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 حقوق الطفلة نجل

 مبادئ توجيهية عامة تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية
 )ب(١اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقـاً للفقرة 

  من االتفاقية٤٤املادة من 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني املعقودة يف 

 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 طلب قد        ). CRC/C/58 (١٩٩٦أكتوبر  /تشـرين األول   ١١املعقـودة يف    

 من اتفاقية حقوق الطفل، لتقدمي معلومات ٤٤ من املادة    ٤توجهـه اللجـنة إىل الدول األطراف مبوجب الفقرة          
 .إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية

ديسمرب / كانون األول  ٣١ الدورية املقدمة بعد تاريخ      وتسري هذه املبادئ التوجيهية على مجيع التقارير       -٢
وتتضـمن عرضـاً عاماً عن الغرض من تقدمي التقارير وتنظيمها واملعلومات املوضوعية املطلوبة مبوجب    . ٢٠٠٥
م وأخرياً، يتيح املرفق معلومات أكثر تفصيالً عن نوع البيانات اإلحصائية اليت تطلبها اللجنة وفقاً لألحكا. االتفاقية

 .املوضوعية لالتفاقية

ومتّ يف هـذه املبادئ التوجيهية تصنيف مواد االتفاقية إىل جمموعات بغية مساعدة الدول األطراف على                 -٣
ويعكس هذا النهج املنظور الشمويل لالتفاقية جتاه حقوق الطفل، أي أن هذه احلقوق كلٌ مترابط . إعداد تقاريرها

 .ية لكل حق من احلقوق املعترف هبا يف االتفاقيةال يتجزأ، وينبغي إعطاء أمهية متساو

وينـبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدةً إلقامة حواٍر بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ االتفاقية                  -٤
وعليه، جيب أن حتقق التقارير توازناً بني وصف الوضع القانوين الرمسي           . والتمتع حبقوق الطفل يف الدولة الطرف     
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: ولذلك تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، لكل جمموعة من املواد، معلومات تتعلق مبا يلي              .  العملي والوضع
 . أدناه٥متابعة تنفيذ االتفاقية ورصدها وختصيص املوارد والبيانات اإلحصائية وحتديات التنفيذ، كما تنّص الفقرة 

 تنظيم التقرير: الفرع األول

 من االتفاقية، إذا قّدمت دولة طرف تقريراً أولياً شامالً إىل           ٤٤ من املادة    ٣وفقاً للفقرة    -٥
اللجنة أو سبق هلا تقدمي معلومات مفصلة إىل اللجنة، فال حاجة هبا إىل تكرار هذه املعلومات يف   

ولكن ينبغي أن تشري بوضوح إىل املعلومات اليت سبقت إحالتها، وإىل أي            . تقاريـرها الالحقة  
 .لفترة اليت يشملها التقريرتغيريات حدثت أثناء ا

ينبغي اتباع هذه املبادئ التوجيهية وال سيما التفاصيل الواردة يف املرفق لدى عرض املعلومات اليت حتتويها  -٦
وينبغي للدول  . تقاريـر الدول األطراف بشأن كل جمموعة حتددها اللجنة، وذلك فيما يتعلق بالشكل واملضمون             

 : عن كل جمموعة مواد، أو فرادى املواد عند االقتضاء، معلومات بشأناألطراف يف هذا الصدد أن تقدم

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 فهٍم         :  الرصد -لوطنية الشاملة   الربامج ا  )ب( 
شـامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف البلد املعين فضالً عن اآلليات املنشأة ضمن اهليئات احلكومية لرصد                  

 ذلك عن التدابري األساسية التشريعية      وعلى الدول األطراف أن تقدم املعلومات ذات الصلة، مبا يف         . 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 توفري معلومات واضحة عن األهداف واجلداول الزمنية هلذه               
 التدابري وما إذا كان هلا تأثري على الواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي واألوضاع العامة القائمة يف البلد؛

على الدول األطراف أن توفر معلومات عن مقدار        : ختصـيص موارد امليزانية واملوارد األخرى      )ج( 
ة سنوياً لألطفال، مبا يف ذلك نسبة التمويل        املخصص) على املستويني املركزي واحمللي   (ونسـبة امليزانـية الوطنية      

، )عن طريق اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية واملصارف اخلاصة       (اخلارجي للميزانية الوطنية عند االقتضاء      
وينبغي للدول األطراف يف هذا الصدد أن توفر        . وذلـك فـيما يـتعلق بالربامج ذات الصلة حتت كل جمموعة           

قتضاء، عن استراتيجيات وبرامج احلّد من الفقر والعوامل األخرى اليت تؤثر أو قد تؤثر على               معلومـات، عند اال   
 تنفيذ االتفاقية؛

