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  مقدمة   - أوالً  
إنشاء  ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران١٧ املؤرخ ١١/١قرر جملس حقوق اإلنسان، يف قراره        -١

فريق عامل مفتوح العضوية تابع جمللس حقوق اإلنسان من أجل حبـث إمكانيـة وضـع                
بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات يكمِّـل إجـراء             

قرر أيضاً أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل ملدة مخسة          و. التقارير مبوجب االتفاقية  تقدمي  
  . ٢٠٠٩أيام، وذلك قبل هناية عام 

 التـصديق شـبه    منها هذا القرار، أخذ اجمللس يف االعتبار مجلة أمور       هاعتمادلدى  و  -٢
ن لالتفاقيـة يف    العاملي على اتفاقية حقوق الطفل، واالحتفال بالذكرى الـسنوية العـشري          

رئيسية معاهدات دولية   تسمح بتقدمي بالغات فردية يف إطار       إجراءات  ووضع  ،  ٢٠٠٩ عام
  . قوق اإلنسانأخرى تتعلق حب

كـانون   ١٨ إىل   ١٤من    يف الفترة  الفريق العامل تمع  جيعمال هبذا القرار، تقرر أن      و  -٣
يف الفتـرة       تمـاع إال    مل يتمكن الفريق العامل من االج     ومع ذلك،   . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
يف مل تكـن    األمانة العامة لألمم املتحدة      ألن   ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨ إىل   ١٦من  

 ١٥ و ١٤يـومي   وضع ميكنها من تقدمي خدمات الترمجة الفورية إىل اللغات الرمسية الست            
  . ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 ة املـسؤول  ةت اخلاصة واملوظف   شعبة اإلجراءا  ة الدورة جني كونورز، مدير    توافتتح  -٤
ورحبت . ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ١٦ حلقوق اإلنسان يف     ة السامي يةيف مكتب املفوض  

اإلجراءات اليت تسمح بتقدمي بالغـات      سألة  مبجملس حقوق اإلنسان    باهتمام  السيدة كونرز   
ىل أنه، منـذ    أشارت إ و. الفريق العامل نشاء  إ املتعلق ب  قررهمبيف إطار اتفاقية حقوق الطفل و     

نظام هيئات املعاهدات بشكل ملحوظ، السيما مـن        تطور  ،  ١٩٨٩اعتماد االتفاقية يف عام     
مواجهـة  مبـا يتـيح     عاهدات  املحيث وضع صكوك جديدة وتكييف أساليب عمل هيئات         

اعتمـاد  منـها   معامل هامة يف هذا الصدد      وهناك   .اًحاليتتصدى هلا   التحديات العديدة اليت    
آخر  و١٩٩٩ي التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام بروتوكول اختيار

، وكالمهـا  ٢٠٠٨لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عـام      ل
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا      أما  .  البالغات  لتقدمي ينصان على إجراء  

حيـز  فقد دخـال    ،  تسمح بتقدمي البالغات   اتأيضا على إجراء   اننصلذان ي االختياري، وال 
نفـاذ  إىل تصديقني آخرين كي يبدأ فقط احلاجة إىل كذلك أشارت و. ٢٠٠٨النفاذ يف عام  

 لتقدمي  إجراًءاالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واليت تتضمن أيضاً
، ع املعاهدات الدولية األساسية حلقـوق اإلنـسان       مجيفإن  تبعا لذلك،   و. البالغات الفردية 

متكنـهم مـن تقـدمي     آليـة  ، يف الوضع احلايل،لألفرادتيح باستثناء اتفاقية حقوق الطفل، ت  
السيدة كونورز املندوبني   وشجعت  . ة املعنية رصد تنفيذ املعاهد  املكلفة ب يئة  اهلالشكاوى أمام   
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تتعلـق  صكوك مماثلـة     يف   اً،يت جرت مؤخر  نتائج املفاوضات ال   يف ضوء    اً،على التفكري ملي  
اجملموعـة  احلاجة إىل ضمان االتساق والتماسك داخل        تقدمي البالغات وعلى مراعاة      إجراءب

  . اإلنسان الدويل حقوق لقانونالقائمة 

  تنظيم الدورة   - ثانياً  

   املقرر -الرئيس انتخاب   - ألف  
 ،٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ١٦، يوم    األوىل جلستهيف  ،  انتخب الفريق العامل    -٥

السيد شتيفانيك  وقد مت ترشيح    . بالتزكيةاً  مقرر - رئيساً) سلوفاكيا(دراهوسالف شتيفانيك   
 شيلي، فرنسا،   سلوفاكيا، سلوفينيا،  ،تايلند،  أوروغواي(لدول  لاجملموعة األساسية   جانب  من  
 إجـراء لوضـع  جديد ، اليت تدعم مبادرة بروتوكول اختياري   )مصر، ملديف  كينيا،،  فنلندا

باسـم  حتـدث    الذيممثل أوروغوايوأشار .  إطار اتفاقية حقوق الطفل لتقدمي البالغات يف  
اجملموعـة  ليـه   إ تأن الترشيح كان على أساس االتفاق الذي توصل       إىل  اجملموعة األساسية،   

جهة ووامل،  ٢٠٠٩ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦يف  املؤرخة   والوارد يف املذكرة الشفوية      ةاألساسي
ممت على مجيع الدول من     اليت عُ ورئيس جملس حقوق اإلنسان،     إىل  من املمثل الدائم لشيلي     

إعالمي عـن    دولة يف اجتماع     ٦٠رضت على ممثلي أكثر من      خالل املنسقني اإلقليميني، وعُ   
  . ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٨قد يف ُعالفريق العامل 

  احلضور   - باء  
: يف جملس حقوق اإلنـسان    التالية  عضاء  األدول  الممثلو  ل   الفريق العام  جلساتحضر    -٦

، البحـرين ،  باكـستان ،  يطالياأوروغواي، أوكرانيا، إ   ،ندونيسيا، إ األرجنتنياالحتاد الروسي،   
، اجلمهورية الكوريـة،    شيلي،  البوسنة واهلرسك ،  بوركينا فاسو ،  بنغالديش،  بلجيكا،  الربازيل

، قطـر،   الفلـبني ،  فرنسا،  غانا،  الصنياكيا، سلوفينيا،   جنوب أفريقيا، جيبويت، السنغال، سلوف    
، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،          املكسيك،  مصر

  .اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاريا، اهلند، نيجرييا، النرويج، موريشيوس
 جلـسات ة غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنـسان، يف          التاليكما شاركت الدول      -٧

اجلمهوريـة  (إيـران    إسرائيل، أوغندا،  أستراليا، ،إسبانيا أذربيجان، أرمينيا، : الفريق العامل 
 يسلندا، باراغواي، الربتغال، بلغاريا، بنما، بولندا، بـريو، بـيالروس،         آأملانيا،  ،  )اإلسالمية

اجلمهورية التـشيكية، اجلمهوريـة      ريية العربية الليبية،  تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، اجلماه    
 لبوليفارية، مجهوريـة الو   امجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية فرتويال       العربية السورية، 

سري النكا، سنغافورة،   ،  منرك، رومانيا، زمبابوي  االدميقراطية الشعبية، مجهورية مولدوفا، الد    
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قـربص،  فييـت نـام،     ، عمان، غواتيمـاال، فنلنـدا،       السودان، السويد، سويسرا، صربيا   
ليتوانيا، ماليزيـا، املغـرب،    كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت،

   .ملديف، النمسا، نيوزيلندا، هاييت، اليونان
  . مبراقبنياً  أيض ممثلني الفلسطينية احملتلةواألرضالكرسي الرسويل كان و  -٨
االحتـاد  :  الفريق العامل  جلساتلدولية التالية ممثلة يف     ات احلكومية ا  املنظموكانت    -٩
  . نكوفونيةاورويب واملنظمة الدولية للفرفريقي واالحتاد األاأل
   .اًيف الدورة أيض) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة وشاركت   -١٠
اري لـدى اجمللـس     املنظمات غري احلكومية التالية اليت تتمتع مبركز استش       وكانت    -١١

 جلنة احلقوقيني الدوليـة،     منظمة حسن اجلوار الدولية،   : االقتصادي واالجتماعي ممثلة مبراقبني   
، منظمة إنقـاذ الطفولـة يف       الطفولةاالحتاد الدويل ألرض اإلنسان، التحالف الدويل إلنقاذ        

املركز النروجيـي   ،  منظمة مساعدة األطفال احملتاجني   اليابان، اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان،      
حلقوق اإلنسان، اخلطة الدولية لكفالة األطفال، منظمة القرى الدولية إلنقاذ الطفولة، املنظمة            

  . املؤسسة الدولية للنظرة العامليةالعاملية ملناهضة التعذيب، 
رئيـسة جلنـة حقـوق    اً حضرت الدورة أيض، ١١/١ من القرار ٣بالفقرة   عمالًو  -١٢

ألقى اخلرباء   و . بوصفهما خمتصني يف املوضوع     جان زرماتن  ةئب الرئيس الطفل، يانغي يل، ونا   
جميد املعال،  جناة إ  :اًتفاعلي اً حوار وأجروا معه العامل  فريق  كلمات أمام ال  اً  التالية أمساؤهم أيض  

املواد اإلباحية؛  استغالل األطفال يف     مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال و      ة املعني ة اخلاص ةاملقرر
نيويل، نائب رئيس جمموعة املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفل، ورئـيس            بيتر  و

 لألمني العـام    ة اخلاص ةمعلومات حقوق الطفل؛ ومارتا سانتوس باييس، املمثل      جملس شبكة   
  . بالعنف ضد األطفالاملعنية 

