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  .١٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
  افتتاح ممثل األمني العام للجلسة

 متكلما نيابة عن األمـني العـام، قـال          :الرئيس املؤقت   - ١
ــة      ــدول األطــراف يف اتفاقي ــاين عــشر لل ــذ االجتمــاع الث ــه من إن
ــة،     ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــل، أطلقـــت منظمـ حقـــوق الطفـ
بالتعاون مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، محلـة               

ــصدي   ــن أجــل الت ــاريني    م ــولني االختي ــى الربوتوك ــاملي عل ق الع
ــة حقــوق الطفــل   ــا  . امللحقــني باتفاقي ــاك حالي ــة ١٣٩وهن  دول

طــرف يف الربوتوكــول االختيــاري بــشأن إشــراك األطفــال يف   
 دولــــة طــــرف يف الربوتوكــــول ١٤٢الرتاعــــات املــــسلحة و 

  .االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واملواد اإلباحية

ن جلنة حقوق الطفل زادت عـدد التقـارير الـيت      وقال إ   - ٢
يف تقريـــر   ٥٣ إىل ٢٠٠٩يف تقريـــر  ٣٠نظـــرت فيهـــا مـــن   

بـــدأت اللجنـــة يف العمـــل مـــع اللجنـــة املعنيـــة كمـــا  .٢٠١٠
بالقضاء على التمييز ضد املرأة على إصدار تعليق عام مـشترك           

هاتـان اللجنتـان    و. بشأن املمارسات الضارة وحقوق اإلنـسان     
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٢٩اع غـري رمسـي يف        اجتمـ   عقـد  نتعتزما
ــف،     ٢٠١١ ــة يف جنيـ ــا املقبلـ ــني دوراهتـ ــداخل بـ ــالل التـ ، خـ

للتحـــضري الجتمـــاع اللجنـــة املـــشتركة بـــني اهليئـــات املنـــشأة   
مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان الـيت سـتعقد يف جنيـف يف              

واصــلت اللجنــة التعــاون الوثيــق مــع و .٢٠١١ هيونيــ/حزيــران
ألمـــني العـــام املعـــين باألطفـــال والـــصراعات  املمثـــل اخلـــاص ل

العنف ضــد املعــين بــ املــسلحة واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام     
ويأمل الفريق العامل املفتـوح العـضوية املعـين بوضـع            .األطفال

بروتوكــول اختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل لتــوفري إجــراء       
االتصاالت يف اعتماد مشروع الربوتوكـول االختيـاري خـالل     

  .٢٠١١فرباير / الثاين من دورته الثانية يف شباطاألسبوع
  
  

   انتخاب الرئيس
 رشـح الـسيد أوليبـاري       :)تايالنـد ( السيد سينهاسـيين    - ٣

  .ملنصب رئيس االجتماع) كوستاريكا(بيالو 

 رئيــساً )كوســتاريكا(لــسيد أوليبــاري بــيالو انتخــب ا  - ٤
  .لالجتماع بالتزكية

مقعـــد ) اريكاكوســـت(شـــغل الـــسيد أوليبـــاري بـــيالو   - ٥
  .الرئاسة

  (CRC/SP/41)إقرار جدول األعمال 
  .أُقر جدول األعمال  - ٦
 مـن النظـام   ٣  و٢ وجه االنتبـاه إىل املـادتني      :الرئيس  - ٧

، وقـال إنـه أُبلـغ أن        CRC/SP/5الداخلي، الواردتني يف الوثيقـة      
مـن عـدد    الالزمـة   بعـد وثـائق التفـويض       يتـسلم   األمني العام مل    

وحـث تلـك الـدول       .االجتماعاف املمثلة يف    من الدول األطر  
األطراف على تقدمي وثائق تفويض ممثليها إىل األمـني العـام يف            
ــي تلــك       ــرح أن يكــون مــن حــق ممثل أقــرب وقــت ممكــن واقت

ــا يف    ــشاركة مؤقتــ ــراف املــ ــدول األطــ ــاعالــ ــا االجتمــ ، وفقــ
  .٣ للمادة

  .وقد تقرر ذلك  - ٨
  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع اآلخرين

ــد حــضرمي     - ٩ ــسيد أول ــا(انتخــب ال ــسيدة ) موريتاني وال
  .للرئيسنائبني ) جورجيا(شيوالشفيلي 

