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اتفاقية حقوق الطفل
اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب ق ـرار
الجمعيــة العامــة  44/25املــؤرخ فــي  20تشــرين الثاني/نوفمبــر .1989
تاريخ بدء النفاذ 2 :أيلول/سبتمبر  ،1990وفقا للمادة .49

الديباجة
إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ املعلنة في ميثاق األمم املتحدة ،يشكل االعتراف
بالكرامــة املتأصلــة لجميــع أعضــاء األســرة البشــرية وبحقوقهــم املتســاوية وغيــر
القابلة للتصرف ،أســاس الحرية والعدالة والســلم في العالم،
وإذا تضــع فــي اعتبارهــا أن شــعوب األمــم املتحــدة قــد أآدت مــن جديــد فــي
امليثــاق إيمانهــا بالحقــوق األساســية لإلنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره ،وعقــدت
العــزم علــى أن تدفــع بالرقــى االجتماعــي قدمــا وترفــع مســتوى الحيــاة فــي جــو مــن
الحريــة أفســح،
وإذا تدرك أن األمم املتحدة قد أعلنت ،في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
وفــى العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان ،أن لــكل إنســان حــق التمتــع
بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك ،دون أي نوع من أنواع التمييز
بســبب العنصــرأواللــون أوالجنــس أواللغــة أوالديــن أوالـرأي السيا�ســي أوغيــره أو
األصل القومي أواالجتماعي أوالثروة أواملولد أوأي وضع آخر ،واتفقت على ذلك،
وإذ تشــير إلــى أن األمــم املتحــدة قــد أعلنــت فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان أن للطفولــة الحــق فــي رعايــة ومســاعدة خاصتيــن،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

119

الصكوك الكونية

واقتناعــا منهــا بــأن األســرة ،باعتبارهــا الوحــدة األساســية للمجتمــع
والبيئــة الطبيعيــة لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة األطفــال ،ينبغــي أن
تولــى الحمايــة واملســاعدة الالزمتيــن لتتمكــن مــن االضطــاع الكامــل بمســؤولياتها
داخــل املجتمــع،
وإذ تقربأن الطفل ،كي تترعرع شخصيته ترعرعا آمال ومتناسقا ،ينبغي
أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة واملحبة والتفاهم،
وإذ تــرى أنــه ينبغــي إعــداد الطفــل إعــدادا آمــا ليحيــا حيــاة فرديــة فــي
املجتمــع وتربيتــه بــروح املثــل العليــا املعلنــة فــي ميثــاق األمــم املتحــدة ،وخصوصــا
بــروح الســلم والكرامــة والتســامح والحريــة واملســاواة واإلخــاء،
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وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن الحاجــة إلــى توفيــر رعايــة خاصــة للطفــل قــد
جــاءت فــي إعــان جنيــف لحقــوق الطفــل لعــام  1924وفــى إعــان حقــوق الطفــل
الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي  20تشــرين الثاني/نوفمبــر  1959واملعتــرف
بــه فــي اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
املدنيــة والسياســية (والســيما فــي املادتيــن  23و 24وفــي العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (وال ســيما فــي املــادة  )10وفــي
النظــم األساســية والصكــوك ذات الصلــة للــوكاالت املتخصصــة واملنظمــات
الدوليــة املعنيــة بخيــر الطفــل،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا «أن الطفــل ،بســبب عــدم نضجــه البدنــي والعقلــي،
يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ،بما في ذلك حماية قانونية مناسبة،
قبــل الــوالدة وبعدهــا» وذلــك آمــا جــاء فــي إعــان حقــوق الطفل،
وإذ تشــير إلــى أحــكام اإلعــان املتعلــق باملبــادئ االجتماعيــة والقانونيــة
املتصلــة بحمايــة األطفــال ورعايتهــم ،مــع االهتمــام الخــاص بالحضانــة والتبنــي
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي ،وإلــى قواعــد األمــم املتحــدة الدنيــا النموذجيــة
إلدارة شئون قضاء األحداث (قواعد بكين) ،وإلى اإلعالن بشأن حماية النساء
واألطفــال أثنــاء الطــوارئ واملنازعــات املســلحة،
وإذ تســلم بــأن ثمــة ،فــي جميــع بلــدان العالــم ،أطفــاال يعيشــون فــي ظــروف
صعبــة للغايــة ،وبــأن هــؤالء األطفــال يحتاجــون إلــى مراعــاة خاصــة،
ّ ّ
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وإذا تــدرك أهميــة التعــاون الدولــي لتحســين ظــروف معيشــة األطفــال فــي
كل بلــد ،وال ســيما فــي البلــدان الناميــة،
قد اتفقت على ما يلي:

الجزء األول
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وإذ تأخــذ فــي االعتبــارالواجــب أهميــة تقاليــد كل شــعب وقيمــه الثقافيــة
لحمايــة الطفــل وترعرعــه ترعرعــا متناســقا،

املادة 1
ألغ ـراض هــذه االتفاقيــة ،يعنــى الطفــل آل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة
عشــرة ،مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون املنطبــق عليــه.
املادة 2
 -1تحتــرم الــدول األطـراف الحقــوق املوضحــة فــي هــذه االتفاقيــة وتضمنهــا
لــكل طفــل يخضــع لواليتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ،بغــض النظــر عــن
عنصــرالطفــل أو والديــه أو الو�صــي القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم
أو دينهــم أو رأيهــم السيا�ســي أو غيــره أو أصلهــم القومــي أو اإلثنــي أو االجتماعــي ،أو
ثروتهــم ،أو عجزهــم ،أو مولدهــم ،أو أي وضــع آخــر.
 -2تتخذ الدول األطراف جميع التدابيراملناسبة لتكفل للطفل الحماية من
جميع أشكال التمييزأوالعقاب القائمة على أساس مركزوالدي الطفل أواألوصياء
القانونيين عليه أوأعضاء األسرة ،أوأنشطتهم أوآرائهم املعبرعنها أومعتقداتهم.
املادة 3
 -1في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال ،سواء قامت بها مؤسسات
الرعايــة االجتماعيــة العامــة أو الخاصــة ،أو املحاكــم أو الســلطات اإلداريــة أو
الهيئــات التشــريعية ،يولــي االعتبــاراألول ملصالــح الطفــل الفضلــى.
 -2تتعهــد الــدول األطـراف بــأن تضمــن للطفــل الحمايــة والرعايــة الالزمتيــن
لرفاهــه ،مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه أو أوصيائــه أو غيرهــم مــن األف ـراد
ّ ّ
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املسؤولين قانونا عنه ،وتتخذ ،تحقيقا لهذا الغرض ،جميع التدابيرالتشريعية
واإلداريــة املالئمــة.
 -3تكفــل الــدول األط ـراف أن تتقيــد املؤسســات واإلدارات واملرافــق
املســؤولة عــن رعايــة أو حمايــة األطفــال باملعاييــر التــي وضعتهــا الســلطات
املختصــة ،وال ســيما فــي مجالــي الســامة والصحــة وفــى عــدد موظفيهــا وصالحيتهــم
للعمــل ،وكذلــك مــن ناحيــة كفــاءة اإلش ـراف.
املادة 4
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تتخــذ الــدول األط ـراف آل التدابيــر التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن
التدابيــر املالئمــة إلعمــال الحقــوق املعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة .وفيمــا يتعلــق
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،تتخــذ الــدول األط ـراف هــذه
التدابيــر إلــى أق�صــى حــدود مواردهــا املتاحــة ،وحيثمــا يلــزم ،فــي إطــار التعــاون
الدولــي.
املادة 5
تحتــرم الــدول األطـراف مســؤوليات وحقــوق وواجبــات الوالديــن أو ،عنــد
االقتضــاء ،أعضــاء األســرة املوســعة أو الجماعــة حســبما ينــص عليــه العــرف
املحلــي ،أو األوصيــاء أو غيرهــم مــن األشــخاص املســؤولين قانونــا عــن الطفــل،
فــي أن يوفــروا بطريقــة تتفــق مــع قــدرات الطفــل املتطــورة ،التوجيــه واإلرشــاد
املالئميــن عنــد مارســة الطفــل الحقــوق املعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة.
املادة 6
 -1تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة.
 -2تكفل الدول األطراف إلى أق�صى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
املادة 7
 -1يســجل الطفــل بعــد والدتــه فــورا ويكــون لــه الحــق منــذ والدتــه فــي اســم
والحــق فــي اكتســاب جنســية ،ويكــون لــه قــدراإلمــكان ،الحــق فــي معرفــة والديــه
وتلقــى رعايتهمــا.
ّ ّ
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املادة 8
 -1تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما
فــي ذلــك جنســيته ،واســمه ،وصالتــه العائليــة ،علــى النحــو الــذي يقــره القانــون،
وذلــك دون تدخــل غيــرشــرعي.
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 -2تكفــل الــدول األط ـراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا لقانونهــا الوطنــي
والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة املتصلــة بهــذا امليــدان ،والســيما حيثمــا
يعتبــر الطفــل عديــم الجنســية فيــال عــدم القيــام بذلــك.