  الوثائق   - جيم  
  : الفريق العامل الوثائق التالية على وكان معروضاً  -١٣

• A/HRC/WG.7/1/1  جدول األعمال املؤقت  
• A/HRC/WG.7/1/CRP.1   نيفينا فوكوفيتش ساهوفيتش ة من اخلبريمقدمةورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.2   من اخلبري بيتر نيويل مقدمةورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.3   جناة اجميد املعال ة من اخلبريمقدمةورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.4   جيو بينهريو  من اخلبري باولو سريمقدمةورقة  
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• A/HRC/WG.7/1/CRP.5    التحـالف الـدويل إلنقـاذ      مقدمة من   مشتركة  ورقة
املنظمة و،  ومنظمة مساعدة األطفال احملتاجني   ،  الطفولة

منظمة القرى الدولية إلنقاذ    والعاملية ملناهضة التعذيب،    
منظمـة  واملؤسسة الدولية للنظرة العامليـة، و     الطفولة،  

كة معلومات حقوق الطفل،    وشبالرؤية العاملية الدولية،    
واملبادرة العاملية إلهناء العقـاب البـدين، وجمموعـة         

  املنظمات غري احلكومية التفاقية حقوق الطفل 
• A/HRC/WG.7/1/CRP.6   يانغي يل ة من اخلبريمقدمةورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.7   مارتا سانتوس باييس ة من اخلبريمقدمةورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.8   من اخلبري جان زرماتن دمةمقورقة   
• A/HRC/WG.7/1/CRP.9    من الشبكة األوروبيـة ألمنـاء املظـامل      مقدمةورقة   

   املعنيني باألطفال
• CRC/C/GC/10      حقـوق الطفـل يف     ): ٢٠٠٧(١٠التعليق العام رقم

  قضاء األحداث
• CRC/C/GC/12       حـق الطفـل يف     : )٢٠٠٩(١٢التعليق العام رقـم

  االستماع إليه

  م النقاش تنظي  - دال  
 يوافق الذكرى الـسنوية     ٢٠٠٩أن عام   إىل  يف كلمته االفتتاحية،     املقرر   -الرئيس  أشار    -١٤

 ١١/١القـرار   وقد جاء   . هذا الصدد املناسبات ُعقدت يف    العديد من   إىل أن   العشرين لالتفاقية و  
ـ يف هذا الـصدد،     و. داخل جملس حقوق اإلنسان    ة املبذولة لجهود عرب اإلقليمي  لنتيجة   كلت ُش

أكـد  و. الفريق العامل دورة  جمموعة أساسية من الدول متثل مجيع املناطق من أجل تسهيل إعداد            
بناءة واآلراء ال الشفافية،  منها على سبيل املثال     لفريق العامل، و  ادورة   لتسيريعلى املبادئ األساسية    

  .  نتيجة توافقيةحول كافة القضايا ذات الصلة بغية التوصل إىلوالصرحية فتوحة املناقشات املو
، ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦، يف    األوىل جلستهيف  واعتمد الفريق العامل      -١٥

  .  من دون تعليقاته، وبرنامج عملA/HRC/WG.7/1/1الوثيقة يف يرد جدول أعماله، كما 
إجراء مناقشة عامة، على أن     على   على اقتراح من الرئيس، وافق الفريق العامل         وبناًء  -١٦

أسباب وتوقيـت وضـع     ) أ: (اخلرباء ومناقشات حول املواضيع التالية    عروض يقدمها   تليها  
وكفاءهتـا وسـهولة    اآلليات الدولية القائمة    ) ب(يف إطار االتفاقية؛     تقدمي البالغات    إجراء

الكفاءة يف جمال محاية حقوق الطفل يف إطار اآلليات القائمة على   ) ج(إليها؛  األطفال  وصول  
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الطابع الفريد حلقوق الطفل واحلقوق اخلاصـة املنـصوص    ) د( واإلقليمي؛   الصعيدين الوطين 
وضـع  اآلثار املترتبة على    ) ه(إليه؛  االستماع  عليها يف االتفاقية، مبا يف ذلك حق الطفل يف          

  . يف إطار االتفاقية وجدوى هذا اإلجراءإجراء تقدمي البالغات 

  املناقشة العامة   - ثالثاً  
، ٢٠٠٩ديـسمرب   /كـانون األول   ١٦، يف    األوىل جلستهيف  ،  ملعقد الفريق العا    -١٧

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري        ووممثل قدمت فيها وفود الدول      مناقشة عامة 
عن وجهات نظرهم األولية بـشأن اخليـارات املتعلقـة          وا  أعربواحلكومية بيانات افتتاحية،    

وبـشأن  لتقدمي البالغـات  إجراء إلتاحة بصياغة بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل       
بعضها باسـم    حتدث   اً،وفد ٣٧وأخذ الكلمة   . القضايا الرئيسية اليت سيتناوهلا الفريق العامل     

ا متثل إحـدامه   غري حكوميتني،    انمنظمتكما أدلت ببيانات    . جمموعات إقليمية ودون إقليمية   
لفريـق  لعقد اجتمـاع    بلمون  وبوجه عام، رحب املتك   .  منظمة، واليونيسيف  ١١من   اًائتالف
  . مل باعتباره خطوة هامة لتعزيز تنفيذ حقوق الطفلاالع
العاملي على االتفاقية واألثر الكبري الذي      شبه  التصديق  إىل  أشار كثري من املتحدثني     و  -١٨

وقدمت عدة وفـود   . األطفال باعتبارهم أصحاب حقوق   مركز  تأكيد  تركه ذلك من خالل     
 جيابية اليت حدثت على الصعيد الوطين فيما يتعلق حبماية حقوق الطفلالتطورات اإل علىأمثلة 

عدد من املتحدثني أن هذه اجلهود ما زالت غري كافية يف مجيـع             أكد  ومع ذلك،   . وتعزيزها
يف كـثري  و. يتعرضون لألذى واالستغاللهناك أطفال يف مجيع أحناء العامل ما زال  النواحي، و 

ما تكون اً غالبانتهاك حقوقهم وفيما يتعلق بسبل انتصاف فعالة    ألطفال  ال تتاح ل  من البلدان،   
  . سبل االنتصاف احمللية غري كافية أو غري موجودة

من شـأنه أن يـشكل أداة إضـافية         تقدمي البالغات   معظم الوفود أن إجراء     ورأى    -١٩
ـ  معاهدة  االتفاقية  كون  إىل  هذه الوفود    تزيد من التقدم، وأشار   امللتحقيق   سان حقوق اإلن

اً سيكون جـزء  ومت التأكيد على أن هذا اإلجراء       . هذا اإلجراء ال تتيح   اليت  الرئيسية الوحيدة   
أنظمة العدالـة  تضم اجملتمع احمللي، وتبدأ على مستوى من سلسلة متصلة من آليات املساءلة،     

 املنال   وسهل متاحاًاإلجراء  وينبغي أن يكون هذا     . دواوين املظامل واآلليات اإلقليمية   والوطنية  
يف هذا الصدد،   و.  والتهميش االستبعاداألطفال الذين يعانون من     يف ذلك    جلميع األطفال، مبا  

الدول مجيع التدابري التشريعية واإلدارية     تقضي بأن تتخذ      يت من االتفاقية، ال   ٤ إىل املادة    أشَري
 يف   الطفـل  قالت جلنة حقوق  عالوة على ذلك،    . إلعمال احلقوق الالزمة  وغريها من التدابري    
فعالـة للتـصدي    انتـصاف   سـبل   احلقوق تكتسب معناها بتوافر      نإ ٥التعليق العام رقم    

  ). ٢٤الفقرة (النتهاكات ل
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القيمـة  النظـر يف  وفود عديدة عن استعدادها الستكشاف هذه املسألة، و     وأعربت    -٢٠
 بروتوكول   وضع عدد قليل من الوفود أن    ذكر  و. أن ميثلها هذا اإلجراء   اليت من شأن    املضافة  

بـل  معاهدات أخرى،   املنصوص عليها يف    إلجراءات  لتكرار  ينبغي أال يكون مبثابة     اختياري  
النظر بعناية فيما هو موجود     وينبغي  .  املضافة ته لقيم ةدقيقدراسة  بعد إجراء   ينبغي أال يتم إال     

ال ميكـن   ومع ذلك، وبالنظر إىل اخلصائص احملددة لالتفاقية،        . البالغاتلتقدمي  إجراءات  من  
متمايزة مـن خـالل     وجديدة  هج  ُنولذلك ينبغي دارسة    . استنساخ هذه اإلجراءات  ببساطة  

يف هذا الصدد، أكد عدد من الوفود استعداده للنظر يف اخليارات املختلفة            و. مناقشات شاملة 
  .  بناءةاتوالدخول يف مناقش

 يف  ن من املهـم،    سيكو إقليمية، على أنه  جمموعات  اً   أيض ثلمتوفود،  شددت بضعة   و  -٢١
القضايا املتعلقة بالعناصر الثقافية والدينيـة، ودور       تقدمي البالغات، مراعاة    حبث مسألة إجراء    

 ووضع البلـدان    ، والنظم القضائية الوطنية   ، األطفال ايعيش فيه البيئة اليت   األسرة، والتقاليد، و  
. بدأ على املستوى احملليشدد البعض على أن احلماية الفعالة حلقوق الطفل جيب أن ت و. النامية

