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  إن جملس حقوق اإلنسان،

 إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومجيع املعاهدات الدولية ذات الصلة، مبا فيها اتفاقية حقوق  إذ يشري   
   منها،٤٠ و٣٩ و٣٧ و٣الطفل، وال سيما املواد 
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مبـادئ  ("ح األحـداث    األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنـو     يتهم ومبادئ   بشأن محاية األحداث اجملردين من حر     
  / كـانون األول ١٤ املـؤرخني   ٤٥/١٣٣ وقرارهـا    ٤٥/١١٢، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة يف قرارهـا         ")الرياض

  ال ضحايا اجلرمية والشهود عليها، واملبادئ التوجيهية يف األمور املتعلقة باألطف١٩٩٠ديسمرب 

ع قرارات اجمللس، وجلنة حقوق اإلنسان، واجلمعيـة العامـة واجمللـس االقتـصادي               إىل مجي  وإذ يشري   
، ٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٨ املؤرخ ٧/٢٩واالجتماعي ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها قرار جملس حقوق اإلنسان  

 كـانون   ١٨ املـؤرخ    ٦٢/١٥٨، وقرارا اجلمعيـة     ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٤/٤٣وقرار اللجنة   
، وقـرار اجمللـس االقتـصادي       ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٤ املؤرخ   ٦٣/٢٤١ و ٢٠٠٧ديسمرب  /لاألو

  ،٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦ املؤرخ ٢٠٠٧/٢٣واالجتماعي 

 املتعلق باحلق يف املساواة     ٣٢ اعتماد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم          باهتمام وإذ يالحظ   
واعتماد جلنة حقوق الطفل التعليق العـام       ) CCPR/C/GC/32(ية ويف حماكمة عادلة     أمام احملاكم واهليئات القضائ   

  ، )CRC/C/GC/10( املتعلق حبقوق الطفل يف قضاء األحداث ١٠رقم 

 اجلهود اليت يبذهلا األمني العام يف جمال حتسني تنسيق أنشطة األمم املتحدة يف ميدان إقامة العدل، وإذ يقدر  
 األحداث، ال سيما تقاريره املتعلقة بتعزيز الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل سيادة وسيادة القانون وقضاء

، ومذكراته التوجيهية بشأن وضع هنج لألمم املتحدة إزاء املساعدة يف جمال سيادة القـانون         )A/61/636(القانون  
  وبشأن هنج األمم املتحدة إزاء عدالة األطفال،

ال ذات الصلة اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف  األعمباهتماموإذ يالحظ   
  جمال إقامة العدل،

 عمل الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث واألعضاء فيه، مبـا يف  وإذ يالحظ مع التقدير   
وق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين  ذلك منظمة األمم املتحدة للطفولة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلق         

باملخدرات واجلرمية، ومعهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،              
وإدارة عمليات حفظ السالم، وجلنة حقوق الطفل ومنظمات غري حكومية متنوعة، ال سيما ما يقومون به مـن                  

مي املشورة واملساعدة التقنيتني يف قضاء األحداث، واملشاركة اإلجيابية للمجتمع املدين يف أعمال تنسيق يف جمال تقد
  الفريق ذات الصلة،

 أمهية ضمان احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، وخاصة يف وإذ يضع يف اعتباره  
  ية حامسة يف بناء السالم والعدل،حاالت ما بعد انتهاء الرتاع، بوصف ذلك إسهاماً ذا أمه

 أن استقالل القضاء ونزاهته، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظام القضائي شروط من جديدوإذ يؤكد   
  أساسية الزمة حلماية حقوق اإلنسان وضمان عدم وجود أي متييز يف إقامة العدل،

فال واألحداث والنساء يف إقامة العدل، ال سيما احلاجة إىل شدة اليقظة إزاء الوضع اخلاص لألط وإذ يعي  
  ،أثناء فترة حرماهنم من احلرية، وإزاء إمكانية تعرضهم لشىت أشكال العنف واألذى والظلم واإلذالل
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أن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيسياً يف مجيع القـرارات              وإذ يؤكد من جديد       
ة، وأنه ينبغي، بوجه خاص، عدم اللجوء إىل حرمان األطفال واألحداث من حريتهم إال املتعلقة باحلرمان من احلري

