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المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى األجزاء االستهالليـة من تقارير الدول األطراف 

 )"الوثائق األساسية"( بموجب االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان

 
 

 األرض والسكان

الفرع معلومات حول الخصائص اإلثنية والديموغرافية الرئيسية للبلد وسكانه، فضال عن مؤشرات اجتماعية ينبغي أن يتضمن هذا  -1

اقتصادية وثقافية، مثل نصيب الفرد من الدخل، والناتج القومي اإلجمالي، ومعدل التضخم، والدين الخارجي، ومعدل البطالة، ومعدل  -

بغي أن يتضمن أيضا معلومات عن السكان مبوبة حسب اللغة األم، والعمر المتوقع، ووفيات اإللمام بالقراءة والكتابة، والديانة. وين

 65عاما والذين تزيد أعمارهم على  15الرضع، ووفيات األمومة، ومعدل الخصوبة، والنسبة المئوية للسكان الذين تقل أعمارهم عن 

ية، وفي المناطق الحضرية، والنسبة المئوية لألسر المعيشية التي عاما، والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق الريف

 .تترأسها نساء. وينبغي للدول أن تبذل جهدها، قدر اإلمكان، لتوفير جميع البيانات موزعة حسب الجنس

 

 الهيكل السياسي العام

وتنظيم األجهزة التنفيذية والتشريعية  ينبغي أن يصف هذا الفرع، بصورة موجزة، التاريخ واإلطار السياسيين، ونوع الحكومة، -2

 .والقضائية

 

 اإلطار القانوني العام الذي تتوفر داخله الحماية لحقوق اإلنسان

 :ينبغي أن يتضمن هذا الفرع معلومات عن األمور التالية -3

 ا يمس حقوق اإلنسان؛)أ( السلطة القضائية أو اإلدارية أو غيرهما من السلطات المختصة التي تملك الوالية القضائية فيم

 )ب( وسائل االنتصاف المتاحة ألي فرد يدعي بأن حقا ما من حقوقه قد انتهك، وأنظمة التعويض ورد االعتبار الموجودة للضحايا؛

)ج( ما إذا كان أي حق من الحقوق المشار إليها في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان محميا إما بالدستور أو بقانون حقوق 

، وإذا كانت الحالة كذلك، ما هي النصوص المدرجة في الدستور أو في قانون الحقوق فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تلك منفصل

 الحقوق وما هي الظروف التي تطبق فيها؛

 )د( الكيفية التي جعلت بها الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان جزءا من النظام القانوني الوطني؛

ن االستناد إلى أحكام شتى الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو )هـ( ما إذا كان يمك

اإلدارية أو يمكن أن تنفذ من جانبها مباشرة أو ما إذا كان يجب تحويلها إلى قوانين داخلية أو تنظيمات إدارية لكي تقوم السلطات 

 المعنية بتنفيذها؛

 .ناك أية مؤسسات أو آليات وطنية تتولى مسؤولية اإلشراف على إعمال حقوق اإلنسان)و( ما إذا كانت ه

 

 اإلعالم والنشر

ينبغي أن يشير هذا الفرع إلى ما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصة لزيادة وعي الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة  -4

أن تتضمن المواضيع التي تطرق الطريقة والمدى اللذين تم بهما نشر نصوص  في شتى الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان. وينبغي

مختلف الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان، وما إذا كانت هذه النصوص قد ترجمت إلى اللغة أو اللغات المحلية، وتعيين الوكاالت 

كاالت تتلقى عادة معلومات أو مدخالت أخرى من الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد التقارير، وما إذا كانت هذه الو

 .مصادر خارجية، وما إذا كانت محتويات التقارير تخضع للمناقشة العامة من قبل الجمهور

_______________________ 
)"الوثائق األساسية"( بموجب شتى صكوك حقوق اإلنسان الدولية. ومن أجل تسهيل تنفيذ الدول األطراف التزاماتها المعنونة "إعداد األجزاء االستهاللية من تقارير الدول األطراف  HRI/CORE/1 ترد في مرفق وثيقة األمم المتحدة -

 26ت عامة من تقارير الدول في نص واحد. وفي مذكرة شفوية مؤرخة في لقة بالجزء الذي يتضمن معلوماالمتعلقة بتقديم التقارير، ومع موافقة جميع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، جرى توحيد المبادئ التوجيهية للهيئات المختلفة المتع

 .ل األطراف الجديدةالدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان. وستحال أيضا إلى الدو، أحال األمين العام هذه المبادئ التوجيهية، طالبا إعداد وتقديم "وثيقة أساسية"، إلى جميع الدول األطراف في صك أو أكثر من الصكوك 1991نيسان/أبريل 


