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  جلنة حقوق الطفل

مبادئ توجيهية خاصة مبعاهدة بعينها تتعلق بشكل ومضمون التقـارير              
) ب(١الدورية اليت يتعني على الدول األطراف تقدميها وفقـاً للفقرة          

   من اتفاقية حقوق الطفل٤٤ املادة من

 تشرين  ١ -سبتمرب  / أيلول ١٣(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني           
  )٢٠١٠أكتوبر /األول

  املقدمة والغرض من تقدمي التقارير   -أوالً   
 من االتفاقيـة،    ٤٤تتعهد كل دولة طرف يف اتفاقية حقوق الطفل، مبوجب املادة             -١

وينبغـي تقـدمي    . ما اختذته من تدابري إلعمال تعهداهتا مبوجب هذه االتفاقية        عبتقدمي تقارير   
التقرير األويل يف غضون سنتني بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولـة الطـرف      

وتسري هذه املبادئ التوجيهية على التقارير الدورية؛ وينبغي        . وكل مخس سنوات بعد ذلك    
تقدم تقاريرها األولية بعد، أن تستخدم هذه املبادئ التوجيهية لـدى       للدول األطراف اليت مل     
  .)١(إعداد تقاريرها األولية

الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف           و  -٢
يقتضيان املواد اإلباحية، والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

من كل دولة طرف تقدمي تقرير عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري              

__________ 

اعتمدت اللجنة املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير األولية اليت تقدمها الدول األطراف               )١(
 ١٥املعقودة يف   ) الدورة األوىل  (٢٢يف اجللسة   ) CRC/C/5( من االتفاقية    ٤٤من املادة   ) أ(١رة  مبوجب الفق 
 .١٩٩١أكتوبر /تشرين األول
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وينبغي تقدمي التقرير األويل مبوجب كل بروتوكول اختياري يف غضون سنتني بعد            . )٢(املعين
وينبغـي أن تـسترشد     . حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف     الربوتوكول االختياري   دخول  
ر األولية املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال            التقاري

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف             
الرتاعات املسلحة باملبادئ التوجيهية اخلاصة بكل بروتوكول اختياري، شأهنا شأن التقـارير            

مها الدول األطراف اليت صدقت على الربوتوكولني االختياريني ولكنها مل تـصدق            اليت تقد 
  .)٣(على االتفاقية

وحترص الدول األطراف اليت قدمت تقاريرها األولية مبوجب الربوتوكول االختياري            -٣
املعين على إدراج مزيد من املعلومات ذات الصلة بتنفيذ الربوتوكولني االختياريني يف التقارير             

وتتضمن املبادئ التوجيهية احلالية إلعـداد  .  من االتفاقية٤٤املقدمة إىل اللجنة مبوجب املادة     
الربوتوكولني االختياريني وهي موّجهة إىل الدول اليت قـدمت         التقارير إشارات إىل أحكام     

  .تقاريرها األولية مبوجب الربوتوكولني االختياريني
 اليت مل تصدق بعد على واحد من الربوتوكولني         وينبغي للدول األطراف يف االتفاقية      -٤

املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير بـشأن       هذه   أيضاًاالختياريني أو على كليهما أن تستخدم       
  .تنفيذ االتفاقية وغض الطرف عن املعلومات املطلوبة فيما يتصل بالربوتوكولني االختياريني

 للمبـادئ   رير اخلاصة بكل معاهدة طبقـاً     وقد ُوضعت املبادئ التوجيهية لتقدمي التقا       -٥
التقارير إىل هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان وينبغـي        التوجيهية املنسقة لتقدمي    

ملبـادئ  وكان آخر تنقيح على ا    . تطبيقها باالقتران مع إعداد وتقدمي الوثيقة األساسية املوحدة       
د املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان، مبـا يف         التقارير إىل هيئات رص   التوجيهية املنسقة لتقدمي    

). HRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٩ذلك بشأن إعداد الوثيقة األساسية املوحدة، قد أجري يف عام           
 األساس لإلبالغ املنسق مبوجـب اتفاقيـة        وتشكل هاتان اجملموعتان من املبادئ التوجيهية معاً      

تقارير الـدول األطـراف مبوجـب       وبذلك تتكون   . حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني   
بروتوكوليهـا   بتنفيذ االتفاقية و   وثيقة أساسية موحدة ووثيقة تتعلق حتديداً     : االتفاقية من جزأين  

وحتل هذه املبادئ   "). التقرير اخلاص باملعاهدة  "يشار إليها فيما يلي     (االختياريني، عند االقتضاء    
، حمل تلك املبادئ التوجيهية الـيت       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١التوجيهية، اليت اعتمدت يف     

  ).CRC/C/58/Rev.1 (٢٠٠٥يونيه / حزيران٣اعتمدهتا اللجنة يف 

__________ 

الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد               من   ١٢املادة   )٢(
 .تعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحةالربوتوكول االختياري امل من ٨، واملادة اإلباحية

اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية حمددة تتعلق بالربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال               )٣(
، وأخـرى   ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٣، يف   )CRC/C/OPSC/2(واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

 ١٩، يف   )CRC/C/OPAC/2(ملتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة        تتعلق بالربوتوكول االختياري ا   
 .٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
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وينبغي للدول األطراف أن تأخذ اإلرشادات واملتطلبات العامة الواردة يف املبـادئ              -٦
، وجتميـع   )١١-٧الفقرات  (التوجيهية بعني االعتبار، ال سيما تلك املتعلقة بغرض اإلبالغ          

 ،)١٨-١٦الفقرات  (، والطابع الدوري للتقارير     )١٥-١٢الفقرات  (لبيانات وصياغة التقارير    ا
، وعملية اإلبالغ   )٣٠-٢٤الفقرات  (، وحمتوى التقارير    )٢٣-١٩الفقرات  (وشكل التقارير   

  ). ٤٥الفقرة (على الصعيد الوطين 

  الوثيقة األساسية املوحدة  - ثانياً  
 للمبادئ  وفقاًوّحدة اجلزء األول من أي تقرير ُيعّد للجنة         تشكل الوثيقة األساسية امل     -٧

التوجيهية املنّسقة وينبغي أن تتضمن معلومات عامة عن إبالغ الدول، واإلطار العام لتعزيـز              
ومحاية حقوق اإلنسان، وكذلك معلومات عما هو عليه الوضع خبـصوص عـدم التمييـز               

يبلغ عدد صفحات الوثيقة األساسية املوحـدة       وينبغي أن   . واملساواة وسبل االنتصاف الفّعالة   
  . صفحة على األكثر٨٠ إىل ٦٠ما بني 

وبشكل عام، ال حاجة لتكرار املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحـدة يف               -٨
وينبغي للدولة الطرف أن تعمل علـى حتـديث         . التقرير اخلاص باملعاهدة املقدم إىل اللجنة     

 بالتزامن مـع تقـدمي      ،وثيقة األساسية املوحدة مبعلومات ذات الصلة     املعلومات الواردة يف ال   
 من املبادئ التوجيهية املنسقة، قد تطلب اللجنة        ٢٧ بالفقرة   وعمالً. التقارير اخلاصة باملعاهدة  

  .حتديث الوثيقة األساسية املشتركة إذا رأت أن املعلومات اليت تتضمنها قد انقضى عهدها
يد اللجنة بإشارات مرجعية إىل املعلومات الـيت أوردهتـا يف           وإذا أرادت الدول تزو     -٩

الوثيقة األساسية املوحدة، فعليها أن تبني بدقة الفقرات ذات الصلة اليت حتتوي علـى تلـك                
  .املعلومات

وتشدد اللجنة على أنه يف حال مل تقدم الدولة الطرف وثيقة أساسـية موحـدة أو                  -١٠
بد مـن إدراج مجيـع       ة األساسية املوحدة غري حمّدثة فال     كانت املعلومات الواردة يف الوثيق    

  .املعلومات ذات الصلة يف الوثيقة اخلاصة باملعاهدة

  الوثيقة اخلاصة باملعاهدة  - ثالثاً  

  الشكل واملضمون  -ألف   
تتعلق هذه املبادئ التوجيهية بإعداد اجلزء الثاين من التقارير، وتنطبق على التقـارير               -١١