 األحداث عن  فصلاجة إىل ضمان، وإذ يؤكد من جديد احلكمالذ أخري وألقصر فترة مناسبة، خاصة قبل احملاكمة
  ل مـن مـصلحة   الكبار قدر املستطاع، يف حالة القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، مـا مل يكـن عـدم الفـص                

   الفضلى،الطفل

 بأن مراعاة مصاحل الطفل الفضلى جيب أن تكون اعتباراً رئيسياً فيما يتعلق مبدى ضرورة بقاء                وإذ يذكر   
افية  تقدمي الرعاية الك   وإذ يؤكد مسؤولية الدولة عن    أطفال األمهات السجينات معهن يف السجن وبفترة بقائهم،         

  للنساء يف السجن وألطفاهلن،

 بالتقرير األخري لألمني العام املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف                حبير  - ١  
  ؛)A/HRC/4/102(ذلك قضاء األحداث 

 والفعال جلميع معايري األمم املتحدة املتصلة حبقوق اإلنسان      أمهية التنفيذ الكامل   من جديد يؤكد    - ٢  
  يف جمال إقامة العدل؛

عضاء أال تألو جهداً يف توفري آليات وإجراءات تشريعية وقضائية واجتماعيـة            الدول األ يناشد    - ٣  
وتعليمية فعالة وغريها من اآلليات واإلجراءات ذات الصلة، فضالً عن املوارد الكافية لكفالة تنفيذ تلك املعـايري                 

  ستعراض الدوري الشامل؛تنفيذاً كامالً، ويدعوها إىل مراعاة قضية حقوق اإلنسان يف إقامة العدل يف إجراء اال

 احلكومات إىل إدراج إقامة العدل يف خططها اإلمنائية الوطنية كجزء ال يتجزأ من عمليـة      يدعو  - ٤  
 القانونية بغية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ويدعو اجملتمع التنمية، وأن ختصص موارد كافية لتقدمي خدمات املعونة

الدويل إىل االستجابة بصورة إجيابية لطلبات احلصول على املساعدة املالية والتقنية من أجل دعم وتعزيـز إقامـة            
  العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث؛

ة العدل، ال سيما حتقيق وصون       على احلاجة اخلاصة إىل بناء القدرات الوطنية يف جمال إقام          يشدد  - ٥  
االستقرار يف اجملتمعات وسيادة القانون يف حاالت ما بعد الرتاع، وذلك من خالل إصـالح اجلهـاز القـضائي               

  والشرطة ونظام السجون، فضالً عن إصالح قضاء األحداث؛ 

 التعددية   احلكومات إىل توفري التدريب، مبا يف ذلك التدريب على مناهضة العنصرية وعلى            يدعو  - ٦  
الثقافية ومراعاة الفوارق بني اجلنسني وحقوق الطفل، فيما يتصل حبقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك 
قضاء األحداث، جلميع القضاة واحملامني واملدعني العامني واألخصائيني االجتماعيني وموظفي اهلجـرة وضـباط              

ن إقامة العدل، مبن فيهم األفراد الذين يتم نـشرهم يف العمليـات             الشرطة وغريهم من املهنيني العاملني يف ميدا      
  امليدانية الدولية؛

بوجوب معاملة كل طفل أو حدث خمالف للقانون معاملة تصون لـه حقوقـه وكرامتـه                يقر    - ٧  
إقامة العدل،  واحتياجاته، وفقاً ملبادئ القانون الدويل، مبا فيها املعايري الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان يف جمال                
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ويطلب إىل الدول األطراف يف اتفاقية حقوق الطفل التقيد الصارم مببادئها وأحكامها وحتسني املعلومات املتعلقة               
  حبالة قضاء األحداث؛

قلق جلنة حقوق الطفل إزاء كون التشريعات أو املمارسات الوطنية يف مجيع مناطق العامل  يالحظ  - ٨  
ة ال تعكس، يف حاالت كثرية، أحكام اتفاقية حقوق الطفل املتصلة بإدارة قضاء             وعلى مستوى كل النظم القانوني    

األحداث، وترحب بتقدمي جلنة حقوق الطفل توصيات ملموسة بشأن حتسني النظم الوطنية لقضاء األحداث، مبا يف 
  ذلك تنفيذ القوانني اخلاصة بقضاء األحداث؛

يف جهودها العامة املبذولة يف جمال سيادة القانون         الدول اليت مل تدمج بعد قضايا الطفل         يشجع  - ٩  
على القيام بذلك وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة يف جمال قضاء األحداث ملنع جناح األحداث والتصدي إليـه                  
وكذا هبدف تعزيز مجلة أمور منها استخدام التدابري البديلة مثل التحويل والعدالة التصاحلية، وضمان االمتثال ملبدأ 