ينبغي أن توفر الدول األعضاء، عند االقتضاء، بيانات إحصائية سنوية          : البـيانات اإلحصـائية    )د( 
أو /فية، واالنتماء إىل فئات األقليات و     الري/الفئة العمرية، ونوع اجلنس، واملنطقة احلضرية     /مصـنفة 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( 
 .نب معلومات عن األهداف املنشودة يف املستقبلبالتزامات الدول األطراف يف إطار جمموعة املواد املعنية، إىل جا
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ينـبغي أن ُترفق بالتقارير نسٌخ من النصوص التشريعية األساسية واألحكام القضائية، فضالً عن بيانات                -٧
وينبغي تصنيف البيانات   . مفصـلة مصنفة ومعلومات إحصائية واملؤشرات املستخدمة فيها والبحوث ذات الصلة          

وستتّم إتاحة هذه املواد ألعضاء     . ه واإلشارة إىل التغيريات اليت طرأت منذ التقرير السابق        عـلى النحو املبني أعال    
ولذلك . ولكن ينبغي اإلشارة إىل أن هذه الوثائق لن تترجم أو ُتستنسخ للتوزيع العام، ألسباب اقتصادية              . اللجنة

 أن يتضمن التقرير معلومات كافية عنه ُيستحسـن عندما ال يكون أحد النصوص مقتبساً يف التقرير أو مرفقاً به،      
 .حبيث يتسىن فهمه بوضوح دون الرجوع إىل هذه النصوص

وتطلـب اللجـنة أن يتضمن التقرير جدول حمتويات وأن يكون مرقّماً بالتتابع حىت النهاية وأن يكون                  -٨
 .ه، بغية تيسري توزيعه ومن مث إتاحته للجنة كي تنظر فيA 4مطبوعاً على أوراق من فئة 

 املعلومات املوضوعية اليت ينبغي أن تتضمنها التقارير: الفرع الثاين

  تدابري التنفيذ العامة-أوالً 

 ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

 أعاله، والتعليق العام    ٦ و ٥يتعني على الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال أحكام الفقرتني             -٩
بشأن ) ٢٠٠٣(٥بشـأن دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية املستقلة، والتعليق العام رقم            ) ٢٠٠٢(٢رقـم   

 .التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وعلى الدول األطراف اليت أدرجت حتفظات على االتفاقية أن توضح ما إذا كانت تعترب اإلبقاء على هذه   -١٠
 أن حتدد ما إذا كانت لديها خطط للحّد من آثار هذه التحفظات وسحبها وينبغي هلا كذلك. 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 توافٍق تاٍم بني التشريعات واملمارسات الوطنية وبني مبادئ االتفاقية وأحكامهاعن التدابري املعتمدة لتحقي

عـلى الدول األطراف اليت تقدم مساعدة دولية أو إمنائية أن توفر معلومات عن املوارد البشرية                 )أ( -١٢
 واملالية املخصصة لربامج األطفال، وال سيما يف إطار برامج املساعدة الثنائية؛

 الدول األطراف اليت تتلقى مساعدة دولية أو إمنائية أن تقدم معلومات عن إمجايل املوارد               عـلى  )ب( 
 .اليت تلقتها والنسبة املخصصة منها لربامج األطفال

، يتعني على الدول األطراف     ٤١تسـليماً بأن االتفاقية متثل معياراً أدىن حلقوق الطفل، ويف ضوء املادة              -١٣
ات الوطنية تفضي بقدٍر أكرب إىل إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنّص عليه              وصف أي أحكام يف التشريع    

 .االتفاقية
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ينبغي أن توفر الدول األطراف معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة ومدى سهولة وصول األطفال إليها                -١٤
قائمة على املستوى الوطين أو يف حالة انتهاك احلقوق اليت تعترف هبا االتفاقية، إىل جانب معلومات عن اآلليات ال    

 .احمللي لتنسيق السياسات املتعلقة باألطفال ورصد تنفيذ االتفاقية

ينـبغي أن تذكر الدول األطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وأن تصف                  -١٥
ايتها على النحو الوارد يف     عملية تعيني أعضائها وتشرح اختصاصها ودورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل ومح           

 .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
 .مها على نطاق واسع بني الكبار واألطفال على السواءلنشر مبادئ االتفاقية وأحكا

 من  ٦يـتعني 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  
تضـاء، ترمجة املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بعد النظر يف التقرير السابق إىل اللغات الرمسية ولغات                 االق

 .األقليات، وتوزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل املطبوعات واإلعالم اإللكتروين

مبا يف ذلك املنظمات غري     ينبغي للدول األطراف تقدمي معلومات عن التعاون مع منظمات اجملتمع املدين،             -١٨
وباإلضافة إىل ذلك، يرجى وصف     . احلكومـية وجمموعات األطفال والشباب، بغية تنفيذ مجيع جوانب االتفاقية         

