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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  ة والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعي

  ، وبوركينا فاسو، وبوليفيا،*بنماغواي، وو، وأور*إكوادور
  ، ومصر، *، والكونغو*والكامريون، وكولومبيا ي،ـوشيل

  مشروع قرار: ونيكاراغوا ،*واملغرب

مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئـم          - /...٩
  ة لألطفال وشروطهاللرعاية البديل

  إن جملس حقوق اإلنسان،

   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل، إذ يعيد تأكيد  

 بشأن موضـوع األطفـال      ٢٠٠٤ إىل املناقشة الدولية اليت أطلقتها جلنة حقوق الطفل يف عام            وإذ يشري   
  احملرومون من الرعاية األبوية،

، يومها السنوي ٢٠٠٥ليونيسيف وجلنة حقوق الطفل اليت خصصت، يف عام إىل مبادرة ا  وإذ يشري أيضاً      
  للمناقشة العامة لتناول مسألة األطفال احملرومني من الرعاية الوالدية وُيرحب هبا،

حقوق الطفل بأن يشارك اجملتمع الدويل يف إعـداد           ويرحب بالتوصية املقدمة من جلنة     كذلكوإذ ُيذكّر     
  تعلقة بالرعاية البديلة كي تنظر فيها اجلمعية العامة وتعتمدها، املبادئ التوجيهية امل
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، لتحليل  ٢٠٠٦أغسطس  /ويرحب باالجتماع احلكومي الدويل الذي عقد يف برازيليا، يف آب         وإذ يذكر     
االستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها، باالستناد       الصيغة األولية ملشروع املبادئ التوجيهية املتعلقة ب      

  إىل املشروع األويل الذي وضعه خرباء وأخذت به جلنة حقوق الطفل، 

جمللس، واليت متخـضت عـن       ويرحب بالعملية االستشارية الواسعة النطاق اليت عقدها ا        وإذ يذكر أيضاً    
بيانات مشتركة قدمها ممثل عن كل من جمموعة األصدقاء واليونيسيف واجملتمع املـدين يف الـدورة الـسادسة                  

 الذي اعتمده اجمللس يف دورته السابعة بتوافق اآلراء، وبفريق اخلرباء الرفيع املـستوى              ٧/٢٩للمجلس، وبالقرار   
  الذي اتسمت أعماله مبشاركة واسعة النطاق،املعقود خالل الدورة الثامنة للمجلس و

 الذي أنشأت به جملس حقوق اإلنسان كهيئة مسؤولة عن          ٦٠/٢٥١ قرار اجلمعية العامة     وإذ يعيد تأكيد    
  تعزيز االحترام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع،

، وأمهية تعزيز ٦٢/١٤١ من قرارها ١٦الفقرة  استنتاجات اجلمعية العامة الواردة يف     يعيد تأكيد   - ١  
  الرعاية األبوية املالئمة واحلفاظ على األسرة، حيثما أمكن ذلك؛

، اليت يشجع فيها اجمللس على املضي قـدماً         ٧/٢٩ من قرار اجمللس     ١٩ الفقرة   يعيد أيضاً تأكيد    - ٢  
   للرعاية البديلة لألطفال وشروطها؛ مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم

 مبشروع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعاية حييط علماً مع التقدير  - ٣  
  البديلة لألطفال وشروطها؛

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعمم، بأسرع وقت ممكن، مشروع              يطلب  - ٤  
 املتحدة التوجيهية املتعلقة باالستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها كي يطَّلع عليها كافة مبادئ األمم

  األعضاء واملراقبني يف اجمللس اطالعاً كامالً؛ 

 أن يبذل ما يف وسعه من جهد يف سبيل التوصل إىل اعتماد مشروع مبادئ األمم املتحدة                  يقرر  - ٥  
  . ستخدام املالئم للرعاية البديلة لألطفال وشروطها حبلول دورته العاشرةالتوجيهية املتعلقة باال

 -  -  -  -  -  

  




