
(A)   GE.10-12212    190310    220310 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *تايلنـد  ،*، البوسنة واهلرسك، بريو   *، الربازيل، الربتغال  *، أوروغواي، أوغندا  *ملانياأ    
شـيلي، فرنـسا،     ، سلوفاكيا، سـلوفينيا،   *، زمبابوي *، رومانيا *مجهورية ترتانيا املتحدة  

، *، ملـديف  *املغرب ، مصر، *، مالطة *، ليختنشتاين *، ليتوانيا *، كينيا *، كرواتيا *فنلندا
  مشروع قرار*: ، النيجر*النمسا

    ١٣/...  
الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق              

 الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٧ املؤرخ   ١١/١ إىل قرار جملس حقوق اإلنسان       إذ يشري   

الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل           بشأن  
  ،من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات

ديسمرب / كانون األول  ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٤٦قرار اجلمعية العامة    إىل   وإذ يشري أيضاً    
  ،  بشأن حقوق الطفل٢٠٠٩

 اليت دعـت    ٦٤/١٤٦قرار اجلمعية العامة    من  ) ع(٣٣ الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     
م إجراءات تراعي خـصوصياهت ما يتخذ من لألطفال وممثليهم أن يتاح   ضمانفيها الدول إىل    

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 أي  إزاءفعالة  النتصاف  اال لتيسري سبل    الوسائل الالزمة حىت يتمكن األطفال من الوصول إىل       
 وذلك من خالل إجراءات ،ي حق من حقوقهم الناشئة عن اتفاقية حقوق الطفل ألانتهاكات  

ُتـسمع  شورة والدعوة، وتقدمي الشكاوى، مبا يف ذلك آليات العدالة، وأن           مستقلة لتقدمي امل  
إجراءات قـضائية   ب مرتبطةمصاحلهم  تكون   أو   عندما يكونون معنيني باألمر   وجهات نظرهم   

  ، مبا يتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطينأو إدارية
للجنة حقوق الطفل الذي أكدت     ) ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم     موإذ يالحظ باهتما    

فيه اللجنة أن األطفال، حبكم وضعهم اخلاص واعتمادهم على غريهم، يواجهون صـعوبات             
) ٢٠٠٩(١٢حقيقية للمضي قُدماً يف سبل التظلُّم من انتهاك حقوقهم، والتعليق العام رقـم              

االستماع إليهم وأخذهم مأخذ اجلد هو أحد     إن حق مجيع األطفال يف      الذي قالت فيه اللجنة     
  القيم األساسية التفاقية حقوق الطفل،

 إىل رأي جلنة حقوق الطفل، الذي أعربت عنه رئيسة اللجنة يف تقريرهـا              وإذ يشري   
الشفوي إىل الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، والذي مفـاده أن وضـع               

 إطار اتفاقية حقوق الطفل من شأنه أن ُيسهم إىل حـد كـبري يف               إجراء لتقدمي البالغات يف   
  محاية حقوق األطفال بشكل عام،

بالتقرير الصادر عن الدورة األوىل، املعقودة جبنيف يف الفترة          يأخذ علماً   - ١  
املنـشأ  فتوح العـضوية    املعامل  الفريق  ، لل ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ١٦من  

 من أجل حبث إمكانية وضع بروتوكول اختيـاري التفاقيـة           ١١/١جمللس  ا مبوجب قرار 
  حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات يكمِّل إجراء تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية؛

 املنشأ مبوجـب قـرار     ،فتوح العضوية املعامل  الفريق  المتديد والية    يقرر  -٢  
عامل الفريق الوق اإلنسان وأن يعقد إىل غاية الدورة السابعة عشرة جمللس حق    ،١١/١جمللس  ا
ىل عشرة أيام عمل وأن يقدم تقريراً إىل اجمللـس قبـل            إاجتماعا ملدة تصل    فتوح العضوية   امل

  ؛حلول موعد دورته السابعة عشرة
بروتوكـول  بـصياغة   فتوح العضوية   املعامل  الفريق  ال تكليف يقرر أيضاً   -٣  

وأن يطلب يف هذا الصدد من تقدمي البالغات اختياري التفاقية حقوق الطفل إلتاحة إجراء ل     
مراعياً يف  بروتوكول اختياري،   إعداد مقترح مشروع    فتوح العضوية   املعامل  الفريق  الرئيس  

فتوح العضوية  املعامل  الفريق  للذلك اآلراء املعرب عنها واإلسهامات املقدمة يف الدورة األوىل          
العتبار الواجب آلراء جلنة حقوق الطفل      وإيالء ا ،  ٢٠٠٩ديسمرب  /املعقودة يف كانون األول   

اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة لألمـم املتحـدة واخلـرباء          وكذلك، عند االقتضاء، آراء     
 جبميع لغـات األمـم املتحـدة        ٢٠١٠سبتمرب  / واملقرر تعميمه حبلول شهر أيلول     اآلخرين،

  الرمسية، من أجل استخدامه كأساس للمفاوضات القادمة؛
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فريـق  ال أن يدعو ممثالً عن جلنة حقوق الطفل حلضور دورة           ذلكيقرر ك   -٤  
كمصدر للمعلومات، فضالً عن اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعـة         فتوح العضوية   املعامل  ال

  لألمم املتحدة وخرباء مستقلني خمتصني آخرين، عند االقتضاء؛
 مقـارن   موجز إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان استكمال ونشر         يطلب  -٥  

للرسائل املوجودة وإلجراءات وممارسات التحقيقات مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان          
 ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢ويف إطار منظومة األمم املتحدة والذي نشر أول مرة يف           

)E/CN.4/2005/WG.23/2 (وتقدميه إىل الدورة اخلامسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان؛  
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مواصلة تقـدمي       مني العام و  إىل األ  يطلب  -٦  

لتمكينه من االضطالع بواليتـه، وفقـاً       الفريق العامل املفتوح العضوية     املساعدة الالزمة إىل    
املواضـيع  بـشأن    ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢٤املؤرخ   ٦٤/٢٤٥لقرار اجلمعية العامة    

  .٢٠١١-٢٠١٠ملقترحة لفترة السنتني ا اخلاصة املتصلة بامليزانية الربناجمية

        