 -2إذا حرم أي طفل بطريقة غيرشرعية من بعض أو آل عناصرهويته،
تقــدم الــدول األطـراف املســاعدة والحمايــة املناســبتين مــن أجــل اإلسـراع بإعــادة
إثبات هويته.
املادة 9
 -1تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما،
إال عندمــا تقــرر الســلطات املختصــة ،رهنــا بإج ـراء إعــادة نظــر قضائيــة ،وفقــا
للقوانيــن واإلج ـراءات املعمــول بهــا ،أن هــذا الفصــل ضــروري لصــون مصالــح
الطفــل الفضلــى .وقــد يلــزم مثــل هــذا الق ـرارفــي حالــة معينــة مثــل حالــة إســاءة
الوالديــن معاملــة الطفــل أو إهمالهمــا لــه ،أو عندمــا يعيــش الوالــدان منفصليــن
ويتعيــن اتخــاذ قـراربشــأن محــل إقامــة الطفــل.
 -2فــي أيــة دعــاوى تقــام عمــا بالفقــرة  1مــن هــذه املــادة ،تتــاح لجميــع
األطــراف املعنيــة الفرصــة لالشــتراك فــي الدعــوى واإلفصــاح عــن وجهــات
نظرهــا.
 -3تحتــرم الــدول األط ـراف حــق الطفــل املنفصــل عــن والديــه أو عــن
أحدهمــا فــي االحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعالقــات شــخصية واتصــاالت مباشــرة
بــكال والديــه ،إال إذا تعــارض ذلــك مــع مصالــح الطفــل الفضلــى.
 -4فــي الحــاالت التــي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أي إجـراء اتخذتــه دولــة
مــن الــدول األطـراف ،مثــل تعريــض أحــد الوالديــن أو كليهمــا أو الطفــل لالحتجــاز
أو الحبــس أو النفــي أو الترحيــل أو الوفــاة (بمــا فــي ذلــك الوفــاة التــي تحــدث ألي
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

123

الصكوك الكونية
124

ســبب أثناء احتجازالدولة الشــخص) ،تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب،
للوالديــن أو الطفــل ،أو عنــد االقتضــاء ،لعضــو آخــر مــن األســرة ،املعلومــات
األساســية الخاصــة بمحــل وجــود عضــو األســرة الغائــب (أو أعضــاء األســرة
الغائبيــن) إال إذا كان تقديــم هــذه املعلومــات ليــس لصالــح الطفــل .وتضمــن
الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على تقديم مثل هذا الطلب ،في حد ذاته ،أي
نتائج ضارة للشخص املعنى (أو األشخاص املعنيين).
املادة 10
 -1وفقــا لاللت ـزام الواقــع علــى الــدول األط ـراف بموجــب الفقــرة  1مــن
املــادة  ،9تنظــر الــدول األط ـراف فــي الطلبــات التــي يقدمهــا الطفــل أو والــداه
لدخــول دولــة طــرف أو مغادرتهــا بقصــد جمــع شــمل األســرة ،بطريقــة إيجابيــة
وإنســانية وســريعة .وتكفــل الــدول األطـراف كذلــك أال تترتــب علــى تقديــم طلــب
مــن هــذا القبيــل نتائــج ضــارة علــى مقدمــي الطلــب وعلــى أف ـراد أســرهم.
 -2للطفــل الــذي يقيــم والــداه فــي دولتيــن مختلفتيــن الحــق فــي االحتفــاظ
بصــورة منتظمــة بعالقــات شــخصية واتصــاالت مباشــرة بــكال والديــه ،إال
فــي ظــروف اســتثنائية .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ووفقــا اللت ـزام الــدول األط ـراف
بموجب الفقرة  2من املادة  ،9تحترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه في
مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلدهــم هــم ،وفــى دخــول بلدهــم .وال يخضــع الحــق
فــي مغــادرة أي بلــد إال للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون ضروريــة
لحمايــة األمــن الوطنــي ،أو النظــام العــام ،أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة
أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم وتكــون متفقــة مــع الحقــوق األخــرى املعتــرف بهــا فــي
هــذه االتفاقيــة.
املادة 11
 -1تتخــذ الــدول األطـراف تدابيــرملكافحــة نقــل األطفــال إلــى الخــارج وعــدم
عودتهــم بصــورة غيــرمشــروعة.
 -2وتحقيقــا لهــذا الغــرض ،تشــجع الــدول األطـراف عقــد اتفاقــات ثنائيــة
أو متعــددة األطـراف أو االنضمــام إلــى اتفاقــات قائمــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -1تكفــل الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن
آرائــه الخاصــة حــق التعبيــرعــن تلــك اآلراء بحريــة فــي جميــع املســائل التــي تمــس
الطفــل ،وتولــى آراء الطفــل االعتبــار الواجــب وفقــا لســن الطفــل ونضجــه.
 -2ولهــذا الغــرض ،تتــاح للطفــل ،بوجــه خــاص ،فرصــة االســتماع إليــه فــي
أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل ،إما مباشرة ،أو من خالل ممثل أو
هيئــة مالئمــة ،بطريقــة تتفــق مــع القواعــد اإلجرائيــة للقانــون الوطني.
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املادة 12

