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  القرارات واملقررات اليت اعتمدها اجمللس يف دورته احلادية عشرة
   القرارات- ألف 

الفريق العامل املفتوح العضوية املعين بوضع بروتوكول اختياري          - ١١/١
  التفاقية 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   
  اإلنسانية من كرامة متأصلة وحقوق متساوية غري قابلة للتصرف هو األساس للحرية والعدالة والسالم يف العامل،

أكد من جديد، يف إعالن وبرنامج عمل فيينـا          إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان قد         أيضاً وإذ يشري   
النـداء األول مـن أجـل       "، مبدأ   (A/CONF.157/23) ١٩٩٣يونيه  /اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي يف حزيران     

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

 بالتصديق الوشيك من جانب كافة دول العامل على اتفاقية حقوق الطفل والتصديق على كل              وإذ يرحب   
   دولة،١٢٠من الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية من جانب ما يزيد على 

العشرين التفاقية   بالذكرى السنوية    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              

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

األطفال، حبكم وضـعهم    "حقوق الطفل الذي أكد أن      للجنة  ) ٢٠٠٣(٥ التعليق العام رقم     وإذ يالحظ باهتمام    
  ،"اخلاص واعتمادهم على غريهم، يواجهون صعوبات حقيقية للمضي قُدماً يف سبل التظلُّم من انتهاك حقوقهم

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

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء             
ب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضرو           

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 أن األطفال وممثليهم  إىلأيضاًيشري  وإذ  
النظر يف البالغات املتعلقة باإلنفاذ الفعال للحقوق املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل من ِقَبل جلنة مالئمة                 

  تتألف من خرباء مستقلني، 
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 يف تقريرها الشفوي إىل الدورة الثالثة يذكّر برأي جلنة حقوق الطفل، الذي أعربت عنه رئيسة اللجنة وإذ  
والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، ومفاده أن وضع إجراء لتقدمي البالغات يف إطار اتفاقية حقوق الطفل من                 

  ،شأنه أن ُيسهم يف محاية حقوق األطفال بشكل عام

ل حبث إمكانيـة وضـع       إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية تابع جمللس حقوق اإلنسان من أج           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                 أيضاًيقرر    -٢  
  ملتاحة؛ويف حدود ما تسمح به املوارد ا

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

  ها؛إىل أن يقدموا أية إسهامات ممكنة إىل الفريق العامل كي ينظر في

 إىل الفريق العامل أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً عن التقدم احملـَرز يف ذلـك            يطلب  - ٤  
  .الصدد كي ينظر فيه اجمللس يف دورته الثالثة عشرة

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[  

  مية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة التعجيل باجلهود الرا- ١١/٢

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 التزام الدول كافةً بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وإذ يؤكد من              إذ يؤكد من جديد     
 حلقـوق اإلنـسان،   أن التمييز على أساس نوع اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي              أيضاًجديد  

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وغري ذلك من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنـسان، وأن           
  ،القضاء على هذا التمييز يشكل جزءاً ال يتجزأ من اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

امج عمل فيينا، واإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املـرأة،          إعالن وبرن  أيضاًوإذ يؤكد من جديد       
وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وبرنامج عمل القاهرة، والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية 

، واإلعالن  " والعشرين املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي       : ٢٠٠٠املرأة عام   "العامة املعنونة   
  الذي اعُتمد يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة وضع املرأة،

 بشأن إدماج ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦/٣٠ قراري اجمللس    وإذ يؤكد من جديد كذلك      
اء  بشأن القـض ٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٤حقوق اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة، و  

 بشأن تكثيف اجلهود ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣٠ املؤرخ ٦٣/١٥٥على العنف ضد املرأة، وقرار اجلمعية العامة 



A/HRC/11/L.11 
Page 5 

للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ومجيع قرارات جلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على العنف ضـد                  
ضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وقراري جملس املرأة، ومجيع القرارات األخرى للجمعية العامة املتصلة بالق

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩املؤرخ ) ٢٠٠٨(١٨٢٠ و٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١املؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥األمن 
  بشأن املرأة والسالم واألمن،

جانب وما  ألن مجيع أشكال التمييز، مبا فيها العنصرية والتمييز العنصري وكره األوإذ يساوره بالغ القلق  
يتصل بذلك من تعصب، وكذلك أشكال التمييز واحلرمان املتعددة أو املفرطة يف شدهتا، ميكـن أن تـؤدي إىل                   
استهداف الفتيات وبعض فئات النساء على وجه التحديد أو إىل تعريضهن للعنف، ومنهن مثالً النساء املنتميات                

، والالجئات، واملشّردات داخلياً، واملهـاجرات، والنـساء   إىل األقليات، والنساء املنتميات إىل السكان األصليني  
اللوايت يعشن يف اجملتمعات الريفية أو النائية، والنساء املعوزات، ونزيالت املؤسسات اإلصـالحية والـسجون،               

رضـن  والنساء املعوقات، واملسّنات، واألرامل، والنساء اللوايت يعشن يف حاالت الرتاع املسلح، والنساء اللوايت يتع             
  ،ألشكال أخرى من التمييز، ومنها التمييز بسبب فريوس نقص املناعة البشرية، وضحايا االستغالل اجلنسي التجاري

 بإدراج اجلرائم املتصلة بنوع اجلنس وجرائم العنف اجلنسي يف نظام روما األساسي للمحكمة              وإذ يذكِّر   
خصصة بأن االغتصاب ميكن أن يشكل جرمية حرب أو جرمية      اجلنائية الدولية، واعتراف احملاكم اجلنائية الدولية امل      

  ضد اإلنسانية أو فعالً من األفعال املكونة جلرمية اإلبادة اجلماعية أو التعذيب،

 على أمهية تصدي منظومة األمم املتحدة جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تـصدياً               وإذ يشدِّد   
  توفر له موارد كافية،شامالً ومنسقاً تنسيقاً جيداً وفعاالً 

 على احلاجة إىل توفر إرادة سياسية متجددة وجهود معززة لتذليل العقبـات وجماهبـة               أيضاًوإذ يشدد     
التحديات اليت تواجه الدول يف التصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها والتحقيق فيها ومقاضاة 

  مرتكبيها ومعاقبتهم،

العنـف ضـد    " بشأن موضوع    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥شة اليت عقدها اجمللس يف       حبلقة املناق  وإذ يرحب   
  ،"حتديد األولويات: املرأة

 بتقرير األمني العام بشأن تكثيف اجلهود للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املـرأة               أيضاًوإذ يرحب     
(A/63/214)،  

نوع اجلنس ُيفـضي، أو قـد       يعين أي فعل عنف قائم على       " العنف ضد املرأة  " على أن    يشدِّد  - ١  
ُيفضي، إىل إحلاق ضرر أو أمل جسدي أو جنسي أو نفسي باملرأة، مبا يف ذلك التهديد بارتكاب أفعال من هـذا                     

  القبيل، أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة؛

اء أكانت اجلهة املرتكبة هلا هي الدولة أم  مجيع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، سويدين بقوة  - ٢  
األفراد أم جهات من غري الدول، ويدعو إىل القضاء على مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلـنس داخـل                    
األسرة، ويف اجملتمع عموماً، وحيثما كانت الدولة هي اليت ترتكبه أو تتغاضى عنه، وذلك وفقاً لإلعالن املتعلـق                  
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مع مجيع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات           ضد املرأة، ويشدد على احلاجة إىل التعامل       بالقضاء على العنف  
بوصفها جرائم يعاقب عليها القانون، كما يشدد على واجب توفري سبل االنتصاف العادلة والفعالة واملـساعدة                

  ة؛املتخصصة للضحايا، مبا يف ذلك املساعدة الطبية والنفسية، فضالً عن املشورة الفعال

 على أن الدول ملزمة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية للنـساء               يشدد  - ٣  
والفتيات، وأنه جيب عليها أن تويل العناية الواجبة ملنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع                 

يام بذلك يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنـسان       مرتكبيها ومقاضاهتم ومعاقبتهم وتوفري احلماية للضحايا، وأن عدم الق        
  واحلريات األساسية للنساء والفتيات، وخيل بالتمتع هبا أو حيول دونه؛

 إىل الدول أن تسن تشريعات داخلية وأن تعّزز أو تعّدل املوجود منها عند االقتضاء، مبا                يطلب  - ٤  
املعاقبة واجلرب يف حاالت تعرض النساء والفتيات يف ذلك اختاذ تدابري لتحسني محاية الضحايا، وللتحقيق واملقاضاة و

ألي شكل من أشكال العنف، سواء يف املرتل أو يف مكان العمل أو يف اجملتمع احمللي أو يف اجملتمع عموماً، أو يف                      
أثناء االحتجاز أو يف حاالت الصراع املسلح، وأن تتأكد من أن هذه التشريعات مطابقة للصكوك الدوليـة ذات          

 جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وأن تلغي القوانني واألنظمة والعادات واملمارسات احلالية الصلة يف
اليت تشكل متييزاً ضد النساء، وأن تقضي على التحيز اجلنساين يف جمال إقامة العدل، وأن تتخذ إجراءات للتحقيق            

  تيات ومعاقبتهم؛مع األشخاص الذين يرتكبون أفعال العنف ضد النساء والف

 إىل الدول أن تدعم املبادرات اليت تتخذها املنظمات النـسائية واملنظمـات غـري               أيضاًيطلب    - ٥  
أو تعزز، على املستوى الوطين، عالقات تعاونية       /احلكومية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وأن تقيم و         

 ومع مؤسسات القطاعني العام واخلاص، هبـدف صـياغة          مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية املعنية      
أحكام وسياسات تتعلق مبكافحة العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذها تنفيذاً فعاالً يف جماالت منها جمال خدمات         

  الضحايا ومساعدهتن وإنصافهن ومتكينهن؛ دعم

جلمع البيانـات وحتليلـها      الدول ومنظومة األمم املتحدة على االهتمام بالبحوث املنهجية          حيث  - ٦  
وتوزيعها، مبا يف ذلك بيانات مفصلة حبسب اجلنس والسن وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة، عن مدى انتشار 
العنف ضد النساء والفتيات وطبيعته وعواقبه، وعن أثر سياسات وبرامج مكافحة هذا العنف، ويشجع على تعزيز 

يف هذا السياق بإنشاء قاعدة البيانات املنسقة اليت اقترحها األمني العـام            التعاون الدويل يف هذا امليدان، ويرحب       
بشأن العنف ضد املرأة، وحيث الدول ومنظومة األمم املتحدة على القيام، بصورة منتظمـة، بتـوفري معلومـات        

  إلدراجها يف قاعدة البيانات هذه؛

نساء والفتيات يف التقارير اليت  الدول على تقدمي معلومات عن مجيع أشكال العنف ضد ال   يشجع  - ٧  
  تقدمها إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من هيئات املعاهدات ذات الصلة؛

، وعلـى   )٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥ الدول على تنفيذ قراري جملس األمن        أيضاًيشجع    - ٨  
  ء والفتيات؛اإلسهام يف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النسا
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 العمل الذي تضطلع به املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه             يالحظ مع التقدير    - ٩  
  ؛(A/HRC/11/6)بشأن االقتصاد السياسي حلقوق اإلنسان للمرأة  وعواقبه، مبا يف ذلك تقريرها األخري

يت ستقدمها يف املستقبل، يف احتياجات       املقررة اخلاصة على أن تنظر، يف سياق التقارير ال         يشجع  - ١٠  
  النساء اللوايت يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز، وأن تدرس التدابري الفعالة للتصدي لتلك احلاالت؛

 على أمهية التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء           يشدد  - ١١  
  : به من عمل، ويف هذا الصددوالفتيات وأسبابه وعواقبه يف كل ما يضطلع

 الدول على ضمان إيالء االهتمام الواجب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيـات يف               يشجع  )أ(  
سياق عمل اجمللس، مبا يف ذلك يف سياق العمليات واملناقشات ذات الصلة للمجلس، مبا فيها عملية االسـتعراض          

  الدوري الشامل؛
ت يف إطار اإلجراءات اخلاصة للمجلس أن يكفلوا إيـالء االعتبـار             إىل املكلفني بواليا   يطلب  )ب(  

  الواجب ملسألة العنف ضد النساء والفتيات يف سياق والية كل منهم؛
 مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على إيالء االهتمام الواجب جلميع أشكال العنف ضـد              يشجع  )ج(  

  النساء والفتيات يف سياق عملهم مع اجمللس وآلياته؛
، يف حدود ما    ٢٠١٠ إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد يف عام             يطلب  )د(  

تسمح به املوارد املتاحة، وبالتعاون مع الكيانات األخرى ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، حلقة عمـل                 
وهيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة،     للخرباء، ُيفتح باب املشاركة فيها للحكومات، واملنظمات اإلقليمية،         

ومنظمات اجملتمع املدين، وخلرباء يف نظم قانونية خمتلفة، من أجل مناقشة التدابري احملددة الالزمة لتذليل العقبـات                 
وجماهبة التحديات اليت قد تواجه الدول يف منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة                   

، فضالً عن التدابري الالزمة لتوفري احلماية والدعم واملساعدة للضحايا وإنصافهن، ويطلب إىل             مرتكبيها ومعاقبتهم 
  املفوضية أن تعّد تقريراً موجزاً عن ذلك ُيقدم إىل اجمللس؛

أن تدرج مسألة العنف ضد النساء والفتيات يف ما تقدمه من تقارير              املفوضية السامية إىل   يدعو  )ه(  
   اإلنسان للمرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة؛عن عملية إدماج حقوق

إىل أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية أن           يطلب    - ١٢  
تواصل النظر، كل يف إطار واليته، يف مسألة العنف ضد النساء والفتيات، ويشجع هيئات معاهـدات حقـوق                  

   نفسه؛اإلنسان على أن تفعل الشيء

 الكيانات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة إىل القيام، كل يف إطار واليته، وبنـاء          يدعو  - ١٣  
على الطلب، بتقدمي الدعم لعملية متابعة الدول للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن املكلفني بواليات يف إطـار                 

، ونتائج عملية االستعراض الدوري الشامل، من أجل        اإلجراءات اخلاصة، واملالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات     
  منع العنف ضد النساء والفتيات، ومحاية ضحايا أعمال العنف هذه ومقاضاة مرتكبيها؛
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 على أنه ال تزال هناك حتديات وعقبات تعترض تنفيذ املعايري والقواعد الدولية للتـصدي               يشدد  - ١٤  
ملمارس ضد املرأة بصفة خاصة، ويتعهد بتكثيف اإلجراءات الالزمة         لعدم املساواة بني الرجال والنساء، والعنف ا      

  لضمان تنفيذ هذه املعايري والقواعد تنفيذاً كامالً ومعجالً؛

العليا، يف مسألة القضاء على مجيع أشكال العنف ضد           مواصلة النظر، على سبيل األولوية     يقرر  - ١٥  
  .ياملرأة وأسبابه وعواقبه، طبقاً لربنامج عمله السنو

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[  

   االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال- ١١/٣

  إن جملس حقوق اإلنسان،

  تأكيد مجيع القرارات السابقة املتعلقة مبشكلة االجتار باألشخاص، ال سيما النـساء واألطفـال،    إذ يعيد   
، وكذلك قـرار    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٨ املؤرخان   ٦٣/١٩٤ و ٦٣/١٥٦وخباصة قرارا اجلمعية العامة     

 الذي قرر فيه اجمللس متديد والية املقرر اخلاص املعـين باالجتـار             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١٢اجمللس  
  باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،

ي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           إىل اإلعالن العامل   وإذ يشري   
  والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،

تأكيد املبادئ املنصوص عليها يف صكوك وإعالنات حقوق اإلنسان ذات الصلة، مبا يف ذلـك               وإذ يعيد     
 بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد      اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا االختياري    

  اإلباحية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري،

 إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظّمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يعيد بـصورة         وإذ يشري   
وتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، خاصة تأكيد بر

  وإذ يشري إىل اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، 

بأن ضحايا االجتار معرضون بصفة خاصة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب ومـا             وإذ يسلِّم     
لك من تعصب وبأن النساء والفتيات الضحايا كثرياً ما يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز والعنـف                يتصل بذ 

ألسباب من بينها نوع اجلنس والسن واالنتماء اإلثين والثقافة والديانة واألصل، وبأن أشكال التمييز هذه قد تؤدي 
  يف حد ذاهتا إىل تفاقم االجتار باألشخاص،
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 االجتار باألشخاص يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان ويفسد التمتع هبا، وأنه ال يـزال               بأن أيضاًوإذ يسلِّم     
ميثِّل حتدياً خطرياً للبشرية ويقتضي تقييماً واستجابة منّسقني على املستوى الدويل وتعاوناً حقيقياً متعدد األطراف           

  ليه،فيما بني البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد من أجل القضاء ع

 أن على مجيع الدول التزاماً بإيالء العناية الواجبة ملنع االجتار باألشخاص والتحقيـق  وإذ يضع يف اعتباره    
بشأنه ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واختاذ الترتيبات حلمايتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك وُيفسد أو ُيلغي                

  ا، التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية للضحاي

   بضرورة التصدي لتأثري العوملة على مشكلة االجتار بالنساء واألطفال حتديداً،وإذ يسلِّم  

 بالتحديات اليت تواجه مكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، بسبب عدم أيضاًوإذ يسلِّم   
حصاءات مصنفة حبسب اجلـنس     وجود تشريعات كافية وعدم تنفيذ التشريعات القائمة، وعدم توافر بيانات وإ          

  والسن وُيعتَمد عليها، وبسبب نقص املوارد،

 أن جانباً من الطلب على البغاء والعمل القسري ُيلّبى عن طريق االجتار باألشخاص يف بعض                وإذ يالحظ   
  أحناء العامل،

ماج ينبغي وضعها  بأن سياسات وبرامج الوقاية وإعادة التأهيل واإلعادة إىل الوطن وإعادة اإلد          وإذ يسلِّم     
باتباع هنج شامل ومتعدد التخصصات يراعي االعتبارات اجلنسانية وعامل السن، مع االهتمـام بتـوفري األمـن                 
للضحايا واحترام حقهم يف التمتع الكامل مبا هلم من حقوق اإلنسان ومع مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف البلدان 

  األصلية وبلدان العبور واملقصد،

 مع التقدير بتقرير املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النـساء واألطفـال                علماً وإذ حييط   
)A/HRC/10/16(،املقدم إىل اجمللس يف دورته العاشرة ،  

 مع التقدير بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان بـشأن آخـر               أيضاًوإذ حييط علماً      
م املتحدة فيما يتعلق مبكافحة االجتار باألشخاص وبشأن أنشطة املفوضية يف هذا اجملال             التطورات اليت شهدهتا األم   

)A/HRC/10/64(               وإذ حييط علماً باملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتـار ،
  رة،الذي قّدم إىل اجمللس يف دورته العاش باألشخاص الواردة يف التقرير املذكور،

باجتماع الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين باالجتار باألشخاص الذي أنـشأه            وإذ حييط علماً      
 ١٥ و ١٤مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة، واملعقـود يف فيينـا يف                   

اع، وباحلوار التفاعلي الذي عقدته اجلمعية العامة بشأن  وبالتوصيات الصادرة عن هذا االجتم٢٠٠٩أبريل /نيسان
مدى  ، والذي مشل مناقشة٢٠٠٩مايو / أيار١٣، يف "اختاذ إجراءات مجاعية للقضاء على االجتار بالبشر"موضوع 

  استصواب وضع خطة عمل عاملية ملكافحة االجتار بالبشر،
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حدة ووكاالهتا واملنظمات احلكومية الدولية  بصورة خاصة جبهود احلكومات وهيئات األمم املتوإذ يرحب  
  واملنظمات غري احلكومية من أجل التصدي ملشكلة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال،

 القلق الذي أعربت عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         وإذ يدرك   
نة مناهضة التعذيب إزاء استمرار االجتار وسهولة تعرُّض ضـحاياه النتـهاكات            املرأة، وجلنة حقوق الطفل، وجل    

  حقوق اإلنسان،

 ضرورة جعل محاية حقوق اإلنسان حمور التدابري املتخذة ملنع وإهناء االجتار باألشـخاص،            يؤكد  - ١  
على تعـويض مـن     ومحاية الضحايا ومساعدهتم وتوفري سبل انتصاف مالئمة هلم، مبا يف ذلك إمكانية احلصول              

  مرتكيب االجتار؛

  : اإلعراب عن قلقه بشأن ما يلييكِّرر  - ٢  

العدد الكبري من الناس، ال سيما النساء واألطفال، وخباصة من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا                  )أ(  
   والدول وفيما بينها؛ُيتّجر هبم يف اجتاه البلدان املتقدمة، وكذلك داخل املناطق مبرحلة انتقالية، الذين

تزايد أنشطة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والوطنية وأنشطة املستفيدين اآلخـرين مـن االجتـار                 )ب(  
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، دون اكتراث بالظروف اخلطرة والالإنسانية وعلى حنو يشكل انتـهاكاً               

   املعايري الدولية؛صارخاً للقوانني الداخلية والقانون الدويل وخيالف
استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة، مبا يف ذلك اإلنترنت، ألغراض استغالل بغاء الغري وغريه   )ج(  

من أشكال االستغالل اجلنسي، ولالجتار بالنساء ألغراض الزواج والسياحة اجلنسية، واستغالل األطفال يف إنتاج              
  ع األطفال وغري ذلك من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال؛املواد اإلباحية، وممارسة النشاط اجلنسي م

ارتفاع مستوى اإلفالت من العقاب الذي يتمتع به املّتجرون وشركاؤهم وحرمان ضحايا االجتار   )د(  
  من احلقوق ومن اإلنصاف؛

  : احلكومات على ما يليحيث  - ٣  

ها العوامل اخلارجية، اليت تشجع علـى       اختاذ التدابري املناسبة للتصدي للعوامل األساسية، مبا في         )أ(  
  االجتار باألشخاص ألغراض البغاء وغريه من أشكال اجلنس التجاري، أو الزواج باإلكراه والعمـل القـسري،                

يشمل تعزيز التشريعات القائمة أو النظر       أو الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو العبودية أو نزع األعضاء، مبا           
  حة االجتار واعتماد خطط عمل وطنية؛يف سن تشريعات ملكاف

جترمي االجتار باألشخاص جبميع أشكاله وإدانة ومعاقبة املّتجِرين وميسِّري االجتار والوسـطاء،              )ب(  
بوسائل تشمل، حبسب االقتضاء، توقيع اجلزاءات على الكيانات القانونية املتورطة يف عملية االجتار دون أن تكون 

  رين مشروطة بتوجيه اهتامات من جانب ضحايا االجتار أو مبشاركتهم؛املالحقة القضائية للمّتجِ
ضمان محاية ومساعدة ضحايا االجتار مع احترام حقوقهم اإلنسانية احتراماً كـامالً، بوسـائل       )ج(  

  تشمل، حبسب االقتضاء، سن التشريعات؛
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املتني، بوسائل منها توفري    ومساعدة ش  محاية توفري املوارد، حبسب االقتضاء، ملنح ضحايا االجتار        )د(  
فرص احلصول على الرعاية واخلدمات االجتماعية الكافية وعلى الرعاية واخلدمات الطبية والنفسية الالزمة، مبا يف     

اإليدز، باإلضافة إىل توفري املأوى واملساعدة القانونية /ذلك الرعاية واخلدمات املتصلة بفريوس نقص املناعة البشرية
خمصصة لتقدمي املساعدة، والتعاون يف هذا الشأن، حبسب االقتضاء، مع           هاتفية خطوط ها وإتاحة بلغة ميكنهم فهم  

  املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان عدم معاقبة ضحايا االجتار على خضوعهم لالجتار وضـمان                )ه(  

 نتيجة لإلجراءات اليت تتخذها السلطات احلكومية، مع تذكُّر أهنـم ضـحايا             عدم حتوُّهلم إىل ضحايا من جديد     
االستغالل، ويشجِّع احلكومات على توفري فرص احلصول على املساندة واملساعدة املتخصصتني لألشخاص ضحايا  

  االجتار، بصرف النظر عن وضعهم فيما يتعلق باللجوء؛
االعتبارات اجلنسانية وعامل السن ملكافحة وإهناء مجيع       وضع وإنفاذ وتعزيز تدابري فعالة تراعي         )و(  

أشكال االجتار، ال سيما االجتار بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك ألغراض االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل،                
ع يف إطار استراتيجية شاملة ملكافحة االجتار تشتمل على منظور حلقوق اإلنسان، والقيام، حبسب االقتضاء، بوض              

  خطط عمل وطنية يف هذا الصدد؛
اعتماد أو تعزيز التدابري التشريعية أو غريها من التدابري لكبح الطلب الذي يشجع على مجيـع                  )ز(  

أشكال استغالل األشخاص ويؤدي إىل االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك الطلب الناشئ عن الـسياحة اجلنـسية،                 
لقسري، والعمل، يف هذا الصدد، على تعزيز التدابري الوقائية، مبا فيها وخباصة السياحة املتصلة باألطفال، والعمل ا 

  التدابري التشريعية، لردع مستغلي األشخاص املُتَّجر هبم وضمان مساءلتهم؛
إنشاء آليات، حبسب االقتضاء، بالتعاون مع اجملتمع الدويل، ملكافحة استخدام اإلنترنت يف تيسري   )ح(  

م املتصلة باالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االستغالل، وتعزيز التعـاون الـدويل             االجتار باألشخاص واجلرائ  
  ؛ومالحقة الضالعني فيها قضائياً للتحقيق يف عمليات االجتار اليت ييسرها استخدام اإلنترنت

جلنائية توفري أو تعزيز التدريب اخلاص باملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، وموظفي اهلجرة والعدالة ا              )ط(  
وغريهم من املوظفني املعنيني، مبن فيهم املوظفون املشاركون يف عمليات حفظ السالم، يف جمال منع االجتار باألشخاص         

