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  جتميع املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها
  من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

  تقرير األمني العام

 إىل األمني العام أن جيمع يف جملد واحد املبادئ التوجيهية           ٥٣/١٣٨ و ٥٢/١١٨طلبت اجلمعية العامة يف قراريها        
اليت تتعلق بشكل وحمتوى التقارير املطلوب تقدميها من الدول األطراف، واليت أصدرهتا اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان،                  

تمييز ضد املرأة، وجلنة القضاء على واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية بالقضاء على ال
وقد أعدت هذه الوثيقة عمالً بذلك الطلـب وجيـري          . التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب       

وإضافة إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئات السالف ذكرها، تتضمن هذه الوثيقة احملدَّثة مبـادئ               . حتديثها بانتظام 
للتقارير اليت ستقدَّم إىل اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، ومبادئ توجيهية منسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب                 توجيهية  

 .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية مشتركة
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  الفصل األول

مبوجـب املعاهـدات    مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير      
  الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقـدمي         

  *     وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها 
  الغرض من املبادئ التوجيهية

دول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب        ُيقَصد هبذه املبادئ التوجيهية تقدمي التوجيه لل        - ١
  :املواد التالية

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فيما يتعلق بتقدمي التقـارير إىل              ٤٠املادة    ●
  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛

جتماعية والثقافية، فيما يتعلق  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال١٧ و١٦املادتان   ●
  بتقدمي التقارير إىل اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، فيما يتعلـق بتقـدمي               ٩املادة    ●
  التقارير إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري؛

ن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل               م ١٨املادة    ●
  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                 ١٩املادة    ●
  قارير إىل جلنة مناهضة التعذيب؛الالإنسانية أو املهينة، فيما يتعلق بتقدمي الت

   من اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بتقدمي التقارير إىل جلنة حقوق الطفل؛٤٤املادة   ●

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فيما يتعلق             ٧٣املادة    ●
  .ينبتقدمي التقارير إىل اللجنة املعنية بالعمال املهاجر

 مـن الربوتوكـول االختيـاري    ٨وال تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على التقارير األولية اليت تعدها الدول مبوجب املادة          
 من الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       ١٢التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، واملادة           

غـاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وإن كانت الدول قد ترغب            حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وب     
  .يف النظر يف املعلومات املقدمة يف هذه التقارير عند إعداد التقارير اليت ستقدمها إىل هيئات املعاهدات

                                                      

  .٢٠٠٦مايو / أيار١٠، الصادرة بتاريخ HRI/MC/2006/3ترُِد يف الوثيقة   *
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ستنَسخة يف امل(وتتعهد الدول األطراف يف كل معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان هذه، وفقاً لألحكام   - ٢
، بأن تقدم إىل هيئة املعاهدة املعنية التقارير األولية والدورية عّما اختذته من تدابري، مبا يف ذلك التدابري                  )١التذييل  

  . التشريعية والقضائية واإلدارية أو غري ذلك من التدابري، لتحقيق التمتع باحلقوق املعترف هبا يف املعاهدة

 هلذه املبادئ التوجيهية املنسقة ستمكِّن كل هيئة من هيئات املعاهدات كما ستمكِّن والتقارير املقدمة وفقاً  - ٣
الدولة الطرف من احلصول على الصورة الكاملة لتنفيذ املعاهدات ذات الـصلة، وذلـك يف الـسياق األوسـع           

ل فيه كـل جلنـة،      لاللتزامات الدولية هلذه الدولة يف جمال حقوق اإلنسان، وستتيح إطاراً موحداً ميكن أن تعم             
  .بالتعاون مع هيئات املعاهدات األخرى

وهتدف املبادئ التوجيهية املنسقة إىل تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي التقارير يف حينـها                  - ٤
وبأسلوب فعال، مبا يف ذلك جتنب أي ازدواج ال داعي لـه يف املعلومات كما هتدف إىل حتسني فعالية نظام رصد 

  :ملعاهدات بالوسائل التاليةا

  متكني مجيع اللجان من اتباع هنج واحد عند النظر يف التقارير املقدمة إليها؛  )أ(  
مساعدة كل جلنة على النظر يف احلالة املتعلقة حبقوق اإلنسان يف كل دولة طرف علـى قـدم                    )ب(  

  املساواة مع غريها؛
  .لومات تكميلية قبل النظر يف التقريرتقليل احلاجة إىل قيام إحدى اللجان بطلب مع  )ج(  

وجيوز لكل هيئة من هيئات املعاهدات، حبسب االقتضاء ووفقاً ألحكام املعاهدة اليت ُتعىن هبا، أن تطلب                  - ٥
  .معلومات إضافية من الدول األطراف لغرض الوفاء بواليتها املتمثلة يف استعراض تنفيذ املعاهدة

وينطبق الفرعان األول والثاين على مجيع التقارير اليت        . سقة إىل ثالثة فروع   وتنقسم املبادئ التوجيهية املن     - ٦
وصى به يف عملية إعداد التقارير جيري إعدادها لتقدميها إىل هيئة معاهدة، ويقدمان توجيهات عامة بشأن النهج امل

 بشأن مضمون التقارير،    أما الفرع الثالث فيقدم توجيهات إىل الدول األطراف       .  املوصى به، على التوايل    هاوشكل
أي الوثيقة األساسية املشتركة اليت تقدَّم إىل مجيع هيئات املعاهدات والوثيقة املتعلقة مبعاهدة حمددة واملقرر تقدميها  

  .إىل هيئة من هيئات املعاهدات

   عملية تقدمي التقارير- أوالً 
  الغرض من تقدمي التقارير

 إطار متسق يتـيح للـدول       ريوفد وصفه يف هذه املبادئ التوجيهية ت      ُيقَصد بنظام تقدمي التقارير الذي ير       - ٧
األطراف أن تفي من خالل عملية منسقة وبسيطة بالتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب مجيع املعاهدات الدولية حلقوق 

  .اإلنسان اليت هي طرف فيها



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 5 

  االرتباط باملعاهدات

 ارتباط الدولة الطرف املستمر باحترام احلقوق املبينـة يف          تشكل عملية تقدمي التقارير عنصراً أساسياً يف        - ٨
وينبغي النظر إىل هذا االلتزام ضمن السياق األوسع املتمثل يف التزام مجيع الدول             . املعاهدات اليت هي طرف فيها    

قـوق  بتعزيز احترام احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدوليـة حل           
  .اإلنسان وباختاذ تدابري، وطنية ودولية، لضمان االعتراف والتقيد هبا بفعالية وعلى نطاق عاملي

  استعراض إعمال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

ينبغي أن تنظر الدول األطراف إىل عملية إعداد تقاريرها من أجل هيئات املعاهدات ال بوصفها جانباً من   - ٩
اماهتا الدولية وحسب، ولكن أيضاً بوصفها فرصة لتقييم حالة محاية حقوق اإلنسان يف حدود            جوانب الوفاء بالتز  

وتتيح عملية إعداد التقارير بالتايل الفرصة لكل دولة        . اإلقليم اخلاضع لواليتها لغرض ختطيط السياسات وتنفيذها      
  :طرف للقيام مبا يلي

نسيق قوانينها وسياساهتا الوطنية مع األحكام ذات       إجراء استعراض شامل للتدابري اليت اختذهتا لت        )أ(  
  الصلة من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها؛

رصد التقدم احملرز يف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان املبينة يف املعاهدات وذلك يف سياق تعزيـز                  )ب(  
  حقوق اإلنسان بشكل عام؛

   النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ املعاهدات؛حتديد املشاكل وأوجه القصور يف  )ج(  
  .التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية حتقيق هذه األهداف  )د(  

وينبغي أن تؤدي عملية تقدمي التقارير على الصعيد الوطين، إىل تشجيع وتيسري الفحص العلين للسياسات          - ١٠
اجملتمع املدين يف مناخ من التعاون واالحترام املتبادل، هبدف حتقيق احلكومية والتفاعل البّناء مع العناصر الفاعلة يف 

  .تقدم يف متتع اجلميع باحلقوق اليت حتميها االتفاقية ذات الصلة

اء على الصعيد الدويلقامةإرساء األساس إل    حوار بّن

األطـراف وهيئـات   على الصعيد الدويل، تتيح عملية تقدمي التقارير إطاراً للحوار البّناء بـني الـدول         - ١١
وتود هيئات املعاهدات، أن تؤكد، بتقدميها هذه املبادئ التوجيهية، دورها الداعم يف رعاية التنفيـذ               . املعاهدات

  .الفعال للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان على املستوى الوطين

  مجع البيانات وصياغة التقارير

ن املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان،      كل دولة من الدول طرف يف معاهدة واحدة على األقل م            - ١٢
وأكثر من مخس وسبعني يف املائة من الـدول   ) ١انظر الفقرة (اليت ترصد تنفيذها هيئات منشأة مبوجب معاهدات        

وبناء على ذلك، تقع على مجيع الدول التزامات بتقدمي تقارير يتعني الوفاء هبا . أطراف يف أربع معاهدات أو أكثر  
  .أن تستفيد من اعتماد هنج منسَّق يف تقدمي تقاريرها إىل كل هيئة من هيئات املعاهداتوُينتظَر 
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 اليت  - وهذه اهلياكل املؤسسية    . وينبغي أن تنظر الدول يف إنشاء إطار مؤسسي مناسب إلعداد تقاريرها            - ١٣
ارير داخل كل إدارة من أو جهات تنسيق تعىن بوضع التق/قد تشمل جلنة مشتركة بني الوزارات لصياغة التقرير و

 ميكن أن تدعم الوفاء جبميع التزامات الدولة فيما يتعلق بتقدمي التقارير مبوجب الـصكوك               - اإلدارات احلكومية   
على سبيل املثال اتفاقيات منظمـة      (الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك املعاهدات الدولية املتصلة، حسب االقتضاء          

، كما أهنا ميكن أن تتيح آلية فعالة لتنـسيق متابعـة      )دة للتربية والعلم والثقافة   العمل الدولية ومنظمة األمم املتح    
وينبغي أن تسمح هذه اهلياكل مبشاركة مستويات اإلدارة، على الـصعيد           . املالحظات اخلتامية هليئات املعاهدات   

  .دون الوطين، إن وجدت، وينبغي إنشاؤها على أساس دائم

كل املؤسسية أن تدعم الدول يف الوفاء بالتزاماهتا األخرى املتعلقة بتقـدمي التقـارير،              وميكن هلذا النوع من اهليا      -١٤
وقد يكون الكثري من    . وذلك مثالً يف متابعة املؤمترات والقمم الدولية، ورصد تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وغري ذلك             

  .داد التقارير اليت تقدِّمها الدولة إىل هيئات املعاهداتاملعلومات اجملمعة واملصنَّفة ألغراض هذه التقارير مفيداً يف إع

من الوزارات واملكاتـب اإلحـصائية      (وينبغي قيام هذه اهلياكل املؤسسية باستحداث نظام فعال جيمع            - ١٥
كل البيانات اإلحصائية والبيانات األخرى املتصلة بإعمال حقوق اإلنسان، وذلك بطريقـة            ) احلكومية املختصة 

وميكن أن تستفيد الدول من املساعدة التقنية اليت تقدمها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق              . مرةشاملة ومست 
  .اإلنسان بالتعاون مع شعبة النهوض باملرأة، واليت تقدمها وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة

  دورية التقارير

تقدمي تقرير أويل عن التدابري القائمة أو       تتعهد كل دولة طرف يف معاهدة، وفقاً ألحكام تلك املعاهدة، ب            - ١٦
وتكون . املتخذة إلنفاذ أحكام املعاهدة يف حدود فترة حمددة بعد بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة للدولة مقدمة التقرير               

الدول األطراف ملزمة بعد ذلك بتقدمي تقارير أخرى بصفة دورية وفقاً ألحكام كل معاهدة بشأن التقدم احملرز يف 
  .وختتلف دورية هذه التقارير من معاهدة إىل أخرى.  اليت تغطيها هذه التقاريرالفترة

 الوثيقة األساسية املشتركة،    :وتتألف التقارير املقدمة مبوجب النظام املنقح لتقدمي التقارير من جزأين مها            - ١٧
ر، وفقاً ملختلف الشروط املنصوص وقد ختتلف اآلجال احملددة لتقدمي هذه التقاري. ةددوالوثيقة اخلاصة باملعاهدة احمل

غري أن باستطاعة الدول تنسيق عملية إعداد تقاريرها بالتشاور مـع           . عليها يف املعاهدات لتقدمي التقارير الدورية     
هيئات املعاهدات املعنية ال من أجل تقدمي مجيع تقاريرها يف موعدها فحسب بل بأقل تأخري زمين ممكن بني خمتلف 

سيكفل ذلك استفادة الدول بالكامل من إمكانية تقدمي املعلومات املطلوبة من جانب عدة هيئات و. التقارير أيضاً
  .معاهدات يف وثيقة أساسية مشتركة

وينبغي بالتايل للدول أن تسعى إىل . وينبغي أن جتعل الدول وثائقها األساسية املشتركة مواكبة للتطورات  - ١٨
وإذا مل تكن هناك ضرورة للتحديث،      .  تقدم وثيقة خاصة مبعاهدة بعينها     حتديث الوثيقة األساسية املشتركة عندما    

  .فيتعيَّن ِذكُْر ذلك يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة
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   شكل التقارير- ثانياً 
ينبغي عرض املعلومات اليت تعتربها دولة ما مناسبة ملساعدة هيئات املعاهدات يف فهم احلالة يف البلـد، عرضـاً                     -١٩

ورغم أنه من املفهوم أن بعض الدول األطراف تطبق ترتيبات دستورية معقـدة وجيـب توضـيحها يف                  . اًموجزاً منظَّم 
 ٨٠ و٦٠وينبغي إن أمكن أال تتجاوز الوثائق األساسية املشتركة ما بني. تقاريرها، فينبغي أال تكون التقارير مفرطة الطول   

 ٤٠ صفحة، وأن تقتصر الوثائق الدورية الالحقـة علـى           ٦٠صفحة، وأال تتجاوز الوثائق األولية اخلاصة مبعاهدة حمددة         
 سطر،  ١,٥، وأن تكون املسافة الفاصلة بني السطور مساوية ملسافة          A4وينبغي أن تكون الصفحات من القطع       . صفحة

وينبغي تقدمي التقارير بشكل إلكتـروين  . Times New Roman من اخلط احلاسويب ١٢وأن ُيَعّد النص باستخدام البنط 
  . ، إىل جانب تقدميها يف شكل ورقي مطبوع)أي على أقراص مرنة أو أقراص مدجمة أو بالربيد اإللكتروين(

وقد تود الدول أن تقدم نسخاً منفصلة من النصوص التشريعية والقضائية واإلدارية الرئيسية والنصوص                - ٢٠
ولن جيري  . من لغات عمل اللجنة املعنية    األخرى املشار إليها يف التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة            

  . استنساخ هذه النصوص من أجل التوزيع العام، بل ستتاح للجنة املختصة من أجل الرجوع إليها

وينبغي أن تتضمن التقارير شرحاً كامالً جلميع املختصرات املستخدمة يف النص، وال سيما عند اإلشارة                 - ٢١
  .وطنية اليت يستبعد أن ُتفَهم بسهولة خارج الدولة الطرفإىل املؤسسات واملنظمات والقوانني ال

اإلسبانية، أو اإلنكليزيـة، أو الروسـية، أو     (وجيب تقدمي التقارير بإحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة           - ٢٢
  ).الصينية، أو العربية، أو الفرنسية

وحرصاً على الكفاءة، لن تقـوم      . قيقةوينبغي أن تكون التقارير املقدمة إىل األمني العام سهلة الفهم ود            - ٢٣
األمانة العامة بالضرورة بتحرير التقارير املقدَّمة من الدول اليت تكون لغتها الرمسية هي إحدى اللغات الرمسية لألمم 

أما التقارير املقدمة من دول ليست لغتها الرمسية من اللغات الرمسية لألمم املتحدة فيجوز أن تقوم األمانة . املتحدة
والتقارير اليت يتبني، عند استالمها، أهنا ناقصة بشكل واضح أو تتطلب عمالً حتريرياً كبرياً قد تعاد إىل . بتحريرها

  .الدولة الطرف لتعديلها قبل أن يقبلها األمني العام رمسياً

   مضمون التقارير- ثالثاً 
  حملة عامة

وينبغي . ددة تشكالن معاً جزءاً ال يتجزأ من تقارير الدولة        الوثيقة األساسية املشتركة والوثيقة اخلاصة مبعاهدة حم        -٢٤
  . أن تتضمن التقارير معلومات كافية تسمح لكل هيئة معاهدات بفهم شامل لتنفيذ املعاهدة اليت ختتص هبا يف البلد املعين

ـ               - ٢٥ ق بتنفيـذ أحكـام     وينبغي أن تبني التقارير بالتفصيل كالً من احلالة القانونية واحلالة الفعلية فيما يتعل
وينبغي أال تقتصر التقارير على إيراد قوائم بالصكوك القانونيـة الـيت            . املعاهدات اليت تكون الدول أطرافاً فيها     

اعُتمدت يف البلد املعين يف السنوات األخرية أو إيراد وصف هلا، بل ينبغي أن تبني كيفية انعكاس هذه الـصكوك         
  .صادي واالجتماعي والثقايف ويف األوضاع العامة للبلدالقانونية يف الواقع السياسي واالقت
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، والفئة السكانية، )١(وينبغي أن تقدم التقارير ما يلزم من بيانات إحصائية، مفصلة حبسب اجلنس، والسن  - ٢٦
وينبغي أن تسمح هذه املعلومات بإجراء مقارنـة        . وجيوز عرض هذه البيانات مجيعها يف جداول مرفقة بالتقرير        

وينبغي أن تسعى الدول إىل حتليل هذه املعلومات يف حدود صلتها بتنفيـذ             . أن تشري إىل مصادر البيانات    زمنية و 
  .االلتزامات مبوجب املعاهدات

وينبغي أن تتضمن الوثيقة األساسية املشتركة معلومات عامة ووقائعية متعلقة بتنفيذ املعاهدات اليت تكون   - ٢٧
وجيوز هليئة من هيئات . ا وقد تكون وثيقة الصلة جبميع هيئات املعاهدات أو بعضهاالدولة املقدمة للتقرير طرفاً فيه

وجيوز . املعاهدات أن تطلب حتديث الوثيقة األساسية املشتركة إذا رأت أن املعلومات اليت تتضمنها أصبحت عتيقة
ديد منقح، تبعـاً حلجـم      تقدمي املعلومات احملدثة يف شكل إضافة للوثيقة األساسية املشتركة أو يف شكل نص ج             

  .التغيريات املطلوب إدخاهلا

وقد تود الدول اليت تعد وثيقة أساسية مشتركة للمرة األوىل واليت يكون قد سبق هلا تقدمي تقارير إىل أي     - ٢٨
من هيئات املعاهدات أن تدرج يف الوثيقة األساسية املشتركة املعلومات الواردة يف هذه التقارير، طاملا ظلت هذه                 

  . ملعلومات جاريةا

وينبغي أن تتضمن الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها معلومات بشأن تنفيذ املعاهدة اليت تتوىل اللجنة املختصة       - ٢٩
وينبغي على وجه اخلصوص إدراج أحدث التطورات اليت تطرأ على القانون واملمارسة وتؤثر يف التمتع               . رصدها

 معلومات -  إال إذا كانت وثيقة أولية - ة، كما ينبغي تضمني هذه الوثيقة باحلقوق املنصوص عليها يف تلك املعاهد
  .عن االستجابة للقضايا اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية أو تعليقاهتا العامة

 وتقدم التقارير وفقـاً     -  ١٧ رغم توجيه الدول إىل مراعاة الفقرة        - وجيوز تقدمي كل وثيقة على حدة         - ٣٠
  :لتايللإلجراء ا

تقدم الدولة الطرف الوثيقة األساسية املشتركة إىل األمني العام الذي حييلها إىل كـل هيئـات                  )أ(  
  املعاهدات املسؤولة عن رصد تنفيذ املعاهدات اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛

 اهليئـات   تقدم الدولة الطرف الوثائق املتعلقة مبعاهدات حمددة إىل األمني العام الذي حييلها إىل              )ب(  
  املعنية هبذه املعاهدات احملددة؛

تنظر كل هيئة من هيئات املعاهدات، وفقاً إلجراءاهتا اخلاصة، يف التقرير الذي تقدمه الدولة الطرف عن         )ج(  
  .املعاهدة اليت ختتص اهليئة برصد تنفيذها، والذي يتألف من الوثيقة األساسية املشتركة والوثيقة اخلاصة باملعاهدة

                                                      

  ). عاما١٨ًاألشخاص الذين تقل أعمارهم عن (مبا يف ذلك البيانات اخلاصة باألطفال  )١(
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  الوثيقة األساسية املشتركة: األول من التقاريراجلزء 
 وفقاً ٣ إىل ١لألغراض العملية، ينبغي تنظيم الوثيقة األساسية املشتركة باستخدام العناوين الواردة يف الفروع من   -٣١

  .وينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة املعلومات التالية. للمبادئ التوجيهية

  لدولة املقدمة للتقرير معلومات عامة عن ا- ١

ينبغي أن يعرض هذا الفرع معلومات وقائعية وإحصائية عامة مناسبة ملساعدة اللجان يف فهم الـسياق                  - ٣٢
  .السياسي والقانوين واالجتماعي واالقتصادي الذي جيري فيه إعمال حقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

  ة والثقافية للدولة اخلصائص الدميغرافية واالقتصادية واالجتماعي- ألف 

وينبغي أن متتنع الدول عن تقـدمي       . ميكن أن تقدم الدول معلومات أساسية عن اخلصائص الوطنية للبلد           - ٣٣
سرد تارخيي مفصل؛ ويكفي تقدمي وصف موجز للحقائق التارخيية الرئيسية يف احلاالت اليت يلزم فيها ذلك ملساعدة 

  . فيه الدولة املعاهداتهيئات املعاهدات يف فهم السياق الذي تنفذ

وينبغي أن تقدم الدولة معلومات دقيقة عن اخلصائص الدميغرافية واإلثنية الرئيسية للبلد وسكانه، مـع                  - ٣٤
  .٣يف التذييل " األرض والسكان"مراعاة قائمة املؤشرات املدرجة يف الفرع املعنون 

فية واإلثنية الرئيسية للبلد وسـكانه، مـع   وينبغي أن تقدم الدول معلومات دقيقة عن اخلصائص الدميغرا      - ٣٥
  .٣يف التذييل " املؤشرات الدميغرافية"مراعاة قائمة املؤشرات املدرجة يف الفرع املعنون 

   اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين للدولة- باء 

 ذلـك نـوع   ينبغي أن تقدم الدول وصفاً للهيكل الدستوري واإلطار السياسي والقانوين للدولة، مبا يف              - ٣٦
وُيرجى أن تقدم الدول أيضاً معلومات      . احلكم والنظام االنتخايب وتنظيم اهليئات التنفيذية والتشريعية والقضائية       

  . عن أي نظم للقوانني العرفية أو الدينية قد تكون سارية داخل الدولة

ات غري احلكومية بصفتها    وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن النظام الرئيسي املطبق لالعتراف باملنظم            - ٣٧
هذه، مبا يف ذلك االعتراف هبا عن طريق التسجيل يف حالة وجود قوانني وإجراءات للتسجيل، ومنح مركز املنظمة 

  .اليت ال هتدف إىل الربح لألغراض الضريبية، أو أي وسائل مماثلة أخرى

ه املعلومات معلومات دقيقة عن     وينبغي أن تشمل هذ   . وينبغي أن تقدم الدول معلومات عن إقامة العدل         - ٣٨
  . عدد اجلرائم، مبا يف ذلك معلومات تصف مالمح مرتكيب اجلرائم وضحاياها واألحكام الصادرة واملنفذة

 يف الفرع   لواردة قائمة املؤشرات ا   ٣٨ إىل   ٣٦وينبغي أن ُيراعى يف املعلومات املقدمة وفقاً للفقرات من            - ٣٩
  .٣يف التذييل " املؤشرات املتعلقة باجلرمية وإقامة العدل"و" ام السياسياملؤشرات املتعلقة بالنظ"املعنون 
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   اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان- ٢

   قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان- جيم 

وميكـن  . ينبغي أن تقدم الدول معلومات عن أوضاع مجيع املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان              - ٤٠
  :وينبغي أن ُتدرج معلومات عما يلي. علومات يف شكل رسم بياين أو جدولتنظيم امل

معلومات عن وضع التـصديق علـى    . التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان        )أ(  
، تبني ٢املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان والربوتوكوالت االختيارية املدرجة يف الفرع ألف من التذييل            

ما إذا كانت الدولة تعتزم االنضمام إىل تلك الصكوك اليت مل تنضم إليها بعد أو تلك اليت وقعتها ولكنها مل تصدق 
  .عليها بعد ومىت ستقوم بذلك

  معلومات عن قبول التعديالت على املعاهدات  ‘١‘
  معلومات عن قبول اإلجراءات االختيارية  ‘٢‘
 دولة من الدول لتحفظات على أي من املعاهدات الـيت           يف حالة تقدمي  . التحفظات واإلعالنات   )ب(  

  :هي طرف فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة معلومات عن اجلوانب التالية
  طبيعة ونطاق هذه التحفظات؛  ‘١‘
  سبب اعتبار هذه التحفظات ضرورية وسبب اإلبقاء عليها؛  ‘٢‘
  نون الوطين والسياسة العامة الوطنية؛أثر كل حتفظ على وجه الدقة من حيث القا  ‘٣‘
أي خطط للحد من أثر التحفظات وسحبها يف هناية املطاف خالل مهلة زمنية حمددة، متـسكاً                  ‘٤‘

بروح املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من املؤمترات املماثلة اليت شجعت الدول على التفكري              
  .)٢(يف إعادة النظر يف أي حتفظ بغية سحبه

يف حالة جلوء الدول إىل فرض قيود أو حدود أو اسـتثناءات            . االستثناءات أو القيود أو احلدود      )ج(  
على أحكام أي معاهدة من املعاهدات تكون طرفاً فيها، ينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة معلومـات                 

  .طار الزمين املقرر لسحبهاتشرح نطاق هذه االستثناءات أو القيود أو احلدود؛ والظروف اليت تربرها؛ واإل
وقد ترغب الدول يف إدراج معلومات متعلقة بقبوهلا للقواعد الدولية األخرى املتصلة حبقوق اإلنـسان،                 - ٤١

وخباصة إذا كانت هذه املعلومات متصلة مباشرة بتنفيذ كل دولة ألحكام املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق                 
  :باه الدول إىل مصادر املعلومات التاليةوعلى وجه اخلصوص، يوجه انت. اإلنسان

التصديق على معاهدات األمم املتحدة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان وما يتـصل هبـا مـن                   )أ(  
ميكن أن توضح الدول ما إن كانت طرفاً يف أي من معاهدات األمم املتحدة األخرى املتصلة حبقـوق             . معاهدات

  .٢ذييل اإلنسان واملذكورة يف الفرع باء من الت
                                                      

  .٤٦ و٥، اجلزء الثاين، الفقرتان A/CONF.157/23  الوثيقةانظر )٢(
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يرجى أن توضح الدول ما إن كانت طرفـاً يف          . التصديق على االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة        )ب(  
  .٢االتفاقيات الدولية املتصلة حبماية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين، املذكورة يف الفرعني جيم وواو من التذييل 

ميكن أن توضح الدول ما إن كانت طرفاً يف . نسانالتصديق على االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإل  )ج(  
  .أي من االتفاقيات اإلقليمية حلقوق اإلنسان

   اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين- دال 

وينبغي . ينبغي أن تبني الدول السياق القانوين احملدد الذي جتري يف إطاره محاية حقوق اإلنسان يف البلد                 - ٤٢
  :خاص تقدمي معلومات عما يليبوجه 

 كان أي من احلقوق املشار إليها يف شىت صكوك حقوق اإلنسان حيظى حبماية الدستور أو ذاما إ  )أ(  
حبماية شرعة للحقوق أو قانون أساسي أو أي قانون وطين آخر، وإن صح ذلك فما هي هذه احلقوق وما هـي                     

  احلدود وما هي شروطها؛ األحكام اليت مت وضعها لالستثناءات أو القيود أو 
   كانت معاهدات حقوق اإلنسان قد أدرجت يف النظام القانوين الوطين؛ذاما إ  )ب(  
اهليئات القضائية أو اإلدارية أو غري ذلك من اهليئات اليت يتصل اختصاصها مبـسائل حقـوق                  )ج(  

  اإلنسان وما هو نطاق هذا االختصاص؛
لف صكوك حقوق اإلنسان وهل مت التذرع هبا أمام احملاكم          ميكن التذرع بأحكام خمت     كان ذاما إ   )د(  

  واهليئات القضائية األخرى أو اهليئات اإلدارية، وهل قامت هذه اهليئات بإنفاذها مباشرة؛
وسائل االنتصاف املتاحة للفرد الذي يدعي انتهاك حق من حقوقه، وهل توجد نظم إلتاحة اجلرب   ) ه(  

  ؛والتعويض ورد االعتبار للضحايا
 مؤسسات أو آلية وطنية مسؤولة عن اإلشراف على إعمال حقوق اإلنسان،            ما إذا كانت لديها     )و(  

مبا يف ذلك آلية للنهوض باملرأة أو آلية معنية مبعاجلة احلاالت اخلاصة لألطفال واملسنني واملعـوقني واألشـخاص                  
والعمال املهاجرين واألجانب غري احلاصـلني      املنتمني إىل أقليات والشعوب األصلية والالجئني واملشردين داخلياً         

على تصريح وغري املواطنني وغريهم، وما هي والية هذه املؤسسات واملوارد البشرية واملالية املتاحة هلا وهل توجد 
  سياسات وآليات لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين والتدابري التصحيحية؛

اكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان أو أي آلية أخرى،        اختصاص أي من احمل   تقبل  الدولة  ما إذا كانت      )ز(  
  .وإن صح ذلك، ما طبيعة القضايا احلديثة أو اليت مل يفصل فيها بعد وما مدى التقدم الذي أُحرز بشأهنا

   إطار تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين- هاء 

وقد يشمل هذا التعزيز . اإلنسان يف الدولةينبغي أن تبني الدول اجلهود املبذولة لتعزيز احترام مجيع حقوق   - ٤٣
اإلجراءات اليت يتخذها املوظفون احلكوميون واهليئات التشريعية واجملالس احمللية واملؤسسات الوطنيـة حلقـوق              

وميكن أن تعـرض    . اإلنسان وغريها، باإلضافة إىل الدور الذي تقوم به العناصر الفاعلة املختصة يف اجملتمع املدين             
وعند وصف  . مات عن تدابري مثل نشر املعلومات والتعليم والتدريب والدعاية وختصيص املوارد املالية           الدول معلو 
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هذه األمور يف الوثيقة األساسية املشتركة، ينبغي توجيه االهتمام إىل سهولة احلصول على املواد الدعائية وصكوك       
نية أو احمللية أو لغـات األقليـات أو الـشعوب           حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك إتاحتها جبميع اللغات املناسبة الوط         

  :وينبغي بوجه خاص أن تقدم الدول معلومات عما يلي. األصلية

دور وأنشطة الربملان الوطين واجملالس النيابيـة أو        . الربملانات واجملالس النيابية الوطنية واإلقليمية      )أ(  
 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك احلقوق          السلطات دون الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية أو البلدية يف         

  الواردة يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؛
أي مؤسسات تكون قد أنشئت حلماية وتعزيـز حقـوق          . املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     )ب(  

علق باملـساواة بـني     اإلنسان على املستوى الوطين، مبا يف ذلك املؤسسات اليت تنهض مبسؤوليات حمددة فيما يت             
اجلنسني للجميع، والعالقة بني األجناس وحقوق الطفل، وواليتها احملددة، وتشكيلها ومواردها املالية وأنـشطتها             

  ؛)٣(ومدى متتعها باالستقالل
مدى ترمجة ونشر وتوزيع كل صك من الصكوك الدولية حلقوق          . نشر صكوك حقوق اإلنسان     )ج(  

  فاً فيها داخل البلد؛اإلنسان اليت أصبحت الدولة طر
التدابري املتخذة إلتاحة   . نشر الوعي حبقوق اإلنسان بني املوظفني احلكوميني وغريهم من املهنيني           )د(  

قدر كاف من التعليم والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمسؤولني عن تنفيذ القوانني، مثل املوظفني احلكوميني                
 والقضاة واحملامني وموظفي السجون وأفراد القوات املسلحة وحـرس          والشرطة وموظفي اهلجرة واملّدعني العامني    

  احلدود، باإلضافة إىل املعلمني واألطباء واألخصائيني الصحيني واألخصائيني االجتماعيني؛
التدابري . تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان عن طريق الربامج التعليمية واإلعالم الذي ترعاه احلكومة             ) ه(  

احترام حقوق اإلنسان عن طريق التعليم والتدريب، مبا يف ذلك احلمالت اإلعالمية اليت ترعاهـا               املتخذة لتعزيز   
العمومية أو اخلاصة   (وينبغي تقدمي تفاصيل بشأن حجم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان داخل املدارس             . احلكومة

  على مجيع املستويات؛) والعلمانية أو الدينية
دور وسائط اإلعالم مثـل الـصحافة       . نسان عن طريق وسائط اإلعالم    تعزيز الوعي حبقوق اإل     )و(  

نترنت يف الدعاية ونشر املعلومات عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الصكوك الدولية اإلواإلذاعة والتلفزيون وشبكة 
  حلقوق اإلنسان؛

ملدين، وخباصـة   مدى مشاركة اجملتمع ا   . دور اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية          )ز(  
املنظمات غري احلكومية، يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان داخل البلد، واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتشجيع               

  وتعزيز منو جمتمع مدين بغية ضمان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

                                                      

  E/1992/22) مبـادئ بـاريس   " (قة مبركـز املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان          املبادئ املتعل "انظر   )٣(
(A/RES/48/134).  
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ية لتنفيذ التزامات الدولة    املعلومات املتاحة عن اعتمادات واجتاهات امليزان     . اعتمادات واجتاهات امليزانية    )ح(  
يف جمال حقوق اإلنسان والنسبة املئوية هلذه االعتمادات واالجتاهات من امليزانيات الوطنية أو اإلقليمية والنـاتج احمللـي                  

  اإلمجايل، وجتزئتها حسب اجلنس والسن، ونتائج أي دراسات تقييم أُجريت بشأن تأثري هذه االعتمادات؛
مدى استفادة الدولة من التعاون اإلمنائي أو أنواع املساعدة         . يف جمال التنمية  التعاون واملساعدة     )ط(  

ومعلومات عن مدى قيام الدولة بإتاحة      . األخرى اليت تدعِّم تعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املخصصات املالية          
  . البلدانالتعاون أو املساعدة يف جمال التنمية للدول األخرى لدعم تعزيز حقوق اإلنسان يف تلك

ميكن أن تشري الدولة املقدمة للتقرير إىل أي عوامل أو صعوبات عامة تؤثر يف تنفيذ االلتزامات الدولية يف   - ٤٤
  .جمال حقوق اإلنسان أو تعرقل تنفيذها على املستوى الوطين

   عملية إعداد التقارير على املستوى الوطين- واو 

الوثيقة األساسية املـشتركة والوثـائق      (إعداد جزأي التقرير    الدول معلومات عن عملية     تقدم  ينبغي أن     - ٤٥
  :، مبا يف ذلك معلومات عّما يلي)اخلاصة مبعاهدات حمددة

  وجود نظام تنسيق وطين لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات؛  )أ(  
مشاركة اإلدارات واملؤسسات واملوظفني على مستويات احلكم الوطين واإلقليمـي واحمللـي،              )ب(  

  ك على مستوى االحتاد واملقاطعات، عند االقتضاء؛وكذل
ما إن كانت التقارير تتاح للهيئة التشريعية الوطنية أو ما إن كانت هذه اهليئة تنظر فيها قبـل                    )ج(  

  تقدميها إىل هيئات رصد املعاهدات؛
ف مراحل عمليـة    طبيعة مشاركة الكيانات العاملة خارج احلكومة أو اهليئات املستقلة املختصة يف خمتل             )د(  

إعداد التقارير أو متابعتها، مبا يف ذلك الرصد، والنقاش العام حول مشاريع التقارير، والترمجة والنشر أو التوزيـع، أو أي                 
وميكن أن تشمل اجلهات املشارِكة     . أنشطة أخرى تنفَّذ لشرح التقرير أو املالحظات اخلتامية اليت تضعها هيئات املعاهدات           

، واملنظمات غري احلكومية أو العناصر الفاعلة األخـرى املختـصة يف      )الوطنية أو غري الوطنية   (نسان  مؤسسات حقوق اإل  
  اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األشخاص واجملموعات األشد تأثراً بأحكام املعاهدات ذات الصلة؛

ل واحللقات الدراسية األحداث اهلامة، مثل املناقشات الربملانية واملؤمترات احلكومية وحلقات العم  ) ه(  
والربامج اإلذاعية أو التلفزيونية واملنشورات الصادرة لشرح التقرير، أو أي أحداث ممثِّلة أخرى تقع يف الفترة اليت            

  .يشملها التقرير

  متابعة املالحظات اخلتامية هليئات معاهدات حقوق اإلنسان

ومات عامة عن التدابري واإلجراءات املتخـذة أو        الدول يف الوثيقة األساسية املشتركة معل     تقدم  ينبغي أن     - ٤٦
املزمع اختاذها، إن وجدت، لضمان فعالية متابعة املالحظات اخلتامية أو التوصيات اليت تصدرها أي هيئـة مـن                  
هيئات املعاهدات بعد النظر يف تقارير الدولة، مبا يف ذلك أي جلسات برملانية أو تغطية إعالمية، ونـشر هـذه                    

  .التوصيات على نطاق واسعاملالحظات أو 



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 14 

 

   املعلومات األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان- زاي 

إىل النظر، حسب االقتضاء، يف مصادر املعلومات اإلضافية التالية إلدراجها يف وثيقتها            مدعوة  الدول  إن    - ٤٧
  .األساسية املشتركة

  متابعة املؤمترات الدولية

عة اإلعالنات والتوصيات وااللتزامات املعتمدة يف املؤمترات       ميكن أن تقدم الدول معلومات عامة عن متاب         - ٤٨
العاملية وما يليها من استعراضات إذا ما كان هلذه اإلعالنات والتوصيات وااللتزامات تأثري على حالـة حقـوق                  

  .اإلنسان يف البلد

، ميكن أن ُتـدرج     )مثل مؤمتر قمة األلفية   (إجراءات إلعداد التقارير    على   هذه املؤمترات    نطويوعندما ت   - ٤٩
  .الدول املعلومات ذات الصلة الواردة يف تلك التقارير يف الوثيقة األساسية املشتركة

   املعلومات املتعلقة بعدم التمييز وباملساواة ووسائل االنتصاف الفعالة- ٣

  عدم التمييز واملساواة

ن تنفيذ التزاماهتا بضمان املساواة     الدول يف وثيقتها األساسية املشتركة معلومات عامة ع       تقدم  ينبغي أن     - ٥٠
أمام القانون واحلماية القانونية املتساوية لكل شخص خيضع لواليتها، وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف 

  .ذلك معلومات عن اهلياكل القانونية واملؤسسية

لتدابري املتخذة للقـضاء علـى      وينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة معلومات وقائعية عامة عن ا            - ٥١
التمييز جبميع أشكاله وجلميع األسباب، مبا يف ذلك التمييز املركّب، يف جمال التمتع باحلقوق املدنية والـسياسية                 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعن التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة الشكلية واملوضوعية لكل شخص خاضع 

  .لوالية الدولة

وينبغي أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة حتدِّد ما إذا كان مبدأ عدم التمييز مدرجاً كمبدأ ملزِم عام   - ٥٢
يف قانون أساسي أو يف الدستور أو يف شرعة للحقوق أو يف أي تشريع حملي آخر وتعريـف التمييـز واألسـس     

معلومات حتدِّد ما إذا كان النظام القانوين       قدمي  توينبغي  )). أ(٤٢ما مل يسبق تقدميها يف الفقرة       (القانونية حلظره   
  .يسمح أو يكلِّف باختاذ تدابري خاصة لضمان التمتع حبقوق اإلنسان متتعاً كامالً وقائماً على املساواة

معلومات عن اإلجراءات املتخذة لضمان منع ومكافحة التمييز جبميع أشـكاله وجلميـع             تقدمي  وينبغي    - ٥٣
لعملي، مبا يف ذلك معلومات عن أسلوب ومدى وفاء أحكام القوانني اجلنائية احلالية الـيت               األسباب يف التطبيق ا   

  .تطبقها احملاكم وفاًء فعلياً بالتزامات الدول األطراف مبوجب الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان

ت ضـعيفة  الدول معلومات عامة بشأن حالة حقوق اإلنسان لألشخاص املنتمني إىل فئا       تقدم  وينبغي أن     - ٥٤
  .حمددة من السكان
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الدول معلومات عن التدابري احملددة املعتمدة لتقليـل أوجـه التفـاوت االقتـصادي              تقدم  وينبغي أن     - ٥٥
واالجتماعي واجلغرايف، مبا يف ذلك بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية، ملنع التمييز، باإلضافة إىل حاالت التمييز 

  . إىل أشد الفئات حرماناًاملركّب ضد األشخاص املنتمني

الدول معلومات عامة عن التدابري املتَّخذة، مبا يف ذلك الربامج التعليميـة واحلمـالت              تقدم  وينبغي أن     - ٥٦
اإلعالمية، قصد منع وإزالة املواقف السلبية والتحيُّز ضد األفراد واجملموعات على حنو حيرمهم من التمتع الكامل                

  .حبقوقهم اإلنسانية

الدول معلومات عامة عن تنفيذ التزاماهتا الدولية بضمان املساواة أمام القانون واحلماية            تقدم  بغي أن   وين  - ٥٧
  .القانونية املتساوية لكل شخص خاضع لواليتها، وفقاً للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

حمددة للمساعدة يف   الدول معلومات عامة عن اعتماد التدابري اخلاصة املؤقتة يف حاالت           تقدم  وينبغي أن     - ٥٨
ويف حالة اعتماد هذه التدابري، ينبغي أن تشري الدول إىل اإلطار الزمين املتوقع لبلوغ              . تعجيل التقدم حنو املساواة   

  .هدف تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة وسحب هذه التدابري

  ل االنتصاف الفعالةبس

ل االنتصاف اليت بس ة معلومات عامة عن طبيعة ونطاقينبغي أن تدرج الدول يف الوثيقة األساسية املشترك  - ٥٩
تتيحها تشريعاهتا احمللية يف مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان ومعلومات حتدِّد ما إن كان باسـتطاعة الـضحايا                 

  )). ه(٤٢إذا مل تكن هذه املعلومات قد سق تقدميها يف الفقرة (ل االنتصاف هذه بالوصول فعالً إىل س
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  الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينها: ن التقاريراجلزء الثاين م
ينبغي أن تشمل الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينها مجيع املعلومات املتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة حمـددة      - ٦٠

ويسمح هذا اجلزء من التقرير للدول بتركيز اهتمامها على         . هتم أساساً اللجنة املكلفة برصد تنفيذ تلك املعاهدة       
وينبغي أن تشمل الوثيقة املتعلقة مبعاهدة بعينها املعلومات اليت        . حملددة املتصلة بتنفيذ االتفاقية ذات الصلة     القضايا ا 

وينبغي أن تشمل هـذه الوثيقـة، حـسب         . تطلبها اللجنة املختصة يف أحدث مبادئ توجيهية خاصة باملعاهدة        
 أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن تقريـر         االقتضاء، معلومات عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة القضايا اليت       

  . السابقلدولة الطرفا
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  ١التذييل 

  والية هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
  لطلب تقارير من الدول األطراف

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ١٦املادة 

ما  ألحكام هذا اجلزء من العهد، تقارير ع       دم، طبقاً تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تق         - ١  
  .ضمان احترام احلقوق املعترف هبا يف هذا العهدل اختذته من تدابري وما أحرزته من تقدم

 منها إىل اجمللـس     توجه مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حييل نسخاً            )أ(  - ٢  
  [...]؛  ألحكام هذا العهداًاالقتصادي واالجتماعي للنظر فيها طبق

  ١٧املادة 

 لربنامج يضعه اجمللس االقتصادي تقدم الدول األطراف يف هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقاً  - ١  
  .واالجتماعي يف غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول األطراف والوكاالت املتخصصة املعنية

ريرها إىل العوامل واملصاعب اليت متنعها من اإليفاء الكامل بااللتزامـات           للدولة أن تشري يف تق      - ٢  
  .املنصوص عليها يف هذا العهد

حني يكون قد سبق للدولة الطرف يف هذا العهد أن أرسلت املعلومات املناسبة إىل األمم املتحدة أو إىل                    -٣  
  .املعلومات املذكورة  بإحالة دقيقة إىلىفكتإحدى الوكاالت املتخصصة، ينتفي لزوم تكرار هذه املعلومات وُي

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٤٠املادة 

 تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذهتا واليت متثـل إعمـاالً                  - ١  
  :ذلكللحقوق املعترف هبا فيه، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه احلقوق، و

  ؛خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية  )أ(  
  .مث كلما طلبت اللجنة إليها ذلك  )ب(  

ويـشار  . تقدم مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حييلها إىل اللجنة للنظر فيها               - ٢  
  .عب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد يف التقارير املقدمة إىل ما قد يقوم من عوامل ومصاوجوباً
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لألمني العام لألمم املتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن حييل إىل الوكاالت املتخصصة املعنيـة                 - ٣  
  .ميدان اختصاصها  من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل يفنسخاً

وعليها أن توايف هـذه     . هدتقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا الع            - ٤  
 أن تـوايف اجمللـس االقتـصادي       وللجنة أيضاً . هاسبالدول مبا تضعه هي من تقارير، وبأية مالحظات عامة تستن         

  .واالجتماعي بتلك املالحظات مشفوعة بنسخ من التقارير اليت تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد

 اللجنة تعليقات على أية مالحظات تكون قد أبديت         للدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم إىل         - ٥  
  . من هذه املادة٤ للفقرة وفقاً

  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  ٩املادة 

تتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، تقريراً عن التدابري                  - ١  
ية أو اإلدارية أو التدابري األخرى اليت اختذهتا واليت متثل إعماالً ألحكام هذه االتفاقية، لكـي                التشريعية أو القضائ  

  :تنظر اللجنة يف هذا التقرير وبأن تفعل ذلك

  يف غضون سنة من بعد بدء نفاذ االتفاقية إزاءها؛  )أ(  
 مزيداً من املعلومات من   وللجنة أن تطلب    . مث مرة كل سنتني، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك           )ب(  

  .الدول األطراف

[...]  

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  ١٨املادة 

 عما اختذته من تـدابري      تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، تقريراً            - ١  
قية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، كيما تنظر تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفا

  :اللجنة يف هذا التقرير وذلك

  ؛يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة املعنية  )أ(  
  ؛وبعد ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك  )ب(  

  .ى مدى الوفاء بااللتزامات املقررة يف هذه االتفاقيةجيوز أن تبني التقارير العوامل والصعاب اليت تؤثر عل  -٢  
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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ١٩املادة 

تقدم الدول األطراف إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقارير عن التدابري اليت                 - ١  
 لتعهداهتا مبقتضى هذه االتفاقية، وذلك يف غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنـسبة                 نفيذاًاختذهتا ت 

وتقدم الدول األطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابري جديدة . للدولة الطرف املعنية
  .مت اختاذها، وغري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة

  .حييل األمني العام لألمم املتحدة التقارير إىل مجيع الدول األطراف  - ٢  

 كافة التعليقات العامة اليت قد تراها مناسبة وأن ترسلها يتنظر اللجنة يف كل تقرير، وهلا أن تبد  - ٣  
  .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة مبا ترتئيه من مالحظات. إىل الدولة الطرف املعنية

[...]  