وينبغي أن حتتوي الوثيقة اخلاصة باملعاهدة على مجيع املعلومـات          . ة إىل اللجنة  الدورية املقدم 
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وينبغي أال يتجاوز   . املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني كليهما، حسب االقتضاء       
  .)٤( صفحة٦٠عدد صفحات الوثيقة اخلاصة باملعاهدة 

ا الدولة الطرف خبصوص تنفيـذ كـل   وتشدد اللجنة على أن املعلومات اليت تقدمه    -١٢
حكم من أحكام املعاهدة ينبغي أن تتضمن، يف كل أجزاء التقرير اخلاص باملعاهدة، إشارات              
حمددة إىل التوصيات السابقة للجنة مبوجب االتفاقية، والربوتوكـولني االختيـاريني عنـد             

ات مـن الناحيـة     االقتضاء، وأن تتضمن تفاصيل عن الكيفية اليت جرى هبا معاجلة التوصـي           
وينبغي تقدمي شروح عن أسباب عدم تنفيذ التوصيات أو عن العراقيل الرئيسية الـيت   . العملية

  .اعترضت التنفيذ، عالوة على معلومات عن التدابري املتوخى اختاذها لتجاوز هذه العراقيل
فاقيـة  وينبغي أن يتضمن التقرير اخلاص باملعاهدة معلومات إضافية خاصة بتنفيذ االت    -١٣

وبروتوكوليها االختياريني، مع مراعاة التعليقات العامة ذات الصلة اليت أصـدرهتا اللجنـة،             
وكذلك معلومات ذات طابع حتليلي أكثر عن الكيفية اليت تؤثر هبا القوانني والنظم القانونيـة     

ية وأحكام احملاكم واإلطار املؤسسي والسياسات والربامج على األطفال ضمن الوالية القضائ          
وال حاجة لتكرار املعلومات العامة عن إطار محاية حقوق اإلنـسان الـيت             . للدولة الطرف 

  .تضمنتها الوثيقة األساسية املوحدة
وبينما ينبغي أن تشمل الوثيقة األساسية املوحدة معلومات إحصائية، فإن الوثيقـة              -١٤

حبسب السن ونـوع    اخلاصة باملعاهدة ينبغي أن تتضمن بيانات وإحصاءات حمددة، مفصلة          
اجلنس وغري ذلك من املعايري ذات الصلة، تتعلق بتنفيذ أحكـام االتفاقيـة والربوتوكـولني               

وينبغي أن تقدم الدول األعضاء بيانات إحصائية على النحو املذكور يف املرفـق             . االختياريني
 عمـل   وينبغي تقدمي اإلحصاءات يف مرفق منفصل بواحدة من لغات        . هبذه املبادئ التوجيهية  

  .؛ ولن تترجم هذه املرافق ألسباب تتعلق باملوارد)اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الفرنسية(اللجنة 
وقد تود الدول أن تقدم نسخاً منفصلة من النصوص التشريعية والقضائية واإلدارية              -١٥

 والنصوص األخرى املشار إليها يف التقارير، عندما تكون هذه النصوص متاحة بلغة من لغات             
ولن تستنسخ هذه النصوص لتوزيعها، بل ستتاح للجنة بغرض الرجوع إليهـا            . عمل اللجنة 

)HRI/GEN/2/Rev.6 ٢٠، الصفحة.(  
يف التقرير  وينبغي أن يغطي التقرير اخلاص باملعاهدة الفترة اليت تفصل بني حني النظر               -١٦

  .الدوري السابق للدولة الطرف وتقدمي التقرير احلايل

__________ 

وأن تقتـصر    صفحة،٦٠الوثيقة اخلاصة باملعاهدة ينبغي أال تتجاوز تنص املبادئ التوجيهية املنسقة على أن        )٤(
 إىل أن غالبية     أنه نظراً  على). ١٩، الصفحة   HRI/GEN/2/Rev.6( صفحة   ٤٠الوثائق الدورية الالحقة على     

الدول األطراف سيتعني عليها إيراد معلومات عن االتفاقية وكذلك عن الربوتوكولني االختياريني، ستسمح             
 . صفحة إضافية٢٠اللجنة بإطالة التقارير يف حدود 
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  مات املوضوعية اليت ينبغي أن يتضمنها التقريراملعلو  -باء   
ينبغي أن يقدم التقرير اخلاص باملعاهدة معلومات حبسب جمموعـات احلقـوق الـيت           -١٧

وينبغي للدولة الطرف أن تبني التقدم احملرز والتحديات اليت         . حددهتا اللجنة، كما هو مبني أدناه     
والربوتوكولني االختياريني، حسب   تفاقية  ووجهت يف سبيل حتقيق االحترام الكامل ألحكام اال       

واملطلوب من الدولة الطرف على وجه اخلصوص أن تقدم معلومات حمـددة عـن              . االقتضاء
صلتها بكل  اإلجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات املقدمة يف مالحظات ختامية سابقة حبسب            

طلوبـة فيمـا يتعلـق      وتكون اإلشـارات إىل املعلومـات امل      . واحدة من جمموعات احلقوق   
  .)٥(بالربوتوكولني االختياريني مبّينة على وجه التحديد

  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (تدابري التنفيذ العامة   -١  
ينبغي أن يتضمن التقرير اخلاص باملعاهدة معلومات عن أية حتفظات أو إعالنـات               -١٨

وتوكولني االختياريني، وعن اجلهود الرامية إىل تقييـد أو         حمددة قدمت على االتفاقية أو الرب     
فأي حتفظ أو إعالن قدمته الدولة الطرف يتعلق بأيـة   . سحب هذه التحفظات أو اإلعالنات    

. ينبغي توضيحه وبيان دواعي اسـتبقائه     مادة من مواد االتفاقية أو بروتوكوليها االختياريني        
ختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات        وينبغي للدول األطراف يف الربوتوكول اال     

أن احلد األدىن لسن التجنيـد الطـوعي يف         ) ٣املادة  (املسلحة، اليت ذكرت يف إعالهنا امللزم       
  . عاماً، أن تبّين إن كانت قد رفعت هذا احلد األدىن لسن التجنيد١٨قواهتا املسلحة هو 

معلومات ذات صلة وحمّدثة فيما يتعلق      ويف هذا اجلزء، ينبغي أن تورد الدولة الطرف           -١٩
  :باالتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، حسب االقتضاء، ال سيما فيما خيص اآليت

وجعلها متوافقة  التدابري اليت اعتمدت ملراجعة التشريعات واملمارسات احمللية          )أ(  
طراف يف الربوتوكول   وينبغي للدول األ  .  مع أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني     متاماً

االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة               
والربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة تقدمي معلومات مفصلة           
عن النصوص اجلنائية أو غريها من النصوص القانونيـة ذات الـصلة بكـل واحـد مـن                  

  لربوتوكولني االختياريني؛ا
هل اعُتمدت استراتيجية وطنية شاملة وما يقابلها من خطة أو خطط عمل              )ب(  

لصاحل األطفال وإىل أي حد جرى تنفيذها وتقييمها؛ وهل تشكل جزءاً من االسـتراتيجية              
اإلمنائية الشاملة والسياسات العامة وتتصل باستراتيجيات وخطط قطاعية حمددة، وإن كـان            

__________ 

اهـدة  الربوتوكولني االختياريني يف التقرير اخلـاص باملع      رغم أن الدول األطراف اليت تورد معلومات عن          )٥(
مبوجب الربوتوكولني االختياريني، جيوز هلا مع ذلك اإلشـارة إىل          تكون قد سبق هلا تقدمي تقاريرها األولية        

 .املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير مبوجب الربوتوكولني االختياريني
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ويف حالة احلكومات االحتادية، هل تشمل اخلطط املوضوعة        . مر كذلك، فكيف كان ذلك    األ
  لصاحل األطفال مستويات أبعد من املستوى املركزي وإىل أي حد حتقق ذلك؛

ما هي السلطة احلكومية اليت تتحمل املسؤولية الشاملة عن تنسيق عمليـة              )ج(  
   وما هو مستوى التفويض املمنوح هلا؛تنفيذ االتفاقية أو بروتوكوليها االختياريني،