  ومواجهته بفعالية، بطرق منها حتديد هوية الضحايا ومعاملتهم معاملة حتترم حقوقهم اإلنسانية بالكامل؛
فيه األطفال، لزيادة الوعي باملخاطر املرتبطة جبميـع        تنظيم محالت إعالمية لعامة اجلمهور، مبن         )ي(  

  وضحايا االجتار أنفسهم، على اإلبالغ عن حاالت االجتار؛ أشكال االجتار وتشجيع اجلمهور،
دعم ختصيص املوارد الالزمة، حبسب االقتضاء، بالتعاون مع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                )ك(  

ات الوقائية، وخباصة تثقيف املرأة والرجل، باإلضافة إىل الفتيات والفتيان، واملنظمات غري احلكومية، لتعزيز اإلجراء
  بشأن حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، واملساواة بني اجلنسني واحترام الذات واالحترام املتباَدل؛

كاالت، النظر يف إنشاء أو تعزيز آلية تنسيق وطنية قد تكون مقرِّراً وطنياً أو هيئة مشتركة بني الو  )ل(  
على سبيل املثال، مبشاركة اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، لتشجيع تبادل املعلومات وتقـدمي                 

  التقارير عن البيانات املتعلقة باالجتار وعن أسبابه األساسية وعوامله واجتاهاته؛
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ون يف مكافحـة االجتـار      حتسني قدرات تبادل املعلومات ومجع البيانات كوسيلة لتعزيز التعـا           )م(  
  باألشخاص، بوسائل تشمل مجع البيانات املصنَّفة حبسب اجلنس والسن بصورة منهجية؛

حتسني التعاون فيما بني احلكومات ومع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة               )ن(  
يز التعاون اإلقليمي واآلليات اإلقليمية املعنية لضمان منع ومكافحة االجتار باألشخاص بصورة فعالة، والنظر يف تعز

  الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص أو يف إنشاء هذه اآلليات يف حال عدم وجودها؛
 احلكومات اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على صكوك األمم املتحدة القانونية ذات               حيث  )س (  

مية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوليها، ال سيما بروتوكـول منـع           الصلة، مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلر      
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه املكمِّل لالتفاقية، على أن تفعل ذلك علـى                
سبيل األولوية وحيث الدول األطراف على تنفيذ هذه الصكوك وعلى اختاذ خطـوات فوريـة إلدراج أحكـام                  

  وتوكول يف نظمها القانونية الداخلية؛الرب

 إىل احلكومات مواصلة التعاون مع املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشـخاص، ال سـيما               يطلب  - ٤  
النساء واألطفال، والنظر يف تلبية طلبات زيارة بلداهنا، وتوفري كل ما يلزم من معلومات متصلة بالوالية لتمكني                 

 للعدد الكبري من احلكومات     عن تقديره ، يف هذا الصدد،     وُيعربالوالية بفعالية   صاحب الوالية من أداء واجبات      
  اليت قدمت ردوداً على االستبيان األويل الذي وضعه املقرر اخلاص بشأن االجتار؛

 احلكومات إىل أن ُتدرج يف تقاريرها الوطنية املقدَّمة من أجل االستعراض الدوري الشامل، يدعو  - ٥  
  ابري وعن أفضل املمارسات املطبَّقة ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛معلومات عن التد

 احلكومات على أن تأخذ يف حسباهنا املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق               يشجع  - ٦  
دة السامية حلقـوق  ، اليت وضعتها مفوضية األمم املتح)E/2002/68/Add.1(حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص   

اإلنسان، باعتبارها أداة مفيدة إلدماج هنج يقوم على حقوق اإلنسان، يف جماالت تشمل، حبسب االقتضاء، صياغة 
واستعراض وتنفيذ التشريعات والسياسات والربامج الرامية إىل منع االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، 

  يا؛والقضاء عليه وتوفري املساعدة للضحا

 املفوضية السامية على أن تقوم، يف حدود املوارد املتاحة، بتوفري أو دعـم التـدريب علـى                  يشجع  - ٧  
املستوى الوطين جلميع أصحاب املصلحة بشأن إدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف جمال منع االجتار باألشـخاص                  

  ترم حقوقهم اإلنسانية احتراماً كامالً؛ والتصدي له، مبا يف ذلك حتديد هوية الضحايا ومعاملتهم معاملة حت

 إىل املفوضية السامية تعزيز اجلهود اليت تبذهلا يف نطاق فريـق التنـسيق املـشترك بـني           يطلب  - ٨  
الوكاالت ملكافحة االجتار باألشخاص من أجل تشجيع وإدماج هنج قائم على حقوق اإلنسان يف اجلهود الرامية إىل 

  مكافحة االجتار بالبشر؛

إىل املفوضية السامية أن تنظم، يف حدود املوارد املتاحة، وبالتنسيق الوثيق مع املقرر              أيضاًيطلب    - ٩  
على احلقـوق    تصد قائم  اخلاص، حلقة دراسية تستمر يومني لتحديد الفرص والتحديات القائمة يف جمال تطوير           

يز التطبيق العملي للمبـادئ واملبـادئ       لالجتار باألشخاص بغية اإلقرار باملمارسات اجليدة الناشئة ومواصلة تعز        
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التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، مبشاركة احلكومـات، واملقـرر اخلـاص                
واإلجراءات اخلاصة املعنية األخرى، وهيئات املعاهدات، ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها، واملنظمات         

لدولية وغري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واألوساط األكادميية، واخلـرباء           اإلقليمية واحلكومية ا  
  الطبيني، وممثلي الضحايا وأن تقدم إىل اجمللس تقريراً عن وقائع احللقة الدراسية؛

 إىل املفوضية السامية أن تنشر املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلـق              يطلب كذلك   - ١٠  
قوق اإلنسان واالجتار باألشخاص، وأن جتمع آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم احلكومـات ومراقبـو األمـم       حب

املتحدة، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة وبراجمها املعنية، واهليئات اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية، 
ئ التوجيهية املوصى هبا، وبشأن التجارب واملمارسات       واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بشأن املبادئ واملباد      

  اجليدة الناشئة عند تطبيقها، وأن تتيح للمجلس جمموعة اآلراء هذه يف إضافة للتقرير املشار إليه آنفاً؛

 إىل األمني العام أن يوفر للمفوضية السامية املوارد الكافية ألداء واليتـها فيمـا يتعلـق                يطلب  - ١١  
  باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛مبكافحة االجتار 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  -١٢  

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[  

   تعزيز حق الشعوب يف السلم- ١١/٤

  ،ن جملس حقوق اإلنسانإ

 إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان،              إذ يشري   
  بشأن مسألة تعزيز حق الشعوب يف السلم،

أن إعالن بـش  " املعنون   ١٩٨٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ املؤرخ   ٣٩/١١بقرار اجلمعية العامة    وإذ حييط علماً      
  ، وإىل إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية،"حق الشعوب يف السلم

  على تعزيز االحترام الصارم للمقاصد واملبادئ الراسخة يف ميثاق األمم املتحدة،وقد عقد العزم   

 أن من مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الطابع               وإذ يضع يف اعتباره     
قتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو اإلنساين، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع               اال

  دون متييز على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الدين،
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 ، وفقاً ملقاصد ومبادئ األمم املتحدة، دعمه الكامل والنشط للمنظمة وللنهوض بدورها وفعاليتها يفوإذ يؤكد  
تعزيز السلم واألمن والعدل على الصعيد الدويل، ويف التشجيع على إجياد حلول للمشاكل الدولية، وتطوير العالقـات          

  الودية والتعاون فيما بني الدول،

 التزام مجيع الدول بتسوية املنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يعرض السلم              وإذ يؤكد من جديد     
  العدل للخطر،واألمن الدوليني و

 املتمثل يف حتسني العالقات بني مجيع الدول واملسامهة يف هتيئة الظروف اليت تـستطيع فيهـا                 وإذ يؤكد هدفه    
  شعوهبا العيش يف سلم حقيقي ودائم، بدون أي هتديد ألمنها أو التحامل عليه،

  تهديـد باسـتعمال القـوة    التزام مجيع الدول باالمتناع، يف عالقاهتا الدوليـة، عـن ال    وإذ يؤكد من جديد       
أو استعماهلا ضد سالمة أراضي أي دولـة أو استقالهلا السياسي، وعن العمل بأي طريقة أخرى ال تتفـق ومقاصـد       

  األمم املتحدة، 

 التزامه بالسالم واألمن والعدل، وباحترام حقوق اإلنـسان، ومبواصـلة تطـوير             أيضاًوإذ يؤكد من جديد       
  يما بني الدول،العالقات الودية والتعاون ف

 استخدام العنف سعياً إىل حتقيق أهداف سياسية، ويؤكد أن احللول السياسية السلمية هي وحدها               وإذ يرفض   
  اليت ميكن أن تضمن مستقبالً مستقراً ودميقراطياً جلميع شعوب العامل،

دة والقانون الدويل، مبا يف      أمهية ضمان احترام املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتح          وإذ يعيد تأكيد    
  ذلك مبادئ سيادة الدول، وسالمتها اإلقليمية، واستقالهلا السياسي،

على أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها، وأن هلا مبقتضى هذا احلق حرية تقرير                أيضاً وإذ يعيد التأكيد    
  الثقايف،وضعها السياسي وحرية السعي إىل حتقيق منائها االقتصادي واالجتماعي و

 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون فيما بني الـدول             وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

   أن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان عناصر مترابطة ويعزز أحدها اآلخر، وإذ يدرك  

 االجتماعية االقتصادية والثقافية واحلق يف السلم ويف بيئة صحية           أن حقوق اإلنسان تشمل احلقوق     وإذ يؤكد   
  ويف التنمية، وأن التنمية هي يف الواقع جتسيد هلذه احلقوق،

 أن إخضاع الشعوب لألجنيب وسيطرته واستغالله يشكل إنكاراً حلقوق أساسية ويتعارض مع             وإذ يشدد على    
  ،امليثاق ويعيق تعزيز السلم والتعاون العامليني

 بأن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن يف ظله اإلعمال التام للحقـوق واحلريـات                  وإذ يذكّر   
  املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
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 هبدف إجياد أوضاع االستقرار والرفاه الالزمة إلقامة عالقات سلمية وودية بني الدول على أساس               واقتناعاً منه   
  بدأ املساواة بني الشعوب يف احلقوق ويف تقرير املصري،احترام م

 بأن احلياة دون حرب هي الشرط الدويل األساسي لتحقيق الرفاه املادي للبلدان ولتنميتـها               أيضاًواقتناعاً منه     
  وتقدمها ولإلعمال التام للحقوق واحلريات األساسية اليت تنادي هبا األمم املتحدة،

   التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان يساهم يف إجياد بيئة سالم واستقرار دولية،بأنواقتناعاً منه كذلك   

   أن شعوب كوكبنا هلا حق مقدس يف السلم؛يؤكد جمدداً  - ١  

أن احملافظة على حق الشعوب يف السلم وتشجيع إعمال هذا احلق يشكالن التزاماً              أيضاًيؤكد جمدداً     - ٢  
  أساسياً على مجيع الدول؛

  على أمهية السلم لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان كافة للجميع؛شدد ي  - ٣  

 على أن السد املنيع الفاصل بني األغنياء والفقراء يف اجملتمع اإلنساين واهلوة اآلخـذة يف                أيضاًيشدد    - ٤  
 اإلنسان واألمن االتساع الفاصلة بني العامل املتقدم والعامل النامي تشكالن خطراً جسيماً يهدد االزدهار والسلم وحقوق

  واالستقرار يف العامل؛

متثل الدعائم اليت تقوم عليها منظومة األمم ن السلم واألمن والتنمية وحقوق اإلنسان  أكذلك يؤكد  - ٥  
  املتحدة واألسس الالزمة لألمن والرفاه اجلماعيني، 

 توجه سياسـاهتا   على أن ضمان ممارسة حق الشعوب يف السلم وتعزيزه يتطلبان من الدول أن        يشدد  - ٦  
حنو القضاء على أخطار احلرب، وخاصة أخطار احلرب النووية، ونبذ استخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها يف                   

  العالقات الدولية، وتسوية الرتاعات الدولية بالوسائل السلمية على أساس ميثاق األمم املتحدة؛

السلم واألمن الدوليني وصوهنما وتعزيزمها، على أنه ينبغي جلميع الدول أن تشجع على إحالل  يؤكد  - ٧  
وأن تقيم نظاماً دولياً يستند إىل احترام املبادئ املكرسة يف امليثاق وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا                  

  يف ذلك احلق يف التنمية وحق الشعوب يف تقرير املصري؛

د امليثاق يف عالقاهتا جبميع الدول األخرى، بغض مجيع الدول على احترام وتطبيق مبادئ ومقاصحيثّ   - ٨  
  النظر عن نظمها السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية، وعن حجمها أو موقعهـا اجلغـرايف أو مـستوى التنميـة                    

  االقتصادية فيها؛

ة أي  على واجب مجيع الدول، وفقاً ملبادئ امليثاق، يف اللجوء إىل السبل السلمية لتسوي         يؤكد من جديد    -٩  
منازعات تكون طرفاً فيها واليت من شأن استمرارها أن يهدد صون السلم واألمن الدوليني، ويشجع الدول على تـسوية                   
  ؛منازعاهتا بأسرع ما ميكن، بوصف ذلك مسامهة كربى يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان لكل فرد وجلميع الشعوب
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لتثقيف من أجل السلم باعتبار ذلك أداة لتعزيز إعمال حق          على األمهية احليوية اليت يكتسيها ا     يؤكد    - ١٠  
الشعوب يف السلم، ويشجع الدول والوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات        

  غري احلكومية على املسامهة بصورة حثيثة يف هذا املسعى؛

، مع  ٢٠١٠فرباير  /شباط مية حلقوق اإلنسان أن تعقد، قبل     طلبه إىل مفوضة األمم املتحدة السا      يكرر  - ١١  
مراعاهتا املمارسات السابقة يف هذا الصدد، حلقة عمل بشأن حق الشعوب يف السلم، مبشاركة خرباء من مجيع مناطق                  

  :العامل، هتدف إىل ما يلي

  زيادة توضيح مضمون هذا احلق ونطاقه؛  )أ(  
  مال هذا احلق؛اقتراح تدابري للتوعية بأمهية إع  )ب(  
اقتراح إجراءات ملموسة لتعبئة الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية من أجل    )ج(  

  تعزيز حق الشعوب يف السلم؛

إىل املفوضة السامية أن تقدم تقريراً عن حصيلة حلقة العمل إىل اجمللس يف دورتـه      أيضاً يطلب    - ١٢  
  الرابعة عشرة؛

دول وآليات وإجراءات حقوق اإلنسان املعنية يف األمم املتحدة إىل مواصلة إيالء االهتمام ملا               ال يدعو  - ١٣  
  للتعاون املتبادل والتفاهم واحلوار من أمهية يف ضمان تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان؛

  مواصلة النظر يف هذه املـسألة يف دورتـه الرابعـة عـشرة يف إطـار البنـد ذاتـه مـن                       يقرر  - ١٤  
  .ول األعمالجد

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

انظر الفصل . (، مع امتناع عضو واحد عن التصويت١٣ صوتاً مقابـل ٣٢اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبيـة [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثالث

يا، أنغـوال، أوروغـواي،      األرجنتني، األردن، إندونيـس    ،حتاد الروسي، أذربيجان  اال  :املؤيدون
، ) املتعـددة القوميـات    - دولة   (بوليفياباكستان، البحرين، الربازيل، بوركينا فاسو،      

جنوب أفريقيا، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غانا، الفلبني، قطر،           
الكامريون، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، اململكة العربيـة الـسعودية،           

  ؛يشيوس، نيجرييا، نيكاراغوامور

، سويسراأملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا،             :املعارضون
  ؛يرلندا الشمالية، هولندا، اليابانآفرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .]اهلند  :املمتنعون
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ريها من االلتزامات املالية الدولية املتصلة      آثار الديون اخلارجية وغ     - ١١/٥
هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصـة احلقـوق           

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  إن جملس حقوق اإلنسان،

وإعالن وبرنامج عمل فيينا، وغـري       مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،       يسترشدإذ    
  ،ة باملوضوعصكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلذلك من 

بآثار سياسات التكيف   واملتعلقة    مجيع القرارات واملقررات اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان        إذ يعيد تأكيد  و  
اهليكلي واإلصالح االقتصادي والديون اخلارجية على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية 

 ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٧ املؤرخ   ١٩٩٨/٢٤الجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك قرارات اللجنة        وا
 ١٦ املـؤرخ    ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣املؤرخ  
 ٧/٤نـسان   ، فضالً عن قرار جملس حقـوق اإل       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ املؤرخ   ٢٠٠٥/١٩، و ٢٠٠٤أبريل  /نيسان

  ، ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧املؤرخ 

املتعلق بتأثري األزمـتني االقتـصادية       و ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣املؤرخ   ١٠/١-  قراره دإ   يعيد تأكيد  ذوإ  
   والتمتع الفعال هبا،  يف العاملحقوق اإلنسان إعمال واملالية العامليتني على

  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة  يف اعتبارهوإذ يضع  

مقاصد األمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على حل املشاكل الدولية ذات الصبغة من    على أن  وإذ يشدد   
  االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية،

ذل كل ما يف وسعه من       أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اتفق على دعوة اجملتمع الدويل إىل ب            وإذ يؤكد  
أجل املساعدة على ختفيف عبء الديون اخلارجية امللقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة اجلهود اليت تبذهلا                 

  حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إىل اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لشعوهبا،

إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية من تصميم على تناول مشاكل ديون           على ما أُعرب عنه يف       وإذ يشدد  
البلدان النامية املنخفضة واملتوسطة الدخل تناوالً شامالً وفعاالً باختاذ تدابري متنوعة على الصعيدين الوطين والدويل 

  ممكناً يف املدى الطويل، أمراًجلعل حتّمل ديوهنا 

 للبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل قد        ةن اخلارجي ـووع الدي ـ أن جمم  وإذ يالحظ بقلق    
 يف   دوالر  مليار ١  ٩٥١ مقداره   وكان،  ٢٠٠٦ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف عام          ٢  ٩٨٣بلغ  
كان و ،٢٠٠٧ مليار دوالر يف عام ٥٢٣لدين قد بلغ لخدمة ك ما تسدده البلدان النامية، وأن جمموع ١٩٩٥عام 
  ، ١٩٩٥ مليار دوالر يف عام ٢٢٠قداره م
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 تزايد اإلقرار بأن عبء الديون املتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية مديونية، ال سيما أقل             وإذ يدرك  
غري حمتمل ويشكل إحدى العقبات الرئيسية اليت حتول دون إحراز تقدم يف حتقيـق التنميـة                عبء   منواً،   البلدان

لكثري  ا  خدمة الديون الباهظة حتد بشدة من قدرة، وأنعلى حنو يركز على اإلنسان ى الفقر   املستدامة والقضاء عل  
من البلدان النامية، وكذلك البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، على النهوض بالتنمية االجتماعية وتقـدمي                

  قافية،اخلدمات األساسية من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والث

ألنه، على الرغم من إعادة جدولة الديون مراراً وتكراراً، ما زالت البلدان الناميـة               وإذ يعرب عن قلقه    
  ،املبلغ الفعلي الذي تتلقاه كمساعدة إمنائية رمسيةيفوق  تسدد سنوياً مبلغاً

ية، ويساعد علـى     البلدان النام  اأن عبء الديون يزيد من تعقيد املشاكل العديدة اليت تواجه          وإذ يؤكد  
انتشار الفقر املدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية املستدامة، ومن مث فإنه عائق خطري يعترض سبيل إعمـال                  

  مجيع حقوق اإلنسان،

 بتقرير اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها من االلتزامات املالية الدوليـة              يرحب  - ١  
 الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              املتصلة هبا على التمتع   

)A/HRC/11/10(؛  

 الدين اخلارجي   نيالعالقة ب يبّين    بالعناصر املقترحة لوضع إطار مفاهيمي     مع التقدير  حييط علماً   - ٢  
ن االلتزامات املالية الدولية املتصلة وحقوق اإلنسان، ويشجع اخلبري املستقل املعين بآثار الديون اخلارجية وغريها م         

 على مواصـلة    ،هبا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
   هبدف معاجلة أزمة الديون على حنو عادل ومنصف ومستدام؛ة تلك العناصربلور

، ال سـيما وضـع      ٢٠١٠- ٢٠٠٩ل للفترة    مبجاالت التركيز اليت حددها اخلبري املستق      يرحب  - ٣  
مشروع مبادئ توجيهية عامة بشأن الدين اخلارجي وحقوق اإلنسان، ومسألة الدين غري املشروع، ويدعو يف هذا 

 تنظيم وإجراء مشاورات إقليمية بشأن هذه املسائل، يف اخلبري املستقل مساعدةالصدد مفوضية حقوق اإلنسان إىل 
   موارد كافية من امليزانية؛مبا يف ذلك عن طريق ختصيص

 إىل أن كل دولة هي املسؤولة األوىل عن النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية يشري  - ٤ 
  لشعبها، وأنه لبلوغ هذه الغاية هلا احلـق واملـسؤولية يف اختيـار وسـائلها وأهـدافها اإلمنائيـة، وينبغـي                     

   بالسياسة االقتصادية؛ا يتعلقفيم  بعينهاأال ختضع ألي إمالءات خارجية

 بأن برامج اإلصالح يف جمال التكيف اهليكلي حتد من اإلنفاق العام بفرض حدود قصوى               يسلِّم  - ٥ 
ثابتة على اإلنفاق، وال تويل اهتماماً كافياً لتوفري اخلدمات االجتماعية، وأن عدداً قليالً فقط من البلدان يتمكن                 

   هذه الربامج؛أعلى يف ظل من حتقيق منو مستدام
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ـ  ال ينبغي أ   يشهدمها العامل حالياً   ني املالية واالقتصادية اللت   ني أن األزمت  يؤكد  - ٦    تقلـيص  إىل   ا تؤدي
الديون، ألن من شأن ذلك أن يؤدي عبء  لوقف تدابري ختفيف   تستخدما ذريعةً  الختفيف عبء الديون، وينبغي أ    

  ن املتأثرة؛إىل آثار سلبية على التمتع حبقوق اإلنسان يف البلدا

ألن مستوى التنفيذ ومقدار ختفيض رصيد الديون اإلمجايل يف إطار املبادرة املعززة  قلقهيعرب عن   - ٧ 
حل شامل لعبء الـديون     إجياد    تتوخى املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون ما زاال منخفضني وألن املبادرة ال          

  الطويل األجل؛

لن يكون كافياً املذكورة أعاله  الديون مبوجب املبادرة عبءختفيف  اقتناعه بأن يؤكد من جديد  - ٨ 
ق هديف النمو الطويل األجل واحلد يإذا أُريد للبلدان الفقرية املثقلة بالديون أن تصبح قادرة على حتمل الديون وحتق

احلـواجز  من الفقر، وبأنه سيلزم حتويل موارد إضافية يف شكل هبات وقروض ميسرة الشروط، وكذلك إزالـة                 
من وختلصها بصورة دائمة  من أجل ضمان قدرهتا على حتمل الديون  هذه البلدانالتجارية وحتسني أسعار صادرات

  عبء املديونية؛

 لعدم توافر آليات إلجياد حلول مالئمة لعبء الديون اخلارجية غري احملتمل الواقع على البلـدان                يأسف  -٩ 
ل املثقلة بالديون وألنه مل ُيحرز حىت اآلن تقدم يذكر يف إزالة جوانـب عـدم                املتوسطة الدخل والبلدان املنخفضة الدخ    

 الذي ال يزال يغلّب مصاحل الدائنني على مصاحل البلدان املدينة ومن بينها             ،اإلنصاف من النظام احلايل حلل مشكلة الديون      
عالة ومنصفة إللغاء عبء الديون اخلارجية      دعو إىل تكثيف اجلهود الرامية إىل وضع آليات ف        ي والبلدان الفقرية، ولذلك فه   

جلميع البلدان النامية، وبصفة خاصة البلدان اليت تضررت بشدة من الدمار الذي أحدثته الكوارث الطبيعية، مثل أمـواج                  
  تسونامي واألعاصري، ومن جراء النـزاعات املسلحة، أو للحد من هذا العبء بدرجة كبرية؛

ون اخلارجية غري احملتملة يف أقل البلدان منواً ويف العديد مـن البلـدان               بأن مستويات الدي   يسلِّم  - ١٠ 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل ال تزال تقف حجر عثرة يف طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتزيد 

  من احتمال عدم حتقيق أهداف األلفية املتعلقة بالتنمية واحلد من الفقر؛

تخفيف من عبء الديون ميكنه أن يؤدي دوراً رئيسياً يف اإلفراج عن مـوارد ميكـن          بأن ال  يقر  - ١١ 
 األهداف اإلمنائية، وبلوغ ، مبا يف ذلك احلد من الفقرنيمستدام تنميةو منو ختصيصها لألنشطة اليت هتدف إىل حتقيق

، عنـد    بتصميم وسـرعة    املضي يل بالتا يتعنيأنه  أللفية، وب ل  األمم املتحدة  يف إعالن احملددة   األهدافيف ذلك    مبا
على أال حتل هذه التدابري حمل مصادر التمويـل         مع احلرص   االقتضاء، يف اختاذ تدابري للتخفيف من عبء الديون،         

  البديلة وعلى أن تقترن بزيادة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

أللفية من أجل تنفيذ الربنامج      بالدعوة املوجهة إىل البلدان الصناعية يف إعالن ا        يذكِّر مرة أخرى    - ١٢ 
املعزز لتخفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون دون مزيد من اإلبطاء، واملوافقة على شطب مجيـع الـديون                  

  الرمسية الثنائية هلذه البلدان يف مقابل التزامها باحلد من الفقر على حنو ميكن إثباته؛

ة األمم املتحدة، ومؤسسات بريتون وودز، وكذلك القطاع اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك منظوم حيث  - ١٣ 
اخلاص، على اختاذ التدابري واإلجراءات املالئمة لتنفيذ التعهدات وااللتزامات واالتفاقات والقرارات الصادرة عـن              
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 حلقوق اإلنسان،   املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، وأمهها مؤمتر األلفية، واملؤمتر العاملي            
واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤمتر القمة العاملي 
للتنمية املستدامة، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية، وخاصة ما يتعلق منها مبسألة مشكلة الديون اخلارجيـة للبلـدان                 