باسم جمموعة إقليمية، إىل أن االحتاد األفريقـي اعتمـد يف           الذي تكلم   أحد الوفود،   وأشار  
قوق الطفل  األفريقية حل خلرباء  ا، وأن جلنة     ورفاهيته  امليثاق األفريقي حلقوق الطفل    ١٩٩٩ عام

. ع انتهاكات للميثاق  تزعم وقو اليت  صالحية االستماع إىل البالغات الفردية      ورفاهه ُخولت   
  . ماية حقوق الطفلحلفريقية الدول األاليت توليها ولوية األعلى اً كان هذا مؤشرو

 أعربو. سامهاهتم املكتوبة مبوجود خرباء يف الفريق العامل و     بورحبت غالبية املتكلمني      -٢٢
يا الرئيسية،   يف االستماع إىل آراء اخلرباء واملشاركني اآلخرين بشأن القضا         م عن رغبته  كثريون

، واحلاجـة   تقدمي البالغات ألطفال يف إطار إجراء     ا ومتثيل   ،مثل مسألة األهلية القانونية لألطفال    
ـ دوافع  الشكاوى ذات ال  ، وكيفية جتنب    محلصول على موافقته  إىل ا  واحلاجـة إىل   ؛  سياسيةال

فـضلى  املـصلحة ال  املقدمـة   البالغات  ختدم  كيفية ضمان أن    و ؛اخلصوصيات الثقافية مراعاة  
 واستنفاد سـبل    ؛اإلجراءهذا  إليه يف إطار    االستماع   وممارسة حق الطفل يف      ؛لألطفال املعنيني 

إجـراءات   التداخل مع ودولية؛  آلية  الوطنية جتاه   اآلليات   واحلاجة إىل تعزيز     االنتصاف احمللية؛ 
اً نظـر  ؛مدة اإلجراءات ومعاهدات حقوق اإلنسان األخرى؛     القائمة يف إطار    البالغات  تقدمي  

فيما اآلثار املترتبة على هذا اإلجراء      ونطاق الربوتوكول االختياري؛    وللحالة اخلاصة لألطفال؛    
 حتقيق إجراء    وإدراج ؛إمكانية تقدمي الشكاوى اجلماعية   واللجنة؛  على عاتق   عمل  العبء  يتعلق ب 

  . املعاهداتات  والقيود املفروضة على املوارد اليت تؤثر يف نظام هيئ؛ختيارياالربوتوكول اليف 
من التوصية  الفريق العامل   يتمكن   عن رغبتهم يف أن      نيعدة وفود ومشارك  وأعربت    -٢٣
 تـه واليمبـا يعـزز   الشروع يف وضع بروتوكول اختياري متكنه من  اجمللس واليةً  مينحهبأن  
ـ ويف هذا الصدد    منفتحة  عدد قليل من الوفود أن لديه وجهة نظر         بيَّن  و. احلالية سـوف  ه أن

بصفة عامة، أعرب مجيع املتكلمني عن اسـتعدادهم        و. موقفتكوين  ىل النقاش بغية    إع  ستمي
  . وبناءةنفتحة للعمل بطريقة م
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 يف  ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٤أشار أحد الوفود إىل اإلعالن الذي اعتمد يف         و  -٢٤
معظم الدول  شارك فيه   مؤمتر عقد يف القاهرة لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين لالتفاقية،          

وطنيـة حلقـوق    مؤسسات  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وكذلك منظمات دولية و        
عالن ورحب اإل . اإلنسان ومنظمات غري حكومية وأطفال من بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي         

مـن  العديد من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي         اليت صدرت عن    عبارات التأييد   ب
بروتوكول اختياري جديد التفاقيـة     صوغ  يف  اً  لمضي قدم ل والية الفريق العامل     تعزيزأجل  

  . لتقدمي البالغاتإجراء هبدف إتاحة حقوق الطفل 
من الوفود واملشاركني أخذ    اً  كبرياً  عددالرئيس أن    الحظ   ،يف هناية املناقشة العامة   و  -٢٥

 تقـدمي وذكر أن إجـراء     . العاملالفريق  الذي أثاره   كبري  الهتمام  اال يشهد على مما  الكلمة،  
  . حاجة الستكشاف أسباب ذلكأن مثة  واً،يف إطار االتفاقية تأخر كثريالبالغات 

      يف إطـار اتفاقيـة    تقـدمي البالغـات     ل أسباب وتوقيت وضع إجراء     - رابعاً  
  حقوق الطفل

ـ سباب وتوقيت وضع إجراء املتعلق بأوضوع اللجنة يانغي يل امل قدمت رئيسة   -٢٦ دمي تق
 باولو سريجيو بينريو، املفوض واملقرر اخلاص املعين حبقوق الطفل يف جلنة           كما قدم . البالغات

األمـني العـام    دراسة  لقيادة  املعني  قوق اإلنسان واخلبري املستقل السابق      حلالبلدان األمريكية   
وأشـارت  .  مكتوبة حول هـذا املوضـوع      ورقة العنف ضد األطفال  لألمم املتحدة املعنية ب   

ـ يف أواخر   لتقدمي البالغات نوقشت    إجراء  وضع  يل إىل أن فكرة      لسيدةا أثنـاء  ات،  الثمانين
الذكرى السنوية العاشرة بحتفال  ال ا مبناسبةأثريت مرة أخرى    عملية التفاوض على االتفاقية، و    

يف ذلك  تقدم ألن اجملتمع الدويل كان      أي  االقتراح  مل حيرز   ومع ذلك،   . ١٩٩٩ لالتفاقية عام 
  . على املسائل اإلجرائيةأكثر مما يركز تعريف حقوق الطفل يركز على الوقت 

اللجنة يف حماسن   نظرت  املاضية  العام  نصف  العام و فترة   نه يف يل إىل أ  السيدة  وأشارت    -٢٧
 وقابالًاً  أن هذا اإلجراء ليس ممكن    مفاده  وتوصلت إىل استنتاج    تقدمي البالغات   ومساوئ إجراء   
يف محاية حقـوق    اً  كبرياً  ألن من شأنه أن يسهم إسهام     اً  أيضري  ضروهو  بل  للتطبيق فحسب   

ومبـدأ  ،  الطفل بوصفه كياناً يعتمد على غـريه      طبيعة  وسوف يراعي اإلجراء     .اً عموم الطفل
إليه على الصعيد الـدويل     االستماع  يف  الطفل  حق  من شأن   عالوة على ذلك،    .  املتطورة قدراته

  .  ومحاية هذه احلقوقنصوص عليها يف االتفاقيةلحقوق املالترويج لأن يزيد من تعزيز 
األطفـال  اجملتمع الدويل يهتم ب   أن  إىل  أشارت السيدة يل    فقد   بالنسبة للتوقيت،    أما  -٢٨
عالوة على ذلك، وبعد اعتماد الربوتوكول االختياري امللحـق         . قوقهم منذ عصبة األمم   حبو

مل تعد إمكانية املقاضاة على   والثقافية،  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       
تقـدمي  تعتقد أن الوقت قد حان، وأن إجراء فهي لذلك  . موضوع نقاش احلقوق  أساس هذه   

  . أمر طال انتظارهالبالغات 
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مـن   تـربر،    العديد من الوفود األسباب اليت    فيها  السيدة يل مناقشة أبدى     وتلت بيان     -٢٩
العديد من احلقوق اليت تكفلها     كون   :ومن ذلك ،  غاتلتقدمي البال إجراء  وضع  وجهة نظرهم،   

املبادئ مشمولة ب  أخرى   اًحقوقأنّ  ويف معاهدات أخرى حلقوق اإلنسان،      غري مدرجة   االتفاقية  
 من  االدعاءات املتعلقة بانتهاكات االتفاقية هيئةٌ    ضرورة أن تنظر يف      يف االتفاقية؛    احملددة املتضمنة 

لالنتـصاف    أن يتيح سبيالً  اإلجراء  ومن شأن   ة حقوق الطفل؛    جلنمثل   املناسبة،   اتذوي اخلرب 
 ؛العديد من البلدان تفتقر إىل آليات التعويض املناسب       ألن  ،   يف ذلك  الوطنيةالنظم  عندما تفشل   

 بشأن  ءصادرة عن خربا  يف وضع فريد ميكنها من تقدمي توضيحات        أن تكون   اللجنة  من شأن   و
أن يسهم  الذي يتولد عن ذلك     الفقه القانوين   من شأن    و ؛تفاقيةالقضايا املعقدة املتعلقة بتنفيذ اال    

مـن هـذا   اً  وطنية أن تستفيد كثري   واهليئات ال ليات  وميكن لآل  ؛يف تفسري االتفاقية  اً  كبرياً  إسهام
لن يكون هناك   و ؛األطفال باعتبارهم أصحاب حقوق   مركز  اإلجراء أن يعزز    ومن شأن   الفقه؛  
ومـن   ؛سيكون مطلوبااالنتصاف استنفاد سبل ألن الوطنية، خل مع السلطات القضائية     اأي تد 

أن يسهم يف تعزيـز     اً   ومن شأنه أيض   ؛إضافية لتعزيز رصد االتفاقية   أداة  جراء أن يشكل    شأن اإل 
  . التزامات الدول مبوجب االتفاقية، وتعزيز املعايري والسياسات الوطنية

 الكلمة احلجج الـيت قدمتـها       أخذتاليت   وفودالالعديد من   أيد  توقيت،  ال وخبصوص  -٣٠
شدد على عـدم  لوضع بروتوكول اختياري، واحلايل قوي  التأييد  ال هابعضفقد أبرز   . يل السيدة

