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 الدورة الستون
 * من جدول األعمال املؤقت٦٩البند 

 تعزيز حقوق األطفال ومحايتها
  

 ة اتفاقية حقوق الطفلحال  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 تشـرين  ٢٠ املـؤرخ  ٤٤/٢٥اعتمدت اجلمعية العامـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل يف قرارهـا        
 ١٩٩٠ ينـاير / الثـاين كـانون  ٢٦قيع عليها يف نيويورك يوم    وفتح باب التو  . ١٩٨٩نوفمرب  /الثاين

، وهـو اليـوم الثالثـون مـن تـاريخ إيـداع صـك               ١٩٩٠سـبتمرب   /أيلـول  ٢ودخلت حيز النفاذ يف     
، بلـغ عـدد     ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠وحـىت   . التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام      

 . دولة١٩٢مت إليها الدول اليت صدقت على اتفاقية حقوق الطفل أو انض
، ٢٠٠٠مـايو   /أيار ٢٥ املؤرخ   ٥٤/٢٦٣واعتمدت اجلمعية كذلك، مبوجب قرارها       

ينـاير  / الثـاين  كـانون  ١٨و  فربايـر   /شباط ١٢بروتوكولني اختياريني لالتفاقية، بدأ سرياهنما يف       
 بلـغ عـدد الـدول الـيت صـدقت علـى             ٢٠٠٥يونيـه   /حزيـران  ٣٠وحـىت   . ، على التوايل  ٢٠٠٤
 دولــة ٩٨كــول االختيــاري لالتفاقيــة بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراعات املســلحة    الربوتو

 دولــة؛ كمــا بلــغ عــدد الــدول الــيت صــدقت علــى         ١١٧وعــدد الــدول الــيت وقَّعــت عليــه     
الربوتوكول االختياري لالتفاقية بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال وإنتـاج املـواد اإلباحيـة عـن              

 . دولة١١١ اليت وقَّعت عليه  دولة وعدد الدول٩٥األطفال 
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 مقدمة - أوال 
  كــانون٢٣، املــؤرخ ٥٩/٢٦١طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، يف قرارهــا   - ١

الستني تقريرا عن حالة اتفاقيـة حقـوق الطفـل    ، أن يقدم إليها يف دورهتا    ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 .التقرير وفقا لذلك الطلبويقدم هذا . والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا

 
 حالة اتفاقية حقوق الطفل - ثانيا 

، بلـغ عـدد الـدول الـيت صـدقت علـى اتفاقيـة حقـوق                ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠حىت   - ٢
 .)١(وإضافة إىل ذلك وقعت دولتان االتفاقية.  دولة١٩٢الطفل أو انضمت إليها 

 علــى الربوتوكــول ، بلــغ عــدد الــدول الــيت صــدقت٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠وحــىت  - ٣
 ١١٧ دولــة ووقعتــه ٩٨االختيــاري لالتفاقيــة بشــأن اشــتراك األطفــال يف الصــراعات املســلحة 

 وبلغ عدد الدول اليت صدقت على الربوتوكول االختياري لالتفاقية بشـأن بيـع األطفـال                ،دولة
 ١١١ه  دولـة وعـدد الـدول الـيت وقَّعتـ        ٩٥وبغاء األطفال وإنتـاج املـواد اإلباحيـة عـن األطفـال             

 .)٢(دولة
 

 تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل -  ثالثا 
 املـؤرخ   ٢٠٠٥/٤٤اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتـا احلاديـة والسـتني القـرار               - ٤
، الــذي تطرقــت فيــه إىل مســائل عامــة �حقــوق الطفــل�:  واملعنــون٢٠٠٥أبريــل /نيســان ١٩

 ؛ وعــدم التمييــز؛فــل ومحايتــها وتعزيــز حقــوق الط؛خــرىالصــكوك األتتعلــق بتنفيــذ االتفاقيــة و
وتعزيــز ومحايــة حقــوق األطفــال، خاصــة األطفــال الــذين يعيشــون ظروفــا صــعبة، ومنــع بيــع     

ومحايـة األطفـال    والقضـاء عليهـا؛     األطفال وبغاء األطفال وإنتاج املـواد اإلباحيـة عـن األطفـال             
 .املتأثرين بالصراع املسلح