هل ُحددت امليزانية املخصصة لتنفيذ االتفاقية أو بروتوكوليها االختيـاريني           )د(  
حتديدا واضحا وميكن رصدها لصلتها باالستراتيجية الوطنية الشاملة وما يقابلها من خطـط             

  لصاحل األطفال؛
أو استلمت بصورة مباشـرة  /هل مثة مساعدة دولية ومعونة إمنائية قُّدمت و     )ه(  

تتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني واالسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة ذات       
  الصلة؛

هل أنشئت مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان لرصد التنفيذ وهل هي             )و(  
وتوكول يف الربوينبغي للدول األطراف . خمولة لتلقي شكاوى فردية من األطفال أو من ميثلهم 

ع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن تبّين           ـاالختياري املتعلق ببي  
املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان اليت تكون قد أنشأهتا خمولـة لرصـد             ما إذا كانت    

   عاماً؛١٨املدارس العسكرية واجليش، وما إذا كان ُيسمح بالتجنيد الطوعي قبل سن 
التدابري اليت اختذت للتعريف مببادئ وأحكـام االتفاقيـة وبروتوكوليهـا             )ز(  

االختياريني على نطاق واسع بني الكبار واألطفال وذلك بنشر هذه األحكام والتدريب عليها       
  وإدماجها يف املناهج الدراسية؛

ة على  اجلهود املبذولة أو املتوخى بذهلا إلتاحة التقارير واملالحظات اخلتامي          )ح(  
نطاق واسع لعامة اجلمهور وللمجتمع املدين ومنظمات األعمال التجارية ونقابات العمـال            

  واملنظمات الدينية ووسائط اإلعالم وغريها من اجلهات حسب االقتضاء؛
اجلهود املبذولة أو املتوخى بذهلا إلتاحة التقارير واملالحظات اخلتامية على            )ط(  

  املستوى الوطين؛نطاق واسع لعامة اجلمهور على 
طبيعة التعاون مع منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املنظمـات غـري                )ي(  

احلكومية واجملموعات اليت تعىن باألطفال والشباب، وبيان مدى مشاركة هذه اجلهـات يف             
  .التخطيط لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني ويف رصد هذا التنفيذ

 األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تقدم معلومات عن مدى           واملطلوب من الدول    -٢٠
األنشطة االستخراجية والصيدالنية والصناعات الزراعيـة      (تقييم أنشطة مؤسسات األعمال     

اليت يرجح أن تؤثر يف متتع األطفال حبقوقهم وعن التدابري املتخذة للتحقيق يف هـذه               ) وغريها
  .جراء ما يلزم من تنظيمالقضايا والبت فيها وإصالح األضرار وإ
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واملطلوب من الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام                -٢١
بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق           ) ٢٠٠٢(٢رقم  

  .حقوق الطفلالتفاقية بشأن تدابري التنفيذ العامة ) ٢٠٠٣(٥الطفل، والتعليق العام رقم 

  ) من االتفاقية١املادة (تعريف الطفل   -٢  
ينبغي للدول األطراف، يف هذا اجلزء، أن تدرج، يف قوانينها وتشريعاهتا الوطنيـة،               -٢٢

وإذا .  من االتفاقيـة   ١معلومات ذات صلة وحمّدثة فيما يتعلق بتعريف الطفل، يف إطار املادة            
لة الطرف أن تبّين كيفية متتع مجيـع األطفـال           عاماً، فينبغي للدو   ١٨كان سن البلوغ دون     

وينبغـي للدولـة    .  عاماً ١٨باحلماية ومبا هلم من حقوق يف إطار االتفاقية حىت بلوغهم سن            
  .الطرف أن تبّين احلد األدىن لسن الزواج بالنسبة للبنات واألوالد

  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (مبادئ عامة   -٣  
ذه اجملموعة، أن تقدم معلومـات ذات صـلة         ـهينبغي للدول األطراف، يف إطار        -٢٣

  :بشأن اآليت
  ؛)٢املادة (عدم التمييز   )أ(  
  ؛)٣املادة (مصاحل الطفل الفضلى   )ب(  
  ؛)٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنماء   )ج(  
  ).١٢املادة (احترام آراء الطفل   )د(  

 األساسية املوحدة، تتعلـق     ويتعني أن تقدم معلومات، تكّمل تلك الواردة يف الوثيقة          -٢٤
وضمان متكن األطفال الذين يعانون مـن       ) ٢املادة  (بالتدابري اخلاصة اليت اختذت ملنع التمييز       

وينبغي أن تذكر، عند االقتضاء،     . أوضاع احلرمان من التمتع حبقوقهم وإعمال تلك احلقوق       
 ذوي اإلعاقـة واألطفـال      التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز اجلنساين وضمان متتع األطفال        

  . كامالًاملنتمني إىل أقليات وأطفال الشعوب األصلية حبقوقهم متتعاً
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تقدم الدول األطراف معلومات حمّدثة عـن التـدابري       -٢٥

التشريعية والقضائية واإلدارية أو غريها من التدابري السارية، وال سيما معلومات عن كيفيـة              
) ١٢املـادة   (واحتـرام آراء الطفـل      ) ٣املادة  (مراعاة مصاحل الطفل الفضلى     أي   مبد تناول

  .وإنفاذمها يف القرارات التشريعية والقضائية واإلدارية
، ينبغي أن تقدم معلومات عن      )٦املادة  (وفيما يتعلق باحلق يف احلياة والبقاء والنماء          -٢٦

وينبغي للدول األطراف أن تبّين     .  احلق دون متييز   التدابري اليت اختذت لضمان متتع األطفال هبذا      
  :التدابري اليت اختذهتا من أجل
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اص الذين تقلّ أعمارهم    ـم من األشخ  ـضمان عدم معاقبة مركيب اجلرائ      )أ(  
   عاماً بعقوبة اإلعدام؛١٨عن 

  تسجيل وفيات األطفال وحاالت إعدامهم خارج نطاق القضاء؛  )ب(  
ني األطفال والقضاء على ممارسة قتل املواليد ورصـد         الوقاية من االنتحار ب     )ج(  

  . القضايا األخرى ذات الصلة اليت تؤثر يف حق األطفال يف احلياة والبقاء والنماء

، ٢٨ مـن املـادة      ٢، والفقرة   ١٧ إىل   ١٣ ومن   ٨ و ٧املواد  (احلقوق واحلريات املدنية       -٤  
  )٣٩، واملادة ٣٧من املادة ) أ(والفقرة 

  :ى الدول األطراف تقدمي معلومات ذات صلة وحمّدثة عن املسائل التاليةيتعني عل  -٢٨
  ؛)٧املادة (تسجيل الطفل عند الوالدة وإعطائه اسم ومنحه جنسية   )أ(  
  ؛)٨املادة (احلفاظ على اهلوية   )ب(  
  ؛)١٣املادة (حرية التعبري واحلق يف طلب معلومات وتلقيها وإشاعتها   )ج(  
  ؛)١٤املادة (دان والدين حرية الفكر والوج  )د(  
  ؛)١٥املادة (حرية تكوين مجعيات وحرية االجتماع السلمي   )ه(  
  ؛)١٦املادة (محاية احلياة اخلاصة ومحاية السمعة   )و(  
احلصول على املعلومات من مصادر شىت واحلماية من املواد الضارة لرفـاه              )ز(  

  ؛)١٧املادة (الطفل 
أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة         احلق يف عدم التعرض للتعذيب        )ح(  

 ٢ الفقرة   ٣٧من املادة   ) أ(الفقرة  (القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، مبا يف ذلك العقاب البدين           
  ؛)٢٨من املادة 
 لتشجيع التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي املتخذةالتدابري    )ط(  

  ).٣٩املادة  (لاطفضحايا من األلل
ويف إطار هذه اجملموعة، وإذا اقتضى األمر، ميكن إيراد إشارات إىل الـدور احملـدد                 -٢٩

  .لوسائط اإلعالم فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق الطفل
وُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام                -٣٠