  .  أنه من الصعب حتديد الوقت املناسب لذلكت وفود أخرىوجدو. الزخمتفويت فرصة هذا 
إليهـا  الـيت أشـار     املناقشة بالتأكيد على بعض األسباب       املقرر   -الرئيس  وخلص    -٣١

الطفل صـاحب   كون  بروتوكول اختياري، مبا يف ذلك      وضع  لأعربوا عن تأييدهم    ن  ومتكلم
عـالوة  . لتقدمي البالغات  إجراًءاليت ال تتضمن    االتفاقية هي املعاهدة الوحيدة     وكون  حقوق  

الطفل يف االستماع   ق  حل ُيعطي مضموناً أن  الربوتوكول االختياري   من شأن   على ذلك، فإن    
 ومن شأن فقه. ميثل آلية تراعي حقوق األطفالو فعالةمن سبل االنتصاف ال الًي سبوفرويإليه، 

  . يف تفسري أحكام االتفاقية، ويلهم اهليئات اإلقليمية والوطنيةاً كبرياً أن يسهم إسهاماللجنة 
 على  ومع ذلك، أشار إىل أن    . اليت أبديت املختلفة  التوقيت، أشار إىل اآلراء     وفيما يتعلق ب    -٣٢
  . عندما صدقت على االتفاقيةهبا لاللتزامات والتعهدات اليت قبلت أن متتثل دول األطراف ال

: إليهـا األطفـال    وكفاءهتا وسهولة وصـول      القائمةاآلليات الدولية     - خامساً 
   إجراء خاص وضع منظور

ـ  ةموضوع اآلليات الدولية القائمة جناة اجميد املعال، املقرر       عرضت    -٣٣ ـ  ة اخلاص  ة املعني
  . املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف سألة بيع األطفال وبغاء األطفال ومب

واليتها يف التعامل مع الـشكاوى الفرديـة        كيفية عمل    ة اخلاص ة املقرر توأوضح  -٣٤
، وال سيما فيما يتعلق      هذه الوالية  أشارت إىل حدود  و. والنداءات العاجلة والزيارات القطرية   
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كانت غري قادرة على التصرف يف كـثري مـن احلـاالت،            ا  فقالت إهن بالشكاوى الفردية،   
  .  رغم أهنا كانت تتعلق باألطفالواليتهاتكن مشمولة ب مل املطروحةالقضايا  ألن
لتقـدمي   إجـراءً يتضمن  بروتوكول اختياري   وضع  فكرة  ب ة اخلاص ة املقرر تورحب  -٣٥

على حد  والية اللجنة   ل و لواليتها  يكون مكمالً أن  هذا اإلجراء   من شأن   ورأت أن    .البالغات
مايـة  الدويل حلنظام اليعزز ومن شأنه أن يؤدي إىل توفري محاية أفضل حلقوق الطفل   وسواء،  

املعاهـدات  شددت على أن التعاون بني اإلجراءات اخلاصـة وهيئـات           و. حقوق اإلنسان 
يقوم تعاون  الهذا  قالت إن   جلنة حقوق الطفل،    بتعاوهنا مع   وفيما يتعلق   . بشكل عام ضروري  
  . ملعلوماتاتبادل على  أساساً
:  مبا يلـي   اإلجراء اجلديد وضع  ضرورة  من منظور واليتها،    وبررت املقررة اخلاصة،      -٣٦

كانـت  من املنظمات غري احلكومية، وبالتايل      كرب من املعلومات كان يردها      إن اجلزء األ  ) أ(
 بشكل إليهاوصول أو ال املعلوماتتتعلق بعدم إمكانية اطالع األطفال على هذه مشكلة هناك 
. متابعة فعال يف إطار واليتها    إجراء  كن هناك   يمل  ) ج( ؛نطاق واليتها حمدوداً  كان  ) ب(؛  تام

الذين األشخاص  وصول األطفال أو    ينبغي ضمان سهولة     ،اإلجراء اجلديد فعاالً  وكي يكون   
  . ألطفال لاخلاصةياة احلالسرية واحترام كما ينبغي مراعاة . إليهيعملون مع األطفال 

آليات متطابقة من قبل    شكاوى   النظر يف عدد من الوفود أسئلة حول إمكانية       طرح  و  -٣٧
اآللية اليت ستكون مشمولة    فإن  البعض أنه إذا مت اعتماد بروتوكول اختياري        والحظ  . خمتلفة

  . األطفالمعظم الشكاوى املتصلة ببالربوتوكول ستستأثر بالنظر يف 
ومـع ذلـك،    . لألطفال  أصالًعلى أن اإلجراءات اخلاصة مفتوحة      اً  أيضمت التشديد   و  -٣٨
قـوق  جمـزأة حل  ضمان محايـة    إال  ميكن لإلجراءات اخلاصة    ال  ،  كل والية خلصوصية  اً  نظرو

  . قيمة مضافة للنظام القائمأن يقدم وضع بروتوكول اختياري من شأن وبالتايل، فإن . األطفال
هيئة ذات صالحيات كاملـة     عدم وجود   لى  ممثلو املنظمات غري احلكومية ع    وشدد    -٣٩

فـإن   شكاوى من أطفـال،      تلقىعاهدات ت املبعض هيئات   ورغم أن   . حقوق الطفل لتناول  
  . ال تزال حمدودةواليتها 

ذا املوضوع أن فعالية هذا     املتعلقة هب عند تلخيصه للمناقشة     املقرر   -الرئيس  والحظ    -٤٠
ينبغـي أن يكـون     لذلك،  و. دة األطفال منه  استفاعتمد إىل حد كبري على سهولة       تاإلجراء  
الذين يعملون على قضايا األطفال وغريهم مـن أصـحاب          واألشخاص   وممثلوهماألطفال  

يف املـدارس   وينبغي أن تتاح املعلومات املتعلقة هبذا املوضـوع         . املصلحة على علم بوجوده   
أُشري  والتداخل   الرئيس كذلك أن قضايا التكامل    والحظ  . ذات الصلة وغريها من املؤسسات    

ومع ذلك، كان من الواضح أن هيئات املعاهدات القائمة ونظـم           . يف كثري من األحيان   إليها  
ضمان مل تتمكن من     اسوى محاية جمزأة بشأن حقوق الطفل، وأهن      مل تقدم   اإلجراءات اخلاصة   

  . اتفاقية حقوق الطفلالذي تقدمه مستوى احلماية 
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حقوق الطفل يف إطار اآلليات القائمـة علـى         الكفاءة يف جمال محاية       - سادساً 
  أفضل املمارسات وأوجه القصور : قليميالوطين واإلالصعيدين 

موضوع الكفاءة يف جمال محاية حقوق الطفل يف إطار اآلليات القائمة علـى             عرض    -٤١
 قليمي بيتر نيويل، الذي أشار إىل الفجوة القائمة بني االلتزامات الـيت           الصعيدين الوطين واإل  

إعمال حقوق األطفال ومتتعهم هبا     التصديق على االتفاقية ومدى     بعلى نفسها   قطعتها الدول   
فعالة توفري سبل انتصاف    شدد على أن العديد من الدول ال تزال بعيدة عن           و.  احلال  واقع يف
املالئمـة  توافر املعلومـات    ) أ: ( ما يلي  على احلاجة إىل اختاذ تدابري من أجل ضمان       اً  ركزم

وصول ) ب (؛املشورة والدعاية املالئمة هلم، مبا يف ذلك دعم الدعاية الذاتية         توفري  ، و للألطفا
) ج(الشكاوى يف مجيـع بيئـات حيـاهتم؛      املستقلة لتقدمي   جراءات  اإلإىل  بسهولة  األطفال  

، إىل احملـاكم عنـدما      اآلخرينأصحاب احلقوق   هم مثل مجيع    وصول األطفال وممثليهم، مثل   
هـذه  معاجلـة   إىل  ، أو    انتهاكات حقـوقهم   معاجلةإىل   صاف األخرى تؤدي سبل االنت   ال

  . تعويض مناسب لألطفال الذين انتهكت حقوقهمدفع ) د(واف؛ االنتهاكات بشكل 
تعتـرب  ألهنـا   فعالة،  انتصاف  سبل  بعد  العديد من الدول     يوفرمل  ،  ريخلبذا ا هلاً  وفقو  -٤٢

فت االنتباه يف هذا الصدد     لُو.  حقوق أفراداً متارس عليهم احلقوق وليس كأصحاب     األطفال  
يف كثري من   ال يتصرفون   أن األطفال   اخلبري  أكد  و.  بصورة خاصة  ألطفال املعوقني اإىل ضعف   

) داريةإو  أجزائية   وأمدنية   (تنطوي قضايا عديدة  ومع ذلك،   . األحيان إال من خالل والديهم    
  . حدوث تضارب يف املصاحل بني الوالدين والطفل على خطر

عدم  على   ٢٠٠٦ لعام   العنف ضد األطفال  عن  يف دراسة األمني العام      وُسلط الضوء   -٤٣
رغم أن جلنة حقـوق   عالوة على ذلك،    . وجود وسائل انتصاف كافية على املستوى الوطين      

 الوطنية حلقـوق    ا من الدول األطراف متكني مؤسساهت     ٢يف تعليقها العام رقم     الطفل طلبت   
ألفراد املقدمة بالنيابة عن األطفال أو من قبل األطفال مباشرة،  من النظر يف شكاوى ا    اإلنسان  

   .اًهذا اهلدف مل يتحقق عمومفإن 
، ينبغي أن تكون وسائل االنتصاف متاحة على املستوى         ريللخباً   وفق ويف الوضع األمثل،    -٤٤