الطـريقة الـيت 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 الطفل ١ُيطلب إىل الدول األطراف تقدمي معلومات حمّدثة يف إطار املادة  -١٩
 .يف قوانينها وتشريعاهتا الوطنية، مع حتديد أي فروق بني البنات واألوالد يف هذا الصدد

  مبادئ عامة-ثالثاً 

 )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 . أعاله٦ و٥األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني ُيطلب إىل الدول  -٢٠

 :ينبغي للدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة بشأن -٢١

 ؛)٢املادة (عدم التمييز  )أ( 

 ؛)٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى  )ب( 
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 ؛)٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو  )ج( 

 ).١٢املادة (اء الطفل احترام آر )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 ٢فيما يتعلق باملادة  -٢٣
، ينبغي تقدمي معلومات أيضاً عن التدابري املتخذة ٦وفيما يتعلق باملادة . ما يتصل بذلك من أشكال تعصب أخرى   

 سنة، وتسجيل وفيات األطفال     ١٨لضمان عدم إصدار أحكام باإلعدام ضد األشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن            
 ورصد والتحقـيق فـيها واإلبـالغ عنها عند االقتضاء، وكذلك عن التدابري املعتمدة ملنع االنتحار بني األطفال           

معدالته، ولضمان بقاء األطفال مبختلف أعمارهم، وال سيما املراهقني منهم، وبذل أقصى جهد ممكن لضمان احلّد 
كاألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي أو عنف الشوارع (من املخاطر اليت تتعرض هلا هذه الفئة من األطفال بالذات 

 ). مثالً

  احلقوق واحلريات املدنية-رابعاً 

 )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧ إىل ١٣ ومن ٨ و٧واد امل(

 . أعاله٦ و٥ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني  -٢٤

 :يتعني على الدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة بشأن -٢٥

 ؛)٧املادة (االسم واجلنسية  )أ( 

 ؛)٨املادة (ية احلفاظ على اهلو )ب( 

 ؛)١٣املادة (حرية التعبري  )ج( 

 ؛)١٤املادة (حرية الفكر والوجدان والدين  )د( 

 ؛)١٥املادة (حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي   )ه( 

 ؛)١٦املادة (محاية احلياة اخلاصة  )و( 

 ؛)١٧املادة (احلصول على املعلومات املناسبة  )ز( 

لتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو             احلق يف عدم ا    )ح( 
 ).٣٧من املادة ) أ(الفقرة (املهينة، مبا يف ذلك العقاب البدين 
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وينبغي للدول األطراف اإلشارة، يف مجلة أمور، إىل األطفال املعوقني، واألطفال الذين يعيشون يف فقر،                -٢٦
خارج رباط الزوجية، واألطفال طاليب اللجوء والالجئني، واألطفال الذين ينتمون إىل فئات    واألطفـال املولودين    
 .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 ١٩من 

 . أعاله٦ و٥ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني  -٢٧

ينـبغي أن تقـدم الدول األطراف معلومات ذات صلة، تتضمن التدابري األساسية التشريعية والقضائية                -٢٨
املادة " (مصاحل الطفل الفضلى"لومات عن كيفية جتلي مبدئي واإلدارية أو غريها من التدابري السارية، وال سيما مع

 :يف تناول املسائل التالية) ١٢املادة " (احترام آراء الطفل"و) ٣

 ؛)٥املادة (توجيه الوالدين  )أ( 

 ؛)١٨ من املادة ٢ و١الفقرتان (مسؤوليات الوالدين  )ب( 

 ؛)٩املادة (االنفصال عن الوالدين  )ج( 

 ؛)١٠املادة (سرة مجع مشل األ )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( 

دين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي     ، مبا يف ذلك التأهيل الب     )١٩املادة  (اإلساءة واإلمهال    )ط( 
 ؛)٣٩املادة (

 ).٢٥املادة (املراجعة الدورية إليداع الطفل  )ي( 

وينـبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة                  -٢٩
 من ٢١ و١٨ و١١يما يتعلق باملواد األطـراف ذات صـلة أبرمـتها الدولة الطرف أو انضمت إليها، وخباصة ف       

 .االتفاقية، وبيان آثارها
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  الصحة األساسية والرفاه-سادساً 

 )٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦ و٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (

 أعاله،  ٦و ٥ُيطلـب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني                -٣٠
 االيدز وحقوق الطفل، والتعليق العام رقم      /بشأن فريوس نقص املناعة البشرية    ) ٢٠٠٣(٣والتعلـيق العـام رقم      

 .بشأن صحة املراهقني ومنوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٤

 :يتعني على الدول األطراف توفري معلومات ذات صلة عن -٣١

 ؛)٦املادة  من 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( 

ضمن التقرير معلومات عن التدابري والسياسات املتخذة إلعمال احلق         ، ينبغي أن يت   ٢٤فيما يتعلق باملادة     -٣٢
انظر التعليق العام   (االيدز  /يف الصحة، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة ملكافحة أمراٍض كفريوس نقص املناعة البشرية            

