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 من هو الطفل؟
الطفل هو كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، مـا          
مل يبلغ سن الرشد قبل ذلـك مبـوجـب الـقـانـون                

 .املنطبق عليه
 

 اهلدف من االتفاقية
إن اتفاقية حقوق الطفل تشكّل جمـمـوعـة مـن            
املعايري وااللتزامات املتفق عليها عاملياً، توضح احلـد        
األدىن من االستحقاقات واحلريات اليت جيـب عـلـى           
احلكومات احترامها واملبنية على احـتـرام كـرامـة           

 .الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز
 

 ما اجلديد يف االتفاقية؟
تعكس االتفاقية رؤية جديدة للـطـفـل تـتـمـثـل              
باعتباره فرداً مستقالً ينتمي إىل أسـرة وجمـتـمـع            
يتمتع حبقوق وعليه واجبات تتالءم مع سنه ومرحلة        

وعليه فإن االتفاقية تشـدد عـلـى أمهـيـة             .   مناءه
التركيز على الطفل ككل، من خالل نصها عـلـى           
مبدأ متتع مجيع األطفال بنوعية جيدة من املعيشة      

 .كحق هلم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم
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 الدوافع من نشأة االتفاقية
على الرغم من وجود حقوق للطفل إالّ أن األطفال          
يف البلدان الصناعية والبلدان النامية على حد           
سواء مازالوا يعانون من الفقر والتشرد وسوء              
املعاملة واإلمهال واألمراض اليت ميكن الوقاية           
منها، وعدم املساواة يف توفري فرص التعليم، ونظم         

 .قضاء جنائية ال تعترف باحتياجام اخلاصة
 

 املبادئ الرئيسية لالتفاقية
 .عدم التمييز •
 .مصلحة الطفل الفضلى •
 .حق الطفل يف البقاء والنماء •
 .حق الطفل يف املشاركة •

 
 ماهية حقوق  الطفل

وتشمل حق احلياة،   :  احلقوق اخلاصة بالبقاء   •
احلق يف الرعاية الصحية والغذائية، مستوى       
 .الئق للمعيشة، احلق يف االسم ويف اجلنسية
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 وتشمل احلق يف      :احلقوق اخلاصة باحلماية    •
عدم االستغالل اجلسدي واجلنسي                
واالقتصادي، توفري االحتياجات اخلاصة           

األطفال ذوي االحتياجات    (للفئات اخلاصة    
اخلاصة، األطفال احملرومني من الرعاية             
األسرية، األطفال العاملون، األطفال يف نزاع      

 ).مع القانون، األطفال املساء إليهم
 
وتشمل احلق يف    :  احلقوق اخلاصة بالنماء    •

 .التعليم واحلق يف رعاية الطفولة املبكرة
 

وتتمثل يف احلق يف : احلقوق اخلاصة باملشاركة •
التعبري ويف احلصول على معلومات، واحلق يف       

 .تكوين اجلمعيات والتعبري عن الرأي
 
 

 حمتوى االتفاقية
 :ميكن تقسيم حمتوى االتفاقية إىل ثالثة أجزاء
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وتشمـل احلـقـوق      ) :   41-1املواد  ( اجلزء األول    •
املدنـيـة، والسـيـاسـيـة، واالقـتـصـاديـة،               

 .واالجتماعية والثقافية
 
وهي مواد   ):  45  -42املواد   (اجلزء الثاين      •

متعلقة بلجنة األمم املتحدة حلقوق الطفل،      
وبآلية رفع التقارير هلذه اللجنة من الدول          

 .املصادقة على االتفاقية
 
وتشمل مواد  ):  54  -46املواد  (اجلزء الثالث     •

تتعلق باألصول القانونية واإلدارية للتوقيع       
واملصادقة والتحفظ على االتفاقية أو            

 .االنسحاب منها
 

 بنود االتفاقية
 1املادة 

ألغراض هذه االتفاقية، يعين الطفل كل إنسان مل     
يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل            

 .ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه
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 2املادة 
حتترم الدول األطراف احلقوق املوضحة يف هذه          .1

االتفاقية وتضمنها لكل طفل خيضع لواليتها       
دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن            
عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين            
عليه أو لوم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو  
رأيهم السياسي أو غريه أو أصلهم القومي أو          
اإلثين أو االجتماعي، أو ثروم، أو عجزهم، أو           

 . مولدهم، أو أي وضع آخر
 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة           .2

لتكفل للطفل احلماية من مجيع أشكال             
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز           
والدي الطفل أو األوصياء القانونيني عليه أو           
أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم املعرب           

 . عنها أو معتقدام
 

3املادة    
يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال، سواء        .1

قامت ا مؤسسات الرعاية االجتماعية            
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العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية 
أو اهليئات التشريعية، يوىل االعتبار األول             

 . ملصاحل الطفل الفضلى
 
تتعهد الدول األطراف بأن تضمن للطفل              .2

احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه، مراعية حقوق      
وواجبات والديه أو أوصيائه أو غريهم من األفراد         
املسئولني قانونا عنه، وتتخذ، حتقيقا هلذا             
الغرض، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية           

 . املالئمة
 
تكفل الدول األطراف أن تتقيد املؤسسات              .3

واإلدارات واملرافق املسئولة عن رعاية أو محاية          
األطفال باملعايري اليت وضعتها السلطات           
املختصة، والسيما يف جمايل السالمة والصحة   
ويف عدد موظفيها وصالحيتهم للعمل،             

 وكذلك من ناحية كفاءة اإلشراف 
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  4املادة 
تتخذ الدول األطراف كل التدابري التشريعية              
واإلدارية وغريها من التدابري املالئمة إلعمال احلقوق        

وفيما يتعلق باحلقوق  . املعترف ا يف هذه االتفاقية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تتخذ الدول         
األطراف هذه التدابري إىل أقصى حدود مواردها             

 .املتاحة، وحيثما يلزم، يف إطار التعاون الدويل
 

 5املادة 
حتترم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات         
الوالدين أو، عند االقتضاء، أعضاء األسرة املوسعة        
أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو              
األوصياء أو غريهم من األشخاص املسئولني قانونا        
عن الطفل، يف أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات           
الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند          
ممارسة الطفل احلقوق املعترف ا يف هذه                

 .االتفاقية
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 6املادة 
 تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا              .1

 . أصيال يف احلياة
تكفل الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن بقاء          .2

 .الطفل ومنوه
 

 7املادة 
يسجل الطفل بعد والدته فوراً ويكون له احلق            .1

منذ والدته يف اسم واحلق يف اكتساب جنسية،         
ويكون له قدر اإلمكان، احلق يف معرفة والديه           