عتمـاد  عملية إعداد وا  ف. يف املمارسة العملية  حيدث  ذلك  ما كان   اً  نادرألسف،  كن، ول ل. الوطين
  .  وحتسن عملهاوطنيةالليات أن تزيد االستفادة من اآلوبدء نفاذ بروتوكول اختياري ميكن 

من الوصول إىل سبل االنتصاف الدوليـة       مل متنع الكبار    وأشار اخلبري إىل أن الدول        -٤٥
اتباع هنـج   عدم  لذلك، ينبغي   اً  تبعو. استجابة كافية يف توفري   وطنية  الليات  اآلعندما فشلت   

  . ألطفالمراعاة الوضع اخلاص لعالوة على ذلك، ينبغي . لف بالنسبة لألطفالخمت
شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية، أكد اخلبري أن هذا الشرط ينبغي           وفيما يتعلق ب    -٤٦
ها  االنتصاف اليت تكون يف متناول الطفل أو ممثله، واليت ال يتم تأخري            سبلشري فقط إىل    يأن  

اليت قد  تدابري خاصة حلماية الطفل من التهديدات       جيب توخي    ذلك،   عالوة على . مربردون  
  . اتبالغالتقدمي تنشأ عن 
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يف للجنة إجراء حتقيقات    اً  الربوتوكول االختياري أيض  أن يتيح   ، ينبغي   ري للخب وفقاًو  -٤٧
وى اتقدمي شك آلية ل وضع  توخي  وميكن  . يف االتفاقية اجلماعية للحقوق املكفولة    نتهاكات  اال

جراءات املتوخـاة   مجيع اإل وينبغي أن تكون     .يندداحملضحايا  الوية  التعريف هب ية، دون   مجاع
يف اخلتام، شدد اخلبري على ضرورة ضمان االتساق واالنـسجام          و. لألطفالومالئمة  مراعية  

.  بالفعـل  )القائمـة اإلجراءات   (القائم اإلجراءو) املتوخاةاإلجراءات  (املتوخى   بني اإلجراء 
وتوكول االختياري اجلديد إال أن يكون أداة إضافية لضمان متتـع األطفـال             لربميكن ل  الو

  .  بصورة أفضلحبقوقهم
دول أطراف إىل أن    أشارت عدة   وى اجلماعية،   الشكلآلية  إجياد  فيما يتعلق باقتراح    و  -٤٨

قدمها يوينبغي التمييز بني الشكاوى اجلماعية اليت       . التمحيصهذه املسألة حتتاج إىل مزيد من       
  . تتعذر فيها اإلفرادية، والشكاوى اليت  هويتهمأفراد ميكن حتديد

حمكمة حقـوق   / جلنة البلدان األمريكية   ه سبق لكل من   عدد من الوفود إىل أن    وأشار    -٤٩
أحكام اتفاقية حقـوق    ها إىل   يف فقه أن أشارت   اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      

بعـض  وأصـر   . م االتفاقية من جانب احملاكم احمللية     تطبيق أحكا إىل أن ذلك يسَّر     الطفل، و 
وال ميكـن   . الوفود على الطابع التكاملي لآلليات اإلقليمية والدولية حلماية حقوق اإلنسان         

  . هذا التكامليعزز ربوتوكول اختياري إال أن ل
الربوتوكول االختياري اجلديد مبادئ توجيهية بشأن      يتضمن  اقترح أحد الوفود أن     و  -٥٠
  . مع قضايا األطفالاملعنية بالتعامل ات الرئيسية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان السم
اخلاصة حبماية األطفال، مبـا يف      وممارساهتا  وفود معلومات عن آلياهتا     وقدمت عدة     -٥١

علـى  الوفـود  كثري من  وشدد ال . ذلك مسألة التمثيل، وقدمت أمثلة على املمارسات اجليدة       
يف اً  أيـض اقترح أحد الوفـود النظـر       و. ألطفال على املستوى الوطين   محاية ا ضرورة تعزيز   

اقترح وفد آخر إنشاء قاعدة بيانـات تتـضمن         و. احتياجات الفئات الضعيفة من األطفال    
  . معلومات عن املمارسات اجليدة

ومنها، ،   وطوهلا اإلجراءاتبتأخر  أكد أحد الوفود ضرورة توضيح املسائل املتعلقة        و  -٥٢
يكون قد   قاصرجانب  القضية مقدمة من    عندما تكون   ملثال، كيفية معاجلة احلالة     على سبيل ا  

اسـتفادة  وفـود مـسألة     وتناولت عدة   . تتخذ اللجنة قرارها النهائي   بلغ سن الرشد عندما     
للطفل املعـاق   املتاحة  يارات  اخلعن  أحد الوفود   ، وتساءل   تقدمي البالغات إجراء  من  األطفال  

  .  الدويللتقدمي شكوى على الصعيد
ممثلو املنظمات غري احلكومية عن رأي مفاده أن اآلليـة اجلديـدة سـوف            وأعرب    -٥٣

العديد من البلدان آليـة     وال ميلك   .  احملاكم الوطنية يف التعامل مع قضايا األطفال       اتسترشد هب 
يواجهون عوائـق يف    بصفة عامة،   كما أن األطفال،    لشكاوى،  خاصة تتيح لألطفال تقدمي ا    

إال محايـة حمـدودة     اآلليات اإلقليمية القائمـة     وقد ال تضمن    . القائمةاآلليات  ىل  الوصول إ 
يف أي حـال،    و. قوق احملمية مبوجب االتفاقية   احلألطفال، ألهنا ال تستطيع التعامل مع مجيع        ل
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هـذه اآلليـات يف     عندما تفشل   و. املتوخاةاآللية  بني اآلليات القائمة و   أي تنازع   ليس هناك   
ل يألطفال فرصة التماس سب   تتاح ل  على املستوى الوطين أو اإلقليمي، جيب أن         تعويض ال تقدمي

  . انتصاف على املستوى الدويل
من نظـام البلـدان       ويل أن كالً  يختلفة، اعترف السيد ن   املتدخالت  العلى  اً  وتعليق  -٥٤

اً جيابيإاً  حقوق الطفل استخدام  واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان استخدم اتفاقية        األمريكية
 بعني  ان قد أخذ  االنظامكما كان   .  األمريكية واألوروبية حلقوق اإلنسان    تنييف تفسري االتفاقي  

عدد من األحكام الصادرة عن     انُتقد   ،على الرغم من ذلك   و. للجنةالعامة  تعليقات  الاالعتبار  
يف رأيه، ليس و. مع اتفاقية حقوق الطفلاً متاماتساقها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لعدم     

  .لتقدمي البالغاتجديد بوضع إجراء رحب تاآلليات اإلقليمية إال أن يف وسع 
ُينظر  التداخل يكمن يف وضع قيود قياسية حبيث ال       مسألة  حل  أن  إىل  اً  وأشار اخلبري أيض    -٥٥

بـشكل  اهليئة سـيعتمد    اختيار  و. آلية واحدة يف وقت واحد    يف مسألة معينة من خالل أكثر من        
إنه ال يعتقـد أن الربوتوكـول       وقال  . لضحاياا  إليها يستندعلى احلقوق واالدعاءات اليت     رئيسي  

فيمـا  بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان  اً االختياري املقبل ينبغي أن يتضمن أحكام 
املبادئ املتعلقة مبركز وطرق عمل املؤسسات      الشكاوى، ألن هذه القضية قد مت تناوهلا يف         يتصل ب 

  . ٢العام رقم اللجنة تعليق يف ، و)مبادئ باريس (طنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزهاالو
القائمة اليت  عاهدات  املويل أن هيئات    يطول اإلجراءات، أوضح السيد ن    وفيما يتعلق ب    -٥٦

لتقدمي املالحظـات مـن     نهائية  الواعيد  املالبالغات وضعت قواعدها اخلاصة بشأن       تنظر يف 
بني حقوق ومـصاحل أصـحاب      اً  توازنأن يوجد   ديد  اجلجراء  وينبغي لإل . طرافجانب األ 

  . الشكاوى والدول األطراف يف هذا الصدد
تدابري اخلاصة بطلبات إصدار الاللجنة إمكانية كذلك أن من شأن ختويل   اخلبري  ورأى    -٥٧

  . غات الفرديةالبالب فيما يتصلذا أمهية حامسة بالنسبة لعملها أن يكون احلماية املؤقتة 
، اقتـرح   "املصلحة الفضلى للطفل  "مبدأ  سألة التمثيل، وباإلشارة إىل     وفيما يتعلق مب    -٥٨
 تنظـر علـى أن     على إعطاء موافقته     هعمر الطفل ومدى قدرت   حبسب   معاملة تفضيلية    رياخلب

  . قضيتهيف اللجنة 
أن يكـون   ىل  احلاجة إ : ما يلي يف معرض تلخيصه للمناقشة      املقرر   -الرئيس  وأكد    -٥٩

 احلاجة إىل ضمان وصول     ؛على وجه السرعة  لألطفال وإىل معاجلة البالغات     اً  مالئماإلجراء  
ضرورة عدم تداخل أمهية مراعاة أفضل املمارسات على الصعيد الوطين؛         ؛األطفال إىل احملاكم  

 آليات أناليت مفادها فكرة ال؛ بعضها البعضكمل ضرورة أن تاآلليات اإلقليمية والدولية، بل    
ضرورة عدم جتاهـل    ليات على املستوى الوطين؛     اآلاحلماية الدولية ميكن أن تسهم يف تعزيز        