  قية حقوق الطفلاتفا

  ٤٤املادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقارير عـن                  - ١  
  :التدابري اليت اعتمدهتا إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق

  ؛الطرف املعنية ه االتفاقية بالنسبة للدولةيف غضون سنتني من بدء نفاذ هذ  )أ(  
  .وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات  )ب(  

توضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل والصعاب اليت تـؤثر علـى درجـة الوفـاء                   - ٢  
ر وجيب أن تشتمل التقـاري . بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب هذه االتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب      

  . لتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين شامالًَ للجنة فهماًتتيح على معلومات كافية أيضاً

 إىل اللجنة أن تكرر، يف ما تقدمه من تقـارير            شامالً  أولياً  طرف قدمت تقريراً   ولٍةَدِلال حاجة     - ٣  
  .امن هذه املادة، املعلومات األساسية اليت سبق هلا تقدميه) ب(١ للفقرة الحقة وفقاً

  .جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية  - ٤  

  .عن أنشطتها تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني، عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، تقارير  -٥  

  . تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلداهنا  - ٦  
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  فاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمالاالت
  املهاجرين وأفراد أسرهم

  ٧٣املادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنـة عـن                   - ١  
  : وذلكالتدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية،

  يف غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية؛  )أ(  
  .مث مرة كل مخس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك  )ب(  

تبني أيضاً التقارير املقدمة مبوجب هذه املادة العوامل والصعوبات، إن وجدت، اليت تؤثر يف تنفيذ   - ٢  
  .دفق موجات اهلجرة اليت تتعرض هلا الدولة الطرف املعنيةاالتفاقية، وتتضمن معلومات عن خصائص ت

  .تقرر اللجنة أية مبادئ توجيهية أخرى تنطبق على فحوى التقارير  - ٣  

  .تقدم الدول األطراف تقاريرها للجمهور يف بلداهنا على نطاق واسع  - ٤  

  ٧٤املادة 

 مناسباً من التعليقات إىل الدولة تدرس اللجنة التقارير املقدمة من كل دولة طرف، وحتيل ما تراه  - ١  
وجيوز هلذه الدولة الطرف أن تقدم إىل اللجنة مالحظات عن أية تعليقات تبديها اللجنة وفقاً هلذه                . الطرف املعنية 

  . [...]وجيوز للجنة، عند نظرها يف هذه التقارير، أن تطلب إىل الدول األطراف معلومات تكميلية. املادة
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  ٢التذييل 

  ية باالتفاقيات الدولية الرئيسية املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسانقائمة جزئ
   االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان- ألف 

  ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
  ١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

  ١٩٦٥ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، االتفاق

  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
  ١٩٨٤اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل، 

  ١٩٩٠حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، االتفاقية الدولية حلماية 
  ٢٠٠٠شراك األطفال يف النـزاعات املسلحة، إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واســتغالل األطفــال يف املـواد                 
  ٢٠٠٠اإلباحية، 

  ١٩٦٦الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملتعلق حبق الفرد يف التظلم، 
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملتعلـق بإلغـاء عقوبـة                

  ١٩٨٩اإلعدام، 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملتعلق بالشكاوى الفرديـة            الربوتوكول االختياري امللحق ب   

  ١٩٩٩وإجراءات التحقيق، 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب املتعلق بقيام اهليئات الوطنية والدولية بزيارات منتظمة إىل أماكن 
  ٢٠٠٢االحتجاز، 

  شأن حقوق اإلنسان واالتفاقيات املتصلة هبا اتفاقيات أخرى لألمم املتحدة ب- باء 

  ١٩٤٨اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، 

  ١٩٥٥، بصيغتها املعدلة عام ١٩٢٦االتفاقية اخلاصة بالرق، 
  ١٩٤٩اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، 
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  ١٩٦٧ا لعام  وبروتوكوهل١٩٥١االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، 
  ١٩٥٤تفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، الا
  ١٩٦١تفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، الا

  ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
، وبروتوكوالها املتعلقـان مبكافحـة هتريـب        ٢٠٠٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،         

  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ومبنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه

   اتفاقيات منظمة العمل الدولية- جيم 

  )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة(اتفاقية الراحة األسبوعية 
  )٢٩رقم  (١٩٣٠اتفاقية العمل اجلربي، 
  )٨١ رقم (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل، 

  )٨٦رقم  (١٩٤٩توصية بشأن العمال املهاجرين، 
  )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم، 

  )٩٧رقم  (١٩٤٩اتفاقية العمال املهاجرين، 

  )٩٨رقم  (١٩٤٩اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية، 
  )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور، 

  )١٠٢رقم  (١٩٥٢، )املعايري الدنيا(االجتماعي اتفاقية الضمان 

  )١٠٥رقم  (١٩٥٧اتفاقية إلغاء العمل اجلربي، 
  )١٠٦رقم  (١٩٥٧، )التجارة واملكاتب(اتفاقية الراحة األسبوعية 

  )١١١رقم  (١٩٥٨) يف االستخدام واملهنة(اتفاقية التمييز 

  )١١٨رقم  (١٩٦٢، )الضمان االجتماعي(اتفاقية املساواة يف املعاملة 
  )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة، 

  )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل 

  )١٣١رقم  (١٩٧٠اتفاقية حتديد احلد األدىن لألجور، 
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  )١٣٢رقم  (١٩٧٠، )مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر 
  )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن للسن، 

  )١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اجرين اتفاقية العمال امله

  )١٥١رقم  (١٩٧٥توصية بشأن العمال املهاجرين، 
  )١٥١رقم  (١٩٧٨، )يف اخلدمة العامة(اتفاقية عالقات العمل 

  )١٥٥رقم  (١٩٨١اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني، 

  )١٥٦رقم  (١٩٨١ي املسؤوليات العائلية، اتفاقية العمال ذو: تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال والعامالت
  )١٥٦رقم  (١٩٨١اتفاقية املسؤوليات، 

  )١٦٩رقم  (١٩٨٩تفاقية بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة، الا

  )١٨٢رقم  (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 
  )١٨٣رقم  (٢٠٠٠اتفاقية محاية األمومة، 

  مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة اتفاقيات منظمة األ- دال 

  ١٩٦٠اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم، 

   اتفاقيات مؤمتر الهاي للقانون الدويل اخلاص- هاء 

  ١٩٥٥االتفاقية املتعلقة بتسوية التنازع بني قانون اجلنسية وقانون اإلقامة، 

  ١٩٥٦ه األطفال، بشأن القانون املنطبق على التزامات النفقة جتا تفاقيةالا
  ١٩٥٨تفاقية بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة بالتزامات النفقة جتاه األطفال وإنفاذ هذه القرارات، الا
  ١٩٦١تفاقية بشأن صالحيات السلطات والقانون املنطبق يف جمال محاية القّصر، الا

  ١٩٦٥باملراسيم املتعلقة بالتبين، تفاقية بشأن الوالية القضائية والقانون الواجب التطبيق واالعتراف الا
  ١٩٧٣تفاقية بشأن القانون املنطبق على التزامات النفقة، الا
  ١٩٧٠تفاقية بشأن االعتراف بأحكام الطالق واالنفصال، الا

  ١٩٧٣تفاقية بشأن االعتراف بالقرارات املتعلقة بااللتزام بالنفقة وإنفاذ هذه القرارات، الا
  ١٩٧٣دنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل، تفاقية بشأن اجلوانب املالا
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  ١٩٧٨تفاقية بشأن عقد الزواج واالعتراف بصحته، الا
  ١٩٧٨ُنظم الزوجية، ال على لساريتفاقية بشأن القانون االا
  ١٩٨٠تفاقية بشأن الوصول إىل العدالة على الصعيد الدويل، الا

  ١٩٨٩ة الوفاة، تفاقية بشأن القانون املنطبق على املرياث يف حالالا
  ١٩٩٣تفاقية بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، الا
تفاقية بشأن االختصاص والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية والتدابري حلماية الا

  ١٩٩٦األطفال، 
  ٢٠٠٢ن، تفاقية بشأن احلماية الدولية للراشديالا

   الدويل اتفاقيات جنيف وغريها من املعاهدات املتعلقة بالقانون اإلنساين- واو 

  ١٩٤٩لتحسني حال اجلرحى واملرضى يف القوات املسلحة يف امليدان، ) األوىل(اتفاقية جنيف 

  ١٩٤٩لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى أفراد القوات املسلحة يف البحار، ) الثانية(اتفاقية جنيف 
  ١٩٤٩بشأن معاملة أسرى احلرب، ) الثالثة(اقية جنيف اتف

  ١٩٤٩بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب، ) الرابعة(اتفاقية جنيف 

تعلق حبماية ضحايا املنازعات    امل،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لحق باتفاقيات جنيف املؤرخة     املضايف  اإلربوتوكول  ال
  ١٩٧٧، )الربوتوكول األول(املسلحة الدولية 

علق حبماية ضحايا املنازعات    املت،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لحق باتفاقيات جنيف املؤرخة     املضايف  اإلربوتوكول  ال
  ١٩٧٧، )الربوتوكول الثاين(املسلحة غري الدولية 

  ١٩٨٧األلغام،  اتفاقية أوتاوا بشأن حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري تلك
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  ٣التذييل 

  املؤشرات اخلاصة بتقييم إعمال حقوق اإلنسان
  املؤشرات الدميغرافية

 الدول املقدِّمة للتقارير معلومات دقيقة، حبسب املتاح، بشأن اخلـصائص واالجتاهـات             تقدمينبغي أن     
مسة األخرية وينبغي أن تغطي املعلومات فترة األعوام اخل. الدميغرافية الرئيسية لسكاهنا، مبا يف ذلك املعلومات التالية

  .على األقل وأن تكون مصّنفة حسب اجلنس والسن والفئات السكانية الرئيسية

  حجم السكان
  معدل النمو السكاين

  الكثافة السكانية
  توزيع السكان حسب اللغة األم والديانة والعرق يف املناطق الريفية واحلضرية

  التوزيع العمري
  ) عاما٦٥ً عاماً وتزيد على ١٥ن تقل أعمارهم عن النسبة املئوية للسكان الذي(نسبة اإلعالة 

  اإلحصاءات املتعلقة باملواليد والوفيات
  متوسط العمر املتوقع

  معدل اخلصوبة
  متوسط حجم األسرة املعيشية

  نسبة األسر وحيدة الوالد واألسر اليت تعوهلا امرأة
  نسبة سكان املناطق الريفية واملناطق احلضرية

  االقتصادية والثقافيةاملؤشرات االجتماعية و

الدول املقدِّمة للتقارير معلومات توضح مستوى املعيشة، مبا يف ذلك املعلومات التالية اليت ينبغـي           تقدم  ينبغي أن     
  :أن تغطي فترة األعوام اخلمسة األخرية على األقل وأن تكون مصنفة حسب اجلنس والسن والفئات السكانية الرئيسية

  على الغذاء والسكن والصحة والتعليم) لألسر املعيشية (نسبة اإلنفاق االستهالكي
  نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين

  نسبة السكان الذين يقل استهالكهم الغذائي عن احلد األدىن
  )املتعلق بتوزيع الدخل أو اإلنفاق االستهالكي لألسر املعيشية(ُمعامل جيين 

  ل دون سن اخلامسةنسبة انتشار نقص الوزن بني األطفا
  معدل وفيات الرّضع ووفيات األمهات

النسبة املئوية للنساء الاليت يف سن احلمل ويستخدمن وسائل منع احلمل أو الاليت يستخدم شـركاؤهن                
  وسائل منع احلمل
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  نسبة حاالت اإلهناء الطيب للحمل إىل املواليد األحياء
  ز واألمراض السارية الرئيسيةاإليد/معدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

  نسبة انتشار األمراض الرئيسية السارية وغري السارية
  األسباب العشرة الرئيسية للوفاة

  املعدل الصايف للقيد بالتعليم االبتدائي والثانوي
  معدل احلضور يف التعليم االبتدائي والثانوي ومعدل التسرُّب منهما

  اليت متوهلا احلكومةنسبة املعلمني إىل الطالب يف املدارس 
  معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة

  معدل البطالة
  العمالة حسب القطاعات الرئيسية للنشاط االقتصاد، مع بيان توزيعها بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي

  معدالت مشاركة العمل
  نسبة القوى العاملة املسجلة يف نقابات العمال

  متوسط نصيب الفرد من الدخل
  ج احمللي اإلمجايلالنات

  معدل النمو السنوي
  الدخل القومي اإلمجايل

  الرقم القياسي ألسعار املستهلكني
كنسبة من جممـوع    ) مثل الغذاء والسكن والتعليم واحلماية االجتماعية وغري ذلك       (النفقات االجتماعية   

  اإلنفاق العام والناتج احمللي اإلمجايل
  الدين العام اخلارجي واحمللي

  ساعدات الدولية املقدمة قياساً إىل ميزانية الدولة حسب القطاعات وقياساً إىل الدخل القومي اإلمجايلنسبة امل

  املؤشرات املتعلقة بالنظام السياسي

ينبغي أن تورد الدول املقدمة للتقارير املعلومات التالية، اليت ينبغي أن تغطي فترة األعوام اخلمسة األخرية    
  :أة حسب اجلنس والسن والفئات السكانية الرئيسيةعلى األقل وأن تكون جمز

  عدد األحزاب السياسية املعترف هبا على املستوى الوطين
  نسبة السكان الذين حيق هلم التصويت

  نسبة السكان البالغني غري املواطنني املسجلني يف قوائم التصويت
   يّدعى وقوعهاعدد الشكاوى املسجلة بشأن سري االنتخابات، حبسب نوع املخالفة اليت

وتوزيع ملكية  ) اإللكترونية واملطبوعة واملسموعة وغري ذلك    (التغطية السكانية لقنوات اإلعالم الرئيسية      
  هذه القنوات
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  *عدد املنظمات غري احلكومية املعتَرف هبا
  توزيع املقاعد الربملانية بني األحزاب

  النسبة املئوية للنساء يف الربملان
  ة ودون الوطنية املعقودة وفقاًَ للجدول الزمين الذي حيدده القانوننسبة االنتخابات الوطني

مثـل الواليـات أو     (متوسط املشاركة يف االنتخابات الوطنية ودون الوطنية حسب الوحدة اإلداريـة            
  )املقاطعات والدوائر والبلديات والقرى

  املؤشرات املتعلقة باجلرمية وإقامة العدل

مة للتقارير املعلومات التالية اليت ينبغي أن تغطي فترة األعوام اخلمسة األخرية            ينبغي أن تورد الدول املقدِّ      
  :على األقل وأن تكون جمزأة حبسب اجلنس والسن والفئات السكانية الرئيسية

   شخص١٠٠ ٠٠٠حوادث العنف املفضي إىل الوفاة واجلرائم املهدِّدة لألرواح لكل 
تقــدميهم إىل / الــذين مت تـوقيفهم ) شـخص ١٠٠ ٠٠٠مـن كــل  (عـدد ومعـدل األشــخاص   

حبسهم الرتكاهبم جرائم عنف أو غري ذلك من اجلرائم اخلطـرية           /إصدار أحكام ضدهم  /إدانتهم/القضاء
  )مثل القتل والسرقة واالعتداء واالجتار غري املشروع(

جرائم مثل االغتصاب وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث و      (عدد حاالت العنف بدافع جنسي املبلّغ عنها        
  )الشرف واالعتداءات باألمحاض

  احلد األقصى لفترة احلبس االحتياطي ومتوسط هذه الفترة
  عدد نزالء السجون وتوزيعهم حبسب اجلرمية وطول فترة العقوبة

  عدد الوفيات يف مراكز االحتجاز
  عدد األشخاص الذين تنفَّذ فيهم عقوبة اإلعدام سنوياً

  قاضٍ على خمتلف مستويات النظام القضائيمتوسط عدد القضايا املتراكمة لكل 
   شخص١٠٠ ٠٠٠األمن لكل /عدد أفراد الشرطة

   شخص١٠٠ ٠٠٠عدد املّدعني العامني والقضاة لكل 
  األمن والقضاء/نسبة اإلنفاق العام على الشرطة

زين نسبة األشخاص الذين حيصلون على املساعدة القانونية باجملان من جمموع األشخاص املتهمني واحملتج            
  الذين يطلبون هذه املساعدة

  .نسبة الضحايا الذين حيصلون على تعويض بعد صدور األحكام، حسب نوع اجلرمية

                                                      

وهو النظام الـذي  . وفقاً لنظام االعتراف باملنظمات غري احلكومية الذي تطبقه الدولة املقدِّمة للتقرير     *
  .٣٧طُِلبت معلومات عنه يف الفقرة 
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  الفصل الثاين

  *اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  مقدمة

فية قام اجمللس االقتصادي  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا١٧وفقاً للمادة   - ١
 بوضع برنامج تقوم مبقتضاه الـدول       ١٩٧٦مايو  / أيار ١١املؤرخ يف   ) ٤٠- د(١٩٨٨واالجتماعي مبوجب قراره    

وبعد ذلك قام األمني العام بناء .  من العهد على مراحل١٦األطراف يف العهد بتقدمي التقارير املشار إليها يف املادة 
  .جتماعي بوضع جمموعة مناسبة من املبادئ التوجيهية العامةعلى طلب اجمللس االقتصادي واال

واتباع هذه املبادئ التوجيهية . واملقصود من املبادئ التوجيهية تيسري إعداد التقارير على الدول األطراف       - ٢
. ابقدر اإلمكان ميكن موظفي إعداد التقارير من تقليل خطر اعتبار تقاريرهم غري كافية يف نطاقها أو تفاصـيله                 

وتشكل املبادئ التوجيهية أيضاً إطاراً موحد التطبيق تستطيع اللجنة أن تعمل يف حدوده وميكنها من توحيد هنج                 
  .وهتدف هذه املبادئ أيضاً إىل تقليل كمية ازدواج املعلومات اليت تطلبها خمتلف هيئات املعاهدات. تناول التقارير

لتوجيهية على أمهية كفالة معاجلة القضايا ذات األمهية الرئيـسية          وقد أكدت اللجنـة لدى اعتماد هذه املبادئ ا         -٣
  .بطريقة منهجية ومستنرية وحثت مجيع الدول األطراف بشدة على اتباع هذه املبادئ بقدر اإلمكان

  )١(العامةالعهد ألحكام املخصص  جزء التقرير - ألف 

   من العهد١املادة 

  كيف مت تنفيذ حق تقرير املصري؟  - ٤

   من العهد٢املادة 

  إىل أي مدى وبأي طريقة ال ميتد ضمان احلقوق املعترف هبا يف العهد لغري املواطنني؟ ما هو املربر ألي تفرقة؟  -٥

ما هي احلقوق اليت ختضع على وجه التحديد ألحكام عدم التمييز يف القانون الوطين؟ يرجى إرفاق نص                   - ٦
  .هذه األحكام

                                                      

بادئ التوجيهية العامة املنقحة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير امل املعنونة E/C.12/1991/1ترد يف الوثيقة   *
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ١٧ و ١٦اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب أحكام املادتني          

املبادئ التوجيهية يف دورهتا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعنية بلجنة الوقد اعتمدت . واالجتماعية والثقافية
  .١٩٩٠اخلمسني يف عام 

 من التقارير اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب خمتلـف          للجزء األول ترد املبادئ التوجيهية املوحدة       )١(
الـيت  ) انظر الفصل األول من هذه الوثيقـة  (HRI/CORE/1صكوك حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها العهد، يف الوثيقة   

  .١٩٩١أبريل / نيسان٢٦ املؤرخة G/SO 221 (1)ىل الدول األطراف باملذكرة الشفوية أرسلت إ
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ون اإلمنائي هل هناك أي حماولة لكفالة استعمال هذا التعاون على سبيل            الدولة يف التعا  مشاركة  يف حالة     - ٧
  األولوية يف توطيد إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

   اجلزء املتصل حبقوق حمددة- باء 

   من العهد٦املادة 

  :إذا كانت دولتكم طرفاً يف أي من االتفاقيات التالية  - ٨

  )١٢٢رقم  (١٩٦٤لدولية بشأن سياسة العمالة لسنة اتفاقية منظمة العمل ا  
  )١١١رقم  (١٩٨٥، )يف االستخدام واملهنة(اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز   
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

اإلشرافية املعنية، فيمكنكم ) اللجان( من العهد إىل اللجنة ٦رير ذات صلة بأحكام املادة وقامت بالفعل بتقدمي تقا
على أنـه ينبغـي أن   . اإلحالة إىل األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير             

  .اوهلا بالكامل تلك التقاريريتناول هذا التقرير مجيع املسائل الناشئة مبوجب هذا العهد واليت مل تتن

يرجى تقدمي معلومات عن حالة ومستوى واجتاهات العمالة والبطالة والعمالـة املنقوصـة يف                )أ(  - ٩
بلدكم، وذلك على املستوى اإلمجايل وكذلك بقدر تأثريها على فئات معينة من العمال كالنساء والشباب وكبار                

من هم . باحلالة منذ عشر سنوات وكذلك منذ مخس سنوات مضت       ويرجى مقارنتها   . السن واملعوقني من العمال   
  األشخاص أو ما هي الفئات أو املناطق أو امليادين اليت تعتربوهنا ضعيفة أو حمرومة بوجه خاص فيما يتعلق بالعمالة؟

يرجى وصف السياسات الرئيسية املتبعة والتدابري املتخذة لكفالة توفر العمل لكل َمن هو مستعد   )ب(  
  عمل ويبحث عن عمل؛لل

  يرجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة لكفالة أن يكون العمل منتجاً قدر اإلمكان؛  )ج(  
يرجى اإلشارة إىل األحكام اليت تكفل حرية اختيار العمل وتضمن عدم خمالفة شروط العمالـة                 )د(  

  للحريات السياسية واالقتصادية األساسية للفرد؛
امج التدريب التقين والتدريب املهين املوجودة يف بلدكم، وكـذلك سـري            يرجى اإلشارة إىل بر     ) ه(  

  أعماهلا الفعلي توفرها عملياً؛
يرجى بيان ما إن كانت مصاعب معينة قد ووجهت يف بلوغ أهداف توفر العمالـة الكاملـة                   )و(

  .واملنتجة واليت خيتارها الشخص حبرية، وبيان مدى التغلب على هذه الصعاب
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ى بيان ما إن كان يف بلدكم تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل سواء يف القـانون أو يف                    يرج  )أ(  - ١٠
املمارسات اإلدارية أو يف العالقات العملية، فيما بني األشخاص أو جمموعات األشخاص، على أساس العـرق أو             

 ويكون من شأنه أن يلغي أو       اللون، أو اجلنس، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو اجلنسية أو األصل االجتماعي،            
ما هي اخلطوات اليت اختذت     . يعرقل االعتراف أو التمتع أو النهوض بتكافؤ الفرص أو املعاملة يف العمل أو املهنة             

  للقضاء على هذا التمييز؟

يرجى تقدمي معلومات عن الوضع الراهن يف بلدكم فيما يتعلق بالتوجيه والتـدريب املهنـيني،                 )ب(  
  ومهنتهم وفقاً لعرقهم ولوهنم وجنسهم ودينهم وأصلهم القومي؛وعمل األشخاص 

يرجى بيان احلاالت الرئيسية اليت ال يُُعد فيها أي تفرقة أو استثناء أو تفضيل متييزاً يف بلـدكم                    )ج(  
ويرجـى  . باالستناد إىل أي وضع من األوضاع السالف ذكرها، وذلك بسبب املقتضيات الالزمة لوظيفة بعينها             

  . إىل أية مصاعب يف التطبيق أو الرتاعات أو اخلالفات الناشئة فيما يتصل هبذه األوضاعاإلشارة

يرجى بيان نسبة من يشتغلون بأكثر من وظيفة واحدة على أساس التفرغ من جمموع السكان العاملني يف   - ١١
  .ع مرور الوقتيرجى وصف تطور هذه الظاهرة م. بلدكم بغية تأمني مستوى معيشي مناسب ألنفسهم وألسرهم

يف حالة تقدمي تقارير تالية، يرجى تقدمي حملة موجزة عن أي تعديالت تكون قد أدخلت خـالل الفتـرة        - ١٢
املشمولة بالتقرير يف التشريعات الوطنية، وقرارات احملاكم، وكذلك يف القواعد واإلجراءات واملمارسات اإلدارية             

  .واليت تؤثر على احلق يف العمل

  .٦ دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحق املكرس يف املادة يرجى بيان  - ١٣

   من العهد٧املادة 

  :إذا كانت دولتكم طرفاً يف أي من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية  - ١٤

  )١٣١رقم  (١٩٧٠اتفاقية حتديد احلد األدىن لألجور،   
  )١٠٠رقم  (١٩٥١اتفاقية املساواة يف األجور،   
  )١٤رقم  (١٩٢١، )الصناعة(ية الراحة األسبوعية، اتفاق  
  )١٠٦رقم  (١٩٧٥) التجارة واملكاتب(اتفاقية الراحة األسبوعية   
  )١٣٢رقم  (١٩٧٠) مراجعة(اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر   
  )٨١رقم  (١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،   
  )١٢٩رقم  (١٩٦٩، )الزراعة(اتفاقية تفتيش العمل   
  )١٥٥رقم  (١٩٨١مة والصحة املهنيتني، اتفاقية السال  
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 إىل جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ٧وقامت بالفعل بتقدمي تقارير ذات صلة بأحكام املادة 
 ملنظمة العمل الدولية، فيمكنكم اإلحالة إىل األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا

  ولكن ينبغي أن يتناول هذا التقرير مجيع املسائل الناشئة مبوجـب هـذا العهـد ومل تتناوهلـا بالكامـل                   . املقام
  .تلك التقارير

  يرجى تقدمي معلومات عن األساليب الرئيسية املستخدمة لتحديد األجور؛  )أ(  - ١٥
عاملني بأجر اليت يطبـق     يرجى بيان ما إذا كان قد مت وضع نظام لألجور الدنيا وتعيني فئات ال               )ب(  

وهل هنـاك  . النظام عليها، وعدد األشخاص الذين تشملهم كل فئة وكذلك اجلهة املختصة بتحديد تلك الفئات 
  من العاملني بأجر من هم خارج نطاق محاية نظام األجور الدنيا حبكم القانون، أو الواقع؟

  ا من التآكل؟هل هلذه األجور الدنيا قوة القانون وما هي طرق تأمينه  ‘١‘  
إىل أي حد وبأي طريقة توضع احتياجات العاملني وأسرهم فضالً عن العوامل االقتـصادية يف                 ‘٢‘

االعتبار ويوفق فيما بينها لدى حتديد مستوى األجور الدنيا؟ ما هي املعايري واألهداف واملعـامل   
  ذات الصلة يف هذا الصدد؟

  تحديد األجور الدنيا ورصدها وتعديلها؛يرجى تقدمي وصف موجز لآللية اليت أقيمت ل  ‘٣‘
يرجى تقدمي معلومات عن األجرين املتوسط واألدىن منذ عشر سنوات ومنذ مخس سنوات ويف                ‘٤‘

  الوقت احلاضر، مقابل تطور نفقات املعيشة يف كل فترة على حدة؛
  ال؛يرجى بيان ما إن كان نظام األجور الدنيا خيضع يف املمارسة العملية إلشراف فع  ‘٥‘
يرجى بيان ما إن كان يوجد يف بلدكم عدم تكافؤ من أي نوع يف األجر مقابل عمل بقيمـة                     )ج(

متساوية أو أي انتهاكات ملبدأ األجر املتساوي مقابل العمل املتساوي، أو متتع املرأة بشروط عمل أدىن من الـيت              
  يتمتع هبا الرجل؛

ييز؟ يرجى وصف أوجه جناح أو فشل هـذه         ما هي اخلطوات اليت اختذت للقضاء على هذا التم          ‘١‘
  اخلطوات فيما يتعلق مبختلف الفئات اليت تعرضت للتمييز؛

يرجى بيان األساليب اليت اتبعت، إن وجدت، لتعزيز التقييم املوضوعي للوظائف على أسـاس                ‘٢‘
  العمل املطلوب؛

راعاة كالً من األجـر     يرجى بيان توزيع دخل املوظفني، يف كال القطاعني العام واخلاص، مع م             )د(
  .يرجى تقدمي بيانات، إن تيسرت عن أجور وظائف متناظرة يف القطاعني العام واخلاص. واملزايا غري النقدية

ما هي األحكام القانونية أو اإلدارية أو غريها من األحكام اليت تنص على الـشروط الـدنيا للـصحة                     - ١٦
  م من الناحية العملية ويف أي جمال ال تنطبق؟كيف جيري إنفاذ هذه األحكا. والسالمة املهنيتني

يرجى بيان فئات العاملني، إن وجدت، اليت تستبعد من اخلطط القائمة حبكم القانون وما هـي                  )أ(  
  الفئات األخرى اليت ال تستفيد من هذه املخططات إال بقدر غري كاف، أو ال تستفيد منها على اإلطالق؛



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 32 

 

 أو غريها من املعلومات بصدد كيفية تطور عدد وطبيعة وتواتر           يرجى تقدمي معلومات إحصائية     )ب(  
منذ عشر سنوات، ومنذ (وكذلك األمراض على مر الزمن ) وخباصة اليت أسفرت عن حاالت وفاة(احلوادث املهنية 

  ).مخس سنوات مقارنة بالوقت احلاضر

  :ية يف بلدكميرجى تقدمي معلومات عن اإلنفاذ الفعلي ملبدأ املساواة يف فرص الترق  - ١٧

  ما هي فئات العمال احملرومة حالياً من املساواة يف الفرص؟ وبالتحديد، ما هي حالة املـرأة يف                   )أ(  
  هذا الصدد؟

ما هي اخلطوات اليت اختذت للقضاء على أي عدم مساواة من هذا القبيل؟ يرجى وصف أوجه                  )ب(  
  .ومةجناح واخفاق هذه اخلطوات فيما يتعلق مبختلف الفئات احملر

يرجى وصف القوانني واملمارسات السارية يف بلدكم فيما يتعلق باالستراحة وأوقات الفراغ والتحديـد              - ١٨
  :املعقول لساعات العمل واإلجازات الدورية املدفوعة األجر وكذلك املكافأة عن أيام العطل الرمسية

  قوق؛يرجى بيان العوامل واملصاعب اليت تؤثر على درجة إعمال هذه احل  )أ(  
يرجى بيان فئات العمال املستبعدة حبكم القانون أو العرف، أو كليهما، من التمتع بأي من هذه   )ب(  
  ما هي التدابري املتوخى اختاذها أو اليت اختذت حالياً لتصحيح هذا الوضع؟. احلقوق

 وجـدت، علـى     يف حالة تقدمي تقارير الحقة، يرجى تقدمي حملة موجزة عن التعديالت اليت أدخلت، إن               - ١٩
التشريعات الوطنية أو قرارات احملاكم، أو القواعد واإلجراءات واملمارسات اإلدارية خالل الفترة املشمولة بالتقرير 

  .واليت تؤثر على احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية

  .٧يرجى بيان دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املبينة يف املادة   - ٢٠

   من العهد٨ملادة ا

  :إذا كانت دولتكم طرفاً يف أي من االتفاقيات التالية  - ٢١

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  
  )٨٧رقم  (١٩٤٨اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم،   
  )٩٨رقم  (١٩٤٩فاوضة اجلماعية، اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة حبق التنظيم وامل  
  ).١٥١رقم  (١٩٧٨، )اخلدمة املدنية(اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة بعالقات العمل   

اإلشرافية املعنية، فيمكنكم اإلحالة إىل ) اللجان( إىل اللجنة ٨وقامت بالفعل بتقدمي تقارير ذات صلة بأحكام املادة 
بيد أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير . ر بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقريراألجزاء ذات الصلة من تلك التقاري

  .ومل تتناوهلا بالكامل تلك التقارير. مجيع األمور الناشئة مبوجب هذا العهد
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يرجى بيان الشروط املوضوعية أو الرمسية، إن وجدت، اليت يقتضي استيفاؤها كي يتمكن أي شخص من   - ٢٢
  .واالنضمام إىل النقابة اليت خيتارهاتكوين نقابات 

يرجى تعيني ما إن كانت هناك أي أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق بقيام فئات معينة من العمال   )أ(  
بإنشاء نقابات، ويف هذه احلالة، ما هي هذه األحكام اخلاصة وكيف جيري تطبيقها عملياً وكذلك عدد األشخاص 

  الذين خيضعون هلا؛
ض أية قيود على قيام العمال مبمارسة حق تكوين نقابات واالنضمام إليهـا؟ يرجـى               هل تفر   )ب(  

  التفضل بتقدمي عرض مفصل باألحكام القانونية اليت تنص على هذه القيود وكذلك تطبيقها عملياً على مر الزمن؛
د يرجى تقدمي معلومات عن الطريقة اليت تؤمن هبا حكومتكم حق النقابـات يف تكـوين احتـا                  )ج(  

  ما هي القيود القانونية والعملية الـيت تفـرض علـى ممارسـة             . للنقابات واالنضمام إىل منظمات نقابية دولية     
  هذا احلق؟
وما . يرجى تقدمي بيان تفصيلي بالشروط أو القيود املفروضة على حق النقابات يف العمل حبرية               )د(  

ا هي التدابري اليت جيري اختاذها لتعزيز مبدأ املفاوضة       هي النقابات اليت تضررت عملياً هبذه الشروط أو القيود؟ وم         
  اجلماعية احلرة؟

  .وكذلك عن العضوية يف كل منها. يرجى تقدمي بيانات عن عدد وهيكل النقابات القائمة يف بلدكم  ) ه(  

 وإذا كان. يرجى بيان ما إذا كانت إمكانية اإلضراب متاحة للعمال يف بلدكم كحق دستوري أو قانوين            - ٢٣
  الرد بالنفي، ما هي النهج القانونية أو الواقعية األخرى املستعملة لضمان ممارسة هذا احلق؟

ما هي القيود املفروضة على ممارسة حق اإلضراب؟ يرجى تقدمي عرض مفصل باألحكام القانونية   )أ(  
  .املنظمة هلذه القيود وكذلك تطبيقها يف املمارسة الفعلية مع مرور الوقت

بيان ما إن كان توجد يف بلدكم أية أحكام قانونية خاصة فيما يتعلق مبمارسة فئات معينة يرجى   )ب(  
  .من العمال حلق اإلضراب وماهية هذه األحكام اخلاصة وكيفية تطبيقها عملياً وكذلك عدد العمال اخلاضعني هلا

سلحة أو رجال الشرطة أو     يرجى بيان ما إن كانت هناك أية قيود مفروضة على ممارسة أفراد القوات امل               - ٢٤
كيف جيري تطبيق هذه القيود يف      .  أعاله ٣ و ٢القائمني على إدارة شؤون الدولة للحقوق املذكورة يف الفقرتني          

  املمارسة الفعلية؟

يف حالة تقدمي تقارير الحقة، يرجى تقدمي استعراض موجز للتعديالت، إن وجدت، الـيت أدخلـت يف                   - ٢٥
 احملاكم وكذلك يف القواعد واإلجراءات واملمارسات اإلدارية خالل الفترة املشمولة           التشريعات الوطنية وقرارات  

  .٨بالتقرير واليت تؤثر على احلقوق املبينة يف املادة 
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   من العهد٩املادة 

 ١٩٥٢،  )املعايري الـدنيا  (إذا كانت دولتكم طرفاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة بالضمان االجتماعي               -٢٦
 ،١٢٨، ورقـم  ١٢١االتفاقيات رقم  (أو يف غريها من االتفاقيات الالحقة ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية            ) ١٠٢رقم  (

اإلشرافية ) اللجان( إىل اللجنة    ٩وقامت بالفعل بتقدمي تقارير ذات صلة بأحكام املادة         ) ١٦٨، ورقم   ١٣٠ورقم  
تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير، بيد          املعنية، فيمكنكم اإلحالة إىل األجزاء ذات الصلة من         

  .أنه ينبغي أن يتناول هذا التقرير مجيع املسائل الناشئة يف إطار هذا العهد واليت مل تتناوهلا بالكامل تلك التقارير

  :يرجى بيان ما يوجد يف بلدكم من فروع الضمان االجتماعي التالية  - ٢٧

  الرعاية الطبية  
  يضات النقدية يف حالة املرضالتعو  
  استحقاقات األمومة  
  إعانات الشيخوخة  
  إعانات العجز  
  استحقاقات الباقني على قيد احلياة  
  التعويضات عن إصابات العمل  
  إعانات البطالة  
  .املخصصات العائلية  

يف بلدكم، مع   يرجى وصف املعامل الرئيسية للمخططات السارية بالنسبة لكل فرع من الفروع املوجودة               - ٢٨
بيان مدى مشول التغطية املقدمة، من حيث اجملموع الكلي وكذلك فيما يتعلق مبختلف الفئات داخـل اجملتمـع،                  

  .وطبيعة ومستوى االستحقاقات، وطريقة متويل املخططات

لك يرجى بيان النسبة املئوية اليت تنفق على الضمان االجتماعي من الناتج القومي اإلمجايل لبلدكم وكذ                - ٢٩
أو اإلقليمية، ما هو الفارق بينها وبني الوضع منذ عشر سنوات مضت؟ وما هي /القومية و) امليزانيات(من امليزانية 

  األسباب اليت تربر إدخال أية تعديالت عليها؟

السارية يف بلدكم   ) العامة(يرجى بيان ما إن كان جيري استكمال خمططات الضمان االجتماعي الرمسية              - ٣٠
، وإذا كان هذا هو احلال، يرجى وصف هذه الترتيبات وكذلك العالقات املتبادلة )خاصة(بات غري رمسية بأية ترتي

  ).العامة(بينها وبني املخططات الرمسية 
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يرجى بيان ما إن كانت توجد يف بلدكم أية فئات ال تتمتع البتة حبق الضمان االجتماعي أو تتمتع هبذا                     - ٣١
وما هي على األخص حالة املرأة يف هذا الصدد؟ يرجى تقدمي تفاصيل            . لبية السكان احلق بدرجة أقل كثرياً من أغ     

  .عن مثل هذه احلاالت من عدم التمتع بالضمان االجتماعي

يرجى بيان ماهية التدابري اليت تعتربها حكومتكم ضرورية حلصول الفئات املذكورة أعاله علـى      )أ(  
  احلق يف الضمان الجتماعي؛

لتدابري املتعلقة بالسياسة العامة اليت اختذهتا حكومتكم، بأقصى ما تسمح به املوارد            يرجى شرح ا    )ب(  
يرجى إيراد جدول زمين ومعامل زمنية لقياس إجنازاتكم يف . املتاحة، إلنفاذ حق هذه الفئات يف الضمان االجتماعي

  هذا اخلصوص؛
  .رومةيرجى وصف تأثري هذه التدابري على حالة الفئات الضعيفة واحمل  )ج(  

يف حالة تقدمي تقارير الحقة، يرجى تقدمي استعراض موجز للتعديالت، إن وجدت، اليت أدخلت خالل                  - ٣٢
الفترة املشمولة بالتقرير يف التشريعات الوطنية، ويف قرارات احملاكم فضالً عن القواعد واإلجراءات واملمارسات              

  .اإلدارية اليت تؤثر على احلق يف الضمان االجتماعي

  .٩يرجى بيان دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املبينة يف املادة   - ٣٣

   من العهد١٠املادة 

  :إذا كانت دولتكم طرفاً يف أي من االتفاقيات التالية  - ٣٤

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  
  اتفاقية حقوق الطفل  
  ز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي  
  )١٠٣رقم  (١٩٥٢) مراجعة(اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة حبماية األمومة   
  )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة باحلد األدىن للسن،   

إذا كانـت  أو يف أي اتفاقية أخرى ملنظمة العمل الدولية بشأن محاية األطفال والصغار فيما يتعلق بالعمالـة والعمـل، و           
اإلشرافية املعنية، فيمكنكم اإلحالـة  ) اللجان( إىل اللجنة ١٠حكومتكم قد قدمت بالفعل تقارير ذات صلة بأحكام املادة   

بيد أنـه ينبغـي أن      .  التقرير إىل األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير كل على حدة بدالً من تكرار املعلومات يف هذا               
  .تلك التقارير  الناشئة مبوجب هذا العهد واليت مل تتناوهلا بالكامليتناول هذا التقرير مجيع األمور

  ".األسرة"يرجى بيان املعىن الشائع يف جمتمعكم ملصطلح   - ٣٥

  .يرجى بيان السن اليت يعد عندها األطفال يف بلدكم قد بلغوا سن الرشد ملختلف األغراض  - ٣٦
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وغري الرمسية على السواء، املستخدمة يف بلدكم ملنح        يرجى تقدمي معلومات عن السبل والوسائل، الرمسية          - ٣٧
  :املساعدة واحلماية لألسرة، وخباصة

كيف يكفل بلدكم حق الرجل، وحق املرأة خاصة، يف عقد الزواج بينهما برضامها الكامل واحلر   )أ(  
املمارسات اليت تؤثر تأثرياً وحقهما يف تكوين أسرة؟ يرجى بيان احلاالت اليت مل تنجح فيها التدابري املتخذة يف إهناء 

  ضاراً على التمتع هبذا احلق وتقدمي تفاصيل بشأهنا يف حالة وجودها؛
ما هي التدابري اليت يستعملها بلدكم لتيسري إنشاء أسرة وكذلك احلفـاظ عليهـا وتـدعيمها                  )ب(  

وجد، بالرغم مـن هـذه      ومحايتها، وخصوصاً أثناء هنوضها مبسؤولية تعهد وتربية األطفال الذين تعيلهم؟ هل ت           
التدابري، أسر ال تتمتع على اإلطالق مبزايا هذه احلماية واملساعدة أو أهنا تتمتع بذلك بدرجة تقل كثرياً عن أغلبية          

هل حتظى األسر املوسعة أو غريها من أشكال التنظيم األسري          . السكان؟ يرجى تقدمي تفاصيل عن هذه احلاالت      
  كانية تطبيق هذه التدابري، وخصوصاً فيما يتعلق باالستحقاقات احلكومية؟باالعتراف لدى حتديد وجود أو إم

، ما هي التدابري اليت يعتزم      )ب(أو  ) أ(بصدد أوجه القصور الظاهرة يف إطار الفقرتني الفرعيتني           )ج(  
  اختاذها لتصحيح الوضع؟

  .يرجى تقدمي معلومات عن نظام محاية األمومة املتبع يف بلدكم  - ٣٨

  :ى خصوصاًويرج  )أ(  
  وصف نطاق خطة احلماية؛  ‘١‘  
  بيان إمجايل فترة إجازة األمومة وفترة اإلجازة اإللزامية بعد الوالدة؛  ‘٢‘  

وصف االستحقاقات النقدية واملزايا الطبية وغريها من استحقاقات الضمان االجتماعي اليت متنح            ‘٣‘
  أثناء هذه الفترات؛

  االستحقاقات مع مرور الوقت؛بيان الطريقة اليت تطورت هبا هذه   ‘٤‘
يرجى بيان ما إن كان يوجد يف جمتمعكم فئات من النساء ممن ال تتمتعن على اإلطـالق بـأي        )ب(  

يرجى سرد تفاصيل   . شكل من أشكال محاية األمومة أو ممن تتمتعن بذلك بدرجة تقل كثرياً عن أغلبية السكان              
ها أو يعتزم اختاذها لتصحيح هذا الوضع؟ يرجى وصف تأثري هذه ما هي التدابري اليت جيري اختاذ. عن هذه احلاالت

التدابري على حالة الفئات الضعيفة واحملرومة وثيقـة الصلة باملوضوع واإلفادة عن أوجه جنـاح هـذه التـدابري                  
  .ومشاكلها ونقائصها

 سيما التدابري املتخذة يرجى وصف التدابري اخلاصة بتقدمي احلماية واملساعدة لصاحل األطفال والصغار، وال  - ٣٩
حلمايتهم من االستغالل االقتصادي واالجتماعي أو ملنع استخدامهم يف أي عمل من شأنه إفـساد أخالقهـم أو                  

  .اإلضرار بصحتهم أو تعريض حياهتم للخطر أو حيتمل أن يلحق األذى بنموهم الطبيعي

ال دوهنا يف عمـل مـأجور يف        ما هي حدود السن اليت حيظر القانون يف بلدكم استخدام األطف            )أ(  
  خمتلف املهن؟



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 37 

  يرجى تعيني عدد األطفال الذين يشتغلون بأعمال مأجورة وفئاهتم العمرية وإىل أي مدى يتم تشغيلهم؛  )ب(  
   يرجى تعيني مدى اسـتخدام األطفـال يف األشـغال املرتليـة أو املـزارع أو األعمـال التجاريـة             )ج(  

  اخلاصة بأسرهم؛
إن كان يوجد يف بلدكم أية فئات من األطفال والصغار ال تتمتع بالتدابري اخلاصة  يرجى بيان ما      )د(  

باحلماية واملساعدة على اإلطالق أو تتمتع هبا بدرجة تقل بقدر ملحوظ عن األغلبية، وما هي على األخص حالة                  
الذين ختلت عنهم أسرهم أو ممن اليتامى أو األطفال ممن ال آباء طبيعيني هلم على قيد احلياة، أو الفتيات أو األطفال 

  حرموا من بيئتهم العائلية، فضالً عن األطفال املعوقني بدنياً أو عقلياً؟
  كيف جيري إعالم األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة حبقوقهم؟  ) ه(  
كيف تطورت هذه الظروف غري املؤاتية مـع        . يرجى تقدمي تفاصيل عن أية مصاعب أو نقائص         )و(  
قت؟ وما هي التدابري اليت جيري اختاذها لتصحيح هذه األوضاع؟ يرجى وصف تأثري هذه التدابري مع مرور مرور الو

  .الوقت واإلفادة عن حاالت النجاح واملشاكل وأوجه القصور

يف حالة تقدمي تقارير الحقة، يرجى تقدمي استعراض موجز للتعديالت، إن وجدت، الـيت أدخلـت يف                   - ٤٠
 وقرارات احملاكم وكذلك يف القواعد واإلجراءات واملمارسات اإلدارية خالل الفترة املشمولة      التشريعات الوطنية، 

  .١٠بالتقرير واليت تؤثر على احلقوق املبينة يف املادة 

  .١٠يرجى وصف دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املبينة يف املادة   - ٤١

   من العهد١١املادة 

 معلومات عن مستوى معيشة السكان الراهن، من حيث اجملموع الكلي وكـذلك             يرجى تقدمي   )أ(  - ٤٢
كيف تغري  .  االقتصادية والثقافية وغريها من اجلماعات داخل اجملتمع       - فيما يتعلق مبختلف اجلماعات االجتماعية      

ا يتعلق هبـذه    فيم) باملقارنة مثالً باملستوى منذ عشر سنوات ومنذ مخس سنوات        (مستوى املعيشة على مر الزمن      
  اجلماعات املختلفة؟ هل طرأ حتسن مستمر يف الظروف املعيشية للسكان ككل أو ألي من اجلماعات؟

إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقدمي تقارير ذات صلة باحلالة فيما يتعلق جبميع أو بعض   )ب(  
تخصصة، فيمكنكم اإلحالة إىل األجزاء ذات  إىل األمم املتحدة أو إحدى الوكاالت امل١١احلقوق الواردة يف املادة 

  الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير؛
هل يوجد .  يف املائة من السكان٤٠يرجى بيان الناتج القومي اإلمجايل للفرد بالنسبة ألفقر نسبة   )ج(  

  ي يستند إليه هذا اخلط؟يف بلدكم، وإذا كان األمر كذلك، ما هو األساس الذ" خط للفقر"
  .يرجى بيان مؤشر نوعية احلياة املادية يف بلدكم  )د(  



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 38 

 

  احلق يف الغذاء الكايف  - ٤٣

يرجـى وصـف    . يرجى تقدمي استعراض عام عن مدى إعمال احلق يف الغذاء الكايف يف بلدكم              )أ(  
خلاصة بالتغذية وسائر الترتيبات مصادر املعلومات املوجودة يف هذا اخلصوص، مبا يف ذلك الدراسات االستعراضية ا

  اخلاصة بالرصد؛
) مبا فيها بيانات إحصائية مقسمة حسب خمتلف املناطق اجلغرافية(يرجى تقدمي معلومات تفصيلية   )ب(  

  :وينبغي أن تتناول هذه املعلومات خصوصاً املسائل التالية. أو سوء التغذية يف بلدكم/عن مدى انتشار اجلوع و
  : الضعيفة أو احملرومة على وجه اخلصوص مبا يف ذلكحالة الفئات  ‘١‘  
  الفالحون الذين ال أراضي هلم    
  الفالحون اهلامشيون    
  العمال الريفيون    
  العاطلون يف الريف    
  العاطلون يف احلضر    
  فقراء احلضر    
  العمال املهاجرون    
  الشعوب األصلية    
  األطفال    
  كبار السن    
  جه خاص؛الفئات األخرى املتأثرة بو    

هل هناك أية اختالفات ذات شأن بني حالة الرجال والنساء يف صفوف كـل جمموعـة مـن                    ‘٢‘
  اجملموعات املذكورة أعاله؛

التغيريات اليت طرأت على مدى األعـوام اخلمسة املاضية فيما يتعلق بكل فئـة مـن الفئـات                ‘٣‘
  .املذكورة أعاله

ر أية تغيريات يف السياسات والقـوانني واملمارسـات         هل حدثت خالل الفترة املشمولة بالتقري       )ج(   
على مستوى كاف من "الوطنية تؤثر سلبياً على حصول هذه اجملموعات أو القطاعات أو داخل املناطق األشد فقراً 

  ؟ إذا كان الرد باإلجياب، يرجى وصف هذه التغيريات وتقييم أثرها؛"الغذاء
كومتكم ضرورية لكفالة حصول كل جمموعة من اجملموعات        يرجى بيان التدابري اليت تعتربها ح       )د(   

الضعيفة أو احملرومة املذكورة أعاله واملناطق األكثر فقراً على غذاء كاف، وكذلك لإلنفاذ الكامل حلق الرجـل                 
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 يرجى بيان التدابري املتخذة وتعيني األهداف الزمنية وعالمات القياس        . واملرأة على السواء يف احلصول على الغذاء      
  الغذائية من أجل قياس اإلجنازات اليت حتققت يف هذا اخلصوص؛

يرجى بيان السبل اليت أسهمت هبا التدابري املتخذة يف حتسني أساليب إنتاج وحفظ وتوزيع املواد             ) ه(   
الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية من املعارف التقنية والعلمية أو عرقلت إعمال احلق يف احلصول على غـذاء                  

  يرجى وصف أثر هذه التدابري فيما يتعلق باالستدامة اإليكولوجية ومحاية وصون املوارد املنتجة لألغذية؛. كاف
يرجى بيان التدابري املتخذة لنشر املعرفة مببادئ التغذية وتوضيح ما إن كانـت أيـة فئـات أو           )و(   

  قطاعات كبرية يف اجملتمع تفتقر فيما يبدو إىل هذه املعرفة؛
يرجى وصف أية تدابري اختذهتا حكومتكم فيما يتعلق باإلصالح الزراعي لكفالة االستغالل األمثل   )ز(   

للنظام الزراعي بغية تعزيز مستوى األمن الغذائي لألسر دون مساس بكرامة اإلنسان يف املناطق الريفية واحلضرية                
  :يرجى وصف التدابري املتخذة من أجل. د من العه٨ إىل ٦على السواء وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف املواد 

  سن تشريعات هلذا الغرض؛  ‘١‘   
  إنفاذ القانون القائم حتقيقاً هلذا الغرض؛  ‘٢‘   
  تيسري عملية الرصد عن طريق املنظمات احلكومية وغري احلكومية؛  ‘٣‘   
 لإلمدادات  يرجى وصف وتقييم التدابري اليت اختذهتا حكومتكم من أجل ضمان التوزيع املنصف             )ح(   

الغذائية العاملية تبعاً لالحتياجات، من حيث اإلنتاج والتجارة على السواء، حبيث توضع يف االعتبار املشاكل اليت                
  .تواجهها البلدان املستوردة لألغذية واملصدرة هلا على السواء

  احلق يف املسكن املناسب  - ٤٤

  ان يف بلدكم؛يرجى تقدمي معلومات إحصائية مفصلة عن حالة اإلسك  )أ(   
. يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن الفئات الضعيفة واحملرومة يف جمتمعكم فيما يتعلق باإلسكان              )ب(   

  :يرجى خصوصاً بيان ما يلي
  عدد األفراد واألسر بال مأوى؛  ‘١‘   

عدد املقيمني حالياً من األفراد واألسر يف مساكن غري الئقة ويفتقرون إىل سـبل الوصـول إىل                   ‘٢‘
، وتصريف الفضالت، واملرافق الصحية،     )إذا كانت ضرورية  (رافق األساسية كاملياه والتدفئة     امل

). بقدر ما تعتربون هذه املرافق هامة يف بلـدكم        (والكهرباء، واخلدمات الربيدية وما إىل ذلك       
يرجى ذكر عدد األشخاص الذين يعيشون يف ظل ظروف تتصف باالكتظـاظ أو الرطوبـة أو                

  آلمنة من ناحية البناء أو غري ذلك من األوضاع الضارة بالصحة؛املساكن غري ا
  ؛"غري قانونية"عدد األشخاص الذين يصنفون حالياً بأهنم يعيشون يف مستوطنات أو مساكن   ‘٣‘
عدد األشخاص الذين طردوا من مساكنهم خالل السنوات اخلمس املاضية وعدد األشخاص غري        ‘٤‘

  انونيـة مـن الطرد التعسفي أو أي نوع آخر مـن أوامر الطرد؛املشمولني حالياً باحلماية الق
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عدد األشخاص الذين يتجاوز ما ينفقونه على السكن أية حدود وضعتها احلكومـة للتكلفـة                 ‘٥‘
  احملتملة استناداً إىل القدرة على الدفع أو كنسبة من الدخل؛

، ومتوسـط مـدة االنتظـار    عدد األشخاص املقيدين يف قائمة االنتظار للحصول على مساكن         ‘٦‘
والتدابري املتخذة الختزال هذه القوائم فضالً عن تقدمي املعونة إىل املقيدين يف هذه القـوائم يف                

  إجياد أماكن مؤقتة لإلقامة؛
املساكن االجتماعية أو الشعبية؛    : عدد األشخاص وفقاً ملختلف أمناط حيازة املساكن عن طريق          ‘٧‘

  ؛ وغري ذلك؛"غري القانوين"ون املالكون؛ القطاع قطاع اإلجيار اخلاص؛ الساكن
  :يرجى تقدمي معلومات عن وجود أية قوانني تؤثر على إعمال احلق يف املسكن، مبا يف ذلك ما يلي  )ج(   

  التشريعات اليت تتناول مضمون احلق يف السكن من حيث تعريف حمتوى هذا احلق؛  ‘١‘
  ني اخلاصة مبن ال مأوى له، وقوانني اجملالس البلدية إخل؛التشريعات مثل قوانني اإلسكان، والقوان  ‘٢‘
التشريعات ذات الصلة باستخدام األراضي؛ وتوزيع األراضي؛ وختصيص األراضـي، وتقـسيم              ‘٣‘

املناطق؛ واحلدود القصوى مللكية األراضي، ونزع امللكية مبا يف ذلك األحكام اخلاصة بالتعويض؛ 
  راءات اخلاصة مبشاركة اجملتمعات احمللية؛ وختطيط األراضي، مبا يف ذلك اإلج

التشريعات املتعلقة حبقوق املستأجرين يف ضمان احليازة ويف احلماية مـن الطـرد؛ ويف متويـل                 ‘٤‘
  ، والقدرة على دفع كلفة املسكن، وما إىل ذلك؛)أو إعانة السكن(املساكن وتنظيم اإلجيارات 

 عد ومعايري البناء وإتاحة املرافق األساسية؛التشريعات املتعلقة بلوائح البناء، وقوا  ‘٥‘

التشريعات اليت حتظر مجيع أشكال التمييز يف قطاع اإلسكان، وضمنها الفئات غـري املـشمولة        ‘٦‘
  باحلماية عادة؛

  التشريعات اليت حتظر أي شكل من أشكال الطرد؛  ‘٧‘
  ن إعمال احلق يف املسكن؛أي إلغاء أو إصالح تشريعي للقوانني النافذة من شأنه أن ينتقص م  ‘٨‘
التشريعات اليت تقيد املضاربة يف املساكن أو األمالك، وخصوصاً عندما يكون هلذه املضاربة تأثري   ‘٩‘