املادة 13
 -1يكــون للطفــل الحــق فــي حريــة التعبيــر ،ويشــمل هــذا الحــق حريــة طلــب
جميع أنواع املعلومات واألفكاروتلقيها وإذاعتها ،دون أي اعتبارللحدود ،سواء
بالقــول أو الكتابــة أو الطباعــة ،أو الفــن ،أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا الطفــل.
 -2يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لبعــض القيــود ،بشــرط أن ينــص
القانــون عليهــا وأن تكــون الزمــة لتأميــن مــا يلــي:
(أ) احترام حقوق الغيرأو سمعتهم ،أو،
(ب) حمايــة األمــن الوطنــي أو النظــام العــام ،أو الصحــة العامــة أو اآلداب
العامة.
املادة 14
 -1تحترم الدول األطراف حق الطفل في حرية الفكروالوجدان والدين.
 -2تحتــرم الــدول األط ـراف حقــوق وواجبــات الوالديــن وكذلــك ،تبعــا
للحالــة ،األوصيــاء القانونييــن عليــه ،فــي توجيــه الطفــل فــي ممارســة حقــه بطريقة
تنســجم مــع قــدرات الطفــل املتطــورة.
 -3ال يجوز أن يخضع اإلجهاربالدين أو املعتقدات إال للقيود التي ينص
عليهــا القانــون والالزمــة لحمايــة الســامة العامــة أو النظــام أو الصحــة أو اآلداب
العامــة أوالحقــوق والحريــات األساســية لآلخريــن.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 15
 -1تعترف الدول األطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى
حرية االجتماع السلمي.
 -2ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غيرالقيود املفروضة
طبقــا للقانــون والتــي تقتضيهــا الضــرورة فــي مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة األمــن
الوطني أوالسالمة العامة أوالنظام العام ،أو لحماية الصحة العامة أواآلداب
العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــروحرياتهــم.
املادة 16
 -1ال يجــوز أن يجــرى أي تعــرض تعســفي أو غيــرقانونــي للطفــل فــي حياتــه
الخاصة أوأسرته أومنزله أومراسالته ،والأي مساس غيرقانوني بشرفه أوسمعته.
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 -2للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس.
املادة 17
تعتــرف الــدول األط ـراف بالوظيفــة الهامــة التــي تؤديهــا وســائط اإلعــام
وتضمــن إمكانيــة حصــول الطفــل علــى املعلومــات واملــواد مــن شــتى املصــادر
الوطنيــة والدوليــة ،وبخاصــة تلــك التــي تســتهدف تعزيــز رفاهيتــه االجتماعيــة
والروحيــة واملعنويــة وصحتــه الجســدية والعقليــة ،وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تقــوم
الــدول األط ـراف بمــا يلــي:
(أ) تشــجيع وســائط اإلعــام علــى نشــر املعلومــات واملــواد ذات املنفعــة
االجتماعيــة والثقافيــة ،للطفــل ووفقــا لــروح املــادة ،29
(ب) تشــجيع التعــاون الدولــي فــي إنتــاج وتبــادل ونشــرهــذه املعلومــات واملــواد
مــن شــتى املصــادرالثقافيــة والوطنيــة والدوليــة،
(ج) تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها،
(د) تشــجيع وســائط اإلعــام علــى إيــاء عنايــة خاصــة لالحتياجــات اللغويــة
للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات األقليات أو إلى السكان
األصلييــن،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 18
 -1تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعتراف باملبدأ القائل
إن آال الوالديــن يتحمــان مســؤوليات مشــتركة عــن تربيــة الطفــل ونمــوه .وتقــع
علــي عاتــق الوالديــن أو األوصيــاء القانونييــن ،حســب الحالــة ،املســؤولية األولــي
عــن تربيــة الطفــل ونمــوه .وتكــون مصالــح الطفــل الفضلــى موضــع اهتمامهــم
األسا�ســي.
 -2في سبيل ضمان وتعزيزالحقوق املبينة في هذه االتفاقية ،على الدول
األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة أن تقــدم املســاعدة املالئمــة للوالديــن ولألوصيــاء
القانونييــن فــي االضطــاع بمســئوليات تربيــة الطفــل وعليهــا أن تكفــل تطويــر
مؤسســات ومرافــق وخدمــات رعايــة األطفــال.
 -3تتخــذ الــدول األطـراف كل التدابيــراملالئمــة لتضمــن ألطفــال الوالديــن
العامليــن حــق النتفــاع بخدمــات ومرافــق رعايــة الطفــل التــي هــم مؤهلــون لهــا.
املادة 19
 -1تتخذ الدول األطراف جميع التدابيرالتشريعية واإلدارية واالجتماعية
والتعليمية املالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أوالضرر أواإلساءة
البدنيــة أو العقليــة واإلهمــال أواملعاملــة املنطويــة علــى إهمــال ،وإســاءة املعاملــة
أو االســتغالل ،بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنســية ،وهــو فــي رعايــة الوالــد (الوالديــن)
أو الو�صــي القانونــي (األوصيــاء القانونييــن) عليــه ،أو أي شــخص آخــر يتعهــد
الطفــل برعايته.
 -2ينبغــي أن تشــمل هــذه التدابيــرالوقائيــة ،حســب االقتضــاء ،إجـراءات
فعالــة لوضــع برامــج اجتماعيــة لتوفيــر الدعــم الــازم للطفــل وألولئــك الذيــن
يتعهــدون الطفــل برعايتهــم ،وكذلــك لألشــكال األخــرى مــن الوقايــة ،ولتحديــد
حــاالت إســاءة معاملــة الطفــل املذكــورة حتــى اآلن واإلبــاغ عنهــا واإلحالــة بشــأنها
والتحقيــق فيهــا ومعالجتهــا ومتابعتهــا وكذلــك لتدخــل القضــاء حســب االقتضــاء.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ه) تشــجيع وضــع مبــادئ توجيهيــة مالئمــة لوقايــة الطفــل مــن املعلومــات
واملــواد التــي تضــربصالحــه ،مــع وضــع أحــكام املادتيــن  13و  18فــي االعتبــار.
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املادة 20
 -1للطفــل املحــروم بصفــة مؤقتــة أو دائمــة مــن بيئتــه العائليــة أو الــذي
ال يســمح لــه ،حفاظــا علــى مصالحــة الفصلــي ،بالبقــاء فــي تلــك البيئــة ،الحــق فــي
حمايــة ومســاعدة خاصتيــن توفرهمــا الدولــة.
 -2تضمــن الــدول األط ـراف ،وفقــا لقوانينهــا الوطنيــة ،رعايــة بديلــة ملثــل
هــذا الطفــل.
 -3يمكــن أن تشــمل هــذه الرعايــة ،فــي جملــة أمــور ،الحضانــة ،أو
الكفالــة الــواردة فــي القانــون اإلســامي ،أو التبنــي ،أو ،عنــد الضــرورة ،اإلقامــة
فــي مؤسســات مناســبة لرعايــة األطفــال .وعنــد النظــر فــي الحلــول ،ينبغــي إيــاء
االعتبــار الواجــب الســتصواب االســتمرارية فــي تربيــة الطفــل ولخلفيــة الطفــل
اإلثنيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة.
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املادة 21
تضمــن الــدول التــي تقــر و/أو تجيــز نظــام التبنــي إيــاء مصالــح الطفــل
الفضلــى االعتبــار األول والقيــام بمــا يلــي:
(أ) تضمــن أال تصــرح بتبنــي الطفــل إال الســلطات املختصــة التــي تحــدد،
وفقــا للقوانيــن واإلجـراءات املعمــول بهــا وعلــى أســاس كل املعلومــات ذات الصلــة
املوثوق بها ،أن التبني جائزنظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين واألقارب
واألوصياء القانونيين وأن األشخاص املعنيين ،عند االقتضاء ،قد أعطوا عن
علــم موافقتهــم علــى التبنــي علــى أســاس حصولهــم علــى مــا قــد يلــزم مــن املشــورة،
(ب) تعتــرف بــأن التبنــي فــي بلــد آخــريمكــن اعتبــاره وســيلة بديلــة لرعايــة
الطفــل ،إذا تعــذرت إقامــة الطفــل لــدي أســرة حاضنــة أو متبنيــة ،أو إذا تعــذرت
العنايــة بــه بــأي طريقــة مالئمــة فــي وطنــه،
(ج) تضمــن ،بالنســبة للتبنــي فــي بلــد آخــر ،أن يســتفيد الطفــل مــن
ضمانــات ومعاييــر تعــادل تلــك القائمــة فيمــا يتعلــق بالتبنــي الوطنــي،
(د) تتخذ جميع التدابيراملناسبة آي تضمن ،بالنسبة للتبني في بلد آخر،
أن عملية التبني ال تعود على أولئك املشاركين فيها بكسب مالي غيرمشروع،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 22
 -1تتخــذ الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة التدابيــر املالئمــة لتكفــل
للطفــل الــذي يســعى للحصــول علــى مركــز الجــئ ،أو الــذي يعتبــر الجئــا وفقــا
للقوانيــن واإلج ـراءات الدوليــة أو املحليــة املعمــول بهــا ،ســواء صحبــه أو لــم
يصحبــه والــداه أو أي شــخص آخــر ،تلقــى الحمايــة واملســاعدة اإلنســانية
املناســبتين فــي التمتــع بالحقــوق املنطبقــة املوضحــة فــي هــذه االتفاقيــة وفــى
غيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة اإلنســانية أو املتعلقــة بحقــوق اإلنســان التــي
تكــون الــدول املذكــورة أطرافــا فيهــا.
 -2ولهذا الغرض ،توفرالدول األطراف ،حسب ما تراه مناسبا ،التعاون
فــي أي جهــود تبذلهــا األمــم املتحــدة وغيرهــا مــن املنظمــات الحكوميــة الدوليــة
املختصة أو املنظمات غيرالحكومية املتعاونة مع األمم املتحدة ،لحماية طفل
كهــذا ومســاعدته ،وللبحــث عــن والــدي طفــل الجــئ ال يصحبــه أحــد أو عــن أي
أفراد آخرين من أسرته ،من أجل الحصول على املعلومات الالزمة لجمع شمل
أســرته ،وفــى الحــاالت التــي يتعــذرفيهــا العثــور علــى الوالديــن أو األفـراد اآلخريــن
ألســرته ،يمنــح الطفــل ذات الحمايــة املمنوحــة ألي طفــل آخــر محــروم بصفــة
دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية ألي سبب ،آما هو موضح في هذه االتفاقية.
املادة 23
 -1تعتــرف الــدول األطـراف بوجــوب تمتــع الطفــل املعــوق عقليــا أوجســديا
بحيــاة كاملــة وكريمــة ،فــي ظــروف تكفــل لــه كرامتــه وتعــزز اعتمــاده علــى النفــس
وتيســرمشــاركته الفعليــة فــي املجتمــع.
 -2تعتــرف الــدول األطـراف بحــق الطفــل املعــوق فــي التمتــع برعايــة خاصــة
وتشجع وتكف طفل املؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته ،رهنا بتوفراملوارد،
تقديــم املســاعدة التــي يقــدم عنهــا طلــب ،والتــي تتــاءم مــع حالــة الطفــل وظــروف
والديــه أوغيرهمــا ممــن يرعونه.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(ه) تعزز ،عند االقتضاء ،أهداف هذه املادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات
ثنائيــة أو متعــددة األطـراف ،وتســعى ،فــي هــذا اإلطــار ،إلــى ضمــان أن يكــون تبنــى
الطفــل فــي بلــد آخــرمــن خــال الســلطات أو الهيئــات املختصــة.
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 -3إدراكا لالحتياجــات الخاصــة للطفــل املعــوق ،توفــراملســاعدة املقدمــة
وفقــا للفقــرة  2مــن هــذه املــادة مجانــا آملــا أمكــن ذلــك ،مــع مراعــاة املــوارد املاليــة
للوالديــن أو غيرهمــا ممــن يقومــون برعايــة الطفــل ،وينبغــي أن تهــدف إلــى ضمــان
إمكانية حصول الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب ،وخدمات الرعاية
الصحيــة ،وخدمــات إعــادة التأهيــل ،واإلعــداد ملمارســة عمــل ،والفــرص
الترفيهيــة وتلقيــه ذلــك بصــورة تــؤدى إلــى تحقيــق االندمــاج االجتماعــي للطفــل
ونمــوه الفــردي ،بمــا فــي ذلــك نمــوه الثقافــي والروحــي ،علــى أآمــل وجــه ممكــن.
 -4على الدول األطراف أن تشجع ،بروح التعاون الدولي ،تبادل املعلومات
املناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنف�سي والوظيفي
لألطفــال املعوقيــن ،بمــا فــي ذلــك نشــراملعلومــات املتعلقــة بمناهــج إعــادة التأهيــل
والخدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها ،وذلك بغية تمكين الدول األطراف من
تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه املجاالت .وتراعى بصفة خاصة،
في هذا الصدد ،احتياجات البلدان النامية.
املادة 24
 -1تعتــرف الــدول األطـراف بحــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي
يمكــن بلوغــه وبحقــه فــي مرافــق عــاج األمـراض وإعــادة التأهيــل الصحــي .وتبــذل
الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال يحرم أي طفل من حقه في الحصول
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هذه.
 -2تتابــع الــدول األطـراف إعمــال هــذا الحــق كامــا وتتخــذ ،بوجــه خــاص،
التدابيــراملناســبة مــن أجــل:
(أ) خفض وفيات الرضع واألطفال،
(ب) كفالــة توفيــر املســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة الالزمتيــن لجميــع
األطفــال مــع التشــديد علــى تطويــر الرعايــة الصحيــة األوليــة،
(ج) مكافحة األمراض وسوء التغذية حتى في إطارالرعاية الصحية األولية،
عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا املتاحــة بســهولة وعــن طريــق
توفيــراألغذيــة املغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة ،آخــذة فــي اعتبارهــا
أخطــارتلــوث البيئــة ومخاطــره،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ه) كفالــة تزويــد جميــع قطاعــات املجتمــع ،وال ســيما الوالديــن والطفــل،
باملعلومات األساسية املتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ،ومزايا الرضاعة
الطبيعيــة ،ومبــادئ حفــظ الصحــة واإلصحــاح البيئــي ،والوقايــة مــن
الحــوادث ،وحصــول هــذه القطاعــات علــى تعليــم فــي هــذه املجــاالت
ومســاعدتها فــي االســتفادة مــن هــذه املعلومــات،
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(د) كفالة الرعاية الصحية املناسبة لألمهات قبل الوالة وبعدها،