 . وتلقي رعايتهما
تكفل الدول األطراف إعمال هذه احلقوق وفقاً           .2

لقانوا الوطين والتزاماا مبوجب الصكوك      
الدولية املتصلة ذا امليدان، والسيما حيثما         
يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف حال القيام             

 .بذلك
 

 8املادة 
تتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف           .1

احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جنسيته، وامسه،        
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وصالته العائلية، على النحو الذي يقره القانون،       
 . وذلك دون تدخل غري شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غري شرعية من بعض           .2
أو كل عناصر هويته، تقدم الدول األطراف             
املساعدة واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع        

 .بإعادة إثبات هويته
 

 9املادة 
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن          .1

والديه على كره منهما، إالَّ عندما تقرر                 
السلطات املختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر            
قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول ا،      
أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل       

وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة            . الفضلى
معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة             
الطفل أو إمهاهلما له، أو عندما يعيش               
الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل        

 . إقامة الطفل
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 من هذه املادة، 1يف أية دعاوى تقام عمالً بالفقرة  .2
تتاح جلميع األطراف املعنية الفرصة لالشتراك       

 . يف الدعوى واإلفصاح عن وجهات نظرها
 
حتترم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن          .3

والديه أو عن أحدمها يف االحتفاظ بصورة             
منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة     
بكال والديه، إالَّ إذا تعارض ذلك مع مصاحل             

 . الطفل الفضلى
 
يف احلاالت اليت ينشأ فيها هذا الفصل عن أي            .4

إجراء اختذته دولة من الدول األطراف، مثل              
تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل             
لالحتجاز أو احلبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة          

مبا يف ذلك الوفاة اليت حتدث ألي سبب أثناء             (
، تقدم تلك الدولة       )احتجاز الدولة الشخص    

الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند         
االقتضاء، لعضو آخر من األسرة، املعلومات           
األساسية اخلاصة مبحل وجود عضو األسرة           

إالَّ إذا كان    ) أو أعضاء األسرة الغائبني    (الغائب  
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. تقدمي هذه املعلومات ليس لصاحل الطفل          
وتضمن الدول األطراف كذلك أن ال تترتب على         
تقدمي مثل هذا الطلب، يف حد ذاته، أي نتائج             

 ).أو األشخاص املعنيني(ضارة للشخص املعين 
 

 10املادة 
وفقا لاللتزام الواقع على الدول األطراف مبوجب         .1

، تنظر الدول األطراف يف       9 من املادة     1الفقرة  
الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول        
دولة طرف أو مغادرا بقصد مجع مشل             
. األسرة، بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة          

وتكفل الدول األطراف كذلك أالَّ تترتب على            
تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على            

 . مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
 
للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني          .2

احلق يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات          
شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إالَّ يف       

وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا      . ظروف استثنائية 
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 من املادة   1اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة      
، حتترم الدول األطراف حق الطفل ووالديه يف          9

مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف دخول           
وال خيضع احلق يف مغادرة أي بلد إالَّ              . بلدهم

للقيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون          
ضرورية حلماية األمن الوطين، أو النظام العام،        
أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق            
اآلخرين وحريام وتكون متفقة مع احلقوق          

 .األخرى املعترف ا يف هذه االتفاقية
 

 11املادة 
تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل               .1

األطفال إىل اخلارج وعدم عودم بصورة غري           
 . مشروعة

 
 وحتقيقا هلذا الغرض، تشجع الدول األطراف          .2

عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف أو              
 .االنضمام إىل اتفاقات قائمة
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 12املادة 
تكفل الدول األطراف يف هذه االتفاقية للطفل         .1

القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن          
تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس             
الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقا        

 . لسن الطفل ونضجه
وهلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة        .2

االستماع إليه يف أي إجراءات قضائية وإدارية          
ا مباشرة، أو من خالل ممثل أو              متس الطفل، إم
هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد              

 .اإلجرائية للقانون الوطين
 

 13املادة 
يكون للطفل احلق يف حرية التعبري؛ ويشمل هذا         .1

احلق حرية طلب مجيع أنواع املعلومات واألفكار        
وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء          
بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية            

 . وسيلة أخرى خيتارها الطفل
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جيوز إخضاع ممارسة هذا احلق لبعض القيود،             .2
بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون الزمة           

 : لتأمني ما يلي
 احترام حقوق الغري أو مسعتهم؛            ) أ( 
 أو
محاية األمن الوطين أو النظام العام، أو        ) ب(

 .الصحة العامة أو اآلداب العامة
 
 14املادة 

حتترم الدول األطراف حق الطفل يف حرية الفكر         .1
 . والوجدان والدين

 
حتترم الدول األطراف حقوق وواجبات الوالدين           .2

وكذلك، تبعا للحالة، األوصياء القانونيني عليه،       
يف توجيه الطفل يف ممارسة حقه بطريقة             

 . تنسجم مع قدرات الطفل املتطورة
 
ال جيوز أن خيضع اإلجهار بالدين أو املعتقدات إال           .3

للقيود اليت ينص عليها القانون والالزمة حلماية    
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السالمة العامة أو النظام أو الصحة أو اآلداب         
 .العامة أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين

 
 15املادة 

تعترف الدول األطراف حبقوق الطفل يف حرية           .1
 . تكوين اجلمعيات ويف حرية االجتماع السلمي

ال جيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأية قيود غري             .2
القيود املفروضة طبقا للقانون واليت تقتضيها 
الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن          
الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام، أو          
حلماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو              

 .حلماية حقوق الغري وحريام
 

 16املادة 
ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين             .1

للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو مرتله أو            
مراسالته، وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو           

 . مسعته



 

 

للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا             .2
 .التعرض أو املساس

 
 17املادة 

تعترف الدول األطراف بالوظيفـة اهلـامـة الـيت            
تؤديها وسائط اإلعالم وتضمن إمكانيـة حصـول         
الطفل على املعلومات واملواد من شـىت املصـادر           
الوطنية والدولية، وخباصة تلك اليت تسـتـهـدف           
تعزيز رفاهيته االجتماعية والروحـيـة واملـعـنـويـة            

وحتقيقا هلذه الغايـة،    .   وصحته اجلسدية والعقلية  
 :تقوم الدول األطراف مبا يلي

تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلـومـات         .أ 
واملواد ذات املنفعة االجتماعية والـثـقـافـيـة          

 ؛29للطفل ووفقا لروح املادة 
تشجيع التعاون الدويل يف إنتاج وتبادل ونشـر          .ب 