   الفقرية املثقلة بالديون وأقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛النامية، ال سيما البلدان

 ١، املـؤرخ    ٢٤/٢- قرار اجلمعية العامة دإ   برفق  امل يف اإلعالن السياسي     الواردىل التعهد   إ يشري  - ١٤ 
ة ألعباء الديون اخلارجية وخدمة يقضي بإجياد حلول فعالة ومنصفة وإمنائية التوجه ودائم ، الذي٢٠٠٠يوليه /متوز

  الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية؛

 الديون اخلارجية مببادرة من الناشئة عنقتصادي االصالح اإلبرامج أن توضع على ضرورة  يشدد  - ١٥ 
اتفاقـات قـروض   ولتخفيف عبء الديون  برام أي اتفاقاتإلأو مفاوضات ي جيري اإلعداد أل   ، وأن املعين البلد

بعلم اجلمهور وبشفافية، مع حتديد األطر التشريعية، والترتيبات واآلليات املؤسسية للتشاور بغية ضـمان               جديدة
املشاركة الفعالة جلميع عناصر اجملتمع، مبا فيها اهليئات التشريعية الشعبية ومؤسسات حقوق اإلنسان، وخاصة أشد 

يف متابعة تنفيـذها    و االستراتيجيات والسياسات والربامج،     القطاعات تأثراً أو تضرراً، يف صياغة وتطبيق وتقييم       
ربط قضايا سياسات االقتصاد الكلي والسياسات      وبغية  ومراقبة هذا التنفيذ بشكل منهجي على املستوى الوطين،         

وبصورة متسقة، بإجناز أهداف التنمية االجتماعية األوسع نطاقاً، مع مراعاة الـسياق            أساس متساو   املالية، على   
لوطين للبلدان املدينة وأولوياهتا واحتياجاهتا، من أجل ختصيص املوارد على حنو يكفل تنمية متوازنة تفـضي إىل                 ا

  إعمال حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛

إىل توسع  على أن برامج اإلصالح االقتصادي الناشئة عن الديون اخلارجية ينبغي أن          أيضاًيشدد    - ١٦ 
 مع مراعـاة آراء أصـحاب       ،جهودها اإلمنائية الوطنية  سياق   تاح للبلدان النامية يف    امل يز السياسايت احلأقصى حد   

  املصلحة املعنيني على حنو يكفل تنمية متوازنة تفضي إىل إعمال مجيع حقوق اإلنسان إعماالً شامالً؛

جيب  على أن الربامج االقتصادية الناشئة عن ختفيف عبء الديون اخلارجية وإلغائها يشدد كذلك  - ١٧ 
 سياسات التكيف اهليكلي السابقة اليت مل حتقق املراد منها، كاملطالب املتشددة باخلصخـصة              إىلجمدداً  تؤدي  أال  

  وتقليص اخلدمات العامة؛

أن  بالدول وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن تواصل تعاوهنا الوثيق من أجـل ضـمان      يهيب  - ١٨ 
ضافية املتاحة من خالل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون والصندوق العـاملي            املوارد اإل تستوعب البلدان املستفيدة    

   الربامج اجلارية؛على دون أن يكون لذلك تأثري ،ملكافحة اإليدز والسل واملالريا وغريها من املبادرات اجلديدة

ـ   -  ال سيما املؤسسات املالية الدولية     -  الدائنني يدعو  -١٩   واء إىل النظـر يف إعـداد    واملدينني على حد س
اتفاقات اإلقراض أو ورقات استراتيجية احلـد        وأوضع املشاريع   عمليات  تأثر حقوق اإلنسان من منظور      ملسألة  تقييمات  
  من الفقر؛
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 أن ممارسة احلقوق األساسية لشعوب البلدان املدينة يف احلصول على الغـذاء،             يؤكد من جديد    - ٢٠ 
تعليم، واخلدمات الصحية، والتمتع ببيئة صحية ال جيوز أن ختضع لتطبيق سياسات واملسكن، وامللبس، والعمل، وال

  التكيف اهليكلي وبرامج النمو واإلصالحات االقتصادية الناشئة عن الديون؛

 الدول واملؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص على اختاذ تدابري عاجلة لتخفيف مشكلة             حيث  - ٢١  
يتـسىن  اإليدز وذلـك ل   /ةلنامية اليت تعاين بوجه خاص من فريوس نقص املناعة البشري         عبء الديون عن البلدان ا    

إلفراج عن املزيد من املوارد املالية واستخدامها يف جماالت الرعاية الصحية والبحوث وتوفري العالج للسكان يف                ا
  البلدان املتأثرة؛

ظر يف أية آلية جديدة حلل مـشكلة         أنه من أجل إجياد حل دائم ملشكلة الديون والن         يكرر رأيه   - ٢٢ 
الديون، يلزم إجراء حوار سياسي واسع النطاق بني البلدان الدائنة والبلدان املدينة واملؤسسات املاليـة املتعـددة                 

  األطراف، يف نطاق منظومة األمم املتحدة، على أساس مبدأ تقاسم املصاحل واملسؤوليات؛

السامية حلقوق اإلنسان أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة     إىل مفوضة األمم املتحدة      يكرر طلبه   - ٢٣ 
أعباء الديون اليت تثقل كاهل البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، وخاصة ملا يترتب على التدابري املتـصلة                   

  بالديون اخلارجية من آثار اجتماعية؛

بط مع التجارة وغريها من القـضايا،        إىل اخلبري املستقل أن يواصل استكشاف أوجه الترا        يطلب  - ٢٤ 
، أيضاًسهم  ياإليدز، عند حبث تأثري التكيف اهليكلي والديون اخلارجية، وأن          /ةومنها فريوس نقص املناعة البشري    

حسبما يكون مناسباً، يف عملية متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، هبدف توجيه انتباه املؤمتر إىل مسألة آثـار                  
  التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛على  لي والديون اخلارجيةالتكيف اهليك

أن يواصل التماس آراء واقتراحات الدول، واملنظمات الدوليـة،          أيضاً إىل اخلبري املستقل     يطلب  - ٢٥ 
ة، واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، واللجان االقتصادية اإلقليمي

واملنظمات غري احلكومية، بشأن مشروع املبادئ التوجيهية العامة وبشأن اقتراحه املتعلق بالعناصر املمكن النظـر               
   على االستجابة لطلباته؛ هذه األطراففيها، وحيث

 روع املبادئ التوجيهية العامةاخلبري املستقل على أن يواصل يف عمله الرامي إىل إعداد مش    يشجع  - ٢٦ 
، وفقاً لواليته، مع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واملقررين اخلاصني، واخلرباء             التعاونَ

احلقوق االقتصادية سائل املستقلني، وأعضاء أفرقة اخلرباء العاملة التابعة للمجلس وجلنته االستشارية، فيما يتعلق مب       
  جتماعية والثقافية واحلق يف التنمية؛واال

ـ  وإىل اخلبري املستقل أن يقدم تقريراً إىل اجلمعية العامة عن مسألة آثار الـدي              يطلب  - ٢٧   ةن اخلارجي
 احلقـوق   وخاصـة حقوق اإلنـسان،    جبميع   لامك على التمتع ال   املتصلة هبا من االلتزامات املالية الدولية     غريها  و

  ثقافية؛االقتصادية واالجتماعية وال
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 إىل األمني العام أن يزوِّد اخلبري املستقل بكل ما يلزمه من مساعدة، وعلى األخص ما يلزمه يطلب  - ٢٨ 
  من موظفني وموارد لالضطالع مبهامه؛

 واملنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطاع       احلكومات حيث  - ٢٩ 
   بواليته؛هاضطالعسياق مع اخلبري املستقل يف اخلاص على التعاون الكامل 

 تقريـراً  ،، وفقاً لربنامج عمله السنوي٢٠٠٩ إىل اخلبري املستقل أن يقـدم إىل اجمللس يف عام      يطلب  - ٣٠  
  حتليلياً عن تنفيذ هذا القرار، وأن يقدم تقريراً مرحلياً عن هذا املوضوع إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني؛

  .مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الرابعة عشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعماليقرر   - ٣١ 

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  

انظر الفصل . (، مع امتناع عضوين اثنني عن التصويت١٣ صوتاً مقابـل ٣١اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبيـة [
  : ت نتيجة التصويت كما يليوكان). الثالث

ندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، باكستان، إاالحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن،   :املؤيدون
، جنوب أفريقيـا،  ) املتعددة القوميات- دولة (البحرين، الربازيل، بوركينا فاسو، بوليفيا  

قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا،    جيبويت، زامبيا، السنغال، الصني، غابون، غانا، الفلبني،        
  ؛، اهلندنيجرييامدغشقر، مصر، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، نيكاراغوا، 

البوسنة واهلرسك، أملانيــا، أوكرانيا، إيطاليا، مجهورية كوريـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،         :املعارضون
  ؛يرلندا الشمالية، هولندا، اليابانآسويسرا، فرنسا، كندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  .]شيلي، املكسيك  :املمتنعون

  ٨/٤متابعة قرار جملس حقوق اإلنسان :  احلق يف التعليم- ١١/٦

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، وإذ يذكِّر بالقرارات اليت اعتمدهتا جلنـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٤ قراره   إذ يؤكد جمدداً    
  ق يف التعليم،حقوق اإلنسان بشأن احل

 أنه ينبغي أن يتمتع كل شخص حبق اإلنسان يف التعليم، املكرَّس يف صكوك عـدة             أيضاً وإذ يؤكد جمدداً    
منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية             

ل التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وغري حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على مجيع أشكا
  ذلك من الصكوك الدولية ذات الصلة،

 التطورات اهلامة األخرية والتحديات الباقية يف جمال تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية            وإذ يضع يف اعتباره     
  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، واالجتماعية والثقافية على
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 بعـُض أهـم     ٢٠١٥ من أن االجتاهات احلالية تشري إىل أنه لن يتحقق حبلول عام             إذ يساوره قلق بالغ   و  
، مبا ٢٠٠٠أبريل /أهداف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليها يف املنتدى العاملي للتربية املعقود يف داكار يف نيسان           

  سنوات األخرية باجتاه حتقيق تلك األهداف،فيها هدف تعميم التعليم االبتدائي، رغم التقدم احملرز يف ال

 بغية ضمان إعمال حق اجلميع      ٨/٤ مجيع الدول أن تتخذ كل التدابري لتنفيذ قرار اجمللس           يناشد  - ١  
  يف التعليم إعماالً تاماً؛

 بالعمل الذي أجنزه املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، وال سيما بتقريره عـن حـق                 يرحب  - ٢  
  ؛)A/HRC/11/8(تجزين يف التعليم يف إطار نظام العدالة اجلنائية األشخاص احمل

 بالعمل الذي أجنزته هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحـدة يف تعزيـز احلـق يف            أيضاً يرحب  - ٣  
حق الطفل يف التعلـيم يف      "التعليم، ويالحظ باهتمام تنظيم جلنة حقوق الطفل يوَم مناقشة عامة يتناول موضوع             

  ؛"الطوارئحاالت 

ومنظمة األمم املتحدة ) اليونيسيف( مبسامهة كلّ من منظمة األمم املتحدة للطفولة يرحب كذلك  - ٤  
يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثلة يف تعميم التعليم االبتدائي ويف إزالة            ) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة    

هما يف حتقيق أهداف مبادرة التعليم للجميع املتفق عليهـا يف املنتـدى             الفوارق بني اجلنسني يف التعليم، ومبسامهت     
  العاملي للتربية؛

، ومن بني ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بعقد اليونسكو أربعة مؤمترات رئيسية بشأن التعليم يف عامي يرحب  - ٥  
 تشرين ٢٨ إىل ٢٥ من تلك املؤمترات الدورة الثامنة واألربعون للمؤمتر الدويل للتربية، املعقودة يف جنيف يف الفترة

 ٣١، واملؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنمية املستدامة، املعقـود يف بـون يف الفتـرة مـن       ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
  ، واملؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبار، املعقود يف بِِلـم يف الربازيـل يف              ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢مارس إىل   /آذار
  ؛٢٠٠٩يوليه / متوز٨ إىل ٥تعليم العايل، الذي سُيعقد يف باريس يف الفترة من ، واملؤمتر العاملي لل٢٠٠٩عام 

 أنشطة فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           يالحظ باهتمام   - ٦  
  عليم؛والثقافية واللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو يف جمال رصد احلق يف الت

 بالعمل الذي اضطلعت به مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز              يرحب  - ٧  
  احلق يف التعليم على الصعيدين القطري واإلقليمي وعلى مستوى املقر؛

 مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على زيادة جهودهم حىت يتسىن حتقيق أهداف مبادرة              حيث  - ٨  
، مبا يف ذلك معاجلة أوجه عدم املساواة املستمرة القائمة على أساس الدخل أو              ٢٠١٥حبلول عام   التعليم للجميع   

نوع اجلنس أو املوقع أو اإلثنية أو اللغة أو اإلعاقة أو غري ذلك من العوامل، ويشري إىل الدور الذي قد يؤديه احلكم 
  الرشيد يف هذا الصدد؛
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ية وتعليمية هبدف التوعية حبقوق اإلنسان، وحيث الدول        على احلاجة إىل وضع برامج ثقاف     يشدد    - ٩  
  على تكثيف جهودها يف هذا الصدد؛

مجيع الدول على ضمان احلق يف التعليم لألشخاص احملتجزين يف إطار نظام العدالة اجلنائية              حيث    - ١٠  
النـدماج يف اجملتمـع     بوصفه ضرورة حتمية يف حد ذاهتا، كما حيثها على توفري التعليم املناسب لتشجيع إعادة ا              

  :واملساعدة يف احلد من حاالت العود مبا يف ذلك عن طريق بذل كل جهد من أجل

  ضمان املساواة يف احلصول على التعليم جلميع احملتجزين، ذكوراً وإناثاً؛  )أ(  
  وضع سياسة متماسكة لتوفري التعليم أثناء فترة االحتجاز؛  )ب(  
عليم أثناء فترة االحتجاز، مبا يف ذلك ما قد يكون له من أثر سليب على إزالة العوائق أمام توفري الت  )ج(  

  فرص تقاضي أجور يف السجن؛
توفري برامج تعليمية شاملة جلميع احملتجزين القصد منها تطوير اإلمكانيات الكامنة لدى كـل                )د(  

  حمتجز تطويراً كامالً؛
  إدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الربامج؛  )ه(  
وضع خطط تعليم فردية مبشاركة احملتَجز الكاملة، مع مراعاة اختالف خلفيـات واحتياجـات         )و(  

األشخاص احملتجزين، مبن فيهم النساء واألشخاص املنتمون إىل أقليات وإىل الشعوب األصلية، واألشخاص مـن               
لتعلّم، واألشخاص ذوو اإلعاقة أصل أجنيب، واألشخاص ذوو اإلعاقة البدنية، واألشخاص الذين يعانون صعوبةً يف ا

  النفسية واالجتماعية، مع التذكري بأن الشخص احملتجز قد ينتمي إىل أكثر من فئة من هذه الفئات؛
  إدماج برامج التعليم يف نظام املدارس العامة بغية إتاحة الفرصة ملواصلة التعليم بعد اإلفراج؛  )ز(  
  وف عمل ومن بيئة عمـل آمنـة للمعلِّمـني يف           ضمان توفري ما يناسب من تدريب مهين وظر         )ح(  

  أماكن االحتجاز؛
تقييم ورصد مجيع الربامج التعليمية يف أماكن االحتجاز وإجناز حبوث متعـددة التخصـصات                )ط(  

  ومفصَّلة يف هذا الصدد؛
  تبادل الدول أفضل املمارسات فيما يتعلق بالربامج التعليمية أثناء االحتجاز؛  )ي(  
ليم مواد تربوية مناسبة لألشخاص احملتجزين، مبا يف ذلك إتاحة فرص مناسبة للحصول إنتاج وتس  )ك(  

  على التعليم والتدريب على استخدام تكنولوجيات املعلومات اجلديدة؛
ضمان أن يكون التعليم االبتدائي إلزامياً ومتيسراً وجمانياً للجميع، مبا يف ذلك مجيع األطفـال                 )ل(  

  يشون يف السجون؛احملتجزين أو الذين يع
الفوارق بني اجلنسني دون أن  ضمان أن تراعي املناهج واملمارسات التعليمية يف أماكن االحتجاز  )م(  

  قائمة على نوع اجلنس، وذلك هبدف إعمال حق النساء والفتيات يف التعليم؛ منطية قوالب تنطوي على
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راءات اخلاصة التابعة للمجلس، وغريها من       املفوضية السامية، وهيئات املعاهدات، وآليات اإلج      يشجع  -١١  
هيئات وآليات األمم املتحدة ذات الصلة، والوكاالت أو الربامج املتخصصة، كل يف حدود واليتها، على مواصلة جهودها 

  الرامية إىل تعزيز إعمال احلق يف التعليم على نطاق العامل، وعلى زيادة تعاوهنا يف هذا الصدد؛

 على احلق يف التعليم ٢٠١٠ عزم املقرر اخلاص التركيز يف تقريره السنوي لعام ريالحظ مع التقدي  - ١٢  
  للمهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء؛

  .إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ١٣  

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[  

  ية للرعاية البديلة لألطفال املبادئ التوجيه- ١١/٧

   ،إن جملس حقوق اإلنسان

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإذ حيتفل بالـذكرى العـشرين              إذ يؤكد جمدداً    
  ،٢٠٠٩لالتفاقية يف عام 

حقـوق   مجيع القرارات السابقة املتعلقة حبقوق الطفل الصادرة عن اجمللس وجلنة            أيضاً جمدداًوإذ يؤكد     
 ٢٤ املـؤرخ  ٩/١٣ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢٩اإلنسان واجلمعية العامة، وآخرها قرارات اجمللس       

 كانون ٢٤ املؤرخ ٦٣/٢٤١، وقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ املؤرخ ١٠/٨ و٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
  ، ٢٠٠٨ديسمرب /األول

لة لألطفال، املرفق نصها هبذا القرار، حتدد توجيهات مرغوب  أن املبادئ التوجيهية للرعاية البديوإذ يعترب  
فيها على صعيد السياسات واملمارسة بقصد تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأحكام الصكوك الدولية األخرى               

  .ذات الصلة حبماية ورفاه األطفال احملرومني من رعاية الوالدين أو األطفال املعرضني لذلك

  ملبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال؛ بإجناز ايرحب  - ١  

  .تقدمي املبادئ التوجيهيـة إىل اجلمعية العامـة العتمادها يف الذكرى العشرين التفاقية حقوق الطفليقرر   -٢  

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[
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  املرفق

  ة للرعاية البديلة لألطفالاملبادئ التوجيهي
   الغرض- أوالً 

وأحكام الصكوك الدولية األخرى تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، القصد من هذه املبادئ التوجيهية هو   - ١
  .ذات الصلة حبماية ورفاه األطفال احملرومني من رعاية الوالدين أو األطفال املعرضني لذلك

ع مراعاة اجملموعة املتنامية من املعارف والتجارب يف هذا اجملال، حتدد ويف ضوء هذه الصكوك الدولية، وم  - ٢
وهي مصممة لتعمَّم بـصورة     . هذه املبادئ التوجيهية توجيهات مرغوب فيها على صعيد السياسات واملمارسة         

ي على وجه واسعة على مجيع القطاعات املعنية على حنو مباشر أو غري مباشر مبسائل متصلة بالرعاية البديلة، وترم     
  :اخلصوص إىل ما يلي

حتت رعاية أسرهم أو إرجاعهم إليها، ويف حالـة          دعم اجلهود الرامية إىل اإلبقاء على األطفال        )أ(  
  للشريعة اإلسالمية؛ فشل ذلك، إجياد حل مناسب ودائم، مبا يف ذلك التبين أو الكفالة وفقاً

  يف ظروف تعزز منو الطفل منـواً كـامالً         ضمان حتديد أنسب أشكال الرعاية البديلة وتقدميها        )ب(  
  إىل إجياد حلول دائمة، أو يف احلاالت اليت ال تكون فيها هذه احللول ممكنـة أو                 ، وذلك يف أثناء السعي    ومتوازناً

  ال حتقق مصلحة الطفل الفضلى؛
 هذه  مساعدة احلكومات وتشجيعها على حتمل مسؤولياهتا والوفاء بالتزاماهتا على حنو أفضل يف             )ج(  

  اجملاالت، مع مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية السائدة يف كل دولة؛ 
وأنشطة مجيع املعنيني باحلماية االجتماعية وبرفاه الطفل يف القطاعني          سياسات وقرارات  توجيه  )د(  

  .العام واخلاص كليهما، مبا يف ذلك اجملتمع املدين

  اد املبادئ العامة واألبع- ثانياً 
   الطفل واألسرة- ألف 

اجملموعة األساسية يف اجملتمع، ومتثل البيئة الطبيعية لنمـو األطفـال ورفـاههم             نظراً إىل أن األسرة هي        - ٣
ومحايتهم، ينبغي تسخري اجلهود يف املقام األول لتمكني الطفل من البقاء حتت رعاية والديه، أو العودة إليهما؛ أو                  

وينبغي أن تضمن الدولة حصول األسر على مجيع أشكال الدعم يف            .أقارب آخرين  البقاء مع    -  عند االقتضاء    - 
  .تأدية أدوارها املتصلة بتوفري الرعاية

 .وينبغي أن يعيش كل األطفال والشباب يف بيئة توفر هلم الدعم واحلماية والرعاية، وتنهض جبميع قدراهتم  - ٤
نب الوالدين، أو ال حيصلون عليها البتة، يتعرضون بصفة         فاألطفال الذين حيصلون على رعاية غري مناسبة من جا        

  .خاصة للحرمان من بيئة التنشئة هذه
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ويف حالة عجز األسرة، حىت مع حصوهلا على الدعم املناسب، عن تقدمي الرعاية الكافية لطفلـها، أو يف        - ٥
الرعاية البديلة املناسبة بالتعاون حالة هجرها له أو ختليها عنه، تتحمل الدولة مسؤولية محاية حقوق الطفل وتأمني 

كما تتحمل الدولـة،  . مع السلطات احمللية املختصة ومنظمات اجملتمع املدين املعتمدة وفق األصول أو عن طريقها  
عن طريق سلطاهتا املختصة، مسؤولية تأمني اإلشراف على سالمة أي طفل يتلقى الرعاية البديلة ورفاهه ومنـوه،                 

  .لتقييم مدى مالءمة ترتيبات الرعاية املقدمةوإجناز مراجعة دورية 

وينبغي أن تستند مجيع القرارات واملبادرات والُنهج الواقعة ضمن نطاق هذه املبادئ التوجيهية إىل كـل               - ٦
حالة على حدة؛ كما جيب أن تستند إىل حتقيق مصلحة الطفل املعين الفضلى، مبا يتماشى مع مبدأ عدم التمييـز،       

وينبغي أن حتترم هذه القرارات واملبادرات والُنهج حق الطفل بالكامل          . ظور اجلنساين مراعاة تامة   ومع مراعاة املن  
يف أن ُيستشار وأن يؤخذ رأيه بعني االعتبار وفقاً لقدراته املتنامية، وعلى أساس حصوله على مجيع املعلومـات                  

  . ر املعلومات باللغة اليت يفضلها الطفلوينبغي بذل كل اجلهود من أجل أن تتم هذه االستشارة وُتوفَّ. الالزمة

 ولتطبيق هذه املبادئ التوجيهية، فإن عملية حتديد مصاحل الطفل الفضلى جيب أن ُتصمم حبيث تعيِّن                - ) مكرر(٦
مسارات العمل األنسب لتلبية احتياجات وحقوق األطفال احملرومني من رعاية الوالدين أو األطفـال املعرضـني                

 تامة حلقهم الشخصي يف أن تكون هلم أسرة وبيئة اجتماعية وثقافية ومركـز كأصـحاب                اةمراع لذلك، يف ظل  
وينبغي أن تراعي عملية حتديد مصلحة الطفل مجلة . حقوق، سواء عند حتديد مصلحة الطفل أو على املدى الطويل

  .أمور من بينها حقه يف أن ُتسمع آراؤه وتؤخذ يف االعتبار وفقاً لعمره ودرجة نضجه

وينبغي للدول وضع وتنفيذ سياسات شاملة بشأن رفاه الطفل ومحايته يف إطار سياساهتا العامة املتـصلة                  - ٧
بالتنمية االجتماعية والبشرية، مع احلرص على تطوير خدمات توفري الرعاية البديلة القائمة أصالً، مبا جيسد هذه                

  .املبادئ التوجيهية

ة دون فصل األطفال عن والديهم، ينبغي أن تسعى الدول إىل ضمان وكجزء من اجلهود الرامية إىل احليلول  - ٨
  :اختاذ تدابري مناسبة تراعي اجلوانب الثقافية، توخياً ملا يلي

دعم بيئات تقدمي الرعاية األسرية حيثما تفتقر األسر للقدرات بسبب عوامل مثل اإلعاقة وإساءة   )أ(  
اليت تنتمي إىل الشعوب األصلية أو األقليات، والعيش يف مناطق استعمال املخدرات والكحول، والتمييز ضد األسر 

 نزاعات مسلحة أو حتت االحتالل؛ 

تقدمي الرعاية واحلماية املناسبتني لألطفال املعرضني للخطر مثل األطفال ضحايا إساءة املعاملـة               )ب(  
ار الـزواج واألطفـال غـري       واالستغالل واألطفال املهجورين وأطفال الشوارع واألطفال املولودين خارج إط        

املصحوبني بذويهم واألطفال املنفصلني عن ذويهم وأطفال املشردين داخلياً والالجئني وأطفال العمال املهاجرين             
  .اإليدز أو بأمراض خطرية أخرى/البشريةوأطفال طاليب اللجوء واألطفال املصابني مبرض نقص املناعة 