 استنفاد سبل االنتصاف احملليـة    ضرورة  جيابية على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛      اإلتوقعات  ال
لزوم؛ طويلة دون   اإلجراءات  عندما ال تكون    فعالة ومتاحة، و  هذه السبل    عندما تكون    فقط
احلاجة  باألطفال إىل احملاكم؛  ذات الصلة   تقدمي القضايا   املؤسسات الوطنية   ورة أن ُتخول    ضر

  . يف املستقبلتقدمي البالغات إجراء يتصل بفيما لشكاوى اجلماعية اإىل مواصلة مناقشة مسألة 
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الطابع الفريد حلقوق الطفل واحلقـوق اخلاصـة املنـصوص عليهـا              - سابعاً  
  االستماع إليه، مبا يف ذلك حق الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل يف
تفاقيـة مارتـا    يف اال ددة  احملقوق  احلموضوع الطبيعة الفريدة حلقوق الطفل و     عرض    -٦٠

، وجان زرماتن، نائب لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفالة  اخلاصةسانتوس باييس، املمثل
اكُتـسبت  اليت   تجربة الغنية الالسيدة سانتوس باييس أن     وذكرت  . رئيس جلنة حقوق الطفل   

اعتبارهم أصـحاب حقـوق،     و مبا يف ذلك تغري النظرة جتاه األطفال         اً، عام ٢٠على مدى   
واإلصالحات املؤسسية والقانونية ذات الصلة وإجراء تقييم شامل لعمل اآلليات اإلقليميـة            

  . ذه املناقشةيما يتعلق هبتوجيهات مفيدة فأتاحت والوطنية، 
. واليتهابذا صلة   تقدمي البالغات   إجراء   يكون    كيف توس باييس شرح  السيدة سانت   -٦١

ر العنف ضد األطفـال     راالعنف ضد األطفال استم   املعنية ب دراسة األمني العام    أظهرت  كما  
خيشى نتيجة لذلك،   و. اجملتمعيف  واسع  على نطاق   مقبولة  وظاهرة خفية   الذي ميثل يف الغالب     

انتصاف فعالة علـى املـستوى      عدم وجود وسائل    ظل  يف  اً  ، خصوص  عنها األطفال اإلبالغ 
ـ آليات مناسبة على الصعيد الوطين، على أن        وضع  من الضروري   فإن  لذا  . الوطين ستكمل ُت

 وإذ يـسترشد  . يف إطار االتفاقية، على النحو املوصى به يف الدراسة        لتقدمي البالغات   إجراء  ب
يف احلفاظ على الطابع  يسهم   أنن من شأنه    فإالقواعد واملعايري الدولية القائمة،     بذلك اإلجراء   

تـدابري  يقترح  و؛النظر يف االدعاءاتلدى املبادئ العامة لالتفاقية  ويراعي  الشمويل لالتفاقية؛   
ـ  ويقيامهم بتقدمي شكاوى؛    بسبب  األطفال ألعمال انتقامية    تعرض  ملنع   يراعـي  اً  طبق هنج

كمل يو؛  يه يف اإلجراءات اليت متسه    إلاالستماع  ضمن حق الطفل يف     وي؛  الفوارق بني اجلنسني  
اهليئـات  بدعوة  كون يف وضع يسمح هلا      حبيث ت التقارير،  النظر يف   اللجنة املتمثلة يف    وظيفة  

، مبا يف ذلك عن طريـق معاجلـة األسـباب    ادعم البلدان يف متابعة توصياهت إىل  ذات الصلة   
  . اجلذرية للعنف ضد األطفال

 جراًءيضع إ بروتوكول اختياري   ليت تستدعي صياغة    ومن األسباب احملددة األخرى ا      -٦٢
اختاذ تدابري تشريعية حمددة، وكذلك     بشأن  تزويد الدول بإرشادات مفصلة      ،لتقدمي البالغات 

اآلليـات الوطنيـة   وضـع   وينبغي .اً بشكل أكثر حتديداملعلوماتيف حق الطفل  النص على   
. لعلى سبيل املثـا   ،  ب أمناء املظامل  ملساعدة األفراد يف استخدام هذا اإلجراء من خالل مكات        

على دراية هبذا اإلجـراء     مجيع األطراف الفاعلة ذات الصلة      تصبح  من الضروري ضمان أن     و
  . هستخداموأن تكتسب املهارة الالزمة ال

، فإنه مـن     بصورة فعلية  يف متناول األطفال  و  فعاالًالبالغات   تقدميإجراء  وكي يكون     -٦٣
الربوتوكول االختيـاري   قد يتضمن   هلذا السبب،   و. املنالسهل  واً  يكون مفهوم الضروري أن   

تزويد األطفال باملعلومـات ذات الـصلة      :  ما يلي  ضرورةبشأن  اجلديد توجيهات قيمة للدول     
هذه الصكوك  مبا تعنيه   وى؛ رفع مستوى الوعي     االشكواإلجراءات القائمة لتقدمي    ليات  اآلبشأن  

  . يف أداء هذه املهاممالئمة لألطفال د وأدوات  استخدامها؛ استخدام لغة وموايةكيفبو
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أمهية الضمانات القانونية، مبا يف ذلـك       بالربوتوكول االختياري   كما ينبغي أن يقر       -٦٤
فعال يف مجيع مراحل يف احلصول على دعم ، و تقدمي البالغات إجراء  ب االستعانةحق الطفل يف    

املـساعدة  احلصول على    ويف    القانوين؛ مثيليف االستفادة من املشورة القانونية والت     والعملية؛  
عالوة على ذلـك، ينبغـي      . طلب صدور القرارات على وجه السرعة     القانونية اجملانية؛ ويف    

التخلي عن شرط استنفاد مجيع     مع  ،  الفضلىالطفل  بالغ يف ضوء مصلحة     الالنظر يف مقبولية    
مدة أو يستغرق   ئل غري معقول    وساهذه ال تطبيق  ما يكون   وسائل االنتصاف احمللية املتاحة عند    

فيمـا يتعلـق    زيد من املناقشات    ومن شأن امل  . ال ُينتظر منه أي حل منصف وفعال      طويلة أو   
مراعاة التفصيل، مع   وغريها ب تيح الفرصة ملعاجلة هذه املسائل      توضع بروتوكول اختياري أن     ب

ات التفاقية واخلـرب   ل التقدميةروح  الراسخ وسليم، و  االعتماد على إطار معياري     احلاجة إىل   
  . واإلقليميالصعيدين الوطين املكتسبة على 

الطفـل  حقوق  غطي  ي يلأن االتفاقية صك مشو   يف مداخلته إىل    أشار السيد زرماتن    و  -٦٥
بعض املواد الـضمانات    وبينما تعكس   . املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    

 معظم أحكـام  فإن  خرى حلقوق اإلنسان،    األدات  عاهامليف  لصاحل كل فرد    املنصوص عليها   
ال بد من   عالوة على ذلك،    . األطفاللصاحل   فريدة من نوعها     هذه االتفاقية تنص على حقوق    

إيـالء  و،  )٢املادة  ( الرئيسية، أي عدم التمييز      امجيع أحكام االتفاقية يف ضوء مبادئه     تفسري  
، )٣املـادة   (اءات اليت تتعلق باألطفـال      يف مجيع اإلجر  االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى      

وإيالء آراء الطفل االعتبار الواجب     ،  )٦املادة   (كفالة بقاء الطفل ومنوه إىل أقصى حد ممكن       و
  ). ١٢املادة ( ختصهاليت  يف مجيع املسائل

 ٦٤/١٤٦إليه، أشار السيد زرماتن إىل القرار       االستماع  فيما يتعلق حبق الطفل يف      و  -٦٦
 حق الطفـل    إعمال  بأن اجلمعية العامة، يف مجلة أمور،    فيه  ي أقرت   ذطفل، ال بشأن حقوق ال  

يكون الطفل حموره، اً ن موقفوالبالغيتطلب أن يتخذ املشاركة يف يف التعبري عن آرائه اخلاصة و   
). ٣٢الفقـرة   ( الفرديـة همجهـات نظـر   والستماع إىل األطفال واحترام حقـوقهم و      با
التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق  (٥رقم العام  اللجنة  تعليق   إىل جنب مع  اً  القرار، جنب  هذاو

لألطفال، وهو ما يعين أن األطفال أصبحوا أصـحاب         بالوضع اخلاص   بوضوح   يقر) الطفل
ر من الضروري أن توفَّ   فإنه  وبالتايل،  . رعاية واحلماية الحيتاجون إىل   اً  حقوق وليس فقط أفراد   

إضـافة إىل   لشكاوى عندما تكون حقوقهم قد انتـهكت،        لألطفال وسائل قانونية لتقدمي ا    
إىل جانـب كـون   الوضـع اخلـاص   هذا   أن السيد زرماتن ويرى  . تعويضحصوهلم على   

 انيربربشكل كاف   الحتياجات احملددة لألطفال    تلب ا معاهدات حقوق اإلنسان األخرى مل      
 اللجنة يف جمـال  أن يكمل واليةاإلجراء ومن شأن هذا . وضع إجراء خاص بتقدمي البالغات 

علـى  الالزم التوجيه أن يوفر اإلجراء  ذلك تولد عنيسالرصد ومن شأن الفقه القانوين الذي      
        املبـادئ العامـة املنـصوص عليهـا        مراعاة  املستوى الوطين، مبا يف ذلك عن طريق تعميم         

  . يف االتفاقية
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االستماع ق الطفل يف     بشأن ح  ١٢ن تعليق اللجنة العام رقم      أالسيد زرماتن   ورأى    -٦٧
 مـن   ٤٧الفقرة  وتشري  . ينبغي أن يلهم مناقشات الفريق العامل     )  من االتفاقية  ١٢املادة   (إليه
إذا انُتهك حق الطفل يف االستماع إليه فيما يتعلق بإجراء قضائي وإداري،            "إىل أنه    التعليق   ذلك