 حرمان الطفل من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة مناسبة، باإلضافة إىل جتنب استخدام احتجاز األطفال    عدم
  قبل احملاكمة، كلما أمكن ذلك؛

 على أمهية إدراج استراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لألطفال املخالفني للقانون            يشدد  - ١٠  
   اجملتمع؛ألحداث، ال سيما عرب الربامج التعليمية، حىت يقوم األطفال بدور بناء يفسابقاً يف السياسات املتعلقة بقضاء ا

 الدول على أن تكفل، يف تشريعاهتا وممارساهتا، عدم تطبيق عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد حيث  - ١١  
  شخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛دون إمكانية اإلفراج عند املعاقبة على جرائم يرتكبها أ

احلكومات واهليئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان           يدعو    - ١٢  
واملنظمات غري احلكومية إىل إيالء اهتمام أكرب مبسألة النساء والبنات يف السجون، مبا يف ذلك القضايا املتعلقـة                  

   املتصلة هبذه املشكلة ومعاجلتها؛بأطفال النساء السجينات، بغرض حتديد اجلوانب والتحديات اجلنسانية

 ضرورة إعطاء األولوية للتدابري غري االحتجازية، عند إصدار حكم أو اختاذ قرار بـشأن               يؤكد  - ١٣  
التدابري السابقة للمحاكمة فيما يتعلق بامرأة حامل أو معيل وحيد أو رئيسي لطفل، مع مراعاة مـدى خطـورة      

  ى؛اجلرمية وبعد مراعاة مصاحل الطفل الفضل

 باألنشطة اهلامة اليت تضطلع هبا جلنة حقوق الطفل، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة،               يرحب  - ١٤  
ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم           

، ويدعو الدول الطالبة للمساعدة إىل االستفادة من املتحدة اإلمنائي يف ميدان إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث
  املشورة واملساعدة التقنيتني يف جمال قضاء األحداث اللتني تقدمهما الوكاالت والربامج التابعة لألمـم املتحـدة،            
ية ال سيما الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث، من أجل تعزيز القدرات الوطنية واهلياكل األساس

  يف ميدان إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث؛
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اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة التابعة للمجلس إىل اهتمام خاص باملسائل املتعلقة باحلماية يناشد   - ١٥  
الفعالة حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحداث، والتقدم، عند االقتضاء، بتوصيات حمددة 

  صدد، مبا يف ذلك مقترحات الختاذ تدابري يف جمال اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية؛يف هذا ال

 مفوضية األمم املتحدة السامية لتعزيز اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية املتعلقة ببناء            يناشد  - ١٦  
 مجلة أمور منها إعالن نـريويب       القدرات الوطنية يف ميدان إقامة العدل، ال سيما قضاء األحداث، مراعية يف ذلك            

 واملتعلق بدور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال إقامة العـدل،        ٢٠٠٨أكتوبر  /الصادر يف تشرين األول   
  الوطنية حلقوق اإلنسان؛ والذي اعتمد يف املؤمتر الدويل التاسع للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات

امية مواصلة تعزيز التنسيق على صعيد املنظومة هبذا اجملال، مبا يف األمني العام واملفوضة السيناشد   - ١٧  
ذلك من خالل تقدمي املساعدة إىل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف جمال تنفيذ إعالن نريويب ومواصلة دعم                 

لى املساعدة الفريق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث يف أعماله من أجل االستجابة لطلبات احلصول ع
  التنقية يف ميدان قضاء األحداث؛

إىل األمني العام أن يقدم تقريراً إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة عن آخر التطـورات،                يطلب    - ١٨  
والتحديات واملمارسات اجليدة يف جمال حقوق اإلنسان يف إقامة العدل، مبا يف ذلك قضاء األحـداث وظـروف               

  ع هبا منظومة األمم املتحدة ككل؛، ويف األنشطة اليت تضطلالنساء واألطفال احملتجزين

   القرار؛ إىل املفوضية السامية أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة تقريراً عن تنفيذ هذايطلب  -١٩  

  . السنوي مواصلة نظره يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال وفقاً لربنامج عملهيقرر  -٢٠  

 -  -  -  -  -  