للتمييز القائم على أي وضع يتعلق حبالة الطفل أو والديه، مبا وينبغي بذل جهود خاصة من أجل التصدي   - ٩
يف ذلك بسبب الفقر، واالنتماء العرقي أو الديين، ونوع اجلنس، واإلعاقة العقلية أو اجلسدية، واإلصابة مبـرض                 

رج اإليدز أو بأمراض خطرية أخرى سواء كانت عقلية أو جسدية، وكون الطفل مولوداً خا          /البشريةنقص املناعة   
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إطار الزواج، والوصم االجتماعي واالقتصادي، ومجيع األوضاع والظروف األخرى اليت قد تؤدي إىل هجر الطفل 
  .والديه أو التخلي عنه أو إبعاده عن

   الرعاية البديلة- باء 

ـ                  - ١٠ رب ينبغي أن تراعي مجيع القرارات املتعلقة بالرعاية البديلة، من حيث املبدأ، تفضيل إبقاء الطفل يف أق
مكان من حمل إقامته املعتاد من أجل تسهيل االتصال وإمكانية إعادة إدماجه يف أسرته، ومن أجل تقليل احتماالت 

  .حدوث عدم توازن يف حياته التعليمية والثقافية واالجتماعية

 الرمسية،  وينبغي أن تراعي القرارات اخلاصة بوضع الطفل احملاط بالرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية غري                - ١١
أمهية تأمني مأوى مستقر للطفل، وتلبية احتياجه األساسي لالرتباط اآلمن واملستمر مبن يقدمون له الرعاية، مـع                 

  .اعتبار االستمرارية هدفاً رئيسياً

وجيب احترام األطفال وصون كرامتهم يف مجيع األوقات، ومحايتهم على حنو فعال من سـوء املعاملـة                   - ١٢
شكال االستغالل، سواء كان ذلك من جانب مقدمي الرعاية أو األقران أو أطراف أخرى، مهما واإلمهال ومجيع أ

  .كان شكل الرعاية اليت حيصلون عليها

وينبغي النظر إىل إبعاد الطفل عن أسرته على أنه آخر تدبري ُيلجأ إليه، وأن يكون تدبرياً مؤقتاً ما أمكن                     - ١٣
أن ُتراجع قرارات اإلبعاد عن األسرة بانتظام، وأن تكون إعادة الطفل إىل وينبغي كذلك . ذلك وألقصر فترة ممكنة

رعاية والديه، مبجرد زوال أسباب اإلبعاد األصلية، أو يف حالة التوصل إىل احللول املالئمة ملعاجلة تلك األسباب،                 
  . أدناه٤٨أمراً ال يتعارض مع مصاحل الطفل الفضلى، متاشياً مع التقييم الوارد ذكره يف الفقرة 

وال تكفي أسباب الفقر املايل أو املادي وحدها، أو أية ظروف ُتعزى بشكل مباشر وحصري إىل هـذا                    - ١٤
الفقر، لتربير إبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة، أو احليلولة دون إعادة إدماجه، بل جيـب             

  .اجة إىل توفري الدعم املناسب لألسرةالنظر إىل تلك األسباب باعتبارها مؤشراً يربز احل

جيب االهتمام بتعزيز ومحاية مجيع احلقوق األخرى املتعلقة بصفة خاصة بوضع األطفال احملرومني مـن               و  - ١٥
 نيل التعليم واحلصول على اخلدمات الصحية وغريها        -  على سبيل املثال ال احلصر       - رعاية الوالدين، مبا يف ذلك      
  .لتمتع باهلوية وحرية الدين أو املعتقد واللغة ومحاية حقوق امللكية واملرياثمن اخلدمات األساسية وا

وال ينبغي الفصل بني األشقاء الذي جتمعهم أواصر قائمة عند إحاطتهم بالرعاية البديلة، ما مل تكن هنالك خماطر                    -١٦
ويف مجيع األحوال، ينبغي بذل  .واضحة بشأن حدوث انتهاكات، أو مربرات أخرى متعلقة بتحقيق مصاحل الطفل الفضلى

  .كل اجلهود ليتمكن األشقاء من االتصال فيما بينهم، ما مل يكن ذلك خمالفاً لرغباهتم أو مصاحلهم

وتسليماً بأن أغلبية األطفال الذين يفتقدون رعاية الوالدين حيصلون يف معظم البلدان على رعايـة غـري      - ١٧
أن تسعى الدول إىل ابتكار الوسائل املناسبة واملتسقة مع هذه املبـادئ            رمسية من ِقبل األقارب أو غريهم، ينبغي        
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التوجيهية لتأمني رفاه األطفال ومحايتهم يف سياق ترتيبات هذه الرعاية غري الرمسية، مع مراعاة الفروق الثقافيـة                 
  .لىواالقتصادية واجلنسانية والدينية واملمارسات اليت ال تتعارض مع حقوق الطفل ومصاحله الفض

وينبغي أال ُيحرم أي طفل، يف أي وقت من األوقات، من دعم ومحاية ويل أمر شرعي أو شخص بـالغ                      - ١٨
  .مسؤول معترف به رمسياً أو هيئة عامة خمتصة

وينبغي أال يكون الغرض الرئيسي من توفري الرعاية البديلة، يف أي حال من األحوال، تعزيز األهـداف                   - ١٩
  .قتصادية ملقدمي هذه الرعايةالسياسية أو الدينية واال

وينبغي أن يقتصر اللجوء إىل اإليداع يف مؤسسات الرعاية البديلة على احلاالت اليت تكون فيهـا هـذه                - ٢٠
  .بصورة حمددة وضرورية ومفيدة للطفل املعين، ومبا يتالءم متاماً مع مصاحله الفضلى املؤسسات مناسبة

  اخلرباء، ينبغي أن تقتصر الرعاية البديلة املقدمة لألطفـال الـصغار        اتساقاً مع الرأي السائد يف أوساط       و  - ٢١
وميكن قبول بعض االستثناءات .  على الترتيبات ذات الطابع األسري-  وخاصة من هم دون سن ثالث سنوات  - 

بديلـة  هلذه القاعدة من أجل احليلولة دون تفريق األشقاء، ويف احلاالت اليت ُيودع فيها الطفل مرافق الرعايـة ال                 
  ألسباب طارئة أو ملدة حمددة مقررة مسبقاً وحمدودة للغاية، مع التخطيط إلعادة إدماج الطفل داخـل األسـرة                  

  .أو إلجياد حلول أخرى طويلة األجل فيما يتعلق بتوفري الرعاية

لبيـة  ومع التسليم بأن مرافق الرعاية الداخلية والرعاية ذات الطابع األسري ُيكمل بعضها بعـضاً يف ت                 - ٢٢
، ينبغي تطوير البدائل    )مؤسسات(احتياجات األطفال، وحيثما توجد مرافق داخلية كبرية لتقدمي الرعاية لألطفال           

يف سياق استراتيجية عامة من أجل االبتعاد عن هذا الطابع املؤسسي، على أن تكون هذه االستراتيجية مبنية على                  
ومن أجل ذلك، ينبغي أن تضع الدول معايري . سات تدرجيياًأهداف حمددة تؤدي إىل وقف االعتماد على هذه املؤس

للرعاية البديلة تراعى فيها جودة اخلدمة املقدمة والظروف اليت تساهم يف منو الطفل، مثل الرعاية الفردية أو الرعاية 
ـ                  .ايرياليت تقدم ضمن جمموعات صغرية؛ وينبغي كذلك للدول تقييم املؤسسات املوجودة أصالً يف ضوء هذه املع

 سواء كانت عامـة أو      - وينبغي أن تراعي قرارات إنشاء مؤسسات جديدة لرعاية الطفل أو التصريح بإنشائها             
  . مراعاة تامة أهداف واستراتيجية هذا االبتعاد عن الطابع املؤسسي- خاصة 

  تدابري تعزيز التطبيق

 البشرية واملالية الكافية، يف إطار      ينبغي أن ختصص الدول، إىل أقصى حد ممكن، وعند االقتضاء، املوارد            - ٢٣
. التعاون اإلمنائي، لتأمني التنفيذ األمثل والتدرجيي هلذه املبادئ التوجيهية على امتداد أراضيها ويف الوقت احملـدد               

وينبغي أن تيّسر الدول التعاون الفعال فيما بني مجيع السلطات املعنية وإدراج قضايا رفاه الطفل واألسرة يف أعمال 
  . ع الوزارات املعنية هبذه القضية على حنو مباشر أو غري مباشرمجي

والدول مسؤولة عن حتديد أية حاجة إىل التعاون الدويل يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، وعن طلب هذا    - ٢٤
وينبغـي  . وينبغي إيالء هذه الطلبات االعتبار املطلوب والرد عليها إجياباً مىت أمكن ذلك وعند االقتضاء  . التعاون
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وينبغي أن تنأى الكيانات األجنبية، عنـد       . إدراج التنفيذ املعزَّز هلذه املبادئ التوجيهية يف برامج التعاون اإلمنائي         
  .تقدمي املساعدة إىل دولة ما، عن أية مبادرة ال تتسق مع املبادئ التوجيهية

 يشجع على تطبيق معايري أدىن من تلـك     وال ينبغي تفسري أي مما جاء يف هذه املبادئ التوجيهية باعتباره            - ٢٥
وباملثل، يشجع جملس . املعنية أو يتغاضى عن تطبيقها، مبا يف ذلك تشريعاهتا الوطنية اليت قد تكون مطبقة يف الدول

حقوق اإلنسان السلطات املختصة واملنظمات املهنية وغريها على تطوير مبادئ توجيهية وطنية أو خاصة مبجاالت 
  .تند إىل نص وروح هذه املبادئ التوجيهيةمهنية حمددة تس

   نطاق تطبيق املبادئ التوجيهية- ثالثاً 
املتعلقة بتقدمي الرعاية البديلةإىل مجيـع       تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على املمارسات والظروف املالئمة         - ٢٦

وتنطبـق املبـادئ    .  سنة، ما مل ينص القانون على سن مبكرة لبلوغ الطفل سن الرشد            ١٨األشخاص دون سن    
، حيثما ترد اإلشارة إىل ذلك فقط، على أشكال الرعاية غري الرمسية، بالنظر إىل الدور املهم الذي                 أيضاًالتوجيهية  

تلعبه األسرة الكبرية واجملتمع احمللي وإىل التزامات الدول جتاه مجيع األطفال احملرومني من رعاية الوالدين أو مقدمي 
  .أو العرف، وفقاً ملا جاء يف اتفاقية حقوق الطفلالرعاية مبوجب القانون 

 على اليافعني احملاطني أصالً بالرعاية البديلـة،  -  حسب االقتضاء    -  أيضاًوتنطبق هذه املبادئ التوجيهية       - ٢٧
  . والذين هم حباجة إىل استمرار الرعاية أو الدعم لفترة انتقالية بعد بلوغهم سن الرشد احملددة بنص القانون

 أدناه، ُتطّبق ٢٩ على وجه اخلصوص باالستثناءات الواردة يف الفقرة         ورهناً ألغراض املبادئ التوجيهية،  و  - ٢٨
  :التعريفات التالية

األطفال الذين ال يعيشون مع أحد الوالـدين علـى         : األطفال احملرومون من رعاية الوالدين هم       )أ(  
ما األطفال احملرومون مـن رعايـة الوالـدين         أ. األقل، ألي سبب من األسباب ويف ظل أي ظرف من الظروف          

  :، فقد يشار إليهم باملسميات التاليةئاملوجودون خارج بلدان إقامتهم املعتادة أو ضحايا حاالت الطوار
إذا مل يكونوا حتت رعاية أحد األقارب أو شخص بالغ مسؤول عن ذلك " أطفال غري مصحوبني"  ‘١‘

  مبقتضى القانون أو العرف؛
إذا كانوا منفصلني عن مقدم رعاية كان يتوىل أمرهم يف السابق           " منفصلون عن ذويهم  أطفال  "  ‘٢‘

  مبقتضى القانون أو العرف، ولكنهم مع ذلك يف صحبة أحد األقارب؛
  :وميكن أن تتخذ الرعاية البديلة األشكال التالية  )ب(  

لطفل على عناية مستمرة    أي تدبري خاص ُيتاح يف وسط عائلي وحيصل فيه ا         : الرعاية غري الرمسية    ‘١‘
أو غريهم بناء ) رعاية ذوي القرىب غري الرمسية(أو لفترة غري حمددة من ِقبل األقارب أو األصدقاء 

على مبادرة من الطفل أو ذويه أو أي شخص آخر بدون أن تأمر هبذا الترتيب سلطة إدارية أو                  
  قضائية أو جهة خمولة ذلك حسب األصول؛
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 مجيع أشكال الرعاية اليت ُتقّدم يف وسط عائلي بأمر من جهة إدارية أو سلطة هي: الرعاية الرمسية  ‘٢‘
قضائية، إىل جانب مجيع أشكال الرعاية اليت تقدمها مؤسسات الرعاية، مبا يف ذلـك املرافـق                

  اخلاصة، سواء كان ذلك أو مل يكن نتيجة لتدابري إدارية أو قضائية؛
  :لتالية من حيث البيئة اليت ُتقّدم فيهاوقد تتخذ الرعاية البديلة األشكال ا  )ج(
هي شكل من أشكال الرعاية األسرية يف إطار أسرة الطفـل الكـبرية، أو              : رعاية ذوي القرىب    ‘١‘

  باللجوء إىل أصدقاء مقربني لألسرة يعرفهم الطفل، سواء كانت ذات طابع رمسي أو غري رمسي؛
 املختصة إيداع الطفل، هبدف إحاطته برعايـة        احلاالت اليت تتوىل فيها إحدى اجلهات     : الكفالة  ‘٢‘

بديلة، يف بيئة مرتلية داخل أسرة غري أسرته ختتارها هذه اجلهات املختصة وتؤهلها وتوافق عليها          
  وتشرف على تقدميها هذه الرعاية؛

  األشكال األخرى للرعاية األسرية أو اليت تشبه الرعاية األسرية؛  ‘٣‘
رعاية املقدمة يف أي موقع ال يستند إىل بيئة أسرية، مثل األمـاكن             ال: الرعاية داخل املؤسسات    ‘٤‘

اآلمنة لتقدمي الرعاية الطارئة واملراكز العابرة يف حاالت الطوارئ ومجيع مرافق الرعاية قـصرية              
  وطويلة األجل داخل املؤسسات، مبا يف ذلك املساكن اجلماعية؛

   بإشراف جهة خمتصة؛الترتيبات املعيشية املستقلة اخلاصة باألطفال  ‘٥‘
  :تنقسم اجلهات املسؤولة عن الرعاية البديلة إىل ما يلي  )د(  

   اهليئات، وهي اجلهات والدوائر العامة واخلاصة اليت تتوىل تنظيم الرعاية البديلة للطفل؛  ‘١‘
  .ساتاملرافق، وهي منشآت الرعاية الفردية العامة أو اخلاصة اليت تقدم الرعاية للطفل داخل املؤس  ‘٢‘

  :وال يشمل نطاق الرعاية البديلة، الوارد يف هذه املبادئ التوجيهية، احلاالت التالية  - ٢٩

 سنة، احملرومون من حريتهم بقرار صادر عن جهة قضائية أو إداريـة             ١٨األشخاص دون سن      )أ(  
واعد األمـم املتحـدة     نتيجة ادعاء أو اشتباه أو إدانة تتعلق مبخالفة القانون، واألشخاص الذين ختضع حالتهم لق             

  النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث وقواعد األمم املتحدة بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم؛
توفري الرعاية من جانب الوالدين بالتبين منذ حلظة وضع الطفل املعين حتت وصـايتهم الفعليـة                  )ب(  

منذ هذه اللحظة، وألغراض هذه املبادئ التوجيهية، يف رعاية         مبوجب أمر هنائي خاص بالتبين، حيث يعترب الطفل         
غري أن هذه املبادئ التوجيهية تنطبق على األطفال املودعني يف مرحلة ما قبل التبين أو يف مرحلة اختبارية . الوالدين

 وردت يف   مع الوالدين بالتبين احملتملني ما داما مستوفيني للمتطلبات اليت تنظم عمليات اإليـداع تلـك، كمـا                
  الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة؛

التدابري غري الرمسية اليت ُيعهد الطفل مبوجبها إىل أقرباء أو أصدقاء طوعياً ألهـداف وأسـباب                  )ج(  
  .ترفيهية غري متعلقة بعدم مقدرة الوالدين على توفري الرعاية املناسبة أو عدم استعدادهم لذلك
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طات املختصة واجلهات املعنية األخرى على تطبيق هـذه املبـادئ           ويشجع جملس حقوق اإلنسان السل      - ٣٠
التوجيهية، عند االقتضاء، يف املدارس الداخلية واملستشفيات ومراكز األطفال ذوي اإلعاقات العقلية واجلـسدية              

 .واملخيمات وأماكن العمل ويف األماكن األخرى اليت قد تكون مسؤولة عن توفري الرعاية لألطفال

  جتنب احلاجة إىل الرعاية البديلة - رابعاً 
  تعزيز رعاية الوالدين - ألف 

ينبغي أن تنتهج الدول سياسات تضمن دعم األسر يف حتمل مسؤولياهتا جتاه الطفل وتعزز حق الطفل يف                   - ٣١
  وينبغي أن تعاجل هذه السياسات األسباب اجلذرية هلجر الطفل أو التخلـي عنـه   . إقامة عالقة مع والديه كليهما    

و انفصال الطفل عن أسرته، ويكون ذلك بعدة وسائل من بينها ضمان احلق يف تسجيل امليالد واحلصول علـى                   أ
السكن الالئق والرعاية الصحية األساسية والتعليم وخدمات الرعاية االجتماعية، إىل جانب تعزيز تدابري مكافحة              

  . واالعتداءات اجلنسية وتعاطي املخدراتالفقر والتمييز والتهميش والوصم والعنف وإساءة معاملة األطفال

وينبغي أن تضع الدول وتطبق سياسات متسقة ومتعاضدة موجهة حنو األسرة هدفها تعزيز مقدرة اآلباء                 - ٣٢
  .على رعاية أطفاهلم

وينبغي أن تطبق الدول تدابري فعالة حىت ال يهجر اآلباء أطفاهلم أو يتخلوا عنهم، أو يتعـرض الطفـل                     - ٣٣
وينبغي أن هتدف السياسات والربامج االجتماعية إىل مجلة أمور من بينها متكـني األسـر               . عن أسرته لالنفصال  

مبساعدهتا على اختاذ املواقف واكتساب املهارات والقدرات واألدوات اليت متكنها من توفري احلماية والرعاية والنمو 
ئة القدرات التكاملية للدول واجملتمع املدين، مبا يف وينبغي، من أجل حتقيق هذا اهلدف، تعب .ألطفاهلا على حنو مالئم

وينبغي أن تتضمن تدابري احلمايـة      . ذلك املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقيادات الدينية واإلعالم        
  :االجتماعية هذه ما يلي

وة، وتعزيـز   خدمات تعضيد األسرة، مثل تنظيم الدورات التدريبية حول مهارات األمومة واألب            )أ(  
العالقات اإلجيابية بني اآلباء واألطفال وتعزيز مهارات حل الرتاعات وتوفري فرص العمل وإقامة املشاريع املـدرة                

  للدخل وتقدمي الدعم االجتماعي، إذا اقتضى األمر؛
اخلدمات االجتماعية املساندة، مثل خدمات الرعاية النهارية وخدمات الوسـاطة والتـصاحل،              )ب(  
وينبغي هلـذه   . عاطي املخدرات، والدعم املايل، واخلدمات اخلاصة باآلباء واألطفال من ذوي اإلعاقات          وعالج ت 

اخلدمات، اليت ُيفضَّل أن تكون ذات طابع متكامل وغري تدخلي، أن تتوافر مباشرة على مستوى اجملتمعات احمللية، 
م مواردها إىل موارد اجملتمـع احمللـي        وأن تتضمن اإلسهام الفعال من جانب األسر بوصفها شريكة، وذلك بض          

  ومقدمي الرعاية؛
السياسات اخلاصة بالشباب، اليت هتدف إىل متكني هذه الفئة من مواجهة حتديات احلياة اليومية                )ج(  

بإجيابية، وإىل إعداد آباء وأمهات املستقبل الختاذ قرارات مستنرية فيما يتعلق بصحتهم اجلنسية واإلجنابية، وحتمل               
  .ياهتم يف هذا اخلصوصمسؤول
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وينبغي استعمال وسائل وأساليب تكميلية متعددة لدعم األسر، تتنوع خالل عملية تقدمي الدعم مبا يشمل   - ٣٤
الزيارات املرتلية، واللقاءات اجلماعية مع األسر األخرى، واالجتماعات اليت ُتعقد للتداول بشأن قضايا حمـددة،               

وينبغي أن ُتوجه هذه الوسائل حنو تيسري العالقات األسرية وتعزيز عمليـة             .اهتاوتأمني وفاء األسر املعنية بالتزام    
  .إدماج األسرة داخل جمتمعها احمللي

وينبغي إيالء اهتمام خاص، وفقاً للقوانني احملليـة، ملسألة توفري وتعزيز الدعم وخدمات الرعاية املقدَّمني                - ٣٥
 تتكون من مراهقني وأطفاهلم، سواء كانوا مولودين خـارج إطـار            إىل األسر القائمة على أحد الوالدين أو اليت       

وينبغي أن تضمن الدول احتفاظ اآلباء واألمهات من املراهقني جبميـع حقـوقهم             . الزواج أم مل يكونوا كذلك    
الطبيعية اخلاصة بوضعهم، وذلك بصفتهم آباء وأمهات من جهة، وبصفتهم أطفاالً من جهة أخرى، مبا يف ذلك                 

على مجيع اخلدمات املناسبة اليت حتقق منوهم مثل العالوات اليت ُتمنح لآلباء واألمهات ومحاية حقوقهم يف احلصول 
. وينبغي كذلك اعتماد التدابري الكفيلة حبماية املراهقات احلوامل وضمان عدم انقطاعهن عن الدراسـة             . املرياث

ي املرتبط باألسر القائمة على أحد الوالدين أو الـيت  إىل ختفيف الوصم االجتماع  بذل اجلهود الرامية   أيضاًوينبغي  
  .تتكون من أبوين مراهقني

وينبغي توفري الدعم واخلدمات لألشقاء الذين فقدوا أبويهم أو من يرعاهم واختاروا البقاء سوياً يف مرتل             - ٣٦
وينبغي أن تضمن الدولة،    . رةاألسرة، مىت كان للشقيق األكرب االستعداد وُيعترب قادراً على القيام بدور عائل األس            

مبا يف ذلك عن طريق تسمية ويل أمر أو شخص بالغ آخر مسؤول أو هيئة عامة مكلفة مبوجب القانون لتتـوىل                     
 أعاله، حصول هذه األسر على احلماية اإلجبارية من أي شكل من أشـكال              ١٨الوصاية حسبما ورد يف الفقرة      

من إشراف ودعم اجملتمع احمللي وجهاته املختـصة، مثـل األخـصائيني    االستغالل أو إساءة املعاملة، واالستفادة      
وينبغـي كـذلك    . االجتماعيني، مع االهتمام بصفة خاصة حبقوق الطفل يف الصحة واملسكن والتعليم واملرياث           

االهتمام على وجه اخلصوص بضمان حصول عائل هذه األسرة على مجيع حقوق الطفولة الطبيعية، مبا يف ذلك نيل 
  .عليم والترفيه، باإلضافة إىل حقوقه بوصفه عائل ألسرةالت

وينبغي أن تضمن الدول توفري فرص تقدمي خدمات الرعاية النهارية، مبا يف ذلك تطبيق التوقيت الدراسي               - ٣٧
املستمر، والرعاية املؤقتة اليت متكّن اآلباء من التعامل األفضل مع جممل مسؤولياهتم جتاه األسـرة، مبـا يف ذلـك     

  .ملسؤوليات اإلضافية املتصلة برعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصةا

  احليلولة دون تفريق أفراد األسرة

املهنية السليمة وتطبيقها بطريقة متسقة لتقييم حالة الطفل ئ ينبغي وضع املعايري املالئمة املستندة إىل املباد  - ٣٨
على توفري الرعاية للطفل، وذلك يف احلاالت اليت يكون فيها          واألسرة، مبا يف ذلك مقدرة األسرة حالياً ومستقبالً         

  .للسلطة أو اجلهة املختصة أسباب معقولة لالعتقاد بأن رفاه الطفل معرض للخطر

وينبغي أن تستند القرارات املتعلقة بإبعاد الطفل عن األسرة أو إعادة إدماجه فيها إىل التقيـيم الـسابق                    - ٣٩
بالنيابة عن السلطة املختصة أو بتفويض       تصون مدربون ومؤهلون بطريقة مناسبة،    ذكره، والذي جيريه أشخاص خم    

  .الطفل منها وبالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية، مع مراعاة احلاجة إىل التخطيط ملستقبل
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ويشجع جملس حقوق اإلنسان الدول على اختاذ التدابري اليت توفر احلماية الشاملة وتضمن احلقوق يف أثناء   - ٤٠
فترة احلمل والوالدة والرضاعة الطبيعية، وذلك من أجل تأمني ظروف الكرامة واملساواة اليت تسمح باالسـتمرار            

لذلك، ينبغي توفري برامج الدعم ألمهات وآباء املـستقبل،         . السليم للحمل وحصول الطفل على الرعاية املناسبة      
وينبغي أن هتدف هذه .  مسؤولياهتم كآباء وأمهاتخاصة إذا كانوا من املراهقني الذين يواجهون صعوبات يف تويل

الربامج إىل متكني األمهات واآلباء من تويل مسؤولياهتم بصفتهم هذه يف ظروف تراعي كرامتـهم وحتـول دون                  
  .استجابتهم لإلغراءات اليت تدفعهم إىل التخلي عن أطفاهلم بسبب ضعفهم

الدول أن يتم ذلك بسرية ومبـا يـضمن سـالمة            نوعندما يتخلى األبوان عن طفلهما، ينبغي أن تضم         - ٤١
  الطفـل، مع احترام حقـه يف احلصول على معلومات عن أصوله حينما يكون ذلك مناسـباً وممكنـاً وفقـاً                   