نــة الـدول الـيت مل تقــم بعـد بتوقيـع االتفاقيــة     وفيمـا يتعلـق بتنفيــذ االتفاقيـة، حثـت اللج     - ٥
كمـا  . وبروتوكوليها االختياريني أو بالتصـديق عليهـا أو باالنضـمام إليهـا علـى أن تفعـل ذلـك               

ــة إلعمــال احلقــوق املعتــرف هبــا يف        ــدابري الالزم ــة الت ــدول األطــراف علــى اختــاذ كاف حثــت ال
 إصـالح أسـاليب عملـها بغيـة النظـر      وأحاطت علما جبهود اللجنة املتواصلة من أجـل       . االتفاقية

 ســلمت اللجنــة أيضــا حباجــة الــدول ،وأخــريا. يف تقــارير الــدول األطــراف يف الوقــت املناســب
واألطراف املعنية األخرى إىل وضع مبادئ توجيهية للحمايـة والرعايـة البديلـة لألطفـال الـذين                 

 .ال يتمتعون برعاية أبوية
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وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقدت جلنة حقوق الطفل دوراهتا السـابعة والـثالثني              - ٦
ــعة والـــثالثني يف الفتـــرات مـــن    ــبتمرب /أيلـــول ١٣والثامنـــة والـــثالثني والتاسـ  تشـــرين ٨إىل سـ

إىل مـايو   /أيـار  ١٦ مـن ، و ٢٠٠٥ينـاير   / الثاين كانون ٢٨ إىل   ١٠ من، و ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
 . يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف،)٣(، على التوايل٢٠٠٥يونيه /حزيران ٣
 مـن النظـام الـداخلي املؤقـت، قـررت جلنـة حقـوق الطفـل أن تقـوم                    ٧٥ووفقا للمـادة     - ٧

دوريا بتكريس يوم واحد ملناقشة عامة جترى بشأن مادة حمددة من مـواد االتفاقيـة أو ملوضـوع      
ــادة فهــم مضــمون اال     ــة وأبعادهــاحمــدد يتصــل حبقــوق الطفــل مــن أجــل زي ــدورة ويف . تفاقي ال

 قامـت اللجنـة بتكـريس واحـد مـن أيـام الـدورة ملناقشـة عامـة بشـأن مسـألة                       ،السابعة والثالثني 
 اعتمــدت ،ويف أعقــاب تلــك املناقشــة . �الطفــل يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة حقــوق إعمــال �

 ).٥٦٣-٥٣٢، الفقرات CRC/C/143انظر الوثيقة (اللجنة جمموعة من التوصيات 
 اعتمــدت اللجنــة قــرارا بشــأن أســاليب العمــل املتعلقــة ،التاســعة والــثالثنيالــدورة ويف  - ٩

بالنظر يف التقارير األولية املقدمـة مبوجـب الربوتوكـولني االختيـاريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق                  
وأقـرت أيضــا مبـادئ توجيهيــة جديـدة بشـأن شــكل ومضـمون التقــارير الدوريـة الــيت       . الطفـل 

تلـك  وسـتحل   .  مـن االتفاقيـة    ٤٤مـن املـادة     ) ب( ١ول األطـراف مبوجـب الفقـرة        تقدمها الـد  
 حمـل الصـيغة     ٢٠٠٦ينـاير   /املبادئ التوجيهية اليت تدخل حيز النفاذ يف األول من كانون الثاين            

السابقة للمبادئ التوجيهية فيما خيص التقارير الدورية اليت أقرهتا اللجنـة يف دورهتـا الـثالثني يف                 
 )CRC/C/58انظر الوثيقة (١٩٩٦أكتوبر /األول تشرين ١١

 احلواشي
لالطالع على قائمة الدول اليت وقَّعت االتفاقية أو صّدقت عليها أو انضمت إليها وتواريخ التوقيع أو التصـديق                   )١( 

 .untreaty.un.org أو.www.ohchr.org املوقع أو االنضمام، انظر
لالطالع على قائمة الدول اليت وقّعت الربوتوكولني االختياريني لالتفاقية أو صّدقت عليهما أو انضمت إليهما                )٢( 

 .untreaty.un.org أو www.ohchr.orgوتواريخ التوقيع أو التصديق أو االنضمام، انظر املوقع 
مل تصـدر   (CRC/C/146  وCRC/C/143لالطالع علـى تقـارير اللجنـة عـن أعمـال هـذه الـدورات انظـر الوثـائق                   )٣( 

 ).مل تصدر بعد (CRC/C/150و ) بعد
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