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. خميبو     السيد   : املؤقتالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )ممثل األمني العام(.
 ) كرواتيا(.................................................... السيد دوبنياك            : الرئيس  

   
 احملتويات

 ملتحدة افتتاح االجتماع من قبل ممثل األمني العام لألمم ا
 انتخاب الرئيس

 إقرار جدول األعمال
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين 

 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بانتخــاب تســعة أعضــاء للجنــة حقــوق    ٤٣القيــام، وفقــا للمــادة  
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨الطفل، ليحلوا حمل األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم يف 

 اختتام االجتماع 
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 .٢٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
 

 افتتاح اجللسة من قبل ممثل األمني العام لألمم املتحدة

قال، متحدثا باسم األمني العام، إنه      : الرئيس املؤقت  - ١
مل حيــدث منــذ االجتمــاع التاســع للــدول األطــراف يف اتفاقيــة  

ووقّـع علـى    . إضـايف علـى االتفاقيـة     حقوق الطفل أي تصـديق      
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن إشـراك             

 دولـــــة، وصـــــدقت ١١٧األطفـــــال يف الرتاعـــــات املســـــلحة 
ــا   أو ــمت إليهــ ــول   ٩٤انضــ ــى الربوتوكــ ــع علــ ــة، ووقّــ  دولــ

االختيـــاري التفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن بيـــع األطفـــال       
ــة واســتغالهلم يف البغــاء ويف إنتــاج املــواد  ــة، ١١١ اإلباحي  دول

 .  دولة٩٣ وصدق أو انضم إليه
ــة    - ٢ ــامل لالتفاقيـــ ــبه الشـــ ــديق شـــ وأضـــــاف أن التصـــ

ــل ســاهم يف       ــوق الطف ــة حق ــد بأمهي ــاملي املتزاي ــراف الع واالعت
ــل     ــوق الطف ــة حق ــادة حجــم عمــل جلن ــة  . زي ووافقــت اجلمعي

العامة، من أجل حل هذه املسألة على طلب اللجنـة العمـل يف             
ــاعتني خــالل عــ   ــارير    ٢٠٠٦ام ق ــأخر تق ــن ت ، هبــدف احلــد م
 . الدول األطراف

ومنذ االجتماع التاسع للدول األطـراف يف االتفاقيـة،          - ٣
 تقريـرا   ٥٤عقدت اللجنـة سـت جلسـات، نظـرت أثناءهـا يف             

وعقدت أيضا يـومني للمناقشـات العامـة    . من الدول األطراف  
 عـن حقـوق األطفـال املنــتمني إىل    ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣يف عـامي  

وب األصلية، وعـن تنفيـذ حقـوق الطفـل يف فتـرة صـحته               الشع
ــة تعليقــات عامــة عــن      ــوايل، واعتمــدت ثالث املبكــرة، علــى الت

ــرية   ــة البشـ ــريوس نقـــص املناعـ ــراهقني  /فـ ــحة املـ ــدز، وصـ اإليـ
 .والتدابري العامة لتنفيذ االتفاقية

ونظّم مكتب مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنسـان          - ٤
حـدة للطفولـة، حلقـيت عمـل دون         بدعم مـن منظمـة األمـم املت       

 ويف بـــانكوك يف عـــام  ٢٠٠٣إقليميـــتني يف دمشـــق يف عـــام   

، ملتابعة توصيات اللجنـة، وعملـت اللجنـة مـع هيئـات       ٢٠٠٤
أخــــرى منشــــأة مبعاهــــدات، حــــول تبســــيط عمليــــة تقــــدمي  

ــها     ــق عمــل كــل واحــدة من ــرارات، وعــن طرائ ــذا . الق ويف ه
الـــدول الصـــدد، عقـــدت اللجنـــة مناقشـــات غـــري رمسيـــة مـــع  

األطــراف، ونظمــت عــددا مــن جلســات العمــل مــع خمتلــف     
ــررون      ــة واملقـ ــاالت املتخصصـ ــك الوكـ ــا يف ذلـ ــركاء، مبـ الشـ
اخلاصــون للجنــة حقــوق اإلنســان، واجتمعــت مــع املنظمــات   
ــة،    ــان الوطنيــ ــوق اإلنســ ــة، ومؤسســــات حقــ غــــري احلكوميــ

 . ومجاعات الشباب
 انتخاب الرئيس

ئـب الـرئيس، رشـح      ، نا )خلتنشـتاين  (السيد فينافيسري  - ٥
 .ملنصب رئيس االجتماع) كرواتيا(السيد دروبنياك 

رئيســــا ) كرواتيــــا(مت انتخــــاب الســــيد دروبنيــــاك    - ٦
 .لالجتماع بالتزكية

 ار جدول األعمالقرإ
 .مت إقرار جدول األعمال - ٧
 من النظـام    ٣ و   ٢وّجه النظر إىل القاعدتني     : الرئيس - ٨

 وقـال إنـه أحـيط علمـا         CRC/SP/5الداخلي، الوارد يف الوثيقة     
بأن األمني العام مل يستلم بعد وثـائق التفـويض الصـحيحة مـن           

وحـث تلـك   . عدد مـن الـدول األطـراف املمثلـة يف االجتمـاع           
الدول األطراف على تقـدمي وثـائق تفـويض ممثليهـا إىل األمـني              

، ٣العــام يف أقــرب وقــت ممكــن، وأشــار إىل أنــه وفقــا للمــادة  
لدول األطـراف بصـورة مؤقتـة املشـاركة         يستطيع ممثلو هؤالء ا   