  .لقوانني الدولة

وينبغي أن تضع الدول سياسات واضحة للتعامل مع حاالت هجر األطفال جمهويل األبوين، توضح ما إذا   - ٤٢
ي البحث عن أسرة الطفل، وكيفية السعي إىل مجع مشل األسرة أو إيداع الطفل داخل األسـرة                 كان من الضرور  

وينبغي كذلك أن تتيح هذه السياسات إمكانية اختاذ القرارات يف الوقت املناسب بشأن أحقية الطفل أن                . الكبرية
  .يودع يف أسرة حتتضنه بصورة دائمة، وإمكانية الترتيب هلذا اإليداع بسرعة

وعندما يتصل أحد األبوين أو ويل أمر شرعي بـإحدى مؤسسات الرعاية العامة أو اخلاصة من أجـل                   - ٤٣
التخلي الدائم عن طفل، ينبغي أن تضمن الدولة حصول األسرة على املشورة والدعم االجتماعي اللذين يشجعاهنا 

ينبغي إجناز حبث اجتماعي أو تقييم مهين       ويف حال إخفاق هذه اجلهود،       .وميكّناهنا من االستمرار يف رعاية الطفل     
مناسب لتحديد ما إذا كان هناك ِمن أفراد األسرة َمن يرغب يف حتمل مسؤولية رعاية الطفل رعاية دائمة، وما إذا 

وإذا كانت هذه الترتيبات غري ممكنة أو ليست من مصلحة الطفل . كانت هذه التدابري من مصلحة الطفل الفضلى 
  .ل اجلهود من أجل العثور، خالل فترة زمنية معقولة، على أسرة لغرض اإليداع الدائمالفضلى، ينبغي بذ

وعندما يتصل أحد األبوين أو مقدمي الرعاية مبؤسسة عامة أو خاصة لغرض إيداع طفل لفترة قصرية أو                   - ٤٤
عاهنا وميكّناهنا من غري حمددة، ينبغي أن تضمن الدولة حصول األسرة على املشورة والدعم االجتماعي اللذين يشج

وال ينبغي قبول الطفل يف الرعاية البديلة سوى بعد استنفاذ مجيـع هـذه اجلهـود،                . االستمرار يف رعاية للطفل   
  .وبوجود أسباب مقبولة ومربَّرة إلحاطته برعاية بديلة

ـ            - ٤٥ ساعدهتم وينبغي توفري تدريب خمصص للمعلمني وغريهم من العاملني يف جمال رعاية الطفولة من أجل م
احلاالت إىل  على كشف حاالت إساءة املعاملة أو اإلمهال أو االستغالل أو تعرض الطفل خلطر اهلجر، وإحالة هذه

  .اهليئات املختصة

وجيب أن تتخذ السلطات املختصة أي قرار يتعلق بإبعاد الطفل عن أبويه ضد إرادهتما وفقـاً للقـوانني                    - ٤٦
ضع ذلك للمراجعة القضائية وأن ُيكفل لألبوين حق االستئناف واحلصول على واإلجراءات املعمول هبا، على أن خي

  .التمثيل القانوين املناسب
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وعندما يكون مقدم الرعاية الوحيد أو األساسي للطفل معرضاً للحرمان من احلرية نتيجة الحتجاز وقائي أو                  - ٤٧
اذ تدابري وإصدار أحكام غري قائمة على احلبس يف          اخت -  يف انتظار احملاكمة     - لقرارات تتعلق حبكم صادر حبقه، ينبغي       

وينبغي أن تأخذ الدول بعني االعتبار      . احلاالت املناسبة ومىت أمكن ذلك، مع مراعاة مصاحل الطفل الفضلى مراعاة تامة           
ألة وينبغي التعامل مع مـس    . مصاحل الطفل الفضلى حينما تقرر إبعاد طفل ُولد يف السجن أو يعيش فيه مع أحد أبويه               

إبعاد هذا الطفل عن أبويه يف هذه احلالة بنفس الطريقة اليت تطبق يف احلاالت األخرى املتعلقة بالنظر يف حالة فصل طفل 
وينبغي بذل أقصى اجلهود لضمان متتع األطفال الذين يبقون يف السجن مع أحد أبويهما بالرعاية واحلمايـة                 . عن أبويه 

  .هبم بوصفهم أفراداً أحراراً وحقهم يف ممارسة األنشطة داخل جمتمعاهتم احملليةاملناسبتني، مع كفالة املركز اخلاص 

  تشجيع إعادة اإلدماج يف األسرة - باء 

من أجل إعداد ودعم كل من الطفل واألسرة توخياً لعودة الطفل احملتملة إىل أسرته، ينبغي تعيني شخص                   - ٤٨
تخصصات، إلجراء تقييم حلالة الطفل بالتشاور مع األطراف أو فريق، لديه إمكانية احلصول على مشورة متعددة ال

، وذلك هبدف اختاذ القرار بشأن مدى إمكانية إعادة إدماج )الطفل واألسرة ومقدم الرعاية البديلة(املعنية املختلفة 
متام الطفل يف أسرته، وما إذا كانت عملية إعادة اإلدماج من مصلحة الطفل الفضلى، وبشأن اخلطوات الالزمة إل                

  .هذه العملية واجلهة املنوط هبا اإلشراف على ذلك

وينبغي أن ُتدّون كتابةً أهداف إعادة اإلدماج واملهام الرئيسية لألسرة ومقدم الرعاية البديلة، وأن تتفق                 - ٤٩
  .بشأهنا مجيع األطراف املعنية

لطفل وأسرته، وحتديداً لغرض إعادة ينبغي أن تتوىل اجلهة املختصة إقامة االتصال املنتظم واملناسب بني ا     و  - ٥٠
  .اإلدماج، وأن تدعم هذه العملية وتشرف عليها

ومبجرد اختاذ قرار إعادة إدماج الطفل يف أسرته، ينبغي تصميم العملية لتكون تدرجيية وخاضـعة لإلشـراف                - ٥١
  .ته املتنامية وأسباب االنفصالومصحوبة بتدابري املتابعة والدعم اليت تأخذ بعني االعتبار سن الطفل واحتياجاته وقدرا

   اإلطار العام لتوفري الرعاية-  خامساً
من أجل تلبية االحتياجات النفسية والعاطفية واالجتماعية واالحتياجات األخرى اخلاصة لكل طفل حمروم   - ٥٢

والـسياساتية   من رعاية الوالدين، ينبغي أن تتخذ الدول مجيع التدابري الضرورية لضمان هتيئة الظروف التشريعية             
  .واملالية إلتاحة خيارات الرعاية البديلة املناسبة، مع إعطاء األولوية للحلول املستندة إىل األسرة واجملتمع احمللي

ئ جمموعة من خيارات الرعاية البديلة، تكون متسقة مـع هـذه املبـاد             وينبغي أن تضمن الدول إتاحة      - ٥٣
  .والرعاية الطويلة والقصرية األجلئ  الطوارالتوجيهية، يف جمال الرعاية املقدمة يف ظروف

وينبغي أن تضمن الدول حصول مجيع األفراد واجلهات املعنية بتوفري الرعاية البديلة لألطفال على إذن من   - ٥٤
ومن أجل ذلـك،    . سلطة خمتصة واخلضوع إلشراف هذه السلطة بانتظام وللمراجعة وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية           
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ه السلطات املختصة املعايري املناسبة لتقييم األهلية املهنية واألخالقية ملقدمي الرعاية ولغـرض             ينبغي أن تضع هذ   
  .اعتمادهم ورصد أدائهم واإلشراف عليهم

وفيما خيص ترتيبات الرعاية غري الرمسية للطفل، سواء كان ذلك يف إطار األسرة الكبرية أو باالسـتعانة                   - ٥٥
أن تشجع الدول، عند االقتضاء، مقدمي الرعاية على إبالغ اجلهات املختـصة  بأصدقاء أو أطراف أخرى، ينبغي     

برعايتها للطفل حىت يتمكن الطفل ومقدم الرعاية من احلصول على ما يلزم من دعم مايل وغريه بغية تعزيز رفاه                   
لى القيام، بناء وينبغي أن تشجع الدول، حسب اإلمكان واالقتضاء، مقدمي الرعاية غري الرمسية ع      . الطفل ومحايته 

على موافقة الطفل واألبوين املعنيني، بإضفاء الطابع الرمسي على ترتيبات الرعاية بعد فترة زمنية معقولة، إذا ثبت                 
  . استمرارها يف املستقبل املنظورأيضاًأهنا من مصلحة الطفل الفضلى ومن املتوقع 

   حتديد أنسب أشكال الرعاية- سادساً 
رارات املتعلقة بالرعاية البديلة اليت تراعي مصاحل الطفل الفضلى عن طريق إجراء قضائي ينبغي أن ُتتخذ الق  - ٥٦

أو إداري أو أي إجراء آخر مناسب ومعترف به، تدعمه ضمانات قانونية، مبا يف ذلك، وعند االقتـضاء، ضـمان                    
تقييم وختطيط ومراجعة دقيقة من وينبغي أن يستند ذلك إىل عمليات . التمثيل القانوين للطفل يف أية إجراءات قانونية

خالل هياكل وآليات راسخة هتتم بكل حالة على حدة، بواسطة خمتصني لديهم التأهيل املناسب يف فريـق متعـدد              
وينبغي أن يتضمن ذلك التشاور الكامل مع الطفل يف مجيع املراحل، وفقاً لقدراتـه              . التخصصات حيثما ميكن ذلك   

ومن أجل ذلك، ينبغي إتاحة املعلومات الضرورية جلميـع لألطـراف   . ء أمره الشرعيني  املتنامية، ومع أبويه أو أوليا    
وينبغي كذلك أن تبذل الدول كل ما يف وسعها لتوفري املـوارد والقنـوات املناسـبة               . املعنية لتؤسس عليها آراءها   

  . األحكام امتثال هذهلتدريب واعتماد املختصني املسؤولني عن حتديد أفضل أشكال الرعاية، وذلك من أجل تيسري

وينبغي أن يأخذ التقييم يف االعتبار سالمة الطفـل ورفاهـه           . وينبغي إجراء التقييم بسرعة ودقة وعناية       - ٥٧
املباشرين، وكذلك الرعاية اليت حيصل عليها ومنوه على املدى األطول، وأن يشمل السمات الشخصية للطفل ومنوه 

  .والدينية ووسطه األسري واالجتماعي وتارخيه الطيب، وأية احتياجات خاصةوخلفيته العرقية والثقافية واللغوية 

املندرجة يف إطار هذا التقييم كأدوات أساسية الختـاذ       وينبغي استعمال التقارير األولية وتقارير املراجعة       - ٥٨
 من بينها أي اختالل القرارات اخلاصة بالتخطيط منذ حلظة قبوهلا من اجلهات املختصة، وذلك بغية تاليف مجلة أمور

  .يف التوازن ال موجب له أو صدور قرارات ذات طبيعة متناقضة

ويؤثر التغيري املتكرر للمكان الذي يتلقى فيه الطفل الرعاية تأثرياً سلبياً يف منوه ويف قدرته علـى إقامـة         - ٥٩
اعدة يف الترتيب حلل مناسب     وينبغي أن هتدف فترات اإليداع القصرية إىل املس       . صداقات، وهو أمر ينبغي تالفيه    

وينبغي تأمني االستقرار للطفل بدون تأخري ال موجب له، وذلك عن طريق إعادة اإلدماج يف أسرته األصلية . ودائم
 ٢٠ أو الكبرية أو، يف حالة عدم التمكن من ذلك، يف وسط أسري بديل مستقر أو، يف احلاالت اليت تنطبق فيها الفقرة                  

  .  مناسبة ومستقرةأعاله، يف مؤسسة رعاية
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وينبغي التخطيط لتقدمي الرعاية واستمرارها منذ وقت مبكر كلما أمكن ذلك، واألفضل قبل أن يـودع                  - ٦٠
الطفل لدى جهة تقدم له رعاية بديلة، مع اعتبار املزايا والعيوب املباشرة وطويلة األجل لكل واحد من اخليارات                  

  .ة األجلاملطروحة وتقدمي املقترحات القصرية والطويل

وينبغي أن يستند التخطيط لتقدمي الرعاية واستمرارها، على وجه اخلصوص، إىل طبيعة ونوعية ارتبـاط                 - ٦١
الطفل بأسرته، وقدرة األسرة على ضمان رفاه الطفل ومنوه املتناسق، وحاجة الطفل أو رغبته يف الشعور بأنه جزء 

 وخلفيته الثقافية واللغوية والدينية، وعالقته بأشقائه، وذلك من أسرة، ورغبة الطفل يف البقاء داخل جمتمعه وبلده،
  .بغية تاليف إبعاد الطفل عن أسرته

  .وينبغي أن تشري اخلطة بوضوح إىل مجلة أمور من بينها أهداف اإليداع والتدابري املتخذة لبلوغها  - ٦٢

لومات املتعلقة باخليارات املتاحة يف وأبواه أو أولياء أمره الشرعيني على مجيع املع   أن حيصل الطفل   وينبغي  - ٦٣
  .جمال الرعاية البديلة وما يترتب على كل خيار، ومبا هلم من حقوق وما عليهم من التزامات يف هذا الشأن

 مبشاركة األبوين   -  إىل أقصى حد ممكن      - وينبغي اختاذ التدابري املتعلقة حبماية الطفل وإنفاذها وتقييمها           - ٦٤
عيني ومبشاركة الكافل ومقدم الرعاية احملتمل، وذلك فيما يتعلق باحتياجـات الطفـل احملـددة               أولياء األمر الشر  أو  

 أشخاص  التشاور مع- بناء على طلب الطفل أو األبوين أو أولياء األمر الشرعيني - وميكن . ومعتقداته وأمنياته اخلاصة
  .الطفل، وذلك حسب تقدير اجلهات املختصةآخرين هلم أمهية يف حياة الطفل بشأن أية عملية الختاذ قرار يتصل ب

وينبغي أن تضمن الدول حق أي طفل ُيحاط برعاية بديلة مبوجب قرار صادر عن حمكمة أو هيئة حتكيم                    - ٦٥
أو هيئة إدارية أو أية هيئة خمتصة منشأة على أساس سليم وكذلك حق األبوين أو غريمها ممن لديه مسؤولية أبوية                    

بلغوا حبقهم يف تقدمي هذا الطعـن      جتاه الطفل يف أن ُتتاح      هلم فرصة الطعن أمام احملكمة يف قرار اإليداع، ويف أن ُي
  .ومساعدهتم يف ممارسة هذا احلق

وينبغي أن تضمن الدول ألي طفل حياط برعاية مؤقتة احلق يف املراجعة املنتظمة والدقيقة ملدى مالءمة ما                   - ٦٦
 على أن تأخذ -  أن تتم هذه العملية على األقل مرة كل ثالثة أشهر  ومن األفضل- حيصل عليه من رعاية ومعاملة 

بعني االعتبار، على وجه اخلصوص، النمو الشخصي للطفل واحتياجاته املتغرية والتطورات احلادثـة يف وسـطه                
وينبغي أن يتوىل هذه املراجعة أشخاص       .األسري ومدى مالءمة اإليداع احلايل وضرورته يف ضوء هذه األوضاع         

  .ؤهلون ومفوضون على النحو السليم، وأن يشارك فيها الطفل وأي أشخاص معنيني حبياته مشاركة كاملةم

  .وينبغي إعداد الطفل ألية تغيريات حتدث يف مكان تقدمي الرعاية نتيجة لعملييت التخطيط واملراجعة  - ٦٧

  وفري الرعاية البديلة ت- سابعاً 
  السياسات - ألف 

منسقة بشأن ت ضمان وضع وتنفيذ سياساة مسؤولية احلكوماجلهاز املختص يف  أو لى عاتق الدولةتقع ع  - ٦٨
هـذه  وينبغي أن تـستند     . الوالدينعاية  احملرومني من ر  غري الرمسية جلميع األطفال     الرعاية  الرعاية الرمسية و  توفري  
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، لالطفرعاية  توىل مسؤولية   لتعيني اجلهة اليت ت    عمليةً وأن حتّدد    إحصائيةسليمة وبيانات   ىل معلومات    إ السياسات
ومن املفتـرض أن    .  ورعايته وتنشئته  محايته ن يف و الرعاية الرئيسي  ومأو مقدّ الذي يؤديه والداه    دور  مراعاة ال مع  

  .يون، ما مل يثبت العكس الرعاية الرئيسوأو مقدموالداه الطفل يتوىل مسؤولية رعاية 

أو  الوالـدين رعايـة   من  إحالة األطفال احملرومني    عنية ب امل  احلكومية يع الكيانات وينبغي أن تعتمـد مج     - ٦٩
عرب الشبكات  تساعد على تبادل املعلومات والتواصل      ت  سياسات وإجراءا ،  جملتمع املدين ا مساعدهتم، بالتعاون مع  

وينبغـي أن   . ال ومدهم بسبل الرعاية الالحقة ومحايتهم     األطف واألفراد من أجل ضمان فعالية رعاية     ات  بني اهليئ 
صول احلفرص  توخياً إلتاحة أكرب الرعاية البديلةتوفري ة املسؤولة عن اإلشراف على يئاهلأو تصميم / وموقعدَّد ُيح

  .على اخلدمات ملن حيتاجون إليها

،  املوفرة داخل املؤسسات ويف إطار األسرة على حـد سـواء           بديلةالرعاية  الإيالء اهتمام خاص لنوعية     وينبغي    -٧٠
وينبغي حتديد وتبـيني    . يهمواإلشراف عل هم  وتدريبعملية اختيارهم   وملقدمي الرعاية   املهنية   هاراتملاوخاصة فيما يتعلق ب   

  . عليهوالدي الطفل أو األوصياء القانونينيائفهم على حنو واضح املعامل باملقارنة مع أدوار ووظائف ووظارهم دوأ

مبا يتفق مع  ية بديلةطفل املُحاط برعا اليف كل بلد وثيقة حتدد حقوقوينبغي أن تضع السلطات املختصة        - ٧١
الرعايـة  مؤسـسات   قواعد  من أن يفهموا    رعاية بديلة   احملاطني ب األطفال  وينبغي متكني   . املبادئ التوجيهية هذه  
  .م يف هذا الصدد فهماً تاماًوواجباهتهم وحقوقها وأهدافتها وأنظم

مقـدِّم الرعايـة    أهداف  خطي يوضح   ىل بيان   الت إ وينبغي أن يستند توفري الرعاية البديلة يف مجيع احلا          - ٧٢
هـذه   واتفاقية حقوق الطفلددة يف املعايري احمل، ويتضمن   الطفلجتاه  وطبيعة مسؤولياته   ته من تقدمي خدماته     وغايا

الرعاية أشخاصاً مؤهلني أو معتمدين على      مجيع مقدمي   وينبغي أن يكون    .  املعمول به  القانونو املبادئ التوجيهية 
  .ة خدمات الرعاية البديلقدمي للشروط القانونية لتوفقاًيم حنو سل

الرعايـة  إىل إحدى مؤسسات    طفل  الإحالة  معيارية يف   عملية  اتباع  إطار تنظيمي لضمان    وينبغي وضع     - ٧٣
  .ة أو قبوله فيهاالبديل

 باملنظور  منهاملتعلقلك ايف ذ املمارسات الثقافية والدينية بشأن توفري الرعاية البديلة، مباوينبغي أن ُتراعى   - ٧٤
أما عمليـة  . مع حقوق الطفل ومصاحله الفضلى  أن ُتعزَّز ضمن احلدود اليت ميكن فيها إثبات اتساقها           و ،اجلنساين

، فهي عملية جيب إمتامها بطريقة تشاركية واسعة النطاق يسهم          هذه املمارسات ا كان ينبغي تعزيز     النظر يف ما إذ   
رعايـة  ألطفال احملـرومني مـن      واجلهات اليت توفر الرعاية ل     نوواملهنيينيون املعنيون   فيها الزعماء الثقافيون والد   

  . عن األطفال أنفسهم، فضالًم من أصحاب املصلحة املعنينيوغريهالوالدين وأولياء األمور 

   الرعاية غري الرمسية- ١

ينبغي أن  األفراد أو األسر،     لدن   منلرعاية غري الرمسية    توفري ا الظروف املالئمة ل  سعياً إىل ضمان استيفاء       - ٧٥
توفريها بأمثل  دعم   رامية إىل    تدابريوأن تتخذ ما يلزم من      النوع من الرعاية    ا   هذ يؤديهبالدور الذي   تسلّم الدول   
  .أو إشراف من نوع خاصمساعدة حتتاج حتديداً إىل قد  اجلهات اليت أساس تقييممستوى على 
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كلما أمكن ذلك، على تشجيع مقدمي الرعاية غري الرمسية علـى           وينبغي أن حترص السلطات املختصة،        - ٧٦
هو متاح من خدمات ا ضمان حصوهلم على كل مإىل وأن تسعى ، رعايةاإلخطار مبا يضعوه من ترتيبات يف جمال ال

  .ة الطفل ومحايتهرعايمن أجل  يف أداء واجبهم ُيحتمل أن تساعدهمومنافع 

  .ية الفعلية ملقدمي الرعاية غري الرمسية لألطفالوينبغي أن تعترف الدولة باملسؤول  - ٧٧

مـن   رمسية رعاية غري احملاطني ب محاية األطفال   الدول تدابري خاصة ومناسبة معدة لغرض       ضع  وينبغي أن ت    - ٧٨
لرعاية غري الرمسية   لإيالء اهتمام خاص    ، مع   سائر أشكال االستغالل  من   و أعمال السخرة واإلمهال و  املعاملةإساءة  

من اجلهات اليت ال تربطها صلة قرابة بالطفل أو من أقارب الطفل الذين كان جيهلهم سابقاً أو البعيدين عن املقدمة 
  .امته املعتادحمل إق

   الشروط العامة املطبقة على مجيع أشكال الترتيبات الرمسية للرعاية البديلة- ٢

ن احلرص وبأسلوب ُمراع للطفل، مع درجة مقصى بألرعاية البديلة ل  إطارىلإنقل الطفل ينبغي أن ُتنفّذ عملية   - ٧٩
  .االستعانة حتديداً مبوظفني مدربني تدريباً خاصاً يف هذا امليدان، على أال يرتدوا زّياً رمسياً من حيث املبدأ

بسائر األشخاص القريبني إليه،    و أسرتهه ب اتصالبديلة، ينبغي تشجيع وتسهيل      برعاية وعند إحاطة الطفل    - ٨٠
وينبغي . ىالفضلحيقق مصاحله و مبا ينسجم مع محاية الطفل ، وذلكنيالسابقة واجلريان ومقدمي الرعاياألصدقاء ك

  .متصال هب يف غياب االاحلصول على معلومات عن حالة أفراد أسرتهبسبل فل أن يتمتع الط

وجـود  بـسبب  بديلـة   رعايةب احملاطنيألطفال أن تتاح للضمان وينبغي أن تويل الدول اهتماماً خاصاً      - ٨١
ذويهم واحلصول على ما    فرصة احلفاظ على اتصاهلم ب     لفترات طويلة يف املستشفى   والديهم يف السجن أو رقودهم      
  .ددالص يلزم من مشورة ودعم يف هذا

 فقـاً ي و املغذالصحي و ألطفال على كميات كافية من الطعام       وجيب أن يكفل مقدمو الرعاية حصول ا        - ٨٢
 إمـداد   أيضاًوجيب  . الدينيةكذلك وفقاً ملعتقدات الطفل     ، و ذات الصلة واملعايري الغذائية    للعادات الغذائية احمللية  

  .ةتغذية تكميلية عند الضرورالطفل مبا يلزمه من 

أن ويتحملون مسؤولية رعايتهم    ألطفال الذين   يعمل مقدمو الرعاية البديلة على تعزيز صحة ا       أن  وينبغي    - ٨٣
  .طيبرعاية ومشورة ودعم توفري ما يلزم الطفل من ضمان الكفيلة ب تترتيبايضعوا ال

غري الرمسي والتعليم املهـين يف املرافـق التعليميـة          وينبغي أن حيصل الطفل على التعليم الرمسي والتعليم           - ٨٤
  .ي، ما أمكن ذلك، وفقاً ملا يتمتع به من حقوقاجملتمع احمللاملوجودة ب

 مجيع األطفال يف النمو من خالل اللعب وممارسـة األنـشطة            حقوينبغي أن يكفل مقدمو الرعاية احترام         - ٨٥
 أو  اإليـدز /قص املناعة البـشرية   وس ن بفريالترفيهية، مبن فيهم األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة أو املصابون           

ذه املتضررون منه أو األطفال الذين لديهم أية احتياجات خاصة أخرى، وأن يكفلوا إجياد الفرص الالزمة ملمارسة ه                
  . احملليوينبغي تشجيع وتيسري االتصال باألطفال وباآلخرين يف اجملتمع. األنشطة داخل مؤسسة الرعاية وخارجها
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وينبغي أن تليب الرعاية البديلة يف مجيع الظروف االحتياجات اخلاصة للرضع وصغار األطفـال يف جمـاالت                   - ٨٦
ان ارتباطهم على حنو مستمر بـشخص       ـمبا يف ذلك ضم   السالمة والصحة والتغذية والنمو وغريها من االحتياجات،        

  .معني يرعاهم

وينبغي إفساح اجملال أمام األطفال ليلبوا احتياجاهتم املتعلقة باملعتقدات الدينية واحلياة الروحية، بوسائل               - ٨٧
اركة يف  منها تلقي زيارات من شخص مؤهل ميثل الدين الذي يعتنقونه، وليختاروا حبرية املشاركة أو عدم املـش                

وينبغي احترام خلفية الطفل الدينية وعدم تشجيع أي طفل . ممارسة الطقوس الدينية أو يف التربية أو املشورة الدينية
  .على تغيري دينه أو إقناعه بذلك خالل فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية

 وأن يعززوا هذا احلـق،      وينبغي أن حيترم مجيع البالغني املسؤولني عن األطفال حق الطفل يف اخلصوصية             - ٨٨
بوسائل منها توفري مرافق الئقة تليب احتياجاته املتعلقة بالنظافة العامة والنظافة الصحية، مع احترام االختالفـات                

ة وآمنة يسهل على الطفل الوصول إليهـا لالحتفـاظ          ـات ختزين كافي  ـوالتفاعل بني اجلنسني، وتأمني مساح    
  .مبمتلكاته الشخصية