بة البدنية وغريها من ضروب العقوبة      حق الطفل يف احلماية من العقو     بشأن  ) ٢٠٠٦(٨رقم  
  .القاسية أو املهينة
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 ،١٨ من املادة    ٢ و ١، والفقرتان   ١١ إىل   ٩، ومن   ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة        -٥  
  )٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ و٢١ إىل ١٩واملواد من 

 أن تقدم معلومات ذات صـلة       ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة،         -٣١
وحمّدثة، مبا يف ذلك معلومات عن التدابري األساسية التشريعية والقضائية واإلدارية أو غريهـا              

  :من التدابري السارية، فيما يتعلق باملسائل التالية
البيئة األسرية والتوجيه األبوي على حنو يتماشى مع قدرات الطفل املتطورة             )أ(  

  ؛)٥املادة (
سؤوليات املشتركة للوالدين، ومساعدة األبوين وتقدمي خدمات رعايـة         م  )ب(  
  ؛)١٨املادة (األطفال 
  ؛)٩املادة (االنفصال عن الوالدين   )ج(  
  ؛)١٠املادة (مجع مشل األسرة   )د(  
  ؛)٢٧ من املادة ٤الفقرة (حتصيل نفقة الطفل   )ه(  
  ؛)٢٠املادة (األطفال احملرومون من بيئة أسرية   )و(  
  ؛)٢٥املادة (املراجعة الدورية إليداع الطفل   )ز(  
  ؛)٢١املادة (التبين على الصعيدين الوطين والدويل   )ح(  
  ؛)١١املادة (نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة   )ط(  
، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعـادة         )١٩املادة  (اإلساءة واإلمهال     )ي(  

  ).٣٩املادة (ماعي االندماج االجت
ار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام         ـويطلب إىل الدول األطراف، يف إط       -٣٢

وتـسترعي اللجنـة    . إعمال حقوق الطفل يف مرحلة الطفولة املبكـرة       بشأن  ) ٢٠٠٥(٧رقم  
يـة  رار اجلمع ـة بق ـة لألطفال املرفق  ـة للرعاية البديل  ـاالهتمام كذلك إىل املبادئ التوجيهي    

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٤/١٤٢العامة 

 واملـواد   ١٨ من املادة    ٣ والفقرة   ٦املادة  (اإلعاقة وخدمات الصحة األساسية والرعاية        -٦  
  )٣٣ واملادة ٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦ و٢٤ و٢٣
صـلة  ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تقدم معلومات ذات               -٣٣

وحمّدثة خبصوص األطفال ذوي اإلعاقة والتدابري اليت اختذت مبا يكفل كرامتهم واعتمـادهم             
على أنفسهم ومشاركتهم النشطة يف اجملتمع من خالل وصوهلم إىل مجيع أصناف اخلـدمات              

  ).٢٣املادة (والنقل واملؤسسات، ال سيما إىل التعليم واألنشطة الثقافية 
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ة، يتعني على الدول األطراف تقدمي معلومـات ذات صـلة           ويف إطار هذه اجملموع     -٣١
  :وحمّدثة عن
  ؛)٦ من املادة ٢الفقرة (بقاء األطفال ومنائهم   )أ(  
  ؛)٢٤املادة (الصحة واخلدمات الصحية، ال سيما الرعاية الصحية األولية   )ب(  
اجلهود الرامية إىل التصدي ألكثر املشاكل الصحية انتشارا وتعزيز الـصحة             )ج(  

  البدنية والعقلية لألطفال ورفاههم، وإىل الوقاية من األمراض املنقولة وغري املنقولة والتصدي هلا؛
حقوق املراهقات يف الصحة اإلجنابية وتدابري التشجيع على أمنـاط احليـاة              )د(  
  الصحية؛
التدابري الرامية إىل حظر املمارسات التقليدية الضارة جبميع أشكاهلا والقضاء            )ه(  

 من ٣الفقرة (ها، ومنها على سبيل املثال ال احلصر ختان اإلناث والزواج املبكر والقسري        علي
  ؛)٢٤املادة 

ال من إساءة استعمال املواد املخـدرة       ـة األطف ـالتدابري الرامية إىل محاي     )و(  
  ؛)٣٣املادة (

التدابري الرامية إىل ضمان محاية األطفال أبناء السجناء واألطفـال الـذين              )ز(  
  .يعيشون يف السجن مع أمهاهتم

ويف إطار هذه اجملموعة، ُيطلب إىل الدول األطراف كذلك أن تقـدم معلومـات                -٣٥
  :بشأن

 ٣ والفقرة   ٢٦املادة  (خدمات ومرافق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية         )أ(  
  ؛)١٨من املادة 
ية وبرامج الـدعم    املستوى املعيشي والتدابري املتخذة، مبا فيها املساعدة املاد         )ب(  

  وروحيـاً   وعقليـاً  فيما يتعلق باملأكل وامللبس واملسكن، من أجل ضمان مناء الطفل بـدنياً           
  ).٢٧ من املادة ٣-١الفقرات ( وللحد من الفقر وعدم املساواة  واجتماعياًومعنوياً

ويطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام                -٣٦
يدز وحقوق الطفل، والتعليق العـام  إلا/ة البشريةـبشأن فريوس نقص املناع   ) ٢٠٠٣(٣م  رق

صحة املراهقني ومنائهم يف سياق اتفاقية حقوق الطفل، والتعليق العام          بشأن  ) ٢٠٠٣(٤رقم  
  .بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة) ٢٠٠٦(٩رقم 

  )٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية    -٧  
ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، تقدمي معلومـات ذات صـلة                -٣٧

وحمّدثة فيما يتعلق بالقوانني والسياسات اليت أقرت هبذا الصدد ومدى تنفيـذها، ومعـايري              
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ق النوعية، واملوارد املالية والبشرية، وأية تدابري أخرى ترمي إىل ضمان التمتع الكامل هبذه احلقو             
مـن  من مرحلة الطفولة املبكرة إىل التعليم ما بعد الثانوي والتعليم والتدريب املهنيني، ال سيما               

  :جانب األطفال الذين يعانون من أوضاع احلرمان والضعف، خبصوص ما يلي
  ؛)٢٨املادة (احلق يف التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه   )أ(  
   إىل نوعية التعليم؛أيضاًمع اإلشارة ) ٢٩املادة (أهداف التعليم   )ب(  
  ؛)٣٠املادة (احلقوق الثقافية لألطفال املنتمني إىل الشعوب األصلية واألقليات   )ج(  
  التثقيف حبقوق اإلنسان والتربية املدنية؛  )د(  
  ).٣١املادة (الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية والفنية   )ه(  

إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام             وُيطلب    -٣٨
بشأن تنفيذ حقـوق    ) ٢٠٠٥(٧بشأن أهداف التعليم، والتعليق العام رقم       ) ٢٠٠١(١رقم  

بشأن حقوق األطفال ذوي    ) ٢٠٠٦(٩والتعليق العام رقم    الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة،      
بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجـب       ) ٢٠٠٩(١١اإلعاقة، والتعليق العام رقم     

  .اتفاقية حقوق الطفل

إىل ) ب( الفقرات مـن     ٣٧ و ٣٦ إىل   ٣٢ ومن   ٣٠ و ٢٢املواد  (تدابري احلماية اخلاصة       -٨  
  )٤٠ و٣٩ و٣٨و) د(

ُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، تقدمي املعلومـات ذات الـصلة                -٣٩
  :تخذة حلمايةبشأن التدابري امل

األطفال خارج بلداهنم األصلية والساعني للحصول على احلماية املمنوحـة            )أ(  
، واألطفال غري املصحوبني بذويهم من ملتمسي اللجـوء، واألطفـال           )٢٢املادة  (لالجئني  

  ، واألطفال املهاجرين، واألطفال املتأثرين باهلجرة؛املشردين داخلياً
، مبا يف ذلك تـوفري التأهيـل        )٣٨املادة  (سلحة  األطفال يف النـزاعات امل     )ب(  

  ؛)٣٩املادة  (البدين والنفسي هلم وإعادة اندماجهم اجتماعياً
الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال     ينبغي للدول األطراف يف      '١'

  :يف الرتاعات املسلحة أن تقدم معلومات خبصوص
إطـار الربوتوكـول    تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة املقدمـة يف         •

