
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.04-44938   301204    301204 

 جتماع الدول األطرافا
 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٣نيويورك، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 انتخاب مخسـة أعضاء يف جلنـة حقوق الطفـل ليحلوا حمـل
 ،٢٠٠٥فرباير / شباط٢٨األعضاء الذين تنتهي مدة واليتهم يف 

  مـن اتفاقية حقوق الطفـل٤٣وفقـاً للمادة 

 األمني العاممذكرة من 

 إضافة

 تشرين ٣تتضـمن هـذه اإلضـافة الترشـيحات اإلضافية لعضوية جلنة حقوق الطفل اليت وردت بعد          -١
سبتمرب / أيلول ٣، وهو التاريخ الذي أشار إليه األمني العام يف مذكرته الشفوية املؤرخة             ٢٠٠٤نوفمـرب   /الـثاين 
 تشرين ٣أما الترشيحات كلها اليت وردت قبل . الطفل من اتفاقية حقوق  ٤٣ من املادة    ٤، ووفقاً للفقرة    ٢٠٠٤
وترد يف مرفق هذه الوثيقة بيانات السرية الذاتية لألشخاص         . CRC/SP/35 فترد يف الوثيقة     ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين

 .املرشحني كما قدمتها الدول األطراف املعنية

 الدولة املرشحة لـه اسم املرشح

 غانا أغنيس أكوسوا آيدو

 جلمهورية العربية السوريةا هيام بشور

 باكستان عليم حممود شيخ
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 املرفق

 بيانات السرية الذاتية للمرشحني

 )غانا(أغنيس أكوسوا آيدو 

 )غانا(مامبونتنغ ، ١٩٣٩أكتوبر / تشرين األول١ :تاريخ ومكان الوالدة

 )معرفة الثانية حمدودة قراءة وحتدثاً(اإلنكليزية والفرنسية  :لغات العمل

 وظيفة حالياًال/املنصب

مناء الطفل ومحايته؛ نوع اجلنس، السياسة االجتماعية، التنمية االجتماعية         ( خـبرية استشـارية وباحثة     
 ).والثقافية يف أفريقيا

 .عضو جملس األمناء يف الشراكة الوطنية لصندوق الطفولة، غانا 

 .عضو باجمللس االستشاري ملعهد الدراسات األفريقية، جامعة غانا 

 ة املهنية الرئيسيةاألنشط

 .الدعوة حلقوق الطفل، ومجع األموال لتلبية احتياجات األطفال يف التعليم والصحة يف غانا 

تقـدمي خدمات استشارية للحكومة، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية واملدارس بشأن      
 .مناء الطفل ومحايته، والقضايا املتصلة بنوع اجلنس واملرأة

حـث وحتلـيل السياسة العامة بشأن قضايا الفقر واحلرمان واالستبعاد يف أوساط األطفال والشباب               الب 
 .والنساء يف جمال التنمية يف غانا وأفريقيا

 . اإلرشاد يف جمال السياسة العامة وتقدمي الدعم األكادميي ملعهد الدراسات األفريقية وطالبه 

 .حتياجات األطفال والنساءخدمات طوعية للمدارس والكنائس لتلبية ا 

 اخللفية التعليمية

، جامعة كاليفورنيا بلوس أجنلوس، الواليات املتحدة )التاريخ وعلم اإلنسان االجتماعي(شهادة الدكتوراه  
 ١٩٧٥األمريكية، 

 ١٩٦٩-١٩٦٨زمالة حبث، معهد الدراسات الشرقية واألفريقية، جامعة لندن،  
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 ١٩٦٦، جامعة تورنتو، كندا، )قات الدوليةالتاريخ والعال(شهادة املاجستري  

 ١٩٦٣، جامعة مانيتوبا، وينيبغ، كندا، )التاريخ، واإلنكليزية والعلوم السياسية(شهادة البكالوريوس  

شـهادة التعليم من مدرسة غرب أفريقيا، الدرجة األوىل واملستوى العايل، مدرسة الطفل املقدس، غانا،                
١٩٥٩-١٩٥٧ 