(و) تطويــرالرعايــة الصحيــة الوقائيــة واإلرشــاد املقــدم للوالديــن ،والتعليــم
والخدمــات املتعلقــة بتنظيــم األســرة.
 -3تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر الفعالــة واملالئمــة بغيــة إلغــاء
املمارســات التقليديــة التــي تضــر بصحــة األطفــال.
 -4تتعهــد الــدول األط ـراف بتعزيــز وتشــجيع التعــاون الدولــي مــن أجــل
التوصــل بشــكل تدريجــي إلــى اإلعمــال الكامــل للحــق املعتــرف بــه فــي هــذه املــادة.
وتراعــى بصفــة خاصــة احتياجــات البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد.
املادة 25
تعتــرف الــدول األطـراف بحــق الطفــل الــذي تودعــه الســلطات املختصــة
ألغرض الرعاية أوالحماية أوعالج صحته البدنية أوالعقلية في مراجعة دورية
للعــاج املقــدم للطفــل ولجميــع الظــروف األخــرى ذات الصلــة بإيداعــه.
املادة 26
 -1تعتــرف الــدول األط ـراف لــكل طفــل بالحــق فــي االنتفــاع مــن الضمــان
االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك التأميــن االجتماعــي ،وتتخــذ التدابيــر الالزمــة لتحقيــق
اإلعمــال الكامــل لهــذا الحــق وفقــا لقانونهــا الوطنــي.
 -2ينبغــي منــح اإلعانــات ،عنــد االقتضــاء ،مــع مراعــاة مــوارد وظــروف
الطفــل واألشــخاص املســؤولين عــن إعالــة الطفــل ،فضــا عــن أي اعتبــار
آخــر ذي صلــة بطلــب يقــدم مــن جانــب الطفــل أو نيابــة عنــه للحصــول علــى
إعانــات.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 27
 -1تعترف الدول األطراف بحق آل طفل في مستوى معي�شي مالئم لنموه
البدني والعقلي والروحي واملعنوي واالجتماعي.
 -2يتحمــل الوالــدان أو أحدهمــا أو األشــخاص اآلخــرون املســؤولون
عــن الطفــل ،املســؤولية األساســية عــن القيــام ،فــي حــدود إمكانياتهــم املاليــة
وقدراتهــم ،بتأميــن ظــروف املعيشــة الالزمــة لنمــو الطفــل.
 -3تتخــذ الــدول األطـراف ،وفقــا لظروفهــا الوطنيــة وفــى حــدود إمكانياتهــا،
التدابيراملالئمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص املسؤولين
عــن الطفــل ،علــي إعمــال هــذا الحــق وتقــدم عنــد الضــرورة املســاعدة املاديــة
وبرامــج الدعــم ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بالتغذيــة والكســاء واإلســكان.
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 -4تتخــذ الــدول األط ـراف آل التدابيــر املناســبة لكفالــة تحصيــل نفقــة
الطفــل مــن الوالديــن أو مــن األشــخاص اآلخريــن املســؤولين ماليــا عــن الطفــل،
ســواء داخــل الدولــة الطــرف أو فــي الخــارج .وبوجــه خــاص ،عندمــا يعيــش
الشــخص املســؤول ماليــا عــن الطفــل فــي دولــة أخــرى غيــرالدولــة التــي يعيــش فيهــا
الطفــل ،تشــجع الــدول األطـراف االنضمــام إلــى اتفاقــات دوليــة أو إبـرام اتفاقــات
مــن هــذا القبيــل ،وكذلــك اتخــاذ ترتيبــات أخــرى مناســبة.
املادة 28
 -1تعتــرف الــدول األط ـراف بحــق الطفــل فــي التعليــم ،وتحقيقــا لإلعمــال
الكامــل لهــذا الحــق تدريجيــا وعلــى أســاس تكافــؤالفــرص ،تقــوم بوجــه خــاص بما
يلي:
(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشــجيع تطويــر شــتى أشــكال التعليــم الثانــوي ،ســواء العــام أو املنهــي،
وتوفيرها وإتاحتها لجميع األطفال ،واتخاذ التدابيراملناسبة مثل إدخال
مجانيــة التعليــم وتقديــم املســاعدة املاليــة عنــد الحاجــة إليهــا،
(ج) جعــل التعليــم العالــي ،بشــتى الوســائل املناســبة ،متاحــا للجميــع علــى
أســاس القــدرات،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