هذه املعلومات واملـواد مـن شـىت املصـادر              
 الثقافية والوطنية والدولية؛

  تشجيع إنتاج كتب األطفال ونشرها؛ .ج 
تشجيع وسائط اإلعالم على إيـالاء عـنـايـة             . د 
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خاصة لالحتياجات اللغوية للـطـفـل الـذي          
ينتمي إىل جمموعة من جمموعات األقليات أو       

 إىل السكان األصليني؛
تشجيع وضع مبادئ توجيهية مالئمة لوقايـة        .ه 

الطفل من املعلـومـات واملـواد الـيت تضـر              
 يف   18 و  13بصاحله، مع وضع أحكام املادتني      

 .االعتبار
 

 18املادة 
تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان           .1

االعتراف باملبدأ القائل إن كال الوالدين يتحمالن        
. مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ومنوه         

وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني،       
حسب احلالة، املسؤولية األوىل عن تربية الطفل        

وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع      . ومنوه
 . اهتمامهم األساسي

يف سبيل ضمان وتعزيز احلقوق املبينة يف هذه           .2
االتفاقية، على الدول األطراف يف هذه االتفاقية       
أن تقدم املساعدة املالئمة للوالدين ولألوصياء        
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القانونيني يف االضطالع مبسؤوليات تربية            
الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات            

 . ومرافق وخدمات رعاية األطفال
تتخذ الدول األطراف كل التدابري املالئمة               .3

لتضمن ألطفال الوالدين العاملني حق االنتفاع      
خبدمات ومرافق رعاية الطفل اليت هم مؤهلون        

 .هلا
 

 19املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية         .1

واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية   
الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو            
اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلمهال أو               
املعاملة املنطوية على إمهال، وإساءة املعاملة       
أو االستغالل، مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية، وهو          

أو الوصي القانوين    ) الوالدين(يف رعاية الوالد      
عليه، أو أي شخص آخر       ) األوصياء القانونيني (

 . يتعهد الطفل برعايته
ينبغي أن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب           .2
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االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج               
اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك        
الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك            
لألشكال األخرى من الوقاية، ولتحديد حاالت          
إساءة معاملة الطفل املذكورة حىت اآلن             
واإلبالغ عنها واإلحالة بشأا والتحقيق فيها        
ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء        

 .حسب االقتضاء
 

 20املادة 
للطفل احملروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته          .1

العائلية أو الذي ال يسمح له، حفاظا على              
مصاحله الفضلى، بالبقاء يف تلك البيئة، احلق         
 . يف محاية ومساعدة خاصتني توفرمها الدولة

تضمن الدول األطراف، وفقا لقوانينها الوطنية،       .2
 . رعاية بديلة ملثل هذا الطفل

ميكن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور،              .3
احلضانة، أو الكفالة الواردة يف القانون                
اإلسالمي، أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة          
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وعند . يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال       
النظر يف احللول، ينبغي إيالء االعتبار الواجب           
الستصواب االستمرارية يف تربية الطفل            
وخللفية الطفل االثنية والدينية والثقافية           

 .واللغوية
 

 21املادة 
أو جتيز نظام التبين إبـالء      / تضمن الدول اليت تقر و    

مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول والقيام مبـا      
 :يلي

تضمن أال تصرح بتبين الطفل إال السلطات        .أ 
املختصة اليت حتدد، وفقا للقوانني واإلجراءات       
املعمول ا وعلى أساس كل املعلومـات ذات         
الصلة املوثوق ا، أن التبين جائز نظرا حلالـة         
الطفل فيما يتعلـق بـالـوالـديـن واألقـارب             
واألوصياء القانونيني وأن األشخاص املعنيـني،      
عند االقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم       
على التبين على أساس حصوهلم علـى مـا         

 قد يلزم من املشورة؛
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تعترف بأن التبين يف بلد آخر ميكـن اعـتـبـاره             .ب 
وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامـة        
الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنـيـة، أو إذا            
تعذرت العناية به بأي طريقـة مـالئـمـة يف             

 وطنه؛
تضمن، بالنسبة للتبـين يف بـلـد آخـر، أن                .ج 

يستفيد الطفل من ضمانات ومعايري تـعـادل        
 تلك القائمة فيما يتعلق بالتبين الوطين؛

تتخذ مجيع التدابري املناسبة كـي تضـمـن،            . د 
بالنسبة للتبين يف بلد آخر، أن عملية التبـين         
ال تعود على أولئك املشاركني فيها بـكـسـب         

 مايل غري مشروع؛
تعزز، عند االقتضاء، أهداف هذه املادة بـعـقـد        .ه 

ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطـراف،        
وتسعى، يف هذا اإلطار، إىل ضمان أن يـكـون           
تبين الطفل يف بلد آخر من خالل السلـطـات       

 .أو اهليئات املختصة
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 22املادة 
تتخذ الدول األطراف يف هذه االتفاقية التدابري          .1

املالئمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول       
على مركز الجئ، أو الذي يعترب الجئا وفقا               
للقوانني واإلجراءات الدولية أو احمللية املعمول         
ا، سواء صحبه أو مل يصحبه والداه أو أي             
شخص آخر، تلقّى احلماية واملساعدة اإلنسانية       
املناسبتني يف التمتع باحلقوق املنطبقة              
املوضحة يف هذه االتفاقية ويف غريها من              
الصكوك الدولية اإلنسانية أو املتعلقة حبقوق        
 . اإلنسان اليت تكون الدول املذكورة أطرافا فيها

 
وهلذا الغرض، توفر الدول األطراف، حسب ما           .2

تراه مناسبا، التعاون يف أي جهود تبذهلا األمم          
املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية       
املختصة أو املنظمات غري احلكومية املتعاونة         
مع األمم املتحدة، حلماية طفل كهذا                 
ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل الجئ ال          
يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته،            
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من أجل احلصول على املعلومات الالزمة جلمع          
ويف احلاالت اليت يتعذر فيها         .   مشل أسرته  

العثور على الوالدين أو األفراد اآلخرين ألسرته،         
مينح الطفل ذات احلماية املمنوحة ألي طفل آخر        
حمروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته                
العائلية ألي سبب، كما هو موضح يف هذه             

 .االتفاقية
 

 23املادة 
تعترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق   .1

عقليا أو جسديا حبياة كاملة وكرمية، يف ظروف          
تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس           