  سليب يف إنفاذ حق السكن جلميع قطاعات اجملتمع؛
  ؛"غري القانوين"التدابري التشريعية اليت متنح حقاً قانونياً ملن يعيشون يف القطاع   ‘١٠‘
  تشريعات املتعلقة بالتخطيط البيئي والصحة يف املساكن واملستوطنات البشرية؛ال  ‘١١‘

  :يرجى تقدمي معلومات عن مجيع التدابري املتخذة إلنفاذ احلق يف املسكن، مبا فيها  )د(   
اليت تستطيع عن طريقها التنظيمـات يف       " استراتيجيات التمكني "التدابري املتخذة لتشجيع اتباع       ‘١‘

بناء املساكن واملرافق ذات الصلة، هل هلذه التنظيمات        " القطاع غري النظامي  "احمللية و اجملتمعات  
  حرية أداء أعماهلا؟ وهل تتلقى متويالً من احلكومة؟

  التدابري اليت اختذهتا الدولة لبناء وحدات سكنية ولزيادة بناء مساكن لإلجيار بتكلفة حمتملة؛  ‘٢‘
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   األراضي غري املستغلة أو املنقوصة االستغـالل أو اليت أسيء استغالهلا؛التدابري املتخذة لتجديد إجيار  ‘٣‘
التدابري املالية اليت اختذهتا الدولة مبا فيها تفاصيل ميزانية وزارة اإلسكان أو غريها من الوزارات                 ‘٤‘

  املختصة كنسبة مئوية من امليزانية القومية؛
الدولية لإلسكان واملـستوطنات البـشرية للوفـاء        التدابري املتخذة لكفالة استخدام املساعدة        ‘٥‘

  باحتياجات أشد الفئات حرماناً؛
  ؛التدابري املتخذة لتشجيع تطوير املراكز احلضرية الصغرية واملتوسطة، وخباصة على املستوى الريفي  ‘٦‘
ير برامج التطوير احلضري، ومشاريع التجديد، وتطـو      : التدابري املتخذة يف سياق أمور من بينها        ‘٧‘

، )األلعاب األوملبية، واملعارض، واملؤمترات، إخل    (املواقع، واألعمال التحضريية لألحداث الدولية      
إخل، اليت تكفل احلماية من الطرد أو إعادة اإلسكان املضمون بناء على            " محالت املدن اجلميلة  "و

  اتفاق مشترك مع أي شخص يعيش يف املواقع املتأثرة أو بالقرب منها؛
 حدثت أثناء الفترة املشمولة بالتقرير أية تغيريات يف السياسات والقوانني واملمارسات الوطنية هل  ) ه(   

ترتبت عليها آثار سلبية فيما يتعلق باحلق يف املسكن املناسب وإذا كان األمر كذلك، يرجى وصف التغـيريات                  
  .وتقييم أثرها

 وعن التدابري املتخـذة     ١١ق املبينة يف املادة     يرجى سرد تفاصيل عن أية صعوبة أو نقص يف إنفاذ احلقو            - ٤٥
  ).إن مل تكن قد وصفت من قبل يف هذا التقرير(لتصحيح هذه األوضاع 

  .١١يرجى بيان دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املبينة يف املادة   - ٤٦

   من العهد١٢املادة 

للسكان يف بلدكم، من حيث اجملموع الكلي وفيما يتعلـق          يرجى تقدمي معلومات عن الصحة اجلسمية والعقلية          -٤٧
كيف تغريت األوضاع الصحية مع مرور الوقت فيما يتعلق هبذه الفئـات؟            . مبختلف الفئات داخل جمتمعكم على السواء     

ية، وإذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقدمي تقارير عن األوضاع الصحية السائدة يف بلدكم إىل منظمة الصحة العامل                 
  .فيمكنكم اإلحالة إىل األجزاء ذات الصلة من هذه التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير

يرجى بيان ما إن كان قد مت االلتزام باتباع هنج          . يرجى بيان ما إن كان يف بلدكم سياسة صحية قومية           - ٤٨
وإذا كان األمر كذلك، . العامة الصحية لبلدكم  منظمة الصحة العاملية للرعاية الصحية األولية كجزء من السياسة          

  ما هي التدابري املتخذة لتنفيذ الرعاية الصحية األولية؟

يرجى بيان النسبة املئوية اليت تنفق على الصحة من الناتج القومي اإلمجايل لبلدكم وكذلك من امليزانيـة                   - ٤٩
اليت ترصد من تلك املوارد للرعاية الصحية األولية؟ ما هو ما هي النسبة املئوية . أو اإلقليمية/الوطنية و) امليزانيات(

  .وجه املقارنة مع احلالة منذ مخس سنوات ومنذ عشر سنوات

  :يرجى تقدمي مؤشرات، إن وجدت، حسب تعريف منظمة الصحة العاملية فيما يتصل باملسائل التالية  - ٥٠
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 بيان املعدل حسب اجلنس، والتقسيم      يرجى. باإلضافة إىل القيمة الوطنية   (معدل وفيات الرضع      )أ(   
 االقتصادية أو اجلماعات اإلثنية واملناطق اجلغرافية، - الريفي وكذلك إن أمكن حسب الفئات االجتماعية /احلضري

  ؛)الريفية وغريها/يرجى إيراد التعاريف الوطنية لألقسام الفرعية احلضرية
  ؛)ريفياً/رقام حضرياًيرجى جتزئة األ(حصول السكان على املياه النقية   )ب(   
  ؛)ريفياً/يرجى جتزئة األرقام حضرياً(حصول السكان على املرافق الكافية لتصريف الفضالت   )ج(   
يرجى (حتصني الرضع من الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس واحلصبة وشلل األطفال والدرن              )د(   

  ؛)قتصادية وحسب اجلنس اال- ريفياً وحسب الفئات االجتماعية / األرقام حضرياًتفصيل
 االقتـصادية   -ريفياً وحسب الفئات االجتماعية     /يرجى جتزئة األرقام حضرياً   (متوسط العمر املرتقب      ) ه(   

  ؛)وحسب اجلنس
نسبة السكان الذين يتلقون رعاية على أيدي موظفي الصحة املدربني لعالج األمراض واإلصابات   )و(   

   عقاراً أساسياً، على بعد ساعة من الزمن سرياً على األقدام؛٢٠ة من العادية، مع احلصول على كميات منتظم
نسبة احلوامل الالئي يتلقني رعاية على أيدي موظفي الصحة املدربني أثناء احلمل ونسبة الالئي                )ز(   

ة وبعـدها  يرجى تقدمي أرقام عن معدل وفيات األمومة، قبل الوالد       . تويل هؤالء املوظفني العناية هبن أثناء الوالدة      
  على السواء؛

  .نسبة الرضع الذين يتلقون رعاية على أيدي املوظفني الصحيني املدربني  )ح(   
  )).ح(إىل ) و( االقتصادية، بالنسبة للمؤشرات -الريفية والفئة االجتماعية /احلضريةالفئة يرجى تفصيل األرقام حبسب (

، أو بأية طرق أخرى، أن احلالة الصحية        ٤ الفقرة   هل ميكن أن يستشف من تقسيمات املؤشرات املستخدمة يف          -٥١
لبعض الفئات يف بلدكم أسوأ من غالبية السكان؟ يرجى تعيني هذه الفئات بأقصى حد ممكن من الدقة وعرض تفاصـيل                    

  ما هي املناطق اجلغرافيـة يف بلدكم، إن وجـدت، اليت تسـوء فيهـا احلالة الصحية لسكاهنا؟. خبصوصها
ثناء الفترة املشمولة بالتقرير أية تغيريات يف السياسات والقوانني واملمارسات الوطنية هل حدثت أ  )أ(   

  تؤثر سلبياً على احلالة الصحية هلذه الفئات أو املناطق؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصف هذه التغيريات وأثرها؛
الة الـصحية اجلـسمية     يرجى بيان ماهية التدابري اليت تعتربها حكومتكم ضرورية لتحسني احل           )ب(   

  والعقلية هلذه الفئات الضعيفة واحملرومة أو يف هذه املناطق األسوأ حاالً؛
يرجى إيضاح التدابري املتعلقة بالسياسة العامة اليت اختذهتا حكومتكم، بأقصى ما تسمح به املوارد   )ج(   

  س اإلجنازات احملرزة يف هذا اخلصوص؛يرجى بيان األهداف واملعامل الزمنية لقيا. املتاحة، لتحقيق هذا التحسن
يرجى وصف تأثري هذه التدابري يف احلالة الصحية للفئات الضعيفة واحملرومة أو املناطق األسـوأ                 )د(   

  حاالً قيد البحث، واإلفادة بأوجه جناح هذه التدابري ومشاكلها ونقائصها؛
ومعدل وفاة الرضـع    . واليد املوتى يرجى وصف التدابري اليت اختذهتا حكومتكم خلفض معدل امل          ) ه(   

  ولتأمني منو الطفل منواً صحياً؛
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  يرجى تعداد التدابري اليت اختذهتا حكومتكم للنهوض جبميع جوانب السالمة البيئية والصناعية؛  )و(   
يرجى وصف التدابري اليت اختذهتا حكومتكم للوقاية من األمراض الوبائية واملتوطنـة واملهنيـة                )ز(   

  ن األمراض وعالجها ومكافحتها؛وغريها م
يرجى وصف التدابري اليت اختذتنها حكومتكم لتأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف               )ح(   

  حالة املرض؛
على حالة الفئات الـضعيفة     ) ز(إىل  (    ه(يرجى وصف أثر التدابري املدرجة يف الفقرات الفرعية           )ط(   

يرجى اإلفادة بالصعوبات املصادفة وأوجه النجـاح وكـذلك         . مناطق أسوأ حاالً  واحملرومة يف جمتمعكم ويف أية      
  .بالنتائج اإلجيابية

يرجى بيان التدابري اليت اختذهتا حكومتكم لتكفل أن تزايد تكاليف تقدمي الرعاية الطبية لكبار السن لـن              - ٥٢
  . يؤدي إىل إهدار حقهم يف الصحة

ختذت يف بلدكم لزيادة مشاركة اجملتمعات احمللية إىل احلـد األقـصى يف             يرجى بيان ماهية التدابري اليت ا       - ٥٣
  .ختطيط الرعاية الصحية األولية وتنظيمها وتشغيلها ومراقبتها

   يرجى بيان التدابري اليت اختذت يف بلدكم للتوعية باملشاكل الصحية السائدة والتدابري الكفيلة بالوقايـة                - ٥٤
  .منها ومكافحتها

  .١٢الدور الذي تلعبه املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحقوق املبينة يف املادة يرجى بيان   - ٥٥

   من العهد١٣املادة 

  :لضمان اإلعمال الكامل حلق كل فرد يف بلدكم يف التربية والتعليم  - ٥٦

إذا [جميع  كيف تقوم حكومتكم بالوفاء بالتزامها جبعل التعليم االبتدائي إلزامياً وإتاحته جماناً لل             )أ(   
  ؛]١٤أو جمانياً، انظر خصوصاً املادة /مل يكن التعليم االبتدائي إلزامياً و

هل جرى تعميم التعليم الثانوي، مبا يف ذلك التعليم الثانوي التقين واملهين وأصبح متاحاً للجميع   )ب(   
  ويف متناوهلم؟ إىل أي حد تكفل جمانية التعليم الثانوي؟

. دأ إتاحة التعليم العايل للجميع يف بلدكم؟ وما هي تكاليف التعليم العايل؟           إىل أي حد حتقق مب      )ج(   
  هل طبقت جمانية التعليم أو جيري األخذ هبا تدرجيياً؟

ما هي اجلهود اليت قمتم هبا إلنشاء نظام للتعليم األساسي لصاحل األشخاص الذين مل حيصلوا على   )د(   
انت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقدمي تقارير ذات صلة باحلالة فيمـا            الدراسة االبتدائية أو يستكملوها؟ إذا ك     

 إىل األمم املتحدة أو إحدى الوكاالت املتخصصة، فيمكـنكم اإلحالـة إىل             ١٣يتعلق باحلقوق الواردة يف املادة      
  .األجزاء ذات الصلة من تلك التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير
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؟ وما هـي    ١اليت صادفتموها يف إعمال احلق يف التعليم، على النحو املبني يف الفقرة             ما هي الصعوبات      - ٥٧
  األهداف واملعامل الزمنية اليت حددهتا حكومتكم يف هذا الصدد؟

يرجى تقدمي إحصاءات عن حمو األمية وااللتحاق باملدارس على صعيد التعليم األساسـي باإلضـافة إىل                  - ٥٨
ة وتعليم الكبار والتعليم املستمر، ومعدالت التسرب يف مجيع مراحل التعليم فضالً عن   معلومات عن املناطق الريفي   

ويرجـى  ) يرجى جتزئة األرقام، إن أمكن، حسب اجلنس، والـدين، اخل         (معدالت التخرج على كافة املستويات      
لدراسة، وجمموعـة   كذلك تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتشجيع حمو األمية، مع بيانات عن نطاق برامج ا              

السكان املستهدفة، والتمويل وااللتحاق باملدارس، وكذلك إحصاءات عن املتخرجني حسب الفئة العمرية واجلنس 
  .يرجى اإلفادة هبذه التدابري وكذلك بالصعوبات وأوجه اإلخفاق. اخل

أو مـن امليزانيـات     (م  يرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئوية اليت تنفق على التعليم من ميزانية بلدك              - ٥٩
يرجى وصف النظام املدرسي املتبع لديكم واألنشطة اليت تقومون هبـا لبنـاء مـدارس       ). اإلقليمية عند االقتضاء  

  .جديدة، وقرب املدارس وال سيما يف املناطق الريفية وكذلك جداول التدريس

مبختلف مستوياته والتدابري الرامية    إىل أي حد يتمتع اجلميع على قدم املساواة بفرص الوصول إىل التعليم               - ٦٠
  :إىل تشجيع حمو األمية يف الواقع؟ وعلى سبيل املثال

  هذه التدابري؟ ما هي نسبة الرجال والنسـاء املستفيدين من خمتلف مستويات التعليم واملشاركني فـي  )أ(  
 تشجيع حمو األمية، هل بصدد التمتع الفعلي حبق التعليم على هذه املستويات والتدابري الرامية إىل  )ب(  

هناك أية فئات ضعيفة وحمرومة بوجه خاص؟ يرجى أن يبني على سبيل املثال إىل أي مـدى تتمتـع الفتيـات                     
الصغريات وأطفال الفئات املنخفضة الدخل، واألطفال يف املناطق الريفية، واألطفال املعوقون جسدياً أو عقليـاً،               

ين واألطفال الذين ينتمون إىل األقليات اللغوية أو العرقية أو الدينية أو            وأطفال املهاجرين وأطفال العمال املهاجر    
  ؛١٣غريها من األقليات، وكذلك أطفال السكان األصليني، باحلق يف حمو األمية والتعليم املنصوص عليه يف املادة 

التعليم، على  ما هي اإلجراءات اليت تتخذها حكومتكم أو تعتزم اختاذها بغية األخذ مببدأ إتاحة                )ج(  
قدم املساواة، يف مجيع مستوياته يف بلدكم، مثالً يف شكل تدابري مناهضة للتمييز أو حوافز مالية أو زماالت دراسية 

  أو إجراءات ملموسة أو إجيابية؟ يرجى وصف أثر هذه التدابري؛
  . للطلبةيرجى وصف التسهيالت اللغوية املقدمة هلذا الغرض، كإتاحة التدريس باللغة األم  )د(  

يرجى وصف أوضاع هيئة التدريس على كافة املستويات يف بلدكم، مع مراعاة التوصية املتعلقة بوضع املعلمني،                  -٦١
 املؤمتر الدويل احلكومي اخلاص عن وضع املعلمني الذي عقدته اليونسكو،           ١٩٦٦أكتوبر  / تشرين األول  ٥اليت اعتمدها يف    

املوظفني املدنيني؟ كيف تطورت هذه النسبة مـع مـرور   ) غريهم من(ني ومرتبات ما هو وجه املقارنة بني مرتبات املعلم   
  الوقت؟ وما هي التدابري اليت تتخذها بلدكم أو يعتزم اختاذها لتحسني ظروف معيشة هيئة التدريس؟

أت ما هي نسبة املدارس على كافة املستويات يف بلدكم اليت ال تقوم احلكومة بإنشائها وإدارهتا؟ هل نش                  - ٦٢
  صعوبات أمام الراغبني يف إنشاء تلك املدارس أو االلتحاق هبا؟
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هل حدثت، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أية تغيريات يف السياسات والقوانني واملمارسات الوطنية كـان مـن      -٦٣
  غيريات وتقييم أثرها؟؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصف هـذه الت١٣شأهنا التأثري سلبياً على احلق املبني فـي املادة 

  .١٣يرجى بيان دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحق املبني يف املادة   - ٦٤

   من العهد١٤املادة 

إذا مل يكن التعليم االبتدائي اإللزامي واجملاين مكفوالً يف بلدكم يف الوقت الراهن، يرجى تقدمي تفاصـيل       - ٦٥
مـا هـي   . ملبدأ تدرجيياً يف غضون عدد معقول من السنوات حتدده اخلطـة عن خطة العمل املطلوبة لتنفيذ هذا ا     

   الصعوبات احملددة اليت صادفتموها يف حتقيق خطة العمل املذكورة؟ يرجـى بيـان دور املـساعدة الدوليـة يف                  
  .هذا اخلصوص

   من العهد١٥املادة 

ولتكم أو املعتمدة فيها إلعمال حق كل يرجى وصف التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اعتمدهتا د  - ٦٦
  :فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية اليت يعتربها املرء ذات صلة بثقافته، يرجى، خاصة، تقدمي معلومات عما يلي

وجود األموال الالزمة لتشجيع التنمية الثقافية واملشاركة الشعبية يف احلياة الثقافية، مبا يف ذلك                )أ(  
  بادرات اخلاصة؛دعم احلكومة للم

البىن األساسية املؤسسية اليت أقيمت من أجل تنفيذ السياسات اهلادفة إىل تـشجيع املـشاركة                 )ب(  
الشعبية يف ميدان الثقافة، كاملراكز الثقافية واملتاحف واملكتبات واملسارح ودور السينما وكذلك املـشاركة يف               

  الفنون واحلرف التقليدية؛
   ية باعتبارها مـن عوامـل تبادل التقدير بـني األفــراد واجلماعــات        تشجيع اهلوية الثقاف    )ج(  

  واألمم واملناطق؛
  تعزيز الوعي وكفالة التمتع بالتراث الثقايف للجماعات واألقليات اإلثنية الوطنية والشعوب األصلية؛  )د(  
  ية؛دور وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي يف تشجيع املشاركة يف احلياة الثقاف  ) ه(  
  صون وعرض التراث الثقايف للجنس البشري؛  )و(  
التشريعات اليت تكفل محاية حرية اإلبداع واألداء الفنيني، مبا فيها حرية نشر نتائج هذه األنشطة   )ز(  

  وكذلك بيان أية قيود أو حدود تفرض على احلرية؛
  التعليم املهين يف ميداين الثقافة والفنون اجلميلة؛  )ح(  
  .بري أخرى متخذة لصون الثقافة وإمنائها واشاعتهاأية تدا  )ط(  

يرجى التبليغ عن اآلثار اإلجيابية، وكذلك الصعوبات وأوجه اإلخفاق، وخصوصاً فيما يتعلق بالسكان األصليني              
  .وغريهم من الفئات احملرومة والضعيفة بوجه خاص
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عمال حق كل فرد يف التمتع بفوائـد        يرجى وصف التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اختذت إل           - ٦٧
يرجى خـصوصاً تقـدمي     . التقدم العلمي وتطبيقاته، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل صيانة العلم وإمنائه وإشاعته            

  :معلومات عما يلي

التدابري املتخذة بغية ضمان تطبيق التقدم العلمي لفائدة كل فرد، مبا يف ذلك التدابري املتخـذة                  )أ(  
 التراث الطبيعي للجنس البشري وتشجيع هتيئة بيئة صحية سليمة وتقدمي معلومات عن البىن األساسية هبدف صون

  املؤسسية اليت أقيمت حتقيقاً هلذا الغرض؛
  التدابري املتخذة لتشجيع نشر املعلومات عن التقدم العلمي؛  )ب(  
تتناىف مع التمتع بكافـة حقـوق       التدابري املتخذة ملنع استخدام التقدم العلمي والتقين ألغراض           )ج(  

  اإلنسان، مبا فيها حقوق كل فرد يف احلياة والصحة واحلرية الشخصية واحترام خصوصيته وما إىل ذلك؛
أية قيود تفرض على ممارسة هذا احلق، باإلضافة إىل تفاصيل األحكام القانونية اليت تقضي بفرض   )د(  

  .هذه القيود

 وغريها من التدابري املتخذة لتحقيق حق كل فرد يف اإلفادة من محايـة املـصاحل                يرجى وصف التدابري التشريعية     -٦٨
ويرجى خصوصاً تقدمي معلومات عن التدابري العمليـة        . املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو أديب أو فين من صنعه            

العلمية واألدبية والفنية، وكذلك محاية حقوق      هبدف اإلنفاذ الكامل هلذا احلق، مبا يف ذلك هتيئة الظروف الالزمة لألنشطة             
  ما هي الصعوبات اليت أثرت على درجة إعمال هذا احلق؟. امللكية الفكرية النامجة عن هذه األنشطة

ما هي اخلطوات اليت اختذهتا حكومتكم لصيانة العلم والثقافة وإمنائهما وإشاعتهما؟ يرجى أن يوصـف                 - ٦٩
  :بالتحديد ما يلي

ري املتخذة على الصعيد الدستوري، فـي إطـار النظـام التربوي الوطين ومـن خـالل             التداب  )أ(  
  وسائط االتصال؛

  .مجيع اخلطوات العملية األخرى اليت اختذت هنوضاً بعملية الصيانة والتنمية واإلشاعة تلك  )ب(  

ة اليت ال يستغىن عنها يف      يرجى وصف النظام القانوين واإلداري والقضائي الرامي إىل احترام ومحاية احلري            - ٧٠
  :جمال البحث العلمي والنشاط اإلبداعي، وخباصة

التدابري اليت تستهدف تعزيز التمتع هبذه احلرية وضمنها هتيئة كافة الظروف واملرافـق الالزمـة                 )أ(  
  للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي؛

ات العلمية والتقنية والثقافية بـني      التدابري املتخذة لكفالة حرية تبادل املعلومات واآلراء واخلرب         )ب(
  العلماء والكتاب واملبتكرين والفنانني وسائر األفراد املبدعني ومؤسسات كل منهم على حدة؛
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التدابري املتخذة لدعم اجلمعيات العلمية وأكادمييات العلوم واالحتادات املهنية ونقابات العمـال              )ج(
ما هي الصعوبات اليت    . عمال البحث العلمي واألنشطة اإلبداعية    وغريها من املنظمات واملؤسسات اليت تضطلع بأ      

  تؤثر على درجة حتقيق هذه احلرية؟

يرجى وصف التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت تطبقها حكومتكم لتشجيع وتنمية االتـصاالت                - ٧١
  :ملتخذة من أجلالدولية والتعاون الدويل يف ميداين العلم والثقافة، مبا يف ذلك التدابري ا

استفادة مجيع الدول املعنية على أكمل وجه من التـسهيالت املمنوحـة مبوجـب انـضمامها                  )أ(  
  لالتفاقيات واالتفاقات وغريها من الصكوك اإلقليمية والدولية يف ميداين العلم والثقافة؛

بحث العلمـي أو    مشاركة العلماء والكتاب والفنانني وسائر األفراد الذين يضطلعون بأعمال ال           )ب(  
النشاط اإلبداعي، يف املؤمترات واحللقات الدراسية والندوات الدولية وما إىل ذلك يف ميداين العلم والثقافة، ما هي 

  العوامل واملصاعب اليت أثرت على تنمية التعاون الدويل يف هذين امليدانني؟

ياسات والقوانني واملمارسات الوطنيـة     هل حدثت، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أية تغيريات يف الس           - ٧٢
  .؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى وصف هذه التغيريات وتقييم أثرها١٥أثرت سلبياً يف احلقوق املبينة يف املادة 

إذا كانت حكومتكم قد قامت مؤخراً بتقدمي تقارير ذات الصلة باحلالة فيما يتعلق باحلقوق الـواردة يف              - ٧٣
تحدة أو إىل إحدى الوكاالت املتخصصة، فيمكنكم اإلحالة إىل األجزاء ذات الصلة من تلك  إىل األمم امل١٥املادة 

  .التقارير بدالً من تكرار املعلومات يف هذا التقرير

  .١٥يرجى بيان دور املساعدة الدولية يف اإلعمال الكامل للحق املبني يف املادة   - ٧٤
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  الفصل الثالث

  *اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
   مقدمة- لف أ

  حتل هذه املبادئ التوجيهية حمل مجيع الصيغ السابقة اليت صدرت عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسـان والــيت                   ١-ألف
 ٢٨ املؤرخـة يف  CCPR/C/5/Rev.2 ، و١٩٨٢أغسطس / آب٢٨املؤرخة يف  (CCPR/C/19/Rev.1 ميكن اآلن إمهاهلا

ـ   ؛  (A/53/40)) إىل اجلمعية العامة     ١٩٩٨جنة لعام    واملرفق الثامـن بتقرير الل    ١٩٩٥أبريل  /نيسان ق ـوتبطل أيضاً تعلي
وهذه املبادئ التوجيهية ال تؤثر يف إجراء اللجنة املتعلق مبا قد تطلبـه مـن               . ١٩٨١الصادر يف عام    ) ١٣(٢اللجنة العام   
  .تقارير خاصة

  .١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣١  وهذه املبادئ التوجيهية تسري على مجيع التقارير اليت تقدم بعد   ٢- ألف

  وينبغي للدول األطراف أن تّتبع هذه املبادئ التوجيهيـة فـي إعـداد تقاريرهـا األوليـة ومجيـع                  ٣- ألف
  .تقاريرها الدورية الالحقة

  واالمتثال هلذه املبادئ التوجيهية سوف ُيقلل من اضطرار اللجنة إىل طلب مزيد من املعلومات عنـدما               ٤- ألف
ظر يف تقرير من التقارير؛ وسوف ُيساعد اللجنة أيضاً يف النظر يف حالة حقوق اإلنسان يف كل دولة مـن             تبدأ الن 

  .الدول األطراف على قدم املساواة

   اإلطار املتعلق بالتقارير يف العهد- باء 

ن بـدء  ، بالقيام يف غضون سنة م٤٠  لدى التصديق على املعاهدة تتعهد كل دولة طرف، وفقاً للمادة             ١- باء
نفاذ العهد بالنسبة إىل تلك الدولة بتقدمي تقرير أويل عن التدابري اليت اختذهتا إلعمال احلقوق املعترف هبا يف العهد                   

وعن التقدم احملرز يف التمتع هبا؛ وتتعهد بتقدمي تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت              ") احلقوق الواردة يف العهد   ("
  .اللجنة منها ذلك

تعلق بالتقارير الدورية الالحقة اعتمدت اللجنة ممارسة تقتضي إيراد التاريخ الذي ينبغي فيـه                وفيما ي   ٢- باء
  .تقدمي التقرير الدوري الالحق يف آخر مالحظاهتا اخلتامية

                                                      

املبادئ التوجيهية املوحدة لتقارير الدول اليت تقدم " املعنونة CCPR/C/66/GUI/Rev.2ترد يف الوثيقة   *
ق اإلنسان هذه املبادئ وقد اعتمدت اللجنة املعنية حبقو". مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٢٠٠٠أكتوبر /تشرين األول(وعدلتها يف دورهتا السبعني ) ١٩٩٩يوليه /متوز(التوجيهية يف دورهتا السادسة والستني 
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   توجيهات عامة بشأن حمتويات مجيع التقارير- جيم 

ند إعداد التقرير أحكام املواد الواردة يف       ينبغي أن توضع يف االعتبار ع     . املواد والتعليقات العامة للجنة       ١- جيم
  .األجزاء األول والثاين والثالث من العهد وكذلك التعليقات العامة اليت ُتبديها اللجنة على أية مادة من هذه املواد

إن أي حتفظ على أية مادة من مواد العهد أو إعالن بشأهنا من قبل الدولـة                . التحفظات واإلعالنات     ٢- جيم
  .بغي توضيحه وبيان دواعي استبقائهالطرف ين

 ينبغي أن ُيفسر تفسرياً تاماً تاريخ ونطاق وأثر وإجراءات فرض ورفع أي استثناء ُينشأ يف .االستثناءات    ٣- جيم
  . بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر هبذا االستثناء٤إطار املادة 

ن العوامل والصعوبات اليت تؤثر يف تنفيذ العهد إن  من العهد بيا٤٠تقتضي املادة . العوامل والصعوبات    ٤- جيم
وينبغي أن يبني التقرير طبيعة ونطاق وأسباب كل واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كمـا                 . وجدت

  .ينبغي أن يورد تفاصيل اخلطوات اجلاري اختاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات

وينبغي بيان  . اد العهد بقدر من احلصر أو التحديد املعلوم للحقوق        تسمح بعض مو  . احلصر أو التحديد      ٥- جيم
  .طبيعته ومدى هذا احلصر أو التحديد يف حالة وجوده

ينبغي للتقرير أن يتضمن بيانات وإحصاءات كافية تتعلق بأي من املواد املناسبة . البيانات واإلحصاءات   ٦- جيم 
  .تمتع باحلقوق الواردة يف العهدلتمكني اللجنة من تقييم التقدم احملرز يف ال

ينبغي تناول حالـة متتع الرجال والنسـاء على قـدم املساواة باحلقوق الواردة يف العهـد              . ٣املادة      ٧- جيم
  .تناوالً حمدداً

وينبغـي  : عندما ُتعد الدولة الطرف وثيقة أساسية بالفعل، تتاح هذه الوثيقة للجنة          .   الوثيقة األساسية   ٨- جيم
  "املعلومـات واإلعـالم   "و" اإلطار القانوين العـام     "   يف التقريـر حبسب االقتضاء، ال سيما فيما يتعلق ب         حتديثها

)HRI/CORE/1ول من هذه الوثيقة، انظر الفصل األ.(  

   التقرير األويل- دال 

    عام١- دال

ممارساهتا مـع   هذا التقرير هو الفرصة األوىل للدولة الطرف لتعرض على اللجنة مدى انسجام قوانينها و               
  :وينبغي هلذا التقرير أن يتضمن. العهد الذي صادقت عليه

  وضع اإلطار الدستوري والقانوين إلعمال احلقوق الواردة يف العهد؛  ●
  شرح التدابري القانونية والعملية اليت اعُتمدت إلعمال احلقوق الواردة يف العهد؛  ●
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اردة يف العهد من قبل الناس املوجودين يف الدولة         بيان التقدم احملرز يف ضمان التمتع باحلقوق الو         ●
  .الطرف واخلاضعني لواليتها

    حمتويات التقرير٢- دال

ينبغي للدولة الطرف أن تعاجل حتديداً كل مادة من املواد الواردة يف األجزاء األول والثاين والثالث من   ١- ٢- دال
فينبغي بيان وإيراد أمثلة على احلالة الواقعية والوجود : العهد؛ وينبغي وصف القواعد القانونية ولكن ذلك ال يكفي

  .العملي لُسبل االنتصاف من انتهاك احلقوق الواردة يف العهد وأثر وتنفيذ هذه الُسبل

  :وينبغي للتقرير أن يبني  ٢- ٢- دال

عمال احلقوق الواردة    من العهد وذكر التدابري القانونية الرئيسية اليت اختذهتا الدولة الطرف إل           ٢طريقة تطبيق املادة    
  يف العهد؛ وجمموعة ُسبل االنتصاف املتاحة لألشخاص الذين قد تكون حقوقهم قد انُتهكت؛

  أو إن كان العهد قد أُدرج يف القانون احمللي بطريقة جتعل من املمكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛

االحتجاج بأحكامه وتطبيقها يف    أو إن حالة عدم إدراج العهد يف القانون احمللي، ما إن كان من املمكن               
  احملاكم واجملالس القضائية والسلطات اإلدارية؛

  أو إن كانت احلقوق الواردة فـي العهـد مضمونة يف دستور أو يف قوانني أخرى، ومدى هذا الضمان؛

  .تطبيقهأو إن ما كان ينبغي سن قانون حملي بتشريع يتضمن احلقوق الواردة يف العهد أو ينص عليها نصاً ميكن 

ينبغي تقدمي معلومات عن السلطات القضائية واإلدارية وغريها من السلطات املختصة اليت هلا والية علـى                  ٣-٢-دال
  .ضمان احلقوق الواردة يف العهد

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن أية مؤسسة أو آلية وطنية أو رمسية متارس مسؤولية يف إعمال احلقوق      ٤-٢-دال
  . العهد أو يف االستجابة لشكاوى من انتهاكات هذه احلقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها يف هذا الصددالواردة يف

    مرفقات التقرير٣- دال

ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغريها من النصوص الرئيسية ذات الصلة                 ١-٣-دال
وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنها سوف تتاح         . الواردة يف العهد  اليت تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعلق باحلقوق        

 ألعضاء اللجنة؛ ومن املهم أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هذه النصوص أو خمتصرات هلا بغيـة ضـمان أن   
  .يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إىل املرفقات



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 51 

   التقارير الدورية الالحقة- هاء 

  :ينبغي هلذه التقارير أن تنطلق من منطلقني مها  ١- ءها

على التقرير السابق واحملاضر املوجزة ملناقشات      ") التوصيات"و" الشواغل"خاصة  (املالحظات اخلتامية     
  ؛)بقدر املوجود من هذه احملاضر(اللجنة 

هد واحلالة الراهنة هلذا التمتع قيام الدولة الطرف بالنظر يف التقدم احملرز يف التمتع باحلقوق الواردة يف الع  
  .من قبل األشخاص املوجودين يف أراضيها أو يف إطار واليتها

ويف حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر يف إطار أي          . ينبغي تنظيم التقارير الدورية وفقاً ملواد العهد        ٢- هاء
  .)١(مادة، حيدد ذلك يف التقرير

د إىل التوجيهات املتعلقة بالتقارير األولية وباملرفقات بقدر ما قد ينبغي للدولة الطرف أن تعود من جدي  ٣- هاء
  .تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري

  :قد توجد ظروف ينبغي فيها تناول املسائل التالية توخياً للتفصيل يف التقرير الدوري  ٤- هاء

: ف يؤثر على احلقوق الواردة يف العهدتغري أساسي رمبا حدث يف النهج السياسي والقانوين للدولة الطر  
  ويف هذه احلالة قد يلزم وضع تقرير كامل يتناول املواد مادة مادة؛

اختاذ تدابري قانونية أو إدارية جديدة جديرة بأن ترفق بالتقرير نصوصها وكذلك نـصوص القـرارات          
  .القضائية أو القرارات األخرى

   الربوتوكوالن االختياريان- واو 

تستتبع تقدمي سبل " آراًء"ا صادقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري وأصدرت اللجنة إذ  ١- واو
انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ببالغ يرد يف إطار ذلك الربوتوكول، وجب وضع تقرير يتضمن 

بيل االنتصاف أو معاجلة معلومات عن اخلطوات املتخذة لتقدمي س) ما مل تكن املسألة قد عوجلت يف تقرير سابق(
  .هذا القلق، وضمان أال يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع االنتقاد

  .إذا ألغت الدولة الطرف عقوبة اإلعدام وجب توضيح احلالة املتعلقة بالربوتوكول االختياري الثاين  ٢- واو

  

                                                      

  .اعتمدت يف الدورة السبعني: ٢- هاءالفقرة هناية  )٤(
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   نظر اللجنة يف التقارير- زاي 

    عام١- زاي

 يف التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود هبدف حتسني حالة احلقوق الواردة تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها  
  .يف العهد يف الدولة

    قائمة باملسائل٢- زاي

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناًء على مجيع املعلومات املوجودة حتت تصرفها، قائمة باملسائل اليت سوف   
ي للوفد أن يأيت مستعداً لتناول املسائل املدرجة يف القائمة وينبغ. تشكل جدول األعمال األساسي للنظر يف التقرير

وأن يرد على األسئلة األخرى اليت يوجهها األعضاء مبعلومات ُمحدَّثَة حسب االقتضاء، وذلك يف إطار الوقت 
  .املخصص للنظر يف التقرير

  وفد الدولة الطرف   ٣- زاي

 وضمان حصول الدولة الطرف ٤٠عاالً مبوجب املادة تود اللجنة أن تضمن قدرهتا على أداء مهامها أداًء ف  
ولذلك ينبغي لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً . مقدمة التقرير على الفائدة القصوى من شرط تقدمي التقارير

قادرين، بفضل معرفتهم حبالة حقوق اإلنسان يف تلك الدولة وأهليتهم لشرحها، على الرد على األسئلة املكتوبة 
  . من اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن جممل احلقوق الواردة يف العهدوالشفوية

    املالحظات اخلتامية٤- زاي

ُبعيد النظر يف التقرير تنشر اللجنة مالحظاهتا اخلتامية على التقرير وعلى املناقشة مع الوفد يف أعقاب   
مه اللجنة إىل اجلمعية العامة؛ وتتوقع وستدرج هذه املالحظات اخلتامية يف التقرير السنوي الذي تقد. عرض التقرير

اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه االستنتاجات يف مجيع اللغات املناسبة هبدف اإلعالم واملناقشة على صعيد 
  .اجلمهور العام

   املعلومات اإلضافية  ٥- زاي

  :ال تقدم التنقيحات الالحقة أو التحديث الالحق لتقدمي أي تقرير إال  ١-٥-زاي

الفترة الزمنية الدنيا ( أسابيع ١٠يف موعد ال يسبق املوعد احملدد لنظر اللجنة يف التقرير بأقل من   )أ(  
  ؛)املطلوبة خلدمات الترمجة يف األمم املتحدة

أو بعد ذلك املوعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولة الطرف إىل لغات العمل يف   )ب(  
  ). والفرنسية واإلنكليزيةوهي حالياً اإلسبانية(اللجنة 
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غري أن ذلك ال ينطبق . وإذا مل يتبع واحد من هذين املسارين لن تكون اللجنة قادرة على وضع اإلضافة يف االعتبار
  . على املرفقات أو اإلحصاءات املستكملة بأحدث البيانات

ت أو للوفد أن يقدم مزيداً من املعلومات؛ ويف أثناء النظر يف التقارير جيوز للجنة أن تطلب مزيداً من املعلوما   ٢-٥-زاي
  .وتضع األمانة مالحظات حول هذه املسائل اليت ينبغي تناوهلا يف التقرير القادم

جيوز للجنة، يف حالة ختلف دولة طرف، رغم رسائل التذكري، عن تقدمي تقرير أويل أو دوري، أن تعلـن                     ١-٦-زاي
وقبل انعقـاد   . اردة يف العهد يف تلك الدولة الطرف يف دورة مقبلة حمددة          عزمها على النظر يف مدى االمتثال للحقوق الو       

وجيوز للدولة الطرف أن ترسـل وفـدا إىل         . تلك الدورة، حتيل إىل الدولة الطرف ما يكون يف حيازهتا من مواد مناسبة            
در مالحظات ختامية مؤقتـة  الدورة احملددة، وله أن يساهم يف مناقشة اللجنة، ولكن جيوز للجنة يف مجيع األحوال أن تص        

  .وأن حتدد تارخياً تقدم فيه الدولة الطرف تقريراً ُتحّدد طبيعته

يف حالة قيام دولة طرف، بعد تقدميها لتقرير تقررت له دورة للنظر فيه، بإبالغ اللجنة، يف وقت يـستحيل              ٢-٦-زاي
ورة، جيوز للجنة أن تنظر يف التقرير اسـتناداً         فيه حتديد موعد للنظر يف تقرير دولة طرف أخرى، بأن وفدها لن حيضر الد             

وجيوز هلا أن تقرر، يف غياب وفـد، إمـا التوصـل إىل    . إىل قائمة املسائل إما فـي تلك الدورة أو دورة أخرى حتددها      
  ).٢( أعاله٤-مالحظات ختاميـة مؤقتـة أو النظر يف التقرير واملواد األخرى واتبـاع النهج املبني فـي الفقرة زاي

   نسق التقرير- اء ح

  : تؤدي األمور التالية إىل قدر كبري من السهولة يف توزيع التقرير وبالتايل إتاحته للجنة لتنظر فيه

  ترقيم الفقرات ترقيماً تتابعياً؛  )أ(
   يف كتابة الوثيقة؛A-4استخدام ورق   )ب(
  ترك مسافة واحدة بني السطور؛  )ج(
  ).على جانب واحد فقط من كل ورقة(فست إمكانية استنساخه بطريقة تصوير األو  )د(
  
  
  
  

                                                      

  .اعتمدتا يف الدورة السبعني: ٢- ٦- زاي و١- ٦- زاي الفقرتان  )٥(
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  الفصل الرابع

 القضاء على التمييز العنصرية نجل

  املبادئ التوجيهية للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت يتعني 
   من االتفاقية٩ من املادة ١على الدول األطراف تقدميها مبوجب الفقرة 

، مع مراعاة املبـادئ  )٢٠٠٧أغسطس / آب١٧يوليه إىل / متوز٣٠(ا احلادية والسبعني   اعتمدهتا اللجنة يف دورهت   
التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، على حنو ما ورد يف املبادئ التوجيهيـة املنـسقة                   

  )Corr.1 وHRI/MC/2006/3(لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

   مقدمة- ألف 

، )االتفاقية( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           ٩ من املادة    ١وفقاً للفقرة     - ١
تتعهد كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً، لتنظر فيه جلنة القضاء علـى    

لتدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى اليت اختذهتا واليت متثل    ، عن ا  )اللجنة(التمييز العنصري   
مث مرة  ) ب(يف غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية للدولة املعنية،          ) أ: (إعماالً ألحكام االتفاقية، وبأن تفعل ذلك     

 بأن للجنة أن تطلب مزيداً مـن        ٩ة   من املاد  ١كما تقضي الفقرة    . كل سنتني، وكلما طلبت إليها اللجنة ذلك      
  .املعلومات من الدول األطراف

والغرض من املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير هو إسداء املشورة إىل الدول األطراف بشأن شكل وحمتوى   - ٢
كما سـيؤدي االمتثـال للمبـادئ       . تقاريرها، لكي تضمن أن تكون التقارير شاملة ومعروضة بطريقة موحدة         

 ٦٥ ومبقتضى املادة ٩ية لتقدمي التقارير إىل تقليل حاجة اللجنة إىل طلب مزيد من املعلومات مبوجب املادة التوجيه
  .من نظامها الداخلي

ويتعني على الدول أن تنظر يف عملية تقدمي التقارير، مبا يشمل إعداد تقاريرها، ليس فقط باعتبارها وسيلة   - ٣
 بل أيضاً كفرصة لفهم حالة محاية حقوق اإلنسان فهماً كامالً يف إطار واليتها لضمان االمتثال اللتزاماهتا الدولية،

 تشجيع وتيـسري  األطراف الدولكما يتعني على . القضائية بغرض ختطيط السياسة وتنفيذ االتفاقية بكفاءة أكرب
مات غـري احلكوميـة   وهذه املشاركة البناءة من جانب املنظ . مشاركة املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقارير      

  . ستنهض بنوعية التقارير فضالً عن تعزيز متتع الكافة باحلقوق احملمية باالتفاقية

 هبذه الوثيقـة    (CERD/C/70/Rev.5)وقررت اللجنة أن تستعيض عن مبادئها التوجيهية السابقة لتقدمي التقارير             -٤
موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، على حنو ما ورد يف          لكي تأخذ يف االعتبار املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية          

، فضالً Corr.1) و(HRI/MC/2006/3 اإلنسان قوقاملبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حل
، وآرائها اليت تبـديها     عن مراعاة ما تبلور من ممارسات اللجنة وتفسريها لالتفاقية، على حنو ما يتجلى يف توصياهتا العامة               

  . من االتفاقية وقراراهتا ومالحظاهتا اخلتامية١٤مبوجب املادة 
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النظام املنقح لتقدمي التقارير وتنظـيم املعلومـات الواجـب           - باء 
إدراجها يف الوثيقة األساسية املوحدة والوثيقة اخلاصة بلجنـة        

  القضاء على التمييز العنصري

وثيقة أساسية موحدة   : ظام تقدمي التقارير لكل هيئة معاهدات من جزأين       تتألف تقارير الدول مبوجب ن      - ٥
وينبغي أن تتضمن الوثيقة األساسية املوحدة معلومات عامة عن الدولة املقدمـة            . ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها   

ن املـساواة   ، فضالً عن معلومات عامة عن عدم التمييز وع        اإلنسانق  حقوللتقرير، واإلطار العام حلماية وتعزيز      
  .وسبل االنتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة

 من االتفاقية أال تكرر ٩وينبغي للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري املقدمة مبوجب املادة   - ٦
 من ٧ إىل ١واد وينبغي أن تتضمن معلومات حمددة تتصل بتنفيذ امل. معلومات وردت يف الوثيقة األساسية املوحدة

وعلى التقرير أن يعكس يف كل أجزائه احلالة الفعلية للتنفيذ . االتفاقية، مع أخذ التوصيات العامة للجنة يف االعتبار
 باستثناء الوثيقة األولية اخلاصة بلجنة القضاء علـى         - وينبغي أن يتضمن كذلك     . العملي لالتفاقية والتقدم احملرز   

 جوانب القلق اليت أعربت عنها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية وقراراهتا، فضالً عـن               رداً على  - التمييز العنصري   
  .معلومات عن تنفيذ توصياهتا، مع مراعاة املبادئ التوجيهية ملتابعة املالحظات اخلتامية والتوصيات

ة املالحظـات   كما ينبغي للتقرير أن يقدم معلومات عن اآللية املنشأة على الصعيد الوطين لكفالة متابع               - ٧
إن مل يكن قد سبق إدراجهـا يف        (اخلتامية للجنة، مبا يشمل معلومات عن مشاركة اجملتمع املدين يف هذه العملية             

  ). من املبادئ التوجيهية املنسقة٤٦على النحو املطلوب يف الفقرة  الوثيقة األساسية املوحدة

وحدة معلومات عن عدم التمييز وعن املـساواة        وينبغي أن يتضمن اجلزء الثالث من الوثيقة األساسية امل          - ٨
وبينما تتسم املعلومات املدرجة يف الوثيقة األساسية       . وسبل االنتصاف الفعالة، وهي أمور هلا أمهية خاصة للجنة        

 جيب أن تكون العنصري التمييزالقضاء على املوحدة بطابع عام، فإن املعلومات املدرجة يف الوثيقة اخلاصة بلجنة 
وتوفر املبادئ التوجيهية   .  من االتفاقية  ١صيالً، آخذة يف االعتبار تعريف التمييز العنصري الوارد يف املادة           أكثر تف 

  .املدرجة يف الفرع جيم أدناه مزيداً من التفاصيل

 من املبادئ التوجيهية املنسقة، للجنة أن تطلب حتديث الوثيقة األساسية املوحـدة إذا              ٢٧ووفقاً للفقرة     - ٩
  .املعلومات اليت حتتوي عليها قد عفا عليها الزمنرأت أن 

وللخصائص العرقية للسكان، مبا فيها اخلصائص الناجتة عن اختالط الثقافات، أمهيـة خاصـة بالنـسبة       - ١٠
، مبا يشمل املؤشرات اإلنسان حقوقوينبغي أن توفر الوثيقة األساسية املوحدة مؤشرات لتقييم تنفيذ  .)١(لالتفاقية

                                                      

 من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ٩بشأن تطبيق املادة ) ١٩٩٣(١٦انظر التوصية العامة رقم  )١(
) ١٩٩٩(٢٤ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ١ من املادة ٤ و١املتعلقة بتفسري وتطبيق أحكام الفقرتني ) ١٩٩٠(٨

  .من االتفاقية ١ادة ـة باملـاملتعلق
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ويف حالة عدم إدراج هذه املعلومات يف الوثيقة األساسية املوحدة، يتعني إدراجها يف الوثيقة اخلاصـة       . ةالدميغرافي
  .العنصري التمييزالقضاء على  لجنةب

وعند إجراء تعداد عام للسكان، تعترب دول كثرية أن عليها أال تلفت االهتمام إىل عوامل مثل العنـصر                    - ١١
وإذا كان  .  تود التغلب عليها أو يؤثر يف القواعد املتعلقة بالبيانات الشخصية          خشية أن يعزز ذلك من انقسامات     

املطلوب رصد التقدم احملرز يف القضاء على التمييز القائم على العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القـومي أو                    
 العنصري التمييزالقضاء على  ةلجن، ينبغي أن تشري الوثيقة اخلاصة ب)يشار إليه فيما بعد بالتمييز العنصري(العرقي 

ولذا فإن الدول اليت ال جتمع معلومات . إىل عدد األشخاص الذين قد يتعرضوا ملعاملة جمحفة بسبب هذه اخلصائص
عن هذه اخلصائص يف تعداد سكاهنا مطالَبة بتقدمي معلومات عن اللغات األم، واللغات الـشائع اسـتخدامها أو                  

ع العرقي، فضالً عن أي معلومات عن العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي مؤشرات أخرى تشري إىل التنوُّ
ويف حالة غياب معلومات كمية، ينبغي تقدمي توصيف نوعي خلصائص          . أو العرقي مستمدة من االستقصاءات االجتماعية     

  .ع على القيام بذلكوُتوصي الدول بوضع منهجيات مناسبة جلمع املعلومات ذات الصلة وُتشجَّ. السكان العرقية

كما ترحب اللجنة باملعلومات اليت تشري إىل ما إن كانت هناك مجاعات تعترب رمسياً أقليات قوميـة أو                    - ١٢
وتوصي اللجنة أيـضاً بتحديـد      . عرقية أو شعوباً أصلية يف الدولة الطرف، وما هي هذه اجلماعات إن وجدت            

  .)٢(حتديد غري املواطنني واملشردين داخلياًاجملتمعات القائمة على النسب الذي احندرت منه و

وإذا دعت احلاجة، ينبغي أن يكون التقرير مصحوباً بنسخ كافية من مجيع الوثائق األخرى التكميلية اليت            - ١٣
قد تود الدول املقِدمة للتقارير تعميمها على مجيع أعضاء اللجنة لتيسر النظر يف تقريرها، على أن تكون النـسخ                   

  .عمل اللجنةبإحدى لغات 

وعند تقدمي التقارير، ينبغي للدول اليت حتيل اللجنة إىل معلومات واردة يف الوثيقة األساسية املوحدة أو يف   - ١٤
  .أية وثيقة أخرى خاصة مبعاهدة بعينها، أن تشري بدقة إىل الفقرات ذات الصلة اليت ترد فيها هذه املعلومات

 ٦٠هية املنسقة، ينبغي أال تتجاوز الوثيقة األولية املتعلقة مبعاهـدة بعينـها              من املبادئ التوجي   ١٩ووفقاً للفقرة     - ١٥
  . صفحة٤٠ وأن تقتصر الوثائق الدورية الالحقة على صفحة،

  ٧ إىل ١  من معلومات تتعلق مبواد االتفاقية- جيم 

ت ذات الصلة من تطلب اللجنة إىل الدول األطراف أن تدرج يف هذا اجلزء، حتت عناوين مناسبة، املقتطفا  - ١٦
القوانني واألحكام القضائية واألنظمة املشار إليها فيه، فضالً عن مجيع العناصر األخرى اليت تعتربها جوهرية عند                

                                                      

؛ والتوصية العامة رقم )النسب (١دة  من املا١بشأن الفقرة ) ٢٠٠١(٢٩انظر التوصية العامة رقم  )٢(
بشأن حقوق الشعوب األصلية، والتوصية العامة ) ١٩٩٧(٢٣بشأن التمييز ضد الغجر؛ والتوصية العامة رقم ) ٢٠٠٠(٢٧

  .بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٤(٣٠رقم 
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وجيوز للدولة الطرف، عند االقتضاء، أن تذّيل بالتقرير يف مرفقات منفصلة كل املعلومات . نظر اللجنة يف تقاريرها
  .)٣(يح التقريراليت تعتربها مهمة لزيادة توض

كما تطلب اللجنة من الدول األطراف إبالغها مبا تواجهه من صعوبات، إن وجدت، يف تنفيذ كل حكم     - ١٧
وينبغي أال تركز التقارير على التدابري اليت تسعى الدول من خالهلا إىل التغلب علـى هـذه         . من أحكام االتفاقية  