(ه) اتخــاذ تدابيــر لتشــجيع الحضــور املنتظــم فــي املــدارس والتقليــل مــن
معــدالت تــرك الدراســة.
 -2تتخــذ الــدول األطـراف كافــة التدابيــراملناســبة لضمــان إدارة النظــام فــي
املدارس على نحويتم�شى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
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(د) جعــل املعلومــات واملبــادئ اإلرشــادية التربويــة واملهنيــة متوفــرة لجميــع
األطفــال وفــى متناولهــم،

 -3تقــوم الــدول األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة بتعزيــز وتشــجيع التعــاون
الدولــي فــي األمــور املتعلقــة بالتعليــم ،وبخاصــة بهــدف اإلســهام فــي القضــاء علــى
الجهــل واألميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وتيســير الوصــول إلــى املعرفــة العلميــة
والتقنيــة وإلــى وســائل التعليــم الحديثــة .وتراعــى بصفــة خاصــة احتياجــات
البلــدان الناميــة فــي هــذا الصــدد.
املادة 29
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 -1توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلــى أق�صــى
إمكاناتهــا،
(ب) تنميــة احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية واملبــادئ املكرســة
فــي ميثــاق األمــم املتحــدة،
(ج) تنميــة احت ـرام ذوى الطفــل وهويتــه الثقافيــة ولغتــه وقيمــة الخاصــة،
والقيــم الوطنيــة للبلــد الــذي يعيــش فيــه الطفــل والبلــد الــذي نشــأ فيــه فــي
األصــل والحضــارات املختلفــة عــن حضارتــه،
(د) إعــداد الطفــل لحيــاة تستشــعر املســؤولية فــي مجتمــع حــر ،بــروح مــن
التفاهــم والســلم والتســامح واملســاواة بيــن الجنســين والصداقــة بيــن
جميــع الشــعوب والجماعــات اإلثنيــة والوطنيــة والدينيــة واألشــخاص
الذيــن ينتمــون إلــى الســكان األصلييــن،
(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -2ليس في نص هذه املادة أو املادة  28ما يفســرعلى أنه تدخل في حرية
األف ـراد والهيئــات فــي إنشــاء املؤسســات التعليميــة وإدارتهــا ،رهنــا علــى الــدوام
بمراعاة املبادئ املنصوص عليها في الفقرة  1من هذه املادة وباشتراط مطابقة
التعليــم الــذي توفــره هــذه املؤسســات للمعاييــرالدنيــا التــي قــد تضعهــا الدولــة.
املادة 30
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشــخاص من
الســكان األصلييــن ،ال يجــوز حرمــان الطفــل املنتمــى لتلــك األقليــات أو ألولئــك
الســكان مــن الحــق فــي أن يتمتــع ،مــع بقيــة أفـراد املجموعــة ،بثقافتــه ،أو اإلجهــار
بدينــه وممارســة شــعائره ،أو اســتعمال لغتــه.
املادة 31
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 -1تعترف الدول األطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ،ومزاولة
األلعــاب وأنشــطة االســتجمام املناســبة لســنه واملشــاركة بحريــة فــي الحيــاة
الثقافيــة وفــى الفنــون.
 -2تحتــرم الــدول األط ـراف وتعــزز حــق الطفــل فــي املشــاركة الكاملــة فــي
الحيــاة الثقافيــة والفنيــة وتشــجع علــى توفيــرفــرص مالئمــة ومتســاوية للنشــاط
الثقافــي والفنــي واالســتجمامي وأنشــطة أوقــات الف ـراغ.
املادة 32
 -1تعتــرف الــدول األط ـراف بحــق الطفــل فــي حمايتــه مــن االســتغالل
االقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطي ـرا أو أن يمثــل إعاقــة
لتعليم الطفل ،أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني ،أو العقلي ،أو
الروحــي ،أو املعنــوي ،أو االجتماعــي.
 -2تتخــذ الــدول األط ـراف التدابيــر التش ـريعية واإلداريــة واالجتماعيــة
والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه املادة .ولهذا الغرض ،ومع مراعاة أحكام الصكوك
الدوليــة األخــرى ذات الصلــة ،تقــوم الــدول األطـراف بوجــه خــاص بمــا يلــي:
(أ) تحديد عمرأدنى أو أعماردنيا لاللتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 33
تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر املناســبة ،بمــا فــي ذلــك التدابيــر
التشــريعية واإلداريــة واالجتماعيــة والتربويــة ،لوقايــة األطفــال مــن االســتخدام
غيــراملشــروع للمــواد املخــدرة واملــواد املؤثــرة علــى العقــل ،وحســبما تحــددت فــي
املعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة ،وملنــع اســتخدام األطفــال فــي إنتــاج مثــل هــذه
املــواد بطريقــة غيــرمشــروعة واالتجــاربهــا
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(ج) فــرض عقوبــات أو ج ـزاءات أخــرى مناســبة لضمــان بغيــة إنفــاذ هــذه
املــادة بفعاليــة.