 . يف االجتماع
 .وقد تقرر ذلك - ٩
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 انتخاب أعضاء املكتب اآلخرين لالجتماع
ــبيندوال  - ١٠ ــيدة اســ ــوادور (الســ ــوخ  )إكــ ــيدة هــ ، والســ

ــا(، والســيد فيغفــي )خلتنشــتاين( ، والســيد الناصــر، مت )نيجريي
 . للرئيساانتخاهبم نواب

 من اتفاقية حقوق الطفل، بانتخاب ٤٣ادة القيام، وفقا للم
تسعة أعضاء يف جلنة حقوق الطفـل، ليحلـوا حمـل األعضـاء             

 ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٨الذين انتهت مدة عضويتهم يف      
)CRC/SP/35 و Add.1-3 و Corr.1-3 

 مـن اتفاقيـة     ٤٣أشار إىل أنه مت تعديل املادة       : الرئيس - ١١
ــل يف   ــوق الطف ــاين ١٨حق ــوف/ تشــرين الث ــادة ٢٠٠٢مرب ن  لزي
ووفقـا للمـادة    .  عضـوا  ١٨ أعضـاء إىل     ١٠عضوية اللجنة من    

ــاب  ٤٣ ــة، مت انتخـ ــيغتها املعدلـ ــع  ٩، بصـ ــرة أربـ ــاء لفتـ  أعضـ
سنوات باقتراح سري مـن قائمـة األشـخاص الـذين رشـحتهم             

 CRC/SP/35وتــرد هــذه القائمــة يف الوثيقــة . الــدول األطــراف
يا، وباكسـتان،    وقد سحبت الدول األطراف إيطال     Add.1-3 و

 .واجلمهورية العربية السورية، ومدغشقر ترشيح ممثليها
ــرئيس، قامــت الســيدة أســاين     - ١٢ ــاء علــى دعــوة ال  -وبن

، والسـيدة   )بـاراغواي (، والسـيدة رامرييـز      )مـالوي (نديليماين  
 .بعّد أوراق االقتراع) اململكة املتحدة(برازيه 
 . مت التصويت باقتراع سري - ١٣

 ١٨٤    :قتراععدد أوراق اال
 ١٨٤   :عدد أوراق االقتراع السليمة

 ١٨٤  عدد األعضاء الذين اشتركوا يف التصويت
 ٩٣    :األغلبية الضرورية

  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها
 ١٣٦    ) قطر(السيدة آل ثاين 
 ١٣٤    )النرويج(السيدة مسيث 

 ١٣٣   )بنغالديش(السيد صديقي 
 ١١١   )يسراسو(السيد زيرماتني 

  ١١٠   )مجهورية كوريا(السيدة يل 
 ١٠٦    )كينيا(السيدة ألوك 

 ١٠٢    )كندا(السيدة برفيت 
 ١٠٠) صربيا واجلبل األسود(شاهوفيتش  -السيدة فوشكوفيتش

 ٨٧    )أوغندا(السيد بوالر 
 ٨٤  )اململكة العربية السعودية(السيد ألشدي 

 ٨٠   )الربازيل(السيدة ساردينربغ 
 ٧٤    )غانا(لسيدة عايدو ا

 ٦٢   )تايلند(السيد كومربافانت 
 ٥٩    )استونيا(السيد ليفني 

 ٥٧    )اليمن(السيدة أجلائفي 
 ٥٤    )لبنان(السيد رباح 

 ٥٤    )بولندا(السيد ياروس 
 ٣٦   )رواندا(السيدة كايتيسي زاينابو 

 ٣٤    )ليسوتو(السيدة كيماين 
ــة   - ١٤ ــى األغلبي ــاين   إذ حصــلت عل ــة الســيدة آل ث  املطلوب

) مجهوريـة كوريـا   (، والسـيدة يل     )كينيـا (والسيد ألـوك    ) قطر(
والسـيدة  ) بنغالديش(والسيد صديقي   ) كندا(والسيد بارفيت   

صــربيا (والســيدة فوشــكوفيتش شــاهوفيتش ) النــرويج(مسيــث 
، مت انتخــاهبم )سويســرا(والســيد زارمــاتني  ) واجلبــل األســود 

 .نسانأعضاء يف جلنة حقوق اإل
ــرئيس - ١٥ ــة مرشــحني    : ال ــه مل حيصــل إال مثاني ــال إىل أن ق

على األغلبية املطلوبة، سـوف يـتم إجـراء اقتـراع ثـان، يقتصـر               
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علــى املرشــحني االثــنني اللــذين حصــال علــى أكــرب عــدد مــن     
ــا      ــة، وفق ــبقني يف عضــوية اللجن ــلء الشــاغرين املت األصــوات مل

 . من النظام الداخلي١٥للمادة 
 . اقتراح سريمت إجراء - ١٦

 ١٨٧    :عدد أوراق االقتراح
 ١  :عدد أوراق االقتراع غري السليمة

 ١٨٦   :عدد أوراق االقتراع السليمة
 ١   :عدد املمتنعني عن التصويت

 ١٨٥  عدد األعضاء الذين اشتركوا يف التصويت
 ٩٣     :األغلبية املطلوبة

  :عدد األصوات اليت مت احلصول عليها
 ١١٠    )وغنداأ(السيد بوالر 

 ٧٥  )اململكة العربية السعودية(السيد الشدي 
على األغلبية املطلوبـة    ) أوغندا(إذ حصل السيد بوالر      - ١٧

 .مت انتخابه عضوا يف جلنة حقوق اإلنسان
 اختام االجتماع

أعلــــن الــــرئيس اختتــــام االجتمــــاع العاشــــر للــــدول  - ١٨
 .األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل

 . ٥٠/١٢لساعة رفعت اجللسة ا 
 

 
 