  االختياري
 احلد األدىن لسن التجنيد العسكري •

 احلد األدىن لسن التجنيد الطوعي •
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أية تطورات كربى فيما يتعلق بالتدابري القانونية والـسياساتية الـيت            •
اختذت لتنفيذ الربوتوكول االختياري، وهل مورست الوالية القضائية        

 ارج احلدود اإلقليميةعلى اجلرائم املعنية، مبا يف ذلك الوالية خ

 معرفة ما إذا شارك األطفال يف أعمال قتالية مشاركة مباشرة •

التدابري اليت اختذت إلتاحة التأهيل البدين والنفسي لألطفـال الـذين            •
ُجنِّدوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية، بوسائل منها التعـاون الـتقين          

 واملساعدة املالية

للجوء واملهاجرين خيضعون للفرز    معرفة إن كان األطفال من طاليب ا       •
لتحديد األطفال املتضررين من احلروب ومعرفة ما إذا كان هـؤالء           

 األطفال حيصلون على املساعدة املالئمة لتعافيهم البدين والنفسي

معرفة ما إذا وجِّهت هتم إىل أطفال بارتكاب جرائم حـرب أثنـاء              •
  جتنيدهم أو استخدامهم يف أعمال قتالية

ل يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك توفري التأهيل البدين والنفـسي            األطفا  )ج(  
  :هلم وإعادة اندماجهم اجتماعياً

مع اإلشـارة  ) ٣٢املادة (االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال      '١'
  بصورة حمددة إىل األعمار الدنيا املطبقة؛

ات العقليـة   تعاطي األطفال مواد غري مشروعة واالجتار باملخدرات واملؤثر        '٢'
  ؛)٣٣املادة (

  ؛)٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي  '٣'
  ):٣٥املادة (بيع األطفال واالجتار هبم واختطافهم  '٤'

الربوتوكول االختياري املتعلـق ببيـع      ينبغي للدول األطراف يف       )أ(  
  :األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن تقدم معلومات عن

تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة املقدمـة يف إطـار الربوتوكـول            •
  االختياري

أية تطورات كربى فيما يتعلق بالتدابري القانونية والسياساتية اليت اختذت           •
يذ الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك معرفة إن كانـت مجيـع            لتنف

 قد أدجمت يف التشريع اجلنـائي وهـل         ٣ و ٢األفعال املبّينة يف املادتني     
 مورست الوالية القضائية خارج احلدود اإلقليمية على هذه اجلرائم
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التدابري الرامية إىل إقرار مسؤولية الشخص االعتباري على اجلـرائم           •
 ها يف الربوتوكول االختيارياملنصوص علي

التدابري الوقائية ومساعي إذكاء الوعي باآلثـار الـضارة للجـرائم            •
 املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري

التدابري اليت اختذت إلتاحة سبل إعادة اإلدماج االجتماعي والتأهيـل           •
ـ       رائم املنـصوص عليهـا يف      البدين والنفسي لألطفال ضـحايا اجل

ختياري ولضمان متكنهم من اللجـوء إىل إجـراءات         الربوتوكول اال 
 طلب التعويض

أو شهود املمارسـات    /التدابري اليت اختذت حلماية األطفال ضحايا و       •
احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري طوال مراحـل إجـراءات         

 العدالة اجلنائية

 اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون والتنسيق الدوليني فيما بني السلطات          •
الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية املعنية واملنظمات غري احلكومية        
الوطنية والدولية يف جمال منـع اجلـرائم املـشمولة بـالربوتوكول            
االختياري والكشف عنها والتحقيـق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا       

 ومعاقبتهم

اخلطوات اليت اختذت لدعم التعاون الدويل للمساعدة يف إعادة تأهيل           •
يا اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري بدنيا ونفسيا وإعادة        ضحا

إدماجهم االجتماعي وإعادهتم إىل الوطن، مبا يف ذلك عـن طريـق            
املعونة واملساعدة التقنية على الصعيد الثنائي، وتقدمي الدعم لألنشطة         

  اليت تضطلع هبا الوكاالت أو املنظمات الدولية يف هذا الصدد
  ؛)٣٦املادة (ستغالل األخرى أشكال اال  '٥'
  أطفال الشوارع؛  )د(  
  :األطفال اجلاحنون، والضحايا والشهود  )ه(  
، ووجـود حمـاكم متخصـصة       )٤٠املادة  (إدارة شؤون قضاء األحداث      '١'

  ومنفصلة وحتديد حد أدىن لسن املسؤولية اجلنائية؛
وء إىل  األطفال احملرومون من حريتهم، والتدابري الرامية إىل ضمان عدم اللج          '٢'

أي شكل من أشكال احتجاز الطفل أو سجنه إال كمالذ أخري وأن يكون             
ألقصر فترة مناسبة وأن تقدم له املساعدة القانونية وغريها من املساعدة فورا 

  ؛)٣٧من املادة ) د(و) ج(و) ب(الفقرات (
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األحكام الصادرة ضد األطفال، وخباصة حظر عقوبيت اإلعدام والسجن املؤبد           '٣'
  ووجود عقوبات بديلة على أساس هنج إصالحي؛) ٣٧من املادة ) أ(الفقرة (

  ؛)٣٩املادة (التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي  '٤'
أنشطة التدريب املتاحة جلميع املهنيني املعنيني مبنظومة قضاء األحداث، مبـن            '٥'

ـ           و فيهم القضاة واملدعون العامون واحملامون وموظفو إنفاذ القـانون وموظف
اهلجرة واألخصائيون االجتمـاعيون، فيمـا يتعلـق بأحكـام االتفاقيـة،            
والربوتوكولني االختياريني حيثما انطبق، وغريها من الصكوك الدوليـة ذات          

توجيهية بشأن العدالـة يف     البادئ  الصلة يف جمال قضاء األحداث، مبا فيها امل       
مرفق بقرار اجمللـس    (األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها        

  ؛)٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠االقتصادي واالجتماعي 
  ؛)٣٠املادة (األطفال املنتمون إىل فئات األقليات أو السكان األصليني   )و(  

وُيطلب إىل الدول األطراف، يف إطار هذه اجملموعة، أن تراعي تعليق اللجنة العـام                -٤٠
ل غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلـدهم         شأن معاملة األطفا  ) ٢٠٠٥(٦رقم  

املتعلق حبقوق األطفال يف قضاء األحداث، والتعليق ) ٢٠٠٧(١٠األصلي، والتعليق العام رقم     
  .بشأن أطفال الشعوب األصلية وحقوقهم مبوجب االتفاقية) ٢٠٠٩(١١العام رقم 
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  رفقامل

انـات إحـصائية يف     املبادئ التوجيهية املتعلقة بإدراج معلومـات وبي          
التقارير الدورية اليت يتعني على الدول األطـراف تقـدميها مبوجـب            

   من االتفاقية٤٤من املادة ) ب(١الفقـرة 

  مقدمة  - أوالً  
يتعني على الدول األطراف لدى إعداد تقاريرها الدورية اتباع املبـادئ التوجيهيـة               -١

، وتضمني التقارير، على النحو الـذي       اخلاصة مبعاهدة بعينها فيما يتعلق بالشكل واملضمون      
 وفقـاً تطلبه اللجنة يف هذا املرفق، وعند االقتضاء، معلومات وبيانات إحـصائية مفـصلة              

ويف هذا املرفق، تشمل اإلشارات إىل البيانات املصنفة مؤشرات من قبيـل            . ملؤشرات أخرى 
واالنتمـاء إىل فئـات     احلـضرية،   /أو الفئة العمرية، ونوع اجلنس، واملنطقة الريفية      /السن و 

  .أو السكان األصليني، والعرق، والدين، واإلعاقة أو أي تصنيف آخر يعترب مناسباً/األقليات و
وينبغي أن تغطي املعلومات اإلحصائية والبيانات املصنفة اليت تقدمها الدولة الطرف             -٢