املادة 34
تتعهــد الــدول األط ـراف بحمايــة الطفــل مــن جميــع أشــكال االســتغالل
الجن�ســي واالنتهــاك الجن�ســي .ولهــذه األغ ـراض تتخــذ الــدول األط ـراف ،بوجــه
خــاص ،جميــع التدابيــر املالئمــة الوطنيــة والثنائيــة واملتعــددة األط ـراف ملنــع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جن�سي غيرمشروع،
(ب) االســتخدام االســتغاللي لألطفــال فــي الدعــارة أو غيرهــا مــن املمارســات
الجنســية غيــر املشــروعة،
(ج) االستخدام االستغاللي لألطفال في العروض واملواد الداعرة.
املادة 35
تتخذ الدول األطراف جميع التدابيراملالئمة الوطنية والثنائية واملتعددة
األطراف ملنع اختطاف األطفال أوبيعهم أواالتجاربهم ألي غرض من األغراض
أوبأي شكل من األشكال.
املادة 36
تحمــي الــدول األطـراف الطفــل مــن ســائرأشــكال االســتغالل الضــارة بــأي
جانــب مــن جوانــب رفــاه الطفــل.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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املادة 37
تكفل الدول األطراف:
(أ) أال يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة .وال تفــرض عقوبــة اإلعــدام أو الســجن
مــدي الحيــاة بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ثمانــي
عشــرة ســنة دون وجــود إمكانيــة لإلفـراج عنهــم،
(ب) أال يحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــرقانونيــة أو تعســفية .ويجــب
أن يجرى اعتقــال الطفــل أو احتجــازه أو ســجنه وفقــا للقانــون وال يجــوز
ممارســته إال كملجــأ أخيــروألقصــرفتــرة زمنيــة مناســبة،
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(ج) يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة املتأصلة في
اإلنسان ،وبطريقة تراعى احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه .وبوجه
خــاص ،يفصــل آل طفــل محــروم مــن حريتــه عــن البالغيــن ،مــا لــم يعتبــرأن
مصلحة الطفل تقت�ضي خالف ذلك ،ويكون له الحق في البقاء على اتصال
مع أسرته عن طريق املراسالت والزيارات ،إال في الظروف االستثنائية،
(د) يكــون لــكل طفــل محــروم مــن حريتــه الحــق فــي الحصــول بســرعة علــى
مســاعدة قانونيــة وغيرهــا مــن املســاعدة املناســبة ،فضــا عــن الحــق فــي
الطعــن فــي شــرعية حرمانــه مــن الحريــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصــة
مســتقلة ومحايــدة أخــرى ،وفــى أن يجــرى البــت بســرعة فــي أي إجـراء مــن
هــذا القبيــل.
املادة 38
 -1تتعهــد الــدول األط ـراف بــأن تحتــرم قواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي
املنطبقــة عليهــا فــي املنازعــات املســلحة وذات الصلــة بالطفــل وأن تضمــن احتـرام
هــذه القواعــد.
 -2تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــراملمكنــة عمليــا لكــي تضمــن أال
يشــترك األشــخاص الذيــن لــم يبلــغ ســنهم خمــس عشــرة ســنة اشــتراكا مباشـرا فــي
الحــرب.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -4تتخــذ الــدول األط ـراف ،وفقــا اللتزاماتهــا بمقت�ضــى القانــون اإلنســاني
الدولــي بحمايــة الســكان املدنييــن فــي املنازعــات املســلحة ،جميــع التدابيــراملمكنــة
عمليــا لكــي تضمــن حمايــة ورعايــة األطفــال املتأثريــن بنـزاع مســلح.
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 -3تمتنــع الــدول األط ـراف عــن تجنيــد أي شــخص لــم تبلــغ ســنه خمــس
عشــرة ســنة في قواتها املســلحة .وعند التجنيد من بين األشــخاص الذين بلغت
ســنهم خمــس عشــرة ســنة ولكنهــا لــم تبلــغ ثمانــي عشــرة ســنة ،يجــب علــى الــدول
األطـراف أن تســعي إلعطــاء األولويــة ملــن هــم أكبــرســنا.