 األخرى يف جمال والية هيئة املعاهدة املعنية املقدم هلا الترشيحاألنشطة الرئيسية 

، أشرفت على فريق املكتب     ١٩٩٨-١٩٩٢ترتانيا،  ) اليونيسيف(ممـثلة مـنظمة األمم املتحدة للطفولة         
القطـري يف جمال الدعوة والبحث وحتليل حالة الطفل واملرأة، وصياغة االستراتيجيات، وأنشطة الربامج              

 .رد لتلبية االحتياجات احملددةوتعبئة املوا

أشرفت على  : ١٩٩٢-١٩٨٩كمستشـارة عاملـية أوىل يف جمال تنمية املرأة والفتاة، مقر اليونيسيف،              
أنشـطة الـبحوث والدعـوة بشأن حقوق الطفلة من خالل جلنة مركز املرأة، اجمللس التنفيذي والدول          

 . ذا أولوية على مستوى املنظمةاألعضاء يف اليونيسيف إىل أن أصبحت هذه احلقوق جماالً

، ١٩٨٩-١٩٨٥كمستشارة يف جمال السياسة االجتماعية لدى جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا،             
أشـرفت عـلى أنشطة يف جمال الدعوة، وحتليل السياسة العامة، واستجابة الربامج لالحتياجات املتغرية               

 .جئني واملشردين يف أفريقيالألطفال، والشباب، واألسر، واملعوقني، والال

 ،١٩٧٢-١٩٦٩درَّسـت يف دورات دراسـية يف جمـال حقـوق املرأة جبامعة كيب كوست، بغانا،                  
١٩٧٨-١٩٧٧. 

 أحدث املنشورات يف هذا اجملال

املنظور اجلنساين يف عمليات التقييم القطري      أغنـيس أكوسـوا آيدو، وفاتو سار، وإدريسة ودراوغو،           
م املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وورقات استراتيجية احلد من الفقر واألولويات يف    إطار عمل األم  /املوحـد 

 ).٢٠٠٢اليونيسيف،  (غرب وسط أفريقيا

 )، من إعداد أغنيس أكوسوا آيدو١٩٩١اليونيسيف،  (استثمار يف املستقبل: اليونيسيف، الطفلة 

املستضعفة والقضايا املتعلقة باحلماية يف اجملموعات أغنيس أكوسوا آيدو، وكالرا فايورسي وإستيل أبياه،  
 )، غري منشور٢٠٠٤فريق األمم املتحدة القطري، غانا،  (غانا

 )، غري منشور٢٠٠١اليونيسيف،  (تغيري املستقبل: االستثمار يف الطفلة األفريقيةأغنيس أكوسوا آيدو،  
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 )اجلمهورية العربية السورية(بشور  هيام

 ، حلب، اجلمهورية العربية السورية١٩٦٠سبتمرب /ول أيل٩ :الوالدة تاريخ ومكان

 واإلنكليزية) اللغة األم(العربية  :لغات العمل

أستاذة يف علم األوبئة وصحة اجملتمع، ورئيسة دائرة طب األسرة واجملتمع، كلية الطب،  :الوظيفة حالياً/املنصب
 )وتشمل وظائفها جماالت التدريس والبحث والعمل االستشاري(دمشق 

 ألنشطة املهنية الرئيسيةا

 عضو يف الرابطة الدولية لعلم األوبئة 

 عضو يف اجلمعية امللكية للصحة العامة وطب املناطق املدارية 

 عضو يف الرابطة السورية للصحة العامة وطب اجملتمع 

 عضو يف اجلمعية السورية لطب األطفال 

 ألطفالعضو يف اللجنة الوطنية للمصادقة على القضاء على شلل ا 

عضو يف فريق منظمة الصحة العاملية االستشاري اإلقليمي املعين بالصحة اإلجنابية ملنطقة أفريقيا ومنطقة               
 شرق البحر األبيض املتوسط

 عضو يف الفريق االستشاري التقين اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية املعين بربنامج التحصني املوسع 

 الستراتيجي ملنظمة الصحة العاملية املعين بالتحصنيعضو يف فريق اخلرباء االستشاري ا 

 عضو يف اللجنة العلمية لطب األسرة واجملتمع، يف اجمللس العريب للتخصص الطيب 

 عضو يف الفريق العامل املعين بالصحة اإلجنابية 

 الدراسة

 ١٩٨٣شهادة الدكتوراه يف الطب، كلية الطب، جامعة حلب،  

، كلية لندن للصحة العامة والطب املداري،       )صحة اجملتمع يف البلدان النامية     (شهادة املاجستري يف العلوم    
 ١٩٨٧جامعة لندن، 