د جـداول تبـّين   وُينـصح بـإيرا  . الفترة اليت يغطيها التقرير منذ النظر يف آخر تقرير قدمته   
كما ينبغي أن تشرح تقارير الدولة الطرف التغيريات        . االجتاهات السائدة طوال فترة اإلبالغ    

  .اهلامة اليت حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقرير أو تعلق عليها

  املعلومات اإلحصائية اليت يتعني تقدميها يف التقرير  -ثانياً   

  )٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤ادتان امل(تدابري التنفيذ العامة   -ألف   
اء فترة اإلبالغ للخدمات االجتماعية بالنـسبة جملمـوع         ـة أثن ـاملوارد املخصص   -٣

  :النفقات على
  نظم التحويالت النقدية املشروطة؛أو األطفال، /خمصصات األسر و  )أ(  
  اخلدمات الصحية، ال سيما خدمات الرعاية الصحية األولية؛  )ب(  
  ؛)الرعاية والتعليم(لطفل يف مرحلة الطفولة املبكِّرة منو ا  )ج(  
  ، والتعليم والتدريب املهنيان، والتعليم اخلاص؛)االبتدائي والثانوي(التعليم   )د(  
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تدابري محاية األطفال، مبا فيها منع العنف ضد األطفال وعمـل األطفـال               )ه(  
  .واستغالل األطفال جنسيا وبرامج إعادة تأهيلهم

أن تقدم الدول األطراف بيانات إحصائية عن التدريب بشأن االتفاقية املقدم           وينبغي    -٤
  :للمهنيني العاملني مع 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(  
  .صائيون االجتماعيوناألخ  )ه(  

  )١املادة (تعريف الطفل   -ء با  
 أعاله،  ١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة               -٥

عن عدد ونسبة األطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون يف الدولة الطـرف وعـدد                
املوقـع  (يري األخـرى ذات الـصلة        ملعيار السن واملعـا    وفقاًاألطفال املتزوجني، موزعني    

  ).احلضري، العرق، االنتماء إىل أقلية أو إىل الشعوب األصلية/الريفي

  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (مبادئ عامة   -جيم   

  )٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنماء   -١  
ه،  أعال ١توَصى الدول األطراف بتقدمي بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة              -٦

  : عاماً املتوفني ألحد األسباب التالية١٨عن الوفيات بني األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
  اإلعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛  )أ(  
  عقوبة اإلعدام؛  )ب(  
يدز، واملالريا، والـدرن  إلا/املرض، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية    )ج(  

  ألطفال، والتهاب الكبد الوبائي، واألمراض التنفسية احلادة؛الرئوي، وشلل ا
  حوادث الطرق أو احلوادث األخرى؛  )د(  
  اجلرائم أو أشكال العنف األخرى؛  )ه(  
  .االنتحار  )و(  
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  )١٢املادة (احترام آراء الطفل   -٢  
  :ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات عن  -٧

  لشباب وعدد أعضائها؛عدد منظمات أو رابطات الطفولة وا  )أ(  
  عدد املدارس اليت تضم جمالس طالبية مستقلة؛  )ب(  
عدد األطفال الذين اسُتمع إليهم يف إطار إجراءات قضائية وإدارية، وإيراد             )ج(  

  .معلومات عن أعمارهم

 ٢٨ من املـادة     ٢ والفقرة   ١٧-١٣ و ٨ و ٧املواد  (احلقوق واحلريات املدنية      -دال   
  )٣٩ واملادة ٣٧ة من املاد) أ(والفقرة 

  )٧املادة (تسجيل املواليد   -١  
ينبغي تقدمي معلومات عن عدد ونسبة األطفال املسجلني بعـد الـوالدة وتـاريخ                -٨

  .تسجيلهم

  )١٧املادة (الوصول إىل املعلومات املناسبة   -٢  
ينبغي أن يتضمن التقرير إحصاءات عن عدد املكتبات املتاحة لألطفال، مبا يف ذلك               -٩
  .تبات املتنقلة، وعدد املدارس اجملهزة بوسائل تكنولوجيا املعلوماتاملك

احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   -٣  
  )٢٨ من املادة ٢ والفقرة ٣٧من املادة ) أ(الفقرة (الالإنسانية أو املهينة 

 أعاله  ١نفة على النحو املبني يف الفقرة       ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مص        -١٠
  :وحسب نوع االنتهاك، خبصوص ما يلي

  عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم للتعذيب؛  )أ(  
عدد األطفال املبلغ عن تعرضهم ألشكال أخرى من املعاملـة القاسـية أو               )ب(  

ي وتـشويه   الالإنسانية أو املهينة أو أشكال أخرى من العقوبة، مبا يف ذلك الزواج القـسر             
  األعضاء التناسلية لإلناث؛

مرافـق رعايـة   (عدد حاالت العقوبة البدنية اليت وقعت يف مجيع الظروف      )ج(  
األطفال، واملدارس، واألسر واألسر احلاضنة، واملؤسسات، واألماكن األخرى اليت يتواجـد           

  املضايقات وممارسات التنّمر؛، وعدد حوادث )فيها األطفال
أعـاله  ) ج(و) ب(و) أ(نتهاكات املبلغ عنها يف إطار البنود       عدد ونسبة اال    )د(  

  ونتج عنها قرار حمكمة أو أشكال أخرى من املتابعة؛
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عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة من حيث التأهيـل وإعـادة             )ه(  
  االندماج االجتماعي؛

قـدم  عدد الربامج اليت نفذت ملنع العنف املؤسسي ومقـدار التـدريب امل             )و(  
  .ملوظفي املؤسسات يف هذا اجملال

 مـن   ٢ و ١ والفقرتان   ١١-٩ ومن   ٥املواد  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -هاء   
  )٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤ والفقرة ٢٥ و٢١-١٩ واملواد من ١٨املادة 

  )١٨ من املادة ٢ و١ والفقرتان ٥املادة (الدعم األسري   -١  
 ١ل األطراف بيانات، مصنفة على النحو املـبني يف الفقـرة            دم الدو ـينبغي أن تق    -١١

  :أعاله، عن
عدد اخلدمات والربامج الرامية إىل تقـدمي مـساعدة مناسـبة للوالـدين               )أ(  

واألوصياء القانونيني يف أداء مبسؤولياهتم جتاه تنشئة األطفال وعدد ونسبة األطفال واألسـر             
  الذين استفادوا من هذه اخلدمات والربامج؛

عدد خدمات ومرافق رعاية األطفال املتاحة ونسبة األطفال واألسر الـذين        )ب(  
  .حيصلون على هذه اخلدمات

  )٢٥ و٢١ واملادتان ٩ من املادة ٤-١الفقرات (األطفال احملرومون من رعاية األبوين   -٢  
ت، فيما يتعلق باألطفال املنفصلني عن أبويهم، ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانا             -١٢

  : أعاله، عن١مصنفة على النحو املبني يف الفقرة 
عدد األطفال احملرومني من رعاية الوالدين، مع تصنيف البيانات حـسب             )أ(  
  ؛)مثالً جراء النـزاعات املسلحة، الفقر، اهلجر نتيجة التمييز، وما إىل ذلك(األسباب 
مبا يف ذلـك    (عدد األطفال املنفصلني عن والديهم بسبب قرارات احملاكم           )ب(  

ألسباب تتعلق بأوضاع االستغالل أو اإلمهال األبوي أو االحتجاز أو السجن أو النفـي أو               
  ؛)الترحيل

عدد املؤسسات اليت ترعى هؤالء األطفال، مع تصنيف البيانات حـسب             )ج(  
املنطقة وعدد األماكن املتاحة يف هذه املؤسسات ونـسبة مقـدمي الرعايـة إىل األطفـال                

  وعدد دور احلضانة؛املستفيدين 
عدد ونسبة األطفال املنفصلني عن والديهم والذين يعيشون يف مؤسـسات             )د(  

  الرعاية أو أسر الكفالة، فضالً عن مدة اإليداع ووترية عملية املراجعة؛
  عدد ونسبة األطفال الذين ُجمع مشلهم مع والديهم بعد اإليداع؛  )ه(  
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تبين على املستويني احمللـي والـدويل       عدد األطفال الذين تشملهم برامج ال       )و(  
والتبين بالكفالة، مع تصنيف البيانات حسب العمر وإدراج معلومات، عند االقتضاء، عـن             