جلنـة حقـوق الطفـل وفقـا للمـادة        يف  انتخاب تـسعة أعـضاء      
 من اتفاقية حقوق الطفل بصيغتها املعدلة مبوجب قـرار          ٤٣

  )2  وAdd.1  وCRC/SP/41( ٥٠/١٥٥اجلمعية العامة 
 ٥ و ٣ و ٢ موجهــا االنتبــاه إىل الفقــرات   :الــرئيس - ١٠

، ٤٣ مــن االتفاقيــة، أشــار إىل أنــه وفقــا للمــادة ٤٣مــن املــادة 
اللجنـة  يف بصيغتها املعدلة، من املقرر أن ينتخب تسعة أعـضاء    
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ملــدة أربــع ســنوات بــاالقتراع الــسري مــن قائمــة أشــخاص        
وتلك القائمة واردة يف الوثيقة      .مرشحني من الدول األطراف   

CRC/SP/41 و Add.1. ــن   و ســحبت ترشــيحات املرشــحني م
بوركينـــا فاســـو واجلمهوريـــة الدومينيكيـــة وجورجيـــا ودولـــة  

  . االمارات العربية املتحدة
بنــــاء علــــى دعــــوة مــــن الــــرئيس، الــــسيدة برديــــان   - ١١

ــا( ــارادو  )بلجيكـ ــسيدة بـ ــوات الـ ــرز األصـ ــو  ‐ ، تـــوىل فـ بريلـ
ــبني( ــدريبيغو  ) الفلـ ــسيدة تينـ ــو (والـ ــا فاسـ ــسيدة ) بوركينـ والـ

  .)بريو(بيوتاس 
  .أجري التصويت باالقتراع السري - ١٢

 ١٨٣    :عدد بطاقات االقتراع 

  ١٨٠  :عدد بطاقات االقتراع الصحيحة 
  ١٨٠ :عدد املمثلني الذين أدلوا بأصواهتم 
 ٩١    :األغلبية املطلوبة 

  : عليهامت احلصول عدد األصوات اليت  
 ١١٨   )مصر(السيد ماضي  

 ١١١  )اململكة العربية السعودية(الشهيل السيدة  

 ١١٠  )النرويج(السيدة ساندبرغ  

 ١٠٢   )غانا(السيدة أيدو  

  ١٠٠  )املغرب(السيد غاستود  
 ٩٨  )هنغاريا(السيدة هركزور  

 ٩٧  )تونس(السيد قطران  

 ٩٧ )سري النكا(السيدة وجييمان  

 ٩٥ )سبانياإ(السيد كاردونا ليورنس  

 ٨٧  )لتوانيا(السيد بوراس  

  ٨٥ )هاييت( فرانسوا -السيدة أميلكار جان  

  ٨٣  )اجلزائر(السيد الفياليل  
  ٧١ )مدغشقر(السيدة رامانانادرايب  
 ٦٦  )الكامريون(السيد منكوا شي  

  ٦٤ )سورينام(هيديل  - السيدة غريلينجز 
  ٥٩   )نيجرييا(السيد إيبغبو  
وسـالفية  مجهوريـة مقـدونيا اليوغ    (السيد زمييجاناك    

  ٣٣    )السابقة
  ٣٢  )السودان(السيد املفيت  
ــي     ــو مبيمــ ــسيدة بومبولــ ــو  (الــ ــة الكونغــ مجهوريــ

  ٢٨       )الدميقراطية
  ٢١  )زميبابوي(السيد مانغوتا  

والــسيدة الــشهيل ) غانــا(بعــد حــصول الــسيدة أيــدو   - ١٣
) سـبانيا إ(ورنس  يوالسيد كاردونا ل  ) اململكة العربية السعودية  (

ــسيد غاســـ  ــاكو(تود والـ ــسيدة و) مونـ ــزور الـ ــا(هركـ ) هنغاريـ
والـــسيدة ) مـــصر(والـــسيد ماضـــي ) تـــونس(والـــسيد قطـــران 

علــى ) ســري النكــا(والــسيدة وجييمــان ) النــرويج(ســاندبرغ 
  . األغلبية املطلوبة انتخبوا أعضاًء يف جلنة حقوق الطفل

  اختتام االجتماع
 أعلـن اختتـام االجتمـاع الثـاين عـشر للـدول             :الرئيس - ١٤
  . ألطراف يف اتفاقية حقوق الطفلا

  .٥٠/١٢رفعت اجللسة الساعة   
 
  