 .١٩٩١، كلية لندن للصحة العامة والطب املداري، جامعة لندن، )علم األوبئة املدارية(شهادة الدكتوراه  
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 ا الترشيحاألنشطة الرئيسية األخرى يف جمال والية هيئة املعاهدة املعنية املقدم هل

 مستشارة مؤقتة لدى منظمة الصحة العاملية واليونيسيف بشأن القضايا املتعلقة بصحة الطفل 

 أحدث املنشورات يف هذا اجملال

قيد االستعراض، وشاركت يف (دراسـة يف اجملتمع للحوادث املرتلية يف صفوف صغار األطفال يف دمشق    
 )التأليف مّيادة خاروف

، أعمال الدورة الثامنة والثالثني للجمعية الطبية ملنطقة الشرق األوسط،          "ية التوليد جتارب املرأة يف رعا   " 
 . ٢٠٠٤مايو / أيار١٦-١٣املعقودة يف بريوت، 

جملة اجمللس العريب   ،  "الـرعاية العاديـة يف حالـة الوالدات العادية املقدمة يف وحدات التوليد السورية             " 
 ) تأليف مشترك (١٤٠-١٣٤صفحات ، ال)٢٠٠٤(٦، اجمللد لالختصاصات الطبية

جملة ،  "دراسـة استقصائية للعادات الغذائية يف صفوف املراهقني امللتحقني باملدارس يف دمشق، بسوريا            " 
 )قُبلت للنشر(الصحة يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسط 

، لة الطبية السعودية  اجمل،  )دمشق ذات اخلاليا املنجلية يف   الالجئات الفلسطينيات   أوساط  نتائج احلمل يف    " 
 )تأليف مشترك (٩٩٠-٩٨٦، الصفحات )٢٠٠٣(٢٤اجمللد 

 جملة احتاد   ،)"اجلزء األول (إسـهام الفطـور يف الـتغذية اليومية لعينة من أطفال املدارس االبتدائية يف دمشق                " 
 )شيخ عيسى. ر. شارك يف التأليف أ (٤٧-٣٨، الصفحات )٢٠٠٣(٤ اجمللد اجلامعات العربية للعلوم الطبية،

جملة احتاد  ،  )"اجلزء الثاين (العالقة بني الفطور واألداء املدرسي واملعريف لدى أطفال املدارس االبتدائية يف دمشق             " 
 )شيخ عيسى. ر. شارك يف التأليف أ (١٠٠-٩٣، الصفحات )٢٠٠٣(٤، اجمللد اجلامعات العربية للعلوم الطبية

جملة ،  "كن اإلبالغ عنها من جانب أطباء األطفال السوريني       أسـباب قلة اإلبالغ بشأن األمراض اليت مي       " 
شارك يف  (٢١٧-٢١١، الصفحات )٢٠٠١ (٧اجمللد الصـحة يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسط،         

 )اخلوري. حلام ور  . التأليف ه

، )٢٠٠١(٧٣، اجمللد   اجمللة الدولية لألمراض النسائية والتوليد    ،  "اإلجهـاد النفسي واإلجهاض العفوي    " 
 )عبد السالم . شارك يف التأليف ه (١٨١-١٧٩الصفحات 
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، أعمال  "دراسة أجريت يف املستشفى التعليمي للتوليد بدمشق      : عوامـل احـتمال التعرض للتشوهات اخللقية      " 
 )دشاش. د. شارك يف التأليف أ (٢٠٠٠األسبوع العلمي األربعني، جامعة تشرين، اجمللس األعلى للعلوم، 

، ورقة قدمت يف اجتماع الرابطة الدولية للوبائيات العلمي "محاية جيلنا املقبل: نبوب العصيبتشوهات األ" 
 تشرين  ٢٥-٢٣اإلقلـيمي اخلامس ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط الذي عقد يف املنامة، بالبحرين،              