ويف ضوء . ل، واملالريا والدرن الرئوي، وال سيما بني الفئات اخلاصة األكثر عرضةً من األطفا ))٢٠٠٣(٣رقـم   
، ينبغي إدراج معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز حقوق الشباب ومحايتها يف إطار          )٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    
كما ينبغي أن يتطرق التقرير إىل التدابري القانونية املتخذة حلظر مجيع أشكال املمارسات التقليدية . صحة املراهقني

تعزيز أنشطة التوعية لتنبيه مجيع األطراف املعنية، مبا يف ذلك الزعماء           الضـارة، مبـا يف ذلـك ختان اإلناث، و         
 .التقليديون والدينيون، إىل اجلوانب الضارة هلذه املمارسات

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية-سابعاً 

 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 أعاله،  ٦ و ٥كام الواردة يف الفقرتني     ُيطلـب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األح           -٣٣
 .بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١والتعليق العام رقم 

 :ينبغي للدول األطراف توفري معلومات ذات صلة عن -٣٤

 ؛)٢٨املادة (التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه  )أ( 

 مع اإلشارة إىل نوعية التعليم؛) ٢٩املادة (أهداف التعليم  )ب( 
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 ).٣١املادة (الراحة وأوقات الفراغ واألنشطة الترفيهية والثقافية والفنية  )ج( 

، ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو جمموعة أطفال ال تتمتع               ٢٨فيما يتعلق باملادة     -٣٥
رة املدرسة أو الطرد    إما بسبب انعدام فرص الوصول إىل املؤسسات التعليمية أو بسبب مغاد          (بـاحلق يف التعليم     

من قبيل اإلعاقة أو    (وشرح الظروف اليت قد تستدعي فصل األطفال من املدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة              ) مـنها 
، مع إدراج أي ترتيبات معتمدة )االيدز/احلـرمان مـن احلرية أو احلمل أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية       

 .ديلملعاجلة مثل هذه احلاالت وتوفري تعليم ب

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 

 )٤٠ و٣٩ و٣٨و) د(إىل ) ب(ت من  الفقرا٣٧ و٣٦ إىل ٣٢ ومن ٣٠ و٢٢املواد (

 أعاله،  ٦ و ٥ُيطلـب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، امتثال األحكام الواردة يف الفقرتني                -٣٧
 .بشأن معاملة األطفال غري املرافقني واملنفصلني عن والديهم خارج البلد األصلي) ٢٠٠٥(٦والتعليق العام رقم 

 :ف توفري املعلومات ذات الصلة عن التدابري املتخذة حلمايةُيطلب إىل الدول األطرا -٣٨

 :األطفال يف حاالت الطوارئ )أ( 

 ؛)٢٢املادة (األطفال الالجئون  `١` 

، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة        )٣٨املادة  (األطفـال يف الـنـزاعات املسـلحة         `٢` 
 ؛ )٣٩املادة (االندماج االجتماعي   

 :ل املخالفون للقانوناألطفا )ب( 

 ؛)٤٠املادة (إدارة شؤون قضاء األحداث  `١` 

 األطفـال احملـرومون مـن حريتهم، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو       `٢` 
 ؛)٣٧من املادة ) د(و) ج(و) ب(الفقرات (اإليداع يف مؤسسات احتجاز   

 من ) أ(الفقرة  (قوبيت اإلعدام والسجن املؤبد     األحكـام الصادرة ضد األطفال، وخباصة حظر ع        `٣` 
 ؛)٣٧املادة   

 ؛)٣٩املادة (التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي  `٤` 

األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي              )ج( 
 ):٣٩املادة (
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 ؛)٣٢املادة ( مبا يف ذلك عمل األطفال االستغالل االقتصادي، `١` 

 ؛)٣٣املادة (تعاطي املخدرات  `٢` 

 ؛)٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  `٣` 

 ؛)٣٦املادة (أشكال االستغالل األخرى  `٤` 

 ؛)٣٥املادة (البيع واالجتار واالختطاف  `٥` 

 ؛)٣٠املادة (األصليني األطفال املنتمون إىل فئات األقليات أو السكان  )د( 

 .األطفال الذين يعيشون أو يعملون يف الشوارع  )ه( 

، ينبغي أن تزود التقارير أيضاً مبعلومات عن االتفاقيات الدولية أو الصكوك األخرى ٢٢فيما يتعلق باملادة  -٣٩
، واملؤشرات ذات الصلة    ذات الصلة اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، مبا يف ذلك ما يتصل بقانون الالجئني الدويل              

الـيت متّ حتديدهـا وجيـري استخدامها؛ وبرامج التعاون التقين واملساعدة الدولية ذات الصلة، ومعلومات عن                 
 .االنتهاكات اليت الحظها املفتشون والعقوبات اليت طُبقت بشأهنا