يعي مقدمو الرعاية أمهية الدور الذي يؤدوه يف إقامة عالقات إجيابية وآمنة وُمثرية مع األطفال، وينبغي أن   - ٨٩
  .وأن يكونوا قادرين على تأدية هذا الدور

  .وينبغي أن تستويف سبل اإلقامة يف مجيع مؤسسات الرعاية البديلة املتطلبات الصحية وشروط السالمة  - ٩٠

برعاية بديلة وعملية    ل سلطاهتا املختصة أن يتيح إيواء األطفال احملاطني       وينبغي أن تكفل الدول من خال       - ٩١
ومن الضروري إيالء اهتمام خاص لسن كل . اإلشراف عليهم يف هذا السياق حصوهلم على محاية فعالة من اإليذاء

ابري الرامية إىل وينبغي أن تكون التد. طفل ومستوى نضجه ومدى تعرضه للخطر عند حتديد التدابري اخلاصة بإقامته
محاية الطفل احملاط بالرعاية مطابقة ألحكام القانون وأال تنطوي على فرض قيود على حريته وسـلوكه مقارنـة                

  .بأقرانه يف اجملتمع احمللي

وينبغي أن تؤمن مجيع مؤسسات الرعاية البديلة محاية كافية لألطفال من االختطاف واالجتـار والبيـع                  - ٩٢
وينبغي أال ُتفرض تبعاً لذلك قيود على حرية الطفل وسلوكه إال إذا اقتضت             . األخرى كافة واالستغالل بأشكاله   

  .الضرورة القصوى ذلك ضماناً حلمايته بفعالية من هذه األفعال

وينبغي أن يآزر مقدمو الرعاية كافة األطفال والشباب يف تطوير وممارسة مهارات متكنهم من التّوصل إىل   - ٩٣
أن يشجعوهم على هذا األمر، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من خماطر معقولة وأخذ سـن                 خيارات مستنرية و  

  .الطفل يف احلسبان، وفقاً لقدراته املتنامية

وعلى احلكومات واهليئات واملؤسسات واملدارس وغريها من الدوائر االجتماعية أن تتخذ ما يلزم من تدابري             - ٩٤
وينبغي أن تشمل هذه التدابري     . ية بديلة خالل فترة إيداعهم فيها أو بعدها       برعا لضمان عدم وصم األطفال احملاطني    

  .برعاية بديلة بذل جهود تقلّل إىل أدىن حد من إبراز ما يدل على أن الطفل حماط
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تشمل التعذيب أو املعاملـة     وجيب التشديد يف حظر مجيع التدابري التأديبية وأساليب ضبط السلوك اليت              - ٩٥
 مبا فيها احلجز يف مكان مغلق أو احلبس االنفرادي أو ممارسة أي أشكال أخرى               إنسانية أو املهينة،  القاسية أو الال  

من العنف البدين أو النفسي اليت ُيحتمل أن تلحق الضرر بصحة الطفل اجلسدية أو النفسية، وذلك مبا يتماشـى                   
وضمان  ابري الالزمة ملنع هذه املمارساتمجيع التدوجيب أن تتخذ الدول . وأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان

همني األشخاص امل ن  وغريهم م ته  فراد أسر الطفل بأ اتصال  وينبغي أال ُيلجأ مطلقاً إىل تقييد       . املعاقبة عليها قانوناً  
  .كنوع من أنواع العقاببصفة خاصة،  بالنسبة له

ا كانت طبيعتها ما مل تكن هنـاك        وينبغي أال ُيسمح باستعمال القوة مع الطفل أو فرض قيود عليه مهم             - ٩٦
ضرورة قصوى للجوء إليها محاية لسالمته أو سالمة اآلخرين اجلسدية أو النفسية، وذلك طبقاً ألحكام القـانون           

وينبغي أن تكون القيود املفروضة على الطفل . وبطريقة معقولة ومتناسبة ويف إطار احترام حقوق الطفل األساسية 
ية مبنية على احتياجات عالجية، وأال ُيلجأ إليها مطلقاً دون تقييم أو توصية من جانب               باستخدام العقاقري واألدو  
  .أحد اخلرباء املتخصصني

وينبغي أن ُيتاح للطفل احملاط بالرعاية سبيل الوصول إىل شخص يثق به ويستطيع أن يأمتنه على أسراره                   - ٩٧
.  السلطة املختصة هذا الشخص مبوافقة الطفل املعين       وينبغي أن تعني  . الشخصية يف إطار مراعاة اخلصوصية التامة     

  .وينبغي إبالغ الطفل بأن املعايري القانونية أو األخالقية قد تستدعي انتهاك مبدأ السرية يف ظل ظروف معينة

احملاط بالرعاية بسبيل الوصول إىل آلية معروفة وفعالة ونزيهة ميكنـه مبوجبـها              وينبغي أن يتمتع الطفل     - ٩٨
 وينبغي أن تنطوي هذه اآلليـات علـى إجـراء           . بشكاواه وانشغاالته بشأن معاملته أو ظروف رعايته       اإلبالغ

 إشراك الشباب ممـن  أيضاًوينبغي . مشاورات أولية وتلقي املعلومات املرتدة وتنفيذ ما يلزم وعلى التشاور الحقاً    
وينبغي أن يتوىل إجراء    .  على النحو السليم   لديهم جتربة سابقة بشأن الرعاية يف هذه العملية مع االهتمام بآرائهم          

  .هذه العملية أفراد متخصصون من املدربني على العمل مع األطفال والشباب

  ولتعزيز إحساس الطفل هبويته الذاتية، ينبغي إشراكه يف االحتفاظ بسجل عن تـاريخ حياتـه يتـضّمن                   - ٩٩
 واحدة من مراحل حياته، مع إتاحة إطالعه        ما يليق من معلومات وصور ومقتنيات شخصية وذكريات بشأن كل         

  .عليه طوال حياته

   املسؤولية القانونية عن الطفل- باء 

أصدرت إحدى اهليئات    الفضلى، و  يومية حتقق مصاحله  قرارات  ذ  اختاعجزا عن   الطفل أو   إذا غاب والدا      - ١٠٠
بذلك، فإنه ينبغي أن ُيمنح  ، أو مسحتاإلدارية أو السلطات القضائية املختصة أوامرها بإحاطة الطفل برعاية بديلة

ذلـك  ، و نيبدالً من الوالـد     وأن يتحمل مسؤوليتها القانونية    القرارات هذهاختاذ   حق كيان خمتص فرد معّين أو    
  .الكيانوضع آلية لتعيني هذا الشخص أو ل لدول أن تكفوعلى ا. بالتشاور التام مع الطفل

اد هذه املسؤولية القانونية واإلشراف عليها مباشرة أو من خالل          أن تقوم السلطات املختصة بإسن    وينبغي    - ١٠١
وينبغي أن يكون الفرد أو الكيان املعين مسؤوالً عن أفعاله . كيانات معتمدة رمسياً، مبا فيها املنظمات غري احلكومية

  .أمام هيئة التعيني
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بسمعة طيبة ودراية مناسبة بقضايا الطفل وينبغي أن يتمتع األشخاص الذين ميارسون هذه املسؤولية القانونية   - ١٠٢
وينبغي أن  . وبقدرة على العمل مباشرة مع األطفال الذين ُيؤمتنون عليهم وتفهم جلميع احتياجاهتم اخلاصة والثقافية             

حيصل هؤالء األشخاص على ما يلزم من تدريب ودعم مهين يف هذا اخلصوص، وينبغي أن يكونوا يف وضع ميكّنهم                   
  . وحتميهمت مستقلة ونزيهة حتقق املصاحل الفضلى لألطفال املعنيني وتعزز رفاه مجيع األطفالمن اختاذ قرارا

  :وينبغي أن ينطوي دور الشخص أو الكيان املعّين ومسؤولياته احملددة على ما يلي  - ١٠٣

ضمان محاية حقوق الطفل وتأمني حصوله بصفة خاصة على ما يلزم من رعاية وأسباب إقامـة           )أ(  
  وعناية صحية وفرص منو ودعم نفسي واجتماعي ومساعدة يف اجملالني التعليمي واللغوي؛مرحية 

 تأمني سبل حصول الطفل على التمثيل القانوين وعلى غريه من أشكال التمثيل عند اللـزوم،                  )ب(  
لنصح إليه  والتشاور معه لكي يتسىن أخذ آرائه يف احلسبان من جانب السلطات املختصة باختاذ القرار، وإسداء ا               

  وإطالعه أوال بأول على حقوقه؛
  اإلسهام يف إجياد حل مستقر حيقق مصاحل الطفل الفضلى؛  )ج(  
  إنشاء حلقة وصل بني الطفل وخمتلف املنظمات اليت قد تزوده باخلدمات؛  )د(  
  مساعدة الطفل يف تقفي أثر أسرته؛  )ه(  
  ة حتقق مصاحله الفضلى؛ضمان إعادة الطفل إىل وطنه أو مل مشله بأسرته بطريق  )و(  
  .مساعدة الطفل يف احلفاظ على االتصال بأسرته كلما كان ذلك مناسباً  )ز(  

   اهليئات واملرافق املسؤولة عن توفري الرعاية الرمسية- ١

تنص التشريعات على أنه جيب تسجيل مجيع هذه اهليئات واملرافق لدى دوائر الرعاية االجتماعية ينبغي أن   - ١٠٤
ها من السلطات املختصة وأن ُيؤذن هلا بالعمل من جانب هذه الدوائر أو السلطات، مع اعتبار عدم                 أو لدى غري  

وينبغي أن تتوىل السلطات املختصة منح التصاريح واستعراضها . التقّيد هبذه التشريعات خمالفة يعاقب عليها القانون
 أو املرافق ووظائفهـا وتوظيـف العـاملني         بانتظام على أساس معايري قياسية تتناول كحد أدىن أهداف اهليئات         
  .ومؤهالهتم وظروف توفري الرعاية ومواردها املالية وشؤوهنا اإلدارية

وينبغي أن يكون لدى كل اهليئات واملرافق بيانات خطية مبا تتبعه من سياسات وممارسات تتفق مع هذه                   - ١٠٥
ملها واملعايري اليت تطبقها يف جمال توظيف مقدمي     املبادئ التوجيهية وحتدد بوضوح أهدافها وسياساهتا وأساليب ع       

  .الرعاية املؤهلني واملناسبني ويف جمال رصدهم واإلشراف عليهم وتقييمهم ضماناً لبلوغ األهداف املذكورة

وينبغي أن تقوم مجيع اهليئات واملرافق بوضع مدونة لقواعد سلوك املوظفني تتفق مـع هـذه املبـادئ                    - ١٠٦
دوار مجيع املوظفني املهنيني ومقدمي الرعاية على وجه اخلصوص، وتتضمن إجراءات واضـحة             التوجيهية وحتدد أ  

  .لإلبالغ عن املزاعم املتعلقة بسوء سلوك أي من أعضاء الفريق
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وينبغي أال تكون أمناط متويل الرعاية املقدمة بأي حال من األحوال مشجعة مثالً على إيداع الطفل دون                   - ١٠٧
ية أو إيداعه فيها لفترة طويلة دومنا مربر يف إطار ترتيبات الرعاية اليت تنظمها أو توفرهـا                 داع يف مؤسسة الرعا   

  .إحدى هيئات أو مرافق الرعاية

وينبغي االحتفاظ بسجالت شاملة وحمّدثة بشأن إدارة خدمات الرعاية البديلة، مبا فيها ملفات تفصيلية                 - ١٠٨
  .وعن املوظفني العاملني فيها وتعامالهتا املاليةعن مجيع األطفال احملاطني بالرعاية فيها، 

وجيب أن تكون ملفات األطفال املودعني يف مؤسسة الرعاية كاملة وحمّدثة وسرية ومأمونة، وتتـضمن                 - ١٠٩
معلومات عن تاريخ دخوهلم إليها ومغادرهتم هلا، وعن طريقة إيداع كل طفل يف مؤسـسة الرعايـة وحيثياتـه                   

 إدراج  أيضاًوينبغي  . ية وثائق إلثبات اهلوية بصورة سليمة وغريها من املعلومات الشخصية         وتفاصيله، إضافة إىل أ   
وينبغي أن يتتبع . املعلومات املتعلقة بأسرة الطفل يف ملفه، وكذلك يف التقارير املبنية على عمليات التقييم املنتظمة

 يرجع إليه بتخويل حسب األصول املهنيون       هذا السجل الطفل طوال فترة إيداعه يف مؤسسة الرعاية البديلة، وأن          
  .املسؤولون عن رعاية الطفل

وميكن، حسب االقتضاء، إطالع األطفال وأولياء األمور أو األوصياء على السجالت املذكورة أعاله يف                - ١١٠
وأثناء وينبغي إسداء املشورة املناسبة قبل الرجوع إىل السجالت . حدود مراعاة حق الطفل يف اخلصوصية والسرية

  .الرجوع إليها وبعد ذلك

وينبغي أن تتبع مجيع دوائر الرعاية البديلة سياسة واضحة بشأن احلفاظ على سرية املعلومات املتعلقة بكل   - ١١١
  .طفل، وهي سياسة يتعني أن يلم هبا مقدمو الرعاية كافة ويتقّيدوا هبا

فقها على حنو منهجي إجراء تقييم مناسب       وكممارسة حسنة، ينبغي أن تكفل مجيع هيئات الرعاية ومرا          - ١١٢
وشامل يسبق توظيف مقدمي الرعاية وغريهم من املوظفني الذين هم على اتصال مباشر باألطفال للتحقق من مدى 

  .صالحية هؤالء للعمل مع األطفال

ومرافقها وينبغي أن تكون ظروف العمل اليت يزاول يف ظلها مقدمو الرعاية العاملون يف هيئات الرعاية                  - ١١٣
مهنتهم، مبا فيها األجور اليت يتقاضوهنا، ظروفاً حتفز على أكمل وجه دوافعهم ملزاولتها وشعورهم بالرضا عنـها                

  .واستمرارهم فيها، وبالتايل، استعدادهم ألداء دورهم بأفضل وأكفأ طريقة

لوالدين وبسرعة تأثر األطفـال     وينبغي تدريب مجيع مقدمي الرعاية وتوعيتهم حبقوق الطفل احملروم من رعاية ا             -١١٤
أو إيداعه خارج منطقـة إقامتـه     ئ بوجه خاص، وال سيما يف احلاالت الصعبة، من قبيل إيداع الطفل يف حاالت الطوار             

كما ينبغي أن .  ضمان توعية مقدمي الرعاية باألبعاد الثقافية واالجتماعية واجلنسانية والدينية للمسألة     أيضاًوينبغي  . املعتادة
  .الدول ما يلزم من موارد وقنوات لالعتراف هبؤالء املهنيني من أجل دعم تطبيق هذه األحكامتوفر 

وينبغي أن حيصل مجيع املوظفني العاملني يف هيئات الرعاية ومرافقها على التدريب يف جمال التعامل السليم   - ١١٥
ووسائل منع وقوع أفعال اإلضـرار  مع السلوكيات املستعصية، مبا يف ذلك تدريبهم على تقنيات حسم الرتاعات           

  .باآلخرين أو بالنفس
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وينبغي أن تكفل هيئات الرعاية ومرافقها استعداد مقدمي الرعاية، حيثما اقتضى األمـر، لالسـتجابة                 - ١١٦
أو بأمراض  اإليدز  /قص املناعة البشرية  وس ن بفري لألطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، وال سيما املصابون منهم        

  . جسدية أو نفسية، ولألطفال املعاقني جسدياً أو عقلياًمزمنة أخرى

   الكفالة- ٢

يتيح ما يلزم مـن      أن تستحدث السلطة أو اهليئة املختصة نظاماً لتقييم احتياجات الطفل وتلبيتها          ينبغي    - ١١٧
فني املعنيني بناء قدرات وموارد للكافلني احملتملني، وإلعداد مجيع اجلهات املعنية بإيداع األطفال، وأن تدّرب املوظ 

  .على هذا األساس

وينبغي حتديد جمموعة من الكافلني املعتمدين يف كل منطقة من القادرين على إحاطة الطفـل بالرعايـة                   - ١١٨
  .واحلماية واحلفاظ يف الوقت نفسه على األواصر اليت تربطه بأسرته واجملتمع والوسط الثقايف

ئة ما يلزم من إعداد ودعم ومشورة للكافلني على أساس منتظم   وينبغي تقدمي وإتاحة خدمات خاصة لتهي       - ١١٩
  .قبل إيداع الطفل وخالله وبعده

وينبغي أن حيظى مقدمو الرعاية العاملون يف هيئات الرعاية وغريها من النظم املعنية برعايـة األطفـال                   - ١٢٠
  .ضع السياساتاحملرومني من رعاية الوالدين بفرصة التعبري عن آرائهم والتأثري يف عملية و

وينبغي التشجيع على إنشاء رابطات للكافلني مبقدورها أن تقدم دعماً متبادالً كبرياً وتسهم يف وضـع                  - ١٢١
  .املمارسات والسياسات

   الرعاية داخل املؤسسات- جيم 

 ينبغي أن تكون املرافق اليت توفر الرعاية داخل املؤسسات صغرية احلجم وأن تتمحور حـول حقـوق الطفـل                    -١٢٢
وينبغـي عمومـاً أن   . واحتياجاته، وُتقام يف موقع هو أقرب ما يكون من إحدى األسر أو من جمموعة صغرية من األفراد          

يكون هدف املرافق توفري رعاية مؤقتة للطفل واإلسهام بفعالية يف مل مشله بأسرته أو، إن تعذر ذلك، يف تـأمني رعايـة                      
  .ا التبين أو الكفالة وفقاً للشريعة اإلسالمية، كلما كان ذلك مناسباًمستقرة له داخل إطار أسرة بديلة، بوسائل منه

، بإيواء أي طفل حيتاج      ومناسباً حيثما كان ذلك ضرورياً   وينبغي اختاذ ما يلزم من تدابري ليتسىن القيام،           - ١٢٣
  .اجلنائية لةنظام العدايف مكان معزول عن األطفال اخلاضعني ألحكام البديلة  احلماية والرعايةحصراً إىل 

وينبغي أن تضع السلطات الوطنية أو احمللية املختصة إجراءات فرز صارمة تكفل إمتام املناسب فقط مـن       - ١٢٤
  .حاالت القبول يف هذه املرافق

وينبغي أن تكفل الدول توفري عدد كاف من مقدمي الرعاية يف مؤسسات الرعاية الداخلية إلفساح اجملال   - ١٢٥
طفل على حدة وإتاحة الفرصة أمام الطفل لالرتباط بأحد مقدمي الرعاية حتديداً، كلما كان              أمام االهتمام بكل    
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كما ينبغي نشر مقدمي الرعاية داخل مؤسسة الرعاية بطريقة تساعد على بلوغ أهدافها وغاياهتـا               .ذلك مناسباً 
  .بفعالية وعلى تأمني محاية الطفل

نظمة قيام اهليئات أو املرافق أو األفراد باستجالب األطفال أو          وينبغي أن حتظر القوانني والسياسات واأل       - ١٢٦
  .اجتذاهبم إىل مؤسسات الرعاية الداخلية

   التفتيش والرصد- دال 

اهليئات واملرافق واجلهات املهنية املعنية بتوفري الرعاية مسؤولة أمام سلطة عمومية حمددة            ينبغي أن تكون      - ١٢٧
 تفتيش متواترة تشمل القيام بزيارات جمدولة زمنياً وأخرى غري معلن عنـها  تكفل، يف مجلة أمور، إجراء عمليات  

  .على حد سواء وإجراء مناقشات مع املوظفني واألطفال ومراقبتهم

وينبغي قدر املستطاع وحسب االقتضاء أن تتضمن وظائف التفتيش شقاً متعلقاً بتدريب مقدمي الرعاية                - ١٢٨
  .وبناء قدراهتم

 ئ الدول على أن تضع موضع التنفيذ آلية رصد مستقلة تراعي على النحو السليم املبـاد               وينبغي تشجيع   - ١٢٩
 أن تكون آلية الرصد أيضاًوجيب ). مبادئ باريس(املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 

وينبغي أن تشمل   . رعاية الوالدين يف متناول األطفال وأولياء األمور واملسؤولني عن رعاية األطفال احملرومني من            
  :وظائف اآللية ما يلي

 التشاور حول ظروف تأمني اخلصوصية مع األطفال احملاطني بالرعاية البديلة بأشـكاهلا كافـة               )أ(  
وإجراء زيارات للوقوف على ظروف الرعاية اليت يعيشون فيها وإجراء حتقيقات يف مجيع حاالت االنتهاك املزعومة 

  على تقدمي شكوى أو مببادرة مستقلة؛حلقوقهم، بناء 
توصية السلطات املختصة باتباع السياسات ذات الصلة بقصد حتسني معاملة األطفال احملرومني مـن            )ب(  

  رعاية الوالدين وضمان توافقها مع منهج ُيرّجح نتائج األحباث املتعلقة حبماية الطفل وتعزيز صحته ومنوه ورعايته؛
  حظات بشأن وضع مشاريع قوانني؛تقدمي مقترحات ومال  )ج(  
اإلسهام على حنو مستقل يف عملية إعداد التقارير مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، مبـا يـشمل                  )د(  

  .التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف االتفاقية املذكورة عن تطبيق هذه املبادئ التوجيهية

   الدعم يف إطار الرعاية الالحقة- هاء 

واضحة وتضطلع بتنفيذ إجراءات ُمّتفق عليها فيما يتصل سياسات هيئات الرعاية ومرافقها غي أن تتبع ينب  - ١٣٠
أو متابعتهم علـى النحـو      /ملدهم برعاية الحقة و    باالختتام املتوقع أو غري املتوقع ألنشطتها مع األطفال ضماناً        

ال فترة إحاطة الطفل بالرعاية، إعداده ملرحلة وينبغي أن تتوخى هذه اهليئات واملرافق بصورة منهجية، طو. السليم
االعتماد على النفس واالندماج الكلي يف اجملتمع، وخاصة من خالل إكسابه املهارات االجتماعية واحلياتية الـيت                

  .تعززها املشاركة يف حياة اجملتمع احمللي
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ة الرعاية الالحقة جنس الطفل وسنه      وينبغي أن تراعي عملية االنتقال من مرحلة الرعاية البديلة إىل مرحل            - ١٣١
ومستوى نضجه والظروف اخلاصة احمليطة به وأن تنطوي على إسداء املشورة إليه ودعمه، وخصوصاً من أجـل                 

وينبغي تشجيع األطفال املغادرين ملؤسسة الرعاية على املشاركة يف ختطيط حياهتم يف            . جتنيبه التعرض لالستغالل  
األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة، كاملعاقني، فينبغي أن يستفيدوا مـن نظـام             أما  . مرحلة الرعاية الالحقة  

وينبغي تشجيع القطاعني العام . مناسب لدعمهم يؤمن يف مجلة أمور تاليف إيداعهم يف مؤسسات الرعاية دون مربر
  الرعايـة،  واخلاص على حد سواء، بوسائل منها التحفيز، على تشغيل األطفال الوافدين من خمتلـف خـدمات                 

  .وال سيما األطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة

وينبغي بذل جهود استثنائية لتعيني شخص متخصص لكل طفل، كلما أمكن ذلك، حبيث يكـون مـن                  - ١٣٢
  .القادرين على تيسري عملية اعتماد الطفل على نفسه عند مغادرة مؤسسة الرعاية

 ممكن يف فترة اإليداع، وينبغي يف مجيع األحوال إعدادها يف وينبغي إعداد الرعاية الالحقة يف أسرع وقت  - ١٣٣
  .وقت يسبق بكثري خروج الطفل من إطار الرعاية

وينبغي االستمرار يف إتاحة فرص التدريب التربوي واملهين، وذلك يف إطار تعليم الشباب الذين خيرجون                 - ١٣٤
م على االستقالل من الناحية املالية وكـسب الـدخل          من إطار الرعاية البديلة املهارات احلياتية الالزمة ملساعدهت       

  .اخلاص هبم

 إتاحة سبل احلصول على اخلدمات االجتماعية والقانونية والصحية أمام الـشباب الـذين              أيضاًوينبغي    - ١٣٥
  .خيرجون من إطار الرعاية البديلة وأثناء حصوهلم على الرعاية الالحقة، إىل جانب مدهم بالدعم املايل الكايف

   توفري الرعاية لألطفال خارج بلدان إقامتهم املعتادة- امناً ث
   إيداع الطفل يف إطار للرعاية باخلارج- ألف 

الكيانات العامة واخلاصة كافة وعلى مجيع األشخاص املعنـيني         ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية على         - ١٣٦
 بلد غري بلد إقامته املعتادة، سواء كان ذلك ألسباب باختاذ التدابري الالزمة إلرسال الطفل للحصول على الرعاية يف

  .العالج الطيب أو ألغراض االستضافة املؤقتة أو احلصول على رعاية حمددة أو لغريها من األسباب

وينبغي أن تؤمن الدول املعنية تكليف إحدى اهليئات املعّينة مبسؤولية حتديد معايري حمددة يتعني تلبيتـها،                  - ١٣٧
تعلق منها باختيار مقدمي الرعاية يف البلد املضيف وجودة ما ُيقّدم فيه من رعاية ومتابعة، وكذلك                وخصوصاً امل 

  .املتعلق منها باإلشراف على تنفيذ هذه الربامج ورصدها

وضماناً لتحقيق ما يلزم من تعاون دويل ومحاية للطفل يف هذه احلاالت، ُتشّجع الدول على التصديق على   - ١٣٨
 املتعلقة بالوالية القانونية والقانون املنطبق واالعتـراف        ١٩٩٦أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ي املؤرخة   اتفاقية الها 

  .، أو على االنضمام إىل هذه االتفاقيةماية األطفالحلتدابري الوالتعاون يف جمال املسؤولية األبوية ووالتنفيذ 
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   توفري الرعاية لألطفال املوجودين أصالً يف اخلارج- باء 

الكيانات العامة واخلاصة ينبغي تطبيق هذه املبادئ التوجيهية وغريها من األحكام الدولية ذات الصلة على   - ١٣٩
كافة وعلى مجيع األشخاص املعنيني باختاذ التدابري الالزمة لتوفري الرعاية لطفل حيتاج إليها أثناء وجوده يف بلد غري 