 . وتيسر مشاركته الفعلية يف اتمع
 
تعترف الدول األطراف حبق الطفل املعوق يف             .2

التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل         
املؤهل لذلك وللمسئولني عن رعايته، رهنا بتوفر       
املوارد، تقدمي املساعدة اليت يقدم عنها طلب،          
واليت تتالءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو         
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 . غريمها ممن يرعونه
 
إدراكا لالحتياجات اخلاصة للطفل املعوق، توفر         .3

 من هذه املادة    2املساعدة املقدمة وفقا للفقرة     
جمانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية          
للوالدين أو غريمها ممن يقومون برعاية الطفل،         
وينبغي أن دف إىل ضمان إمكانية حصول          
الطفل املعوق فعال على التعليم والتدريب،           
وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة            
التأهيل، واإلعداد ملمارسة عمل، والفرص             
الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إىل حتقيق          
االندماج االجتماعي للطفل ومنوه الفردي، مبا يف       
 . ذلك منوه الثقايف والروحي، على أكمل وجه ممكن

 
على الدول األطراف أن تشجع، بروح التعاون             .4

الدويل، تبادل املعلومات املناسبة يف ميدان            
الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطيب            
والنفسي والوظيفي لألطفال املعوقني، مبا يف         
ذلك نشر املعلومات املتعلقة مبناهج إعادة             
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التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول         
إليها، وذلك بغية متكني الدول األطراف من             
حتسني قدراا ومهاراا وتوسيع خربا يف          

وتراعى بصفة خاصة، يف هذا         . هذه ااالت  
 .الصدد، احتياجات البلدان النامية

 
 24املادة 

تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التمتع            .1
بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه وحبقه يف           
. مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي       

وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن        
أال حيرم أي طفل من حقه يف احلصول على               

 . خدمات الرعاية الصحية هذه
تتابع الدول األطراف إعمال هذا احلق كامال              .2

 : وتتخذ، بوجه خاص، التدابري املناسبة من أجل
 خفض وفيات الرضع واألطفال؛ .أ 
كفالة توفري املساعدة الـطـبـيـة والـرعـايـة              .ب 

الصحية الالزمتني جلـمـيـع األطـفـال مـع              
 التشديد على تطوير الرعاية الصحية األولية؛
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مكافحة األمراض وسوء التغذيـة حـىت يف           .ج 
إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمـور        
منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة بسـهـولـة         
وعن طريق توفري األغذية املغذيـة الـكـافـيـة         
ومياه الشرب النقية، آخذة يف اعتبارها أخطـار   

 تلوث البيئة وخماطره؛
كفالة الرعاية الصحية املناسبة لـألمـهـات          . د 

 قبل الوالدة وبعدها؛
كفالة تزويد مجيع قطاعات اتمع، والسيمـا       .ه 

الوالدين والطفل، باملعلـومـات األسـاسـيـة          
املتعلقة بصحة الطفل وتغـذيـتـه، ومـزايـا           
الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصـحـة        
واإلصحاح البيئي، والـوقـايـة مـن احلـوادث،            
وحصول هذه القطاعات على تعليم يف هـذه        
ااالت ومساعدا يف االستفادة مـن هـذه        

 املعلومات؛
تطوير الرعاية الصحية الوقـائـيـة واإلرشـاد           .و 

املقدم للوالدين، والتعليم واخلدمات املتعلقـة      
 .بتنظيم األسرة
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تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري الفعالة            .3
واملالئمة بغية إلغاء املمارسات التقليدية اليت        

 . تضر بصحة األطفال
تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون         .4

الدويل من أجل التوصل بشكل تدرجيي إىل             
. اإلعمال الكامل للحق املعترف به يف هذه املادة        

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية      
 .يف هذا الصدد

 
 25املادة 

تعترف الدول األطراف حبق الطفـل الـذي تـودعـه             
السلطات املختصة ألغراض الرعاية أو احلمايـة أو         
عالج صحته البدنية أو العقلية يف مراجعة دوريـة         
للعالج املقدم للطفل وجلميع الظروف األخرى ذات         

 .الصلة بإيداعه
 

 26املادة 
تعترف الدول األطراف لكل طفل باحلق يف               .1

االنتفاع من الضمان االجتماعي، مبا يف ذلك           
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التأمني االجتماعي، وتتخذ التدابري الالزمة            
لتحقيق اإلعمال الكامل هلذا احلق وفقا              

 . لقانوا الوطين
ينبغي منح اإلعانات، عند االقتضاء، مع مراعاة         .2

موارد وظروف الطفل واألشخاص املسئولني عن       
إعالة الطفل، فضال عن أي اعتبار آخر ذي صلة          
بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه             

 .للحصول على إعانات
 

 27املادة 
تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يف مستوى         .1

معيشي مالئم لنموه البدين والعقلي والروحي       
 . واملعنوي واالجتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدمها أو األشخاص               .2
اآلخرون املسئولون عن الطفل، املسؤولية            
األساسية عن القيام، يف حدود إمكانيام           
املالية وقدرام، بتأمني ظروف املعيشة الالزمة      

 . لنمو الطفل
تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية          .3
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ويف حدود إمكانياا، التدابري املالئمة من أجل         
مساعدة الوالدين وغريمها من األشخاص           
املسئولني عن الطفل، على إعمال هذا احلق            
وتقدم عند الضرورة املساعدة املادية وبرامج          
الدعم، والسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء       

 . واإلسكان
تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة              .4

لكفالة حتصيل نفقة الطفل من الوالدين أو          
من األشخاص اآلخرين املسئولني ماليا عن            
. الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو يف اخلارج        

وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص املسئول         
ماليا عن الطفل يف دولة أخرى غري الدولة اليت          
يعيش فيها الطفل، تشجع الدول األطراف            
االنضمام إىل اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من        
 .هذا القبيل، وكذلك اختاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 
 28املادة 

تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف التعليم،          .1
وحتقيقا لإلعمال الكامل هلذا احلق تدرجييا وعلى 
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 : أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص مبا يلي
جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومتاحا جمـانـا         .أ 

 للجميع؛
تشجيع تطوير شىت أشكال التعليم الثانـوي،      .ب 

سواء العام أو املهين، وتوفريها وإتاحتها جلميع       
األطفال، واختاذ التدابري املناسبة مـثـل إدخـال       
جمانية التعليم وتقدمي املساعدة املالية عـنـد        

 احلاجة إليها؛
جعل التعليم الـعـايل، بشـىت الـوسـائـل               .ج 

 املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛
جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية الـتـربـويـة          . د 

واملهنية مـتـوفـرة جلـمـيـع األطـفـال ويف                
 متناوهلم؛

اختاذ تدابري لتشجيع احلضـور املـنـتـظـم يف              .ه 
 .املدارس والتقليل من معدالت ترك الـدراسـة       