ليت ُتقدم اإلنصاف عن    جيب أن تكون للطفل إمكانية الوصول إىل إجراءات الطعن والشكوى ا          
وجيب أن تقدم إجراءات الشكوى آليات موثوقة لضمان ثقة األطفال يف أن            . انتهاكات احلقوق 

اإلشارة تفسري   أنه ميكن    السيد زرماتن يرى   و ."استخدامها لن يعرضهم خلطر العنف أو العقاب      
اً فردياً  طفل بالغ لأن يقدم ا   تشمل إمكانية    على أهنا ل إىل إجراءات الطعن والشكوى      الوصوإىل  

أن ما يقرب مـن نـصف   إىل ، أشار السيد زرماتن     وأخرياً. أمام اللجنة بدعوى انتهاك حقوقه    
نصف  املفارقات العجيبة أن ُيستبَعد   لذلك فإن من    ، و  عاماً ١٨تقل أعمارهم عن    سكان العامل   

  . مناسب لتقدمي البالغاتإجراء االستفادة من سكان العامل من 
فيها وفود  استكشفت  السيدة سانتوس باييس والسيد زرماتن مناقشة        وتلت بيانات   -٦٨

وأثريت املـسائل   . تقدمي البالغات كثرية الروابط بني الطبيعة الفريدة حلقوق الطفل وإجراء         
  : التالية يف هذا الصدد

بـأن  فريدة و حمددة و  صاحب حقوق باعتباره  بالطفل  االعتراف  مت  بينما    )أ(  
 ، فـإن  عاهـدات  من بني هيئات امل    للفصل يف تلك احلقوق   ر خربة   األكثيئة  اهلاللجنة هي   

ىل إمعاهدات حقوق اإلنسان اليت تفتقر      من بني   الوحيدة  تبقى املعاهدة األساسية    االتفاقية  
  ؛ لتقدمي البالغاتإجراء 

يف إطار االتفاقية أن يسهم يف تعزيز       لتقدمي البالغات   وضع إجراء   من شأن     )ب(  
خاص تقوم فيه جلنة تتمتع خبـربات فريـدة ومتعـددة          توفري منتدى   محاية الطفل من خالل     
باالسـتناد إىل   مجيع احلقوق واملبادئ املنصوص عليها يف االتفاقيـة         التخصصات بالنظر يف    

  ؛ اليت ُصممت فيها االتفاقيةاإلبداعية واالبتكارية الطريقة 
أنسب يف  كوى و قدرة الطفل على تقدمي ش    ينبغي النظر يف املسائل املتعلقة ب       )ج(  
من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي  املستخلصة لتقييم نضج الطفل يف ضوء الدروس  اهليئات  

  على الصعيد الوطين؛ املكتسبة اإلعاقة، وكذلك اخلربات 
أن لكنها تـذكر    ،  ء الطفل آراالسن الدنيا لالستماع إىل     االتفاقية  ال حتدد     )د(  

مستوى (وذاتية ) السن(لى أساس معايري موضوعية  عقوم  يجيب أن   راء الطفل   آل إيالء االعتبار 
  ؛  على السواء)النضج

 عنـد   هبمموضوعي يتمثل يف التالعب     خطر   يوجداألطفال،  لضعف  اً  نظر  )ه(  
هلذا اجلانـب  اً خاصاً بروتوكول اختياري اهتمامولذلك ينبغي أن يويل أي     . الشكاوىتقدمي  
  ؛ أو للحد منهى حد ممكن إىل أقصهذا اخلطر ضع ضمانات حمددة لتجنب وأن ي

 ٥ الوارد يف املادة   املبدأ الرئيسي لقدرات الطفل املتطورة    ينبغي االسترشاد ب    )و(  
أي  يف تفـسري دور األسـرة أو      ،  بالتفصيل ٧التعليق العام رقم    يتناوله  والذي  من االتفاقية،   
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ض ال يوجد أي تنـاق    و. عن الطفل اً  قانون) مسؤولنيأشخاص آخرين   (شخص آخر مسؤول    
  ؛  حقوقصاحَبالطفل كون بني حق الطفل يف احلماية و

أفضل املمارسات املتعلقة مبـشاركة     بالدروس املستفادة و  جيب االسترشاد ب    )ز(  
مشاركة األطفـال يف  لدى النظر يف  حبقوقهم األساسية    املتصلة التشريعات   وغاألطفال يف ص  

  .  املفتوح العضويةعمل الفريق العامل
ضـرورة مراعـاة    يف معرض تلخيصه هلذه املناقشة علـى        املقرر   -الرئيس  شدد  و  -٦٩
 العنـف   بشأنيف سياق دراسة األمني العام      قُدمت  آليات االنتصاف اليت    املتعلقة ب توصيات  ال

 ،بعض املتكلمني وبينما رأى   . اختاذ قرار بشأن وضع بروتوكول اختياري     لدى   ،ضد األطفال 
ن وآخرلتقدمي البالغات، أعرب إجراء وضع اجة إىل احلباً االتفاقية تقر ضمن أن ،على ما يبدو  

وأشـار  . أن املسألة حتتاج إىل مزيد من املناقـشة مشريين إىل عن شكوكهم يف هذا الصدد،   
فـرادة  قدرات الطفل املتطـورة و    إجراء مالئم لألطفال يراعي     أمهية وجود   إىل  اً  الرئيس أيض 

  . االتفاقيةنصت عليها احلقوق واملبادئ اليت 

حقوق يف إطار اتفاقية    وضع إجراء تقدمي البالغات     اآلثار املترتبة على      - اًثامن  
  وجدوى هذا اإلجراء الطفل 

إجراء من وضع   دوى  اجلحول  اً   عرض ،رئيسة جلنة حقوق الطفل   قدمت السيدة يل،      -٧٠
، وهي  نيفينا فوكوفيتش ساهوفيتش  وقدمت  .  يف إطار اتفاقية حقوق الطفل     تقدمي البالغات ل

   .ورقة حول نفس املوضوع، ق يف جلنة حقوق الطفلعضو ساب
يف فقد قررت اللجنة    . اللجنةامللقى على عاتق    عمل  الالسيدة يل إىل عبء     وأشارت    -٧١

. تقارير الدول  العمل يف فريقني متوازيني ويف قاعتني خمتلفتني عندما تراكمت أمامها            مناسبتني
ة من الدول األطراف اجلمع بني التقـارير        اللجنتطلب  لتفادي مشكلة التأخري يف املستقبل،      و

هلذه املشكلة اً راجعة أساليب عملها هبدف توفري حل أكثر دواممباً حاليوتقوم اللجنة . الدورية
  . املدى الطويلعلى 
يف تناوهلا  ميكن  البالغات  دراسة  املتبعة يف   عمل  ال أساليب    أن السيدة يل إىل  وأشارت    -٧٢

أن يف هذا الصدد، تود اللجنـة       و.  حاملا يتم وضع اآللية     اعتماده املقّررسياق النظام الداخلي    
على مستوى األمانـة،    و .البالغاتاملعنية بالنظر يف    األخرى  ليات  كيفية عمل اآل  تطلع على   

موظف إىل   إىل احلاجة، يف بداية األمر، أي عندما تدخل اآللية حيز النفاذ،             أشارت التقديرات 
  . من فئة اخلدمات العامةإضايف من الفئة الفنية وموظف 

  يضمون أن األعضاء احلاليني يف اللجنة    إىل  اخلربات، أشارت السيدة يل     وفيما يتعلق ب    -٧٣
ال بد من اتباع هنـج متعـدد التخصـصات          ومع ذلك،   . خلفية قانونية لديهم  سبعة خرباء   

وفيما يتعلـق بكيفيـة معاجلـة       . لتصدي النتهاكات حقوق الطفل على حنو كلي وشامل       ل
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 هيئـات معاهـدات     لـدى فرة  ااملتويف اخلربات   ستنظر بالتأكيد   لجنة  قالت إن ال  ،  بالغاتال
  .  حاالتأو تعيني مقرريإنشاء فريق عامل اخليارات املمكنة وقد تشمل . أخرى
تقدمي املساعدة الدولية لـربامج التـدريب يف سـياق          وضوع   فيما يتعلق مب   اً،أخري  -٧٤

أن الربوتوكـول   إىل  ه بعض الوفود، أشارت السيدة يل        أثار ذيالربوتوكول االختياري، وال  
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتـضمن           

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     قالت بإمكانية اتباع هنج مماثل يف       والصدد  هذا  يف  اً  حكم
  . حقوق الطفل

املتعلقـة  املـسائل   من  اً  بعض الوفود عدد  أثار خالهلا   ناقشة  مبالسيدة يل   وأُتبع بيان     -٧٥
املعنيـة  لجنـة   الذي ُيتوقع أن تقـوم بـه ال       عمل  الواليت ختص   املوارد  بجرائية و اإلبالقضايا  

  : اليت أُثريت ما يليومشلت املسائل . يف املستقبلالشكاوى الفردية ب
صاحب مال أن يتجاوز    احت إىل اللجنة، و   اتبالغالمسألة التأخري يف تقدمي       )أ(  
  باملعىن املقصود يف هذه االتفاقية قبل االنتهاء من اإلجراءات؛ " القاصر"مرحلة الشكوى 
املقدمة لنظر يف الشكاوى    ااإلجراء الذي ميكن للجنة مبوجبه أن تسند مهمة           )ب(  