  . لذلكبلد إقامته املعتادة، مهما كانت األسباب الداعية

وجيب من حيث املبدأ أن يتمتع األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصولون عنهم من املوجودين أصالً              - ١٤٠
  .يف اخلارج مبستوى احلماية نفسه الذي يتمتع به األطفال املواطنون من سكان البلد املعين

تنوع األطفال غري املصحوبني بذويهم أو وينبغي عند حتديد ما يلزم توفريه من رعاية أن ُيؤخذ يف احلسبان   - ١٤١
بسبب انتمائهم العرقي وخلفيتهم املتعلقة بـاهلجرة أو تنـوع ثقافـاهتم            ( املنفصلون عنهم وتفاوت مستوياهتم     

  .، وذلك على أساس كل حالة على حدة)وأدياهنم

نهم، مبن فيهم الـذين     وينبغي من حيث املبدأ أال ُيحرم األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلون ع              - ١٤٢
  .يصلون إىل بلد ما بسبل خمالفة للقانون، من حريتهم جملرد انتهاكهم أي قانون ناظم للدخول إىل البلد واإلقامة فيه

وينبغي أال ُيحتجز األطفال من ضحايا االجتار باألشخاص لدى الشرطة وأال خيضعوا لعقوبات بـسبب                 - ١٤٣
  .مشروعةضلوعهم بفعل قوة قاهرة يف أنشطة غري 

ومبجرد التعرف على طفل غري مصحوب، ُتشجع الدول بشدة على تعيني وصّي عليه أو، عند االقتضاء،                  - ١٤٤
ممثل عنه من جانب إحدى املنظمات املسؤولة عن رعاية الطفل وحتقيق رفاهه، لكي يرافق هذا الوصي أو املمثل                  

  .الطفل طوال عملية حتديد وضعه واختاذ قرار بشأنه

إن ُيودع أحد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلون عنهم يف إطار للرعاية، ينبغي بذل مجيع       وما    - ١٤٥
اجلهود املمكنة لتقفي أثر أسرته وإعادة إنشاء األواصر األسرية اليت تربطه هبا، وذلك عندما حيقق هذا األمر مصاحل 

  .الطفل الفضلى وال يعّرض األطراف املعنية للخطر

اعدة يف ختطيط مستقبل طفل غري مصحوب بذويه أو منفصل عنهم على حنو يؤّمن له أفضل محاية، وللمس  - ١٤٦
فإن على الدول وسلطات اخلدمة االجتماعية املعنية أن تبذل قصارى جهدها للحصول على ما يلزم من وثـائق                  

  . يف بلد إقامته املعتادةومعلومات من أجل إجراء تقييم للمخاطر احملدقة بالطفل والظروف األسرية احمليطة به

  :املنفصلون عنهم إىل بلدان إقامتهم املعتادة وجيب أال ُيعاد األطفال غري املصحوبني بذويهم أو  - ١٤٧

إذا تبّين بعد إجراء تقييم للمخاطر واجلوانب األمنية أن هناك من األسباب ما يدعو إىل االعتقاد                  )أ(  
  بأن سالمة الطفل وأمنه معرضان للخطر؛
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ما عدا يف احلاالت اليت يعرب فيها أحد مقدمي الرعاية املقبولني، كأحد الوالدين أو غريمها مـن                   )ب(  
األقارب أو مقدم رعاية آخر من البالغني أو هيئة حكومية أو وكالة مرخصة أو مرفق معني يف البلد األصلي، عـن                     

  ؛محاية، وذلك قبل إعادة الطفل إىل بلد إقامتهموافقته وقدرته على تويل مسؤولية الطفل وإحاطته مبا يلزم من رعاية و
  .إذا كانت العودة ال حتقق ألسباب أخرى مصاحل الطفل الفضلى وفقاً لتقييم السلطات املختصة  )ج(  

وينبغي تعزيز التعاون فيما بني الدول واألقاليم والسلطات احمللية ورابطات اجملتمع املدين وتوثيق عرى هذا   - ١٤٨
  .مبستواه مع أخذ األهداف املذكورة أعاله يف احلسبانالتعاون والنهوض 

بلد عن  ممثلني قانونينيمن لدن  أو إذا تعذر ذلك، ،قنصليةال من لدن الدوائرعلة امشاركة فوينبغي توخي   - ١٤٩
  . للخطرالطفل أو أسرتهى وال يعّرض لطفل الفضلقق هذا األمر مصاحل ااملنشأ، عندما حي

ات املسؤولة عن حتقيق رفاه أي طفل غري مصحوب بذويه أو منفصل عنهم على              ينبغي أن حترص اجله   و  - ١٥٠
تسهيل إجراء اتصال منتظم بينه وأسرته، فيما عدا احلاالت اليت يتعارض فيها هذا األمر مع رغباته أو يتبني فيها أنه 

  .ال حيقق مصاحله الفضلى

 للشريعة اإلسالمية على أنه خيار أويل يناسـب  قاًوجيب أال ُينظر إىل اإليداع بغرض التبين أو الكفالة وف     - ١٥١
وال ُتشجع الدول على النظر يف هذا اخليار إال بعد استنفاذ اجلهود          . الطفل غري املصحوب بذويه أو املنفصل عنهم      

  .املبذولة لتحديد مكان والديه أو أسرته املوّسعة أو األفراد املعتادين على رعايته

  االت الطوارئ توفري الرعاية يف ح- تاسعاً 
   تطبيق املبادئ التوجيهية- ألف 

 االستمرار يف تطبيق هذه املبادئ التوجيهية يف حاالت الطوارئ النامجة عن كوارث طبيعية وكوارث ينبغي  - ١٥٢
وُيشّدد يف . من صنع اإلنسان، مبا فيها الرتاعات املسلحة الدولية والرتاعات غري الدولية، وكذلك االحتالل األجنيب

ئ  من يرغب من األفراد واملنظمات يف العمل لصاحل األطفال احملرومني من رعاية الوالدين يف حاالت الطوارتشجيع
  .على العمل وفقاً هلذه املبادئ التوجيهية

وينبغي أن تويل الدولة أو السلطات الفعلية يف املنطقة املعنية واجملتمع الدويل ومجيع اهليئات احملليـة والوطنيـة                   - ١٥٣
  : يليبية والدولية اليت تقدم خدمات تركز على رعاية الطفل أو تعتزم تقدميها، اهتماماً خاصاً يف هذه احلاالت ملاواألجن

أن تكفل تزويد مجيع اهليئات واألشخاص املعنيني باالستجابة لألطفال غري املصحوبني بذويهم أو   )أ(  
  يام بذلك على النحو السليم؛املنفصلني عنهم مبا يلزم من خربة وتدريب وموارد ومعدات للق

  أن توفر حسب اللزوم رعاية أسرية مؤقتة وطويلة األجل؛  )ب(  
  أال تلجأ إىل الرعاية داخل املؤسسات إال كتدبري مؤقت حىت يتسىن توفري الرعاية األسرية؛  )ج(  



A/HRC/11/L.11 
Page 49 

كبرية أن متنع إنشاء مؤسسات رعاية داخلية جديدة مشّيدة لغرض توفري رعاية فورية جملموعات                )د(  
  من األطفال على أساس دائم أو طويل األمد؛

   أدناه؛١٥٩أن حتظر تشريد األطفال عرب احلدود، باستثناء احلاالت الوارد وصفها يف الفقرة   )ه(  
  .أن تضفي طابع اإللزام على التعاون يف اجلهود املبذولة لتقفي أثر أسرة الطفل ومل مشله هبا  )و(  

  منع االنفصال

الطفل عن ذويه أو عن مقـدمي       بذل املنظمات والسلطات كافة قصارى جهدها ملنع انفصال         ينبغي أن ت    - ١٥٤
الرعاية الرئيسيني، فيما عدا احلاالت اليت تقتضي فيها مصلحته الفضلى ذلك، وأن تكفل العمل على أال ُتـشجع               

دمات ومنافع علـى    دون قصد األنشطة اليت تضطلع هبا على تفريق أفراد األسرة من خالل قصر ما تقدمه من خ                
  .الطفل دون أسرته

وينبغي منع حدوث حاالت انفصال مببادرة من والدي الطفل أو غريمها من مقدمي الرعاية الرئيـسيني                  - ١٥٥
  :بالوسائل التالية

ضمان حصول مجيع األسر املعيشية على اإلمدادات األساسية من لوازم غذائية وطبية وغريها من    )أ(  
  عليم؛اخلدمات، مبا فيها الت

  . القصوىاحلد من إتاحة خيارات توفري الرعاية داخل املؤسسات وتقييد اللجوء إليها حباالت الضرورة  )ب(  

   ترتيبات الرعاية- باء 

رصد ما يواجهه الطفل يف السياق احمللي مـن مـسائل   ينبغي دعم اجملتمعات لتؤدي دوراً فاعالً يف جمال     - ١٥٦
  .الستجابة هلذه املسائلتتعلق برعايته ومحايته، ويف جمال ا

وينبغي تعزيز الرعاية املقدمة للطفل داخل جمتمعه حتديداً، مبا فيها كفالته، ألهنا تؤمن استمرار تنـشئته                  - ١٥٧
  .اجملتمعية ومنوه

ونظراً إىل أن األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املنفصلني عنهم قد يتعرضون لإلساءة واالستغالل بشكل   - ١٥٨
  .ينبغي مراعاة رصد مقدمي الرعاية ودعمهم بوجه خاص ضماناً حلماية الطفلكبري، فإنه 

إىل بلد آخر غري بلد إقامته املعتادة إلحاطته برعاية بديلة إال ئ وينبغي أال ُيرّحل الطفل يف حاالت الطوار  - ١٥٩
كون مكان الترحيـل    وجيب يف هذه احلالة أن ي     . لفترة مؤقتة تقف وراءها أسباب صحية أو طبية أو أمنية قاهرة          

أقرب ما يكون إىل وطنه، وينبغي أن يرافق الطفل أحد الوالدين أو مقدم رعاية يعرفه الطفل، كما ينبغي وضـع                    
  .خطة واضحة إلعادة الطفل

وإذا ثُبت أن مل مشل الطفل بأسرته متعذر يف غضون فترة معقولة ارُتئي أن ذلك يتعارض مع مـصاحله                     - ١٦٠
نظر يف إجياد حلول مستقرة وهنائية، من قبيل التبين أو الكفالة وفقـاً ألحكـام الـشريعة                 الفضلى، فإنه ينبغي ال   
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اإلسالمية؛ وإن تعذر ذلك، ينبغي النظر يف إجياد خيارات أخرى طويلة األجل، مثل الكفالة أو اإليداع يف مؤسسة 
  .سكن اخلاضعة لإلشرافالئقة للرعاية الداخلية، مبا يف ذلك املساكن اجلماعية وغريها من ترتيبات ال

   تقفي أثر األسرة ومل الشمل- جيم 

التعرف على األطفال غري املصحوبني بذويهم أو املفصولني عنهم وتسجيل أمسائهم وتوثيقها من األمور ذات                 - ١٦١
  .، وينبغي النهوض هبا بأسرع ما ميكنئاألولوية يف مجيع حاالت الطوار

تسجيل من جانب السلطات احلكومية واهليئات املكلفة صراحة مبـسؤولية          وينبغي أن ُيضطلع بتنفيذ أنشطة ال       - ١٦٢
  .النهوض هبذه املهمة واملتمتعة خبربة النهوض هبا، أو أن ُيضطلع بتنفيذها بإشراف هذه السلطات واهليئات مباشرة

نظم لتأمني إرسال وينبغي أن ُيراعى طابع السرية الذي تتسم به املعلومات اجملّمعة، وأن ُيوضع ما يلزم من   - ١٦٣
وينبغي أال تتبادل اهليئات املرخصة حسب األصول هذه املعلومات فيما بينها إال ألغـراض              . املعلومات وختزينها 

  .تقفي أثر أسرة الطفل ومل مشله هبا وإحاطته بالرعاية

 املعنية بتقـدمي    وينبغي أن يندرج عمل مجيع األطراف املعنية بتقفي أثر أفراد األسرة أو اجلهات الرئيسية               - ١٦٤
تخدم مناذج موحـدة وإجـراءات    الرعاية مبقتضى القانون أو العرف، كلما أمكن ذلك، يف إطار نظام منّسق يس            

 بفعل ما تتخذه لخطرتكفل هذه اجلهات عدم تعريض املعنيني من األطفال وغريهم لينبغي أن و .بينها ة فيماافقمتو
  .من إجراءات

ات القرىب اليت تربط كل طفل والتأكد من استعداده واستعداد أفراد أسرته وجيب التحقق من شرعية عالق  - ١٦٥
وما مل ُتستنفذ مجيع اجلهود املبذولة لتقفي أسرة الطفل، فإنه ينبغي أال ُتتخذ أية إجراءات قد                . املقرر مل مشله هبم   

 بعيدة عن املوقع الذي ُيحتمل أن     ، كتبنيه، أو تغيري امسه، أو نقله إىل أماكن        تعرقل مل مشله بأسرته يف هناية املطاف      
  .توجد فيه أسرته

وينبغي إعداد ما يلزم من سجالت جبميع حاالت إيداع األطفال واالحتفاظ هبذه السجالت بشكل آمن                 - ١٦٦
  .ومأمون تسهيالً للم مشل الطفل بأسرته يف املستقبل

  ق اإلنساناليت ميكن الوقاية منها، وحقو  حاالت الوفيات واألمراض النفاسية-١١/٨

  ،إن جملس حقوق اإلنسان

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، واملؤمترات        إعالن ومنهاج عمل بيجني، و     إذ يؤكد من جديد     
 ومتكني اجلميع من احلـصول      االستعراضية املتصلة هبما، واألهداف وااللتزامات املتصلة بتخفيض الوفيات النفاسية        

قرار اجلمعيـة العامـة      (٢٠٠٠إعالن األلفية لعام    ، مبا يف ذلك األهداف الواردة يف        على خدمات الصحة اإلجنابية   
  ،)٦٠/١قرار اجلمعية العامة ( ٢٠٠٥ونتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ) ٥٥/٢
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األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما األهداف بشأن حتسني الصحة النفاسية، وتعزيز  أيضاًوإذ يؤكد من جديد    
  ،)١(اة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وختفيض معدالت وفيات األطفال والرضع، وإقامة شراكة عامليةاملساو

، واتفاقية حقوق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    بالتزامات الدول األطراف يف     وإذ يذكّر     
اء على مجيع أشكال التمييز العنـصري،       االتفاقية الدولية للقض  ، و اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    الطفل، و 

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
   ،االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمو

لسياسيني، والتعاون واملساعدة التقنية على الصعيدين الدويل والوطين        بأن زيادة اإلرادة وااللتزام ا    واقتناعاً منه     
  أمور مطلوبة بإحلاح لتقليص املعدالت العاملية العالية غري املقبولة للوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها، 

فاسية والعمل اجلاري يف إطار الدور الريادي الذي تقوم به منظمة الصحة العاملية يف جمال الصحة الن   وإذ يدرك     
  بند جدول أعمال مجعية الصحة العاملية السنوية بشأن رصد حتقيق املرامي اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة،

أن املعدالت العاملية العالية غري املقبولة للوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقايـة منـها                أيضاًوإذ يدرك     
ت الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان، وأن حتليل الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها تشكل حتدياً يف جماال

للوفيات واألمراض النفاسية ميكن     والوطين التصدي الدويل  من زاوية حقوق اإلنسان وإدماج منظور حقوق اإلنسان يف        
 هذه املعدالت هبدف القضاء على حاالت الوفيات        أن يساهم بشكل إجيايب يف حتقيق اهلدف املشترك املتمثل يف ختفيض          

  واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها،

باجلهود اليت تعكف هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة على بذهلا حالياً إلبراز              وإذ يرحب     
اية منها، مبا يف ذلك اجلهود الـيت تبـذهلا          بالوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوق      جوانب حقوق اإلنسان املتعلقة   

املعنية لجنة  ، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة حقوق الطفل، وال        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
 اخلاص املقرر، واإلجراءات اخلاصة، وال سيما اجلهود املشار إليها يف تقرير احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةب

  ، )A/61/338 (والعقليةمن الصحة البدنية ممكن  يف التمتع بأعلى مستوى إنساناملعين حبق كل 

أن للمجلس دوراً بناًء يقوم به يف جمال التوعية جبوانب حقوق اإلنسان اليت تنطوي عليها مـسألة                 وإذ يدرك     
 اليت ميكن الوقاية منها، ويف دعم وتـشجيع وتعزيـز           املعدالت العاملية العالية غري املقبولة للوفيات واألمراض النفاسية       

  اليت ترمي إىل ختفيض تلك املعدالت، اجلهود الوطنية والدولية اجلارية

 مببادرته إلجراء حوار تفاعلي يف دورته العادية الثامنة بشأن الوفيات النفاسية وحقوق اإلنـسان               وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٨يونيه / حزيران٥للمرأة، املعقود يف 

أن الوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها تؤثر على النساء وأسرهن يف مجيع املناطق  يدرك وإذ  
والثقافات، وأهنا تزداد تفاقماً بفعل عوامل من قبيل الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني والسن وأشـكال التمييـز                 

                                                      

 . على التوايل٨ و٤ و٣ و٥األهداف اإلمنائية لأللفية رقم  )١(
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 املرافق الصحية املناسبة وإىل التكنولوجيـا، واالفتقـار إىل   فضالً عن عوامل مثل االفتقار إىل فرص الوصول إىل  املتعددة،
  اهلياكل األساسية،

 إزاء املعدالت العاملية العالية غري املقبولة للوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن             عن قلقه البالغ   يعرب  - ١  
 امرأة وفتاة تتوىف كل يوم ١ ٥٠٠ الوقاية منها، مالحظاً يف هذا الصدد أن منظمة الصحة العاملية قد قدرت أن أكثر من

نتيجة مضاعفات ميكن الوقاية منها حتدث قبل وأثناء وبعد احلمل والوالدة، وأن الوفيات النفاسية هي السبب الرئيسي                 
  عاملياً للوفاة بني النساء والفتيات يف سن اإلجناب؛

الوفيـات  وأن مـسألة    ،  بأن معظم حاالت الوفيات واألمراض النفاسية ميكن الوقاية منـها         يسلم    - ٢  
واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها تشكل حتدياً على صعيد الصحة والتنمية وحقوق اإلنسان، وهو ما يقتـضي                  

 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات بصورة فعالة، وباألخص حقـوقهن يف احليـاة، ويف املـساواة يف           أيضاً
ية استقاء املعلومات وتلقيها ونقلها، ويف التمتع بفوائد التقدم العلمي، ويف التحرر مـن              الكرامة، ويف التعليم، ويف حر    

  ، مبا يف ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية؛والعقليةمن الصحة البدنية ممكن بأعلى مستوى التمييز، ويف التمتع 

واألمراض النفاسية اليت   من مجيع الدول جتديد التزامها السياسي بالقضاء على حاالت الوفيات           يرجو    - ٣  
ميكن الوقاية منها على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لضمان التنفيذ الكامل                

برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان     والفعال اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وإلعالن ومنهاج عمل بيجني، و          
واألهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما اهلدفان املتعلقان  االستعراضية املتصلة هبما، وإعالن األلفية والتنمية واملؤمترات

، بطرق منها ختصيص املوارد احمللية الالزمة       )٢(بتحسني الصحة النفاسية وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        
  للنظم الصحية؛

لى مبادرات التصدي للوفيـات واألمـراض النفاسـية يف          الدول جتديد تركيزها ع    منكما يرجو     - ٤  
شراكاهتا اإلمنائية وترتيباهتا التعاونية، وذلك بأمور منها الوفاء بااللتزامات القائمة والنظر يف إمكانية قطـع التزامـات                 

 حقوق اإلنسان   جديدة، وتبادل املمارسات الفعالة واملساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية، فضالً عن إدماج منظور            
  يف هذه املبادرات، والتصدي ملا للتمييز ضد املرأة من أثر على الوفيات واألمراض النفاسية؛

الدول وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان             يشجع    - ٥  
د من املوارد حلاالت الوفيات واألمراض النفاسية     واملنظمات غري احلكومية، على إيالء املزيد من االهتمام وختصيص املزي         

اليت ميكن الوقاية منها يف عملها مع نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مع هيئـات معاهـدات حقـوق          
  اإلنسان، واالستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة؛

ن إعداد دراسة مواضيعية عن حاالت الوفيات  إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسايطلب  - ٦  
واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها وحقوق اإلنسان، بالتشاور مع الدول ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم          

 ويطلب أن تشمل    مجيع أصحاب املصلحة املعنيني،    والبنك الدويل و   منظمة األمم املتحدة للطفولة   املتحدة للسكان و  
                                                      

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٣ و٥اهلدفان  )٢(
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بالوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منـها يف اإلطـار            املتعلقة لدراسة حتديد أبعاد حقوق اإلنسان    هذه ا 
القانوين الدويل القائم؛ ونبذة عن املبادرات واألنشطة اليت جتري ضمن منظومة األمم املتحدة للتصدي جلميع أسـباب                 

أن يضيف قيمة للمبادرات القائمة عن طريق حتليل هذه املـسألة           هذه الوفيات؛ وحتديد الكيفية اليت ميكن هبا للمجلس         
املنـدرج يف األهـداف      من زاوية حقوق اإلنسان؛ مبا يف ذلك اجلهود الرامية إىل حتقيق هدف حتسني الصحة النفاسية              

 د حقوق اإلنسان  ، واخليارات املوصى هبا من أجل معاجلة أفضل يف منظومة األمم املتحدة بأسرها لبع             )٣(اإلمنائية لأللفية 
  املتعلق بالوفيات واألمراض النفاسية اليت ميكن الوقاية منها؛

 أعاله ضمن برنامج عمل دورته الرابعـة        ٦ تناول مسألة الدراسة املواضيعية املطلوبة يف الفقرة         يقرر  - ٧  
النفاسية اليت ميكن الوقاية    عشرة، والنظر يف إمكانية اختاذ املزيد من اإلجراءات املمكنة بشأن مسألة الوفيات واألمراض              

منها وحقوق اإلنسان يف تلك الدورة، ويدعو املفوضية السامية ومنظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان 
إىل املـشاركة يف     والعقليةمن الصحة البدنية    ممكن   يف التمتع بأعلى مستوى      إنساناملقرر اخلاص املعين حبق كل      و

  . اجمللس بشأن هذه الدراسةحوار تفاعلي جيري يف

  اجللسة السابعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٧  
  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

   حقوق اإلنسان للمهاجرين املُوَدعني مراكز االحتجاز- ١١/٩

  إن جملس حقوق اإلنسان،

س حقوق اإلنسان بشأن     بالقرارات السابقة للجمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان وجمل        إذ يذكر     
حقوق اإلنسان للمهاجرين، وبأعمال خمتلفة اآلليات اخلاصة للمجلس اليت قدمت تقارير عن حالة حقـوق        محاية

  اإلنسان واحلريات األساسية للمهاجرين، ال سيما أولئك املوَدعون منهم يف مراكز االحتجاز،

، الذي يركز على    )A/HRC/11/7 (ن للمهاجرين تقرير املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسا      ب حييط علما  إذو  
  محاية األطفال يف سياق اهلجرة،

  ،)A/HRC/7/4(تقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  بأيضاًعلما حييط  وإذ  

 واملهاجرين املوضـوعني رهـن      حتجازاال مراكز   املوَدعني املهاجرين   وضعمعاجلة    على أمهية  وإذ يشدد   
 ميكن أن تؤدي إىل انتهاك حقوقهم اإلنسانية، باتباع هنج شامل ومتكامل            يوجد ظروفاً  ي، الذي االحتجاز اإلدار 

  . ومتضافر ومتوازن

                                                      

 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٥اهلدف  )٣(
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خرباء تشارك فيها احلكومات، و دورته الثانية عشرة، يف هذه املسألة بشأننقاش   عقد حلقةيقرر  - ١  
لتـوازن يف   ا ملؤسسات الوطنية، على حنو يراعـي     ، مبا يف ذلك ا    اجملتمع املدين عن   ون وممثل  باملوضوع، املعنينيمن  

  التمثيل اجلغرايف واجلنساين؛

  :إىل ما يلياملذكورة أعاله النقاش حلقة   املشاركني يفويدعو  - ٢  

ملعاجلة مسألة احتجاز    املمكنة   والُنُهج االجتاهات احلالية واملمارسات اجليدة والتحديات       مناقشة  )أ(  
  ؛زيز ومحاية حقوقهم اإلنسانيةاملهاجرين واستكشاف ُسـُبل تع

احتجاز األشخاص الذين يدخلون أو يبقون يف بلـد   إىل   اللجوء احلد من  كيفية   يف حبث التوسع    )ب(  
 وكيفية تقليص مدة احتجازهم، وكذلك يف كيفية متكينهم من الوصول على حنو مالئـم إىل                بطريقة غري نظامية  

  ؛اإلجراءات القانونية الواجبة

  .ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة والدعم الالزمني لعقد حلقة النقاش إىل ايطلب  - ٣  

  اجللسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

  .]انظر الفصل الثالث. اعُتمد بدون تصويت[

  حالة حقوق اإلنسان يف السودان - ١١/١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان          مبيثاق األمم املتحدة     إذ يسترشد   
  ذات الصلة باملوضوع،

 أن مجيع الدول األعضاء ملزمة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية             وإذ يؤكد من جديد     
وليان اخلاصان حبقـوق    وفقاً ملا ينص عليه ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدان الد            

  اإلنسان، وغري ذلك من صكوك حقوق اإلنسان املطبقة،

 بشأن مدونة قواعد السلوك     ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان و       ٥/١قراريه  وإذ يشري إىل      
 مشدداً، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، املؤرخني 

  على أن املكلفني بواليات جيب أن يضطلعوا بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما،