ني مبنظومة قضاء األحداث، مبن وينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب املتاحة جلميع املهنيني املعني -٤٠
فيهم القضاة واملدعون العامون واحملامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو اهلجرة واألخصائيون االجتماعيون، فيما        
يـتعلق بأحكام االتفاقية وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة يف جمال قضاء األحداث، مبا فيها قواعد األمم                  

، ومبادئ  )٤٠/٣٣قرار اجلمعية العامة    ) (قواعد بيجني (يا إلدارة شؤون قضاء األحداث      املـتحدة النموذجية الدن   
وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث     ) مبادئ الرياض التوجيهية  (األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث       

 ). ٤٥/١١٣قرار اجلمعية العامة (احملرومني من حريتهم 

، ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن االتفاقيات الدولية وغريها من الصكوك ذات ٣٢فيما يتعلق باملادة  -٤١
الصـلة اليت أصبحت الدولة طرفاً فيها، مبا يف ذلك الصكوك املربمة يف إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك عن                   

لية اليت متّ إنشاؤها،    املؤشـرات الـيت متّ حتديدهـا وجيـري استخدامها، وبرامج التعاون التقين واملساعدة الدو              
 .واملعلومات املتعلقة باالنتهاكات اليت الحظها املفتشون والعقوبات اليت طُبقت بشأهنا

  الربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل-تاسعاً 

  أي-يتعني على الدول اليت صادقت على أحد الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل أو كليهما  -٤٢
الـربوتوكول االختـياري التفاقـية حقوق الطفل املتعلق بإشراك الطفل يف النـزاعات املسلحة والربوتوكول               

 بعد  -االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية               
  CRC/OP/AC/1انظر املبادئ التوجيهية ذات الصلة،      (تقدمي تقريرها األويل لكل من الربوتوكولني االختياريني        

أن تقـدم معلومـات مفصـلة عن التدابري املتخذة بشأن التوصيات اليت أوردهتا اللجنة يف                ) CRC/OP/SA/1و
 .مالحظاهتا اخلتامية بشأن آخر تقرير قُّدم إليها
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 مرفق

 مرفق للمبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل ومضمون التقارير 
 دورية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقـاً للفقـرة ال

  من االتفاقية٤٤من املادة ) ب(١

 مقدمة

يتعني على الدول األطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بالشكل               -١
شرات أخرى عند االقتضاء، على حنو ما       واملضـمون، وتضمني التقارير معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومؤ        

أو الفئة  /وتشمل اإلشارات إىل البيانات املصنفة يف هذا املرفق مؤشرات من قبيل السن و            . يقتضـيه هـذا املرفق    
أو السكان األصليني، والعرق،    /احلضرية، واالنتماء إىل فئات األقليات و     /العمرية، ونوع اجلنس، واملنطقة الريفية    

 . أو أي تصنيف آخر يعترب مناسباًوالدين، واإلعاقة

وينـبغي أن تغطي املعلومات والبيانات املصنفة اليت تقدمها الدولة الطرف الفترة اليت يغطيها التقرير منذ النظر يف       -٢
 .كما ينبغي أن تشرح التغيريات اهلامة اليت حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير أو تعلق عليها. آخر تقرير

 ابري التنفيذ العامة تد-أوالً 

 )٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات إحصائية عن التدريب املتعلق باالتفاقية املتاح للمهنيني العاملني مع  -٣
 :األطفال وألجلهم، مبن فيهم على سبيل املثال ال احلصر

 موظفو القضاء، مبن فيهم القضاة؛ )أ( 

 موظفو إنفاذ القانون؛ )ب( 

 املعلمون؛ )ج( 

 موظفو الرعاية الصحية؛ )د( 

 .األخصائيون االجتماعيون  )ه( 

  تعريف الطفل-ثانياً 

 )١املادة (

 أعاله، عن عدد ونسبة     ١ينـبغي أن تقـدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة                -٤
 .شون يف الدولة الطرفاألطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعي



CRC/C/58/Rev.1 
Page 11 

  مبادئ عامة-ثالثاً 

 )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو 

 أعاله، عن األشخاص الذين     ١توصى الدول األطراف بتقدمي بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة             -٥
 : سنة املتوفني ألحد األسباب التالية١٨تقل أعمارهم عن 

 اإلعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛ )أ( 

 عقوبة اإلعدام؛ )ب( 

االيدز، واملالريا، والدرن الرئوي، وشلل     /املـرض، مبـا يف ذلـك 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 

 .ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات عن عدد منظمات أو رابطات الطفولة والشباب وعدد أعضائها -٦

 .ةينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات عن عدد املدارس اليت تضّم جمالس طالبية مستقل -٧