  .اإلبالغالصعوبات فحسب، بل كذلك على ما حتقق أثناء فترة 

 بأن تدرج يف تقريرها معلومات عن خطط العمل أو التـدابري األخـرى   األطراف الدولوتوصي اللجنة   - ١٨
  .)٤(املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى الوطين

  :و التايل على النحالعنصري التمييزالقضاء على وينبغي ترتيب املعلومات الواردة يف التقرير اخلاص بلجنة   - ١٩

  ١املادة 

 مـن   ١تقييم امتثال تعريف التمييز العنصري الوارد يف القانون احمللي للتعريف املنصوص عليه يف الفقرة                 - ألف 
  :وبوجه خاص، )٥( من االتفاقية١املادة 

معلومات بشأن ما إن كان تعريف التمييز العنصري يف القانون احمللي يستوعب التمييز القـائم                 - ١
   أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي؛على العنصر

معلومات بشأن ما إن كانت أشكال التمييز املباشرة وكذلك األشكال املباشرة أيضاً مدرجة يف                - ٢
  تعريف التمييز العنصري يف القانون احمللي؛

يف الفقرة  الوارد  " احلياة العامة "معلومات ينبغي أن تقدمها الدولة الطرف بشأن فهمها ملصطلح            - ٣
   وبشأن نطاق قانون منع التمييز؛١ من املادة ١

معلومات تتصل بالتحفظات واإلعالنات، فضالً عن االستثناءات أو القيود أو احلدود املتعلقة بنطـاق                -٤
تعريف التمييز العنصري يف القانون احمللي ينبغي إدراجها يف الوثيقة األساسية املوحدة على حنو ما تتطلبه      

  ؛)٦(من املبادئ التوجيهية املنسقة) ج(و) ب(٤٠الفقرة 

                                                      

  .ع عليها من التقرير، بل ُيحتفظ هبا لدى األمانة حيث ميكن االطالاً املرفقات جزءشكلال ت )٣(
بشأن متابعة املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره          ) ٢٠٠٢(٢٨انظر التوصية العامة رقم      )٤(

  .األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  . من االتفاقية١ من املادة ١بشأن الفقرة ) ١٩٩٣(١٤انظر بوجه خاص التوصية العامة رقم  )٥(
 الوثيقة األساسية املوحدة، ينبغي إدراجها يف الوثيقة اخلاصـة بلجنـة            يف حالة عدم إدراج هذه املعلومات يف       )٦(

  .القضاء على التمييز العنصري
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معلومات تتصل مبا يتضمنه القانون احمللي من أحكام تنص على معاملة تفاضلية تقـوم علـى أسـاس               -٥
 من االتفاقية، فضالً عن التوصية العامة رقـم  ١ من املادة ٣ و٢املواطنة أو اهلجرة، مع مراعاة الفقرتني       

  . املواطننيبشأن التمييز ضد غري) ٢٠٠٤(٣٠

 من املبادئ التوجيهية املنسقة، ٥٢ينبغي أن توفر الوثيقة األساسية املوحدة، على حنو ما تقضي به الفقرة           - باء 
معلومات بشأن ما إن كان النظام القانوين للدولة الطرف يسمح أو يقضي باختاذ تدابري خاصة لضمان النـهوض         

ويف حالة عدم إدراج هذه املعلومات يف الوثيقة األساسية املوحدة،          . اقيةالكايف باجلماعات واألفراد احملميني باالتف    
  .ينبغي إدراجها يف الوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢املادة 

 ١وصف موجز لإلطار القانوين والسياسات العامة للقضاء على التمييز العنصري وإعمال أحكام الفقرتني   - ألف 
 ٥٨ إىل ٥٠إذا مل يكن قد سبق وضعه يف الوثيقة األساسية املوحدة مبوجب الفقرات ( من االتفاقية ٢ من املادة ٢و

  ).من املبادئ التوجيهية املنسقة

  :معلومات حمددة ومفصلة عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابري األخرى املتخذة من أجل  -باء 

أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنـصري ضـد             إعمال التعهد بعدم إتيان       - ١
األشخاص أو مجاعات األشخاص أو املؤسسات، وبضمان أن تتصرف مجيع السلطات العامـة             

  .واملؤسسات العامة، الوطنية واحمللية، طبقاً هلذا التعهد

  .أو منظماتإعمال التعهد حبظر وإهناء أي متييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو مجاعات   - ٢

  .إعمال التعهد بعدم قيام أي أشخاص أو منظمات برعاية التمييز العنصري أو الدفاع عنه أو مساندته  -٣

استعراض السياسات احلكومية والوطنية واحمللية، وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانني أو أنظمة                - ٤
راعاة املعلومات الـيت سـبق     من شأهنا استحداث أو إدامة التمييز العنصري حيثما يوجد، مع م          

   من املبادئ التوجيهية املنسقة؛٤٢تقدميها مبوجب الفقرة 

تشجيع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات اليت تكافح التمييز العنصري وتشجع على الفهـم               - ٥
  .املتبادل، حسب االقتضاء

قـرار  (فقاً ملبادئ باريس    معلومات بشأن ما إن كانت هناك مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، أنشئت و             - جيم 
، أو هيئات أخرى خمتصة، مكلفة بوالية       )١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ يف    ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   
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ما مل يكن قد سبق تقدمي هذه املعلومات يف الوثيقة األساسية املوحدة وفقاً للفقـرتني               (مكافحة التمييز العنصري    
  .)٧() املنسقةمن املبادئ التوجيهية) ب(٤٣و) و(٤٢

معلومات بشأن اجلماعات واألفراد املستفيدين من التدابري اخلاصـة وامللموسـة املتخـذة يف امليـادين                  - دال 
كما ينبغي، وفقاً   .  من االتفاقية  ٢ من املادة    ٢االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها من امليادين وفقاً للفقرة         

  . مفصلة عن النتائج املتحققة من االتفاقية تقدمي معلومات٥للمادة 

  ٣املادة 

معلومات بشأن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري الرامية إىل إعمال أحكام                  
  : من االتفاقية، وال سيما٣املادة 

ارة إىل  من االتفاقية، قد تكون اإلش٣بشأن املادة ) ١٩٩٠(١٩باإلشارة إىل التوصية العامة رقم   - ١
الفصل العنصري تنصّب حصرياً على جنوب أفريقيا، ولكن هذه املادة بصيغتها املعتمدة حتظـر              

ولذا ينبغي تقدمي معلومات عن تدابري منـع وحظـر          . العزل العنصري يف مجيع البلدان    مجيع أشكال   
قرير، وخاصة يف   واستئصال مجيع ممارسات العزل العنصري يف األقاليم اخلاضعة لوالية الدولة مقدمة الت           

املدن اليت قد تكون فيها األمناط السكنية نتاج متييز متعدد يقوم على أساس الدخل املـنخفض وعلـى                  
  ؛)٨(أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي

ل التدابري املتخذة لضمان الرصد الواجب لكل االجتاهات اليت تؤدي إىل ظهور العزل العنصري والعز               - ٢
يف أحياء خاصة غيتو، مع اإلشارة إىل أنه ميكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون              

  .)٩(أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة

، )١٠(التدابري اليت متنع وتتجنب قدر اإلمكان عزل اجلماعات واألفراد احملميني باالتفاقية، مبن فيهم الغجر               -٣
  .، وخاصة يف جمايل التعليم واإلسكان)١٢( وغري املواطنني)١١(ات احمللية القائمة على النسبواجملتمع

                                                      

  .بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية) ١٩٩٣(١٧انظر التوصية العامة رقم  )٧(
  . من االتفاقية٣بشأن املادة ) ١٩٩٥(١٩انظر التوصية العامة رقم  )٨(
  .نفسهاملرجع  )٩(
  .بشأن التمييز ضد الغجر) ٢٠٠٠(٢٧توصية العامة رقم انظر ال )١٠(
  ).النسب (١ من املادة ١بشأن الفقرة ) ٢٠٠١(٢٩انظر التوصية العامة رقم  )١١(
  .بشأن التمييز ضد غري املواطنني) ٢٠٠٤(٣٠انظر التوصية العامة رقم  )١٢(
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  ٤املادة 

 ٤معلومات بشأن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري الرامية إىل إعمال املادة                  - ألف 
 من ٥٣ الوثيقة األساسية املوحدة على حنو ما تتطلبه الفقرة من االتفاقية، مع مراعاة املعلومات اليت سبق تقدميها يف

  :املبادئ التوجيهية املنسقة، وال سيما

إعمال التعهد باعتماد تدابري فورية وإجيابية ترمي إىل استئصال كل حتريض على التمييز العنصري   - ١
ملي حلقـوق اإلنـسان   أو ممارسته، مع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ اليت جيسدها اإلعالن العا     

   من االتفاقية؛٥واحلقوق املنصوص عليها صراحة يف املادة 

الشجب العلين لكل الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق مجاعة   - ٢
من األشخاص على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، أو اليت حتاول 

  أو ترويج الكراهية العنصرية والتمييز العنصري بأي شكل من األشكال؛تربير 

إعالن كل نشر ألفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل حتـريض علـى       - ٣
  التمييز العنصري ضد أي شخص أو مجاعة جرميةً يعاقب عليها القانون؛

فعال ضد شخص أو مجاعة بسبب العنصر أو إعالن مجيع أفعال العنف أو التحريض على هذه األ  - ٤
  اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي جرمية يعاقب عليها القانون؛

  إعالن تقدمي أي مساعدة لألنشطة العنصرية مبا يف ذلك متويلها، جرميةً يعاقب عليها القانون؛  - ٥

الدعاية األخرى الـيت تـروج      إعالن املنظمات فضالً عن أنشطة الدعاية املنظمة وكافة أنشطة            - ٦
للتمييز العنصري وحترض عليه منظمات وأنشطة غري قانونية وحمظورة، واإلقرار بأن املشاركة يف   

  ؛)١٣(هذه املنظمات أو األنشطة جرمية يعاقب عليها القانون

حظر الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه من قبل السلطات العامة أو املؤسسات العامة                - ٧
  .وطنية أو احملليةال

  .)١٤(معلومات بشأن الدوافع العنصرية، واعتبارها تشكل ظرفاً مشدداً مبوجب التشريعات اجلنائية احمللية  - باء 

 ٤بشأن املادة ) ١٩٩٣(١٥، ورقم ٤بشأن تنفيذ املادة   ) ١٩٨٥(٧ُتذكر اللجنة بتوصيتيها العامتني رقم        - جيم 
ويف حالة عدم سن .  هي أحكام ذات طابع إلزامي٤ة على أن أحكام املادة من االتفاقية، اللتني تشدد فيهما اللجن

  : من االتفاقية، ينبغي على الدول األطراف القيام مبا يلي٤تشريعات حمددة التنفيذ املادة 

                                                      

  . من االتفاقية٤بشأن املادة ) ١٩٩٣(١٥انظر بصفة خاصة التوصية العامة رقم  )١٣(
بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام         ) ٢٠٠٥(٣١ على سبيل املثال التوصية العامة رقم        انظر )١٤(

  .٤العدالة اجلنائية، الفقرة 
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   أن تشرح أسباب عدم وجود التشريعات وأن تشرح الصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ تلك املادة؛  - ١

ة كيف أن أحكام القوانني اجلنائية القائمة، كما تطبقها احملاكم، تكفـل وفائهـا              أن تبلغ اللجن    - ٢
بفعالية بتعهداهتا مبوجب تلك املادة، وإىل أي مدى تضمن هذه القـوانني الوفـاء بالتعهـدات        

  .)١٥(املذكورة

ـ           ٤وفاًء بتعهداهتا مبوجب املادة       - دال  شريعات مناسـبة    من االتفاقية، ال يتعني على الدول األطراف أن تسن ت
لذلك، ينبغي هلا أن تقدم معلومات تتعلق بالقرارات اليت . فحسب، بل جيب عليها أيضاً أن تكفل نفاذها بشكل فعال

تتخذها احملاكم الوطنية ومؤسسات الدولة األخرى بشأن أعمال التمييز العنصري، وخاصة تلك اجلرائم اليت تناولتها             
كما ينبغي تقدمي معلومات عن الشكاوى املقدمة والدعاوى املرفوعة واألحكـام   .)١٦(٤من املادة ) ب(و) أ(الفقرتان  

  .)١٧( من االتفاقية خالل فترة اإلبالغ، فضالً عن إجراء تقييم نوعي هلذه البيانات٤الصادرة بشأن أفعال حتظرها املادة 

  ٥املادة 

  وق واحلريات املـشار إليهـا يف       تطالب الدول األطراف باإلبالغ عن التنفيذ غري التمييزي لكل من احلق            
وينبغي هلا أن تقدم معلومات عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري .  من االتفاقية٥املادة 

أو لصاحل   )مع فقرات ختّصص لتنفيذ كل حق مدرج يف ذلك احلكم         (املتخذة يف هذا الصدد، إما يف إطار احلق املعين          
  ).مع فقرات ختصص لكل مجاعة معنية(ت املعنية من الضحايا أو الضحايا احملتملني للتمييز العنصري اجلماعا

فالدول األطراف حتمي التمتع على     .  ليست شاملة  ٥وقائمة احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف املادة          
وقد تتحقق هذه احلماية بطرق     . اثلة وأية حقوق أخرى مم    ٥قدم املساواة باحلقوق واحلريات املشار إليها يف املادة         

وعلى كلٍ، فإن الدول األطراف . خمتلفة، سواء باالستعانة باملؤسسات العامة أو من خالل أنشطة مؤسسات خاصة
وبقدر مـا يكـون     .  من االتفاقية  ٩ملتزمة بضمان تنفيذ االتفاقية بفعالية وتقدمي تقرير عن التنفيذ مبوجب املادة            

 على ممارسة احلقوق أو على توافر الفرص، جيب على الدولة الطرف أن تتأكد مـن أن                 للمؤسسات اخلاصة تأثري  
  .)١٨(ذلك ال يهدف وال يفضي إىل إجياد التمييز العنصري أو إدامته

 من االتفاقية،   ٢ من املادة    ٢وعند اختاذ تدابري خاصة لفائدة مجاعات حمددة أو أفراد بعينهم وفقاً للفقرة               
  .ت مفصلة عن النتائج املتحققة يف إطار ذلك الفرعينبغي تقدمي معلوما

                                                      

  .١٩٧٣مايو / أيار٤الذي اعتمدته اللجنة يف ) سابعاً(٣معلومات مطلوبة يف املقرر  )١٥(
  .٤بشأن تنفيذ املادة ) ١٩٨٥(٧انظر التوصية العامة رقم  )١٦(
  .منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائيةبشأن ) ٢٠٠٥(٣١لتوصية العامة رقم  اانظر )١٧(
  .٥بشأن تنفيذ املادة ) ١٩٩٦(٢٠انظر التوصية العامة رقم  )١٨(
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   معلومات جممعة يف إطار حقوق حمددة- أوالً 
  الطلبات املدرجة أدناه للحصول على معلومات هي جمرد طلبات إرشادية غري حصرية

وينبغـي  . دلاحلق يف املعاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األخرى اليت تتوىل إقامة الع                - ألف 
  : بصفة خاصة تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل

ضمان أال تكون أية تدابري تتخذ يف مكافحة اإلرهاب متييزية، يف غرضها أو تأثريها، ألسباب تتعلق                  - ١
بالعنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي، وأال خيضع األفراد لقولبة أو تنميط عنصري 

  ؛)١٩(قيأو عر

ضمان أن تكون دعاوى التمييز العنصري املرفوعة من األفراد موضع حتقيق مستفيض، وأن تكـون                 - ٢
الدعاوى املرفوعة ضد املسؤولني، وخاصة الدعاوى بشأن السلوك التمييزي أو العنصري، موضـع             

  تدقيق مستقل وفّعال؛

ي يف إدارة وسري عمل نظـام       بشأن منع التمييز العنصر   ) ٢٠٠٥(٣١ رقم   العامةتنفيذ التوصية     - ٣
  .العدالة اجلنائية

احلق يف أمن الشخص ويف محاية الدولة لـه من أي عنف أو أذى بدين، سواء كان صادراً عـن مـوظفني                       - باء 
  :وينبغي بصفة خاصة تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل. حكوميني أو عن أي فرد أو مجاعة أو مؤسسة

المة ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه احملتملني على قدم املساواة باعتمـاد            ضمان محاية أمن وس     - ١
تدابري حتول دون ممارسة أعمال العنف ضدهم لدوافع عنصرية؛ وضمان اختاذ إجراءات عاجلة مـن               
قبل الشرطة واملدعني العامني والقضاء للتحقيق يف هذه األفعال واملعاقبة عليها؛ والتأكـد مـن أن                

 األفعال، سواء كانوا موظفني عامني أو أشخاصاً آخرين، ال ميكنهم اإلفالت من العقاب مرتكيب تلك
  ؛)٢٠(بأي شكل

منع الشرطة من استعمال القوة غري املشروعة ضد أشخاص ينتمون إىل مجاعـات حمميـة مبوجـب        - ٢
  ؛)٢١(االتفاقية، وخاصة عندما يتعلق األمر باالعتقال واالحتجاز

                                                      

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة      (انظر البيان املتعلق بالتمييز العنصري وتدابري مكافحة اإلرهاب          )١٩(
  ). جيملفرعادي عشر، ااحلالفصل ) A/57/18 (١٨اخلمسون، امللحق رقم و

  .١٢التمييز ضد الغجر، الفقرة بشأن ) ٢٠٠٠(٢٧انظر على سبيل املثال التوصية العامة رقم  )٢٠(
  .١٣، الفقرة نفسهاملرجع  )٢١(
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رتيبات مالئمة لالتصال واحلوار بني الشرطة واجلماعات من ضـحايا التمييـز            التشجيع على اختاذ ت     - ٣
العنصري أو ضحاياه احملتملني، بغية منع النـزاعات القائمة على التمييز العنصري ومكافحة أعمال             

  ؛)٢٢(العنف بدوافع عنصرية ضد أفراد تلك اجلماعات، وضد أشخاص آخرين أيضاً

 اجلماعات احملمية باالتفاقية يف الشرطة ويف الوكاالت األخرى املكلفة التشجيع على توظيف أفراد من  - ٤
  ؛)٢٣(بإنفاذ القوانني

ضمان عدم إعادة أو إبعاد غري املواطنني إىل بلد أو إقليم يتعرضون فيه لتجاوزات خطـرية حلقـوق            - ٥
  نـسانية اإلنسان، مبا يف ذلك التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإ          

  .)٢٤(أو املهينة

احلقوق السياسية، وال سيما حق االشتراك يف االنتخابات، تصويتاً وترشيحاً، على أساس االقتراع العام على                 - جيم 
قدم املساواة، واملشاركة يف احلكم وكذلك يف إدارة الشؤون العامة على أي مستوى، وتويل الوظائف العامة على قدم                  

  :صة تقدمي معلومات بشأن ما يليوينبغي بصفة خا. املساواة

فمثالً هل ميارس أفراد الشعوب األصلية      . التدابري املعتمدة لكفالة هذه احلقوق والتمتع هبا يف املمارسة          - ١
واألشخاص من أصل قومي أو عرقي خمتلف هذه احلقوق بنفس القدر الذي يتمتع به باقي السكان؟                

   العامة للدولة ومؤسسات احلكم؟وهل ميثلون متثيالً متناسباً يف كل الوظائف

مدى مشاركة اجلماعات ضحايا التمييز العنصري وضحاياه احملتملني يف وضع وتنفيـذ الـسياسات         - ٢
  .)٢٥(والربامج اليت تؤثر عليهم

التدابري املتخذة لنشر الوعي بني أفراد اجلماعات واجملتمعات احمللية املعنية بأمهية مشاركتهم بفعالية يف                - ٣
  .)٢٦(العامة واحلياة السياسية، ويف إزالة العقبات اليت تعترض هذه املشاركةاحلياة 

  : احلقوق املدنية األخرى، وينبغي بوجه خاص أن تقدم معلومات عن  - دال 

  احلق يف حرية التنقل واإلقامة داخل حدود الدولة؛  - ١  

                                                      

  .١٤، الفقرة نفسهاملرجع  )٢٢(
  .١٥، الفقرة نفسهاملرجع  )٢٣(
  .٢٧التمييز ضد غري املواطنني، الفقرة  بشأن) ٢٠٠٤(٣٠انظر التوصية العامة رقم  )٢٤(
، والتوصية العامة   ٤٣التمييز ضد الغجر، الفقرة     بشأن  ) ٢٠٠٠(٢٧انظر على سبيل املثال التوصية العامة رقم         )٢٥(

  .٤حقوق الشعوب األصلية، الفقرة بشأن ) ١٩٩٧(٢٣رقم 
  .٤٤ الفقرة التمييز ضد الغجر،بشأن ) ٢٠٠٠(٢٧انظر على سبيل املثال التوصية العامة رقم  )٢٦(
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  حق الشخص يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة إىل بلده؛  - ٢  

  احلق يف اجلنسية؛  - ٣  

التدابري املتخذة لضمان عدم التمييز ضد مجاعات معينة        ) أ(وينبغي تقدمي معلومات بصفة خاصة عن         
الوضع احملدد للمقيمني الدائمني أو ) ب(من غري املواطنني فيما يتعلق بفرص احلصول على املواطنة أو التجنس؛ 

هل تطبق معايري خمتلفة يف معاملـة       ) د(ت انعدام اجلنسية؛    اإلجراء املتخذ للحد من حاال    ) ج(ألجل طويل؛   
  .)٢٧(زوجات املواطنني من غري املواطنات وأزواج املواطنات من غري املواطنني يف احلصول على املواطنة

  حق التزوج واختيار الزوج؛  - ٤  

  حق الفرد يف التملك مبفرده أو باالشتراك مع آخرين؛   - ٥  

  حق اإلرث؛  - ٦  

   حرية الفكر والوجدان والدين؛احلق يف  - ٧  

تود اللجنة أن تذكِّر بإمكانية تقاطع التمييز العنصري والديين، مبا يف ذلك آثـار تـدابري مكافحـة                  
  .اإلرهاب اليت قد تفضي إىل التمييز على أُسس عرقية ضد أفراد طوائف دينية بعينها

  ؛)٢٨(احلق يف حرية الرأي والتعبري  - ٨  

  .ماع السلمي وتكوين اجلمعياتاحلق يف حرية االجت  - ٩  

  :  ينبغي بوجه خاص تقدمي معلومات عن احلقوق التالية.احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - هاء 

  احلق يف العمل  - ١  

أن تبيِّن ما إن كان األشخاص املنتمون إىل مجاعات حممية باالتفاقيـة ممـثلني   ) أ(ينبغي مثالً للدول األطراف     
أن تشرح اإلجراءات احلكومية املتخذة ملنع التمييـز   ) ب(داً أو ناقصاً يف مهن أو أنشطة معينة، ويف البطالة؛ و          متثيالً زائ 

  .العنصري يف التمتع باحلق يف العمل

                                                      

  .التمييز ضد غري املواطننيبشأن ) ٢٠٠٤(٣٠فيما يتعلق هبذه املسائل، انظر بصفة خاصة التوصية العامة رقم  )٢٧(
ويف : "فيها ما يلي  جاء   من االتفاقية، اليت     ٤بشأن املادة   ) ١٩٩٣(١٥انظر يف هذا الصدد التوصية العامة رقم         )٢٨(

ع احلـق يف حريـة   ـم مـلى التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إمنا ينسجرأي اللجنة أن حظر نشر مجيع األفكار القائمة ع        
  ".الرأي والتعبري



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 65 

  احلق يف تكوين النقابات واالنتماء إليها  - ٢  
االنتماء إليها مكفـوالً لغـري      أن تبيَّن ما إن كان احلق يف تكوين النقابات و         ) أ(ينبغي مثالً للدول األطراف       

إن كان احلق يف تكوين النقابـات واالنتمـاء إليهـا    ) ب(املواطنني، أو ما هي القيود املطبقة اعتماداً على وضعهم؛ و    
مقصوراً على مهن حمددة أو على أنواع حمددة من العقود يكون فيها متثيل األشخاص املنـتمني إىل مجاعـات حمميـة                   

  .ئداًباالتفاقية متثيالً زا
  احلق يف السكن  - ٣  

أن تبيِّن ما إن كانت مجاعات الضحايا أو الضحايا احملتملني للتمييز العنصري            ) أ(ينبغي مثالً للدول األطراف       
أن تشرح اإلجراءات احلكومية املتخذة ملنع التمييز       ) ب(تتركز يف قطاعات بعينها أو متيل إىل التركيز يف أماكن بعينها؛            

أن تصف التدابري املتخذة لتنفيذ احلق يف ) ج(أولئك الذين يؤجرون أو يبيعون املنازل أو املساكن؛         العنصري من جانب    
  .)٢٩(سكن األشخاص الُرحل وشبه الُرحل، مع االحترام الكامل هلويتهم الثقافية

  حق التمتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية  - ٤  
ختتلف احتياجات اخلدمات الصحية واالجتماعية جلماعات الضحايا أو الضحايا احملتملني للتمييز العنصري            قد    

أن تـصف اإلجـراءات     ) ب(أن تصف أية اختالفات من هذا القبيل؛        ) أ(وينبغي على الدول األطراف     . بني السكان 
  .احلكومية املتخذة لتأمني توفري هذه اخلدمات على قدم املساواة

  احلق يف التعليم والتدريب  - ٥  

أن تشري إىل أية اختالفات يف مستوى التعليم والتدريب بني أفراد اجلماعـات             ) أ(ينبغي مثالً للدول األطراف       
أن تشرح  ) ج(أن توفر معلومات عن لغات التخاطب واللغات اليت جيري تعليمها يف املدارس؛             ) ب(احملمية باالتفاقية؛   

  .ذة ملنع التمييز العنصري يف التمتع هبذا احلقاإلجراءات احلكومية املتخ

  حق املشاركة يف األنشطة الثقافية على قدم املساواة  - ٦  
عن التدابري املتخذة لتعزيز حق مجيع األشخاص دون متييز يف املشاركة           ) أ(ينبغي للدول األطراف أن تقدم تقريراً         

عن التدابري املتخذة لتشجيع األنشطة اخلالقة من       ) ب( الوقت نفسه؛    يف احلياة الثقافية مع احترام ومحاية التنوع الثقايف يف        
عن التدابري املتخذة ) ج(ِقَبل األشخاص املنتمني إىل مجاعات حممية باالتفاقية ولتمكينهم من احلفاظ على ثقافتهم وتنميتها؛ 

فزة واإلذاعية، وإنشاء وسائط إعالم   لتشجيع وتيسري فرص وصوهلم إىل وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك الصحف والربامج املتل            
عن حالة لغات   )    ه(عن التدابري املتخذة ملنع الكراهية العنصرية والتحيز العنصري يف املنافسات الرياضية؛ و           ) د(خاصة هبم؛   

  . اإلعالماألقليات والسكان األصليني وغريها من اللغات يف القانون احمللي ويف وسائط

                                                      

 من توصيتها   ٣٢ و ٣١انظر على سبيل املثال، يف ما يتعلق بالغجر، التوصيات املقدمة من اللجنة يف الفقرتني                )٢٩(
 اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        التوصية املقدمة من   أيضاًبشأن التمييز ضد الغجر، انظر      ) ٢٠٠٠(٢٧العامة رقم   

  ). من العهد١١ من املادة ١الفقرة (بشأن احلق يف السكن الالئق ) ١٩٩١(٤ من تعليقها العام رقم ٧والثقافية يف الفقرة 
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  مات العامةاحلق يف دخول أماكن اخلد  - ٧  
ينبغي للدول األطراف التبليغ عن اإلجراءات املتخذة ملنع التمييز العنصري يف دخول أي مكان أو مرفق خمصص                   

  .النتفاع سواد اجلمهور، مثل وسائل النقل والفنادق واملطاعم واملقاهي واملراقص ودور السينما واملسارح واحلدائق العامة
 الـضحايا أو    معلومات مقدمة مـن مجاعـات       - ثانياً 

  الضحايا احملتملني للتمييز العنصري
تود اللجنة أن تتأكد إىل أي مدى يتمتع فعالً مجيع األشخاص اخلاضعني لوالية الدولـة، وخاصـة أعـضاء                     - ألف 

 وينبغـي .  من االتفاقية دون متييز عنصري     ٥اجلماعات احملمية باالتفاقية، بكافة احلقوق واحلريات املشار إليها يف املادة           
 من املبادئ التوجيهية املنسقة، ٣استكمال املعلومات املقدمة بشأن املؤشرات يف الوثيقة األساسية املوحدة، وفقاً للتذييل 

وينبغي بصفة خاصة تقدمي . معلومات عن التقدم احملرز خالل فترة اإلبالغ) ب(تقييم نوعي هلذه املؤشرات و) أ(مبا يلي 
  :اًمعلومات حمددة، حيثما يكون مالئم

 املتعلقـة  ٥بشأن املـادة    ) ١٩٩٦(٢٢عن الالجئني واملشردين، مع مراعاة التوصية العامة رقم           - ١
  بالالجئني واملشردين؛

 مبن فيهم املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص عدميو اجلنسية، مع     - عن غري املواطنني      - ٢
  غري املواطنني؛بشأن التمييز ضد ) ٢٠٠٤(٣٠مراعاة التوصية العامة رقم 

  بشأن حقوق الشعوب األصلية؛) ١٩٩٧(٢٣عن الشعوب األصلية، مع مراعاة التوصية العامة رقم   - ٣
  ؛بشأن التمييز ضد الغجر) ٢٠٠٠(٢٧عن األقليات، مبن فيهم الغجر، مع مراعاة التوصية العامة رقم   - ٤
 ١بشأن الفقرة ) ٢٠٠٢(٢٩لعامة رقم عن اجملتمعات احمللية القائمة على النسب، مع مراعاة التوصية ا  - ٥

  ؛)النسب( من االتفاقية ١من املادة 
بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنـوع       ) ٢٠٠٠(٢٥عن النساء، مع مراعاة التوصية العامة رقم          - ٦

والدول األطراف مطالبة بأن تشرح، كماً ونوعاً قدر اإلمكان، العوامل املؤثرة والصعوبات            . اجلنس
وينبغي . عترض متتع النساء على قدم املساواة باحلقوق الواردة يف االتفاقية دون أي متييز عنصرياليت ت

على الدول األطراف أن تقدم البيانات حسب العنصر أو اللون أو النسب أو األصـل القـومي أو                  
  .العرقي، مث يتم جتزئة هذه البيانات حسب نوع اجلنس داخل تلك اجلماعات

ء اهتمام خاص ألشكال التضرر املركبة اليت خيتلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخـرى للتمييـز                ينبغي إيال   - باء 
والدول ).  االقتصادي املنخفض  - كتلك اليت تستند إىل اجلنس والنوع اجلنساين، والدين واإلعاقة والوضع االجتماعي            (

تشري إىل أية مؤشرات اجتماعية متاحة ألشكال       األطراف مطالبة بأن تأخذ يف االعتبار ظروف األشخاص املعنيني، وأن           
  .)٣٠(التضرر اليت قد ترتبط بالتمييز العنصري

                                                      

  .بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعلقة بنوع اجلنس) ٢٠٠٠(٢٥انظر التوصية العامة رقم  )٣٠(
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يف احلاالت اليت ال تتوافر فيها بيانات كمّية تتصل بالتمتع هبذه احلقوق، ينبغي على الدول األطراف أن تقدم                    - جيم 
  . عن آراء ممثلي اجلماعات احملرومةمعلومات مناسبة مستمدة من االستقصاءات االجتماعية، وأن تقدم تقريراً

  ٦املادة 

 ٦معلومات عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري الرامية إىل إعمال أحكام املادة                    - ألف 
ينبغي بصفة خاصة و.  من املبادئ التوجيهية املنسقة٥٩من االتفاقية، مع مراعاة املعلومات اليت سبق تقدميها وفقاً للفقرة 

  :تقدمي معلومات بشأن ما يلي

ممارسات وقرارات احملاكم واألجهزة القضائية واإلدارية األخرى املتصلة حباالت التمييز العنـصري،              - ١
   من االتفاقية؛١على حنو ما مت تعريفه يف املادة 

أالّ خيشوا من ) ب(م؛ أن تتوافر للضحايا معلومات كافية عن حقوقه) أ( املتَّخذة لضمان التدابري  - ٢
أالّ خيشى الضحايا ذوو املوارد احملدودة من تكلفة        ) ج(اللوم االجتماعي أو من أعمال انتقامية؛       

(  ه(أالّ يكون هناك انعدام للثقة بالشرطة والسلطات القضائية؛ ) د(وتعقيد اإلجراءات القضائية؛ 
  ئم ذات الدوافع العنصرية؛أن يكون لدى السلطات ما يكفي من اإلدراك أو الوعي باجلرا

ما إن كانت املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومكاتب أمني املظامل مؤهلة لسماع الشكاوى               - ٣
  الفردية عن التمييز العنصري والنظر فيها؛

وينبغـي  . )٣١(أنواع اجلرب والترضية اليت ُتعترب كافية يف القانون احمللي يف حالة التمييز العنصري              - ٤
  ؛تقدمي أمثلة

  .)٣٢(عبء اإلثبات يف القضايا املدنية املنطوية على متييز عنصري  - ٥

ينبغي على الدول األطراف، إذا كان ذلك مناسباً، أن تشري إىل ما إن كانت تعتزم إصـدار اإلعـالن                     - باء 
ينبغي و. وجيوز توفري معلومات عن العقبات يف هذا الصدد       .  من االتفاقية  ١٤االختياري املنصوص عليه يف املادة      

 من  ٢ أن تقدم معلومات عما إن كانت قد أنشأت، وفقاً للفقرة            ١٤للدول اليت أصدرت اإلعالن مبوجب املادة       
، أو عينت هيئة يف إطار نظامها القانوين الوطين تكون خمتصة باستالم ونظر االلتماسات املقدمـة مـن            ١٤املادة  

دعون أهنم ضحايا انتهاك ألي مـن احلقـوق املقـررة يف            األفراد ومجاعات األفراد الداخلني يف واليتها والذين ي       
  .االتفاقية ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم احمللية املتوفرة األخرى

                                                      

 يف هذا الصدد التوصية     أيضاًانظر  .  من االتفاقية  ٦بشأن املادة   ) ٢٠٠٠(٢٦مة رقم   انظر التوصية العا   )٣١(
بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة وسري عمل نظام العدالة اجلنائية، والتوصية العامـة رقـم                ) ٢٠٠٥(٣١العامة رقم   

  .٥بشأن حقوق الشعوب األصلية، الفقرة ) ١٩٩٧(٢٣
  .٢٤بشأن التمييز ضد غري املواطنني، الفقرة ) ٢٠٠٤(٣٠انظر التوصية العامة رقم  )٣٢(
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  ٧املادة 
 من املبـادئ    ٥٦ينبغي استكمال املعلومات اليت سبق تقدميها يف الوثيقة األساسية املوحدة وفقاً للفقرة               

 ٧ر التقارير معلومات عن كل موضوع من املواضيع األساسية املذكورة يف املادة وينبغي أن توفِّ. التوجيهية املنّسقة
ويف إطار هـذه البـارامترات      . اإلعالم) ج(الثقافة؛  ) ب(التعليم والتدريس؛   ) أ: (حتت العناوين املستقلة التالية   

مكافحة التحيُّزات ) ١(أجل العريضة، ينبغي أن تعكس املعلومات املقدمة التدابري اليت تتخذها الدول األطراف من 
  .تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم وكافة اجلماعات) ٢(اليت تفضي إىل التمييز العنصري؛ و

  : ينبغي بصفة خاصة تقدمي معلومات بشأن ما يلي. التعليم والتدريس  - ألف 
ملكافحة التحيُّزات اليت تفضي إىل التدابري التشريعية واإلدارية املتَّخذة يف ميدان التعليم والتدريس   - ١

  التمييز العنصري، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عامة عن نظام التعليم؛ 
اخلطوات املتَّخذة لتضمني املناهج الدراسية ومناهج تدريب املدرِّسني وسائر املهنيني برامج ومواضيع              - ٢

فاهم والتسامح والصداقة فيمـا     تساعد على الترويج لقضايا حقوق اإلنسان مبا يفضي إىل حتسني الت          
كما ينبغي تقدمي معلومات بشأن ما إن كانت مقاصد ومبادئ ميثاق األمـم             . بني كافة اجلماعات  

  ؛املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقية مدرجة يف مناهج التعليم والتدريس
درسية اليت حتمـل انطباعـات أو       اخلطوات املتَّخذة ملراجعة كل العبارات الواردة يف الكتب امل          - ٣

إشارات أو أمساء أو آراء مقولبة أو مهينة تتعلق جبماعات حممية باالتفاقية، وإبداهلا بانطباعات              
وإشارات وأمساء وآراء تنقل رسالة احترام الكرامة املتأصلة جلميع البشر وتساويهم يف التمتـع              

  ؛)٣٣(حبقوق اإلنسان
الكتب املدرسية، يف كافة املراحل املناسبة، فصوالً تتعلق بتـاريخ          اخلطوات املتَّخذة لكي ُتدرِج       - ٤

وثقافة اجلماعات احملمية باالتفاقية واليت تعيش يف أراضي الدولة، وتشجيع ودعم نشر وتوزيـع              
الكتب واملواد األخرى املطبوعة فضالً عن إذاعة برامج متلفزة وإذاعية، حسب االقتضاء، عـن              

  ؛)٣٤(تها، مبا يشمل اللغات اليت تتحدث هباتاريخ هذه اجلماعات وثقاف
التدابري املتخذة لكي يتلقى املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني تدريباً مكثّفاً لضمان أداء واجباهتم   - ٥

على أساس احترام ومحاية كرامة اإلنسان واحلفاظ على حقوق اإلنـسان جلميـع األشـخاص               
  .)٣٥(أو األصل القومي أو العرقيوتعزيزها دون متييز بسبب العنصر أو اللون 

                                                      

  .٤٨، الفقرة )النسب (١ من املادة ١بشأن الفقرة ) ٢٠٠٢ (٢٩انظر على سبيل املثال التوصية العامة رقم  )٣٣(
  .٢٦بشأن التمييز ضد الغجر، الفقرة ) ٢٠٠٠(٢٧انظر التوصية العامة رقم  )٣٤(
ني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جمـال محايـة         ـوظفب امل ـبشأن تدري ) ١٩٩٣(١٣انظر التوصية العامة رقم      )٣٥(

  .حقوق اإلنسان
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  :ينبغي بصفة خاصة تقدمي معلومات بشأن ما يلي. الثقافة  - باء 

دور املؤسسات أو الرابطات العاملة على تطوير الثقافة والتقاليد الوطنيـة، وعلـى مكافحـة                 - ١
  التحيُّزات العنصرية وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة داخـل األوطـان والثقافـات بـني              

  افة اجلماعات؛ك

الدعم املقدم من الدول األطراف هلذه املؤسسات والرابطات، واإلجراءات املتخذة بوجه عـام               - ٢
الـسينما واألدب   (لضمان احترام وتعزيز التنوع الثقايف، وذلك مثالً يف جمال اإلبـداع الفـين              

  ؛)والرسم، وما إىل ذلك

  .لطرفالسياسات اللغوية اليت تعتمدها وتنفذها الدولة ا  - ٣

  :ينبغي بصفة خاصة تقدمي معلومات بشأن ما يلي. اإلعالم  - جيم 

دور وسائط إعالم الدولة يف نشر املعلومات ملكافحة التحيُّزات اليت تفضي إىل التمييز العنصري،   - ١
  وحتقيق فهم أفضل ملقاصد االتفاقية ومبادئها؛

لفزة واإلنترنت، يف الدعاية حلقـوق  دور وسائط اإلعالم اجلماهريي، أي الصحافة واإلذاعة والت    - ٢
  اإلنسان ونشر املعلومات عن مقاصد صكوك حقوق اإلنسان ومبادئها؛

اإلجراءات املتخذة للتشجيع على توعية املهنيني يف مجيع وسائط اإلعالم مبسؤوليتهم اخلاصة عن               - ٣
ميـة  عدم تشجيع التحيُّزات وتفادي اإلبالغ عن حوادث شارك فيها أفراد مـن مجاعـات حم              

  ؛)٣٦(باالتفاقية بطريقة تدين هذه اجلماعات ككل

اإلجراءات املتخذة لتشجيع طرق الرقابة الذاتية من ِقَبل وسائط اإلعالم، من خالل مدونة لقواعـد                 - ٤
  ؛)٣٧(سلوك مؤسسات اإلعالم، بقصد جتنُّب استعمال لغة متيل إىل العنصرية أو التمييز أو التحيُّز

 تثقيفية وإعالمية لتعريف اجلمهور حبياة اجلماعات احملمية باالتفاقية وجمتمعهـا           العمل على تنظيم محالت     -٥
.)٣٨(لكافـة اجلماعـات    وثقافتها، وبأمهية بناء جمتمع حيتوي اجلميع مع احترام حقوق اإلنسان واهلوية الثقافيـة            

                                                      

  .٣٧بشأن التمييز ضد الغجر، الفقرة ) ٢٠٠٠(٢٧انظر على سبيل املثال التوصية العامة رقم  )٣٦(
  .٤٠املرجع نفسه، الفقرة  )٣٧(
  .٣٨املرجع نفسه، الفقرة  )٣٨(
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  الفصل اخلامس

  )١(املرأةللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا

  مقدمة - ألف 

جنباً إىل جنـب مـع     املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير اخلاصة باملعاهدات        هذه  جيب تطبيق     ١-  ألف
 املبادئ التوجيهية املبادئ تشكّل معاً فهذه. )٢(املبادئ التوجيهية املنّسقة املتعلقة بتقدمي الوثائق األساسية املوّحدة

وهي حتلّ حمل مجيـع  . قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       املنّسقة املتعلقة بتقدمي تقارير يف إطار اتفا      
 . )٣( عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير الصادرة سابقاً

وثيقـة  :  جـزأين  تنفيذ االتفاقية من  املتعلقة ب تقارير الدول األطراف    كل تقرير من    تألف  ي،  هكذاو  ٣-  ألف
  .االتفاقيةتتصل بالتحديد بتنفيذ أساسية موّحدة ووثيقة 

   األساسية املوّحدة  الوثيقة٣-  ألف

 للمبادئ التوجيهيـة    تشكّل الوثيقة األساسية املوّحدة اجلزء األول من أي تقرير ُيعّد للجنة وفقاً             ١- ٣-  ألف
  .ألساسية املوحدة معلومات ذات طابع عام ووقائعي الوثيقة انتضموت. )٤(املنّسقة املتعلقة بإعداد التقارير

 يف الوثيقـة  أن ال تتكـّرر ، فإن املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحدة ينبغـي    وعموماً  ٢- ٣-  ألف
وتشدد اللجنة على أنه إذا مل تقدم إحدى الدول األطراف وثيقة أساسية            . اخلاصة باالتفاقية املقّدمة إىل اللجنة    

مل تكن املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحدة مستكملة، فيجب أن ترد مجيع املعلومات إذا و موحدة، أ
باإلضافة إىل ذلك، تشّجع اللجنة الدول على استعراض املعلومـات          و. ذات الصلة يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية     

 تبّين أن وإذا.  أبعادها اجلنسية واجلنسانيةن حيثاليت تقّدمها هذه الدول مالواردة يف الوثيقة األساسية املوّحدة 
إدراج املعلومات ذات الصلة يف الوثيقـة اخلاصـة         مدعّوة إىل   غري كافية، فإن الدول األعضاء      هذه املعلومات   

  .املقبل للوثيقة األساسية املوّحدة باالتفاقية ويف التحديث

                                                      

ع البيانات، من مفوضية األمم ميكن طلب املساعدة الفنية، يف جمال إعداد التقارير وإنشاء آليات مج )١(
  .حلقوق اإلنسان أو الكيانات األخرى التابعة لألمم املتحدةالسامية املتحدة 

املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير يف إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان مبـا يف ذلـك                  ) ٢(
  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.4(الوثائق اخلاصة باملعاهدات املبادئ التوجيهية املتعلقة بالوثائق األساسية املوحدة و

)٣ ( HRI/GEN/2/Rev.4الفصل اخلامس ،.  
  .خاص الفرع الثالث واجلزأين العام واألول من التقاريربشكل انظر  ) ٤(
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  اخلاصة باالتفاقيةةقيالوث   ٤-  ألف

بإعداد اجلزء الثاين من التقارير وتنطبق على التقارير األولية وكذلك علـى           املبادئ التوجيهية ه  هذتتعلق    ١-٤- ألف
 املتعلقـة   وينبغي أن حتتوي الوثيقة اخلاصة باالتفاقية على مجيع املعلومـات         .  الالحقة املقدمة إىل اللجنة     الدورية التقارير

  .بتنفيذ االتفاقية

علومات الوقائعية العامة املتعلقة باإلطار العام حلمايـة حقـوق اإلنـسان            ويف حني ينبغي أن تكون امل       ٢-٤- ألف
ومات املتعلقة بعدم التمييـز واملـساواة وسـبل         ل، وأن تكون املع   عند االقتضاء وتعزيزها مفّصلة حسب نوع اجلنس،      

التفاقية معلومـات إضـافية      أن تشمل الوثيقة اخلاصة با     ينبغي،  )٥(واردة يف الوثيقة األساسية املوّحدة    الفعالة  االنتصاف  
 اللجنة باإلضافة إىل معلومات يغلب عليهـا الطـابع      نخاصة بتنفيذ االتفاقية والتوصيات العامة ذات الصلة الصادرة ع        

 أيضاً  نبغيوي. رأةعلى امل من آثار    ختلّفه القوانني وتفاعل النظم القانونية املتعددة والسياسات والربامج          ماالتحليلي بشأن   
يعشن علـى أراضـي الدولـة       يت  ومات حتليلية بشأن التقدم احملرز يف جمال كفالة متتع مجيع فئات النساء الال            توفري معل 

  .الطرف أو يف إطار سلطتها القضائية طوال حياهتّن بأحكام االتفاقية

   التقاريرتزام تقدميال - باء 

، ١٨انضمامها إليها، مبوجب املادة    ومن الدول األطراف، عند تصديقها على االتفاقية أ       دولة  تتعهد كل     ١-  باء
أن تقدم، يف غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقية يف تلك الدولة، تقريرا أوليا عما اختذته من تـدابري تـشريعية أو                      

بعد أن تقّدم   تدابري أخرى من أجل إنفاذ أحكام االتفاقية وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد، و              قضائية أو إدارية أو   
  .دورية كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلكذلك تقارير 

  حمتويات التقاريربشأن توجيهات عامة  - جيم 

  توجيهات عامة    ١-  جيم

 من املبادئ التوجيهيـة     ٢٩  والفقرة ٢٦ إىل   ٢٤ ورد يف الفقرات من      مع ما  التقرير   يتماشىينبغي أن      ١-  جيم
   .)٦(املنسقة املتعلقة بوضع التقارير

                                                      

، الفصل  HRI/GEN/2/Rev.4( من املبادئ التوجيهية املوّحدة املتعلقة بتقدمي التقارير         ٥٩-٤٠انظر الفقرات    ) ٥(
معلومات عامة عن القوانني العرفية أو الدينية اليت تؤثر على مساواة املرأة بالرجل قانونيـا وأمـام            الوثيقة   هشمل هذ ت و ).األول

القانون؛ وإدراج حظر التمييز على أساس اجلنس يف الدستور؛ ووجود تشريعات حمددة ملكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفـرص                  
النظام القانوين يتيح اختاذ تدابري خاصة أو ينّص على اختاذها؛ وعدد القضايا املرفوعة أمام              وحظر العنف ضد املرأة؛ وما إذا كان        

اليت تضطلع بـدور األجهـزة      ) املؤسسات(احملاكم واملتعلقة باّدعاءات بالتعرض إىل التمييز على أساس نوع اجلنس؛ واملؤسسة            
قوق اإلنسان؛ ووجود ميزنة جنسانية ونتائجها؛ والتثقيف حبقوق        الوطنية لشؤون املرأة؛ والبعد اجلنساين للمؤسسات الوطنية حل       

  ..اإلنسان الذي يستهدف املرأة خصوصا
)٦ ( HRI/GEN/2/Rev.4الفصل األول ،.  
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  للجنة توصيات العامة  ال ٢-  جيم

  . اخلاصة باالتفاقيةةقيالتوصيات العامة اليت تعتمدها اللجنة أثناء إعداد الوثراعى ينبغي أن ت   ٢-  جيم

  عالناتاإلحفظات و  الت ٣-  جيم

فقا ينبغي أن ُتدرج يف الوثيقة األساسية املوحدة معلومات عامة عن التحفظات واإلعالنات، وذلك و                 ٣-  جيم
 اخلاصة باالتفاقية   ةقيباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُتدرج يف الوث       و. من املبادئ التوجيهية املنّسقة   ) ب(٤٠للفقرة  

 معلومات حمددة تتعلق بالتحفظات واإلعالنـات املتـصلة         ،اليت تقدم إىل اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية احلالية       
شـرح  وينبغـي   . حيث ينطبق األمر    ومالحظات اللجنة اخلتامية   ،)٧(وبيانات اللجنة بشأن التحفظات    باالتفاقية

 أي مادة من االتفاقية وينبغي توضيح أسباب بقاء الدول األطراف بشأن الطرف ةحتفّظ أو إعالن تصدره الدول  أي
 ات حتفظلدول األطراف اليت أبدت حتفّظات عامة ال حتيل إىل مادة بعينها، أولوينبغي . على موقفها يف هذا الصدد

وينبغـي أن تقـدم الـدول       . هذه التحفظات وأثرها  لتفسري    أن تقدم تقريراً   ،١٦ و ٩ و ٧ أو/ و ٢تتصل باملواد   
األطراف معلومات بشأن أي حتفظات قد أبدهتا أو إعالنات قد أصدرهتا بشأن التزامات مماثلة يف معاهدات أخرى 

  . حلقوق اإلنسان

  املصاعبعوامل وال   ٤-  جيم

اليت تتصل بشكل خاص    ن ترد يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقية معلومات بشأن العوامل واملصاعب            أ نبغيي   ٤-  جيم
 من املبادئ التوجيهية املنـسقة      ٤٤بتنفيذ أحكام االتفاقية واليت مل ترد يف الوثيقة األساسية املوّحدة، وفقا للفقرة             

  .ملصاعبلتغلب على هذه الاملتعلقة بتقدمي التقارير، مبا يف ذلك تفاصيل اخلطوات املّتخذة 

  حصاءاتاإلبيانات و  ال ٥-  جيم

، فإن الوثيقـة    )٨(يف حني ينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املوحدة معلومات إحصائية ووقائعية عامة              ٥-  جيم
ذ كل ـ تتعلق بتنفي)٩(لة حبسب نوع اجلنسـ بيانات وإحصاءات حمددة ومفصتضمناخلاصة باالتفاقية ينبغي أن ت

ـ  ـمن مواد االتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بغية متكني اللجنة من تقييم التق             مادة   رز يف  ـدم احمل
 . ذ االتفاقيةـتنفي

                                                      

، اجلزء الثاين،   )     A/53/38/Rev.1   (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم           ) ٧(
  .الفصل األول، الفرع ألف

  ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.4( من املبادئ التوجيهية املنّسقة املتعلقة بتقدمي التقارير ٣٢انظر الفقرة  ) ٨(
 مـن املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير             ٣باستخدام املؤشرات املناسبة الواردة يف التذييل        ) ٩(

)HRI/GEN/2/Rev.4الفصل األول ،.(  
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  التقرير األويل - دال 

، التقرير األويل للدولة الطـرف      املوحدةإىل جانب الوثيقة األساسية     اخلاصة باالتفاقية،   تشكل الوثيقة األولية        ١-دال 
  .هتا لالتفاقيةا الفرصة األوىل الساحنة أمام الدولة الطرف ملوافاة اللجنة مبدى امتثال قوانينها وممارسد مبثابةوتع

من األول إىل الرابع     على حنو دقيق مع كل مادة على حدة يف األجزاء            أن تتعامل الدولة الطرف   ينبغي     ٢-  دال
اخلاصـة  الوثيقـة   تقـدم    ينبغي أن    وحدة، الوثيقة األساسية امل   ضافة إىل املعلومات الواردة يف    وباإلمن االتفاقية؛   