، وقـراري   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ املؤرخ   ٢٠٠٥/٨٢ من جديد قرار جلنة حقوق اإلنسان        وإذ يؤكد   
مـارس  / آذار ٢٧ املـؤرخ    ٧/١٦، وقـراره    ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٦/٣٥ و ٦/٣٤اجمللس  
، ويدعو حكومة السودان إىل مواصلة وتكثيف جهودها ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ   ٩/١٧ وقراره   ،٢٠٠٨

  لتنفيذ هذه القرارات،
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، وجوب أن ُيسترَشد يف استعراض الواليات وترشـيدها         ٥/١ إىل أن اجمللس يشترط، يف قراره        وإذ يشري   
نتقائية، مبا يؤدي إىل حوار وتعاون     اة واملوضوعية والال  وحتسينها وعند وضع واليات جديدة مببادئ العاملية والرتاه       

بناءين على الصعيد الدويل، هبدف النهوض بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والـسياسية واالقتـصادية        
  ،واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

   جهد لتجنب االزدواج الذي ال لزوم لـه، ينص على أنه ينبغي بذل كل٥/١ على أن القرار وإذ يشدد  

ة ونبذ أسـلوب املعـايري      ـة والالانتقائي ـاملوضوعي ادئ هي ـوم على مب  ـ إىل أن اجمللس يق    وإذ يشري   
  املزدوجة والتسييس،

وعـن  ) A/HRC/11/14( بتقرير املقررة اخلاصة عن حالة حقوق اإلنسان يف السودان           حييط علماً   - ١  
  ؛)A/HRC/11/14/Add.1(يت ّمجعها فريق اخلرباء املعين بدارفور حالة تنفيذ التوصيات ال

مبا أُحرز من تقدم يف تنفيذ اتفاق السالم الشامل، ومبا اختذته حكومة الوحدة الوطنية مـن                قّر  ُي  - ٢  
، وحيث احلكومة   خطوات بغية تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان، وخباصة يف جمال إصالح القوانني            

 ؛ى تكثيف هذه اجلهودعل

قّر  - ٣    ، وفقـاً  ٢٠١٠فربايـر   /بقرار حكومة الوحدة الوطنية عقد انتخابات عامة يف شباط         أيضاً ُي
 إىل التداول الدميقراطي والسلمي للسلطة؛ويعرب عن أمله يف أن تؤدي االنتخابات ألحكام اتفاق السالم الشامل، 

يف جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقـوق         إىل حكومة الوحدة الوطنية مواصلة وتكث      يطلب  - ٤  
 اإلنسان باختاذ مجيع اخلطوات امللموسة املمكنة من أجل حتسني حالة حقوق اإلنسان؛

  على أن حكومة الوحدة الوطنية هي املسؤول األول عن محاية مجيع مواطنيها؛يشدِّد  - ٥  

ة لتنفيذ توصيات فريق اخلرباء وملعاجلة      بالتدابري األولية اليت اختذهتا حكومة الوحدة الوطني      يرحب    - ٦  
 مـن   ددواعي القلق املتصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك نشر قوات الشرطة يف دارفور وإصدار أحكام حبق عـد                 

 دداً من التوصيات مل ُينفَّذ بعد؛ـظ أن عـمرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، بيد أنه يالح

على اتفاق سالم دارفور إىل الوفاء بالتزاماهتم مبوجب االتفاق، ويدعو          املوقعني   إىليكرر دعوته     - ٧  
 امتثاالً للقرارات ذات الصلة باملوضوع الصادرة       االسالم وااللتزام هب  عملية   األطراف غري املوقعة إىل االنضمام إىل     

 عن األمم املتحدة؛

 لة ومنع اإلفالت من العقاب؛ إىل أن اتفاق سالم دارفور ينص على مبدأَي تعزيز املساَءُيشري  - ٨  

راء االنتخابات العامة علـى     ـ بإجناز التعداد السكاين على نطاق البلد كشرط مسبق إلج         يشيد  - ٩  
 الصعيد الوطين؛
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أن املنازعة املتعلقة بـأبيي إىل حمكمـة        ـ بش ملفهـادة الوطنية   ـ بتقدمي حكومة الوح   يرحب  - ١٠  
 ؛الدائمة التحكيم

 مة الوحدة الوطنية قد وافقت على إيفاد أكثر من مخسة وسبعني مراقباً            أن حكو  بتقدير يالحظ  - ١١  
 حلقوق اإلنسان إىل مجيع أحناء البلد؛

ة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنـسان إىل         ـدة الوطني ـ بدعوة حكومة الوح   يرحب  - ١٢  
 زيارة البلد؛

ي بني حكومة الوحدة الوطنيـة،       بالبيان الصحفي الصادر بشأن االجتماع التشاور      علماً حييط  - ١٣  
، يف واالحتاد األفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي أحاطت خالله هذه األطراف علماً

 مجلة أمور، بتقارير العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور؛

وق اإلنـسان يف الـسودان      ـة حبق ـر املتعلق ـيانات والتقاري  بالرسائل والطلبات والب   أيضاً علماً حييط  -١٤  
  وق اإلنسان، ومفوضية حقوق اإلنسان، واملكلفني بالواليات املواضيعية؛ـادرة عن املفوض السامي حلقـوالص

  : أن اختصاصات منتدى حقوق اإلنسان تشمليالحظ  - ١٥  

تهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث    إبالغ حكومة الوحدة الوطنية على حنو منهجي ويف حينه بان           )أ(  
وق اإلنسان التابع للعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة ـا الفرع املكلف حبقـيف دارفور ويقف عليه   

  يف دارفور؛
التماس أفضل الوسائل املمكنة لوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان يف دارفور وحتديد سـبل                )ب(  

  اإلنسان يف دارفور؛ووسائل لتحسني حالة حقوق 
إتاحة منتدى ملناقشة املشاريع أو األنشطة أو املبادرات اليت تضطلع هبا العملية املختلطة لالحتاد               )ج(  

األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وحكومة الوحدة الوطنية، وغريمها من اجلهات الفاعلة اليت تدعم احلكومة يف               
  اإلنسان؛مواجهة دواعي القلق املتعلقة حبقوق 

  إتاحة منتدى منفتح وبّناء ملناقشة تنفيذ احلكومة لتوصيات فريق اخلرباء املعين بدارفور؛ )د(  
  احلصول على دعم للمبادرات الرامية إىل معاجلة دواعي القلق املتعلقة حبقوق اإلنسان؛  )ه(  

بعة حالة حقوق اإلنسان     املفوضية إىل أن تتوىل، عن طريق العناصر املناسبة يف املنتدى، متا           يدعو  - ١٦  
 ؛، هبدف إعالم اجمللس حبالة حقوق اإلنسان يف السودان حسب االقتضاءيف دارفور والتحقق منها

 إىل املفوضية أن حتدد جماالت بعينها ذات أولية لتقدمي املساعدة التقنية وأن تقيِّم اجملاالت               يطلب  - ١٧  
  قنية ومالية؛اليت حتتاج فيها حكومة الوحدة الوطنية إىل مساعدة ت

   بعمل االحتاد األفريقي واآلليات القائمة، ويدعو إىل مزيد من التنسيق وإىل نبذ االزدواجية؛يقر  - ١٨  
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 إنشاء والية اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان لفتـرة سـنة واحـدة                 يقرر  - ١٩  
، ويطلب إىل اخلـبري     ٩/١٧، و ٧/١٦، و ٦/٣٥، و ٦/٣٤املسؤوليات املبينة يف قرارات اجمللس      بالوالية و للنهوض  

املستقل التواصل مع حمافل حقوق اإلنسان املنشأة حديثاً يف السودان ومع فروع حقوق اإلنسان باالحتاد األفريقي، 
وبعثة األمم املتحدة يف السودان، والعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، وأن يقدم تقريراً                

 إىل األمني العام أن يقدم إىل اخلبري املستقل مجيع املساعدات           ىل اجمللس للنظر فيه يف دورته الرابعة عشرة، ويطلبُ        إ
  ؛الالزمة ألداء واليته بالكامل

 عن اقتناعه بأن خمتلف آليات حقوق اإلنسان ميكنها، من خالل تأمني وجود حوار تعاوين يعرب  - ٢٠  
ية، أن حتقق بصورة فعالة ومستدامة هدف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف             وتآزري مع حكومة الوحدة الوطن    

  .البلد، ويشري يف هذا السياق إىل قيمة آليات االستعراض الدوري الشامل

  اجللسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  

انظر الفـصل  . (لتصويت أعضاء عن ا٩، مع امتناع ١٨ صوتاً مقابـل   ٢٠اعُتمد بتصويت ُمَسجَّل، بأغلبيـة     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثالث

األرجنتني، أملانيــا، أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، البوسـنة واهلرسـك،            :املؤيدون
مبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، شيلي، فرنسا، كندا، املكسيك، امجهورية كوريا، ز

  ؛يرلندا الشمالية، موريشيوس، هــولندا، اليابانآمى واململكة املتحدة لربيطانيا العظ

ندونيسيا، باكستان، البحرين، بنغالديش، جنوب     إأذربيجان، االحتاد الروسي، األردن،       :املعارضون
أفريقيا، جيبويت، الصني، الفلبني، قطر، الكامريون، كوبا، ماليزيا، مصر، اململكة العربية 

  ؛ياريالسعودية، نيج

، السنغال، غابون، غانـا،     ) املتعددة القوميات  - دولة  (نغوال، بوركينا فاسو، بوليفيا     أ  :املمتنعون
  .]مدغشقر، نيكاراغوا، اهلند

   نظام اإلجراءات اخلاصة- ١١/١١

  إن جملس حقوق اإلنسان،

مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن وبرنامج عمل فيينا، وكافة            إذ يسترشد     
  صكوك الدولية األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان، ال

 املنشئ جمللـس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ة العامة   ـرار اجلمعي ـقوإذ يضع يف اعتباره       
  حقوق اإلنسان،
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 ومرفقاهتما املتعلقة ببناء مؤسسات     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخني   ٥/٢ و ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 ٨/٢ وإىل بيـان الـرئيس       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢١٩ر اجلمعية العامة    اجمللس، وإىل قرا  

  ، ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨املؤرخ 

 عن تقديره للمسامهات القّيمة لكافة اإلجراءات اخلاصة يف تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان              وإذ يعرب   
احلق يف التنمية، وضرورة أن يتصرف مجيع املكلفني بواليات         املدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك        

 الدول كافة التعاون مـع      ذكر بأنه يتعني على   يوبطريقة موضوعية ومستقلة وغري انتقائية ونزيهة وغري مسّيسة،         
ـ                رد اإلجراءات اخلاصة وتقدمي املساعدة إليها يف أداء مهامها، وتزويدها جبميع املعلومات يف الوقت املناسب، وال

  ،اإلجراءات اخلاصةتتلقاها من دون تأخري ال لزوم له على الرسائل اليت 

 هو  واليات اإلجراءات اخلاصة  ب للمكلفنيمدونة قواعد السلوك     أن الغرض من     يؤكد من جديد    - ١  
من دعم قدرهتم على إجناز املهام املوكلة إليهم وتعزيز سلطتهم املعنوية ومصداقيتهم، وهي تتطلب إجراءات داعمة 

  مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، ال سيما الدول؛

يف ظل االحترام التام   إىل أنه يتعني على املكلفني بإجراءات الواليات اخلاصة ممارسة مهامهميشري  - ٢  
تنص عليه قرارات اجمللس ذات الصلة اليت حددت هـذه الواليـات،             لوالياهتم وااللتزام الصارم هبا، على حنو ما      

   ألحكام مدونة السلوك؛ال تاماًواالمتثال امتثا

، أن تواصل مساعدة    ٥/٢ لقرار اجمللس     إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وفقاً       يطلب  - ٣  
  مبا يسهم يف وعيها مبدونة قواعد السلوك وامتثاهلا التام هلا؛ اإلجراءات اخلاصة

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر   - ٤  

  ناجللسة التاسعة والعشرو  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨  
  .]انظر الفصل اخلامس. اعُتمد بدون تصويت[

الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيـذ الفعـال           - ١١/١٢
  إلعالن وبرنامج عمل ديربان

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ٢٠٠٣/٣٠ و ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٢/٦٨ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       إذ يشري   
  ،٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣رخ املؤ

  ، ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠ املؤرخ ١/٥ إىل قرار اجمللس كذلك وإذ يشري  
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 املؤمتر العاملي ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٨ على أن إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها يف وإذ يشدد  
  تيح أساساً متينـاً ملكافحـة     ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ي           

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

بالوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان، الذي ُعقد يف إطار اجلمعية العامـة            يسلم مع التقدير   وإذ  
   من الوثيقة،١٢٤الفقرة مبا يف ذلك  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠لألمم املتحدة يف الفترة من 

 متديد والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن وبرنـامج عمـل          يقرر  - ١  
  ديربان لفترة ثالث سنوات؛

  . يف إطار البند ذي الصلة من جدول األعمالإبقاء هذه املسألة قيد نظره أيضاً يقرر  - ٢  

  اجللسة التاسعة والعشرون  
  ٢٠٠٩يونيه /ن حزيرا١٨  
  .]انظر الفصل التاسع. اعُتمد بدون تصويت[

   املقررات-  باء

  أملانيا :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠١ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان،

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  وقرار جملس حقوق    

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

اردة يف بأملانيا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الو ، االستعراض املتعلق٢٠٠٩ فرباير/ شباط٢، يف وقد أجرى  
  ،٥/١قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بأملانيا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض               يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/15(أملانيا   الدوري الشامل عن  

متها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قد   
  ). A/HRC/11/15/Add.1السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الرابعة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  
  ]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  جيبويت :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٢ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1  ببيان الـرئيس   ، وعمالً ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

جبيبويت، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة        ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١يف قرار اجمللس 

جبيبويت واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض           الدوري الشامل املتعلق    نتائج االستعراض  يعتمد  
أو االسـتنتاجات، فـضالً عـن       /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/16(جيبويت   الدوري الشامل عن  

سئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األ       
  ).السادس الفصل، A/HRC/11/37(كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الرابعة عشرة اجللسة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  اكند :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٣ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن الطرائق واملمارسات٢٠٠٨أبريل /نيسان

بكندا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف   ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩شباط  / فرباير ٣ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١قرار اجمللس 

اض بكندا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعر          نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/17(كندا   الدوري الشامل عن  

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/11/17/Add.1السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(ق العامل أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفري

  الرابعة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران٩  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  بنغالديش :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٤ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١سندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة    للوالية امل  وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

ببنغالديش، وفقاً لكافة األحكـام ذات الـصلة         ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٣  يف ،وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

ببنغالديش واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض   نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عـن     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و     ) A/HRC/11/18(الدوري الشامل عن بنغالديش     

تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        
  ).A/HRC/11/18/Add.1، والسادس الفصل، A/HRC/11/37(كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة اخلامسة عشرة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  
  ].انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  االحتاد الروسي :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٥ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة     وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

باالحتاد الروسي، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة        ملتعلق، االستعراض ا  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

باالحتاد الروسي واليت تشمل تقريـر الفريـق العامـل املعـين              نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االستنتاجات، /شأن التوصيات ومشفوعاً بآرائها ب ) A/HRC/11/19(باالستعراض الدوري الشامل عن االحتاد الروسي 

فضالً عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل                    
ــل   ــق العام ــار الفري ــاعلي يف إط ــاء احلــوار التف ــة أثن ــصورة كافي ــصل، A/HRC/11/37(ب ــسادس،  الف ال

  ). A/HRC/11/19/Add.1/Rev.1و

  اخلامسة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  الكامريون :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٦ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥خ  املؤر٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

ريون، وفقاً لكافة األحكـام ذات الـصلة        بالكام ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٥ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

بالكامريون واليت تـشمل تقريـر الفريـق العامـل املعـين              نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
، أو االسـتنتاجات /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/21(باالستعراض الدوري الشامل عن الكامريون    

فضالً عن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل الـيت مل                    
الـسادس،   الفـصل ،  A/HRC/11/37(ُتعاجل بصورة كافية أثنـاء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل                 

  ). A/HRC/11/21/Add.1و

  اجللسة السادسة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه /زيران ح١٠  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  كوبا :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٧ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١سان  وقرار جملس حقوق اإلن   

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

 بكوبا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة يف ، االستعراض املتعلق٢٠٠٩فرباير / شباط ٥ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق بكوبا واليت تشمل تقرير الفريق العامـل املعـين باالسـتعراض              يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهـداهتا      /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/22(كوبا   الدوري الشامل عن  

ماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء               الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعت     
  ).السادس، واملعلومات اخلطية اإلضافية اليت قدمتها كوبا الفصل، A/HRC/11/37(احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  السادسة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠  
  .]انظر الفصل السادس. ر بدون تصويتاعُتمد املقر[  
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  اململكة العربية السعودية :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٨ ملقررا

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨رخ   املؤ ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

باململكة العربية السعودية، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة         ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ ، يف وقد أجرى 
  ،٥/١اردة يف قرار اجمللس الو

باململكة العربية السعودية واليت تشمل تقرير الفريق العامـل           نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
مشفوعاً بآرائها بشأن التوصـيات     ) A/HRC/11/23(اململكة العربية السعودية     املعين باالستعراض الدوري الشامل عن    

ن تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة              أو االستنتاجات، فضالً ع   /و
السادس،  الفصل،  A/HRC/11/37(أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل               

  ). A/HRC/11/23/Add.1و

  السادسة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يه يون/ حزيران١٠  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  السنغال :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١٠٩ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

بالسنغال، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة  ، االستعراض املتعلق٢٠٠٩فرباير / شباط٦ ، يفوقد أجرى  
  ،٥/١ار اجمللس يف قر

بالسنغال واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض          نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االسـتنتاجات، فـضالً عـن    /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و   ) A/HRC/11/24(الدوري الشامل عن السنغال     

اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة  تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل       
  ). A/HRC/11/24/Add.1السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة السابعة عشرة  
   ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١١  
  .]فصل السادسانظر ال. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  الصني :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١٠ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
ـ    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان       ٩املـؤرخ    PRST/8/1 رئيس، وعمالً ببيان ال

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

بالصني، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة        ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١يف قرار اجمللس 

بالصني واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض          امل املتعلق  نتائج االستعراض الدوري الش    يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا     /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/25(الصني   الدوري الشامل عن  

ائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املس   
  ).السادس الفصل، A/HRC/11/37(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  السابعة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  أذربيجان :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١١ املقرر

  لس حقوق اإلنسان، إن جم

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ،قة بعملية االستعراض الدوري الشامل بشأن الطرائق واملمارسات املتعل٢٠٠٨أبريل /نيسان

بأذربيجان، وفقاً لكافة األحكـام ذات الـصلة         ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

راض بأذربيجان واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستع  نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق يعتمد  
أو االستنتاجات، فـضالً عـن      /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/20(أذربيجان   الدوري الشامل عن  

تعهداهتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        
  ). A/HRC/11/20/Add.1 السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(الفريق العامل كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار 

  الثامنة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  نيجرييا :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١٢ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ة املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة     للوالي وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

بنيجرييا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة        ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٩ ، يف أجرىوقد    
  ،٥/١يف قرار اجمللس 

بنيجرييا واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض    نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا / مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و)A/HRC/11/26(نيجرييا  الدوري الشامل عن

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). السادس الفصل، A/HRC/11/37(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  الثامنة عشرة اجللسة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

  املكسيك :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١٣ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

ـ / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف      ، ٢٠٠٦ارس م
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

لكافة األحكـام ذات الـصلة   باملكسيك، وفقاً  ، االستعراض املتعلق٢٠٠٩فرباير / شباط١٠ ، يفوقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

باملكسيك واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض          نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االستنتاجات، فـضالً عـن      /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/27(املكسيك   الدوري الشامل عن  

هتا الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة        تعهدا
السادس، واملعلومات اإلضافية اخلطية اليت      الفصل،  A/HRC/11/37(كافية أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل         

  ).قدمتها املكسيك

   عشرةالثامنة اجللسة  
   ٢٠٠٩ يونيه/ حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  موريشيوس :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١٤ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١ جملس حقوق اإلنسان     وقرار
  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

ذات الـصلة   مبوريشيوس، وفقاً لكافة األحكام      ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٠ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١الواردة يف قرار اجمللس 

مبوريشيوس واليت تـشمل تقريـر الفريـق العامـل املعـين        نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق يعتمد  
أو االستنتاجات،  /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/28(موريشيوس   باالستعراض الدوري الشامل عن   

والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل الـيت مل                فضالً عن تعهداهتا الطوعية     
الـسادس،   الفـصل ،  A/HRC/11/37(ُتعاجل بصورة كافية أثنـاء احلـوار التفـاعلي يف إطـار الفريـق العامـل                 

  ). A/HRC/11/28/Add.1و

  اجللسة الثامنة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. ملقرر بدون تصويتاعُتمد ا[  

  األردن :نتائج االستعراض الدوري الشامل - ١١/١١٥ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧ونيه  ي/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ، بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨أبريل /نيسان

باألردن، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة   االستعراض املتعلق،٢٠٠٩فرباير / شباط١١ ، يفوقد أجرى  
  ،٥/١يف قرار اجمللس 

 نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق باألردن واليت تشمل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض          ديعتم  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و) A/HRC/11/29(األردن  الدوري الشامل عن

سة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة  الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجلل   
  ). السادس الفصل، A/HRC/11/37(أثناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل 

  اجللسة التاسعة عشرة  
   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  
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  ماليزيا :ض الدوري الشاملنتائج االستعرا - ١١/١١٦ املقرر

  إن جملس حقوق اإلنسان، 

، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١للوالية املسندة إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة      وفقاًإذ يتصرف     
 ٩املـؤرخ    PRST/8/1 ، وعمالً ببيان الـرئيس    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١وقرار جملس حقوق اإلنسان     

  ،بشأن الطرائق واملمارسات املتعلقة بعملية االستعراض الدوري الشامل ٢٠٠٨أبريل /نيسان

مباليزيا، وفقاً لكافة األحكام ذات الصلة الواردة        ، االستعراض املتعلق  ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١١ ، يف وقد أجرى   
  ،٥/١يف قرار اجمللس 

 الفريق العامل املعين باالسـتعراض      مباليزيا واليت تشمل تقرير     نتائج االستعراض الدوري الشامل املتعلق     يعتمد  
أو االستنتاجات، فضالً عن تعهداهتا    /مشفوعاً بآرائها بشأن التوصيات و    ) A/HRC/11/30(ماليزيا   الدوري الشامل عن  

الطوعية والردود اليت قدمتها، قبل اعتماد النتائج يف اجللسة العامة، على األسئلة أو املسائل اليت مل ُتعاجل بصورة كافيـة     
  ). A/HRC/11/30/Add.1السادس، و الفصل، A/HRC/11/37(ناء احلوار التفاعلي يف إطار الفريق العامل أث

  التاسعة عشرة اجللسة  
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢  
  .]انظر الفصل السادس. اعُتمد املقرر بدون تصويت[  

إصدار تقارير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري          - ١١/١١٧
  اللغات الرمسية لألمم املتحدةالشامل جبميع 

، أن يعتمد النص التايل     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٨ املعقودة يف    ١٨ قرر جملس حقوق اإلنسان، يف جلسته       
  :ويقدِّمه إىل اجلمعية العامة على سبيل االستعجال من أجل تنفيذه

 ٦٢/٢١٩ و٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١ قراري اجلمعية العامة إذ يضع يف اعتباره"  
يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١، وقراري جملس حقوق اإلنسان ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢املؤرخ 
سـبتمرب  / أيلـول  ٢٤ املؤرخ   ٩/١٠٣، ومقرر اجمللس    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/١ و ٢٠٠٧
  ،٢٠٠٨أبريل / نيسان٩ املؤرخ ٩/٢ و٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤ املؤرخ ٨/١وبياين الرئيس  ،٢٠٠٨

 على أن الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل التابع جمللس حقوق اإلنسان وإذ يشدِّد  
   دولة من الدول األعضاء،٣٢قد اعتمد يف دورتيه الرابعة واخلامسة التقارير املتعلقة باستعراض احلالة يف 

دورة الرابعة للفريق العامل مل تـصدر        تقريراً من التقارير اليت اعُتِمدت يف ال       ١٣ ألن   وإذ يشعر بالقلق    
كوثائق رمسية لألمم املتحدة باللغات الرمسية الست قبل النظر فيها واعتمادها من ِقَبل اجمللس يف دورته احلاديـة                  

  عشرة، وألن عملية جتهيز وإصدار تقريرين اعتمدمها الفريق العامل يف دورته اخلامسة تظل متأخرة،
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د اللغات يف عمل األمم املتحدة، وإىل لزوم إصدار تقارير الفريق العامل            إىل أمهية تعدُّ  وإذ يشري     
  كافة جبميع اللغات الرمسية للمنظمة،

مجيع التقارير اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل يف   أنيقرر  - ١  
ضوع االستعراض قبل اعتماد النتائج دورتيه الرابعة واخلامسة، واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدول مو   

من ِقَبل اجمللس، يتعني أن تصدر بوصفها وثائق رمسية جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبـل موعـد                  
  انعقاد الدورة الثانية عشرة للمجلس، ويطلب إىل األمني العام اختاذ التدابري الالزمة هلذا الغرض؛

أن حيرص على أن يطبِّق يف تقاريره احلدود القـصوى           بأنه ينبغي للفريق العامل      ريذكِّ  - ٢  
 يف اعتمـاد    أن الفريق العامل خموَّل سلطة البت      ، علماً ٩/٢لعدد الكلمات احملددة يف مرفق بيان الرئيس        
  املتعلقة بعدد الكلمات؛ تقارير تتجاوز بصورة استثنائية هذه احلدود

ريق العامل بوصفها وثائق رمسية جبميـع        أن تصدر مجيع التقارير اليت يعتمدها الف       يقرِّر  - ٣  
ويطلب إىل األمني  اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وذلك يف الوقت املناسب قبل النظر فيها من ِقَبل اجمللس،

  ".العام أن يكفل تقدمي الدعم الضروري هلذه الغاية

  .]انظر الفصل السادس[

_ _ _ _ _  