  احلقوق واحلريات املدنية-رابعاً 

 )٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧-١٣ و٨ و٧املواد (

 )٧املادة (تسجيل املواليد 

 .ينبغي إتاحة معلومات عن عدد ونسبة األطفال املسجلني بعد الوالدة وتاريخ تسجيلهم -٨

 )١٧املادة (الوصول إىل املعلومات املناسبة 

 . بيانات إحصائية عن عدد املكتبات املتاحة لألطفال، مبا يف ذلك املكتبات املتنقلةينبغي أن يتضمن التقرير -٩
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 احلـق يف عـدم الـتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                    
 )٣٧من املادة ) أ(الفقرة (

 أعاله، وحسب نوع    ١و املبني يف الفقرة     ينـبغي أن تقـدم الـدول األطراف بيانات مصنفة على النح            -١٠
 :االنتهاك، عما يلي

 عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛ )أ( 

عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم ألشكال أخرى من املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو                )ب( 
  التناسلية لإلناث؛أشكال أخرى من العقوبة، مبا يف ذلك الزواج القسري وتشويه األعضاء

أعاله واليت أفضت إىل قرار حمكمة أو ) ب(و) أ(عدد ونسبة االنتهاكات املبلغ عنها حتت البندين  )ج( 
 أشكال أخرى من املتابعة؛

  عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق بالتأهيل وإعادة االندماج االجتماعي؛ )د( 

 تنفيذها ملنع العنف املؤسسي ومقدار التدريب املتاح ملوظفي املؤسسات يف           عدد الربامج اليت متّ     )ه( 
 .هذا الصدد

  البيئة األسرية والرعاية البديلة-خامساً 

 )١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (الدعم األسري 

 :ن أعاله، ع١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -١١

عدد اخلدمات والربامج الرامية إىل تقدمي مساعدة مناسبة للوالدين واألوصياء القانونيني يف القيام          )أ( 
 مبسؤولياهتم جتاه تنشئة الطفل وعدد ونسبة األطفال واألسر املستفيدة من هذه اخلدمات والربامج؛

 .يت حتصل على هذه اخلدماتعدد خدمات ومرافق رعاية الطفل املتاحة ونسبة األطفال واألسر ال )ب( 

 )٢٥ و٢١ واملادتان ٩ من املادة ٤-١الفقرات (األطفال احملرومون من رعاية األبوين 

فـيما يتعلق باألطفال املنفصلني عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو                 -١٢
 : أعاله، عن١املبني يف الفقرة 

مثالً جراء  (من رعاية الوالدين، مع تصنيف البيانات حسب األسباب         عـدد األطفال احملرومني      )أ( 
 ؛)النـزاعات املسلحة، الفقر، اهلجر بسبب التمييز، وما إىل ذلك

مبا يف ذلك ألسباب تتعلق بأوضاع      (عدد األطفال املنفصلني عن والديهم بسبب قرارات احملاكم          )ب( 
 ؛)االحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل
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عـدد املؤسسات اليت ترعى هؤالء األطفال، مع تصنيف البيانات حسب املنطقة وعدد األماكن               )ج( 
 املتاحة يف هذه املؤسسات وعدد مقدمي الرعاية بالنسبة لألطفال وعدد دور احلضانة؛

عدد ونسبة األطفال املنفصلني عن والديهم والذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة،  )د( 
 عن مدة اإليداع ووترية استعراضه؛فضالً 

 عدد ونسبة األطفال اجملموع مشلهم مع والديهم بعد اإليداع؛  )ه( 

والدويل، ) الرمسي وغري الرمسي(عـدد األطفال الذين تشملهم برامج التبين على املستويني احمللي        )و( 
 .ين لألطفال املعنينيمع تصنيف البيانات حسب العمر وإدراج معلومات عن البلد األصلي وبلد التب

 )١٠املادة (مجع مشل األسرة 

ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر واألصل القومي واإلثين عن عدد  -١٣
األطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه ألغراض مجع مشل األسرة، مبا يف ذلك عدد األطفال الالجئني غري املصحوبني 

 . اللجوءأو طاليب

 )١١املادة (نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري شرعية 

 أعاله، وكذلك حسب    ١ينـبغي أن تقـدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة                -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( 

 .وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العالقة بني الطفل ومرتكب النقل غري املشروع

 )٣٩املادة (، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي )١٩املادة (اإلساءة واإلمهال 

 : أعاله، عن١دم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة ينبغي أن تق -١٥

أو اإلمهال على يد الوالدين أو      /عـدد ونسـبة األطفـال املـبلغ عـن تعرضـهم لإلساءة و              )أ( 
 مقدمي الرعاية اآلخرين؛/األقارب

شكال متابعة  عـدد ونسـبة احلاالت املبلغ عنها اليت أفضت إىل فرض عقوبات على اجلناة أو أ                )ب( 
 أخرى؛