املادة 39
تتخــذ الــدول األط ـراف آل التدابيــر املناســبة لتشــجيع التأهيــل البدنــي
والنف�ســي وإعــادة االندمــاج االجتماعــي للطفــل الــذي يقــع ضحيــة أي شــكل مــن
أشــكال اإلهمــال أو االســتغالل أو اإلســاءة ،أو التعذيــب أو أي شــكل آخــر مــن
أشــكال املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،أو املنازعــات
املســلحة .ويجــرى هــذا التأهيــل وإعــادة االندمــاج هــذه فــي بيئــة تعــزز صحــة
الطفــل ،واحترامــه لذاتــه ،وكرامتــه.
املادة 40
 -1تعترف الدول األطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات
أو يتهــم بذلــك أو يثبــت عليــه ذلــك فــي أن يعامــل بطريقــة تتفــق مــع رفــع درجــة
إحســاس الطفــل بكرامتــه وقــدره ،وتعــزز احتـرام الطفــل ملــا لآلخريــن مــن حقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية وتراعــي ســن الطفــل واســتصواب تشــجيع إعــادة
اندمــاج الطفــل وقيامــه بــدور بنــاء فــي املجتمــع.
 -2وتحقيقــا لذلــك ،ومــع مراعــاة أحــكام الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة،
تكفــل الــدول األطـراف ،بوجــه خــاص ،مــا يلــي:
(أ) عــدم إدعــاء انتهــاك الطفــل لقانــون العقوبــات أو اتهامــه بذلــك أو إثبــات
ذلــك عليــه بســبب أفعــال أو أوجــه قصــور لــم تكــن محظــورة بموجــب
القانــون الوطنــي أو الدولــي عنــد ارتكابهــا،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أويتهم بذلك الضمانات
التالية على األقل:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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« »1افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
« »2إخطــاره فــورا ومباشــرة بالتهــم املوجهــة إليــه ،عــن طريــق والديــه أو
األوصيــاء « القانونييــن عليــه عنــد االقتضــاء ،والحصــول علــى مســاعدة
قانونيــة أو غيرهــا مــن املســاعدة املالئمــة إلعــداد وتقديــم دفاعــه،
« »3قيــام ســلطة أو هيئــة قضائيــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة بالفصــل فــي
دعــواه دون تأخيــرفــي محاكمــة عادلــة وفقــا للقانــون ،بحضــور مستشــار
قانونــي أو بمســاعدة مناســبة أخــرى وبحضــور والديــه أو األوصيــاء
القانونييــن عليــه ،مــا لــم يعتبــرأن ذلــك فــي غيــرمصلحــة الطفــل الفضلــى،
وال ســيما إذا أخــذ فــي الحســبان ســنه أو حالتــه،
« »4عــدم إكراهــه علــى اإلدالء بشــهادة أو االعت ـراف بالذنــب ،واســتجواب
أو تأميــن اســتجواب الشــهود املناهضيــن وكفالــة اشــتراك واســتجواب
الشــهود لصالحــه فــي ظــل ظــروف مــن املســاواة،
« »5إذا اعتبــرأنــه انتهــك قانــون العقوبــات ،تأميــن قيــام ســلطة مختصــة أو
هيئــة قضائيــة مســتقلة ونزيهــة أعلــى وفقــا للقانــون بإعــادة النظــرفــي هــذا
القـراروفــى أيــة تدابيــرمفروضــة تبعــا لذلــك،
« »6الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذرعلى الطفل فهم
اللغة املستعملة أو النطق بها،
« »7تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
 -3تســعى الــدول األط ـراف لتعزيــر إقامــة قوانيــن وإج ـراءات وســلطات
ومؤسســات منطبقــة خصيصــا علــى األطفــال الذيــن يدعــى أنهــم انتهكــوا قانــون
العقوبــات أو يتهمــون بذلــك أو يثبــت عليهــم ذلــك ،وخاصــة القيــام بمــا يلــي:
(أ) تحديــد ســن دنيــا يفتــرض دونهــا أن األطفــال ليــس لديهــم األهليــة النتهــاك
قانــون العقوبــات،
(ب) اســتصواب اتخــاذ تدابيــر عنــد االقتضــاء ملعاملــة هــؤالء األطفــال دون
اللجــوء إلــى إج ـراءات قضائيــة ،شــريطة أن تحتــرم حقــوق اإلنســان
والضمانــات القانونيــة احت ـرام كامــا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 41
ليس في هذه االتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال
حقوق الطفل والتي قد ترد في:
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 -4تتــاح ترتيبــات مختلفــة ،مثــل أوامــر الرعايــة واإلرشــاد واإلش ـراف،
واملشــورة ،واالختبــار ،والحضانــة ،وبرامــج التعليــم والتدريــب املنهــي وغيرهــا مــن
بدائــل الرعايــة املؤسســية ،لضمــان معاملــة األطفــال بطريقــة تالئــم رفاههــم
وتتناســب مــع ظروفهــم وجرمهــم علــى الســواء.

(أ) قانون دولة طرف ،أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.

الجزء الثاني
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املادة 42
تتعهــد الــدول األطـراف بــأن تنشــرمبــادئ االتفاقيــة وأحكامهــا علــى نطــاق
واســع بالوســائل املالئمــة والفعالــة ،بيــن الكبــارواألطفــال علــى الســواء.
املادة 43
 -1تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول األطراف في استيفاء
تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها في هذه االتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل
تضطلع بالوظائف املنصوص عليها فيما يلي.
 -2تتألــف اللجنــة مــن عشــرة خب ـراء مــن ذوى املكانــة الخلقيــة الرفيعــة
والكفــاءة املعتــرف بهــا فــي امليــدان الــذي تغطيــه هــذه االتفاقيــة .وتنتخــب الــدول
األط ـراف أعضــاء اللجنــة مــن بيــن رعاياهــا ويعمــل هــؤالء األعضــاء بصفتهــم
الشــخصية ،ويولــى االعتبــارللتوزيــع الجغرافــي العــادل وكذلــك للنظــم القانونيــة
الرئيســية.
 -3ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم
الدول األطراف ،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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 -4يجــرى االنتخــاب األول لعضويــة اللجنــة بعــد ســتة أشــهرعلــى األكثــرمــن
تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة وبعــد ذلــك مــرة آل ســنتين .ويوجــه األميــن العــام
لألمم املتحدة قبل أربعة أشهرعلى األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول
األط ـراف يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون شــهرين .ثــم يعــد األميــن
العــام قائمــة مرتبــة ترتيبــا ألفبائيــا بجميــع األشــخاص املرشــحين علــى هــذا النحــو
مبينا الدول األطراف التي رشحتهم ،ويبلغها إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية.
 -5تجــرى االنتخابــات فــي اجتماعــات للــدول األطـراف يدعــو األميــن العــام
إلي عقدها في مقراألمم املتحدة .وفى هذه االجتماعات ،التي يشكل حضور ثلثي
الــدول األطـراف فيهــا نصابــا قانونيــا لهــا ،يكــون األشــخاص املنتخبــون لعضويــة
اللجنة هم الذين يحصلون على أكبرعدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة
ألصــوات ممثلــي الــدول األطـراف الحاضريــن املصوتيــن.
 -6ينتخــب أعضــاء اللجنــة ملــدة أربــع ســنوات .ويجــوز إعــادة انتخابهــم إذا
جرى ترشــيحهم من جديد .غيرأن مدة والية خمســة من األعضاء املنتخبين في
االنتخــاب األول تنق�ضــي بانقضــاء ســنتين ،وبعــد االنتخــاب األول مباشــرة يقــوم
رئيــس االجتمــاع باختيــارأســماء هــؤالء األعضــاء الخمســة بالقرعــة.
 -7إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أواستقال أوأعلن ألي سبب آخرأنه غير
قــادرعلــى تأديــة مهــام اللجنــة ،تعيــن الدولــة الطــرف التــي قامــت بترشــيح العضــو
خبي ـرا آخــر مــن بيــن رعاياهــا ليكمــل املــدة املتبقيــة مــن الواليــة ،رهنــا بموافقــة
اللجنــة.
 -8تضع اللجنة نظامها الداخلي.
 -9تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
 -10تعقــد اجتماعــات اللجنــة عــادة فــي مقــراألمــم املتحــدة أو فــي أي مــكان
مناســب آخــرتحــدده اللجنــة .وتجتمــع اللجنــة عــادة مــرة فــي الســنة وتحــدد مــدة
اجتماعــات اللجنــة ،ويعــاد النظــر فيهــا ،إذا اقت�ضــى األمــر ،فــي اجتمــاع للــدول
األط ـراف فــي هــذه االتفاقيــة ،رهنــا بموافقــة الجمعيــة العامــة.
 -11يوفــر األميــن العــام لألمــم املتحــدة مــا يلــزم مــن موظفيــن ومرافــق
الضطــاع اللجنــة بصــورة فعالــة بوظائفهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

املادة 44
 -1تتعهــد الــدول األطـراف بــأن تقــدم إلــى اللجنــة ،عــن طريــق األميــن العــام
لألمــم املتحــدة ،تقاريــرعــن التدابيــرالتــي اعتمدتهــا إلنفــاذ الحقــوق املعتــرف بها في
هــذه االتفاقيــة وعــن التقــدم املحــرز فــي التمتــع بتلــك الحقوق:
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 -12يحصــل أعضــاء اللجنــة املنشــأة بموجــب هــذه االتفاقيــة ،بموافقــة
الجمعيــة العامــة ،علــى مكافــآت مــن مــوارد األمــم املتحــدة ،وفقــا ملــا قــد تقــرره
الجمعيــة العامــة مــن شــروط وأحــكام.