  .البلد األصلي وبلد التبين لألطفال املعنيني

  )١٠املادة (مجع مشل األسرة   -٣  
ألصل ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر وا             -١٣

وا البلد أو غادروه ألغراض مجع مشل األسرة،        ـالقومي واإلثين، عن عدد األطفال الذين دخل      
  .مبا يف ذلك عدد األطفال الالجئني غري املصحوبني أو طاليب اللجوء

  )١١املادة (نقل األطفال وعدم عودهتم بصورة غري شرعية   -٤  
 أعاله  ١ النحو املبني يف الفقرة      ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة على         -١٤

  :وكذلك حسب األصل القومي 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(  

أهيل البدين والنفسي وإعـادة االنـدماج       ، مبا يف ذلك الت    )١٩املادة  (اإلساءة واإلمهال     -٥  
  )٣٩املادة (االجتماعي 

 ١راف بيانات، مصنفة على النحو املـبني يف الفقـرة           ـينبغي أن تقدم الدول األط      -١٥
  :أعاله، عن
أو اإلمهال علـى يـد      /عدد ونسبة األطفال املبلغ عن تعرضهم لإلساءة و         )أ(  

  مقدمي الرعاية؛/الوالدين أو غريهم من األقارب
عدد ونسبة احلاالت املبلغ عنها اليت أفضت إىل فرض عقوبات على اجلناة               )ب(  

  أو أشكال أخرى للمتابعة؛
عدد ونسبة األطفال الذين تلقوا رعاية خاصة يف إطار التأهيـل وإعـادة               )ج(  

  .االندماج االجتماعي

 ٢٤ و٢٣  واملواد١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة (الصحة األساسية والرعاية   -واو   
  )٣٣ واملادة ٢٧ من املادة ٣-١ والفقرات ٢٦و

  )٢٣املادة (األطفال املعوقون     
 أعاله  ١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة               -١٦

  :وكذلك حسب طبيعة اإلعاقة، عن عدد ونسبة األطفال املعوقني
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  ادية أو نفسية أو غريها؛الذين يتلقى والداهم مساعدة خاصة م  )أ(  
الذين يعيشون يف مؤسسات، مبا يف ذلك مؤسسات األمراض العقليـة، أو              )ب(  

  خارج نطاق أسرهم، يف دور حضانة مثالً؛
  امللتحقني مبدارس نظامية؛  )ج(  
  امللتحقني مبدارس خاصة؛  )د(  
  .غري امللتحقني مبدارس أو ما يقابلها من املرافق  )ه(  

  )٢٤املادة ( الصحية الصحة واخلدمات  -٢  
 ١راف بيانات، مصنفة على النحو املـبني يف الفقـرة           ـينبغي أن تقدم الدول األط      -١٧

  :أعاله، عن
  معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمر؛  )أ(  
  نسبة األطفال ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة؛  )ب(  
لٍ أو شديد يف الوزن أو مـن        نسبة األطفال الذين يعانون من اخنفاض معتد        )ج(  

  نقص النمو أو اهلزال؛
  نسبة وفيات األطفال نتيجة االنتحار؛  )د(  
نسبة األسر احملرومة من مرافق الصرف الصحي النظيفة وامليـاه الـصاحلة              )ه(  
  للشرب؛
نسبة األطفال، الذين بلغوا سنة واحدة من العمر، احملصنني متاماً ضد الدرن              )و(  

  ا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل األطفال واحلصبة؛الرئوي والدفتريي
  معدالت وفيات األمهات املرتبطة بالوالدة، مع ذكر األسباب الرئيسية؛  )ز(  
نسبة النساء احلوامل الاليت ميكنهن الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية             )ح(  

  قبل الوالدة وبعدها، ويستفدن من هذه اخلدمات؛
  ولودين يف املستشفى؛نسبة األطفال امل  )ط(  
  نسبة املوظفني املدربني على الرعاية والوالدة يف املستشفى؛  )ي(  
  .نسبة األمهات الاليت ميارسن الرضاعة الطبيعية وحدها مع حتديد املدة  )ك(  

 ١راف بيانات، مصنفة على النحو املـبني يف الفقـرة           ـينبغي أن تقدم الدول األط      -١٨
  :أعاله، عن
  اإليدز؛/طفال املصابني واملتأثرين بفريوس نقص املناعة البشريةنسبة األ/عدد  )أ(  
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نسبة األطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل العالج الطيب واملـشورة          /عدد  )ب(  
  والرعاية والدعم؛

نسبة األطفال الذين يعيشون مع أقـارب أو يف دور حـضانة أو يف              /عدد  )ج(  
  مؤسسات رعاية أو يف الشارع؛

ليت يعيلها أطفال ألسباب تتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة            عدد األسر ا    )د(  
  .اإليدز/البشرية
  :ينبغي تقدمي بيانات تتعلق بصحة املراهقني عن  -١٩

عدد املراهقني املتأثرين باحلمل املبكر، أو بأمراض منقولة باالتصال اجلنسي،           )أ(  
 البيانات علـى    أو مبشاكل الصحة النفسية، أو بتعاطي املخدرات أو املسكرات، مع تصنيف          

   أعاله؛١النحو املبني يف الفقرة 
عدد الربامج واخلدمات اليت هتدف إىل الوقاية مـن املـشاكل الـصحية               )ب(  

  .للمراهقني ومعاجلتها

  )٣٣املادة (تعاطي املخدرات واملواد الضارة   -٣  
ينبغي تقدمي معلومات عن عدد األطفال ضحايا تعاطي املواد الضارة وعدد بـرامج               -٢٠
  .ملساعدة املتاحة هلؤالء األطفالا

  األطفال أبناء السجناء  -٤  
ينبغي تقدمي معلومات عن عدد األطفال أبناء السجناء واألطفال الذين يعيـشون يف               -٢١

  .السجن مع أمهاهتم ومستويات أعمارهم

  )٣١ و٣٠ و٢٩ و٢٨التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية املواد   -زاي   
  : أعاله، عن١ات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة ينبغي تقدمي بيان  -٢٢

  بني األطفال والكبار؛معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة   )أ(  
املعدالت اإلمجالية والصافية للقيد واحلضور يف املدارس االبتدائية والثانويـة         )ب(  

  ومراكز التدريب املهين؛
 مرحلة إىل مرحلة يف التعليم      معدالت االستبقاء واالستكمال واالنتقال من      )ج(  

  ونسب التسرب يف املدارس االبتدائية والثانوية ومراكز التدريب املهين؛
متوسط نسبة املعلمني إىل التالميذ، مع اإلشارة إىل أي أوجه تفاوت هامة              )د(  

  بني األقاليم أو بني املناطق الريفية واحلضرية وكذلك نسب املعلمني املدربني؛
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 الشعوب األصلية واألقليات الذين يتلقون تعليما بلغاهتم األصلية         عدد أطفال   )ه(  
  بتمويل من الدولة؛

  نسبة األطفال امللتحقني بنظام التعليم غري النظامي؛  )و(  
نسبة األطفال امللتحقني بالتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة ومرافق التعلـيم              )ز(  

 األخرى يف مرحلة الطفولة املبكرة؛

  برامج ما بعد الدوام املدرسي؛ة األطفال الذين يتابعون نسب/عدد  )ح(  
  ؛)الريفية واحلضرية(عدد ساحات اللعب العامة لدى اجملتمعات   )ط(  
نسبة األطفال املشاركني يف األنشطة الترفيهية والرياضـية والثقافيـة          /عدد  )ي(  

  ).يف األرياف واملدن(والفنية املنظمة 

 الفقرات من   ٣٧ و ٣٦ إىل   ٣٢ ومن   ٣٠ و ٢٢ملواد  ا(تدابري احلماية اخلاصة      -حاء   
  )٤٠ و٣٩ و٣٨و) د(إىل ) ب(

م األصلية والساعني للحصول على احلماية املمنوحـة لالجـئني          ـاألطفال خارج بلداهن    -١  
  ، واألطفال املشردون داخلياً)٢٢املادة (

 أعاله،  ١ة  ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقر             -٢٣
  :وكذلك حسب البلد األصلي واجلنسية ووضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم ال، عن