 .عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة يف إطار التأهيل وإعادة االندماج االجتماعي )ج( 
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  الصحة األساسية والرفاه-سادساً 

 )٢٣املادة (األطفال املعوقون 

املبني يف  ينـبغي أن حتدد الدول األطراف عدد ونسبة األطفال املعوقني، مع تصنيف البيانات على النحو                 -١٦
 : أعاله وكذلك حسب طبيعة اإلعاقة، لألطفال الذين١الفقرة 

 يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غريها؛ )أ( 

يعيشون يف مؤسسات، مبا يف ذلك مؤسسات األمراض العقلية، أو خارج نطاق أسرهم، يف دور            )ب( 
 حضانة مثالً؛

 يتلقون التعليم يف مدارس نظامية؛ )ج( 

 .ون التعليم يف مدارس خاصةيتلق )د( 

 )٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية  

 : أعاله، عن١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -١٧

 معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر؛ )أ( 

 نسبة األطفال ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة؛ )ب( 

 سبة األطفال املصابني بشكل معتدٍل أو شديد باخنفاض الوزن أو نقص النمو أو اهلزال؛ن )ج( 

 نسبة األسر احملرومة من املرافق الصحية واملياه الصاحلة للشرب؛ )د( 

نسـبة األطفـال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة احملصنني متاماً ضد الدرن الرئوي والدفترييا                 )ه( 
 تانوس وشلل األطفال واحلصبة؛والسعال الديكي والتي

 معدالت وفيات األمهات، مع ذكر األسباب الرئيسية؛ )و( 

 نسبة النساء احلوامل الاليت حيصلن على الرعاية الصحية قبل الوالدة وبعدها، ويستفدن منها؛ )ز( 

 نسبة األطفال املولودين يف املستشفى؛ )ح( 

 الدة يف املستشفى؛نسبة املوظفني املدربني على الرعاية والو )ط( 

 .نسبة األمهات الاليت ميارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع حتديد املدة )ي( 
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 : أعاله، عن١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -١٨

 اإليدز؛/نسبة األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية/عدد )أ( 

 طفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العالج الطيب واملشورة والرعاية والدعم؛نسبة األ/عدد )ب( 

نسبة األطفال الذين يعيشون مع أقارب أو يف دور حضانة أو يف مؤسسات رعاية أو يف                /عـدد  )ج( 
 الشارع؛

 .اإليدز/عدد األسر اليت يعيلها أطفال ألسباب تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية )د( 

 :احة بيانات تتعلق بصحة املراهقني عنينبغي إت -١٩

عدد املراهقني الذين يعانون من احلمل املبكر، أو األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، أو املشاكل  )أ( 
  أعاله؛١النفسية، أو تعاطي املخدرات أو معاقرة املسكرات، مع تصنيف البيانات على النحو املبني يف الفقرة 

 .مات اليت هتدف إىل منع املشاكل الصحية للمراهقني ومعاجلتهاعدد الربامج واخلد )ب( 

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية-سابعاً 

 )٢٨املادة (التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين 

 : أعاله، بشأن١ينبغي تقدمي بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -٢٠

 والكبار؛معدالت األمية بني األطفال  )أ( 

 معدالت القيد واحلضور يف املدارس االبتدائية والثانوية ومراكز التدريب املهين؛ )ب( 

 معدالت مواصلة التعليم ونسب التسرب يف املدارس االبتدائية والثانوية ومراكز التدريب املهين؛ )ج( 

ألقاليم أو بني املناطق    نسـبة املعلمني إىل التالميذ، مع اإلشارة إىل أي أوجه تفاوت هامة بني ا              )د( 
 الريفية واحلضرية؛

 نسبة األطفال امللتحقني بنظام التعليم غري النظامي؛  )ه( 

 .نسبة األطفال امللتحقني بالتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة )و( 
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  تدابري احلماية اخلاصة-ثامناً 

 )٢٢املادة (األطفال الالجئون 

 أعاله، وكذلك حسب البلد ١ت مصنفة على النحو املبني يف الفقرة        ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانا      -٢١
 :األصلي واجلنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم ال، بشأن

 عدد األطفال املشردين وطاليب اللجوء وغري املصحوبني والالجئني؛ )أ( 

 .ل املذكورين أعالهعدد ونسبة امللتحقني باملدرسة واملشمولني باخلدمات الصحية من األطفا )ب( 

، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي )٣٨املادة (األطفال يف النـزاعات املسلحة 
 )٣٩املادة (

 : أعاله، عن١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -٢٢

 سنة اجملندين أو املتطوعني يف القوات       ١٨هم عن   عـدد ونسـبة األشـخاص الذين تقل أعمار         )أ( 
 املسلحة، ونسبة املشاركني منهم يف أعمال القتال؛

عدد ونسبة األطفال الذين متّ تسرحيهم وإعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم؛ مع حتديد نسبة العائدين               )ب( 
 منهم إىل املدارس والذين مجع مشلهم مع أسرهم؛