 ومدى توافر سبل     للمرأة حلالة الوقائعية من تأثري ا  على املعايري القانونية    ملا يترتب    اً وشرح  مفصالً حتليالًباالتفاقية  
  .االنتصاف على املستوى العملي وتنفيذها وتأثريها يف حالة وقوع انتهاكات ألحكام االتفاقية

تفرض على متتع املرأة اليت قيود ال  ستثناءات أواالفروق أو اخلاصة باالتفاقية أن تبني الينبغي للوثيقة األولية    ٣- دال 
بكل حكم من أحكام االتفاقية، على أساس اجلنس ونوع اجلنس، وإن كانت ذات طابع مؤقت، مبوجب القانون أو                  

  .فعل يف الوثيقة األساسية املشتركةبالهذه املعلومات ر عدم إدراج مبقدا، أو بأي طريقة أخرى التقاليداملمارسة أو 

 اقتباسات كافية من النصوص الدستورية التـشريعية        اخلاصة باالتفاقية أن تتضمن الوثيقة األولية       ينبغي    ٤- دال  
ـ                 ق والقضائية ذات الصلة أو خمتصرات لتلك النصوص وغريها من النصوص اليت تضمن وتوفر سبل انتصاف تتعل

باحلقوق واألحكام الواردة يف االتفاقية، وال سيما إذا مل ترفق تلك النصوص بالتقرير أو مل تكن متاحة بإحـدى                   
 .لغات عمل األمم املتحدة

  التقارير الدورية - هاء 

، حقاً ال  دورياً  تقريراً وحدةلوثيقة األساسية امل  مع ا ، اليت تشكل     اخلاصة باالتفاقية  ينبغي للوثيقة الالحقة     ١- هاء 
  . اجلاريأن تركز على الفترة ما بني النظر يف التقرير السابق للدولة الطرف وعرض التقرير 

األول األجزاء من   (الرئيسية  جمموعات املواضيع    حبسب   اخلاصة باالتفاقية ينبغي تنظيم الوثائق الدورية        ٢- هاء 
 عنه يف إطار أية مادة من املواد، ينبغي أن يذكر ويف حال عدم توفر ما هو جديد لإلبالغ .التفاقيةمن ا) إىل الرابع
  .التقريرذلك يف 

  :اخلاصة باالتفاقيةمثل هذه الوثائق الالحقة يف ينبغي أن يكون هناك ثالث نقاط لالنطالق على األقل   ٣- هاء 

رير على التق ") التوصيات"و" الشواغل "وال سيما (املعلومات املتعلقة بتنفيذ املالحظات اخلتامية       )أ( 
 ؛)١٠(التنفيذ أو الصعوبات اليت صودفتوتفسري عدم السابق 

                                                      

ذه املعلومات يف بداية التقرير أو دجمها يف أجزاء معنية من التقريـر، مـع               قد تقرر الدول األطراف تقدمي ه      ) ١٠(
  .اإلحالة بشكل حمدد إىل املالحظة اخلتامية اخلاصة
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النتائج للخطوات والتدابري القانونية اإلضافية وغريها من       قيام الدولة الطرف بفحص حتليلي يركز على         )ب( 
  ؛اخلطوات والتدابري املناسبة املضطلع هبا بغرض تنفيذ االتفاقية

ريات احلعترض ممارسة املرأة ملا هلا من حقوق اإلنسان و        تية أو ناشئة    املعلومات املتعلقة بأية عقبات متبق     )ج( 
 املدين والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف أو أي جمال آخر          تساسية ومتتعها بتلك احلقوق واحلريات يف اجملاال      األ

  .وز هذه العقباتعلى أساس املساواة مع الرجل، فضالً عن املعلومات املتعلقة بالتدابري املتوخاة لتجا

على وجه اخلصوص لألثر الناجم عن التدابري املتخذة، اخلاصة باالتفاقية لوثائق الدورية  أن تتصدى اينبغي  ٤- هاء 
وأن حتلل االجتاهات على مر الزمن فيما خيص القضاء على التمييز ضد املرأة وكفالة متتع املرأة متتعا كامال مبا هلا                    

  .من حقوق اإلنسان

موعات مبختلف اجمل يتعلق   لتنفيذ االتفاقية فيما  اخلاصة باالتفاقية أيضاً    لوثائق الدورية    أن تتصدى ا   ينبغي  ٥- هاء  
  .التمييز ، وخباصة اجملموعات اخلاضعة ألشكال متعددة منئيةالنسا

اقيـة أو   طرأ تغيري أساسي يف النهج السياسي والقانوين للدولة الطرف مبا يؤثر على تنفيذ االتف               عندما ي   ٦- هاء  
 الدولة الطرف تدابري قانونية أو إدارية جديدة تستدعي إرفاق نصوصها بالتقرير وكـذلك إرفـاق                عندما تتخذ 

  .نصوص القرارات القضائية أو القرارات األخرى، ينبغي تقدمي هذه املعلومات يف الوثيقة اليت ختتص هبا اللجنة

  ستثنائيةاالتقارير ال -  واو

 التوجيهية احلالية على إجراءات اللجنة فيما يتصل بأية تقارير استثنائية قد تكون مطلوبة والـيت                ال تؤثر املبادئ    ١-واو  
  .بشأن التقارير االستثنائية) ح (ثالثاً ٣١ وأوالً ٢١ من النظام الداخلي للجنة ومقرريها ٥-٤٨تكون حمكومة باملادة 

  مرفقات التقارير - زاي 

فق بالتقرير، بإحدى لغات عمل األمم املتحدة، عدد كاف من نسخ الوثائق ينبغي، عند االقتضاء، أن ير  ١- زاي 
لتقارير تعميمها على مجيع    لالتشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من الوثائق اإلضافية اليت قد تود الدول املقدمة             

 نسقةملبادئ التوجيهية امل من ا٢٠وميكن تقدمي هذه النصوص وفقا للفقرة  .ريرهااأعضاء اللجنة لتيسري النظر يف تق
  .املتعلقة بتقدمي التقارير

  لربوتوكول االختياري ا- حاء 

إذا صّدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تـستتبع                ١- حاء  
أن ول، فينبغـي    رد يف إطار ذلك الربوتوك    بالغ ي نتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصل ب         لالل  يتوفري سب 

معلومات إضافية عن اخلطوات املتخذة لتوفري سبيل االنتصاف فضالً عن اخلطوات اخلاصة باالتفاقية  تتضمن الوثيقة
  .البالغاألخرى املتخذة لضمان أال يتكرر أي ظرف يدفع إىل تقدمي 
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للجنة بإجراء حتقيـق    إذا صّدقت الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري أو انضمت إليه وقامت ا             ٢- حاء  
الـيت  خـرى  األتدابري ال تفاصيل اخلاصة باالتفاقيةلوثيقة  أن تتضمن ا من هذا الربوتوكول، فينبغي   ٨عمال باملادة   

  .االنتهاكات اليت دفعت إىل إجراء ذلك التحقيقلكفالة عدم تكرار اختذت استجابة هلذا التحقيق، و

عقده األمم املتحـدة مـن      التدابري الرامية إىل تنفيذ نتائج ما ت        - طاء 
  مؤمترات واجتماعات قمة واستعراضات

 .لالتفاقية ومنهاج عمل بيجني، ومن مث يعزز كل منهما اآلخر         احملتوى املوضوعي   بني  كبري  هناك تآزر     ١- طاء  
االقتصادي  املدين والسياسي وتوتشتمل االتفاقية على التزامات ملزمة قانونا وتبّين حق املرأة يف املساواة يف اجملاال

ويوفر منهاج العمل من خالل جماالت اهتمامه احلامسة االثين عشر سياسة            .واالجتماعي والثقايف أو أي جمال آخر     
 اخلاصة باالتفاقيةلوثيقة أن تتضمن اينبغي  كما .عامة وجدول أعمال برناجمي ميكن استخدامهما يف تنفيذ االتفاقية

احلامسة االثين عشر ملنهاج العمل، باعتبارها تتصل مبواد حمـددة مـن            معلومات عن كيفية إدماج تنفيذ اجملاالت       
    . للمساواة يف االتفاقيةالفيناالتفاقية، يف تنفيذ الدولة الطرف إلطار العمل 

معلومات عن تنفيذ العناصر اجلنسانية يف األهـداف اإلمنائيـة          أيضاً   نتضمت أن   اخلاصة باالتفاقية ينبغي للوثيقة     ٢-طاء  
  .ة، وعن نتائج ما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات واجتماعات قمة واستعراضات أخرى ذات صلة باملوضوعلأللفي

 معلومات عن تنفيذ قـرار جملـس األمـن          اخلاصة باالتفاقية لوثيقة  أن تتضمن ا  ينبغي، حسب احلالة،      ٣- طاء  
  .ونتائجه) ٢٠٠١(١٣٢٥

  اخلاصة باالتفاقية الوثيقة شكل - ياء 

 من املبادئ التوجيهية    ٢٣إىل    ١٩مع الفقرات من    متفقاً   اخلاصة باالتفاقية الوثيقة  نسق  بغي أن يكون    ين  ١- ياء  
 اخلاصة باالتفاقيةالوثائق الالحقة  وأن تقتصر  صفحة،٦٠يتجاوز التقرير األويل  الّوينبغي أ .لتقدمي التقاريراملنسقة 

  . بالتسلسلوينبغي ترقيم الفقرات  . صفحة٤٠على 

 نظر اللجنة يف التقارير - كاف 

    عام ١- كاف 

بناء مع وفد الدولة الطرف     حوار  شكل  يف  إىل اللجنة   املقدم  تقرير  النظرها يف   يكون  اللجنة أن   عتزم  ت  ١- كاف  
 .هبدف حتسني تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية

  قائمة بالقضايا واألسئلة اليت تتعلق بالتقارير األولية والدورية  ٢- كاف 

اللجنة مسبقاً، بناًء على مجيع املعلومات املوجودة حتت تصرفها، قائمة بالقضايا واألسئلة املراد             تقدم    ٢- كاف  
الدولة يطلب إىل و .اخلاصة باالتفاقيةوالوثيقة وحدة املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املإكمال منها توضيح و
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 التقريـر، بإعـداد ردود   يهانظر في انعقاد الدورة اليت سالطرف أن تقوم، مسبقا وقبل ثالثة أشهر على األقل من       
  .يوجهها خرباء اللجنةاليت ضافية اإلسئلة األوينبغي للوفد أن يأيت مستعدا لإلجابة على  .حتريرية على القائمة

  وفد الدولة الطرف  ٣- كاف 

أو يتهم وموقع السلطة     لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصاً قادرين، من خالل معارفهم وأهل             ينبغي  ٣- كاف  
يف الدولة املقدمة للتقرير، وقادرين علـى       للمرأة  ، على شرح كافة جوانب حقوق اإلنسان        حيتلونهالذي  املساءلة  

  .الرد على أسئلة اللجنة وتعليقاهتا بشأن تنفيذ االتفاقية

  املالحظات اخلتامية  ٤- كاف 

 اخلتامية بشأن التقرير واملناقشة البناءة مع الوفد وتعمل         بعد النظر يف التقرير، تعتمد اللجنة مالحظاهتا        ٤- كاف  
وتتوقـع   .درج هذه املالحظات اخلتامية يف التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة           تو .على نشرها 

 اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع، جبميع اللغات املناسـبة، هبـدف                 
  .التنفيذ على الصعيد العام بغرض اإلعالم واملناقشة
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  الفصل السادس

  جلنة مناهضة التعذيب
  ∗ التقارير األولية- ألف 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو           من   ١٩تتعهد كل دولة طرف، مبوجب املادة         - ١
. ا اختذته من تدابري إلعمال تعهداهتا مبوجب االتفاقيـة        ، بتقدمي تقرير عم   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

وينبغي تقدمي التقرير األويل يف غضون سنة بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف وكل أربع                  
 .سنوات بعد ذلك ما مل تطلب اللجنة تقارير أخرى

، اعتمدت اللجنة املبادئ التوجيهية     ١٩جب املادة   وبغية مساعدة الدول األطراف يف الوفاء بالتزاماهتا مبو         - ٢
وحتل هذه املبادئ التوجيهية حمل النص السابق الذي اعتمدته         . العامة التالية بشأن شكل وحمتوى التقارير األولية      

  .١٩٩١أبريل /اليت عقدهتا يف نيسان) الدورة السادسة(اللجنة يف جلستها الثانية والثمانني 

  ت عامة معلوما- اجلزء األول 
   مقدمة- ألف 

يف اجلزء التمهيدي للتقرير، ينبغي إدراج إحاالت مرجعية إىل الوثيقة األساسية املفصلة بـشأن املعلومـات ذات       - ٣
وال داعي لتكرار   . الطابع العام من قبيل اهليكل السياسي العام واإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان وما إىل ذلك               

  . التقرير األويلتلك املعلومات يف

وترى اللجنة أن عملية صياغة التقارير قد تفيد من         . وجيب إدراج املعلومات املتعلقة بإعداد التقرير يف هذا الفرع          -٤
وترحب بالتايل باملعلومات املتعلقة بأي مشاورات من ذلك القبيل قد تكـون جـرت داخـل        . إجراء مشاورات موسعة  

  .زيز ومحاية حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية واملنظمات األخرىاحلكومة ومع املؤسسات الوطنية لتع

من ضروب  اإلطار القانوين العام الذي حيظر مبوجبه التعذيُب وغريه           - باء 
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

مناهضة التعذيب مل تتناوهلا الوثيقة تتوقع اللجنة أن تتلقى يف هذا الفرع معلومات حمددة عن تنفيذ اتفاقية   - ٥
  :األساسية وتتعلق على وجه اخلصوص مبا يلي

                                                      

املبادئ التوجيهية املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير األولية اليت         املعنونة   CAT/C/4/Rev.3ترد يف الوثيقة      ∗
اللجنة هذه املبادئ التوجيهية يف دورهتـا الرابعـة         وقد اعتمدت   . ١٩املادة  يتعني على الدول األطراف تقدميها مبوجب       

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢١ إىل ٢والثالثني املعقودة يف الفترة من 
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وغريه من ضروب   إشارة مقتضبة إىل األحكام الدستورية واجلنائية واإلدارية اليت حتظر التعذيب             ●  
  ؛املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ذيب املعاهدات الدولية اليت تعاجل التع  ●  
   إليها الدولة صاحبة التقرير؛انضمتة اليت أو املهين

وضع اتفاقية مناهضـة التعذيب فـي النظام القانوين احمللـي، أي فيمـا يتعلـق بالدسـتور                  ●  
  والتشريعات العادية؛

ضـروب  ت من احلظر املفروض على أي ضرب مـن        كيف تكفل القوانني احمللية منع االستثناءا       ●  
  ؛املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ما إن كان من املمكن االحتجاج بأحكام االتفاقية أمام احملاكم أو السلطات اإلدارية ومـا إن                  ●  
لية أو أنظمة   كانت تقوم بإنفاذها بشكل مباشر أو ما إن كان من الالزم ترمجتها إىل قوانني حم              

وإذا كان ذلك شرطاً ضرورياً، ينبغـي أن يقـدم          . إدارية لكي يتسىن للسلطات املعنية إنفاذها     
  التقرير معلومات عن القانون التشريعي الذي يدِمج أحكام االتفاقية يف النظام القانوين احمللي؛

ضمن نطاق اختصاصها أو    اهليئات القضائية أو اإلدارية أو غريها من اهليئات املختصة اليت تقع              ●  
واليتها املسائل اليت تتناوهلا االتفاقية، مثل احملكمة الدستورية واحملكمة العليا واحملاكم العاديـة             
والعسكرية واملدعني العامني واهليئات التأديبية والسلطات اإلدارية املكلفـة بالـشرطة وإدارة            

يرجى تقدمي نظـرة    . وما إىل ذلك  السجون واملؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
عامة عن التنفيذ العملي لالتفاقية على الصعد االحتادية واملركزية واإلقليمية واحملليـة للدولـة              
واإلشارة إىل أي عوامل وصعوبات قد تؤثر يف الوفاء بااللتزامات اليت تفرضها االتفاقية علـى               

ات حمددة عن تنفيذ االتفاقية يف مثل تلك وينبغي أن يتضمن التقرير معلوم. الدولة صاحبة التقرير
ومن املستحسن تقدمي الوثائق ذات الصلة اليت جتمعها السلطات أو املؤسسات املستقلة . الظروف

  .أو العامة األخرى

   معلومات عن كل مادة موضوعية يف االتفاقية- ثانياً 
  :علق بكل مادةكقاعدة عامة، ينبغي أن يتضمن التقرير املعلومات التالية فيما يت  - ٦

التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلداريـة أو غريهـا من التدابري اليت جتعل أحكام االتفاقيـة سارية                 ●  
  املفعول؛

قضايا وحاالت ملموسة مت فيها إنفاذ التدابري اليت جتعل أحكام االتفاقية سارية املفعول، مبا يف ذلك أي                   ●  
  بيانات إحصائية ذات صلة؛
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ويهم اللجنة  . انتهاك االتفاقية وأسباب ذلك االنتهاك والتدابري املتخذة لتصحيح احلالة         يا أو حاالت  قضا  ●  
  .أن تتكون لديها صورة واضحة ليس عن احلالة القانونية فحسب، بل عن احلالة الواقعة فعالً

  ١املادة 

  : لتقرير ما يلي حتت هذا النصوينبغي أن يتضمن ا. تتضمن هذه املادة تعريف التعذيب ألغراض االتفاقية  - ٧

معلومات عن تعريف التعذيب يف القانون احمللي، مبا يف ذلك توضيح ما إن كان ذلك التعريف                  ●  
  يتطابق تطابقاً تاماً مع التعريف الوارد يف االتفاقية؛

 معلومات عن األحكام اجلنائية أو التشريعية اليت تغطي مجيع حاالت التعذيب يف حال عدم وجود  ●  
  تعريف للتعذيب يف القانون احمللي مطابق لالتفاقية؛

معلومات عن أي صكوك دولية أو تشريعات وطنية تتضمن أو قد تتضمن أحكاماً أوسع نطاقاً                 ●  
  .من حيث تطبيقها

  ٢ من املادة ١الفقرة 

  : يليضمن التقرير ماوينبغي أن يت. ُيلزِم هذا احلكم الدول األطراف باختاذ تدابري فعالة ملنع أعمال التعذيب  -٨

مدة : معلومات تتعلق بالتدابري الفعالة املتخذة ملنع مجيع أعمال التعذيب، فيما يتعلق جبملة أمور من بينها     ●  
االحتجاز التحفظي يف خمافر الشرطة؛ واحلبس يف معزل عن العامل اخلارجي؛ والقواعد اليت حتكم حقوق     

واالتصال بأسرهم وما إىل ذلك؛ وقـوانني الطـوارئ أو   املوقوفني يف توكيل حمام واجتياز فحص طيب      
  .مكافحة اإلرهاب اليت قد تقيد الضمانات املكفولة للمحتجز

وترحب اللجنة بتقييم من جانب الدولة صاحبة التقرير لفعالية التدابري املتخذة ملنع ممارسة التعذيب، مبا يف ذلك                   -٩
  .ن ممارسته إىل العدالةالتدابري الرامية إىل كفالة تقدمي املسؤولني ع

  ٢ من املادة ٢الفقرة 

  :ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابري الفعالة املتخذة لكفالة عدم التذرع بالظروف االستثنائية، وخباصة  -١٠

ما إن كانت هناك تدابري قانونية وإدارية تكفل أال خيضع احلق يف عدم التعرض للتعذيب لالسـتثناءات                   ●  
ـ             خالل حا  الة أخـرى مـن     ـلة حرب أو التهديد بشن حرب أو اضطراب سياسي داخلي أو أي ح

  .حاالت الطوارئ
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  ٢ من املادة ٣الفقرة 

  :ينبغي أن يشري التقرير إىل  - ١١

ما إن كانت هناك تشريعات وأحكام تتعلق حبظر االحتجاج باألوامر العليا، مبا يف ذلك األوامر                 ●  
مربر ملمارسة التعذيب؛ وجيب يف حالة وجودهـا تقـدمي          الصادرة عن السلطات العسكرية، ك    

  معلومات عن تطبيقها العملي؛

ما إن كانت هناك أي ظروف حيق فيها قانوناً ملرؤوس معارضة أمر مبمارسة أعمال التعـذيب،                  ●  
  وإجراءات التظلم املتاحة له ومعلومات عن أي حاالت من ذلك القبيل قد تكون حدثت؛

عنصر دفاع يف القانون    " وجوب الطاعة "لسلطات العمومية من اعتبار مبدأ      ما إن كان ملوقف ا      ●  
  .اجلنائي أي أثر على التنفيذ الفعال هلذا احلظر

  ٣املادة 

وينبغـي أن  . حتظر هذه املادة طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إىل دولة قد يتعرض فيها للتعـذيب             - ١٢
  :يتضمن التقرير معلومات عن

  لية املتعلقة هبذا احلظر؛التشريعات احمل ●  

ما إن كان للتشريعات واملمارسات اليت قد تكون الدولة اعتمدهتا بشأن اإلرهاب أو حـاالت                 ●  
  الطوارئ أو األمن الوطين أو أمور أخرى أي أثر على التنفيذ الفعال هلذا احلظر؛

   واملعايري اليت تستند إليها؛ما هي اهليئة اليت تفصل يف أمر تسليم شخص أو طرده أو ترحيله أو إبعاده  ●  

ما إن كان باإلمكان إعادة النظر يف قرار صدر بشأن هذا املوضوع والسلطة اليت ميكن اللجوء                  ●  
  ؛واإلجراءات املتبعة وما إن كانت تلك اإلجراءات تؤدي إىل تعليق تنفيذ القرارإليها يف هذه احلالة 

 واملعايري املعتمدة يف اختاذ تلـك القـرارات،         ٣ة  القرارات املتخذة بشأن حاالت هلا صلة باملاد        ●  
  واملعلومات اليت استندت إليها تلك القرارات ومصدرها؛

  .نوع التدريب الذي يتلقاه املسؤولون الذين يعاجلون أمور طرد األجانب أو إعادهتم أو تسليمهم  ●  

  ٤املادة 

لى كل دولة أن تسن تشريعات جترم التعذيب        تفيد التزامات اإلبالغ اليت تفرضها هذه املادة ضمناً أن ع           - ١٣
وقد دأبت اللجنة على اإلعراب عن رأيها بأن جرمية التعذيب ختتلف           . ١بعبارات تطابق التعريف الوارد يف املادة       
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وينبغي أن . نوعياً عن خمتلف أشكال القتل واالعتداء املألوفة ولذلك ينبغي أن يكون هلا تعريف خاص هبا كجرمية          
  :ير معلومات عنيتضمن التقر

  األحكام اجلنائية املدنية والعسكرية املتعلقة هبذه اجلرائم وما يتصل هبا من عقوبات؛  ●  

  ما إن كانت قوانني التقادم تنطبق على هذا النوع من اجلرائم؛  ●  

عدد وطبيعة القضايا اليت طُبِّقت فيها تلك األحكام القانونية وما انتهت إليه تلك القضايا،   ●  
   العقوبات املفروضة عقب اإلدانة ودواعي احلكم بالرباءة؛وخباصة

  ؛٤أمثلة األحكام املتصلة بتنفيذ املادة   ●  

يف  التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتدابري التأديبية اليت ُتتَّخذ أثناء التحقيق يف حالة تعذيب مزعومة  ●  
  ؛)اق عن العمل على سبيل املثالاالتف(حق موظفي إنفاذ القانون املسؤولني عن ممارسة التعذيب 

  .جرمية التعذيب معلومات عن الكيفية اليت تأخذ هبا العقوبات املنصوص عليها بعني االعتبار جسامـة  ●  

  ٥املادة 

 واجب الدول األطراف القانوين جبعل والية قضائها سارية على اجلرائم الوارد ذكرهـا يف           ٥تعاجل املادة     - ١٤
  :من التقرير معلومات عنوينبغي أن يتض. ٤املادة 

) ج(و) ب(و) أ(التدابري املتخذة إلثبات الوالية القضائية يف احلاالت اليت تتناوهلا الفقرات الفرعية   ●  
  ؛)ج( و)ب(وجيب أيضاً إدراج أمثلة من احلاالت اليت مت فيها تطبيق الفقرتني الفرعيتني . ١من الفقرة 

ائية يف احلاالت اليت يوجد فيها اجلاين املزعوم على أراضـي           التدابري املتخذة إلثبات الوالية القض      ●  
. الدولة صاحبة التقرير وال تسلمه إىل دولة تسري والية قضائها على اجلرمية اليت يتعلق هبا األمر               

  . رفض التسليم) ب(املوافقة على التسليم و) أ(وينبغي تقدمي أمثلة على حاالت 

  ٦املادة 

ارسة الدولة الطرف لواليتها القضائية، وخباصة القضايا املتعلقة بـالتحقيق مـع             مسألة مم  ٦تعاجل املادة     - ١٥
وينبغـي أن يقـدم     . ٤شخص يوجد على أراضيها ادُّعي أنه ارتكب أي جرمية من اجلرائم املشار إليها يف املادة                

  :التقرير معلومات عن

ص رهن االحتجاز أو غري أحكام القانون احمللي اليت تتعلق على وجه اخلصوص بوضع ذلك الشخ  ●  
ذلك من التدابري اليت تكفل عدم فراره؛ وحقه يف املساعدة القنصلية؛ والتزام الدولـة صـاحبة                
التقرير بإخطار الدول األخرى اليت قد تكون هلا أيضاً الوالية على ذلك الشخص بوجوده رهن               

  يتها القضائية؛االحتجاز؛ وظروف االحتجاز وما إذا كانت الدولة الطرف تنوي ممارسة وال
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  ؛٦السلطات املكلفة بتنفيذ خمتلف جوانب املادة   ●  

  .أي حاالت مت فيها تطبيق األحكام احمللية املشار إليها أعاله  ●  

  ٧املادة 

تنص هذه املادة على التزام الدولة الطرف بأن تشرع، يف حالة عدم تسليم اجلاين املزعوم، يف إجراءات تقدميـه                     -١٦
  :وينبغي أن يقدم التقرير معلومات عن. م به من أعمال التعذيب إذا كان لقضائها الوالية يف األمرللقضاء على ما قا

التدابري اليت تكفل حسن معاملة اجلاين املزعوم أثناء مجيع مراحل اإلجراءات، ويشمل ذلك حقه                ●  
وحقه يف التمتع يف احلصول على االستشارة القانونية وحقه يف افتراض براءته إىل أن تثبت إدانته      

  باملساواة أمام احملاكم وما إىل ذلك؛

التدابري اليت تكفل التطبيق املتساوي ملعايري اإلثبات املطلوبة للمالحقـة القـضائية واإلدانـة يف       ●  
  احلاالت اليت يكون فيها اجلاين املزعوم أجنبياً اقترف أعمال التعذيب يف اخلارج؛

  .ري املشار إليها أعالهأمثلة على التنفيذ العملي للتداب  ●  

  ٨املادة 

 من االتفاقية، تتعهد الدول األطراف باعتبار التعذيب جرمية تستوجب تسليم مرتكبها،            ٨مبقتضى املادة     - ١٧
أو اقترفوا ما لـه صلة بذلك من اجلرائم املتمثلة يف حماولة /وذلك لتيسري تسليم من ُيشتبه بأهنم مارسوا التعذيب و

  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن. املشاركة فيهممارسته والتواطؤ و

  ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير تعترب التعذيب واجلرائم ذات الصلة به جـرائم تـستوجب                  ●  
  تسليم مرتكبيها؛

  ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير جتعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة؛  ●  

تعترب االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق باجلرائم        ما إن كانت الدولة صاحبة التقرير         ●  
  املشار إليها أعاله؛

 اليت تنص   ،معاهدات التسليم املربمة بني الدولة صاحبة التقرير ودول أخرى أطراف يف االتفاقية             ●  
  على اعتبار التعذيب جرمية تستوجب تسليم مرتكبها؛

ة التقرير على تسليم أشخاص ادُّعي أهنـم ارتكبـوا أي           احلاالت اليت وافقت فيها الدولة صاحب       ●  
  .جرمية من اجلرائم املشار إليها أعاله



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 83 

  

  ٩املادة 

مبقتضى هذه املادة، تتعهد الدول األطراف بتقدمي املساعدة القضائية بعضها إىل بعض يف مجيع مـسائل                  - ١٨
رائم املتمثلة يف حماولة ممارسة التعذيب والتواطؤ اإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبرمية التعذيب وما لـه صلة هبا من اجل

  :وجيب أن تتضمن التقارير معلومات عن. واملشاركة فيه

األحكام القانونية، مبا يف ذلك املعاهدات، املتعلقة بالتعاون القضائي اليت تسري على اجلـرائم                ●  
  املشار إليها أعاله؛

يها الدولة صاحبة التقرير املساعدة أو طُِلبـت        احلاالت اليت وقعت فيها جرمية تعذيب وطلبت ف         ●  
  .منها، مبا يف ذلك ِذكر ما انتهى إليه الطلب

  ١٠املادة 

 املتصلة هبا، يتعني على الدول، يف مجلة أمور، تدريب املوظفني العاملني يف             ١٦مبقتضى هذه املادة واملادة       - ١٩
م دخل باحتجاز أو استجواب أو معاملة األشخاص قطاعي الطب وإنفاذ القوانني ومسؤويل القضاء وغريهم ممن هل

الذين وضعت عليهم الدولة أو أجهزهتا الرمسية يدها بسبب مسائل هلا صلة حبظر التعذيب وغريه مـن ضـروب                   
  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن. املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ملذكور أعاله لألشخاص املكلفني مبختلف املهام الوارد ذكرها يف املادة برامج التدريب يف اجملال ا  ●  
   من االتفاقية؛١٠

معلومات عن تدريب املوظفني الطبيني الذين يفحصون احملتجزين أو طاليب اللجوء بغرض كشف     ●  
  أمارات التعذيب اجلسدية والنفسية وتدريب املوظفني القضائيني وغريهم من املوظفني؛

  ووترية التلقني والتدريب؛طبيعة   ●  

معلومات عن أي تدريب يكفل املعاملة الالئقة واملتسمة باالحترام للنساء واألحداث واجملموعات   ●  
العرقية أو الدينية أو غريها من اجملموعات املختلفة، وال سيما ما يتعلق بأشكال التعذيب اليت متس 

  هذه الفئات أكثر من غريها؛

  .مجفعالية خمتلف الربا  ●  

  ١١املادة 

 ذات الصلة، يتعني على الدول أن تبقي قيد االستعراض القواعد والتعليمات ١٦مبقتضى هذه املادة واملادة   - ٢٠
واألساليب واملمارسات املتعلقة باستجواب األشخاص وكذلك ترتيبات احتجاز ومعاملة اخلاضعني ألي شكل من 

منع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         أشكال التوقيف أو االحتجاز أو السجن وذلك بغرض         
  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن. أو الالإنسانية أو املهينة
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  القوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة مبعاملة احملرومني من حريتهم؛ ●  

باء وأفراد األسر وتيسري    معلومات عن التدابري اليت توجب العمل فوراً على إخطار احملامني واألط            ●  
  االتصال هبم، ويف حالة الرعايا األجانب، إخطار قنصليات بلداهنم؛

القواعـد الـدنيا   : درجة انعكاس القواعد واملبادئ التالية يف قانون الدولة احمللـي وممارسـتها        ●  
تعلقة حبماية  جمموعة املبادئ امل  ؛ و املبادئ األساسية ملعاملة السجناء   ؛ و النموذجية ملعاملة السجناء  

 آداب  ئمبـاد ؛ و مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن          
سيما األطباء يف محاية السجناء واحملتجزين من        مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني الصحيني وال      

واعد السلوك  ق؛ و نسانية أو املهينة  إالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال         
  ؛للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

أي هيئات أو آليات مستقلة أنشئت لتفتيش السجون وغريها من أماكن االحتجاز ورصد مجيع                ●  
أشكال العنف املمارس يف حق الرجال والنساء، مبا يف ذلك مجيع أشكال العنف اجلنسي الـذي     

كال العنف الذي ميارسه السجناء بعـضهم   يتعرض له الرجال والنساء على حد سواء ومجيع أش        
  ضد بعض، ويشمل ذلك اإلذن بالرصد الدويل أو بالتفتيش للمنظمات غري احلكومية؛

معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة االعتراف الرمسي بوجود مجيع تلك األماكن وعدم السماح       ●  
  بتاتاً باحلبس يف معزل عن العامل اخلارجي؛

لوك موظفي إنفاذ القوانني املكلفني باستجواب األشخاص املوجـودين رهـن           آليات مراقبة س    ●  
االحتجاز والسجن وبالتحفظ عليهم ونتائج عمليات املراقبة تلك، إىل جانـب أي إجـراءات              

  لتصنيف املوظفني أو إعادة تصنيفهم؛

  .معلومات عن أي ضمانات حلماية األفراد األكثر تعرضاً للخطر  ●  

  ١٢املادة 

 ذات الصلة هبا، جيب على الدولة أن تكفل قيام سلطاهتا املختصة بـإجراء     ١٦ضى هذه املادة واملادة     مبقت  - ٢١
حتقيق فوري ونزيه عندما يكون هناك ما يدعو إىل االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب أو املعاملة أو العقوبـة          

  :وينبغي أن حيدد التقرير. لواليتهاالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة ارُتِكب يف األراضي اخلاضعة 

  السلطات اليت هلا صالحية فتح التحقيق وإجنازه، على الصعيدين اجلنائي والتأدييب؛  ●  

اإلجراءات السارية املفعول، مبا يف ذلك إمكانية إجراء فحوص طبية فورية واالستفادة من خربات   ●  
  الطب الشرعي؛
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أو ُيمَنع من مواصلة االتصال     /لعمل أثناء إجراء التحقيق و    ما إن كان اجلاين املزعوم يوقَف عن ا         ●  
  بالضحية املزعومة؛

  .معلومات عن نتائج حاالت املالحقة القضائية واملعاقبة  ●  

  ١٣املادة 

 ذات الصلة، يتعني على الدول األطراف أن تكفل حق أي فرد يدعي أنه              ١٦مبقتضى هذه املادة واملادة       - ٢٢
 ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف تقدمي شكوى وإجراء              تعرض للتعذيب أو غريه من    

وينبغي أن  . حتقيق فوري ونزيه يف قضيته وضمان محاية صاحب الشكوى والشهود من سوء املعاملة أو التخويف              
  :يتضمن التقرير معلومات عن

ا ضحايا للتعذيب أو غريه من ضـروب        سبل االنتصاف املتاحة لألفراد الذين يدعون أهنم وقعو         ●  
  املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  سبل االنتصاف املتاحة لصاحب الشكوى إذا رفضت السلطات املختصة التحقيق يف قضيته؛  ●  

  آليات محاية املشتكني والشهود من أي نوع من أنواع التخويف أو سوء املعاملة؛  ●  

ائية مصنفة حسب مجلة أمور من بينها نوع اجلنس والسن واجلرمية واملوقع اجلغرايف             بيانات إحص   ●  
بشأن عدد الشكاوى املتعلقة بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                

وتنبغي اإلشارة أيـضاً إىل     . الالإنسانية أو املهينة املقدمة إىل السلطات احمللية ونتائج التحقيقات        
  أو غريه من أشكال املعاملة السيئة؛/ر اليت ينتمي إليها املتهمون مبمارسة التعذيب والدوائ

معلومات عن وجود سبل انتصاف قضائية مستقلة ونزيهة يف متناول أي مقدم شكوى، مبـا يف                  ●  
ذلك معلومات عن أي حواجز متييزية حتول دون مساواة مجيع األشخاص أمام القـانون، وأي               

  ت متنع مضايقة الضحايا أو نبش جراحهم؛قواعد أو ممارسا

معلومات عن أي موظفني يف مؤسسات قوات الشرطة ومكاتب املدعني العـامني أو املكاتـب                 ●  
األخرى ذات الصلة تلقوا تدريباً خاصاً يف جمال معاجلة حاالت التعذيب أو املعاملة القاسـية أو    

 ضد النساء واألقليات العرقية أو الدينيـة أو         الالإنسانية أو املهينة أو العنف اليت يزعم ارتكاهبا       
  غريها من األقليات؛

  .معلومات عن فعالية أي تدابري من ذلك القبيل  ●  
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  ١٤املادة 

تعاجل هذه املادة حق ضحايا التعذيب يف جرب ما حلق هبم من الضرر ويف التعويض العادل واملالئم ويف رد                     - ٢٣
  :ومات عنوينبغي أن يتضمن التقرير معل. االعتبار

اإلجراءات القائمة اليت تتيح احلصول على التعويض لضحايا التعذيب وألسرهم وما إذا كانـت          ●  
  هذه اإلجراءات مقننة أو ذات طابع رمسي من أي نوع؛

  ما إن كانت الدولة مسؤولة قانونا عن سلوك اجلناة وملزمة، بالتايل، بتعويض الضحايا؛  ●  

 أمثلة لقرارات اختذهتا السلطات املختصة تأمر فيهـا بـالتعويض           بيانات إحصائية أو على األقل      ●  
واإلشارة إىل ما إن مت تنفيذ قرارات من ذلك القبيل، مبا يف ذلك أي معلومـات عـن طبيعـة                    
التعذيب الذي تعرض له الضحية وعن حالته وهويته ومبلغ التعويض أو غري ذلك من أشـكال                

  جرب الضرر اليت ُوفِّرت له؛

  ادة التأهيل اليت يتيحها البلد لضحايا التعذيب؛برامج إع  ●  

معلومات عن أي تدابري عدا التعويض لرد االعتبار للضحية ولضمان حقه يف األمـن ووقايـة                  ●  
  .صحته ومنع تكرار ما حدث له واملساعدة يف إعادة تأهيله وإدماجه يف اجملتمع

  ١٥املادة 

ل عدم استخدام األقوال املنتزعة نتيجة التعذيب كأدلة إثبات مبوجب هذه املادة، يتعني على الدولة أن تكف  - ٢٤
. يف أي إجراءات سوى تلك اليت يالَحق فيها قضائياً شخص متهم مبمارسة التعذيب كوسيلة النتزاع االعتـراف                

  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن

   كعنصر إثبات؛األحكام القانونية املتعلقة حبظر استخدام قول انُتزِع حتت التعذيب  ●  

  أمثلة على حاالت طُبِّقت فيها هذه األحكام؛  ●  

  .معلومات عن مقبولية أدلة اإلثبات الفرعيـة، إن كـان معموالً هبا يف النظام القانوين للدولة الطرف  ●  

  ١٦املادة 

قاسـية أو   تفرض هذه املادة على الدول االلتزام حبظر األفعال اليت تنطوي على املعاملـة أو العقوبـة ال                  - ٢٥
  :وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن. الالإنسانية أو املهينة

مدى حظر الدولة الطرف لألفعال اليت تنطوي على املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                 ●  
  املهينة؛ ومعلومات عما إن كان القانون احمللي يعرِّف هذه األفعال أو يتناوهلا بشكل آخر؛
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  ري اليت قد تكون الدولة الطرف اختذهتا ملنع مثل هذه األفعال؛التداب  ●  

ظروف املعيشة يف خمافر الشرطة والسجون، مبا يف ذلك ظروف معيشة النساء والقُصَّر، وكذلك                ●  
وينبغي، على وجه اخلصوص، تناول املـسائل       . عن فصلهم عن بقية الرتالء من الذكور البالغني       

لعنف بني السجناء واإلجراءات التأديبية اليت ُتتَّخذ يف حق الـرتالء           املتعلقة باالكتظاظ وأعمال ا   
والظروف الطبية والصحية واألمراض األكثر انتشاراً يف السجون وعالجهـا وتـوافر الطعـام              

  .وظروف احتجاز القُصَّر

  ∗ التقارير الدورية- باء 

  : ى النحو التايلينبغي تقدمي التقارير الدورية من الدول األطراف يف ثالثة أجزاء عل  

معلومات عن التدابري اجلديدة والتطورات اجلديدة  - اجلزء الثاين 
 ١املتصلة بتنفيذ االتفاقية حبسب ترتيب املواد من      

   حبسب االقتضاء١٦إىل 
  : ينبغي هلذا اجلزء أن يصف بالتفصيل  )أ(  

ن تاريخ تقدمي تقريرها السابق أي تدابري جديدة تتخذها الدولة الطرف تنفيذاً لالتفاقية يف الفترة م  ‘١‘
  إىل تاريخ تقدمي التقرير الدوري الذي سوف تنظر فيه اللجنة؛

  أثناء الفترة ذاهتا وتتصل بتنفيذ االتفاقية؛تدخل أي تطورات جديدة   ‘٢‘

  :ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بصفة خاصة معلومات تتعلق مبا يلي  )ب(

 اليت تؤثر يف تنفيذ االتفاقية يف أي جزء من إقليم خيـضع             أي تغيري يف التشريعات ويف املؤسسات       ‘١‘
لواليتها خاصة يف أماكن االحتجاز ويف التدريب الذي يتلقاه موظفو إنفاذ القـانون وموظفـو               

  اخلدمات الطبية؛

  أي سابقة قانونية جديدة تتصل بتنفيذ االتفاقية؛  ‘٢‘

  

                                                      

املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل وحمتوى التقـارير         املعنونة   CAT/C/14/Rev.1ترد يف الوثيقة      ∗
، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا      من االتفاقية  ١٩ من املادة    ١ل األطراف مبقتضى الفقرة     الدورية اليت يتعني تقدميها من الدو     
الدورة  (٣١٨ ونقحتها يف اجللسة ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠يف  ) الدورة السادسة  (٨٥جلنة مناهضة التعذيب يف جلستها      

 .١٩٩٨مايو / أيار١٨يف ) العشرون
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واألحكام واجلرب والتعويضات عن أفعال     االهتام واإلجراءات   قرارات  الشكاوى واالستفسارات و    ‘٣‘
  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

  .أية صعوبة حتول دون قيام الدولة الطرف بالوفاء متاماً بااللتزامات اليت تعهدت هبا مبوجب االتفاقية  ‘٤‘

  اللجنةها اليت تطلبضافية اإلعلومات امل - اجلزء الثالث 
ينبغي أن يتضمن هذا اجلزء أي معلومات طلبتها اللجنة ومل تقدمها الدولة الطرف أثناء نظر اللجنـة يف                    

أما إذا كانت املعلومات قد قدمت من الدولة الطرف سواء يف رسالة الحقة أو يف          . التقرير السابق للدولة الطرف   
لنظام الداخلي للجنة، فال ضرورة لقيام الدولة الطـرف          من ا  ٦٧ من املادة    ٢تقرير إضايف مقدم مبوجب الفقرة      

  .بتقدميها من جديد

   االمتثال الستنتاجات اللجنة وتوصياهتا- اجلزء الرابع 
ينبغي هلذا اجلزء أن يقدم معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لالمتثـال لالسـتنتاجات         

  .نظرها يف التقارير األولية والدورية للدولة الطرفوالتوصيات املوجهة إليها من اللجنة يف هناية 
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  الفصل السابع

  جلنة حقوق الطفل

  * التقارير األولية- ألف 

  مقدمة

تتعهد الدول األطراف بـأن تقـدم إىل        " من اتفاقية حقوق الطفل على أن        ٤٤ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
التدابري اليت اعتمدهتا إلنفاذ احلقوق املعترف هبا يف هذه         اللجنة، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقارير عن          

  :االتفاقية وعن التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق

  يف غضون سنتني من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية؛  )أ(   

  ".وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات  )ب(   

 منها، على أن توضح التقارير املقدمة إىل جلنـة حقـوق   ٢ة  من االتفاقية، يف الفقر٤٤كما تنص املادة    - ٢
الطفل العوامل والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد هبا مبوجب هذه االتفاقية، إن وجدت مثل 

تفاقية يف هذه العوامل والصعاب، وأن تشتمل التقارير أيضاً على معلومات كافية تتيح للجنة فهماً شامالً لتنفيذ اال
  .البلد املعين

وتؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقدميه إىل اللجنة تتيح فرصة هامة إلجراء استعراض شامل لشىت   - ٣
التدابري املتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيني مع االتفاقية ولرصد التقدم احملرز يف التمتع باحلقوق املنصوص               

الً عن ذلك ينبغي هلذه العملية أن تشجع وتيسر املشاركة الـشعبية واملراقبـة العامـة                وفض. عليها يف االتفاقية  
  .للسياسات احلكومية

وترى اللجنة أن عملية تقدمي التقارير تنطوي على مواصلة الدول األطراف إعادة تأكيد التزاماهتا باحترام          - ٤
 األداة األساسية إلقامة حوار هادف بني الدول        وضمان مراعاة احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وأهنا تشكل        

  .األطراف واللجنة

وينبغي إعداد اجلزء العام من تقارير الدول األطراف، الذي يتصل باملسائل اليت هتم هيئات الرصد يف إطار شـىت                -٥
وينبغي ". ول األطراف للمبادئ التوجيهية املوحدة للجزء االستهاليل من تقارير الد       "صكوك حقوق اإلنسان الدولية، وفقاً      

  .اتباع املبادئ التوجيهية احلالية يف إعداد التقارير األولية للدول األطراف املتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

                                                      

يهية عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير األولية اليت مبادئ توج املعنونة CRC/C/5ترد يف الوثيقة   *
، وهي املبادئ اليت اعتمدهتا جلنة حقوق  من االتفاقية٤٤من املادة ) أ(١يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقاً للفقرة 

  .١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٥اليت عقدهتا يف ) الدورة األوىل (٢٢الطفل يف جلستها 
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وتعتزم اللجنة أن تضع يف الوقت املناسب مبادئ توجيهية إلعداد التقارير الدورية اليت سـتقدم عمـالً                   - ٦
  .فاقية من االت٤٤من املادة ) ب(١بالفقرة 

وينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية وغريها من النصوص األساسية، فضالً عـن معلومـات                   -٧
ومع ذلك ينبغي مالحظة أن هذه النصوص،       . إحصائية مفصلة ومؤشرات يشار إليها يف هذه التقارير تتاح ألعضاء اللجنة          

ولذا فمن املستصوب، حني ال يقتبس نص بالفعل يف التقرير          . ع العام ألسباب تتعلق بالتوفري، لن تترجم أو تستنسخ للتوزي       
  .ذاته أو يرفق به، أن يتضمن التقرير معلومات كافية ُتفهم دون الرجوع إىل تلك النصوص

  .يف االتفاقية وقد مت جتميع أحكام االتفاقية حتت أفرع خمتلفة، مع إعطاء أمهية متساوية جلميع احلقوق املعترف هبا  -٨

  ابري عامة للتنفيذتد

 من االتفاقية، ٤يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة عمالً باملادة          - ٩
  :مبا يف ذلك معلومات عن

  التدابري املتخذة لتنسيق القانون والسياسة الوطنيني مع أحكام االتفاقية؛  )أ(   
 الصعيد الوطين أو احمللي لتنسيق السياسات املتصلة بالطفـل          اآلليات القائمة أو املخطط هلا على       )ب(   

  .ولرصد تنفيذ االتفاقية

 ٤٢وفضالً عن ذلك، يرجى من الدول األطراف بيان التدابري اليت اختذهتا أو تتوخى اختاذها، عمالً باملادة   - ١٠
ة والفعالة، بني الكبار واألطفال     من االتفاقية، لنشر مبادئ االتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل املالئم          

  .على السواء

 من  ٤٤ من املادة    ٦كما يرجى من الدول األطراف بيان تلك التدابري املتخذة أو املتوخاة، عمالً بالفقرة                - ١١
  .االتفاقية، وإتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلداهنا

  تعريف الطفل 

 من االتفاقية، ١األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة، عمالً باملادة يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول   - ١٢
كما يرجى من الدول األطراف، بصفة خاصة، تقدمي معلومات عن . بشأن تعريف الطفل يف ظل قوانينها وأنظمتها

 أو الطبيـة    سن الرشد وعن السن القانوين األدىن الذي يؤخذ به يف شىت األغراض مبا فيها تقدمي املشورة القانونية                
دون موافقة الوالدين، وهناية التعليم اإللزامي، والعمل لبعض الوقت، والعمل كامل الوقت، والعمـل احملفـوف                
باملخاطر، والرضا اجلنسي، والزواج، والتطوع يف القوات املسلحة، والتجنيد اإللزامـي يف القـوات املـسلحة،                

، واحلرمان مـن احلرية، والسجن واستهالك املواد الكحوليـة والتطوع للشهادة يف احملاكم، واملسؤوليـة اجلنائية
  .واملواد األخرى اخلاضعة للمراقبة
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  مبادئ عامة

ينبغي تقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك التدابري األساسية التشريعية أو القضائية أو اإلداريـة أو                   - ١٣
عاب القائمة، والتقدم احملرز يف تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة،     غريها من التدابري النافذة أو املتوخاة، والعوامل والص       
  :وأولويات التنفيذ واألهداف احملددة للمستقبل بشأن

  ؛)١٢املادة (عدم التمييز   )أ(   
  ؛)٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى   )ب(   
  ؛)٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو   )ج(   
  ).١٢املادة (احترام آراء الطفل   )د(   

وفضالً عن ذلك، حتث الدول األطراف على تقدمي املعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق هذه املبـادئ يف                   - ١٤
  .تنفيذ املواد املدرجة يف أماكن أخرى من هذه املبادئ التوجيهية

  احلقوق واحلريات املدنية

 ذلك التدابري األساسية يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا يف  - ١٥
التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري النافذة، والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم احملرز يف تنفيذ 

  :األحكام املناسبة من االتفاقية؛ وأولويات التنفيذ واألهداف احملددة للمستقبل بشأن

  ؛)٧املادة (االسم واجلنسية   )أ(   
  ؛)٨املادة (احلفاظ على اهلوية   )ب(   
  ؛)١٣املادة (حرية التعبري   )ج(   
  ؛)١٧املادة ( إمكانية احلصول على املعلومات املناسبة   )د(   
  ؛)١٤املادة (حرية الفكر والوجدان والدين   ) ه(   
  ؛)١٥املادة (حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي   )و(   
  ؛)١٦ملادة ا(محاية احلياة اخلاصة   )ز(   
احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                  )ح(   

  )).أ(٣٧املادة (املهنية 

  البيئة األسرية والرعاية البديلة

ساسية يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات صلة، مبا يف ذلك التدابري األ                  - ١٦
مصاحل الطفل  "التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري النافذة، وخاصة كيف تتجلى فيها مبادئ                
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؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم احملرز يف تنفيذ األحكام املناسبة من االتفاقية؛ "احترام آراء الطفل"و" الفضلى
  :مستقبل بشأنوأولويات التنفيذ واألهداف احملددة لل

  ؛)٥املادة (التوجيه من الوالدين   )أ(   
  ؛)٢- ١، الفقرتان ١٨املادة (مسؤوليات الوالدين   )ب(   
  ؛)٩املادة (الفصل عن الوالدين   )ج(   
  ؛)١٠املادة (مجع مشل األسرة   )د(   
  ؛)٤، الفقرة ٢٧املادة (حتصيل نفقة الطفل   ) ه(   
  ؛)٢٠املادة (ة الطفل احملروم من البيئة العائلي  )و(   
  ؛)٢١املادة (التبين   )ز(   
  ؛)١١املادة (النقل وعدم العودة بصورة غري مشروعة   )ح(   
، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي          )١٩املادة  (اإلساءة واإلمهال     )ط(   

  ؛)٣٩املادة (
  ).٢٥املادة (املراجعة الدورية لإليداع   )ي(   

 عن ذلك، يرجى من الدول األطراف تقدمي معلومات عن أعداد األطفال سنوياً طوال الفترة اليت                وفضالً  - ١٧
يغطيها التقرير يف كل من الفئات التالية املقسمة حسب الفئة العمرية، واجلنس، واخللفية اإلثنية أو الوطنية، والبيئة 

لتهم أو املهملون الذين يؤخذون إىل احلجز الوقائي،        األطفال املشردون، األطفال املساء معام    : الريفية أو احلضرية  
األطفال املودعون يف رعاية األقارب، األطفال املودعون يف رعاية املؤسسات، األطفال املودعون لدى أسر عـن                
طريق التبين، األطفال الذين يدخلون البلد عن طريق إجراءات التبين بني البلدان، واألطفال الذين يغادرون البلـد       

  .خالل إجراءات التبين بني البلدانمن 

وحتث الدول األطراف على تقدمي ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل باألطفـال              - ١٨
  .املشمولني هبذا الفرع

