــــجع الــدول األعضــــــــــــــــاء علر أن ُتظهر ملواحنيهــا أهنــا ملتزمــة 

 ن الدويل. لكافحة الفساد عن حريق التعاو 
)بيو(: عرض أيضــــــا مشــــــروع القرار  اوادرا  - السدددددي  ميزا - 62

وقال إن اجلمعية العامة ينبغي أن تنخر  بنشــــــــــــــــا  يف تعزيز التعاون 
الدويل علر منع الفساد ومكافحت . فالفساد ظاهرة عرب وحنية تقوض 
شـــــــــــــــرعيــة النظــام الــدويل القــائم علر قواعــد قــانونيــة، ويهــدد التنميــة، 

ملؤســــــســــــات وســــــيادة القانون واقوكمة الرشــــــيدة، ويســــــتنزز ويقوض ا
املوارد الإ ميكن اســـــــــــــــتخــدامهــا للقضــــــــــــــــاء علر الفقر، ويفــاق م أوجــ  
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املساواة. وخالل مؤمتر قمة األمريكتني الثامن الذ  ُعقد يف ليما  عدم
، اعتمــدت دول املنطقــة التزام ليمــا الــذ  2018يف نيســــــــــــــــان/أبريــل 
 ددا بشأن منع الفساد ومكافحت .تدبيا حم 50تضمن أكثر من 

 ،وبنن ،)أمني اللجنـــة(: قـــال إن أوروغوا  السددددددددددديدد   ددا  - 63
 ،والسنغال ،والسلفادور ،وجورجيا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وبوتسوانا

 ،ومـايل ،وقطر ،بيســــــــــــــــاو -وغينيـا  ،وغينيـا ،وشـــــــــــــــيلي ،وســـــــــــــــياليون
قدمي والنيجر قد انضــــــــــــــمت إىل م ،وناميبيا ،وملديف ،واملكســــــــــــــيا
 مشروع القرار.

 .A/C.3/73/L.16/Rev.1اعتُمد مشروع القرار  - 64
)الوييات املتحدة األمريكية(: قالت إن  السي   سيمبسو  - 65

وفد بلدها يود التأكيد علر الدور القياد  ملؤمتر الدول األحراز يف 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد يف اجلهود العاملية الرامية إىل 
منع الفساد ومكافحت . والدول األعضاء كلها، تقريبا، هي أحراز يف 

فعــال ملنع وجترع الفســــــــــــــــاد. وتوفر ايتفــاقيــة ايتفــاقيــة الإ هي إحــار 
أســـــاســـــا قانونيا للتعاون الدويل يف مقاضـــــاة مرتكيب اجلرائم املنصـــــو  
عليها فيها، ويشـــــــــــمل ذلا ما يتعلق بتســـــــــــليم املطلوبني واملســـــــــــاعدة 
القانونية املتبادلة، واملصــــــادرة واســــــتعادة األصــــــول، وتنص علر  ليات 

قالت أيضــــــــــــــا إن الدورة ايســــــــــــــتثنائية خمتلفة مفيدة لتنفيذ ايتفاقية. و 
املقبلة للجمعية العامة من أجل مكافحة الفســـــــــاد ينبغي أن تركز علر 
تعزيز تنفيــذ ايتفــاقيــة. واختتمــت كالمهــا قــائلــة إن الوييــات املتحــدة 
ســــتســــاعد يف األعمال التحضــــيية للدورة ايســــتثنائية من خالل مؤمتر 

 الدول األحراز.
ليابان(: قال إن الفســــاد يشــــكل هتديدا )ا السدددي  في ااوم  - 66

خطيا للنمو ايقتصــــــــــــــاد  والتنمية املســــــــــــــتدامة يف مجيع أ اء العامل. 
وينبغي للدول األعضاء مواصلة جهودها اجلماعية الرامية إىل مكافحة 
الفساد من خالل األحر الدولية القائمة، لا فيها اتفاقية األمم املتحدة 

لعاملة الإ أنشـــــــأها مؤمتر الدول األحراز ملكافحة الفســـــــاد، واألفرقة ا
يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــــــــــاد، وتفاد  ازدواجية العمل 
فيما بينها. واختتم كالم  قائال إن أمانة املؤمتر ينبغي أن ُتستشار أثناء 
األعمال التحضــــيية للدورة ايســــتثنائية ملنع أ  تداخل يف املناقشــــات 

 لقائمة.أو تعارض مع األحر ا
: قـــــــال إنـــــــ  يقرتح، وفقـــــــا ملقرر اجلمعيـــــــة العـــــــامــــــة الرئيس - 67
، أن حتيط اللجنـة علمـا لـذكرة األمني العـام الإ أحـال تا 55/488

تقرير مؤمتر الدول األحراز يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد 

 تشــــــــــــــرين الثاين/ 10إىل  6عن دورت  الســــــــــــــابعة املعقودة يف فيينا من 
(؛ وتقرير األمني العـــام عن متـــابعـــة نتـــائم A/73/132) 2017 نوفمرب

مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية واألعمال 
التحضيية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

(A/73/134 ؛ وتقرير األمني العــام عن املســــــــــــــــاعــدة التقنيــة يف تنفيــذ)
 (.A/73/136ايتفاقيات والربوتوكويت الدولية املتصلة با رهاب )

 تقرر ذلا. - 68
عمــال اجلمعيــة العــامــة من جــدول األعمــال: تنشـــــــــــــــيط أ 123البنــد 

(A/C.3/73/L.67) 
 A/C.3/73/L.67مشروع املقرتح 

: وجـــ  اينتبـــاه إىل برنـــامم العمـــل املؤقـــت للجنـــة الثـــالثـــة الرئيس 69
جمعية العامة، املقدم من رئيس اللجنة، للدورة الرابعة والســـــــــــــــبعني لل

 .A/C.3/73/L.67الوارد يف الوثيقة 
 “املعوقني”)أمني اللجنـــة(: قـــال إن عبـــارة السددددددددددديدد   ددا   - 70

من برنــامم العمــل املؤقــت،  1الواردة يف البنــد الفرعي )ب( من البنــد 
 . “األشخا  ذو  ا عاقة”ينبغي أن ُيستعاض عنها بعبارة 

: قال إن  يعترب أن اللجنة تود اعتماد برنامم العمل الرئيس - 71
املؤقــت للجنــة للــدورة الرابعــة والســـــــــــــــبعني وإحــالتــ  إىل اجلمعيــة العــامـة 

  للموافقة علي .
 تقرر ذلا. - 72

 ا   ام ألماأل اللجنة 
: أعلن أن اللجنـــة الثـــالثـــة قـــد اختتمـــت أعمـــاهلـــا يف الرئيس - 73

 إحار اجلزء الرئيسي من الدورة الثالثة والسبعني للجمعية العامة.
 .17:45رُف عت اجللسة الساعة  
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