 األطفال جراء النـزاعات املسلحة؛عدد ونسبة اخلسائر بني  )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،     ١الفقرة  ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف             -٢٣
 :بشأن

  سنة املوقوفني بسبب خمالفة القانون؛١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  )أ( 

 نسبة القضايا اليت أتيحت فيها مساعدة قانونية أو أشكال أخرى من املساعدة؛ )ب( 

احملكمة الرتكاب جرمية    سنة الذين أدانتهم     ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         )ج( 
 وأصدرت ضدهم أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية؛
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 سنة املشاركني يف برامج خاصة إلعادة التأهيل يف         ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن        )د( 
 إطار اإلفراج املشروط؛

 .نسبة حاالت العودة إىل اإلجرام  )ه( 

ون مـن حريتهم، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو اإليداع يف                 األطفـال احملـروم    
 )٣٧من املادة ) د(إىل ) ب(الفقرات من (مؤسسات احتجاز 

 أعاله، وكذلك حسب احلالة     ١على النحو املبني يف الفقرة      (ينـبغي أن تقـدم الـدول بيانات مصنفة           -٢٤
 :ال املخالفني للقانون، بشأنعن األطف) االجتماعية وسبب اجلرمية ونوعها

 سنة احملتجزين يف مراكز الشرطة أو مراكز        ١٨عـدد األشـخاص الذيـن تقل أعمارهم عن           )أ( 
 االحتجاز يف انتظار احملاكمة بعد اهتامهم بارتكاب جرمية متّ إبالغ الشرطة عنها، ومتوسط مدة االحتجاز؛

 سنة، الذين ُيّدعى خمالفتهم     ١٨م عن   عدد املؤسسات املخصصة لألشخاص الذين تقل أعماره       )ب( 
 لقانون العقوبات أو ُيتهمون بذلك أو ثبت عليهم ذلك؛

  سنة يف هذه املؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  )ج( 

  سنة احملتجزين يف مؤسسات غري خمصصة لألطفال؛١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  )د( 

 سنة الذين أدانتهم حمكمة بارتكاب جرمية ١٨عـدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن        )ه( 
 وحكمت باحتجازهم، مع حتديد متوسط مدة االحتجاز؛

 سنة ١٨عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن       )و( 
 .سجنهم/أثناء اعتقاهلم واحتجازهم

 )٣٢املادة (ستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال اال

باإلشارة إىل تدابري احلماية اخلاصة، ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات إحصائية مصنفة على النحو                 -٢٥
 : أعاله، عن١املبني يف الفقرة 

طفال وفقاً لتعريف اتفاقية عدد ونسبة األطفال دون السن األدىن للتوظيف املنخرطني يف عمل األ )أ( 
واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل ) ١٣٨االتفاقية رقم ( املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل     ١٩٧٣عـام   

 التابعتني ملنظمة العمل الدولية، مع تصنيف البيانات حسب نوع الوظيفة؛) ١٨٢االتفاقية رقم  (١٩٩٩لعام 

صلون على مساعدة يف جمال التأهيل وإعادة االندماج، مبا يف ذلك           عدد ونسبة األطفال الذين حي     )ب( 
 . أو التدريب املهين جماناً/التعليم األساسي و



CRC/C/58/Rev.1 
Page 18 

 

 )٣٣املادة (تعاطي املخدرات واملواد الضارة 

 :ينبغي توفري معلومات عن -٢٦

 عدد األطفال ضحايا تعاطي املواد الضارة؛ )أ( 

 .ملساعدة والتأهيل من هؤالء األطفالعدد الذين يتلقون خدمات العالج وا )ب( 

 )٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واإلساءة واالجتار 

 أعاله، وكذلك حسب أنواع ١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات مصنفة على النحو املبني يف الفقرة  -٢٧
 :االنتهاكات املبلغ عنها، بشأن

 ا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار؛عدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مب )أ( 

عـدد األطفال املتأثرين باالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية واالجتار، الذين               )ب( 
 أتيحت هلم االستفادة من برامج إعادة التأهيل؛

طفال واختطاف  عـدد حـاالت االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية واالعتداء اجلنسي وبيع األ            )ج( 
 األطفال وممارسات العنف ضد األطفال، املبلغ عنها خالل الفترة اليت يشملها التقرير؛

عـدد ونسـبة احلاالت اليت أفضت إىل فرض عقوبات، مع إدراج معلومات عن البلد األصلي                 )د( 
 للجاين وطبيعة العقوبات املفروضة؛

 خرى، كالعمل مثالً؛عدد األطفال الذين متّ االجتار هبم ألغراض أ  )ه( 

عـدد موظفـي احلدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منع االجتار يف األطفال وصون                 )و( 
 .كرامتهم

- - - - - 