  تم إنشاؤه هلذا الغرض؛ أو إىل فريق عامل ي، إحدى غرفتيهاإىل إليها 
بشرية واملالية، مبا يف ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي ختصيص املوارد            املوارد ال   )ج(  
  عدد الشكاوى؛ يف ظل تزايد ،  البالغاتالنظر يفألنشطة اللجنة يف جمال اً تدرجيي

فيما خيص الفريق العامل، ضرورة إحراز تقدم سريع يف العمليـة احلاليـة،               )د(  
  ؛ ةاملتاحنفاق غري الضروري للموارد وذلك لتجنب اإل

  . احلاجة إىل ضمان ما يكفي من اخلربة القانونية داخل اللجنة  )ه(  
ـ  حقوق قدمت أمانة مفوضيةاملوضوع املذكور أعاله، ما يتعلق ب فيو  -٧٦ اً اإلنسان عرض

احلايل لنظـام هيئـات     ما يتعلق بالعمل    عدد من األسئلة اليت طرحتها الوفود في      لإلجابة على   
  . غات البالفيما خيص دراسةعاهدات امل

 ٤٣٠حوايل  قوق اإلنسان، أوضحت األمانة العامة أن       املعنية حب لجنة  وفيما يتعلق بال    -٧٧
عدد كما ُيعتمد    يف السنة،    قضية ١٠٠حوايل  وُتسجل  . يلمعلقة يف الوقت احلا   ال تزال    قضية

جلنة مناهضة  على  اً   قضية معروضة حالي   ٨٥وقالت إن   . سنةكل  متساو من القرارات النهائية     
بدايـة  إجراء اللجنة منـذ  إطار  مت تسجيلها يف قضية ٤٠٠ا جمموعه حوايل إن معذيب، و الت

اللجنة املعنية بالقضاء   لدى  جلنة القضاء على التمييز العنصري و     ومل ُيسجل لدى    . التسعينات
ومل ُيسجل بعد أي بالغ . القضايامن اً عدد قليل جدإال على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،   

   .اًاملنشأة حديثقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعنية حبلجنة  الفردي لدى
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 يف املائة من الشكاوى اليت نظرت فيها        ٢,٥ إىل   ٢ما ال يتجاوز    وأوضحت األمانة أن      -٧٨
فيما يتعلق بالقلق الذي أعرب عنه عدد مـن         و .االت تشمل أطفاالً  تتصل حب عاهدات  املهيئات  
، أشارت األمانة إىل املمارسة     "املفاضلة بني اهليئات  "  من أن يسعى مقدمو الشكاوى إىل     الوفود  
قـوق اإلنـسان،    املعنية حب لجنة  الالبالغات الفردية، مثل     تنظر يف اليت  عاهدات  امليئات  هلاحلالية  
ـ      الفتة علـى  اً إىل أن معظم الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أبدت حتفظ

وتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         من الرب ) أ(٢، الفقرة   ٥املادة  
قوق اإلنسان يف النظر يف الشكاوى الـيت        اختصاص اللجنة املعنية حب   د من   واليت حت والسياسية،  

هيئات معاهدات أخرى   كما أن هناك    . احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    نظرت فيها سبق أن   
  . اهليئات الدولية ذات الصلةبتت فيها ليت سبق أن ممنوعة من النظر يف البالغات ا

الوفـود  اً  أيضارهتمامكانة األطفال والشكاوى اجلماعية، اليت أث مبسأليت  فيما يتعلق   و  -٧٩
مثة ضـرورة إىل    أن  واملعقول  الواضح  ومن  . يف مرحلة الصياغة   تناوهلما، ينبغي   ايف مناقشاهت 

  . ألطفالاتمثيل تتعلق بوضع قواعد 
استنفاد سبل االنتصاف احمللية، اليت طرحتها الوفود يف عدد مـن         سألة  ما يتعلق مب  وفي  -٨٠

يف عاهـدات  املهيئات وفيما يتعلق باملمارسات اليت تتبعها أنه، إىل  األمانة   أشارتاملناسبات،  
. حدةوسائل االنتصاف احمللية يف كل حالة على  بطء النظر يفجيب البالغات الفردية،   دراسة  

إضـافية  جهـة  أن اللجنة قد تصبح من القلق الذي أعرب عنه عدد من الوفود   لق ب وفيما يتع 
أن حقـوق اإلنـسان     ممثل مفوضية   الحظ  على املستوى احمللي،    إطار اإلجراءات املقامة     يف

الوقائع  تنظر يف عادة ال   هي  ، و " للتقاضي  رابعة درجة"تتصرف بوصفها   ال  عاهدات  املهيئات  
  . اكم الوطنيةاحملاليت تتناوهلا واألدلة 

إذا ما قامت بدراسة    اللجنة  الذي سيقع على عاتق     عبء العمل اإلضايف    وخبصوص    -٨١
 أن   األمانـة  ت، الحظ  القائمة هيئات املعاهدات ات  ممارسباالستناد إىل   البالغات الفردية، و  

احتمال أن تتلقى اللجنة العديد من البالغات حال دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ،             
  . شرط استنفاد سبل االنتصاف احمللية منها بسبب مجلة أمورهو احتمال ضعيف 

 امليزانية  املترتبة يف اآلثار  عن  بيان   ه ينبغي تقدمي  لوحظ أن ،  األمانةوفيما يتعلق مبوارد      -٨٢
للجنـة تنفيـذ    تتيح  ضمان توفري موارد إضافية من شأهنا أن        لالربناجمية يف الوقت املناسب،     

  . ار الربوتوكول االختياريأنشطتها يف إط
اللجنة سوف  أن  على األسئلة اليت طرحتها الوفود،      وكررت السيدة يل، يف ردودها        -٨٣

اخلربة القانونية وفيما يتعلق ب. أفضل املمارسات املتبعة يف هيئات املعاهدات األخرىتستند إىل  
كل من  وأكد  . راف اللجنة من مسؤولية الدول األط     ةألعضاء اللجنة، أشارت إىل أن تشكيل     

مهية اتباع هنج متعدد التخصصات يف التعامل مع القضايا املتعلقة          أالسيدة يل والسيد زرماتن     
ممثل مفوضـية   أشار  يف هذا الصدد،    و. على الصعيد الوطين    باألطفال، كما كان احلال فعالً    
ـ يف خربة قانونية ليست لديهم  عضاء  ألاملفيدة  حقوق اإلنسان إىل اإلسهامات      ان الـيت  اللج

  . البالغات الفرديةبدراسة اً تقوم حالي
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: الوفود أسئلة إضافية بشأن ما يلي     طرحت  يف أعقاب العرض الذي قدمته األمانة،       و  -٨٤
ملئويـة  ا؛ أسباب اخنفاض النسبة     اوبعد تسجيله قبل   قبوهلاوأسباب عدم   البالغات  إحصاءات  

بالغات منذ تسجيلها؛ وتقدير النـسبة      الالالزم ملعاجلة   تشمل األطفال؛ الوقت    للبالغات اليت   
بـالنظر إىل  دراسـتها   ألمانة مفوضية حقوق اإلنـسان      اليت ميكن   ضافية  للبالغات اإل املئوية  
  .  احلايلاوضعه
. قبل التـسجيل   ُترفضالبالغات الواردة   عالية من   مئوية  أن نسبة   بأجابت األمانة   و  -٨٥

ومن بني .  بعد تسجيلهاغري مقبولةالبالغات  يف املائة من ٥٠ إىل ٤٠وإضافة إىل ذلك، ُتعترب 
التعـارض مـع    وبالغ عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية،       القبول  األسباب الرئيسية لعدم    

يف صفة الـضحية     وانتفاء    تثبت االدعاء  وجود أدلة كافية  أحكام املعاهدة ذات الصلة، وعدم      
الالزم ملعاجلـة  متوسط الوقت   فإن  ان،  يف حالة اللجنة املعنية حبقوق اإلنس     و. االنتهاك املزعوم 

  .  إىل أربع سنوات السنةثالث سنوات ونصفيبلغ ، هتسجيلوقت لبالغ، من ا
أمثلة علـى   بضعة  ويل اختتم املناقشة بشأن هذا املوضوع من خالل تقدمي          يالسيد ن   -٨٦

سـات  مارمب اللجنـة    تسترشدأن  واقترح  . متثيل الطفل يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      
  . الربوتوكول االختيارييف إطار النظام الداخلي وضع لاحملكمة األوروبية 

املوضـوع إىل التـدابري الـيت       هذا  ملناقشة  عرضه اجململ   يف   املقرر   -الرئيس  وأشار    -٨٧
آخذ يف التراجع   أن عدد التقارير    إىل   و اً،كم العمل املتراكم حالي   للتعامل مع   لجنة  الاعتمدهتا  
سبعة أعضاء من ذوي اخللفيـة  اً حاليتضم املوارد، أشار إىل أن اللجنة       يتعلق ب  وفيما .اًتدرجيي

مسألة املساعدة  وقد مت تناول    . من مسؤولية الدول األطراف   إىل أن تركيبة اللجنة     القانونية، و 
والتعاون الدوليني يف الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       

 املوارد الالزمـة  حلشد  توجيه نداء   ويف هذا الصدد، ميكن يف املستقبل       . عية والثقافية واالجتما
  . ختياري التفاقية حقوق الطفل، يف حال اعتمادهاالربوتوكول باليتعلق فيما 

  اعتماد التقرير   - تاسعاً  
كـانون   ١٨ يف جلسته األخـرية يف       بشرط االستشارة اعتمد الفريق العامل تقريره       -٨٨

  .٢٠٠٩ديسمرب /األول

        