   وطاليب اللجوء والالجئني؛عدد األطفال املشردين داخلياً  )أ(  
عدد ونسبة امللتحقني منهم باملدارس االبتدائية والثانوية وبالتدريب املهـين            )ب(  

  ن اخلدمات؛واملشمولني باخلدمات الصحية وغريها م
  .عدد األطفال املختفني أثناء أو بعد إجراءات حتديد وضع هؤالء األطفال  )ج(  

، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة        )٣٨املادة  (األطفال يف النـزاعات املسلحة       -٢  
  )٣٩املادة (االندماج االجتماعي 

 ١و املـبني يف الفقـرة       راف بيانات، مصنفة على النح    ـينبغي أن تقدم الدول األط      -٢٤
  :أعاله، عن
 سـنة اجملنـدين أو      ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عـن           )أ(  

  املتطوعني يف القوات املسلحة، ونسبة املشاركني منهم يف أعمال قتالية؛
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عدد ونسبة األطفال الذين متّ تسرحيهم من جمموعات أو قـوات مـسلحة               )ب(  
مع حتديد نسبة العائدين منهم إىل املدارس والذين مجع مشلهم          وأعيد إدماجهم يف جمتمعاهتم؛     

  بأسرهم؛
  عدد ونسبة اخلسائر بني األطفال جراء النـزاعات املسلحة؛  )ج(  
  عدد األطفال الذين يتلقون مساعدة إنسانية؛  )د(  
عدد األطفال الذين يتلقون مساعدة من أجل تأهيلهم البدين والنفسي نتيجة             )ه(  

  .نزاع مسلحملشاركتهم يف 
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال       ينبغي للدول األطراف يف       -٢٥

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن تقدم بيانات، مصنفة حبسب اجلنس والسن والفئـة              
  :اإلثنية، عن

ـ             )أ(   سن عدد الطلبة الذين يزاولون تعليما يف مدارس عسكرية واحلد األدىن ل
  االلتحاق هبذه املدارس؛

عدد األطفال طاليب اللجوء والالجئني الذين يلجؤون إىل الدولة الطـرف             )ب(  
  قادمني من مناطق رمبا كان األطفال فيها قد ُجندوا أو اسُتخدموا يف أعمال قتالية؛

عدد األطفال الذين استفادوا من تدابري التأهيل البدين والنفـسي وإعـادة              )ج(  
  .الجتماعياالندماج ا

  )٣٢املادة (االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال   -٣  
باإلشارة إىل تدابري احلماية اخلاصة، ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات إحصائية،         -٢٦

  : أعاله، عن١مصنفة على النحو املبني يف الفقرة 
 للتوظيف الـواقعني حتـت     عدد ونسبة األطفال دون السن األدىن القانونية        )أ(  

بشأن ) ١٩٧٣(١٣٨طائلة بند عمل األطفال وفقاً لتعريف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            
بشأن حظر أسوأ أشكال عمـل      ) ١٩٩٩(١٨٢احلد األدىن لسن االستخدام واالتفاقية رقم       

  األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها، مع تصنيف البيانات حسب نوع الوظيفة؛
عدد ونسبة األطفال الذين حيصلون على مساعدة يف جمال التأهيل وإعـادة              )ب(  

  أو التدريب املهين اجملاين؛/االندماج، مبا يف ذلك التعليم األساسي و
  .عدد أطفال الشوارع  )ج(  
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  )٣٤املادة (االستغالل اجلنسي واإلساءة واالجتار   -٤  
 أعاله،  ١ على النحو املبني يف الفقرة       ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة        -٢٧

  :وكذلك حسب أنواع االنتهاكات املبلغ عنها، عن
عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية             )أ(  
  واالجتار؛
عدد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك البغاء واملواد اإلباحية             )ب(  

  ين أتيحت هلم االستفادة من برامج إعادة التأهيل؛واالجتار، الذ
عدد حاالت االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي وبيع األطفال واختطاف           )ج(  

  األطفال وممارسات العنف ضد األطفال، املبلغ عنها خالل الفترة اليت يشملها التقرير؛
علومـات  عدد ونسبة احلاالت اليت أفضت إىل فرض عقوبات، مع إدراج م            )د(  

  عن البلد األصلي للجاين وطبيعة العقوبات املفروضة؛
  عدد األطفال الذين جرى االجتار هبم ألغراض أخرى، كالعمل مثالً؛  )ه(  
عدد موظفي احلدود وإنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً بغية منـع االجتـار               )و(  

  .باألطفال وضمان صون كرامتهم
توكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال       الربوينبغي للدول األطراف يف       -٢٨

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية أن تقدم بيانات، مصنفة حبسب اجلنس والسن والفئـة              
  :اإلثنية واإلقامة يف الريف أو يف املدينة، عن

وبغـاء األطفـال واسـتغالل    عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن بيع األطفال      )أ(  
   والسياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال؛ املواد اإلباحيةاألطفال يف
  عدد تلك احلاالت اليت ُحقق فيها وحوكم املتورطون فيها وعوقبوا؛  )ب(  
عدد األطفال ضحايا هذه اجلرائم الذين حصلوا على مساعدة أو تعـويض              )ج(  

  .كول االختياري من الربوتو٩ من املادة ٤ و٣ ألحكام الفقرتني وفقاًإلعادة تأهيلهم، 

  )٤٠املادة (إدارة شؤون قضاء األحداث   -٥  
 أعاله  ١ينبغي أن تقدم الدول األطراف بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة               -٢٩

  :وحسب نوع اجلرمية، عن
 عاماً الذين أوقفتهم الشرطة بسبب خمالفـة        ١٨عدد األشخاص دون سن       )أ(  
  القانون؛
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مت فيها مساعدة قانونية أو أشـكال أخـرى مـن           قُدِّنسبة القضايا اليت      )ب(  
  املساعدة؛
  : عاماً الذين١٨عدد ونسبة األشخاص دون سن   )ج(  

  أحيلوا على برامج جتنبهم اإلجراءات القضائية •
أدانتهم حمكمة بارتكاب جرمية وأصدرت يف حقهم أحكاماً مع وقف           •

  التنفيذ أو عقوبة أخرى غري احلرمان من احلرية
   عقوبات بديلة على أساس هنج إصالحيفرضت عليهم •
  شاركوا يف برامج إلعادة التأهيل يف إطار اإلفراج املشروط •

  .نسبة حاالت العودة إىل اإلجرام  )د(  

األطفال احملرومون من حريتهم، مبا يف ذلك أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو                 -٦  
  )٣٧ن املادة م) د(إىل ) ب(الفقرات من (اإليداع يف مؤسسات احتجاز 

 أعاله، وكذلك   ١ينبغي أن تقدم الدول بيانات، مصنفة على النحو املبني يف الفقرة              -٣٠
  :حسب احلالة االجتماعية واألصل ونوع اجلرمية، تتعلق باألطفال املخالفني للقانون، عن

 سنة احملتجـزين يف مراكـز       ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         )أ(  
حتجاز يف انتظار احملاكمة بعد اهتامهم بارتكاب جرمية أبلغت الـشرطة           الشرطة أو مراكز اال   

  عنها، ومتوسط مدة احتجازهم؛
 سـنة   ١٨عدد املؤسسات املخصصة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن           )ب(  

  املتهمني بانتهاك قانون العقوبات أو ثبت عليهم ذلك؛
ين يف هـذه   سـنة املوجـود  ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن    )ج(  

  املؤسسات ومتوسط مدة بقائهم فيها؛
 سنة احملتجزين يف مؤسسات     ١٨عدد األشخاص الذين تقل أعمارهم عن         )د(  

  ال يكونون فيها مفصولني عن الكبار؛
 سنة املدانني من قبـل      ١٨عدد ونسبة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن          )ه(  

  سط مدة االحتجاز؛حمكمة بارتكاب جرمية وحكمت باحتجازهم، مع ذكر متو
عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن إيذاء وإساءة معاملة األشخاص الذين تقـل              )و(  

  .سجنهم/ سنة أثناء اعتقاهلم واحتجازهم١٨أعمارهم عن 

        