تتخذ الدول األطراف كافة التدابري املناسبة      .   2
لضمان إدارة النظام يف املـدارس عـلـى حنـو             
يتمشى مع كرامة الطفل اإلنسانية ويتوافـق    

 . مع هذه االتفاقية
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تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية بتعزيز           .2
وتشجيع التعاون الدويل يف األمور املتعلقة            
بالتعليم، وخباصة دف اإلسهام يف القضاء        
على اجلهل واألمية يف مجيع أحناء العامل              
وتيسري الوصول إىل املعرفة العلمية والتقنية         

وتراعى بصفة   .   وإىل وسائل التعليم احلديثة      
خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا              

 .الصدد
 

 29املادة 
توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم               .1

 : الطفل موجها حنو
تنمية شخصية الطفل ومواهبـه وقـدراتـه          .أ 

 العقلية والبدنية إىل أقصى إمكاناا؛
تنمية احـتـرام حـقـوق اإلنسـان واحلـريـات                .ب 

األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثـاق األمـم        
 املتحدة؛

تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثـقـافـيـة          .ج 
ولغته وقيمه اخلاصة، والقيم الوطنية للبلـد       
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الذي تنمية احترام ذوي الـطـفـل وهـويـتـه              
الثقافية ولغته وقيمه اخلـاصـة، والـقـيـم            

 الوطنية للبلد الذي
إعداد الطفل حلياة تستشعر املسـؤولـيـة يف           . د 

جمتمع حر، بروح مـن الـتـفـاهـم والسـلـم               
والتسامح واملساواة بني اجلنسني والصـداقـة        
بني مجيع الشعـوب واجلـمـاعـات اإلثـنـيـة              
والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمـون       

 إىل السكان األصليني؛
 .تنمية احترام البيئة الطبيعية .ه 

 
 ما يفسر على    28ليس يف نص هذه املادة أو املادة    .2

أنه تدخل يف حرية األفراد واهليئات يف إنشاء            
املؤسسات التعليمية وإدارا، رهنا على الدوام       

 من  1مبراعاة املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة        
هذه املادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي           
توفره هذه املؤسسات للمعايري الدنيا اليت قد          

 .تضعها الدولة
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 30املادة 
يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينـيـة أو        
لغوية أو أشخاص من السكان األصليـني، ال جيـوز          
حرمان الطفل املنتمي لتلك األقليـات أو ألولـئـك         
السكان من احلق يف أن يتمتع، مـع بـقـيـة أفـراد                
اموعة، بثقافته، أو اإلجهاز بدينه وممارسة شعائره،       

 . أو استعمال لغته
 

 31املادة 
تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف الراحة            .1

ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة               
االستجمام املناسبة لسنه واملشاركة حبرية يف       

 . احلياة الثقافية ويف الفنون
حتترم الدول األطراف وتعزز حق الطفل يف               .2

املشاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية          
وتشجع على توفري فرص مالئمة ومتساوية           
للنشاط الثقايف والفين واالستجمامي             

 . وأنشطة أوقات الفراغ
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 32املادة 
تعترف الدول األطراف حبق الطفل يف محايته           .1

من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي عمل            
يرجح أن يكون خطريا أو أن ميثل إعاقة لتعليم            
الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو             
بنموه البدين، أو العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو         

 . االجتماعي
 
تتخذ الدول األطراف التدابري التشريعية واإلدارية       .2

واالجتماعية والتربوية اليت تكفل تنفيذ هذه         
وهلذا الغرض، ومع مراعاة أحكام              . املادة

الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم           
 :الدول األطراف بوجه خاص مبا يلي

 حتديد عمر أدىن أو أعمار دنيا لاللتحاق بعمل؛ .أ 
وضع نظام منـاسـب لسـاعـات الـعـمـل               .ب 

 وظروفه؛
فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة بغيـة      .ج 

 . إنفاذ هذه املادة بفعالية
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 33املادة 
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبا يف         
ذلك التدابري التشريعية واإلداريـة واالجـتـمـاعـيـة          
والتربوية، لوقاية األطفال مـن االسـتـخـدام غـري             
املشروع للمواد املخدرة واملواد املؤثرة على الـعـقـل،       
حسبما حتددت يف املعاهدات الدولية ذات الصـلـة،      
وملنع استخدام األطفال يف إنتاج مثل هـذه املـواد            

 . بطريقة غري مشروعة واالجتار ا
 

 34املادة 
تتعهد الدول األطراف حبماية الطفل مـن مجـيـع           
. أشكال االستغالل اجلنسي واالنتهـاك اجلـنـسـي         

وهلذه األغراض تتخذ الدول األطراف، بوجه خـاص،      
مجيع التدابري املالئمة الوطنية والثنائية واملتـعـددة      

 :األطراف ملنع
محل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشـاط       .أ 

 جنسي غري مشروع؛
االستخدام االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو       .ب 

 غريها من املمارسات اجلنسية غري املشروعة؛
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الستخدام االستغاليل لألطفال يف الـعـروض        .ج 
 . واملواد الداعرة

 
 35املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيـع الـتـدابـري املـالئـمـة               
الوطنية والثنائية واملتعددة األطراف ملنع اختـطـاف       
األطفال أو بيعهم أو االجتار م ألي غـرض مـن              

 . األغراض أو بأي شكل من األشكال
 

 36املادة 
حتمي الدول األطراف الطفل من سـائـر أشـكـال             
االستغالل الضارة بأي جانـب مـن جـوانـب رفـاه               

 . الطفل
 

 37املادة 
 :تكفل الدول األطراف

أال يعرض أي طفل للتعذيب أو لـغـريه مـن               .أ 
ضروب املعاملة أو العقـوبـة الـقـاسـيـة أو             

وال تـفـرض عـقـوبـة          .   الالإنسانية أو املهنية  
اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جـرائـم          
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يرتكبها أشخاص تقل أعمـارهـم عـن مثـاين           
 عشرة سنة دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم؛

ال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونيـة       .ب 
وجيب أن جيري اعتقال الطـفـل أو     .   أو تعسفية 

احتجازه أو سجنه وفقا لـلـقـانـون وال جيـوز              
ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فترة زمـنـيـة          

 مناسبة؛
يعامل كل طفل حمروم من حريته بإنسانـيـة          .ج 

واحترام للكرامة املـتـأصـلـة يف اإلنسـان،             
وبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الـذيـن        