 )تأليف مشترك (٢٠٠٠أكتوبر /األول

أبو . دشاش وي . د. ملخص قدمه أ  " طفال املدارس؟ هل يؤثر تلوث اهلواء على قياس اجلسم البشري أل        " 
محـاد يف اجتماع الرابطة الدولية للوبائيات العلمي اإلقليمي الرابع ملنطقة شرق البحر األبيض املتوسط               

 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٨الذي ُعقد يف تونس، 

اجمللة الصحية ، "يح الشفويحتديـد أسباب الوفاة يف صفوف األطفال السوريني باستخدام طريقة التشر          " 
 شارك يف التأليف    (٤٤٨-٤٤٠، الصفحات   )١٩٩٦(٢ اجمللد   ملـنطقة شـرق البحر األبيض املتوسط،      

 ).اجلرف. أبو رشيد وس. ن

جملة طب  ،  "دراسـة جمتمعية اللتهابات اجلهاز التنفسي احلادة يف صفوف األطفال دون سن الدراسة يف سوريا              " 
 وبر  . ه. شارك يف التأليف ر    (٢١٣-٢٠٧، الصفحات   )١٩٩٤ (٤٠، اجمللد   يـة األطفـال يف املـناطق املدار     

 )س مارشاك. ف. وت
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 )باكستان(عليم حممود شيخ 

 ١٩٤٧أغسطس / آب١ :تاريخ الوالدة

 اإلنكليزية، واألوردو والبنجابية  :لغات العمل

 . اللجنة الوطنية لرعاية الطفل وإمنائهسكرتري وزارة الرعاية االجتماعية والتعليم اخلاص، ورئيس :الوظائف احلالية

 الوظيفة حالياً/املنصب

مهمة مراقبة األحكام والتدابري الدستورية والقانونية واإلدارية جلعلها متسقة مع متطلبات الصكوك الدولية  
 . املتعلقة حبقوق الطفل

 .ألطفالاإلشراف على وضع وتنفيذ السياسة العامة الوطنية وخطة العمل الوطنية ألجل ا 

 .اإلشراف على إنشاء شبكة محاية سالمة الطفل من سوء املعاملة واالستغالل 

 األنشطة املهنية الرئيسية

، )٢٠١٤-٢٠٠٤(وضـع السياسة العامة الوطنية وخطة العمل الوطنية لصاحل األطفال يف العقد املقبل               
 ).٢٠٠١نيويورك، (شأن حقوق الطفل وذلك ُمتابعةً للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة ب

وضـع وتأوين خطة العمل الوطنية ملكافحة سوء معاملة األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض               
جتاريـة، كمتابعة للمؤمتر العاملي الثاين املعين مبكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال يف األغراض التجارية              

 ).٢٠٠١يوكوهاما، (

 الدراسة

؛ وشهادة املاجستري يف السياسة االقتصادية وشهادة املاجستري يف         )البنجاب(اجستري يف العلوم    شـهادة امل   
؛ زميل اجلمعية امللكية    )اوكسفورد(؛ برنامج املستوى العايل لإلدارة      )هارفرد/بوسـنت (إدارة األعمـال    

 )اململكة املتحدة(إلدارة ؛ زميل املعهد الربيطاين ل)لندن(؛ شهادة الدكتوراه )اململكة املتحدة(للكيمياء 

 األنشطة الرئيسية األخرى يف جمال والية هيئة املعاهدة املقدم هلا الترشيح

 .اإلشراف على تقييم خدمات رعاية األطفال ومنائهم
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 .يف باكستان" ساندوا حقوق الطفل"اإلشراف على محلة التوعية اليت نظمتها حركة 

 ). على مستوى جمالس احتادات العمال(الطفل اإلشراف على إنشاء هيئات مجاهريية حلقوق 

 . اإلشراف على إنشاء نظام إدارة املعلومات اخلاص حبماية الطفل يف باكستان

اإلشـراف على ترتيبات بناء قدرات العاملني يف جماالت القضاء والشرطة والصحة والتعليم، وسلطات السجون                
 . والتنفيذ الفعال لالتفاقية والصكوك الدولية األخرى املتعلقة بالطفللتعزيز التنفيذ الفعال للقوانني املتعلقة بالطفل 

 أحدث املنشورات يف هذا اجملال

 ".خمططات الرعاية االجتماعية يف باكستان"نشر ورقة بعنوان  

- - - - - 