  الصحة األساسية والرعاية االجتماعية

يف ذلك التدابري األساسية يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا   - ١٩
التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري النافذة؛ واملقومات املؤسسية لتنفيذ السياسة يف هذا اجملال،                 
وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة والتقدم احملرز يف تنفيذ األحكام املناسبة مـن               

  :االتفاقية بشأن
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  ؛)٢، الفقرة ٦املادة (البقاء والنمو   )أ(   
  ؛)٢٣املادة (األطفال املعوقون   )ب(   
  ؛)٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية   )ج(   
  ؛)٣، الفقرة ١٨ و٢٦املادتان (الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل   )د(   
  ).٣- ١، الفقرات ٢٧املادة (املستوى املعيشي   ) ه(   

من هذه املبادئ التوجيهية، يرجـى مـن الـدول          ) ب(٩ عن املعلومات املقدمة مبوجب الفقرة       وفضالً  - ٢٠
األطراف حتديد طبيعة وحجم التعاون مع املنظمات احمللية والوطنية ذات الطابع احلكومي أو غري احلكومي، مثل                

جيع الدول األطراف علـى     وجيري تش . مؤسسات األخصائيني االجتماعيني، بشأن تنفيذ هذا اجملال من االتفاقية        
  .تقدمي ما يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل باألطفال املشمولني هبذا الفرع

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية

يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك التدابري األساسية   - ٢١
ة أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري النافذة؛ واملقومات املؤسسية لتنفيذ السياسة يف هذا اجملال،                 التشريعي

وخاصة استراتيجيات وآليات الرصد؛ والعوامل والصعاب القائمة؛ والتقدم احملرز يف تنفيذ األحكام املناسبة مـن               
  :االتفاقية، بشأن

  ؛)٢٨املادة (ب املهين والتوجيه التعليم، مبا يف ذلك التدري  )أ(   
  ؛)٢٩املادة (أهداف التعليم   )ب(   
  ).٣١املادة (أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية   )ج(   

من هذه املبادئ التوجيهية، يرجـى مـن الـدول          ) ب(٩وفضالً عن املعلومات املقدمة مبوجب الفقرة         - ٢٢
ت احمللية والوطنية ذات الطابع احلكومي أو غري احلكومي، مثل          األطراف حتديد طبيعة وحجم التعاون مع املنظما      

كما حتث الدول األطراف على تقدمي ما . مؤسسات األخصائيني االجتماعيني، بشأن تنفيذ هذا اجملال من االتفاقية    
  .يناسب من معلومات ومؤشرات إحصائية إضافية تتصل باألطفال املشمولني هبذا الفرع

  ة اصاحلماية اخلتدابري 

يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك التدابري األساسية   - ٢٣
التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غريها من التدابري النافذة؛ والعوامل والصعاب القائمة، والتقدم احملرز يف تنفيذ 

  :ت التنفيذ واألهداف احملددة للمستقبل بشأناألحكام املناسبة من االتفاقية، وأولويا

  األطفال يف حاالت الطوارئ  )أ(   
  ؛)٢٢املادة (األطفال الالجئون   ‘١‘   
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، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج     )٣٨املادة  (األطفال يف املنازعات املسلحة       ‘٢‘
  ؛)٣٩املادة (االجتماعي 

  نوناألطفال املخالفون للقا  )ب(   
  ؛)٤٠املادة (إدارة شؤون قضاء األحداث   ‘١‘   

األطفال احملرومون من حريتهم، مبا يشمل أي شكل من أشكال االعتقال أو السجن أو االحتجاز   ‘٢‘
  ؛))د) (ج(و) ب(٣٧املادة (

  ؛))أ(٣٧املادة (احلكم على األحداث، وخاصة حظر عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة   ‘٣‘
  ؛)٣٩املادة (دين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي التأهيل الب  ‘٤‘

األطفال يف حاالت االستغالل، ومبا يشمل التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي              )ج(   
  ):٣٩املادة (

  ؛)٣٢املادة (االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال   ‘١‘
  ؛)٣٣املادة (إساءة استعمال املخدرات   ‘٢‘
  ؛)٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   ‘٣‘
  ؛)٣٦املادة (سائر أشكال االستغالل   ‘٤‘
  ؛)٣٥املادة (البيع واالجتار واخلطف   ‘٥‘

  ).٣٠املادة (األطفال املنتمون إىل أقلية أو مجاعة من السكان األصليني   )د(   

ات ومؤشرات إحصائية حمددة تتصل باألطفال      وفضالً عن ذلك، حتث الدول األطراف على تقدمي معلوم          - ٢٤
 .٢٣املشمولني بالفقرة 

  ∗ التقارير الدورية- باء 

  املقدمة والغرض من تقدمي التقارير

حتلّ هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير الدورية حمل تلك اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة   - ١
وال متّس هذه املبادئ التوجيهية بأي طلـب قـد          ). CRC/C/58 (١٩٩٦توبر  أك/ تشرين األول  ١١املعقودة يف   

 من اتفاقية حقوق الطفل، لتقـدمي معلومـات   ٤٤ من املادة   ٤توجهه اللجنة إىل الدول األطراف مبوجب الفقرة        
  .إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية

                                                      

مبادئ توجيهية عامة تتعلق بشكل ومـضمون التقـارير         " املعنونة   CRC/C/58/Rev.1ة  ترد يف الوثيق    ∗
اليت اعتمدهتا جلنة حقوق "  من االتفاقية٤٤من املادة ) ب(١الدورية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقاً للفقرة 

 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣الطفل يف دورهتا التاسعة والثالثني اليت عقدت يف 
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. ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١مة بعد وتسري هذه املبادئ التوجيهية على مجيع التقارير الدورية املقد  - ٢
. وتتضمن عرضاً عاماً عن الغرض من تقدمي التقارير وتنظيمها واملعلومات املوضوعية املطلوبة مبوجب االتفاقيـة              

وأخرياً، يتيح املرفق معلومات أكثر تفصيالً عن نوع البيانات اإلحصائية اليت تطلبها اللجنـة وفقـاً لألحكـام                  
  .ةاملوضوعية لالتفاقي

ومتّ يف هذه املبادئ التوجيهية تصنيف مواد االتفاقية إىل جمموعات بغية مساعدة الدول األطراف علـى                  - ٣
  ويعكس هذا النهج املنظور الكلّي لالتفاقية جتاه حقوق الطفل، أي أن هذه احلقوق كلٌ مترابط               . إعداد تقاريرها 

  .املعترف هبا يف االتفاقيةال يتجزأ، وينبغي إعطاء أمهية متساوية لكل حق من احلقوق 

وينبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدةً إلقامة حوارٍ بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ االتفاقيـة                   - ٤
ولذلك، جيب أن حتقق التقارير توازناً بني وصف الوضع القانوين الرمسي والوضع          . والتمتع حبقوق الطفل يف الدولة الطرف     

متابعة تنفيذ  :  املواد اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات تتعلق مبا يلي بشأن كل جمموعة من            ولذلك تطلب   . العملي
  . أدناه٥االتفاقية ورصدها وختصيص املوارد والبيانات اإلحصائية وحتديات التنفيذ، كما تنّص الفقرة 

  تنظيم التقرير: الفرع األول

ذا قّدمت دولة طرف تقريراً أولياً شامالً إىل اللجنة أو سبق هلا  من االتفاقية، إ٤٤ من املادة ٣وفقاً للفقرة   - ٥
ولكن ينبغي أن   . تقدمي معلومات مفصلة إىل اللجنة، فال حاجة هبا إىل تكرار هذه املعلومات يف تقاريرها الالحقة              

  .التقريرتشري بوضوح إىل املعلومات اليت سبقت إحالتها، وإىل أي تغيريات حدثت أثناء الفترة اليت يشملها 

ينبغي اتباع هذه املبادئ التوجيهية وال سيما التفاصيل الواردة يف املرفق لدى عرض املعلومات اليت حتتويها   - ٦
وينبغي للـدول   . تقارير الدول األطراف بشأن كل جمموعة حتددها اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالشكل واملضمون            

  :، أو عن مواد منفردة عند االقتضاء، معلومات بشأناألطراف يف هذا الصدد أن تقدم عن كل جمموعة مواد

ينبغي أن تتضمن الفقرة األوىل عن كل جمموعة بانتظام معلومات عن التدابري احملددة اليت : املتابعة  )أ(  
  اُتخذت فيما يتعلق باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن التقرير السابق؛

ينبغي أن تتضمن الفقرات التالية معلومات كافية إلتاحة فهمٍ         :  الرصد - الربامج الوطنية الشاملة      )ب(  
شامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين فضالً عن اآلليات املنشأة ضمن اهليئات احلكومية لرصـد                  

 األساسية التشريعية   وعلى الدول األطراف أن تقدم املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك عن التدابري            . التقدم احملرز 
وال ينبغي االكتفاء يف هذا الفرع مبجرد تعداد التدابري . والقضائية واإلدارية أو غريها من التدابري القائمة أو املرتقبة

اليت اعتمدهتا الدولة يف السنوات األخرية، وإمنا ينبغي تقدمي معلومات واضحة عن األهداف واجلداول الزمنية هلذه                
  ا كان هلا تأثري على الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي واألوضاع العامة القائمة يف البلد؛التدابري وما إذ

على الدول األطراف أن تقدم معلومات عن مقـدار         : ختصيص موارد امليزانية واملوارد األخرى      )ج(  
، مبا يف ذلك نـسبة التمويـل        املخصصة سنوياً لألطفال  ) على املستويني املركزي واحمللي   (ونسبة امليزانية الوطنية    

، )عن طريق اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية واملصارف اخلاصة      (اخلارجي للميزانية الوطنية عند االقتضاء      
وينبغي للدول األطراف يف هـذا الـصدد أن تقـدم           . وذلك فيما يتعلق بالربامج ذات الصلة حتت كل جمموعة        
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تيجيات وبرامج احلّد من الفقر والعوامل األخرى اليت تؤثر أو قد تؤثر علـى              معلومات، عند االقتضاء، عن استرا    
  تنفيذ االتفاقية؛

ينبغي أن تقدم الدول األعضاء، عند االقتضاء، بيانات إحـصائية سـنوية            : البيانات اإلحصائية   )د(  
أو /ىل فئات األقليـات و    الريفية، واالنتماء إ  /الفئة العمرية، ونوع اجلنس، واملنطقة احلضرية     /مصنفة حسب العمر  

  السكان األصليني، والعرق، واإلعاقة، والدين، أو أي فئة أخرى ذات صلة؛
ينبغي أن تصف الفقرة األخرية أي عوامل أو صعوبات قد تؤثر يف الوفاء             : العوامل والصعوبات   ) ه(  

  .هداف املنشودة يف املستقبلبالتزامات الدول األطراف يف إطار جمموعة املواد املعنية، إىل جانب معلومات عن األ

ينبغي أن ُترفق بالتقارير نسٌخ من النصوص التشريعية األساسية واألحكام القضائية، فضالً عن بيانـات                 - ٧
وينبغي تصنيف البيانـات    . مفصلة مصنفة ومعلومات إحصائية واملؤشرات املستخدمة فيها والبحوث ذات الصلة         

وستتّم إتاحة هذه املواد ألعـضاء      . التغيريات اليت طرأت منذ التقرير السابق     على النحو املبني أعاله واإلشارة إىل       
ولذلك . ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن هذه الوثائق لن تترجم أو ُتستنسخ للتوزيع العام، ألسباب اقتصادية              . اللجنة

ر معلومات كافية عنـه  ُيستحسن عندما ال يكون أحد النصوص مقتبساً يف التقرير أو مرفقاً به، أن يتضمن التقري    
  .حبيث يتسىن فهمه بوضوح دون الرجوع إىل هذه النصوص

وتطلب اللجنة أن يتضمن التقرير جدول حمتويات وأن يكون التقرير مرقّماً بالتسلسل حىت النهايـة وأن             - ٨
  .، بغية تيسري توزيعه ومن مث إتاحته للجنة كي تنظر فيهA 4يكون مطبوعاً على أوراق من فئة 

  املعلومات املوضوعية اليت ينبغي أن تتضمنها التقارير:  الثاينالفرع

   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

 أعاله، والتعليق العام    ٦ و ٥، امتثال أحكام الفقرتني      من املواد  يتعني على الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة         -٩
بشأن التدابري العامة ) ٢٠٠٣(٥بشأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة، والتعليق العام رقم ) ٢٠٠٢(٢رقم 

  .لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وعلى الدول األطراف اليت أدرجت حتفظات على االتفاقية أن توضح ما إن كانت تعترب اإلبقاء على هذه          - ١٠
ك أن حتدد ما إن كانت لديها خطط للحّد من آثار هذه التحفظات وسحبها وينبغي هلا كذل. التحفظات ضروري

  .يف هناية املطاف، وأن حتدد اجلدول الزمين املزمع لذلك، عند اإلمكان

 من االتفاقية، مبا يف ذلك معلومات ٤وُيطلب إىل الدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة وفقاً للمادة   - ١١
  .ق توافقٍ تامٍ بني التشريعات واملمارسات الوطنية وبني مبادئ االتفاقية وأحكامهاعن التدابري املعتمدة لتحقي

على الدول األطراف اليت تقدم مساعدة دولية أو إمنائية أن تقدم معلومات عن املوارد البـشرية                  )أ(  - ١٢
  واملالية املخصصة لربامج األطفال، وال سيما يف إطار برامج املساعدة الثنائية؛
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 الدول األطراف اليت تتلقى مساعدة دولية أو إمنائية أن تقدم معلومات عن جمموع املـوارد           على  )ب(  
  .اليت تلقتها والنسبة املخصصة منها لربامج األطفال

، يتعني على الدول األطراف وصف أي       ٤١تسليماً بأن االتفاقية متثل معياراً أدىن حلقوق الطفل، ويف ضوء املادة              -١٣
  .ت الوطنية تفضي بقدرٍ أكرب إىل إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنّص عليه االتفاقيةأحكام يف التشريعا

ينبغي أن تقدم الدول األطراف معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة ومدى سهولة وصول األطفال إليها                 - ١٤
ائمة على املستوى الوطين أو يف حالة انتهاك احلقوق اليت تعترف هبا االتفاقية، إىل جانب معلومات عن اآلليات الق   

  .احمللي لتنسيق السياسات املتعلقة باألطفال ورصد تنفيذ االتفاقية

ينبغي أن تذكر الدول األطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وأن تـصف                   - ١٥
يتها على النحو الوارد يف     عملية تعيني أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل ومحا           

  .وعليها كذلك أن توضح طريقة متويل هذه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان). ٢٠٠٢(٢تعليق اللجنة العام رقم 

 من االتفاقية، ٤٢يتعني على الدول األطراف أن تصف التدابري اليت اختذهتا أو تزمع اختاذها، عمالً باملادة                 - ١٦
  .ها على نطاق واسع بني الكبار واألطفال على السواءلنشر مبادئ االتفاقية وأحكام

 مـن   ٦يتعني على الدول األطراف كذلك أن تصف التدابري اليت اختذهتا أو تزمع اختاذها، عمالً بالفقرة                  - ١٧
كما ينبغي أن تتضمن هذه التدابري، عند       . ، إلتاحة تقاريرها على نطاق واسع لعامة اجلمهور يف بلداهنا         ٤٤املادة  
ضاء، ترمجة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير السابق إىل اللغات الرمسية ولغـات                االقت

  .األقليات، وتوزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل املطبوعات واإلعالم اإللكتروين

ا يف ذلـك املنظمـات غـري        ينبغي للدول األطراف تقدمي معلومات عن التعاون مع منظمات اجملتمع املدين، مب             -١٨
وباإلضافة إىل ذلك، يرجى وصف الطريقـة       . احلكومية وجمموعات األطفال والشباب، بغية تنفيذ مجيع جوانب االتفاقية        

  .اليت أُعّد هبا التقرير احلايل ومقدار التشاور مع املنظمات غري احلكومية وجمموعات الشباب وغريها يف إعداده

   تعريف الطفل- ثانياً 
  )١ادة امل(

 من االتفاقية، فيما يتعلق بتعريف ١تقدمي معلومات حمّدثة يف إطار املادة   أيضاً  ُيطلب إىل الدول األطراف       - ١٩
  .الطفل يف قوانينها وتشريعاهتا الوطنية، مع توضيح أي اختالفات بني البنات واألوالد يف هذا الصدد

   مبادئ عامة- ثالثاً 
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  . أعاله٦ و٥، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني  من املوادىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعةُيطلب إ  -٢٠

  



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 98 

  

  :ينبغي للدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة بشأن  - ٢١

  ؛)٢املادة (عدم التمييز   )أ(  
  ؛)٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى   )ب(  
  ؛)٦ة املاد(احلق يف احلياة والبقاء والنمو   )ج(  
  ).١٢املادة (احترام آراء الطفل   )د(  

  .ويتعني اإلشارة إىل إعمال هذه احلقوق فيما يتعلق باألطفال املنتمني إىل الفئات األكثر حرماناً  - ٢٢

، ينبغي تقدمي معلومات أيضاً عن التدابري املتخذة حلماية األطفال من كره األجانب أو مـا                ٢فيما يتعلق باملادة      - ٢٣
، ينبغي تقدمي معلومات أيضاً عن التدابري املتخذة لـضمان          ٦وفيما يتعلق باملادة    . من أشكال تعصب أخرى   يتصل بذلك   

 سنة، وتسجيل وفيات األطفال والتحقيق فيهـا      ١٨عدم إصدار أحكام باإلعدام ضد األشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن           
االنتحار بني األطفال ورصد معدالته، ولـضمان بقـاء         واإلبالغ عنها عند االقتضاء، وكذلك عن التدابري املعتمدة ملنع          

األطفال مبختلف أعمارهم، وال سيما املراهقني منهم، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان احلّد من املخاطر اليت تتعرض هلـا                   
   ).كاألمراض املنقولـة باالتصـال اجلنسي أو عنف الشوارع مثالً(هذه الفئـة من األطفـال بالذات 

  قوق واحلريات املدنية احل- رابعاً 
  )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ ومن ٨ و٧املواد (

  . أعاله٦ و٥ألحكام الواردة يف الفقرتني لمتثال ال، ا من املوادُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة  -٢٤

  :يتعني على الدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة بشأن  - ٢٥

  ؛)٧املادة (سية االسم واجلن  )أ(  
  ؛)٨املادة (احلفاظ على اهلوية   )ب(  
  ؛)١٣املادة (حرية التعبري   )ج(  
  ؛)١٤املادة (حرية الفكر والوجدان والدين   )د(  
  ؛)١٥املادة ( السلمي تجمعحرية تكوين اجلمعيات وحرية ال  )   ه(  
  ؛)١٦املادة (محاية احلياة اخلاصة   )و(  
  ؛)١٧املادة (اسبة احلصول على املعلومات املن  )ز(  
احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                   )ح(  

  ).٣٧من املادة ) أ(الفقرة (مبا يف ذلك العقاب البدين 
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ن يعيشون يف فقر،    وينبغي للدول األطراف اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل األطفال املعوقني، واألطفال الذي             - ٢٦
واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية، واألطفال طاليب اللجوء والالجئني، واألطفال الذين ينتمون إىل فئـات      

  .أو األقليات/السكان األصليني و

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- خامساً 
  ، واملواد ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ١١ إىل ٩، ومن ٥املواد (

  )٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ و٢١ إىل ١٩ من

  . أعاله٦ و٥، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني  من املوادُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة  -٢٧

ارية أو  ينبغي أن تقدم الدول األطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابري األساسية التشريعية والقضائية واإلد               - ٢٨
 احتـرام آراء  "و) ٣املادة  " (مصاحل الطفل الفضلى  "غريها من التدابري السارية، وال سيما معلومات عن كيفية جتلي مبدئي            

  :يف تناول املسائل التالية) ١٢املادة " (الطفل

  ؛)٥املادة (توجيه الوالدين   )أ(  
  ؛)١٨ من املادة ٢ و١الفقرتان (مسؤوليات الوالدين   )ب(  
  ؛)٩املادة (نفصال عن الوالدين اال  )ج(  
  ؛)١٠املادة (مجع مشل األسرة   )د(  
  ؛)٢٧ من املادة ٤الفقرة (حتصيل نفقة الطفل   ) ه(  
  ؛)٢٠املادة (األطفال احملرومون من بيئة أسرية   )و(  
  ؛)٢١املادة (التبين   )ز(  
  ؛)١١املادة (نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة   )ح(  
، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي          )١٩املادة  (ة واإلمهال   اإلساء  )ط(  

  ؛)٣٩املادة (
  ).٢٥املادة (املراجعة الدورية إليداع الطفل   )ي(  

وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعـددة                   - ٢٩
 مـن  ٢١ و١٨ و١١ أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها، وخباصة فيما يتعلـق بـاملواد    األطراف ذات صلة  

  .االتفاقية، وبيان آثارها
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   الصحة األساسية والرفاه- سادساً 
  ٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

  )٢٧ من املادة ٣- ١ والفقرات ٢٦و

 ٦ و ٥، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني        من املواد  اجملموعةُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه          - ٣٠
  االيدز وحقوق الطفل، والتعليق العـام      /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣أعاله، والتعليق العام رقم     

  .بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٤رقم 

  :قدمي معلومات ذات صلة عنيتعني على الدول األطراف ت  - ٣١

  ؛)٦ من املادة ٢الفقرة (البقاء والنمو   )أ(  
  ؛)٢٣املادة (األطفال املعوقون   )ب(  
  ؛)٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية   )ج(  
  ؛)١٨ من املادة ٣ والفقرة ٢٦املادة (الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل   )د(  
  ).٢٧ من املادة ٣- ١الفقرات (مستوى املعيشة   ) ه(  

، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابري والسياسات املتخذة إلعمال احلق            ٢٤فيما يتعلق باملادة      - ٣٢
انظر التعليق العام   (االيدز  /يف الصحة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ملكافحة أمراضٍ كفريوس نقص املناعة البشرية            

ويف ضـوء  . الرئوي، وال سيما بني الفئات اخلاصة األكثر عرضةً من األطفال، واملالريا والدرن ))٢٠٠٣(٣رقم  
، ينبغي إدراج معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز حقوق الشباب ومحايتها يف إطار         )٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    
كال املمارسات التقليدية كما ينبغي أن يتطرق التقرير إىل التدابري القانونية املتخذة حلظر مجيع أش. صحة املراهقني

الضارة، مبا يف ذلك ختان اإلناث، وتعزيز أنشطة التوعية لتنبيه مجيع األطراف املعنية، مبـا يف ذلـك الزعمـاء                    
  .التقليديون والدينيون، إىل اجلوانب الضارة هلذه املمارسات

   التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية- سابعاً 
  )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 أعـاله،   ٦ و ٥طلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني              ُي  - ٣٣
  .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١والتعليق العام رقم 

  :ينبغي للدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة عن  - ٣٤

  ؛)٢٨املادة (التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه   )أ(  
  مع اإلشارة إىل نوعية التعليم؛) ٢٩املادة (أهداف التعليم   )ب(  
  ).٣١املادة (الراحة وأوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية   )ج(  
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، ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو جمموعة أطفال ال تتمتع               ٢٨فيما يتعلق باملادة      - ٣٥
سبب انعدام فرص الوصول إىل املؤسسات التعليمية أو بسبب ترك املدرسة أو االسـتبعاد              إما ب (باحلق يف التعليم    

  من قبيل اإلعاقـة    (وشرح الظروف اليت قد تستدعي استبعاد األطفال من املدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة              ) منها
 إدراج أي ترتيبات معتمدة     ، مع )االيدز/أو احلرمان من احلرية أو احلمل أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية           

  .ملعاجلة مثل هذه احلاالت وإتاحة تعليم بديل

ينبغي أن حتدد الدول األطراف طبيعة ونطاق التعاون مع املنظمات احمللية والوطنية ذات الطابع احلكومي                 - ٣٦
  .أو غري احلكومي، مثل رابطات املعلمني، فيما يتعلق بتنفيذ هذا اجلزء من االتفاقية

  إجراءات احلماية اخلاصة - ثامناً 
  )د(إىل ) ب(من   والفقرات٣٦ إىل ٣٢ ومن ٣٠ و٢٢املواد (

  )٤٠ و٣٩ و٣٨ واملواد ٣٧من املادة 

 أعـاله،  ٦ و ٥، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني        من املواد  ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة         -٣٧
  .األطفال غري املرافقني واملنفصلني عن والديهم خارج البلد األصليبشأن معاملة ) ٢٠٠٥(٦والتعليق العام رقم 

  :ُيطلب إىل الدول األطراف تقدمي املعلومات ذات الصلة عن التدابري املتخذة حلماية  - ٣٨

  :األطفال يف حاالت الطوارئ  )أ(  
  ؛)٢٢املادة (األطفال الالجئون   ‘١‘  
، مبا يف ذلك التأهيل البـدين والنفـسي وإعـادة           )٣٨املادة  (األطفال يف النـزاعات املسلحة       ‘٢‘  

  ؛ )٣٩املادة (االندماج االجتماعي 
  :األطفال املخالفون للقانون  )ب(  
  ؛)٤٠املادة (إدارة شؤون قضاء األحداث   ‘١‘  
األطفال احملرومون من حريتهم، مبا يف ذلك أي شكل من أشـكال االحتجـاز أو الـسجن أو       ‘٢‘  

  ؛)٣٧من املادة ) د(و) ج(و) ب(الفقرات  (اإليداع يف مؤسسات احتجاز
مـن  ) أ(الفقرة  ( األطفال، وخباصة حظر عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد         حبقاألحكام الصادرة     ‘٣‘  

  ؛)٣٧املادة 
  ؛)٣٩املادة (التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي   ‘٤‘  
يل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي      األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التأه         )ج(  

  ):٣٩املادة (
  ؛)٣٢املادة (االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال   ‘١‘  
  ؛)٣٣املادة (تعاطي املخدرات   ‘٢‘  
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  ؛)٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي   ‘٣‘  
  ؛)٣٦املادة (أشكال االستغالل األخرى   ‘٤‘  
  ؛)٣٥املادة (واالجتار واالختطاف البيع   ‘٥‘  
  ؛)٣٠املادة (األطفال املنتمون إىل فئات األقليات أو السكان األصليني   )د(  
  .األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع  ) ه(  

 التقارير أيضاً معلومات عن االتفاقيات الدولية أو الصكوك األخرى قدم، ينبغي أن ت٢٢فيما يتعلق باملادة   - ٣٩
ذات الصلة اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، مبا يف ذلك ما يتصل بقانون الالجئني الدويل، واملؤشرات ذات الصلة                  
اليت متّ حتديدها وجيري استخدامها؛ وبرامج التعاون التقين واملساعدة الدولية ذات الـصلة، ومعلومـات عـن                 

  .هنااالنتهاكات اليت الحظها املفتشون والعقوبات اليت طُبقت بشأ

وينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب املتاحة جلميع املهنيني املعنيني مبنظومة قضاء األحداث، مبن فيهم                  - ٤٠
القضاة واملدعون العامون واحملامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو اهلجرة واألخصائيون االجتماعيون، فيما يتعلق بأحكام            

دولية ذات الصلة يف جمال قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا         االتفاقية وغريها من الصكوك ال    
ـ       )٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة    ) (قواعد بيجني (إلدارة شؤون قضاء األحداث      ع ـ، ومبادئ األمم املتحدة التوجيهيـة ملن

وقواعد األمم املتحدة حلمايـة األحـداث       ) ٤٥/١١٢قرار اجلمعية العامة    () مبادئ الرياض التوجيهية  (جنوح األحداث   
  ). ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة (احملرومني من حريتهم 

، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن االتفاقيات الدولية وغريها من الصكوك ذات ٣٢فيما يتعلق باملادة   - ٤١
ر منظمة العمل الدولية، وكذلك عـن       الصلة اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، مبا يف ذلك الصكوك املربمة يف إطا            

املؤشرات اليت متّ حتديدها وجيري استخدامها، وبرامج التعاون التقين واملـساعدة الدوليـة الـيت متّ إنـشاؤها،                  
  .واملعلومات املتعلقة باالنتهاكات اليت الحظها املفتشون والعقوبات اليت طُبقت بشأهنا

  ة حقوق الطفل الربوتوكوالن االختياريان التفاقي- تاسعاً 
 أي - الدول األطراف اليت صادقت على أحد الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل أو كليهما     - ٤٢

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك الطفل يف النــزاعات املـسلحة والربوتوكـول               
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ينبغـي  االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال       

انظـر املبـادئ التوجيهيـة ذات الـصلة،         ( بعد تقدمي تقريرها األويل لكل من الربوتوكولني االختياريني          - هلا،  
CRC/OP/AC/1 و CRC/OP/SA/1 (           أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة بشأن التوصيات اليت أوردهتا

  . يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن آخر تقرير قُّدم إليهااللجنة
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  مرفق

  مرفق للمبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل ومضمون التقارير
  الدورية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقـاً للفقـرة

   من االتفاقية٤٤من املادة ) ب(١
  مقدمة

رها الدورية اتباع املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالشكل        يتعني على الدول األطراف لدى إعداد تقاري        - ١
واملضمون، وتضمني التقارير معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومؤشرات أخرى عند االقتضاء، على حنو مـا               

أو الفئـة   /وتشمل اإلشارات إىل البيانات اجملزأة يف هذا املرفق مؤشرات من قبيـل الـسن و              . يقتضيه هذا املرفق  
أو السكان األصليني، والعرق،    /احلضرية، واالنتماء إىل فئات األقليات و     /مرية، ونوع اجلنس، واملنطقة الريفية    الع

  .والدين، واإلعاقة أو أي تصنيف آخر يعترب مناسباً

ر وينبغي أن تغطي املعلومات والبيانات اجملزأة اليت تقدمها الدولة الطرف الفترة اليت يغطيها التقرير منذ النظ                 - ٢
  .كما ينبغي أن تشرح التغيريات اهلامة اليت حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير أو تعلق عليها. يف آخر تقرير

   تدابري التنفيذ العامة- أوالً 
  )٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

لمهنيني العاملني مـع    ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات إحصائية عن التدريب املقدم من االتفاقية ل              - ٣
  :األطفال وألجلهم، مبن فيهم على سبيل املثال ال احلصر

  موظفو القضاء، مبن فيهم القضاة؛  )أ(  
  موظفو إنفاذ القانون؛  )ب(  
  املدرسون؛  )ج(  
  موظفو الرعاية الصحية؛  )د(  
  .األخصائيون االجتماعيون  ) ه(  

   تعريف الطفل- ثانياً 
  )١املادة (

 أعاله، عن عـدد ونـسبة       ١ على النحو املبني يف الفقرة       مفّصلةلدول األطراف بيانات    ينبغي أن تقدم ا     - ٤
  .األطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون يف الدولة الطرف



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 104 

  

   مبادئ عامة- ثالثاً 
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو 

 أعاله، عن األشخاص الذين     ١ على النحو املبني يف الفقرة       لةمفّصتوصى الدول األطراف بتقدمي بيانات        - ٥
  : سنة املتوفني ألحد األسباب التالية١٨تقل أعمارهم عن 

  اإلعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛  )أ(  

  عقوبة اإلعدام؛  )ب(  

، والـدرن الرئـوي، وشـلل       االيدز، واملالريا /املرض، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية         )ج(  
  األطفال، والتهاب الكبد الوبائي، واألمراض التنفسية احلادة؛

  حوادث الطرق أو احلوادث األخرى؛  )د(  

  اجلرائم أو أشكال العنف األخرى؛  ) ه(  

  .االنتحار  )و(  

  )١٢املادة (احترام آراء الطفل 

  .طات الطفولة والشباب وعدد أعضائهاينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات عن عدد منظمات أو راب  - ٦

  .ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات عن عدد املدارس اليت تضّم جمالس طالبية مستقلة  - ٧

   احلقوق واحلريات املدنية- رابعاًًًً 
  )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

  )٧املادة (تسجيل املواليد 

  .ونسبة األطفال املسجلني بعد الوالدة وتاريخ تسجيلهمينبغي إتاحة معلومات عن عدد   - ٨

  )١٧املادة (الوصول إىل املعلومات املناسبة 

  .ينبغي أن يتضمن التقرير بيانات إحصائية عن عدد املكتبات املتاحة لألطفال، مبا يف ذلك املكتبات املتنقلة  - ٩
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  قوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة         احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو الع           
  )٣٧من املادة ) أ(الفقرة (

 أعـاله، وحـسب نـوع       ١ على النحو املبني يف الفقرة       مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات         - ١٠
  :االنتهاك، عما يلي

  عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛  )أ(  
  كال أخرى من املعاملة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة       عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم ألش       )ب(  

  أو أشكال أخرى من العقوبة، مبا يف ذلك الزواج القسري وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛
  أعاله واليت أفضت إىل قرار حمكمة      ) ب(و) أ(عدد ونسبة االنتهاكات املبلغ عنها حتت البندين          )ج(  

  ة؛أو أشكال أخرى من املتابع
   عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة االندماج االجتماعي؛  )د(  
عدد الربامج اليت متّ تنفيذها ملنع العنف املؤسسي ومقدار التدريب املتاح ملوظفي املؤسسات يف                ) ه(  

  .هذا الصدد

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- خامساً 
  )١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة  (الدعم األسري

  : أعاله، عن١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات   - ١١

عدد اخلدمات والربامج الرامية إىل تقدمي مساعدة مناسبة للوالدين واألوصياء القانونيني يف القيام          )أ(  
  د ونسبة األطفال واألسر املستفيدة من هذه اخلدمات والربامج؛مبسؤولياهتم جتاه تنشئة الطفل وعد

  .عدد خدمات ومرافق رعاية الطفل املتاحة ونسبة األطفال واألسر اليت حتصل على هذه اخلدمات  )ب(  

  )٢٥ و٢١ واملادتان ٩ من املادة ٤- ١الفقرات (األطفال احملرومون من رعاية األبوين 

 على النحـو    مفّصلةلني عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات          فيما يتعلق باألطفال املنفص     - ١٢
  : أعاله، عن١املبني يف الفقرة 

مـثالً جـراء    (عدد األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، مع جتزئة البيانات حسب األسباب              )أ(  
  ؛)النـزاعات املسلحة، الفقر، اهلجر بسبب التمييز، وما إىل ذلك

مبا يف ذلك ألسباب تتعلق بأوضاع      (طفال املنفصلني عن والديهم بسبب قرارات احملاكم        عدد األ   )ب(  
  ؛)االحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل

 البيانات حسب املنطقة وعدد األمـاكن       تفصيلعدد املؤسسات اليت ترعى هؤالء األطفال، مع          )ج(  
  لألطفال وعدد دور احلضانة؛املتاحة يف هذه املؤسسات وعدد مقدمي الرعاية بالنسبة 
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عدد ونسبة األطفال املنفصلني عن والديهم والذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة،   )د(  
  فضالً عن مدة اإليداع ووترية استعراضه؛

  عدد ونسبة األطفال اجملموع مشلهم مع والديهم بعد اإليداع؛  ) ه(  
والـدويل،  ) الرمسي وغري الرمسي(تبين على املستويني احمللي عدد األطفال الذين تشملهم برامج ال      )و(  

  .مع جتزئة البيانات حسب العمر وإدراج معلومات عن البلد األصلي وبلد التبين لألطفال املعنيني

  )١٠املادة (مجع مشل األسرة 

ثين عـن    حسب نوع اجلنس والعمر واألصل القومي واإل       مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات         - ١٣
عدد األطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه ألغراض مجع مشل األسرة، مبا يف ذلك عدد األطفال الالجـئني غـري                  

  .املصحوبني أو طاليب اللجوء

  )١١املادة (نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري شرعية 

 أعاله، وكـذلك حـسب      ١رة   على النحو املبني يف الفق     مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات         - ١٤
  :اجلنسية األصلية ومكان اإلقامة والوضع العائلي، عن

  عدد األطفال املختطفني من وإىل الدولة الطرف؛  )أ(  
  ).جنائية(عدد اجلناة املوقوفني ونسبة من صدرت ضدهم أحكام يف حماكم   )ب(  

  .املشروعوينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العالقة بني الطفل ومرتكب النقل غري 

  )٣٩املادة (، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي )١٩املادة (اإلساءة واإلمهال 

  : أعاله، عن١ النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات   - ١٥

ـ    /عدد ونسبة األطفال املبلغ عن تعرضـهم لإلسـاءة و           )أ(   ى يـد الوالـدين أو      أو اإلمهـال عل
  مقدمي الرعاية اآلخرين؛/األقارب
  عدد ونسبة احلاالت املبلغ عنها اليت أفضت إىل فرض عقوبات على اجلناة أو أشكال متابعة أخرى؛  )ب(  
  .عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة يف إطار التأهيل وإعادة االندماج االجتماعي  )ج(  

  لرفاه الصحة األساسية وا- سادساً 
  )٢٣املادة (األطفال املعوقون 

البيانات على النحو املـبني يف      تفصيل  ينبغي أن حتدد الدول األطراف عدد ونسبة األطفال املعوقني، مع             - ١٦
  : أعاله وكذلك حسب طبيعة اإلعاقة، لألطفال الذين١الفقرة 
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  يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غريها؛  )أ(  
، مبا يف ذلك مؤسسات األمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، يف دور        يعيشون يف مؤسسات    )ب(  

  حضانة مثالً؛
  يتلقون التعليم يف مدارس نظامية؛  )ج(  
  .يتلقون التعليم يف مدارس خاصة  )د(  

  )٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية 

  : أعاله، عن١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات   - ١٧

  معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر؛  )أ(  
  نسبة األطفال ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة؛  )ب(  
  نسبة األطفال املصابني بشكل معتدلٍ أو شديد باخنفاض الوزن أو نقص النمو أو اهلزال؛  )ج(  
  احلة للشرب؛نسبة األسر احملرومة من املرافق الصحية واملياه الص  )د(  
نسبة األطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة احملصنني متاماً ضد الدرن الرئـوي والـدفترييا                 ) ه(  

  والسعال الديكي والتيتانوس وشلل األطفال واحلصبة؛
  معدالت وفيات األمهات، مع ذكر األسباب الرئيسية؛  )و(  
  حية قبل الوالدة وبعدها، ويستفدن منها؛نسبة النساء احلوامل الاليت حيصلن على الرعاية الص  )ز(  
  نسبة األطفال املولودين يف املستشفى؛  )ح(  
  نسبة املوظفني املدربني على الرعاية والوالدة يف املستشفى؛  )ط(  
  .نسبة األمهات الاليت ميارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع حتديد املدة  )ي(  

  : أعاله، عن١ة على النحو املبني يف الفقرة لّصفينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات م  - ١٨

  اإليدز؛/نسبة األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/عدد  )أ(  
  نسبة األطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العالج الطيب واملشورة والرعاية والدعم؛/عدد  )ب(  
  و فـي مؤسسات رعايـة     نسبة األطفال الذين يعيشون مع أقارب أو فـي دور حضانة أ          /عدد  )ج(  

  أو يف الشارع؛
  .اإليدز/عدد األسر اليت يعيلها أطفال ألسباب تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية  )د(  
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  :ينبغي إتاحة بيانات تتعلق بصحة املراهقني عن  - ١٩

شاكل عدد املراهقني الذين يعانون من احلمل املبكر، أو األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، أو امل  )أ(  
   أعاله؛١النفسية، أو تعاطي املخدرات أو معاقرة املسكرات، مع جتزئة البيانات على النحو املبني يف الفقرة 

  .عدد الربامج واخلدمات اليت هتدف إىل منع املشاكل الصحية للمراهقني ومعاجلتها  )ب(  

   التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية- سابعاً 
  )٢٨املادة (التدريب املهين التعليم، مبا يف ذلك 

  : أعاله، بشأن١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي تقدمي بيانات   - ٢٠

  معدالت األمية بني األطفال والكبار؛  )أ(  
  معدالت القيد واحلضور يف املدارس االبتدائية والثانوية ومراكز التدريب املهين؛  )ب(  
  رب يف املدارس االبتدائية والثانوية ومراكز التدريب املهين؛معدالت مواصلة التعليم ونسب التس  )ج(  
نسبة املعلمني إىل التالميذ، مع اإلشارة إىل أي أوجه تفاوت هامة بني األقاليم أو بني املنـاطق                   )د(  

  الريفية واحلضرية؛
  نسبة األطفال امللتحقني بنظام التعليم غري النظامي؛  ) ه(  
  .التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسةنسبة األطفال امللتحقني ب  )و(  

   تدابري احلماية اخلاصة- ثامناً 
  )٢٢املادة (األطفال الالجئون 

 أعاله، وكذلك حسب البلد ١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات         - ٢١
  :األصلي واجلنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم ال، بشأن

  عدد األطفال املشردين وطاليب اللجوء وغري املصحوبني والالجئني؛  )أ(  
  .عدد ونسبة امللتحقني باملدرسة واملشمولني باخلدمات الصحية من األطفال املذكورين أعاله  )ب(  

، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي )٣٨املادة (األطفال يف النـزاعات املسلحة 
  )٣٩ادة امل(

  : أعاله، عن١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات   - ٢٢

 سنة اجملنـدين أو املتطـوعني يف القـوات          ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          )أ(  
  املسلحة، ونسبة املشاركني منهم يف أعمال القتال؛
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 تسرحيهم وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم؛ مع حتديد نسبة العائدين          عدد ونسبة األطفال الذين متّ      )ب(  
  منهم إىل املدارس والذين مجع مشلهم مع أسرهم؛

  عدد ونسبة اخلسائر بني األطفال جراء النـزاعات املسلحة؛  )ج(  
  عدد األطفال الذين يتلقون مساعدات إنسانية؛  )د(  
  .أو نفسياً نتيجة نزاعات مسلحة/عدد األطفال الذين يتلقون عالجاً طبياً و  ) ه(  

  )٤٠املادة (إدارة شؤون قضاء األحداث 

  : أعاله وحسب نوع اجلرمية، بشأن١ على النحو املبني يف الفقرة مفّصلةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات   -٢٣

   سنة قبضت عليهم الشرطة بسبب خمالفة القانون؛١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   )أ(  
  نسبة القضايا اليت أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من املساعدة؛  )ب(  
 سنة وأدانتهم احملكمة الرتكـاب جرميـة        ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          )ج(  

  وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية؛
 سنة املشاركني يف برامج خاصة إلعادة التأهيل يف         ١٨ أعمارهم عن    عدد األشخاص الذين تقل     )د(  

  إطار اإلفراج املشروط؛
  .نسبة حاالت العودة إىل اإلجرام  ) ه(  

األطفال احملرومون من حريتهم، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو اإليداع يف مؤسسات 
  )٣٧من املادة ) د(إىل ) ب(الفقرات من (احتجاز 

 أعاله، وكـذلك حـسب احلالـة        ١على النحو املبني يف الفقرة       (مفّصلةينبغي أن تقدم الدول بيانات        - ٢٤
  :عن األطفال املخالفني للقانون، بشأن) االجتماعية وسبب اجلرمية ونوعها

 سنة احملتجزين يف مراكـز الـشرطة أو مراكـز           ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         )أ(  
  انتظار احملاكمة بعد اهتامهم بارتكاب جرمية متّ إبالغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة االحتجاز؛االحتجاز يف 

 سنة، وُيّدعى خمالفتهم لقانون ١٨عدد املؤسسات املخصصة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن   )ب(  
  العقوبات أو ُيتهمون بذلك أو ثبت يعرف عنهم ذلك؛

   سنة يف هذه املؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛١٨ن عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم ع  )ج(  
   سنة احملتجزين يف مؤسسات غري خمصصة لألطفال؛١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن   )د(  
 سنة وأدانتهم حمكمـة بارتكـاب جرميـة         ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          )  ه(  

  جاز؛وحكمت باحتجازهم، مع حتديد متوسط مدة االحت
 سنة ١٨عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       )و(  

  .سجنهم/أثناء اعتقاهلم واحتجازهم
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  )٣٢املادة (االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال 

 النحو املبني   مفّصلةاف بيانات إحصائية    باإلشارة إىل تدابري احلماية اخلاصة، ينبغي أن تقدم الدول األطر           - ٢٥
  : أعاله، عن١يف الفقرة 

عدد ونسبة األطفال دون السن األدىن للتوظيف املنخرطني يف عمل األطفال وفقاً لتعريف اتفاقية   )أ(  
واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفـل  ) ١٣٨االتفاقية رقم ( املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل    ١٩٧٣عام  

  ملنظمة العمل الدولية، مع جتزئة البيانات حسب نوع الوظيفة؛) ١٨٢االتفاقية رقم  (١٩٩٩عام ل
عدد ونسبة األطفال الذين حيصلون على مساعدة يف جمال التأهيل وإعادة االندماج، مبا يف ذلك                 )ب(  

  . أو التدريب املهين جماناً/التعليم األساسي و

  )٣٣ادة امل(تعاطي املخدرات واملواد الضارة 

  :ينبغي تقدمي معلومات عن  - ٢٦

  عدد األطفال ضحايا تعاطي املواد الضارة؛  )أ(  
  .عدد الذين يتلقون خدمات العالج واملساعدة والتأهيل من هؤالء األطفال  )ب(  

  )٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واإلساءة واالجتار 

 أعاله، وكذلك حسب أنواع     ١بني يف الفقرة    ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات جمزأة على النحو امل           - ٢٧
  :االنتهاكات املبلغ عنها، بشأن

  عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار؛  )أ(  
ن عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار، الـذي               )ب(  

  أتيحت هلم االستفادة من برامج إعادة التأهيل؛
عدد حاالت االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية واالعتداء اجلنسي وبيع األطفـال واختطـاف               )ج(  

  األطفال وممارسات العنف ضد األطفال، املبلغ عنها خالل الفترة اليت يشملها التقرير؛
ت، مع إدراج معلومات عن البلـد األصـلي         عدد ونسبة احلاالت اليت أفضت إىل فرض عقوبا         )د(  

  للجاين وطبيعة العقوبات املفروضة؛
  عدد األطفال الذين متّ االجتار هبم ألغراض أخرى، كالعمل مثالً؛  ) ه(  
عدد موظفي احلدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغيـة منع االجتار فــي األطفــال                 )و(  

  .وصون كرامتهم
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  الفصل الثامن

  شراكبشأن إوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الرب
  * املسلحةرتاعاتاألطفال يف ال

  مقدمة

 من الربوتوكول االختياري، تقدم الدولة الطرف، يف غضون سـنتني مـن             ٨ من املادة    ١عمالً بالفقرة     - ١
لومات شاملة عن التدابري    دخول الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها، تقريراً إىل جلنة حقوق الطفل تقدم فيه مع             

 من الربوتوكـول    ٨ من املادة    ٢وبعد ذلك، ومبوجب الفقرة     . اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري     
من املادة  ) ب(١االختياري، ُتدرج الدولة الطرف يف التقارير اليت تقدمها إىل جلنة حقوق الطفل، وفقـاً للفقرة               

أما الدولة الطرف يف الربوتوكول     .  إضافية يف صدد تنفيذ الربوتوكول االختياري       من االتفاقية، أية معلومات    ٤٤
  .االختياري اليت ليست طرفاً يف االتفاقية، فتقدم تقريراً كل مخس سنوات بعد تقدمي التقرير الشامل

طراف  من الربوتوكول االختياري، أن تطلب من الدول األ٨ من املادة ٣وجيوز للجنة، على ضوء الفقرة   - ٢
  .تقدمي مزيد من املعلومات املتصلة بتنفيذ الربوتوكول االختياري

وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف من أجل إنفاذ احلقوق الواردة   - ٣
والـصعوبات، إن   يف الربوتوكول االختياري، وعن التقدم احملرز يف التمتع هبذه احلقوق، وأن تشري إىل العناصـر                

  .وجدت، اليت تؤثر على درجة االمتثال لاللتزامات القائمة مبوجب الربوتوكول االختياري

وينبغي أن ُترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية والقرارات القضائية الرئيسية، والتعليمات اإلدارية   - ٤
ات الطابع املدين والعـسكري، فـضالً عـن         وغريها من التعليمات ذات الصلة املوجهة إىل القوات املسلحة، ذ         

وعلى الدول األطراف أن تشري، يف . معلومات إحصائية مفصلة واملؤشرات املشار إليها فيها والبحوث ذات الصلة
التقارير املقدمة إىل اللجنة، إىل كيفية متشي تنفيذ الربوتوكول االختياري مع املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل، 

وعالوة على . دم التمييز، ومصاحل الطفل الفضلى، واحلق يف احلياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفلوال سيما ع
اهليئات احلكومية  /ذلك، ينبغي هلا أن تقدم إىل اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير، يشمل بيان مشاركة املنظمات              

  لتقارير إىل التاريخ املرجعي املستخدم من أجل حتديد        وأخرياً، ينبغي أن تشري ا    . وغري احلكومية يف صياغته ونشره    
مثل تاريخ ميالد الشخص املعين أو اليوم األول (ما إن كان الشخص يندرج أو ال يندرج يف حدود السن القانونية 

  ).من السنة اليت يبلغ فيها الشخص املعين هذه السن

                                                      

 ٣املعقودة يف ) الدورة الثامنة والعشرون (٧٣٦اعتمدت اللجنة هذه املبادئ التوجيهية يف جلستها   *
  .٢٠٠١أكتوبر /تشرين األول
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  ١املادة 

  ة، مبا فيها التدابري ذات الطـابع التـشريعي أو اإلداري           يرجى تقدمي معلومات عن مجيع التدابري املتخذ        - ٥
 يف األعمال ةمباشرمشاركة  أفراد القوات املسلحة الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة مشاركةأو غريه، لضمان عدم 

  :ويرجى يف هذا الصدد تقدمي معلومات عما يلي بصورة خاصة. احلربية

   تشريعات وممارسة الدولة املعنية؛يف" ة املباشرشاركةامل"معىن عبارة   )أ(  
التدابري املتخذة لتجنب إرسال أو إبقاء فرد من أفراد القوات املسلحة دون سن الثامنة عشرة، يف   )ب(  

  منطقة تشهد أعماالً حربية، والعقبات اليت تعترض تطبيق هذه التدابري؛
حة دون سن الثامنة عشرة الـذين        عند االقتضاء بشأن أفراد القوات املسل      مفّصلةإيراد بيانات     )ج(  

  .أُسروا على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة يف األعمال احلربية

  ٢املادة 

يرجى اإلشارة إىل مجيع التدابري املتخذة، مبا فيها التدابري ذات الطابع التـشريعي أو اإلداري أو غـريه،                    - ٦
وينبغي يف  . لخدمة اإلجبارية يف القوات املسلحة    لضمان عدم جتنيد األشخاص الذين مل يبلغوا سن الثامنة عشرة ل          

  :هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة، منها ما يلي

، وبيـان   )أي ابتداء من التسجيل وحىت االخنراط الفعلي يف القوات املسلحة         (عملية التجنيد اإلجباري      )أ(  
  ؛ندون أفراداً يف القوات املسلحة يف سياق هذه العمليةالسن الدنيا عند كل خطوة، والنقطة اليت يصبح عندها اجمل

الوثائق اليت تعترب موثوقة واليت ُتطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص يف اخلدمة العسكرية                 )ب(  
  ؛)شهادة ميالد، إفادة موثقة، إخل(اإلجبارية 
ويرجى ). لة طوارئ مثل حا (أي حكم قانوين يسمح بتخفيض سن التجنيد يف ظروف استثنائية             )ج(  

  يف هذا الصدد تقدمي معلومات عن السن املخفّضة، وعملية وشروط إجراء هذا التغيري؛
يف حالة الدول األطراف اليت علقت اخلدمة العسكرية اإلجبارية ولكنها مل ُتلغها، بيـان احلـد                  )د(  

  .لعمل باخلدمة اإلجباريةاألدىن لسن التجنيد يف اخلدمة العسكرية اإلجبارية، وإمكانية وشروط إعادة ا

