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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
  قافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية والث

، *، أملانيا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغـال       *، إكوادور *إسبانيا
، *، بـيالروس  *، بريو )دولة متعددة القوميات  (، البوسنة واهلرسك، بوليفيا     *بنما
وسالفية ، مجهورية مقدونيا اليوغ   *، اجلمهورية الدومينيكية  *، اجلبل األسود  *تايلند
، *، فرنسا، فنلنـدا   *، سلوفاكيا، سلوفينيا، شيلي، غواتيماال    *، الدامنرك *السابقة
، *، لبنـان  *، كينيـا  *، كولومبيـا  *، كوستاريكا *، كرواتيا *، كازاخستان *قربص
  ، نيكـاراغوا،   *، مـصر، املكـسيك، النمـسا      *، مالطـة  *، ليختنشتاين *ليتوانيا

  مشروع قرار: ، هولندا*   هندوراس      

 الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري التفاقية - .../١١
  حقوق الطفل من أجل إتاحة إجراء لتقدمي البالغات

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة وإىل أن االعتراف مبا جلميع أفـراد األسـرة             إذ يشري   
  ة متأصلة وحقوق متساوية غري قابلة للتصرف هو األساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل،اإلنسانية من كرام

إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد أكد من جديد، يف إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها                 وإذ يشري     
، وأكـد أن حقـوق      "ء األول من أجل الطفولة    الندا"، مبدأ   (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /املؤمتر العاملي يف حزيران   

  الطفل ينبغي أن حتظى باألولوية يف إطار العمل املضطلع به على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، 

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 بالتصديق الوشيك من جانب كافة دول العامل على اتفاقية حقوق الطفل والتصديق على كل              وإذ يرحب   
   دولة،١٢٠ياريني امللحقني باالتفاقية من جانب ما يزيد على من الربوتوكولني االخت

 بالذكرى السنوية العشرين التفاقية     ٢٠٠٩ املتعلق باالحتفال يف عام      ١٠/١٤ إىل قرار اجمللس     وإذ يشري   
حقوق الطفل وإىل النداء الذي وّجهه اجمللس إىل كافة الدول األطراف من أجل وضع االتفاقية موضـع التنفيـذ              

   مبا يكفل متتُّع مجيع األطفال متتُّعاً تاماً مبا هلم من حقوق إنسانية وحريات أساسية؛الفعال

األطفال، حبكـم وضـعهم   " للجنة حقوق الطفل الذي أكد أن ٥ التعليق العام رقم وإذ يالحظ باهتمام   
  ،"تهاك حقوقهماخلاص واعتمادهم على غريهم، يواجهون صعوبات حقيقية للمضي قُدماً يف سبل التظلُّم من ان

 إىل أن إجراءات تسمح بتقدمي البالغات الفردية قد ُوِضعت يف إطار معاهدات دولية رئيـسية                وإذ يشري   
وق اإلنسان، كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق             أخرى تتعلق حبق  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء             
ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو         على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغري         

الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدوليـة               
  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،

 يفتقرون إىل إجراء لتقدمي البالغات مبوجب االتفاقية يتيح إمكانية النظر            بأن األطفال وممثليهم   ذكّريوإذ    
يف البالغات املتعلقة باإلنفاذ الفعال للحقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل من ِقَبل جلنة مالئمة تتألف                 

  من خرباء مستقلني، 

نة يف تقريرها الشفوي إىل الـدورة        إىل رأي جلنة حقوق الطفل، الذي أعربت عنه رئيسة اللج          وإذ يشري   
الثالثة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، والذي مفاده أن وضع إجراء لتقدمي البالغات يف إطار اتفاقية حقوق 

الدورة الثالثة والستون، اللجنـة     " (ُيسهم إىل حد كبري يف محاية حقوق األطفال بشكل عام         "الطفل من شأنه أن     
  ،)A/C.3/63/SR.13، نيويورك؛ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥، ٦٠الثالثة، البند 

 إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع جمللس حقوق اإلنسان من أجل حبث إمكانيـة وضـع                 يقرر  - ١  
  بروتوكول اختياري التفاقية حقوق الطفل إلتاحة إجراء لتقدمي البالغات يكمِّل إجراء تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية؛

 ٢٠٠٩ أن يعقد الفريق العامل دورته األوىل ملدة مخسة أيام يف جنيف، وذلك قبل هناية عام                 يقرر أيضاً   -٢  
  ويف حدود املوارد املتاحة؛

 أن يدعو ممثالً عن جلنة حقوق الطفل حلضور الدورة كخبري استشاري، فضالً عن              يقرر كذلك   - ٣  
رباء مستقلني خمتصني آخرين، عند االقتضاء، ويدعوهم كذلك        اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة لألمم املتحدة وخ      

  إىل أن يقدموا أية إسهامات ممكنة إىل الفريق العامل كي ينظر فيها؛

 إىل الفريق العامل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً عن التقدم احملـَرز يف ذلـك            يطلب  - ٤  
  .٢٠١٠مارس /ملقرر عقدها يف آذارالصدد كي ينظر فيه اجمللس يف دورته الثالثة عشرة ا
 -  -  -  -  - 