وبوجه خاص، يفصل كل طـفـل        .   بلغوا سنه 
حمروم من حريته عن البالغني، ما مل يعترب أن          
مصلحة الطفل الفضلى تقتـضـي خـالف         
ذلك، ويكون له احلق يف البقاء على اتصال مع        
أسرته عن طريق املراسالت والـزيـارات، إال يف           

 الظروف االستثنائية؛

يكون لكل طفل حمروم من حريتـه احلـق يف             . د 
احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها      
من املساعدة املناسبة، فضال عـن احلـق يف            
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الطعن يف شرعية حرمانه من احلـريـة أمـام           
حمكمة أو سلطة خمـتـصـة مسـتـقـلـة              
وحمايدة أخرى، ويف أن جيري البت بسرعة يف أي         

 . إجراء من هذا القبيل

 
 38املادة 

تتعهد الدول األطراف بأن حتترم قواعد القانون          .1
اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات          
املسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن            

 . احترام هذه القواعد

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املمكنة            .2
عمليا لكي تضمن أال يشترك األشخاص الذين       
مل تبلغ سنهم مخس عشرة سنة اشتراكا            

 . مباشرا يف احلرب

متتنع الدول األطراف عن جتنيد أي شخص مل             .3
تبلغ سنه مخس عشرة سنة يف قواا                

وعند التجنيد من بني األشخاص         .   املسلحة
الذين بلغت سنهم مخس عشرة سنة ولكنها        
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مل تبلغ مثاين عشرة سنة، جيب على الدول               
األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية ملن هم أكرب         

ا سن . 

تتخذ الدول األطراف، وفقا اللتزاماا مبقتضى       .4
القانون اإلنساين الدويل حبماية السكان املدنيني       
يف املنازعات املسلحة، مجيع التدابري املمكنة          
عمليا لكي تضمن محاية ورعاية األطفال            

 . املتأثرين برتاع مسلّح
 

 39املادة 
تتخذ الدول األطراف كل التدابري املناسبة لتشجيع        
التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج                
االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من         
أشكال اإلمهال أو االستغالل أو اإلساءة، أو                
التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال املعاملة أو             
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو              

وجيري هذا التأهيل وإعادة       .   املنازعات املسلحة  
االندماج هذه يف بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه      

 . لذاته، وكرامته

43 



 

 

 40املادة 
عى أنه           .1 تعترف الدول األطراف حبق كل طفل يد

انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت           
عليه ذلك يف أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع            
درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز           
 احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق اإلنسان           
واحلريات األساسية وتراعي سن الطفل              
واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل            

اء يف اتمع وقيامه بدور بن. 
وحتقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك           .2

الدولية ذات الصلة، تكفل الدول األطراف، بوجه       
 : خاص، ما يلي

عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات       .أ 
أو اامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسـبـب          
أفعال أو أوجه قصور مل تـكـن حمـظـورة           
مبوجب القانون الوطـين أو الـدويل عـنـد            

 ارتكاا؛
عي بأنه انتهك قـانـون          .ب  يكون لكل طفل يد

العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التاليـة     
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 :على األقل
افتراض براءته إىل أن تثبت إدانته وفـقـا          .1

 للقانون؛ 
إخطاره فورا ومباشرة بالتهم املوجـهـة        .2

إليه، عن طريق والـديـه أو األوصـيـاء            
القانونيني علـيـه عـنـد االقـتـضـاء،             
واحلصول على مساعدة قـانـونـيـة أو           
غريها من املساعدة املـالئـمـة إلعـداد          

 وتقدمي دفاعه؛ 
قيام سلطة أو هيئة قضائية خمتصـة      .3

ومستقلة ونزيهة بالفصل يف دعـواه        
دون تأخري يف حماكمـة عـادلـة وفـقـا             
للقانون، حبضور مستشـار قـانـوين أو          
مبساعدة مناسبة أخرى وحبضور والديـه      
أو األوصياء القانونيني علـيـه، مـا مل           
يعترب أن ذلك يف غري مصلحة الطـفـل          
الفضلى، والسيما إذا أخذ يف احلسبـان       

 سنه أو حالته؛ 
عدم إكراهه على اإلدالء بشـهـادة أو            .4
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االعتراف بالذنب؛ واستجواب الشـهـود       
املناهضني وكفالة اشتراك واستجـواب     
الشهود لصاحله يف ظـل ظـروف مـن          

 املساواة؛ 
إذا اعترب أنه انتهك قانون الـعـقـوبـات،            .5

تأمني قيام سلطة خمتصة أو هـيـئـة          
قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفـقـا        
للقانون بإعادة النظر يف هذا القرار ويف       

 أية تدابري مفروضة تبعا لذلك؛ 
احلصول على مساعدة مترجم شفـوي       .6

جمانا إذا تعذّر على الطفل فهم اللغـة        
 املستعملة أو النطق ا؛ 

تأمني احترام حياته اخلاصة متاما أثـنـاء       .7
 .مجيع مراحل الدعوى

تسعى الدول األطراف لتعزيز إقامة قوانني             .3
وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة            
خصيصا على األطفال الذين يدعى أم            
انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو            

 : يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام مبا يلي
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حتديد سن دنيا يفترض دوا أن األطـفـال           .أ 

ليس لديهم األهلـيـة النـتـهـاك قـانـون              
 العقوبات؛

استصواب اختاذ تدابري عـنـد االقـتـضـاء             .ب 
ملعاملة هؤالء األطفال دون الـلـجـوء إىل            
إجراءات قضائية، شريطة أن حتترم حـقـوق        
اإلنسان والضمانات القانونـيـة احـتـرامـا          

 :كامال
تتاح ترتيبات خمتلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد  .4

واإلشراف؛ واملشورة؛ واالختبار؛ واحلضانة؛ وبرامج      
التعليم والتدريب املهين وغريها من بدائل             
الرعاية املؤسسية، لضمان معاملة األطفال        
بطريقة تالءم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم         

 . وجرمهم على السواء

 
 41املادة 

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس أي أحكام تكون              
أسرع إفضاء إىل إعمال حقوق الطفل واليت قد ترد        
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 :يف
 قانون دولة طرف؛ أو .أ 
 . القانون الدويل الساري على تلك الدولة .ب 

 
 42املادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تنشر مبادئ االتفاقية           
وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل املالئمة            

 . والفعالة، بني الكبار واألطفال على السواء
 
 

 43املادة 
تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول             
األطراف يف استيفاء تنفيذ االلتزامات اليت              
تعهدت ا يف هذه االتفاقية جلنة معنية حبقوق           
الطفل تضطلع بالوظائف املنصوص عليها فيما       