  ٣املادة 
  ١الفقرة 

  :ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي  - ٧

احلد األدىن لسن التطوع للتجنيد يف القوات املسلحة، وفقاً لإلعالن املقدم عنـد التـصديق أو                  )أ(  
  االنضمام أو أي تغيري بعد ذلك؛
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احلـضرية،  /واملنطقة، واملناطق الريفيةمثالً حبسب اجلنس، والسن،   (عند االقتضاء، بيانات جمزأة       )ب(  
تتعلق باألطفال دون سن الثامنة عشرة املتطـوعني للتجنيـد يف           ) واألصل االجتماعي واإلثين، والرتب العسكرية    

  القوات املسلحة الوطنية؛
 من اتفاقية حقوق الطفل، لضمان      ٣٨ من املادة    ٣عند االقتضاء، التدابري املتخذة عمالً بالفقرة         )ج(  

اء األولوية لألفراد األكرب سناً عند جتنيد األفراد الذين بلغوا احلد األدىن لسن التطوع للتجنيد ولكنهم مل يبلغوا إعط
ويرجى يف هذا الصدد تقدمي معلومات عن تدابري احلماية اخلاصة املعتمدة للمجندين دون             . بعد سن الثامنة عشرة   

  .سن الثامنة عشرة

  ٤ و٢الفقرتان 

  :دم التقارير معلومات عما يليينبغي أن تق  - ٨

املناقشة اليت جرت يف الدولة الطرف قبل اعتماد اإلعالن امللزم، واألشخاص الذين شـاركوا يف      )أ(  
  تلك املناقشة؛

ىل أو اإلقليمي أو احمللي أو ما إ      (عند االقتضاء، املناقشات أو املبادرات أو أي محلة على الصعيد الوطين              )ب(  
  . عاما١٨ًُ تعزيز اإلعالن إذا ما حدد سناً دنيا تقل عن ، والرامية إىل)ذلك

  ٣الفقرة 

فيما يتعلق باحلد األدىن من الضمانات اليت تتمسك هبا الدول األطراف بشأن التطوع للتجنيد، ينبغي أن                  - ٩
  :تقدم التقارير معلومات عن تنفيذ هذه الضمانات وأن تشري، يف مجلة أمور، إىل ما يلي

إلجراءات املستخدمة يف هذا التجنيد، ابتداًء من اإلعراب عن نية التطوع وحىت            وصف مفصل ل    )أ(  
  االخنراط الفعلي يف القوات املسلحة؛

  الفحوص الطبية املتوقعة قبل جتنيد املتطوعني؛  )ب(  
  ؛)شهادة ميالد، إفادة خطية، وما إىل ذلك(الوثائق املطلوبة للتحقق من سن املتطوعني   )ج(  
 اليت ُتتاح للمتطوعني وآلبائهم أو األوصياء القانونيني عليهم، للسماح هلم بتكـوين             املعلومات  )د(  

وينبغي أن ُترفق بالتقرير نسخة من أية مواد        . رأيهم اخلاص وتوعيتهم باملهام اليت تنطوي عليها اخلدمة العسكرية        
  تستخدم هلذا الغرض؛

؛ وتطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية       مدة اخلدمة الدنيا الفعلية وشروط التسريح املبكّر        ) ه(  
على اجملندين دون سن الثامنة عشرة، وبيانات مفصلة بشأن عدد هؤالء اجملندين قيـد احملاكمـة أو االحتجـاز؛                

  واجلزاءات الدنيا والقصوى املتوقعة يف حالة الفرار من اجلندية؛
املـنح  (يف تشجيع املتطوعني على االنـضمام       احلوافز اليت تستخدمها القوات املسلحة الوطنية         )و(  

  ).الدراسية، واإلعالنات، واالجتماعات يف املدارس، واأللعاب وما إىل ذلك
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  ٥الفقرة 

  :ينبغي أن تقدم التقارير ما يلي  - ١٠

  معلومات عن احلد األدىن لسن دخول املدارس اليت تديرها القـوات املـسلحة أو الـيت تقـع                    )أ(  
  حتت سيطرهتا؛

عن املدارس اليت تديرها القوات املسلحة أو اليت تقع حتت سيطرهتا، مبا يف ذلـك   مفّصلةيانات  ب  )ب(  
بيانات عن عددها، ونوع التعليم الذي تقدمه، ونسبة التعليم األكادميي والتدريب العسكري يف املنهاج الدراسي، 

  لتعليمية، وما إىل ذلك؛العسكريني املعنيني، واملرافق ا/ومدة التعليم، واملوظفني األكادمييني
معلومات عن إدراج حقوق اإلنسان واملبادئ اإلنسانية يف املنهاج الدراسي، مبا يف ذلك اجملاالت      )ج(  

  ذات الصلة بإعمال حقوق الطفل؛
احلـضرية، واألصـل   /مثالً حبسب اجلنس، والسن، واملنطقة، واملناطق الريفيـة      (مفّصلةبيانات    )د(  

؛ )هل هم من أفراد القوات املـسلحة أم ال        (الطالب امللتحقني هبذه املدارس؛ ووضعهم      عن  ) االجتماعي واإلثين 
ووضعهم العسكري يف حالة وجود تعبئة أو نزاع مسلح، أو حاجة عسكرية حقيقية، أو أي حالة طوارئ أخرى؛ 

  وحقهم يف مغادرة هذه املدارس يف أي وقت وعدم متابعة مسارهم الوظيفي العسكري؛
ات عن التدابري املتخذة من أجل ضمان تطبيق االنضباط املدرسي بصورة تتمشى مع كرامة معلوم  ) ه(  

  .اإلنسان للطفل، وأية آليات للشكاوى متاحة يف هذا السياق

  ٤املادة 

  :يرجى تقدمي معلومات، يف مجلة أمور، عما يلي  - ١١

  تتمتع مبالذ يف إقليمها؛من إقليم الدولة الطرف أو اليت /اجملموعات املسلحة اليت تعمل يف  )أ(  
  حالة أية مفاوضات بني الدولة الطرف واجملموعات املسلحة؛  )ب(  
احلـضرية، واألصـل    /مثالً حبسب اجلنس، والسن، واملنطقة، واملناطق الريفيـة       (جمزأة  بيانات    )ج(  

 عن األطفــال    )االجتماعي واإلثين، ومدة اخلدمة يف اجملموعات املسلحة ومدة املشاركة فـي األعمال احلربية           
  الذين قامت اجملموعات املسلحة بتجنيدهم واستخدامهم يف األعمال احلربية، وعن األطفـال الـذين اعتقلتـهم                

  الدولة الطرف؛
أي التزام خطي أو شفوي قدمته اجملموعات املسلحة بعدم جتنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة                 )د(  

  وعدم استخدامهم يف األعمال احلربية؛
لتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف هبدف توعية اجملموعات املسلحة واجملتمعات احمللية بـشأن             ا  ) ه(  

ضرورة منع جتنيد األطفال دون سن الثامنة عشرة والتزاماهتا القانونية فيما يتعلق باحلـد األدىن لـسن التجنيـد                   
  واملشاركة يف األعمال احلربية املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري؛
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اعتماد تدابري قانونية ترمي إىل حظـر وجترمي جتنيد اجملموعات املسلحة لألطفال دون سن الثامنة   )و(  
  عشرة واستخدامهم يف األعمال احلربية، والقرارات القضائية ذات الصلة؛

الرامية إىل منع جتنيد أو استخدام أكثر األطفال عرضة         ) مثل محالت تسجيل الوالدات   (الربامج    )ز(  
جنيد أو االستخدام من جانب اجملموعات املسلحـة، مثـل األطفال الالجئني واملشردين داخليـاً، وأطفـال               للت

  .الشوارع، واأليتام

  ٥املادة 

يرجى بيان أحكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون اإلنساين الدويل الواجبة التطبيق يف                - ١٢
وينبغي أن تقدم التقارير أيـضاً      . اهم مسامهة أكرب يف إعمال حقوق الطفل      الدولة الطرف، واليت من شأهنا أن تس      

معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة باألطفال يف النـزاعات املسلحة 
  .وااللتزامات األخرى اليت تعهدت هبا الدولة الطرف يف هذا الصدد

  ٦املادة 

  ٢ و١الفقرتان 

يرجى ذكر التدابري املعتمدة من أجل كفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام الربوتوكول االختياري يف نطاق                 - ١٣
  :والية الدولة الطرف، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عما يلي

  أي استعراض أجري للتشريعات احمللية والتعديالت اليت أدخلت عليها؛  )أ(  
اري يف القانون الوطين وتطبيقه يف الواليات القضائية احمللية،         املركز القانوين للربوتوكول االختي     )ب(  

  وكذلك، عند االقتضاء، نية الدولة الطرف يف سحب حتفظاهتا على الربوتوكول االختياري؛
اإلدارات أو اهليئات احلكومية املسؤولة عن تنفيذ الربوتوكول االختياري، والتنسيق بينها وبني               )ج(  

  لية، فضالً عن اجملتمع املدين؛السلطات اإلقليمية واحمل
  اآلليات والسبل املستخدمة لرصد تنفيذ الربوتوكول االختياري وتقييمه دورياً؛  )د(  
التدابري املعتمدة لكفالة التدريب يف جمال حقوق الطفل ملوظفي حفظ السالم، مبا يف ذلك أحكام   ) ه(  

  الربوتوكول االختياري؛
 جبميع اللغات ذات الصلة على مجيع األطفال والكبار، وال سيما           توزيع الربوتوكول االختياري    )و(  

  أولئك املسؤولني عن التجنيد العسكري، والتدريب املقدم جلميع الفئات املهنية العاملـة يف أوسـاط األطفـال                 
  .أو لصاحلهم
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  ٣الفقرة 

، )أو اإلعفاء من اخلدمة(ح عند االقتضاء، يرجى وصف التدابري املعتمدة فيما يتعلق برتع السالح، والتسري  - ١٤
وتقدمي املساعدة املالئمة لتعايف األطفال جسدياً ونفسياً وإلعادة إدماجهم اجتماعياً، على أن تراعى احلالة اخلاصة          

  : معلومات عّما يليبالفتيات على النحو الواجب، وتقدمي

كـزهم إزاء القـوات   األطفال املعنيني بذلك اإلجراء، ومشاركتهم يف مثل هذه الـربامج، ومر           )أ(  
؛ وينبغـي   )مثالً، مىت تنتهي عضويتهم يف القوات املسلحة أو اجملموعات املسلحة؟         (املسلحة واجملموعات املسلحة    

  هذه البيانات حبسب السن واجلنس مثالً؛جتزئة 
اون امليزانية املخصصة هلذه الربامج، واألفراد املشاركني فيها وتدريبهم، واملنظمات املعنية والتع            )ب(  

  فيما بينها، ومشاركة اجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية، واألسر، وغريها؛
خمتلف التدابري املعتمدة لكفالة إعادة إدماج األطفال يف اجملتمع، مثل الرعاية املؤقتة، وإمكانيـة                )ج(  

دابري القضائية ذات الصلة،    احلصول على التعليم والتدريب املهين، وإعادة اإلدماج يف األسرة واجملتمع احمللي، والت           
  على أن تراعى االحتياجات اخلاصة باألطفال املعنيني، ال سيما حبسب سنهم وجنسهم؛

التدابري املعتمدة لكفالة السرية ومحاية األطفال املشاركني يف هذه الربامج من تـسليط وسـائل          )د(  
  اإلعالم ألضوائها عليهم واستغالهلا هلم؛

 املعتمدة لتجرمي جتنيد األطفال وما إذا كانت هذه اجلرمية تـدخل يف نطـاق               األحكام القانونية   ) ه(  
مثل حمكمة جـرائم احلـرب،      (اختصاص أي آلية حمددة من آليات إقامة العدل يتم إنشاؤها يف سياق النـزاع              

وشاهداً يف  ؛ والضمانات املعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية          )واهليئات املعنية باحلقيقة واملصاحلة   
  هذه اآلليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل؛

املسؤولية اجلنائية لألطفال عن اجلرائم اليت رمبا ارتكبوها خالل وجودهم مع القـوات أو اجملموعـات                  )و(  
  املسلحة، واإلجراءات القضائية الواجبة التطبيق، فضالً عن الضمانات الرامية إىل كفالة احترام حقوق الطفل؛

د االقتضاء، عن أحكام اتفاقات السالم، اليت تتناول مسائل جتريد األطفـال املقـاتلني مـن           عن  )ز(  
  .أو تعافيهم اجلسدي والنفسي، وإعادة إدماجهم يف اجملتمع/السالح، وتسرحيهم، و

  ٧املادة 

 منـها  ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون يف جمال تنفيذ الربوتوكول االختياري، وذلك بطرق           - ١٥
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن أمور عدة، منها نطـاق              . التعاون التقين واملساعدة املالية   

ويرجى اإلشارة إىل  . التعاون التقين أو املساعدة املالية الذي طلبت الدولة الطرف احلصول عليه أو عرضت تقدميه             
عدة املالية، ويرجى وصف الربامج املتعددة األطراف أو الثنائية أو          ما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقدمي املسا       

  .الربامج األخرى اليت اضطلع هبا عن طريق هذه املساعدة
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  الفصل التاسع

  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال
  *وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  املقدمة

 من الربوتوكول االختياري، تقوم كل دولة طرف بتقدمي تقرير إىل جلنـة             ١٢ من املادة    ١ بالفقرة   عمالً  
حقوق الطفل خالل سنتني من تاريخ دخول الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة املعنية، يتضمن معلومات شاملة 

، تقـوم الـدول   ١٢ من املادة  ٢قاً للفقرة   مث، بعد ذلك، ووف   . عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول      
األطراف، اليت قدمت تقاريرها األولية مبوجب هذا الربوتوكول، بتضمني تقاريرها املقدمة إىل اللجنـة، وفقـاً                 

.  من االتفاقية، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ الربوتوكـول االختيـاري           ٤٤من املادة   ) ب(١ألحكام الفقرة   
ف يف الربوتوكول االختياري اليت ليست أطرافاً يف االتفاقية برفع تقرير خالل سنتني من تاريخ وتقوم الدول األطرا

  .دخول الربوتوكول حيز النفاذ، مث تقرير مرة كل مخس سنوات

، مبادئ توجيهية بشأن التقارير األولية      ٢٠٠٢فرباير  / باط ش ١املعقودة يف    ٧٧٧ جلستهاواعتمدت اللجنة، يف      
وقد دعت عمليـةُ اسـتعراض      .  من الربوتوكول االختياري   ١٢ من املادة    ١دول األطراف مبوجب الفقرة     املقدمة من ال  

 على تفهمٍ   ،التقارير املستلمة اللجنةَ إىل اعتماد مبادئ توجيهية منقّحة ملساعدة الدول األطراف، اليت مل تقدم بعد تقاريرها               
ضرورية من أجل فهم وتقييم التقدم الذي أحرزته الدول األطراف يف           أفضل لنوع املعلومات والبيانات اليت تعتربها اللجنة        

  .التوصيات املالئمةالتقدم بتنفيذ التزاماهتا، ومن أجل متكني اللجنة من إبداء املالحظات و

يتضمن القسم األول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية إعداد         . وتنقسم املبادئ التوجيهية املنقحة إىل مثانية أقسام        
أما األقسام  . ويتعلق القسم الثاين بالبيانات، وأما القسم الثالث فيتعلق بتدابري تنفيذ عامة ذات صلة بالربوتوكول             . قاريرالت

فالقسم الرابع يتعلق مبكافحة بيع األطفـال       : من الرابع وحىت الثامن فتتعلق بااللتزامات املوضوعية اليت يقرها الربوتوكول         
فال يف املواد اإلباحية؛ ويتناول القسم اخلامس جترمي تلك املمارسات واملسائل املتصلة هبـا؛              وبغاء األطفال واستغالل األط   

ويتعلق القسم السادس حبماية حقوق الضحايا من األطفال، وُيعىن القسم السابع باملساعدة والتعاون الدوليني؛ ويتنـاول                
  .القسم الثامن أحكام القانون الوطين والقانون الدويل ذات الصلة

وتريد اللجنة، بصورة خاصة، استرعاء انتباه الدول األطراف إىل املرفق امللحق هبذه املبادئ التوجيهيـة،                 
والذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض املسائل وإشارات إضافية إىل املعلومات املطلوبة إلعداد تقرير شامل حول 

  .تنفيذ الربوتوكول بواسطة الدول األطراف

                                                      

مبادئ توجيهية منقحة بشأن التقارير األولية الواجـب        " املعنونة   CRC/C/OPSC/2وردت يف الوثيقة      *
 من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن         ١٢ من املادة    ١تقدميها من الدول األطراف وفقاً للفقرة       

  ، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعـني يف          "بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        
  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩
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  توجيهية عامة مبادئ - أوالً 
 من الربوتوكول، وصفاً لعملية     ١٢ من املادة    ١ينبغي أن تتضمن التقارير، املقدمة عمالً بأحكام الفقرة           - ١

وأما تقـارير   . اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف صياغته ونشره      /إعداد التقرير، مبا يف ذلك مسامهات املنظمات      
 غري متمتعة باحلكم الذايت، أو حكومات إقليمية متمتعة باحلكم الذايت،           الدول االحتادية، والدول اليت لديها أقاليم     

  .فينبغي أن تتضمن معلومات حتليلية خمتصرة حول كيفية مسامهتها يف التقرير

وينبغي أن تشري التقارير إىل كيفية مراعاة املبادئ العامة لالتفاقية، وحتديداً، عدم التمييز، وهيمنة مصاحل                 - ٢
 يف عملية وضع وتنفيذ التدابري اليت اعتمدهتا -  واحلق يف احلياة والبقاء والنمو، واحترام آراء الطفل الطفل الفضلى،

  ).انظر املرفق(الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول 

 ٢١ و ١١ و ١وملا كان القصد من الربوتوكول هو تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما املـواد                  - ٣
 من الربوتوكول، إىل كيفية     ١٢ينبغي أن تشري التقارير، املقدمة وفقاً ألحكام املادة         ، لذا   ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ٣٢و

  .ومدى إسهام التدابري املتخذة لتنفيذ الربوتوكول يف تنفيذ االتفاقية، وخباصة املواد املذكورة أعاله

اخلي للدولة الطرف، وينبغي أن تتضمن التقارير معلوماٍت عن الوضع القانوين للربوتوكول يف القانون الد  - ٤
  .وإمكانية تطبيقه يف مجيع الواليات القضائية احمللية ذات الصلة

وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن ُتدرج يف التقرير، عند االقتضاء، معلومات عن نية الدولة الطرف                  - ٥
  .يف سحب أية حتفظات سجلتها على الربوتوكول

  :بري املتخذة لتنفيذ الربوتوكول، ينبغي أن يشتمل التقرير على ما يليوفضالً عن املعلومات املتعلقة بالتدا  - ٦

معلومات، مبا يف ذلك البيانات الكَمية ذات الصلة، يف حالة توافرها، حول التقدم احملرز يف سبيل   )أ(  
ملنـصوص  القضاء على بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وضمان محاية احلقوق ا              

  عليها يف الربوتوكول والتمتع هبا؛
  حتليل العوامل والصعوبات، إن وجدت، اليت تؤثر يف درجة الوفاء بااللتزامات مبوجب الربوتوكول؛  )ب(  
جيوز إرفاق  (املعلومات املستمدة من مجيع األقاليم واملناطق اليت تتمتع حبكم ذايت يف نص موجز                )ج(  

  ).قة هبذه الكيانات بالتقريرالنص الكامل للمعلومات املتعل

وينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ الربوتوكول فيما خيص مجيع األقاليم واألشخاص الذين متارس عليهم   - ٧
الدولة الطرف واليتها القضائية، مبا يف ذلك مجيع أجزاء الدول االحتادية، واألقاليم التابعة أو األقاليم املتمتعة حبكم 

  .ات العسكرية للدولة الطرف، ومجيع املواقع اليت متارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية وفعالةذايت، ومجيع القو

 من الربوتوكول، نسخاً مـن      ١٢وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل أن تقدم مع تقاريرها، وفقاً ألحكام املادة               -٨
ـ   اتـكام القضائية والدراس  النصوص التشريعية واإلدارية األساسية والنصوص األخرى ذات الصلة، واألح         ارير ـأو التق

  .ذات الصلة
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   البيانات- ثانياً 
 من الربوتوكول، جمـزأة، بقـدر    ١٢ينبغي أن تكون البيانات، املتضمنة يف التقارير املقدمة وفقاً للمادة             - ٩

 أخـرى   املستطاع، حسب اجلنس واإلقليم والسن واجلنسية واجملموعة العرقية، عند االقتضاء، وحسب أي معايري            
تعتربها الدولة الطرف ذات صلة، ومن شأهنا أن تساعد اللجنة على الوصول إىل فهم دقيق للتقدم احملرز يف تنفيذ                   

كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومـات عـن         . الربوتوكول، والفجوات والتحديات اليت ال تزال تواجه التنفيذ       
  .اآلليات واإلجراءات املستخدمة جلمع تلك البيانات

  :وينبغي أن تلخص التقارير البيانات املتاحة حول حاالت بيع األطفال يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك  - ١٠

  بيع األطفال أو نقلهم ألغراض االستغالل اجلنسي؛  )أ(  
  نقل أعضاء األطفال من أجل الربح؛  )ب(  
  ؛)انظر املرفق(تشغيل األطفال يف عمالة قسرية   )ج(  
  ين مت تبّنيهم من خالل جهود وسطاء يستخدمون أسـاليب تتنـاىف مـع    بيان عدد األطفال الذ    )د(  

   من االتفاقية، أو مع املعايري الدولية األخرى الواجبة التطبيق؛٢١املادة 
أي شكل آخر من أشكال بيع األطفال حيدث داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك أية ممارسـات                   ) ه(  

و جمموعة من األشخاص إىل آخر نظري مقابل من أي شكل، وأية تقليدية تنطوي على نقل الطفل بواسطة شخص أ
  مؤشرات متاحة عن عدد األطفال املتأثرين بتلك املمارسات؛

عدد األطفال ضحايا االجتار، سواء داخل إقليم الدولة الطرف، أو من إقليم الدولة الطرف إىل                 )و(  
ذلك املعلومات املتعلقة بنوع االستغالل الذي يتم دول أخرى، أو من دول أخرى إىل إقليم الدولة الطرف، مبا يف          

  ؛)انظر املرفق(االجتار هبؤالء األطفال من أجله 
وينبغي أن توضح البيانات املقدمة الزيادة أو النقصان يف هذه املمارسات على مر الـزمن، إن                  )ز(  

  .أمكن ذلك

  :فال، مبا يف ذلكينبغي أن تلخص التقارير البيانات املتاحة املتعلقة ببغاء األط  - ١١

  عدد األشخاص دون سن الثامنة عشرة العاملني يف البغاء يف الدولة الطرف؛  )أ(  
الزيادة أو النقصان مع مرور الوقت يف حاالت بغاء األطفال، أو أي أشكال خاصة من بغـاء                   )ب(  
 ؛)انظر املرفق(األطفال 

إقليم الدولة الطرف أو ما إذا كانت الدولـة    إىل أي مدى يرتبط بغاء األطفال بالسياحة اجلنسية داخل            )ج( 
  .الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطةً لتشجيع السياحة اجلنسية تشتمل على بغاء األطفال يف بلدان أخرى

وينبغي أن تلخص التقارير املعلومات املتاحة املتعلقة مبدى إنتاج، أو توريد، أو توزيع، أو استخدام املواد           - ١٢
 تصور أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة، أو يبدو أهنم دون تلك السن، داخل إقليم الدولة الطرف،                 اإلباحية اليت 
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وأي زيادة أو نقصان مت قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام املواد اإلباحية اليت                     
  :تستغل األطفال، مبا يف ذلك

  الصور أو املطبوعات األخرى؛  )أ(  
  أفالم الفيديو، أو الصور املتحركة، أو املواد املسجلة إلكترونياً؛  )ب(  
مواقع اإلنترنت اليت تتضمن الصور أو أفالم الفيديو، أو الصور املتحركة أو الرسوم املتحركـة                 )ج(  

  اليت تصور أو تعرض أو تروج الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛) أفالم الكرتون، مثالً(
  .احليةالعروض   )د(  

كما ينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد املالحقات القضائية واإلدانات ملثل تلك اجلرائم جمزأة                 
  ).بيع األطفال، أو بغاء األطفال، أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية(حسب طبيعة اجلرمية 

   تدابري التنفيذ العامة- ثالثاً 
  :قارير املقدمة معلومات عنينبغي أن تتضمن الت  - ١٣

  مجيع القوانني واملراسيم واللوائح اليت اعتمدهتا اهليئات التشريعية الوطنية، أو التابعـة للدولـة،                )أ(  
  ؛)انظر املرفق(أو اإلقليمية، أو هيئات خمتصة أخرى يف الدولة الطرف من أجل إنفاذ الربوتوكول 

الدولة الطرف فيما يتعلق ببيع األطفال، وبغاء األطفـال  أي فقه قانوين مهم اعتمدته احملاكم يف    )ب(  
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ال سيما السوابق القضائية اليت تطبق االتفاقية، أو الربوتوكول، أو أية صكوك 

 دولية متصلة هبما وردت اإلشارة إليها يف هذه املبادئ التوجيهية؛

ة املسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ الربوتوكول، واآلليات الـيت          اإلدارات أو اهليئات احلكومي     )ج( 
ُوضعت أو اسُتخدمت لضمان التنسيق بني تلك اجلهات والسلطات اإلقليمية واحمللية ذات الصلة، وكذلك مـع                

  اجملتمع املدين، مبا يف ذلك قطاع األعمال، ووسائط اإلعالم، والدوائر األكادميية؛
دريب املالئم املقدم للجماعات املهنية وشبه املهنية ذات الصلة، مبن يف ذلك نشر الربوتوكول والت  )د(  

  موظفو اهلجرة، واملسؤولون عن إنفاذ القوانني، واألخصائيون االجتماعيون واملعلمون، واملشرِّعون؛
هذا اآلليات واإلجراءات املستخدمة يف مجع وتقييم البيانات واملعلومات األخرى املتعلقة بتنفيذ              ) ه(  

  الربوتوكول على أساس دوري أو مستمر؛
  امليزانية املخصصة يف الدولة الطرف لألنشطة املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول؛  )و(  
االستراتيجية الشاملة للدولة الطرف للقضاء على بيع األطفال، وبغاء األطفال واستغالل األطفال   )ز(  

نية أو إقليمية أو خطط حملية ذات أمهية خاصـة، اعُتمـدت   يف املواد اإلباحية، وحلماية الضحايا، وأية خطط وط 
لتعزيز اجلهود الرامية لتنفيذ الربوتوكول، أو أية أجزاء من خطط لتعزيز حقوق الطفل، أو حقوق املرأة، أو حقوق 

  اإلنسان اليت تتضمن أجزاًء هتدف إىل القضاء على هذه املمارسات ومحاية الضحايا؛
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دين يف اجلهود الرامية إىل القضاء على جرائم بيع األطفال، وبغاء األطفـال  مشاركات اجملتمع امل   )ح(  
  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛

الدور الذي تؤديه أمانات املظامل املعنية باألطفال، أو املؤسسات العامة املستقلة املعنية حبقـوق                )ط(  
  ).انظر املرفق(بة ورصد تنفيذه الطفل، إن وجدت، من أجل تنفيذ هذا الربوتوكول، أو مراق

   التدابري الوقائية - رابعاً 
  )٩ من املادة ٢ و١الفقرتان (

" اهتماماً خاصاً" من الربوتوكول تنص على أن ُتويل الدول األطراف     ٩ من املادة    ١مع مراعاة أن الفقرة       - ١٤
اء ويف املواد اإلباحية، فإن التقارير      للبيع واالستغالل يف البغ   " الذين هم عرضة بوجه خاص    "ملسألة محاية األطفال    

ينبغي أن تصف األساليب املستخدمة لتحديد األطفال الذين هم عرضة بوجه خاص ملثل تلك املمارسات، مثـل                 
وفـضالً  . أطفال الشوارع، والفتيات، واألطفال الذين يعيشون يف مناطق نائية، والذين يعيشون حتت وطأة الفقر      

ارير الربامج والسياسات االجتماعية اليت اُعتمدت أو ُعّززت مـن أجـل محايـة              عن ذلك، ينبغي أن تصف التق     
، إضافةً إىل أية تدابري إدارية )يف جمايل الصحة والتعليم، مثالً(األطفال، ال سيما األكثر عرضة، من تلك املمارسات 

اُتخذت حلماية األطفال من ) امسغري تلك املوصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية املتضمنة يف القسم اخل(أو قانونية 
كما ينبغي أن ُتلّخص    . تلك املمارسات، مبا يف ذلك إجراءات السجل املدين اهلادفة إىل منع سوء معاملة األطفال             

  .التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابري االجتماعية والتدابري األخرى

بري األخرى اليت اُتخذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة         وينبغي أن تصف التقارير احلمالت أو التدا        - ١٥
 مـن  ٩ من املادة ٢لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وفقاً ملا نصت عليه الفقرة           

  :الربوتوكول، مبا يف ذلك

 املترتبة على تلك املمارسـات،      التدابري اليت هتدف، حتديداً، إىل إعالم األطفال بالنتائج الضارة          )أ(  
  ومبوارد ومصادر املساعدة اهلادفة إىل منع األطفال من الوقوع ضحايا لتلك املمارسات؛

السياح، وعمال النقـل    : مثل(الربامج اليت تستهدف فئات حمددة غري األطفال وعامة اجلمهور            )ب(  
 ؛)حة، وموظفي اإلصالحياتوالفنادق، والبالغني املشتغلني يف اجلنس، وأفراد القوات املسل

الدور الذي تؤديه املنظمات غري احلكومية، ووسائط اإلعالم، واجملتمع، ال سيما األطفـال، يف                )ج(  
  وضع وتنفيذ تدابري التوعية املبينة أعاله؛ 

  .أية خطوات اُتخذت لقياس وتقييم مدى فعالية التدابري املبينة أعاله، ونتائج تلك التدابري  )د(  

   احلظر واملسائل املتعلقة به- خامساً 
  )٧ و٦ و٥، واملواد ٤ من املادة ٣ و٢، والفقرتان ٣املادة (

ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن مجيع القوانني السارية، اجلنائية وتلك املتعلقة بالعقوبات، اليت تشمل   - ١٦
  :ول، مبا يف ذلك من الربوتوك٣ من املادة ١وتعّرف األفعال واألنشطة املعددة يف الفقرة 
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  العناصر املادية لكل تلك اجلرائم، مبا يف ذلك أية إشارة إىل سن الضحية، وجنس الضحية أو اجملرم؛  )أ(  
 ؛)انظر املرفق(أقصى وأدىن عقوبة ميكن أن تفرض يف كل جرمية من هذه اجلرائم   )ب(  

  م؛أي دفوع، وظروف مشّددة أو خمفّفة، تنطبق حتديداً على هذه اجلرائ  )ج(  
  نظام التقادم لكل جرمية من هذه اجلرائم؛  )د(  
أية جرائم أخرى تنص عليها قوانني الدولة الطرف وتعتربها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هـذا                  ) ه(  

  ؛)انظر املرفق(الربوتوكول 
الدولة الطرف على حماوالت ارتكاب اجلرائم املوصوفة ) قوانني(العقوبات املنطبقة مبوجب قانون   )و(  

  .استجابة هلذا املبدأ التوجيهي أو على التورط أو االشتراك فيها

وينبغي أن تشري التقارير إىل أية أحكام من القانون الساري تعتربها الدولة الطرف عقبةً أمام تنفيذ هذا                   - ١٧
  .الربوتوكول، وأية خطط وضعتها الدولة ملراجعة تلك األحكام

يتعلق باملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن األفعال أو األنشطة وينبغي أن تبني التقارير أي قانون   - ١٨
 فعالية تلك القوانني كرادع جلرائم بيع األطفال على من الربوتوكول، وأن تعلق ٣ من املادة ١املذكورة يف الفقرة 

ـ       . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       ة الطـرف ال يعتـرف      ويف حالة ما إذا كان قانون الدول
باملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني عن مثل هذه اجلرائم، فينبغي أن يفّسر التقرير أسباب ذلك، وموقـف                

  ).انظر املرفق(الدولة الطرف إزاء جدوى واستصواب تعديل القانون 

 االتفاقات الثنائية واملتعددة ينبغي أن تشري تقارير الدول األطراف، اليت تسمح قوانينها بتبين األطفال، إىل   - ١٩
األطراف الواجبة التطبيق، إن وجدت، وإىل التدابري اليت اختذهتا تلك الدول للتأكد من أن األشخاص املشاركني يف 
تبين األطفال يتصرفون بطريقة تتمشى مع تلك االتفاقات ومع اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية املتصلة               

، )١٩٨٦ ديسمرب/ كانون األول٣ املؤرخ ٤١/٨٥قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم (فال ورعايتهم حبماية األط
  :مبا يف ذلك

التدابري القانونية وغريها من التدابري املتخذة ملنع عمليات التبين غري القانونية، مثل العمليات اليت                )أ(  
  لتبين احمللية أو ما بني البلدان؛ال تصرح هبا السلطات املختصة بالتعامل يف عمليات ا

التدابري القانونية وغريها املتخذة ملنع الوسطاء من حماولة إقناع األمهات أو احلوامـل بتقـدمي                 )ب(  
 أطفاهلن للتبين، ومنع األشخاص والوكاالت غري املصرح هلا من اإلعالن عن خدمات تتعلق بتبين األطفال؛

صة بالوكاالت واألشخاص الذين يعملون كوسطاء يف عمليات        اللوائح وإجراءات الترخيص اخلا     )ج(  
  تبين األطفال، فضالً عن املمارسات القانونية اليت مت حتديدها حىت اآلن؛

التدابري القانونية واإلدارية املتخذة ملنع سرقة األطفال الصغار وملنع االحتيال يف عملية تـسجيل                )د(  
   املنطبقة؛املواليد، مبا يف ذلك العقوبات اجلنائية
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الظروف اليت ميكن يف ظلها التنازل عن موافقة أحد األبوين على مسألة التبين، وأية ضـمانات                  ) ه(  
  معمول هبا لضمان صدور املوافقة عن علم وإرادة حرة؛

التدابري املتعلقة بتنظيم وحتديد الرسوم اليت تفرضها الوكاالت ومكاتب اخلدمات واألشـخاص              )و(  
  .ت التبين، والعقوبات اليت تطبق يف حالة عدم االمتثال لتلك التدابرياملشتغلني بعمليا

وتدعى الدول األطراف يف هذا الربوتوكول اليت ليست أطرافاً يف اتفاقية الهاي بشأن محايـة األطفـال             - ٢٠
فاقيـة،  والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل إىل توضيح ما إن كانت قد درست مسألة االنضمام إىل االت                 

  .واألسباب اليت جعلتها مل تفعل ذلك حىت اآلن

  :ينبغي أن تشري التقارير إىل اآليت  - ٢١

  القوانني السارية اليت حتظر إنتاج ونشر مواد إعالنية ألي من اجلرائم املوصوفة يف الربوتوكول؛  )أ(  
 العقوبات واجبة التطبيق؛  )ب(  

عدد املالحقات القضائية واإلدانات لتلك اجلـرائم،       أي بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق ب         )ج(  
  ؛)بيع األطفال، أو استغالل األطفال يف البغاء، أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية(جمزأة حسب طبيعة اجلرمية 

إن كانت تلك القوانني فعالة يف منع اإلعالن عن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال                 )د(  
د اإلباحية، وإن مل تكن كذلك، فينبغي ذكر األسباب، وأية خطط هتدف منها الدولة إىل تعزيـز تلـك                   يف املوا 

  .أو إنفاذها/القوانني و

 ٣وينبغي أن تشري التقارير إىل األحكام القانونية اليت ُتنشئ واليةً قضائيةً على اجلرائم الوارد ذكرها يف املادة   - ٢٢
  ).٤ من املادة ٣ و١انظر الفقرتني (ومات املتعلقة بأسباب تلك الوالية القضائية من الربوتوكول، مبا يف ذلك املعل

وينبغي أن تشري التقارير أيضاً إىل األحكام القانونية اليت ُتنشئ والية قضائية خارج اإلقليم على تلك اجلرائم   - ٢٣
  .قضائية يقرها قانون الدولة الطرفأو ألي أسباب أخرى للوالية ال/، و٤ من املادة ٢لألسباب الواردة يف الفقرة 

وينبغي أن تبني التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم األشخاص املتـهمني                 - ٢٤
  : من الربوتوكول، مبا يف ذلك٣بارتكاب واحدة أو أكثر من اجلرائم الوارد ذكرها يف املادة 

ليم اجملرمني مع الدولة الطالبة، وإن مل يكـن ذلـك     إن كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتس        )أ(  
  ؛)املعاملة باملثل، مثالً(الشرط قائماً، فما هي الشروط اليت ُتطبق عند النظر يف طلبات تسليم اجملرمني 

إن التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم اجملرمني بالنسبة إىل الدولة الطرف والدولـة                )ب(  
 كأساس كاف   ٥ من املادة    ٢ إن كانت السلطات املختصة يف الدولة الطرف تعترف بالفقرة           طالبة التسليم، وما  

للموافقة على طلب التسليم املقدم من دولة طرف يف هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك احلاالت اليت يكون فيها طلب                   
 التسليم متعلقاً بأحد مواطين الدولة املتلقية للطلب؛
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 قد دخلت يف معاهدات لتسليم اجملـرمني منـذ أصـبحت طرفـاً يف               إن كانت الدولة الطرف     )ج(  
الربوتوكول، أو ما إن كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم اجملرمني، ويف هذه احلالة، إن كانت تلك املعاهدات 

  تعترف باجلرائم املطابقة للجرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛
إن كانت الدولة الطرف قد رفضت، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، أي طلـب لتـسليم                  )د(  

شخص خيضع لواليتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من اجلرائم الوارد ذكرها يف هذا الربوتوكول، ويف هـذه        
ات املختـصة يف  احلالة، ينبغي ذكر سبب رفض التسليم، وما إن كان الشخص املعين قد متت إحالته إىل الـسلط        

  الدولة الطرف حملاكمته؛
عدد طلبات التسليم، فما يتعلق بأية جرمية من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، اليت وافقت   ) ه(  

عليها الدولة الطرف منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، أو منذ أحدث تقرير أعدته بشأن تنفيذ الربوتوكول، وأن 
  يعة اجلرائم؛ُتصّنف الطلبات حسب طب

إن كانت الدولة الطرف قد طلبت، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، تسليم شخص متهم بأي   )و(  
  من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، ويف هذه احلالة، إن كان ذلك الطلب قـد حظـي مبوافقـة الدولـة                     

  املتلقية للطلب؛ 
شريع جديد أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق إن كان قد مت اقتراح أو صياغة أو اعتماد ت     )ز(  

بتسليم اجملرمني، ويف هذه احلالة، ينبغي توضيح آثار ذلك، إن وجدت، على تسليم أشخاص متهمني جبرائم مماثلة                 
  . من الربوتوكول٣للسلوك املبني يف املادة 

لدولية، للتعاون مع الدول األطـراف      وينبغي أن تبني التقارير األساس القانوين، مبا يف ذلك االتفاقات ا            - ٢٥
األخرى فيما يتعلق بالتحقيقات واإلجراءات اجلنائية وإجراءات تسليم اجملرمني املتبعة فيما خيص اجلرائم الـوارد               
ذكرها يف الربوتوكول، وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون، مبا يف ذلك أمثلة للحاالت اليت 

 دول أطراف أخرى، وأية صعوبات ذات بال واجهتها يف سبيل احلصول على تعـاون الـدول                 تعاونت فيها مع  
  .األطراف األخرى

  :وينبغي أن تبني التقارير قانون وسياسة وممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق مبا يلي  - ٢٦

رتكاب أو السلع األخرى املستخدمة يف ارتكاب أو تسهيل ا/ضبط ومصادرة املواد، واألصول، و  )أ(  
  أي من اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول؛

 ضبط ومصادرة العوائد املتحققة من ارتكاب تلك اجلرائم؛  )ب(  

إغالق املنشآت اليت تستخدم يف ارتكاب تلك اجلرائم، مبا يف ذلك تنفيذ الطلبات املقدمة مـن                  )ج(  
) أ (٧ عوائد ورد ذكرها يف املادة       الدول األخرى األطراف لضبط ومصادرة أية مواد، أو أصول، أو وسائل، أو           

من الربوتوكول، وجتربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة األطراف األخرى لطلباهتا لضبط ومصادرة الـسلع               
والعائدات، وأي تشريع أُقترِح أو ِصيغ أو ُسّن، فيما يتعلق هبذه املسائل، منذ دخول الربوتوكول حيز النفاذ، وأية 

  . ت أمهية خاصة، تتعلق هبذه املسائلقرارات قضائية، ذا
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   محاية حقوق الضحايا- سادساً 
  )٩ من املادة ٤ و٣، والفقرتان ٨املادة (

 مـن   ٨ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف لتنفيذ أحكام املادة                 - ٢٧
ل، ضحايا املمارسات احملظورة مبوجب الربوتوكول، الربوتوكول لضمان أن حتظى احلقوق واملصاحل الفضلى لألطفا

  . باالعتراف واملراعاة واحلماية بشكل تام يف مجيع مراحل التحقيقات اجلنائية وما يتعلـق هبـا مـن إجـراءات                  
وقد ترغب الدول يف بيان أية جهود ُبذلت لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقـة باألطفـال                   

  ).انظر املرفق (٢٠٠٥رمية والشهود عليها، الذي اعتمده اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف ضحايا اجل

وينبغي أن تبني التقارير القانون والسياسة واملمارسة يف مجيع أرجاء إقليم الدولة الطرف فيمـا يتعلـق                   - ٢٨
 سنة، ولكن   ١٨ الضحية دون سن     بالتحقيق يف اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، يف احلاالت اليت تبدو فيها           

  ).انظر املرفق(عمر الضحية احلقيقي غري معروف 

وينبغي أن تبني التقارير أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو تعليمات اعتمدهتا الـسلطات ذات       - ٢٩
 خيص هبا نظام القضاء العالقة من أجلِ ضمان أن مصاحل الطفل الفضلى متثل االهتمام األساسي يف إطار املعاملة اليت

  ).انظر املرفق(اجلنائي األطفال ضحايا أي جرمية من اجلرائم املبينة يف هذا الربوتوكول 

كما ينبغي أن تشري التقارير إىل أحكام القوانني القائمة، واإلجراءات والسياسات اليت هتدف إىل ضمان                 - ٣٠
اً كافياً وضمان وضعها يف احلسبان أثناء التحقيقـات         تعريف املصاحل الفضلى لألطفال ضحايا تلك اجلرائم تعريف       

واإلجراءات اجلنائية، وإال، فينبغي أن حتدد الدولة الطرف اخلطوات اليت تراها ضرورية، أو اخلطط اليت ستضعها                
  ). انظر املرفق( من الربوتوكول ٨ من املادة ٣من أجل حتسني االمتثال ألحكام الفقرة 

رير إىل التدابري املتخذة لضمان تقدمي التدريب القانوين والنفساين، أو أي تـدريب             وينبغي أن تشري التقا     - ٣١
  ).انظر املرفق(آخر، لألشخاص العاملني إىل جانب ضحايا اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول 

، واألفراد، وينبغي أن تشري التقارير إىل التدابري املعمول هبا واليت تتيح للوكاالت، واملنظمات، والشبكات      - ٣٢
وإذا كانت مثل تلك التدابري غري موجـودة،        . الشروط الضرورية ألداء أعماهلم دون خوٍف من تدخل أو انتقام         

  فينبغي أن تشري التقارير إىل التدابري اليت ختطط الدولة الختاذها، أو تعتربها ضرورية لضمان االمتثـال ألحكـام                  
  ).ملرفقانظر ا( من الربوتوكول ٨ من املادة ٥الفقرة 

وينبغي أن تبني التقارير أية ضمانات خاصة أو تدابري تعويضية مت إدخاهلا أو تعزيزها لضمان أن ال يكون            - ٣٣
للتدابري املتخذة حلماية حقوق األطفال ضحايا اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول، آثار ال داعي هلا على حقوق 

  ).انظر املرفق(ة ونزيهة األشخاص املتهمني يف احلصول على حماكمة عادل

وينبغي أن تبني التقارير الربامج القائمة، العامة واخلاصة، اليت تتيح لألطفال، ضحايا البيع واالستغالل يف                 - ٣٤
البغاء ويف املواد اإلباحية، املساعدة يف إعادة اإلدماج االجتماعي، مع إيالء اهتمام خاص ملسألة مل مشل األسـر،                  

  ).انظر املرفق(فسي والتعايف البدين والن
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وينبغي أن تبني التقارير التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملساعدة الطفل يف استعادة هويته، إذا كان نوع   - ٣٥
االستغالل الذي تعرض لـه الطفل قد أحلق الضرر بأي عنصر من عناصر هويته، مثل االسم، واجلنسية، والروابط 

  ).انظر املرفق(األسرية 

غي أن تشري املعلومات الواردة يف التقارير بشأن املساعدة يف إعادة اإلدماج االجتمـاعي، والتعـايف             وينب  - ٣٦
  البدين والنفسي، واستعادة اهلوية، إىل أي اختالفات بني املساعدة املقدمة إىل األطفال الذين هم مـن مـواطين،                 

  ين هم ليسوا من مواطين الدولة الطـرف،       أو يفترض أهنم من مواطين، الدولة الطرف، وتلك املقدمة ألولئك الذ          
  ).انظر املرفق(أو جمهويل اجلنسية 

وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة اليت جيـوز لألطفـال،                 - ٣٧
شخاص ضحايا البيع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية، استخدامها من أجل احلصول على تعويضٍ من األ               

  ).انظر املرفق(املسؤولني قانوناً عّما حلق هبم من أضرار 

  نا املساعدة والتعاون الدولي- سابعاً 
  )١٠املادة (

  :ينبغي أن تبني التقارير ما يلي  - ٣٨

أو تفاوضـت    أية ترتيبات متعددة األطراف، أو إقليمية، أو ثنائية ساعدت الدولة الطرف يف صياغتها،              )أ(  
عليها، أو أصبحت طرفاً فيها ملنع أي من اجلرائم الوارد ذكرها يف الربوتوكول واكتشافها والتحقيق فيها بشأهنا، أو وقعت 

  وتقدميها للقضاء ومعاقبة املسؤولني عنها؛
  اخلطوات اليت اُتخذت لوضع إجراءات وآليات لتنسيق تنفيذ تلك التدابري؛  )ب(  
لتدابري، وأية صعوبات ذات بال واجهـت عمليـة     النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل تلك ا          )ج(  

  .تنفيذها، وأية جهود ُبذلت، أو تعترب ضرورية، لتحسني تنفيذ تلك الترتيبات

وينبغي أن تبني التقارير أيضاً أية خطوات أخرى اختذهتا الدولة الطرف من أجل تعزيز التعاون والتنسيق                  - ٣٩
الدولية ذات الصلة، وكذلك بني السلطات واملنظمـات الوطنيـة          الدوليني بني سلطاهتا واملنظمات اإلقليمية أو       

والدولية غري احلكومية، بشأن مكافحة، وضبط، وإجراء التحقيق، ومقاضاة، ومعاقبة املسؤولني عن اجلرائم الوارد 
  .ذكرها يف الربوتوكول

 للمـساعدة يف بـرامج      وينبغي أن تبني التقارير أية خطوات اختذهتا الدولة الطرف لدعم التعاون الدويل             - ٤٠
التعايف البدين والنفسي، وإعادة اإلدماج االجتماعي، وإعادة الضحايا إىل أوطاهنم، فيما يتعلق بـاجلرائم الـوارد            
ذكرها يف الربوتوكول، مبا يف ذلك املعونة الثنائية والدعم التقين، والدعم ألنشطة الوكاالت أو املنظمات الدولية،            

ربامج الدولية للبحث والتدريب، مبا يف ذلك الدعم للربامج واألنشطة ذات الـصلة الـيت               واملؤمترات الدولية، وال  
  . تقدمها املنظمات الوطنية والدولية غري احلكومية
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وينبغي أن تبني التقارير إسهامات الدولة الطرف يف التعاون الدويل الرامي إىل التصدي لألسباب اجلذرية               - ٤١
  يع واالستغالل يف البغاء ويف املواد اإلباحية ويف الـسياحة اجلنـسية، ال سـيما               اليت تسهم يف تعريض الطفل للب     

  .الفقر والتخلف

   أحكام قانونية أخرى- ثامناً 
  )١١املادة (

  :ينبغي أن تبني التقارير  - ٤٢

أية أحكام لتشريعات حملية سارية يف الدولة الطرف تعتربها مفضيةً إىل إعمال حقوق الطفـل                 )أ(  
   من هذا الربوتوكول؛ بصورة أفضل

أية أحكام للقانون الدويل ملزمٍة للدولة الطرف تعتربها مفضيةً إىل إعمال حقوق الطفل بصورة                )ب(  
 أفضل من هذا الربوتوكول، أو تأخذها يف االعتبار عند تطبيق هذا الربوتوكول ؛

فال، وبغـاء األطفـال     وضع وتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية األساسية بشأن بيع األط            )ج(  
 أو إقليميـة  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالجتار يف األطفال، والسياحة اجلنسية، فضالً عن أية تعهدات دوليـة             

  . أخرى ارتبطت هبا الدولة فيما يتعلق هبذه املسائل، وأي تأثري لتنفيذها على تنفيذ الربوتوكول
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  املرفق

اجة الربوتوكول االختياري الصلة بني هذا الربوتوكول وتنفيذ االتفاقية املشار          أقرت الفقرة األوىل من ديب      
  .*٢املبدأ التوجيهي رقم إليه يف 

، أي عمل فعلي أو خدمة فعليـة        )ج(١٠يف املبدأ التوجيهي رقم     ويشمل مصطلح العمل القسري، املشار إليه         
مة، على القيام هبا حتت التهديد بالعقاب، وأي عمل         ُيجرب الشخص، بواسطة موظف عام، أو سلطة عامة، أو مؤسسة عا          

مثل احلرمان من احلرية، أو عدم دفع األجور، أو مـصادرة مـستندات   (أو خدمة تؤدَّى إىل أطراف خاصة حتت اإلكراه     
. ل ِعوض واملمارسات الشبيهة بالرق، مثل، عبودية الدَّين، والزواج من طفلة أو خطبتها مقاب           ) اهلوية، أو التهديد بالعقاب   

، واالتفاقيـة التكميليـة   ))١١ و٢املادتـان  (بشأن العمل القسري ) ١٩٣٠(٢٩انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (
  ).١املادة (إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق 

 توظيف، أو ترحيل، أو نقل، ،)و(١٠يف املبدأ التوجيهي رقم ويعين االجتار يف األطفال، الذي يشار إليه   
 سنة ألغراض أي شكل من أشكال االستغالل، مبا يف ذلك االستغالل            ١٨أو إيواء، أو استالم أشخاص دون سن        

اجلنسي، أو استغالل العاملني من األطفال، أو تبين األطفال بوسائل تتناىف مع املعايري الدولية ذات الصلة، بغـض               
انظـر  (األبوين، أو األوصياء عليهم، قد أبدوا موافقتهم الصرحية علـى ذلـك             النظر عما إذا كان األطفال، أو       

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  )).ج(و) ب(و) أ(، ٣املادة (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

، البغاء املغـاير    )ب(١١للمبدأ التوجيهي رقم    غي متييزها إن أمكن، وفقاً      وتشمل أشكال البغاء اليت ينب      
واملثلي، والبغاء التجاري، أو أية أشكال أخرى للبغاء، مثل تسليم األطفال إىل معابد أو زعماء دينيني ألغـراض                

 اجلنـسي   تقدمي خدمات جنسية، واالستعباد اجلنسي، وطلب املعلمني خدمات جنسية من الطالب، واالستغالل           
  .لألطفال العاملني خدماً باملنازل

 يف شكل جدول يوضح )أ(١٣يف املبدأ التوجيهي رقم وقد ترغب الدول يف تقدمي املعلومات املشار إليها   
  .القوانني ذات الصلة وأقرب أحكامها صلة باملوضوع

ل واملؤسسات املماثلة، املذكورة وقد بيَّنت اللجنة الدور اهلام، الذي تضطلع به أمانات املظامل املعنية بالطف  
دور مؤسسات حقوق اإلنـسان     " حول   ٢، وذلك يف التعليق العام للجنة رقم        )ط(١٣يف املبدأ التوجيهي رقم     