(أ) فــي غضــون ســنتين مــن بــدء نفــاذ هــذه االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف
املعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
 -2توضــح التقاريــراملعــدة بموجــب هــذه املــادة العوامــل والصعــاب التــي
تؤثرعلى درجة الوفاء بااللتزامات املتعهد بها بموجب هذه االتفاقية إن وجدت
مثــل هــذه العوامــل والصعــاب .ويجــب أن تشــتمل التقاريــرأيضــا علــى معلومــات
كافيــة توفــرللجنــة فهمــا شــامال لتنفيــذ االتفاقيــة فــي البلــد املعنــى.
 -3ال حاجــة بدولــة طــرف قدمــت تقريـرا أوليــا شــامال إلــي اللجنــة أن تكــرر،
فــي مــا تقدمــه مــن تقاريــرالحقــة وفقــا للفقــرة ( 1ب) مــن هــذه املــادة ،املعلومــات
األساســية التــي ســبق لهــا تقديمهــا.
 -4يجــوز للجنــة أن تطلــب مــن الــدول األط ـراف معلومــات إضافيــة ذات
صلــة بتنفيــذ االتفاقيــة.
 -5تقــدم اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة كل ســنتين ،عــن طريــق املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي ،تقاريــر عــن أنشــطتها.
 -6تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
املادة 45
لدعــم تنفيــذ االتفاقيــة علــي نحــو فعــال وتشــجيع التعــاون الدولــي فــي
امليــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة:
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك
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(أ) يكــون مــن حــق الــوكاالت املتخصصــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
وغيرهــا مــن أجهــزة األمــم املتحــدة أن تكــون ممثلــة لــدى النظــرفــي تنفيــذ
مــا يدخــل فــي نطــاق واليتهــا مــن أحــكام هــذه االتفاقيــة .وللجنــة أن تدعــو
الــوكاالت املتخصصــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة والهيئــات
املختصــة األخــرى ،حســبما ت ـراه مالئمــا ،لتقديــم مشــورة خبرائهــا بشــأن
تنفيــذ االتفاقيــة فــي املجــاالت التــي تدخــل فــي نطــاق واليــة آل منهــا .وللجنــة
أن تدعــو الــوكاالت املتخصصــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وغيرهــا
من أجهزة األمم املتحدة لتقديم تقاريرعن تنفيذ االتفاقية في املجاالت
التــي تدخــل فــي نطــاق أنشــطتها،
(ب) تحيــل اللجنــة ،حســبما تـراه مالئمــا ،إلــى الــوكاالت املتخصصــة ومنظمــة
األمــم املتحــدة للطفولــة والهيئــات املختصــة األخــرى أيــة تقاريــرمــن الــدول
األط ـراف تتضمــن طلبــا للمشــورة أو املســاعدة التقنيتيــن ،أو تشــير إلــى
حاجتهــا ملثــل هــذه املشــورة أو املســاعدة ،مصحوبــة بمالحظــات اللجنــة
واقتراحاتهــا بصــدد هــذه الطلبــات أو اإلشــارات ،إن وجــدت مثــل هــذه
املالحظــات واالقتراحــات،
(ج) يجــوز للجنــة أن تو�صــي بــأن تطلــب الجمعيــة العامــة إلــى األميــن العــام
إج ـراء دراســات بالنيابــة عنهــا عــن قضايــا محــددة تتصــل بحقــوق
الطفــل،
(د) يجــوز للجنــة أن تقــدم اقتراحــات وتوصيــات عامــة تســتند إلــى
معلومــات تلقتهــا عمــا  45مــن هــذه االتفاقيــة .وتحــال مثــل هــذه
االقتراحــات والتوصيــات العامــة إلــى ،باملادتيــن  44أيــة دولــة طــرف
معنيــة ،وتبلــغ للجمعيــة العامــة مصحوبــة بتعليقــات الــدول األطــراف.
إن وجــدت.

الجزء الثالث
املادة 46
يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية لجميع الدول.
ّ ّ
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تخضــع هــذه االتفاقيــة للتصديــق .وتــودع صكــوك التصديــق لــدى األميــن
العــام لألمــم املتحدة.
املادة 48
يظــل بــاب االنضمــام إلــى هــذه االتفاقيــة مفتوحــا لجميــع الــدول .وتــودع
صكــوك االنضمــام لــدى األميــن العــام لألمــم املتحــدة.

الصكوك الكونية

املادة 47

املادة 49
 -1يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثين الذي يلي تاريخ إيداع صك
التصديق أواالنضمام العشرين لدي األمين العام األمم املتحدة.
 -2الدول التي تصدق علي هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك
التصديــق أواالنضمــام العشــرين ،يبــدأ نفــاذ االتفاقيــة إزاءهــا فــي اليــوم الثالثيــن
الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
املادة 50
 -1يجــوز ألي دولــة طــرف أن تقتــرح إدخــال تعديــل وأن تقدمــه إلــى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة .ويقــوم األميــن العــام عندئــذ بإبــاغ الــدول األطـراف
بالتعديل املقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر
للــدول األط ـراف للنظــر فــي االقتراحــات والتصويــت عليهــا .وفــى حالــة تأييــد ثلــث
الدول األطراف على األقل ،في غضون أربعة أشــهرمن تاريخ هذا التبليغ ،عقد
هــذا املؤتمــر ،يدعــو األميــن العــام إلــى عقــده تحــت رعايــة األمــم املتحــدة .ويقــدم
أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول األطراف الحاضرة واملصوتة في املؤتمرإلى
الجمعيــة العامــة إلقـراره.
 -2يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  1من هذه املادة عندما
تقــره الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وتقبلــه الــدول األطـراف فــي هــذه االتفاقيــة
بأغلبية الثلثين.
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 -3تكون التعديالت ،عند بدء نفاذها ،ملزمة للدول األطراف التي قبلتها
وتبقــى الــدول األط ـراف األخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه االتفاقيــة وبأيــة تعديــات
ســابقة تكــون قــد قبلتهــا.
املادة 51
 -1يتلقــى األميــن لألمــم املتحــدة نــص التحفظــات التــي تبديهــا الــدول وقــت
التصديــق أو االنضمــام ،ويقــوم بتعميمهــا علــى جميــع الــدول.
 -2ال يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه االتفاقية وغرضها.
 -3يجــوز ســحب التحفظــات فــي أي وقــت بتوجيــه إشــعاربهــذا املعنــى إلــى
األميــن العــام لألمــم املتحــدة ،الــذي يقــوم عندئــذ بإبــاغ جميــع الــدول بــه .ويصبح
هــذا اإلشــعارنافــذ املفعــول اعتبــارا مــن تاريــخ تلقيــه مــن قبــل األميــن العــام.
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املادة 52
يجــوز ألي دولــة طــرف أن تنســحب مــن هــذه االتفاقيــة بإشــعار خطــى
ترسله إلى األمين العام لألمم املتحدة .ويصبح االنسحاب نافذا بعد مرورسنة
علــى تاريــخ تســلم األميــن العــام هــذا اإلشــعار.
املادة 53
يعين األمين العام لألمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية.
املادة 54
يودع أصل هذه االتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها باألسبانية
واإلنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ،لدى األمين العام لألمم
املتحــدة .وإثباتــا لذلــك ،قــام املفوضــون املوقعــون أدنــاه ،املخولــون حســب
األصــول مــن جانــب حكوماتهــم ،بالتوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة.
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