 . يلي
تتألف اللجنة من عشرة خرباء من ذوي املكانة            .1

اخللقية الرفيعة والكفاءة املعترف ا يف امليدان     
وتنتخب الدول   .   الذي تغطيه هذه االتفاقية      
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األطراف أعضاء اللجنة من بني رعاياها ويعمل         
هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية، ويوىل         
االعتبار للتوزيع اجلغرايف العادل وكذلك للنظم       

 . القانونية الرئيسية
ينتخب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من            .2

قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل      
دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني              

 . رعاياها
جيري االنتخاب األول لعضوية اللجنة بعد ستة         .3

أشهر على األكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه                
ويوجه .   االتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتني          

األمني العام لألمم املتحدة قبل أربعة أشهر            
على األقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إىل              
الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي                 

مث يعد األمني    . ترشيحاا يف غضون شهرين     
العام قائمة مرتبة ترتيبا الفبائيا جبميع                
األشخاص املرشحني على هذا النحو مبينا            
الدول األطراف اليت رشحتهم، ويبلغها إىل            

 . الدول األطراف يف هذه االتفاقية
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جتري االنتخابات يف اجتماعات للدول األطراف          .4
يدعو األمني العام إىل عقدها يف مقر األمم             

ويف هذه االجتماعات، اليت يشكل         .   املتحدة
حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا        
هلا، يكون األشخاص املنتخبون لعضوية            
اللجنة هم الذين حيصلون على أكرب عدد من            
األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي      

 . الدول األطراف احلاضرين املصوتني
وجيوز . ينتخب أعضاء اللجنة ملدة أربع سنوات         .5

. إعادة انتخام إذا جرى ترشيحهم من جديد         
غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني        
يف االنتخاب األول تنقضي بانقضاء سنتني؛          
وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس               
االجتماع باختيار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة 

 . بالقرعة
إذا تويف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن            .6

ألي سبب آخر أنه غري قادر على تأدية مهام               
اللجنة، تعني الدولة الطرف اليت قامت بترشيح       
العضو خبريا آخر من بني رعاياها ليكمل املدة           
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 . املتبقية من الوالية، رهنا مبوافقة اللجنة
 . تضع اللجنة نظامها الداخلي .7
 . تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتني .8
تعقد اجتماعات اللجنة عادة يف مقر األمم             .9

املتحدة أو يف أي مكان مناسب آخر حتدده                
. وجتتمع اللجنة عادة مرة يف السنة          .   اللجنة

وحتدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها،        
إذا اقتضى األمر، يف اجتماع للدول األطراف يف         

 . هذه االتفاقية، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة
 يوفّر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من            .10

موظفني ومرافق الضطالع اللجنة بصورة           
الة بوظائفها مبوجب هذه االتفاقية فع . 

 حيصل أعضاء اللجنة املنشأة مبوجب هذه           .11
االتفاقية، مبوافقة اجلمعية العامة، على             
مكافآت من موارد األمم املتحدة، وفقا ملا قد            

 . تقرره اجلمعية العامة من شروط وأحكام
 

 44املادة 
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اللجنة، عن          .1
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طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقارير عن            
التدابري اليت اعتمدا إلنفاذ احلقوق املعترف         
ا يف هذه االتفاقية وعن التقدم احملرز يف              

 : التمتع بتلك احلقوق
 يف غضون سنتني مـن بـدء نـفـاذ هـذه                .أ 

 االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية؛
 .وبعد ذلك مرة كل مخس سنوات .ب 

توضح التقارير املعدة مبوجب هذه املادة العوامل        .2
والصعاب اليت تؤثر على درجة الوفاء                  
بااللتزامات املتعهد ا مبوجب هذه االتفاقية إن     

وجيب أن  . وجدت مثل هذه العوامل والصعاب       
تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية          
توفر للجنة فهما شامال لتنفيذ االتفاقية يف          

 . البلد املعين
ال حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شامال           .3

إىل اللجنة أن تكرر، يف ما تقدمه من تقارير               
من هذه املادة،     )   ب  ( 1الحقة وفقا للفقرة       

 . املعلومات األساسية اليت سبق هلا تقدميها
جيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف                 .4
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 . معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ االتفاقية
تقدم اللجنة إىل اجلمعية العامة كل سنتني،           .5

عن طريق الس االقتصادي واالجتماعي، تقارير       
 . عن أنشطتها

تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع          .6
 . للجمهور يف بلداا

 
 45املادة 

ال وتشجيع             لدعم تنفيذ االتفاقية على حنو فع
 :التعاون الدويل يف امليدان الذي تغطيه االتفاقية

يكون من حق الوكاالت املتخصصة ومنظـمـة         .أ 
األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم       
املتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر يف تنفيـذ مـا        
يدخل يف نطاق واليـتـهـا مـن أحـكـام هـذه                 

ولـلـجـنـة أن تـدعـو الـوكـاالت               .   االتفاقـيـة  
املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة      
واهليئات املختصة األخرى، حسبما تراه مالئمـا،      
لتقدمي مشورة خربائها بشأن تنفيذ االتفاقية يف       
. ااالت اليت تدخل يف نطاق والية كل مـنـهـا           
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وللجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة ومنظمة    
األمم املتحدة للطفولة وغريها من أجهزة األمم       
املتحدة لتقدمي تقارير عن تنفيذ االتفـاقـيـة يف           

 ااالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها؛
حتيل اللجنة، حسبما تراه مالئما، إىل الـوكـاالت          .ب 

املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة      
واهليئات املختصة األخرى أية تقارير من الـدول         
األطراف تتضمن طلبا للمشورة أو املسـاعـدة         
التقنيتني، أو تشري إىل حاجتها ملثل هذه املشـورة         
أو املساعدة، مصحوبة مبالحظات الـلـجـنـة و           
اقتراحاا بصدد هذه الطلبات أو اإلشارات، إن        

 وجدت مثل هذه املالحظات واالقتراحات؛
جيوز للجنة أن توصي بأن تطلب اجلمعية العامة        .ج 

إىل األمني العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عـن      
 قضايا حمددة تتصل حبقوق الطفل؛

جيوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عـامـة          . د 
 44تستند إىل معلومات تلقتها عمال باملـادتـني         

وحتـال مـثـل هـذه         .    من هذه االتـفـاقـيـة       45و
االقتراحات والتوصيات العامة إىل أية دولة طرف 
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معنية، وتبلَّغ للجمعية الـعـامـة مصـحـوبـة            
 . بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت

 
 46املادة 

 . يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية جلميع الدول
 

 47املادة 
وتـودع صـكـوك      .   ختضع هذه االتفاقية للتصديق   

 . التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة
 

 48املادة 
يظل باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مـفـتـوحـا            

وتودع صكوك االنضمام لدى األمـني    .   جلميع الدول 
 . العام لألمم املتحدة

 
 49املادة 

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني الذي           .1
يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام           

 . العشرين لدى األمني العام لألمم املتحدة
الدول اليت تصدق هذه االتفاقية أو تنضم             .2
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إليها بعد إيداع صك التصديق أو االنضمام           
العشرين، يبدأ نفاذ االتفاقية إزاءها يف اليوم           
الثالثني الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك          

 . تصديقها أو انضمامها
 

 50املادة 
جيوز ألي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن             .1

ويقوم . تقدمه إىل األمني العام لألمم املتحدة        
األمني العام عندئذ بإبالغ الدول األطراف              
بالتعديل املقترح مع طلب بإخطاره مبا إذا كانت         
هذه الدول حتبذ عقد مؤمتر للدول األطراف              

ويف .   للنظر يف االقتراحات والتصويت عليها        
حالة تأييد ثلث الدول األطراف على األقل، يف           
غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد         
هذا املؤمتر، يدعو األمني العام إىل عقده حتت             

ويقدم أي تعديل تعتمده     . رعاية األمم املتحدة   
أغلبية من الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف       

 . املؤمتر إىل اجلمعية العامة إلقراره
 1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة           .2
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من هذه املادة عندما تقره اجلمعية العامة              
لألمم املتحدة وتقبله الدول األطراف يف هذه           

 . االتفاقية بأغلبية الثلثني
تكون التعديالت، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول         .3

األطراف اليت قبلتها وتبقى الدول األطراف           
األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأية            

 . تعديالت سابقة تكون قد قبلتها
 

 51املادة 
يتلقى األمني العام لألمم املتحدة نص                 .1

التحفظات اليت تبديها الدول وقت التصديق أو       
 . االنضمام، ويقوم بتعميمها على مجيع الدول

ال جيوز إبداء أي حتفظ يكون منافيا هلدف هذه            .2
 . االتفاقية وغرضها

جيوز سحب التحفظات يف أي وقت بتوجيه              .3
إشعار ذا املعىن إىل األمني العام لألمم              
املتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبالغ مجيع الدول          

ويصبح هذا اإلشعار نافذ املفعول اعتبارا          . به
 .من تاريخ تلقيه من قبل األمني العام
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 52املادة 
جيوز ألي دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقـيـة           
بإشعار خطي ترسله إىل األمـني الـعـام لـألمـم               

ويصبح االنسحاب نافذا بعد مـرور سـنـة      .   املتحدة
 . على تاريخ تسلم األمني العام هذا اإلشعار

 
 53املادة 

ن األمني العام لألمم املتـحـدة وديـعـا هلـذه               يعي
 . االتفاقية

 
 54املادة 

يودع أصل هذه االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجيـة         
نصوصها باإلسبانية واإلجنـلـيـزيـة والـروسـيـة             
والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني الـعـام         

 .لألمم املتحدة
وإثباتا لذلك، قام املفوضون املوقّعون أدناه، املخولون       
حسب األصول من جانب حكومتهم، بالتوقيع على      

 .هذه االتفاقية
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 مصطلحات هامة
 التوقيع على االتفاقية •

ميثل وعداً من الدولة بالتقييد باملبادئ والقواعـد        
. احملددة يف الوثيقة بدون أي واجبـات قـانـونـيـة            

والتوقيع هو اخلطوة األوىل اليت تتخذها الـدول         
 .حنو التصديق

 
 التصديق على االتفاقية •

ميثل التصديق على اتفاق دويل وعداً من الـدول          
مناصرته وبالتقيد بالقواعد القانـونـيـة الـيت          

 .حيددها
 

 التحفظ على االتفاقية •
يشري التحفظ على املعاهدة إىل أن الدولة طرفاً         
ال توافق على االلتزام مبادة أو أكثر من أحكامهـا،        
واملقصود بالتحفظات مـن حـيـث املـبـدأ أن              
تستخدم مؤقتاً فقط عندما تكون الـدول غـري          

 .قادرة على تنفيذ مادة من مواد املعاهدة
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 مصطلحات هامة
يلحق باتفاقية حـقـوق الـطـفـل الـربوتـوكـوالن               
االختياريان واملتعلقـان حبـمـايـة األطـفـال مـن                
 :االستغالل اجلنسي واملشاركة يف الرتاعات املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      •
بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
حيدد سن الثامنة عشر كحد أدىن للتجـنـيـد          
القسري، ويطالـب الـدول بـبـذل أقصـى             
طاقاا حلظر من هم دون الثامنة عشر مـن         
االشتراك اشتراكا مباشرا يف الـنـشـاطـات         

 .العدائية
 
الربوتوكول االختياري املتـعـلـق بـاالجتـار يف             •

األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفـال      
يف املواد والعروض اإلباحية يشدد على ضرورة  
جترمي  هذه االنتهاكات اخلطرية حلقوق الطفل        
ويركز على أمهية زيادة الوعي العام والتعاون       
الدويل يف اجلهود الرامية ملـكـافـحـة هـذه             

 .االنتهاكات
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 موقف دولة اإلمارات من االتفاقية
صادقت دولة اإلمارات العربية املتحدة عـلـى         •

، وقدمت التقرير األول 1997االتفاقية يف يناير 
 .2002إىل اللجنة الدولية يف عام 

 
حتفظت اإلمارات على بعض بنود االتفاقـيـة         •

 :على النحو اآليت
 

تـرى  واملتعلقة باجلنسية،؛ حيث ) 7(املادة   ∗
دولة اإلمارات العربيـة املـتـحـدة بـأن            
اكتساب اجلنسية شأن داخلي تنظـمـه      
وتضع شروطه وضوابطه التشريـعـات      

 .الوطنية 
 
املتعلقة حبريـة  )   14(التحفظ على املادة   ∗

الفكر والوجدان والـديـن؛ حـيـث تـرى            
الدولة أال خيل تطبيق هذه املادة مع مـا          

 .جاءت به الشريعة اإلسالمية
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املـتـعـلـقـة      )   17( التحفظ على املادة      ∗
باحلصول على املعلومات؛ حـيـث تـرى          
الدولة أال ختل هذه املادة مـع األعـراف           

 .والتقاليد املتبعة
 
واملـتـعـلـقـة      )   21( التحفظ على املادة     ∗

بالتبين؛ حيث ترى الدولة أال خيل تطبيق       
هذه املادة مع ما جاءت بـه الشـريـعـة            

 .اإلسالمية
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