  .٢٠٠٢، والذي اعتمدته اللجنة يف جلستها احلادية والثالثني يف "الوطنية املستقلة يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل

قدمة استجابة للمبادئ التوجيهية املتضمنة يف القسم الرابع أعاله، ال سيما         وينبغي أن تشمل املعلومات امل      
 معلوماٍت عن القوانني ذات الصلة جلميع الواليات القضائية اليت متارس اختـصاصها علـى هـذه                 - يف التقارير   

 التقارير اليت   املسائل، مبا يف ذلك القانون الواجب التطبيق على القوات املسلحة، وينطبق ذلك بصفة خاصة على              

                                                      

  .رات أعاله؛ وتناظر املبادئ التوجيهية أرقام الفق٢انظر الفقرة   *
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أو أقاليم تتمتع باحلكم الذايت، والدول اليت يعترف نظامها /أعدهتا الدول االحتادية أو الدول اليت هبا أقاليم مستقلة و
  .القانوين بالقانون الديين، أو القانون القبلي أو قانون الشعوب األصلية

، بني العقوبات الواجبة    )ب(رة الفرعية   ، وخاصة الفق  ١٦املبدأ التوجيهي رقم    وينبغي أن مييز الرد على        
 على  ٣ من املادة    ١وتنص الفقرة   . التطبيق على البالغني املُدانني بارتكاب هذه اجلرائم واألحداث الذين يرتكبوها         

أن تضمن أن األفعال املدرجة يشملها قانوهنا اجلنائي أو قانون العقوبات " كحد أدىن"أنه يتعني على الدول الطرف 
حظر بيع األطفـال، وبغـاء      " يف   ١يث يتمثل االلتزام الواسع النطاق والشامل املنصوص عليه يف املادة           ح. لديها

 يشري إىل أنه ينبغي أن      )  ه(١٦املبدأ التوجيهي رقم    ومن مث، فإن    ". األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
و امتناع، يتعلق ببغـاء األطفـال أو اسـتغالل    تشري التقارير إىل أي شكل آخر من أشكال البيع، أو أي فعل، أ   

وفضالً عن ذلك، قـد     . األطفال يف املواد اإلباحية، يشمله القانون اجلنائي أو قانون العقوبات يف الدولة الطرف            
ُتستخدم جرائم معينة يف بعض البلدان الختاذ اإلجراءات اجلنائية مبقتضاها ضد بيع األطفـال، وبغـاء األطفـال        

. طفال يف املواد اإلباحية، على الرغم من أن تلك البلدان ال حتظر صراحةً تلك اجلرائم يف حد ذاهتـا   واستغالل األ 
أو اسـتغالل   /أو بغاء األطفـال و    /وينبغي أن تصف التقارير تلك اجلرائم وأن تفسر تطبيقها على بيع األطفال و            

  .األطفال يف املواد اإلباحية

 الكيانات اليت ليست أشخاصاً     ١٨املبدأ التوجيهي رقم    ليهم يف   ويقصد باألشخاص االعتباريني املشار إ      
طبيعيني، ولديها شخصية اعتبارية، مثل الشركات واألعمال التجارية األخرى، واحلكومات احمللية أو اإلقليمية،              

  .واملؤسسات واملنظمات واجلمعيات املعترف هبا قانوناً

، وتتضمن املادتني ١٩املبدأ التوجيهي رقم يق، الواردة يف وتشمل الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطب  
 من االتفاقية؛ ومع اتفاقيـة      ١٢ و ٦ و ٣ و ٢ من االتفاقية، مقروءتني مع املبادئ العامة اليت أقرهتا املواد           ٢١ و ٢٠

ئماً للوفاء  الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، واليت تعتربها اللجنة صكاً مال               
اتفاقيـة  ) (١٩٦٧(من االتفاقية؛ واالتفاقية األوربية يف جمال تبين األطفال         ) أ(٢١بااللتزامات املتضمنة يف املادة     

؛ )١٩٩٠(؛ وامليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاه الطفل       ))٥٨رقم  (جملس أوروبا بشأن العمل ملكافحة االجتار بالبشر        
ية والقانونية املتصلة حبماية األطفال ورعايتهم مع االهتمام اخلاص باحلـضانة           واإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماع   

؛ واملعاهدات الثنائية بشأن تـبين      ١٩٨٦والتبين على الصعيدين الوطين والدويل، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف           
جة اتفاقية حقوق الطفل، علـى      وينطبق اإلعالن املتعلق باملبادئ االجتماعية والقانونية، املذكور يف ديبا        . األطفال

  .مجيع الدول، مبا يف ذلك الدول غري األطراف يف أي من املعاهدات املذكورة أعاله

  :، بصورة خاصة، ما يلي٢٧املبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املشار إليها يف   

طفال الضحايا أو الـشهود     أية قوانني أو معايري قانونية أخرى تنص على أن املصاحل الفضلى لأل             )أ(  
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ينبغي أن متثل االهتمام األساسي يف مسائل القضاء اجلنائي املتعلقة ببيع األطفال، 

  ؛املواد اإلباحية
أية قوانني، أو معايري قانونية، أو إجراءات أو ممارسات، تتعلق بالتحفظ على األطفـال الـذين              )ب(  

يف مرافق الشرطة، أو املرافق اإلصالحية،      وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،        يا للبيع،   ُيعتربون ضحا 
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أو مرافق رعاية األطفال، خالل فترة التحقيقات أو اإلجراءات القانونية ضد مرتكيب تلك األفعال، ومعلومات عن 
 إن أمكن، حسب العمـر، واجلـنس،        جمزأةراءات،  عدد األطفال املُتحفظ عليهم خالل فترة التحقيقات أو اإلج        

 وموطن الطفل، وطبيعة املرفق، ومتوسط فترة التحفظ؛

من ) ب(٣٧انظر املادة (يعين املبدأ القائل بأن األطفال ينبغي أال حيرموا من احلرية إال كحل أخري   )ج(  
شرطة، أو يف املرافـق اإلصـالحية وأالَّ        أن األطفال الضحايا أو الشهود ينبغي أال ُيحبسوا يف مرافق ال          ) االتفاقية

حيبسوا، إالَّ يف الظروف القصوى، يف مرافق رعاية األطفال املغلقة، وذلك من أجل ضمان محايتـهم وضـمان                  
  وجودهم يف اإلجراءات اجلنائية؛

وبغاء األطفـال   أية قوانني أو إجراءات أو ممارسات تسمح بالتحفظ على األطفال ضحايا البيع،               )د(  
يف الرعاية املؤقتة لدى األقارب، أو اآلباء بالتبين، أو األوصياء املؤقتني، أو يف             غالل األطفال يف املواد اإلباحية،      واست

املنظمات الكائنة يف اجملتمع احمللي، خالل فترة التحقيقات أو اإلجراءات القانونية ضد مرتكيب تلـك األفعـال؛                 
 إن أمكن حسب العمر، واجلنس، وموطن الطفل، ونوع اجلهة   زأةجمومعلومات عن عدد األطفال املُتحفظ عليهم،       

  اليت تقدم الرعاية، ومتوسط فترة التحفظ؛
وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف     أية معايري قانونية معتمدة تعترف حبق األطفال، ضحايا البيع،            ) ه(  

 اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بذلك االسـتغالل،       يف إعالمهم حبقوقهم القانونية وبدورهم احملتمل يف      املواد اإلباحية،   
ونطاق، وتوقيت، وتقدُّم، ونتائج تلك اإلجراءات واملمارسات، وكذلك اإلجراءات اليت اُتخذت من أجل إمداد              

  األطفال بتلك املعلومات؛
فال يف  وبغاء األطفال واستغالل األط   أية معايري قانونية معتمدة تعترف حبق األطفال ضحايا البيع،            )و(  

يف التعبري عن آرائهم واحتياجاهتم وشواغلهم، أو نقلها، فيما خيص اإلجراءات اجلنائيـة املتعلقـة               املواد اإلباحية،   
باستغالهلم، ودور احملققني، واملدعني العامني، والسلطات األخرى ذات الصلة، يف أخذ آرائهـم وشـواغلهم يف                

كد من آراء واحتياجات وشواغل األطفال الضحايا من خمتلـف   احلسبان؛ واألساليب واإلجراءات املستخدمة للتأ    
األعمار واخللفيات وإبالغ السلطات ذات الصلة بذلك؛ وأية معلومات تتعلق بالتقدم املُحرز والـصعوبات، إن               

  وجدت، اليت تعترض تنفيذ تلك املعايري واإلجراءات؛
ة اإلجراءات اجلنائية ضد املسؤولني     أية برامج وخدمات تقدم الدعم لألطفال الضحايا خالل فتر          )ز(  

منظمات عامة، أو منظمات تعتمد علـى  (عن استغالهلم، واملوقع اجلغرايف وطبيعة الوكاالت واملنظمات املسؤولة   
، وطبيعة خدمات الدعم املقّدم ونطاقها؛ وأية بيانات متاحة تتعلق بالعمر،           )اإلعانات، أو منظمات غري حكومية    

 مسات أخرى ذات صلة للمستفيدين؛ ونتائج أي تقييم للدعم املقّدم؛ وآراء الدولة الطرف واجلنس، واملوطن، وأية
  فيما خيص كفاية تغطية، ونطاق وجودة اخلدمات املتاحة، وأية خطط لتوسيعها؛

أية قوانني أو لوائح ُوضعت حلماية حق احملافظة على اخلصوصيات وملنع إفشاء املعلومات املتعلقة    )ح(  
ا أي من اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، وأية تدابري أخرى اختـذهتا الدولـة الطـرف حلمايـة                   هبوية ضحاي 

خصوصياهتم ومنع إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم، فضالً عن آراء الدولة الطرف حول ما إن كانت هذه القوانني 
 فعالة، وما هي خطط الدولة الطرف لتعزيـز         واللوائح والتدابري األخرى فعالة، وأسباب عدم فعاليتها إذا مل تكن         

  .محاية حقهم يف احملافظة على خصوصياهتم وملنع إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم
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السياسات، واإلجراءات، والربامج، والربوتوكوالت، والتدابري األخرى املعمول هبا مـن أجـل            )ط(  
ل األطفال يف املواد اإلباحية، الذين قد يكونون عرضة ضمان سالمة األطفال ضحايا البيع، وبغاء األطفال واستغال

ملخاطر االنتقام أو التهديد، ولضمان سالمة أسرهم، وسالمة الشهود املعرضني ملثل تلك املخاطر، فضالً عن آراء                
الدولة الطرف حول ما إن كانت تلك التدابري فعالة، وأسباب عدم فعاليتها إذا مل تكن فعالة، وما هي خطـط                     

  لة لتعزيزها، أو تعديلها، أو اعتماد ضمانات جديدة؛ الدو
  أية قوانني، أو قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات اعتمدهتا السلطات التشريعية،               )ي(  

أو اإلدارية، أو القضائية املختصة من أجل تفادي التأخري غري الضروري يف الفصل يف القضايا املتعلقة بـاجلرائم                  
يها يف هذا الربوتوكول، ويف تنفيذ األوامر واملراسيم اليت متنح تعويضاً لألطفال الضحايا، فضالً عن أي فقه املشار إل

  .قانوين قد تكون حماكم الدولة الطرف اعتمدته فيما يتعلق بتسوية تلك املسائل يف الوقت املناسب

  : ، بصفة خاصة، ما يلي٢٨املبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املشار إليها يف   

  التدابري املستخدمة لتقدير عمر الضحية يف حالة عدم وجود مستندات إثبات؛  )أ(  
 معيار إثبات عمر الضحية، والقرائن القانونية الواجبة التطبيق، إن وجدت؛  )ب(  

 الوكالة، أو اهليئات املسؤولة عن إجراء التحقيقات من أجل حتديد عمر الطفـل، واألسـاليب                )ج(  
  .املستخدمة لتلك الغاية

، إىل ما إذا كانت الصعوبات      ٢٨ينبغي أيضاً أن تشري املعلومات، املقّدمة استجابةً للمبدأ التوجيهي رقم             
املتعلقة بتحديد أعمار الضحايا املزعومني للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول متثل عقبةً حقيقيةً أمام إنفاذ القانون 

ألطفال ضد تلك املمارسات، وإن كانت كذلك، فلماذا؟ وما هي خطط الدولة الطرف، إن              وتقدمي محاية فعالة ل   
وجدت، للتغلب على تلك العقبة، أو ما هو العمل الذي تعتربه ضرورياً للتصدي لتلك الصعوبات؟ وينبغي أيضاً                 

 الطرف ضد طفلٍ من مواطنيها،      أن متّيز املعلومات املقّدمة، عند االقتضاء، بني اجلرائم املرتكبة داخل إقليم الدولة           
  .واجلرائم اليت قد يكون ضحيتها من غري مواطين الدولة الطرف، أو قد يكون الفعل مت يف إقليم دولة أخرى

  : أن٣٠ و٢٩للمبدأين التوجيهيني رقم وينبغي للمعلومات املقّدمة استجابة   

لة الطرف يعترف باشتراط أن تكون تشري إىل ما إذا كان تشريع مجيع الواليات القضائية يف الدو  )أ(  
مصاحل الطفل الفضلى هي االهتمام األساسي يف إطار املعاملة اليت يتيحها نظام القضاء اجلنائي لألطفال ضحايا أي 
من اجلرائم املوصوفة يف هذا الربوتوكول، وإذا كان األمر خالف ذلك، فما هي اخلطوات، إن وجدت، اليت اختذهتا 

 ططها لدمج هذا املبدأ يف التشريع ذي الصلة؟الدولة الطرف، أو خ

تصف، على وجه اخلصوص، أية قواعد، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو أي فقه قانوين فيما  )ب(  
يتعلق بكيفية حتديد مصاحل األطفال الفضلى يف هذا السياق، واألساليب املستخدمة لتحديد املـصاحل الفـضلى                

 لألطفال الضحايا كأفراد؛
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تصف، على وجه اخلصوص، أية قواعد، أو لوائح، أو مبادئ توجيهية، أو سياسات، أو فقـه                  )ج(  
قانوين فيما يتعلق باألساليب املّتبعة لتحديد آراء الطفل، واالعتبار الذي ُيوىل لتلك اآلراء عند حتديد مصاحل الطفل 

  الفضلى يف هذا السياق؛ 
ليات واإلجراءات املوضوعة لتقدمي معلومـات      تصف، فضالً عن ذلك، اخلطوات املتخذة، واآل        )د(  

موضوعية لألطفال الضحايا، بلغٍة تتناسب مع أعمارهم وخلفياهتم، عن التحقيقات واإلجراءات اجلنائية املتعلقـة      
باجلرائم املرتكبة ضدهم، وحقوقهم فيما يتعلق مبثل تلك التحقيقات واإلجراءات، وأية خيارات أو مسارات بديلة 

  حة هلم؛قد تكون متا
تصف أي تشريع، أو لوائح، أو إجراءات، أو سياسات، أو فقه قانوين فيما يتعلـق بالـصفة                   ) ه(  

القانونية لألطفال فيما خيص القرارات اليت ينبغي أن ُتتخذ بشأن اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بـاجلرائم املرتكبـة                 
فل سيشهد أو يشارك يف اإلجراءات؛ وسلطة اآلباء        ضدهم، مبا يف ذلك احلد العمري املتعلق بقرار ما إن كان الط           

أو األوصياء يف اختاذ تلك القرارات نيابة عن الطفل، وتعيني أوصياء مؤقتني للطفل لضمان حتديد ومراعاة مصاحل                 
الطفل الفضلى يف غياب أي من اآلباء أو األوصياء، أو يف حالة وجود تنازع مصاحل حمتمل بني الطفل الـضحية                    

  ، أو بينه وبني الوصي القانوين عليه؛ )دمها أو كالمهاأح(وأبويه 
تصف دور وكاالت محاية الطفل أو هيئات حقوق الطفل، إن وجد، يف اإلجـراءات اجلنائيـة                  )و(  

املتعلقة باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، ال سيما أي دور قد تؤديه يف الدفاع عن املصاحل الفضلى لألطفـال                   
  .ود يف تلك اإلجراءاتالضحايا أو الشه

، تفاصيل عن الوكالة أو الوكاالت      ٣١املبدأ التوجيهي رقم    ينبغي أن تقّدم املعلومات، املطلوبة مبوجب         
أو املقاضاة فيما يتعلق باجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول، وكذلك احملـاكم املختـصة              /املختصة بالتحقيق يف و   

 أرجاء إقليم أو أقاليم الدولة الطرف؛ وأن توضح املعلومات ما إن كانت             بالنظر يف تلك اجلرائم، وذلك يف مجيع      
اتصاالت موظفي تلك الوكاالت باألطفال الضحايا أو الشهود مقتصرة على املسؤولني املعنيني بصورة خاصـة               

لطفـل، أو   بالقضايا املتعلقة باألطفال؛ وتبني أية متطلبات حمددة، تتعلق بالتعريف حبقوق األطفال وسيكولوجيا ا            
بالتطورات املتعلقة باستقطاب أو تعيني املوظفني الذين يتصلون باألطفال؛ وتبني كذلك أية برامج تدريب، عنـد         
بداية التعيني أو أثناء اخلدمة، توفِّر للموظفني الذين باألطفال وللمشرفني عليهم التدريب القانوين والنفساين وأي               

لضمان تلقي األطفال الضحايا املعاملة اليت تراعي أعمارهم وجنـسهم          نوع آخر من التدريب ذي الصلة املعمَّم        
وخلفياهتم وجتارهبم، وحتترم حقوقهم، إضافة إىل وصف خمتصر ملضمون ومنهجية برامج التدريب تلك؛ والوكاالت 

ار إليهـا يف  أو املنظمات، العامة أو اخلاصة، اليت تقدم الرعاية وامللجأ واخلدمات النفسانية لضحايا اجلرائم املـش      
  .الربوتوكول، وأية لوائح واجبة التطبيق تتعلق مبؤهالت وتدريب مقدمي اخلدمات التابعني للقطاع اخلاص

، إىل الوكـاالت واملنظمـات      ٣٢للمبدأ التوجيهي رقم    وينبغي أن تشري املعلومات، املقّدمة استجابةً         
مية إىل مكافحة بيع األطفـال، وبغـاء األطفـال          والشبكات، العامة أو اخلاصة، األكثر مشاركةً يف اجلهود الرا        

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملمارسات ذات الصلة، فضالً عن تلك األكثر مشاركةً يف تقدمي احلمايـة                 
وإعادة التأهيل واخلدمات املماثلة لضحايا تلك املمارسات؛ كما ينبغي أن تبني أية هجمات أو هتديدات كـبرية                 

أمن اهليئات املذكورة أعاله، وأعضائها أو موظفيها، فضالً عن نوعيات التدابري اليت اعتمدهتا الدولة              على سالمة و  
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الطرف حلماية األشخاص أو اهليئات اليت كانت هدفاً هلجمات أو هتديدات من النوع املذكور أعاله، والتدابري أو              
  .التهديداتالسياسات اليت اُعتمدت على سبيل االحتياط ضد تلك اهلجمات أو 

، تعترب حقوق األشخاص املتهمني يف احلصول على حماكمة عادلـة           ٣٣املبدأ التوجيهي رقم    وألغراض    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،         ١٥ و ١٤ونزيهة، هي احلقوق املنصوص عليها يف املادتني        

للقانون، وأن تكون لـه الوسائل املالئمة إلعداد دفاعه وخاصة احلق يف افتراض املتهم بريئاً حىت تثبت إدانته وفقاً 
  .وأن يقوم باستجواب الشاهد الذي شهد ضده أو يتم استجواب هذا الشاهد

 حتديد الـربامج أو اخلـدمات      :٣٤للمبدأ التوجيهي رقم    وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابةً         
 اجلغرايف ووصفاً لنوع اخلدمات املقدمة؛ وبياناٍت حول عدد         والوكاالت واملنظمات اليت تقوم بتشغيلها، وموقعها     

األطفال الذين يتلقون تلك املساعدة، جمزأة حسب عمر وجنس املستفيد ونوع سوء املعاملة اليت عاىن منها الطفل                 
وما إن كانت املساعدة ُتقدم يف مؤسسات رعاية سكنية أو غري سكنية؛ ونتائج أي تقييم للمـساعدة املقدمـة                   

اسطة الربامج القائمة، ومعلوماٍت حاالت عدم الوفاء بالطلب على تلك اخلدمات، إن وجدت؛ وأيـة خطـط       بو
للدولة الطرف لزيادة القدرة االستيعابية للربامج القائمة أو توسيع نوع اخلدمات املقدمة، فضالً عن أية معلومات                

  .أخرى تعتربها الدولة الطرف ذات صلة

املبـدأ  على إعادة اإلدماج االجتماعي والتعايف النفسي، املـشار إليهمـا يف            ويشمل احلق يف املساعدة       
 من الربوتوكول، حق األطفال احملرومني من أي عنصر مـن عناصـر          ٩ من املادة    ٣ والفقرة   ٣٥التوجيهي رقم   

من اتفاقية  ٨ من املادة ٢هويتهم يف احلصول على املساعدة السترداد هويتهم بسرعة، وهو حق أقرته أيضاً الفقرة 
  .حقوق الطفل

  : ما يلي٣٦للمبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابة   

عدد األطفال من غري مواطين الدولة الطرف، أو جمهويل اجلنسية، والذين يتم حتديدهم، سنوياً،                )أ(  
 تكون هذه املعلومات جمزأة، ما أمكـن       كضحايا للبيع، وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وأن         

  حسب العمر واجلنس ونوع االستغالل وموطن الطفل؛
  سياسة الدولة الطرف فيما خيص إعادة األطفال الضحايا إىل أوطاهنم وإعادة اإلدماج مع أسرهم        )ب(  

لى، وحق الطفل يف    وجمتمعاهتم، مبا يف ذلك الطريقة اليت تتصدى هبا تلك السياسة لقضايا مثل مصاحل الطفل الفض              
أن ُتؤخذ آراؤه يف االعتبار، ومشاركة الطفل يف اإلجراءات اجلنائية ضد املسؤولني عن استغالله، وحق الطفل يف                 

  احلماية ضد خماطر االنتقام، ويف احلصول على املساعدة بشأن إعادة التأهيل البدين والنفسي؛
أخرى فيما يتعلق بإعادة األطفال الـذين كـانوا         أية اتفاقات قانونية أو إدارية قائمة مع بلدان           )ج(  

ضحايا لتلك األشكال من االستغالل، واملساعدة املتبادلة يف استرداد هويتهم أو العثور على أسرهم، وتقييم مدى              
  مالءمة عودة الطفل إىل أسرته أو جمتمعه، مقارنةً مع أشكال أخرى من إعادة اإلدماج االجتماعي؛
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م احملرز واملصاعب اليت تعترض كفالة حق إعادة اإلدماج االجتماعي واسترداد معلومات عن التقد  )د(  
اهلوية والتعايف البدين والنفسي لألطفال ضحايا تلك األشكال من االستغالل، والذين هم ليسوا من مواطين الدولة       

 الطرف، أو جمهويل اجلنسية، فضالً عن أية خطط للدولة للتغلب على الصعوبات، إن وجدت؛

  : ما يلي٣٧للمبدأ التوجيهي رقم وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة استجابة   

ما إن كان حق الطفل يف التعويض حمكوماً أو مشروطاً بنتيجة مسبقة تتعلق باملسؤولية اجلنائية                 )أ(  
  الواقعة على عاتق املسؤولني عن استغالله؛

ل للطفل ألغراض اإلجراءات القانونية من هـذا        اإلجراءات واملعايري املتعلقة بتعيني وصي أو ممث        )ب(  
  النوع، عندما يكون هنالك تنازع مصاحل فعلى أو ممكن أو حمتمل بني الطفل وأبويه؛

املعايري واإلجراءات املتعلقة بالتسوية الطوعية للقضايا أو الشكاوى املتعلقة ببيع األطفال، وبغاء              )ج(  
  احية؛األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب

ما إن كانت هنالك أية اختالفات يف اإلجراءات الواجبة التطبيق على القضايا املتعلقة باألطفال                )د(  
  وتلك املتعلقة بالبالغني، فيما خيص مقبولية األدلة أو الطريقة اليت ُيقدم هبا الدليل املتعلق بالطفل الضحية؛

ة بإدارة القضايا تعترف بأمهية ضرورة تفـادي        ما إن كانت القواعد واملبادئ التوجيهية املتعلق        ) ه(  
  من الربوتوكول؛٨من املادة ) ز(١التأخري غري املُربَّر فيما خيص تسوية القضايا املتصلة باألطفال، وفقاً للفقرة 

ما إن كان هناك أي اختالف يف قانون التقادم الواجب التطبيق على املطالبات بالتعويض عـن                  )و(  
 عندما يكون الضحية طفالً؛ ستغاللهذه األشكال من اال

أي مسات خاصة للقانون املتعلق باستخدام التعويضات املمنوحة لألطفـال والتـصرف فيهـا                )ز(  
 وحفظها، حىت يصلوا إىل سن الرشد؛

أية مسات خاصة أخرى لإلجراءات القائمة جيوز لألطفال استخدامها لطلب التعويض يف نوعيات   )ح(  
  أعاله، ُوضعت جلعل اإلجراءات أكثر مراعاة الحتياجـات األطفـال اخلاصـة وحقـوقهم        القضايا املشار إليها    

   وأوجه ضعفهم؛
ما إن كانت املعلومات الواردة رداً على الفقرات السابقة يف هذا املبدأ التوجيهي واجبة التطبيق                 )ط(  

يكون سـارياً لـضمان أن   بشأن الضحايا الذين قد ال يكونون من مواطين الدولة الطرف، وأي تدبري خاص قد           
الضحايا الذين هم ليسوا، أو قد ال يكونون، من مواطين الدولة الطرف لديهم فرص متـساوية يف الوصـول إىل      
  وسائل االنتصاف املخصصة للحصول على تعويض عن األضرار النامجة عن أشكال االستغالل املشار إليها أعاله؛

ت اليت ُمنحت لألطفال، عن حاالت سوء املعاملة من         أي معلومات تتعلق بعدد وقيمة التعويضا       )ي(  
هذا النوع، نتيجةً إلجراءات قانونية أو إدارية أشرفت عليها هيئات رمسية، قد تساعد اللجنة يف فهم الكيفية اليت                  

  ُتطبق هبا وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة يف املمارسة العملية؛ 
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 وسائل االنتصاف واإلجراءات القائمة تتيح محايةً مالئمـةً   ما إن كانت الدولة الطرف تعترب أن        )ك(  
حلقوق األطفال، ضحايا أشكال االستغالل املشار إليها أعاله، مـن أجـل احلصول على تعويض مالئـم عـن                 
  األضرار اليت حلقت هبم، وإال، فما هي التحسينات أو التغيريات اليت تعتربها الدولة جديرة بتعزيز محاية هذا احلق                  

  طريقة فعالة؛ب

مثالً، الـشرف   (اإلصابة البدنية والعقلية، واملعاناة النفسية، واملساس باملصاحل املعنوية         : وتشمل األضرار   
، واحلرمان من احلقوق الشخصية واخلسارة يف املمتلكات أو الـدخل، أو            )لرتاهة األخالقية اوالروابط األسرية   و الُسمعةو

 اليت يتكبدها الشخص يف عالج أية إصابة، وتصحيح أي ضرر يلحـق حبقـوق               أية خسارة اقتصادية أخرى، والنفقات    
 من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق فـي االنتصاف واجلـرب لـضحايا              ٢٠ و ١٩انظر املبدأين   (الضحية  

  ).ساين الدويلاالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلن
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  الفصل العاشر

  اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين
  مبادئ توجيهية للتقارير األولية اليت يتعني أن تقدمها الدول األطراف

   من االتفاقية٧٣مبوجب املادة 
  مقدمة

ـ              ٧٣تنص املادة     - ١ : ي من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على ما يل
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً عن التدابري اليت تتخذها لتنفيـذ أحكـام                   

وقد وافقت اللجنة على املبادئ التوجيهية التايل ذكرها إلعطـاء توجيهـات إىل             . االتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة    
  . الدول األطراف بشأن شكل ومضمون تقاريرها األولية

بإمكان الدول األطراف اليت تكون وقت إرسال هذه املبادئ التوجيهية إليها قد شرعت بالفعل يف إعداد                  - ٢
  . تقاريرها األولية أن تنجز هذه التقارير وتقدمها إىل اللجنة حىت إذا مل تكن قد أعدهتا طبقاً هلذه املبادئ التوجيهية

   معلومات ذات طابع عام-  اجلزء األول - ألف 
  :ينبغي هلذا اجلزء  - ٣

أن يبني اإلطار الدستوري والتشريعي والقضائي واإلداري الذي ينظم تنفيذ االتفاقيـة، وأيـة                )أ(  
  . اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف تكون الدولة الطرف مقدمة التقرير قد أبرمتها يف جمال اهلجرة

إلمكان عـن خصائص وطبيعة تدفقات اهلجـرة       أن يقدم معلومات كمية ونوعية جمزأة بقدر ا         )ب(  
  . اليت تكون الدولة الطرف املعنية مشمولة هبا) اهلجرة إىل اخلارج والعبور واهلجرة إىل الداخل(

أن يبني الوضع الفعلي فيما يتعلق بالتنفيذ العملي لالتفاقية يف الدولة مقدمة التقرير وأن يشري إىل   )ج(  
  . بالتزامات الدولة مقدمة التقرير مبوجب االتفاقيةالظروف اليت تؤثر على الوفاء

أن يتضمن معلومات عن التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لنشر وترويج االتفاقية وعن التعاون   )د(  
  .مع اجملتمع املدين لتعزيز واحترام احلقوق الواردة يف االتفاقية

  االتفاقية معلومات تتعلق بكل مادة من مواد - اجلزء الثاين   - باء 
ينبغي أن يتضمن هذا اجلزء معلومات حمددة عن تنفيذ الدولة مقدمة التقرير ألحكام االتفاقيـة، وفقـاً                   - ٤

وبغية تسهيل إجراءات تقدمي التقارير بالنسبة للدول األطراف، ميكـن تقـدمي            . لترتيب املواد وأحكام كل منها    
  :املعلومات عن جمموعات من املواد، على النحو التايل



HRI/GEN/2/Rev.6 
Page 137 

  

  :املبادئ العامة  )أ(  

  عدم التمييز؛  :٧و) ١(١املادتان   ●

  احلق يف االنتصاف الفعال؛  :٨٣املادة   ●

  .واجب تنفيذ االتفاقية  :٨٤املادة   ●

  :حقوق اإلنسان جلميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم :اجلزء الثالث من االتفاقية  )ب(  

  : ٨املادة   ●
  . ذلك بلده، والعودة إليهحق الفرد يف مغادرة أي بلد، مبا يف  

  :١٠ و٩املادتان   ●
  .احلق يف احلياة؛ حظر التعذيب؛ حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة  

  :١١املادة   ●
  .حظر االسترقاق والّسخرة  

  :٢٦ و١٣ و١٢املواد   ●
  .حرية الرأي والتعبري؛ حرية الفكر والضمري والدين؛ احلق يف االنضمام إىل نقابات العمال  

  :١٥ و١٤املادتان   ●
حظر التدخل التعسفي أو غري املشروع يف حياة العامل املهاجر اخلاصة أو يف شـؤون بيتـه أو                    

  .مراسالته أو اتصاالته؛ حظر احلرمان التعسفي من امللكية

  :٢٤ و١٧و) ٤ إىل ١الفقرات من  (١٦املواد   ●
ل واالحتجـاز التعـسفيني؛     احلق يف احلرية والسالمة الشخصية؛ احلماية من التعرض لالعتقـا           

  . االعتراف بالعامل املهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون

  :١٩ و١٨و) ٩ إىل ٥الفقرات من  (١٦املواد   ●
  .احلق يف ضمانات إجرائية  

  :٢٠املادة   ●
أو تصريح العمل أو الطرد جملرد عدم      / اإلقامة و  رخصةحظر سجن العامل املهاجر، وحرمانه من         

  .اشئ عن عقد عملالوفاء بالتزام ن

  :٢٣ و٢٢ و٢١املواد   ●
أو إتالف بطاقة اهلوية الشخصية وغريها من الوثائق؛ احلماية من الطـرد  /احلماية من مصادرة و    

  .اجلماعي؛ احلق يف اللجوء إىل احلماية القنصلية أو الدبلوماسية
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  :٢٨ و٢٧ و٢٥املواد   ●
جر وغريه من شـروط العمـل واالسـتخدام؛         األ: مبدأ املساواة يف املعاملة فيما يتعلق مبا يلي         

  .والضمان االجتماعي؛ واحلق يف تلقي الرعاية الطبية العاجلة

  :٣١ و٣٠ و٢٩املواد   ●
حق طفل العامل املهاجر يف احلصول على اسم، ويف تسجيل والدته، ويف احلصول على اجلنسية؛          

 يف احترام اهلوية الثقافية للعمال      ويف احلصول على التعليم على أساس املساواة يف املعاملة؛ واحلق         
  . املهاجرين وأفراد أسرهم

  :٣٣ و٣٢املادتان   ●
حق العمال املهاجرين يف أن حيولوا إىل دولة منشئهم دخوهلم ومدخراهتم وممتلكاهتم الشخصية؛               

بلغوا حبقوقهم الناشئة عن االتفاقية ونشر املعلومات   . احلق يف أن ُي

 حقوق أخرى للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلـائزين للوثـائق           :قيةاجلزء الرابع من االتفا     )ج(
  :قانوينالالزمة أو الذين هم يف وضع 

  :٣٧املادة   ●
حق العمال املهاجرين يف أن تبلغهم دولة العمل، قبل خروجهم من دولة املنـشأ، بالـشروط                  

  .املنطبقة على دخوهلم وباألنشطة اليت جيوز هلم مزاولتها مقابل أجر

  :٣٩ و٣٨املادتان   ●
حق العامل املهاجر يف الغياب مؤقتاً دون أن يكون لذلك تأثري على األذن لــه باإلقامـة أو                    

  .العمل؛ احلق يف حرية التنقل وحرية اختيار حمل اإلقامة يف إقليم دولة العمل

  :٤٢ و٤١ و٤٠املواد   ●
 يف املشاركة يف الشؤون العامة حق العمال املهاجرين يف تكوين اجلمعيات ونقابات العمال؛ احلق  

النتخابات اليت جترى يف تلك البلـدان؛ اإلجـراءات         ل الترشحبأصواهتم و اإلدالء  بلدان منشئهم، و  يف  
  . واملؤسسات اليت تراعي احتياجات العمال املهاجرين وإمكانية التمتع باحلقوق السياسية يف دولة العمل

  : ٥٥ و٥٤ و٤٣املواد   ●
املساواة يف املعاملة   : املعاملة مع مواطين دولة العمل فيما يتعلق باملسائل احملددة        مبدأ املساواة يف      

فيما يتعلق باحلماية من الفصل، واستحقاقات البطالة واالستفادة من مشاريع األشغال العامة اليت 
 يقصد منها مكافحة البطالة، وإمكانية احلصول على عمل بديل؛ التمتع باملساواة يف املعاملة يف             

  .ممارسة نشاط مقابل أجر

  :٥٠ و٤٤املادتان   ●
محاية وحدة أسر العمال املهاجرين ولَم مشل العمال املهاجرين؛ النتائج املترتبة على الوفاة أو فك   

  . أواصر الزواج
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  :٥٣ و٤٥املادتان   ●
يها والتدابري  متتع أفراد أسر العمال املهاجرين باملساواة يف املعاملة فيما يتعلق باجلوانب املشار إل              

املتخذة لضمان إدماج أطفال العمال املهاجرين يف النظام املدرسي احمللي؛ حق أفراد أسرة العامل    
  .املهاجر يف أن خيتاروا حبرية نشاطاً يزاولونه مقابل أجر

  :٤٨ و٤٧ و٤٦املواد   ●
حلق يف حتويل اإلعفاء من رسوم االسترياد والتصدير ومن الضرائب فيما يتعلق مبمتلكات معينة؛ ا         

الدخل واملدخرات من دولة العمل إىل دولة املنشأ أو إىل أية دولة أخرى؛ فرض الضرائب ومبدأ                
  .جتنب االزدواج الضرييب

  :٥٢ و٥١املادتان   ●
حق العمال املهاجرين يف التماس عمل بديل يف حالة إهناء النشاط الذي يزاولونه مقابـل أجـر       

 ال يسمح هلم بأن خيتاروا حبرية النشاط املأجور؛ الشروط والقيود بالنسبة للعمال املهاجرين الذين
  .املفروضة على العمال املهاجرين الذين يستطيعون أن خيتاروا حبرية نشاطهم املأجور

  :٥٦ و٤٩املادتان   ●
  .إذن اإلقامة والترخيص مبزاولة نشاط مأجور؛ احلظر العام وشروط الطرد  

  .األحكام املنطبقة على فئات معينة من العمال املهاجرين وأفراد أسرهم :اجلزء اخلامس من االتفاقية  )د(

ينبغي للدولة الطرف أن تبني األحكام أو التدابري اليت اعتمدهتا بالنسبة للفئات احملـددة مـن العمـال                    
  . من االتفاقية، إن وجدت٦٣ إىل ٥٧املهاجرين املشار إليها يف املواد من 

 تعزيز الظروف السليمة والعادلة واإلنسانية واملشروعة فيما يتعلق         :فاقيةاجلزء السادس من االت     ) ه(
  .باهلجرة الدولية للعمال، وأفراد أسرهم

ينبغي للدولة الطرف أن تبني التدابري اليت اختذهتا لضمان تعزيز الظروف السليمة والعادلـة واإلنـسانية                  
  :وال سيما. سرهمواملشروعة فيما يتعلق باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أ

  :٦٥املادة   ●
  . إنشاء دوائر اخلدمات املناسبة ملعاجلة املسائل املتعلقة باهلجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم  

  :٦٦املادة   ●
  .العمليات واهليئات املرخص هلا لتدبري العمال للعمل يف دولة أخرى  

  :٦٧املادة   ●
هاجرين وأفراد أسرهم إىل دولة املنشأ واستقرارهم فيها   التدابري املتعلقة بالعودة املنظمة للعمال امل       

  .من جديد وإعادة اندماجهم الثقايف
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  :٦٨املادة   ●
التدابري اهلادفة إىل منع ووقف عمليات التنقل واالستخدام غري القانونيـة أو الـسرية للعمـال                  

  .املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي

  :٦٩املادة   ●
ا الدولة الطرف، حني يوجد يف أراضيها عمال مهاجرون يف وضع غري نظامي،             التدابري اليت تتخذه    

  .لضمان عدم استمرار هذا الوضع والظروف اليت ينبغي مراعاهتا يف إجراءات تسوية الوضع

  :٧٠املادة   ●
التدابري املتخذة لضمان أن تكون ظروف معيشة العمال املهاجرين وأفراد أسرهم أصحاب الوضع   

  .قة مع معايري اللياقة والسالمة والصحة ومبادئ الكرامة اإلنسانيةالنظامي متف

  :٧١املادة   ●
إعادة جثامني املتوفني من العمال املهاجرين أو أفراد أسرهم إىل دولة املنشأ ومسائل التعـويض                 

  .املتصلة بوفاة العامل املهاجر

  تقدمي التقرير
للنصوص التشريعية أو ) اإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانيةإن أمكن ب(رفق بالتقرير نسخ كافية ُتينبغي أن   - ٥

ولكـن ينبغـي   . وسوف تتاح هذه النسخ ألعضاء اللجنـة . غريها من النصوص الرئيسية املشار إليها يف التقرير     
باس ولذلك فإنه عندما ال يرد يف التقرير اقت. مالحظة أن هذه الوثائق ال تستنسخ ألغراض التوزيع العام مع التقرير

فعلي من نص أو ال يكون هذا النص مرفقاً بالتقرير نفسه، فمن املستصوب أن يتضمن التقرير معلومات كافيـة                   
  .ميكن فهمها دون الرجوع إىل النص

 من االتفاقية الدوليـة حلمايـة       ٧٣وقد ترغب الدول األطراف يف تقدمي تقاريرها األولية مبوجب املادة             - ٦
وأفراد أسرهم مصحوبة بالوثيقة األساسية املوحـدة املـشار إليهـا يف الوثيقـة              حقوق مجيع العمال املهاجرين     

HRI/MC/2004/3      وقد مت تشجيع اعتمـاد هـذا اخليـار يف          .  اليت تتضمن مشروع املبادئ التوجيهية إلعدادها
ـ    (٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٢ و ٢١االجتماع الثالث املشترك بني اللجان املعقود يف جنيف يومي           ة انظـر الوثيق

A/59/254تقرير االجتماع السادس عشر لرؤساء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،.(  

أي على أقراص مرنة أو     ( من االتفاقية يف شكل إلكتروين       ٧٣وينبغي تقدمي التقارير األولية مبوجب املادة         - ٧
 صـفحة   ١٢٠لتقرير  وينبغي أال يتجاوز ا   . ، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة    )أقراص مدجمة أو بالربيد اإللكتروين    

 نقطة  ١٢ سطر، ويكون حجم اخلط املستخدم هو        ١,٥، مع تباعد املسافة بني األسطر مبقدار        A4حجم الورقة   (
  ).Times New Romanمن اخلط احلاسويب الروماين اجلديد 
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  تقدمهااملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير الدورية اليت 
  تفاقية من اال٧٣الدول األطراف مبوجب املادة 

  مقدمة

من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم على أن            ) أ)(١(٧٣تنص املادة     - ١
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة تقريراً لتنظر فيه اللجنة عن التدابري اليت تتخـذها                   

، يتعني على الدول األطراف تقدمي تقارير دورية مرة كل مخس سـنوات             وبعد ذلك . لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية   
وقد وافقت اللجنة على املبادئ التوجيهية . ٧٣من املادة ) ب(١  بالفقرة الفرعيةوكلما طلبت اللجنة ذلك، عمالً

ل األطراف بـشأن    التالية إضافة إىل مبادئها التوجيهية املتعلقة بالتقارير األولية، وذلك إلعطاء إشارات إىل الدو            
  .شكل ومضمون تقاريرها الدورية

الوثيقـة األساسـية    : وتتألف التقارير اليت يتعني على الدول تقدميها يف إطار نظام اإلبالغ من جـزأين               - ٢
وينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املشتركة معلومات عامة عن الدولة          . املشتركة والوثيقة اخلاصة مبعاهدة حمددة    

ر، وعن اإلطار العام حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وكذلك معلومات عامة تتعلق بعـدم التمييـز                مقدمة التقري 
  ).HRI/GEN/2/Rev.4( للمبادئ التوجيهية املنسقة وباملساواة ووسائل االنتصاف الفعالة وفقاً

مجيع العمـال    الوثيقة اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق       - ألف 
  هماملهاجرين وأفراد أسر

  :ينبغي للدول األطراف أن تقدم، ضمن اجلزء املتعلق بالوثيقة اخلاصة باالتفاقية، معلومات تتعلق مبا يلي  - ٣

تنفيذ االتفاقية ومدى مراعاة املسائل اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية بـشأن التقريـر                 )أ(  
  السابق الذي قّدمته الدولة الطرف؛

.  متتع العمال املهاجرين مبا هلم من حقوقاليت تؤثر علىيف القانون واملمارسة التطورات املستجدة   )ب(  
وينبغي أال تقتصر الوثيقة اخلاصة باالتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بـل ينبغـي أن                   

  ؛تتناول بالتفصيل اجلوانب املتعلقة بتنفيذ هذه التشريعات عملياً
ختذهتا الدولة الطرف من أجل نشر االتفاقية والترويج هلا والتدابري اخلاصة بالتعاون            التدابري اليت ا    )ج(  

مع اجملتمع املدين من أجل تعزيز واحترام احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، ويف إعداد وثيقة الدولة الطـرف                  
  .اخلاصة باالتفاقية

 واآلخـر  خاص باملعلومات العامـة  أحدمها اثنني، وينبغي أن تقّسم الوثيقة اخلاصة باالتفاقية إىل قسمني         - ٤
  . للتوجيهات التالية بعينها يف االتفاقية، وذلك وفقاًاًيتناول أحكام
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   معلومات عامة- باء 

ينبغي أن تقدم الدولة الطرف يف هذا اجلزء من التقرير الدوري ما استجد من معلومات فيما يتعلق بالفترة   - ٥
ك حسب الفئات التالية؛ وإذا مل يستجد شيء يستحق الذكر يف إطار أيٍّ من هـذه                اليت جيري اإلبالغ عنها وذل    

  :وهذه الفئات هي. الفئات، فينبغي أن يذكر ذلك يف التقرير

اهلجرة إىل اخلارج والعبور واهلجرة إىل      ( تدفقات املهاجرين     عن خصائص وطابع   مفّصلةبيانات    )أ(  
 مل تتوفر أية بيانات دقيقة هبذا اخلصوص، يرجى تقدمي أرقام تقديرية عن اليت تؤثر يف الدولة الطرف؛ وإذا) الداخل

   تدفقات املهاجرين يف الدولة الطرف؛ديناميات
 أو املنفصلني املوجودين يف إقلـيم       بدون مرافق بيانات وإحصائيات عن عدد األطفال املهاجرين         )ب(  

  الدولة الطرف؛
لوطنية املتعلقة باهلجرة مع أحكام االتفاقية، ومن ذلك بيان اخلطوات اليت اختذت ملواءمة القوانني ا  )ج(

  ما إذا كانت للدولة الطرف خطط لسحب حتفظاهتا على االتفاقية، إن كان هلا حتفظات؛
أي خطوة للتوقيع على معاهدات أو صكوك دولية حلقوق اإلنسان ذات صـلة بتنفيـذ هـذه                   )د(

الصكوك أو التصديق عليها؛ وال سيما أية خطوة ترمي للتصديق على االتفاقية أو لالنضمام إىل تلك املعاهدات أو 
بشأن اهلجـرة يف    ) ١٩٧٥(١٤٣بشأن العمال املهاجرين ورقم     ) ١٩٤٩(٩٧اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم      

  ؛أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص واملعاملة للعمال املهاجرين
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم باحلقوق املنـصوص  أي قرارات صادرة عن حماكم تتعلق بتمتع    )ه(

  عليها يف االتفاقية؛
  ا يؤثر على تنفيذ االتفاقية؛مب يف التشريعاتأي تغيري   )و(
اإلجراءات احملددة اليت نفذت ملواجهة التدفقات املختلطة للمهـاجرين، وبـاألخص لتحديـد               )ز(

جتار بالبشر؛ ويف هذا السياق، يرجى ذكر ما إذا كـان           االحتياجات اخلاصة حلماية ملتمسي اللجوء وضحايا اال      
  من االتفاقية؛) د(٣ للمادة أو عدميي اجلنسية، وفقاً/التشريع الوطين ينص على تطبيق االتفاقية على الالجئني و

ن واحملتجـز األطفال  اخلطوات اليت اختذت لضمان فصل األطفال املهاجرين احملتجزين، مبن فيهم             )ح(
 باهلجرة، عن غريهم من احملتجزين من الكبار وتبيان ما إذا كانت هناك إجراءات              حكام املتعلقة بسبب انتهاك األ  

  حمددة لتحديد سن املهاجرين األحداث، والبيانات املتعلقة بعدد األطفال املهاجرين احملتجزين؛
   بـدون  اخلاصة لألطفال املهـاجرين، وال سـيما األطفـال           لالهتمام باملصاحل الربامج اخلاصة     )ط(

  مرافق واملنفصلني؛
 يف  العامالتالتشريعات واملمارسات اليت تتيح آليات لرصد وضع النساء املهاجرات، مبن فيهن              )ي(

  املنازل، والضمانات والكفاالت حلمايتهن من االستغالل والعنف؛
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  اإلجراءات اليت تساعد ضحايا االجتار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال؛  )ك(
  ري اليت اختذت لتقدمي املساعدة اليت تتيحها الدولة الطرف ملهاجريها املوجودين يف اخلارج؛التداب  )ل(
  التدابري اليت اختذت لتسهيل إعادة إدماج املهاجرين يف حال عودهتم إىل الدولة الطرف؛  )م(
هلجرة اليت انضمت االتفاقات املتعددة األطراف أو الثنائية، مبا فيها االتفاقات اإلقليمية، املتعلقة با  )ن(

  إليها الدولة الطرف؛
 بالتعاون مع دول أخرى، ملنع اخلسائر يف األرواح بني          وكذلك اجلهود املبذولة  اجلهود املبذولة،     )س(

  املهاجرين يف املناطق احلدودية الربية والبحرية؛
مني بـصفة   رة غري الشرعية وتوظيف املهاجرين املقي     ـات اهلج ـع حرك ـالتدابري الرامية إىل من     )ع(
  .غري قانونية

   أحكام حمددة- جيم 

 جملموعات املواد على النحـو املـبني يف املبـادئ           ينبغي أن ترد املعلومات املقدمة ضمن هذا اجلزء وفقاً          - ٦
، وأن تشري بوضوح إىل أي تقدم أحـرز أثنـاء    )HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1(التوجيهية اخلاصة بالتقرير األويل     

ويف . غ يف جمال متتع العمال املهجرين وأفراد أسرهم باحلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية            الفترة املشمولة باإلبال  
  .حالة عدم وجود جديد يستحق الذكر يف إطار أي مادة، ينبغي أن يذكر ذلك يف التقرير

، يف كل جمموعة من جمموعات املواد، معلومات بـشأن التـدابري            لدولة الطرف أن تدرج أيضاً    لوينبغي    - ٧
  . خبصوص املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة فيما خيص التقرير السابقامللموسة اليت اختذهتا

اإلشارات إىل وثائق أخرى خاصة مبعاهدات معينة وإىل تقارير           - دال 
  متعلقة باتفاقيات منظمة العمل الدولية

 حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد      إذا أشارت دولة طرف يف وثيقتها اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية           - ٨
أسرهم إىل معلومات واردة إما يف الوثيقة األساسية املشتركة أو يف أي وثيقة أخرى من الوثائق اخلاصة مبعاهدات                 

  .معّينة، فعليها أن تذكر بدقة الفقرات اليت ترد فيها تلك املعلومات

 ٢تفاقيات منظمة العمل الدولية املذكورة يف التذييل         يف أيٍّ من ا    وباملثل، إذا كانت الدولة الطرف طرفاً       - ٩
للمبادئ التوجيهية املنّسقة وسبق هلا أن قّدمت تقارير إىل اللجنة املشرفة املعنية وكانت هذه االتفاقيات متصلة بأيٍّ 

لتقـارير  من احلقوق اليت أقرهتا االتفاقية، جاز هلا إن رغبت يف ذلك أن تشري إىل األجزاء ذات الصلة من تلـك ا              
  . من تكرار تلك املعلوماتوإرفاقها بدالً
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 الوثيقة اخلاصة باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع         شكل  - هاء 
  املهاجرين وأفراد أسرهم العمال

 من املبادئ التوجيهية املنسقة، ينبغي أال يتجاوز عدد صـفحات الوثـائق             ١٩بناًء على اشتراط الفقرة       - ١٠
، وأن تكـون    )A4 (٤-  الصفحات حبيث تناسب الورق من احلجم أ       تنسيقوينبغي  . حة صف ٤٠الدورية الالحقة   

من اخلط احلاسويب الروماين اجلديد نقطة  ١٢ املستخدم طيكون حجم اخل سطر، و١,٥املسافة بني السطور مبقدار 
قراص مدجمة أو أي على أقراص مرنة أو أ(وينبغي تقدمي التقارير بشكل إلكتروين ). Times New Roman(املعاصر 

  .، مصحوبة بنسخة ورقية مطبوعة)بالربيد اإللكتروين

للنصوص التشريعية  ) إن أمكن باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية      (رفق بالتقرير نسخ كافية     ُتوينبغي أن     - ١١
 ن ينبغـي  ولك. وسوف تتاح هذه النسخ ألعضاء اللجنة     . أو غريها من النصوص الرئيسية املشار إليها يف التقرير        

 شـرحاً   وينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً    . مالحظة أن هذه الوثائق ال تستنسخ ألغراض التوزيع العام مع التقرير          
وافياً جلميع املختصرات املستخدمة يف النص، وال سيما عند اإلشارة إىل املؤسسات واملنظمات والقوانني الوطنية               

  .لة خارج الدولة الطرف ُتفَهم بسهوالُّيحتَمل أأمور وما إليها من 

 -  -  -  -  -  

 


